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-ً -لإلسالموانتصاراًالقاديانيةللديانةدحضا

القاديانيةاألحمديةالديانةنقض
محاولةإالهيإسالميا،ومامذهباوليستباطلةديانةأنهاوتكشفالقاديانيةتنقضنقديةقراءة-

-اإلسالمباسمداخلهمنوهدمهواغتيالهاإلسالملسرقةفاشلة

الدكتوراألستاذ
عاللكبيرخالد

-الُمحتسبدار-
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المقدمة

عبدبنمحمدالكريمالنبيعلىوالسالموالصالةالعالمينربهللالحمد
:وبعد،الدينيومإلىوصحبهآلهوعلىهللا

قعاستجابةالكتابهذاصنفُتأوال، لحللوا لذيالُم نشاطفيهتوسعا
منلهموبماجهة،منالمعلوماتيةوالشبكةالفضائياتبواسطةالقاديانيين

فوذ موالن عداءمنودعموأ غربفياإلسالمأ ثيروفيال بالدمنك
،فتنابينهموأحدثواالمسلمينبينتأثيرهمفزادأخرى؛جهةمنالمسلمين
الممكنة،الوسائلبكللهمالتصديلزامافأصبحبينهم؛ديانتهمونشروا
كتابنافجاءوأكاذيبهم،وكفرياتهمضالالتهم،وكشفمنهمالمسلمينلتحذير

ًالقاديانيةالديانةعلىللردمساهمةهذا فيألنهاديانة،سميتهاوقد.علميا
والإسالميامذهباوليستبذاتهاقائمةديانةهي-الحقاسيتبينكما-الحقيقة

نفاقهوبهتسترهاألنباإلسالم،تسترهالهايشفعوالإصالحية،دعوة
.وفروعهأصولهفيداخلهمنلهدمهوتقية

مؤسسهاكتبعلىالقاديانية،األحمديةالديانةنقضفيسأعتمدُ:ثانيا
التيالوحيدةفهي(.م1908–1830)الهنديالقاديانيأحمدغالمالميرزا

ولم.المزعومتيّنوديانتهونبوتهالقاديانيلمعرفةأوالإليهاالرجوعيجب
العودةعلّييتعذرعندماالقصوىالضرورةعندإالغيرهكتبعلىأعتمد

.كتبهمعظمعلىتحصلُتألنيجدا،قليلةحاالتوهيمؤلفاته،إلى

ً ما نةسأنقضبأنيعل ية،الديا قضالقاديان لذيأصلهابن قوما يه،ت عل
وبنقضها،"القاديانينبوة"بالقاديانيةفال.المزعومة"القاديانينبوة"وهو

ًديانتهتنهار نبوتهادعىألنهأوال،بالشرع"القاديانينبوة"وسأنقدُ.حتما
علىويعملوألهله،لهوعدوله،مخالفأنهمعبهوتستراإلسالمباسم
وبذلك،الصحيحوالعلمالصريحالعقليميزانننقدهاثم.ونهاراليالهدمه
:بقولهالكريمالقرآنإليهاأشارالتيعليه،الردفيالعلممصادربيننجمع

ِفِييَُجاِدُلَمنالنَّناِسَوِمَن)) نِيٍرِكتَاٍبَواَلُهدًىَواَلِعْلٍمبِغَْيِرَّن :الحج]مُّم
وديانتهالقاديانينبوةسننقضوالموازينالمصادرتلكمنوانطالقا[((.8

.ثالثاالعلميةباألدلةثمثانيا،األخالقيةباألدلةثمأوال،الشرعية،باألدلة
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القاديانيلنبوةنقضيفيركزتأنيإلىهنااإلشارةتجب:ثالثا
ـى ـةالـكـبرىأصــولهاعـل ـالنبوةالمتعلـق ـاء،ـب ـة،وبالصــفاتواألنبـي اإللهـي

الدينقضايامنوغيرهاومعجزاته،اإللهيوبالوحيوالنبوءات،وباإليمان
القاديانيأقوالمنكثيرةشواهدأوردتوقد.وفروعاأصوال:األساسية

لتي والعلموالعقلالشرعومخالفةوالنفاقبالكذبعليهوتشهدتفضحها
الواسعالتمثيلبابمنأوردتُها.اإلنجليزوأسيادهوشيطانهلهواهانتصارا

وأكاذيبأباطيلعنأخرىجهةمنصفحاوأضربُتجهة؛منالحصرال
لنبوتهانتصاراوبهتانازوراالقاديانيقالهاجداكثيرةوأساطيروتحريفات

بالمئاتتُعدالعلميةوسرقاتهوتحريفاتهوأباطيلهأخطاءهبأنعلما.وديانته
،والُمضيعةللرؤوسوالُمكسرةالُمملة،كتبهفيمبثوثةهيباآلالف،بل

.!!والهذايناتبالتفاهاتوالمملوءةلألوقات،

فإنهموسعاعلميانقداالقاديانيكتبكللنقديتفرغمنأنوالحقيقة
المواضيعمتشابهةستكونلكنها،كبيرةمجلداتثالثةمنأكثرسيكتب

لردود والغثيانوالتقزز،بالمللينقدهامنوسيُصاب.التكراروكثيرةوا
وتناقضات،،وأكاذيبوجنونياتجهاالتمنفيهاماكثرةمنوالتعجب

عالم كذبفـيوجـرأةوت .ورسـولههللاعلـىال ! بعشـراتذلـكوسـيتبين!
.هذاكتابنامنيأتيفيماالشواهد

خير مل،القـولفيواإلخـالصالصدقوجـلعزهللاأسـألوأ والع
.ُمجيبسميعإنهوالسدادوالتوفيق

عاللكبيرخالددأ،
م13/03/2018-هـ1439-الثانيةجمادى/25:الجزائر

****
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األولالفصل
نبوةديانةوليستبذاتهاقائمةديانةالقاديانيةاألحمدية

إصالحيةدعوةوالإسالميامذهباوال

:وفروعاأصوال:القاديانيةالديانةأسس:أوال
:القاديانيةالديانةأسسعلىالتعليق:ثانيا
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ديانةوليستبذاتهاقائمةديانةالقاديانيةاألحمدية
إصالحيةدعوةوالإسالميامذهباوالنبوة

أنه(م1908-1840أو،1839)الهنديالقاديانيأحمدميرزازعم
عندمام1883سنةنحومنذاإللهيينوالوحياإللهاميتلقىرسوال،نبياكان
لف بهأ يةبراهين"كتا لىكذلك،وظل"أحمد بوةإدعاءهأظهرأنإ للن

نهأعلنوفيها،م1901سنةوعالنيةبصراحة وصاحبورسولنبيا
فيالناسأمامالعلنيالتصريحفيتدرجفقدذلكمعلكنه.وشريعةوحي

المهديأنهومرةالموعود،المسيحأنهيقولفمرة.والرسالةللنبوةادعائه
أنهومرةمعا،المنتظروالمهديالموعودالمسيحهوانهومرةالمنتظر،

وحتى.عالنيةالمزعومةنبوتهأعلنالنبوة،وأخيراكاملغيرتابعنبي
يزعمبقيفقدبعدهاومام1901سنةبصراحةالمزعومةنبوتهأعلنعندما

مزاعمه،هيتلك.المنتظرالمهديالموعود،والمسيحالرسول،النبيأنه
.ديانته؟؟وفروعأساسياتهيوماالمزعومة؟؟،نبوتهأصولهيفما

:وفروعا أصوال :القاديانية الديانة أسس :أوال
قوم نةت يةالديا يةاألحمد يانيأحمدميرزاإدعاءعلىالقاديان القاد

العقائدفيأصواللهاووضع،بهالمعروفةديانتهأسسوعليهاللنبوة،
.الموعودالمسيحانهأدعىأنه،للنبوةادعائهفيأقوالهفمن.والسلوك
المطهرالمقدساإللهيالوحيفيأُخبرتوقد)):وقال.األخيروالمهدي

نني ثُتأ ماموعودامسيحاهللامنبُع االختالفاتفيوَحكمامهدياوإما
.موعوداومسيحانبيا،سماههللاأنأيضاوزعم.((والخارجيةالداخلية
أيضاتدرجفإنهالموعودالمسيحبأنهإدعائهفيالقاديانيتدرجوكما

عليهمحمدالنبينبوةعنمستقلةليستنبوتهأنفزعمللنبوة،ادعائهفي
بنبيلست)):قولهذلكفمن.لهاتابعةزعمهحسبفهيوالسالم،الصالة

ولكنيالجديدواالسمالجديدواالدعاءالجديدالشرعحيثمنرسولالو
فيهاتنعكسمرآةو الكاملة الظلية حيث  منأننيحيثمنورسولنبي

قدأنيحيثلكن))و((.تاماانعكاساالمحمديةوالنبوةالمحمديةالصورة
يت عالىهللامنالغيبعلمتلق تدىرسوليبواسطةت منمستفيضاالمق
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سمهونائالالباطنةفيوضه كننبيورسولفأننيا شرعأيبدونول
وأعطيُت))و. ((المفهومبهذارسولونبيأننيأنكراللذلك.…جديد
صلىللنبيوتابعناحية،مننبيإننيبحيثتامة،بصراحة"نبي"لقب
عليهأنزلهللاأنأيضاوزعم.((أخرىناحيةمنأمتهومنوسلمعليههللا

.ورسوالمحمدافيهسماهوحيا

بعدهاومام1901سنةصراحةللنبوةادعاءهالقاديانيأعلنعندماثم
وأنه،لهوتابعيتهماألنبياء،كلعلىواألفضليةالعالمية،الرسالةادعى
أحمديا)):بقولهخاطبههللاأنزعمهذلكفمن.شريعةصاحبأصبح
ورسوال،نبياسماهفقدموعودامسيحاسماهكماهللاأنو((.مرسالُجعلت

و.((الكاملةاألنبياءجميعصفاتمظهرعدّوه))وهللاأنبياءكلمدحهوقد
رسولوكلبمقدمي،نبيكلحييلقد:))أيضاوقال.مبعوثرسولأنه

الناسإلىأرسلههللاوأنعالمي،رسولأنهوزعم((.جبتيفيمكنون
.جميعا

نني)):وقال ثُتأ فيوَحكمامهدياوإماماموعودامسيحاهللامنبُع
يتضمنعلّيالنازلالوحيألن))و((.والخارجيةالداخليةاالختالفات

))ويعتبرونهبإخالصيُطيعوهأنأتباعهمنوطلب.((والنواهياألوامر
".نزاعكل"فيحكمهويطلبواوان،((أمركلفيَحكما

ُمقرراالنهاية،إلىالبدايةمنللنبوةادعائهمراحلالقاديانيأوجزثم
نبياكانأنهاإللهيينوالوحيواإللهاموالرسالةبالنبوةقالأنهومدعيا

الذيالمقدس الوحيذلكأنالحق:))"فقالالبداية،منكامالورسوال
 ،نبي و مرسل و رسولمثلكلماتفيهوردتقدتعالىهللامنعلّيينزل
صحيحايكونأنإذًايمكنفكيف،المراتمئاتبلمرتينأومرةليس

اآلنلكنهاو،موجودةإنهاأال؟موجودةليستنفسهااأللفاظهذهأنجوابه
الذي"البراهين"فيو.قبلمنعليهكانتمماوصراحةوضوحاأكثر
المكالماتهذهفيإنبل،قليلةمراتاأللفاظهذهتردلمسنة22قبلنُشر

أرسلالذيهو:"اإللهيالوحيهذا"البراهين"فينُشرتالتياإللهية
لدينعلىليظهرهالحقدينوبالهدىرسوله الصفحةانظروا،"كلها

لبراهين"من498 يةا يه؛"األحمد عاجزهذاخوطبفف ـبوضوحال بــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول" ."رـس
هللاجري"بـــهللاوحيفيُوصفُت"البراهين"الكتابهذافيذلكبعدثم
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الصفحةانظروا؛األنبياءحللفيهللارسولأي:"؛األنبياءحللفي
ــــــــــــــبراهين"مــــــــــــــن504 ."األحمديــــــــــــــةال

هللارسولمحمد:"التاليالوحُيالوحيِذلكقرَبالكتابهذافيوردثم
لذين سميتالوحيهذاففي؛"بينهمرحماءالكفارعلىأشداءمعهوا
الوحيهذا"البراهين"من557الصفحةفيثم.أيضاًورسوالمحمدا
."الدنيافينبيجاء:"الثانيةقراءتهو،"الدنيافينذيرجاء:"اإللهي

عاجزهذاذكركما فظال لبراهين"فيرسولبل يةا ماكنوفي"األحمد أ
.."((عديدةأخرى
المتعلقةومواقفهأقوالهوأماللنبوة،ادعائهفيالقاديانيأقوالبعضتلك
،أنهفمنهاالزائفة،وديانتهالمزعومةنبوتهعليهاقامتالتيالدينبأصول
ووحدةوالحلولوالزندقة،والتشبيه،والتجسيم،باهللالشركعلىأقامهما
أنت)):فيهله،قالإلهاماهللاعندمنتلقىأنهزعمأنهذلكمن.الوجود
لة (أوالديبمنز )أيضاوزعم.( ناءأولكانآدمأن) نوعفيهللاأب
منيأنت)):لهقالهممافكانووحي،بإلهاماتخاطبههللاوأن.((اإلنسان
.((ولديبمنزلة

وصفهتضمن،م1902سنةوحياعليهانزلهللاأنزعمأنهومنها
بلالوجودووحدةوالحلول،األلوهيةبصفات .أيضااأللوهيةوادعاء،

...غداآتيك.فيكونكنلهتقولأنلشيءأردتإذاأمركإنما)):فقال
هللاأنوزعم.((توحيديبمنزلةمنيأنت...فشلمنوهممائنامنأنت

."((منكوأنامنىأنتشمسياقمريا:))بقولخاطبه
زعمهفإنحقالنبيورؤيةورسول،نبيانهزعمالقاديانيأنوبما

قالهممافكان،زعمهحسبهللاهوأصبحبأنهوتأكدـإلهاأصبحأنهيعني
فيورأيتني)):قالأنهشيطانهوتلبيساتوأكاذيبهوجنونياتهأوهامهمن

كنت))و.((خطرةوالإرادةلييبقولم،هوأننيوتيقنت،هللاعينالمنام
قن قنأتي وكنت.تعالىهللاجوارحبلجوارحي،ليستجوارحيأنأتي
منازعالواآلنهويتي،كلمنوانسلختوجودي،بكلانعدمتأنيأتخيل

غضبيكلوكان،وجوديعلىربيدخل.يُزاحمقابضوالشريكوال
نفسيمنوصرتومنه،لهوسكونيوحركتيومري،وحلويوحلمي،
كوناخلقهللاهوأصبحعندماأنهوجنونهوهذيانهواصلثم.((كالخالين

نظامانريدإنا:أقولكنتالحالةهذهفيأناوبينما)):...فقالجديدا،
أوالواألرضالســمواتفخلقــت.جديــدةوأرضــاجديــدةســماء،جديــدا

هوبوضعورتبتهافرقتهاثمترتيب،والفيهاتفريقالإجماليةبصورة
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الدنياالسماءخلقتثم.كالقادرينخلقهاعلىنفسيأجدوكنت.الحقمراد
مناإلنساننخلقاآلن:قلُتثم".بمصابيحالدنياالسماءزيناإنا":وقلت
.((طينمنساللة
أنبيّنالكريمالقرآنأنزعمأنهوالتجسيمللتشبيهاعتقادهمظاهرومن

المالئكةنزولأنفاعلم...تعالىهللاصفاتبصفاتهميُشابهونالمالئكة))
.((والكيفيةالحقيقةفيُمتحدالمالئكةونزولنزوله))و((.هللانزولكمثل

شبيهاتهومن. نهوصفاتههللت نهزعمأ كها هللا،وجوديتصّورأنيُمن
المرامتوضيحكتابهفيذكرهجنونياكالمافقالوشيطانهبهواهفتّصوره

كماأطرافه،كثرةجهةمنباألخطبوطفشبههالقديمة،األورديةنسختهفي
:فقالالعربية،الترجمةمعكتابهمنالمصورةالصفحةفيُمبينهو

ناإنا")):له،فقالوحياهللامنتلقىأنهزعمأنهأيضاومنها لكأل
...وأصيبأخطئأجيبالرسولمعإنيبغتةآتيكاألفواجمعإنيالحديد
"((.وأصومأفطرأقومالرسولمعوإني

ودينه،بنبوتهيؤمنالمنكفّرأنهوديانتهالقاديانينبوةأصولومن
كلهمفالمسلمونوعليه.الكفرأنواعمننوعهوبذلكاإليمانعدموجعل
تهالمزعومةبنبوتهيؤمنونواليكفّرونهألنهمزعمهحسبكفار وديان

.الباطلة
الموعود،المسيحهوأنهعلىبهيؤمنلممنكفّرالقاديانيأنذلكمن

((.مثالالموعودبالمسيحيؤمنأالهوالكفرمنالثانيوالنوع)):فقال
منيتضح)):أيضاوقال.القاديانيزعمحسبهللاأمرأنكرألنهكافروهو
هللاأنأيضاوزعم.((هالكونقومهميُكذبونالذينأناإللهيالكالمهذا

فهولكمعارضاويظل،يُبايعكواليتبعكالالذيإن)):بقولهإليهأوحى
.((النارأهلومنورسوله،هللعاِص
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لمألنهمالمسلمينجميعكفّرأنهوكفرهوضاللهالقاديانيمهازلومن
قالالمزعومة،بنبوتهيؤمنوا قد)):ف بلغتهمنكلأنعلّيهللاكشفل
يسيُصدقنيولمدعوتي باعالمسلمينفجعل.((بمسلمفل ناأت محمدنبي
.!!!!مسلمينالقاديانيأتباعالكفاروجعلكفارا،

كفّرفإنهالمزعومتين،وديانتهالقاديانينبوةبفروعيتعلقففيماوأخيرا
علىوأوجب.أعالهبيناهكماوغيرهمالمسلمينمنبهيُؤمنلممنكل

أنمنومنعهمالكفارمعاملةالمسلمينمعيتعاملواأنالقاديانيينأتباعه
الذينأناإللهيالكالمهذامنيتضح)):قولهذلكمن.خلفهميصلوا
أبناءمناحدوراءهميُصليأنيستحقونفال،هالكونقومهميُكذبون

سبحانههللاأنفتذكروا.؟ميتخلفيُصليأنلحييُمكنفهل.جماعتي
أوُمكذبأوُمكفّرأيخلفتُصلّواأنقطعاعليكمحرامأنهأخبرنيوتعالى
((.منكمأحديؤمكمأنيجببلُمتردد،
-كفرهمقدوكان-والمسلمينأتباعهدعاالقاديانيفإنذلكمقابلوفي

أراضيهمواحتلواالمسلمينعلىاعتدواالذينالكفارضدالجهادتركإلى
البريطانيةالدولة:الكفارهؤالءرأسعلى.دينهموحاربواأموالهموأخذوا

ونهبتدينهم،وعلىعليهمواعتدت،الهندفيالمسلمينأرضاحتلتالتي
ومنعاإلنجليزحبفيوله.حقبغيرمنهمكثيراوقتلتوثرواتهم،أموالهم
لدعوةجهادهم منجداكثيرةأقوالومواالتهموخدمتهممسالمتهمإلىوا

منورسولههللوعصاةبُغاةاإلنجليزيُجاهدونالذينالمسلمينوجعلجهة،
)):قولهمنها.والجهاداإلنجليزيةالحكومة:عنوانهكتابوله.ثانيةجهة
يايسلكأنعندييجوزفال وأن،البغاةمسلكالمسلمينمنالهندرعا

األمر،هذافيأحدايُعينواأوسيوفهم،الُمحسنةالدولةهذهعلىيرفعوا
،المالأواإلشارةأوالفعل،أوبالقولالمخالفينمنأحدشرعلىويُعاونوا

هللاعصىفقدأرادهاومنقطعي،حراماألمورهذهبل.الفاسدةالتدابيرأو
لمالناسيشكرلمومن...واجبالشكربل.مبيناضالالوضلورسوله

والديانةاإلنصافطريقمنوخروجوخبثشرالمحسنوإيذاء.هللايشكر
((.المعتدينيحبالوهللااإلسالمية،
بذلك كونو ناقدن بوةألصولُمركزاُمجمالعرضاأورد يانين القاد

دينهوإقامةواأللوهية،للنبوةالقاديانيادعاءشملت،المزعومتينوديانته
شركعلى شبيهال فيروالتجسيم،والت الصالةجوازوعدمالمسلمينوتك

.المسلمينبالداحتلواالذيناإلنجليزجهادوتحريمخلفهم،
: القاديانية الديانة أسس على التعليق :ثانيا
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لديانتهوتأسيسهللنبوةادعائهفيالقاديانيأقوالفيالتدبرمنيتبين
والُمصلحاليسالهنديالقاديانيأحمدميرزاالغالمإن:أوالأنهالزائفة،
إصالحيةتجديديةدعوةصاحبوالمذهب،مؤسسوالإسالميا،ُمجددا
للنبوةُمدعٍهووإنماوالسنة؛الكتابعلىباالعتمادبالمسلمينللنهوض
فياإلسالمدينلقطعياتومخالفاإللهيين،والوحيولإللهاموالرسالة،
.والسالمالصالةعليهبمحمدالنبوةختم

أقامهابه،ُعرفتديانةكّونقدفإنهللنبوةبادعائهالقاديانيإن:ثانيا
وإدعاءوالكفروالتجسيم،والتشبيهالوجود،ووحدةوالحلول،الشرك،على

إلىوالدعوةجهة،منخلفهممنالصالةوعدمالمسلمين،وتكفيراأللوهية
نبوةحالهوذلكأنوبما.ثانيةجهةمنجهادهموتحريماإلنجليزمواالة
ياني تهالقاد يانييكونأنيُمكنفالالمزعومتين،وديان والمسلما،القاد
ته سالميةديان كرارامراراصراحةأعلنألنه.إ نهوت ورسول،نبيأ

ئدهفياإلسالموخالفوشريعة،ووحيرسالةوصاحب .وفروعهعقا
يايكونأنيُمكنالمسلموالمسلما،يكونأنيُمكنالفالقادياني .قاديان
علىثورةهماالمزعومتينوديانتهالقاديانينبوةأنبجالءنستنتجوبذلك
سماإلسالم ها.والمسلميناإلسالمبا لةإن هدمماكرةمحاو مناإلسالمل
اإلسالميالتاريخفيظهرتالتيالهدامةالحركاتضمنوتندرج،داخله
كلها.كثيروغيرهاوالُمقنعيةوالُخرامية،والقرامطة،الزنادقة،كحركة،

منالمسلمينبينالفتنونشرداخله،مناإلسالمدينهدمإلىتهدفكانت
.أخرىجهةمنوأهلهاإلسالموأعداءللزنادقةوالتمكينجهة،

ثا ئهفيالقاديانيمزاعمعندنقفأنيصحال:ثال نهادعا المسيح،أ
تجاههالفعللردودوتخفيفاتضليالذلكفعلألنهتابع،نبيوانهوالمهدي،
منذالقاديانيألنذلكيصحالحقيقته؛عنيُعلنلكيالظروفتواتيهحتى
األمر،وهذااإللهيينوالوحيواإللهاموالرسالةالنبوةإدعاءقررالبداية
المسيحبأنهزعمهيكرربقيفقدذلكمعلكنه.سابقابيناهكمابهصرح
عدماحتىالموعود مفهومألن،م1901سنةالمزعومةنبوتهأعلنب
عيسىالمسيحأنزعمهبحكمجديدة،نبوةيعنيعندهالموعودالمسيح
ادعائهمعيتفقوهذاالموعودالمسيحهوالقاديانيوأنيعود،ولنمات
ادعىقدفهواإللهيوالوحيوالرسالةالنبوةيدعيومن.والرسالةللنبوة
بوة لكمعنىوالقطعا،الن تبريراتلت مزاعمال لتيوال ستركانا هايت ب
ياني ئهفيالقاد بوة،ادعا ماللن لةهيوإن يةأد قهعلىقطع عهنفا وخدا
.ومصالحهوأهوائهظروفهحسبالمناسبةللفرصتَحيّناللتقيةوممارسته
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أردناإذاأنهالمزعومتينوديانتهالقاديانيلنبوةعرضنامنتبين:رابعا
إلىالعودةالضرورةمنأنهالزائفتينوديانتهونبوتهالقاديانيحقيقةمعرفة

لضرورةإالوشروحاتهمأتباعهكتبإلىالعودةوعدمنفسهالقاديانيكتب
حذر،ألنهمقصوى ثيراوب كذبونماك حرفوني يةويُمارسونوي فيالتق

،النبــوةأدعــىالقاديــاني:مثــالذلــكمــن.ودينهــملشــيخهمانتصــارهم
ذلكقال،،الوجودووحدةوالحلولوالتشبيهبالتجسيموقالواأللوهية،

فيويعرضونه،ذلكيُخفوناليومإلىأتباعهلكن؛سابقابيناهكماصراحة
والالموعـود،والمســيحالمهـديانـهعلــىالمعلوماتيـةبالشــبكةصـفحتهم
نهيذكرون بوةيدعيأ سخالوحيونزولوالرسالةالن ينون اإلسالم؛د
إالإلهال:يكتبونوالهللا،رسولمحمدهللاإالإلهال:موقعهمفيفيكتبون

ـاني"هللا ـانيأنمــع،"هللارســولالقادـي ـوةادعــىالقادـي والرســالةالنـب
وكفّررسالة،صاحبوأنهجميعاالناسإلىرسولانهوزعمبصراحة،

وتالعباتهمالقاديانيينتحريفاتإلىفانظر.سابقابيناهكمابهيؤمنالمن
ناسوغشهموخداعهم قة.لل يانيأنوالحقي بهفينفسهفضحقدالقاد كت

أتباعهكتبقراءةإلىالباحثيحتاجوالُمخزيا،مكشوفاواضحافضحا
كتبألنهاقراءتهاإلىيحتاجالالزائفة،وديانتهالقاديانيحقيقةلمعرفة
.ُمضللة
ما يانيبأنعل قواللهالقاد ثنىأ هاأ يهاإلسالمعلىفي نهونب خاتموأ
أووالرسالة،للنبوةادعائهقبلإماذلكقاللكنهالحقا،سنبينهكمااألنبياء

وإال.عليهإلنكارهمودفعاللناسوخداعاوغشاونفاقاتقيةذلكبعدقالها
إلهاموصاحبورسول،نبيأنهتاموبوضحصراحةأعلنالقاديانيفإن

وقالالوجود،ووحدةالحلولوادعىفكافر،بهيؤمنلمومن،إلهيووحي
شبيه نه،وزعماأللوهيةوأدعىوالتجسيم،بالت ياء،أفضلأ هماألنب وكل

القاديانيةوالديانةاإلسالمبينتقاطعاتووجود.جبتهتحتوهمفيه،تجلوا
هالن البأصولهاوتُميزتُعرفاألديانألنشرعية،والإسالمية،يجعل

.بتقاطعاتها
ادعىعندماالقاديانيأحمدالميرزاأنبجالءاتضح:-خامسا-وأخيرا

والصريحبعقلوالصحيحبشرعيلتزميكنلمالزائفةديانتهوكّونالنبوة
وديانتهاالنبوةفيمزاعمهوأقامجهة،منهواهوافقماإالصحيحبعلم
.ثانيةجهةمناإلنجليزأسيادهوأوامرشيطانه،وتلبيساتهواهعلى

األنبياءبخاتمُختمتقدوهيالنبوةأدعىأنهذلكعلىالقطعيوالدليل
الشرك،علىدينهوأقام،-والسالمالصالةعليه-محمدالعربيالنبي
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كانفالقادياني.الكفاروموالةالمسلمين،وتكفيرالوجودووحدةوالحلول،
اختلقهمنهجاوطبقالصحيح،العلمياالستداللمنهجعنالبعدكلبعيدا
الظنونإالعندهيكنولموأهوائه،لمزاعمهتقريرهفيمقاسهعلى

الشيطانيةوالتلبيساتالفاسدة،والتأويالتوالتحريفاتواألهواء،واألوهام
تسترهمعالزائفتينوديانتهنبوتهالقاديانيأقاموبه.البريطانيةواألوامر
منداخلهمنوتفجيرههدمهعلىوالعملجهة،منونفاقاتقيةباإلسالم

تشهدالمزعومةديانتهأنذلكصحةعلىالقطعيوالدليل.أخرىجهة
اإلسالملدينومخالفةبذاتهاقائمةزائفةديانةفهيأعاله،بيناهكماعليه،

.سابقاوضحناهكماوفروعاأصوال
والرسالةالنبوةادعىالقاديانيأنيتبين-األول-الفصللهذاوإنهاًء

ُمكفــرةحلوليــةشــركيةديانــةأســسوبــذلك،اإللهييــنوالوحــيواإللهــام
يةللمسلمين فةللكفار،وموال وهي.وفروعاأصوالاإلسالملدينومخال

نة فةديا مةزائ سترةبذاتهاقائ سادهسرقتهعلىوتعملباإلسالموُمت وإف
دينهيوإنماإسالمية،دعوة،والإسالميامذهبا،وليستداخلهمنوهدمه
وبهللنبوة،ادعائهنقضيجبالقاديانيديانةولدحض.بذاتهقائمأرضي

.الباطلتانوديانتهونبوتهالقاديانييسقط

*******
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الثانيالفصل
المزعومةالقاديانيةالنبوةبطالنعلىالشرعيةاألدلة

:ولغةشرعا"الَختم"،و"النبوة"كلمتيمعنىتحديد:أوال
:القاديانيةالنبوةونقضالنبوةختمعلىالشرعيةاألدلة:ثانيا
:للنبوةادعائهفيالقاديانيكذبعلىالشرعيةاألدلة:ثالثا
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للنبوةالقاديانيادعاءبطالنعلىالشرعيةاألدلة

زائفةديانةأنهاقطعابيّنقدالقاديانيةللديانةالسابقعرضناأنشكال
والشرعالهاصحيحسندوالباطلة،أصولعلىقامتألنهامتهافتة،

ًلكن.أساسهامنوهدمهالدحضهايكفيفهوعلما،والعقال لمزاعمقطعا
التيالمزعومةالقاديانينبوةبنقضدحضهافسأواصلوشبهاتهاالقاديانية

نةعليهاقامت يةالديا لةالكتابهذافصولفيوبتقويضها.القاديان باألد
قامتمتهافتةزائفةديانةأنهاقطعاسيتبينوالعلميةواألخالقية،الشرعية،

.كاذبةنبوةعلى
: ولغة شرعا "الَختم "و ،" النبوة" معنى تحديد :أوال

نُحددأنعليناالمزعومةالقاديانينبوةنقضفينشرعأنقبليجب
قة عنىوموضوعيةووضوحبد غةشـرعا"الَختـم"و،"النبـوة"م ول

ا)):تعالىقولهفيالوردتان دٌَكاَنمَّن نأََحٍدأَبَاُمَحمَّن َجاِلُكْمّمِ ُسوَلَولَِكنّرِ رَّن
ِ َُوَكاَنالنَّنبِيِّيَنَوَخاتََمَّن ًَشْيٍءبُِكّلَِّن وبتحديدنا((.[40:األحزاب]َعِليما
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القاديانيادعاءودحض"الَختم"،و"النبوة"معنىفهمعلينايسهللذلك
لمعــنىتحريفــهفــيالفاســدةوتأويالتــهوتالعباتــهأخطائــهوكشــفللنبــوة

إصرارسابقعنوشيطانههواهحسبفهمهماعندما"الَختم"و،"النبوة"
هو"الختم"و،"النبوة"لمعنىالشرعيالتعريفبأنعلما.وترصد
الشرع،يقولهلماوشارحتابعفهواللغويالتعريفوأما،والَحَكماألصل

اختالفحدثأنهجدالفرضناوإن.يُزاحمهأنوالعليهيتقدمأنيُمكنوال
ين شرعب غةال يدفيوالل شرعية،المعانيمنمعنىتحد شرعال هوفال

ُمبين،عربيبلساننزلالقرآنألنالُمعتبرة،هيوكلمتهوالَحَكم،األصل
.العربيةللغةاألولىالمتواترةالتاريخيةالعالمين،والوثيقةربوكالم

البشرمنألحدهللامناصطفاءفهيالشرعفيللنبوةلمعنىبالنسبة
ها مهوفي عالىهللايُكل نهباهللفيُعرفهت قادا:ودي مااعت قال.ودعوةوالتزا
عالى ))ت :ُ َإِنَّنالنَّناِسَوِمَنُرُسالًاْلَماَلئَِكِةِمَنيَْصَطِفيَّن بَِصيٌرَسِميٌعَّن

ِاْلَحْمدُقُِل)):وقال،(([75:الحج] َّن ُاْصَطفَىالَّنِذيَنِعبَاِدِهَعلَىَوَساَلٌمِ َّن آ
اَخْيٌر َمهُأَنِلبََشٍرَكاَنَوَما)):وقال،(([59:النمل]يُْشِرُكوَنأَمَّن ُيَُكلِّ إِالَّنَّن

ً يا َعِليٌّيإِنَّنهُيََشاُءَمابِإِْذنِِهفَيُوِحَيَرُسوالًيُْرِسَلأَْوِحَجاٍبَوَراءِمنأَْوَوْح
،تُكتسبالالنبوةأناآلياتتلكمنواضح.(([51:الشورى]َحِكيٌم
دونأنبياءيجعلهمالناسمنألشخاصهللامنمباشراصطفاءهيوإنما

بوةتوجدوال.وليوال،نبيوالَملَك،والجنوالإنسمنواسطة ن
تابعةوالبروزية،والتجسيدية،والظلية،نبوةوالكاملة،وأخرىناقصة

طبيعةوإنما،تتعددوالتتجزأ،والتختلف،الواحدةاألصلفيفهي
التفريقيحدثوهناتختلف،التيهياألنبياءهللابهايُكلفالتيالدعوات

هوواحدواألصلرسوال،ليسوالنبينبيفالرسول:والرسولالنبيبين
بوة ما.الن بوةانوب يمالن يفتكل هيوتكل ناسإل لذينلل سهيختارهما بنف

يتنوع،واليتجزأالواحدومفهومهامعناهافيالنبوةفأصلمنهومباشرة
اصطفاءهيوإنماومكانته،بجهدهيكتسبهاأنألحديُمكنوال.يتعددوال

.للنبوةيختارهالذيللعبدتعالىهللامنوإكرام
،وأخالقهماألنبياءخصالإلىاإلفريقيمنظورابناللغويوأشار

فقالأنبياء،يجعلهمالبهمتأسياأخالقهمببعضأناسأتصافأنعلىوأكد
ُجزٌءفيهكانالِخالَلهذهجَمعمنأَّنوالتتجزأُالنُّمبّوةأنالمعنىوليس))
ةمن ةفانالنبوَّن منَكرامةٌهيوإِنماباألَسبابُمْجتَلَبةوالُمْكتََسبٍةغيرالنبوَّن
النبيصفاتبكلالنبوةمدعياتصافعدمفإنوعليه.((وجلعزّ
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لذيوهذانبيا،وليسكذاببأنهقطعيدليلهووخصاله علىيصدقا
.هذاكتابنافيبيناهكماالقادياني

الغلــق،يعـنيمعناهــافــإنولغـة،شــرعا"الَختــم"كلمـةمعـنىوأمـا
وتكادجدامتقاربةمعانيوهي.،واإليقافواإلكمالنواإلتمامواإلنهاء،

كون قةت هامتطاب عنيوكل هاء،ت قافاإلن لق،واإلي سد،والغ هذهكلوال
بهأُنهيالذيهو"الخاتم"فإنوعليه."الختم"معنىتضمنهاالمعناي
.قطعاالشيءآخرهوفكان،وأُكملوأُوقف،وأُتم،وُسد،وأُغلق،األمر،

َُختََم)):تعالىقولهذلكعلىوالدليل َوَعلَىَسْمِعِهْمَوَعلَىقُلُوبِهْمَعلَىّ
يٌمَعذَاٌبَولَُهْمِغَشاَوةٌأَْبَصاِرِهْم قرة]عِظ ((7:الب َعلَىنَْختُِماْليَْوَم))و،[
ُمنَاأَْفَواِهِهْم :يــــس]يَْكِسبُوَنَكانُوابَِماأَْرُجلُُهْمَوتَْشَهدُأَْيِديِهْمَوتَُكلِّ

َِعلَىاْفتََرىيَقُولُوَنأَْم))،و[((65 ًَّن ُيََشِأفَإِنَكِذبا َويَْمُحقَْلبَِكَعلَىيَْختِْمَّن
ُ دُوِربِذَاِتَعِليــٌمإِنَّنهُبَِكِلَماتِِهاْلَحقَّنَويُِحقُّماْلبَاِطَلَّن :الشــورى]الصُّم
24. ) ) )و[ فَْليَتَنَافَِسذَِلَكَوفِيِمْسٌكِختَاُمهَُمْختُوٍمَرِحيــٍقِمْنيُْسقَْوَن)

"الختم"أناآلياتتلكمنواضح((.26-25:المطففين](اْلُمتَنَافُِسوَن
.الشيءوآخروالسد،واإلكمال،واإلتمام،واإليقاف،واإلنهاء،الغلق،يعني
فيتعالىهللااستخدمهاولذلكالمعاني،تلككلتضمنتواحدةكلمةإنها

بالنبيختمهابعداألحوالمنحالبأينبوةفال.النبوةختمعلىالتأكيد
.والسالمالصالةعليهمحمدالخاتم
عليهالنبيقولفمنها،النبويةالسنةمن"الخاتم"و،"الختم"معنىوأما

وأنانبيأنهيزعمكلهمثالثونكذابونأمتيفيسيكون)):والسالمالصالة
دارابنىرجلكمثلاألنبياءومثلمثلى»وقال((.بعدينبيالالنبيينخاتم

منهـاويتعجبــونيــدخلونهاالنــاسفجعـللبنــةموضـعإالوأكملهـافأتمهـا
فأنا»-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقال.«اللبنةموضعلوالويقولون
"معنىأنالحديثينمنواضح.((«األنبياءفختمتجئتاللبنةموضع

واإليقاف،،والسد،واإلتماموالغلق،اإلنهاءيعني"الخاتم"و"الَختم
ويُوقف،ويُسد،ويُتمويُغلقاألمربهيُنهىالذيهو،"الَخاتم"و.واإلكمال

.آخرهفهوذلك،بهويُكمل

حددفقدالعربية،اللغةفي"الخاتم"،و"الَختم"كلمتيمعنىوأما
:))فقال،(هـ369:نحوت)فارسبنبنأحمداألديباللغويمعناهما

َختَْمُتيقال.الّشيءآِخِربُلوغوهوواحد،أصٌلوالميموالتاءالخاء(َختم)
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ا.السُّمورةالقارئوَختمالعََمل، منفذلكالشَّنيء،علىالطَّنبعوهوالَختْم،فأمَّن
ضاً؛البـاب كونالالشـيِءعلـىالطَّنْبعألّنأي عدإالّي فيآِخِره،بلـوغب

والخاتــام،الخــاتُِم،ويقــال.يُختَمبــهألّنمنــه؛مشــتقٌّيوالخــاتَم.اإلحــراز
وسلمعليههللاصلىوالنبي."َحّقِبغيِرخاتاِميأخْذِت:"قال.والَخْيتام

عالىهللاقـال.آِخُره:مشـروٍبكّلِوِختـام.آِخُرهمألنّهاألنبيـاء؛خــاتُِم :ت
إياهُشربهمعندمنهيِجدونهماآخَرإّنأي،[26المطففين]{ِمْسٌكِختَاُمهُ}

"((.المسكرائَِحةُ
ختمت[َختم])):(هـ398)الجواهريحمادبنإسماعيلاللغويوقال

وختمت.بخيرلههللاوختم.للمبالغةشددومختممختوم،فهوختماالشئ
بكسروالخاتم،والخاتم.افتتحتهنقيض:الشئواختتمت.آخرهبلغت:القرآن

إذاوتختمت،.الخواتيموالجمعبمعنى،كلهوالخاتاموالخيتام.وفتحهاالتاء
األنبياءخاتموسلمعليههللاصلىومحمد.آخره:الشيءوخاتمة.لبسته
.((.والسالمالصالةعليهم

عاقبته:وخاتمتهشئكلوخاتم)):اإلفريقيمنظورابناللغويويقول
وختام...آخرها:السورةوخاتمة.افتتحتهنقيض:الشئواختتمت.وآخره
عليههللاصلىومحمد،اللحياني،عنآخرهم،:وخاتمهموخاتمهمالقوم

والخــاتم:التهـذيب.والســالمالصــالةوعليهـمعليــهاألنبيــاء،خــاتموســلم،
كانما:العزيزالتنزيلوفي.وسلمعليههللاصلىالنبي،أسماءمنوالخاتم

.((آخرهمأيالنبيين،وخاتمهللارسولولكنرجالكممنأحدأبامحمد
"و،"النبوة":لعبارتيواللغويالشرعيالمعنىحددناقدنكونوبذلك

تم قتوقد."الَخ فهفيالشرعذكرهمامعاللغويةالمصادراتف تعري
أنووضوحبدقةفتبين."الَختم"و،"النبوة"كلمتيلمعنىوتحديده

منوتكليماصطفاءهيوإنماتتعدد،وال،تتجزأوالتُكتسب،ال،"النبوة"
يا،اختارهلمنهللا ":كلمتاوأما.تعالىهللايختارهلمأحدينالهاولننب

واإلنهاء،الغلق،:هوواحدامعنىمعانيمهابكلفيعنيان،"الخاتم"و"الَختم
مام، قاف،واإلت سد،واإلي يد.الشيءوآخر،واإلكمالوال "معنىوبتحد

".الختم"و"النبوة
ُسوَلَولَِكن)):تعالىقولهفيتندرجكلهاالمعانيتلكأنوبما ِرَّن َّن

يَنَوَخاتََم ناتقولأنتريدفهي،[((40:األحزاب]((النَّنبِيِّ طريقإن:ل
بناءهاوأن،أُغلققدبابهاوأنوأُنهيت،أُوقتقدوسلسلتهاُسد،قدالنبوة

تعددالواحدامعنىتحملاألنبياءنبوةأنأيضايعنيوذلك.وأُتمأُكملقد
والسالمالصالةعليهمحمدالخاتمبالنبيُختمتقدفالنبوة.تنّوعوالفيه
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هذا بوةنقضناقدنكون،وب يانين لتيالمزعومةالقاد قاما هاأ تهعلي ديان
النقضيليوفيما.النبوةختمبعدوالرسالة،النبوةأدعىأنهبحكمالزائفة،
.أجملناهلماالمفصل

: القاديانية النبوة ونقض النبوة ختم الشرعيةعلى األدلة :ثانيا
ختمأدلة:أولهمانوعين،إلىالمزعومةالقاديانيلنبوةنقضناأدلةتنقسم

يكونأنيستحيلبمعنىنبيا،ليسبالضرورةالقاديانيأنتعنيوهيالنبوة
إاليقررهاالاألدلةمنالنوعوهذا.للنبوةادعائهفيكاذبهووإنمانبيا،

الكتابأدلةذكريجبوعليه.وحدهتعالىهللابيدالنبوةأمرألن،الشرع
يعنيومماوالسالم،الصالةعليهبمحمدالنبوةختمقطعاتُثبتالتيوالسنة

.بعدهنبييأتيأنيستحيلانهقطعا
نوع ثانيال لة:ال ينأد يانيأنتُب يايكنلمالقاد يهتتوفرلمألنهنب ف
لمبل،والعلميةوالُخلقيةالبدنيةبالصفاتالمتعلقةالنبيوخصالخصائص

يهتتوفر حدةخاصيةوالف بوةخصائصمنوا ماالن ناهك نافيبي كتاب
األدلةمنالنوعوهذا.نبياالقاديانييكونأنيُمكنالأنهيعنيمما.هذا

.والعلميةواألخالقيةالبدنيةالقاديانيوصفاتالشرع،مصدره

:القاديانية النبوة ونقض النبوة ختم على الشرعية األدلة: أوال
قرآنتضمن كريمال سنةال ختمعلىدلتكثيرةنصوصاالنبويةوال

هووانه،وسلمعليههللاصلىهللاعبدبنمحمدالعربياألميبالنبيالنبوة
حتىالنبوة،ختمعلىقطعاأكدتالنصوصتلك.بعدهنبيوالاألنبياءآخر

أصلفهي.بالضرورةاإلسالمدينمنالمعروفةاألمورمنختمهاأصبح
.بهكفرفقدأنكرهامناإلسالمأصولمن

قرآنبالنسبة قد،الكريملل النبوةختمعلىدلتكثيرةأدلةتضمنف
قولهأولها.بعدهنبيوال،األنبياءآخرفهو،والسالمالصالةعليهبمحمد
ا)):تعالى دٌَكاَنمَّن نأََحٍدأَبَاُمَحمَّن َجاِلُكْمّمِ ُسوَلَولَِكنّرِ ِرَّن يَنَوَخاتََمَّن النَّنبِيِّ
َُوَكاَن ًَشْيٍءبُِكّلَِّن [((.40:األحزاب]َعِليما

معنىأنالعربيةواللغةوالسنةالكتاببأدلةبيناأنسبقأنهبما:أقول
واإليقـــاف،والغلـــق،اإلنهـــاء،يعـــني"الخـــاتم"،و"الَختـــم"كلمـــتي

فيتحملالمعانيهذهكلوأنالشيء،وآخر،والسد،واإلتمام،واإلكمال
،وأُوقف،وأُغلقأُنهي،قداألمرأنهومانعا،شامالواحدامعنىالنهاية
:تعالىقولهفإن.الشيءآخرهوألنه،عليهمزيدفال،وأُكملوُسد،
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ُسوَلَولَِكن)) ِرَّن محمدبعدنبيالانهعلىقطعيدليلهو((النَّنبِيِّيَنَوَخاتََمَّن
الدين،أُكملوبه،بعدهنبيوالاألنبياءآخرفهووالسالم،الصالةعليه

هووإنمانبيا،القاديانيميرزايكونأنفيستحيلوعليه.الرساالتوتوقفت
.للنبوةادعائهفيكاذب

لدليل ياتبعدةيتعلق:الثانيا هللاعندالمقبولاإليمانجعلتقرآنيةآ
لدنيافيتعالى نارمنصاحبهوالُمنجيواآلخرة،ا هوالجنةويُدخلهال

،وسلمعليههللاصلىمحمدوهوالقرآنعليهنزلوبالذيبالقرآناإليمان
قولهمنها.بعدهمنسينزلوبالذيتقلولم،فقطقبلهمنأُنزلوبالذي
عالى ):ت نِزَلبَِمايُْؤِمنُوَنوالَّنِذيَن) نِزَلَوَماإِلَْيَكأُ ُهْمَوبِاآلِخَرةِقَْبِلَكِمنأُ

ــــئَِكيُوقِنُوَن نُهدًىَعلَىأُْولَـ بِِّهْمّمِ ــــئَِكرَّن )اْلُمْفِلُحوَنُهُمَوأُْولَـ )
(5-4:البقـرة )،و( ـِكِن) اِسُخوَنلَّـن بَِمايُْؤِمنُوَنَواْلُمْؤِمنُوَنِمْنُهْماْلِعْلِمفِيالرَّن
ََواْلُمِقيِميَنقَْبِلَكِمنأُنِزَلَوَماإِلَيَكأُنِزَل َكاةََواْلُمْؤتُوَنالصَّنالَة َواْلُمْؤِمنُوَنالزَّن
ِ ّ ًأَْجراًَسنُْؤتِيِهْمأُْولَـئَِكاآلِخِرَواْليَْوِمبِا المر))،و(([162:النساء]َعِظيما
بَِكِمنإِلَْيَكأُنــِزَلَوالَّنِذَياْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَك الَالنَّناِسأَْكثََرَولَـــِكنَّناْلَحقُّمرَّر

ِيُْؤِمُنلََمناْلِكتَاِبأَْهِلِمْنَوإِنَّن))،و(([1:الرعد]يُْؤِمنُوَن ّ أُنِزَلَوَمابِا
َِخاِشِعيَنإِلَْيِهْمأُنِزَلَوَماإِلَْيُكْم ّ ِبِآيَاِتيَْشتَُروَنالَِ ًّ لَُهْمأُْولَـئَِكقَِليالًثََمنا

َإِنَّنَربِِّهْمِعندَأَْجُرُهْم َمااتَّنبِعُواْ))،و[((199:عمرانآل]اْلِحَساِبَسِريُعّ
نإِلَْيُكمأُنِزَل بُِّكْمّمِ َّنبِعُواَْوالَرَّن اقَِليالًأَْوِليَاءدُونِِهِمنتَت :األعراف]تَذَكَّنُروَنمَّن

3.))]
لصاحبهوالمنجيهللاعندالمقبولاإليمانأناآلياتتلكمنواضح

وبالكتببه،جاءالذيوبالنبيالكريمبالقرآناإليمانواآلخرة،هوالدنيافي
كتابإلىبعيدوالقريبمنتشرولم.فقطهوإتباعهووجوبسبقته،التي
علّقهللاألنذلكإلىيُشرأنيُمكنوالبل.القرآنبعدمنهللاسينزلهآخر

بول جاةالق يهبالقرآنباإليمانوالن لتيوالكتبونب ما.فقطسبقتها أنوب
عليهمحمدوالنبيالسماوية،الكتبآخرهوالكريمالقرآنفإنكذلك،األمر

عده،نـبيفالاألنبيـاء،آخـرهـووالسـالمالصالة هيكتـابوالب عدإل ب
والادعاهفيماكاذبفهو،والوحيالنبوةادعىالقاديانيأنوبما.القرآن
.نبيايكونأنيُمكن

لدليل ًاإِلْسالَِمَغْيَريَْبتَغَِوَمن)):تعالىقال:الثالثا نا ِمْنهُيُْقبََلفَلَنِدي
اإلسالم،هوهللافدين،(([85:عمرانآل]اْلَخاِسِريَنِمَناآلِخَرةِفِيَوُهَو
فيوسيكونكافرفهواإلسالميتبعلمومنغيره،أحدمنهللايقبلوال
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بهواإلسالم.الخاسرينمناآلخرة قرآنكتا يهال يهمحمدونب الصالةعل
وبئسالنارإلىومصيرهكافر،فهووالقرآنبمحمديؤمنلمفمنوالسالم،

كتابوالبعده،نبيفالاألنبياء،خاتممحمداأنحتمايستلزموهذا.القرار
كاذبفهووالوحي،النبوةادعىالقاديانيأنوبما.القرآنبعدآخرإلهي

.نبيايكونأنيُمكنوال

يَنإِنَّن)):تعالىقال:الرابعالدليل لدِّ ِِعندَا :عمرانآل]اإِلْسالَُمّ
األخرىواألديانآخر،دينايقبلوالاإلسالم،هوتعالىهللافدين[((.19
.كفارألنهمالنارإلىمصيرهموسيكونالقيامة،يومأصحابهاتٌنجيلن

بهوسلمعليههللاصلىمحمدنبيهواإلسالمكذلك،األمرأنوبما وكتا
أنيُمكنفالالسماوية،الكتبآخروالقرآناألنبياء،آخرهوفمحمدالقرآن،

األمرأنوبما.القرآنبعدإلهيكتابينزلأنوالآخر،نبيبعدهيأتي
.نبيايكونأنويستحيلكاذبفهوالنبوة،ادعىوالقاديانيكذلك،

لدليل خامسا عالىقال:ال ):ت َعلَْيُكْمَوأَتَْمْمُتِدينَُكْملَُكْمأَْكَمْلُتاْليَْوَم)
ًاإِلْسالََملَُكُمَوَرِضيُتنِْعَمتِي ،هللاأكملهدينفاإلسالم((.[3:المائدة]ِدينا

ديــناإلســالمأنوبمــا.نعمتــهعليهــمبــهوأتــم،دينــاللمســلمينورضــيه
الكريم،القرآنوبكتابهوالسالم،الصالةعليهمحمدبنبيهكاملكامل،فهو

والالقرآن،بعدكتابوال،محمدنبينابعدنبييأتيأنيُمكنالفإنهوعليه
والوحيوالرسالة،النبوة،ادعىالقاديانيالميرزاأنوبما.اإلسالمبعددين

.زعمكمايكونأنيُمكنوالقطعا،كاذبفهووالشريعة،

):تعـالىقــال:الســادسالــدليل ُيُِرِدفََمن) َصْدَرهُيَْشَرْحيَْهِديَهُأَنّ
ًَصْدَرهُيَْجعَْليُِضلَّنهُأَنيُِرْدَوَمنِلإِلْسالَِم ًَضيِّقا عَّندَُكأَنَّنَماَحَرجــا فِييَصَّن
ُيَْجعَُلَكذَِلَكالسَّنَماء ْجَسّ ،(([125:األنعام]يُْؤِمنُوَنالَالَّنِذيَنَعلَىالّرِ

)و َُشَرَحأَفََمن) ْساَلِمَصْدَرهَُّن ننُوٍرَعلَىفَُهَوِلإْلِ بِِّهّمِ ْلقَاِسيَِةفََوْيٌلرَّن لِّ
نقُلُوبُُهم ِِذْكِرّمِ يٍنَضاَلٍلفِيأُْولَئَِكَّن لزمر]ُمبِ .[22:ا يةفال(( هدا
وباإلسالماإلسالمفيإالحقيقيربانيإيمانينوروال،صحيحةربانية

نّوراإلسالمإلىيهديهمفإنهالمؤمنينلعبادهتعالىهللامنوبتوفيق بهويُ
ونبيهالقرآن،كتابهواإلسالماإلسالم،إالهللاعندمقبولدينفال.قلوبهم
أنيُمكنفال،كذلكاألمرأنوبما.والسالمالصالةعليهمحمداألميالنبي
والمحمد،نبينابعدنبييأتيأنوالتعالى،هللاعندمقبولجديددينيظهر
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النبوة،ادعىالقاديانيأنوبما.الكريمالقرآنبعدآخرإلىكتابينزلأن
.نبيايكونأنيُمكنوالادعاهفيماكاذبفهووالوحيوالرسالة،

اِلَحاِتَوَعِملُواآَمنُواَوالَّنِذيَن:))تعالىقال:السابعالدليل بَِماَوآَمنُواالصَّن
َل ٍدَعلَىنُّزِ بِِّهْمِمناْلَحقُّمَوُهَوُمَحمَّن محمد]بَالَُهْمَوأَْصلََحَسيِّئَاتِِهْمَعْنُهْمَكفَّنَررَّن

إاليتمالالقيامةيومونجاتهمالبشرفالحأناآليةمنواضح[((.2:
والعملبه،جاءوبماوسلمعليههللاصلىمحمدوبالنبي،باهللباإليمان
الناسإلىمحمداأرسلتعالىهللا،وأنكذلكاألمرأنوبما.الصالح
عليههللامحمدصلىبهجاءالذيتعالىهللادينهواإلسالموأنجميعا،

وبما.أبدابعدهنبيوالاألنبياءآخرهومحمداأنقطعايعنيهذافإن،وسلم
.نبيايكونأنويستحيلكاذب،فهوالنبوةادعىالقاديانيالغالمأن

ُأََخذََوإِْذ)):تعالىقال:الثامنالدليل نآتَْيتُُكملََماالنَّنبِيِّْيَنِميثَاَقّ ّمِ
ٌقَرُسوٌلَجاءُكْمثُمَّنَوِحْكَمٍةِكتَاٍب َصدِّ َمامُّم قَاَلَولَتَنُصُرنَّنهُبِِهلَتُْؤِمنُنَّنَمعَُكْملِّ

ْفَاْشَهدُواْقَاَلأَْقَرْرنَاقَالُواْإِْصِريذَِلُكْمَعلَىَوأََخْذتُْمأَأَْقَرْرتُْم َنَمعَُكمَوأَنَا ّمِ
إِْسَرائِيَلبَنِييَاَمْريََماْبُنِعيَسىقَاَلَوإِْذ))و.[(81:عمرانآل]الشَّناِهِديَن

َِرُسوُلإِنِّي ًإِلَْيُكمَّن قا َصدِّ َمامُّم راًالتَّنْوَراةِِمَنيَدَيَّنبَْيَنلِّ يَأْتِيبَِرُسوٍلَوُمبَّشِ
اأَْحَمدُاْسُمهُبَْعِديِمن بِيٌنِسْحٌرَهذَاقَالُوابِاْلبَيِّنَاِتَجاءُهمفَلَمَّن [6:الصف]مُّم
َّنبِعُوَنالَّنِذيَن))و،(( ُسوَليَت يَّنالنَّنبِيَّنالرَّن ًيَِجدُونَهُالَّنِذياألُّمِ با فِيِعندَُهْمَمْكتُو

يِّبَاِتلَُهُمَويُِحلُّماْلُمنَكِرَعِنَويَْنَهاُهْمبِاْلَمْعُروِفيَأُْمُرُهمَواإِلْنِجيِلالتَّنْوَراةِ الطَّن
ُم َعلَْيِهْمَكانَْتالَّنتِيَواألَْغالََلإِْصَرُهْمَعْنُهْمَويََضُعاْلَخبَآئَِثَعلَْيِهُمَويَُحّرِ
ُروهُبِِهآَمنُواْفَالَّنِذيَن ـئَِكَمعَهُأُنِزَلالَّنِذَيالنُّموَرَواتَّنبَعُواَْونََصُروهَُوَعزَّن ُهُمأُْولَ

ا))و[.157:األعراف]اْلُمْفِلُحوَن ْنِكتَاٌبَجاءُهْمَولَمَّن ِِعنِدّمِ ٌقّ َماُمَصدِّ لِّ
اَكفَُرواْالَّنِذيَنَعلَىيَْستَْفتُِحوَنقَْبُلِمنَوَكانُواَْمعَُهْم اَجاءُهمفَلَمَّن َعَرفُواْمَّن

[((.89:البقرة]اْلَكافِِريَنَعلَىَّنفَلَْعنَةُبِِهَكفَُرواْ
سبقواالذينالنبيينميثاقأخذتعالىهللابأنصريحةاآلياتتلك:أقول

وقد،وينصرونهبهويبشرونبهيؤمنوابأن،وسلمعليههللاصلىمحمدا
نزل لتيالكتبفيواسمهخبرهتعالىهللاأ هاا وأمرهمرسلهعلىأنزل

عليهمحمدظهورزمناقتربوعندما.واإلنجيلالتوراةمنها،بإتباعه
وبما.ظهورهبقربالكفاربينيُبشرونالكتابأهلكانوالسالمالصالة

هواألنبياء،كلعلىتعالىهللاأخذهالذيالميثاقذلكفإن،كذلكاألمرأن
عليهـميتمـيزبنــبييتعلــقوإنمـاعــادي،بنــبييتعلــقالبأنــهدامـغدليــل

أنه:والثانية.والجناإلنسعالمإلىمبعوثرسولأنه:همابخاصيتين
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ياء،خاتم تمبهاألنب بوة،تُخ لىوبما.بعدهنبيفالالن قرآنإ لىأشارال إ
النبيينعلىهللاأخذهالذيالميثاقفإنقرآنية،آياتعدةفيالخاصيتين

ياءبآخريتعلق يهمحمداألنب ما.والسالمالصالةعل كذلك،األمرأنوب
.نبيايكونأنيُمكنوالكاذب،فهو،النبوةادعىقدوالقادياني
لدليل نهمضمونه:-التاسع-األخيرا قرآنفييوجدالأ كريمال –ال

إلىبعيدمنوالقريبمنيُشيردليل-الصحيحةالنبويةالسنةفيوكذلك
كانولو.وسلمعليههللاصلىهللاعبدبنمحمدالخاتمالنبيبعدنبيمجيء
فيوصفاتهباسمهذكرهويأتيبه،يُبشرأنقطعاللزمبعدهنبيسيأتي
هوباألنبياءالتبشيرأنبحكم.وصراحةبوضوحوالسنةالكريمالقرآن

عليه-ومحمدبعده،يأتيبمنيبشركاننبيفكل.األنبياءإرسالفيهللاسنة
نبيناإالالسابق،الدليلفيبيناهكمااألنبياءكلبهبشر-والسالمالصالة
لممحمد شرف نبييُب عدهيأتيب لو،ب عدهسيأتيكانو كاننبيب منل

يُبشرلمانهوبما.والسنةالكتابفيذكرهولوجدنابه،يُبشرأنالضروري
خاتمهووسلمعليههللاصلىمحمداأنقطعايعنيفهذابعده،يأتيبنبي

فهوالنبوة،ادعىالقاديانيوالغالمكذلك،أنهوبما.بعدهنبيفال،األنبياء
.نبيايكونأنيُمكنوالقطعا،كاذب

علىقطعاوأكدنصالكريمالقرآنأنمنهايتبيناألدلة،لتلكوختاما
منبعدهنبيفالاألنبياء،آخرفهووالسالم،الصالةعليهبمحمدالنبوةختم

أنيُمكنفالللنبوة،القاديانيادعاءبطالنأخرىجهةمنويستلزمجهة،
.للنبوةادعائهفيكاذبهووإنمانبيا،يكون

ما لةوأ لتيالنبويةالسنةمناألد بتا بوةختمتُث األميبالنبيالن
صحيحةأحاديثفهي،،وسلمعليههللاصلىهللاعبدبنمحمدالعربي
خاتمفهو،النبوةختمعلىالتأكيدفيالداللةوقطعيةوصريحة،واضحة
:اآلتيةاألحاديثفمنها.بعدهنبيفالاألنبياء،
األنبياءآخرفإني»)):قالأنه-وسلمعليههللاصلى-هللارسولعن

نا)):وقال((.«المساجدآخرمسجديوإن ياءآخروأ تماألنب آخروأن
إن:سلموعليههللاصلىهللارسولقال:قالمالكبنأنس))وعن((.األمم

علىذلكفشققالنبيوالبعديرسولفالانقطعتقدوالنبوةالرسالة
:؟قالالمبشراتوماهللارسولياقالواالمبشراتولكنقال:قالالناس
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شرطعلىصحيحإسناده".النبوةأجزاءمنجزءوهيالمسلمالرجلرؤيا
((.مسلمرجالفمنفلفلبنالمختارغيرالشيخينرجالثقاترجالهمسلم

األنبياءمثلمثليإن)):قالسلموعليههللاصلىهللارسولأنومنها
زاويةمنلبنةموضعإالوأجملهفأحسنهبيتابنىرجلكمثلقبليمن

قال؟اللبنةهذهوضعتهالويقولونلهويعجبونبهيطوفونالناسفجعل
كمثلاألنبياءومثلمثلي»)):روايةوفي((.النبيينخاتموأنااللبنةفأنا

يــدخلونهاالنــاسفجعـللبنــةموضــعإالوأكملهـافأتمهـادارابــنىرجــل
هللاصلى-هللارسولقال.«اللبنةموضعلوالويقولونمنهاويتعجبون

.((«األنبياءفختمتجئتاللبنةموضعفأنا»-وسلمعليه
تسوسهمإسرائيلبنوكانت)):قالوسلمعليههللاصلىالنبيعنومنها
فيسيكون:))وقال((.بعدينبيالوإنهنبيخلفهنبيهلككلمااألنبياء

((.بعدينبيالالنبيينخاتموأنانبيأنهيزعمكلهمثالثونكذابونأمتي
الماحيوأناأحمدوأنامحمدأناأسماءليإن:))والسالمالصالةعليهوقال
وأناقدميعلىالناسيحشرالذيالحاشروأناالكفربيهللايمحوالذي

((.نبيبعديليسالذيالعاقب
بصراحةأكدتأنها-القرآنفيكما-األحاديثتلكمنيتبينوبذلك
ختمتقدالنبوةأنعلىفيهمالُبسالووضوح محمدالعربياألميبالنبيُ

القاديانيالميرزاأنقطعايعنيمما.بعدهنبيفال،وسلمعليههللاصلى
.نبيايكونأنيُمكنوالللنبوة،ادعائهفيكاذباكان

بعضعلىيُعترضربماانهإلىهناأشيرالمبحث،هذاإنهاءقبللكن
:اآلتيةباالعتراضاتأعالهرناهقرما

بنالقدوسعبدحدثنا)):السننفيداودأبوقال:األولاالعتراض
باهليشبيببنداودحدثنا.محمد حدثنا.عثمانبنإبراهيمحدثنا.ال
رسولابنإبراهيمماتلما:-قالعباسابنعنمقسمعنعتيبةبنالحكم

إن)وقالسلموعليههللاصلىهللارسولصلىسلموعليههللاصلىهللا
((.نبياصديقالكانعاشولو.الجنةفيمرضعاله

لرحمنعبدحدثنا)):أحمدمسندوفي عنسفيانحدثنامهديبنا
هللاصلىالنبيابنإبراهيمعاشلويقولمالكبنأنسسمعتقالالسدي

((.نبياصديقالكانوسلمعليه
:والمتناإسنادايصحالالحديث:أقول

أبو:رجالهمنألنيصح،الإسنادهاألولالحديثفإن،إسنادافأما
.الحدبثمتروك:العبسيالكوفيعثمانبنإبراهيمشيبة
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فيهقيل،(هـ114-50)الكوفيمحمدأوالكنديعتيبةبنالحكم:ومنهم
كزيد،منهميسمعلمأقوامعنحدث،يرسلكان،ُمدلس،ثبت،ثقة:

أنإالتشيعفيهوكان)):العجليأحمدقال،مسعودابنيلقلم،أرقمبن
محدثيشيعةأنعلىدامغدليلوهذا((.موتهبعدإالمنهيظهرلمذلك

سينكانواالكوفة ينمند هلب حديثأ إخفاءعلىحريصينوكانوا،ال
بعدإالحالهيظهرلموبعضهمهؤالء،منلكثيريُتفطنلمولهذا،حقيقتهم

جعلهوقد!!.؟؟أمرهانكشافبعدمروياتهمصيرفما.الرجلكهذا،موته
أخبارهمرواةومنرجالهممنالشيعةوعده،الشيعةرجالمنقتيبةابن

ية هم،بعضعناإلمام لهأئمت شيعةمنبعضهموجع يةال .البتريةالزيد
.عنعنقدوهنا،ويُدلسويرسلبثقة،ليسألنهجهتهمنيصحالفاإلسناد

سعيدبنسفيان:رجالهمنألنأيضايصحالفهو،الثانياإلسنادوأما
وربماُمدلس،،حجة،ثبت،ثقة:(هـ161-97)الثوريمسروقبن

وبعلي،يثلث،يسيرتشيعفيه،الريحشبه،وُمرسالتهالضعفاءعندلس
:قالسفيان،عن:إسماعيلبنمؤمل)):وقال.ذلكعنرجعأنهقيل

عنرجلوسأله.((عليفضائلأذكرأنأبغضوأناالروافضتركتني
ومرسالتهيُدلس،كانأنهوبما((.العظيمباهللكافر:فقالبكر،أبايشتممن
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهناالريح،شبه

الكوفــيالســديكريمــةأبــيبــنالــرحمنعبــدبــنإســماعيل:ومنهــم
شتام،كذابضعيف،،،صدوقبأسبهليسثقة،:فيهقيل،(هـ127ت

الشيخينفييطعنكان،بهيُحتجال،لين،الكوفةكذابيكبارمنكان
.رجالهمبينمنالشيعةذكرهوقد.-عنهماهللارضي-وعمربكرأبي

ما نا،وأ نبييقولهأنيُمكنوالقطعاباطلفهومت يهال الصالةعل
النبيهومحمداألننبيايكونلنعاشأوماتسواءإبراهيمألنوالسالم،

مجااليفتحالحديثوهذا.موتهمنإبراهيملحياةدخلوالقطعاالخاتم
فهماإلمامية،الشيعةاختالقمنأنهوالراجحبه،يتعلقوابأنالنبوةمدعي
لذين ياتهمحسبمنهموأكبربلأنبياء،أئمتهمجعلواا وقد.الُمختلقةروا
الحديثوذلك.إماميينشيعيينراويينالسابقينلألسناديننقدنافيوجدنا

فيفعالهوالمزعوم بوة،ختمين قلوعلىالن قديرا قىت عدميحتمليب
أنوالحقيقة.سابقابيناهكماوالسنةالقرآنبدليلقطعاباطلوهذاختمها،

.النبوةختمعنأكداهلماونقضوالسنة،القرآنفيطعنهوالحديثذلك
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ثانياالعتراض ين،يتضمن:ال مؤمنينأم،عناألولىروايت شةال عائ
.عنههللارضيشعبةبنالمغيرةالصحابيعنوالثانية.عنهاهللارضي
بنجريرحدثنا:قالمحمدبنحسينحدثنا:))شيبةأبيابنقال:األولى
تقولواوال،النبيينخاتم:قولوا:قالتعنهاهللارضيعائشةعن،حازم

((..بعدهنبيال:
أخبرنا:قالمجالدعن،أسامةأبوحدثنا)):شيبةأبيابنقال:الثانية

خاتممحمدعلىهللاصلى:شعبةبنالمغيرةعندرجلقال:قالعامر
فإنا،األنبياءخاتم:قلتإذاحسبك:المغيرةقال،بعدهنبيال،األنبياء

.((.وبعدهقبلهكانفقد،خرجهوفإن،خارجعيسىأن،نحدثكنا
لروايتينمنواضح:أقول يانأنهماا نبيبأنيعن خاتمهومحمدال

سينزلالسالمعليهعيسىالمسيحأنبدعوىبعده،نبيالوليساألنبياء،
والحقيقة.أيضانبيابعدهمنوسينزلمحمدنبيناقبلنبياكانفهو.نبيابعده

نا،والإسنادايصحانالوالروايتان،كذلكليساألمرأن يصحوالمت
.المذكورينالصحابيينإلىنسبتهما
جرير:رجالهمنألنإسنادها،يصحالاألولىالروايةفإن،إسنادافأما

،وروىعنعنقدوهنا.ويُدلس،يُرسللكنهثقة،:األزديزيدبنحازمبن
فهيزمنيا،عنهابعيدألنه،بهالحقوالمنهايسمعولمعائشة،عنالخبر
.هـ170سنةماتوهوهـ50سنةتوفيت

ما يةإسنادوأ ية،الروا لهمنألنيصح،الأيضافهوالثان بو:رجا أ
زيدكان:عيينةبنقال،مدلس،،يرسلثقة(:هـ136ت)المدنيأسامة

يسمعلمأقوامعن،وروىشيءحفظهفيوكانصالحارجالأسلمبن
عنوأرسلأمامة،أبيمنوالوقاص،أبيبنسعدمنيسمعفلممنهم،
.منهيسمعولملبيدبنمحمودعنوروىالخدري،سعيدوأبي،علي

ذكرأنالحقيقةلكن.ذلكالذهبيعليهفأنكرالضعفاء،فيعديابنوذكره
والتدليساإلرسالبسببضعفهألن،يُبررهمالهالضعفاءفيلهعديابن

وبينبينهفالخبرعنعنقدوهنا،ويُرسليُدلسكانأنهوبما.الضبطوقلة
.اتصالهيثبتلميليهالذي

)الكوفيعمروأبوالهمدانيبسطامبنعميربنسعيدبنمجالد:ومنهم
ـ144ت يسضعيف،:(ه شيءل عاكانثقـة،،ب يثرفا غيرلألحاد

مروياتهعامة،بالقويليس،الحديثواهيبحديثه،يُحتجال،المرفوعة
.محفوظةغير
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ًوأما أنهواألول،:أساسيةأمورلثالثةيصحالالروايتينفمتن،متنا
يعنيالنبيينبخاتمالقولألن،"النبيينخاتم":قولهمعيتناقضمتنهما

ومعنى.النبيينخاتمهوكانلماوإال،النبيينخاتمبعدنبيالأنهحتما
نبيالأنهويعنيسابقا،وضحناهكماوالحديثالقرآنبينهقدالنبيينخاتم
.والسالمالصالةعليهمحمدبعد

التيوالحديثيةالقرآنيةالنصوصتنقضهماالروايتيّنأنهو:الثانياألمر
.والسالمالصالةعليهنبينابعدنبيالانهعلىوأكدتسابقاذكرناها
عليهعيسىالمسيحأنذكرالكريمالقرآنأنهو-:الثالث-األخيراألمر
محمدلنبيناتابعايرجعوإنمانبيا،يرجعالاألرضإلىينزلعندماالسالم
تأكيدهوذلكعلىوالدليل.أمتهأعيانمنفيكون،وسلمعليههللاصلى

بشرمريمبنعيسىالمسيحوانالنبيين،خاتمهومحمداأنعلىالقرآن
تعالىهللاوأمرهمواإلنجيل،التوراةفيمجيئهخبروورد،محمدبمجيء
عه عالىقال.باتبا ):ت َّنبِعُوَنالَّنِذيَن) ُسوَليَت يَّنالنَّنبِيَّنالرَّن يَِجدُونَهُالَّنِذياألُّمِ
ً اْلُمنَكِرَعِنَويَْنَهاُهْمبِاْلَمْعُروِفيَأُْمُرُهمَواإِلْنِجيِلالتَّنْوَراةِفِيِعندَُهْمَمْكتُوبا
يِّبَاِتلَُهُمَويُِحلُّم ُمالطَّن َواألَْغالََلإِْصَرُهْمَعْنُهْمَويََضُعاْلَخبَآئَِثَعلَْيِهُمَويَُحّرِ
ُروهُبِِهآَمنُواْفَالَّنِذيَنَعلَْيِهْمَكانَْتالَّنتِي الَّنِذَيالنُّموَرَواتَّنبَعُواَْونََصُروهَُوَعزَّن
اْبُنِعيَسىقَاَلَوإِْذ))و،[((157:األعراف]اْلُمْفِلُحوَنُهُمأُْولَـئَِكَمعَهُأُنِزَل
َِرُسوُلإِنِّيإِْسَرائِيَلبَنِييَاَمْريََم ًإِلَْيُكمَّن قا َصدِّ َمامُّم التَّنْوَراةِِمَنيَدَيَّنبَْيَنلِّ

راً اأَْحَمدُاْسُمهُبَْعِديِمنيَأْتِيبَِرُسوٍلَوُمبَّشِ َهذَاقَالُوابِاْلبَيِّنَاِتَجاءُهمفَلَمَّن
يٌنِسْحٌر بِ السالمعليهفعيسىكذلك،األمرأنوبما((.[6:الصف]مُّم
.أمتهمنويكونينزلعندما-والسالمالصالةعليهما–محمدسيتبع

ليس)):والسالمالصالةعليهالنبيقولفيأليس:الثالثاالعتراض
تتجزأالنبوةأنإلىيُشيرما((."الصالحةالرؤياإالالنبوةمنبعدييبقى

عافتكون، ناسفيفيظهرودرجات،أنوا ،،وأرباع،أنصاف:مثالال
.؟؟األنبياءوأخماس
وقد،تتجزأوالواحدةالنبوةأنعلىبوضوحنَّصالحديثهذا:أقول
أخرىوأحاديثالحديثوهذا.الصالحةالرؤياإالمنهايبقولم.ُختمت
وبما.بعدهنبيوالاألنبياءخاتمهووالسالمالصالةعليهمحمدابأنأكدت

منكغيرهاهي"الصالحةالرؤية"الخصلةتلكفإنكذلكاألمرأن
.أيضاوالمؤمنونالنبيبهايتميزالتيوالجهاد،كالصدقالنبوة،خصال
بهايتميزوإنمافقط،بهخاصةليستالصفةفهذهمثال،بالصدقكتميزه

هيكثيرةبصفاتيتصفالصادقالمؤمنأنالثابتومن.أيضاالمؤمنون
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صدق،النـبيصفاتمن صبر،والقناعـة،والجهاد،واإلخـالص،كال وال
بهايتميزالتيواألولىاألساسيةالخاصيةألننبيا،يكونلنلكنهوالوفاء،

.ورسالتهبكالمهوأكرمهاصطفاهقدهللاأنهيالناسمنغيرهعنالنبي
كالتقوى،الحميدة،باألخالقمتصفهوبالضرورةكنبيالنبيفإنوعليه

يكونوالنالصفاتتلكبمثلالمتصفينالمؤمنينلكنوالصدق،والجهاد
كانواالكرامالصحابةأنهوذلكعلىوالشاهد.بهااتصافهملمجردأنبياء

عليه-الرسولأيضابهايتصفوالتيالحميدةالمؤمنينبصفاتمتصفين
اتصافهملمجردكذلكيكونواولن،أنبياءيكونوالملكنهم-والسالمالصالة

والتتجزأالواحدةالنبوةبأنقلناهمايؤكدوهذا.الحميدةالصفاتبتلك
ليسواالصفاتبتلكفهم.المؤمنونبهايتصفصفاتهابعضوإنما،تتنوع

الألنهبالضرورة،الصفاتبتلكمتصفوالنبيكذلك،يكونواولنبأنبياء،
أومجرما،أو،كذابانبيايختارأنيُمكنالمثالهللاألن.دونهامننبوة

الرؤياإالالنبوةمنبعدييبقىليس)):قالعندماالسابقفالحديث.سارقا
واألحاديثنبينا،بعدمننبوةتكونأنالبدايةمننفىقدهو((."الصالحة
عليهمحمدنبينابعدنبيالأنهعلىأكدتعندماذلكمعنىبينتالسابقة
التيالنبيصفاتبعضستبقىأنهالحديثمعنىفيكونوالسالم؛الصالة

أنبياء،يكونواأندونمنفيهمستبقىاألتقياءالمؤمنونأيضابهايتميز
وقدتُكتسبوالتتجزأالالنبوةألنأنبياءيكونواولنبأنبياء،ليسواألنهم

ياُختمت نبيصفاتببعضاتصفواالمؤمنونفهؤالء.نهائ ياءألنهمال أتق
ياءألنهموليسصالحون، قاطع.أنب نبيبصفاتالمؤمنصفاتفت لنال

بتدخليتمبذاتهقائمأمرالنبوةألن.النبوةتُجّزءولننبيا،المؤمنتجعل
الصفاتوأمايشاء؛منللنبوةعبادهمنفيصطفيتعالىهللامنمباشر

طاعةفيباجتهادهيكتسبهاصفاتفهيالمؤمنبهايتصفالتيالحميدة
أنذلككلمنفيتبين.لذلكتعالىهللافيوفقهووسعه،إخالصهحسبهللا

واحدأمرعلىتقومألنها،التجزئةتقبلوالتتنوع،والتتجزأالالنبوة
يا،ليكونآدمبنيألحدهللااصطفاءهوفقط يتضمناالصطفاءوهذانب

اتصافلكنالعالية؛واألخالقالحميدةبالخصالالنبياتصافبالضرورة
تعالى،هللابيدالنبوةأمرألنأنبياء،يجعلهملنالحميدةبالخصالالمؤمنين
والتتجزأالفالنبوةكذلك،األمرأنوبما.الحسنةاألخالقنتاجوليست

.التجزئةتقبل
هاًء هذاوإن ينالمبحثل قرآننصوصمنكالأنمنهيتب كريمال ال

بنمحمدالعربياألميبالنبيالنبوةختمعلىقطعانصتقدالنبويةوالسنة
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جاءالذيالقرآنبعدكتابوالبعده،نبيفالوالسالم،الصالةعليههللاعبد
،وسلمعليههللاصلىبمحمدالنبوةختمأمرأنيعنيوذلك.الخاتمالنبيبه

الــدينمــنومعــروفوالســنة،الكتــابقطعيــاتمــنهــوبعــده،نــبيوال
كذلكاألمرأنوبما.اإلسالمبدينكفرفقدتعمداينكرهومنبالضرورة،

اإلسالمبدينكفروقدقطعا،كاذبفهوالنبوة،ادعىقدالقاديانيوالميرزا
.مسلماوالنبيايكونأنيُمكن،وال
:للنبوة ادعائه في القادياني كذب على الشرعية األدلة :ثانيا

لةالمبحثهذايتضمن شرعيةاألد لتيال ينا فةتُب يانيمخال لدينالقاد
ــي-اإلســـالم-هللا ــدينأصـــولـف ــياألساســـيةوفروعـــهاـل األخـــالقـف

بعضابعضهموصدّقوا،واحدبدينجاؤوااألنبياءكلأنوبما.والمعامالت
دينمعوسلوكياتهمعقائدهماختلفتوال،ورساالتهمدعواتهمتتناقضفلم
لَُكمَشَرَع)):سبحانهلقولهمصداقابهوالتزمتمعهتطابقتوإنماتعالىهللا
َن يِنّمِ ًبِِهَوصَّنىَماالــدِّ ْينَاَوَماإِلَْيَكأَْوَحْينَاَوالَّنِذينُوحــا إِْبَراِهيَمبِِهَوصَّن

يَنأَقِيُمواأَْنَوِعيَسىَوُموَسى قُواَواَلالدِّ أي؛فإن[((13:الشورى]فِيِهتَتَفَرَّن
قطعا،نبياليسفإنهوفروعاأصوال،هللادينويخالفالنبوة،يدعىشخص

دينخالففهلالنبوة،ادعىالقاديانيأنوبما.للنبوةمدعٍكاذبهووإنما
خالفهإنهطبعا.وقالبا؟؟قلبابهوالتزماتبعهأمعليهوخرجوناقضهاإلسالم

باومضموناشكال با،قل يالوعملوقال هارال ،داخلهمنهدمهعلىون
مخالفتهعلىالشرعيةواألدلة.اإلنجليزوأسيادهوشيطانهلهواهانتصارا

مخالفةتُثبتالتياألدلةالسابقالمبحثفيمنهاذكرناجدا،كثيرةهللالدين
فكانالنبوة،وادعىبهيلتزمفلمالنبوة،ختمعلىتأكيدهفيللشرعالقادياني
يالهذاادعاؤه هذافيسنذكرهاأخرىأدلةومنها.كذبهعلىقطعيادل
الشرعفيالمذكوريناألنبياءبصفاتالقاديانياتصافعدمتُبينالمبحث

أحوالهم،كلفيبالشرعوبالتزامهماإليمانية،وعقائدهمومواقفهمبخصالهم
بائرالشركفيوقوعهموعدم عدم.الك يانياتصافف لكالقاد الصفاتبت

فيكاذبهووإنمانبيا،ليسانهعلىقطعيدليلهووالمبادئوالخصال
.للنبوةادعائه

ضالالتهوتكشفالقاديانيتُّكذبالتيالمفصلةالشرعيةاألدلةبأنعلما
أمروهذا.باآلالفبلبالمئاتتُقدرجداكثيرةوأباطيلهوتحريفاتهوكفرياته

بت لو،قطعاثا فرغف شريعةعلومفيماهرمسلمعالميت سانال واإلن
أخطاءأنسيجدفإنهكلهاالقاديانيالميرزاكتبودحضلنقدوالطبيعة
منوسيجدجهة؛منباآلالفتُقدروأباطيلهوأكاذيبهوتحريفاتهالقادياني
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المزاعمتلكلنقضالعددذلكمنأكثروالعلومالشرعأدلةمنأخرىجهة
أتوسعالهنافإني،كذلكاألمرأنوبما.وغيرهاوالتحريفاتواألباطيل

لةذكرفي شرعيةاألد لتيال كذّبا يانيتُ بهوتكشفوتُضللهالقاد أكاذي
والالنبيصفاتمنعندهليسالقاديانيأنقطعايُثبتمماوتحريفاته،

والنبيا،يكونأن،ويستحيلللنبوةادعائهفيكاذبهووإنماواحدة،صفة
.مسلما

واحدتعالىهللاأناإلسالمدينفيقطعاالثابتمن:األدلةتلكأول
يُشــبهوالالكمــال،صــفاتبكــل،وُمتصــفولــدواللــهشــريكوالأحــد

لمخلوقاته،ومفارقالخالقهوهللاوان.صفاتهفيوالذاتهفيمخلوقاته
فيواإليمانالعقائدأصولهذه.هللاهوالكونوال،الكونهوهللافليس

ذلكخالفالقاديانيالميرزالكن.أيضاوالعلمللعقلموافقةوهياإلسالم
ووحــدةوالزندقــةوالحلــولوالتجســيموالتشــبيهبالشــركوقــالبصــراحة،

أنت)):فيهله،قالإلهاماهللاعندمنتلقىأنهزعمأنهذلكمن.الوجود
لة (أوالديبمنز )أيضاوزعم.( ناءأولكانآدمأن) نوعفيهللاأب
منيأنت)):لهقالهممافكانووحي،بإلهاماتخاطبههللاوأن.((اإلنسان
.((ولديبمنزلة

وصفهتضمن،م1902سنةوحياعليهانزلهللاأنزعمأنهومنها
)):فقال.األلوهيةوادعاء،بلالوجودووحدةوالحلول،األلوهيةبصفات

منأنت...غداآتيك.فيكونكنلهتقولأنلشيءأردتإذاأمركإنما
خاطبههللاأنوزعم.((توحيديبمنزلةمنيأنت...فشلمنوهممائنا
."((منكوأنامنىأنتشمسياقمريا:))بقول

زعمهفإنحقالنبيورؤيةورسول،نبيانهزعمالقاديانيأنوبما
فكان،زعمهحسبهللاهوأصبحبأنهتأكدأنهوقالـإلهاأصبحأنهيعني
لهمما تهأوهامهمنقا نهشيطانهوتلبيساتوأكاذيبهوجنونيا )):قالأ

تني ننيوتيقنت،هللاعينالمنامفيورأي والإرادةلييبقولم،هوأ
هللاجوارحبلجوارحي،ليستجوارحيأنأتيقنأتيقنكنت))و.((خطرة
هويتي،كلمنوأنسلخُتوجودي،بكلأنعدمُتأنيأتخيلوكنت.تعالى
،وجوديعلىربيدخل.يُزاحمقابضوالشريكوالمنازعالواآلن
ومنه،لهوسكونيوحركتيومري،وحلويوحلمي،غضبيكلوكان

خاليننفسيمنوصرت نهواصلثم.((كال نهوجنونهوهذايا عندماأ
كنتالحالةهذهفيأناوبينما)):...فقالجديدا،كوناخلقهللاهوأصبح
السمواتفخلقت.جديدةوأرضاجديدةسماء،جديدانظامانريدإنا:أقول
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ورتبتهافرقتهاثمترتيب،والفيهاتفريقالإجماليةبصورةأوالواألرض
خلقتثم.كالقادرينخلقهاعلىنفسيأجدوكنت.الحقمرادهوبوضع
نخلقاآلن:قلُتثم".بمصابيحالدنياالسماءزيناإنا":وقلتالدنياالسماء
.((طينمنساللةمناإلنسان
مجازا،والحقيقةقولهايصحالوالشركياتوالكفرياتاألباطيلتلك
.وشيطانهلهواهانتصاراقالهازنديقأو،يقولمايعيالجاهلوقائلها

أنبيّنالكريمالقرآنأنزعمأنهوالتجسيمللتشبيهاعتقادهمظاهرومن
المالئكةنزولأنفاعلم...تعالىهللاصفاتبصفاتهميُشابهونالمالئكة))

.((والكيفيةالحقيقةفيُمتحدالمالئكةونزولنزوله))و((.هللانزولكمثل

شبيهاتهومن. نهوصفاتههللت نهزعمأ نها هللا،وجوديتصّورأنيمك
المرامتوضيحكتابهفيذكرهجنونياكالمافقالوشيطانهبهواهفتّصوره

كتابهمنالمصورةالصفحةفيُمبينهوكماالقديمة،األورديةنسختهفي
:فقالالعربية،الترجمةمع

ناإنا")):له،فقالوحياهللامنتلقىأنهزعمأنهأيضاومنها لكأل
...وأصيبأخطئأجيبالرسولمعإنيبغتةآتيكاألفواجمعإنيالحديد
"((.وأصومأفطرأقومالرسولمعوإني

أنواألهواء،واألباطيلوالهذايناتالجنونياتتلكمنواضح:أقول
ياني شبهباهلل،مشركالقاد شرعُمحرفزنديق،ُمجسمُم سابقعنلل
هللاأنيعتقدكانأنهبمعنى.الوجودوحدةبالحلوليعتقدوترصد،إصرار

يعنيالعقائدبتلكالقاديانياعتقادأنشكوال.هللاهووالكون،الكونهو
ضالبهايعتقدمنوفيها،لُبسالصريحةمخالفاتالشرعخالفقدأنه
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مسلما،والنبيايكونانيُمكنوالكذاب،كاذبوهو.زنديقكافرُمضل
.أيضاعاقالوالبلمحايدا،باحثاوال

لىهنااإلشارةوتجب ناإ لكلنقضالتوسعصددفيهنالستأن ت
نحنوإنماذلك؛تفصيلموضعهناواألكاذيب،فليسوالتحريفاتاألباطيل

يكفيوهذا.لهاالشرعونقضللشرع،القاديانيمخالفاتإظهارصددفي
.وكذبهنفاقهوإثباتللنبوة،القاديانيادعاءإلبطالوحده

الدينوعلىمستقيم،طريقعلىالمسلمينأناإلسالمفي:الثانيالدليل
ًاإِلْسالَِمَغْيَريَْبتَغَِوَمن)):تعالىقال.كافروغيرهمالحق، ِمْنهُيُْقبََلفَلَنِدينا

هواألمرهذاأنومع[((.85:عمرانآل]اْلَخاِسِريَنِمَناآلِخَرةِفِيَوُهَو
لدينمنالمعروفومناإلسالمقطعياتمن الميرزافإنبالضرورة،ا

المزعومين،ودينهبنبوتهيؤمنالمنكفّرألنه،المسلمينكفّرالقادياني
الثانيوالنوع)):فقال.الكفرأنواعمننوعهوبذلكاإليمانعدموجعل

هللاأمرأنكرألنهكافرهو((.مثالالموعودبالمسيحيؤمنأالهوالكفرمن
الذينأناإللهيالكالمهذامنيتضح)):أيضاوقال.القاديانيزعمحسب

الذيإن)):بقولهإليهأوحىهللاأنأيضاوزعم.((هالكونقومهميُكذبون
أهلومنورسوله،هللعاصفهولكمعارضاويظل،يُبايعكواليتبعكال

نار قد)):أيضاوقال.((ال ولمدعوتيبلغتهمنكلأنعلّيهللاكشفل
((بمسلمفليسيُصدقني

لمعندماالمسلمينجميعكفرأنهوضالالتهالقاديانيمزاعممنواضح
أتباعوالكفاركفارا،محمدأتباعالمسلمينفجعل.المزعومةبنبوتهيؤمنوا

أمراأنكرقدعنافهوذلكقالالقاديانيأنوبما.!!!!مسلمينالقادياني
ً كاذبهووإنمامسلما،والنبيايكونأنيُمكنوالاإلسالم،دينمنقطعيا

.ومخادعومحرف

.أبداوعدهيُخلفالتعالىهللاأناإلسالمدينقطعياتمن:الثالثالدليل
َِوْعدَ)):تعالىقولهمنهاكثيرة،نصوصذلكعلىوالشاهد ُيُْخِلُفاَلَّن َّن

لروم]يَْعلَُموَناَلالنَّناِسأَْكثََرَولَِكنَّنَوْعدَهُ (6:ا ) )،و[ َِوْعدُ) َإِنَّنّ الَّ
([31:الرعــد]اْلِميعَادَيُْخِلُف )،و( ْدِقَوْعدَ) يُوَعدُوَنَكانُواالَّنِذيالّصِ

وعده،أخلفهللاأنوزعمذلك،كذّبالقاديانيلكن؛(([16:األحقاف]
منهذاسيكدّرفكم))فقال،وسلمعليههللاصلىمحمدلنبيهبهيفولم

ثم،بعدهنبيالأنهلههللايتعهدأنوسلمعليههللاصلىالنبيقلبصفو
((.لعهدهخالفاالسالمعليهعيسىيبعث
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قالهفيماهللاوكذّبورسوله،هللاعلىكذبأنهكالمهمنواضح:أقول
قولهوهذاوزعمه.أيضابهماواستهزأبلفيهما،وطعنوعده،عن

.عاقلوال،مسلموالنبييقولهأنيُمكنوالُمضل،وضالزنديق
الأنهبيناأنسبقألنهباطل،تبريرفهوبه،تسترالذيتبريرهوأما

عليهعيسىالمسيحوانوالسالم،الصالةعليهمحمدالخاتمالنبيبعدنبي
فالقادياني.ورسالتهلمحمدتابعاينزلوإنمابنبوة،والنبياينزلالالسالم
يايكونانيُمكنالالباطلالكالمبذلك تعمد،ألنهكاذبهووإنما،نب

.وعدهيخلفالأنهأخبرناعندماتعالىهللاوتكذيبالشرعمخالفة

لدليل شرعيا لرابعال عالىهللاأنشرعاالُمؤكدمن:ا الجـنخلقت
ْنَساْلِجنَّنَخلَْقُتَوَما)):سبحانهقالوحكمة،كمالعنلعبادتهواإلنس َواإْلِ

َإِنَّنيُْطِعُموِنأَْنأُِريدَُوَماِرْزٍقِمْنِمْنُهْمأُِريدَُماِليَْعبُدُوِنإِالَّن اُقُهَوَّن زَّن الرَّن
ةِذُو يُناْلقُوَّن المخلوقاتمنولغيرهمولهم(.(58-56:الذاريات())اْلَمتِ

َر)):سبحانهقال.وغيرهاوالكواكبوالنجوموالسمواتاألرضخلق َوَسخَّن
الَُكم ًاأْلَْرِضفِيَوَماالسَّنَماَواِتفِيمَّن عا ْنهَُجِمي لَّنقَْوٍمآَليَاٍتذَِلَكفِيإِنَّنّمِ

وغيرهاوأفالكنجوممنفيهمابكلفالكون[((.13:الجاثية]يَتَفَكَّنُروَن
لكنمعهم،تعيشالتيالمخلوقاتمنوغيرهموالجنلإلنستعالىهللاخلقه

فزعمالقادياني،أجلمنهللاخلقهااألفالكأنوزعمذلك،خالفالقادياني
نه نزلم1906سنةفيأ يههللاأ ني)):بقولهفيهخاطبهوحياعل معإ

ذكرناهبماقطعاباطلهذاوزعمه((.األفالكخلقتلمالوالك.األكرام
زعمهحسبنبياالقاديانيكانولو.صريحةمخالفةللشرعومخالفأعاله،

ادعائهفيكاذبفهوخالفه،وقرربهيلتزملمأنهوبما،الشرعخالفما
.اإلسالمدينقررهمايخالفانيُمكنالالنبيألنللنبوة،

بعديأتيبنبييُبشرلمأنهاإلسالمدينفيالثابتمن:الخامسالدليل
بهختمتقدالنبوة،ألنقطعياتهمنوهذاوالسالم،الصالةعليهمحمدنبينا

لة سنةالكتاببأد ناهكماوال ميرزالكنسابقا؛بي يانيال هللاأنزعمالقاد
أتماوانهمانفسه،بهويعنيالموعودالمسيحمجيءعلىأكداقدورسوله

هللاعلىمتعمدوافتراءقطعاباطلهذاوزعمه.بهباإليمانوأمراالحجة
ولكن.زعمهيُثبتدليلأييذكرولمعليهم،وكذبللناسوتضليلورسوله،

والبعيدمنتشيركلمةأيةالسنةوالالكتابفييوجدالانهقطعاالُمؤكد
وسلمعليههللاصلىمحمدنبينابعدنبيوالالقاديانيمجيءإلىقريبمن
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ما؛ ماقطعاالمؤكدوإن كداأنه بوةختمعلـىأ عدنبيفال،الن ناب .نبي
ذلكيفعلومن.تعمداورسولههللاعلىوافترىالشرعخالففالقادياني

.ُمحايداباحثاوالصادقا،مسلماوالنبيايكونانيُمكنوالكاذبفهو
منهومحاولةألتباعه،تضليالقالهوإنماكاذبأنهويعلمذلكزعمقدوهو

وشــيطانهلهـواهانتصـارادينهـمفـيوتشــكيكهمالمســلمينعلــىللتشــويش
يستطيعولنالبطالن،ظاهرزعمهإنهيهات،لكن.اإلنجليزوأسياده

.والسنةبالكتابالمؤكدةالنبوةختمقطعيةتنقضهزعمهألنإثباته،
بنيأفضلهماألنبياءأناإلسالمدينفيالثابتمن:السادسالدليل

العيوبمنوبّرأهمعليهماثنىقدتعالىهللاوان،وسلوكاوأخالقانفساآدم
يهمريمبنعيسىهللانبيمنهم.بوحيهوعصمهمالكبائر،وارتكاب عل

ذلكمن.القدسبروحهللاوأيدهالرسل،منالعزمأوليمنفهوالسالم،
عالىقولـه ):ت َإِنَّنَمْريَُميَااْلَمآلئَِكةُقَالَِتإِْذ) ُرِكّ ْنهُبَِكِلَمٍةيُبَّشِ اْسُمهُّمِ

ًَمْريََماْبُنِعيَسىاْلَمِسيُح بِيَنَوِمَنَواآلِخَرةِالدُّمْنيَافِيَوِجيها عمرانآل]اْلُمقَرَّن
:45) ) )،و[ بَنِيَمثاَلًَوَجعَْلنَاهَُعلَْيِهأَْنعَْمنَاَعْبدٌإِالَّنُهَوإِْن) إِْسَرائِيَللِّ
لزخرف] ا))،و(([59:ا قَْبِلِهِمنَخلَْتقَْدَرُسوٌلإِالَّنَمْريََماْبُناْلَمِسيُحمَّن

ُسُل هُالرُّم يقَةٌَوأُمُّم انُظْرثُمَّناآليَاِتلَُهُمنُبَيُِّنَكْيَفانُظْرالطَّنعَاَميَأُْكالَِنَكانَاِصدِّ
ئدة]يُْؤفَُكوَنأَنَّنى .[75:الما ) سيح( سىفالم رسولنبيمريمبنعي

أفترىوأنبيائه،هللعدواكانلماالقاديانيلكن.اإللهيبالوحيمعصوم
وبهتانا،زواعليهوكذب،بهواستهزأفيهوطعنالسالمعليهعيسىعلى

.والنصارىاليهودمنالمسيحأعداءرواهامكذوبةأخبارعلىمعتمدا
يانيأنذلكفمن لذيالضررأنزعمالقاد ينأصابا مناألوربي

ربماالخمر،يشربكانالسالمعليهعيسىأنسببه))إنماالخمرشرب
علىيتحايلكانالمسيحأنوزعم.((قديمةعادةبسببأو،لمرضكدواء
منويُستشف))و.أسئلتهممنتهرباأمامهمالعراقيلويضعيسألونهالذين
والشتمالسبعلىمعتاداكانأجل...العقلسطحيكانأنمتّىإنجيل

لمكمااألمور،أتفهعلىغضبايستشيطوكان،السليطاللسانواستخدام
،لألسفمدعاةهذهتصرفاتهأرىاللكنني،النفسانيةالثوائركبحيستطيع

بالكذبواتهمه.((بأيديهمينتقموناليهودوكان،بلسانهيسبكاننه0أل
زانيــات"كانــتالمســيحجــداتمــنثالثــاأنالقاديــانيوزعــم.والســرقة
..دمائهنمنجسمهتشكلمومسات لهأنالظنوأغلب. للموميساتمي
الورعيناألتقياءمنأحدفالوإال،جداتهقرابةبسببكانمعهنواحتكاكه
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رأسهعلىترشوانالنجستين،بيديهارأسهتمسأنشابةلمومسيسمح
.((بشعرهاقدميهتمسحوأن،الزنامنأكسبتهدخِلمنالنجسالعطر

وهواهأنانيتهالقاديانيبهاأشبع،وتفصيالجملةباطلةالمزاعمتلك:أقول
بنالمسيحعلىحقدا هاوطعنمريما ما.ورسولههللافيب لكانوب ت

فإنوحديثا،قديماالمسيحأعداءأكاذيبمنوهيقطعا،باطلةاالتهامات
تلكألنللنبوة،ادعائهفيكاذببأنهقطعيدليلهوبهاالقاديانيقول

يقولهاوإنماُمحايد،باحثوالمسلم،وال،نبييقولهاالالباطلةاالتهامات
ومن.القاديانيحالهوكمامنافقكذابزنديقأويقولمايعيالجاهل
قه عهنفا يهالمسيحفيوطعنهوتغليطهوخدا نهالسالمعل متعجباقالأ

تمسأنشابةلمومسيسمحالورعيناألتقياءمنأحدفالوإال))وُمستنكرا
أكسبتهدخِلمنالنجسالعطررأسهعلىترشوانالنجستين،بيديهارأسه

وتناسىبلونسيمستنكراذلكقال.((بشعرهاقدميهتمسحوأن،الزنامن
وهومريمبنعيسىالنبيفيبهاوطعنالمفترياتتلكصدّقأنهنفسه

.ورسولههللابهاوكذبمنها،بريء

التيبالنبوةأنبياءهيُعلمالذيهوتعالىهللاأنشرعاثَبُت:السابعالدليل
والسالم،الصالةعليهمريمبنعيسىالمسيحمنهم.بهاوأكرمهماصطفاهم

ـال ):فـق ُمهُ) ـَلَوالتَّنْوَراةََواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَويُعَلِّ :عـمـرانآل]َواإِلنِجـي
ا))،و[((48 بَْعَضلَُكمَوأِلُبَيَِّنبِاْلِحْكَمِةِجئْتُُكمقَْدقَاَلبِاْلبَيِّنَاِتِعيَسىَجاءَولَمَّن

يِهتَْختَِلفُوَنالَّنِذي َفَاتَّنقُوافِ لزخرف]َوأَِطيعُوِنَّن .63:ا ) ) منواضح[
الُمضلالضالالقاديانيلكنعيسى،نبيهعلّمالذيهوتعالىهللاأناآليتين

هللاعلىوافترىظهره،وراءوتركهالشرعخالف،ذلكيُعجبهلملما
منكتاباوسرقاليهود،علماءأيديعلىتعلمالمسيحأنفزعم.والمسيح

لمإماهللاأنويبدودرسا،التوراةمنتعلّميهوديأستاذلهكان))و.كتبهم
أبقاهأنهاألستاذذلكشرمنوإماوالفطنة،الذكاءمنكبيربحظعليهيمن

قد؛وباختصارحالكلعلى.ساذجا قوىفيضعيفاكانل يةال العلم
.((مرةذاتالشيطاناتبعلهذاوالعملية،
وحيا،المسيحعلّمالذيهوهللاألنقطعا،باطلةالمزاعمتلك:أقول

إلــىيــنزلعنــدماالقــرآنســيُعلمه،ووالحكمــةواإلنجيــلالتــوراةفعلمــه
اتهمأنهوبما.القاديانيزعمكمايكونأنيُمكنالهللايعلمهومن.األرض
والمسيحهللافيوطعنصريحة،مخالفةالشرعخالفقدفهوبذلك،المسيح
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أنيُمكنوالوُمغالط،وُمحرفكاذبفهوحالههذاومن.عليهماوكذب،
ادعائهفيكذابكاذبفالقادياني.كاذبهووإنمامسلما،وال،نبيايكون
.شكدونمنللنبوة

أنبياءهيُؤيدكانتعالىهللاأنشرعاالمؤكدمن:الثامنالشرعيالدليل
لتيوالمعجزاتباآليات .نبوتهمصدقبهاويُثبتواأقوامهمبهايتحدّونا

إِلَىَوَرُسوالً)):معجزاتهفمن،السالمعليهمريمبنعيسىالمسيحمنهم
نبِآيٍَةِجئْتُُكمقَْدأَنِّيإِْسَرائِيَلبَنِي بُِّكْمّمِ َنلَُكمأَْخلُُقأَنِّيرَّن يِنّمِ َكَهْيئَِةالّطِ

ْيِر ِبِإِْذِنَطْيراًفَيَُكوُنفِيــِهفَأَنفُُخالطَّن َوأُْحيِـــيواألَْبَرَصاألْكَمهََوأُْبِرُئّ
ِبِإِْذِناْلَمْوتَى آليَةًذَِلَكفِيإِنَّنبُيُوتُِكْمفِيتَدَّنِخُروَنَوَماتَأُْكلُوَنبَِماَوأُنَبِّئُُكمّ

ْؤِمنِيَنُكنتُمإِنلَّنُكْم (49:عمــرانآل]مُّم ) ذلــك،أنكــرالقاديــانيلكــن.[
آية،أيةالمسيحمنتظهرلمأنهوزعمظهرهوراءوجعلهعنهوأعرض

تظهرلمأنهالحقيقةلكنله،كثيرةمعجزاتالمسيحيونكتبلقد)):فقال
جيالووصفهمالشتائمأشنعاآليةطالبيعلىأطلقأنومنذ،آيةأيمنه

اآليةبطلبينظمواأنيريدواولمالنبالءاألشرافعنهتخلىوفاسقاشريرا
"يتضررواولنالسمسيأكلونأتباعهإن:"قولهإن.وفاسقشريرجيلإلى

شيئايملكيكنفلم...ينتحرونأوروبافيكثيرينألن،بصراحة كذبه ظهر
.((...والخداعالمكرسوى

معجزاتعنالشرعذكرهبماوكفر،قطعاباطلةالمزاعمتلك:أقول
القاديانيأنهوهنايهمناالذيلكنالفاضلة،وأخالقهمريمابنالمسيح
القرآنذكرهاالتيالمسيحمعجزاتفأنكرهواه،واتبعوكذبهالشرعخالف
يهحقداالمسيحفيوطعنالكريم نهنفسهليُظهربهواستهزاًءعل هوبأ
عليهمريمبنعيسىالمسيحمنوأحسنأفضلوأنه،الموعودالمسيح
هو،قطعاالثابتةالمسيحلمعجزاتالقاديانيإنكارأنشكوال.السالم

الحقالنبيألنللنبوة،ادعائهفيكذابكاذبالقاديانيأنعلىقطعيدليل
.فيهمويطعنيذمهمأنوالشرعا،الثابتةاألنبياءمعجزاتينكرأنيُمكنال

محايد،باحثوالمسلم،والنبي،يقولهاالالقاديانيمزاعمأنوالحقيقة
.منافقزنديقكذابأويقول،مايعيالجاهلإاليقولهاوال

مريمابنالمسيحيدعلىأجرىتعالىهللاأنالمؤكدمن:التاسعالدليل
ينفخثمالطيركهيئةالطينمنيصنعفكانالطير،خلقمعجزةالسالمعليه
قَْدأَنِّيإِْسَرائِيَلبَنِيإِلَىَوَرُسوالً)):تعالىقال.هللابإذنطيرافيصبحفيه

نبِآيٍَةِجئْتُُكم بُِّكْمّمِ َنلَُكمأَْخلُُقأَنِّيرَّن يِنّمِ ْيِرَكَهْيئَِةالّطِ يِهفَأَنفُُخالطَّن فَيَُكوُنفِ
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ً ِبِإِْذِنَطْيرا (49:عمرانآل]ّ ) )و،[ َواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَعلَّنْمتَُكَوإِْذ)
يِنِمَنتَْخلُُقَوإِْذَواإِلنِجيَلَوالتَّنْوَراةَ ْيِرَكَهْيئَِةالّطِ فَتَُكوُنفِيَهافَتَنفُُخبِإِْذنِيالطَّن

والُمحرفللشرعالُمكذبالقاديانيلكن[((.110:المائدة]بِإِْذنِيَطْيراً
عيسىهللانبيفعلكماطيراالطينمنلهميخلقبأنأتباعهسألهله،عندما

فيالمسيحمعجزةفيشككأمرهوانكشفذلكفعلعنوعجزمريمبن
للقرآنمخالفاباطالفاسداتأويالوأّولهذلكأنكرثمالطين،منللطيرخلقه

ـة ـهممــافكــانصــريحة؛مخالـف ):قاـل زاخــرالكــريمالـقـرآندامومــا)
بأنأيضاروحانيةمعانياآلياتهذهمننستنتجأنيُمكنلذاباالستعارات

رفقاءعيسىاتخذهمالفهممحدودوأميونأناسالطينيةالطيورمنالمراد
روحفيهمنفخثمالطيور،صفاتفيهموجعل،صحبتهفيأخذهمأيله،

أنهأيضاالفهمإلىاألقربمنذلكإلىوإضافة.يطيرونفأصبحواالهداية
المسريزمأيالتِّرب،عملنتيجةالمعجزاتتلكمثلتظهرأنالممكنمن

.((الحقيقةوجهعلىوليسواللعباللهوسبيلعلى،
نهالقاديانيكالممنواضح:أقول خلقفيالمسيحمعجزةأنكرأ

علىقطعيدليلهوهذاوإنكاره.الكريمالقرآنذكرهاكماالطينمنالطير
القرآنذكرهماينكرأنيُمكنالالنبيألننبيا،وليسومحرفكاذبانه

ياء،معجزاتعن هاأنوالاألنب ية،تأويالتيُؤول هاتحريف معجزةومن
.هللابإذنالطينمنالطيرخلقفيالمسيح

ولموشيطانهبهواهقالهوالبطالن،الفسادظاهرفهوالسابقتأويلهوأما
بأنوتأكيدبوضوحذكرالكريمالقرآنألن.علموالعقلوالبشرعيقله

حقيقةطيرافيصبحفيهوينفخالطينكهيئةالطينمنيخلقكانالمسيح
كأنهاتظهركانتلُعباأخذوالفيهم،فنفخبشرااخذأنهيقلولم.هللابإذن

ً.أساسـهمنوباطـلفاسـدالقاديـانيفتأويـل.تتحـرك ما األسـاليببـأنعل
قرآنفيالبالغية القادياني،زعمكماليستوالمجازاتكاالستعاراتال

توجدوالحقائقكلهالقرآنألنقطعا،باطلزعمفهذاالحقيقة؛تفيدالبأنها
حكيمُمحكمكتابالقرآنألن.جوفاءعباراتوالتجويزات،والأوهامفيه

هيالبالغيةالقرآنأساليبفإنوعليه.أبداالباطليأتيهالُمبين،ُمفصل
واللنفيها،يستخدمهاولمحقائقهعنالتعبيرفياستخدمهاالتيأساليبهمن

القرآنألن.حقيقتهاعلىليستأنهاواللها،وجودالأمورعنبهاللتعبير
:سبحانهقال.وعلمهووحيههللاكالممنفهووعلوم،حقائقكلهالكريم

ِِمَنلََكَمااْلِعْلِمِمَنَجاءَكالَّنِذيبَْعدَأَْهَواءُهماتَّنبَْعَتَولَئِِن)) َوالََوِلّيٍِمنّ
[((.120:البقرة]نَِصيٍر
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السالمعليهمريمبنعيسىالنبيلمعجزاتالقاديانيإنكارأنوالشك
بالسرقةواتهامهالمسيحفيوطعنهسبقه،والذيالدليلهذافيبيناهكما

فيكاذبالقاديانيأنعلىقطعيدليلهوذلككلاألخالقيواالنحالل
ئه بوة،ادعا يا؛يكونأنيُمكنوالللن ورسله،هللاأعداءمنهووإنمانب

َِعدُّواًَكاَنَمن)))):تعالىقولهعليهوينطبق ّ َوِجْبِريَلَوُرُسِلِهَوَمآلئَِكتِِهِّ
َفَإِنَّنَوِميَكاَل ْلَكافِِريَنَعدُوٌّيّ [.98:البقرة]لِّ

نبيكليرسلكانأنهأنبيائهمعتعالىهللاسننمن:العاشرالدليل
لُيبينعليهيُنزلهالذيالوحيويُعلمهمجهة؛مندعوتهليفهمواقومهبلسان
ُسوٍلِمنأَْرَسْلنَاَوَما)):تعالىقال.أخرىجهةمنعليهأُنزلماللناس إِالَّنرَّن
ُفَيُِضلُّملَُهْمِليُبَيَِّنقَْوِمِهبِِلَساِن اْلعَِزيُزَوُهَويََشاُءَمنَويَْهِدييََشاُءَمنّ

يُم ُأََخذََوإِذَ))و،[((4:إبراهيم]اْلَحِك لَتُبَيِّنُنَّنهُاْلِكتَاَبأُوتُواْالَّنِذيَنِميثَاَقّ
ًبِِهَواْشتََرْواُْظُهوِرِهْمَوَراءفَنَبَذُوهُتَْكتُُمونَهَُوالَِللنَّناِس نا يالًثََم َمافَبِئَْسقَِل

َربِِلَسانَِكيَسَّنْرنَاهُفَإِنَّنَما))،و(([187:عمرانآل]يَْشتَُروَن اْلُمتَّنِقيَنبِِهِلتُبَّشِ
ًبِِهَوتُنِذَر ًقَْوما ْكَرإِلَْيَكَوأَنَزْلنَا))ون[((97:مريم]لُّمدّا َماِللنَّناِسِلتُبَيَِّنالذِّ

َل ْكاَل))و[((.44:النحل]يَتَفَكَّنُروَنَولَعَلَّنُهْمإِلَْيِهْمنُّزِ بِِهِلتَْعَجَلِلَسانََكبِِهتَُحّرِ
َعلَْينَاإِنَّنثُمَّن(18)قُْرآنَهُفَاتَّنبِْعقََرأْنَاهُفَإِذَا(17)َوقُْرآنَهَُجْمعَهَُعلَْينَاإِنَّن(16)

(.(19-16:القيامة()بَيَانَهُ
المنزلوحيهوتفيهمبلغاتهمإرسالهمفيأنبيائهمعهللاسنةهيتلك

منهالغات،بعدةإليههللاأوحاهالمزعوموحيهأنزعمالقاديانيلكنعليه،
لموحيعليهأُنزلأنهوقال.واإلنجليزيةوالفارسيةوالعربية،األوردية،:

لكمن.يفهمه لهذ .قو :( ناكثم") لةه هاأعرفالجم :وهي،معنا
"He halts in the Zilla Peshawar"))ها نهومن هللاأنزعمأ

:فقال،يفهمهاولمعربيةوكلمةإنجليزيةكلماتتضمنوحياإليهأُوحي

ـال ":أيضــاوـق ( ـم) ـقـل ـمأيبشــأنهأتـل .تعــالىهللامــنتفهـي ) ) "
واضحةغيرظلت"آوسإيلي"أعنيالوحيمناألخيرةالجملة))":وقال

:وقال((.بالصواباعلموهللامعناهاعليينكشفولمالوحيلسرعةلي
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هوويخصمنأدريوالالشيئبعضمتشابههووحيافتلقيت..."))
((."عليهمأنعمتالذينشر"كالتالي
فيهللالسنةمخالفالمزعومالقاديانيالوحيأنذلكمنواضح:أقول
شذّفلماذا.الناسليُفهمواوحيهيُعلمهموكانأقوامهم،بلغاتاألنبياءإرسال

السنةلتلكموافقاالمزعوموحيهيكنلمولماذا؟،هللاسنةعنالقادياني
كانولوللنبوة،ادعائهفيكاذبالقاديانيألنلهاموافقايكنلم.اإللهية؟؟

يا ياءأُرسلكماألُرسلحقانب قوامهمبلغاتاألنب الُمنزلالوحيولفهمأ
لسانه،بغيرالنبييُرسلأنالحكمةمنوليسذلك،تتطلبالنبوةألن.عليه

.يفهمهالوبكالماأللسن،منبخليطأو

-:األنبياءبصفاتاتصافهوعدمالقاديانيكذبعلى-عشرالحاديالدليل
واليتعلمونفالبوحيه،يعلمهمالذيهوسبحانهانهأنبيائهمعهللاسننمن

.ورداونقالتعلما:العلماءكتبمنوالالمعلمين،أيديعلىالعلميأخذون
فهونفسه،الكريمالقرآنهوأكبرهاكثيرة،قرآنيةآياتذلكعلىوالدليل

الكتبمنوغيرهوالجن،اإلنسبههللاتحدىالذيهللاوحيإنه،علومكله
:تعالىقولهمنهاتعالىقولهومنها.واإلنجيلكالتوراةسبقتهالتياإللهية

ًأَنَزْلنَاهَُوَكذَِلَك)) ًُحْكما َمااْلِعْلِمِمَنَجاءَكَمابَْعدَأَْهَواءُهماتَّنبَْعَتَولَئِِنَعَربِيّا
ِِمَنلََك أَنَزَل))و،[((37:الرعد]َواٍقَوالََوِلّيٍِمنّ َُ اْلِكتَاَبَعلَْيَكّ

ِفَْضُلَوَكاَنتَْعلَُمتَُكْنلَْمَماَوَعلَّنَمَكَواْلِحْكَمةَ ًَعلَْيَكّ ما :النسـاء]َعِظي
113) ) )،و[ ـَنفِيبَعََثالَّنِذيُهَو) يِّـي ْنُهْمَرُسوالًاأْلُّمِ آيَاتِِهَعلَْيِهْميَتْلُوّمِ

يِهْم ُمُهُمَويَُزّكِ ـٍنَضاَلٍللَِفيقَْبُلِمنَكانُواَوإِنَواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَويُعَلِّ بِـي مُّم
ُمهُ)):سبحانهقالالسالمعليهمريمبنالمسيحوعن[((.2:الجمعة] َويُعَلِّ

[((.48:عمرانآل]َواإِلنِجيَلَوالتَّنْوَراةََواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَب
يجتمعالألنهأيضا،والعاديالمطلوبهو،الشرعقررهالذيذلك

إمافالنبي.هللاعندمنالوحيوتلقيالمعلمين،أيديعلىالتعلم:األمران
يتعلمأنوإماالعلم،أهليتعلمكماتعلمهينفيوهذاوحيا،العلميتلقىانه
فائدةالالنبوةويجعلللوحي،وتلقيهنبوتهينفيوهذاالعلمطالبيتعلمكما

ها مهويصبحجهة،منمن يالتعل يددامغادل عداءب نبيأ نبوتهلنقضال
الميرزافإنكذلك،األمرأنوبما.أخرىجهةمنهللاعلىبالكذبواتهامه

ياني ينجمعالقاد نهعلىهذافدّلاألمرين،ب ئهفيكاذبأ بوةادعا للن
دليلوألنهأنبيائه،معهللالسنةمخالفبينهماالجمعألنوالوحي،والرسالة

.المزعومةنبوتهإبطالعلىدامغ
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وواصلصغيرا،كانعندماالعلمطلبالقاديانيأنهوذلكوتفصيل
مجالدخلثمالعلوم،مختلففيكثيرةكتباوقرأَكبُر،حتىللعلمطلبه

األقــوالمنهــاونقــل،والمــراجعالمصــادرعلــىمعتمــداالكتــبتــأليف
مؤلفينمنغيرهيفعلكماوالنصوص تأليففيكثيرايتعبوكان.ال

تأليففييُساعدوهأنالعلمأهلمنيطلبوكان.مرضهبسببمصنفاته
اإللهيينوالوحياإللهامويتلقىورسولنبيأنهزعمذلكجانبوإلى.كتبه
أبياءهيُعلمالذيهوأنهفيهللالسنةمخالفهذاوزعمه.بيناهأنسبقكما
مهجهة،من فهوكبيرا،صغيراوتعل تهللكتبوتألي لىوعود مصنفاتإ

لهالعلماء يةنقضهووالنصوصاألقوالمنهاونق جهةمنالنبوةلحكا
أهليفعلكماالعلمفيطلب،تَعَلّموإمابالوحي،هللايُعلمهنبوةفإما.أخرى
فزعم.األنبياءإالالمعلمينأيديعلىبالتعلمالعلميتلقونالبشرألن،العلم

هوالنبوة،وبين،العلمأهلمنكغيرهالعلمتعلمبينجمعبأنهالقادياني
كتابنافيأثبتناأنهذلكويُؤكد.للنبوةادعائهفيكاذبأنهعلىدامغدليل
بل.للنبوةالقاديانيادعاءبطالنوالعلميةواألخالقيةالشرعيةباألدلةهذا

عندماوالكذببالتناقضنفسهعلىوشهدقلناهبمااعترفنفسهوالقادياني
يأخذونمنهعلموكليتعلمون،ربهممنوهم)):والرسلاألنبياءعنقال

السابققولهينقضهنافهو((.......العلمكنوزعلىيطلعونوبه......
لمفهوالعلم،أهليفعلكماللكتبوقراءتهللعلمطلبهنفسهعنحكىعندما

..المزعوم؟؟اإللهيالوحيفأين.باعترافهعنهميختلف
فيهللطائعايكونالنبيأناإلسالمدينأصولمن:عشرالثانيالدليل

ًتَِجدُاَل)):تعالىقالكمافيه،ويبغضهللافيأحواله،يُحبكل يُْؤِمنُوَنقَْوما
ِ َّن ََحادَّنَمْنيَُوادُّموَناآْلِخِرَواْليَْوِمبِا أَْبنَاءُهْمأَْوآبَاءُهْمَكانُواَولَْوَوَرُسولَهَُّن
يَماَنقُلُوبِِهُمفِيَكتََبأُْولَئَِكَعِشيَرتَُهْمأَْوإِْخَوانَُهْمأَْو [22:المجادلـة]اإْلِ
َوَمْحيَاَيَونُُسِكيَصالَتِيإِنَّنقُْل)):لنبيهتعالىهللاقالكماالنبييكونوأن.

َِوَمَماتِي ّ النبيقيامذلكمقتضياتومن((.[162:األنعام]اْلعَالَِميَنَرّبِِ
يواليالوانهللا،سبيلفيوالجهادالمنكرعنوالنهيبالمعروفباألمر
لدينوأعداءوالفجارالكفار تَتَّنِخذُواْالَآَمنُواْالَّنِذيَنأَيُّمَهايَا)):تعالىقال.ا
نُكْميَتََولَّنُهمَوَمنبَْعٍضأَْوِليَاءبَْعُضُهْمأَْوِليَاءَوالنَّنَصاَرىاْليَُهودَ ِمْنُهْمفَإِنَّنهُّمِ

َإِنَّن اِلِميَناْلقَْوَميَْهِديالَّ ((.[51:المائدة]الظَّن
بهامتصفايكنلمالقاديانيلكناألنبياء،صفاتأهممنالصفاتتلك

بدا، سلمينكفّرفقـدأ هماإلنجلـيزووالـى،الم ثنىوأحب هم،وأ وحـرمعلي
بالداحتلواأنهمرغممعهمذلكفعل.وخدمتهمطاعتهمإلىودعاجهادهم
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القاديانيوبما.دينهموحاربواثرواتهموأخذوامنهمالكثيروقتلواالمسلمين
ياكان المسلمينوعادىالشرعحرفأجلهمومناإلنجليزألسيادهموال

المسلمينيُكفرأنيُمكنالالنبيألنللنبوة،ادعائهفيكاذبفهووكفرهم،
.خاصةمنهمُظلمواوالذينعامةوالمسلمينوالدينهللاأعداءالكفارويُوالي

لدليل لثالشرعيا الرساالتوكلاإلسالمشريعةمن:عشرالثا
قوانينوحتىبلالسماوية وهي.وممنوعةحرامالسرقةأنالوضعيةال

هايتصفأنيصحالوقبيحةمذمومةصفة إنسانوالمسلموالنبيب
قطعالسارقعقوبةتعالىهللاجعلفقدالشديدة،لحرمتهاونظرا.شريف

َننََكاالًَكَسبَابَِماَجَزاءأَْيِديَُهَمافَاْقَطعُواَْوالسَّناِرقَةَُوالسَّناِرُق)):بقولهاليد، ّمِ
ِ ُّ ّ يٌمَعِزيٌزَو ئدة]َحِك يا،يكونأنيُمكنالفالسارق[((.38:الما نب

منسارقاكانللنبوةالمدعيالقاديانيلكنسارقا،يكونأنيُمكنالوالنبي
فاقوالخداعوالغشبالمكرالسرقةفيطريقتهحسبالسراقكبار والن

ِشباكأنوواقعاتاريخاالمعروفمنألنه.واالنتحالوالسطووالتحيل
سرقاتومن.بهايصطادالتيشبكتهسارقولكلومتنوعة،كثيرةالسراق

ياني نهالقاد تأليفوعدأ بهب يةبراهين"كتا جزءاًخمسينفي"أحمد
ًبدعمهالناسوطالب لإلسالمانتصاراالخمسينالمجلداتهذهلطباعةماليا
قيروألنه،عنهودفاعا لدفعمنهمفطلبعنده،مالالف لشراءمسبقاا
نشرالمالجمعأنبعدوالنهايةفيلكنه.إليهميُرسلهيصدروعندالكتاب
بالباطل،الناسأموالوأكلاألمانةوخانوعدهفأخلففقط،أجزاءخمسة

الناسعلىوضحكولصوصيةوتحايلبمكرواعتذربذلكاعترفوقد
نهكاذباوزعممستحيل،باطلبكالم قالبوعدهأوفىأ فيعزمت)):ف
بماومجلدات،خمسةبكتابةاكتفيتلكننيومجلداًخمسينأؤلفأنالبداية

((.وعدينفّذتفقدإذاًصفر،هووالخمسةالخمسينبينالفرقأن
ما يانيبأنعل خذقدكانالقاد وليسمجلدابخمسينالكتابسعرأ

فالرجلمجلدا،خمسينفيسيكتبهأنهالبدايةمنذكرألنهمجلدات،خمس
وكذبهوغشهوخداعهمكرهومن.كتابهاشترواالذينوظلمالحقوقأخذ
)):لهمفقال،بأموالهمالناسطالبهعندماغضبأنهالناسوعلىهللاعلى
.((..قرشاولوأحدإلىأردوالهللاأعطانيهمالهذا

الكريم،القرآنمنالمزعوموحيهمعظمسرقأنأيضاسرقاتهومن
سنفصلهالموضوعوهذا.واألدباللغةكتبومنالنبوية،األحاديثومن
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منفقطقليلةبشواهدهناوسأكتفي.تعالىهللابحولالرابعالفصلفيالحقا
يلباب المزعوموحيهمنأنمنها.الواسعالتمثيلوالالحصرالالتمث
أنهمنهواضح((.مثلهمنبآية فأتوانزلنامماريبفيكنتموإن)):قوله

اَرْيٍبفِيُكنتُْمَوإِن)):تعالىقولهمنكالمهسرق مَّن ْلنَاّمِ َعْبِدنَاَعلَىنَزَّن
نبُِسوَرةٍفَأْتُواْ ثِْلِهّمِ نُشَهدَاءُكمَواْدُعواّْمِ ِدُوِنّمِ البقرة]َصاِدقِيَنُكْنتُْمإِْنّ

.عندهمنكلماتإليهوأضافجزءامنهفأخذ،[((23:
:قولهفيهجاءمماكانمطوال،وحياإليهأوحيهللاأنزعمأنهومنها

كأنكالدنيافيكن.اسمييتموالاسمكيتمأحمديا.ونصلينحمدك))
عابرأوغريبكأنكالدنيافيكن)))):وقوله....((سبيلعابرأوغريب
.الحديثكتبمنالقاديانيسرقهنبويحديثهو،((سبيل

الوالشيئبعضمتشابههووحيافتلقيت)):قولهأيضاسرقاتهومن
شر))قوله((."عليهمانعمتالذينشر"كالتاليوهويخصمنأدري
لذين مَتالَّنِذيَنِصَراَط)):تعالىقولهمنمأخوذ((."عليهمانعمتا أَنعَ
الِّيَنَوالََعلَيِهْمالَمغُضوِبَغيِرَعلَيِهْم منهقسمافأخذ،[((7:الفاتحة]الضَّن

.عندهمنكلمةإليهوأضاف
لك لةشواهدت يانيسرقاتمنجداقلي يةالقاد قدرفهيوإالالعلم تُ
ادعائهفيكاذبالقاديانيأنعلىقطعيةأدلةإنها.باآلالفوربمابالمئات
.سارقايكونأنيستحيلالنبيألننبيايكونأنيُمكنوالللنبوة،

وأكدالنبي،فيتتوفرأنيجبالتيالصفاتمن:عشرالرابعالدليل
فيصادقايكونأنيجبالنبيأنهيأيضاالعقلويوجبهاالشرععليها
يكونأنيُمكنفالالناسوعلىعليهوَكذَبالشرعَكذّبفإنأحواله،جميع
ِلَّنْعنَةَفَنَْجعَلنَْبتَِهْلثُمَّن:))تعالىقال.ملعونكاذبهووإنمانبيا، َعلَىّ

َاتَّنقُواْآَمنُواْالَّنِذيَنأَيُّمَهايَا))و،[((61:عمرانآل]اْلَكاِذبِيَن َمَعَوُكونُواّْ
اِدقِيَن بِآيَاِتيُْؤِمنُوَنالَالَّنِذيَناْلَكِذَبيَْفتَِريإِنَّنَما))و،[((119:التوبة]الصَّن

ِ ـئَِكّ ُلَمْنَعلَىأُنَبِّئُُكْمَهْل))،و[((105:النحل]اْلَكاِذبُوَنُهُمَوأُْول تَنَزَّن
ُل(221)الشَّنيَاِطيُن يٍمأَفَّناٍكُكّلَِعلَىتَنَزَّن النبيأنوبما.(((222-221)أَثِ

للنبوةالمدعيالقاديانيفإنكاذبا،يكونأنيُمكنوالصادقايكونأنيجب
يُحصىيكادوالجدا،كبيرنصيبوطرقهبأشكالهالكذبفيلهكانفقد

وإنمانبيايكنلمأنهقطعايُثبتمماوأقواله؛كتبهثنايافيالمبثوثكذبه
.والمسلمينورسولهووحيههللاعلىمفتريادجاالأفاكاكان
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بهمثالذلكمن ماالصريحتكذي قرآنفيوردل المسيح،رفععنال
الصعودفإنقبيح،مردودقولفهوبالرفعالقولوأما)):فقالفيه،والطعن

لى سماءإ بلال لدعوةتكميلق لىا ئلإ همالقبا نتكل صريحةمعصيةكا
السالمعليهعيسىعهدفيإسرائيلبنيأنالمعلومومن.قبيحةوجريمة

أنفرضهفكان،وكشميروفارسالهندبالدفيمنتشرينمتفرقينكانوا
((....وياُلقيهميُدركهم

ألنهالكريم،للقرآنصريحتكذيبوهوقطعاباطلالزعمذلك:أقول
يُصلبولميُقتللمأنهالسالمعليهعيسىالمسيحأمرمنالمؤكدإنأوال

َوإِنَّنلَُهْمُشبِّهََولَـِكنَصلَبُوهَُوَماقَتَلُوهَُوَما)):تعالىقال.إليههللارفعهوإنما
يِهاْختَلَفُواْالَّنِذيَن ْنهَُشّكٍلَِفيفِ قَتَلُوهَُوَماالظَّنّنِاتِّبَاَعإِالَّنِعْلٍمِمْنبِِهلَُهمَماّمِ
ً نا فَعَهُبَليَِقي ُرَّن َُوَكاَنإِلَْيِهّ ًّ ًَعِزيزا ما ساء]َحِكي ،((158-157:الن

ُقَاَلإِْذ))و [((.55:عمرانآل]إِلَيَّنَوَرافِعَُكُمتََوفِّيَكإِنِّيِعيَسىيَاّ
يا يهالمسيحرفعإن:ثان لىالسالمعل نهيعنيالالسماءإ يُكمللمأ
وبشرأجلهامنأُرسلالتيالدعوةبلّغبعدماأكملهاأنهالثابتوإنمادعوته،
راً))بعدهيأتيالذيالخاتمبالنبي أَْحَمدُاْسُمهُبَْعِديِمنيَأْتِيبَِرُسوٍلَوُمبَّشِ

ا بِيٌنِسْحٌرَهذَاقَالُوابِاْلبَيِّنَاِتَجاءُهمفَلَمَّن تعالىهللاأنوبما[((.6:الصف]مُّم
أكملأنهيعنيهذافإنإليه،ورفعهوأمثالهماليهودمنأعدائهمنأنجاه

جريمةتحدثفلم.إليهرفعهوماأعدائهمنهللاأنجاهماوإالكاملة،دعوته
.إليهللمسيحهللارفعفيمعصيةوال

ثا نهبدعوىالمسيحرفعبعدمزعمهوأما:ثال إلىدعوتهيُوصللما
هللاألن.الزماوليسيثبتلمزعمفهوفلسطين،خارجإسرائيلبنيشتات
قالكماإسرائيل،بنيجميعإلىالسالمعليهعيسىأرسلأنهيقللمتعالى

َِرُسوُلإِنِّيالنَّناُسأَيُّمَهايَاقُْل))وسلمعليههللاصلىمحمدالخاتمنبيهعن ّ
ًإِلَْيُكْم عا لنَّناِسَكافَّنةًإِالَّنأَْرَسْلنَاَكَوَما))،و[((158:األعراف]َجِمي بَِشيراًلِّ

إِلَىَوَرُسوالً)):قال،وإنما[((28:سبأ]يَْعلَُموَناَلالنَّناِسأَْكثََرَولَِكنَّنَونَِذيراً
نبِآيٍَةِجئْتُُكمقَْدأَنِّيإِْسَرائِيَلبَنِي بُِّكْمّمِ عليهفالمسيح[((.49:عمرانآل]رَّن

لىهللاأرسلهالسالم فلسطين،فيتجمعهمومركزإسرائيلبنيأصلإ
.بهاكانوافأكثرهم
األولالقرن-المسيحزمنإسرائيلبنيبتشتتالقاديانيزعمبأنعلما
نهالثابتوإنمايثبتلم-الميالدي يدعلىبفلسطينُملكهمسقطبعدماأ

.بقرونالميالدقبلبختنصرالكلدانياإلمبراطور . لىأُخذواثم. بابلإ
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.فيهابقوافلسطينإلىبالعودةلهمُسمحثممدةالبابلياألسرفيوبقوا
نهايةوعند.عامةالشاموفيبهاوظلواهناككانواالمسيحظهروعندما
إلىغرباأسبانيامنصغيرةمجتمعاتفيتشتتواالميالديالثالثالقرن
.العربوجزيرةوالشامالمغرببالدفيهابماشرقاالهند

المسيحمجيءقبلتشتتواقدكانوااليهودأن،جدالفرضناإذاوحتى
أنالممكنفمنوالشتات،فلسطينفيإسرائيلبنيكلإلىأُرسل،وأنه

مبشرينأرسلهمأصحابهمنُرسالإليهمأرسلقدكانمريمبنعيسى
فعلهاألمروهذا.شتاتهمفيإليهمهويذهبأناألمريتطلب،والوُمنذرين

نبي لىالُمرسلالخاتمال عليههللاعلىهللاعبدبنمحمدوالجناإلنسإ
أنكما.إليهمينتقلأندونزمانهوأمراءملوكإلىرسالأرسلفقد.وسلم

لىانطلقتثمالقرآنمنهسمعتالجنمننفراإليهبعثقدتعالىهللا إ
نذرهمتبشرهمقومها ينوبذلك.اإلسالمبرسالةوت يانيأنيتب تعمدالقاد
مات،قدالمسيحبأنليقولذلكفعلالمسيح،برفعقولهفيالقرآنتكذيب
للشرع،محرفكاذبفهو.القاديانيهويظهر،جديدمسيحمنوالبد
.نبيايكنلمأنهقطعايعنيمماكذلك،يكونالوالنبي
يتعلقفيماوتحريفهوتكذيبهالشرعمخالفةتعمدأنهأيضا،أكاذيبهومن

يومولدُتأنياألمرفيوالغريب")):فقال؛السالمعليهآدمأبينابخلق
أيضاأناولدُتكذلكأنثىمعتوأماآدمولدوكمااألسبوعأياممنالجمعة

((."والدتيقبلبنتولدتإذتوأما
القادياني،جنونياتمنوهوقطعا،باطلآدمعنقالهفيمازعمه:أقول
لمآدمأناإلسالمدينفيقطعاالثابتألن.للشرعوتحريفُمتعمدوكذب
خاصاخلقاهللاخلقهآدمإن.أختوالأخوالأم،والأب،لهكانواليولد،

قال.نفسهمنزوجهلهخلقثممالئكته،لهوأسجدبيديهخلقه،ترابمن
ََخلَقَهَُشْيٍءُكلَّنأَْحَسَنالَّنِذي)):تعالى نَساِنَخْلَقَوبَدَأ :السجدة]ِطيٍنِمناإْلِ

ْيتُهُفَإِذَا))،و[((7 يِهَونَفَْخُتَسوَّن وِحيِمنفِ :الحجر]َساِجِديَنلَهُفَقَعُواْرُّم
ُكنَتأَْمأَْستَْكبَْرَتبِيَدَيَّنَخلَْقُتِلَماتَْسُجدَأَنَمنَعََكَماإِْبِليُسيَاقَاَل))،و[((29
نَخلَقَُكمالَّنِذيَربَّنُكُماتَّنقُواْالنَّناُسأَيُّمَهايَا))و،[((75:ص]اْلعَاِليَنِمَن نَّنْفٍسّمِ

ََواتَّنقُواَْونَِساءَكثِيراًِرَجاالًِمْنُهَماَوبَثَّنَزْوَجَهاِمْنَهاَوَخلََقَواِحدَةٍ الَّنِذيّ
َإِنَّنَواألَْرَحاَمبِِهتََساءلُوَن ًَعلَْيُكْمَكاَنّ ((.[1:النساء]َرقِيبا
يانيأنذلكمنواضح بههللاعلىالكذبتعمدنفسهليمدحالقاد وكتا

.محايدباحثوال،مسلموالنبي،يفعلهالهذاوفِعلَه.وغيرهموالمسلمين
.قطعانبياوليسكاذب،فهوذلكفعلالقاديانيأنوبما
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:كتابهفيقالالقاديانيأن،والُمخزيةوالكاشفةالفاضحةأكاذيبهومن
هللاصلىرسولناإليهأرسلقيصرإن)):الرومقيصرعنآتهم،عاقبة
-البخاريصحيحمناألولىالصفحةفيمذكوروهو–رسالةوسلمعليه
.((موحدااآلخرهوكان

َكِذبصحيحهمنصفحةأولفيالبخارينصوجودعنقوله:أقول
زعمهمافيهيوجدوالالبخاري،صحيحمناألولىالصفحةهيوها.

ناهالصورةفيُمبينهوكماالقادياني فيالنصذلكيُوجدوال،.أد
البخاريصحيحفيمرةأولقيصريُذكرولم،الثالثةوالالثانيةالصفحة

.منهصفحةبأولوليسوبداخلهالثالثالمجلدفيإال

يتلقاهإنماالحقيقيالوحيإن)):قالالقاديانيأن،أيضاأكاذيبهومن
هذاقوله((.حائلهللاوبينبينهميحولالالذينوحدهمالقلوبأصفياء

الذينأنقطعاالثابتألن.وُرسلهوكتابههللوتكذيبوكذبقطعا،باطل
وهمورساالته،لكالمهتعالىهللايصطفيهمالذينهماإللهيالوحييتلقون
جانبابيناوقدبالضرورة،اإلسالمدينمنمعروفأمروهذا.فقطاألنبياء

لذينأنصحيحاوليس.الفصلهذامناألولالمبحثفيمنه قونا يتل
وكتابههللاعلىوكذبباطل،كالمفهذاالقلوب،أصفياءهماإللهيالوحي

وقدنبينا،بعدالناسأفضلعنهمهللارضيالصحابةكانوقد.ورسوله
معلكنهم،الصالحوالعملوالطهارةباإليمانلهموشهدالشرع،زكاهم

علىيفتريفالقادياني.أنبياءكانواوالاإللهي،الوحيعليهمينزللمذلك
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ويتلقىالقلوبأصفياءمنهوبأنهالقولإلىليصلورسولهوكتابههللا
فهوالشرع،علىمفضوحوكذبباطلهذازعمهأنوبما.اإللهيالوحي
.نبيايكونأنيُمكنوالللنبوة،ادعائهفيكاذب

الصحيحةاألحاديثمنكبيراعدداإن)):قالأنهأيضاأكاذيبهومن
اطلعالتياألموركافةأنعلىتدلالستةالصحاحفيالواردةواليقينية

فيكانتوالدجالالسالمعليهعيسىعنوسلمعليههللاصلىالنبيعليها
((.وسلمعليههللاصلىكشوفهعلىمبنيةالحقيقة

قطعياتمنألنورسوله،وكتابههللاعلىُمتعمدكذبقوله:أقول
أوامريتلقون-والسالمالصالةعليهم-األنبياءمنوغيرهمحمداأناإلسالم

الحدس-بالكشفوليسبالوحيوأقوامهماألنبياءوأخباروشرائعهتعالىهللا
ورفعللنبوةنقضهواألنبياءحقفيبالكشفوالقول-.النفسيانواإللهام

بأنعلما.بالضرورةالدينمنمعروفألمروإنكاراألنبياء،فيلها،وطعن
شياطينوحيوبينأنبيائهعلىيُنزلهالذيوحيهبينفّرققدتعالىهللا

قال.بينهمفيماوالجناإلنس ياءعنتعالىف َكَماإِلَْيَكأَْوَحْينَاإِنَّنا)):األنب
يَننُوحٍإِلَىأَْوَحْينَا َوإِْسَحاَقَوإِْسَماِعيَلإِْبَراِهيَمإِلَىَوأَْوَحْينَابَْعِدِهِمنَوالنَّنبِيِّ

دَاُوودََوآتَْينَاَوُسلَْيَماَنَوَهاُروَنَويُونَُسَوأَيُّموَبَوِعيَسىَواألَْسبَاِطَويَْعقُوَب
ِلُكّلَِجعَْلنَاَوَكذَِلَك)):الشياطينوحيعنوقال[((.163:النساء]َزبُوراً

ٍ نِسَشيَاِطيَنَعدُّواًنِبِّي اْلقَْوِلُزْخُرَفبَْعٍضإِلَىبَْعُضُهْميُوِحيَواْلِجّنِاإِل
عام]يَْفتَُروَنَوَمافَذَْرُهْمفَعَلُوهَُماَربُّمَكَشاءَولَْوُغُروراً (112:األن ) ]،

)و إِنَّنُكْمأََطْعتُُموُهْمَوإِْنِليَُجاِدلُوُكْمأَْوِليَآئِِهْمإِلَىلَيُوُحوَنالشَّنيَاِطيَنَوإِنَّن)
(121:األنعــام]لَُمْشِرُكوَن ) )و،[ ُلَمْنَعلَىأُنَبِّئُُكْمَهْل) الشَّنيَاِطيُنتَنَزَّن

ُل(221) هذاأنشكوال.[(222-221:الشعراء()أَثِيٍمأَفَّناٍكُكّلَِعلَىتَنَزَّن
.اإللهيالوحيوليسالقادياني،علىينزلكانالذيهوالشيطانيالوحي

بالنبوةيتعلقماكليتلقىكانوالسالمالصالةعليهمحمدالخاتموالنبي
.حدساوالكشفايسمىالنبيعندشيءيوجدالبلبالكشف،البالوحي
َواتَّنبِْع)):تعالىقولهمنهاجدا،كثيرةشرعيةنصوصذلكعلىوالدليل

ُيَْحُكَمَحتَّنَىَواْصبِْرإِلَْيَكيُوَحىَما :يــونس]اْلَحاِكِميَنَخْيُرَوُهَوّ
ثْلُُكْمبََشٌرأَنَاإِنَّنَماقُْل))،و[((109 وحتى((.[110:الكهف]يُوَحىّمِ

الوحيمنهيوإنماكشفا،ليستهيالمنامفيالنبييراهاالتيالرؤية
َجعَْلنَا َوَمابِالنَّناِسأََحاَطَربَّنَكإِنَّنلََكقُْلنَاَوإِْذ))":تعالىقولهبدليلأيضا،
ؤيَا َ الَّرتِي الرُّر لنَّناِسفِتْنَةًإِالَّنأََرْينَا األنبياءعندفالرؤيا[((.60:اإلسراء]لِّ
يذبحأنهالمنامفيرأىعندماالسالمعليهإبراهيموجدناولهذاإلهي،وحي
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وأوقفه،الوحيتدخلحتىيتردد،ولمالرؤياتنفيدفيسارعإسماعيلابنه
والتزاماتصديقاتنفيذهافيسارعألنهوإنماوحيا،ليستالرؤياألنليس
قال ْؤيَاَصدَّنْقَتقَْد)):ربهلهف :الصافات]اْلُمْحِسنِيَننَْجِزيَكذَِلَكإِنَّناالرُّم
105]. ) لكمنفواضح( يانيأنذ مدالقاد كذبتع بههللاعلىال وكتا

نبيأنزعمعندماورسوله قىال ياءبعضأخباريتل فهوبالكشف؛األنب
،والرسلهعلىوالهللا،علىيكذبالالنبيألنللنبوة،ادعائهفيكاذب
.الناسعلى

):قـالأنـهأيضـاأكاذيبـهومـن بوفـاةآياتـهفـييُصـّرحوالقـرآن)
ُمتعمدكذبهذاقوله.((.لألبدويُرّحلهقاطعةبصورة-السالمعليه-المسيح

لمالسالمعليهمريمابنالمسيحأنذكرالكريمالقرآنألنووحيه،هللاعلى
ماتقدالمسيحكانولو.سابقابيناهكماإليههللارفعهوإنمايُصلبولميُقتل
.والناساألنبياءمنكغيرهاألرضفييُدفنوإنماإليهرفعهماالدنيافي
الكريمالقرآنفإنأخرىجهةومن.السماء؟؟إلىميتارفعهمنفائدةفأية
تَْمتَُرنَّنفاََلِللسَّراَعِة لَِعْلٌم َوإِنَّرهُ()):تعالىقولهفيالمسيحنزولإلىأشارقد
ْنَوإِن))،و((61:الزخرف)(بَِها َويَْوَمَمْوتِِهقَْبَلبِِهلَيُْؤِمنَنَّنإِالَّناْلِكتَاِبأَْهِلّمِ

قولكذلك،فإناألمرأنوبما[((.159:النساء]َشِهيداًَعلَْيِهْميَُكوُناْلِقيَاَمِة
ا)):بقولهالمسيحتوفىهللابأنالقرآن قِيَبأَْنَتُكْنَتتََوفَّنْيتَنِيفَلَمَّن َعلَْيِهْمالرَّن
ُقَاَلإْذ))،و((117-1116:المائدة()117)َشِهيدٌَشْيٍءُكّلَِعلَىَوأَْنَت ّ

أماتهأنهيعنيال،[((55:عمرانآل]إِلَيَّنَوَرافِعَُكُمتََوفِّيَكإِنِّيِعيَسىيَا
أخرىحياةإلىالدنياحياةمنأخرجهأنهيعنيوإنماميتا،ورفعهالدنيافي
وبحياتهم،األرضعلىالفضاءروادبحياةذلكتقريبويُمكن.السماءفي
فليسوعليه.وأكلهمتحركهمطريقةمنها،تغيراتلهمفتحدثالفضاء،في

):القــرآنبــأنالقاديــانيزعمــهمــاصــحيحا بوفــاةآياتــهفــييُصــّرح)
كذبهذافزعمه،.((لألبدويُرّحلهقاطعةبصورة-السالمعليه-المسيح

.القرآنعلى
هوأنهليدعيماتالمسيحبأنالقولعلىأصّرالقاديانيبأنعلما

له،وهوالموعود،المسيح .يعودالوالميتماتعيسىانبدعوىمثي
ناوإنحتىهذاوزعمه هوالقاديانييكونولنيصح،فالفرضابهقل
قدالسالمعليهمريمبنعيسىأنفرضاقلنالوألنه.الموعودالمسيح

مريمبنعيسىأنعلىأكدالشرعألنالدنياإلىعودتهينفيالفهذامات
ليسالقيامةيومقربسينزلوانهإليه،هللارفعهإنما،يُصلبولميقتللم

الصالةعليه-محمدالخاتمالنبيأتباعمنبصفتهينزلوإنماجديدانبيا
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وهذا.إسرائيلبنيمعكانعندماباتباعهوأمربهبشرالذي-والسالم
سواءفالمسيح.ينزلوبهالدنيويجسدهإليهسيُعيدتعالىهللاانقطعايعني
فكلوعليه.القيامةيومقربسينزلفهويمتلمآوالدنيافيماتأنهقلنا

تهالقاديانيمزاعم قةوخرافا نهبقولهالمتعل باطلةالموعودالمسيحهوأ
ألنللنبوة،ادعائهفيكاذببأنهعليهوتشهدوافتراءاته،اكاذيبهمنوهي
.يكذبالالنبي

-تنتهيتكادالجداكثيرةوهيالقاديانيأكاذيبمناألخيروالشاهد
فاده نهم ):قالأ عدثم) لكب ناءأولكانآدمأننرىذ نوعفيهللاأب

قةقولهيصحوالوالبطالن،الكذبظاهرهذاقوله.((اإلنسان والحقي
فمنوعليه.يُولدولميلدلمتعالىهللاأناإلسالمدينأصولمنألنتجوزا،
القاديانيأنالثانيوالكذب.تعالىهللاإلىالولدنسبةوالكذبوالكفرالشرك

مخلوقاته،منالهللاأبناءمنآدمجعلعندماالشرععلىاالفتراءتعمد
نسبةيصحوالجهة،منهللامخلوقاتمنآدمأننفسهفيلغايةوتناسى

أنيعلموهووخداعاكذباذلكَزعمإنه.أخرىجهةمنتعالىهللاإلىالولد
.مالئكتهلهوأسجدبيديهتعالىهللاخلقهآدم

ينوبذلك لكمنيتب يانيأنالشواهدت باكانالقاد ئهفيكاذ ادعا
فيهتوفرتوإنماالصدق؛صفةمنهاالنبي،صفاتفيهتتوفرلمألنهللنبوة،

.كذابايكونأنيستحيلوالنبيالكذب،صفة

يُحرفونالأنهماألنبياءصفاتمنإن:عشرالخامسالشرعيالدليل
والوقالبا،قلبااإللهيالوحييتبعونيُسفسطون،وإنماواليُغالطون،وال

شرعوجـدناأخـرىجهةومن.الصدقإاليقولـون كرقدال الـذينأنذ
قال.القلوبومرضىالزائغونهمالوحيبنصوصويتالعبونيُحرفون

عالى ):ت نَزَلالَّنِذَيُهَو) ْحَكَماٌتآيَاٌتِمْنهُاْلِكتَاَبَعلَْيَكأَ اْلِكتَاِبأُمُّمُهنَّنمُّم
اُمتََشابَِهاٌتَوأَُخُر ٌقُلُوبِِهْمفيالَّرِذيَنفَأَمَّر َّربِعُوَنَزْي اْبتِغَاءِمْنهُتََشابَهََمافَيَت
ُإِالَّنتَأِْويلَهُيَْعلَُمَوَماتَأِْويِلِهَواْبتِغَاءاْلِفتْنَِة اِسُخوَنّ يَقُولُوَناْلِعْلِمفِيَوالرَّن

ْنُكلٌّيبِِهآَمنَّنا نِدّمِ [((.7:عمرانآل]األْلبَاِبأُْولُواْإِالَّنيَذَّنكَّنُرَوَماَربِّنَاِع
الُمخبتين،العلمفيالراسخينمنوليسوالمحرفينالزائغينمنوالقادياني

.تعالىهللالتسليمأهلمنوال
نههوللوحي،الُمحرفينمنالقاديانيأنعلىوالشاهد إن)):قالأ

َربُّمَكَوَجاء"وجلعّزقالكماتعالىهللاصفاتبصفاتهميشابهونالمالئكة
ًَواْلَملَُك ًَصفّا نهالمعرفةدقائقهللارزقكفانظر".[22:الفجر]َصفّا أ
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نزولهوالمالئكةمجيءومجيئهأنإلىاآليةهذهفيأشاركيفتعالى
المالئكةنزولأنفاعلم))و.((الكيفيةوالحقيقةفيمتحدالمالئكةونزول

.((المتقدمةاآلياتإليهتشيركماهللانزولكمثل
عنعليهوكذبالكريم،للقرآنُمتعمدتحريفهوهذاقولهإن:أقول

جاهل،إاليقولهالوكالمه.قطعاباطلزعموهووترصد،إصرارسابق
مخالفألنهباطلقوله.كالقاديانينفسهفيلغاياتقالههوىصاحبأو

،[((11:الشورى]البَِصيُرالسَّنِميُعَوُهَوَشْيٌءَكِمثِْلِهلَْيَس)):تعالىلقوله
تعالىهللايكونأنفيستحيل[((..4:اإلخالص]أََحدٌُكفُواًلَّنهُيَُكنَولَْم))و

تهمشابها كةمنلمخلوقا شبههمفال،وغيرهمالمالئ تهفييُ فيوالذا
.صفاته

نهوكذبهالقاديانيتحريفمنأنكما َربُّمَكَوَجاء"اآليةأنزعمأ
ًَواْلَملَُك ًَصفّا متحداواحداوالمالئكةهللامجيءجعلت".[22:الفجر]َصفّا

عنالنظربغضمبينوضاللباطلزعمهذاقوله.والكيفيةالحقيقةفي
جنباالمالئكةهوجاءهللاأنتقللماآليةألن،الوجودبوحدةللقولتضمنه
ولذلك.صفوففيوالمالئكةالقيامةيومسيأتيهللابأنقالتوإنمالجنب،
تفسيرالقاديانيفتفسير.رفعالنصبحالةفي"صفاصفا"كلمتاوردت

سابقابيناهكماالوجودبوحدةاعتقادهعلىبناهتشبيهيسفسطيتحريفي
أطرافكاتصالبهومتصلةهللامتدادتهيالمخلوقاتأنزعمعندما

ليسوالعلموالعقلالشرعبدليلقطعاباطلهذاوزعمه.باإلنساناإلنسان
للنبوة،ادعائهفيكاذبأنهالقاديانيعلىشاهدلكنه.تفصيلهموضعهنا
ياءألن شبهونوالالوحييحرفونالاألنب ته،هللايُ قدونوالبمخلوقا يعت

.وحلولتشبيهمنبهايتصلوماالوجودوحدةبكفرية
صــفاتفيــهتتوفــرلــمالقاديــانيأنعلــى-عشــرالســادسالــدليل

والبالمســتحيالت،يعتقــدونالاألنبيــاءأنشــرعاالثابــتمــن:-األنبيــاء
والبديهةالفطرةمعيتوافقبمايأتونوإنمابها،باإليمانأتباعهميأمرون

فِييَُجاِدُلَمنالنَّناِسَوِمَن)):تعالىقالإليها،باالحتكاموالعلوم،ويأمرون
ِ نِيٍرِكتَاٍبَواَلُهدًىَواَلِعْلٍمبِغَْيِرَّن األهواءأهللكن؛(([8:الحج]مُّم

ـاني ـهكالقادـي ـاوأمثاـل ـانوالـم ـىـك ـاللعـل ـرافضـ ـإنهموانـح ـونـف يقوـل
اإليمانعلىأتباعهمويحثونوشياطينهمألهوائهمانتصارابالمستحيالت

لكألناإنا")):فيهله،قالوحياهللامنتلقىأنهزعمأنهذلكمن.بها
...وأصيبأخطئأجيبالرسولمعإنيبغتةآتيكاألفواجمعإنيالحديد
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بمنزلةأنت)):فيهلهوقال"((.وأصومأفطرأقومالرسولمعوإني
.((اإلنساننوعفيهللاأبناءأولكانآدمأن))أيضاوزعم.((أوالدي

أليسوعقال،شرعاتعالىهللاحقفيومستحيلةباطلةالمزاعمتلك
منوأليس،ويصوم؟؟ويفطرويصيب،يُخطئ،هللابانالقولالجنونمن

أنهاوزعمبهاقالالقاديانيلكن.أوالد؟لههللابأنالقولوالتحريفالكذب
أنيُمكنوالالقادياني،أكاذيبمنباطلزعموهذا.اإللهيالوحيمن

.عاقلوالمؤمننوالنبي،يقولها
هوموعودامسيحااألمةهذهمنبعثهللاإن)):قالأنهأيضاومنها

ألنقطعا،مستحيلهذهزعمه.((...بكثيرالسابقالمسيحمنمرتبةأعلى
عيسىهواثنان،الواحدالمسيحأنعلىأكدتوالسنةالكتابنصوص

يهمريمبن يس،السالمعل ميرزاهوول يانيأحمدال المسيحوأن.القاد
يه،هللارفعهعيسى نهإل لذيهووا قترابعندسينزلا وليسالساعة،ا

لذيهوآخـرشخص نان،الواحـدفالمسيح.المسيحسيكونا ومناث
وشياطينهألهوائهانتصاراالقاديانيزعمكمامسيحانيوجدأنالمستحيل

يأتونواليعتقدونالاألنبياءوانذلك،زعمأنهوبما.اإلنجليزوأسياده
ادعائهفيوكاذبنبيا،ليسالقاديانيفإنإليها،يدعونوالبالمستحيالت

.للنبوة

أهلاألنبياءأنشرعاالثابتمنإن:عشرالسابعالشرعيالدليل
حرفونوال،يكذبونالأنهمصدقهممظاهرومنصدق، والاألقواليُ

وافقماإالالخصالبتلكمتصفايكنلمالقاديانيلكنأهلها؛لغيريُنسبونها
أخلفبأنههللاعلىوكذبفيه،ليسماالقرآنإلىنسبانهذلكفمن.هواه

ياتالقاديانيوتعلق،وعده لىمضمونهاونسبمكذوبةبروا قرآن،إ ال
تجهلهلالعقلقليليا")):فقال،وقومهيونسهللانبيعنتكلمعندما
مشروطةتكنلميونسنبوءةإنالكريمالقرآنفيالمذكورةيونسقصة
قدكانتعالىهللاأنمعواالستغفارالتوبةنتيجةالقومنجاذلكومعبشرط
فيهلكوافهليوما40غضونفيحتماسيهلكونأنهمقاطعاوعداوعد
بوءةحسبيوما40 لدرفيقصتهمشئتمإنفاقرءواالن ثورا أوالمن
.".((النبييونانكتاباقرءوا
قوموعدبأنهالقرآن،إلىالزعمذلكنسبالقاديانيأنواضح:أقول
القرآنفيلهوجودوالكذبوهذا.وعدهتراجعلكنهبالعذاب،قطعايونس
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عندماالقرآنعلىوافتراءهكذبهكشفالرجلأنثم.أصالنبوءةتوجدوال
يؤيدولمالبشركتبمنكتابينإلىأحالثميونسوإلىإليهذلكنسب

لذي.الحديثوالالقرآنمنشرعيبنصزعمه قولههوالقرآنفيوا
ايُونَُسقَْوَمإِالَّنإِيَمانَُهافَنَفَعََهاآَمنَْتقَْريَةٌَكانَْتفَلَْوالَ)):تعالى َكَشْفنَاآَمنُواْلَمَّن
ال[((.98:يونس]ِحيٍنإِلَىَوَمتَّنْعنَاُهْمالدُّمْنيَااْلَحيَاةَفِيالِخْزيَِعذَاَبَعْنُهْم
همإنووعيدوتخويفإنذارهووانمالها،خلفوالأصال،نبوءةتوجد

العذابنزولقبلآمنوافلماالخزي،عذابفسيصيبهمالكفر،علىأصروا
لمدة،تحديديوجدوال.كفرهمعلىبقواهمإنينتظرهمكانماعنهمرفع
عذاب،بوقوعقطعوال كن.لهخلفوالال يانيل ماالقاد هلمنكانل أ

الدر":كتابيإليزعمهماأحالثمالكريمالقرآنإلىقالهمانسباألهواء
منوليسوخداع،غشوهذا."النبىيونان"كتاباقرءواأو"المنثور

إلىالتفسيركتبرواياتنسبةيصحالألنه.شيءفيالعلمياالستدالل
قرآن يهحكماتُجعلأنوالالكريم،ال لىفانظر.عل فاتإ يانيتحري القاد
عليهاويعتمدلهاأصلالرواياتعلىاعتمادهوالىعليه،وافترائهللشرع

.السالمعليهيونسورسولهتعالىهللاعلىبهاويفتريالشرعإلىوينسبها
،السالمعليهيونسورسولههللاعلىوالكذبوالجهلالهوىبينجمعإنه

أخالقمنليستألنهانبيا،يكونالذلكيفعلومن.أيضاالناسوعلى
.والغشاشينوالمخادعينوالمحرفينالكذابينأخالقمنهيوإنمااألنبياء،

.للنبوةادعائهفيوكاذبنبيا،ليسفهوهؤالءمنالقاديانيأنوبما

فيتناقضاتتوجدالأنهاإلسالمدينأصولمن:عشرالثامنالدليل
قال.الناسمعسلوكياتهفيمتناقضايكونوالالنبي،بهيأتيالذيالوحي
عالى ):ت لَْتثُمَّنآيَاتُهُأُْحِكَمْتِكتَاٌبالَر) يٍملَّندُْنِمنفُّصِ :هود]َخبِيٍرَحِك

يِهاَل))و،[((1 ْنتَنِزيٌلَخْلِفِهِمْنَواَليَدَْيِهبَْيِنِمناْلبَاِطُليَأْتِ َحِميٍدَحِكيٍمّمِ
كالمفيوالهللاوحيفيالتناقضيوجدأنيُمكنفال[((.42:فصلت]

علىقطعيةأدلةهيالنبيوأقوالالوحيفيالتناقضاتوجودألنأنبيائه،
منالنبيبهجاءالذيللدينهدموهيجهة،منصادقغيرالنبيذلكأن

،خطأإالوسلوكياتهمالناسأقوالفيتظهرالوالتناقضات.أخرىجهة
بهلكثرةنظراوالقادياني.هوىأوجهال،أو تهوتناقضاتهأكاذي وتحريفا

وإتباعالكذبهوسببهاوإنماالجهلأوالخطأليسسببهافإنوتالعباته،
.اإلنجليزأسيادهوأوامروشيطانهلهواهالقادياني
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األول،الفصلفيالقاديانيأقوالأوردناأنسبقأنهتناقضاتهومن
والوحياإللهاميتلقىوانهشريعة،وصاحبورسول،نبيأنهفيهاأعلن

؛"هللاأوالد"منانهوزعمورسوال،نبيابهيؤمنلممنوكفّراإللهيين،
المرادليسالفهمقليلىيا")):قالعندماوناقضهذلكبخالفتظاهرلكنه
بشريعةجئتأوباهللوالعياذ(ص)النبيمقابلالنبوةادعيتأنىنبوتيمن

يدة ماجد مرادإن مةكثرةهونبوتيمنال لتياإللهيةوالمخاطبةالمكال ا
((.(ص)لنبينااتباعيبفضلبهاحظيت
للناسوغشاوخداعاونفاقاتقيةالقاديانيبهتظاهرالقولذلك:أقول

.سابقابيناهكماقطعاثابتأمرهوللنبوةادعاءهفإنوإالنفسه،فيلغاية
الفصلفيمنهاطرفاذكرناجدا،كثيرةأقواالذلكمنكتبهتضمنتوقد

عليه-محمدالنبييتبعمنبأنقولهصحيحاليسأنهكما.وعيرهاألول
هللاعلىوافتراءباطلزعمهذا.وخطابههللاكالميتلقى-والسالمالصالة
كما.نبيايكونوالصالحاتقيامؤمنايكونالرسوليتبعمنألن.رسوله

قدوالنبوةجهة،منتُكتسبالوهللاعندمنوهبةاصطفاءهيالنبوةأن
يتبعمنكانولو.أخرىجهةمن-والسالمالصالةعليه-بمحمدُختمت
قىمحمدا مرمنمعنىفالووحيههللاكالميتل شرعأ باعال تاببإت الك

.لهماوهدمإبطالهوالقاديانيزعمبلوالسنة،
الصالةعليه–محمدللنبيمتبعاكانالقاديانيأنصحيحاليسأنهكما

األحاديثأنمنها.لكالمهومحرفاعليهوكاذبالهمخالفاكانبل-والسالم
كمامحمدنبينابعدهنبيالأنهصراحةذكرتالنبوة،بختمالمتعلقةالنبوية

.النبوةوادعىوكذّبهاخالفهاالقاديانيلكنالسابق،المبحثفيفصلناها
فالالمزعومة،لنبوتهانتصاراالشرعويحرفالنبوةيدعيمنفإنوعليه
.وللمؤمنينورسولههللعدوهووإنماللسنة،متبعايكونأنيُمكن

السالمعليهالمسيحعلىكذببعدماالقاديانيأن،أيضاتناقضاتهومن
وأنكرالعلم،وقليلوسارقُمغفلانهوزعموعرضه،شرفهفيواتهمه

ته شبعمعجزا لهوأ يهغلي نهكماوكراهيةحقداف نهسابقا؛بيا تظاهرفإ
له،يكونأنونفىذلكنبخالف شأنمنأحطأنوحاشا)))):فقالقا
.((كثيراأعظمهالذيالسالمعليهالمسيح

فيطعنيكونأنإنكارهفيومخادعومنافقكاذبالقاديانيإن:أقول
المسيحفيالطعنفيكثيرةأقوااللهألنكذلكإنه.قيمتهمنوحطالمسيح

للتقيةُممارسومنافقكاذببأنهقطعاعليهتشهدمنهاطرفاذكرناأنسبق
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وقدزعمهحسبكثيراالمسيحالقاديانييُعظموكيف.نفسهفيلغايات
األمرإن.عليه؟؟نفسهوفّضلمعجزاته،وأنكروشرفه،عرضهفياتهمه
قّزموما،وعرضهشرفهفيواتهمهسبهمايُعظمهكانفلوكذلك،ليس

والطعنالمسيحذمفيالسابقةأقوالههذابقولهناقََضإنه.!!ودورهمكانته
الفالنبيكذلكأنهوبما.نفسهفيلغايةوتقيةنفاقاناقضهعليه،والكذبفيه

فالقاديانيوعليه.هللالوحيمكذباوالاألنبياء،فيطعاناوالمنافقايكون
صفاتمنبصفةواليتصفلمألنهللنبوة،ادعائهفيوكاذبنبياليس

.بهااختصواالتيوالناألنبياء
وإنّا)):فقالبعده،مسيحيأتيأنأنكرأنهالقادياني،تناقضاتومن

منأنهوقالعادلكنه."((القيامةيومإلىبعدنامسيحفالالدنياودّعناإذا
))"":فقالمسيحآالفعشرةالمستقبلفيبعدهيأتيأنعندهالممكن
الممكنمنبلبعدي،منانقطعتقدالمماثلةفكرةأّنادّعيتماوكذلك
((."مثليالمسيحأمثالمنآالفعشرةحتىالمستقبلفييأتيأنعندي

الالنبيألننبيا،ليسبأنهالقاديانيعلىيشهدصريحصارختناقضإنه
صاحبكاذببأنهعليهيشهدهذاوتناقضه.وسلوكياتهأقوالهفيتناقض
وتحريفاتأكاذيب،:سواءكلهعندهاألمرألنتناقضاته،تهمهوالهوى،

.وشيطانهلهواهانتصاراوتناقضات،
لمالقاديانيالميرزابأنقطعيةأدلةهيكثيروغيرهاالتناقضاتتلك

.بهيأتيالذيالوحيفيوالفيهتناقضاتالالنبيكالمألن،نبيايكن
.للنبوةادعائهفيكاذببأنهقطعيدليلهوالقاديانيكالمفيفوجودها

ذكرأنهأنبيائهمعهللاسننمن:-عشرالتاسع-األخيرالشرعيالدليل
من.أعدائهمعلىوينصرهمالبينات،واآلياتباألدلةيؤيدهمأنهسبحانه

):ســبحانهقولــهذلــك فََجاُؤوُهمقَْوِمِهْمإِلَىُرُسالًقَْبِلَكِمنأَْرَسْلنَاَولَقَْد)
ًَوَكاَنأَْجَرُمواالَّنِذيَنِمَنفَانتَقَْمنَابِاْلبَيِّنَاِت :الروم]اْلُمْؤِمنِيَننَْصُرَعلَْينَاَحقّا

47]) )،و( َُكتََب) َإِنَّنَوُرُسِليأَنَاأَلَْغِلبَنَّنَّن :المجادلــة]َعِزيٌزقَِويٌّيَّن
َُولَيَنُصَرنَّن))،و[((21 َإِنَّنيَنُصُرهَُمنَّن لكن[((.40:الحج]َعِزيٌزلَقَِويٌّيَّن
وأظهر،وأذلهخذلهوإنماهللاينصرهفلمالقادياني،علىينطبقلمذلك

مثالذلكمن.زعمهيثبتدليلبأييؤيدهولمأحواله،كلفيكذبه،وفضحه
فهيوتناقضاتهوخداعه،وتحريفاته،أكاذيبه،بكثرةوفضحههللاخذلهفقد

.هذاكتابنافيالعشراتمنهاأوردناوقدكتاباته،فيمبثوثةباآلالفتُقدر
منهايصدقلموالتيالكثيرةبنبوءاتهكذبهوكشففضحهبأنأيضاوخذله
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بؤوال قد،واحـدتن ناو باأورد هاجان لثالفصلفيمن له.الثا هللاوخذ
منبأنهوزعمهللنبوة،كادعائهوشركياته،وكفرياتهضالالتهفيوفضحه

ئهالوجود،ووحدةبالحلولوقولههللا،أوالد هللاوخذله.لأللوهيةوادعا
الفصلفيسنبينهكماالعلوموالتاريخالشرعفيأخطائهبكثرةوفضحه

لرابع لو.ا ياكانف لكمنلعصمهنب له.قطعااألخطاءت فيرههللاوخذ بتك
وُمحباالرحمنألولياءوعدواخصمافأصبحلإلنجليز،ومواالتهللمسلمين

واإللهامالنبوةالقاديانيادعىعندماهللاوخذله.الشيطانألولياءومواليا
لمفلما.بهاإلتيانعنوعجززعمه،بهيؤيدوحيايجدفلماإللهي،والوحي

كثيراأيضاوسرق.نفسهإلىونسبهاالقرآنيةاآلياتمئاتسرقذلك،يجد
فيبيناهكماوانتحلهاواألدباءاللغويينونصوصوأقوالاألحاديثمن

وانفضح،انكشفأمرهلكن.إليههللاأوحاهوحيذلكأنوزعمهذا،كتابنا
لذينالعالمفيالكذابيناللصوصكبارمنوأصبح السرقاتمارسواا
.حياءدونونذالةبوقاحةالمكشوفةالعلمية

كبيربخذالنأيضاالقاديانيخذلتعالىهللافإنالخذالناتلتلكونتيجة
وديانتهنبوتهبهيُثبتصحيحدليلأيمنالقاديانيَحَرمسبحانهأنهمفاده

والبلصحيح،واليقيني،واحددليلوالالقاديانيعندفليس.الباطلتين
والسفسطاتوالخرافاتوالتحريفاتاألكاذيبإالعندهوليسراجح،حتى

كثيرةجوانبمنهوذكرتقطعامنهُمتأكدأناهذاوقولي.الفاسدةوالتأويالت
.هذاكتابيفي

أمراضاعليهسلطسبحانهأنه،وفضحهللقاديانيهللاخذالنومن
مات،حتىبهامصاباظلوالبدنيالعقلينشاطهعنلهُمعيقةُمنفرةمزمنة
لدماغيوالضعف،السكريمرض:منها.مريضاأوقاتهمعظمفكان ا

انهذكربالسكريإصابتهوبسبب.شديداصداعالهيُسببوكانوالدوار،
باإلسهالمريضاوكان.تقريبامرةعشرينالتبولإلىبالحاجةيشعركان

بهسنوات مامرحاضهقربماتو ثقمذكورهوك النصيّنفيوُمو
.قربهأومرحاضهعلىالكوليرابمرضماتإنهبل.اآلتيين
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منوأنهاللنبوة،ادعائهمعتتنافىأمراضهأنالقاديانيأحسوعندما
مرضين،منيشفيهأنمّرةذاتهللادعابأنهقالكذبهعلىتدلالتياألدلة
يستجبلمهللالكّنأسفله،فيالتبّولوكثرةالبدن،أعلىفيالدّواروهما
ـالمرضينهذينألّندعائه ـيزعمكماـ الموعودالمسيحعالماتمنـ

:الجوابفجاءتماما،المرضينهذينمنللشفاءمّرةذاتدعوت)):"فقال
عالماتمنأيضاهذاأّنتعالىهللاعندمنروعيفيفألقي.يكونلنهذا

له،يستجبلمهللاوأنيُشفلمبأنهمنهاعترافوهذا((.الموعودالمسيح
–الموعودالمسيحعالماتعلىدليالوليسلهخذالنهعلىدليلوهذا
وجودوالالقادياني،اختالقمنهوالمزعومالمسيحهذاألن،-نفسهيعني

يحنلموقتهألنينزللمزالماالحقيقيوالمسيح.أصالالشرعفيله
لماألنبياءألنللقادياني،هللاخذالنمنهيالكثيرةاألمراضفتلك.بعد

بمهامالقيامعنتعوقهمألنهامنفرة،والمزمنة،بأمراضمصابينيكونوا
بوة ناس،وتجعلالن فرونال لةمنه،ين ياءمنوالق لذيناألنب هللاابتالهما

ظلالقاديانيلكن.السالمعليهكأيوبأشفاهمالزمنمنمدةباألمراض
المنيةوافتهوعندمابشفائه،لدعائههللايستجبولم،حياتهطوالبأمراضه

اإلهانـةقمـةهــيالحالــةوهــذه.مرحاضـهعلــىالكولــيرابمـرضمـات
وإنماالحالة،تلكعلىنبياهللايُميتأنيُمكنوالوالفضيحة،والخذالن

.وأمثالهكالقاديانيوالمنافقينوالمضلينالكاذبينعليهايُميت

أدلةهيالقاديانيللميرزاوفضحهتعالىهللاخذالنمنالشواهدتلك
الوقوعمنهللالعصمهنبياكانفلونبيا،وليسكاذبالقاديانيبأنقطعية

.ُمؤزرانصراولنصرهمظاهره،بمختلفالخذالنذلكفي

قطعابينتقدالشرعيةاألدلةأنمنهيتبن-الثاني-الفصللهذاوإنهاًء
ئهفيكاذبالقاديانيأن بوة،ادعا تهتهدمتوبهذاللن إنها.وانهارتديان

الصالةعليهمحمدالعربيبالنبيُختمتقدالنبوةأنالقطعية،باألدلةأثبتت
ـوةوانوالســالم، ـوعوالتتجــزأالواحــدةالنـب فأصــبحتتـعـدد؛والتتـن
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فهووالسالمالصالةعليهمحمدبعدالنبوةيدعيمنكلأنبالضرورة
نت.قطعاكاذب يانيأنأيضاوبي كنلمالقاد ياءبصفاتمتصفاي األنب

صفاتفيهتوفرتوإنماواحدة؛صفةوالفيهتتوفرولمبلوخصالهم،
كانالقاديانيأنكثيرةبشواهدبيناأنهمثالمنها.األنبياءلصفاتمناقضة

نبيا،يكونأنيستحيلصفاتههذهومن.سارقاُمحتاالُمغالطاُمحرفاكذابا
وديانتهنبوتهأنكما.صحيحةوالإلهيةديانةديانتهتكونانيُمكنوال

زائفةديانةيُكونانهماوإنماإسالمية،دعوةوالمذهباليستاالمزعومتين
ًبهتسترهارغمشيءفياإلسالممنليستبالقاديانيةتُعرف .وتقيةًنفاقا

*****

الثالثالفصل
المزعومةالقاديانيةالنبوةبطالنعلىاألخالقيةاألدلة
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:المزعومةنبوتهينقضنبوءاتهفيالقاديانيكذب:أوال
:المزعومةنبوتهينقضواألنبياءهللاعلىالقاديانيكذب:ثانيا
:المزعومةالقاديانينبوةتنقضسيئةأخرىأخالق:ثالثا

المزعومةالقاديانيةالنبوةبطالنعلىاألخالقيةاألدلة

أنهمالبشرمنغيرهمعناألنبياءتُميزالتيالصفاتأهممنأنالشك
هللاوصفولذلكوالوفاء،واألمانة،كالصدق،الحسنة،األخالقفيقمة

لَعَلىَوإِنَّنَك)):بقولهوالسالمالصالةعليهمحمدااألنبياءخاتمنبيهتعالى
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َنَرْحَمٍةفَبَِما))و،[((4:القلم]َعِظيٍمُخلٍُق ِّمِ نَتّ نَتَولَْولَُهْمِل ًُك فَّظا
واْاْلقَْلِبَغِليــَظ فِيَوَشاِوْرُهْملَُهْمَواْستَْغِفْرَعْنُهْمفَاْعُفَحْوِلَكِمْنالَنفَضُّم
ْنَرُسوٌلَجاءُكْملَقَْد))،و،[((159:عمرانآل]األَْمِر َعلَْيِهَعِزيٌزأَنفُِسُكْمّمِ

ِحيٌمَرُؤوٌفبِاْلُمْؤِمنِيَنَعلَْيُكمَحِريٌصَعنِتُّمْمَما قْد))و،(([128:التوبة]رَّن
بُونََكالَفَإِنَّنُهْميَقُولُوَنالَّنِذيلَيَْحُزنَُكإِنَّنهُنَْعلَُم اِلِميَنَولَِكنَّنيَُكذِّ ِبِآيَاِتالظَّن ّ

يغشون،واليُحرفون،واليكذبون،الفاألنبياء[((.33:األنعام]يَْجَحدُوَن
يةصفةبأييتصفونوال لك.سيئةأخالق ياء،صفاتهيت كناألنب ل

كبيرحدإلىسيئةأخالقهكانتبلمنهم،قريباوالمثلهميكنلمالقادياني
يهللحكمتكفـيجـدا نهعل ئهفيمتالعبغشاشمحـرفكاذببأ ادعا

إلهيةديانةديانتهتكونأنوال،مسلماوالنبيايكونأنيُمكنللنبوة،وال
:قطعاذلكتثبتاآلتية،والمباحثصحيحةوال
: المزعومة نبوته ينقض نبوءاته في القادياني كذب :أوال

صدقعلىاألدلةأقوىمنكدليلبالنبوءاتكثيراالقاديانيالميرزااهتم
ادعىكثيرة،بنبوءاتالقاديانيتنبأذلكألجل.زعمهحسبلنبوتهادعائه

تحققتأنهاصحيحفهل.بهاتنبأكماتحققأكثرهاأو،كلهاصدقتأنها
كانتوهلاإللهية؟،والنبوءةالبشريةالنبوءةبينالفرقوما.زعم؟كما

ســتجدوغيرهــاالتســاؤالتهــذه.اإللهــي؟أمالبشــريالنــوعمــننبوءاتــه
فيكاذباكانالقاديانيأنوسيتبينالمبحث،هذامنيأتيفيماجواباتها
.أمرهوفضحبهاهللافكذّبَهاوالناسهللاعلىبهاَكذَبنبوءاته،

اإلشارةتجببهاأخبرههللاأنزعمالذيالقاديانينبوءاتذكرقبل:أوال
هللايُخبرهالصادقالنبيبهايأتيإلهيةنبوءة:نوعانالنبوءةأنإلىهنا
.صدقهأدلةمنوتكون،بهاتنبأكماقطعاستحدثمستقبليةبأموربها

بوءة منهايتخلفوالوكلياتهاجزئياتهابكلتحدثأنيجباإللهيةوالن
أنالمحالمن)):قالعندماالقادياني،حتىبهااعترفالحقيقةوهذه.شيء
هواهمعيتعارضعندماهذاقولهسيخالفلكنه،((األنبياءنبوءاتتخطئ

شيءكلوعلىالغيوبعالمتعالىهللاألنتتحققأنيجبالنبوءةتلك.
السبحانهوألنه.السماءفيوالاألرضفيشيءعنهيعزبوالقدير،
ِوْعدَ)):تعاليقال.محالةالحتمافسيحدثبأمروعدفإذاالميعاديُخلف ّ

ً ِِمَنأَْصدَُقَوَمْنَحقّا َِوْعدُ))،و[((122:النساء]قِيالًّ َإِنَّنّ يُْخِلُفالَّ
َِوْعدَ))،و(([31:الرعد]اْلِميعَادَ ُيُْخِلُفاَلَّن اَلالنَّناِسأَْكثََرَولَِكنَّنَوْعدَهَُّن
قولهقطعاتحققتوالتيمثالالقرآننبؤاتومن((.[6:الروم]يَْعلَُموَن
وُمُغِلبَِتالم)):تعالى فِيَسيَْغِلبُوَنَغلَبِِهْمبَْعِدِمْنَوُهْماأْلَْرِضأَْدنَىفِيالرُّم
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ِِسنِيَنبِْضعِ َّن ِبِنَْصِراْلُمْؤِمنُوَنيَْفَرُحَويَْوَمئٍِذبَْعدَُوِمْنقَْبُلِمْناأْلَْمُرِ َّن
ِحيُماْلعَِزيُزَوُهَويََشاُءَمْنيَْنُصُر َِوْعدَالرَّن ُيُْخِلُفاَلَّن أَْكثََرَولَِكنَّنَوْعدَهَُّن
والوعدالنبوءةبيننفرقأنيجبلكن((.6-1:الروم)يَْعلَُموَناَلالنَّناِس

والثانية.قطعايتحققأنيجبفقطواحداوجهاتحتملاألولىوالوعيد،
مل ينتحت ماثالـثالوجه عالىفاهلل:له شروعدت نواإنالب وعملـواآم

النــارفســيدخلهموعصــواكفــرواوإنالخلــود،جنــاتيُدخلهمالصــالحات
لدين هاخا ينواضحفالفرق.في لطأنيصحوالاألمرين،ب ما،نُخ بينه
عدمتبريرحاولنبوءاتهتصدقلمعندماالقاديانيأنبعدفيماوسنرى
.الحقاسنرىكماباطلهذاوتبريرهوالوعيد،الوعدمنانهابدعوىتحققها

مستقبليةوقراءاتواستشرافاتتوقعاتفهي،البشريةالنبوءةوأما
كلياأو،جزئياتتحققوقد.وحوادثومكانازمانا:اإلنسانيتوقعهاألمور

أنالمؤكدلكن.مراتتتحققفالمرة،تحققتوإذاتتحقق،الأنها،وغالبا
الترجيحعلىتقوموإنمااليقينعلىوالالغيبعلمعلىتقومالتوقعاتها

أيفيهاوليسالمستقبل،حوادثقراءةفيواالجتهادوالصدفة،واالحتمال،
مورأوإعجاز فةاو،بشخصخاصةوليست.خارقةأ باقيدونطائ
بوءات،يتوقعأنإنسانأيفيستطيع.البشر تصدق،الأوتصدققدتن
.اإللهيةالنبوءةحالهوكماحتميايكونأنيُمكنوال،نسبياتحققهاويبقى
.بينهماالخلطيصحوالالنبوءتين،بينواضحفالفرق

واالتفاق،الصدفةبابمنتصدقنبوءاتمنهاالبشريةالنبوءةبأنعلما
لمافتنبأجيداوالحاضرالتاريخقرأقديكونصاحبهاألنتصدقوأخرى
.التنبوءفيتحققوالحاضرالتاريخسننعلىمعتمدالغيرهآوله،سيحدث

يفعلهأنلغيرهفيُمكنالغيب،علممنهووالبه،خاصاليساألمروهذا
.إلهيايصبحأنيُمكنوالبشريايبقىالتنبوءلكن.التنبوءويتحقق
ويُمكنهمتقريباالناسكليعرفهاعامةنبوءاتهناكذلكمقابلوفي
ذلكمن.قطعااإللهيةالنبوءةمنوليستتُوقعت،كماوستحدثبهاالتنبوء

يتصدىمن.يُسجنأوُسيقتلالسرقةعلىويُصريسرقمن:قولنا،مثال
مشهوراسيصبحالشياطينطريقيتبعومن.الناسبينسيُشتهرللمستعمر

النوعوهذا.مرتفعةالحرارةدرجاتستكونالصيففصلوفي.كالشياطين
لذيهو قد)):فقال.تحققتقدنبوءاتهبعضأنيقولالقاديانيجعلا
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نبوءاتالكتابهذاففيسنةعشروناألحمديةالبراهينتأليفعلىمضت
ويُرفعالعالمفيمشهورانجعلكإنامثلطويلةسنينمروربعداآلنتتحقق
صدرتالنبوءةفهذه،اسمكيعرفالأحديبقىولنالبالدجميعفياسمك

((.يعرفوننيالبلدةهذهسكانجميعحتىيكنلميوم
،فقطمنهاجزءتحققوإنما،كامالتحققاتتحققلمالنبوءةتلك:أقول
والمتحقق.تحققتأنهازعمعندماالقاديانيكذب،وتبينيتحققلموالباقي

أنوالالتنويهإلىيحتاجوال،فيهعبقريةالعاديجزئيتنبوءهومنها
هوانهاواأللوهية،أو،النبوةيدعيمنأنشكفال.إلهيةنبوءةيُجعل

إلهيةوليستوعاديةبشريةنبوءةوهذه.كثيراالناسبينسيُشتهرالشيطان
البشرمعظمأنالمؤكدمنأنههوالنبوءةتلكمنيتحققلموالذي.قطعا

فانظر.بهيسمعوالماليوموإلىزمانهفيبالقاديانييسمعوالمالعالمفي
النبوءاتمنليستوهيبهايتباهىالتيالمزعومةالقاديانينبوءاتإلى

ــة ــتيالبشـــريةمـــنوالأصـــال،اإللهـي ــتاـل ــةوتســـتحقتحقـق التنوـي
أنعلىدليالوليستأصالمعجزةليستالبشريةفالنبوءات.واإلعجاب

لمصاحبها يبيع نهوالالغ نهوالصادق،أ يه.نبيأ بوءاتفإنوعل ن
.اإللهيالنوعمنوليستالنوعهذامنهيتحققتأنهازعمالذيالقادياني

بوقوعها،أخبرههللاأنزعمالتيالقاديانينبوءاتألشهربالنسبة:ثانيا
:اآلتيةالنبوءاتفمنها

حديثةبفتاةيتزوجأنأرادم1888سنةفيالقاديانيأنُملخصها:أولها
هوهللاإن:لوالدها،فقالأياهايزوجهأنبكأحمدوالدهافرفضالسن،
لذي لدهافأصر.بهابالزواجأمرها أقاربمنوكان–رفضهعلىوا

قبلتفإن)):لهقالهممافكان،والدهاوهددالقاديانيوغضب-القادياني
إنكاحهاأنأخبرنيقدهللاأنفاعلمتقبللموإن.المتقبلينمنفستجدني

باركالآخررجال مصائب،عليكفيصبتزدجرلمفإنلك،واللهايُ
قريب،موتكبلسنين،ثالثإلىالنكاحبعدفتموتموتك،المصائبوآخر
إلىزوجهايصيرالذيبعلهايموتوكذلك.الغافلينمنوأنتعليكويَِرد

...((.صانعهأنتمافاصنع،هللامنقضاًءأشهروستةحولين
وقالهنّأههللاأنالقاديانيزعمآخر،برجلابنتهبكأحمدزوجبعدماثم

فالربكمنالحق.إليكورادهاأباها،أهلكناكمابعلهامهلكواإن))":له
قبلعلّيتعالىهللاكشفلقد)):أيضاوقال((....الممترينمنتكونن
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بكسترتبطبكأحمدللميرزاالكبرىالبنتأننبوءةتقريباأعوامثالثة
،ثيباأوبكرااألحوالكلفيإليكبهاسيأتيإنه...المطافنهايةبالزواج
((.لهرادوالحتمااألمرهذاوسيتم،السبيلهذافيعائقكلوسيرفع

ماالنبـوءةتلـكتتحقـقلـموعنـدما واضطربقِلقالقاديـاني،زعمك
ماتأنإلىيترقبقلقاخائفاكذلكوبقيالموت،علىوأشرفومرض

نتيتزوجولـمفهلـك.م1908سنة كراالب با،والوالب زوجهاماتثي
ونصفعامينظرففيسيموتأنهالقاديانيتنبأالذي،سلطانالميرزا

الحربفيشاركفقدالقادياني،بعدطويالُعمرإنهبل.بهازواجهبعد
.م1948سنةماتأنإلىوعاشفيهايُقتلولم،م1914األولىالعالمية
الناسوعلم.القاديانيوفاةمنسنة80بعدبيغممحمديالسيدةوماتت

.قطعاذلكعلىتأكيدهرغمالقاديانيبهتنبأماكذب
تحقققدنبوءتهانزعمفقدالقاديانيكذبوانكشافوضوحومع

هاجزء بافيمن لدانفزعمسيتحقق،وال نتوا قتبكأحمدالب يهتحق ف
فكانقصدا،ويخفونهمنها،تحققمايذكرونالخصومهأنفقالالنبوءة،

جزءاانقطالناسيُخبرونال،بكأحمدصهريذكرونوحين:))قالهمما
أماالًمحددة،المدةفيبكأحمدماتأيفعال،تحقققدبحقهالنبوءةمن

...((.لتحققهاالنتظارمنبدفالالثانيالجزء
المدةخاللماتقدبكأحمدالفتاةوالدأنالقاديانيزعمحسب:أقول

معرفةمنأتمكنلم–ذلكصحفإن،-سنواتثالث-النبوءةفيالمذكورة
يذكرمنعلىينكرفهوولذلكالقادياني،تنبأكماماتقدفيكون-وفاتهسنة

منالبدزعمهحسبوالباقيتحقق،منهاجزءاانإلىيُشيروالنبوءته
الفتاة،يتزوجولمماتألنهخاب،قدأملهأنالشك.يتحققحتىاالنتظار

أنقطعايعنيذلكإن.سابقاذكرناكماالقاديانيزعمكمازوجهاماتوال
القاديانيبهاتنبأبشريةنبوءةهيوإنماإلهية،نبوءةتكنلمالقاديانينبوءة
كماماتقدالفتاةوالدأنصحوإن.شيطانهوتلبيساتومصالحههواهوفق
بأ هذاتن يلف تهأنعلىقطعيدل بوءةنبوء شريةن ستب ية،ولي ألنإله

لتيهيالبشرية ها،تتخلفا صغيرجزءأونصفها،أومعظمها،أوكل
لذيوهذامنها، لةهذهوفي.النبوءةهذهفيحدثا القاديانييكونالحا
لموهي،بالنبوءةإليهأوحىالذيهوأنهبدعوىهللاعلىكذبألنهكاذبا،
كذبفالقادياني.وحتماقطعاكلهاتتحققأنيجباإللهية،والنبوءةتتحقق

.بهاأخبرههللاأنزعمالتيالنبوءةبتلكالناسوعلىهللاعلى
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يجعلالأنهكمافهوالقادياني،تنبأكمابكأحمدالوالدموتتحققوأما
فيتفسيرهيجدالجزءذلكتحققفإنبشرية،نبوءةوإنماإلهيةنبوءته

كانوربما.واتفاقاصدفةحدثموتهأنالممكنفمن.البشريةالعوامل
يتنبأأنفيُمكنوعليهقريبا،متوقعاموتهفأصبحالسنفيكبيرابكأحمد

بل،جداالُمحتملومن.سنواتثالثظرففيبموتهغيرهأوالقادياني
أحمدرأىبعدمابكأحمدموتفيسعىالذيهوالقاديانيأنالراجحومن

فقتلهسمالهوضعمنلهفدبّرأمله،وذهبآخر،برجلابنتهزوّجقدبك
.المزعومةالنبوءةمنجزءيتحققلكي

هيوإنماإلهية،نبوءةليستالقاديانينبوءةفإنذكرناهلماوختاما
وعلىهللاعلىبهاوكذبوشيطانهومصالحهبهواهاختلقهاقاديانيةنبوءة

كذابالقاديانيأنعلىيشهدوذلك.كبرىفضيحةبهاهللاففضحهالناس،
كلهادعوتهأنبحكمكذبباليعيشأنيستطيعوالالكذب،منيستحيوال

من.السابقةأكاذيبهالناسيُنسيلعلهالكذبيتعمدالقاديانيكانلذلك.كذب
ثموالدها،هددأنهالفتاةمنالزواجمحاولتهبدايةفيسبقأنهمثالذلك

هللاكشفلقد)):فقالإليهسيردهابأنهأخبرههللاأنزعمتزوجتبعدما
بكأحمدللميرزاالكبرىالبنتأننبوءةتقريباأعوامثالثةقبلعلّيتعالى

األحوالكلفيإليكبهاسيأتيإنه...المطافنهايةبالزواجبكسترتبط
والحتمااألمرهذاوسيتم،السبيلهذافيعائقكلوسيرفع،ثيباأوبكرا
إليهستعودالفتاةبأنومحسومقطعيالقاديانيزعمحسبفاألمر((.لهراد

قدأنهيعلموهوإليهترجعلنالفتاةأنتأكدعندماأنهالظاهرلكنثيبا،
كتبعندماأيضايكذبأنقررفإنهالسابقة،بنبوءتهوالناسهللاعلىكذب
عنكانتالنبوءةانواحدكلفيعلمبكأحمدابنةزوجأما)):يقول

ينشخصين تهوزوجبكأحمد:اثن هاجزءفتحقق،ابن مدةخاللمن ال
لألسفولكن.عليهيُعترضالذيالثانيالجزءإالمنهايبقولم...الُمحددة
تناسىوهنا((....وأمانةبصدقاألمريُقدمونالالمعترضينإنالشديد

وهيوقطعا،حتماإليهستعودالفتاةأنفيهاأكدالتيالثانيةالنبوءةالقادياني
لدهاوليالنبوءةمحور يتعلقاألمرأنزعمولماذاتناساها؟،فلماذا.وا
.ثانيازوجهاثم،أوالبالبنتأساسايتعلقاألمرإنابنته؟؟وزوجباألب
لىفانظر لذيالقاديانيإ والخداع،الغشوممارسةالكذبمنيشبعالا
ونسيالقاديانيذلكقال.وامانةبصدقاألمريُقدمونالبأنهممنتقديهويتهم
فيوصادقاأميناهويكونأنأوال،عليهالواجبمنبأنهتناساهااونفسه
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فإن!!!!.اإللهيينوالوحياإللهامويتلقىورسولنبيانهيزعمألنهأقواله
آالفوالناسورسولههللاعلىكذبقدفالقاديانيعليه،كذبمنُوجدكان

التوبةعدمعلىوإصرارتعمدوعن،وترصدإصرارسابقعناألكاذيب
.مرحاضهفيالكوليرابمرضهللاأماتهحتى،

والناسهللاعلىكذبالقاديانيأنمنهاتبينأنهالنبوءةتلكوخالصة
كمانبياكانولو.إلهيةنبوءةوليستاختالقهمنهيالمزعومةنبوءتهوأن
.وفضحهتعالىهللاخذلهلمازعم

بينهكانتآتهم،هللاعبدالنصرانيبالقسيستتعلق:الثانيةالنبوءة
بأبينهماوالعداوةالصراعاشتدولماكثيرة،مناظراتالقاديانيوبين تن

إلىتضّرعلماأنهفقال،م1894سبتمبر5قبلسيموتآتهمبأنالقادياني
عنالكذبيتخذالذيالفريقأن)):مفادهابأيةبشّرهبينهمايحكمأنهللا

-شهراعشرخمسةخاللالهاويةفيبهسيُلقىالحقاإللهويهجرعمد
متناهيةذلةيُواجهوسوف-هذهالحوارأياممنيومكلمقابلشهربحساب

فسوفالحقباإللهويُؤمنالحقعلىهوالذيوأما.الحقإلىيرجعلمإذا
((.العزةينال

وجههأسودوالشهرا،15خاللآتهمالقسيمتولمانتهتالمهلةلكن
القاديانيكذبوتبينوافتضحواوذُلواوأصحابهالقاديانيذُل،وانكشفوال
انكشففلما.ستتحققوأنهابهاهللابشرهآيةأنهاعلىتأكيدهرغمنبوءتهفي

كمايمتلملذلكالحقإلىرجعبأنهآتهمالقسيسموتعدمبررالقادياني
بذلكآتهمالقسسمعفلما.الناسبينتبريرهأتباعهفنشرالنبوءة،فيجاء

مقاالفأرسل.وتأويلهمزيفهموأبطلعليهم،والردلفضحهمتصدىالتبرير
نا)):فيهيقولم1894/سبتمبر-15:بالهور"وافادار"جريدةإلى أ

سالمصحيحبأنيوأخبركمموتي،عنأحمدغالمنبوءةإلىنظركمأُلفُت
المسيحية،عنرجعتإني:يقولأحمدغالمبأنسمعتوأني،هللابفضل
هللاوأشكركنت،كمامسيحيازلتوالمسيحياكنتكذبهذاأنفأعلن
األهورية"وفادار"جريدةفيآثمهللاعبدإعالن".مسيحياجعلنيأنهعلى

.((م1894سبتمبر15بتاريخ
منوبأتباعهبهوالتشهيرالقاديانيفضحفيزادأنهالشكاإلعالنذلك

زعمعندماوالناسهللاعلىكذبالقاديانيأنأخرىجهةمنوأظهرجهة؛
أنجلياوتبين،كذبهفانكشفالنبوءة،بتلكأخبرهالذيهوتعالىهللاأن

يتحققلمقاديانيةنبوءةكانتوإنماإلهيةنبوءةتكنلمالمزعومةنبوءته
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انيُمكنفالنبياكانولوللنبوة،ادعائهفيكاذبفالقادياني.شيءمنها
.تعالىهللايخذله

ـوءة ـةالنـب ـي:الثالـث ـنةـف ـأم1892ـس ـانيتنـب ـةأنالقادـي اإلمبراطورـي
.أمورهاوتختلتضعفبعدهاثمسنوات،8إلىقويةستبقىالبريطانية

يانيأنذلكوتفصيل نزلهللاأنزعمالقاد يهأ سنةبالفارسية،وحياعل
منطائفةعنهرواهوقد،بالعربيةوترجمتهبالفارسةنصههذا:م1892

:مضمونهالُمقربين،أصحابه

زعمهحسبفهيبها،أخبرههللاأنالقاديانيزعمالنبوءةتلك:أقول
ها بوءةأن يةبشريةوليستإلهيةن يانيأنوالشك.قاديان فيكاذبالقاد

عندمنوليستجنونياتهمنوهيوالناس،هللاعلىبهاكذبفقد،نبوءته
ناس.هللا كاذب؛ألنالقاديانيوأنقطعا،تتحققلمأنهايعلمونكلهموال

-سنوات8بعدسقطتوالانحلتوالتضعفلمالبريطانيةاإلمبراطورية
يانيزعمكما-م1900سنة توسيعفيوبطشاتوسعاازدادتبلالقاد

ـــا ـــينفوذـه ـــفـف ـــاتمختـل ـــالمجـه ـــىالـع ـــربإـل ـــةالـح العالمـي
ـة ـت،-م1945-1939-الثانـي ـدتفتراجـع ـدريجياوفـق ـتعمراتهاـت ـنمـس لـك

.انهارتوالتسقطلمبريطانيا
يتحققلمالتيالنبوءةبتلكوالناسهللاعلىكذببعدماالقاديانيأنثم

فيالبريطانيةالحكومةإلىأمرهمعارضيهأحدرفععندمافإنهشيء،منها
بتلكقاليكونأنوأنكرأيضاعليهاكذبالنبوءة،بتلكوأخبرهاالهند

تُثبتالتيباألدلةخصمهوطالبلها،والءهوجددلهاوتذللأصال،النبوءة
أيأنشرلمالكاذب،هللادمر)):لهاقالهمماوكان.التهمةبتلكاتهامه
الجبانهذاوهل!!؟؟نبيالكذابهذافهل((.قطالقبيلهذامنإلهام

!!.القادياني؟؟كهذاكذاباجبانانبياهللايبعثوهل!!!.؟؟نبيالمفتري

بأ:الرابعةالنبوة لدهيدخلالالطاعونبأنالقاديانيتن "المقدس"ب
يان، لهقاد لكفيو قوالذ ثيرة،أ هاك لهمن ):قو يانستظل) مأمونةقاد
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يانيفحسب.((الطاعونمنومصونة لذيالقاد نهأدعىوا ياكانا نب
الالطاعونأن،م1882سنةمنذاإللهيينوالوحياإللهامويتلقىورسوال

وأهلكدخلهافقد،نبوءتهوكذبتيتحققلمهذالكنقاديان،بلدهيدخل
ثيرا هامنك يانيباعترافوهذاأهل سهالقاد ):قالعندمانف ياموفي) أ

((.ذروتهفيقاديانفيالطاعونكانحينالطاعون
قاديانإلىالطاعوندخولبعدمتنبأعندماللناسكذبهظهرعندماثم

يقللمانه،وزعمقالهاأنهمعنبوءتهمنوالتراجعوالتهربالتملصحاول
منأخماسثالثةويحصدالطاعونبهايحلالتيالبالدبأنقالوإنما،ذلك

علىتطرألن))الحالةتلكأنهوبههللاوعدهالذيالوعدفإنسكانها
لوالأي،"المقاملهلكاإلكراملوال"نصهآخرإلهاميوضحهوهذا.قاديان
أمراناإللهامهذامنيُفهمحيث."أيضاقاديانألهلكُتالجماعةهذهإكرام
نادر-الندرةسبيلعلىأيضاقاديانفييقعأنضيرال:أوال:اثنان وال

يدفعوالشامال،دمارايُسببوالاإلنساناحتمالنطاقوفي–كالمعدوم
((.والتشتتالفرارإلىالناس
األولىكذبتهبهاليعدلكذبهاالتيالثانيةالمزعومةالنبوءةهيتلك:أقول

قة قاديانأنالثانيةفيفزعم.أمرهانكشفعندمااألولىبالنبوءةالمتعل
حاالتفيإاليضرهاوالالطاعونيُهلكهاالفيهاجماعتهوجودوسبب
والتيالثانيةنبوءتهتحققتفهل.زعمهحسبكالمعدوموالنادر،نادرة
نفسهالقاديانيباعترافقطعا،تتحققلمإنها.إلهي؟؟بأمرتمتأنهازعم
فيالطاعونكانحينالطاعونأياموفي)):قالعندمابنفسهنفسهكذّب

وإنماكالمعدومجدانادرايكنلمقاديانفيفالطاعون((.ذروتهفيقاديان
لغ لمفلماذاالقاديانينبوءةفأين.!!!!أهلهامنكثيراوحصدذروتهب

بطالنوظهرأهلها،منكثيراواهلكقاديانالطاعوندخللقد.تتحقق؟؟
ماإلهيتيـن،تكونـافلـمالنبـوءتين،فـيالقاديـانيوكذب نبـوءتينكانتـاوإن

كذوبتينقاديـانيتين ضحتام !القاديـانيف والنـاس،هللاعلـىَكذَبإنـه.!
.نبيايكونلنوالكذاب

وحياإليهأوحىهللاأنزعمالقاديانيأنمضمونها:الخامسةالنبوءة
أوحوال،ثمانين،تعيشبقاءكهللاأطال)):لهفقاليعيش،كمبهأخبره
مزعومآخروحيفيوزعم.((كمثلهايقلأوأربعةأوخمسةعليهتزيد

((.ذلكمنقريباأوحوالثمانينطيبةحياة))سيمنحهبأنهلهقالهللاأن
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هللاعلىالقاديانيأكاذيبمنوهيقطعا،تتحققلمالنبوءةتلك:أقول
ومات،م1840أو1839سنةولدالقاديانيأنالثابتألن.الناسوعلى

يعشفلم.الثمانينعنبعيدفهو.سنة68أو69عاشقدفهو.1908سنة
جهةمنتتحققلمفالنبوءة.بالنقصانوالبالزيادةمنهاقريباوالسنةثمانين
.؟؟عاشهاطيبةحياةفأيةالقادياني،بهاُوعدالتيالطيبةالحياةوالالعمر،

والســكر،كاإلســهال،الكثــيرة،األمــراضمــنيُعــانيحياتــهأمضــىإنــه
والناسهللاعلىوالكذباإلنجليز،ألسيادهوالعمالةالتبول،والدوار،وكثرة

أهله،وتكفيراإلسالمبدينوالكفرالنبوةوادعاءالمزعومة،نبوءاتهفي
يهعيسىالمسيحفيوالطعن بمرضماتتوفيعندماثمالسالم،عل
؟،سعيدةحياةهذهفهل.!!سابقاذكرناكمامرحاضهعلىالوبائيالكوليرا

يدعيمنوهلالمزعومة؟؟النبوءةتلكبهاوعدتهالتيالسعيدةالحياةوأين
القاديانيإن.سعيدة؟؟حياتهتكونالمسلمينويكفّرباإلسالمويكفرالنبوة،
الوالنبيوالناس،هللاعلىفيهاكذبألنهتتحققالنبوء،ولمتلكفيكاذب
.كذابايكون

أنهازعمهانبوءةالقاديانيأعلنم1903سنةفي:السادسةالنبوءة
البنين،منأربعةالكبرعلىليوهبالذيهللالحمد)):فقال،هللاعندمن

وهذهاألحيانمنحينفيبخامسبشرنيواإلحسان،منوعدهوأنجز
.((ربيمنآياتكلها

لك بوءةت بوءةفهيقطعا،تتحققلمالمزعومةالن يةن مكذوبة،قاديان
منأربعةولهم1908سنةالقاديانيالميرزاماتلقد.إلهيةنبوءةوليست
به،بشرههللاأنالقاديانيزعمالذيبالخامسهللايرزقهولم،وبنتالبنين

بشرههللاأنالقاديانيزعمالتيالنبوءةتصدقلمفلماذا.موتهقبلوسيولد
.إلهيةنبوءةتكنولممكذوبةقاديانيةكانتنبوءتهألنتصدقلم.بها؟؟

ياني هاكذبقطعا،كاذبفالقاد ناس،هللاعلـىب وفضحههللافخذلـهوال
يكذبالالنبيألن،نبيايكونانيُمكنالفالقاديانيوعليه.كذبهوكشف

.قطعاتتخلفوالتتحققونبوءاته
فيزعمم1908سنةالقاديانيالميرزايُتوفىأنقبل:السابعةالنبوءة

فيسيموتبأنهاألورديةباللغةوحياأخبرههللاأن14/01/1906تاريخ
:فقال،المدينةأومكة
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القاديانيأنالثابتألنقطعاتتحققلمالمزعومةالنبوءةتلك:أقول
مننبوءةإنها.للحجوالللعمرةالمدينةوالمكةيزر،ولمالهندفيمات
أنهاوبما.قطعالتحققتإلهيةكانتولو.إلهيةنبوءةوليستالقاديانيكذب

وهللايكذب،الالنبيألننبيا،يكونأنيُمكنوالكاذبفالقاديانيتتحققلم
.ألنبيائهوعودهيُخلفال

النبــوةادعــىقــدالقاديــانيكـانم1907ســنةفــي:الثامنـةالنبـوءة
القسيسكانالوقتهذاوفي؛اإللهيينوالوحياإللهاموتلقيوالرسالة

نهأدعىقدبيجوتاإلنجليزي يانيفانزعجاإلله،عيسىالمسيحأ القاد
الموعودالمسيحهوالقاديانيأنبدعوىوكذّبهدعوتهبيجوتعلىوأنكر
المدعيبموتفيهاتنبأالجرائدفياإلعالناتفكتب.زعمهحسبوالنبي
أوربافيلتنشروأرسلها.نفسهويعنيالصادقحياةفي-بيجوت–الكاذب

يونيو23فيبوستونالهيرالد"صحيفةنشرتهاكمانصهاوهذا.وأمريكا
:اإلنجليزيةباللغة"1907

))A sign of the evidence of God in my favor will appear
on the death of Mr. Pigott ,the arrogant pretender to
divinity who shall be brought to destruction within my
lifetime((

يةوترجمتها لصالحيهللامندليلهيوعالمةهناك)):هيبالعرب
لذيوااللوهيةالمدعيالمتعجرف،بيجوتالسيدبموتتظهرسوف ا
((.حياتيفيالهالكالىبهيؤديسوف
حياةفياألولهوماتفقدالقادياني،بهاتنبأكماتتحققلمالنبوءةلكن

قدبيجوت، عد،م1927سنةبيجوتوماتم،1908سنةماتف مدةب
.القاديانيموتمنطويلة

تعنيالوهيالقادياني،كذبوأظهرتتتحقق،لمالقاديانيةفالنبوءة
كذبأظهرتوإنماالعالم،فيالدجالينكبارمنفهماأيضا،بيجوتصدق

كذبااإلسـالملـدينوتحريفـاوغشـاكذباواألكثراألخطـر وعلـىعليـهو
اإلسالمعلىخطراوكذبااألكثرلكنكاذب،كالهماأنوالشك.المسلمين

إجمــاعوخــالفوالســنة،القــرآنحــرفالــذي.القاديــانيهــووالمســلمين
ورسولههللاعلى،وكذبالمسلمينوكفرالنبوة،بختمقولهمفيالمسلمين
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وضاللهوكذبهأصال،كافرفهوبيجوتالقسيسوأما.جداكثيرةأكاذيب
ذلكوخالصة.والمسلميناإلسالمعلىمنهخطروالأصال،للعيانظاهر

بوءةأن يانين إلهيةنبوءتهكانتولو،كذبهوأظهرتتصدق،لمالقاد
.مكذوبةقاديانيةنبوءةفهيتتحققلمأنهالتحققت،وبما

القســيسخصــمهبــأنتنبــأالقاديــانيأنمفادهــا:-التاســعةالنبـوءة
–اليومأما“)):فقالخارق،عذابهللامنسينالهليكرامبندتالهندوسي

وقتعنلالستعالمالدعاءإلىتوجهتفقد-م20/2/1893الموافقاالثنين
هذامنأعوامستةفيبهسيحلشديداعذاباأنعلّيهللافكشفالعذاب،

ستةخاللالشخصهذاعلىينزللمإن...النبوءةهذهفبنشر…اليوم
فيويضمالعاديةالمعاناةعنيختلفللعادةخارٌقعذاٌباليوم،منأعوام
.منهبروحليسهذانطقيوأنهللامنلستأنيفاعلمواإلهية،هيبةطياته

العقوبةمننوعأيلتحملجاهزالكنتالنبوءةهذهفيكذبيثبتولو
.((شنقاأقتلأنراضياوسأكون

ستانتهاءقبلبسكينقُتلليكرامأنرغمتتحققلمالنبوءةتلك:أقول
المدة،تلكخالليُقتلأويموتليكرامأنتقللمألنهاتتحققسنوات،لم

"العاديةالمعاناة"عنيختلفخارقبعذابسيُصيبههللابأنقالتوإنما
ليكرامفقتل.يُقتلوالبسببهيموتوالالخارقالعذابهذامنيعانيفهو
هووإنماخارقا،قتالوالعذاباليسبسكينوالقتلالنبوءة،منجزءاليس
.والناسهللاعلىالقاديانيبهاكذب،تتحققلمفالنبوءة.تماماعاديقتل

كمانبوءتهتتحققأنويجبيكذبالالنبيألننبيا،ليسفالقاديانيوعليه
هيوإنماإلهية،نبوءةليستفهيذلكيتحققلمفإنتفاصيلها،بكلوردت
.جزئياتحققتأوتتحقق،لمأوتحققتسواءبشريةنبوءة

بهاهللاوفضحهالقاديانيكذبظهروبهاتتحقق،لمالنبوءةتلكأنومع
قتلأنزعمعندماوخداعهوعنادهكذبهوواصليرتدعلمالناس،فإنهأمام

ماتصديقهوليكرام بوءة،فيوردل لهممافكانالن توضيحإن)):قا
بلالصارم،بالسيفالمهيببالموتفيهاأُنبئقدأنهعلىيقتصرالالنبوءة

يومأُخـبرقد تهب يتفيوتاريخـهمو شعرمنب تابيفيال مات:ك كرا
وقد.سنواتبأربعليكهرامقتلقبلاألممجميعفينُشرالذي"الصادقين

:هووالبيت،قتلهإثرعلىكبيرةضجةهندوسيةجريدةأثارت
((.أقربوالعيدالعيديومستعرف**مبشراوقالربيوبشَّنرني
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أوال،ألنهوالخداع،الكذبمنيملواليستحيالالقاديانيذلك:أقول
بيناهكمالهاتكذيبهوبلللنبوءةتصديقاليسبالسكينليكرامقتلإن

فيهاأُنبئ"النبوءةأنالقاديانيقولالمفضوحالكذبمنإنه:ثانيا.أعاله
لمقطعا،كذبهذازعمه،"الصارمبالسيفالمهيببالموت فييردف
بعذابسيُعذبأنهذكرتوإنما،بالسيفقتلهوالليكرام،موتالنبوءة
.خارق
قبلوالتاريخباليومليكرامبمقتلبشرههللابأنالقاديانيزعمإن:ثالثا
ألنيصح،الزعمهوالشعر،ذلكفيوردماحسبسنواتبأربعمقتله
وقدتاريخ،واليومفيهيُحددلمعاماكالماتضمنالمزعومالشعرذلك
عدةمرتوقديقصد،عيدفأيليكرام،مقتلقبلسنواتأربعقبلورد

.!!قتله؟؟قبلأعياد
إلىرجعُتأنيوتحريفهالقاديانيكذبيكشفممافإنأخرىجهةومن
والتاريخاليومتحديدعنقالهمافيهأجدفلم"الصادقينكرامات"كتابه
ما يهوجدتوإن يناألولكالمهف قال،المزعومشعرهمنوكلمت عنف

آليةذلكفيإنسنة،ستفيبموتهربيفبشرنيعليهفدعوت:))ليكرام
((.للطالبين
فيكامالالبيتذلكقالأنهزعمعندماكذبالقاديانيأنذلكمنواضح

به يهلهوجودفال،"الصادقينكرامات"كتا لىوأضافجهة،منف إ
فيبموتهفبشرههللادعابأنهقالعندماالنبوءةفييردلمكالماهذاكالمه
جهةمنللعادةخارقبعذابهللاسيُصيبهفيهاوردوإنماسنوات،ست

توضيحإن)):قولهعنيختلفبموتهبشرههللابأنقولهأنكما.المعاناة
((.الصارمبالسيفالمهيببالموتفيهاأُنبئقدأنهعلىيقتصرالالنبوءة

بوءةفي صيبههللابأنقالالن عذابسيُ بهوفيخارق،ب مات"كتا كرا
عدألفـه-"الصـديقين -المسـيحنـزول"كتابـهوفـي،-النبـوءةب عدألفـه" ب
.بالسيفيُقتل:يُقالأنواألدق،"بالسيفيموتأنهأنبئ"أنه"الكرامات
وهذاأظهرها،بعدمامنهاليسمافيهاوأدخلالنبوءةفيتصرففالقادياني

ها،وخداعكذب مصيرويترقبينتظركانعندماظروفهحسبفعل
فيهــاالتصــرففــيشــرعمضــمونهاحســبتســيرالرآهــافلمــانبوتــه؛

األمرينتهيأنإلىشيطانهووتلبيساتهواهحسبوجهتهاغيروتوجيهها
الذيهوالقاديانييكونأنالممكنمنأليسقتله؟،منلكن.ليكرامبقتل
بالعــذابليكــراميُصــبولــمســنواتســتانتهــاءقــربرأىبعــدماقتلــه

.الخارق؟؟
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نقضهووإنماللنبوءة،تصديقاليسبالسكينليكراممقتلإن:أقول
قتلبمنيتعلقفيماوأما.سابقابيناهكماتحققهاعدمعلىودليللهاومخالف

ينقذقتلهأنمنهظناقتلهمنبعثالذيهوالقاديانيأنبقوةفالراجحليكرام
.ليكرامقتلمنأرسلالذيهوالقاديانيأنعلىتدلشواهدوتوجد.نبوءته

بعدلكنهأصال،قتلهوالالنبوءةفيليكرامموتيذكرلمالقاديانيأنمنها
كرامــات"كتابــهفــيليكــرامبمــوتبشــرههللاأنوزعــمعــادســنوات

".الصديقين
يقتصرالالنبوءةتوضيحإن-))المسيحنزول"كتابهفيقالأنهومنها

فييُذكرلموهذا((.الصارمبالسيفالمهيببالموتفيهاأُنبئقدأنهعلى
نبوتهأظهربعدماأنهيعنيممابدونه؛والبالسيفيقُتلبأنهاألولىالنبوءة

.ليكراملقتليُخططوبدأتحركتتحققولمنهايتهاموعدواقترب
ها ماأنومن يانيذكرهفي تلعنالقاد كراممق سكينلي قويشاهدبال
وتلبيساتإيحاءاتعلىاحتوىفقدبقتله،أمرالذيهوبأنهكالمهيتضمنه

باختصار:))فقال،ليكرامبقتلوأمردبرالذيهوبأنهتوحيوإشارات
قوةبهذهشاعتأنوبعدالعظيمة،النبوءةهذهفإن قدالعامواالنتشارال

قت سكينليكهرامبطنشخصطعنإذم؛06/03/1897:فيتحق فيب
ولمالنهاروضحفيواختفى،العيديوميليكانالذيالسبتمساءالهور
لىأثرعلىلهيُعثر فترةليكهراممعسكنأنهمعهذايومناإ بأسالل

القلوبفيالنبوءةعظمةتترسخلكيذلكبكلتعالىهللاسمحوقد...بها
((.النبوءةَعُظمتالمقتولُعظمكلماألنه

نبوتهعنودافعليكرام،بمقتلوابتهجفرحالقاديانيأنذلكمنواضح
ألنقطعا،كذلكليستوالحقيقة.تحققتقدنبوءتهأنبدعوىالمزعومة

منوالتلبيسبالكذبعليهويشهديُحققها،والنبوءتهينقضليكراممقتل
بقتلأمرالذيهوالقاديانيبأنبقوةتدلأوردناهاالتي؛والشواهدجهة

عظيمةليستهيعظيمةأنهازعمالتيوالنبوءة.أخرىجهةمنليكرام
يدهفي ماتأي بهوكشففضحهفيوإن تهأكاذي ئهوتالعبا هللاعلىوافترا

.بالكذبوختمهافيهاوزادبالكذب،نبوءتهبدأفالقادياني.والناس
أحمدمنظور:القاديانيةنقدفيالُمختصيّنالباحثّينأنالشواهدتلكوآخر
بقتلوأمردبرالذيهوالقاديانيأنذكراقدالركيبات،وسلطانشنيوتي،

أحدالميرزاكلفالتنبوءهذامنأشهرستةوبعد)):األولفقال.ليكرام
تنبوءهأنالناسبينوأذاعبالسكينليكرامالهندوكيالقسيسبقتلمريديه

وبعد)):قالوالثاني.((قولهوفقيتحققلمالتنبوءأنرغمصادفاثبت
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بينوأذاعبالسكينبقتلهمريديهأحدالميرزاكلفالتنبؤهذامنأشهرستة
بعذابيموت) النبؤةنصكمايتحققلمأنهرغمصادقاثبتتنبؤهأنالناس
.((.للعادةخارقفيهالقوليصحوالعاديأمرالقتلألن (للعادةخارق

مقتلهألنليكرام،مقتلمعحتىتتحققلمأنهاالنبوءةتلكوخالصة
والللنبوة،ادعائهفيكاذبوالقادياني.أخرىأكاذيبفيوورطهفضحه
والمتالعباوالمحرفاوالكاذبايكونالالنبيألننبيا،يكونأنيُمكن

.مخادعا

يُظهرهللاأنفليتضح)):قالالقاديانيأنمفادها:العاشرةالنبوءة
الروحية؛القيامةزمنمقدمةهوالراهنالزمنأنتقريباعاممنذكشفاعلي
سلطةاألرضمنفيهترفعزمنهوكما...والصالحالصلحزمنأي

أهلوسيدخل.الدينيةالعداواتالدنيامنستُرفع...الدجالوفتنةالشيطان
لدنيا منفيهتٌرفعزمنهوكما...واحدودينواحدةملةفيأجمعينا

والوئاماألمنكاملفياألمموتعيش...والدجالالشيطانسلطةاألرض
الحروبأنواعجميعالدنيامنوترفعوالماديةالروحانيةبالنعممعمورة

واحدوردمنوالذئبوالشاةوالثوراألسديشربحتى...والفسادوالفتن
((."المقدسةوالكتبالكريمالقرآنفىموجودذلكعلىوالدليل

تعالىهللاإلىالقاديانينسبهمازائفةونبوءة،شيطانيكشفذلك:أقول
نبوتهإن:للناسيقولأنأرادقطعا،باطلزائفكشفوهو.وبهتانازورا

وجهتُغيرأخالقيةروحيةثورةلحدوثمقدمةسيكونانالباطلتينوديانته
هذازعمه.األرضوجهوالصالحوالسالموالخيرالعدلبهافيعمالعالم،

بطالنحتمايستلزموبطالنهاباطلة،مقدمته،ألنيحدثلنوكذبَوهم
للنبوة،القاديانيادعاءتمثل،ألنهاشكدونمنباطلةومقدمته.نتائجها

والسالم،الصالةعليهمحمدالخاتمالنبيبعدنبوةالألنهقطعا،كذبوهو
وضالكذاب،كاذبالقاديانيأنجداكثيرةبأدلةهذاكتابنافيبيناوألنه
دعوتهتُحدثأنفيستحيلحالههذاومن.نبيايكونأنويستحيلُمضل

ثة يةروحيةثورةالخبي غيرأخالق عالموجهت حوال .واألفضلاألحسنن
وأنبيائههللاعلىأفترىمنافقمحرفكاذبومؤسسهاكذلكتكونوكيف

نبوتهكانتفكماحدث،الذيالعكسوإنما!!!!.تنتهيتكادالافتراءات
إفسادفيأيضاساهمتقدفإنهاوإفساد،وتحريفكذبدعوةالمزعومة
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فيوالمنافقينالكفارمناإلسالمأعداءإلىواالنضمامأتباعهاوإضالل
.العالمفياألخالقيواالنحاللالضاللونشروأهله،لإلسالمالكيد

ولمالقاديانيموتمنقرنمنأكثرمضىقدأنهويُؤكدهذلكيُؤيدومما
بعدالعالمفإنالعكسبل.المزعومةاألخالقيةالروحيةالثورةتلكتظهر
كــالحربينجــداوكبــيرةخطــيرةوحــروببأزمــاتمــرالقاديــانيمــوت

عالميتين، واآلفـاتاألمراضفيـهوكثرتجهة،منالبـاردةوالحـربال
تلكإن.أخرىجهةمنوالدينيةوالمذهبيةالفكريةوالصراعاتاالجتماعية

وتلبيســاتالقاديــانيأكاذيــبمـنهــيوإنمـاإلهيــة،نبــوءةليســتالنبــوءة
القاديانيأنعلىدلتتتحققلمأنهاوبما.لتحققتإلهيةكانتولوشيطانه،

.نبيايكونأنويستحيلللنبوة،ادعائهفيكاذب

أنهللايدعودعاًءالقاديانيكتب:-عشرالحادية–األخيرةالنبوءة
فيالكاذبيموتبأن،تسرياألمرهللاثناءالعالمالشيخوبينبينهيحكم
ثناءإلىوأرسلهدعاءهفكتب.والكوليرا،كالطاعونبمرضالصادقحياة

أرسلهالذيهوهللاأنزعمقدالقاديانيوكان.مجلتهفيوينشرهليقرأههللا
واستجابدعاءهقبلهللابأنيقولكتبالدعاءذلكبعدثم.عليهيكذبوال،

زعمكماوليسعكسية،االستجابةفكانتفضيحةشرفضحههللالكن.له
.ُمقتدرعزيزأخذهللاوأخذهوخداعه،وغشهوضاللهكذبهفظهرالقادياني،

لهفقالهللا،ثناءإلىالقاديانيرسالةنصفيواردذلكوتفصيل
الكريم،رسولهعلىنصليونحمده،الرحيمالرحمنهللابسم)):فيها

هللا،ثناءاألستاذخدمةإلـــــــــــىلحق،إنهوربيإيقلهوأحقيسألونك
أهل"مجلتكمفيأُفّسقوأًكذّبوأنازمانمن.الهدىإتبعمنعلىالسالم
ودجاالكذابا،ملعوناهذهمجلتكمفيتسموننيودائما(المجلةإسم)"حديث

دعوايفيوأفتريدجال،كذابمفتربأنيالعالمفيتشهرنيومفسدا،و
بأنينفسيرأيتلمالكنيووصبرتكثيرا،منكتأذيتفأناالمسيحية،

علي؛افتراءاتكبسببإليالتوجهمنالعالمتمنعوأنتالحق،لنشرمأمور
ألنيحياتكفيفأُهلكمجلتكفيتذكرنيكماومفترياكذاباكنُتإنفأدعو

حياةفيخائبايموتهوبلطوياليكونالوالمفسدالكذابعمرأنأعلم
شد عدادهأ لةأ هوان،وبالذ كونال تهفيوت عةمو بادمنف الحيثهللالع

والمكالمةهللابمخاطبةمتشرفاأكونبلمفتريا،وكذاباأكنلمفإنيضلهم،
حسبالمكذبينعاقبةمنتنجوالأنفأدعوموعودا،مسيحاأكونومعه،
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منإاليكونالالذيهللابعقابحياتيفيأنتتمتلمإنفأعلنهللا؛سنة
أكونفالالــكــولــيــراأوالطاعونبمرضتموتأنمثلمحضاهللاعند

هللامنالفيصلالقضاءطلبُتبلنبوءةأقولالوهذا.تعالىهللامنمرسال
عالمياالخبير،العليمالقدير،البصير،موالييا:هللاوأدعوتعالى،وتبارك
ونهاراليالعليكوأفترينظركفيمفسدوكاذبأناإنالقلوب،أسرار

ويا.آمين_بموتيوجماعتهوُسرههللا،ثناءاألستاذحياةفيفأهلكنيياهلل،
بي،يلصقهاالتيالتهمفيوكذابباطل،علىهللاثناءصادق،أناإنهللا

كه عالمينربيافأهل كةباألمراضحياتيفيال أوالطاعونمثلالمهل
((.آميناألمراض،منغيرهأوالــكــولــيــرا

الحد،تجاوزقدأنهاآلنأرىولكنيصبرت،وأوذيتأناربيا))
صبينوالسـارقينمنأفسـقيظنـنيوأنـه عالم،يضرونالـذينالغا وال

لدانفيشهرنيوقدهللا،خلقأرذليحسبني يةالب قةفيبأنيالنائ الحقي
سد هاب،مف فتريووكذاب،وطماعون يث،وم كنلمإنوخب هذهي ل

التهمبهذهيريدهللاثناءأنأرىولكنيعليها،صبرتكنتصدىالكلمات
وأرسلتني،منوياربياأنتبنيتهاالتيعمارتيويهدمدعوتييفنيأن
هللاثناءبينوبينيفاقضوتقدسكرحمتكبذيلآخذاهللاياإليكألتجئلذا

تكونآفةفيابتليهأنالصادق،حياةفيوالمفسدالكذابوأهلكبالحق،
وبينناافتحربنا.ــآمينثمآمينــالحبيبربيياهكذافافعلالموت،مثل
..((الفاتحينخيرأنتوبالحققومنابين

ثممجلتهفيالنشرةهذهينشرأنهللاثناءاألستاذمنأرجووأخيرا))
غالمالصمدهللاعبدالراقم–هللابيداآلنفالقضاءيشاء،ماعليهايعلق
المنشورالقاديانيالغالمإعالن–.(أيدهوهللاعافاهالموعودالمسيحأحمد

المرتبةالغالمإعالناتمجموعة120ص10ج"رسالتتبليغ"فيالمندرج
((.القاديانيقاسممن

جريدةفيالمتنبيالغالمنشرأيامبعشرةالدعاءهذاإعالنبعد))و
هللا،قِبَلمنبلأنفسنا،عندمنليسهللاثناءعنقيلماكلإن):قاديانية

هذاومعنى"الداعدعوةأُجيب"دعوتهالذيالدعاءعنالليلةأًلهمتكما
أبريل25:الصادرة"بدر"قاديانيةجريدة–(.قبلتقددعوتيأناإللهام
((.م1907

قول قرأمن:أ لكي لموالالرسالةت يانيبأخبارلهِع بهالقاد وأكاذي
اللدودخصمهمعصراعهفيمعهويتعاطفتصديقهإلىيميلوتحريفاته

للشرعوتحريفاتهالقاديانيبحقيقةيعلممنقرأهاإنلكنهللا؛ثناءالشيخ
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وتظاهرونفاقخداعإالهوماكالمهأنيقينايعلموالناسهللاعلىوأكاذيبه
ناسلتضليلبالصالح بهوإخفاءال لهأكاذي تهفيوهزائمهوأباطي مناظرا
أنظارهموتحويلالناس،استعطافبذلكفأراد.هللاثناءالشيخمعوصراعه

منأولالقاديانيفإنهللامععالقتهوأما.وأكاذيبهوهزائمهأباطيلهعن
علىبه،ويكذبوكافراإلسالملدينومحرفُمضلوضالكاذبأنهيعلم
لهـواهطـائعبأنــهعليــهتشــهدكلهـاأعمالــهألن.والمســلمينورســولههللا

.بشريعتهملتزماوالورسولههللطائعا،وليساإلنجليزوأسيادهوشيطانه
قطعاذلكيعلمكانولما.القلمعنهمرفوعمجنونفهوذلكيعلميكنلمفإن
القاديانيأماتبأنهللاثناءللشيخفانتصر.رغبتهعكسلههللااستجابفقد

َتَْحَسبَنَّنَوالَ))طويال،أمهلهبعدمامنهانتقاما اَغافاِلًّ الظَّناِلُموَنيَْعَمُلَعمَّن
ُرُهْمإِنَّنَما يِهتَْشَخُصِليَْوٍميَُؤّخِ الثابتومن.[((42:إبراهيم]األَْبَصاُرفِ

علــىالكولــيرابمـرضهللا،أماتـهم1908ســنةمـاتالقاديـانيأنقطعـا
نحوبعدهمنهللاثناءالشيخوعاشسوء،خاتمةنهايتهفكانت.مرحاضه

.سنة27
هاًء بوءاتلموضوعوإن يانين ناوقدجدا،الكثيرةالقاد هاأورد من

أنهاقطعايعنيمماواحدة،نبوءةوالمنهاتتحققلمأنهمنهايتبينعشرا
ولنجزئياتهاوبكلقطعاكلهالتحققتإلهيةكانتفلوإلهية،نبوءاتليست

القاديانيأنعلىقطعاذلكدلفقدتتحققلمأنهاوبما.جزءمنهايتخلف
.كاذبانهيعلموهووالناسهللاعلىبنبوءاتهكذبللنبوة،ادعائهفيكاذب

َتَْحَسبَنَّنفاَلَ:))تعاليلقولهمصداقانبوءاتهلتحققتصادقانبياكانولو ّ
َإِنَّنُرُسلَهَُوْعِدِهُمْخِلَف نبوءاتهأنوبما[((.47:إبراهيم]اْنتِقَاٍمذُوَعِزيٌزّ

هللاعلىبهاكذباختالقهمنهيالمزعومةنبوءاتهفإنإلهية،تكنلم
قالربماالتينبوءاتهوأما.والناس لنفهيجزئياتهابعضتحققتإنهايُ
أووالصدفة،واالحتمالالظنعلىتقومالتيالبشريةالنبوءاتعنتخرج
لتيالعامةالنبوءاتمنتكون بأأنإنسانأييستطيعا ناهكمابهايتن بي
بأكاذيبهكثيرابهاتباهىالتيالقاديانينبوءاتأنقطعايتبينوبذلك.سابقا

ـه ـةأكــبرمــنهــيوتحريفاـت ـةاألدـل ـىالقطعـي ـهبطــالنعـل ـهنبوـت وديانـت
.المزعومتين

: المزعومة نبوته ينقض واألنبياء هللا على القادياني َكِذب :ثانيا
وأنبيائهوكتابهتعالىهللاعلىوصريحةكثيرةأكاذيبالقاديانيَكذب

ناسوعلى لمكذبهاأيضا،ال ستحو لمي كذبمتفرغا،وظليرتدعو لل
وأنبيائــههللاعلــىوأكاذيبــه.م1908ســنةمـاتأنإلــىفيــهومتخصصـا
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أدلةوهي!!.باآلالفوإعالناتهكتبهفيتُقدروصيغهاأشكالهابمختلف
منومتنوعةكثيرةشواهدمنهاسأذكرللنبوة،ادعائهبطالنعلىقطعية،

.الحصرالالواسعالتمثيلباب
القرآنأّندعوايإلثباتتكفيأال))":القاديانيالميرزايقول:أولها

اسميذكروكأنّهالواضحةوالعالماتالقويّةبالقرائنذكريتناولالكريم
.".(((كدعة)بكلمةقريتياسمفيهاوردفقداألحاديث،أّما

ذكريوجدأنويستحيلورسوله،هللاعلىمفضوحكذبزعمه:أقول
قطعاوأكدانصاألنهما.السنةوالالكتابفيتلميحاوالصراحةالقادياني

فيبيناهكمابعدهنبيوالاألنبياءخاتم-والسالمالصالةعليه-محمدابأن
وهووغشاخداعاذلكقالكذابكاذبالقاديانيفإنوعليه.الثانيالفصل

.ادعاهفيماكاذبأنهقطعايعلم
فهو،"كدعة"باسمالحديثفيوردتقاديانقريتهبأنزعمهوأما

ولو.الناسوعلالنبويةالسنةعلىوافتراءجدا،كبيرةوكذبةباطلزعم
يفعللملكنهوتوثيقه،زعمهيثبتالذيدليلهذكرفيترددماصادقاكان
القاديانيزعمالتي"كدعة"أنوالحقيقة.زعمهفيكاذبانهيعلمألنه
لهاأجدولمالنبوي،الحديثكتبفيلهاذكرال"قاديان"بلدههيأنها

الكذبيتعمدكيفالقاديانيمنفعجبا.التورايخالبلدانكتبفيحتىذكرا
عقلوالبشرع،يتكلمالإنه..!!!!وتعمداقصداورسولههللاعلىويفتري،

.شيطانهوتلبيساتبأهوائهيتكلمإنماعلم،وال

أنزعمأنهعليهوكذبهللقرآنالقاديانيتحريفاتمن:الثانيالشاهد
ئهفيصدقهعلىيشهدمما بوةادعا نهللن نهالموعودالمسيحوأ توجدأ

يُمكنالوهي.أدعاهفيماصدقهعلىتدلزمانهفيتحققتقرآنيةشواهد
بيناهكماالنبوةختمعلىقطعاأكداقدوالسنةالكتابألنزعمكماتكونان

.نفسهفيلغاياتوشيطانههواهحسبويكذبويُخادعيُغالطلكنهسابقا،
يتبينكماوالمنشوراتالكتبطباعةكثرة:السادسةاآلية)):قالأنهمنها
[((.10:التكوير]"نشرتالصحفوإذا"اآليةهذهمن

فيوالكثرة،والقلةونشرهاالكتببطباعةلهاعالقةالاآليةتلك:أقول
تتكلمجميعاالناسيعرفكماهيوإنمابعده،والقبلهوالالقاديانيزمن
َرْتاْلبَِحاُرَوإِذَا)):تعالىقال.القايمةيومعن َجْتالنُّمفُوُسَوإِذَاُسّجِ َوإِذَاُزّوِ

ُ ُِسئِلَْتاْلَمْوُءودَة ُحُفَوإِذَاقُتِلَْتذَْنٍببِأَّي السَّنَماُءَوإِذَانُِشَرْتالصُّم
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بهااستشهدالتياآليةالقادياني،فأخرج[((11-6:التكوير]"((ُكِشَطْت
.وشيطانههواهحسبوحرفهاسياقهامن

بكثرةمنهاالقنواتوإجراءالبحارتفجير:السابعةاآلية)):قالأنهومنها
قدأنهفيشكفأي[3:اإلنفطار"]فجرتالبحاروإذا"اآليةمنيتبينكما

((."لكثرتهاتجفاألنهارتكادحتىكثيرةقنواتالزمنهذافيأجريت

يومعنتتكلمفهيالقادياني،زعمهبمالهاعالقةالاآليةتلك:أقول
السَّنَماُءإِذَا)):اآليةسياقبدليلزمانناعنتتكلمشك،والدونمنالقيامة،
َرْتاْلبَِحاُرَوإِذَااْنتَثََرْتاْلَكَواِكُبَوإِذَااْنفََطَرْت بُْعثَِرْتاْلقُبُوُرَوإِذَافُّجِ

َرْتقَدَّنَمْتَمانَْفٌسَعِلَمْت (َوأَخَّن طار( (5-1:االنف ) الـتياآليـةفأخرج،[
.هواهحسبوحرفهاسياقهامنبهااستشهد

القــرآنتحــريفيتعمــدكيــفالكــذابالمحــرفالقاديــانيإلــىفــانظر
أنويُمكنكاذبأنهعلمه،معهواهحسبوتعمداقصداعليهواالفتراء

والاألتقياء،والاألنبياءسلوكمنليسهذاوفعله.!!بسهولةيُكشف
.الشرفاء

إلىأشاروالسالمالصالةعليه–النبيأنالقاديانيزعم:الثالثالشاهد
:بقولهوصفهمريم،بنالمسيحهواألول:بينهماوميزمسيحيّنوجود

ا)) ْدرَعِريُضَجْعدٌفَأَْحَمُرِعيَسىفَأَمَّن زعمآخرمسيحهووالثاني((.الصَّن
نهالقادياني ثاني،المسيحهوأ نبيميزهال آدََمَرُجاًلفََرأَْيُت)):بقولهال
َجاِلأُْدِمِمْنَراٍءأَْنَتَماَكأَْحَسِن ((.الّرِ

هللاعلــىوكــذبتحــريفوفيــهوتفصــيال،جملــةباطــلزعمــه:أقــول
عليهمااعتمدااللذينالحديثينإن:أوالألنه.والسالمالصالةعليهورسوله
كلهامريمبنعيسىبالمسيحالمتعلقةاألخرىاألحاديثوباقيالقادياني

يومقربسينزلالذيمريمبنعيسىالمسيحهوواحدشخصعنتتكلم
فزعموعليه.مرةغيربيناهكماوالسنةبالكتابثابتأمروهذا.القيامة

فزعمهوعليهوالحديث،القرآنبدليلقطعاباطلمسيحيّنبوجودالقادياني
.قطعاباطلزائفعليهبناهومامدحوضمنقوض
يا ما:ثان يةأ لتيالمالمححكا هااستشهدا مدازعمهفيب علىمعت
،مسيحيّنبوجودالزعمفيعليهااالعتماديصح،فالالمذكوريّنالحديثين

مسيحيّنعنتتكلموالقطعازعمهتنفياألخرىواألحاديثالحديثيّنألن
األولالبخاريحديثأنذلكوتفصيل.واحدمسيحكلهاعنتتكلموإنما
دَُحدَّنثَنَا:))يقول َعْناْلُمِغيَرةِْبُنُعثَْماُنأَْخبََرنَاإِْسَرائِيُلأَْخبََرنَاَكثِيٍرْبُنُمَحمَّن
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َُرِضَيُعَمَراْبِنَعْنُمَجاِهٍد َُصلَّنىالنَّنبِيُّمقَاَل:قَاَلَعْنُهَماَّن :َوَسلَّنَمَعلَْيِهَّن
اَوإِْبَراِهيَموُموَسىِعيَسىَرأَْيُت ْدِرَعِريُضَجْعدٌفَأَْحَمُرِعيَسىفَأَمَّن االصَّن َوأَمَّن

ّطِِرَجاِلِمْنَكأَنَّنهَُسْبٌطَجِسيٌمفَآدَُمُموَسى ((.الزُّم
َِعْبِدَعْن)):فيقولالثاني،الحديثوأما َُرِضَيُعَمَرْبِنَّن أَنَّنَعْنُهَماَّن
َِرُسوَل َُصلَّنىَّن آدََمَرُجاًلفََرأَْيُتاْلَكْعبَِةِعْندَاللَّنْيلَةَأَُرانِيقَاَلَوَسلَّنَمَعلَْيِهَّن
َجاِلأُْدِمِمْنَراٍءأَْنَتَماَكأَْحَسِن ةٌلَهُالّرِ َمِمِمْنَراٍءأَْنَتَماَكأَْحَسِنِلمَّن قَْداللِّ
لََها يَُطوُفَرُجلَْيِنَعَواتِِقَعلَىأَْوَرُجلَْيِنَعلَىُمتَّنِكئًاَماًءتَْقُطُرفَِهَيَرجَّن
أَْعَوِرقََطٍطَجْعٍدبَِرُجٍلأَنَاَوإِذَاَمْريََماْبُناْلَمِسيُحفَِقيَلَهذَاَمْنفََسأَْلُتبِاْلبَْيِت
اُلاْلَمِسيُحفَِقيَلَهذَاَمْنفََسأَْلُتَطافِيَةٌِعنَبَةٌَكأَنَّنَهااْليُْمنَىاْلعَْيِن ((.الدَّنجَّن

عيسىالمسيحهوواحدمسيحعنيتكلمانأنهماالحديثيّنمنواضح
يه-مريمبن ما،-السالمعل لتيالمالمحوأ لزعمفيالقاديانيوظفهاا ا

إنأولها:أساسيةأمورألربعةعليهااالعتماديصحفالمسيحينبوجود
رآهعندماالحقيقيةصورتهعلىمريمبنعيسىوصفاألولالحديث

نبي نهفذكرمعراجه،فيوهوال لكن؛"الصدرعريضجعدأحمر"أ
حديث ثانيال يةرؤيةخاللمنعيسىوصفال هامنام نبيرآ يهال عل
نه،-والسالمالصالة َجاِلأُْدِمِمْنَراٍءأَْنَتَماَكأَْحَسِنآدََم"بأ ومن"الّرِ
الحقيقيةاألشكالالالرمزياتعليهاتغلبالمناماتأنوالمعروفالثابت
ناس لىالمناماتتحتاجولذلك،وغيرهملل وتوجيهها،لفكهاتفسيراتإ
عالىكقولـه ):ت ْجَنَمعَهَُودََخَل) أَْعِصُرأََرانِيإِنِّيأََحدُُهَماقَاَلفَتَيَاَنالّسِ
نَبِّئْنَاِمْنهُالطَّنْيُرتَأُْكُلُخْبزاًَرأِْسيفَْوَقأَْحِمُلأََرانِيإِنِّياآلَخُرَوقَاَلَخْمراً

بهاظهرالتيفالمالمح((.[36:يوسف]اْلُمْحِسنِيَنِمَننََراَكإِنَّنابِتَأِْويِلِه
يه-عيسى صفاتهعلىتُظهرهولمرمزيةتكونقدالمنامفيالسالمعل

.المعراجفيبهاظهركماالحقيقية
المنامفيعيسىوصفبينتناقضيوجدالأنهمفاده:الثانياألمر

أَْنَتَماَكأَْحَسِنآدََم"بأنهالثانيالمنامفيوظهوره،جعدأحمربأنهاألول
َجاِلأُْدِمِمْنَراٍء فيواألدمةالُحمرةتجتمعأنجداالممكنمنألنه".الّرِ

.المنامفيصورتهوصفالثانيالحديثوانخاصةالوجه،منالوجنة
لثاألمر حديثإن:الثا ثانيال لذيال يه-مريمبنعيسىوصفا عل
َجاِلأُْدِمِمْنَراٍءأَْنَتَماَكأَْحَسِنآدََم"بأنه-السالم الذيالحديثوهو".الّرِ
يانيزعم نهالقاد لمأ ثانيالمسيحعنيتك بصراحةذكرقداألول،الال

َمْنفََسأَْلُت))مريمبنالمسيحهوالمنامفيظهرالذيالمسيحبأنوتأكيد
يَلَهذَا زعمكماآخرمسيحايكونانيُمكنفال((.َمْريََماْبُناْلَمِسيُحفَِق
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ألنكاماليوردهولمالحديثمنطرفانقلالقاديانيبأنعلما.القادياني
عنوليسمريمبنعيسىالمسيحعنيتكلمأنهبصراحةذكراألولشطره
.آخرمسيح

القاديانيمزاعملنقضيكفيذكرناهالذيإن:-الرابع-األخيراألمر
مالمحوصففيتناقضيوجدأنهجدالفرضنالولكننامسيحيّن؛بوجود
حديثينفيالمسيح كنوالال ها،الجمعيُم المسيحيجعلالهذافإنبين

الكتابقطعياتمنمريمبنعيسىهوواحدمسيحوجودألن،مسيحيّن
بعضأنيعنيذلكفإنبالشكوالبالظنيزولالاليقينأنوبما.والسنة

.الحديثرواةبعضأخطاءأوزياداتمنهيالمالمحتلك
كانمسيحينبوجودوالسنةالكتابعلىكذبعندماالقاديانيأنوالشك

والحقيقة.الثانيالمسيحهوالقاديانيأنبمعنىنفسه،الثانيبالمسيحيعني
أنيستحيلالقاديانيفإنمسيحانيوجدأنهجدالفرضنالوأنناقطعاالثابتة
والعلميةالشرعيةاألدلةبمئاتبيناالقاديانيألن.الثانيالمسيحهويكون

للشرعوالناس،ومحرفورسولههللاعلىوكاذباإلسالم،بدينكافرأنه
.األنبياءصفاتمنواحدةصفةوالفيهتتوفرلمبنصوصه،وانهومتالعب
ياني ستحيلفالقاد يايكونأني وجودفرضعلىموعودامسيحاوالنب
نهوبمامسيحين، نهقطعاثابتا المسيحهوواحدمسيحإاليوجدالبأ

يكونولنزعمهفيكاذبفالقاديانيوالسالمالصالةعليهمريمبنعيسى
.موعودامسيحاوالنبيا

أوحىهللاأنزعم:-الشرععلىالقاديانيكذبعلى-الرابعالشاهد
يبلغحتىسينصرنيانهووعدنيربيإليوأوحى)):فيهلهقالوحيا،له

أخبرهم1903سنةفيانهأيضازعمو((.ومغاربهااألرضمشارقأمري
فيتُذكرالتيالوحيدةالدعوةهي)):دعوتهفيهتكونيومسيأتيأنههللا

األرضهللايرثأنإلىالغلبةهذهتستمروسوف...والشرفبالعزالعالم
.((عليهاومن

.وتفصيالجملةباطلوزعمتعالى،هللاعلىمفضوحكذبذلك:أقول
النبيالخاتمبنبيهنبوتهختمبعدماعبدإلىتعالىهللايوحيأنيستحيلألنه

للنبوةادعائهفيقطعاكاذبفالقادياني.والسالمالصالةعليهمحمدالعربي
ستحيل.األخرىومزاعمه عالىهللايوحيأنأيضاوي لىت كاذبعبدإ

يانيمخـادعمحـرف نبيألنوأمثالـه،كالقاد ستحيلال بتلـكيتصفأني
وقدوينصرهالقاديانيإلىهللايوحيأنويستحيل.والسيئةالقبيحةالصفات
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ومما.سابقاذكرناكمامرحاضهعلىبالكوليراأماتهثمنبوءاته،فيخذله
وينشرسينصرههللابأنالقاديانيزعمهاالتيالمزاعمأنأيضاذلكيؤيد

أنوبما.خارجهاوالبالدهفيوفاته،بعدوالزمانهفيتتحققلمدعوته،
قطعيدليلهذافإنبذلكوعدههللاأنزعموالقاديانييتخلف،الهللاوعد
لمالقاديانيةأنقطعاالمؤكدومن.الناسوعلىهللاعلىالقاديانيكذبعلى

والشرفالعزفيهالهاكانوالمغاربهاوالاألرضمشارقفيتنتشر
.والغلبة

القاديانيةالجماعةأنأيضاالنبوءةتلكصحةعدمعلىيشهدومما
ماالقاديانيةأتباععددأنم1989سنةفيأيظهورهامنقرنبعدأعلنت

أتباعهالتكثيرالعددهذافيتبالغانهاوالشك.ماليينعشرةيصللمزال
منقليلإالبهايسمعيكادالجداقليلةأقليةالقاديانيةتزالفماذلكومع

.وأمثالهــاالبريطانيــةالدولــةمــنتتلقــاهالــذيالكبــيرالــدعمرغــمالنــاس
فلمزعمه،تحققبعدمهللاففضحه،الوعدذلكفيهللاعلىكذبفالقادياني

نبوتهبهاأسسالتيمزاعمهكلفكانت،الصحيحالعلميبالدليلينصره
وتلبيســاتوتناقضــاتوظنــون،،وأهــواءوتحريفــاتأكاذيــبهــيودينــه

جهةمنالعالمفيوالالهندفيدعوتهبنشرينصرهولمجهة؛منشيطانية
.ثانية

يانييكتفلم:الخامسالشاهد هللاعلىبالكذبضاللهفيالقاد
وقاحــةبكــلفيهمــاوالطعــنتكــذيبهماإلــىاألمــربــهبلــغورســوله،وإنما

عليهمريمبنعيسىبموتزعمهليؤيدالقاديانيأنذلكوتفصيل.ونذالة
القولأنبدعوىورسوله،هللافيطعنالموعود،المسيحهووانهالسالم،

مراراكتبنالقد)):،فقالورسولههللاحكمةفييطعنالمسيحموتبعدم
فيالمتمثلةالسالمعليهالمسيحبهاُخصالتيالكبرىالميزةأنوتكرارا
كلمنتُؤديالعالمإلىوعودتهطويلةلمدةوحياتهالسماءإلىصعوده
عالقةهللأنوتُثبت،وسلمعليههللاصلىنبيناإلىاإلساءةإلىالنواحي

عليههللاصلىالنبييبلغلمإذوحده،بالمسيحلهاحدالعظيمةوطيدة
.تقريباعامألفيمنذحيامازالالمسيحبينمامثالعاممائةالعمرمنوسلم

وضيقاعفناحقيرامكاناوسلمعليههللاصلىالنبيالخفاءأختارهللاإنثم
السماءفيالجنةإلىالمسيحنادىبينمااألرض،حشراتوموضعومظلما

أكثر؟،أكرمهالذيومنأكثر؟،أحبهالذيمناآلنفقولوا،المالئكةجوار
.((الثانية؟البعثةشرفأكسبهالذيومن؟،إليهقّربهالذيومن
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بهــواهالقاديــانيعقــدها،وتفصــيالجملــةباطلــةمقارنــةإنهــا:أقــول
أننتذكرأنيجب:أوالألنه.علموالعقلوالبشرعيعقدهاولموشيطانه
والنبي،يقولهالوزندقة،كفرهوبكالمالمسيحفيطعنقدكانالقادياني

ليصلالمقارنةتلكعقدهناوهو.سابقابيناهكماشريفباحثوالمسلم
غيرفنيتهوعليه.الموعودالمسيحهووأنهبالنبوة،قولهفيهواهتقريرإلى

وحكمتههللافيوطعنوالسالمالصالةعليهنبيناعلىكذبولهذابريئة،
ودينههللكرهمنيكنهمافأظهرت،وفضحتهكشفتهبطلةمقارنةوعقد

.ورسوله

التيحياتهممدةعلىتقومالهللاعندوفضلهماألنبياءمكانةإن:ثانيا
ناأنالثابتومن.األرضفييعيشونها يهمحمدنبي والسالمالصالةعل

إليههللارفعهوالمسيح.الدنيافيالمسيحعاشمماأكثرالدنيافيعاش
لكن.البرزخحياةيُدخلهولميموتأندونالدنياالحياةمنأخرجهبعدما

ياء ناومنهماآلخريناألنب أيضافإنهمالدنيويةالموتيموتونعندمانبي
عندسعيدةحياةيعيشونوفيهاالبرزخحياةإلىالدنياالحياةمنيخرجون

الَّنِذيَنتَْحَسبَنَّنَوالَ:))تعالىقال.منهمأفضلبلالشهداءمثلألنهمربهم
َِسبِيِلفِيقُتِلُواْ ًّ ـا ـدَأَْحيَاءبَْلأَْمَواـت :عـمـرانآل]يُْرَزقُوَنَربِِّهْمِعـن
وضعهمحسبحياتهم،ويعيشونيُرزقونهللاعندكلهمهؤالء[((.169
والنبيناعلىالمسيحتفضيليصحفالكذلكاألمرأنوبما.فيههمالذي
.القاديانيذكرهاالتيبالخاصيةآخرينأنبياءعلى

ثا الحكمةفيوطعنورسولههللامعاألدبأساءقدالقاديانيإن:ثال
كالمهذا"...عفنحقيرمكان"فينبيهأخفىهللاأنزعمعندمااإللهية
يكنلمثورغارمكانألن.ُمضلضالكاذبحاقدجاهل،ووصفباطل
وطاعةجهادهوحقارة،وإنماوالعيباليسالغارذلكودخولابدا،كذلك

.الهجرةيومثورغاردخالعندماوصاحبهلنبيناشرففهو.ورسولههلل
بهونّوهكتابهفيتعالىهللاذكرهماورفعةوجهاداشرفاذلكيكنلمولو

ُنََصَرهُفَقَْدتَنُصُروهُإِالَّن)):سبحانهقال.لرسولههللانصرةمنوجعله إِْذّ
تَْحَزْنالَِلَصاِحبِِهيَقُوُلإِْذاْلغَاِرفِيُهَماإِْذاثْنَْيِنثَانَِيَكفَُرواْالَّنِذيَنأَْخَرَجهُ

َإِنَّن ُفَأَنَزَلَمعَنَاّ الَّنِذيَنَكِلَمةََوَجعََلتََرْوَهالَّنْمبُِجنُوٍدَوأَيَّندَهَُعلَْيِهَسِكينَتَهُّ
َِوَكِلَمةُالسُّمْفلَىَكفَُرواْ ُاْلعُْليَاِهَيّ ّ [((.40:التوبة]َحِكيٌمَعِزيٌزَو

األماكنألنأيضا،باطلزعمفهو،عفناكانالغاربأنزعمهوأما
عادة،عفنفيهايوجدوالاألرضوجهعلىاألماكنأطهرمنالصحراوية
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.والرمالالرياحوحركةالحرارةشدةبسببيزولمافسرعانُوجدوإن
ـنومــن ـانيأـي ـورغــارأنللقادـي ـهكــانـث ـنفـي ـدماعـف ـهعـن ـبيدخـل الـن

نهجدالفرضناإذاوحتى.!!وصاحبه؟؟ جدأ غارفيُو منعفن،ال ف
كونأنجـداالمنطقي نبيي يهال سالمالصالةعل -الصديقوصاحبهوال

كانالغارذلكفدخول.إليهدخولهماقبلالغارنظفاقد-عنههللارضي
كانألنهوصاحبهللنبيكبيروشرفعظيم،فضلوهوهللاسبيلفيجهادا
إلىالقاديانيإليهيدعوماخالفوهذا.وأمثالهمقريشكفارضدجهادا
سيادهجهادعدم سلمينبالداحتلـواالـذينالكفـاراإلنجلـيزأ وقتلـوهمالم

لإلنجليزالعميلالمفتريالقاديانيلكن..دينهموحاربواثرواتهم،،ونهبوا
وصاحبهرسولهعلىاثنىقدتعالىهللاأنوتناسىورسوله،هللافيطعن
.هللاسبيلفيوجهاداالكفارمنفراراالغاردخالعندما

ألن-والسالمالصالةعليه-محمدعلىالمسيحتفضيليصحال:رابعا
عيسىلكنكلهم،واإلنسالجنإلىهللاأرسلهاألنبياء،خاتمهومحمدا
السالمعليهمريمبنعيسىأنصحيحاوليس.فقطإسرائيلبنيإلىأُرسل

عيسىألن.للحقيقةوتحريفوخداعوغشكذبفهذانبيابعدثانيةبعثةله
قدوالنبواتانتهت،قدنبوتهألنثانية،يُبعثوالنبيايرجعالمريمبن

للنبيتابعاينزلوإنماوالسالم،الصالةعليهمحمداألنبياءبخاتمُختمت
الخاتمبالنبيبشرالذيوهو.وداعياوملتزمامطبقااإلسالموبدينالخاتم
أولمـريمابـنالمســيحيكـونأنأولــىبـابومـنبإتباعـهأتباعـهوآمـر

والسالم،الصالةعليهمحمدالخاتمللنبيكانالشرفكلفالشرف.التابعين
فيطعنالذيالقاديانيانفرغموكتابهولدينهلهتابعاالمسيحوسينزل
ياء مةاألنب همخاصةومحمدالمسيحوفيعا عاعلي الصالةأزكىجمي
وفيهاواآلخرةالدنيافيوالعارالخزيالمفتريالقاديانيوعلى.والسالم

علىبالكوليراالدنيافيأماتهبعدماوالقرار،المهادوبئسجهنملهتكون
ليسبأنهقطعيدليلهواألباطيلبتلكالقاديانيقولأنشكوال.مرحاضه

منألن.محرفكذابمضلضالهووإنمانبيا،يكونأنويستحيلنبيا،
.نبيايكونأنيُمكنالوأنبيائههللافييطعن

ومحادثتههللابمكالمةنتشرفولم)):القاديانييقول:السادسالشاهد
.((العظيمالنبيهذابفضلإالوجلعزبرؤيتهخاللهامننحظىالتي

منافقُمحرف،كذابوقائلهوتفصيال،جملةباطلهذازعمه:أقول
علىالمفتريالقاديانيهذاهللايُكلمأنيستحيلأوال،ألنه.مخادعغشاش
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قاً،النبوةأغلققدهللاألنيُكلمهال.ورسولههللا وأكملهاسداً،وسدهاغل
:سبحانهبقولهختماالنبوةختمألنهذلككلبهافعل،إنهاًءوأنهاها،إكماالً

ا)) دٌَكاَنمَّن نأََحٍدأَبَاُمَحمَّن َجاِلُكْمّمِ ُسوَلَولَِكنّرِ ِرَّن َُوَكاَنالنَّنبِيِّيَنَوَخاتََمَّن َّن
ًَشْيٍءبُِكّلِ الصالةعليهمحمدالخاتمبنبيهختمها،[((40:األحزاب]َعِليما

والرسالةالنبوةادعىقدالمفتريالقاديانيأنوبما.بعدهنبيفالوالسالم،
كلمههللابأنزعمهوأما.مبيناضالالوضلاإلسالمبدينكفرفقدوالوحي
يتبعمنألن،ونفاقكذبفهووالسالم،الصالةعليهمحمدالنبيبفضل
اليتبعهومن".بعدينبيال"القائلوهوالنبوة،يدعيالمحمداالنبي
اليتبعهومن.ويسرقهالقرآنيُحرفاليتبعهومن.ورسولههللاعلىيكذب
فر شركاليتبعهومن.المسلمينيُّك ندادالهيجعلوالباهلليُ ما.أ انوب

ومنافقكاذبفإنه،والضالالتوالموبقاتالكفرياتتلككلفعلالقادياني
ألنهوغيرهاوالضالالتاألباطيلتلكفَعََل.أعالهقالهماكلفيومخادع
لدينهمتبعاهللطائعاكانولواإلنجليز،وأسيادهوشيطانهلهواهكانطائعا
.والكفرياتالموبقاتتلكفعلماورسوله
هللايرىولناآلخرة،والالدنيافيهللايُكلمهأنيستحيلحالهذلكومن

قولهعليهميصدقالذينمن،فأصبحاإلسالمبدينكفرألنه.اآلخرةفي
ِبِعَْهِديَْشتَُروَنالَّنِذيَنإِنَّن)):تعالى ًَوأَْيَمانِِهْمّ لَُهْمَخالََقالَأُْولَـئَِكقَِليالًثََمنا

ُمُهُمَوالَاآلِخَرةِفِي ُيَُكلِّ يِهْمَوالَاْلِقيَاَمِةيَْوَمإِلَْيِهْميَنُظُرَوالَّ َعذَاٌبَولَُهْميَُزّكِ
ـٌم ـرانآل]أَِلـي (77:عـم ) )،و[ بِِّهْمَعنإِنَّنُهْمَكالَّن) لَّنَمْحُجوبُوَنيَْوَمئٍِذرَّن

[((.15:المطففين]

الصالةعليه-محمدالنبيعلىالقاديانيأكاذيبمن:السابعالشاهد
لذنببهذايتعلقفيماالمستغيثأنالسُت")):قالأنه-والسالم هوبلا
الفإنهبييؤمنالوالذيالمصطفىمحمدأيلتأييدهبعثُتالذيالوحيد
((."بمجيئيتنبأالذييعصيبلينكرني

الذيإن.الُمضلالضالالمفتريالمنافقالدجالهذاإلىأنظر:أقول
.اإلنجليزوأسيادهوشيطانههواهبعثهوإنماتعالىهللاليسالقاديانيبعث
وإنماوالسالم،الصالةعليهمحمدالخاتمالنبيلتأييدالقاديانييُبعثولم

وتكفيردينههدمعلى،والعملبعدهمنالنبوةوادعاءوتكذيبهبهللكفربُعث
يؤمنومن.والمسلمينلإلسالمللكيدومواالتهمالكفارمعوالتعاونأتباعه،

الصــالةعليــهمحمــدالخــاتمونبيــهودينــهبــاهللكفــرفقــدنبيــابالقاديــاني
أنحقايُدركوضالالتهوفكرهوسلوكهالقاديانيحياةيُطالعومن.والسالم
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والسالم،الصالةعليهمحمدمنهمحذّرالذينالدجالينكبارمنالقادياني
.العالمفيللنبوةالمدعينالدجالينكباركأحدبعدهمنبمجيئهمهللاوأنبأه
يزعمكلهمثالثونكذابونأمتيفيسيكون)):والسالمالصالةعليهفقال
القاديانيبمجيءأنبأنافالنبي((.((.بعدينبيالالنبيينخاتموأنانبيأنه

له عدهمنوأمثا نهعلىب بارمنا كذابينك مدعينال بوةال نهالللن منأ
.!!!!بعدهنبيالألنهاألنبياء،

قصيدةللقادياني:-الشرععلىالقاديانيأكاذيبمن–الثامنالشاهد
:قولهمنهاوأكاذيبه،وتحريفاتهأباطيلهمنكثيراضمنهامطولة

ُمكررنْبأالقرآنفيوذلك***إمامكْمتَيّنيأمنكمقيلوقد
ُرفتنعندظهوريوذكر**فضائليذكرالقرآنفيجاءوقد .تُثوَّن

الكاشــفةالكثــيرةالقاديــانيأكاذيــبمــنهــيالمــزاعمتلــك:أقــول
ألن.الكريمالقرآنعلىالمتعمدبالكذبعليهتشهدوالتيلهوالفاضحة
منتلميحاوالتصريحاللقاديانيذكرالقرآنفييوجدالأنهقطعاالثابت
األمركانولو.ُمكرروالواحدةمرةمذكورهووالبعيد،منوالقريب
يُوردهالمأنهوبمامزاعمه،تُثبتالتيالقرآنيةالشواهدألوردزعمكما
.للقرآنوتحريفهكذبهعلىذلكدّل

هوانه"إمامكْمتَيّنيأمنكم":بقولهيقصدفالقاديانياألول،للبيتوبالنسبة
وإنماأصال،القرآنفيلهاوجودالالعبارةوهذه.بذلكالمقصوداإلمام
ابنالمسيحنزولعنيتكلمنبويحديثفيتقريباتُشبههاعبارةتوجد
فيكمنزلإذابكمكيف)):فيقولنزوله،عندللمسلمينإماموجودمعمريم

إمامكم"عبارةبأنواضحوالحديث((.منكموإمامكممريمبنعيسى
حاكمعنتتكلموإنماموعودمسيحعنوالجديد،نبيعنتتكلمال"منكم

القرآنإلىنسبهثمالمعنىحرفالقاديانيلكن.للمسلمين-إمامخليفة،–
.وترصدإصرارسابقعنوكذبتحريفوهذا
فضائلفأيةوكتابه،هللاعلىصريحكذبأيضاهوالثانيالبيتوأما
!القرآن؟؟فيمذكورةقاديانية ويُخادع،ويتالعبويحرفيكذبإنه.!
نّوهتُذكرأنتستحقفضائلعندهالقاديانيوهل !بها؟؟ويُ منوهل.!
ويُشركالناس،وعلىورسولههللاعلىويكذبختمت،بعدماالنبوةيدعي
يدعيمنفهللنفسه،وينسبهماويسرقهماوالحديثالقرآنويحرفباهلل،
.فضائل؟؟لـهذلـك ! يانيإن! مدالقاد كذبيتع والحـديثالقـرآنعلـىال

إلىاإلشارةتضمنقدالقرآنأنوالحقيقة.الناسوعوامأتباعهلتضليل
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َمْنَعلَىأُنَبِّئُُكْمَهْل)):تعالىقولهفيمدحا،الوذماتكذيباوامثالهالقادياني
ُل ُلالشَّنيَاِطيُنتَنَزَّن يٍمأَفَّناٍكُكّلَِعلَىتَنَزَّن َكاِذبُوَنَوأَْكثَُرُهْمالسَّنْمَعيُْلقُوَنأَثِ

!!قطعااآليةعليهمتصدقالذينمنالقاديانيإن.[((223-221:الشعراء]

كانلكن)):قالأنهالشرععلىالقاديانيأكاذيبمن:التاسعالشاهد
واألحاديثالكريمالقرآنفيالواردةالنبوءاتتتحققأنالضروريمن

عنداإلسالممشايخمناألذىسيتلقىالموعودالمسيحأنفيهاوردالتي
وسيُعدإساءة،أشدإليهويُسيئونبقتلهويفتونيُّكفرونهوسوفظهوره،

فيالنبوءةهذهالمشايخحققفقد.الدينوُمهلكاإلسالمحظيرةعنبعيدا
((..بأيديهماأليامهذه

،وشيطانههواهأعماهالذيالمجنونالمفترياألفاكهذاإلىأنظر:أقول
ستحيال خافواليرتدع،،والي عالى،هللاي كذبيتعمدعندمات يهال عل

باطلةالمزاعموتلك!!!!.وترصدإصرارسابقعنورسولهكتابهوعلى
القاديانيافتراهاوإنماالسنة،والالكتابفيأصاللهاوجودوالقطعا

.اإلنجليزوأسيادهوشيطانههواهوإلرضاءالناسوعوامأتباعهلتضليل
ذكرأيالصحيحةالسنةوالالقرآنفييوجدالأنهقطعاالثابتومن
فيهماوإنما،-زعمهحسبالقادياني"-الموعودالمسيح"اسمهلشخص
أيةفيهمايوجدوال.السالمعليهمريمبنعيسىالمسيحبنزولاإلخبار

وال،تكفيرهوالالموعودللمسيحاإلسالمعلماءمعارضةحكايةإلىإشارة
حكاية"ألنيوجدأنويستحيلقطعاموجودغيرالزعمهذا.بقتلهاإلفتاء

هاوجـودال"الموعـودالمسـيح صالل هيالشـرعفـيأ خرافـاتمن،ف
اإلسالمبدينَكفَرالذيهوالقاديانيأنالثابتةوالحقيقة.وأكاذيبهالقادياني
فترى لهوتصدوافضحوهعندماالمسلمينكفّرثمورسوله،هللاعلىوا
بذلكاتهمهمذلكيُعجبهلمفلمالإلنجليز،وعمالتهوخيانتهكذبهوكشفوا
هواهواتبعرأسهركبهللاإلىويتوبيرتدعأنمنوبدال.الباطلاالتهام

بدينلكفرهانتصاراونفاقهضاللهعلىوأصّراإلنجليزوأسيادهوشيطانه
!!.اإلسالم

كما)):قالأنهالنبويةالسنةعلىالقاديانيأكاذيبمن:العاشرالشاهد
،عشرالثالثالقرنفيسيُولدالموعودالمسيحفإناألحاديثمنيثبت
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صحيحفيأيضامالمحيُوصفتوقد.عشرالرابعالقرنفيوسيظهر
.((البخاري
لزعمذلك:أقول الكذبالقاديانيمالورأسوتفصيال،جملةباطلا
فييوجدوال.كذبهبهليؤيدواحداشاهداواليذكرولموالخداع،والغش

قولنبويحديثأي نهوالالموعود،المسيحبظهوري قرنفييولدا ال
أيعندهكانولو.عشرالرابعفييظهرأنهوالالهجري،عشرالثالث

،وتحريفكذبكلهاالمزاعمفتلك.ووثقهبنصهلذكرهضعيفاولودليل
إلىتشيرالكتبمنغيرهفيوالالبخاريصحيحفيلصفاتهوجودوال

المسيحوليس-مريم،ابنالمسيحأنهوقطعا،خالفهوالمؤكد.القادياني
جسارةإلىفانظر.فيهسيظهرالذيللقرنتحديددونسيظهر،-الموعود
ياني كذبعلـىالقاد غشوالتحـريفال هو،وال بارمنحقـاف كذابينك ال
يعلموهوالمفضوحالكذبيتعمدإنهالبشرية،تاريخعرفهمالذينالدجالين

نه إنها!!!!.جداغريبأمروهذابسهولة،كذبهكشفويُمكنكاذب،ا
لهواهعبدألنهالمكشوفةبأكاذيبهيُباليالإنه.أدبالبلأدب،وقلةوقاحة

.الحقإتباععنذلكفأعماهاإلنجليز،وأسيادهوشيطانه

منويحمونهاإلنجليزيواليالقاديانيكانلما:عشرالحاديالشاهد
تذكراألحاديثووجدأخرى،جهةمنالموعودالمسيحانهوأدعى،جهة

حاِرب،المسيحأن كريُ لكأن قائلينفيوطعنبصراحةذ وحرفبهال
المسيحمحارباتأعنيالثانيالشقوأما")):فقالبه،استدلالذيالحديث

عدالموعود لنزول،ب ماا ناسبعضزعمك لذيال كالغبيإالكانماا
وكفى..للقبوليصلحالباطلخيالهوعندنابلمذهبنا،ليسفهوالجهول،
فقد"))و"((.الحربيضع"أعنيالبخاريفيموجودالذيالحديثلبطالنه

الحربيضع"يقولحديثالموعودالمسيحعنالبخاريصحيحفيورد
سينشربليحاربولنمجيئهبعدالحروبسيلغىالموعودالمسيحأنأي"

.(("اإللهيةوالتأييداتالسماويةباآلياتاألرضعلىاإلسالم
إنهوكذاب،ومتالعبمحرفبأنهعليهشاهدالقاديانيكالمإن:أقول

نبيعلىُمتعمداكذب حديثألن.معاالبخاريوعلىال عندهوكماال
أواإلسالمإاليقبلواليرفعهاأي((الجزيةيضع)):يقولالبخاري

صلىهللارسولقال)):نصهوهذا،((الحربيضع:))يقولوالالقتال،
حكمامريمابنفيكمينزلأنليوشكنبيدهنفسيوالذي":وسلمعليههللا
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حتىالمال،ويفيضالجزية،ويضعالخنزيرويقتلالصليب،فيكسرمقسطا
((.أحديقبلهال

وإصــرارســابقعــنوُمحــرفكـاذبالقاديــانيأنذلــكمـنواضــح
به،يقولومنالنبيحديثفيوطعنجهة،منحياءدونومنوترصد
الصالةعليهمحمدنبيناعلىكذبأنهوكما.أخرىجهةمنبهمواستهزأ

نهكالمه،والسالم،وحرف نهقالعندماأيضاكذبفإ حاربالبأ ))ويُ
نعم.(("اإللهيةوالتأييداتالسماويةباآلياتاألرضعلىاإلسالمسينشر

لكنهجهادهم،بحرمةوأفتىاإلنجليز،ألسيادهعبداكانألنهيُحاربلمإنه
والالهندفيالسماويةباآلياتنصرهوالاإلسالمينشرلمأخرىجهةمن
وحرفالمسلمين،وكفّرعليه،وافترىوحرفهبه،كفروإنماالعالم،في

اإللهيةالتأييداتهيوأين.بديانتهالتعريففيبيناهكماباهللوأشركالقرآن
باآليات))تعالىهللايؤيدهأنيستحيلالقاديانيإن،!!اإلسالم؟؟بهاأيدالتي

النبوةادعىمنينصرلنتعالىهللاإن.(("اإللهيةوالتأييداتالسماوية
ضدالكفارمعوتعاونباهللوأشركرسوله،وعلىعليه،وكذببدينهوكفر

نه.وأهلهاإلسالم وتحريفاتهأكاذيبهفأظهرخذلهوإنمايؤيدهلمسبحانهإ
إنه.!!!!مرحاضهعلىالكوليرابمرضأماتهثمنبوءاته،وأبطلوخياناته

.نبيايكونأنويستحيلنبيا،وليسأفاك،كذاب

حديثوهناك)):قالأنهالقاديانيأكاذيبمن:عشرالثانيالشاهد
عنُسئلوسلمعليههللاصلىأنهوهومريمابنالمسيحوفاةعلىيدلآخر

((.اآلنمنعاممئةبعدالبشربنيعلىستقومبأنهافقالالقيامة
ومختلقوكذاب،،ليلحاطبوالقاديانيالحديث،لذلكوجودال:أقول

أصال،الروايةبتلكاالحتجاجيصحوال.وشيطانههواهحسبللروايات
تلكزعمحسبألنه.هوىصاحبأوجاهلبهاوالمستدلمستحيلةألنها

باطلوهذاالحديثذلكقولمنسنة100بعدانتهيقدالعالمأنالرواية
ذلكيدلوال.القيامةيوميأتلمواليومإلىقائمايزالماالكونألنقطعا،

منهمالبشركلهالكيستلزموإنمافقطالمسيحوفاةعلىالمزعومالحديث
ياني، يانييولدأنيُمكنفالالقاد بوةيدعيأنوالأصالالقاد ويكفرالن
بذلكاالستدالليصحفالوعليه.بهويُشركهللاعلىويكذبوباإلسالم
أنالمستحيلمنأليسبه؟؟يستدلاآلنالقاديانيفلماذاأصال،الحديث
يةيستدلأنلنفسهسمحوكيف؟،بهيستدل عدمتستلزممستحيلةبروا
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واالســتداللالكــذببيــنجمــعإنــه.أصــال؟؟الــدنياإلــىالقاديــانيمجــيء
.عقلهوهدمأعماهالذيالهوىإنهبالمستحيل،

:مسلمصحيحفيالمرويالحديثالقاديانييقصدربما:قيلإذاوإما
وإنماالساعةعنتسألوني»:))قالأنهوسلمعليههللاصلىالنبيعن

مائةعليهاتأتىمنفوسةنفسمناألرضعلىماباهللوأقسمهللاعندعلمها
فيأحياءكانواالذينعنيتكلمألنهاألولعنيختلفهذا:أقول((..«سنة

بوي،العهد ئةظرففيكلهمسيموتونبأنهمالن لهعالقةوالسنة،ما
أنكماجهة،منعليهبهاالستدالليصحوال،القيامةبيوموالبالمسيح،

.أخرىجهةمنالبشركلويهلكالقيامةستقومبأنهقالتالقاديانيرواية
قدالمسيحانزعمعندماوالسنةالقرآنوكذّب،نبيناعلىكذبفالقادياني

نازوراهواهحسبووجههالمزعومالحديثذلكواختلقمات، وبهتا
هواهانتصارا سيادهوشيطانهل لكومن.اإلنجليزوأ لهذ هوحا كاذب،ف
.نبيايكونأنويستحيل

)):قالأنهالقرآنعلىالقاديانيأكاذيبمن:عشرالثالثالشاهد
فيخبرهوردكماالبنجابفيجارفطاعونتفشىنفسهااألياموفي

األرضدابةظهرتم1903سنةفيأنهالقاديانيوزعم((.الكريمالقرآن
((.الناستكلمالتيالدابةوظهرت)):،فقال

القرآنعلىالكذبيتعمدالذياألفاكالكذابالقاديانيإلىأنظر:أقول
الطاعونأنقطعاالمؤكدمنإنه.وشيطانهبهواهوتفسيرهوتحريفهالكريم

.بعيدمنوالقريبمنإليهإشارةتوجدوالأصال،القرآنفيلهذكرال
َوقََعَوإِذَا))الكريمالقرآنفيالمذكورةاألرضدابةأنأيضاالمؤكدومن

َندَابَّنةًلَُهْمأَْخَرْجنَاَعلَْيِهْماْلقَْوُل ُمُهْماأْلَْرِضّمِ اَلبِآيَاتِنَاَكانُواالنَّناَسأَنَّنتَُكلِّ
ظهرتقدأنهاولو.تظهرلماليومإلىتزالما،[((82:النمل]يُوقِنُوَن

ها،م1903سنةالقاديانيزعمكما ناسلرآ جهة،منولكلمتهمكلهمال
فلم.الساعةقياممعتظهرالدابةأنبحكماليومإلىبقيوماالعالموالنتهى

منسنة114نحومرتوقدالعالمانتهىوالالناس،كلّمتوالالدابةتظهر
لىالقاديانيزعم يومإ نه.ال فترىزعمهفيماكاذبإ قرآنعلىبهوا ال

.نبيايكونالوالكاذبالكريم،

هللاأنزعمأنهالقرآنعلىالقاديانيأكاذيبمن:عشرالرابعالشاهد
سمانيلقد"...ورسليأناألغلبنهللاكتب")):قولهمنهوحياعليهأنزل



87

لنيهللاأنالوحي،هذافي"الرسل"هللا ياءلجميعمظهراجع .األنب . .
((....نوحوأناشيت،وأناآدم،فأنا،كلهماألنبياءبأسماءوناداني
قول لك:أ لةهياألكاذيبت يانيأنعلىقطعيةأد فاكالقاد الدجالأ
كذابإنه.ورسلهوكتابههللاعلىالكذبعنيتوقفواليرتدعواليستحي
محمدالعربيبالنبيالنبوةختمقدتعالىوهللاوالوحي،النبوةادعىعندما
:قولهإليهأوحىتعالىهللاأنزعمعندماكذابوإنه.والسالمالصالةعليه

ُكتََب)) علىهللاأنزلهاآيةهذه،[((21:المجادلة]َوُرُسِليأَنَاأَلَْغِلبَنَّنَّن
كذابألنهالقاديانيعلىتنزلولموسلم،عليههللاصلىمحمدالخاتمنبيه

ألنهكذابفهو،"الرسل"سماههللاأنزعمعندماكذابإنه.نبياوليس
بأنهاقطعاوواضحةصريحةاآليةألنالقرآن،حّرفوألنهبنبي،ليس
انيُمكنوالالرسلاسمهواحدرسولعنتتكلموالالرسلكلعنتتكلم
أفاككذابكاذبالقاديانيأنذلكوخالصة.القاديانيزعمهاكماتكون
علىالقاديانيأكاذيبأنوالحقيقة.النصذلكفيقالهاكلمةكلفيدجال
.كتبهفيمدونةهيكماباآلالفتُقدروإنمابالمئاتتقدرالالقرآن

ـاهد ـامسالـش ـرالـخ ـن:عـش ـبـم ـانيأكاذـي ـىالقادـي ـالىهللاعـل تـع
منعيسىيُنّزلأنإلىالحاجةفما:))قالأنهحكمهفيعليهواالعتراض

ذلكإنقلتمولواألمة؟منويُجعلالمستقلةنبوتهزيمنويُنزعالسماء،
ًاتخذتهأمتهألنالعقوبةبابمنسيكون ألن،سخيفاالجوابهذالكانإلها

أقولهبلوالتخمينالظنبابمنالكالمهذاأقولال.عيسىخطأليسذلك
((.بذلكأخبرنيقدسبحانهإنهباهللحلفاوأقول،هللامنوحيعلى

للشرعوتحريفهكذبهعلىوشاهدوتفصيالجملةباطلقوله:أقول
يُقررالذيإنأوالألنه.قالهفيماوجاهلكاذبوهووشيطانه،لهواهإتباعا
القاديانيوليستعالى،هللاهوآخرنبينزولأونزولهعدمأوعيسىنزول

أمثالهوالللقاديانييحقوال.والمنافقينالمحرفينالضالينمنأمثالهوال
نزولأنوالشكبمشيئته،المتعلقةاألمورفيتعالىهللاعلىيعترضأن

عليهيعترضومنيريدلمافعالوهووحكمته،وعلمههللابإرادةتمالمسيح
االعتراضألن.وشيطانهلهواهومتبعمضلوضالجاهلفهوذلكفي

.نفسورعونةوغباءجهلالحكيمالعليمهللاعلى
ليسالسالمعليهمريمابنالمسيحنزولأنشكفالأخرىجهةومن

حجةليكونالخاتمللنبيتابعامسلماينزلأنهمثالمنها،ِحكمولهعبثا
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أكثرهمالنصارىأنبحكم،خاصةوالنصارىعامةالمسلمينغيرعلى
والمسلمينلإلسالمعداءاألممأكثرمنوهم،العالمفيعددااألديانأهل
شرقدالمسيحأنرغموقصدعلمعن يهبمحمدب سالمالصالةعل وال

لذيبالنبيوكفرواعصوه،لكنهمبإتباعهوأمرهم ئهبشرهما قال.بمجي
ًَوإِنَّنأَْبنَاءُهْميَْعِرفُوَنَكَمايَْعِرفُونَهُاْلِكتَاَبآتَْينَاُهُمالَّنِذيَن)):تعالى ْنُهْمفَِريقا ّمِ

تَْلبُِسوَنِلَماْلِكتَاِبأَْهَليَا))و،[((146:البقرة]يَْعلَُموَنَوُهْماْلَحقَّنلَيَْكتُُموَن
ومنها((.[71:عمرانآل]تَْعلَُموَنَوأَنتُْماْلَحقَّنَوتَْكتُُموَنبِاْلبَاِطِلاْلَحقَّن
يومقربعالماتمنهوالسالمعليهمريمابنالمسيحنزولأنأيضا

اإلسالمفينشروالسالم،الصالةعليهمحمدأتباعمنوهوفينزلالقيامة،
اكثروهممنهم،ويتبرأثالثة،ثالثبأنهقولهمفيالنصارىزيفويكشف

َواتَّنبِعُوِنبَِهاتَْمتَُرنَّنفاََللِّلسَّناَعِةلَِعْلٌمَوإِنَّنهُ)):تعالىقال.عددااألديانأهل
ْستَِقيٌمِصَراٌطَهذَا ْنَوإِن))و،[((61:الزخرف]مُّم لَيُْؤِمنَنَّنإِالَّناْلِكتَاِبأَْهِلّمِ
((.[159:النساء]َشِهيداًَعلَْيِهْميَُكوُناْلِقيَاَمِةَويَْوَمَمْوتِِهقَْبَلبِِه

ما تمبعدماجاءالمسيحفنزولكذلكاألمرأنوب ينرسالتهأ قومهب
شرهم نبيبمجـيءوب يهمحمدالخـاتمال سالم،الصالةعل لىوهووال أو
لعبوديتهاستمرارايكونالقيامةيومقربنزولهثمجهة؛منمنهمبإتباعه

.أخرىجهةمنبهبشرالذيالخاتمللنبيوإتباعابهاكلفهالذيتعالىهلل
إنهالقادياني،زعمكمااألمةبهذهسيلتحقعيسىالمسيحأنصحيحاوليس

بدابهايلتحقال وأتباعهماألنبياءأمةألنمنها،األصلفيهوألنه،ا
لَُكمَشَرَع)):تعالىقال.اإلسالمهوواحدودينهماإلسالم،أمةهيواحدة

َن يِنّمِ ًبِِهَوصَّنىَماالــدِّ ْينَاَوَماإِلَْيَكأَْوَحْينَاَوالَّنِذينُوحــا إِْبَراِهيَمبِِهَوصَّن
يَنأَقِيُمواأَْنَوِعيَسىَوُموَسى قُواَواَلالـدِّ ([13:الشـورى]فِيـِهتَتَفَرَّن )،

ا))و ِإِلَىأَنَصاِريَمْنقَاَلاْلُكْفَرِمْنُهُمِعيَسىأََحسَّنفَلَمَّن اْلَحَواِريُّموَنقَاَلّ
ِأَنَصاُرنَْحُن ِآَمنَّناّ ّ فالمسيح.[((52:عمرانآل]ُمْسِلُموَنبِأَنَّناَواْشَهْدبِا

تعالى،هللادينهوالذياإلسالمدينضمننبوتهأكملالسالمعليهعيسى
بإتباعبالتحاقههللعبوديتهيواصلينزلعندماثماألنبياء،كلبهوجاء
قداإللهيةوالكتبالنبوةألنشريعتهويطبقبههوبشرالذيالخاتمالنبي

لذلك.ختمت عالىهللاذكرو نهت سىَعلّمأ قرآنعي سنةال توراة،وال وال
ُمهُ)):تعالىقولهفيواإلنجيل، آل]َواإِلنِجيَلَوالتَّنْوَراةََواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَويُعَلِّ

هو-والسالمالصالةعليهما-لمحمدعيسىإتباعأنكما[((.48:عمران
موسىمثالرجعفلواألنبياء،كليشملهوبلفقطبعيسىخاصاليسأمر

.والسالمالصالةعليهمحمدالخاتمالنبيإتباعإالوسعهما،السالمعليه
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قولهفياإلنبياءجميععلىهللاأخذهالذيالميثاقثميندرجإلهيأمروهذا
ُأََخذََوإِْذ)):سبحانه نآتَْيتُُكملََماالنَّنبِيِّْيَنِميثَاَقّ َجاءُكْمثُمَّنَوِحْكَمٍةِكتَاٍبّمِ
ٌقَرُسوٌل َصدِّ َمامُّم ذَِلُكْمَعلَىَوأََخْذتُْمأَأَْقَرْرتُْمقَاَلَولَتَنُصُرنَّنهُبِِهلَتُْؤِمنُنَّنَمعَُكْملِّ
ْفَاْشَهدُواْقَاَلأَْقَرْرنَاقَالُواْإِْصِري َنَمعَُكمَوأَنَا :عمـرانآل]الشَّناِهِديَنّمِ

هووسلمعليههللاصلىمحمدلنبيناالسالمعليهعيسىفأتباع.[((81
منغيرهوالعيسىلمكانةإنقاصأييوجدوالبدينه،والتزامهللطاعة

.األنبياء

لمالكنهالقادياني،مزاعمتُبطلدامغةشرعيةأدلةهيالحقائقتلك
والتحريفبالكذبعليهواعترضالشرعخالفوشيطانهلهواهعابداكان

انهزعمثموتعمدا،قصداذلكفعل.وشيطانهلمصالحهانتصاراوالتالعب
كانلوألنهمفضوح،كذبوهذا!!!!.هللاعندمنوحياالمزاعمتلكتلقى
يا تابخـالفماوح سنةالك قعوماوال لكفيو .والجهاالتاألخطاءت

عرفهمالذينالمفتريناألفاكينالدجالينكبارمنهوالقاديانيأنوالحقيقة
لهفيماومخالفتهالشرععلىبالكذبيكتفلمفهو.آدمبني ختمعنقا

الساعة،وإنماقربعندوسينزلهللارفعهالسالمعليهعيسىوأنالنبوة،
المزاعمتلكإليهأوحىهللابأنكذبهكررثموضاللهكذبهعلىمصرابقي

والتحريفاتوالرعوناتاألكاذيبتلك.بذلكأخبرههللابأنكاذباباهللوحلف
يكونأنيستحيلأفاك،محرفكذابكاذبالقاديانيبأنقطعيةأدلةهي
.نبيا

أنهالنبويالحديثعلىالقاديانيأكاذيبمن:عشرالسادسالشاهد
.السماءمنسينزلعيسىأنُمتصلمرفوعحديثأيمنيثبتال)):قال
.كذابمكانالجيشنزلكقولهم.واإلجالللإلكرامفتُستخدمالنزولكلمةأما

االستداللوالجهلالغباوةدرجاتأقصىفمن.النزيل:للمسافريُقالكذلك
((.السماءمنالنزولهووحدهاالنزولكلمةمنالمرادأن

قولألن.وتغليطوتحريفكذبوفيهمعظمه،فيباطلزعمه:أقول
ألناإلسالمدينقطعياتمنهوالسماءمنعيسىالمسيحبنزولالمسلمين

وهذاالساعة،قربعندوسينزلإليهرفعهبأنهالقرآنفيأخبرناتعالىهللا
قول.فصلناهأنسبقأمر قطعايعنيالمسيحبنزولالنبويةاألحاديثف

عههللاأنبحكمالسـماءمنالـنزول صل.إليـهرف عنىفـيواأل الـنزولم
والَّنِذيَن)):تعالىكقوله،واإلهباط،الهبوطيعنيالعربلغةفيواإلنزال
[4:البقرة]يُوقِنُوَنُهْمَوبِاآلِخَرةِقَْبِلَكِمنأُنِزَلَوَماإِلَْيَكأُنِزَلبَِمايُْؤِمنُوَن
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بِِهذََهاٍبَعلَىَوإِنَّنااأْلَْرِضفِيفَأَْسَكنَّناهُبِقَدٍَرَماًءالسَّنَماِءِمَنَوأَنَزْلنَا))،و((
لنزوليعنيواإلهباطوالهبوط[((.18:المؤمنون]لَقَاِدُروَن واإلنزال،ا

افَأَْخَرَجُهَماَعْنَهاالشَّنْيَطاُنفَأََزلَّنُهَما)):تعالىقولهبدليل يِهَكانَاِممَّن َوقُْلنَافِ
البقرة]ِحيٍنإِلَىَوَمتَاٌعُمْستَقَرٌّياألَْرِضفِيَولَُكْمَعدُوٌّيِلبَْعٍضبَْعُضُكْماْهبُِطواْ

لنزولأنكما(([36: :نقولكأنالسير،بعدوالمكوثالتوقفيعنيا
نا سيرالحركةيتضمنفالنزول.فالنعندنزل هيوال كن.بالتوقفوينت ل

الثانيبالمعنىوتمسكفتناساهاألصل،وهواألولالمعنىأبعدالقادياني
.نفسهفيلغاية

عليهمريمابنبالمسيحالمتعلقالنزولمعنىفإنكذلك،األمرأنوبما
سيريعنيالالسالم ماما،مكانفيالتوقفثماألرضفيال يعنيوإن
حديثوبدليلأعاله،إليهأشرناكماالقرآنبدليلوهذاالسماءمنالنزول

انهزعمعندماالقاديانيكذبويكشفالسماءمنالنزوليُثبتلمسلمنبوي
صريحوالحديث.السماءمنينزلالمسيحبأنيقولصحيححديثيوجدال

ِدَمْشَقَشْرقِىَّناْلبَْيَضاِءاْلَمنَاَرِةِعْنَدفَيَْنِزُل...)):بقولهالمسيحنزولعن
علىالمسيحكانفلو...((.َملََكْيِنأَْجنَِحِةَعلَىَكفَّنْيِهَواِضعًاَمْهُرودَتَْيِنبَْيَن

األرضعلىكانولوَملَكيّن،أجنحةعلىكفيهواضعانزلمااألرض
ظهوره،منمعنىوال،معهميعيشكانأنهبحكميعرفونهالناسلكان

للكتابمخالفوإنزالهالمسيحرفعفإنكار.السماءمننزلانهفبالضرورة
فهوأنكرهماالقاديانيأنوبما.نبيوالمسلمينكرهماأنيصحوالوالسنة،

يسومحرفكاذب نبيول ياني.ب كروالقاد يسالمسيحنزولأن بدليلل
ماتقدمريمابنالمسيحأنزعمقدكانبعدماوشيطانهبهواهوإنماشرعي

نهليزعم، نتومتىقطعا،باطلكالموهذا.الموعودالمسيحهوأ كا
منالقاديانيموقفإن.إليهايُحتكمادلةالشيطانيةوالتلبيساتاألهواء
فكلوعليهالبداية،منللشرعومخالفباطلالسالمعليهعيسىالمسيح
هللارفعهوإنمايمتلمالمسيحألن.وفرعاأصالباطلةبهالمتعلقةمزاعمه

.هذاكتابنامنمواضععدةفيبيناهكماسينزلالذيوهوإليه

أنزعمأنهاألنبياء،علىالقاديانيأكاذيبمن:عشرالسابعالشاهد
قد)):فقال،اجتهاداتهفياألخطاءكثيركانالسالمعليهمريمابنالمسيح

كانماتحققعدمخاطئةالمسيحاجتهاداتمعظمكونوراءالسببيكون
النبـوةشــأنمـنتحــطالاألمـورهــذهحــالأيـةعلــى.البدايـةفـيينويـه

..((.قط يكونأنوالبدخاطئا،المسيحاجتهادكانحال،آيةعلى))و.
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نهالمؤسفمن.فهمهفيأخطأولكنهصحيحااإللهيالوحي توجدالأ
...((.األنبياءمنغيرهعندعيسىنبوءاتفيلألخطاء

نبيفيطعنهفيالقاديانيأكاذيبمنوهيباطلة،المزاعمتلك:أقول
المسيحهوأنهوليزعممكانته،لتقزيمعليه،والكذبالسالمعليهعيسىهللا

تلكأنوالحقيقة.وكذبهزعمهحسباألولالمسيحمنوأفضلالموعود
قرآنمنيُثبتهاواحددليلواليوجدوالباطلةالمزاعم السنةمنوالال

يانيأنيعنيوهذا.الصحيحة ماالقاد نهإ ياتمنأخذهاا وأكاذيبروا
ثماختالقاعندهمناختلقهاأنهوإماالمسيح،المتعلقةوالنصارىاليهود
جاهلفهوذلكيفعلومن.األمرينبينجمعأنهوإماالمسيح،إلىنسبها
وإماعلمية؛مصادرليستألنهاالمصادرتلكعلىاالعتماديصحالألنه
.نفسهفيخبيثةلغاياتعليهااعتمدهوىصاحبأنه

األنبياءأكثروانهخاطئة،كانتالمسيحاجتهاداتمعظمبأنوزعمه
ً ليُبرراألنبياءفيوطعناومكراخبثاالقاديانيقالهقطعاباطلزعمهوخطأ

قولهإنوالحقيقة.باآلالفالمقدرةوتحريفاتهوسرقاتهوأكاذيبهأخطاءهبه
يُمكنالألنهقطعاباطلكالمهوخاطئةكانتالمسيحاجتهاداتمعظمبأن
أهلوبينبينهفرقوأي.نبيافليسوإالنبي،أنهبحكمنبيمنتصدرأن

نبيمنصواباأكثرالعلماءعامةجعلالزعمبذلكالقاديانيإنبلالعلم؟؟،
قة.قطعاباطلزعم،وهذامريمبنعيسىهللا يةالشرعيةوالحقي والعقل

لتيالتاريخية هاا يانيأخفا ياءكلأنهيالقاد بنعيسىومنهم–األنب
النبيألن.األمرنهايةفيفيهاخطأوالصحيحةاجتهاداتهمكل-مريم

أمرفيوأخطأاجتهدفإنحقا،إلىيقولفال،بالوحيومحروسمعصوم
فيحدثكمايُصححه،الوحيوسيتدخلخطئه،علىتعالىهللايُقرهفالما

نامعحوادثعدة يهمحمدنبي سالمالصالةعل قد،وال قرآنسجلو ال
أنالحاالتكلفيلكن.النبوةوالسيرةالحديثروهاوأخرىبعضها،

لمتعالىهللاقطعا،ألنصحيحعنهصحماوكلالنهاية،فييُخطئلمالنبي
أونقص،فيهاالتياالجتهاداتبعضوصححصّوب،وإنماخطأعلىيُقره
هوذلكألنواحد،خطأعلىولونبيهتعالىهللايتركأنيُمكنوال.خطأ
قطعيةحججوإعطاءلها،وهدمللنبوة،ونقضوكتابهونبيههللافيطعن

الاألنبياءأخطاءبأنالقاديانيفزعموعليه.ونبيههللابتكذيبهللاألعداء
وخداعغش،وفيهومسمومباطلكالمفيهاتقدحوالنبوتهمفيتطعن
نبوتهمفيتطعنالاألنبياءأخطاءأنبما:للناسيقولأنالقاديانيليتمكن
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لهالقاديانيأخطاءفإن، والللنبوةادعائهفيتقدحالأيضاهيوأباطي
هذازعمهأنبيناأنهوبما.بنبوتهيعترفواأنعليهالُمنكرينوعلىتُبطلها،

منوغيرهالمسيحإلىنسبهفيماكاذبالقاديانيفإنوعقال،شرعاباطل
.نبيايكونأنيُمكنوال،-والسالمالصالةعليهم-األنبياء

")):قالأنهتعالىهللاعلىالقاديانيأكاذيبمن:عشرالثامنالشاهد
((."مخفىككنزوتعالىسبحانهكانبواسطتيهللاليظهرظهرُتلقد

هللاعلــى،وكــذبباطــل،وكــالموضــاللزندقــةالــزعمذلــك:أقــول
خلقه،لدىمجهواليكنلمتعالىهللاألنقطعا،باطلالقولوذلك.ورسوله

وأنبيائهبمخلوقاتهيعرفونهاليوم،إلىالقديممنذآدمبنيعندمعروففهو
وزعمآدم،بنيعندمجهواليكنلمتعالىفاهلل.عليهمأنزلهاالتيوكتبه

قولويتضمنقطعا،باطلالقادياني قة.الوجودووحدةبالحلولال والحقي
عكسيةبصفةصحيحفإنهجهة،منبطالنهمعالقاديانيقولأنالقطعية

لكنهتعالى،هللاإلىنسبهعندماباطلقولهأنهووتفصيله.أخرىجهةمن
القاديانيأفعالجدا،فيكبيربشكلالشياطينتجلّتبالقاديانيألنهصحيح
فكــرا،وباطنــاظــاهراالقاديــانيفــيالشــياطينتجلــتفعنــدما.وأقوالــه

ـلوكا،كثرت ـهوـس ـهأكاذيـب ـه،،وأباطيـل ـه،،وتحريفاـت ـركياتهوتالعباـت وـش
ته، قدرأصبحتحتىوكفريا ثةباآلالفتُ بهطياتفيمبثو لهكت وأقوا
قديماالعالمفينظيرهقلشيطانياكنزاوجدتالشياطينفتلك.وإعالناته

فكراوقالبا،قلبارهيببشكلوجندتهوأضلتهوافترستهفيهفتجلتوحديثا،
َمْنَعلَىأُنَبِّئُُكْمَهْل)))):تعالىقولهعليهميصدقالذينمنفهو.وسلوكا

ُل ُلالشَّنيَاِطيُنتَنَزَّن يٍمأَفَّناٍكُكّلَِعلَىتَنَزَّن ()َكاِذبُوَنَوأَْكثَُرُهْمالسَّنْمَعيُْلقُوَنأَثِ
((.223-221:الشعراء
ما يانيقولأصلبأنعل اَلَكْنزاًُكْنت)))موضوع،حديثهوالقاد
ًفََخلَْقت؛أُْعَرَفأَْنفَأَْحبَْبت،أُْعَرَف ْفتهْمَخْلقا وهذا.((فَعََرفُونِي،بِيفَعَرَّن
حديثوهو.لهأصلوالموضوعحديثأنهالمحققونالنقاداتفقالحديث
علىوجعلهفيهوتصرففخطفه،منهموالقاديانيالصوفيةبينيروج

وضالالكفرافزادهمقاسه،

الشرععلىالقاديانيأكاذيببهنختم:عشرالتاسع-األخيرالشاهد
تكفيقطعيةأدلةوهيالحصر،الالواسعالتمثيلبابمنأوردناهالتي

.نبيايكونأنيستحيلوانهللنبوة،ادعائهفيكاذبالقاديانيأنإلثبات
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شاهدوهذا يبيتضمنال يةأكاذ لفعندماكذبهاقاديان بهأ إعجاز"كتا
عنيختلفالانهمعمعجز،كتابأنهفيهزعمنفسه،ويقصد،"المسيح

به قداألخرى،كت فاتوالمغالطاتواألباطيل،باألكاذيبمألهف .والتحري
العلمأهلبعضإلىوأرسلهكتابهألفعندماالقاديانيالميرزاأنوذلك

وانهوبالغتهبفصاحتهواعترفتعليهأثنتالصحفبعضأنزعمبمصر
القاهرةفي)):فقال،.كذلكليستالحقيقةأنمعذلكزعمالنظير،عديم
"المنار"مدحتهوقدمعروفمحرروهو"مناظر"جريدةمحررنفسها
عديم"المسيحإعجاز"كتابأنوضوحبكلمجلتهفيأقرفقدأيضا،
قةفيالنظير كلوشهدوالبالغةالفصاحةحيثمنالحقي أنجالءب
المعارضينهؤالءفعلى.بنظيرهاإلتيانعلىيقدروالناآلخرينالمشايخ
أليـسويخـبرونيمفتوحـةبعيـونويقرأوهـا"منـاظر"جريـدةيطلبـواأن

قالبلاللغة؟أهل"المنار"محرركانإناللغةأهلمن"مناظر"محرر
إعجازفيالمشمولةوالبالغةالفصاحةبأنوضوحبكل"مناظر"صاحب
مجلةوهي"الهالل"مجلةمدحتثم.الحقيقةفياإلعجازحدبلغتالمسيح
.القاهرةمنتصدرأيضاوهذهوبالغته،المسيحإعجازفصاحةمسيحية

.نعالإ).حدهاو"المنار"هنا.نيةثاحيةناوفيانشاهدكهناحيةناففي
18../11.1901)).

يانيقولعلىطاهرهانيالباحـثعلّق قالالقاد )ف ( كذبهذا:
انتقدتالهاللمجلة:أوال،وثانيامناظراسمهاجريدةهنالكفليسمحض،
قافيهاجاءحيث.امتدحتهأنهاالالمسيحإعجازكتاب كتابعلىتعلي
نسقهفيللقرآنتقليدأنهمجملهعلىتالوتهمنويؤخذ":المسيحإعجاز"

وعلمــاؤهم،وأَْكفــاؤهموأبنــاؤهمآبــاؤهماجتمــعوإْن":كقولــهوعبارتــه،
القليلالمدىهذافيالتفسيرهذابمثليأتواأنعلىوفقهاؤهم،وحكماؤهم
يؤولماوسنرى".ظهيرالبعٍضبعضهمكانولوبمثلهيأتونالالحقير
إالنخالهوالنفسه،يسميكماأوالنبيأوالمسيحأوالمهديهذاأمرإليه
با ياتفيذاه ناغيره،ذهبكماالزمانثن عصرغيرعصرفيألن
((.504:صم1/6/1901:عددالمصرية،الهاللمجلة).النبّوات
يقهوذلك لكن،"المسيحإعجاز"كتابعلى"الهالل"مجلةتعل
ياني فصاحةمسيحيةمجلةوهي"الهالل"مجلةمدحت)):قالالقاد
علىشاهداوعدَّدها(.(1901/11/18إعالن)).وبالغتهالمسيحإعجاز
((..وهاجمتهانتقدتهالتيالمنارمجلةمقابلإعجازه
تقليدبمحاولةوتتهمهتذّمهالهاللفمجلةيكذب،الميرزاأنواضح))و
بعدالميرزاعنحديثهاالهاللمجلةأعادتوقد.مدحالذّموهذاالقرآن،
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كتابام1901يونيو17الهاللفي-للميرزا–لهذكرنا":فكتبْتأشهر،
عثالمسيحإعجازسماه نابهب ناإلي لمباختصارموضوعهفبيّ بأو نع
"((.بأمره

سابقوعنتعمداالقاديانيالميرزاكذبعلىدامغةأدلةتلك:أقول
.اإلنجليزواسيادهوشيطانهلهواهانتصاراحياءدونومنوترصدإصرار
قدأيضافهوورسولههللاعلىكذبكماالقاديانيأنعلىقطعيةأدلةوهي
المثالفيكمابسهولةكشفهيُمكنكذبهأنعلمهمعالناسعلىكذب
"مجلةأنوزعمأصال،لهاوجودالوهي"مناظر"مجلةفاختلق.أعاله
كشفهعلىطاهرهانيالباحثويُشكر.ذمتهوهيكتابهمدحت"الهالل
يب يانيألكاذ ماالقاد ناظر"مجلـتيعنقالـهفي "ومجلـهالمختلقـة،"م
.خيراهللافجزاه،"الهالل

ما لد"لمالمزعوموحيهفيالقاديانيبأنعل قرآنيُق لنفهو"ال
سرق،وإنمايُقاربهواليُزاحمهبمااإلتيانوال،القرآنتقليدقطعايستطيع
إلىونسبهمنهبعضاوحرف،الكريمالقرآنمنالمزعوموحيهمعظم
وُكتبالنبويةالسنةمنالمزعوموحيهمنقسماوسرقجهة،مننفسه
دعوتهأقامكذابكاذبفالقاديان.الحقابالتفصيلسنبينهكماواألدباللغة
ها كذبعلىكل حريف،ال لموالت كنو تورعي كذبأنمني شيءأيي

.اإلنجليزوأسيادهوشيطانهلهواهانتصارا

التياألساسيةاألركانأحدالكذبأنمنهيُستنجالمبحثلهذاوإنهاًء
قام هاأ يانيعلي بوةادعاءهالقاد سيسللن تهوتأ فةديان نه.الزائ كنلموأ ي

وعلىورسولههللاعلىيكذبأنمنيرتدعواليتورعأنواليستحي
كانانهحتى.اإلنجليزوأسيادهوشيطانههواهيخدمالكذبدامماالناس
كشــفهاويُمكــنكــذبأنهــاهــويعلــمأمــورفــيوالتحــريفالكــذبيتعمــد

مصالحه،تخدممادامتوتحريفاتهأكاذيبهانكشافيهمهيكنفلم.بسهولة
ستعدفهو يتستروأالعيبأباطيلواختالق،أخرىأكاذيبيكذبأنُم
كاذبأنهقطعاتبينفقدالكذب،معالقاديانيحالهوذلكأنوبما.بها

هللاعلــىالكــذبيتعمــدونالــذينوالــدجاليناألفــاكينكبــارومــنكــذاب،
ادعائهفيكاذبفالقاديانيكذلكاألمرأنوبما.حياءوالخوفبالورسوله

.نبيايكونأنويستحيلللنبوة،

  :المزعومة نبوته تنقض السيئة القادياني أخالق من متفرقات :ثالثا
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فــيوكــاذبُمحــرفالقاديــانيأنالســابقينالمبحثيّنمــنتبيــنبعــدما
فيهاكذبكثيرةشواهدأوردناوبعدما؛تعالىهللاعلىفيهاكذبنبوءاته،
ئه؛هللاعلىالقادياني ناوأنبيا منمتفرقاتأخرىشواهدسنذكرهنافإن

كاذبانـهتؤكدوالُمضحكةالغريبـةوتصرفاتهالسـيئةالقاديـانيأخـالق
.نبيايكونانيُمكنوالللنبوة،ادعائهفيومخادعومحرف

علىكذبكاذب،القاديانيأنالقطعيةباألدلةثَبُتكما:األولالشاهد
ناس،وعلىورسولههللا هوال نبيهللاخان،خائنأيضاف واإلسالموال

حريماإلنجليزألسيادهبمواالتهوالمسلمين هموتذهللضدهم،الجهادوت ل
بجهادأمرناتعالىهللاألنشرعا،عليهحراموهوذلكفعل.عليهموثنائه
ناالـذينالكفـار مامويقفـونيظلمون نا،أ تآمروندين نا،وي ناعلي عنونها

ياءاتخاذهم الَآَمنُواْالَّنِذيَنأَيُّمَهايَا)):سبحانهالمؤمنين،كقولهدونمنأول
نُكْميَتََولَّنُهمَوَمنبَْعٍضأَْوِليَاءبَْعُضُهْمأَْوِليَاءَوالنَّنَصاَرىاْليَُهودَتَتَّنِخذُواْ فَإِنَّنهُّمِ

َإِنَّنِمْنُهْم اِلِميَناْلقَْوَميَْهِديالَّ رأسعلىواإلنجليز((.51:المائدة]الظَّن
المسلمينبالداحتلواألنهمجاهدهمالشرععليناأوجبالذينالكفارهؤالء

ثـرواتهمونهبـواالمســلمين،وأهــانواوشــردواوقتلــواوغيرهــا،الهنـدفـي
صراحةوأعلنوالمسلمينورسولههللاخانالقاديانيلكندينهم؛وحاربوا

قطعاذلكتُثبتاآلتيةوالشواهدجهادهم،وحرمومواالتهم،لإلنجليزتأييده
:فيضمنغيضوهي
وإذاللهنلهموعمالتهوخدمتهلإلنجليزبمواالتهيفتخركتبأنهذلكمن

سه قاللإلنجليز،إرضاءلنف ):ف نيو) هذهفيطويالًزمناصرفتإ
شغلفيسنةعشرإحدىعليمضتحتى-البريطانيةللدولة-اإلمدادات
الخدمات،هذهفيالتفردأدعيأنفلي.القاصرينمنكنتماواإلشاعات

–لهاِحرزأننيأقولأنليو.التأييداتهذهفيوحيدأننيأقولأنليو
و"قالوربيبشرنيو.اآلفاتمنحافظِحصنو–البريطانيةالدولةأي
ونصريفيمثيليونظيريللدولةفليس،"فيهمأنتوليعذبهمهللاكانما

.((المتوسمينمنكانتإنالدولةوستعلموعوني،
مسلكالمسلمينمنالهندرعايايسلكأنعندييجوزفال)):أيضاوقال
فيأحدايُعينوااوسيوفهم،الُمحسنةالدولةهذهعلىيرفعواوأن،البغاة
عاونوااألمر،هذا حدشرعلىويُ خالفينمنأ عل،أوبالقولالم أوالف

ومنقطعي،حراماألمورهذهبل.الفاسدةالتدابيرأو،المالأواإلشارة
ومن...واجبالشكربل.مبيناضالالوضلورسولههللاعصىفقدارادها
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طريقمنوخروجوخبثشرالمحسنوإيذاء.هللايشكرلمالناسيشكرلم
((.المعتدينيحبالوهللااإلسالمية،والديانةاإلنصاف

خائنأنهالقاديانيعلىتشهدوالرخيصةالخيانيةالمواقفتلك:أقول
يكونالالنبيألنللنبوة،ادعائهفيكاذبوأنهوللمسلمين،ولرسولههلل

بجهادللمسلميندعوتهفيهللاكتابيخالفوال،والشياطينللكفاروليا
ورســولههللابمــوالةأمــرهوفــيوبــأمره،وأمثــالهمالكفــارمــنالظــالمين

للكفاروالعمالةالخيانةفيوشائناقبيحامثاالضربفالقادياني.والمسلمين
لههذاومن.والمسلميناإلسالمومعاداة ئهفيكاذبفهوحا بوةادعا للن

.شريفاوإنسانا،صادقامسلما،والنبيانيكونأنويستحيل

فهو،وخبثشرللمحسناإلساءةوأنبالمحسنينلإلنجليزوصفهوإما
محتلونكفاراالنجليزألنللشرع،وتحريفوخيانةخداعوفيهباطلزعم
دينهـم،وحــاربواثـرواتهمونهبـوابالهنـدبالدهــمواحتلــواالمســلمينقتلــوا

اإلحسانفأين.واجبجهادهمطغاةظلمةهووإنماقطعا،محسنينوليسوا
لذينللخونةأحسنواوإنماللمسلمينيُحسنوالمإنهم!!المزعوم؟ خانواا

!!.ووالدهكالقاديانياإلنجليزمعوتعاونواوأمتهمدينهم

صفاتمن:-السيئةالقاديانيأخالقمنمتفرقات–الثانيالشاهد
-الجوارب-الشرابيلبسكان))انهحتى،وسفيهأحمقكانأنهالقادياني

ً أيبالعكسالنعلويلبس،األسفلواألعلىاألعلىاألسفليضع،عكسا
الطوبيأكلكانبالهتهشدةومن،اليمينفيواليساراليسارفياليمين
ًللطهارةالجيبفييضعهالذي ابنهيقولالنصهووهاسكربأنهمتوهما
إمامنابأنالقاديانيإسماعيلمحمدالطبيبحدثني":القاديانيأحمدبشير
ًكان لىساذجا ناًحتىهذاإ يجعلفكانالجواربيلبسكانحينماأحيا

ًأمامهالذيثقبغيرفييزروكانالقدمظهرعلىالكعب أسفلأحيانا
ً كانفما،هديةبكندرةاألحباءأحديجئكاناألحيانوبعض،أعلىوأحيانا
الالذي،سادةالنعليختاركانذلكفألجل،األيسرعنمنهاأليمنيدري
يقولكانحتى،الطعامفيحالهكانوهكذا،وأيسرهأيمنهفيالفرقيكون
تحتغيرهاأوالطعامفيحصوةأحسأنإلىآكلماذاأدريماأنابنفسه

((.[القاديانيلبشير58ص2جالمهديسيرة]"األسنان
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وليستمنفرةصفاتألنهانبيا،صاحبهايكونالالصفاتبتلك:أقول
أنهاكماعليه،ويضحكونمنهيسخرونالناسوتجعلجذابةنوالجاذبة
الكثيرةالسيئةأخالقهإليهاأضفناوإذابالواجبات،قيامهفيسلباعليهتؤثر

كذب صبحوالنفـاق،والتحـريفوالخيانـة،كال كونأنالمسـتحيلمنفي ي
منوالحماقةوالبالهةوالغفلةاألخالقفسادبينجمعألنهنبياالقادياني

.أخرىجهةمنصفاتهتلكنبياهللايبعثأنويستحيلجهة،

قبيحكانأنهالقبيحةالسيئةالذميمةالقاديانيأخالقمن:الثالثالشاهد
الــذينالمســلمينومشــايخعلمـاءوصـفأنــهذلــكمـن.اللســانوفــاحش
يهويردونضدهويقفونيخالفونه وصفهم،وضاللهكذبهويكشفونعل

خاطبهمثم.المزعومةنبوتهكتمواأنهمبدعوىالخنزير،منأنجسبأنهم
لقدويحكمالشريرة،األرواحوذويالجيفآكليالمشايخأيهافيا)):بقوله

تم انالظالمديدانيالكموأنى.عدائيبسببلإلسالمالحقشهادةأخفي
بالحماراليهودشبهقدتعالىهللاإن))و...((.البراقةالصدقأشعةتحجبوا

يُحملأنشرفمنحتىومحرمونحميرفمجردهؤالءأما،أسفارايحمل
((.كتابعليهم

لذينالمسلمينمنالساحقةالغالبيةووصف نوالهتصدواا كذبهوبي
:بأنهموصفهمبه،وكفرهللشرعومخالفتهوضالالتهوتحريفاتهوأباطيله

((.يقبلونالفهمقلوبهمعلىهللاختمالذينالبغاياذرية))
مزاعمبطالنالمسلمينعلماءمنجماعةبيّنلماأنهأيضاذلكومن
ياني تهبعضفيالقاد كثيرالعناولعنهمذمهمضرعابهموضاقنبوءا

سيماوال،أيضاينكرونهاالمعاصرينالظالمينالمشايخولكن)):بقوله
ألفهللالعننعاُل"بأسرها،وجماعتهالغزنويالحقعبدالدجالينرئيس
لف لذينالعلماءأحدوخاطب((.مرةأ )):بقولهوفضحوهعارضوها

.الــوقحأيهــاكــذبكفــيافتضــحَت . الكــاذبهــوالشــقيالخبيــثفــذلك.
((.والملحد

يكلمون")):بقولهمخالفيهوصفأنهوأقبحهكالمهفاحشومن
بركةوطهارةكلماتهمفيتجداليعني،األفواهمنال،اإلستمنالناس

الشرجفتحةهوواإلست((."الصالحينككلماتنورانيةوواستقامة
.البرازمنهايخرجالتي

مريمبنعيسىالمسيحوصفأنهوالنذالةوالزندقةالوقاحةبهوبلغت
المسيحجداتمنثالثاأنفزعم.باطلةفجةقبيحةبصفاتالسالمعليه
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ميلهأنالظنوأغلب...دمائهنمنجسمهتشكلمومساتزانيات"كانت
بةبسببكانمعهنواحتكاكهللموميسات تهقرا منأحدفالوإال،جدا

وانالنجستين،بيديهارأسهتمسأنشابةلمومسيسمحالورعيناألتقياء
تمسحوأن،الزنامنأكسبتهدخِلمنالنجسالعطررأسهعلىترش

.((بشعرهاقدميه

الوتقزيموطعن،ولعن،وشتمسبمنتضمنتهومااأللفاظتلك:أقول
الكذابالمخادعالقاديانيصفاتمنهيوإنمانبي،عنتصدرأنيُمكن

مناألتقياءعلىوالاألنبياءعلىالعليهتصدقأوصافوهيالفحاش،
خصالمنليستبهاوصفهمالتياألوصافوتلك.والمسلمينالعلماء
ياء هم،قطعاوالصالحيناألنب سواالحسنةاألخالقفيقمةألن كماولي
يانيوصفهم عالىقال.القاد ):ت ِعبَاِديَوقُل) إِنَّنأَْحَسُنِهَيالَّنتِييَقُولُواْلِّ
ًَعدُّواًِلإِلْنَساِنَكاَنالشَّنْيَطاَنإِنَّنبَْينَُهْميَنَزُغالشَّنْيَطاَن ـا بِيـن :اإلســراء]مُّم

َوقُولُواْ))و،(([3:المؤمنون]ُمْعِرُضوَناللَّنْغِوَعِنُهْمَوالَّنِذيَن))،و[((53
ًِللنَّناِس ََوأَقِيُمواُْحْسنا َكاةََوآتُواْالصَّنالَة نُكْمقَِليــالًإِالَّنتََولَّنْيتُْمثُمَّنالزَّن َوأَنتُمّمِ

ْعِرُضوَن والسالمالصالةعليهالنبيأنالحديث،وفي،[((83:البقرة]ّمِ
قل)):قال هللاوإنالخلق،حسنالقيامةيومالمؤمنميزانفيشيءأث

فاحشليبغض بذيءال والباللعانوالبالطعانالمؤمنليس))]و.((ال
فاحش بذيءوالبال ([بال ياءيصفومن.( ماءاألنب لكاإلسالموعل بت

والصادق،بمسلموالبنبيوليسكاذبفهوالبذيئة،والقبيحة،األوصاف
سان نه.شريفبإن شرأفضلالقبيحـةاألوصافبتلـكوصفإ وهـمالب
بقوله،عنهمورضيعنهمدافعقدتعالىوهللاالصالحينوالعلماءاألنبياء
):سبحانه َإِنَّن) َإِنَّنآَمنُواالَّنِذيَنَعِنيُدَافُِعَّن اٍنُكلَّنيُِحبُّماَلَّن َكفُوٍرَخوَّن

(38:الحــج] ) الخــوانينيُحــبوالالمـؤمنينعـنيُدافعتعـالىفــاهلل.[
.وأمثالهكالقاديانيالكفورين

القاديانيبهاوصفقدوالسيئةوالذميمةالقبيحةاأللفاظتلككانتوإذا
عيسىهللانبيحتىبهاووصفوفضحوه،لهتصدواالذيناإلسالمعلماء

مخادعاكانلمافإنهووقاحة؛بصراحةبهانعتهمالسالم،عليهمريمبن
خصـومهســبيكـونأن-حيــاءدونمـن-وأنكـرعـاد،وكـذاباومنافقــا

)):بذاءتهعليهالمنكرينعلىردا،فقالقبيحة،بألفاظوصفهموشتمهم،
الــتيالكلمــاتطعنــهفــييــذكرلــمالمعــترضأنفليتضــحالجــوابأمــا

وحقاصدقا:أقول.زعمهحسبوشتائمسباباوتُعدكتبيفياستخدمتها
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أنالكبيرةالخديعةومن.شتيمةتُعدعلميبحسبكلمةأيةأستخدملمإنني
بينيُفرقونوالواحدا،شيئاالواقعوبيانالسبيعتبرونالناسمنكثيرا

فيويكونالواقعاألمربيانعلىيحتويكالمكليعتبرونبل.األمرين
((....المرارةمنشيءعلىمحتويالكونهشتائممحله

انتقدهالذيخصمهاتهمإنهالمفتري،الدجالالقاديانيإلىأنظر:أقول
تثبــتكالمــهمــنشــواهديــذكرلــمبأنــهوالشــتموالســباللســانببــذاءة
!زعمه ! ! ضه! هرب،وتغليـطوسفسـطةزائـفهـذاواعترا كتـبألنوت

اتهمأنهنتذكرأنويكفي.والتحقيروالشتموالسببالبذاءةمملوءةالقادياني
بنالمسيح ياتبدماءتشكلجسمهبأنمريما نهمومسات،زان يميلوا

لمومسيسمحكانانهبدعوىالورعبعدمواتهمهبهن،ويحتكللموميسات
فإنهاقطعاباطلةهذهاتهاماتهأنومع.النجستيّنبيديهارأسهتمسشابة
ينكرثموعلماءنبيفيطعنومنافقودجالكاذبالقاديانيبأنعلىتشهد
!!.وسبهمهؤالءفيطعنهتثبتالتيباألدلةخصومهويُطالب،ذلك

صدقا:أقول)):قالعندماعندوخداعهونفاقهكذبهالقاديانيواصلثم
صدقايقللمبل.((شتيمةتُعدعلميبحسبكلمةأيةأستخدملمإننيوحقا

هللاعلىوكذبوالعلماءاألنبياءسبأنهقطعايعلموهو،كذباقالبل
ـاسورســوله ـاهللواشــرك.والـن ـهبصــفات،ووصــفهـب ،وشــبههمخلوقاـت

.األولالفصلفيبيناهكماباإلخطبوط
خصومهبسباتهموهالذينأنزعمعندماوخداعهونفاقهكذبهواصلثم

منوبيانهالواقعوصفوبينجهة،منوالشتمالسببينيفرقوالموشتمه
قه،كذبهمنأيضاوهوباطلهذاوتبريره.أخرىجهة الشتمألنونفا

واضحةاآلتيةأقوالهأنبدليل.الواقعببيانيختلطانوالواضحانوالسب
الُمنكرينوصفأنهمنها.وبذاءة،واحتقاروشتمسببأنهافيهالُبسوال

الفهمقلوبهمعلىهللاختمالذينالبغاياذرية)))):بأنهملهوالمتصدينعليه
سيماوال،أيضاينكرونهاالمعاصرينالظالمينالمشايخولكن))((.يقبلون
ألفهللالعننعاُل"بأسرها،وجماعتهالغزنويالحقعبدالدجالينرئيس

ال،اإلستمنالناسيكلمون")):بقولهمخالفيهووصف((.مرةألف
نورانيةوواستقامةبركةوطهارةكلماتهمفيتجداليعني،األفواهمن

أنذلكمنواضح.الشرجفتحةهوواإلست((."الصالحينككلمات
نبوتــهضــرورياتمــنوهــذاأحوالــه،كــلفــيوينــافقيكــذبالقاديــاني

هللاعلىوكذبوخالفهالشرعحرفأنهفبما.الزائفةوديانتهالمزعومة،
يستطيعولنوالنفاقالكذبعنيتوقفلنفإنهللنبوة،ادعائهفيورسوله
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ظلفقدلهحدثقدالذيوهذا.وضاللهكفرهعلىماداممنهماالتخلص
خذلهعندماأخرهاكانتوغيرهانبوءاتهفيمرةكلفييخذلهوهللايكذب

هللاوأماتالشيخيمتفلماألمرتسري،هللاثناءبالشيخالمتعلقةنبوءتهفي
كاذبالقاديانيأنعلىدليالذلكفكان.مرحاضهعلىبالكوليراالقادياني

كـأخالقأخالقـهتكـونأنيســتحيلالنـبيألنللنبـوة،ادعائـهفـيمنـافق
.السيئةلألخالقمجمعاكانالذيالقادياني

باطلهعلىوإصرارهوكذبهالقاديانينفاقمظاهرمن:الرابعالشاهد
شريعةوصاحبورسول،نبيأنهمراتعدةذكرأنهألتباعهوتضليله

كفّريكونبذلكوهوكافر،بهيُؤمنلمومناإللهيينوالوحياإللهامويتلقى
الصالةعليهمحمدالعربيبالنبيختمهابعدالنبوةأدعىألنهاإلسالمبدين

القاديانيلكنبعده؛نبيالوأنهختمهافيالشرعقطعياتوخالفوالسالم،
.وأمتهمحمدللنبيوتابعمسلمأنهويزعميتظاهرذلكبعدالدجالالمنافق

ورســولههللاعلــىوالكــذبوالغــشوالخيانــةوالــدجلالكــذبقمــةوهــذا
ويستحيلكافرهوالقاديانيادعاهمايدعيمنألن،كذلكإنه.والمسلمين

متىلكن.وألمتهوالسالمالصالةعليهمحمدللنبيوتابعامسلمايكونأن
لهواهعبدألنهبذلك،يُباليالإنه،وتناقضاتهبأكاذيبهيُباليالقاديانيكان

!!.اإلنجليزوأسيادهوشيطانه
مكرهكشفتالتيالقاديانيوخياناتسرقاتأسوأمن:الخامسالشاهد

براهين"كتابمنجزءاًخمسينبكتابةالناسوعدأنهطويتهوسوءونفاقه
ًبدعمهطالبهمو"أحمدية يا انتصاراالخمسينالمجلداتهذهلطباعةمال
لشراءمسبقاالدفعمنهمطلبعنده،مالالفقيروألنهعنه؛ودفاعالإلسالم
المالجمعأنبعدوالنهايةفيلكنه.يصدرعندماإليهموسيرسلهالكتاب،

الناسأموالوأكلاألمانةخانووعدهفأخلففقط،أجزاءخمسةنشر
وسفسطة،ولصوصيةوتحايلبمكرواعتذربذلكاعترفوقدبالباطل،
ناسعلىوضحك نهكاذباوزعممستحيل،باطلبكالمال بوعدهأوفىأ

بكتابةاكتفيتلكننيومجلداًخمسينأؤلفأنالبدايةفيعزمت)):فقال
فقدإذاًصفر،هووالخمسةالخمسينبينالفرقأنبماومجلدات،خمسة
كتابهمنالخامسالجزءمناآلتيالنصفيُمبينهوكما((.وعدينفّذت

:"أحمديةبراهين"
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خمسوليسمجلدابخمسينالكتابسعرأخذقدكانالقاديانيبأنعلما
أخذفالرجلمجلدا،خمسينفيسيكتبهأنهالبدايةمنذكرألنهمجلدات،
علىوكذبهوغشهوخداعهمكرهومن.كتابهاشترواالذينوظلمالحقوق

هذا)):لهمفقال،بأموالهمالناسطالبهعندماغضبأنهالناسوعلىهللا
هذهفيأحداأجيبالكماقرشا،ولوأحدإلىأردوالهللاأعطانيهمال

"-شيئاذلكبعديُعطينيالأنفلينبغيالحسابعنيسألنيوالذيالمسألة،
مارس21:الصادرة"الحكم"قاديانيةجريدةفيالمنشورالغالمإعالن
.((.م1905

لىأنظر:أقول وأكلوالسرقة،والتالعبوالغشالمفضوح،الكذبإ
خمسةالعددكانومتىأنجزه؟،الذيالوعدأين،بالباطلالناسأموال

منيتكونخمسةالعددوإنمانقطة،ليسبينهماوالفارق.َخمسينيساوي
45:بينهماوالفارق،نقطة50منيتكونخمسونوالعدد،نقاطخمس
خمسينتساويالصفروهيالخمسيننقطةألن.واحدةنقطةوليسنقطة
خمسلهوتُعطىبقرةَخمسينمنهتؤخذأنالقاديانييرضىوهل.نقطة

خمسلهوتُعطىسيارةخمسينمنهتؤخذأنيرضىوهل!!بقرات؟؟
فال،بديهيأمرألنهبهيرضىغيرهواليرضىالأنهالشك.سيارات

لمفلماذازعمهحسبسياناألمرأنوبما.بهالقولوالذلك،قبوليصح
ناسمنيطلب يهيدفعواأنال بهمنمجلداتخمسةقيمةإل منبدالكتا

وألنهمختلفة،القيمةألن:ألمرينذلكمنهميطلبلم!!!!.مجلدا؟؟َخمسين
-جوابهكانثموسرقهم،وغشهمفخدعهم.سرقتهمينويالبدايةمنكان

وخيانتهكذبهكشفتزائفةبسفسطةمتسترةسرقة-بحقهمطالبوهعندما
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الناسعلىوكذب،وعدهخالففالقادياني.وجشعهوطمعهطويتهوسوء
زعمعندماتعالىهللاعلىوكذبجهة،منعليهموضحكوسرقهموغشهم

:تعالىقال!!!!.أخرىجهةمنالناسهؤالءأموالأعطاهالذيهوأنه
ِنأَْظلَُمَوَمْن)) َِعلَىاْفتََرىِممَّن ًّ الظَّناِلُموَنيُْفِلُحالَإِنَّنهُبِآيَاتِِهَكذَّنَبأَْوَكِذبا
وهذه.طماعغشاشمحتالسارقكاذبظالمفالقادياني((.[21:األنعام]

ياءأخالقمنليستالصفات أخالقمنهيوإنماالصادقين،والاألنب
أنيستحيلبهاوالموصوفوالطماعين،والنصابينوالمحتاليناللصوص

.نبيايكون

أنهلشخصيتهوالمكونةالسيئةالقاديانيأخالقمنإن:السادسالشاهد
ـذاب ـافقـك ـرفومـن ـب،ومـح ـذهومتالـع ـالـه ـةالخصـ ـتالمذموـم انتقـل

لىبالضرورة تهإ ادعىالقاديانيالميرزاأنذلكوتفصيل.وأتباعهديان
نبيوانهإلهيين،ووحيإلهاموصاحبورسول،نبيأنهوتكرارامرارا

حسبفالقادياني؛األولالفصلفيبيناهكمابه،يُؤمنلممنوكفّرعالمي،
كفرقدأنهبالضرورةيعنيوهذاشريعة،وصاحبورسولنبيزعمه

محمدبعدنبيالأنهاإلسالمقطعياتمنألنمسلما،وليساإلسالمبدين
كافرفهوغيرهيبتغيومناإلسالم،هوهللادينوأنوالسالم،الصالةعليه

حياتهطوالظلفإنهومنافقاكذاباكانلماذلكمعالقاديانيلكن.وخاسر
ليليعملكانأنهمعوأمته،محمدللنبيوتابعمسلمأنهيدعيماتأنإلى

.!!!!وسرقتهوإفسادهاإلسالملهدمنهار
منانتقالاإلسالمبدينالبواحوالكفر،والمكشوفالفاضحالنفاقذلك
منونفاقهكفرهفيلهمتبعونفهمبعده،منوالقاديانيينديانتهإلىالقادياني

المسلمينعنحقيقتهمإخفاءعلىويعملونويُغالطونيُخادعونلكنهمجهة،
خرىجهةمن برز.أ ثالوأ لكعلىم همذ شبكةعلىموقعهمفيأن ال

:اآلتيشعارهموضعواالمعلوماتية

األحمدية اإلسالمية للجماعة الرسمي العربي الموقع
والمسيحالمهدياإلمام:ويسمونهالقاديانيصورةيضعونذلكبعدثم

ـك.الموعــود ـاق،كــذبذـل ـرونـف ـديانتينوكـف ـةاإلســالمية،باـل واألحمدـي
ية قةألن.القاديان يةأنهيالحقي نةالقاديان قومديا بوةعلىت يانين القاد

هللاإالإلهال:كتابهيصحفالوعليه،اإلسالمبدينكفروهذاالمزعومة،
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وكانجهة،منأيضاالقادينيةبالديانةكفرهووكتابتههللا،رسولمحمد
هللارسولالقاديانيأحمد"هللاإالإلهال:يكتبواأناخرىجهةمنعليهم

لمعندمالكنهم.القاديانيةبالديانةإيمانلكنهاإلسالم،بدينكفروهذا،"
لدينهمانتصاراوالخداعالتقيةيُمارسونمنافقونفهمدينهمشعاريكتبوا

علىينطبقاألمرونفس.داخلهمنلهوهدمابهومكراباإلسالموتسترا
القاديانيكعبةأنهيالحقيقةألنالمكرمة،بمكةالمشرفةالكعبةصورة

الكعبةوضعلهميجوزواليحقفال.مكةفيوليستقاديانفيوأتباعه
نبيهمولهمأتباعه،وكفّروااإلسالمبدينكفرواألنهملهم،شعاراالمشرفة
أنسبقوقدالقاديانيأصولمنهياألموروهذه.المكذوبانووحيهم

بدينوكفروكذبنفاقهيتلكوأفعالهم.األولالفصلفيووثقناهابيناها
.والنفاقالكفرعلمهمالذيكبيرهمالقاديانيعنالقاديانيونورثهاإلسالم

:بـالمعلوماتيةالشبكةعلىموقعهمسمواأنهمأيضاالقاديانييننفاقومن
األحمدية اإلسالمية للجماعة الرسمي العربي الموقع

الألنهللحقيقة،وتزييفونفاقكذبوفيهباطل،وهواالسم،بذلكسموه
نبيهمألنأصال،اإلسالمإلىينتمواأنواليتسمواأنلهميجوزواليصح

وليس،القاديانيديانةهيوديانتهمالقادياني،وحيهوووحيهم،القادياني
.دينهماإلسالموالكتابهمنالقرآنوال-والسالمالصالةعليه-محمدنبيهم

الجاهلفهوبينهمالجمعإمكانيةيدعيومناألمرين،بينالجمعيُمكنوال
يسمواأنعليهمفيجبوعليه.مغالطمخادعمنافقكافرأويقول،مايعي

قع:موقعهم عربيالمو نةالرسميال يةللديا يةالغالم قعأو.القاديان المو
نةالرسميالعربي يةللديا يةالميرزائ الرسميالعربيالموقعأو.القاديان
أو.القاديانيةللديانةالرسميالعربيالموقعأو.القاديانيةاألحمديةللديانة
األحمديةالديانةألتباعأوالقاديانية،الديانةألتباعالرسميالعربيالموقع

والشرعاأبدايصحوال.القاديانيةالغالميةالديانةألتباعأوالقاديانية،
نفاقهوبذلكوتسميته.اإلسالميةبالجماعةموقعهمتسميةعلماوالعقال

فر لديانتيّنوك يةاإلسالمية،با لك.معاوالقاديان قةهيت كناألمر،حقي ل
والشــيطانالهـوىوعبــدةوالنفــاقاألهــواءأهــلمـنوغــيرهمالقاديــانيين
انتصـاراوتناقضـاتهمونفــاقهمبكفــرهميُبــالونالبشــر،المـنوأســيادهم
!!!!.البشرمنوأسيادهموشياطينهمألهوائهم



104

بمانفسهويمدحيكذبأنهالذميمة،القاديانيأخالقمن:السابعالشاهد
أنه،"الرحمنمنن"لكتابهتأليفهعنقالأنهذلكمن.فيهوليسيفعلهلم

منوفرغكتابه،لتأليفم1895سنةمنونصفشهرقرابةجهودابذل
أيارمايوشهرانتهاءقبلإنجازهمنوفرغنا"بقولهالمدةتلكفيإنجازه

الكتاب،هذاعلىاليومكلالمدةهذهخالل))يعمللموأنه".العامنفسفي
الفترة،هذهخاللربعهأواليومثلثخالللتأليفهوفكرناجهدنابذلنابل

عشرةأوأسبوعخاللالعملهذاأنجزنافربمااليومطوالالجهدبذلناولو
.((...بذلناهاالتيالجهودبذلعليهفليسالخصموأماأيام،

قةلكن لهماخالفوُمقدمهالكتابناشرألنكذلك،ليستالحقي قا
نهوقالالقادياني، تأليفبدأبأ بهب لرحمنمنن"كتا ،1895عام))"ا

مقدمةعلىسيحتويالكتابهذاأنوذكرالعام،ذلكفيمقدمتهوأنهى
..ولكنهوخاتمة،وأبواب أمورإلىُصرفحيثيُكمله،أنقبلتوفي.

عامفينُشرحتىهوكماظلبلعهده،فييُنشرلمولهذاأخرى،كثيرة
.((...النساخأخطاءفيهبقيتفقديراجعهلم))أنهوبما،...((1922

الكتاب،أكملأنهزعمعندماكاذباكانالقاديانيأن،ذلكمنواضح
1895سنةونصفشهرظرففيقياسيظرففيأكملهبأنهوتفاخر

بهيُكمللمفهوكذلك،ليستفالحقيقة.هـ كتبوإنماالمدة،تلكفيكتا
يُنشرولمماتنذحتىالقاديانييُكملهولمناقصاالكتابوبقيفقط،المقدمة

.سنة14نحوبعدإال
لموهوالكتابأكملأنهزعمأنهأيقالهفيماصادقايكنلمفالقادياني

مدةفيكتابهأكملفعالكانلوالقاديانيأنأيضاهذاويؤيد.أصاليُكمله
أنوبما.موتهقبللنشرهأكثرأوعامين،أوعام،فيأوونصفشهر

أنعلىهذادلسنة14بنحوموتهبعدم1922سنةفيإاليُنشرلمالكتاب
بدعوىخصومهعلىوتعالماوتعالياافتخاراذلكوتعمدكاذباكانالقادياني

والنبي،والمؤمنيفعلهالهذاوفعله.قياسيظرففيكتابهألفأنه
.نفسهيحترمإنسان

أوأسبوع:فيكتابهألنجزربماللتأليفتفّرغلوبأنهزعمهأنكما
محله،غيرفيافتخارهو؛ذلكفعليستطيعالخصمهوأنأيام،عشرة
للنبوةادعائهفيكاذببأنهضدهدامغدليلوهوجهة؛منيصحالوزعم

ألفلكيجهودابذلبأنهالقاديانياعترافإن،أوالألنه.أخرىجهةمن
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فيأنجزهلربمااليومطوالجهدهبذللووانهونصف،شهرفيكتابه
جداوخطيرثميناعترافهو-فقطالمقدمةكتببل-أيام،عشرةأوأسبوع

النبيألن.نبياليسبأنهنفسهعلىبهيشهدالمحرف،المفتريالقاديانيمن
هللا،عندمنمباشرةالعلميتلقى،وإنماالكتبيُؤلفأنيجوزواليصحال

والقادياني.نبياليسبأنهقطعيودليلللنبوةنقضهومنهالتلقيوعدم
ببذلالكتبيؤلفونالذينالعلمأهلمنغيرهعنيختلفالاالعترافبذلك

.كتبهملتأليفوالمالية،واليدويةالفكريةالجهود
منهوبل،يصحلمقياسيظرففيكتابهألفبأنهافتخارهإن:ثانيا
سنةمنونصفشهرظرففيفقطمقدمتهكتبأنهالثابتألن،أكاذيبه
111حجمهكتابتأليفبأنعلما.أعالهبيناهكمايُكملهولم،م1895
منمتمكناوكان،لكتابتهتفرغلمنشهرمنأقلفيتأليفهيُمكنصفحة
تقيالشيخصنفوقد.لهيكتبمن،ووجدالتأليففيخبرةولهعلمه،
فيالعصرصالةبعدجلسةفيالواسيطيةالرسالة:كتابهتيميةبنالدين
الظهربينجلسةفيالحمويةالعقيدة:كتابوألفأكثر،أوصفحةمئةنحو

ومغالطومحرفكاذبفالقادياني.الواسيطيةمنحجماأكبروهيوالعصر
.فيهليسبمانفسهومدحزعمه،فيما

القاديانيكانلما:-السيئةالقاديانيخصالمنالثامن-األخيرالشاهد
لمفإنهونفاقه؛كذبهفضحقدتعالىهللاوأنللنبوة،ادعائهفيكاذبأنهيعلم

ويسترحاله،يسترولكيونفاقه؛وكفرهضاللهعلىمصراوظليرتدع
.خصومهعلىونصرهبآياته،أيدههللاأنيدعيأصبحوفضائحهعوراته

لمعاداتيهبمن،وكلمجالكلفينصرنيربىإن")):قولهذلكمن
((."الحضيضفيهللاأسقطه

.والغثيانوالتعجبالضحكيُثيروتفصيال،جملةباطلالزعمذلك:أقول
هللاأنجداكثيرةبأدلةهذاكتابنافيأثبتنافقدتماما،ذلكخالفالحقيقةألن

فضائحوفضحهمهيناخذالناالقاديانيأحمدغالمالميرزاخذلقدتعالى
ادعىعندمااإلسالم،بدينكفرأنهالقاديانيبأقوالأثبتنامنها.جداكثيرة

لنحالههذاومن.المسلمينوكفراألنبياء،فيوطعن،باهللوأشركالنبوة،
لنحالههذاومنُمحرفا،دجاالأفاكاكانالقاديانيأنمنها.هللاينصره
فقد،سارقاكانالقاديانيأنالقطعيةباألدلةأثبتناأنناومنها.هللاينصره

علىوتحايلإليه،أوحاههللاأنوأدعىلنفسهونسبهلهليسكالمسرق
وحيهأنومنها".أحكديةبراهين"كتابهألفعندماأموالهموأكلالناس
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مزعوم لوءاكانال شرعيةباألخطاءمم يةال واللغوية،والتاريخيةوالعلم
فيكذّبهتعالىهللاأنومنها.للنبوةادعائهفيكذبهعلىقطعيةأدلةفكانت

ته، شيخمعآخرهانبوءا ناءال لماألمرتسري،هللاث شيخيمتف وماتال
تهالقادياني، القاديانيأنذلكوخالصة.مرحاضهعلىبالكوليراهللاأما

رشدهإلىرجعواليرتدعلملكنه،كاذببأنهيعلموهوزعمهفيكاذب
أنإلىالناسوعلىورسولهودينههللاعلىيكذبوظلله،هللاخذالنرغم
.مات

بعضعلينابهيعترضربمااعتراضاهناأوردالمبحثهذاإنهاءوقبل
منهصدرتكذباتالقاديانيالميرزاعلىتُنكرونلماذا:مفادهالقاديانيين،

يه-الرسولذكروقدإكراها،أوخطأربما النبيأن-والسالمالصالةعل
أنهريرةأبىعن))الصحيحفيكماكذباتثالثكذبأيضاهوإبراهيم
السالمعليهالنبىإبراهيميكذبلم»:قال-وسلمعليههللاصلى-هللارسول

:الصافات]َسِقيٌمإِنِّي)):قولههللاذاتفىاثنتينكذبات،ثالثإالقط
شأنفيوواحدة.(([63:األنبياء]َهذَاَكبِيُرُهْمفَعَلَهُبَْل:))وقوله[((.89

هذاإن:لهافقالالناسأحسنوكانتسارةومعهجبارأرضقدمفإنهسارة
فإنكأختيأنكفأخبريهسألكفإنعليكيغلبنيامرأتيأنكيعلمإنالجبار
دخلفلماوغيركغيريمسلمااألرضفيأعلمالفإنياإلسالمفيأختي

ينبغيالامرأةأرضكقدملقد:لهفقالأتاهالجبارأهلبعضرآهاأرضه
إلىالسالمعليهإبراهيمفقامبهافأتيإليهافأرسل.لكإالتكونأنلها

شديدةقبضةيدهفقبضتإليهايدهبسطأنيتمالكلمعليهدخلتفلماالصالة
منأشدفقبضتفعادففعلت.أضركواليدييطلقأنهللاادعيلها:فقال

القبضتينمنأشدفقبضتفعادففعلتذلكمثللهافقالاألولىالقبضة
وأطلقتففعلت.أضركالأنهللافلكيدييطلقأنهللاادعيفقالاألوليين

بإنسانتأتنيولمبشيطانأتيتنيإنماإنك:لهفقالبهاجاءالذيودعايده
إبراهيمرآهافلماتمشيفأقبلتقال.هاجروأعطهاأرضيمنفأخرجها

وأخدمالفاجريدهللاكفخيراقالتمهيم:لهافقالانصرفالسالمعليه
..((السماءماءبنيياأمكمفتلك:هريرةأبوقال.خادما

ذلكمنأقلوالعشرةوالثالثةليستالقاديانيأكاذيبإن:أوال:أقول
وأنواعهاأشكالهااختالف،علىباآلالفتُقدرجداكثيرةأكاذيبهيوإنما

المعاريضمنليستأكاذيبهأنكما.ورسائلهوإعالناتهكتبهفيمبثوثة
تسمىقد،وجهمنأكثرتحتملهيوإنماكذبا،ليستوالمعاريضأصال،
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الذيالكذب،خالفوهذابالمعاريض،تُعرفولهذاحقيقة،التجوزاكذبا
علىُمكرهاوالمضطرايكنلمأكاذيبهفيوالقادياني.واحداوجهايحمل
ثةلغاياتإصرارسابقوعنوتعمداقصداكذبهاوإنما،قولها فيخبي
.الباطلتيّنوديانتهلنبوتهوانتصارانفسه،

ليستاتخذهاالتيوالمواقفيكذب،لم-السالمعليه-إبراهيمإن:ثانيا
)"قولــهإنأوال،:اآلتيــةوالشــواهدالمعطيــاتبــدليلكــذبا، َسِقيٌمإِنِّي)

،عضوياالنفسيامريضاكانفعالألنه،كذبةليس،[(89:الصافات]
اآليةوسياق.باهللوالكفرتكذيبهعلىوإصرارهموعنادهمقومهكفربسبب
ِدُوَنآِلَهةًأَئِْفًكاتَْعبُدُوَنَماذَاَوقَْوِمِهأِلَبِيِهقَاَلإِْذ)):وهوقلتُه،مايُثبت َّن

()َسِقيٌمإِنِّيفَقَاَلالنُّمُجوِمفِينَْظَرةًفَنََظَراْلعَالَِميَنبَِرّبَِظنُّمُكْمفََماتُِريدُوَن
سقيما-السالمعليه-إبراهيميكونأنجداالعاديفمن(.88-85:الصافات

محمدانبيهحالوصفتعالىهللاأنمثالذلكمن.قومهعنادبسببنفسيا
لَّنْمإِنآثَاِرِهْمَعلَىنَّنْفَسَكبَاِخٌعفَلَعَلَّنَك)):فقالقريش،كفارمنموقفهفي

ًاْلَحِديِثبَِهذَايُْؤِمنُوا ([6:الكهــف]أََسفا )،و( َعلَْيِهْمنَْفُسَكتَْذَهْبفاََل)
َإِنَّنَحَسَراٍت علىينطبقاألمرونفس[((.8:فاطر]يَْصنَعُوَنبَِماَعِليٌمَّن

منيرونهمابسببتعالىهللاإلىدعوتهمفيالمخلصينالدعاةمنكثير
.المسلمينبالدفيوانحرافاتظلم

َكانُواإِنفَاْسأَلُوُهْمَهذَاَكبِيُرُهْمفَعَلَهُبَْل)):لقومهإبراهيمقولإن:ثالثا
فعلالذيهوليسبأنهلهميقللمألنه،كذبةليس[(63:األنبياء]يَنِطقُوَن

فهو.مباشرغيربطريقفعلهالذيهوبأنهاعترفوإنما،بآلهتهمذلك
قومهعلىالحجةأقامةمنهالهدفكالمه،فيبالضرورةمتضمناعتراض
ألنبآلهتهمدلكفعلالذيهوبأنهاالعترافمععقولهموإيقاظوتوبيخهم

أنأيضاذلكعلىوالشاهد.ذلكبهميفعلأنيستحيلغيرهوالكبيرهم
همجيدا،الرسالةفهمواقومه فر،علىأصروالكن بإحراقوطالبواالك

باعترافهبآلهتهمذلكفعلالذيهوبأنهعرفواألنهمالسالم،عليهإبراهيم
:تعالىقولهفيكمابأكملهاالحادثةإلىبالنظرواضحهذاوكالمنا.هو
فَاْسأَلُوُهْمَهذَاَكبِيُرُهْمفَعَلَهُبَْلقَاَلإِْبَراِهيُميَابِآِلَهتِنَاَهذَافَعَْلَتأَأَْنَتقَالُوا))
نُِكُسواثُمَّنالظَّناِلُموَنأَْنتُُمإِنَّنُكْمفَقَالُواأَْنفُِسِهْمإِلَىفََرَجعُوايَْنِطقُوَنَكانُواإِْن

ِدُوِنِمْنأَفَتَْعبُدُوَنقَاَليَْنِطقُوَنَهُؤاَلِءَماَعِلْمَتلَقَْدُرُءوِسِهْمَعلَى اَلَماَّن
ُكْمَواَلَشْيئًايَْنفَعُُكْم ِدُوِنِمْنتَْعبُدُوَنَوِلَمالَُكْمأُّفٍيَُضرُّم قَالُواتَْعِقلُوَنأَفاََلَّن
قُوهُ .((68-62:األنبياء))فَاِعِليَنُكْنتُْمإِْنآِلَهتَُكْمَواْنُصُرواَحّرِ
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يعلمإنالجبارهذاإن)):لزوجتهالسالمعليهإبراهيمقولأما:رابعا
نك مرأتيأ بنيا يكيغل نكفأخبريهسألكفإنعل ختىأ نكأ ختيفإ فىأ

هوهذاوتصرفه،اإلسالمفيأختهفعالوهيكذبا،ليسفهذا((...اإلسالم
بحرامليستوهي،المعاريضضمنيندرج،وقولهوالفطنة،الذكاءمن
نهباباصحيحهفيالبخاريوضعوقد.إليهاحاجةفيكانلمن :عنوا

.ذلكعلىشواهدواوردالكذب،عنمندوحةالمعاريض
فِيَواْذُكْر)):فقالبالصدقإبراهيمنبيهوصفتعالىهللاإن:خامسا

ًَكاَنإِنَّنهُإِْبَراِهيَماْلِكتَاِب يقا ًِصدِّ فقطصادقاليسفإبراهيم،[(41:مريم]نَّنبِيّا
لههذاومن.صديقاكانبل لكيكذب،أنيُمكنالحا لتيالمواقفوت ا

كمااألمرأنوبما.بذلكوصفهايصحوال،كذباليستالحديثذكرها
الحديثعنعبرعندماأخطأالحديثرواةاحدأنوالراجحفالظاهربيناه،

البالمعنىالحديثروىأنهبحكم.بالكذبالمواقفتلكفوصفبكالمه،
باللفظ

للدفاعبهاالتذرعيصحوالكذبا،ليستالمواقفتلكأنيتبينوبذلك
وعلىورسولهودينههللاعلىالكذبيتعمدكانالذيالدجالالقاديانيعن

بلأصال،المعاريضمنوليستجداكثيرةوأكاذيبه.الناسوعلىأصحابه
.وترصدإصرارسابقعنالمفضوحالمكشوفالكذبمنهي

باألدلــةللقاديانيــةنقضــنامــنتبيــن-الثالــث-الفصــللهــذاوختامــا
ته،فيكاذباكانالقاديانيأناألخالقية، نهنبوءا هللاعلىعمداكذبوا

ناس،وعلىورسوله نهال فاقأخرىسيئةبخصالأيضااتصفوا كالن
واليتصفلمالقاديانيأنذلككلمنفتبين.والسفسطةوالخداعوالغش
اتصفوإنما،والصالحيناألنبياءصفاتمنواحدةحسنةأخالقيةبصفة

نهقطعاتُثبتسيئةمعظمهابخصال نهللنبوة،ادعائهفيكاذباكانأ وأ
ديانتهتكونأنيُمكنوالاألشكال،منشكلبأينبيايكونأنيستحيل

.صحيحةوالإلهية،ديانة
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الرابعالفصل
القاديانيةالنبوةبطالنعلىالعلميةاألدلة

:المزعومةنبوتهتنقضالعلميةالقاديانيسرقات:أوال
:المزعومةنبوتهتنقضالعلميةالقاديانيأخطاء:ثانيا
:المزعومةنبوتهتنقضالقاديانيومستحيالتتناقضات:ثالثا

:المزعومةنبوتهينقضالقاديانيعنداالستداللمنهج:رابعا
:للنبوةادعائهفيالقاديانيوشبهاتمزاعممصير:خامسا
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القاديانيةالنبوةبطالنعلىالعلميةاألدلة

لتيالعلميةاألدلةتتعلق للنبوةالقاديانيالميرزاإدعاءبهاننقضا
علميــةوأباطيــلوتحريفــاتأخطــاءوتضــمنتتناولهــاالــتيبالمواضــيع

الشواهدمنهالها،القاديانياستخدامحسبعلومعدةعلىموزعةمتنوعة،
:اآلتيةالعلمية

:المزعومةنبوتهتنقضالعلميةالقاديانيسرقات:أوال
وصاحبورسولنبيأنهبحكموحياإليهأوحىهللاأنالقاديانيزعم
عليه،هللاانزلهإلهياكالماليسالمزعومالوحيهذا.زعمهحسبشريعة
نفسه،إلىونسبهوانتحلهسرقهكالمهووإنماكالمه،ليسكالمهووإنما
يهأنزلههللاأنبدعوى منالعلميةالسرقاتضمنيندرجهذاوفعله.عل
سارق،القاديانيأنأخرىجهةمنتُثبتقطعيةعلميةأدلةوهيجهة؛
ســرقوقــد.نبيــايكــونأنيســتحيلفالقاديــانيســارقا،يكــونالوالنــبي
منآخرقسماوسرق،الكريمالقرآنمنالمزعوموحيهمعظمالقادياني
منآخروقسماواألدب،اللغةكتبمنآخروقسماالنبوية،األحاديث
:يأتيفيماذلكوتفصيلمتفرقة،أخرىمصادر

:الكريمالقرآنمنالقاديانيسرقات:أوال
ميرزاسرق يانيال ئاتالقاد مام يةاآلياتآالفورب خذهاالقرآن آ
أنبدعوىلنفسهونسبهاوانتحلهاسوره،مختلفمنوُمكرراتمتفرقات
حرفهآخروقسمتصرف،دونهوكماسرقهمنهاقِسم.إليهأوحاهاهللا

منسرقهاأخرىونصوصبأقوالهالقسمينوأخلطالنقصان،أوبالزيادة
وحيهمعظمسرقهاالتيالقرآنيةاآلياتوتُمثل.وغيرهاواألدباللغةكتب

فعلهمنوالقتل،والعقلالشرعبميزانعلميةجريمةهذاوفعلهالمزعوم،
آياتيسرقومن.العقاببأشديُعاقبأنيجبمجرمكذابسارقفهو
يُمكنوالدجال،زنديقمنافقكافرضالفهولنفسهوينسبهاالكريمالقرآن
.شريفاإنساناوالمسلما،والنبيا،يكونأن
شكدونمنشيطانيعملهوالكريمللقرآنالقاديانيسرقةأنشكوال
شخصيةعنوكاشفمفضوح،مكشوفإجراميفعلوهوجهة،من

يحقواليصحالألنهكذلكهو.أخرىجهةمنوالخبيثةالدنيئةالقادياني
تعالىهللاأنزلهإلهيوحيالقرآنألنلنفسه،وينسبهالقرآنيسرقأنله
يحقفالوالسالم؛الصالةعليههللاعبدبنمحمداألنبياءخاتمنبيهعلى
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فهوذلكيفعلومن.لنفسهوينسبهالقرآنيسرقأنلغيرهوالللقادياني
يه.وحيهيكونولنومكشوفباطلوعملهومجرموكذابسارق وعل
وعملهسرق،مهماوحيهالقرآنيصبحفلنالقرآنسرقعندماقالقادياني
نبيهعلىتعالىهللاانزلهالقرآنأنوهيشيئاالحقيقةمنيُغيرلنهذا
يهمحمد سالم،الصالةعل يسوال يانيعندول سرقةإالالقاد واآليات.ال
ية لتيالكثيرةالقرآن يانيسرقهاا ياتستبقىالقاد يةآ ولنمسروقةقرآن
.المزعوموحيهتصبح
وحيه،القرآنيصبحأنيُمكنفالالقادياني،فعلكماالقرآنيسرقومن
نبيفال،والسالمالصالةعليهمحمداألنبياءخاتمهوبهجاءالذيألن
.آخرإلهيكتاببعدهيأتيفلنالسماويةالكتبخاتمهووالقرآنبعده،

.ادعاهفيماسارقكاذبفالقادياني
ألن،نبيايكونفلنلنفسهونسبهالقاديانيفعلكماالقرآنيسرقومن
بوحييأتيوإنما،غيرهوحيسرقماحقانبياكانولويسرق،الالنبي
قرآنسرقالقاديانيأنوبماجديد؛ سارقفهوجديدبوحييأتولمال
.نبيايكونأنيُمكنوالنبياوليس
أوحاههللابأنوزعمهوانتحالهالكريمللقرآنالقاديانيسرقةأنشكوال
تعالىهللاألننبيا،وليسكاذبِلصسارقانهعلىقطعيدليلهوإليه
وبسرقات.أبداالباطليأتيهالحكيمُمحكمواحدكتابالقرآنأنأخبرنا

يحتكميكنلمبأنهنفسهعلىالقطعيةاألدلةأقامقدالقرآنآلياتالقادياني
.وشيطانههواهسرقاتهفييحتكمكانوإنماعلموالعقل،والشرع،إلى
ونسبهاالقرآنمناآلالفربمابلاآلياتمئاتسرقالقادياتيأنوبما
وهذامنها،ليسمافيهاوأدخلمواضعهامنوحرفهاسرقهاقدفهولنفسه
هللايحرفأنيُمكنفال.إلهيافعالوليسإجراميقاديانيشيطانيفعل
.العزيزكتابهبحفظتعهدوقداألفاعيل،تلكفيهويفعلكتابه،

عد لكوب قدماتت ماأوردالضرورية،الم سرقاتمنشواهديأتيفي
ألنهامنهاأُكثرفال.الحصرالالتمثيلبابمنقرآنيةآلياتالقادياني
منأخرجهابعدمابهاوتالعبوانتحلهاسرقهاوالقاديانيالبطالن،ظاهرة
.أخرىبكلماتأخلطهاثم،بعضهافيوتصرف،وسورهامواضعها
:اآلتيةالشواهدمنهاأذكر

:نصههذا،وحياإليهأوحىهللاأنالقاديانيزعم:األولالشاهد
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أوال،.!!!!السارقاألفاكالقاديانيفعلهمماوتعجبوتدبرأنظر:أقول
سور،منهاعدةمنمتفرقات،وآياتالبسملةسرقأنه،فعلهمنواضح

بذلكوهو.والنقصانبالزيادةفيهاتصرفوأخرىهي،كماسرقهاآيات
والنفاقوالخداع،،والغشوالسرقةالكذببينجمعقداإلجراميالفعل

هللاعلىوالكذببه،جاءالذيونبيهالكريمبالقرآنوالكفربلوالتحريف،
لذيتعالى نهأنزلا الصالةعليههللاعبدبنمحمدالخاتمنبيهعلىقرآ

يكونأنويستحيلاإلسالمبدينوكافركاذبفهوذلكيفعلومن.والسالم
.نبيا

يا ية،اآلياتتلكسرقبعدماالقاديانيإن:ثان بسرقتهايكتفلمالقرآن
بهاألحقوإنماوانتحلها،وسورهامواضعهامنأخرجهابعدماوتحريفها

هللاباركأحمديا":قولههوغيره،منسرقهأواختلقه،قرآناليسكالما
"..وتعلّمعلّممنفتباركوسلمعليههللاصلىمحمدمنبركةكل...فيك

لتياآلياتومن افتريتهإنقل)):قولهفيهاوتصرفبالسرقةحرفهاا
قرآنفيوهي،((شديدأجرامفعلي كريمال )ال إِِن قُْلاْفتََراهُيَقُولُوَنأَْم)

ْإِْجَراِمي فَعَلَيَّر اْفتََرْيتُهُ ابَِريٌءَوأَنَا مَّن (35:هــود]تُْجَرُموَنّمِ ) فحــذف،[
المؤمنينأولوأناأمرتإنيقل)):قولهومنها".شديد"وزادالياء،حرف

أَْنأُِمْرُتإِنِّيقُْل)):هماأخرى،كلمةوزادآيتين،منوركبهأخذه،((
َأَْعبُدَ ًَّن يَنلَّنهُُمْخِلصا لدِّ أُِمْرُتَوبِذَِلَكلَهَُشِريَكالَ))و،[((11:الزمر]ا
ْ ُلَوأَنَا "مكانالمؤمنين"كلمةوضعثم،(([163:األنعام]اْلُمْسِلِميَنأَوَّن

."المسلمين
هللاكالميحرفومنشك،دونمنوتحريفتالعبهوالفعلذلك

.منافقكافرمضلضالفهوينتحله،ثمكالقاديانيتعمدا
أنهوانتحالهاالقرآنيةاآلياتلتلكالقاديانيسرقةعنترتبمماإن:ثالثا
هر هاظ ككفي ما،انسـجاموعـدمتف وحيـهوإبطـالفضـحهفـييزيـدم

ًِلتُنِذَر)):تعالىلقولهسرقتهإنمنها.المزعوم اقَْوما :يس]آبَاُؤُهْمأُنِذَرمَّن
قومه،معمحمدالنيعلىينطبقوإنماأبداالقاديانيعلىينطبقال(([6

معمسلمينكانواقومهفإنعليهنزلالوحيأنزعمالذيالقاديانيوأما
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فالوحي.مسلمينوكانواآمنواولذلكاإلسالمبمجيءالنذيروجاءهمأبائهم
ووضعهالقاديانيسرقهوإنماللواقع،مخالفعليهنزلالقاديانيزعمالذي

كذبهعلىدامغادليالهذافكان.هواهحسببهاوألصقهاألخرىاآلياتمع
.األخرىالقطعيةاألدلةإلىيُضاف

َوَزَهَقاْلَحقُّمَجاءَوقُْل)):تعالىلقولهالقاديانيسرقةإنأيضاومنها
ًَكاَناْلبَاِطَلإِنَّناْلبَاِطُل القادياني،ضددليلهو[((81:اإلسراء]َزُهوقا

محمدالنبيبهجاءماعلىوإنماوضعه،علىوالعليهتنطبقالألنها
الكتابوأهلالمشركينعلىهللاونصرهبالوحيجاءوالسالمالصالةعليه

ووحيهودينهالقاديانيعلىينطبقالهذالكن.كلهالدينعلىدينهوأظهر
لم.المسروقيّنالمكذوبين ياني،معحقأييأتو حقألنالقاد وهوال

والتحريف؛والنفاقوالكذببالباطلجاءوالقاديانيموجودا،وكاناإلسالم
جهةومن.وتحريفهونفاقهألكاذيبهوفضحلمزاعمهنقضهياآليةفتلك

يأتولموالضالل،بالكفرجاءالقاديانيأنقطعاالمؤكدمنفمنأخرى
مابالحق، فهعلىوعملالحقعلىكذبوإن ومن.وتعمداقصداتحري
المستوياتجميععلىتعالىهللاوخذلهينتصر،لمالقاديانيأنأيضاالمؤكد

،!!وانتصر؟؟بهجاءالذيالحقفأين.مرحاضهعلىبالكوليراأماتهحتى
وهواإلسالمبقيفقدأصال،ذلكيحدثلم!!!!.زهق؟؟الذيالباطلوأين
تشهداآليةفتلك.القاديانيبهجاءالذيالباطلوزهقمنتصرا،قائماالحق

غيرفيوضعهافقدموضعهامنوأخرجهاسرقهاكماالقاديانيأنبنفسها
والنبياوليسمحرفكاذبأنهوبينتضده،وأصبحتففضحتهمكانها
.شريفاإنساناوالمسلما

ها نهأيضاومن يانيقولعقالوالشرعايصحالأ وحيهفيالقاد
"وتعلمعلممنفتباركوسلمعليههللاصلىمحمدمنبركةكل"المزعوم

منهيوإنمامحمدعندمنليستالبركاتألنشرعاباطلهذاقوله.
مناحدعندمنوليستسبحانهعندهمنوالبركاتالفضلألنهللا،عند

إِنَّنقُْل)):تعالىقال.المخلوقاتمنغيرهممنوالاألنبياءمنوالالبشر
ِبِيَِداْلفَْضَل ــِهّ ُيََشاُءَمنيُْؤتِـي ّ ــٌمَواِسٌعَو ــرانآل]َعِلـي :عـم

ُيََشاُءَمنبَِرْحَمتِِهيَْختَصُّم))،و[((73 ّ :عمرانآل]اْلعَِظيِماْلفَْضِلذُوَو
ِفَْضُلذَِلَك))و،(([74 ُيََشاُءَمنيُْؤتِيِهَّن َّن :الجمعة]اْلعَِظيِماْلفَْضِلذُوَو
فِيأَْقَواتََهافِيَهاَوقَدَّنَرفِيَهاَوبَاَرَكفَْوقَِهاِمنَرَواِسَيفِيَهاَوَجعََل))،و[((4

ائِِليَنَسَواءأَيَّناٍمأَْربَعَِة [((.10:فصلت]لِّلسَّن
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يانيأنقطعايتبينوبذلك ياتسرقالقاد يةآ هاثمكثيرة،قرآن انتحل
لىونسبها لهنفسه،إ يا،يجعلهولنباطل،هذاوفِع مكرهأظهروإنمانب
حرفقديكونللقرآنوبسرقتهجهة،منوضاللهونفاقهوكفرهوخبثه

كاذبأنهعلىذلكفدل.أخرىجهةمنهواهحسببهاوتالعبآياته
.نبيايكونأنويستحيلومخادع،ومحرف

أوحىهللاأنزعم-:الكريمللقرآنالقاديانيسرقاتمن-الثانيالشاهد
المسيحجعلكالذيهللالحمد.فشلمنوهممائنامنأنت:))لهفقالإليه
...عجيبهللاهوقل؟،هذالكأنىقالوا.تعلمتكنلمماوعلمك،مريمبن
علعمايُسـألال .يُسـألونوهـميف . وأفطـر،أقـوم،الرسـولمعإنـي.

((....المعلومالوقتيومإلىاألرضأبرحولن...وأصوم

،قرآنيةآياتسرقأنهالمحرفالكذابذلككالممنواضح:أقول
وكلباطال،زائفاآخركالمابهاألحقثمهواه،حسبفيهتصرفوبعضها

إن،أوالألنه.والخداعوالتحريفوالنفاقوالزندقة،بالكفرعليهيشهدذلك
ِفَْضُلَوَكاَنتَْعلَُمتَُكْنلَْمَماَوَعلَّنَمَك)):هيالقرآنمنسرقهاالتياآليات ّ
ًَعلَْيَك ِمْنُهَوقَالَْتَهـذَالَِكأَنَّنىَمْريَُميَاقَاَل))و،(([113:النساء]َعِظيما
ِِعنِد َإنَّنّ هذهلكن،[((37:عمرانآل]ِحَساٍببِغَْيِريََشاُءَمنيَْرُزُقّ

ايُْسأَُلاَل))و."لَكأنى"المذكربضميرالقاديانيعندوردتاآلية َعمَّن
.[((23:األنبياء]يُْسأَلُوَنَوُهْميَْفعَُل

،...(("المعلومالوقتيومإلىاألرضأبرحولن"القاديانيقولوأما
طتُْمَماقَْبُلَوِمن)):هما،آيتينمنوركبهسرقهفقد فَلَْنيُوُسَففِيفَرَّن

ُيَْحُكَمأَْوأَبِيِلييَأْذََنَحتَّنَىاألَْرَضأَْبَرَح يوسف]اْلَحاِكِميَنَخْيُرَوُهَوِليّ
:الحجر()اْلَمْعلُوِماْلَوْقِتيَْوِمإِلَىاْلُمْنَظِريَنِمَنفَإِنَّنَكقَاَل))،و[((80:

37-38.))

آياتسرقكماأنهالمختلقالمزعومالقاديانيوحيأباطيلمن:ثانيا
علىوالتأكيدوزندقتهفضحهفيزادتأباطيلبهاألحققفدوحرفهاقرآنية

وأصوموأفطر،أقوم،الرسولمعإني".:كقوله،منافقمحرفكاذبأنه
قةقولهيصحالهذاقوله". فرألنهمجازا،والتجّوزاوالحقي باهللُك

يس.مكشوفةوزندقةبه،وشرك الباطلالكالمذلكقولالجنونمنأل
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مخلوقاتهيُشبهالتعالىهللاأنبحكمالبطالن،ظاهرقولهأليسوالتافه؟،
البَِصيُرالسَّنِميُعَوُهَوَشْيٌءَكِمثِْلِهلَْيَس)):تعالىقال.صفاتهفيوالذاتهفي

[((.11:الشورى]
كفرأيضاهوهذاوزعمه".فشلمنوهممائنامنأنت":قولهومنها

القاديانيأنعلىقطعاويدلواالشمئزاز،والغثيانالتقززويُثيروزندقة
قةًقولهيصحالالكالمذلكألن.زنديقكافركاذب والتجّوزاًوالحقي
عالىهللاأنبحكم،!مجـازا ):ت البَِصيُرالسَّنِميُعَوُهَوَشْيٌءَكِمثِْلِهلَْيَس)

.(([11:الشورى]
مستحيلهذا".مريمبنالمسيحجعلكالذيهللالحمد":قولهومنها

قالههوىصاحبزنديقأو،جاهلأو،مجنونإاليقولهوالوعقالشرعا
يُمكنوالببطالنه،للحكميكفيوتصّورهقطعاباطلوهو.نفسهفيلغايات

السالمعليهمريمابنالمسيحألن.صريحصارختناقضألنهيحدثأن
ومكانزمانولهنبوتهأكملهللاأنبياءمنونبي،وصفاتهبذاتهإنسان
ياني.فيهماظهر تهإنسانأيضاهووالقاد نهوصفاتهبذا نه،وبزما ومكا
قطعافيستحيلوعليهواحد،شخصأماموليسشخصيتينأمامهنافنحن

قولأنويستحيلالمسيح،هوالقاديانييكونأن الكالمذلكتعالىهللاي
أختلقهـاوجنونياتــهالقاديــانيأكاذيــبمـنهــووإنمـاوالمســتحيل؛الباطـل

أنسبقنفسهالقاديانيأنأيضاذلكعلىوالدليل.وشيطانهلهواهانتصارا
ومسيحإسرايل،بنيمسيح:مسيحانيوجدأنفيهزعملهكالماأوردنا

وفي،قالهآخرباطللنقضبباطلنفسهعلىالمسيحيردوهنا.المسلمين
.والتناقضالباطلمنيخرجلماألمرين

،((تعلمتكنلمماوعلمك)):لهقالهللاأنالقاديانيزعمومنها
معناهافإنالقادياني،سرقهاكريمةآيةهوالقولذلكأنعنالنظربغض
هللاأنفلو.تعالىهللاعلىمكشوفافتراءوهوعليه،تصدقالألنهاباطل
هللاعلىكذبولماالنبوة،ادعىمايعلم،يكنلمماالقاديانيعلّمتعالى

كثيرةوتاريخيةوعلميةشرعيةأخطاءفيوقعولماالناس،وعلىورسوله
ناهكما نافيبي هللاعلىبهاوكذباآلية،تلكسرقفالقادياني.هذاكتاب

القرآنخالفماعلمههللاأنلو،ألنهقطعاباطلزعموهذا.الناسوعلى
.إليهونسبهسرقهوال

سرقاتإلىأضفناها،إذاالقاديانيةوالشركياتوالكفرياتالضالالتتلك
يوحولمكاذب،القاديانيأنقطعايتبينفإنه،لهوتحريفهللقرآنالقادياني



116

انهوزعمالناس،وعلىتعالىهللاعلىكذبالذيهووإنماشيئا،إليههللا
.إليهيُوحىنبي

ممافكانعليه،أنزلهبكالمخاطبههللاأنالقاديانيزعم:الثالثالشاهد
نحن.الخلقيعلمهاالبمنزلةمنيأنت.ولديبمنزلةمنيأنت)):لهقاله

..((.واآلخرةالدنياالحياةفيأولياؤكم

عليهوالكذبباهللوالشركالسرقةبينكالمهفيالقاديانيجمع:أقول
به؛وتحريف نهنفسهعلىبذلكفشهدكتا .كذابمحرفسارقضالبأ
"حرفمنهوحذفوانتحله،قرآنيةآيةمنجزءاُسرقأنهذلكوتفصيل

فِيَهاَولَُكْماآْلِخَرةَِوفِيالدُّمْنيَااْلَحيَاةِفِيأَْوِليَاُؤُكْمنَْحُن)):تعالىقولههي"في
[((.31:فصلت]تَدَّنُعوَنَمافِيَهاَولَُكْمأَنفُُسُكْمتَْشتَِهيَما

بكالمألحقهثمآية،منجزءاوحّرفسرقالقاديانيأنذلكمنواضح
وكالممفضوح،بشركألحقهفقد.آخرتحريفوهذاالبشر،كالممنفاسد

قولهيصحالهذاقوله((ولديبمنزلةمنيأنت)):قالعندماقبيح،فج
هللاعلىمفضوحوكذبوزندقة،شركوقوله.مجاًزوالتجّوزاًوالحقيقة
ِاْلَحْمدَُوقُِل)):القائلسبحانهوهو.تعالى ّ َّنِخْذلَْمالَّنِذيِ لَّنهُيَُكنَولَمَولَداًيَت
َنَوِليٌّيلَّنهُيَُكنَولَْماْلُمْلِكفِيَشِريٌك [111:اإلسراء]تَْكبِيراًَوَكبِّْرهُالذُّملَّنّمِ

ْحَمِنيَنبَِغيَوَما))،و لرَّن يُولَْدَولَْميَِلْدلَْم))،و(([92:مريم]َولَداًيَتَّنِخذَأَنِل
.[3:اإلخالص] قرآنيسرقمنأنشكوال(( حقويُحرفه،ال بهويُل

وحيعليهينزلأنوالنبيا،يكونأنيستحيلالبشروكفرياتشركيات
ألنهكذلكهو.تعالىهللابدينكافرمنافقكاذبذلككلفيهووإنماإلهي،

ستحيل بوةيدعيصادقامسلماأني سرقالن قرآن،وي كريمال وينتحلهال
!!!!لنفسهوينسبه

لرابعالشاهد يانيأدعىعندما:ا فرسمنأصلهأنالقاد خالفال
لهقالهممافكانبذلك،أخبرههللاأنهزعم،مغوليةأسرةمنبأنهالمعروف

منرجلعليهمردهللاسبيلعنوصدواكفرواالذينإن)):زعمهحسب
...((.لههللاشكر.فارس

قولهمنهاآياتعدةفيوردجزءاًفيهجمعأنهكالمهمنواضح:أقول
):سبحانه َِسبِيِلَعنَوَصدُّمواَْكفَُرواْالَّنِذيَنإِنَّن) يداًَضالاَلًَضلُّمواْقَْدّ بَِع

منجزءاسرقفالقادياني.كالمهباقيبهألحقثم،[((167:النساء]
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علىبهوكذبلنفسهونسبهوانتحلهوسورتهموضعهمنوأخرجهاآلية،
منأخرجهعندماحرفهثم!!!!.إليهأوحاههللاأنزعمعندماتعالىهللا

بدينوكفروزندقة،ونفاقكذبهذاوفعله.بشرياكالمابهوالحقسياقه،
بذلكفهو.تاماانطباقاالقاديانيعلىينطبقسرقهالذيوالجزءاإلسالم،

ضالالوضلهللا،سبيلعنوصدكفرقدالشيطانيةأفعالهمنوغيرهالفعل
لملكنهتاما،انطابقاعليهتنطبقوهياآليةتلكمنجزءاسرقإنه.بعيدا

.اإلنجليزوأسيادهوشيطانهلهواهإتباعاضاللهعلىوأصريرتدع

بوءةعنالقاديانيتكلمعندما:الخامسالشاهد بمحمديزواجهن
ثم)):قالهمماكانآخرشخصاوتزوجتوالدهارفضوبعدمابيغوم،

هللاأنفعلمت،االستيضاحمنللمزيدتعالىهللاإلىاأليامتلكفيتوجهت
،العوائقكلإزالةبعدالنهايةفيمنيالبنتتلكيزوجأنقدرقدتعالى

حدينويجعل هام.الضالينويهدي،مسلمينالمل لذيواإلل تها هذاتلقي ب
،هللافسيكفيكهم،يستهزئونبهاوكانوابآياتناكذبوا)كالتاليهوالصدد

أناومعيأنت.يريدلمافعالربكأن،هللالكلماتتبديلال،اليكويردها
.((محمودامقاماربكيبعثكأنعسى.معك

قول يانيكالممنواضح:أ نهالقاد ياتخمسمنأجـزاًءسرقأ آ
هواهحسببشرياكالمابهاألحقثم،لنفسهونسبهاوانتحلهامتفرقات،

يهأوحاههللاأنزعم لك.إل أََساُؤواالَّنِذيَنَعاقِبَةََكاَنثُمَّن)):هياآلياتوت
ِبِآيَاِتَكذَّنبُواأَنالسُّموأَى فَإِْن))،و(([10:الروم]يَْستَْهِزئُونبَِهاَوَكانُواَّن

إِناْهتَدَواْفَقَِدبِِهآَمنتُمَمابِِمثِْلآَمنُواْ ُفََسيَْكِفيَكُهُمِشقَاٍقفِيُهْمفَإِنَّنَماتََولَّنْواْوَّن ّ
َوفِيالدُّمْنيَااْلَحياةِفِياْلبُْشَرىلَُهُم))،و[((137:البقرة]اْلعَِليُمالسَّنِميُعَوُهَو

ِِلَكِلَماِتتَْبِديَلالَاآلِخَرةِ َوِمَن))،و[((64:يونس]اْلعَِظيُماْلفَْوُزُهَوذَِلَكّ
ْداللَّنْيِل ًَربُّمَكيَْبعَثََكأَنَعَسىلَّنَكنَافِلَةًبِِهفَتََهجَّن ما ْحُموداًَمقَا :اإلسـراء]مَّن
إِنَّنَربُّمَكَشاءَماإِالَّنَواألَْرُضالسَّنَماَواُتدَاَمِتَمافِيَهاَخاِلِديَن))،و[((79

َمافَعَّناٌلَربَّنَك [((.107:هود]يُِريدُلِّ
وهذا.البشربكالموألحقهابها،وتالعبوحرفهااآلياتتلكسرقإنه

ومما.أثيمأفاكإاليفعلهالوالناسهللاعلىوافتراءوإجراميباطلفعل
أن،وكذّبهفضحهقدتعالىهللاوأنكاذبأنهعلىويشهدأيضاذلكيؤيد
يتزوجلمالقاديانيأنبيناأنسبقفقدتتحقق،لمالمزعومةالنبوءةتلك

لك مرأةبت باوالبكراال بأكمازوجهاماتوالثي ما.تن عالىهللاأنوب ت
قطعيدليلهوتحققهاعدمفإنسابقا،بيناهكماوعدهيتخلفأنيستحيل
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هللاعلىبهوافترىزعمهفيماسراقوسارقكذاب،كاذبالقاديانيبأن
.تعالى

منسرقهوفيماسابقازعمهفيماللقاديانيهللاتكذيبشواهدمنأنكما
صالحهفيوليستوخذالناوتكفيراذماعليهتنطبقأنهاالكريم،القرآن
بهاواستهزؤواهللابآياتكذّبواالذينمنكانالقاديانيأنذلكمن.أصال
وخذالنوكشفبفضحتكفلتعالىهللاأنومنها.وتالعباوتحريفاسرقة

ومنها.مرحاضهعلىبالكوليراأماتهحتىحياتهمراحلكلفيالقادياني
عالىهللاأن غيرلمت لهفيسننهوالكالمهيُ فارمعتعام والضالينالك

أنومنها.مقتدرعزيزأخذأخذهثميُهملهولمأمهلهفقدوأمثاله،كالقادياني
قدهللاأنالمؤكدألن.محمودامقاماسيبعثهوالالقاديانيينصرلمتعالىهللا

منوبسرقتهنبوءاته،تحققوبعدموتحريفاته،أكاذيبهبكثرةالقاديانيخذل
ـرآن ـريمالـق ـديثالـك ـبوالـح ـثرة.واألدبهللاوكـت ـهوبـك ـرعيةأخطاـئ الـش

فاهلل.اإلنجليزألسيادهومواالتهوالمسلمين،ورسولههللوخيانتهوالعلمية،
لتياآلياتبتلكالقاديانيفضحتعالى .المزعومةالنبوءةوبتلكسرقهاا
قدالنبوةألنوالوحي،للنبوةادعائهفيكاذبالقاديانيأنقطعايعنيوهذا

.لنفسهونسبهالكريمالقرآنمنمعظمهسرقالمزعومووحيهُختمت

م1892سنةفيعليههللاأنزلمماأنالقاديانيزعم:السادسالشاهد
كنلهتقولأنلشيءأردتإذاأمركإنما.لهمأذنتِلَمعنكعفا)):قوله

.فيكونكنلهتقولأنلشيءأردتإذاأمركإنما.ُملحقبناأنت.فيكون
.((...ُملحقبناأنت.األعلىربكجاءك.غداآتيك

سرقاألولىالكريم،القرآنمنآيتينسرقأنهزعمهمنواضح:أقول
َُعفَا)):تعالىقولههيجزءاً،منها نَكّ نَتِلَمَع لََكيَتَبَيَّنَنَحتَّنىلَُهْمأَِذ
فيهاوتصرفسرقهاوالثانية.[((43:التوبة]اْلَكاِذبِيَنَوتَْعلََمَصدَقُواْالَّنِذيَن

هافعكسها،هواهحسبووجهها يهتنطبقوجعل سبحانههللاعلىالعل
ًأََرادَإِذَاأَْمُرهُإِنَّنَما)):وهيوتعالى، [82:يس]فَيَُكوُنُكْنلَهُيَقُوَلأَْنَشْيئا

أردتإذاأمركإنما)):هكذاوجعلها،المحرفالكذابالمنافقفجاء،((
منهاذكرناكالمهفيمراتعدةوكررها((فيكونكنلهتقولأنلشيء
.فقطمرتين

وسارقكاذبالقاديانيأنعلىقطعيدليلهوالفعلذلكأنوالشك
إنه.الناسوعلىتعالىهللاعلىالكذبتعمدزنديق،مضلوضالومحرف،
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قرآنمنآيتينسرق نهاألولى:جهتيّنمنحرفهماثمال منأخرجهماا
يقواليصحالموضعفيووضعهماموضعهما حقيل كالمابهماوأل

ليسمافيهاأدخلعندماحرفهاالثانيةاآليةسرقعندماأنهوالثانية.بشريا
ها، هاعكسوعندمامن هامعنا عدمابهخاصةوجعل نتب األصلفيكا

ويستحيلالصفة،بتلكيتصفالذيالوحيدسبحانهفهوتعالى،باهللخاصة
القاديانيزعمإن.تعالىهللاصفاتمنبصفةمتصفاالمخلوقيصبحأن

.شيطانهوتلبيساتوضاللهجنونياتهمنهوالصفةبتلكمتصفاأصبحبأنه
وألنه،اإلسالمبدينوكافربل،وفعلهقالهفيماوُمحرفكاذبأنهوالشك
أنيستحيلألنه.تعالىهللاإالبهايتصفأنيصحالبصفةنفسهوصف
ًأََرادَإِذَاأَْمُرهُإِنَّنَما))))بصفةمتصفااإلنسانيصبح ُكْنلَهُيَقُوَلأَْنَشْيئا
بتلكمتصفاغيرهأوالقاديانييصبحأنفيستحيل[((.82:يس]فَيَُكوُن

.خالقاوليسمخلوقانهبحكمبهايتصفأنيُمكنالالمخلوقألنالصفة،
ولنيخلقالاإلنسانأنعلىأكدفقداآليةبتلكنفسهوصفكماتعالىوهللا

ِدُوِنِمنيَْدُعوَنَوالَّنِذيَن)):يخلقأنيستطيع ًيَْخلُقُوَنالَّ يُْخلَقُوَنَوُهْمَشْيئا
ًيَْخلُقُوَنالَّنآِلَهةًدُونِِهِمنَواتَّنَخذُوا))،و(())،و[((20:النحل] َوُهْمَشْيئا

ًَواَلَضّراًأِلَنفُِسِهْميَْمِلُكوَنَواَليُْخلَقُوَن عا ًيَْمِلُكوَنَواَلنَْف تا َواَلَحيَاةًَواَلَمْو
الَّنِذيَنإِنَّنلَهُفَاْستَِمعُواَمثٌَلُضِرَبالنَّناُسأَيُّمَهايَا))،و[((3:الفرقان]نُُشوراً
ِدُوِنِمنتَْدُعوَن ًيَْخلُقُوالَنَّن ًالذُّمبَاُبيَْسلُْبُهُمَوإِنلَهُاْجتََمعُواَولَِوذُبَابا َشْيئا

((.[73:الحج]َواْلَمْطلُوُبالطَّناِلُبَضعَُفِمْنهُيَْستَنِقذُوهُالَّن

نقضازعمهينقضالقاديانيحالأنمعهاويتطابقاآلياتتلكيؤيدومما
نهالثابتمنألنهفضحا،ويفضحه تهفيالعجزتمامعاجزاكانا حيا
له فهوأحوا فيمماومواق نهزعمهقطعاين قولشيئاأرادإذابأ كنلهي

وعاش.اإلنجليزألسيادهمواالتهفيذليالضعيفاكانأنهذلكمن.فيكون
أنإلىبهاوظلوأرهقتهحياتهعليهنغصتأمراضبعدةمريضاحياته
بوحييأتيبأنوعجزالنبوةادعىوعندما.مرحاضهعلىبالكوليرامات

كتبومنالنبويةواألحاديثالقرآنمنالمزعوموحيهسرقبهخاص
تتحققلمخصومهبهاوتحدىنبوءاتهأظهروعندما.وغيرهاواألدباللغة

القاديانيحياةمنكثيروغيرهاالشواهدتلك.تحقيقهايستطعولموفضحته
لكنعليه،تنطبقأنهاوزعم،اآليةتلكحرفالذيهوأنهقطعيةأدلةهي

شرع قعال نهكشفاوالوا هاوكذبومحرف،وكاذبسارقأ هللاعلىب
ناس لو.وال نتو ماوحياكا فتل شرعخال قع،ال ماوالوا أنأظهرتول
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أَْظلَُمَوَمْن)):تعالىقولهعليهيصدقممنإنه.نبياوليسكاذبالقادياني
ِن َِعلَىاْفتََرىِممَّن ًّ قَاَلَوَمنَشْيٌءإِلَْيِهيُوَحَولَْمإِلَيَّنأُْوِحَيقَاَلأَْوَكِذبا

ُأَنَزَلَماِمثَْلَسأُنِزُل .[((93:األنعام]...ّ
هللاإن)):لهفقالإليهأوحىهللاأنالقاديانيزعم:السابعالشاهد

الرسولمعإني.آتيكاألفواجمعإني.الحديدلكألناإنا.رحيمرؤوف
...((.وأصيبأُخطئأجيب

َولَْواَل)):هماوحرفهما،آيتينمنجزأيّنسرقأنهكالمهمنواضح
ِفَْضُل َولَقَْد))،و(([20:النور]َرِحيٌمَرُؤوٌفَّنَوأَنَّنَوَرْحَمتُهَُعلَْيُكْمَّن
بِيِجبَاُليَافَْضالًِمنَّنادَاُوودَآتَْينَا :ســبأ]اْلَحِديـدَلَهَُوأَلَنَّناَوالطَّنْيَرَمعَهُأَّوِ
10. ) ) منـهحــذفوالثـاني،"الــواو"حــرفمنـهحــذفاألولالجــزء[

هاء"حـرف كاف"بحـرفوعوضه،"ال ماثـم،"ال عنـدماأيضاحرفه
كشففيويزيدمعهويتطابقذلكيؤيدومما.باطلبشريبكالمألحقهما
معإني)):لهقالهللاأنزعمأنهوزندقتهوكذبهالقاديانيسرقةوفضح

تعالىهللاألنقطعاباطلزعموهذا....((وأصيبأُخطئأجيبالرسول
وعلىالغيوبعالموألنهمخلوقا،وليسالخالقهوألنهيُخطئأنيستحيل

َربِّيِعندَِعْلُمَهاقَاَل)):كتابهفيقالوألنه.يريدلماوفعالقدير،شيءكل
ُلَوَما))،و(([52:طه]يَنَسىَواَلَربِّييَِضلُّمالَّنِكتَاٍبفِي بِأَْمِرإِالَّننَتَنَزَّن

ًَربُّمَكَكاَنَوَماذَِلَكبَْيَنَوَماَخْلفَنَاَوَماأَْيِدينَابَْيَنَمالَهَُربَِّك :مريم]نَِسيّا
َنَّن))،و[((64 َُ()،و(([9:عمرانآل]اْلِميعَادَيُْخِلُفالَّ َعلَىَغاِلٌبّ

ـــِكنَّنأَْمِرِه (21:يوســف]يَْعلَُموَنالَالنَّناِسأَْكثََرَولَ ) )،و[ (ِ ّ فِيَماَو
َُوَكاَناألَْرِضفِيَوَماالسَّنَماَواِت ًَشْيٍءبُِكّلِّ ِحيطا .(([126:النساء]مُّم

يانيضاللوضوحومع تهالقاد لىنسبهفيماوزندق عالىهللاإ نهت فإ
لك،تبريرحاول قالذ ):ف ماتإن) اكل وحيهذ ل ةا هري ظا ل عنيا ت

والأحياناأشاءماسأفعلأي،أخرىأحياناوسأصيبأحياناسأخطئأنني
.األحيانبعضفيقـتتحقوالاـأحيانإرادتيوستتحقق،أخرىاأحيانأفعل

الحديثفيوردكما.معروفأمراهللاكالمفيالكلماتهذهمثلوورود
تعالىاهللاأنمعالمؤمنروحقبضعندأترددأننيمفادهماالشريف

إرادتيأنأيضاالوحيهذافيجاءتمامافهكذا.رددـالتعنزهـمن
األحيانبعضفيأننيذلكومعنى.أخرىأحياناوتصيبأحياناتُخطيء

((أردُتكمامشيئتيتتحققاألحياءبعضوفي،وإرادتيقضائيألغي
.
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بالتحريفالقاديانيعلىوشاهدوتفصيالجملةباطلتبريرإنه:أقول
كذب شرعيةبالنصوصوالتالعبوال نه.ال عالشبهألنهباطلإ هللاأف
القاديانيتفسيرإن:أوالذلكوتفصيل.قطعايصحالوهذاالبشر،بأفعال
أفعالعلىأقامهباطلتفسيرهوإلهي،وحيانهزعمالذيالمزعوملوحيه
أصاليصحفالأعاله،بيناهكماأبدايُخطئالتعالىهللاأنبماألنه.البشر
.تراجعوالتردددونقطعايُصيبهووإنماويُصيب،يُخطيهللابأنالقول
ومشيئتهفبأمرهفعلفإن،قطعيأمرفهذايشاءمايفعلسبحانهأنهوأما

األحوالكلوفي.عليهينطبقاألمرفنفسيفعللموإنوحكمته،وعلمه
فلنيفعلالقالوإنسيفعل،سيفعلقالإنلكنه.سبحانهإرادتهتتحقق
ليسالتعليقوهذا.البشربأفعالأوبمشيئته،األمريعلقلمأنهداممايفعل
هللافإناألحوالكلوفي.وعلمههللامشيئةإلىيرجعإنماتراجعاوالخطأ،

،الأممشروطاكانسواءقطعايتحققشاءهومايتراجع،واليُخطئال
مصيرجعلهللاأنذلكمن.نوعهحسبوعدكلوسيتحقق،الأمُمعلقا

النظربغضقطعاسيتحققوهذاالنار،أمالجنة،إلىقطعاينتهياإلنسان
األحوالكلفيتتحققهللافإرادته.النارأوالجنةيدخلالذياإلنسانعن

تفسيروبطالنكذبيتبينوبذلك.تراجعوالخطأدونوعدماحسب
ياني فيمعروفتفسيرهبأنزعمهوفييُخطئ،هللابأنقولهفيالقاد

.الشرع
هللاأنذكرالحديثأنبدعوىرأيهبهأيدالذيللحديثبالنسبة:ثانيا

فإنصحيح،الحديثذلكأنفرضناإنفإنهالمؤمن،روحقبضفييتردد
لتردد لتراجعالخطأيعنيالا حقهفيمستحيلفهذاتعالى،هللبالنسبةوا

ـدوحــتى.ســبحانه ـإناإلنســانعـن ـترددـف الخطــأبالضــرورةيعــنيالاـل
والصوابعلىوانهموقفهبصحةيقينعلىاإلنسانيكونفقدوالتراجع،

عليهيُطبقالذيباإلنسانرحمةأوشفقةتطبيقهفييترددقدلكنهفيه،خطأ
يكونأنيُمكنالموقفهبهبررالذيالحديثذلكفإنحالأيةوعلى.عمله
يتأخر،لنهللاوعدبأنأخرىوأحاديثالكريمالقرآنقررهماعلىَحكما
الحديثذلكوانجهة؛منوعودهعنيتراجعواليُخطئالتعالىهللاوأن

:يأتيفيماذلكوتفصيل.اخرىجهةمنمتناوالإسنادايصحلم
عثمانبنمحمدحدثني)):هووغيرهالبخاريرواهكماالحديثونص

بنشريك،حدثنيباللبنسليمان،حدثنامخلدبنخالدحدثناكرامة،بن
-هللارسولقال:قالهريرةأبيعنعطاء،عننمر،أبيبنهللاعبد
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،ومابالحربآذنتهفقدولياليعادىمنقالهللاإن:-وسلمعليههللاصلى
عبدييزالوما.عليهافترضتمماإليأحببشيءعبديإليتقرب
به،يسمعالذيسمعهكنتأحببته،فإذاأحبهحتىبالنوافلإلييتقرب

وإنبها،يمشييالت،ورجلهبهايبطشالتيويدهبه،يبصرالذيوبصره
فاعلهأناشيءعنترددتوما.ألعيذنهاستعاذنيولئنألعطينه،سألني
.((مساءتهأكرهوأناالموتيكرهالمؤمننفسعنترددي

فهوواحدا،طريقاإاللهأجدفلمطرقهعنبحثُت،الحديثذلك:وأقول
قيلالقطواني،مخلدبنخالد:رجالهمنألنيصحالوإسناده.أحادحديث

ابنوقال.مناكيرأحاديثله:حنبلبنأحمدقال،بهبأس،الصدوق:فيه
لهفساقالكاملفيعديابنوذكره.التشيعمفرطالحديثمنكر:سعد

ناشتاماكان:الجوزجانيوقال.منكرةأحاديثعشرة .مذهبهبسوءمعل
الُمفرطوتشيعه،ضعيففالرجل.بهيحتجوالحديثهيكتب:حاتمأبووقال
.حديثهقبولالخطأومنموضوعيا،يكونأنمنيمنعه

ثاني ميباللبنسليمان:وال مدنيموالهمالتي بوال بوومحمد،أ أ
.حديثهعلىيُعتمدممنليسبه،بأسالثقة،:فيهقيل،(هـ177ت)راتب

:نحوت)المدنيهللاعبدأبونمرأبيبنهللاعبدبنشريك:والثالث
الضبط،جهةمنضعيففالرجل.أخطأربمابالقوي،ليسثقة،(:هـ140

.عطاءعنعنعنتهضعفاوتزيده
عطاءأنهوقيل،رباحأبىابنهو:قيل،فيهاُختلف:عطاء:والرابع

:فهواألولكانفإن.يساربن
(هـ114-27)أسلماسمه،محمدأبوالمكيالقرشيرباحأبيبنعطاء

منومرسالته،ضربكلعنيأخذ،اإلرسالكثيرثقة،:فيهقيل،
عطاءورواية)):حنبلبنأحمدوقاليدلس،كانوالمرسالت،أضعف

عمرابنعنحدثوقد.((سمعت:يقولأنإالبها،يحتجالعائشةعن
قدوهناضبطه،جهةمنضعيفالرجلأنوبما.منهيسمعلموهو،كثيرا
.جهتهمنيصحالفاإلسناديُنكرمافيهالخبرومتن،عنعن

،(بعدهاأوهـ94ت)الهالليالمدنييساربنعطاء:الثانيكانوإن
الدرداء،كأبيمنهميسمعولمالصحابةبعضعنحدثثقة،:فيهقيل

،عنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.مسعودكابنمنهمسماعهيثبتلموبعضهم
.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسناد
لذهبيالحافظوعلق فهذا)):بقوله-الوليحديث-الحديثذلكعلىا

بنخالدمنكراتفيلعدوهالصحيحالجامعهيبةلوال،جداغريبحديث
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ولم،بالحافظوليسشريكبهينفردمماوألنه،لفظهلغرابةوذلك،مخلد
فيأظنهوال،البخاريعداماخرجهوال،اإلسنادبهذاإالالمتنهذايُرو

((.أحمدمسند
وإسناداالحديثبصحةبعدمالقوليتضمنأنهالذهبيكالممنواضح

.بذلكصّرحإنهبلالخاصة،بطريقتهالصحةبعدمعليهَحكمإنه.ومتنا
.تُثبتهاصحيحةأدلةبالكانتإذاالرجالألقوالعبرةالبأنهعلما

إالوالمخلوقالخالقبينفرقأنهفمعيُنكر،مافيهفالحديث،متناوأما
الصوفيةبهتشبثولهذا.الصوفيالفناءمنبجزءالقولأيضايتضمنأنه
،الوجودوحدةمراتبمنمرتبةأولهوالذياألفعال،بفناءقولهمفي

فوجدوا.زعمهمحسبهللاأفعالهيأفعالهأنيستشعرالصوفيفيصبح
ًالحديثهذافي االنتصاروفيهللا،أفعالفيبالفناءقولهمفيلهمُمتكأ

الفناءمنلجانبالحديثذلكتضمنفإنولهذا.باإلسالموالتسترللتصوف
.صحتهعدمعلىقويدليلهوالصوفي

نفسعنتردديفاعلهأناشيءعنترددتوما)):قولهأيضاويُضعفه
الموتألنيُنكر،مافيهكالمفهذا.((مساءتهأكرهوأناالموتيكرهالمؤمن

ُكلُّم)):تعالىلقولهتتحولوالتتبدلالالتيوقوانينه،الكونسننمنهو
)تُْرَجعُوَنَوإِلَْينَافِتْنَةًَواْلَخْيِربِالشَّنّرَِونَْبلُوُكماْلَمْوِتذَائِقَةُنَْفٍس :األنبيــاء(
ُِسنَّنةَ))و،((35 ِِلُسنَّنِةتَِجدََولَنقَْبُلِمنَخلَْتقَْدالَّنتِيَّن :الفتح()تَْبِديالًَّن
قبضفييترددتعالىهللاأنالقوليصحفالكذلكاألمرأنوبما((.23

ويزيدهيُنكر،مافيهومتنه،إسنادايصحالالوليفحديث.المؤمننفس
.بصحيحليسحديثفهو،إسنادهصحةعدمضعفا

وأنيصح،الالحديثذلكعلىالقاديانياعتمادأنبجالءيتبينوبذلك
دليلهو،عندهمنباطلبكالمألحقهاقرآنيةآياتالمزعوموحيهتضمن
إنساناوالمسلماوالنبياليسوانه،محرفسارقكاذبانهعلىقطعي
.شريفا

ثامن-األخيرالشاهد يةآلياتالقاديانيسرقاتمنال زعم:-قرآن
ومقامها،محلهاالديارعفت)):قولهمنهوحيا،عليهأنزلهللاأنالقادياني

أيهايا)):بعدهانزلثم،((سهامهاتطيشالالمناياإن))و((.الرادفةتتبعها
.((خلقكمالذيربكماعبدواالناس

منوإخراجهاقرآنيةآياتسرقةفياإلجراميفعلهالقاديانيكرر:أقول
.البشربكالموإلحاقهافيها،وضعهايصحالأماكنفيووضعهامواضعها

:ربيعةبنلبيدالجاهليللشاعرشعربيتمنجزءاتضمناألولقولهففي
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تَتْبَعَُها)):هيقرآنيةآيةبهالحقثم،((ومقامهامحلهاالديارعفت))
اِدفَةُ :كامالوالبيت((.[7:النازعات]الرَّن

.فَِرَجاُمَهاَغْولُهاتأبَّندَبمنًى**فُمقاُمَهامحلُّمهاالدياُرعفِت
الالمناياإن)):الشاعرلنفسشعربيتمنجزءاأيضاتضمنالثانيوقوله
أَيُّمَهايَا)):هيقرآنية،آيةمنجزءامباشرةبعدهالحقثم،((سهامهاتطيش
:البـقـرة]تَتَّنقُوَنلَعَلَّنُكْمقَْبِلُكْمِمنَوالَّنِذيَنَخلَقَُكْمالَّنِذيَربَّنُكُماْعبُدُواْالنَّناُس

:كامالالشعريوالبيت.(([21
ةمنهاَصادَْفَن .سهاُمَهاتطيُشالالمناياإنَّن**فَأَصْبنََهاًِغرَّن

ونسبهوانتحلهالقرآنآياتمنجزءاسرقالقاديانيأنذلكمنواضح
هوذلككلأنوزعملنفسه،ونسبهأيضاسرقهشعرابهألحقثملنفسه،
الشرعبأدلةنبيايكنلمألنهقطعا،باطلهذاوزعمه.عليههللاأنزلهوحي

القرآنمنالمزعوموحيهسرقوألنه،كتابنافيبيناهكماوالعلمواألخالق
تب خرىوُك نهثم.أ حقا قرآنأل شعرال هذابال يلو خردل كذبعلىآ

عامةالبشربكالمإلحاقهيصحوال،الشعرعنمنزهالقرآنألنالقادياني،
:الحاقة]تُْؤِمنُوَنَماقَِليالًَشاِعٍربِقَْوِلُهَوَوَما)):تعالىقال.خاصةوالشعر

41) ) )،و[ ْعَرَعلَّنْمنَاهَُوَما) يٌنَوقُْرآٌنِذْكٌرإِالَّنُهَوإِْنلَهُيَنبَِغيَوَماالّشِ بِ مُّم
[((.69:يس]

القرآنمنكثيرةآلياتالقاديانيسرقاتمنأوردناهاالتيالشواهدتلك
معظمألنبالمئاتتقدرفهيوإالالحصر،الالتمثيلبابمنهيالكريم
وألناإلطالة،لعدمبذلكفأكتفينا.الكريمالقرآنمنسرقهالمزعوموحيه

المعــانيوفســاد،تعــالىهللاعلــىوالكــذبوالتحــريفالســرقةعمليــات
بأنهالقاديانيعلىوتشهد.القرآنمنسرقاتهفيُمكررةكلهاواضطرابها

أدلةهيالسرقاتوتلك.نبيايكونأنويستحيلوُمحرفوكاذبسارق
والعقل،والشرع،إلىيحتكميكنلمللنبوةإدعائهفيالقاديانيبأنقطعية

عنوشيطانههواهأعماهلقد.وشيطانههواهإلىيحتكمكانوإنماعلم
وانتحالهاوتحريفهاالقرآنيةاآلياتمئاتسرقةإلىاألمربهفبلغ،الحقيقة

يُمكنمماوليستله،فاضحةمكشوفةظاهرةسرقاتهأنيعلمكانأنهمع،
.!!!!إخفاؤه

 : واألدب اللغة وكتب النبوية السنة من القادياني سرقات :ثانيا
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عدما يانيسرقب ياتالقاد يةآ ثيرةقرآن ها،جداك نهوانتحل واصلفإ
يات غةالحديثكتبمنوالسرقةالسطوعمل ولموغيرها،واألدبوالل

األفعالتلكعنتترتبالتيالوخيمةالعواقبقدّروال،ارتدعواليستح
عللـمالقبيحــة؛ عاعابـداكانألنـهذلـكيف هواهومتب وأسـيادهوشـيطانهل
نبويـةأحاديـثسـرقالقاديـانيأنتُثبـُتكثـيرةشـواهدوتوجـد.اإلنجلـيز

وحيأنهاعلىوانتحلهاواألدبواللغةالحديثكتبمنوأقواالونصوصا
سرقاتهوأنكاذب،أنهيعلموهوذلكفعل.زعمهجسبإليههللاأواحهإلهي

.بسهولةكشفهاويُمكنمفضوحة،الحديثية
شــواهد،ثالثــةمنهــافســأذكر،النبويــةاألحاديــثمــنســرقاتهفأمــا

منأصلهبأنهالمعروفخالفالفُرسمنأنهيدعيأنأرادعندما:أولها
بأنهبهلهكشفوحياإليهأوحىهللاأنوزعمآخركالماقالمغوليةأسرة

:لهقالهللاأنالمزعوموحيهمنقالهممافكانمغولية،الفارسيةأسرةمن
قااإليمانكانلو)) لهبالثريامعل الوحيوهذا((.فارسمنرجللنا

لذهبالثرياعندالدينكانلو»)):يقولنبويحديثمنمسروقالمزعوم
هذاوفعله((.«يتناولهحتى-فارسأبناءمنقالأو-فارسمنرجلبه

.تعالىهللاإلىونسبهسرقهألنهوالكذب،السرقةجمع

جاءممامطوال،وحياإليهأوحىهللاأنالقاديانيزعم:الثانيالحديث
فيكن.اسمييتموالاسمكيتمأحمديا.ونصلينحمدك)):قولهفيه

حديثهوقولهمنالثالثالشطر.((...سبيلعابرأوغريبكأنكالدنيا
نهوزعمكامالالقاديانيسرقهنبوي يههللاأوحاهوحيأ عندونصه.إل

):البخـاري َِعْبِدَعْن) َُرِضَيُعَمَرْبِنَّن َِرُسوُلأََخذَ:قَاَلَعْنُهَماَّن َّن
َُصلَّنى َسبِيٍلَعابُِرأَْوَغِريٌبَكأَنَّنَكالدُّمْنيَافِيُكْن:فَقَاَلبَِمْنِكبِيَوَسلَّنَمَعلَْيِهَّن

كالمفسرقإليه،هللاأوحاهوحيأنهوزعمالحديثسرقفالقادياني.((
.تعالىهللاعلىبهوكذبالنبي

عليه،أنزلهبكالمخاطبههللاأنالقاديانيزعم-:الثالث-األخيرالحديث
.عرشيبمنزلةأنت.وتفريديتوحيديبمنزلةأنت)):لهقالهممافكان
من.أحببُتأحببَتوكلماغضبُتغضبَتوإذا...ولديبمنزلةمنيأنت

((.للحربآذنتهفقدليولياعادى
منهامسروقة،أقواالتضمنوتفصيال،جملةباطلالزعمذلك:أقول

توحيــدي"الوجــودبوحــدةالقــائلينللصــوفيةكالمــاوآخــرنبــوي،حــديث
كالماوتضمن.أخرىكتبمنسرقهأوبنفسهاختلقهوآخر،".وتفريدي
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أنت"و،"عرشيبمنزلةوأنت"،و"وتفريديتوحيدي"وكفرياشركيا
."ولديبمنزلة
فهوبسيطاتغييرافيهوأحدثالقاديانيسرقه،الذيالنبويالحديثوأما
قال:قالهريرةأبيعن)):مضمونهإليه،أشرناأنسبقالذيالوليحديث
آذنتهفقدولياليعادىمنقالهللاإن:-وسلمعليههللاصلى-هللارسول

.((...عليهافترضتمماإليأحببشيءعبديإليتقرب،ومابالحرب

أوحاهالذيالوحيمنأنهاوزعمالقاديانيسرقهاالحديثيةالشواهدتلك
أخرىأحاديثفتوجدالحصرـالالتمثيلبابمنشواهدوهيإليه،هللا

القاديانيأنوبما.والناسهللاعلىبهاوافترىنذكرها،لمالقاديانيسرقها
وسارقكاذبفهواألحاديثتلكمنه،وحياإليههللاوأوحىنبيانهزعم

منافقسارقكاذبفالقاديانيكاذبا،سارقايكونأنيستحيلوالنبيقطعا،
.نبيايكونأنيُمكنوالمخادع

:اآلتيةالشواهدفمنهاواألدب،اللغةكتبمنالقاديانيسرقاتوأما
الوحيالموعودالمسيحاستلم)):نفسهعنالقاديانيالميرزاقال:أولها
تالي بةتمتقدوم1898سبتمبر3فيال يقوكتا فيالوحيهذاتعل

الوحيذلك:"((دفعةمالهمنإليهدفع:لهغثمغثمغثم":المباركالمسجد
اإلفريقي،منظورألبنالعربلسان:كتابمنالقاديانيسرقهالمزعوم
والغُثْمةالغَثَُم(غثم)))كالمهنصوهذا.واحداقوالوجعلهفيهوتصرف

مةاألَْوَرُقواألَْغثَُمبالُوْرقةشبيه ياُضيَْغِلبأَنوالغُثْ َغثَِمسوادَهالشَّنعَرب
ً افزارةمنرجلقالأَْغثُموهوَغثَما ًتََرْيإِمَّن َخدَّنيَّنلَْهَزَمأَْغثَُمهَعالنيَشْيبا

لهوَغثََموَغذََمقَثََمومثلهدُْفعةلهدفَعإذاَغثْمةًالمالمنلهوَغثََمُملَْهِزُمهبه
.((َجيِّدةقطعةالمالمنأَعطاهالعَِطيَّنةمن

منظورابنقالهمماالمزعوموحيهسرقأنالقاديانيكالممنواضح
أنوزعموانتحله،فسرقهلغويا"غثم"كلمةلمعنىتحديدهفياإلفريقي

لك يههللاأوحياهوحياذ لكفيفجمع.إل سرقة،ذ كذب،ال كةوال .والركا
.العبارةركيككاذب،سارق،فالقادياني

أوحيهللاأنزعمالقادياني،سرقهالذيبالشعريتعلق:الثانيالشاهد
الالمناياإن))((....ومقامهامحلهاالديارعفت)):قولهمنهوحيا،إليه

.((سهامهاتطيش
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ربيعة،بنلبيدالجاهليللشاعرشعربيتمنجزءهواألولقوله
.فَِرَجاُمَهاَغْولُهاتأبَّندَبمنًى**فُمقاُمَهامحلُّمهاالدياُرعفِت:وتمامه

ربيعةبنلبيدالشاعرلنفسشعربيتمنجزءأيضاهوالثانيوالقول
:تمامه

ةمنهاَصادَْفَن .سهاُمَهاتطيُشالالمناياإنَّن**فَأَصْبنََهاًِغرَّن
وعلىتعالىهللاعلىبهوكذبالشعرذلكسرقبعدماالقاديانيأنثم
كالمكفيإّن)):"فيهجاءطويالوحياإليهأوحىهللاأّنزعمالناس،

لذيالشعربعدهذاكالمهجاء((."للشعراءفيهدخلالشيء سرقه،ا
ودفعاتغليطامباشرة،يعترفلملكنهالشعر،ذلكسرقبأنهيعترفوكأنه

عامةبالشعرللمهتمينبالنسبةبسهولةكشفهيُمكنأمرهأنمع،للشبهة
جاهلي يه.خاصةوال لزعمذلكفإنوعل ياني،منآخركذبهوا القاد

قصيرالكذبحبلألن،أكاذيبإلىبلآخركذبإلىيجرعادةوالكذب
الالتيأكاذيبهبهايُرقعكثيرةأخرىبأكاذيبحبلهيُطّولالقاديانيفكان
كذبلمانبيافعالكانفلوللنبوة،ادعائهفيكاذباكانألنهتنتهي،تكاد
يحتاجوالالقطعية،باألدلةنفسهويفرضينتصرالحقألنواحدة،كذبة
وأمثالهالقاديانيحالهوكماوالتالعبوالغشوالتحريفالكذبإلىأبدا
لمإذافكرأومذهب،أودين،أيفإنوعليه.واألباطيلاألهواءأهلمن
بصحيح،ليسفهو،وفروعهأصولهصحةبهايُثبتقطعيةأدلةلديهيكن

يلجأفهنابموقفهمتمسكاوظليتخللموإنعنها،ويتخلىيعترفأنوعليه
فهوذلكيستخدمومنوالخداع،والغشوالتحريفالكذبإلىبالضرورة

.متهافتزائفباطلموقفبأنهقطعياعتراف
لثالشاهد يانيبسرقاتيتعلق:الثا قدالحريري،مقاماتمنالقاد ف

دوننقلهاوأخرى،فيهاتصرفطائفةمنهاالمقاطع،منكثيرامنهاسرق
)):قالأنهمثالمنها.إليههللاأوحاهوحيأنهاوزعم،فيهايتصرفأن

أوصدره،غابكدَْسٍتكانزمنفيجاءرسوٍلعلىوالصالةوالسالم
.((-7:ص،المسيحإعجاز( .بدرهأفَلكلَْيٍل

أفََلليٍلأو.صدُرهُغاَبكَدْسٍت...فغادرنا)):الحريريمقاماتوفي
.((السنجاريةالمقامة).بْدُرهُ

.باألوثانفيهاِطيَفمابعدمّكةأرضوُطّهرْت)):القاديانيقولومنها
((-.الّرحَمِنلغَيِرأديِمِهعلىُسِجَدوال
باألوثانفيِهِطيَفوال.النّيراِنببُيوِتيتدنّْسلْم)):الحريريمقاماتوفي
.((البصريةالمقامة).الّرحَمِنلغَيِرأديِمِهعلىُسِجَدوال
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وخوٍفخشيلخطٍبإالتخلَّفوما)):القاديانيالميرزاقولومنها
مألَُفبينَبا)):الحريريمقاماتوفي.(18:صالمسيح،إعجاز).غشي
ِفي.الوَطِن .((الشعريةالمقامة.-غِشَيوخوٍف.ُخِشَيلَخْطٍب.الّزمِنشْر

لىهنااإلشارةوتجدر قرآنمنالعلميةسرقاتهفيالقاديانيأنإ ال
ويدعيوالنصوصواأللفاظاألفكاريسرقكانواألدبواللغةوالحديث
سرقاتأيضاسرققدأخرىجهةمنلكنه؛إليههللاأوحاهوحيأنها
أفكارهمنكثيراعليهاوبنىوانتحلهاأساسيبشكلاألفكاربهاسرقكثيرة
سرقبأنيكتفلمالقاديانيأنحديثةدراساتبينتفقدمثالمنها.الباطلة
مزعوموحيـهمعظـم غةوكتـبالنبـويالحـديثمنثـمالقـرآنمنال الل
نهأيضاتبينوإنماواألدب، لتيأفكارهمعظمسرقأ أفكارأنهازعما
ت)خانأحمدسيدالمهزومالمتغربالهنديالباحثمنسرقهاتجديدية
حاالتفيإاليكونالالجهادوأنالمسيح،موتفكرةمنها،(م1897
بالداحتلواالذينلإلنجليزخدمةوهذاوالدين،النفسعندفاعاالضرورة
.وغيرهاالهند،فيالمسلمين

كاتبمنالسالمعليهمريمابنالمسيحسيرةسرقأنهأيضاومنها
سمهروسي تشنيكوالس:ا مد،نتيف يهاعت يانيعل بهتأليففيالقاد كتا
.الناصريالمسيح

ادعائهفيالقاديانيالميرزاأنوقطعاجليايتبينالمبحثلهذاوإنهاًء
بوحييأتيأنعجزفعندماوسارقا،كاذباكانعليهالوحيونزولللنبوة
الكريمالقرآنمنالمزعوموحيهمعظمسرق،للنبوةادعاءهبهيُثبتإلهي
ـمأوال، ـنـث ـبـم ـديثكـت ـةالـح ـبوالتصــوفواألدبواللـغ بـعـضوكـت

علىالقطعيةاألدلةبنفسهالقاديانيأقامالسرقاتوبتلك.ثانياالمعاصرين
لمأنهقطعايعنيمماللنبوة،ادعائهفيمخادعمحرفكاذبوانهكذبه،
.الناسوعلىتعالىهللاعلىمفتريادجاالسراقاكذاباكانوإنمانبيايكن

يكونأنيستحيلالنبيألنالمزعومة،نبوتهالعلميةبسرقاتهنَقَضوبذلك
!!!!.سارقا
 :المزعومة نبوته تنقض العلمية القادياني أخطاء :ثانيا

يكــونأناســتحالةعلــىواألخالقيــةالشــرعيةاألدلــةأقمنــاأنســبق
فيوقعأنهوإثباتبإظهارللنبوةادعائهنقضنواصلوهنانبيا،القادياني
بماالنبيألن.للنبوةادعائهفيكاذبأنهقطعاتُؤكدكثيرةعلميةأخطاء
فيعلميةأخطاءتوجدأنيستحيلهللاعندمنالوحيويتلقىمعصومأنه
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قعوإنجهة،منوحيه هادهفيخطأو لناجت قرهف عالىهللايُ يهت عل
هوتصحيحهعدمألن.أخرىجهةمنخطئهلتصحيحقطعاوسيتدخل
أدلةوإعطاءبه،جاءالذيللدينوهدمبلورسوله،ووحيههللافيطعن
ية نبيلخصومقطعيةعلم به،ال هموتشكيكألتباعهوخذالنلتكذي فيل
هم ما.دين سأذكركذلك،األمرأنوب يةشواهدف ثيرةعلم منومتنوعةك
:مواضيعهاحسبيأتيفيمانوردهاالقاديني،أخطاء

:اآلتيةالشواهدمنها،الشريعةبعلومتتعلقأخطاء:أوال
السالمعليهمريمابنالمسيحنزولينفيأنالقاديانيأرادعندما:أولها

سماء،من لنزولأنزعمال مرتبطا عنيالبهال لنزولي سماء،منا ال
مننزولهايعنيالمعناهالكنأشياءنزولذكرتالقرآنمنأمثلةوضرب

؛والمكوثالتوقفثمكالسيرأرضيانزوالتعنيوإنمازعمهحسبالسماء
فيالنزولمعنىيبيّنكيفالكريمالقرآنإلىفانظروا)):قالهممافكان
يِهاْلَحِديَدَوأَنَزْلنَا)):تعاليقولهفيوتدبروا.العظمىآياته َشِديٌدبَأٌْسفِ
َُوِليَْعلََمِللنَّداِسَوَمنَافُِع َإِنَّدبِاْلغَْيِبَوُرُسلَهُيَنُصُرهَُمنَّد َعِزيٌزقَِويٌّيَّد
.25:الحديــد] ) ) ):اســمهعــزقولــهوفــي[ ًَعلَْيُكْمأَنَزْلنَاقَْد) ِلبَاســا
)[26:األعــراف] ـه،وـفـي) ـهجـلـتقوـل ):قدرـت ـَزَل) ْنلَُكمَوأـَن ّمِ

لُهَُوَما))،و[((6:الزمر]اأْلَْنعَاِم ْعلُوٍمبِقَدٍَرإِالَّننُنَّزِ وفي[((.21:الحجر]مَّن
له تم.األخرىأقوا بلالسماءمنتنزلالاألشياءهذهأنتعلمونوأن
.((.الثرىطبقاتوفياألرضفيوتتولّدتحدث

علىوكانالقرآن،فيالنزوللمعنىتحريفيتفسيرذلكأوال،:أقول
ويبيّنالقرآنفيالنزولآياتكليجمعأنللحقطالباكانلوالقادياني
الرأيهحسبرآهاآياتوانتقىذلك،يفعللملكنهسياقها،حسبمعانيها
عليه-مريمابنالمسيحبموتقولهفيبهاليحتجالسماءمنالنزولتحتمل
المسيحهوأنهبعدهاليدعيالسماء،مننزولهوعدماألرضفي-السالم

متالعبمحرففالقادياني.السماءمنينزلوالاألرضمنيأتيالموعود
منوليسزيغقلوبهمفيالذينمنفهوهواه،علىالقرآنيفسرُمسفسط

القرآنيةاآلياتيوردلمولذلك.الحقيقةعنالباحثينالصادقينالعلمأهل
أنوزعميوردهالمالسماء،مناإلنزال:النزولمعانيمنأنبينتالتي

باإلنزالالنزولمعنىبصراحةحددتالتياآلياتومن.موقفهيؤيدالقرآن
لَهُأَنتُْمَوَمافَأَْسقَْينَاُكُموهَُماًءالسَّنَماِءِمَنفَأَنَزْلنَا)):تعالىقولهالسماءمن

(22:الحجــر]بَِخاِزنِيَن ) )و،[ فِيفَأَْسَكنَّناهُبِقَدٍَرَماًءالسَّنَماِءِمَنَوأَنَزْلنَا)
إِلَْيَكَوأَنَزْلنَا))،و(([18:المؤمنون]لَقَاِدُروَنبِِهذََهاٍبَعلَىَوإِنَّنااأْلَْرِض
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ًبِاْلَحّقِاْلِكتَاَب قا َماُمَصدِّ ًاْلِكتَاِبِمَنيَدَْيِهبَْيَنلِّ :المائــدة]َعلَْيِهَوُمَهْيِمنــا
تَذَكَّنُروَنلَّنعَلَّنُكْمبَيِّنَاٍتآيَاٍتفِيَهاَوأَنَزْلنَاَوفََرْضنَاَهاأَنَزْلنَاَهاُسوَرةٌ))،و[((48

(1:النــور] ) )،و[ (ً ْلنَاهُُمْكٍثَعلَىالنَّناِسَعلَىِلتَْقَرأَهُفََرْقنَاهَُوقُْرآنــا َونَزَّن
.(([106:اإلسراء]تَنِزيالً

يا ما:ثان لتياآلياتأ شهدا هااست يانيب يدالقاد فه،لتأي يدفهيموق تف
.هوزعمكماالسماءمنالنزولعدمتفيدوالحقيقةالسماءمناإلنزال
فيهوردتالتيسياقهاوفيالحديدبإنزالالمتعلقةاألولىلآليةفبالنسبة

( النَّناُسِليَقُوَمَواْلِميَزاَناْلِكتَاَبَمعَُهُمَوأَنَزْلنَابِاْلبَيِّنَاِتُرُسلَنَاأَْرَسْلنَالَقَْد)
يدََوأَنَزْلنَابِاْلِقْسِط يِهاْلَحِد َُوِليَْعلََمِللنَّناِسَوَمنَافُِعَشِديدٌبَأٌْسفِ يَنُصُرهَُمنَّن
َإِنَّنبِاْلغَْيِبَوُرُسلَهُ يد]َعِزيٌزقَِويٌّيَّن ([25:الحد ينجمعتفهي،( ب
ثابتأمروهذاالكريم،القرآنهواألولالسماء،منهللاأنزلهماأمرين
ثانيقطعا، األرضفيالموجودالحديدأصلأنيعنيوهذاالحديد،وال
صريحةفاآلية.بداخلهايتكونولماألرض،فيواستقرالسماءمنأُنزل

فيالكونكانعندمااألرضإلىالسماءمنهللاأنزلهالحديدبأنواضحة
نرىونحنالسماء،منالحديدهللاينزلأنمنالمانعوما.التكّونمرحلة
والنيازككالشهباألرضعلىتنزلالسماويةاألجساممنكثيراأنونعلم

فيللحديدورؤيتنا.تماماطبيعيأمرذلكبلمانع،أييوجدال.والغبار؟؟
نهتعنيالاألرض ناتعنيوإنما،فيهاُخلقأ باطنفيموجودانراهأن

والمعطياتالشواهددلتفقدبل.فيهايُخلقلمأنهيحتملويبقىاألرض،
إلىوصلالحديدأنعلىالعشرينالقرننهايةعنداُكتشفتالتيالعلمية
.خارجهامناألرض

ْنلَُكمَوأَنَزَل))األنعامإنزالآيةوأما فهي[((6:الزمر]اأْلَْنعَاِمّمِ
األرضفيلهميخلقهاولمآدمبنيعلىاألنعامأنزلتعالىهللابأنصريحة

أولهللاأنزلفكما،ُمنكراوالمستحيالليسوهذا.مرةأولظهرتعندما
أنمنمانعأييوجدفال،األرضإلىالسماءمن-السالمعليهآدم–إنسان
التاريخلهيشهدوهذا.أيضاالسماءمناألولىاألنعامأنزلتعالىهللايكون

أنعليهاالحياةوظهوراألرضتاريخدراساتدلتفقد.لألرضالطبيعي
اليومإلىحيابقيبعضهافجأة،تظهرفكانت.واحدةدفعةتظهرلماألحياء

خلفايتركأندونفجأةانقرضوبعضها،اليومإلىيزالوماحالهعلى
دونمنفجأةأخرىكائناتتظهرثمالسنين،ماليينعليهاعاشأنبعد

األنعامأنزلتعالىهللاأنيتبينوبذلك.وسيطةتطوريةحلقاتلهاسلف،وال
.إنزاالاألرضعلىاألولى
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ًَعلَْيُكْمأَنَزْلنَاقَْد))اللباسإنزالآيةوأما [26:األعراف]ِلبَاسا
منومصدرها،اللباسمنهايتكونالتياألوليةالمادةإنزالتعنيفهي،((

باتاألنعام ناهكماالسماءمنهللاأنزلهااألولىواألنعام.والن أعاله،بي
السماءمنهللاأنزلهاقداألولىالنباتاتبذورأنجداالممكنفمنوالنبات

لذيالماءأنكماجهة،من وبذلك.السماءمنينزلالنباتاتبهيُسقىا
.السماءمناُنزلتاللباسأصولتكون
لُهَُوَما)):))معلومبقدراإلنزالآيةوأما ْعلُوٍمبِقَدٍَرإِالَّننُنَّزِ :الحجر]مَّن

فهو.والقدربالقضاءوالمتعلقالعاماإللهيبالتقديريتعلقأمرفهو،[((21
تفسيرأنيتبينوبذلك.يخلقهأنقبلالعالملهذاقدرهماعلينايُنّزلسبحانه

وتحريفاتأخطاءوفيهجدا،ناقصاكانالقرآنفيالنزوللمعنىالقادياني
.نفسهفيلغايات

في"منكم"كلمةعددمجموععنالقاديانيتكلمعندما:الثانيالشاهد
فيوردتقد"منكم"كلمةأنهناواضحافليكن)):قال،الكريمالقرآن
.((مرة82نحوالكريمالقرآن

،"نحو"يقولأنيصحالأنهكماالعدد،،ذلكفيالقاديانيأخطأ:أقول
اإللهيينوالوحياإللهامالوحيويتلقىورسولنبيانهزعمقدأنهبماألن

ألن".نحو:"يقولأنواليُخطئ،أنيصحفال،معجزكالمهوان،
ذلكيصحفالالنبيوأماويرجح،ويُخمنيُخطئالذيهوالعادياإلنسان

"نحو"كلمةيستخدمانللقاديانييحقفال.بالوحيمعصومألنهحقهفي
والرسالةالنبوةادعىانهبحكمقطعياتقديرهيكونأنعليهيجبوإنما

نهوبما.الوحيونزول قديراستخدمأ لترجيحيالتخمينيالت قدوا كشفف
.للنبوةادعائهفيكاذببأنهنفسه

،"مرة82نحو"ليسفمجموعهالعدد،جهةمنالقاديانيخطأوأما
منفصلةالقرآنفي"منكم"كلمةوردتفقدبكثير،ذلكمنأكثرهووإنما
ومعصوماورسوالنبياكانولوذلك،فيأخطأفالقادياني.مرة100أكثر

وماهللالعصمه"نبيا"كانولو.ذلكفياخطأمازعمكماوحيوصاحب
لكتابتأليفهمنم1893سنةمنحياتهطوالخطئهعلىتركهولماأقره

قرآنشهادة لىال مدةهذهفطوال.م1908سنةماتأنإ يصححلمال
منفتبيّن.ليُصححهالمزعوموحيهعليهودلهنبههوالالخطأذلكالقادياني

.للنبوةادعائهفيكاذبوأنهنبيا،ليسأنهذلك
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تكلمعندما-:الشريعةعلومفيالقاديانيأخطاءمن–الثالثالشاهد
نهبدعوىالتحديثمرتبةعنالقادياني البنبقولواستشهدأهله،منأ

مةألحقعباس حدَّنث"كل قراءةالُم يةب نه،"قرآن فريقفيقالفإ ينالت ب
ِمنأَْرَسْلنَاَوَما)):آيةفيالبخاريصحيحفيوجاء)):والنبوةالتحديث

ُسوٍلِمنقَْبِلَك كانعباسابنأن[((.52:الحج]تََمنَّنىإِذَاإِالَّننَبِّيٍَواَلرَّن
منأرسلناوما":يقرأيعني،"ُمحدَّنثوال))"الُمحدَّنثينحديثفييزيد
فيتوجدلنبوةاأجزاءإنقلت..."ُمحدَّنث"والنبيوالرسولمنقبلك

يكنلمولو،بالقوةنبيفالمحدث،بالفعلالبالقوةولكن،كلهاالتحديث
علىُمحدًّدثالنبي:نقولأنهذاعلىوجازبالفعل،نبيالكانالنبوةبابسد
،وكذلكواألبلغاألتمالوجهعلىكماالتهلجميعجامعألنهالكمال،وجه
.((الباطنياستعدادهعلىبناءنبيالمحدثإن:نقولأنجاز

نبيأنهللاأرشدكفاعلم)):أيضاوقال نبي؛والُمحدَّنثُمحدَّنثال
منيبقلم)):بحديثاستدلثم...((النبوةأنواعمننوعاالمحدثيةباعتبار
بوة بقلمأي"المبشراتإالالن نواعمني بوةأ وهي،واحدنوعإالالن

((....الصادقةالرؤيةأقساممنالمبشرات

فةالمزاعمتلك:أقول قةالزائ القاديانيبناهاوالمحدثبالنبيالمتعل
»:يَقُوُلَكاَنأَنَّنهُ-وسلمعليههللاصلى-النَّنبِّىَِعِنَعائَِشةََعْن)):حديثعلى

تِىفِىيَُكْنفَإِْنُمَحدَّنثُوَنقَْبلَُكْماألَُمِمفِىيَُكوُنَكاَنقَْد ُعَمَرفَإِنَّنأََحدٌِمْنُهْمأُمَّن
..ُمْلَهُموَنُمَحدَّنثُوَنتَْفِسيُرَوْهٍباْبُنقَاَل.«ِمْنُهْماْلَخطَّناِبْبَن ) تلــك(

مزاعم بوةألنتصحالال هموتكليمهعبادهلبعضهللامناصطفاءالن ل
والتكليف،والتكليمبالنبوةأبدالهعالقةفالالتحديثوإمابالدعوة،وتكليفهم

بةهووإنما قيالمسلمإليهايصلمرت بةوهيالت ياءمرت وعبادههللاأول
ِأَْوِليَاَءإِنَّنأاََل))الصالحوالعملباإليمانإليهايصلالصالحين َخْوٌفاَلَّن

)يَتَّنقُوَنَوَكانُواآَمنُواالَّنِذيَنيَْحَزنُوَنُهْمَواَلَعلَْيِهْم .63-62:يونس]( ) ) ]
هللاقالكماويصبحوصالحا،إيماناويزيدهخطاهتعالىهللايُسددوفيها
ًَكاَنَمنأََو:))تعالى َكَمنالنَّناِسفِيبِِهيَْمِشينُوراًلَهَُوَجعَْلنَافَأَْحيَْينَاهَُمْيتا
ثَلُهُ ْنَهابَِخاِرجٍلَْيَسالظُّملَُماِتفِيمَّن يَْعَملُوَنَكانُواَْماِلْلَكافِِريَنُزيَِّنَكذَِلَكّمِ

عاجالنبيايصبحولنويُصيبيخطئإنسانايبقىلكنه،(([122:األنعام]
القــرآنبشــهادةالصــالحينهللاأوليــاءمــنالصــحابةكــانوقــد.آجــالوال

إلىبالردوأمرهمويختلفونيُخطئونكانوابأنهمسجلذلكومعوالحديث،
َأَِطيعُواْآَمنُواْالَّنِذيَنأَيُّمَهايَا))ورسولههللا ُسوَلَوأَِطيعُواّْ األَْمِرَوأُْوِليالرَّن
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ِإِلَىفَُردُّموهَُشْيٍءفِيتَنَاَزْعتُْمفَإِنِمنُكْم ُسوِلّ ِتُْؤِمنُوَنُكنتُْمإِنَوالرَّن ّ بِا
عبدايبقىفالولي[((.59:النساء]تَأِْويالًَوأَْحَسُنَخْيٌرذَِلَكاآلِخِرَواْليَْوِم
النبوةألن،نبيايصبحولنصالحمنبلغمهمامرتبتهيتجاوزولنصالحا

الفصلفيبالتفصيلبيناهكماتعالىهللامناصطفاءهيوإنماتُكتسبال
باطلوالتحديث،النبوةبينالعالقةفيباطلالقاديانيفكالموعليه.األول

.النبوةالدعاءتدرجهفيمقاسهعلىوفصلهقالهعليهومردودوزائف
ألنباطل،كالمفهذانبيا،ليكونللمحدثباطنياستعدادبوجودقولهوأما
أساساتتعلقوإنمااإليمانية،الناسبحاالتلهاعالقةوالتُكتسبالالنبوة

ُ)):لنبيهتعالىقال،اإللهيةباإلرادة َسيُِصيُبِرَسالَتَهُيَْجعَُلَحْيُثأَْعلَُمّ
ندََصغَاٌرأَْجَرُمواْالَّنِذيَن ِِع عام]يَْمُكُروَنَكانُواْبَِماَشِديدٌَوَعذَاٌبّ :األن
المحدثوالالكمال،وجهعلىُمحدَّنثالنبيأنصحيحافليس.(([124
لكـنونـبي،صـالحعبـدالنـبيألنكـذلكليـس.اســتعدادهجهـةمـننـبي

.الصالحدرجةمنبلغمهمانبيايكونولن،فقطصالحعبدالُمحدَّنث،
"محدث"كلمةفيهاألحقالتيالقراءةتلكعنعباسابنروايةوأما

ليســتفهــي-معلقــة–إســنادبــالالبخــاريرواهــاروايــةفهــيبــالقرآن،
َُرِضَيَعبَّناٍساْبُنقَاَل)):فقال،بصحيحة ((.ُمَحدَّنٍثَواَلنَبِّيٍِمْنَعْنُهَماَّن

ما يةبأنعل بنروا سندةرويتعباسا ناربنعمروعنُم مندي
ثَنَانعيمأَبُوثَنَاتَْفِسيرهفِيحميدبنعبدقَاَل)):األولالطريق:هماطريقين

قبلكمنأرسلنَاَوَمايْقَرأَعبَّناساْبنَكاَنقَاَلِدينَاربنَعْمروَعنتميلةاْبن
عن،سفيانأخبرنا)):الثانيالطريقو((.ُمحدثَواَلنَبِيَواَلَرُسولمن

رسولمنقبلكمنأرسلناوما»عباسابنقرأ:قال،ديناربنعمرو
((.«محدثوالنبيوال

الطريقيّنفإنإسنادا،فأمامتنا،والإسنادايصحالالخبرذلك:أقول
توثيقهأنتقديرأقلوعلىضعيفالراويوهذادينار،بنعمروعنُرويا

ألنهجهتهمنيصحالفاإلسنادثقةأنهفرضارجحنالووحتىيثبت،لم
يهيُصرحلمالخبروذلكويرسليدلسكان بنمنبالسماعف .عباسا

:يأتيفيماحالهوتفصل
،(هـ126سنةوتوفي،46أو45سنةولد)المكيديناربنعمرو

،منهميسمعولمالصحابةبعضعنحدث،يُدلس،ثبت،ثقة:فيهقيل
،منهميسمعهلممابعضهمعنوروىعازب،بنوالبراءهريرة،كأبي
أنالذهبيوذكر.حقهفيذلكيثبتلمأنهالذهبي،وحسببالتشيعاُتهم
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بالتشيعيرمونهعمرا،يرضونالالمدينةأهل":))قالمعينبنيحيى
.(("يقولونممابريءهوبه،بأسوال.الزبيرابنعلىوالتحامل
دليلبأيدفاعهيُؤيدأندونمنذلكقالالذهبيالحافظإن:أقول
،منهمقليلةطائفةأوفرداتقلولم،المدينةأهل:قالتوالروايةصحيح،

رأيالمدينةألهليكونأنيُعقلفالوإال،أصللهاألمرأنإلىيشيرمما
لموقفهميكونأندونمنديناربنعمرومنموقفهمفياألقلعلىغالب

موقفرديصحفال.موقفهمتؤيدأدلةعندهمتكونأندونومن،يُبررهما
الجداقويموقفهمإن.صحيحدليلأيدونمنالطريقةبهذهالمدينةأهل
لذهبياعتراضأمامهيقف بدا،ا نهبلأ الشواهدبدليلصحيحموقفإ

بالتشيعدينارابنرميعلىمعظمهمأوالمدينةأهلإجماعإنأولها:اآلتية
عليهيكذبونالوهم.ذلكعليهمأنكرمنأمامهيقفالقويدليلبنفسههو

إنالثانيوالشاهد.عليهأجمعواومابذلك،رموهمامتشيعايكنلمفلو،
شاهدهو-عنهماهللارضي-الزبيرابنهللاعبدعلىدينارابنتحاملسبب
ابنعلىتحاملهمعنهممعروفاإلماميةالشيعة،ألنالرجلتشيععلى

المختارتزعمهاالتيثورتهمعلىقضىالذيهوألنه،فيهوطعنهمالزبير
في كذابالثق نارفابن.هـ67سنةالمتوفىال ملدي بنعلىتحا الزبيرا

.لهمتعصبماوإالإليهم،ينتميالذينللشيعةانتصارا
اإلماميةالشيعةأنأيضاذلكيُؤيدمماإن-الثالث-األخيروالشاهد

،الرجاليةكتبهمفيلهوترجموا،رجالهمبينمنديناربنعمروذكروا
منوالعادتهممنليسوهذا.بعضهم،ووثقهوالعلمبالفضلعليهوأثنوا

انتقادهم،أو،عنهمالسكوتفإما،السنةأهلعلماءمنموقفهمفيمذهبهم
مةمنأوعاميون،بـأنهموصفهمأو الشـيعةأننـذكرأنويكفـي.العا

بنعمرومنفموقفهم.مثالالسنةكأهليُخالفهممنكليُكفروناإلمامية
بالتشيعتتعلقيعرفونهاهممذهبيةخلفيةلهوإنما،جزافياموقفاليسدينار

أو،إمامياشيعياكانديناربنعمروأنذلكمنفيتبينوعليه.اإلمامي
.كذلكأنهالراجح

لىهناوأشير بلبنأحمدذكرهجداهامأمرإ بموضوعيتعلقحن
لتيالقراءات يسمعهالمفهو،وغيرهعباسابنعندينارابنرواهاا

دينار،بنعمروروىعما(أَباهيعني)ُسئل:هللاعبدوقال))فقال.منهم
كان:عيينةابنقال؟سماعالقراءاتفيالزبيروابنعباس،ابنعن

الراويةتلكلردكافوحدهوهذا.((عباسابنسمعتفيهايقولالعمرو
أنلنفسهسمحفكيف،أخرىجهةمنبوضعهادينارابنواتهام،جهةمن
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وابنعباسابنعنالقرآنفيتطعنالتيالباطلةالرواياتهذهيروي
عملهوأليس؟،صالحهفيهذاكانفهل،!!؟؟منهمايسمعهاولمالزبير

فائدةوأيةيرويها،ولماذا.!؟؟والعلم،والعقل،الشرعحقفيجريمةهذا
ألناإلمامي،تشيعهمعتتفقألنهارواهاإنه!!.؟؟والمسلمينلإلسالممنها

بتحريفه،ويقولالكريمالقرآنفييطعنأنهاإلماميالمذهبفيالثابت
أنهوالراجحضعيف،أنهالرجلحالوخالصة.ضروياتهمنبهوالقول
مارسكانإماميشيعي يةيُ منواإلسنادالحديث،بأهلعالقتهفيالتق
.راويه،ولضعفالنقطاعهيصحالجهته

عباسابنأنتزعمألنها،نقضاالروايةتلكينقضفالقرآنمتنا،وإما
المصحفوحدواعندماالصحابةعليهاجمعلمامخالفةقراءةيقرأكان
أنتعنيأنهاكماباطل،وهذا.عنههللارضيعفانبنعثمانالخليفةزمن

ألنباطلوهذا.فيهبادخالهاأومنه،كلمةبسقوطللتحريفتعرضالقرآن
يُبطلمماأنهكما.أبداالباطليأتيهالبحيثوحمايتهحفظههللاتولىالقرآن

تكلمتاآليةأنهواآليةفيُمقحمةأنهاعلىويدلالمزعومةالزيادةتلك
نبيافليسالمحدثوأمافقط،والمرسليناألنبياءوهمهللا،يُرسلهمالذينعن
صفاتمنوهـيالنـبي،أخـالقببعضأتصفوإنحـتىمرسـال،وال

.نفسهالنبيفيهمبماكلهمالمؤمنين

وتالعبتحريفوفيهوتفصيال،جملةباطلفهوالثاني،قولهوأما
ليسوالنبيالنبوة،انواعمننوعاليستالُمحدثيةإن،أوالألنه.وخداع
ثْلُُكْمبََشٌرأَنَاإِنَّنَماقُْل)):تعالىقالإليه،يُوحينبيهووإنماُمَحدَّنثا يُوَحىّمِ

ْلُمْشِرِكيَنَوَوْيٌلَواْستَْغِفُروهُإِلَْيِهفَاْستَِقيُمواَواِحدٌإِلَهٌإِلَُهُكْمأَنَّنَماإِلَيَّن فصلت]لِّ
عنيخرجلنفهوبهاعترفناإنهووإنماوحياليسوالتحديث((.[6:

ـام ـدوس،والخواطــراإللـه ـووالـح ـروـه ـبيآـم ـلظــنينـس الخطــأيحتـم
يصحوالبالفعلوالبالقوةنبياليسفالُمحدَّنث.والباطلوالحقوالصواب،

"نبيوالمحدثمحدث،النبي"القاديانيفقولوعليهقطعا،بذلكوصفه
نبيألن.قطعاباطلكالم عبدفهوالُمحدث،وأماونبي،صالحعبد:ال

والبالفعلنبياوليستجوزا،والمجازاوالحقيقةبنبيوليسفقطصالح
ياليسفهو.بالقوة هووالوحيايتلقىالألنهالوجوه،منوجهبأينب

ما،معصوم غيرههـووإن ناسمنك مةال صالحينعا يتلقـىخاصةوال
منأو،الشيطانمنأوالنفس،منتكونفقدوحدوسا؛وخواطرإلهامات
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كنفالوعليـه.الَملَك كونأنيُم إلـىيـؤديوالالنبـوة،منالتحـديثي
نبيافليسغيرهوأماهللاعندمنالوحييتلقىالذيهوالنبيوإنماالعصمة،

والوالتحديث،النبوةبينتمامامختلففاألصل.اإللهيالوحييتلقىوال
.القاديانيزعمكماالنبوةأنواعمنوالمحدثيةالتحديثيكونأنيُمكن
النبيوإنماالقادياني،زعمكماالكمالوجهعلىمحدثاليسفالنبيوعليه

اســتعدادهعلــىبنــاءبــالقوةنــبيالمحــدث:قولــهوأمـا.ونــبيصـالحعبــد
نبياوليسفقط،صالحعبدهوالُمحدَّنثألن.باطلتعريففهوالباطني،

.ُمكتسباأمراوليسهللابيدالنبوةأمرألنبالقوة،

ذلكمنيظهرفإنهالنبوةأنواعمنليساوالمحدثيةالتحديثأنبما:ثانيا
بوةالتحديثمعنىحرفالقاديانيأن يةهواهحسبوفسرهوالن فيلغا

هو((المبشراتإالالنبوةمنيبقلم))بحديثاستداللهأنكما.نفسه
عندماباطالمعنىمنهواستنتجوتحريفتالعبوفيهيصح،الاستدالل

منالمبشراتوهي،واحدنوعإالالنبوةأنواعمنيبقلمأي)):قال
فسرهوقد،ذلكيقللمالحديثألن،يصحال((.الصالحةالرؤيااقسام
أغفلهلكنه،كلهاالقاديانيمزاعمينقضقطعياواضحاتفسيراآخرحديث
هريرةأبيعن)):نصههذاالبخاريوحديث.بهواهاألولالحديثوفسر

إالالنبوةمنيبقلم:يقولوسلمعليههللاصلىهللارسولسمعتقال
الحديثمنواضح((.الصالحةالرؤياقالالمبشراتوماقالواالمبشرات

صفاتهابعضذكروإنما،أنواعهاذكروالالنبوةأنواععنيتكلمالأنه
النبيألن.الصالحةالرؤيةمنهاالصالحينالمؤمنينصفاتمعتتقاطعالتي
المؤمنمعيتقاطعفهوهللا،اصطفاهبعدمانبيثمصالح،مؤمنأوالهو

فّوقمعتجمعهما،صفاتفيالصالح نبيت يهال لكوعمققوةفيعل ت
يُمكنفالاألساسهذاوعلى.بالنبوةوكليةتماماعنهيختلفثم،الصفات

بالفعلوالبالقوةالنبيا،المحدثيةرتبةصاحبالصالحالمؤمنيكونأن
النبيسماهاقدبالرؤيةيتعلقوفيما.وقطعاأصالتكسبالالنبوةألن

النبيرؤيةفإنوإال.الناسمنلغيرهبالنسبةالصالحةوسلمعليههللاصلى
:أنواعثالثةعلىهيالناسمنغيرهعندالرؤيةلكننبوته،منجزءفهي

فالرؤية.الَملَكمنصالحةورؤية،الشيطانمنورؤيةالنفس،منرؤية
للنبي،بالنسبةيتخلفالحقوهيالنبوةصفاتمنصفةهيالصالحة

يةوتبقى،الصالحالمؤمنحقفيحقاليستلكنها أنواعضمناحتمال
انواعمننوعبأنهاالقاديانيزعمكماليستوهي.إليهاأشرناالتيالرؤية
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فيصحيحآخروبحديثالسابقالحديثبدليلقطعاباطلزعمفهذا.النبوة
سلموعليههللاصلىهللارسولقال:قالمالكبنأنس))عن:أحمدمسند

ذلكفشق:قالنبيوالبعديرسولفالانقطعتقدوالنبوةالرسالةإن:
المبشرات؟،وما:هللارسولياقالواالمبشراتولكنقالقالالناسعلى
علىصحيحإسناده"النبوةأجزاءمنجزءوهيالمسلمالرجلرؤيا:قال

رجالفمنفلفلبنالمختارغيرالشيخينرجالثقاترجالهمسلمشرط
((.مسلم

قول نهالحـديثمنواضح:أ قضا يانيمزاعمكلين فتريالقاد الم
رسولوالنبيفالوالرسالة،النبوةتوقفقطعاأكدإنه.والمغالطالمحرف

الرؤيـةأنبصـراحةذكـرثـم،والســالمالصـالةعليـهمحمـدالنـبيبعـد
النبوةألنأنواعها،مننوعاوليستالنبوةأجزاءمنجزءهيالصالحة
-أجزائهابعضإاليبقفلمنهائياتوقفتقدوهيهللاعندمنوهبةاصطفاء

ونسبيةظنيةالنبيغيرعندهيالصالحة،الرؤيةمنها-صفاتهابعضأي
ية نواعمننوعوهيوحياليستألنهاواحتمال لرؤى،أ قدا منتكونف

القاديانمزاعمبطالنيتبينوبذلك.المالكمنأوالشيطانمناوالنفس،
شياطينهوتلبيساتألهوائهانتصاراالنبويبالحديثوتالعباتهوتحريفاته

.للنبوةادعائهفي

المهديهوبأنهزعمهيؤيدبحديثالقاديانياحتجعندما:الرابعالشاهد
وذكروامتناوالإسنادايصحالالحديثأنالعلماءبعضلهوبيّنالمنتظر

غضبشمر،بنوعمرو،الجعفيجافر:منهمالضعفاء،رجالهبعضله
بل،قطشمرابنوعمروجابركذبيثبتلم)):وقالذلكعليهموأنكر

.وأجلةصلحاءبأنهماوصفهماثم((.صدقهماثبت
.هوىصاحبأوجاهلإاليقولهالوتفصيالجملةباطلزعمه:أقول

انتصاراوبهتانازوراذلكزعم.هواهعليهوغلببينهماجمعوالقادياني
واحداعلميادليالواليقدمأندونذلكقال.والمهديالمسيحبأنهالدعائه

منالعلميةواألدلةأساسه،منزعمهلردوحدهيكفيوهذا.زعمهيثبت
لهالمخالفينقولوصدقالقاديانيوتحريفكذبتبينوالتعديلالجرحعلم
باسنفصلهكما ذلكفيوالوقوعالكذبتعمدالقاديانيأنشكوال.قري

الجــرحكتــبفــيوثابتــةمعروفــةالســابقيّنالــراويينأحــوالالخطــأ،ألن
بهواهلهواهانتصاراذلكفعل،ضعيفانرافضيانشيعيانأنهماوالتعديل،
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علمفيشمربنوعمروالجعفيجابر:الروايينحالبيانيأتيوفيما.
زعمعندماالقاديانيقالهماوكذبخطأوتوثيقلشرحوالتعديلالجرح
الراويينتوثيقثبوت

:فيهقيل(:هـ2:ق)الكوفيالشيعيالجعفيالحارثبنيزيدبنجابر
وقال.بثقةليس،متروكحديثه،يُكتبال،كذابثقة،،رافضيضعيف،

،رباحأبيبنعطاءمنأفضللقيتفيمنرأيتما:النعمانحنيفةأبو
،بحديثفيهجاءنيإالبشيءأتيتهما،الجعفيجابرمنأكذبلقيتوال

يقولالجعفيجابروكان.يُظهرهالمحديثألفكذاوكذاعندهأنزعمو
تلكأنيعنيهذاو.بحديثمنهاحدّثتما،حديثألفخمسونعندي:

.؟هوإاليعلمهاالحتىبهالهأينفمنوإال،أكاذيبهمناألحاديث

،كذابرافضي:المحدثونفيهقال،الجعفيشمربنعمرو:والثاني
بشيء،ليس،-اإلماميةالشيعة-للرافضةاألحاديثيضع،والصحابةيشتم
.الثقاتعنالموضوعاتيرويكذاب،زائغ

جابركذبيثبتلم)):قالعندماالقاديانيوكذبخطأيتبينوبذلك
صلحاء"بأنهماوصفهماثم((.صدقهماثبتبل،قطشمرابنوعمرو

.!!!!والضاللالكذبطريقعلىمثلهماألنهبذلكوصفهما."وأجلة

الصالةعليهالنبيعنحديثوردانهالقاديانيزعم:الخامسالشاهد
هذاوزعمه."((قبريفيالموعودالمسيحيُدفن")):فيهيقولوالسالم

في،والالحديثكتبفيالمزعومالحديثذلكيوجدفالقطعا،باطل
القادياني،أكاذيبمنهووإنما.التواريخمصنفاتفيوالالرواة،تراجم

أنيعلموهوافتراه.وشيطانهلهواهانتصاراالحديثذلكاختالقتعمدفقد
عنالصحيحالحديثوردكماالنارمنمقعدهفليتبوأذلكفعليتعمدمن

المكذوبالحديثذلكفيالمقصودوالمسيح.والسالمالصالةعليهالنبي
كشفكماالحديثوهذا.السالمعليهمريمابنالمسيحوليسالقادياني،هو
ألنوفضحه،كشفهأيضاهوفمتنهاختلقه،الذيهوكاذبالقاديانيأن

فيماتوأنهسابقا،بيناهكماالمدينةوالمكةيزرلمالقاديانيأنالمؤكد
فانظر.زعمهحدعلىالنبيقبرفيبالمدينةيُدفنولمبهاودُفنقاديان
يكذبأنمنيتورعالالذيالمفتريالدجالهذاحالمنوتعجبوتدبر

هذاأنوالحقيقة.!!!!اإلنجليزوأسيادهوشيطانهلهواهانتصاراشيءأي
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بهوكذباختلقهالقاديانيأنعلىشاهدهووإنماعلميا،خطأليسالشاهد
.والناسالنبيعلى

انهزعمهفيعليهواعتمدبحديثالقاديانياحتج:السادسالشاهد
منأسلممن" هريرةأبيعنالتيسيركتابفي)):فقالفارسية،أسرةمن
الحديثهذا((.ربيأنبأنيكماالفارسمنأناو "قرشيفهوفارسبني

األديانمنالناسليُخرججاءاإلسالمألنُمنكر،ومتنه،ضعيفإسناده
لىالباطلة لدينإ حقا لماإلسالم،وهوال خرجهميأتو سهممنليُ أجنا

اعتمدالقاديانيلكنبصحيح،ليسفالحديث.قرشيينوالعرباليصبحوا
بينيُفرقالالقاديانيأنعلىشاهدوهوجهة،منهواهوافقألنهعليه

دامغدليلهوالحديثوذلك.أخرىجهةمنسقيمهامنالرواياتصحيح
مننقلهولَمابلفيه،أخطألمازعمكماكانفلوللنبوة،ادعائهبطالنعلى
والإليها،يرجعوالالكتب،يقرأوالالوحييتلقىالنبيألنالتيسركتاب
.منهاينقل

القاديانيكانعندما:-القاديانيأخطاءمنالسابع–األخيرالشاهد
أحاديثمثالمنها)):قالالبخاريصحيحفيالمنتظرالمهديعنيتكلم
خاريصحيحفي نبيءالب هاأُ فاءبعضعنفي لزمنفيالخل األخير،ا

اجلهمنسيأتيانهالبخاريصحيحفيعنهوردالذيالخليفةوالسيما
هذاصحةمدىفياآلنفكروا".المهديهللاخليفة":السماءمنصوت
((.هللاكتاببعدالكتبأصحفيوردالذيومرتبتهالحديث

.مسلمصحيحفيوالالبخاريصحيحفيالحديثلذلكوجودال:أقول
الحديثوذلك.أصالالصحيحينفييُذكرلمهذاباسمهالمهديبأنعلما
يةكتبفيورد هاأخرىحديث بنسننمن قولماجة،ا قال.:ي فإذا)ف

بايعوهرأيتموه نه.الثلجعلىحبواولوف فةفإ فأين.((المهديهللاخلي
صــحيحفــيوردالحـــديثذلـــكأنزعــمعنــدماالقاديــانيتأكيــدات

.نفسهفيلغاياتذلكذكرتعمدهوىصاحبأو،جاهلإنه!!.البخاري؟؟
بأنعلما.وشيطانهلهواهانتصاراقالهفيماالكذبتعمدانهوالصحيحبل

إلى"القرآنشهادة"كتابهفيوبقيم،1893سنةقالهوالكذبالخطأذلك
أمرهوالالمزعوموحيهنبههواليُصححه،ولم،م1908سنةماتأن

.بتصحيحه
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كاذباكانسبقتهالتيواألخطاءالخطأذلكفيالقاديانيأنشكوال
لهفيماومحرفا ئهوفيقا بوة،ادعا ياكانلوألنهللن لكفيوقعمانب ت

وبما.المزعوموحيهعليهاأقرهكاذب،ولماوهوذكرهاتعمدوالاألخطاء،
ماتأنإلـىتصحيحدونكتبـهفيبقيـتواألكاذيـباألخطاءتلـكأن

فيكذابكاذبهووإنمانبيا،ليسانهعلىقطعيةأدلةفهيالقادياني،
.للنبوةادعائه

:اآلتيةالشواهدمنها:والتاريخالنبويةبالسيرةتتعلقأخطاء:ثانيا
هللاصلىالكريملنبيناولداعشرأحدماتقدإذ)):القاديانييقول:أولها
ولدا11والسالمالصالةعليهلنبيناماتأنهكالمهومعنى...((.وسلمعليه
فاطمةأنالثابتمنانهوبما؛بعدهمنماتواأنهمشكالحياته،ألنهفي
للنبيولدأنهالقاديانيقولحسبيعنيفهذابعدهماتت-عنهاهللارضي–

عددهمفياختلفواالعلمأهلألنبصحيح،ليسبل،يثبتلموهذا.ولدا12
سبعة،أنهموالراجح.أوالدثمانيةمنأكثرأنهميؤكدقطعيدليليوجدوال
اإلثباتبصيغةعددهمذكرالقاديانيأنوبما.واإلناثالذكوربينثمانيةأو
.ذلكفياخطأقدفإنهقوله،يؤيددليلأييذكرولمواالحتمال،الظنال

ثانيالشاهد قول:ال يانيي مريمبنالمسيحصلبمحاولةعنالقاد
قبر،فيووضع،الصليبعنفأُنزل)):ومصيره قبرمنوخرجال ال

يقولكماتعالىهللامنبأمرآخربلدإلىسافرثم،بستانيبلباسمتنكرا
وورد[((.50:المؤمنون]َوَمِعيٍنقََراٍرذَاِتَرْبَوةٍإِلَىَوآَوْينَاُهَما)):تعالى

وعشرينمئةإلىالحادثهذابعدعاشمريمبنعيسىأناألحاديثفي
...((.ماتثمعاما،

كشميرملكإلىهاجرعيسىأنقطعيبثبوتوثبت)):أيضاوزعم
.((اآلنإلىموجودوقبره...كبيربفضلهللانجاهبعدما

تاريخيدليلأييوجدوالبصحيحة،ليستالمزاعمتلكأوال،:أقول
عنرووهفيماالكتابأهلمروياتعلىاالعتماديصحواليُثبتها،صحيح
أو،القرآنمنقطعيةعلميةبشواهدإالالسالمعليهمريمابنالمسيح
واألباطيــلاألكاذيــبعليهــاالغالــبكتبهــمألن،التــاريخمــنأوالســنة،

الحديثيةالرواياتعلىاالعتماديصحالوكذلك.واألساطيروالمستحيالت
الحديثكتبفيالمرويةمريمابنبالمسيحالمتعلقةوالموضوعةالضعيفة
.والتاريخواألدب
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القاديانيقوليصحفالالكريم،القرآنبدليلباطلةاألخبارتلك:ثانيا
،أصالعليهيُقبضلمالمسيحألن،"الصليبعنأُنزل"المسيحبأن

قَتَْلنَاإِنَّناَوقَْوِلِهْم)):تعالىقال.صلبوهوالعليهيقبضوافلملهم،ُشبهوإنما
َِرُسوَلَمْريََماْبَنِعيَسىاْلَمِسيَح ـِكنَصلَبُوهَُوَماقَتَلُوهَُوَماّ لَُهْمُشبِّهََولَ

يِهاْختَلَفُواْالَّنِذيَنَوإِنَّن ْنهَُشّكٍلَِفيفِ َوَماالظَّنّنِاتِّبَاَعإِالَّنِعْلٍمِمْنبِِهلَُهمَماّمِ
ًقَتَلُوهُ نا ساء]يَِقي عده،كالموالاألمرحسمفالقرآن[((.157:الن كنب ل

ياني كذابالقاد مدعيالمحرفال بوةال قرآنخالفللن فتركهصراحة،ال
هامكذوبـةبروايـاتوأخـذظهرهوراء فقألن موتقولـهفيهـواهتوا ب

هووإنما،والصالحيناألنبياءمواقفوالأخالقمنليسوذلك.المسيح
.كالقاديانيالمحرفينالمفترينسلوكياتمن

بلدإلىوخرجمتنكراخرجثمالقبرفيوضعالمسيحبأنزعمهأنكما
وإنمايُثبتهصحيحتاريخيدليلأييوجدوالباطلزعمهوأمه،معآخر

فَعَهُبَل))الكريمالقرآنقالهماالصحيح ُرَّن َُوَكاَنإِلَْيِهّ ًّ ًَعِزيزا َحِكيما
لكنإليه،هللارفعهوإنمافر،واليُصلب،لمفالمسيح((.[158:النساء]

هووإنما،نبياليسإنهنبي،أنهيدعيثمصراحة،ذلكخالفالقادياني
!!!!.اإلنجليزوأسيادهوشيطانهلهواهعبدمحرفكاذب

هَُمْريََماْبَنَوَجعَْلنَا)):تعالىبقولهاحتجاجهوأما إِلَىَوآَوْينَاُهَماآيَةًَوأُمَّن
اآليةتلكألنقطعا،باطلفهو،[((50:المؤمنون]َوَمِعيٍنقََراٍرذَاِتَرْبَوةٍ
مريمأنإلىبالتنبيهبدأتاآليةأنبدليل،ُولدبعدماوأمهالمسيحعنتتكلم

.الكريمةاآليةذكرتكماهللاآواهماوالدتهوبعدهللا،آياتمنهماوابنها
لماالقاديانيلكنالسماء،إلىورفعهصلبهمحاولةبعدأبدايحدثلمفذلك
غيروكأنهإليهيُشرولمصراحةالقرآنخالفقدوجدناهكذابامحرفاكان

ليسوهذا!!.بهاواستشهدمعناهاحّرفعامةآيةوجدعندمالكنهموجود،
ســلوكهــووإنمــاوالشــرفاء،النزهــاءوالاألتقيــاءوالاألنبيــاءبســلوك

.والعلموالعقلالشرعحسابعلىوالوصوليينوالنفعييناالنتهازيين

عليهمريمبنعيسىألن،قطعاباطلفهوبهاحتجالذيالحديثوأما
وفيهااألرضإلىينزلعندماوسيموتإليه،هللارفعهحيا،يزالماالسالم
.يموت
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ماوقبرهماتوبهاكشميربالدإلىقطعاهاجرالمسيحبأنزعمهوأما
القاديانيزعمكماصحيحاوليسقطعاباطلزعمفهواليوم،إلىيزال
عقل،والشرعمندليلأييقُدمأندونمنبزعمهقطعفقد.ُمحرفاكاذبا
صحيحازعمهيكونأنيُمكنفال.صحيحةأثريةوالتاريخيةروايةوال

إلىوسينزل،إليههللارفعهوإنماهربواليُصلبلمالسالمعليهوالمسيح
تافهكالمفهذاالقبر،بوجودزعمهوأما.نزولهوقتيحينعندمااألرض

ئف، مزعومقبرهألنوزا ندرجال بورضمني ياءق بةاألنب قديماالمكذو
الحقيقةعلىاألنبياءمننبيقبريعرفالأنهتاريخياالمؤكدومن.وحديثا

قطعافهوالمزعومعيسىقبروأما.والسالمالصالةعليهمحمدنبيناقبرإال
لمحيايزالماألنهقبرهيكونأنالمستحيلومنإليه،ومنسوبمختلق

.يمت
مصيرعنقالهفيماالشرعمخالفةتعمدالقاديانيأنذلكمنواضح

عليهتشهدصارخة،صريحةمخالفاتخالفهالسالم،عليهمريمابنالمسيح
.الموعودالمسيحهوأنهليزعمقالهبنبي،وليسمحرفكاذببأنه

ابنبالمسيحالمتعلقةالتاريخيةالقاديانيأخطاءمن:الثالثالشاهد
أبباللكونهإسرائيلبنيمنيكنلمأنهالرابعةالميزة)):قالأنهمريم
.))..

خلقه-السالمعليه–مريمبنعيسىألنيصح،الالزعمذلك:أقول
منغيرهمإلىوالإسرائيلبنيإلىينتسبالانهالطبيعيفمنأب،بالهللا

نسبهنفييصحوال.أبيهجهةمننسبهعنالتساؤليصحوال.األدبجهة
آخرين؛قومإلىيعودنسبهبأنيُشعرنفيهألنأيضا،إسرائيلبنيإلى

وهيعمران،بنتمريموهيفقطأمهجهةمنإليهمنسبللمسيحوإنما
نسبوهذاامه،جهةمنإسرائيلبنيمنفهو.قطعاإسرائيلبنيمن

لهأبالأنهبسببإسرائيلبنيإلىانتسابهنفييصحوالومعتبرصحيح
رسوال،إليهمهللاأرسلهماإسرائيلبنيمنمريمبنعيسىيكنلمولو.

بِآيٍَةِجئْتُُكمقَْدأَنِّيإِْسَرائِيَلبَنِيإِلَىَوَرُسوالً)):تعالىقال.التوراةعلمهوما
ن بُِّكْمّمِ َنلَُكمأَْخلُُقأَنِّيرَّن يِنّمِ ْيِرَكَهْيئَِةالّطِ يِهفَأَنفُُخالطَّن بِإِْذِنَطْيراًفَيَُكوُنفِ
ِ ِبِإِْذِناْلَمْوتَىَوأُْحيِـيواألَْبَرَصاألْكَمهََوأُْبِرُئّ َوَماتَأُْكلُوَنبَِماَوأُنَبِّئُُكمّ

ْؤِمنِيَنُكنتُمإِنلَّنُكْمآليَةًذَِلَكفِيإِنَّنبُيُوتُِكْمفِيتَدَّنِخُروَن :عمــرانآل]مُّم
ُمهُ))،و[((49 [((.48:عمرانآل]َواإِلنِجيَلَوالتَّنْوَراةََواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَويُعَلِّ

إليهمأرسلهولذلكأمه،جهةمنمريمبنعيسىقومهمإسرائيلفبنو
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ُسوٍلِمنأَْرَسْلنَاَوَما)):تعالىقولهبدليلوبلسانهم ِليُبَيَِّنقَْوِمِهبِِلَساِنإِالَّررَّن
ُفَيُِضلُّملَُهْم يُماْلعَِزيُزَوُهَويََشاُءَمنَويَْهِدييََشاُءَمنّ براهيم]اْلَحِك :إ
أرسلهماوإالأمه،جهةمنمريمبنالمسيحقومهمإسرائيلفبنو.[((4

.وبلسانهمإليهمهللا

بهالمسلمومن)):يقولالتاريخية،القاديانيأخطاءمنالرابعالشاهد
كربالءمدينةعليهاالتياألرضعلىتقعكانتبابلمدينةأنالجميععند

:((اليوم
صاحبأوجاهل،إاليقولهوالقطعا،صحيحاليسالقولذلك:أقول

أرضعلىكربالءمدينةتكونأنيُمكنوال.نفسهفيلغايةقالههوى
إلىقائمةتزالمااألثريةبابلمدينةألنبالعراق،التاريخيةبابلمدينة
مدينةعلىكربالءمدينةتقومفكيف.حديثةمشاريععليهاأقيمتوقداليوم
بل مةآثارهاماتزالوهيبا لىقائ يومإ !؟؟ال كنفال.! حدثأنيُم ي
وتبعدبابلمحافظةفياليومتقعاألثريةالتاريخيةبابلمدينةبأنعلما.ذلك
مدينةهيكربالءفإنالمقابلوفي.بغدادجنوبكلم90بنحوبغدادعن

الجنوبإلىكم108بوتبعدكربالءمحافظةمركزوتمثلبذاتهاقائمة
مدينةتكونأنالمستحيلمنأليس.بغدادالعراقيةالعاصمةمنالغربي
أنزعمالقاديانيلكن!!.التاريخية؟؟بابلمدينةآثارعلىقائمةكربالء

،علمبالوالكالم،الجهلإلىفانظر!!!!.الجميععندبهُمسلّمأمرذلك
التأكديُمكنهأنهمعدليل،أيدونبهمسلمأمرهوزعمهأنعلىأكدإنه
فادحخطأفيووقعذلكيفعللمالقاديانيلكن.بالمعاينةأو،بالسؤالمنه

فيلغاياتوالكذبالتحريفيتعمدانهأوعلم،باليتكلمبأنهوفضحهكشفه
يتلقىألنه،يُخطئوال،يكذبالوالنبيكاذب،أنهالحالتينوفي.نفسه
الخطأذلكفيوقعالقاديانيلكن.خطأعلىهللايقرهوالبالوحي،العلم

قذهفلمالكبير،التاريخي ولو.مفضوحامكشوفاوتركهالمزعوموحيهيُن
.الفاضحالفادحالخطأذلكفيوقعلمانبياكان

:قالبالعراقبابلمدينةعنيتكلمالقاديانيكانعندما:الخامسالشاهد
سكانعددعلىيزيدسكانهاعددكانوالتيميل،مائتيطولهاكانالتي))

.((أضعافبخمسةلندنمدينة
أويقول،مايعيالجاهلإاليقولهوالبصحيح،ليسالكالمذلك:أقول
التاريخيسجللمأنهوذلك.نفسهفيلهوىقالهيقولمايعيهوىصاحب
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منإنه.كلم300:نحوأيميل،200طولهابلغمدينةأنحديثاوالقديما
وحدهيكفيوتصّوره!!!!.العددذلكطولهابلغمدينةبأنالقولالجنون

.الصحةبعدمعليهللحكم
عنالقاديانيقالهماصحةعدمالحديثةاألثريةالدراساتبينتوقد

يُحيطكانالذيالسورأنتبينأنهوذلكسكانها،وعددبابلمدينةطول
196المدينةومساحة،كلم56:بـضلعهطولقُدرمربعبشكلبالمدينة

تعثرلماألثريةالمكتشفات))وجداكبيرةالمساحةهذهأنوبما.مربعكلم
وقُدر.((التقديرهذاإلىالشكتطرقفقدالسورمنكبيرةأجزاءعلى

منبكثيرأقلالمدينةفطولالمحيطهذاعلىوبناء.ميال42بنحومحيطها
.كلم15،5:نحوالضلعفطولمربعاكانالمدينةسورأنوبماكلم56

ذلكقالأنهوالراجحقطعا،بصحيحليسالقاديانيقولفإنالحالتينوفي
.لهواهانتصارابهواه

يزيد))كانبابلمدينةسكانعددبأنالقاديانيقالهلمابالنسبةوأما
ألنقطعا،بصحيحفليس.((أضعافبخمسةلندنمدينةسكانعددعلى

عددلكن،نسمة250000–200000:بينفيماعددهمقُدربابلسكان
عندماعددهاأنوالشكنسمة،مليونبنحوقدُرم1800سنةلندنسكان

مافأين.نسمةالمليونمنأكثركان-م1895سنة-زعمهالقاديانيقال
لندنمدينةسكانمنأكثركانبابلمدينةسكانعددبأنالقاديانيزعمه

القاديانيمجازفاتمنوتعجبفانظر.!!!!أضعاف؟؟بخمسةزمانهفي
لذي ؟،الصحيحةالمعلوماتليُعطيهالمزعوموحيهوأينالنبوة،يدعيا

أدلةهيالتيأخطائهمنيُنقذهلمولماذاأخطاءه؟؟،لهيصححلمولماذا
قطعيدليلهووالعلميالتاريخيالخطأذلكإن!!!!.كذبه؟؟علىقطعية

.نبياوليسكاذبالقاديانيأنعلى

:السادس–األخيرالشاهد ئبمن- يانيأخطاءغرا وفضائحهالقاد
أنسترونالتاريخعلىنظرةألقوا)):قالأنهالنبويةبالسيرةالمتعلقة
وماتت،والدتهمنأيامبعدأبوهماتالذياليتيمذلككان...النبيحضرة

.((.465صصلحبيغامكتاب23جزءالروحانية،الخزائنمجموعة...أمه
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أعالهقولهتضمنتباألورديةللقاديانيصلحبيغام:منصفحة

نه:أقول علىويشهد.مسلمفيهيقعأنيصحالجداغريبخطأإ
نهالقادياني نه،النبويةبالسيرةالجهلكثيرأ وافقماإالبهايهتمالوا

نهالنبويةالسيرةفيالثابتمنألنه.هواه نبيولدعندماأ عليهمحمدال
ووحيهالقاديانينبوةفأين.ماتقدهللاعبدوالدهكانوالسالمالصالة

الوحييتدخللمولماذا؟؟،الخطأمننبوتهتعصمهلملماذاالمزعومان؟؟،
المزعوموحيهتركهولماذا.؟؟زعمكمانبياحقاكانإنخطأهلهويُصحح

اللدنيالعلموأينم؟؟1908سنةيموتأنقبللهيصححهولمخطئهعلى
لذي يانيزعما يانيأنإالجواب،ال.بهأكرمههللاأنالقاد هلالقاد جا

وبما.بوحيهتعالىهللالعصمهحقانبياكانفلوللنبوة،ادعائهفيوكاذب
غرائبهومن.وكذبهخطئهعلىقطعيدليلهوالقولفذلكيعصمه،لمأنه
يقعالفادحخطأفيووقعيقرأهلموهوقراءتهإلىودعابالتاريخاحتجأنه
.المدارستالميذفيه

لتيالشاهدذلك علىقطعيةأدلةهيالتاريخيةالشواهدمنسبقتهوا
وقعمانبياكانفلونبيا،ليسبأنهعليهتشهدأخطاءفيالقاديانيوقوع
ها فدلتوحيهولعصمهفي نهقطعاالمزعوم؛ يسأ يا،ل نهنب فيكاذبوأ

.للنبوةادعائه
ثا فاتفيتوجد:العربيةباللغةتتعلقأخطاء:ثال يةالقاديانيمؤل العرب

لموأنهالعربية،اللغةفيضعيفاكانبأنهعليهتشهدكثيرةلغويةأخطاء
تلكفيهاوجدتمانبياكانلوألنه.للنبوةمدعياكاذباكانوإنمانبيايكن

يُمكنوال،ورسما،،وكتابةتالوة:أخطاءهلهسيُصححالوحيألناألخطاء
.ونبوتهوالنبيوالوحيهللافيطعنهوتركهاألنأخطائه،علىيتركهأن

ما يانيوحيأنوب مزعومالقاد لوءال شرعيةباألخطاءمم والتاريخيةال
منهووإنماإلهياوحياليسفهوالعلمية،،والسرقاتواللغوية،والعلمية

.ومفترياتهوسرقاتهالقاديانيأكاذيب
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إلىفيهوبقائها،المزعومالقاديانيوحيفياللغويةاألخطاءوجودإن
يُصححهالمفلماذا.للنبوةادعائهفيكاذبأنهعلىقطعيدليلهوماتأن
تلكتكونربما:يقالأنيصحوال.مات؟؟أنإلىكذلكوبقيتوحيهله

المسؤولهوالقاديانيألن،التبريرذلكيصحال.النُساخمناألخطاء
فاألخطاء.منهيسمعهماسيكتبالناسخفإنبيدههويكتبلمإنألنه،عنها
الناسخمنبعضهاكانإذاوحتى.غالباالناسخمنالالقاديانيمنتكون
يانيعلىيجبكان نبيالقاد قىألنهبالتصحيحيأمرأنالمزعومال يتل

هام ينوالوحياإلل ماذا.زعمهحسباإللهي تدخللمفل لعصمتهوحيهي
كانفإن!!.؟؟المزعوموحيهحرفتالتيالنُساخأخطاءمنكتبهوعصمة

الشرعيةأخطائهوتصحيحلعصمتهوحيهيتدخلأنيجبزعمكمانبيا
ية، يةواللغو ما.والتاريخيةوالعلم بهيحصللمهذاأنوب لوءةوكت مم
..للنبوةادعائهفيوكاذبنبياليسفالقادياني،باألخطاء
لتيالشواهدوأما منهاجدا،فكثيرةاللغوية،القاديانيأخطاءتكشفا
:اآلتيةالنماذج
شجرةَأجاَحالنسيانآفةأنفرضناولو")):القاديانيالميرزايقول

إعجاز-"الحرمانصواعُقِدرايتهزهرعلىوسقطْتالبنيان،منعلمه
الفعلأّنظّنألنّهفيهاأخطأوقد .أجاحت :الصحيح- 25 صالمسيح،

((..العُجمةبسببوهذااآلفة،علىالالنسيانعلىيعود
ها ميرزايقـول:ومن ):ال عَرفبالبيـان،والإالتتبيـنالالفضلإن) يُ
:الصحيح-28:صالمسيح،إعجاز)البلدانعلىبالطلوعإالالشمس
.((الشمستُعَرفوال...يتبيّنالالفضلوإن

ها ميرزايقـول:ومن ):ال منىرجلُهفوقَع) إعجـاز)البحـرعلـىالي
نهالخطأوسبب.فوقعت:الصحيح38:صالمسيح، ْجلأنظّنأ الّرِ
.((.مذكر

أنهاالسورةهذهعجائبومن)):القاديانيأحمدالميرزايقولومنها،
َف يسبتعريفهللََعرَّد شٍرُوْسعفيل يهيزيدأنب .-المسيحإعجاز)عل
.((.عّرفت:الصحيح

الخطأ،بنفسمتتابعيّنسطرينفيخطأينفيوقعالقاديانيأنومنها
ماالثالثةاألصحابخالفة)):بالخالفةالمتعلقةالشيعةأباطيلحاكيافقال
منفثبتالتقىهللاوأسدالمرتضىسيدناخالفةوأماوالسنةالكتابمنثبت
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أين".فثبتت،ماثبتت":يقولأنعليهفكانمرتين،أخطأإنه...((.وجوه
.؟؟للنبوةالمدعيأيهاالعصمة

ومنها."أن"الصحيح،((الحقهذاأنافرضناوإذا)):قولهومنها
له هودعنقو ):الي همكانما) ثراموسىزمانفيل (وتذكرةأ )،

حللوتُحبّرالدينتُعينأموراوينبذون)):قولهومنها."أثر"والصحيح
".ويسقطون"والصحيح((.األمورمحدثاتهوةفيتسقطونو.المؤمنين

لهحصالقداالسمينهذيّنأنفاعلم،بالمصطفىمشابها)):قولهومنها
".توجهه"الصحيح((.الرقتينإلىالتامتوجهباعتبار

الزمانهذاإلىالموجودةالمستمرةالقديمهللاسننومن)):قولهومنها
كماهناوهو".ينكرها"والصحيح((.الجهالءمنأحدتنكرهالمالتي
الوصففهذابالقديم،تعالىهللاوصففيأيضاأخطأفقداللغة،فيأخطأ

قديمنفسهبهيصفلمتعالىهللاألنيصح، قرآنفيبال أنصحوالال
.والسالمالصالةعليهالنبيبهوصفه

وحبيبالرسلبخيرآمنواوما))"اليهودعنقولهالشواهدتلكومن
مكانإلىيرجعونال)):قولهومنها."الرب"الصحيح((.المعبودرب
مرأىويرزقنا))"قولهومنها."يقربونه"والصحيح((.تقربونهوال

ربمرضاةقرىلنقرَي،اإلذعانقََراويُمطينا،الَجنانبأنوارالجنان
.؟"الرب"والصواب((.الرحمن

منسنةثالثإلىأبوهاوبعلهايموتوثيبةستُجعلإنها)):قولهومنها
.((النكاحيوم

ثالث:وإنما،"سنةثالث:كتابةيصحوال،ركيكةالجملةتلك:أقول
لغ.سنوات قالأنواألب قالالألنه،"ثيبة"ال"ثيب"يُ ثيب،:للرجليُ
اإللهيالوحيوأينالمزعومة،البالغةفأين..فقطبالمرأةيتعلقفاألمر

المزعوم؟؟
لك يانيأخطاءمنمتنوعةشـواهدت ية،القاد شهداللغو يهت نهعل بأ
هووإنماإلهياوحياليسالمزعومةوحيهوانالعربية،اللغةفيضعيف

فيهوجدتماإلهياوحياكانولووشيطانه؛بهواهالقاديانياختلقهوحي
.أخرىبعلومالمتعلقةاألخطاءمنوغيرهااألخطاءتلك

تتعلقعلميةأخطاءفيالقاديانيوقع:الطبيعةبعلومتتعلقأخطاء:رابعا
منها.فضحاوتفضحهكذبهوتكشفللنبوةادعاءهتنقضالطبيعة،بعلوم

:اآلتيةالشواهد
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،-الفضاء-السماءإلىالماديالجسمصعودإمكانيةالقاديانينفى:أولها
أنالطبيعيةالعلوممجالفيالعلميةالبحوثأثبتتوقد)):قالهممافكان

لىبالصحةمضرالجبالبعضقممعلىالهواء الحياةاستحالةدرجةإ
ها ما،علي ماديالجسموصولفإنوبذلكتما لىال لىأوالقمرسطحإ إ

((.تماماالغيةفكرةهيالشمس،
السماءإلىالماديالجسمصعودكانإذابأنههناأحداعترضوإذا))و

المادي؟بالجسدوسلمعليههللاصلىالنبيمعراججازفكيفمستحيالن
العلياالدرجةمنكشفاكانبلالماديبالجسميكنلمالمعراجأنفجوابه

...((.يقظةيُسمىأنواألحرى
وقولهشرع،والبعلميتكلمولم،وشيطانهبهواهتكلمالقاديانيإن:أقول

بلمستحيال،ليسالسماءإلىالماديالجسموصعود،قطعابصحيحليس
وروحهبجسمهفاإلنسانعلمافأما.وشرعاعلماوثابتجدا،ممكنهو

منه،وخرجالغازي،الغالفإلىفوصلالسماء،إلىيصعدأناستطاع
لىووصل بتومن.أيضاالقمرإ لكعلمفيالثا لوءالفضاءأنالف مم

.يوميااألرضكوكبيُهددوبعضهاوالكبيرة،الصغيرةالماديةباألجسام
يصعدمنمانعأييُوجدفالالفضاء،فيموجودةالماديةاألجسامأنوبما

.زماننافيوواقعافعالتحقققدوهذاالفضاء،إلىالبشريالماديالجسم

نا-السالمعليهما-وحواءآدمأنالثابتفمنشرعاوأما الجنةفيكا
عليهوالمسيح.السماءإلىوسيعوداناألرضإلىأُنزالثموجسدا،روحا
ويعودالسماءمنوسينزلوروحه،بجسدهإليههللاورفعهيمتلمالسالم

بأجسامهمالمؤمنينهللايرفعالقيامةويوم.فيهايموتثمثانية،األرضإلى
جهنمإلىوالكفاروالروحي،الجسديالمتاعوفيهاالجنةإلىوأرواحهم

منوالثابت.كلهيُدمرنعرفهالذيوالكون،والروحيالبدنيالعذابوفيها
هناوليسفقط،روحاوليسوجسداروحاكانانهالنبويالمعراجنصوص

.إثباتهموضع
وانهبلشرعا،ممكناالفضاءإلىاإلنسانيالجسمصعوديكنلمولو
نِساْلِجّنَِمْعَشَريَا)):واإلنسللجنهللاقاللماسيحدث أَناْستََطْعتُْمإِِنَواإْلِ

.بُِسْلَطاٍنإِالَّنتَنفُذُوَناَلفَانفُذُواَواأْلَْرِضالسَّنَماَواِتأَْقَطاِرِمْنتَنفُذُوا . .
نُشَواٌظَعلَْيُكَمايُْرَسُل [((.35-33:الرحمن]تَنتَِصَراِنفاََلَونَُحاٌسنَّناٍرّمِ

المادي:والجنيالبشريالصعوديّنبينجمعتعالىهللاأنذلكمنواضح
.والناري
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السماءإلىالماديالجسمصعودأنوالشرعالعلمبأدلةيتبينوبذلك
الحاضرفيويحدثالماضيفيحدثواقعيأمرهووإنمافقطممكناليس

مةاالسـتحالةفـأين.أيضـاالمسـتقبلفـي،وسـيحدث ادعاهـاالـتيالمزعو
تنقذهلم.العلمي؟؟الخطأهذامنالمزعومةنبوتهتنقذهلم،ولماذا.القاديني؟؟

.للنبوةادعائهفيكاذباكانوإنمانبيا،يكنلمألنهمنه

بأنهالطاعونمرضوصفأنهالقاديانيأخطاءمن:الثانيالشاهد
يقربكولنسأعصمك:وقالتعالىهللاخاطبنيفقدأناأما")):فقالنار،

فإنالطاعونأيبالنارتخوفونيالالناسبينأعلنأيضاقالبلالطاعون
.".((خدامناخادمةبللناخادمةالنار

وكاننار،بأنهالطاعونوصفيصحوالعلمي،غيرالوصفذلك
فييُخطئأندونعامبوصفأوبالوباء،أوبالمرض،يصفهأنبمقدوره

ليستأيضاوالنار،ناراوليساألمراضمنمرضوالطاعون.وصفه
فانفهماطاعونا،والمرضا ساُمختل طابقيّنولي الطاعونومرض.مت
وأصلها،كذلكليستالنارلكنمجهرية،حيةكائناتوهيجراثيم،تُسببه

بدأأنمنذالبشركللهلكطاعوناالناركانتولو.كاألكسجينالغازاتمن
.استخدامهافياإلنسان
فيه،أخطأمانبياالقاديانيكانولوقطعا،صحيحغيرالوصفذلك

.فيــهيُخطــئأندونعــامبوصــفأوبــالمرضيصــفهأنيُمكنــهوكــان
أنهاعلمياالثابتمنواألمراضمرضاليستوالنارمرضوالطاعون

وهي.جداكثيرةأنواعوهيوالبكترياوالفيروساتالجراثيمبسببتحدث
الطاعونوصفيصحفالوعليه،المجردةبالعينترىالمجهريةكائنات
فيروساتوالجرثومة،والهيحيا،كائناوليستغازاتالنارألنبالنار،

فياإلنسانبدأأنمنذالبشركللهلكطاعوناالناركانتولو.بكترياوال
النَّناَرأَفََرأَْيتُُم)):بقولهتعالىهللاوصفهاماطاعوناكانتولو.استخدامها

تَْذِكَرةًَجعَْلنَاَهانَْحُناْلُمْنِشئُوَننَْحُنأَْمَشَجَرتََهاأَْنَشأْتُْمأَأَْنتُْمتُوُروَنالَّنتِي
عليناوأفضالههللانعممنفهي((.73-71:الواقعة](()ِلْلُمْقِويَنَوَمتَاًعا
لو.القاديانيوصفهاكماطاعوناوالمرضاوليست ياالقاديانيكانف نب
منهيالتيبالنار،وصفهولََما،جرثومةأومرضبأنهالطاعونلوصف

يقولالوالنبيوالشرع،والواقعالعلمبذلكفخالف.عليناوأفضالههللانعم
.والواقعوالعلمالوحيمعاالتفاقتماميتفقوإنماذلك،
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عندماأنهالقاديانيزعمحسبو،الكونبعمريتعلق:الثالثالشاهد
منذالسابعةاأللفيةفيالكونكان-نفسهبهيعني–الموعودالمسيحظهر
الزمنأنأيضاأبينأنوأريد")):فقالتمامها،عندوسينتهينشأته،
.((العالمعمرمنالسابعةاأللفيةهوعنهالتصريحتمالذيالمبارك
السورةهذهأنزعمالفاتحةسورةفّسروفيهالمسيح،إعجازكتابهوفي

تبشر"وأنها.((المعهودالمهديياموأالموعودالمسيحبزمانتبّشر)):
التعدادهذاحْصُرذلكومع)):الفاتحةعنأيضاوقال".الدنيةالدنيابعمر
فإنهاالدنياعمرإلىإيماءآياتهاأنأعنيوالمعاد،المبدأسنواتإلىإشارةٌ
.((آالفسبعة

خلقهمنذسنة،7000سيكونكلهالعالمعمرأنقولهمنواضح:أقول
الكونعمرفإنعلمافأما.شرعاوالعلمايصحالزعموهذا.نهايتهإلى

5منبأكثرمثالاألرضعمروقُدر.سنةمليار20-15:بينمايتراوح
وإنما،واحدةدفعةتظهرلماألرضعلىالحيةوالكائنات.سنةماليير
آخرهااإلنسانكان،ومتقطعةمنفصلةمراحلعبردُفاعاتفيظهرت
.عاممليونينحومنذاألرضتعالىهللالههيأبعدماظهورا

،اليومإلىخلقهمنذالكونعمريُحدددليليوجدالأنهفمعشرعاوأما
نهأخبرناهللافإناألرض،عمروال وأحقابمراحلفيالكونخلقبأ

ذكرالكريمفالقرآنشرعافأماوعلما،شرعاثابتوهذاطويلة،تاريخية
يامستةفيالكونخلقتعالىهللاأنصراحة أحقابأومراحلبمعنىأ

ُيُْخِلَفَولَنبِاْلعَذَاِبَويَْستَْعِجلُونََك)):تعالىقولهبدليل ًَوإِنَّنَوْعدَهَُّن يَْوما
اَسنٍَةَكأَْلِفَربَِّكِعندَ مَّن َُربَّنُكُمإِنَّن))،و.((47:الحج()تَعُدُّموَنّمِ َخلََقالَّنِذيّ

ِمنَمااألَْمَريُدَبُِّراْلعَْرِشَعلَىاْستََوىثُمَّنأَيَّناٍمِستَّنِةفِيَواألَْرَضالسَّنَماَواِت
ُذَِلُكُمإِْذنِِهبَْعِدِمنإِالَّنَشِفيعٍ ((.3:يونس()تَذَكَّنُروَنأَفاَلَفَاْعبُدُوهَُربُّمُكْمّ

تامامخلوقاالكونكاناإلنسانخلقعندماسبحانهأنهأيضاوأخبرنا
كالحيواناتمخلوقاتفيهالعيشإلىسبقتهوقد.اإلنسانالستقبالجاهزا
َخِليفَةًاألَْرِضفِيَجاِعٌلإِنِّيِلْلَمالَئَِكِةَربُّمَكقَاَلَوإِْذ)):تعالىقال.والجن

َماءَويَْسِفُكفِيَهايُْفِسدَُمنفِيَهاأَتَْجعَُلقَالُواْ ُسبَِحْمِدَكنَُسبُِّحَونَْحُنالدِّ لََكَونُقَدِّ
ْنَساَنَخلَْقنَاَولَقَْد))و،(([30:البقرة]تَْعلَُموَنالََماأَْعلَُمإِنِّيقَاَل ِمْناإْلِ

)السَّنُموِمنَاِرِمْنقَْبُلِمْنَخلَْقنَاهَُواْلَجانَّنَمْسنُوٍنَحَمٍأِمْنَصْلَصاٍل )
نَساِنَعلَىأَتَىَهْل))و،((27-26:الحجر يٌناإْلِ َنِح لدَّنْهِرّمِ ًيَُكنلَْما َشْيئا
ْذُكوراً عمركاناإلنسانهللاخلقعندماأنهذلكومعنى[((.1:اإلنسان]مَّن
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خاصةسنةآالفستةمنها.شكدونمنسنةآالفستةمنأكثرالكون
التيالمخلوقاتفيهاعاشتالتيوهيأخرىمرحلةتأتيثمالكون،بخلق
الالمرحلةوهذه.والنباتات،والحيواناتالجنمنهااإلنسان،ظهورسبقت
طويلزمنبعدظهرتأنهاأمالكونخلقتمبعدمامباشرةبدأتهلنعرف

ته؟من ما.تهيئ ناك عرفالأن لهماوحسبالزمني،عمرهان لميقو ع
.كبيرةزمنيةمرحلةكانتفإنهاالحفريات،وعلم،الجيولوجيا

.اليومإلى-السالمعليه-آدمخلقمنالزمنيةالمرحلةتأتيذلكبعدثم
إلىاألرضإلىوزوجهآدمنزولمنالزمنيةالمدةيُحددلمالكريموالقرآن
تُقسمالمرحلةوتلك.صحيحنبويبحديثذلكثَبتوالاإلسالم،ظهور

ضمن:التـاريخقبـلما:كبـيرتينمرحلتينإلـى غـيراإلنسـانتـاريخوتت
ألف500:بينماتتراوحوهيتقديرها،فيالعلماءاختلفوقد.المكتوب

للكتابةاإلنسانبمعرفةوتبدأالتاريخيةالمرحلةثم.سنةمليونينحوإلى،
فالوشرعاعلماكذلكاألمرأنوبما.سنة6000:بنحووالمقدرةاليومإلى

اليومإلىالبشريةتاريخوالسنة،آالفسبعةالعالمتاريخيكونأنيُمكن
والالقادياني،زعمكما،سنةآالفسبعةمنقريبوال،سنةآالفستة

علماصحيحغيرفقوله.سنةآالفبسبعةالفاتحةسورةآياتلعددعالقة
للنبوةادعائهفيكاذبهووإنمانبيا،ليسبأنهقطعيدليلوهوشرعا،وال

.

أنهوالغريبةالفاضحةالعلميةالقاديانيأخطاءمن:الرابعالشاهد
خطأهذا.(("تماماالربيعفصلفييقعفبراير22أنيعلموالكل":قال

علمفيالثابتمنألنه!!القاديانيفيهوقعكيفيُتعجبظاهرعلمي
شهورمنوليسالشتاءفصلشهورمنهوفبرايرشهرأنالجغرافيا

ومنهاألرضية،الكرةمنالشماليالنصففييبدأوالربيع.الربيعفصل
.فبراير22فيوليسمارس21فييبدأالهندبالد

أخطأقدفهو.خطأًالكذباالخطأذلكفيوقعالقاديانيأنوالراجح
وتفصيل.نفسهفيلغايةالناسعلىكذبأنهأي،الجهلالالتعمدبسبب
بسقوطتنبأانهفزعمالقاديانياختلقهانبوءةعلىبناءذلكزعمأنهحاله

هاكماوال،كالمعتادليست،فهيعاديةغيرجداغزيرةأمطار توقعت
التيالجرائدلبعضأخباراوأورد،الهندبالدمختلففيالجويةاألرصاد
لكأنوزعم.م1907سنةفبراير/شباطشهرفيصدرت األمطارت
وتكوناألمطارتكثروفيهالشتاءفصلفيتسقطلمبهاتنبأالتيالغزيرة
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لمالغزيرسقوطهافإنولذلك.الربيعفصلفيسقطتوإنماجدا،غزيرة
فيسقطتوإنماالشتاءفيتسقطلمأنهارغمبهاتنبأقدوهومتوقعا،يكن

:قالهمماوكان.عاديةتكنلمألنهاتحققتقدنبوءتهأنزعموعليه.الربيع
كلهوالبلد))و.(("تماماالربيعفصلفييقعفبراير22أنيعلموالكل"))

هللاإالعنهايعلمولمعادية،غيرالربيعفصلفياألمطارهذهأنيعرف
)).

قول لك:أ بوءةت أكاذيبمنإالهيوما،تتحققلمالمزعومةالن
فات يانيوتحري ساتهالقاد عهوتلبي ندبالدألن.وخدا فةاله كثرةمعرو ب

جبليةسالسلظلفيتقعفهيوبحاراجباالالجغرافيةلطبيعتهااألمطار
شرقاومحاطة.إفرستقمةهيالعالمفيقمةأعلىالشمالفيوبهاكبرى
يةبمسطحاتوقربا سعةمائ بالدلذلك.وا ندف ثيرةاله ساقطك لك.الت وت

الصيففيأيضاوتكثر،القاديانيأشاركماالشتاءفصلفيتكثراألمطار
أشارالتياألمطارفإنحدث،الذيوهذا.الموسميةاألمطارتسقطعندما
زعمكماالربيعفصلفيتسقطولمالشتاءفصلفيسقطتالقاديانيإليها

الجغرافيــاعلــمفــيالثابــتمــنألنــه.للنــاسوخــداعاتضــليالالقاديــاني
إلىويستمرديسمبر21منيبدأالشتاءفصلأنالناسعندوالمعروف

الشتاءفصلشهورمنفبراير/شباطشهرأنحتماوهذا.مارس21غاية
لمأنهواليُخطئ،لمانهالراجح.القاديانيزعمكماالربيعفصلمنوليس
الربيعفصلشهورمنفبرايرشهربأنالقولتعمدوإنمايعرف،يكن

أنيعرفكلهالبلدأنوزعممرة،منأكثرذلكإلىاإلشارةكررانهبدليل
اخطأقدوالقادياني،قطعاباطلزعموهذا.الربيعفصلمنفبرايرشهر

واستمراراألمطاربغزارةنبوءتهأنيزعملكيمتعمدخطألكنهقولهفي
ألن.وتحريفهكذبهوانكشفيتحققلمزعمهلكن.تحققتقدطويالهطولها
لربيعفصلفيوليسالشتاءفصلوفيومتوقعا،عادياكانسقوطها .ا

حالههذاومن.وشيطانهلهواهانتصاراوالكذب،الخطأبينجمعفالقادياني
.للنبوةادعائهفيكاذبهووإنمانبيا،يكونأنيُمكنال

شاهد خامسال يانيأخطاءمن:ال يةالقاد قةالعلم كّونالمتعل ينبت جن
جسميتكونمنهولكنقذرشيءالحيضأنبمعنى")):قالانهاإلنسان،

بنيمنواحدكلففي...اإلنسانلرقيسببايصبحنفسهفالطمث...الجنين
((.".مانوعاالحيضنجاسةتوجدآدم
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تأثراقالهأنهوالظاهربيّن،خطأوهووعلما،شرعاباطلقوله:أقول
.الطمثبدمالجنينتكوينفيتساهمالمرأةبأنقالواالذينالقدماءبالفالسفة
وإنماأصال،الطمثمنيتكونالالجنينألنقطعا،كذلكليستوالحقيقة

فإذا،-والبويضةالمنويالحيوان-المرأةبماءالرجلماءالتقاءمنيتكون
حدثتخصيبحدث بدأالحملي ينوي كّونفيالجن مرالت حلوي بالمرا

يٍنقََراٍرفِينُْطفَةًَجعَْلنَاهُثُمَّن)):تعالىقالوشرعا،علماالمعروفة ِك ثُمَّنمَّن
ًاْلُمْضغَةَفََخلَْقنَاُمْضغَةًاْلعَلَقَةَفََخلَْقنَاَعلَقَةًالنُّمْطفَةََخلَْقنَا اْلِعَظاَمفََكَسْونَاِعَظاما
ً ًأَنَشأْنَاهُثُمَّنلَْحمـــا ُفَتَبَاَرَكآَخَرَخْلقـــا :المؤمنـــون]اْلَخاِلِقيَنأَْحَسُنَّن

نَساَنَخلَْقنَاإِنَّنا))،و[((14 يِهأَْمَشاجٍنُّمْطفٍَةِمناإْلِ ًفََجعَْلنَاهُنَّنْبتَِل بَِصيراًَسِميعا
عندماألنه،-الطمث-الحيضمنأبدايتكّونالفالجنين[((.2:اإلنسان]

ماءبينتخصيبيحدثلملولكنالحيض،دميتكونلنالتخصيبيحدث
مرأة،الرجـل الـرحمطرحـهفاسـددموهـو.الحيـضدميظهرفهنـاوال
التيالبقاياوبالجراثيممملوءدمفهو.الحمليحدثلمعندمامنهليتخلص
منهتخلّصالحمليحدثلمفلما،الجنينالستقبالالرحمبطانةكونت
.الرحم
وقعمانبياكانولوقطعا،باطلالقاديانيوقولالحيض،دمهوذلك
تكّونعنذكراهفيماوالسنةالقرآنخالفوما،العلميالخطأهذافي

ين قد.الجن ناو لهماذكر قرآنقا كّونعنال ينت األمشاج،بالنطفةالجن
منوأما.التلقيحوحدوث-المكينالقرار-الرحمإلىدخولهاإلىوإشارته

ماء)):السالموالصالةعليه–محمدنبيناعنقولفمنهاالنبويةالسنة
المرأةمنيالرجلمنيفعالاجتمعافإذا،أصفرالمرأةوماءأبيضالرجل
...((.هللابإذنأنثىالرجلمنيالمرأةمنيعالوإذا،هللابإذنأذكرا
منالجنيننوعفييُساهمالمرأةمنكالأنعلىصراحةنّصفالحديث
أصفرألنه،الطمثدمهوليسهذاالمرأةماء،وواألنوثةالذكورةحيث
.معروفهوكماأحمردمالطمث،واللون

دممنالجنينجسمتكّونعنقالهفيماأخطأالقاديانيأنيتبينوبذلك
أخطأأنهوبما.والعلمالشرعخالفولماأخطألمانبياكانولو،الحيض
.للنبوةادعائهفيوكاذبنبيا،ليسفهووالعلمالوحيوخالف

شاهد سادسال يانيأخطاءمن:ال يةالقاد نهالعلم مرأةأنزعمأ ال
مل قتإنالحا كنوتزوجتُطل ثانيمنتحملأنيُم منحاملوهيال
بهفي)):قال.األول يةالخزائنفيالمندرجدهرمآريةكتا الروحان

أنعليهاعدتها،وأثناءحاملوهيالمطلقةالمرأةإن"تعريبهما21/10
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أنهااألمرهذافيوالحكمة.الحملتضعأنإلىأخرىمرةالنكاحتحترز
الزوجمننطفةرحمهافييستقرأنالممكنفمنحامل،وهيتزوجتإن

بأنعلملنايكونفال،النسبفيضيعآخرحملأخرىمرةفيحصلالثاني
.(("ينتميوالدأليالولدينهذين

علمياالثابتفمنعلمافأماوالواقع،العلمبدليلواضحخطأقوله:أقول
آخرحمليحدثفالالتبييض،عنالمبيضانيتوقفتحملعندماالمرأةأن

الحملمدةطولوتكرارهالجماعحدوثرغمذلكيحدثال.ذلكبعد
مادامتيتكررلنفالحمل.تُطلقلمأمحاملوهيالمرأةُطلقت،وسواء

.حاملالمرأة
صحيحاكانفلوالقادياني،قالهماصحةبعدميشهدفهوالواقع،منوأما

ربماأنهذلكوتفصيل.شديدااضطراباالحواملالنساءأحوالالضطربت
األولوضعقبلأيامعشرةأوشهرينأوشهرقبلثاٍنبحملالمرأةتحمل
يُكملحتىاالنتظارفيالثانيويبقى،األوليولدفهل.لها؟يحدثفماذا
التساؤالتهذه.األمرين؟؟تتحملأنالمرأةتستطيعوهل.أشهر؟؟تسعة

هاوجـودال قعفيل هامعالوا ناءوُمفزعةمشروعةأن قالـهماعلـىب
الواقعفيلحدثيحدثأنيُمكنالقاديانيزعمهماكانولو.القادياني

والبهنسمعفلميحدثلمهذالكنوحديثا،قديماوالحظوهالناسولعفره
بأنهالعلم،قررهمامعتمامايتفقالواقعفيحدوثهوعدم.الواقعفيرأيناه

منويُظهرجهة؛مناألولالحملوجودمعثاٍنحمليحدثأنيُمكنال
فيكاذباكانوإنمانبيا،يكنلمبأنهويفضحهالقاديانيخطأأخرىجهة

.للنبوةادعائه

يوجدالبأنهزعمأنه،العلميةالقاديانيأخطاءومن:السابعالشاهد
األرض،علىالنجومسقطتإذاولكن)):فقالاألرض،منأصغرنجم
لوأنهالحقبلالحياة؟قيدعلىاألرضسكانمنأحديبقىأنيمكنفهل
الدنيالهالككفايةذلكفيلكاناألرضعلىالسماءمنواحدنجمسقط
واحدلنجمفيمكن.وعرضاطوالاألرضكرةمنأقلنجممنماإذكلها،
.((...عليهاسقوطهبعداألرضسكانجميعيغطيأن

قول هم:أ صغرنجـميوجـدالأنـهكالمهمنيُف كوكبمنحجماأ
أحجامأنعلمياالثابتمنألنهقطعا،بصحيحليسهذاوقوله.األرض
منها،قريبةوأخرىاألرضمنأكبرنجوممنهاومتنوعة،كثيرةالنجوم
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هاأقـلوأخــرى ماءقسـموقـد.بكثـيرمن )إلـىالنجــومالفلـكعل مس) خ
نجوم-3العمالقة،-2العمالقة،فوق-1 :الحجمعلىبناًءرئيسيةمجموعات

ية-4الحجم،متوسطة جوم-5البيضاء،القزم يةالن قد.النيوترون غيرو ي
نجوم))هيمثالالبيضاءفالقزمية((.عمرهعلىبناًءمجموعتهالنجم

وقطره.((كم8,400وقطرهمانين،فاننجمأبيض،نجموأصغر.صغيرة
النجــومأمــاو.غربهــاإلــىآســياشــرقمــنالممتــدةالمســافةيصــلال

لكنهاالشمس،كتلةمنتقربكتللهاالنجوم،أصغر))فهيالنيوترونية،
القاديانيأنذلكمنواضح((.كم20يساويقطرهاأنلدرجةمضغوطة

نجميوجدالبأنهزعمهاألول:أمرينفيعلم،بالوتكلم،قالهفيماأخطا
كللهلكاألرضعلىنجمسقطلوأنهزعمهوالثانياألرض،منأقل

كانفلووعليه.صغيرةنجومعليهاسقطتإنيحدثالوهذا.سكانها
ادعائهفيقطعاكاذباكانأنهيعنيمماذلك،فيأخطأمانبياالقادياني

.للنبوة
به))فيالقاديانيالميرزاكتب:الثامنالشاهد ترياقالموسومكتا

لوب ندرجالق خزائنفيالم يةال نهوالدةعن218/15الروحان باركاب م
شهرترتيبأنكماالمواليدبينالرابعترتيبهالمولودهذاكانوقد:"أحمد
شهرأنحقافهل."((...األشهربينالرابعهواإلسالميالتقويمفيصفر
.يقول؟؟مايعيالقاديانيوهل.القمرية؟؟الشهوربينمنالرابعهوصفر
قالهفيماأخطأإنه.ال؟أمبالترتيبالقمريةالشهوريحفظالقاديانيوهل
.أولهاوهومحرمبعدالقمريةالشهوربينمنالثانيفهوصفر،شهرعن
ترتيبيعرفيكنلمأنهيُظهركالمهأنالقاديانيأمرفيالغريبلكن

واليصحوالفادحخطأوهذا.!!الرابعالشهرأنهيعتقدوكانصفرشهر
ادعىالقاديانيأنوبما.خاصةواألنبياءعامةالعلمألهلفيهالوقوعيجوز
لوألنهنبيا،ليسبأنهقطعيدليلفهوصفرشهرترتيبفيوأخطأالنبوة،

أنفالبداجتهادافيهأخطأأنهجدالفرضناولوذلك،فيأخطأمانبياكان
هللافيطعنهوتصحيحهعدمألنعليه،يُقرهواللتصحيحهالوحييتدخل
األمرأنوبما.نبوتهصحةعدمعلىقطعيادليالويُعطيووحيهونبيه
،ماتأنإلىحالهعلىوبقيخطأه،يُصححولمأخطأ،والقاديانيكذلك،

.للنبوةادعائهفيوكاذبنبيا،ليسفهو

القاديانيأنومفادهالعلمي،بالتفكيريتعلق-:التاسع-األخيرالشاهد
ويفتقدالصحيح،العلميالتفكيرعنبعيدبأنهعليهيشهدقطعياأمراقرر
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:قالالعلمي،االستداللفيأخطائهمنإنه،الدليلوقوةالسليمالتفكيرإلى
فيوالعمليةالعقليةاألمورفيالتقدميحصلأنتماماالمستحيلمنإذ))

أنالحقبل.األرواحعلىاألخطارزمنوفي،والمفاسدالحروبزمن
.((كامالباألمنيحظىاإلنسانكانإذاإالبالبالتخطرالاألمورهذه

كلألنالقطع،بذلكقولهيصحوالعلمي،وغيرمتهافتكالمه:أقول
لإلنسانويُمكنوإيجابي،سلبيجانبانلهابهتمرالتياإلنسانظروف
كما.لمصلحتهويستغلهاإيجابياتوجيهابجانبيهاظروفهيوجهأناإليجابي

والمخاطرواألوبئةالحروبفياإلنسانبهايمرالتيالصعبةالظروفأن
.لصالحهوتوظيفهامعهاالتفاعلأحسنإذاإبداععواملتكونقدنفسهاهي

الثابتومن.نافعةضارةرب:و.الهمةتولداألزمة:قديماقيلولهذا
خا ماتاري ثةالعلميةاالكتشافاتمنكثيراأنوعل اإلنساناكتشفهاالحدي

فـيالمحــورودولالحلفــاءبيـنالصـراعفـترةفـيبـالنفععليـهوعـادت
والقنبلــةالبنســيلين،دواءمثـالمنهـا.والثانيـةاألولــىالعـالميتينالحــربين
ينالرهيبالصراعفترةفيحدثاألمرونفس.النووية المعسكرينب
وحروبصراعاتوقعتوفيهالثانيةالعالميةالحرببعدوالشرقيالغربي
فيهاتحققتفقدذلكومعالثالثة،العالميةالحربتحدثأنوكادتكثيرة،

.واإلنسانالعلمصالحفيكانتجداكثيرةواقتصاديةعلميةانتصارات
ها ثالمن باتصناعةم يادةالفضاء،إلـىوالصعودالفضائية،المرك وز

وغيرمستعمرةكانتالتيالدولواستقاللوالصناعي،الزراعياإلنتاج
يتلقىانهويزعمعلم،باليتكلمكيفالقاديانيإلىفانظر.جداكثيرهذا

والعالم،والنبي،يقولهالكالمهأنوالشك!!.هللاعندمنوالوحياإللهام
.نفسهفيلغايةقالههوىصاحبأوجاهل،يقولهوإنماعاقل،

فيوقعقدللنبوةالمدعيالقاديانيأنمنهيتبينالمبحثلهذاوإنهاًء
نبيا،ليسبأنهقطعاعليهتشهدوعلمية،وتاريخيةشرعيةكثيرةأخطاء

األخطاءوتلك.نبيايكونأنويستحيل،بلللنبوةادعائهفيكاذباكانوإنما
هيأوأخطأ،أو،نسيالقاديانيأنبدعوىتبريرهايصحالكثيروغيرها

والوحيوالرسالةالنبوةادعىقدألنهذلكيصحالالنساخ؛أخطاءمن
فيأخطأأنحدثفإنيُخطئ،الأنهوقطعاحتمايستلزموهذااإللهي،
بدايقرهواللتصحيحهالوحييتدخلأنفيجباجتهاده ألن.خطأعلىأ

قطعيةأدلةوتقديمونبيه،هللافيوطعنللنبوةهدمهوذلكعلىإقرارهه
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وبما.خطأعلىنبيههللايُقرأنيُمكنفال؛وعليهنبوتهإلبطالالنبيلخصوم
وبقيتوماتيُصححهاولمومتنوعةكثيرةأخطاءفيوقعالقاديانيان

.للنبوةادعائهفيكاذبهووإنمانبيا،ليسفهوحالهاعلى
 : المزعومة نبوته تنقض القادياني ومستحيالت تناقضات :ثالثا

ووجودهاالقاديانيالميرزاكالمفيكثيرةومستحيالتتناقضاتتوجد
للنبوة،إدعائهوبينبينهاالجمعيُمكنفال.للنبوةادعائهمعتمامايتناقض

ُمتوقعنآمرهوالعلمأهلكالمفيوالمستحيالتالتناقضاتوجودألن
أوالخطأ،أوالنسيان،سببهوحديثاقديماومعروفوهومستحيالوليس

ماالتعمد، قولأ ياءكالمفيبوجودهاال انهاوبما.قطعافمستحيلاألنب
ليسانهعلىقطعيةأدلةفهيقريباسيأتيكماالقاديانيكالمفيموجودة

وجودوتبريرتعليليصحالأنهكما.للنبوةادعائهفيكاذبوأنهنبيا،
بدعوى،-كالمهبأنهالتأكدبعد-النبيكالمفيوالمستحيالتالتناقضات

مناألنبياءغيرمعيصحذلكألنالنُساخ،عملأوالنسيان،أو،الخطأ
فيُصيبونطلبه،فيواالجتهادبالتعلّمالعلميتلقونألنهموغيرهم،العلمأهل

بدايصحاللكنههللا؛عندمنوحيايتلقونهوالويُخطئون ياءمعأ األنب
يُقرهموال،كالمهمإلىباطلأيتسربيمنعالذيبالوحيالمعصومين

ـى ـا.باطــلوالخطــأعـل ـرأنوبـم ـذلكاألـم ـود،ـك التناقضــاتفوـج
نبيا،ليسانههوواحدتفسيرإاللهليسالقاديانيكالمفيوالمستحيالت

التناقضاتوجودتبريرمحاولةفإنوعليه.للنبوةادعائهفيكاذبوأنه
كالمفيواألخالقيةوالعلميةالشرعيةوالمخالفاتواألخطاءوالمستحيالت

كاذب،وأنهنبياليسبأنهواعترافالمزعومة،لنبوتهنقضهوالقادياني
هذاعلىنناقشهالنحنوهنا.نبيايكونأنويستحيل،للنبوةادعائهفي

تلكفوجودالعلم،أهلمنكغيرهأصبحالقاديانيأنيعنيالذيالمستوى
أنهأدعىالقاديانيأنبمالكن.العلمأهليخرجهولنمتوقع،أمراألخطاء

،فقطالمستوىهذاعلىنناقشهفنحنوشريعةوحيوصاحبورسولنبي
يعنيكالمهفيواألخطاءوالمستحيالتالتناقضاتوجودأنيعنيمما

الشواهدفإنكذلك،األمرأنوبما.تبريرهايصحوالنبياليسأنهقطعا
ماعلىقطعيةتأكيداتهيالقاديانيكالمومستحيالتتناقضاتمناآلتية
إلىتحتاجوالعليهبنفسهاتشهدُمتفرقاتنماذجمنهاوسنذكرعنه،قلناه

.فضحاوتفضحهنبوتهتنقضدامغةأدلةبذاتهافهي،تعليق
يانيلتناقضاتبالنسبة:أوال قدالقاد فةذكرناأنسبقف فيمنهاطائ
ثانيالفصل ئهبطالنعلىالشرعيةباألدلةالخاصال بوة،ادعا وهناللن
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كثيرةتناقضاتهفإنوإالالحصر؛الالتمثيلبابمنأخرىطائفةنورد
بدينوالكفر،والنفاقوالتحريفالكذبعلىالمزعومةنبوتهأقامانهبحكم

ـه؛التســترمــعاإلســالم ـهـب مــنوهــيتناقضــاتكلهــاالمزعومــةفنبوـت
.!!الزائفةوديانتهالباطلة،نبوتهضروريات

ها نهمن كرارامرارازعمأ نهوت سنة،بالقرآنيؤمنمسلمأ وانوال
ياء،خاتموالسالمالصالةعليهمحمدا مراراهذازعمهنقضلكنهاألنب

وهذا.وشريعةوحيصاحبوانهوالرسالة،النبوةادعىعندماوتكرارا
جاءالذيوبالقرآنمحمدبالنبيكفرنهأنهسببه،صريحصارختناقض

.به

بعدنبيالبأنهالشرعقررهماووضوحبصراحةاعترفأنهومنها
أنتعلمأال)):فقالاألحوال،منحالبأيوالسالمالصالةعليهمحمد
بغيراألنبياءخاتمالسالموالصالةعليهنبيناسمىالمتفضلالرحيمالرب
ولو؟للطالبينواضحببيانبعدينبّيال:قولهفينبيناوفسره،استثناء
وحيبابانفتاحلجوزناالسالموالصالةعليهنبينابعدنبّيظهورجوزنا
يجيءكيفو.المسلمينعلىيخفىالكماخلفوهذا،تغليقهابعدالنبوة
وختموفاتهبعدالوحيانقطعقدوالسالموالصالةعليهرسولنابعدنبّي
أنهأدعىعندماناقضهلكنهقطعا،صحيحهذاكالمه.((؟النبيينبههللا
األنبياء،أفضل،وانهإلهيينووحيوإلهامشريعةوصاحبورسول،نبي
.!!!!كافرفهوبهيؤمنلمومن

ضاالقاديـانيتناقضاتومن ورسـولهنـبيأنـهمرارازعمأنـهأي
منوهم))))::فقاللَدُنياًعلماأعطاههللاوأنوشريعة،وحيوصاحب

العلمكنوزعلىيطلعونوبه......يأخذونمنهعلموكليتعلمون،ربهم
أنإلىصغيراكانأنمنذالعلمتعلمأنهذكرعندمانفسهناقضلكنه....((
")):مثالقولهمنها.الكتبويُؤلف،منهاوينقليُطالعوأصبحَكبُر
ونبذةالفارسيةمنقليالًقرأتالشبابفيقدميووضعتترعرعتولما
ً،تعميقيةعلوممنوعدةوالنحوالصرفرسائلمن كتبمنيسيراًوشيئا

ًأبيوكان،الطب منفعلمنيالفن،هذافيطولىيدلهوكانتحاذقاًعرافا
.الصناعةهذهكتببعض . لييتفقلموكذلك...هللاشاءمافقرأت.

وعندما.(("الوبلمنكطلإالوالفقهواألصولالحديثعلمفيالتوغل
.لكتبهتأليفهفيجهودايبذلكانأنهذكركبر
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اإللهيالعلمتلقيبيننجمعفكيفالحالتين،بينصارختناقضذلك
منفائدةوأية.؟؟؟العلمكأهلبهواالشتغالوتحصيلهالعلموطلببالنبوة
مهالعلم،تعلّمعنتُغنيالنبوةألن.الِعلميّن؟؟بينالجمع غنيوتعلّ عنيُ
الوقتنفسوفيالوحييتلقىالنبيأنأيضاالتناقضومن.أيضاأكثرها

العلمطلبأنهفإما.!!!!خصومهعلىبهاويردمنهاوينقلالكتبيقرأ
.بالوحيعلّمههللاأنوإمامثلهم،بهواشتغلالعلمطالبمنكغيرهوحّصله

ويُضعفهاالنبوةفييطعنالدنيافيالعلمتعلّمألنبينهما،الجمعيصحفال
وتضعفبسهولة،النبييُكذّبوبه،دنيويامادياتفسيراتفسيرهاويُمكن
فالاآلخر،يلغيأحدهماووجودبالتعلم،علموإمابالنبوة،ِعلمفإما.حججه

القطعيةاألدلةوقامتالعلم،أهلمنكغيرهتعلّمالقاديانيانوبما.يجتمعان
وإنمانبيا،ليسفهواألخطاء،وكثيرومحرفاكذاباكانبأنهوعلماشرعا
.بهاتظاهروإنماوالنبوة،التعلّمبينيجمعفلمونفاقا؛كذباالنبوةادعى

فيكاملةبسطةأُعطيوأنه.معجزكالمهأنزعمأنهتناقضاتهومن
يأتوابأنالناسبهوتحدىمعجزعليهالمنزلوحيهوأن.األدبيةالعلوم

((.مثلهمنبآية فأتوانزلنامماريبفيكنتمإنو)):فقالمثله،منبآية
ـهكــثرةتنقضــهاهــذهمزاعمــهلكــن ـةالشــرعيةأخطاـئ ـةواللغوـي والعلمـي

تهوكثرةوالتاريخية، تهتحريفا العلمية؛وهيوسرقاته،وأكاذيبهوتالعبا
ناهكمابالمئاتتُعد نافيبي ها.هذاكتاب ها،رصيدالجوفاءمزاعمإن ل

.ترفعهولموأسقطتهالقاديانيفضحت
وتحــدىوتفــاخرواألدبيــةاللغويــةبمكانتــهتفــاخرأنــهتناقضــاتهومـن
فيمعارضمنفهلوأدبي،علميالناسعلىليُظهر)):فقالمخالفيه
العربية،اللغاتمنألفاأربعينُعلمُتذلكمعوإني؟المخالفينجموع

أبرعجعلنيأنربيفضلوهذا...األدبيةالعلومفيكاملةبسطةوأُعطيت
منجعلنيوكما.الفراتالماءمنبياناأعذبوجعلني،الفراتبنيمن

.المتكلمينأفصحجعلني،المهديينالهادين . تنقضهاالمزاعمهذا((..
سرقاتهوتنقضهاوانتحاله،الكريمالقرآنمنجداالكثيرةالقاديانيسرقات

لشعركسرقتهواألدب،اللغةكتبمنسرقاتهوتنقضهاالنبوي،الحديثمن
كماالكثيرةاللغويةأخطاؤهوتنقضها.الحريريومقاماتربيعة،بنلبيد
،وتحريفاتهأكاذيبهمنوهيلها،رصيدالجوفاءمزاعمإنها.سابقابيناه

كذبوهذا،!!العربيةاللغاتلغةألفأربعينعلمههللاأنهقولهآخرها
هوىصاحبدجالكذابأويقول،مايعيالجاهلإاليقولهالوجنون،

منإنه،العربية؟اللغاتمنالهائلالعددهذافأين!!.نفسهفيلغايةقاله
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فصيحبكالميأتيأنعجزلماإنه.وفضحتهكشفتهالتيالقاديانيأكاذيب
لمواألدب،اللغةوكتبوالحديثالقرآنمنسرقالمزعوموحيهيكون
المتكلمين،أفصحوأنهاألدب،فيكاملةبسطةولهبليغأنهوزعميستح
!!.صريحصارختناقضوهذا

بهالقاديانيتناقضاتومن نهوتحريفاتهوأكاذي هللالعنةأال)):قالأ
منأحدبمثلهيأتيالمعجزةإنه.القرآنبمثلنأتيإنايقولونالذينعلى

اآلياتمئاتسرقعندماهذازعمهتقضلكنه((....والجاناإلنس
هاالقرآنيـة عنيوهـذا.نفسـهإلـىونسـبهاوانتحل القـرآنبمثـلجــاءأنـهي
الرديءكالمهأنيعنيوهذا،معجزكالمهأنزعمعندماونقضه.بالسرقة

مثله،منبآيةيأتوابأنالناسبكالمهتحدىعندماونقضه.كالقرآنمعجز
:فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

مثلوفعلجاءقدفهو((.مثلهمنبآية فأتوانزلنامماريبفيكنتمإنو))
قرآن،فعلهما ناً،زوراًالقرآنعلىوتعالمبلال تحدىالقرآنألنوبهتا

اَرْيٍبفِيُكنتُْمَوإِن))مثلهمنبسورةيأتوابأنواإلنسالجن مَّن ْلنَاّمِ َعلَىنَزَّن
نبُِسوَرةٍفَأْتُواَْعْبِدنَا ثِْلِهّمِ نُشَهدَاءُكمَواْدُعواّْمِ ِدُوِنّمِ َصاِدقِيَنُكْنتُْمإِْنّ

زعمهحسبالناستحدىالمحرفالمفتريالقاديانيلكن،[((23:البقرة]
ية"يأتوابأن فتالمزعوموحيهمثلمن"بآ باألباطيلالمملوءالمتها

وقارنونفاقه،القاديانيتناقضإلىفانظر.الكثيرةواألخطاءواألكاذيب
!!.لهالمناقضةوأفعالهاألولكالمهبين

ضاتهومن مزعوموحيـهأنزعـمأنـهونفاقـهوتحريفاتـهتناق )ال (
جزءاعرضُتكلمابل...وقطعييقينيوحيهوعلّينزلالذيفالوحي

...((.االنسجامتماممعهمنسجماوجدته"الكريمالقرآن"هللاكالمعلىمنه
أكدالقرآنأنمثالهالكريم،للقرآنالمخالفةوأفعالهأقوالهتنقضهالزعمهذا

أنعلىأكدوالقرآنوالوحي،النبوةادعىالقاديانيلكنالنبوة،ختمعلى
قرآن يانيلكناإللهية،الكتبآخرال نزلهللاأنزعمالقاد يهأ .وحياعل

وطعنوذمهعليهكذبالقاديانيلكنمريمابنالمسيحعلىأثنىوالقرآن
القاديانيلكنالسالمعليهعيسىهوواحدمسيحبوجودقالوالقرآن.فيه
زعمالقاديانيلكنمطلقا،هللاعنالشركنفىوالقرآن.مسيحيّنبوجودقال
إنبلجدا،كثيرذلكوغير.األلوهيةبأوصافنفسهووصف،أوالدهللأن

هوبالقرآنيكفرمنوهل.!!!!وانتحلهوسرقهبالقرآنكفرالقادياني
!بــه؟؟مــؤمن المجنــونالمفــتريالقاديــانيهــذاتناقضــاتإلــىفــانظر!

!!.الكريمللقرآنُمتبعانهويزعميستحيالالمريض،
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"األرضدابــة"معــنىمــنموقفــهالقاديــانيتناقضــاتفمــنوأخــيرا،
منهاالمرادفليساألرض،دابّةوأّما)):فقالالكريم،القرآنفيالمذكورة

عنه،هللارضيعليسيدناقولبحسباإلنسانهيبليعقل،الحيوان
روحفيهـمليــسالــذينالنــاسمـنطائفــةهنــااألرضدابّةمـنوالمـراد
األرض،دابّةمنالمرادإّن))":قالعندماذلكخالفلكنه((."سماوية

زمنفياألرضمنتخرجأنلهامقدّراكانالتيأيضا،الدودةتلكهي
األرضدابةفهل((."أهلهاأعمالسوءبسببالدنياوتدّمرالموعود،المسيح
هة؛منتنـاقضإنـه.؟؟دودةأمإنسـان كذيباالثـانيقولـهوتضـمنج ت

الدابةتلكوانالموعودالمسيحأنهادعىإنه.أخرىجهةمنللقادياني
فيالدنياتُدمرولم.بعدهوالزمانه،فيتظهرلملكنهازمانه،فيتظهر
ومابعدهوالزمانهفيتُدمرلماليومإلىقائمةتزالوما،بعدهوالزمانه
القاديانيةالنبوةوأين؟؟،القاديانيةالدابةتلكفأين،اليومإلىبكائناتهاتزال

؟؟المزعومة
كثيرةفهيالقادياني،الميرزاكالمفيالواردةالمستحيالتأما:ثانيا

.أبداعنمهاتنفكالباطلتين،فالوديانتهنبوتهضرورياتومن
الخاتمالنبيبعدالنبوةختمعلىقطعاأكداوالحديثالقرآنأنمنها

يهمحمد ناهكماوالسالمالصالةعل ثاني،الفصلفيوفصلناهبي لكنال
وحيوصاحبورسولنبيأنهوأدعىبذلكوكفرذلكخالفالقادياني
أنمستحيلتناقضوهذا.محمدوالنبيبالقرآنيؤمنمسلم،وأنهوشريعة

،كاذبأنهبالضرورةيعنيمما؛وخداعنفاقفهوحدثفإنحقيقة،يحدث
وهوجهة،منباإلسالممؤمنايكونيستحيلألنهمسلموالنبي،هوفال

هوالمستحيلوهذا.أخرىجهةمنوشريعةوحيوصاحبنبيأنهيدعي
لذي قاما يهأ يانيعل تهالقاد تهنبو باطلتيّن،وديان لذيوهوال عها فيأوق

.تنتهيتكادالكثيرةأخرىمستحيالت

هللاوان.السماءمنينزلالذيالمسيحهوأنهزعمالقاديانيأنومنها
((.مريمابنالمسيحجعلناك:))لهوقالبالحقيقة،عيسىالمسيحهوجعله

نبوتهتمتمرسلنبيالسالمعليهالمسيحألنقطعا،مستحيلهذاوزعمه
األنبياءخاتميأتيأنقبلإليههللارفعهوقدإسرائيلبنيأنبياءآخروهو

العصرفيولدآخرإنسانأيضاهووالقادياني.بقرونالسالمعليهمحمد
مختلفتينشخصيتينأمامفنحنوعليه.معروفينومكانزمانفيالحديث
ستحيل كونأني حدهماي كنوالاآلخر،هوا كونأنيُم يانيي هوالقاد
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المستحيليدعيوكذاب،كاذبالقاديانيأنيعنيوهذا.مريمابنالمسيح
.علموالعقلوالشرعإلىذلكفييحتكموالوشيطانه،لهواهانتصارا

نهأيضامستحيالتهومن مسيحااألمةهذهمنبعثهللاإن)):قالأ
بةأعلىهوموعودا .بكثيرالسابقالمسيحمنمرت . .. هذاوزعمه((
الواحدالمسيحأنعلىأكد-وسنةكتابا–الشرعألن،قطعامستحيل

نان بنالمسيحوهو،اث يهمريما لذي،السالمعل لذيوهوهللارفعها ا
لىسينزل قترابعنداألرضإ ساعةا يه.ال يانيفادعاءوعل نهالقاد بأ
.مفضوحوكذبمستحيلاألولالمسيحمقابلالموعودالمسيح

مثيــالجعلــهتعــالىهللاأنزعــمأنــهالقاديــانيمســتحيالتومــن
الحدوث،ومستحيلباطلوزعمه.والسالمالصالةعليهماومحمدإلبراهيم
واللهمامثياليكونفلن.والبطالنباالستحالةعليهللحكميكفيوتصّوره
وقالباقلباوصفاتهبذاتهقائمكائنوهوإاليولدإنسانكلألن،لغيرهما

لهمعاصراوالسبقه،ألحدمثياليكونولنالوراثية،حقيبتهبداخلهيحمل
بنيبينوالسلوكيةالطبيعيةالصفاتفيتقاطعاتووجود.بعدهيأتيوال
برمجتهوفقونفسهذاتهلهإنسانكلألن.لبعضهممثيلينتجعلهملنآدم

ية، بحكمالصفاتتقاطعاتوإنحتىآخرإنسانفيتتكررولنالوراث
قدالنبوةألنالنبوةفيلهمامثياليكونولن.آدمبنيتجمعالتيالصفات

.والسالمالصالةعليهمحمداألنبياءبخاتمقطعاُختمت

الخاتمللنبيظلينبيأنهزعمأنهأيضاالقاديانيمستحيالتومن
يهمحمد قالضلي،نبيفهو،والسالمالصالةعل يسالظلَّدألن)):ف ل
هذاأصله،عنبمنفصل ناول يههللاصلىمحمدأ يا،وسلمعل هذاظل فب
...((.يُنقضلمالنبيينخاتمختمفإنالطريق

وجنونياتمستحيالتمنوهو،وتفصيالجملةباطلكالمه:أقول
النبوةبأنقطعاأكدالشرعأنبما،األول:جانبيّنمنوتحريفاته،القادياني

قا–ُختمت نبياألنبياءبخاتم-وإكماالوإتماماوإنهاًءوسداغل األميال
أمراالنبوةجعلأنهوبما.بعدهنبيفال،وسلمعليههللاصلىمحمدالعربي
ذلكمنيتبينفإنهالثاني؛الفصلفيبيناهكماتتجزأوالتتعددفالواحدا
،مستحيالادعىفقدذلكيدعيومن،جديدنبييظهرأنيستحيلأنهقطعا
.قطعاكاذبوهو
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ذاتيتهلهإنسانكلأنوعلماوشرعاوواقعاعقالالثابتمن:الثانياألمر
وعندماآخر،شخصايكونأنيُمكنوالالوراثية،برمجتهوفقوصفاته

وبما.األخرىوصفاتهوظلهذاتهمعهوستذهب،الدنياإلىيعودلنيموت
وذهبماتقد-والسالمالصالةعليه-محمدالخاتمفالنبيكذلكاألمرأن

بذاته،والبظلهاألرضإلىيعودولنوالماديةالروحيةصفاتهوظلهبذاته
ُ)):تعالىقال.آخربإنساناتصالأيلهيكونولن ِحيَناأْلَنفَُسيَتََوفَّنىَّن

َويُْرِسُلاْلَمْوَتَعلَْيَهاقََضىالَّنتِيفَيُْمِسُكَمنَاِمَهافِيتَُمْتلَْمَوالَّنتِيَمْوتَِها
ىأََجٍلإِلَىاأْلُْخَرى قَْوٍمآَليَاٍتذَِلَكفِيإِنَّنُمَسمًّم ((.[42:الزمر]يَتَفَكَّنُروَنلِّ

أناولهذاأصله،عنبمنفصلليسالظلَّدألن)):القاديانيقولوأما
لمالنبيينخاتمختمفإنالطريقفبهذاظليا،وسلمعليههللاصلىمحمد
بما،ألنهظليانبيايكونأنباستحالةضده،قطعيدليلفهو...((.يُنقض

سيذهبصاحبهيموتفعندما،صاحبهوهوأصله،عنينفصلالالظلأن
الدنياإلىيعودلنصاحبهأنوبما.صاحبهبعودةإاليعودولنقطعامعه

وهذاالدنيا،إلىيعودولنبغيره،يتصلولنصاحبهعنينفصللنفظله
لنالخاتمةمحمدنبوةأنبالضرورةيعنيوهذا.وواقعاشرعاثابتأمر

وأنجهة؛مناألحياءمععالقةأيةوالوبروز،ظل،لهايكونولن،تعود
ألنه.أخرىجهةمنغيرهبظلالبظلهيعيشكانحياتهفيالقادياني
هوبأنهالقاديانيفزعمكذلكاألمرأنوبما.غيرهبظليعيشأنيستحيل

تكونفلنباطلة،مقدمةعلىبناهألنهباطلكالمهوالخاتمللنبيظلينبي
باطلةبمقدمةاستدلفقدالقادياني،مستحيالتمنوهذا.صحيحةنتيجتها
.لهالعليهاستداللهفكانمستحيلة؛نتيجةإلىليصل

الظليةالنبوةبخرافةقولهأقامالقاديانيالميرزاأنجليايتبينوبذلك
هووإنمانبيا،يكونأنفيستحيلأعاله،بيناهكمامستحيلةأمورثالثةعلى

.شكدونمنللنبوةادعائهفيكاذب

نهأيضاالقاديانيمستحيالتومن هيالمزعومة،نبوتهأنادعىأ
بوة عةأي،بروزيةن بوةتاب نبيلن خاتمال يههللاصلىمحمدال وسلمعل

التياألدلةبنفسأيضاوباطالمستحيلهذاوزعمه.عنهامنفصلةوليست
فةقولهبهانقضنا يةالنبوةبخرا قدالنبوةأنبماألنه.عامةبصفةالظل
عليهمحمدالخاتمالنبيبعدنبيفالوأُنهيتوأُتمتوأُكملتوُسدت،أُغلقت

.الشبهاتمنشبهةوبأيأخرىنبوةبأيةالقولفيستحيلوالسالم،الصالة



164

خاتمبأنهمحمدالخاتمنبيهلنبوةتعالىهللاوصففيالحكمةكانتولذلك
ا)):النبيين دٌَكاَنمَّن نأََحٍدأَبَاُمَحمَّن َجاِلُكْمّمِ ُسوَلَولَِكنّرِ ِرَّن النَّنبِيِّيَنَوَخاتََمَّن
َُوَكاَن ًَشْيٍءبُِكّلَِّن الوالالنبيينآخر:يقلفلم[((.40:األحزاب]َعِليما
ُسوَلَولَِكن)):قالوإنمابعده،نبي ِرَّن يَنَوَخاتََمَّن :األحزاب]((النَّنبِيِّ
معاٍنعدةتحملوإنماواحدا،معنىتحملال"خاتم"كلمةألن[((.40
آخرإضافيامعنىيحملمنهامعنىوكلجهة،منواحدامعنىتعنيكلها
"معانيمنواضحوهذا.أخرىجهةمناإلجماليالمعنىويُحكميسد

األولالفصلفيبيناهكما"الختام"،و"المختوم"و،"الخاتم"و،"الختم
،واإلتمــاموالغلــق،اإلنهــاء،:يعــنيالختــم:وهــي.واللغــةالشــرعبأدلــة

،ويُغلقاألمر،بهيُنهىالذيهو،"الَخاتم"و.واإليقاف،والسد،واإلكمال
وأُغلق،،وأُتمأُكمل،الذي:هووالمختوم.ويُكملويُوقف،،ويَسد،ويُتم

لذيالشيء،آخر:هووالختام.أمرهوتوقفوأُنهي، لقوا األمر،بهيُغ
.ويُسدويُغلقويُكملبهويُنهى

ـهالمعــانيوتـلـك ):تعــالىلقوـل ُسوَلَولَِكن) ِرَّن ـَنَوَخاتََمَّن (النَّنبِيِّـي )
وسلسلتهاُسد،قدالنبوةطريقإن:لناتقولأنتريد،[((40:األحزاب]

أنوتريد.وأُتمأُكملقدبناءهاوأن،أُغلققدبابهاوأنوأُنهيت،أُوقفتقد
.تنّوعوالفيهتعددالواحدامعنىتحملاألنبياءنبوةإن:أيضالناتقول

قدأنهاوالمتكاملةوالمترابطةالدقيقةالمعانيتلكأنبجالءيتبينوبذلك
مامبإحكاموأغلقتهاوالطرقاألبوابكلسدت سليلينأ واللصوصالمت
القرآنفيووجدناولذلك.وأمثالهكالقاديانيالنبوةادعاءيُحاولونالذين

ُ))متشابهةكثيرةآياتكررتعالىهللاأنالكريم َلَّن اْلَحِديِثأَْحَسَننَزَّن
ً ًِكتَابا تََشابِها ثَانَِيمُّم َوَخاتََم))عبارةيُكررلمسبحانهلكنه[((23:الزمر]مَّن

قدكانوإناللفظ،ذلكبنفسأخرىآياتفي[((40:األحزاب]((النَّنبِيِّيَن
بذلكيُكررهالم.الثانيالفصلفيبيناهكماأخرىبعباراتختمهاذكر

لمحاوالتكاشفقامعكاملمانعشاملدقيقَحكيمُمحكملفظألنهاللفظ
تحريفيــةبتــأويالتالنبــوةيــدعونالــذينوالمنــافقينوالمحــرفينالكــذابين

.القاديانيالميرزاالمفتريالدجالفعلكماالنبوةختملنصوص
0.

أيضاوهذاالمنتظر،المهديهوبأنهأدعىأنهأيضامستحيالتهومن
المسيحهوالقاديانييكونفهناالمهديهوالمسيحأنقيلفإنمستحيل؛

تظهرأخرىشخصيةهوالمهديكانوإن.أعالهبيناهكمامستحيلوهذا



165

القاديانييكونأنيستحيلفهنا،األحاديثفيجاءكماالمسيحنزولقبيل
.والكتابوالوحيالنبوةادعىوالقاديانينبياليسالمهديألنالمهديهو
ولموماتعاشاألخيرهذاألن،القاديانيهوالمهدييكونأنيُمكنوال

األرضفيبهايقومبأنهاألحاديثذكرتالتياألعماليديهعلىتتحقق
علىلهوجودالالمهديكانوإن.الخنزيروقتلالصليبوكسركانتصاره

ضعّفونالـذينرأي ضافهنـا،أحاديثـهكليُ كونأنالمسـتحيلمنأي ي
.مختلقةشخصيةالمهديأنبحكمالمهديهوالقادياني

وتحدىواألدبيةاللغويةبمكانتهتفاخرأنهالقاديانيمستحيالتوآخر
فيمعارضمنفهلوأدبي،علميالناسعلىليُظهر)):فقالمخالفيه
العربية،اللغاتمنألفاأربعينُعلمُتذلكمعوإني؟المخالفينجموع

أبرعجعلنيأنربيفضلوهذا...األدبيةالعلومفيكاملةبسطةوأُعطيت
منجعلنيوكما.الفراتالماءمنبياناأعذبوجعلني،الفراتبنيمن

...((.المتكلمينأفصحجعلني،المهديينالهادين
يكــونأنويســتحيلوُمضــحكة،وباطلــةزائفــةمــزاعمتلــك:أقــول

غيرنفسهالعددهذاألنالعربية،اللغاتمنلغةألفأربعينتعلمالقادياني
يتعلمهافكيفالبشرية،اللغاتمنلغةأيفيوالالعربلغةفيموجود

مفضوحكذبأيضافهومستحيل،هذازعمهأنوكما.أصاللهاوجودوال
ـى ـاسهللاعـل ـتألن.والـن ـانيأنالثاـب ـانالقادـي ـعيفاـك ـيضـ ـةـف اللـغ

يةللنصوصالعربية،وسارقا قرآنمنالعرب تبوالحـديثال عاجموك الم
ناهكماوالمقامات، حتىواللغةاألدبفيالكاملةبسطتهفأين.سابقابي

الدجالالقاديانيإلىفانظر.!!؟؟زعمهحسبالمتكلمينأفصحأصبح
.!!مستحيلبأمروالتباهيوالكذباالستحالةبينجمعكيف

والمستحيالتالتناقضاتوجودأنأوال،منهيتبينالمبحثلهذاوإنهاًء
ادعائهفيوكاذبنبيا،ليسانهعلىقطعيدليلهوالقاديانيكالمفي

فإنومستحيالت،تناقضاتونبيههللاكالمفيتوجدأنيستحيلألنه.للنبوة
وليسكاذبنبيانهوإماعليه،مكذوبةأنهاإمافهينبيكالمفيوجدت

كالممنهيأوردناهالتيوالمستحيالتالتناقضاتأنوالشك.صادقانبيا
وليسكاذبأنهقطعايعنيمماعليه،مكذوبةوليستمؤلفاتهفيالقادياني

.نبيا
أنقطعاأثبتتكماوالمستحيالتالتناقضاتتلكأنأيضااتضح:ثانيا
للنبوةادعائهفييكنلمأنهأيضاأثبتتفإنهانبيا،وليسكاذبالقادياني
،والالشرعبميزانُملتزماوالُمحتكماوالمنضبطاالزائفةلديانتهوتأسيسه
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فيوشيطانهلهواهمتبعا؛وكانجهةمنهواهوافقماإالالعلم،والالعقل
.أخرىجهةمنالباطلتيّنوديانتهنبوتهعنقالهمامعظم

ثا أنوالمتنوعةالكثـيرةومسـتحيالتهالقاديـانيتناقضاتأظهرت:ثال
سببأنأيضاأظهرتقدفإنها،نبياوليسكاذبأنهعلىدلكماوجودها
فيُمتعمداالقاديانيكذبهووإنماوالنسيان،الخطأليساألساسيوجودها
ئه بوةإدعا قدعنه،ترتبوماللن ظروفهحسبفيهاوتوسعذلكتعمدف
ضرورياأصبحفالكذب.اإلنجليزأسيادهوطاعةشيطانهوتلبيساتوهواه

ألنهيفعلهلموهذاالنبوة؛إدعاءبتركهإالمنهالتخلصيُمكنهوالللقادياني
معظمفيلههللاخذالنرغمبهمتمسكاعليه،وبقيمصراكانالبدايةمن

فاتضح.مرحاضهعلىبالكوليراهللاأماتهأنإلىضاللهعلىفظلمواقفه،
مــنهــيوالتحريفــاتواألكاذيــبوالمســتحيالتالتناقضــاتأنذلــكمــن

.الباطلةنبوتهضروريات
علىالباطلتينوديانتهنبوتهأسسالقاديانيأنتبينأنهذلكوخالصة

أدلةوهيجهة،منوالعلميةوالعقليةالشرعيةوالمستحيالتالتناقضات
يكونأنويستحيل،للنبوةادعائهفيكاذبوانهنبيا،ليسأنهتُثبتقطعية

يا نهثانية،جهةمننب ثةجهةمنوأ قامثال هواهعلىالمزعومةنبوتهأ
فيهايحتكململلنبوةادعائهوفي.اإلنجليزأسيادهوأوامر،شيطانهوتلبسات

هذهعلىأقامهاولو،هواهوافقماإالالعلم،والالعقلوالالشرع،إلى
ذلكيفعللملكنهاإلسالم،دينإلىوعادبنبوتهوكفرلتراجعالمصادر

يتوبلعلهكثيراوخذلهكثيرا،أمهلهتعالىهللاأنرغممضالضاالوبقي
لم علىالكوليرابمرضوأماتههللا،فأخذهضاللهعلى،وأصريرجعف

.!!مرحاضه
:المزعومة نبوته ينقض القادياني عند اإلستدالل منهج :رابعا

نت لةتبي شواهدباألد لتيوال هانقضناا بوةب يانين المزعومةالقاد
انه:القادياني،منهاأحمدعالمالميرزاعنداالستداللمنهجوصفاتأصول
أقامهمنهجأنهومنها.عليهوالكذبوتحريفهالشرعمخالفةعلىقاممنهج

منهجأنهومنها.شيطانهوتلبيساتوأوهامهوظنونهرغباتهعلىالقادياني
.والمستحيالتوالتناقضاتالعلميةوالسرقاتوالتحريفالكذبعلىقام
بنفسهاتشهدالقادياني،الميرزاعنداالستداللمنهجخصائصأهمهيتلك

صاحبهفيهيلتزمولمشيء،فيالعلممنليسمتهافتزائفمنهجأنهقطعا
منوإنهجهة،منهواهوافقماإالالعلموالالعقل،والالشرعبميزان
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والتحريفالكذبعلىأساسامعتمداالقاديانيمارسهمنهجأخرىجهة
.غالباوشيطانههواهعلىتطبيقهفيومعتمداُمحتكماوالخداعوالغش

لك هجوخصائصأصولهيت ياني،عنداالستداللمن فيالقاد تك
،والشرعالهعلميةقيمةالمتهافتزائفمنهجانهوتأكيدإلثباتوحدها

ماألنهصحيحة،نتائجهوالأصولهتكونأنيُمكنوالعلما،،والعقال
استخدمهالذيهوالمنهجذلكأنوبما.بالضرورةفباطلباطلعلىبُنبي

ئهفيالقادياني بوةادعا يلهووبطالنهمنهجهفسادأنشكفال،للن دل
نهعلىقطعي يسأ يا،ل نهنب ئهفيكاذبوا بوةادعا نهجهة،منللن وا

وغايتهالمنهجفبَُطلباطل،عنللدفاعباطالمنهجاأخرىجهةمناستخدم
.

ثراًء ماوإ ناهل شواهدأذكرلهوتوسيعاقل يةال قةاآلت بمنهجهالمتعل
:االستداللي
نهالقاديانيعنداالستداللمنهجبهايتميزخاصيةأولإن:منها أ

يهواإلصرارالمفضوحالكذبعلىصاحبهأقامهمنهج نفسهإلقناععل
عه همأكاذيبـهوفرضوأتبا كذبعلي همبال ضاعلي !أي ! ! هجإنـه.! من

وهذهومشتقاته،الكذبباستخدامبهيتصلوماالكذبعلىقائماستداللي
يكنلملوألنهالباطلتين،وديانتهالقاديانينبوةخصائصمنخاصيةأول
وديانتهالقاديانينبوةضرورياتمنهوفالكذب!!!!.النبوةادعىماكذابا

التيوالعلميةاألخالقيةالمذمومةالصفاتباقيأوجدالذيوهوالزائفتين،
.!!!!المكذوبتانوديانتهونبوتهالقاديانيبهاتميز

فيمافيالعشراتمنهاذكرناجداكثيرةالقاديانيأكاذيبمنوالشواهد
للنبوةادعائهفيوالناسوالنبيهللاعلىالكذبأولها.هذاكتابنامنتقدم
أنيُمكنهوالالقادياني،مالرأسهوفالكذب.كاذبأنهقطعايعلمأنهمع

أنهنفسهقرارةفيقطعايعلمألنهحاله،هوذلك.دونهمنخطوةيتحرك
جهة؛منللنبوةادعاءهبهيُثبتصحيحواليقينيواحددليلوالعندهليس

جهةمنمزاعمهوتُبطلوتُكذبهتفضحهالتيالعلميةاألدلةمئاتمقابل
.أخرى

مليونمنأكثريدهعلىظهرت))أنهزعمالقاديانيأنأيضاومنها
((.تظهرتزالوال...آية

كانأنهعلىشاهدوهوالقادياني،جنونياتمنهوالزعمذلك:أقول
دليلوالتقديمعنعجزوأنه،للنبوةادعائهفيكاذبأنهبداخلهيحس
،واالنهزاموالخذالنوالتهافتبالمرارةيحسفكان.يُثبتهاصحيحواحد



168

الجنونيةالمزاعمتلكبمثلالقولإلىفلجأيدعيه؛ماكلفيأمرهوانفضاح
فاء غالطالجو سهلي عه،نف ظارهمويُصرفوأتبا لهعنأن بهأباطي وأكاذي
تعالىهللاإلىويرجعويتوبيندمأنمنبدالذلكفعلله؛هللاوخذالن

علىوالقاديانيةاإليمان،علىالكفروفضليتبلملكنهأظهره،مماويتبرأ
لزعمذلكأنشكوال.الجنةعلىوجهنماإلسالم، ،وكذبقطعاباطلا
:اآلتيةالشواهدبدليلمفضوح
صدقتثبتآيةمليونوالواحدة،آيةالقاديانيكتبفينجدلم:أولها
األخطــاءآالفتضــمنتكتبــهفــإنالعكــسبــلللنبــوة،وادعائــهمزاعمــه

ــل، ــاتواألباطـي ــتحيالتوالتناقضـ ــاتوالمـس ــات،،والتحريـف والمغالـط
وليسمخادعمنافقُمحرفكاذبأنهقطعاتثبتالتيالعلميةوالسرقات

.ذلكتثبتالتياألدلةعشراتوديانتهلنبوتهنقضنافيأوردناوقد.نبيا
األمر،نبياوليس،للنبوةادعائهفيكاذبالقاديانيأنذلككلمنفتبين
أكثربظهورقولهأنأيضاويؤكد.نبياوليسمخادعكذابأنهيُثبتالذي

احتاجماحقانبياكانولوقطعا،باطلزعمهوصدقهعلىآيةمليونمن
والُمختصرةالمؤكدةوالحقيقة.المزعومةاآلياتمنالخياليالعددذلكإلى
فيالعلميةوالسرقاتوالتحريفاتواألباطيلاألخطاءآالفوجودأنهي
بأنزعمهوفيللنبوةادعائهفيالقاديانيكذبعلىقطعيةأدلةهيكتبه

هللايُصححلمفلماذا،زعمكمااألمركانولو.آيةمليونمنبأكثرأيدههللا
!!؟؟صدقهعلىآياتلتكونالعلميةوانحرافاتهأخطاءهله

هومزاعمهتؤيدآيةمليونمنأكثربظهورقولهيبطلمماإن:الثاني
نه حدوثهاعلىيشهدولماآلياتمنالعددذلككليظهرأنيستحيلأ

أنعقاليصحفال.العالمبلدانكلفيالناسرواهاوالالتاريخ،وتسجيلها
.القاديانيكتبفيإالخبراوالذكرالهانجدوالآيةمليونمنأكثرتحدث

وأنهخاصةوتناقلهبهاالهتمامعلىالهمملتوافرتصحيحازعمهكانفلو
ووسائلالعالم،بلدانمختلففيكثيرةالصحفوكانتزمنيامناقريب
لكأنوبما.القطاربظهورتطورتقدالنقل بقيتالمزعومةاآلياتت

أكاذيبهمنهيوإنماتحدث،لمأنهاعلىهذادلالقاديانيكتبحبيسة
.كتبهفيهيكماتنتهيتكادالالتيومزاعمه

بظهورزعمهفيكاذباكانالقاديانيأنيُثبتمماإن:الثالثالشاهد
أنمنالواقعفيعجزأنهللنبوة،ادعائهتؤيديديهعلىآيةمليونمنأكثر

فلماصدقه،علىقطعيادليالتكونبأعينهمالناسيراهاواحدةآيةيُظهر
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اختالقإلىالتجأفإنهتؤيده،كمعجزةواحدةآيةوالتقديمعلىعاجزاكان
فيهاويُنقصويزيدالظروف،وحسبمقاسهعلىيختلقهافكانالنبوءات

نبوءاتهمنواحدةنبوءةوالتصدقلمذلكومع.وشيطانههواهحسب
إنأيضاذلكومن.بيناهأنسبقكماإلهيةنبوءةأنهاتُثبتالتيالكثيرة
مريمابنالمسيحيفعلكانكمابأعينهميرونهابمعجزةطالبوهعندماأتباعه
يه نهالطين،منالطيركخلقالسالمعل منوتهربذلك،عنعجزفإ

قدح،السؤال يهعيسىفيبال تهوفيالسالمعل بلفيها،وشككمعجزا
اإلتيانعنيعجزمنفإن،كذلكاألمرأنوبما.بيناهأنسبقكماوأنكرها
بهواحدةبمعجزة فيويُشكككريمنبيفييقدحومن،أتباعهبهاطال

علىأظهرهللابأنقولهفيوكاذبنبيا،ليسفهوويُنكرها،بلمعجزاته
كذبعلىأظهرتعالىهللاأنهيالحقيقيةوإنماآية،مليونمنأكثريديه

.وخداعهونفاقهوكفرهكذبهعلىآيةمليونمنأكثرالقادياني

هوالمزعومةاآلياتمنالكبيرالعددذلكإن:-الرابع-األخيرالشاهد
ـه ـهدنفـس ـىيـش ـاعـل ـةأنـه ـا،مكذوـب ـانياختلقـه ـاالقادـي ـايالتالعـب وتـح

ذلكإلىاحتاجماصادقاكانلوألنهوأكاذيبه،ألباطيلهوتضليال،وسترا
عدد نت.المزعومالكبيرال يهفكا ياتخمستكف عشرينأو،عشرأوآ

علىيجريأنأنبيائهمعهللاسنةمنليسأنهبدليل.أيضاكثير،وهذا
يديهم قدركثيرةخارقةمعجزاتأ باآلالف،والبالمئاتوالبالعشراتت
أصابعتتعدىالقليلةبآياتأنبياءهيؤيدكانأنهسبحانههللاأخبرناوإنما

.-السالمعليه-وعيسىموسىيدعلىظهرتالتيكاآليات.غالبااليد
قة لتياآلياتأنوالحقي موجودةفعالهييده،علىظهرتإنهازعما

وغشهوخداعهوتحريفهكذبهعلىوبيناتآياتلكنهابوضوح،فيهوتجلت
اآلالفبمئاتتُقدرحقاإنها.الناسوعلىورسولههللاعلىوافترائهونفاقه

عاشفقد،كتبهفيموجودةوهيأكثروربماشاهدمليونإلىتصلوقد
علىويفتريورسوله،هللاعلىيكذبوهوسنةوعشرينخمسةمنأكثر

وأســيادهوشــيطانهلهــواهانتصــاراواألباطيــلاألكاذيــبويختلــقالنــاس،
!!.اإلنجليز
علىالقاديانيأقامهمنهجأنهأيضا،االستدالليمنهجهخصائصومن
نفخهللاأنزعمأنهذلكمن.واألباطيلوالمستحيالتوالرغباتاألوهام

أشهروبعد،االستعارةبصورةوُحبل،مريمفينفخكماعيسىروحفيه
شهرعشرةتتجـاوزلـم سى،وأصبحمريمعنُحّولأ هذاعي صبحوب أ
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ياني بنالقاد لتيمريمسماههللاأنوزعم.مريما لتا وأن،بعيسىحب
أَْحَصنَْتالَّنتِيِعْمَراَناْبنََتَوَمْريََم))التحريمسورةفيقولهمنالمقصود

يِهفَنَفَْخنَافَْرَجَها وِحنَاِمنفِ الذيالوحيدهووأنه؛(([12:التحريم]رُّم
مضتعاما١٣٠٠خالل))خاللعيسىروحفيهونُفخ،مريمبأنهأدعى
.((عيسىفصارروحهفيهونفخأوال،"مريم"سماههللاأن

وشيطانهبهواهالقاديانيفيهااستدلومستحيلةباطلةمزاعمتلك:أقول
الشرعبميزانالهواهبميزانقالها.الباطلةنبوتهعلىالجنونهعلىكدليل

ألنهمستحيلةوهي.علماوالشرعالهاقيمةفالوعليهالعلم،والالعقلوال
.تجّوزاوالمجازاوالاستعارةوالحقيقةالمزاعمتلكتحدثأنيستحيل

أنيستحيلالقاديانيألن.باالستحالةعليهاللحكموحدهيكفيوتصّورها
الذيومكانهوزمانهوصفاتهذاتهمنهمالكلألنمريمبنعيسىهويصبح

كما،مريمبنعيسىهوالقاديانييصبحأنفيستحيل.فيهماوعاشولد
السالم،عليهعيسىهوواحدمسيحهووإنمامسيحان،يوجدأنيستحيل
جالوكاذب ميرزاهود يانيال ئدةوال.القاد شتهفيالتوسعمنفا مناق
ظاهرةألنها،.وهذياناتهومهازلهجنونياتهفيعليهالردفيالوقتوتضييع
شيطانهوتلبيساتهواهعلىالقاديانيأقامهاوعلمانوعقالشرعاالبطالن

إليهاويُحتكمعليهايُعتمدأدلةالشيطانيةوالتلبيساتاألهواءكانتومتى.
.!!؟؟الحياةجوانبومختلفالعلممجالفي

نهالقادياني،عنداالستدالليالمنهجخصائصمنأنومنها قامأ أ
ساتهواهعلىاألخبارمجـالفيمنهجـه كان،شيطانهوتلبي يجمعف

والإسنادايُحققهاأندونهواهوافقمامنهاليل،ويأخذكحاطبالروايات
تبناهارغباتهفيهاوجدفإن.ورسولههللاعلىالكذبمنيتحرجوال،متنا

وإنكاذب،انهيعلموهوإليهأوحاههللاأنويدعيالمزعومبوحيهوألحقها
فصدقهضعيف،حديثعلىاعتمدأنهمثالذلكمن.تركهاكذلكيجدهالم

هريرةأبيعنالتيسيركتابفي)):قولهذلكمن.الباطلبوحيهوألحقه
((.ربيأنبأنيكماالفارسمنأناو "قرشيفهوفارسبنيمنأسلممن"

ها نهأيضاومن عني–الموعودالمسيحظهورعنقالأ سهي :-نف
رأسعلىظهورهبحتميةقطعاأفادتاألسالفاألولياءكشوفوكانت))

.((البنجابفيسيكونوأنهعشرالرابعالقرن
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أمرإن:أوالألنهصحيحا،يكونولنوباطلفاسداستداللذلك:أقول
إالعنهمشيءمعرفةيُمكنوالاحد،بيدوليسهللابيدهوواألنبياء،النبوة
علىنستدلأنيُمكنواليصحوالوكتبه،أنبيائهطريقعنهللامنبوحي
وحدوسوظنونبأقوالمريمبنعيسىالمسيحنزولأو،نبيمجيء

البشرألن.مكانتهمكانتمهماالبشرمنغيرهموالواألولياء،الصوفية
والنسبيةوأحكامهموأقوالهمويُصيبون،ويُخطئونالغيب،يعلمونالكلهم
االستدالليصحفالوعليه.األنبياءإالمنهمأحدذلكعنيشذأنيُمكن
يصحوالالمستقبلية،والقراءاتوالتخميناتوالحدوسالكشوفبتلكأصال
يقولوال.صحتهاجهةمنوحتميةقطعيةهيالمزعومةكشوفهمبأنالقول

.وأمثالهكالقاديانيهوىصاحبأوجاهلإالذلك

والصحيحبدليليوثقهأندونمنالزعمذلكزعمالقاديانيإن:ثانيا
يثبتدليلدوناألولياءهؤالءإلىالقولذلكينسبأنيصحوال.ضعيف
ياني.زعمه لتزمالفالقاد هجي مياالستداللبمن ما،العل مدوإن علىيعت

ميزانفيلهاقيمةالالمراجعوهذهشيطانه،وتلبيساتوظنونهرغباته
.والعلموالعقلالشرع

ذكرشنيوتيأحمدمنظورالباكيستانيالباحثإلىهنااإلشارةوتجدر
يانيون،حرفه،أعالهالمذكورالنصأن قاديني،بعدالقاد النصألنال

فلما.....((أفادتالسالفيناألنبياءكشوفُختمت)):يقولكاناألصلي
مةبحـذفقولـهحـرفواالقاديـانيقالـهماصحةعدمالقـادينيونرأي كل

.األوليــاء"بكلمــةوعّوضــوهااألنبيــاء، الثانيــةالطبعــةفــيذلــكفعلــوا"
أنمنفبدال."الروحانيةالخزائن"بـالمعروفةالقاديانيمؤلفاتلمجموعة
عترفوا قةي بوةويكفروابالحقي همبن كاذب،نبي قوافإنهمال ضاللهمعلىب
األهواءتفعلماذافانظر!!!!.وضاللهملضاللهانتصاراكالمهوحرفوا

!!.بأصحابها
مكذوباباطالفاسداالقاديانيقولبقيفقدللنصتحريفهمرغملكن

ذلكيصحلمكمابأنهعلما.وبعدهالتحريفقبلإليهمأسندهالذينعلى
ألنهم،األنبياءإلىنسبتهأيضايصحالفإنه،والصالحينللصوفيةالقول

يعتمدونوإنماوالظنون،والكشوفالحدوسعلىدعواتهمفييعتمدونال
فهوإليهمينسبهومنإليهم،ذلكنسبةأبدايصحفال.اإللهيالوحيعلى

هوالقاديانيإليهمنسبهالذيالقولذلكأنكما.هوىصاحبأوجاهل
والاألدبوالالتاريخوالالحديثكتبفييوجدفال،عليهممكذوبقول
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ونسبهمقاسهعلىذلكاختلقالمفتريالقاديانيلكن.العلوممنغيرها
ألنهذلك،فيكاذبأنهقطعانعلمونحن.المزعومةلنبوتهتأييداقصداإليهم

جهة،منالسالمعليهمريمابنالمسيحينزلولمعشرالرابعالقرنانتهى
تتحققلمألنهالموعودالمسيحهوليسالقاديانيأنأخرىجهةمنوتبين
منافقمحرفدجالكذاببأنهقطعاتبينوألنه،المسيحأعماليديهعلى
.اإلسالمبدينكافر

نهالقاديانيعنداالستداللمنهجخصائصومن للنبوةادعائهفيا
يةمقدماتمندوماينطلقعنهاودفاعه وتلبيساتهواهعلىأقامهاذات

عليهـايبــنيذلــكبعـدثــم.يُثبتهـاصــحيحدليــلأيدونومـنشــيطانه،
لهاوالخضوعبقبولهاويُطالبهممعارضيهعلىبهاويردفيتبناهااستنتاجاته

هاواألخذ طالبهم.ب همرغمبذلكيُ ته،يرفضونأن لةوعندهممقدما األد
هذامنهجهأنشكوال.بطالنهاعلىوالعلموالعقلالشرعمنالقطعية
والشرعالهعلميةقيمةوالوتحايله،ومغالطاتهتحريفاتهمنوهوباطل،
:قالمعارضيه،بعضيجادلكانعندما،أنهمثالذلكمن.علماوالعقال

؛صحيحةغيرونبوءاتيمعجزاتياعتبرواإنإنهميقينبكلأقول))
نهايةفيالكفرعلىوسيموتوناألنبياء،جميعنبواتإلنكارالضطروا

.((المطاف
ًباطلاستداللذلك:أقول وخداع،وتغليطتحايلوفيهونتيجة،منطلقا

األنبيـاءنبـوةوبيـنالكاذبـة،الزائفـةنبوتـهبيـنيقـارنأنيصـحالألنـه
خالفللنبوةادعائهفيالقاديانيألنذلكيصحال.الشرعفيالمذكورين

عندهوليس.هذاكتابنافيبيناهكماوحرفهعليهوافترىبهوكفرالشرع
القطعيةاألدلةبعشراتبيناوقد.للنبوةادعاءهيُثبتصحيحواحددليلوال
ادعائهفيومنافقومحرفكاذبالقاديانيانوالعلموالعقلالشرعمن

األخطاءكثيركانالقاديانيأنالعلميةالشواهدبعشراتوأظهرنا.للنبوة
يايكونأنويستحيلوالمستحيالتوالتناقضات لةوأقمنا.نب العلميةاألد

نبوءاتكانتوإنماإلهيةنبوءاتتكنفلمالمزعومة،نبوءاتهبطالنعلى
ذلككلمنفتبين.هواهحسبووجههامقاسهعلىالقاديانياختلقهابشرية

.نبيايكونأنويستحيلبلللنبوة،ادعائهفيكاذبالقاديانيأن
ألنحاله،عنتمامايختلفحالهماألنبياءلكنالقادياني،حالهوذلك
ونتيجةً،مقدمةً:ثابتةفنبوتهم.والسنةالكتابمنقطعيةبأدلةثبتتنبوتهم

كن يانيل جةًمقدمةً:باطلةالمزعومةنبوتهالقاد لىفانظر.ونتي يلإ تحا
ـاني التحــريفيالسفســطيالتغليطــياالســتداللمنهــجواســتخدامهالقادـي
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شيطاني !ال ستحيالثم،! لبيرتدعوالي ناسويُطا مانال تهباإلي بنبو
ًيعلممنأولوهوالكاذبة، هللاعلىيكذبمحرفدجالكذاببأنهقطعا
.اإلنجليزوأسيادهوشيطانهلهواهانتصاراالناسوعلىورسوله

تحريفعلىقائمانهالقاديانيعنداالستداللمنهجخصائصومن
تهعلىواالستداللالشرع نهذلكمن.شيطانهوتلبيساتبهواهتحريفا أ
)):قالهمماكان،-تابعة-بروزيةوسماهاالمزعومةنبوتهعنتكلمعندما
ا))آيةمعنىفإنلذا،بروزيةكانت دٌَكاَنمَّن نأََحٍدأَبَاُمَحمَّن َجاِلُكْمّمِ َولَِكنّرِ

ُسوَل ِرَّن َُوَكاَنالنَّنبِيِّيَنَوَخاتََمَّن ًَشْيٍءبُِكّلَِّن :هو[((40:األحزاب]َعِليما
خاتمألنهاآلخرة،لرجالأبهوولكنالدنيا،رجالمنأحدأبامحمدليس

هيورسالتيفنبوتي.توسطهغيرمنهللافيوضإلىسبيلوالالنبيين
فيبفنائياالسمهذانلتأننيكمانفسي،منوليست،وأحمدمحمدابكوني

لكن،يتغيرلمالنبيينخاتممفهومفإنولهذا،وسلمعليههللاصلىالرسول
((.حتمايتغيرعيسىبنزول

واحدةكلمةفيهاوليسوتفصيال،جملةباطلةالمزاعمتلك:أقول
وحرفشيطانه،وتلبيساتوتمنياتهورغباتهأهوائهعلىأقامهاصحيحة،

منوانطلقجهة؛منعلموالعقلوالشرععلىيقمهاولماآلية،بها
وزعمه.أخرىجهةمنصحيحةنتيجةإلىوصلانهوزعمباطلةمقدمات

أونتيجةإلىتوصلأنيستحيلالباطلةالمقدماتألنقطعا،باطلهذا
والسفسطةوالتحريف،التضليلصاحبهامارسوإنحتىصحيحة،نتائج

حقيقةمنتُغيرلنوالتحريفاتالمغالطاتألن.القاديانيفعلكماوالتحايل
:يأتيفيماذلكوتفصيل.شيئاالمقدمات
هيقالهمماغايتهأنوتحريفاتهالقاديانيمزاعممنواضح:أوال

الصالةعليهبمحمدالنبوةختمتنقضالالمزعومةونبوتهنبي،بأنهالزعم
صحيحعلميدليلأيعلىيقملمألنهقطعاباطلهذاوزعمه!!.والسالم

واألخالقيةالشرعيةاألدلةأقمناقدانهكما.علممنوالشرعمنيُثبته
وعليه.للنبوةادعائهفيكاذبوانه،نبياليسالقاديانيأنعلىوالعلمية

وبيان.شكدونمنوتحريفهأكاذيبهمنوهيباطلةالسابقةمزاعمهفكل
وشيطانهبهواهعليهاوتسلطتقل،لمماوقّولهاالكريمةاآليةحرفأنهذلك

آيةمعنىفإنلذا،بروزيةكانت)):فقال.ومعناهاسياقهامنوأخرجها
ا)) دٌَكاَنمَّن نأََحٍدأَبَاُمَحمَّن َجاِلُكْمّمِ ُسوَلَولَِكنّرِ ِرَّن َُوَكاَنالنَّنبِيِّيَنَوَخاتََمَّن َّن

ًَشْيٍءبُِكّلِ كذبعلىقطعيدليلهوهذاقوله،[((40:األحزاب]َعِليما
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بطالنعلىشرعيدليلأكبرأنهايعلمألنهلآلية،وتحريفهالقادياني
منيُغيرلنتحريفهلكن.هواهحسبمقاسهعلىفحرفهاللنبوةادعائه

تلك.بنفسهااآليةتنقضهُمنكرزائفمكشوفتحريفألنهشيئا،حقيقتها
عليهمحمداإن:األوللها،القاديانيتحريفأبطالأمرينعلىأكدتاآلية

ذكر،ولدلهيكنلمألنهالصحابة،رجالمنأحدأبليسوالسالمالصالة
فيالرجالمنألحدأباليسفمحمدوعليه.جهتهمننسلهخاتمفهووعليه
.اآلخرةلرجالأببأنهالمحرفالقاديانيزعمكماوليسواآلخرة،الدنيا
والغير،الالنسلبنوةعنتتكلماآليةألن،لأليةوتحريفكذبفهذا

.التجّوزبابمنأخرىببنوةلهاعالقة
النبينسلختمعنتكلمتبعدماالنبوة،ختمعنتكلمتاآليةتلكأنثم

النسل،ختم:ختميّنقررتوهادفةحكيمةمناسبةفإنهاالرجال،جهةمن
"،و"الخاتم"و،"الختم"معنىوبيناتوسعناأنسبقأنهوبما.النبوةوختم
الصالةعليهمحمدبعدنبيالانهقطعاواتضحواللغةالشرعفي"الختام

الالنبوةوأنالصفات،منصفةوبأياألحوال،منحالبأيوالسالم،
النظربغضقطعا،للنبوةادعائهفيكاذبالقاديانيفإنتتنوع؛والتتعدد

أكاذيبهمنفهذهوالبروزية،الظليةبالنبوةكقولهالتحريفية،تسمياتهعن
فالوعقال،وواقعاشرعاومستحيلةباطلةأنهابيناأنسبقوقد،وتالعباته

.هناذلكنعيد
هللافيوضبأنالقاديانيزعموالواقعالشرععلىالكذبمنإنه:ثانيا

للشرعوتحريفوخداعكذبإنه.والسالمالصالةعليهمحمدبواسطةتُنال
بواسطةوالبقربانتنالوالمكتسبة،ليستالنبوةأنالثابتألن.والواقع

واسطةايةتوجدوالنبيا،يختارهالذيللعبدهللامنمباشراختيارهيوإنما
الثابتأنكما.األولالفصلفيفصلناهأنسبقكماونبيههللابينبشرية
والثباتواألنوارباإليمانتعالىهللايرزقهمالمؤمنينأنوواقعاشرعا

سبحانهفهو.أيضابشريةواسطةأيةدونمنالكريمةوالحياةواالنشراح
تعالىهللاوقد.وليواللنبيواللَملَك،هنادخلوالعبادهيرزقالذي
ََولَِكنَّنأَْحبَْبَتَمْنتَْهِدياَلإِنَّنَك)):لنبيه أَْعلَُمَوُهَويََشاُءَمنيَْهِديَّن

َعلَْيِهْميَتُوَبأَْوَشْيٌءاألَْمِرِمَنلََكلَْيَس))،و(([56:القصص]بِاْلُمْهتَِديَن
بُِمَصْيِطٍرَعلَْيِهملَّنْسَت))و،[((128:عمرانآل]َظاِلُموَنفَإِنَّنُهْميُعَذَّنبَُهْمأَْو
ويرزقهمالناسيهديالذيوهو،هللكلهفاألمر.(([22:الغاشية]

ََولَِكنَّن))ذلك،يفعلغيرهأحدوالباإليمان يَماَنإِلَْيُكُمَحبَّنَبَّن َوَزيَّننَهُاإْلِ
هَقُلُوبُِكْمفِي اِشدُوَنُهُمأُْولَئَِكَواْلِعْصيَاَنَواْلفُُسوَقاْلُكْفَرإِلَْيُكُمَوَكرَّن الرَّن
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أنيستحيلأساسه،ألنهمنالقاديانيزعميبطلوهذا[((7:الحجرات]
طاعةمجالفيعبادهوبينهللابينواسطةالبشرمنغيرهأومحمديكون

.ورسولههللا

محمدالنبيفيفَنَىأنهالقاديانيزعمالمفضوحالكذبمنإنه:ثالثا
كذبهذافناء،يسمىشيءاإلسالمفييوجدالألنهوالسالم،الصالةعليه
يُغيرلنالمزعومالفناءوذلك.وأوهامهمالصوفيةوأساطيرأباطيلومن
وشيطانية،وأحوالوتوهماتأوهامفهوعنهقيلفمهماشيئا،الحقيقةمن

.أحدذلكعنيعجزوال،بمثلهيقولأويكذبهأنإنسانأنألييُمكن
الزعموأيوالعلم،والعقلالشرعميزانفيالفناءلحكايةقيمةالولذلك

وأهواءوتوهماتأوهامإالهووماله،حقيقةفالالمصادرلهذهيخضع
وإنمافناء،يُسمىشيءاإلسالمدينفييوجدفالوعليه.شيطانيةوتلبيسات

خلقناسبحانهألنه،سواهألحدوليستعالىهللالخالصةالعبوديةفيهتوجد
َِوَمَماتِيَوَمْحيَاَيَونُُسِكيَصالَتِيإِنَّنقُْل))الخاتملنبيهوقاللعبادته، ّ َرّبِِ
والالفناءبخرافةالنبوةتُنالأنويستحيل[((.162:األنعام]اْلعَالَِميَن

ُ))نبيا،يختارهالذيللعبدتعالىهللامناصطفاءالنبوةألن،غيره أَْعلَُمّ
.[((124:األنعام]ِرَسالَتَهُيَْجعَُلَحْيُث

ليُطاعوالسالمالصالةعليهمحمدالخاتمنبيهأرسلتعالىهللابأنعلما
ُكنتُْمإِنقُْل)):تعالىقال.ورسولههللاعلىكذبفهذافيه،ليُفنىوليس

َتُِحبُّموَن ُيُْحبِْبُكُمفَاتَّنبِعُونِيّ ُذُنُوبَُكْملَُكْمَويَْغِفْرّ ّ ِحيٌمَغفُوٌرَو آل]رَّن
ُسوُلآتَاُكُمَما))و،[((31:عمران َواتَّنقُوافَانتَُهواَعْنهُنََهاُكْمَوَمافَُخذُوهُالرَّن

َ َإِنَّنَّن ((.[7:الحشر]اْلِعقَاِبَشِديدَُّن
أكاذيبهمنفهوواحمد،محمدهوبأنهالقاديانيزعمإن:رابعا

النبوةألنكذلك،يكونأنيُمكنالألنهوسفسطاته،وجنونياتهومستحيالته
واألخالقيةالشرعيةالقطعيةاألدلةأقمناوألنه.وواقعاشرعاُختمتقد

وألنه.للنبوةادعائهفيسراقوسارقكذاب،كاذبالقاديانيبأنوالعلمية
المنطقبحكموالسالمالصالةعليهمحمدالنبيهويكونأنيستحيل
ًمختلفينشخصيّنأمامفنحنوالتاريخ،والشرعوالعلموالواقع ًذاتا وصفاتا

كليصبحأنوالواحدا،شخصايصبحاأنفيستحيلومكانانزمانا،
.اآلخرهومنهما

منهاباطلة،معطياتعلىللنبوةادعاءهأقامالقاديانيأنيتضحوبذلك
.شيئاللنبوةختمهامنيُغيرولنلهقيمةالفعلوهواآلية،لتلكتحريفه
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هذهوكل.والفناءالمحمدية،والوساطةالفيوض،بخرافةقولهومنها
األدلةإبطاالوتزيدها.الكاذبةالمزعومنبوتهتُثبتولنقطعاباطلةالمزاعم
للنبوة،القاديانيادعاءبهانقضناالتيواألخالقيةوالعلميةالشرعية
تاماختماالنبوةختمعلىأكدتالتيالشرعيةاألدلةوابتداًءأوالوتنقضها

.سابقابيناهكمااألحوالمنحالأياألشكال،وفيمنشكلوبأيكامال
مزاعمهبهيُثبتصحيحدليلواحددليلوالعندهليسالمفتريفالقادياني

كاذبانهوتكشفللنبوة،ادعاءهوتهدمتنقضالتيالقطعيةاألدلةمقابل
انتصاراوتقيةونفاقاخداعابهتسترهرغماإلسالمبدينكافرمنافقدجال
.اإلنجليزوأسيادهوشيطانهلهواه

ختمتنقضالالباطلةنبوتهبأنالقاديانيفزعمكذلك،األمرأنوبما
وهوأصال،باطلةالمزعومةنبوتهألنوماكر،وتافهباطلوكالمهوالنبوة
تعددالوهيقطعياختماالنبوةختمقدالشرعوألن.لهاادعائهفيكاذب

تابع،بروزينبيبأنهزعمهنقضقدشخصياهووألنه.تنوعوالفيها
وحيوصاحبورسولنبيبأنهأيضاادعىقدفهوهذاكالمهبطالنفمع

فالقادياني.األولالفصلفيبيناهكمااألنبياءكلمنأفضلوانهوشريعة،
.شرعابطالنهمعبنفسهالزعمذلكأبطلنفسه

ختمتنقضالالباطلةنبوتهأنزعمأنهأيضاوتحريفاتهأكاذيبهومن
كلهباطلهذاوزعمه.تنقضهاالتيهيمريمابنالمسيحنبوةوإنماالنبوة
المسيحأنبيناأنسبقوألنهوفرعا،أصالباطلةنبوتهألن.تفصيالجملة
قدنبوتهألننبيا،ينزلالالقيامة،قربعندينزلعندماالسالمعليه

.والسالمالصالةعليهمحمدالخاتمالنبيأتباعمنينزلوإنماأكملها،

هيذاتيةمقدماتعلىالمزاعمتلككلبنيالقاديانيأنيتبينوبذلك
جهةمنأنهثمجهة؛مناإلنجليزأسيادهوأوامرشيطانهوتلبيساتهواهمن

نتائجهقررثم،ونفاقهبهواهعليهاوتسلطأوردهاالتياآليةحرفأخرى
.مقدماتهابطالنبسببمتهافتةزائفةنتائجوهي.إليهاوصلالتيالباطلة

التغليطعلىقائمانهالقاديانيعنداالستداللمنهجخصائصومن
نهيزعمثمباطلةمقدماتمنانطالقاوالتالعبوالسفسطةوالتحريف ا

لنالباطلةالمقدمةألنقطعا،باطلوهذاصحيحة،نتائجإلىبهاتوصل
،المثيلالمسيحأنهزعمعندماانهذلكمن.صحيحةنتيجةإلىتؤدي
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تحدثأنيمكنالأمورايستلزمالحقيقيالمسيحبنزولالقائلينأنادعى
جديدووحيجديدرسولومجيءوالسنةالكتابنسخإلىتؤديحدثتوإن
المسيحجاءإذاأنهتماماصحيح)):قالهممافكان؛مريمابنالمسيحمع

يتتلمذفلن-جبريلبهينزلكانالذيالكتابصاحب-نفسههللارسول
بداأحديدعلى بلالمحمدية،الشريعةقوانينعلىاالطالعأجلمنأ
وسلمعليههللاصلىسنتهبحسبجبريلبواسطةهللاوحيعليهسينزل
بصورةوأوامرهاالمحمديةالشريعةقوانينكافةجديدمنعليهوستنزل
مقابلمنسوخاالكريمالقرآنوسيعتبرجديدة،وبلغةجديدوبأسلوبجديدة
بحقيسمحلنتعالىهللالكن.السماءمنسينزلالذيالجديدالكتابذلك
ناذلًةاألمةهذه بدا،كهذاوهوا بدايسمحولنأ خاتمالحبيبنبيهبحقأ
مناإلسالمزوال)):إلىيؤدينفسهالمسيحبنزولوالقول......((األنبياء
منيُخلصناالمثيلبالمسيحاالعتقادأنزعمذلكبعدثم.((نهائياالدنيا
قاليضر،والذلك يل،األمةمنشخصهو)):ف بةويحظىكمث بمرت

ية؛ حدثفالالمحدث وجه،ولكنهمننبيأيضاالمحدثألنخلل،أيي
.((ذاتهبحدمستقالنبيايكونوالالمحمدية،النبوةسراجمنالنوريستمد

وأكاذيبأباطيلمنفيهابماوتفصيالجملةباطلةالمزاعمتلك:أقول
فيأُطيلوالالقادياني،عنداالستداللمنهجأساسياتمنهيوتحريفات،

أوال،:أقوللكنيمواضع،عدةفينقضناهاانسبقألنهمزاعمهأبطال
ما ياتمنأنب ينقطع بوةأناإلسالمد متالن يهبمحمدُخت الصالةعل

القرآنبعديأتيولنأبدانبيبعدهيأتيفلنبه،جاءالذيوبالقرآنوالسالم
تابعامسلماسينزلالسالمعليهعيسىالمسيحفإنوعليه.قطعاإلهيكتاب
يأتي.والسالمالصالةعليهمحمداألنبياءخاتمبهجاءالذياإلسالملدين

النبوةوألنقومه،معنبوتهأكملألنه،تابعاالسالمعليهمريمبنعيسى
الصالةعليهمحمدالخاتمالنبيبمجيءبشرنفسههووألنهُختمت،قد

.أيضاأتباعهمنهويكونأنشكفالبإتباعه،أصحابهوأمروالسالم
يتعلملغةوأية،اإلسالمالسالمعليهعيسىيتعلمكيفحكايةأما.ثانيا

والسنةالقرآنيعلمهالذيهوتعالىهللاألن.وتافهزائفاعترضفهذابها
.واإلنجيلالتوراةقبلمنعلمهكمايعلمه.يعلمهلكيبشرإلىيحتاجوال
الكتابوسماهأيضاالقرآنيُعلمهبأنهالقرآنفيأشارقدتعالىهللاإنبل
)):سبحانهقولهفيأيضاذكرهماألنهاإلنجيلوالالتوراةبهيعنيوال

ُمهُ منواضح[((.48:عمرانآل]َواإِلنِجيَلَوالتَّنْوَراةََواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَويُعَلِّ
واإلنجيلالتوراةبذكرأتبعهماثمبهمابدأوقدوالسنة،القرآنيقصدأنهذلك
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إاليتمالوالذيمريمابنالمسيحينتظرالذيالنهائيالدورإلىإشارة،
وجعلهحفظهتولىتعالىهللاألنيُنسخلنفالقرآن.النبويةوالسنةبالقرآن

والكتابصاحبوالنبياالتابعاينزلالسالمعليهوعيسىكتبه،آخر
وتحريفــاتومشــاغباتمغالطــاتوأباطيــلمــزاعمتســقطوبــذلك.وحــي

والتحــريفالكــذبعلــىالبــاطلتينوديانتــهنبوتــهأقــامالــذيالقاديــاني،
وأســيادهوشــيطانهلهــواهانتصــاراوالمســتحيالتوالتناقضــاتوالتالعــب

.اإلنجليز
سبقوقدوأباطيله،خرافاتهمنفهيالمثيل،المسيحبحكايةقولهوأما

شخصالمسيحأنشرعاالثابتألنومستحيلة،بلباطلةفكرةأنهابيناأن
الميرزاالمفتريهووليسالسالم،عليهمريمبنعيسىالمسيحهوواحد،

القاديانييكونأنويستحيلمسيحان،يوجدأنفيستحيلوعليه.القادياني
حقيبتهمنهماولكلبذاتها،قائمشخصمنهماكالألنالمثيل،المسيحهو

.آلخرمثيالأحدهمايكونأنيُمكنفالواحد،مسيحإاليوجدالالوراثية،و
يه والالموعودوالالحقيقيالمسيحهوالقاديانييكونأنفيستجيلوعل
.المثيل

يانيعنداالستداللمنهجخصائصومن نه،القاد ساقائمأ علىأسا
مزاعم ية،المعطياتعلىالالفارغة،ال لكالعلم مزاعموت مصدرهاال

من.حقيقيرصيدبالجوفاءوأقاويلمزاعمفهي.غالباوالشيطانالهوى
منهمنفسهوجعل"الكشفأهل"عنتكلمعندماالقاديانيقولمثالذلك

هلوقّزم،وأفضلهم حديثأ قالعلمهم،منوَحّطال أنالحقبل)):ف
الكشفأهلوإمااألموات،مناآلنهمالذينمناألحاديثروواالمحدثين
يومالحيهللامنفيسمعون لكفما.الق لذيبا ًًسميبا ما يستحقأال؟َحَك

.((؟لغيرهتجيزهاالتينفسهاالمرتبة
لزعمذلك:أقول صحيحدليلبالادعاءوهو،وتفصيالجملةباطلا
ويُمكن.أحدعنهيعجزوالدليل،بالزعممجردهوالقاديانيفقوليُثبته،

ويُكذبهمالمزعومينالكشفأصحاببهويعارضيدعيه،أنإنسانألي
يه فسف قةبن قولأنفيُمكنه.الطري قولأنبالكشفعنديثَبُت:مثالي

والإلهياكالموليسالشياطينتلبيساتمنالكشفوان،باطلالقادياني
منهجهوالكشفبحكايةقولهفيالقاديانيفمنهج.صحيحاوالمالئكيا،

القولفذلك.والعلموالمنطقالشرعميزانفيلهقيمةوالمتهافتزائف
وهواهمزاعمهمنوإنماالحقيقة،فيلهرصيدالفارغوكالمباطلزعم

.وحديثاقديماالوجودبوحدةالقائلينالصوفيةفيهتابعشيطانهوتلبيسات
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مباشرةهللامنيسمعون-الصوفية–الكشفأصحافبأنقولهوأما
هللامنيسمعأحدوال.والعلموالواقعالشرعبدليلقطعاباطلزعمفهو
مااألنبيـاء،إال همالكشـفأهـلزعموأ هوهللا،منيسـمعونأن أوهـامف

واإللهامــاتوالحــدوسوالخواطــر.ونفســيةشــيطانيةوتلبيســاتوأباطيــل
منكغيرها،وهيالشرعفوقهيوال،وحياليستكلهاوالفكريةالنفسية
هااألفكار كذبوالصدقوالباطل،الصحيحفي هاويجبوال ميزانوزن ب
ورسوله،هللانطيعبانأمرناتعالىوهللا.لقبولهاوالعلم،والعقلالوحي

يأمرناولم،التنازععندأمورناإليهمانردوانوالسنة،بالكتابوااللتزام
.والكشوفوالحدوسواألهواءكالخواطرأخرىمصادرإلىإلىبالرد

قطعا،ثابتأمرفهووالعلم،الواقعبميزانالقاديانيقولبطالنوأما
منالكشفحكايةوبطالنكذبهعلىقطعيدليلوامثالهالقاديانيوحال

أكثرمنهمالكشفأصحابأنوواقعاتاريخاالثابتمنألنهأساسها،
ًالناس بخرافةالقولإلىاألمربهموصلحتى،الشرععنوانحرافاخطأ
.الجنونيةالخرافةبتلكوتعلقواوالعلموالعقلبالشرعفكفرواالوجود،وحدة

.تفصيلهموضعهناليسكتبيبعضفياألدلةبعشراتأثبتُههذاوقولي
وضالالونفاقاوكفراوكذباخطأالناسأكثرمنوهوهؤالء،منوالقادياني

!!!!حالهذلككانمازعمكماكانفلو.هذاكتابنافيبيناهكما

دين،يوجدالألنهفارغ،وتعالمباطلفهوالحديث،ألهلتقزيمهوأما
ياتدونمنعلموالمذهب،والفرقة،وال األديانفكل.تاريخيةروا

الحديثأهلفليس.بهاالخاصةومروياتهاتاريخهالهاوالعلوموالفرق
كثيرةرواياتلهمأنفسهموالصوفية.بالرواياتيهتمونالذينهموحدهم

وأكثرهاالفرق،أفضلفهمالحديثأهلوأما.صحيحاليسغالبهاجدا
صحابوهـمصوابا، هجأ ميمن ملفـيعل الحديثيـةالروايـاتمعالتعا

ويُمحصونهابهايتصلوماالحديثيةاألخباريُجمعونإنهم.والتاريخية
عليهموالغالبكذلك،ليسوااألخرىالفرقمنغيرهملكن.ومتناإسنادا
الرواياتمعالتعاملفيومذاهبهمأهوائهمعلىواالعتماداألباطيل،رواية

صحيحلتمييزصارمعلميبمنهجمعهايتعاملونوال.والتاريخيةالحديثية
علكماسقيمهامناألخبار هليف حديثأ ثالهموالصوفية.ال هموأم ومن
فغالبا،الرواياتمعالتعاملفيوانحرافاخطأالناسأكثرمنهمالقادياني
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ياتيرفضونما هاأوالصحيحةالروا ويأخذونفاسدة،تأويالتيُؤولون
يات هاوالموضوعةالضعيفةبالروا فقألن هوائهممعتت ماأ حـالهوك

.القادياني

زائفمنهجأنهالقاديانيعنداالستدالللمنهجنقدنامنيُستنتجوبذلك
والعلم،والعقلللشرعمخالفألنهوغاياته،منطلقاتهفيباطلمتهافت
ِفِييَُجاِدُلَمنالنَّناِسَوِمَن)):تعالىقولهعليهويصدق َّنبُِعِعْلٍمبِغَْيِرَّن َويَت

ِريٍدَشْيَطاٍنُكلَّن وحيعلىيقملمألنهذلكعليهيصدق.(([3:الحج]مَّن
األدلةبعشراتأثبتناهأمروهذا.صحيحعلموالصريح،عقلوالصحيح،

.هذاكتابنامنتقدمفيما

ـانيأنأيضــاوتبـيـن ـامالقادـي ـىاالســتدالليمنهجــهأـق الكــذبعـل
التيالجوفاءواألقاويلبالمزاعمواالحتجاجعلم،بالوالكالموالتحريف،

ــيدال ــا،رصـ ــتدالللـه ــبهاتواالـس ــاتبالـش ــاتوالمغالـط ،والتناقضـ
ادعائهفيألنهالقادياني،عنداالستداللمنهجحالهوذلك.والمستحيالت

لهـواهانتصــاراالبــاطلتينوديانتــهنبوتــهأقــاموعليــه،كاذبــاكـانللنبــوة
يكونأنيُمكنوالمتهافتزائفاالستدالليمنهجهأنوالحقيقة.وشيطانه

وضالالتهأكاذيبهلنصرةوسيلةليكوناستخدمهصاحبهألنعلميا،منهجا
تكمن،وهناوالحقيقةالحقإلىطريقالهليكونيستخدمهولموكفرياته،

!!!!.وأَضّلفَضّلالقادياني،مأساة
 :للنبوة ادعائه في القادياني وشبهات مزاعم مصير : خامسا  

بوةنقضنامنتبين نهالمزعومةالقاديانيلن ياليسأ نهقطعانب ،وأ
.زعمهبهيؤيدصحيحواحددليلوالعندهوليسللنبوة،ادعائهفيكاذب
بأدلةذلكأثبتنا.والتحريفاتوالمغالطاتواألكاذيبالمزاعمإالعندهوليس
الزائفتين،وديانتهنبوتهنقضناوبهاوالعلم،والعقلالشرعمنقطعيةكثيرة

أنواتضحوشبهاته،ومغالطاتهوتحريفاتهأكاذيبهمنكبيراقسماوكشفنا
علىبُنيماألنللنبوة،إدعائهببطالنباطلةمتهافتةزائفةمزاعمهكل

لكن.معاوخصومهأتباعهأمامبذلكفانفضح،بالضرورةباطلفهوباطل
فسنذكر،للنبوةالقاديانيأدعاءوإبطالنقضفيقلناهلماوإثراًءإتماما
قادينيأخرىومغالطاتوأباطيلمزاعم يقولونها،ربمااووأصحابه،لل
.الباطلتيّنوديانتهالقاديانيلنبوةنقضناخاتمةلتكون
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إذاأنهإلىضمنياوأشارمعجز،عليهالمنزلوحيهأنزعمأنهمنها
بأنتحداهمقدفهومثله،منبسورةيأتوابأنالناستحدىالقرآنكان

منبآية فأتوانزلنامماريبفيكنتمإنو)):فقالمثله،منبآيةيأتوا
منويحفظهعين،طرفةخطأعلىيتركهواليعصمههللاأنوزعم((.مثله
.الشياطينُسبل

قول لك:أ مزاعمت يبمنشواهدال طاتأكاذ يانيومغال قهالقاد ونفا
خداعاقالهاوتفصيال،جملةباطلةمزاعموهي.للشيطانوعبادتهوأباطيله
.العوامبينلكالمهوتسويقاوأتباعه،لنفسهوتغليطاوتضليال

الخطأمنيعصمهوهللامعجز،كالمهبأنقولهإنأوال،ذلكوتفصيل
أويقول،مايعيالجاهلإاليقولهوالقطعا،باطلزعمهوعيين،طرفة

الميرزاحالهووهذا،نفسهفيلغاياتقالهلشيطانهعابدهوىصاحب
ناأنسبقألنهمتهافتباطلوزعمه.القادياني المزعومةنبوتهأنأثبت

مة كذب،علـىقائ مزعوموحيـهوأنال والتحريفـات،باألكاذيـبمملـوءال
باألخطاءمملوءوأنه.والمستحيالتوالتناقضاتوالمغالطات،واألباطيل
لمنبوءاتهوان.العلميةوالسرقاتوالتاريخية،والعلميةواللغوية،الشرعية

نبوءاتكانتوإنماإلهية،نبوءاتتكنولمواحدة،نبوءةوالمنهاتتحقق
والدجلالكذبفيقمةكانذلكزعمالذيالقاديانيوأن.شيطانيةقاديانية
وال.جميعاوالناسوالرسولهللاعلىالمتعمدواالفتراءوالخداع،والغش

والهللا،عندمنيكونأنيستحيلخصائصهوتلكحاله،ذلكوحياأنشك
.معصوماوالنبيابهجاءالذييكونأنويستحيلمعجزا،يكونأنيُمكن

-سابقابيناهكما-الحقيقيةفيهو،المزعومالقاديانيالوحيإن:ثانيا
قرآنيةآيةهوبهتحدىالذيوكالمه.الكريمالقرآنمنمسروقمعظمه
ألنعنده،منكلمةمحلهماووضعوكلمتينحرفامنهاوانقصسرقها

اَرْيٍبفِيُكنتُْمَوإِن)):هيالكريمةاآلية مَّن ْلنَاّمِ بُِسوَرةٍفَأْتُواَْعْبِدنَاَعلَىنَزَّن
ن ثِْلِهّمِ مماريبفيكنتموإن))هكذاعندهوأصبحت،[((23:البقرة]ّمِ

نبويةأحاديثبهاألحقاآلياتتلكسرقوبعدما((.مثلهمنبآية فأتوانزلنا
عندهمنكلماتفيهاوأدخل،والمقاماتوالشعراللغةكتبمنونصوصا

خذهاأو ناهكماأخرىمصادرمنأ يسفهو.سابقابي هووإنماوحيال
يانيسرقهاجداكثيرةنصوص هاثمالقاد لىونسبهاانتحل زورانفسهإ
والمعجزاوحيهكانوالإلهي،وحيعليهينزلفلم.وخداعاغشاوبهتانا،

فيهاوليسأحدعنهايعجزالمفضوحةسرقاتهياألفعالوتلك.معصوما



182

القاديانتي،شاكلةعلىضالإنسانأيبهايقومأنويستطيع.أصالإعجاز
.إليهبالنسبةجداسهلعملفهو

ما مزعومالقاديـانيالوحـيبـأنعل وليـسشـيطانيوحـيأنـهمعال
أنهابحكمبذاتهامعجزةوهيالقرآنية،اآلياتمئاتتضمنفإنهمعجزا،
عندمنليسفإعجازها.الكريمالقرآنهومعجزكتابمنوجزءمعجزة

يحقوال.وانتحلهاالقاديانيسرقهاالكريمالقرآنمنألنهاوإنماالقادياني،
إلىينسبهاثمقرآنيةآياتيسرقأنعقالوالشرعالهيصحوالللقادياني

سه قرآنألن.نف هيوحيال نبيبهجاءال خاتمال يهمحمدال الصالةعل
يأتيأنفعليهالنبوةيدعيومن.أبداإليهينسبهأنألحديحقوال-والسالم
ومن.غيرهكالميسرقأنلهيحقوالنبيا،حقاكانإنبهالخاصبوحيه
بوةيدعي نهويزعمالن ياتويسرقمسلم،ا يةآ سنبهاقرآن لىوي سهإ نف

.ورسولهودينهباهللكافرمنافقدجالكاذبقطعافهووحيهأنهابدعوى

وإبطالهالمزعومالقاديانياعجاززيفكشفأردناإذاأنناوالحقيقة
النبوية،واألحاديثالقرآنإلىسرقهاالتياآلياتونُرجعنسحببأنيكفي
والمقاماتاللغويةواأللفاظواألشعارالحديثية،مصادرهاإلىسرقهاالتي
شيءعندهيبقىوال،المزعوموحيهفسيختفيمصادرها،إلىسرقهاالتي

نصوصهوإنماوحي،يوجدالالمزعوم؟؟،القاديانيوحيفأين.تقريبا
وشيطانةقاديانيةوضالالتوأكاذيبالمزعوم،وحيهمعظممثلتمسروقة

لكسحبنافإذا. يتالنصوصت لهبق تهأباطي بهومغالطا ساتوأكاذي وتلبي
قيالوحيوهيشياطينه، لذيالحقي هواهوحيفهوالقادياني،بهجاءا
لذينمنوهووشيطانه، َمْنَعلَىأُنَبِّئُُكْمَهْل)):تعالىقولهعليهيصدقا

ُل ُلالشَّنيَاِطيُنتَنَزَّن يٍمأَفَّناٍكُكّلَِعلَىتَنَزَّن ()َكاِذبُوَنَوأَْكثَُرُهْمالسَّنْمَعيُْلقُوَنأَثِ
شعراء] ([223-221:ال ها.( شياطينإن لتيهيال يهنزلتا وحيهعل

فال.اإللهيبالوحيعليهأنزلالذيهوجبريلوليسالشيطاني،القادياني
سرقاتهووإنماإعجاز،والعصمةالمزعومالقاديانيوحيفييوجد

.ورسولهودينهباهللوكفروأكاذيب،ووقاحاتوخياناتودناءات

وتحدىحسابيةخربشاتكتبأنهالقاديانيأالعيبمنأنأيضاومنها
بتـــاريخ،فكتـــبأســـرارهويُخـــرجواألغازهـــايفكـــوابـــأنالنـــاسبهـــا

:اآلتيالنصم27-12-1891
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قول لك:أ شاتت يةالخرب كنالرقم هاأنيُم سانأييكتب عرفإن ي
قراءة بةال شاتهبأنوزعمه.والحسابوالكتا غازاتحملخرب وأسراراأل
أييدعيهاأنويُمكنوجودها،تُثبتإشارةأيةتوجدال،فارغزعممجرد

إذاوحتى.فتُقرأحروفاوليستفقط،أرقاممجردهيخربشاتهألنإنسان،
أنإنسانأيفيستطيع.بمعجزةليستفهيمعاٍن،تحملأنهاجدالفرضنا

يُمكنوالمعنىلهافتكونحياتهفيعاشهالحوادثوكلماتأرقامايضع
لككانتمنإاليعرفهاوالبليعرفها،أنأكثرهمأولغيره الحوادثت

وحروفبأرقامعنهاوعبرمعروفةحوادثكانتوإنحتىبل.بهخاصة
يفعلأنآخرإنسانويستطيعهو،إاليعرفهاوالملغزةتبقىمعروفةغير
لها،قيمةالالقاديانيوخربشاتأصال،ذلكفيإعجازيوجدال.ذلكمثل

تلــكإن.تنتهــيتكــادالالــتيومغالطاتــهوتحريفاتــهأكاذيبــهمــنوهــي
الكذبعلىالقائمالقاديانياالستداللمنهجنتاجمنهيالرقميةالخربشات
!!!!والنفاقوالكفروالتحريف
إلهيوحيصاحببأنهزعمهفيالقاديانيأقوالبعضهيتلك

ومغالطاتمزاعممجردإنها.زعمهحسبالخطأمنمعصوموأنهُمعجز،
كاذبأنهالعلميةاألدلةبعشراتأثبتنالمازعمكماكانأنهفلووأكاذيب؛
وتاريخيةولغويةوعلمية،شرعية،أخطاءفيوقعوأنهوسارق،ومحرف

وحيهيكونولننبيا،يكونأنيُمكنفالكذلككانأنهوبما.جداكثيرة
.معجزاوالإلهياالمزعوم
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طاتمزاعمومن هموتحريفـاتهمالقاديـانيينومغال أرادواعنـدماأن
"أُضيفوإذا)):قالوا،"خاتمة"و،"خاتِم"و،"خاتَم"معنىتحريف

لى"خاتمة"أو،"خاتِم"أو،"خاتَم ناهيكونفالالعقالءجمعإ إالمع
بعدهمناوقبلهمنأحديأتيولنيأتلمبماجاءالذيواألكملاألفضل

((.بمثله
قول لمأوال،:أ ،"ختام"و،"ختم"و،"خاتم"معنىأنالجميعفليع

ناهكماالعربيةواللغةوالسنةالكتابحددهقد،"مختوم"و ولنسابقا،بي
والسد،واإلنهاء،واإلتمام،واإلكمال،والغلق،اإليقاف،عنالمعنىيخرج
ولنواللغة،الوحيحددهاقدوالمحكمةالدقيقةالمعانيهذه.الشيءونهاية
غير لىأضيفتسواءتت سوئهمأوالعقالءأفضلإ لىأو،أ ناتإ الحيوا

بات يه.أووالن يانيونهؤالءفزعموعل علىشاهدوهوقطعاباطلالقاد
للشــرعالمحــرفلنبيهــممخــرجإيجــادمــنويأســهموتحــريفهمتخبطهــم

خاتمآيةتحريفهوذلكمنوهدفهم.والناسوالرسولهللاعلىوالمفتري
.آخرهموليسالنبيينأفضلأنهمعناهاليصبحالنبيين

.المفسرينخاتمفالنأوالمفسرين،أفضلفالن:يُقالأنيصحال:ثانيا
المفسرينبحالنعلمالمثالألننا،والمكانالزماننحددأنيجبوإنما
أولهمفهو،زماننافيالمفسرينأفضلفالن:قلناوإذا.بعدنايأتونالذين

منالمفسرينأفضلخاتمةفالن:قلنالولكن.آخرهموليسالتفسير،في
أنيُمكن،والالمفسرينأفضلآخرأنهيعنيفهذااليوم،إلىاإلسالمصدر
.أولهميكون

من،فهوالمفسرينأفضلبينمنفالن:قولناعلىينطبقاألمرونفس
.المفسرينأفضلأواخرمنوليس،المفسرينأوائلبين

أفضلأواخربينمنفوالمفسرين،أفضلخاتمةبينمنفالن:قلناولو
.المفسرينأفضلأوائلمنوليسالمفسرين،
أولهمفهوالمدينة،فيالقضاةأسوأفالن:قولناعلىينطبقاألمرونفس

فهوالمدينة،فيالقضاةأسوأخاتمةفالن:قلناولو.آخرهميعنيوالسوءا
.سوءاأولهموليسالقضاة،هؤالءأسوأآخر

ـذلك ـنوـب ـايتبـي ـةأنقطـع ـم"كلـم ـاتم"و،"خـت ـة"،و"ـخ "،و"خاتـم
إلىأوالعقالءجمعإلىأضيفتسواءمعناهايتغيرلن،"مختوم"،و"ختام

واحدامعنىتحملواللغةالشرعحددهاكماالكلماتتلكوستبقى.البهائم
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ونهايةواإلتمام،واإلكمال،واإليقاف،والسد،الغلق،يعنيومتكامالدقيقا
وتلبيساتأهوائهمعلىاقاموهألنهمباطل،القاديانييّنهؤالءفزعم.الشيء

مصادرهافيوردتكماالعربيةواللغةالشرععلىيُقيموهولمشياطينهم
فيكون"النبيينخاتم"آيةمعنىلتحريفمنهممحاولةذلكفعلوا.األولى
.أعالهبيناهكمالهامكشوفوتحريفبالطلزعموهذاآخرهم،الأفضلهم

نهللنبوة،ادعائهلتأييدومغالطاتهالقاديانيمزاعممنفإنوأخيرا أ
يهمحمداأنمعنىأنزعم ياء،خاتمهووالسالمالصالةعل نهاألنب "أ

إالفيضاأحدينال))فلنالفيوضات،تُنالبواسطتهالذي"الخاتمصاحب
إلىآمتهعلىأبداومخاطبتهااإللهيةالمكالمةبابيغلقولنخاتمهبفضل

الذيالوحيدوهو(ص)هوإالالخاتمصاحبنبيهناكوليسالقيامةيوم
((.…النبوةخاتمهبفضلتوهبأنيمكن

واليستحيالالقاديانيوهذاوتفصيال،جملةباطلةالمزاعمتلك:أقول
وتلك.ورسولههللاعلىوالكذبتحريفاتهوممارسةأباطيلهترديدمنيمل

قطعا،هللابيدهوالنبوةأمرإنأولها،:أساسيةأمورلثالثةباطلة،المزاعم
ثاني،األمر.المخلوقاتمنأحدوالمحمدالنبيبيدوليست حكايةإنال

اإلسالمدينفييوجدوال.وشيطانهالقاديانيتلبيساتمنهيالفيوضات
ينالهاالالتيواألنواراإليمانهوالموجودوإنماالفيوضات،يُسمىشيء

ياءالمؤمنونإال ينالهاوالوعملهم،وإخالصهمبإيمانهمالصالحوناألتق
بداغيرهم يداألمروهذا.أ العباده،منألحدفيهدخلوالتعالىهللاب
القادياني،بهاتغنىالتيالفيوضاتوأما.غيرهموالاألولياء،والاألنبياء

َوَكذَِلَك)):تعالىقولهبدليل.شيطانهووحيوتلبيساتأهوائهفيوضاتفهي
ٍِلُكّلَِجعَْلنَا ـِسَشيَاِطيَنَعدُّواًنِبِّي بَْعٍضإِلَىبَْعُضُهْميُوِحيَواْلِجّنِاإِلـن

:األنعام]يَْفتَُروَنَوَمافَذَْرُهْمفَعَلُوهَُماَربُّمَكَشاءَولَْوُغُروراًاْلقَْوِلُزْخُرَف
الصالةعليهمحمدالنبيأعداءاكبرمنالقاديانيأنشكوال[((.112

باإلسالموكفرنبيه،وعلىهللاعلىكذبألنههذا،عصرنافيوالسالم
وتفجيرهاإلسالمدينوإفسادتحريفعلىوعملوخداعا،نفاقابهوتستر

.!!!!داخلهمن

نه:الثالث-األخيراألمر يطوالخداعالكذبمنإ ناتسميةوالتغل نبي
توهبأنيمكنالذي""الخاتمصاحب"بأنهوسلمعليههللاصلىمحمد
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وليس،"النبيينخاتم"هوألنهبذلكتسميتهيصحال".النبوةخاتمهبفضل
.وترصدإصرارسابقعنللشرعوتحريفكذبفهذا،"الخاتمصاحب"

فهو"النبيينخاتم"بينفرقوهناكجهة،منوحدههللابيدالنبوةأمرألن
خرهم لقُسدوبهآ بوة،بابوأُغ ينالن خاتمصاحب"وب يس،"ال هوفل

نبيفالنهائياختماختمهاوقدوحدههللابيدالنبوةأمرألنالخاتمصاحب
يهمحمداألميبالنبيختمهابعد يدهليستفالنبوةوالسالم،الصالةعل ب

ومغالطومحرفكاذبالقاديانيأنيتبينوبذلك.وحدههللابيدهيوإنما
منوشياطينهموأتباعهوشيطانههويستطيعولنجهة،منأعالهقالهفيما
حرفواأن يجدوالن،و"ختام"و،"مختوم"و،"وخاتم،"ختم"معنىيُ

فانظر.للنبوةادعائهفيالقاديانيكذبوشرعنةلتبريرمنهيتسللونمدخال
أكدعندماسبحانهكالمهودقةوإحكامهتعالىهللاحكمةإلىالقارئأيها
دٌَكاَنما))غيرها،دون"خاتم"بكلةالنبوةختمعلى نأََحٍدأَبَاُمَحمَّن ّمِ

َجاِلُكْم ُسوَلَولَِكنّرِ ِرَّن َُوَكاَنالنَّنبِيِّيَنَوَخاتََمَّن ًَشْيٍءبُِكّلَِّن األحزاب]َعِليما
:40.))]

بذلك ينو مايتب مزاعمأنالمبحـثهـذافـيذكرنـاهم والشـبهاتال
ـات ـتيوالمغالـط ـااـل ـهأوردناـه ـريف،فـي ـانيكتـح ـنىالقادـي ـاتم"لمـع ـخ

وديانتــهنبوتــهألصــولامتــدادهــيمعجــز،كالمــهأن،وادعائــه"النبييــن
باطلتيّن، كنوالال كونأنيُم لةت عدماصحيحةأد ناب نبوتهأصولأبطل

منوتهافتهازيفهاوأثبتناناقشناهاوبعدماجهة؛منالمزعومتينوديانته
ديانتهونقضالقاديانينبوةإبطالالحتميةالنتيجةفكانت؛أخرىجهة

.وانهيارها

لنبوةنقضناأنمنهيُستنتج،-واألخيرالرابع-الفصللهذاوختاما
وحياالمزعوموحيهيكونأنيُمكنالأنهأظهرالعلميةباألدلةالقادياني

.عليههللاأنزلهوحيأنهادعىُمفترىكالمهووإنمامعجزا،والإلهيا
قة نهوالحقي يسأ نااألكبرقسمهألنكذلك،ل نهبي قرآنمنمسروقأ ال

غةالحديثكتبمنثمالكرم، وتناقضاتأباطيلوتضمنواألدب،والل
منأقامهاوانهجهة؛منجداكثيرةوعلميةشرعيةوأخطاء،ومستحيالت

ستدالليمنهجعلىأخرىجهة قهباطلا هواهلخدمهمقاسهعلىاختل
محرفسارقكذابفالقاديانيكذلكاألمروبما.اإلنجليزوأسيادهوشيطانه
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والإلهية،ديانةديانتهتكونأنيُمكنوالنبيا،يكونأن،ويستحيلمنافق
.صحيحة

****

الخاتمة

ــوةنقضـــناأظـهــر ــيرزالنـب ــدغـــالمالـم ــانيأحـم ــديالقادـي الهـن
كثيرةمعطياتوكشفجهة،،منجداوخطيرةهامة،حقائق(م1908:ت)

يانيتتعلق تهونبوتهبالقاد باطلتيّنوديان لك.أخرىجهةمنال الحقائقت
سأذكر،خاتمتهإلىبدايتهمنالكتابطياتفيمبثوثةهيوالمعطيات

.الحصرالالتمثيلبابمنأهمهامنها
ادعىأنهالقاديانيالميرزاكتبمنالقطعيةباألدلةتبين،أوالمنها

علىقائمةقادينيةديانةوأسساإللهيين،والوحيواإللهاموالرسالةالنبوة
ومواليــةللمســلمينوُمكفــرةجهــة،مــنالوجــودووحــدةوالحلــولالشــرك
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قائمةديانةفهيوبذلك.أخرىجهةمنعامةوالكفارخاصة،لإلنجليز
وتقية،نفاقابهوُمتسترةوالفروع،األصولفياإلسالملدينمخالفةبذاتها

نبوةعلىقائمةوهيكذلك،أنهاوبما.داخلهمنوهدمهوسرقتهإلفساده
إسالميا،مذهباوالإسالمية،تكونأنيُمكنالفإنهاالمزعومة،القادياني

.القاديانيةتسمىبذاتهاقائمةأرضيةديانةهيوإنما،إسالميةدعوةوال

يكنلمأنهالكثيرةالشرعيةباألدلةالقاديانيلنبوةنقضناكشف:ثانيا
أنالقطعيةبالشواهدمنهاتبينألنه.للنبوةادعائهفيكاذباكانوإنمانبيا،

بوة يهمحمدالعربيبالنبيُختمتقدالن بوةوانوالسالم،الصالةعل الن
منكلأنبالضرورةفأصبح؛بعدهنبيوالتتنوع،والتتجزأالواحدة
أخرىجهةومن.القاديانيحالهوكماقطعا،كاذبفهوبعدهالنبوةيدعي

منواحدةبصفةوالمتصفايكنلمالقاديانيأناألدلةتلكأظهرتفقد
ًكانوإنماتميزهم،التياألنبياءصفات والمنافقينالضالينبصفاتمتصفا
ين.،والتحريف،والسرقةكالكذب،األهواءوأهل نهذلككلمنفتب أ

والإلهيةديانةديانتهتكونانيُمكنوالنبيا،القاديانييكونأنيستحيل
.صحيحة

سيئةصفةأولأنهاألخالقيةباألدلةالقاديانيلنبوةنقضناأظهر:ثالثا
صفةهيللنبوة،ادعائهفيانطلقومنهاعليه،غالبةوكانتبهااتصف
بهاتنبأالتينبوءاتهفيكاذباكانالقاديانيأنكثيرةبأدلةتبينفقد.الكذب

كثيروكان.إلهيةنبوءةأنهاعلىكدليلواحدةنبوءةوالمنهاتصدقولم
ناس،وعلىورسولههللاعلىالكذب سيادهوشيطانهلهواهانتصاراال وأ

تلكمنفثَبُت.والسفسطةوالخداعبالغشاتصافهأيضاوأظهرت.اإلنجليز
ادعائهفيكاذباكانأنهالقاديانيأخالقسوءكشفتالتياألخالقيةاألدلة
.صحيحةوالإلهية،ديانةديانتهوال،نبيايكونأنيُمكنوالللنبوة،

يكونأنيُمكنالأنهالعلميةباألدلةالقاديانيلنبوةنقضنامنتبين:رابعا
ليسأنهأثبتنافقدالمزعوم،وحيهتخصاألولى:أساسيتيّنجهتينمننبيا،
وانتحلهاالكريمالقرآنمنسرقهاآياتمعظمهوأنمعجزا،والإلهياوحيا

ونسبهواألدبواللغةالحديثكتبمنسرقهمنهوقِسمنفسه،إلىونسبها
المزعومووحيهالقاديانيأقوالأنمفادهاالثانيةوالجهة.أيضانفسهإلى

واللغويــة،والعلميــةوالتاريخيــة،الشــرعيةباألخطــاءمملــوءةأنهــاتبيــن
أنذلككلمنفَثَبُت.واألباطيل،والمهازلوالمستحيالتوبالتناقضات
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أنيُمكنوالنبيا،يكونأنمنافق،ويستحيلمحرفسارقكذابالقادياني
.صحيحةوالإلهية،ديانةديانتهتكون

دليلأيعلىتقومالأنهاالمزعومةالقاديانيلنبوةنقضناكشف:خامسا
واحددليلواللديهافليسعلم،والعقلوالشرعمنصحيحواليقيني
،والتغليطوالتدليسوالتحريفالكذبعلىقامتوإنماصحيح؛واليقيني

ـرقة ـنوالـس ـة؛مقابلـم ـراتجـه ـةعـش ـةاألدـل ـرعيةالقطعـي ـةالـش والعلمـي
لتيوالتاريخية قاتتلك.أخرىجهةمنالمزعومةنبوتهنقضتا المنطل

فهوالقادياني،عنداالستداللمنهجعليهاقامالتيهيالمتهافتةالقاديانية
هجبالضرورة ئفمن فتزا ناقضمتها مةالمت شرعميزانفيلهقي ال

ادعائهفيكاذباكانالقاديانيالميرزاصاحبهألنحالهذلك.والعلموالعقل
والإلهية،ديانةديانتهتكونأنويستحيلنبيا،يكونأنيُمكنوالللنبوة،

علىلقامتصحيحةكانتلوألنهابطالنهاعلىقطعيدليلوهذا.صحيحة
صحيحةتكنلمأنهاوالعلم،وبماالشرعوعلىوالصحيحة،اليقينيةاألدلة

.والتغليطوالتحريفوالسرقةالكذبعلىقامتفقد

قدناأظهر:سادسا نةن يةللديا ميرزامؤسسهاأنالقاديان أحمدغالمال
مجدداوال،عالماوالمصلحا،والموعودا،مسيحاوالنبيا،ليسالقادياني

ُمشبهمجنونجاهلسارقمحرفمخادعكذابهووإنما،ُمحققاوال،
َمْنَعلَىأُنَبِّئُُكْمَهْل)):تعالىقولهعليهميصدقالذينمندجالأفاكُمجسم
ُل ُلالشَّنيَاِطيُنتَنَزَّن يٍمأَفَّناٍكُكّلَِعلَىتَنَزَّن ()َكاِذبُوَنَوأَْكثَُرُهْمالسَّنْمَعيُْلقُوَنأَثِ

شعراء (223-221:ال )،و( ِنأَْظلَُمَوَمْن) َِعلَىاْفتََرىِممَّن ًّ قَاَلأَْوَكِذبا
[((.93:األنعام]َشْيٌءإِلَْيِهيُوَحَولَْمإِلَيَّنأُْوِحَي

تهالقاديانيلنبوةنقضنامنتبين:سابعا كتبه،أنالمزعومتيّنوديان
ثيرة لوءةالك فات،باألخطاءمم سرقاتوالتحري فاتالعلمية،وال واالنحرا

هاجهة؛منالمنهجية شابهكثيرةمضامينهاُمصنفاتوأن ،والتكرارالت
علىثقيلةوإنهاثانية؛جهةمنوالمستحيالتبالتناقضاتمملوءةومتونها
منوالغثيانللتعجبوُمثيرةلألوقات،وُمضيّعةللرؤوس،وُمكسرةالنفس،

ومنافقودجال،ُمحرفكاتبهاأنرابعةجهةمنتشهدوأنها!!.ثالثةجهة
.بهتسترهرغماإلسالمبدينوكافروُمغالط،

ستنتج-:ثامنا-وأخيرا بوةنقضنامنيُ نهالقاديانيلن أنيستحيلأ
أساسيةقطعيةأدلةثالثةمخالفةعلىالمزعومةنبوتهأقامألنهنبيايكون
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ًأكد-وسنةكتابا-الشرعإنأولها،:قطعانبوتهتنقض ختمقدهللابأنقطعا
.ُمطلقابعدهنبيفالوالسالم،الصالةعليهمحمداألنبياءبخاتمالنبوة

وإنمااألنبياء،صفاتفيهتتوفرلمالقاديانيإن:الثانيالقطعيالدليل
يهتوفرت كذابينصفاتف نافقينال كافرينوالم خائنينوال ورسولههللوال

.والمؤمنين
عندهكانوالأنبياء،كالميكنلمالقاديانيكالمإن:الثالثالقطعيالدليل

واألباطيلباألكاذيبمملوءاكانكالمهأنقطعاالثابتوإنماإلهي،وحي
معظمهسرقالمزعوموحيهوان،والمستحيالتوالتناقضاتواألخطاء

باألخطاءمملوءاوكانجهة،منواألدباللغةوكتبوالحديثالقرآنمن
وحيهمصدروأنثانية،جهةمنواللغويةوالعلميةوالتاريخيةالشرعية
.ثالثةجهةمناإلنجليزأسيادهوأوامروشيطانههواههوالمزعوم

وأخيراأوالالحمدوهللالكتابتم

عاللكبيرخالدالدكتوراألستاذ

م13/03/2018-هـ1439-الثانيةجمادى/25:الجزائر

****

 : ومراجعه الكتاب مصادر من
.الكريمالقرآن-1
.البخاريصحيح:البخاري-2
.الُمسند:حنبلبنأحمد-3
.أحمداإلمامأقوالموسوعة:حنبلبنأحمد-4
.األرناؤوطشعيببأحكامُمذيل،المسند:حنبلبنأحمد-5
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الدكتوروتخريجتحقيق،الرجالمعرفةوالعللكتاب:حنبلبنأحمد-6
داربيروتاالسالميالمكتباألولالمجلدعباسمحمدبنهللاوصي
.الرياضالخاني

.وتحليلدراسات،القاديانية:ظهيرإلهيإحسان-7
.الصحيحةالسلسلة:األلباني-8
.الصغيرالجامعصحيح:األلباني-9

.الترمذيوضعيفصحيح:األلباني-10
.والموضوعةالضعيفةاألحاديث:األلباني-11
التهذيبتهذيب:حجرابن-12
.اللغةمقاييسمعجم:فارسابن-13
.العربلسان:االفريقيمنظورابن-14
.المعارف:قتيبةابن-15
.الطوسيرجال:الطوسيجعفرأبو-16
.الكافي:الكلينيجعفرأبو-17
.الُمصنف:شيبةابن-18
.العربلسان:االفريقيمنظورابن-19
.بيروتالفكر،دارالباقي،عبدفؤادمحمدحققه،السنن:ماجةابن-20
،القاديانيأحمدغالمنبوةبطالنعلىيشهدلعلما:سقالويأمجد-21

ـــــــــــاء :موقــــــــــــعم،2015ديســــــــــــمبر9األربـع
http://www.antiahmadiyya.org/main/articles.

.العربيةوصحاحاللغةتاج:الصحاح:الجواهري-22
التقوىمؤسسة-وأحداثعقائد–األحمدية:عودةمحمودبنحسن-23

.2000العالمية،
النبالءأعالمسير:الذهبي-24
.العميانومسيحالبريطانيالمهدي:الركيباتسلطان-25
هللارسولعنشيءأييعرفالقاديانيالميرزاكانهل:العطارفؤاد-25

:موقع،2012أكتوبر14األحد،وسلم؟عليههللاصلى
http://www.antiahmadiyya.org.

أكتوبر14األحدالمحمدية،النبوةعلىثورةاألحمدية:زيدانهللاعبد-26
:موقع،2012

http://www.antiahmadiyya.org/main/articles.aspx.
المراسيلأحكامفيالتحصيلجامع:العالئي-27
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.الوحيحقيقة:القاديانيأحمدغالم-28
.الشهادتينتذكرة:القاديانيأحمدغالم-29
.المخالفينعلىالحجةالتماماربعين:القاديانيأحمدغالم-30
.الوحيحقيقة:القاديانيأحمدغالم-32
عامر،الشركةالمجيدعبدترجمة،المسيحنزول:القاديانياحمدغالم-33

.المحدودةاإلسالمية
.خطأإزالة:القاديانياحمدغالم-34
البشرىحمامة:القاديانيأحمدغالم-35

.التذكرة:القاديانيأحمدغالم-36
.المسيحنزول:القاديانياحمدغالم-37
.نوحسفينة:القاديانيالغالم-38
الروحيةالخزائن،آتهمعاقبة:القاديانيالغالم-39
.الحقنور:القاديانيأحمدغالمالميرزا-40
.الروحيةالخزائن،األوهامإزالة:القاديانيالغالم-41
.اإلسالمكماالتمرآة:القاديانيالغالم-42

.أحمديةبراهين:القاديانيأحمدغالمالميرزا-43
.المخالفينحجةالتمامأربعين:القاديانياحمدغالم-44
.يرىلمنوالتبصرةالهدى:القاديانياحمدغالم-45
.الحقنور:القاديانيأحمدغالمالميرزا-46
.اإلسالمفتح،األوهامإزالة:القاديانياحمدغالم-47
.الغطاءكشف:القاديانيالغالم-48
.الصادقينكرامات:القاديانيأحمدغالم-49
.الشهادتينتذكرة:القاديانيأحمدغالم-50
.الغولرويةالتحفة:القاديانياحمدغالم-51
.الرحمنمواهب:القاديانيأحمدغالم-52
.خطأإزالة:القاديانيأحمدغالم-53
.الروحانيةالخزائن،القرآنشهادة:القاديانيالغالم-54
.الخالفةسر:القاديانياحمدغالم-55
القاديانيةعلىالردفيالذهبيةاألصول:شنيوتيأحمدمنظور-56
.العالميةالعربيةالموسوعة-57
تحديه،وتهشيمالخوارالمسيحإعجازكتابنقض:طاهرهاني-59

1438/2017.
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:موقع،عمرانهاوهندسةبابلمدينةصورة:اسحاقورد-60
https://mangish.net.

  المحتويات فهرس
:المقدمة

:األولالفصل
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نبوةديانةوليستبذاتهاقائمةديانةالقاديانيةاألحمدية
إصالحيةدعوةوالإسالميامذهباوال

:وفروعاأصوال:القاديانيةالديانةأسس:أوال
:القاديانيةالديانةأسسعلىالتعليق:ثانيا

:الثانيالفصل
المزعومةالقاديانيةالنبوةبطالنعلىالشرعيةاألدلة

:ولغةشرعا"الَختم"،و"النبوة"كلمتيمعنىتحديد:أوال
:القاديانيةالنبوةونقضالنبوةختمالشرعيةعلىاألدلة:ثانيا
:للنبوةادعائهفيالقاديانيكذبعلىالشرعيةاألدلة:ثالثا

:الثالثالفصل
المزعومةالقاديانيةالنبوةبطالنعلىاألخالقيةاألدلة

:المزعومةنبوتهينقضنبوءاتهفيالقاديانيكذب:أوال
:المزعومةنبوتهينقضواألنبياءهللاعلىالقاديانيكذب:ثانيا
:المزعومةالقاديانينبوةتنقضسيئةأخرىأخالق:ثالثا

:الرابعالفصل
المزعومةالقاديانيةالنبوةبطالنعلىالعلميةاألدلة

:المزعومةنبوتهتنقضالعلميةالقاديانيسرقات:أوال
:المزعومةنبوتهتنقضالعلميةالقاديانيأخطاء:ثانيا
:المزعومةنبوتهتنقضالقاديانيومستحيالتتناقضات:ثالثا

:المزعومةنبوتهينقضالقاديانيعنداإلستداللمنهج:رابعا
:للنبوةادعائهفيالقاديانيوشبهاتمزاعممصير:خامسا

:الخاتمة

 : للمؤلف مصنفات
.بغدادفيالجماعةوالسنةأهلتاريخمنصفحات-1
.والعلماإلسالمميزانفيالداروينية-2



195

والجرحعلممنهجوفقدراسة–صفينموقعةفيالتحكيمقضية-3
التعديل

والجرحعلممنهجوفقدراسة–عفانبنعثمانسيدناعلىالثورة-4
-التعديل

.تدوينهواإلسالميالتاريخروايةفيالكذابينالرواةمدرسة-5
والجرحأهلمنهجوفقدراسة–الكبرىللفتنةالمعتزلونالصحابة-6

التعديل
.الحديثأهلواألشاعرةبينالعقيديةاألزمة-7
المقدمةكتابهفيخلدونابنالرحمنعبدالمؤرخأخطاء-8
محمدوالجابريعابدمحمدمؤلفاتفيالمنهجيةوالتاريخيةاألخطاء-9

أركون
والصالةعليه-محمدالنبيوالكريمالقرآنحولخرافاتوأباطيل-10

-جعيطهشامخرافات،والجابريأباطيللدحضنقديةدراسة--السالم
العلموالعقلوالشرعضوءعلى–الحفيدرشدابنالفيلسوففكرنقد-11

-اإلسالميالعصرخالل-اإلسالميالتاريخفيالمذهبيالتعصب-12
-التعديلوالجرحعلممنهجوفق-الكبرىالفتنةوالخالفةحولبحوث-13

.اليونانيةللفلسفةالسنةأهلمقاومة-14
نصرو،حنفيحسنلفكرنقديةقراءة-العقالنيةأدعياءمعوقفات-15

.-أمثالهمو،جعيطوهشام،زيدأبيحامد
مظاهره-اإلسالمصدرتاريخحولوالشيعيةالسنيةالرواياتتناقض-16

.-تحقيقهمنهجوأسبابه،آثارهو
.العلموالعقلحقفيأرسطوجنايات-17
.الكريمالقرآنلطبيعياتالمسلمينالفالسفةمخالفة-18
-تطبيقاتهوأُسسه-المتكلمينعلىالردفيالحديثأهلمنهج-19
.اإلسالميتاريخنامنوفكريةتاريخيةقضايا-20
-أسبابه،آثاره،مظاهره-التهافتتهافتكتابهفيرشدابنتهافت-21
–أسبابها،آثارها،مظاهرها–الشرعوالعقلعلىالمعتزلةجناية-22
غدادفيأثرهـاوالحنبليـةالحركة-23 الخـامسإلـى3:القـرنمن)ب

(الهجري
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7إلى6:ق)اإلسالميالمشرقفيأثرهاوالحنبلةالعلميةالحركة-24
(الهجري

.سروشالكريمعبداإليرانيللباحثالنبويةالتجربةبسطكتابنقض-25
المصادرفيالواردةالكريمالقرآنبتحريفالقائلةالرواياتنقض-26

-أسبابهاومصادرها،وآثارهامظاهرها-السنية
يات-27 ساليب:المسلمينعندالتاريخيةالمروا قدأ الوضعوظاهرةالن
.2010/هـ1431الكويت،واألصحاب،اآللمبرة-فيها
قد-28 ياتن كارالروا -للتصوفالمؤسسةواألف يةقراءة- ألسانيدنقد

-مقوماتهبكلللتصوفالمؤسسةالرواياتومضامين
.الغزاليحامدألبيالدينعلومإحياءكتابفيوالتحريفالتضليل-29
منالمنقذكتابهفيالغزاليحامدأبيعندواليقينالشكتجربةنقد-30

.الضالل
قديماإلسالميالفكرفيوأبحاثدراسات-31 وزارة،قرطبةدار،ال

.2013الجزائر،الثقافة،
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