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 ملخص الرسالة

ه سبحانه وأشكره رحمته كل الوجود، أحمدو  الحمد هلل الواحد األحد، عّم بحكمته الوجود 
أن نبينا محمدًا عبد وهو بكل لسان محمود، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد 

 ♥ واللواء المعقود، والحوض المورود، صاحب المقام المحمود، اهلل ورسوله

 ، أما بعد: الركع السجود، والتابعين ومن تبعهم من المؤمنين الشهود وأصحابه
لما لهذا الموضوع من   :) المعجزات عند القاديانية دراسة ونقد(،بعنوان بحثالهذا إن 

أهمية، وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء األضوء علي انحراف عقيدة القاديانية في المعجزات، 
عليهم -وتجلية جوانب التحريف والتحذير منها، مع بيان التفسير الصحيح لمعجزات األنبياء 

مقدمة وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة،  علىالبحث  اشتمل هذا وقد عند أهل السنة، -السالم
 كما يأتي:

فتحدثت فيه عن تعريف المعجزة لغة واصطالحًا، وعن فوائدها وأهميتها،  التمهيد:
 وأقسام المعجزة وشروطها، والتأويل مفهومه وأنواعه.

ثة مباحث  أولها: وفيه ثالالفصل األول: فتحدثت فيه عن القاديانية نشأتها وعقيدتها،  
 التسمية والنشأة، يليه: أبرز المؤسسين، وآخرها: أبرز عقائدهم.

وفيه سبعة مباحث،  الفصل الثاني: أهم المعجزات التي ادعتها القاديانية والرد عليها،
أولها: المعجزة عند القاديانية وأنواعها وسماتها، يليه معجزة اللغة العربية، ثم معجزة الزالزل، ثم 

 زة الطاعون، ثم معجزة الكسوف والخسوف، ثم معجزة الشفاء، وآخرها التنبؤات.معج
وفيه تسعة مباحث: الفصل الثالث: موقف القاديانية من معجزات األنبياء والرد عليها، 

، ثم معجزة   جزات األنبياء، ثم معجزة خلق آدمأولها: منهج القاديانية في التعامل مع مع
، ثم  ، ثم معجزات سليمان  ، ثم معجزة يونس  اهيم ، ثم معجزات إبر  صالح 

 . ♀، وآخرها معجزات محمد  ، ثم معجزات عيسي  معجزات موسى 

 وأخيرًا الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة.
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Abstract 
Praise is due to Allah, the One and only God. I bear witness that Allah is only God 

alone, and I bear witness that our Prophet Muhammad is the Slave and Messenger of 

Allah. To proceed: 

This research is entitled: "Miracles in the beliefs of Qadianeyah: A critical study". 

The researcher has selected this topic due to its importance. This study aims at 

shedding some light on the deviation in the beliefs of Qadianeyah in the fields of 

miracles in order to warn against the aspects of this deviation. The study also aims at 

presenting the correct interpretation of the miracles of the prophets, may Allah’s 

blessings be upon them, as perceived by the People of Sunnah. This research 

consisted of an introduction and preface, three chapters, and a conclusion, as follows: 

The preface included a discussion about the linguistic and applied definition of the 

miracle, its  benefits and importance, its types and conditions, and finally the concept 

and types of interpretation. 

The first chapter introduced the sect of Qadianeyah in terms of its emergence and 

creed. It includes three sections that tackled the following issues: Qadianeyah’s name 

and origin, its most prominent founders, and its most important beliefs. 

The second chapter presented the most important miracles claimed by Qadianeyah 

and the response against them. It includes seven sections that tackled the following 

issues: the miracle as perceived by Qadianeyah in terms of its type and 

characteristics, the miracle of the Arabic language, the miracle of earthquakes, the 

miracle of plague, the miracle of eclipse, the miracle of healing, and finally the 

miracle of anticipation. 

The third chapter discussed the stance of Qadianeyah against the miracles of the 

prophets and the true response to them. This included nine sections as follows: the 

approach of Qadianeyah in dealing with the miracles of the prophets, the miracle of 

the creation of Adam, may Allah’s blessings be upon him, the miracles of Saleh, 

Ibrahim, Younus, Sulaiman, Musa, Issa, and finally Mohammed, may Allah’s peace 

and blessings be upon all of them. 

The study is concluded by the conclusion, which includes its most important results 

and recommendations. 
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ْ ِعَبادِي ِمن ُدوِِنٓ ▬  ن َيتذِخُذوا
َ
ْ أ ِيَن َكَفُرٓوا فََحِسَب ٱَّلذ

َ
أ

ۡوِِلَآَء  
َ
َٰفِرِيَن نُُزٗل  أ ۡعَتۡدنَا َجَهنذَم لِلَۡك

َ
ٓ أ قُۡل َهۡل نُنَب ُِئُكم  ١٠٢ إِنذا

خۡ 
َ
ۡعَمًَٰلا  ََسِينَ بِٱۡۡل

َ
ۡنَيا وَُهۡم  ١٠٣أ ِ ٱدلُّ ِيَن َضلذ َسۡعُيُهۡم ِِف ٱۡۡلََيوَٰة ٱَّلذ

ا  نذُهۡم َُيِۡسنُوَن ُصۡنعا
َ
ْ أَِب ١٠٤ََيَۡسُبوَن أ ِيَن َكَفُروا ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلذ

ُ
ه ِِهۡم أ َّ َِٰر  ََٰي

ۡعَمَٰلُُهۡم فًََل نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ٱلۡ 
َ
َٰلَِك  ١٠٥ا قَِيََٰمةِ َوۡزنٗ َولَِقآئِهِۦ فََحبَِطۡر أ َذ

 ٓ ا َجَزا ُُّسِِل ُهُزوا َِِٰت َو ْ َءاََٰي َُذٓوا ْ َوٱَّتذ ِيَن إِنذ ٱ ١٠٦ؤُُهۡم َجَهنذُم بَِما َكَفُروا َّلذ
َُٰر ٱلۡفِۡرَدۡوِس نُُزلا  َءاَمُنواْ وََعِملُوا َٰلَِحَِٰر ََكنَۡر لَُهۡم َجنذ َخَِِٰلِيَن  ١٠٧ٱلصذ

  ♂ ١٠٨ ا ِحَوٗل فِيَها َل َيۡبُغوَن َعنۡهَ 

 

[108-102] الكهف:
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 ْاإِلهَدْاءُ 

الحبينب النذي ترجنى شنفاعته عنند الصنراط إلنى إلى منن بلنا الرسنالة وأدى األماننة  ونصنح األمنة
 إذا ما زلت القدم....

إلننى منننن بالحننب ومرونننني وبجميننل السنننجايا أدبننوني، إلنننى والنندي ووالننندتي الكننريمين حف همنننا اهلل 
 ورعاهما....

 ي وحبيب قلبي يحيى حف ه اهلل وأبقاه لنا ري...إلى ولد

 إلى من كان حبهما يجري في عروق دم إلى إخواني وأخواتي...

 إلى من أحببتهم حتى سار حبهم في الوجدان إلى أبناء وبنات اإلخوة واألخوات...

 إلى شيوخي األفاضل....

 .....فخر الصحبة إلى زميالتي 

 ...لغالياتا يإلى تلميذات

 مجاهدين والمرابطين والشهداء...إلى ال

 
 

 

 أهدي هذا العمل.....
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 وتقديرٌ شكٌر 

ُيسعدني أن أتقدم بخالص الشُّكر والتَّقدير، والعرفان بالجميل، لفضيلة المشرف الجليل، 
رشادي، حيث -حف ه اهلل -محمد بخيت األستاذ الدكتور: ، الَّذي لم يأُل ُجهدَا في توجيهي وا 
 البحث بكلِّ عناية واهتمام، فله مني جزيل الشكر والعرفان.  تابع جميَع مراحل

 كما وأتقدم بع يم الشكر والتقدير للسادة األفاضل في لجنة المناقشة:  
 اهلل . حف ه         أحمد جابر العمصى :الدكتور

 اهلل . حف ه        سيف الدين يوسف خشان :الدكتور

 هما اهلل عني خير الجزاء.على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة، فجزا

ثم أزجي الشكر فائقه والثناء أجَله إلي كل من: األستاذ أمجد سقالوي واألستاذ إبراهيم 
 العجاوي على ما قدموه من توجيهات ونصائح أثناء كتابة هذه الرسالة.

 :، وأخص بالذكر األخواتَمن َمدَّ لي يد العون والمساعدةكما يطيب لي: أن أشكر ُكلَّ 
وتهاني آمنة العرقان، سعدة صالح، واآلء فروانة، ، فايزة الشلفوح، إنعام عاشورالسوسي،  لندا

وما توفيقي إالَّ باهلل، عليه  ،ووقت، فجزى اهلل الجميع عنِّي كلَّ خير الريس على مباذلوه من جهد
الحات. ليه ُأنيب، والحمد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصَّ  توكَّلت، وا 
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 المقدمة:
نعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, و إنَّ الحمد هلل نحمده ونستغفره ونستعين به, 

من يهده اهلل فهو المهتد, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، 
 وأشهد أن  محمدا عبده ورسوله.

 ا بعد:أمَّ 
كون خالدة إلي يوم القيامة، كما ولت القرآن الكريم معجزة لتأييد النبي  فقد أنزل اهلل 

 نبوته وصدقه. ىقومه وأيده بمعجزات دالة عل ىبعث كل نبي إل
وهي إحدى الفرق  ،فرقة القاديانية هور ب يالديولكننا ابتلينا في القرن التاسع عشر الم 

ه ها تأوياًل باطنيًا، بل وادعى مؤسسها لنفسلُ وِ أَ كر معجزات األنبياء وتُ الباطنية الخبيثة، التي تن
 المعجزات، ف هر بذلك تناقض القاديانية، باإلضافة لبعدهم عن التفسير الصحيح للمعجزة.

ى هذه لرد علل، وقد قيض اهلل لهذه األمة من انبرى باطلةهذه الفرقة  معتقدات إن         
 خطرها .و  تهاالطائفة وبيان انحرافا

وقد اخترت لخدمة العقيدة اإلسالمية، الكتابة في التفسير المنحرف للمعجزات عند هذه          
 مألنبياء عليهامعجزات حفا ًا على عقيدة المسلمين في  ،للكتاب والسنة اوبيان مخالفته ،الطائفة
من أركان اإليمان، ن اإليمان بهم وبما ورد عن معجزاتهم في الكتاب والسنة إحيث  السالم،

 . دوهذا ما دفعني الختيار هذا البحث الموسوم بالمعجزات عند القاديانية دراسة ونق

 أهمية الدراسة:
 عدة أمور منها: الدراسة فيهذه تكمن أهمية       

الزيادة الملحو ة في نشاط القاديانية للدعوة إلي مذهبهم علي مستوى العالم، وما لهذه الدعوة  -1
 الدين اإلسالمي. من خطر على

خطورة عقيدة القاديانية في المعجزات فهي تشكل الكثير من األفكار المضللة والتأويالت   -2
الباطلة، ومن خالل دراستها و مقارنتها بما جاء عند أهل السنة، تنسف بعون اهلل تعالى هذه 

 العقيدة .

 :الموضوع اختيار أسباب
 عن القناع وكشفوا القاديانية في كتبوا الذين أحد وهو سقالوي، أمجد اأُلستاذ من المشورة الطيبة -1

 . الباطلة معتقداتها
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 ُي هر تفصيلي بحث عمل استدعى اممّ  ،عليهم السالم -الروبة في الذب عن معجزات األنبياء -2
 .الصحيحة اإلسالمية الصورة

 أهداف الدراسة :
 تهدف الدراسة إلي مايلي:

 في القاديانية انحراف وبيان الصحيح، الوجه على األنبياء بمعجزات اإليمان بأهمية المسلمين توعية -1
 .المعجزة مفهوم

 المعجزات . باب بيان انحراف عقيدة القاديانية  في نقد و  -2
 المساهمة في إثراء المكتبة بموضوع جديد. -3

 الدراسات السابقة:
سابقة تحدثت عن هذا الموضوع بشكل متخصص، علمية  ات ورسائللم أقف على دراس

 :وجدت بعض الكتب التي تناولت الحديث عن القاديانية كفرقة ومنها ولكن 
 .د. سامي عطا حسن ،طائفة القاديانية وتأويالتها الباطنية آليات القرآن الكريم*  
 .سقالوي أمجد. أ قاديان، دجال *سلسلة  

 منهج البحث: 
 التحليلي. الوصفي االستقرائي في جمع المادة، ثم المنهجسأعتمد في بحثي هذا على 

 : البحثطريقة 
 .رسالة الِّ  في متنوتوثيقها  ،ورة ورقم اآليةبذكر اسم السُّ   اآليات القرآنيةتخريج  -1
ال بعزوها إليهتفي أكحيحين نة, فإن كانت في أحد الصَّ تخريج األحاديث من كتب السُّ  -2 , وا 

 علي تلك األحاديث . علماءبحكم ال مستعينةً  ،نةتخريجها من كتب السُّ ف
الكتاب ورقم الجزء ورقم الصفحة في الحاشية, المؤلف ثم بذكر اسم  المرجعثيق المصدر أو تو  -3

 .كاملة في قائمة المصادر والمراجع المرجعوأكتب بطاقة 
 ضبط الكلمات المشكلة . -4
 وذلك في الحواشي. ،بيان معنى بعض الكلمات التي يرى الباحث الحاجة لبيانها -5
 ن المذكورين في البحث.ألعالم وير المشهوريلالترجمة   -6
 اختصار اسم الكتاب إن كان طوياًل، واالقتصار على ذكره كاماًل في أول توثيق. -7
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إذا أطلقُت كلمات )القادياني، الغالم، المرزا، مّدعي النبوة( فالمراد منها مؤسس القاديانية )والم  -8
 أحمد مرتضى(.

 وضع الفهارس الالزمة . -9

 خطة البحث :
 ة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة:ينقسم البحث إلي مقدم

 المقدمة: وتشمل أهمية البحث وأسباب اختياره، والدراسات السابقة ومنهج البحث.
  التمهيد :

 أوال: تعريف المعجزة لغة واصطالحًا.
 .تهاأهميو  المعجزةفوائد ثانيا:  
 ثالثا: أقسام المعجزة وشروطها. 
 رابعا: التأويل مفهومه وأنواعه. 

 القاديانية نشأتها وعقيدتها :الفصل األول
 ثالثة مباحث : يشمل علىو  

 المبحث األول :التسمية والنشأة.
 المبحث الثاني : أبرز المؤسسين 
 المبحث الثالث: أبرز عقائدهم.

 أهم المعجزات التي ادعتها القاديانية والرد عليها: الفصل الثاني 
 وفيه سبعة مباحث:

 يانية وأنواعها. المبحث األول : المعجزة عند القاد
 المبحث الثاني : معجزة اللغة العربية.

 المبحث الثالث : معجزة الزالزل .
 المبحث الرابع : معجزة الطاعون.

 المبحث الخامس: معجزة الكسوف والخسوف.
 المبحث السادس: معجزة الشفاء.

 المبحث السابع: التنبؤات.
 ء والرد عليها موقف القاديانية من معجزات  األنبيا :الفصل الثالث

 وفيه تسعة مباحث:
 .منهج القاديانية في التعامل مع معجزات األنبياء المبحث األول :
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.المبحث الثاني: معجزة خلق آدم

.المبحث الثالث: معجزة صالح

.المبحث الرابع: معجزات إبراهيم

.المبحث الخامس: معجزة يونس

.المبحث السادس: معجزة سليمان

.حث السابع: معجزات موسىالمب

.المبحث الثامن: معجزات عيسي

.المبحث التاسع: معجزات محمد

 الخاتمة:  
 أهم النتائج والتوصيات. وذكرت فيها
 وتشمل:الفهارس 

 فهرس اآليات القرآنية . -1
 فهرس األحاديث. -2
 فهرس األعالم المترجم لهم. -3
 فهرس المصادر والمراجع. -4
 فهرس الموضوعات. -5
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 تمهيد

 واصطالحاا المعجزة لغة  ولا:أ
 :المعجزة لغةا 

فاألول ، مؤخر الشيء يدل أحدهما على الضعف، واآلخر علىلها معنيان:  زَ جَ كلمة عَ 
العجز نقيض الحزم فمن  وقولهم إنّ  ،، فهو عاجز، أي ضعيفعجز عن الشيء يعجز عجزاً 

 .  (1)"ة ويقولون: " المرء يعجز ال محال ،ألنه يضعف رأيه  هذا
فالعجز: مؤخر الشيء، والجمع أعجاز، حتى إنهم يقولون: عجز  ،وأما األصل اآلخر

 ال: الحكماء بعض كالم وفي منه، ال هر بعد ما: جزوالعَ ، أواخرهااألمر، وأعجاز األمور: 
 األمور أواخر بها يريد الشيء، مؤخر وهو عجز جمع صدورها  تولّ  قد أمور أعجاز تدبروا

  (2).وصدورها
جز الذي هو زوال القدرة عن اإلتيان بالشيء من عمل أو والمعجزة لغة اسم فاعل من العَ 

     وهي: ما َأعجزت الخصَم،  -َعَلْيِهُم السَّاَلم-َواِحَدُة ُمْعجزات اأَلنبياءأرأي أو تدبير، وهي 
     قصورهم أو: ُأعجز بها الخصُم عند التحدي ، والهاء للمبالغة، وسميت بذلك: لعجز الناس و 

عن اإلتيان بمثلها ، تقول عجز فالن عن قول أو فعل معين ، إذا حاوله ولم يستطعه، أو لم 
  (3). يحاوله العتقاده عدم استطاعته له

 :تعريف المعجزة اصطالحاا 

وهذه أهم ، المسهبللعلماء تعريفات عديدة للمعجزة، منها المقتضب، ومنها المعجزة اصطالحاا:  
 :التعريفات

عرفها الجرجاني: " أمر خارق للعادة، داٍع إلي الخير والسعادة، مقرون بدعوى النبوة، قصد به   -1
 (4) ."إ هار صدق من ادعى أنه رسول من اهلل

                                                           

 (.233-232 /4)جابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة (1) 
 (.5/369)جان ر: ابن من ور، محمد ، لسان العرب (2) 
 (. 1/65)جان ر: الفيروزآبادي، مجد، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  (3)
 (.219( الجرجاني، التعريفات )ص4)
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المعجزة هي ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة ":  (1) "ابن حمدان" رفهاعو  -2
ث ال يقدر أحد عليها وال على مثلها، وال على ما وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء بحي

 . (2)"يقاربها
وهي إما حسية  ،المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة "وقال السيوطي: -3

ما عقلية "  .(3)وا 
:" هي ما يدل على تصديق اهلل تعالى للمدعي في دعواه الرسالة ، أو  (4) وقال د. فضل عباس -4

 .(5)ل إليهم"سَ رْ  مدعي النبوة بما يؤيد دعواه ليصدقه المُ هي تأييد اهلل

 أن :  يتبينوبناءا على ما تقدم من التعريفات 

 ألنه األشمل واألنسب لموضوع الدراسة، حيث  مختار تعريف الو الللمعجزة هخير التعريف األ
التحدي أم لم  ابها رسله سواًء أقصد به تعالىيدخل في معنى المعجزة اآليات التي أيد اهلل 

يقصد، والمعجزة في اللغة وفي عرف العلماء المتقدمين كاإلمام أحمد إّنها تشمل ذلك كله، 
ى لألنبياء وليس مقصودًا بها التحدي، كنبع الماء طَ عْ فيدخل في  مفهوم المعجزة  الخوارق التي تُ 

تيان الشجر إليه، وما شمن بين أصابع الرسول   به ذلك.ا، وا 
 فهي ليست  التعبير القرآني،  تعالى نى األمر الخارق للعادة، لم ترد في كتاب اهللبمع  المعجزة

بالروم من تتابع العلماء على تسمية اآليات بالمعجزات، واآلية أبلا من المعجزة  ألن اآلية 
 . (6)معناها العالمة على صدق ما جاء به الرسول 

 
                                                           

هن(، أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحّراني، أبو عبد اهلل: فقيه 695-603ابن حمدان :) (1)
حنبلي أديب، ولد ونشأ بحران، ورحل إلى حلب ودمشق، وولي نيابة القضاء في القاهرة، فسكنها وأسّن 

 المفتي والمستفتي ( وكف بصره وتوفي بها. من كتبه )الرعاية الكبرى ( و )الرعاية الصغرى(، و )صفة 
 (.119و )مقدمة في أصول الدين( و )جامع الفنون وسلوة المحزون( ، الزركلي، األعالم ) ص

 (.2/290)جالسفاريني، محمد، لوامع األنوار البهية (2) 
 (.4/3( السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن ) 3)

، ونشأ على العلم منذ صغره، فلسطين في صفورية في بلدة، ولد  ) م2011 -9321)عباس: حسن فضل  (4)
وأحد العلماء المعدودين في  األردن في السنة أبرز علماء ، وهو منفقد كان بيت والده مكانًا للعلماء

 م، الموقع:217يونيو10ان ر: )، فضل عباس(. تاريخ االطالع: ، وعلوم اللغة والبالوة التفسير علوم
https://ar.wikipedia.org/

 (.21( عباس، فضل، عباس، سناء، إعجاز القرآن الكريم )ص5)
 (.165جير اإلنكار والتأويل )صان ر: سالمة ، المعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل وديا(6) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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 وأهميتها: المعجزة انياا: فوائدث
 واختلفت فجأة، تغير لما ،لنفسه مدبراً  كان ولو وتدبيره، اهلل لقدرة خاضع لكونا هذا أنّ  بيان -1

 . دعاهاّ  بما لتؤيده شخص دعوى بمجرد عادته
 ُيعلم قد المعجزات" : ♫ ابن تيمية اإلسالم شيخ قال كما ،على الوحدانية والرسالة الداللة  -2

 . (1)" معاً  الرسول وصدق الصانع ثبوت بها
 وطمأنينتهم إيمانهم تزيد للرسل مؤيدة يرونها التي اآليات هذه فإن بعباده،تعالى  اهلل رحمة بيان -3

 .يابارت وال شك وال حيرة لهم يحصل وال وثوابهم يقينهم يزداد ثم ومن الرسالة، لصحة
 من يديه على يجريه بما رسالته قبول ييسر حيث ،الخالق أرسله الذي بالرسول اهلل رحمة  -4

 جحوداً  إال  ردها يمكنهم وال ،معارضتها يستطيعون ال بأمور الخلق إقناع له ليتسنى  اآليات
  .وعناداً 

 في حجة للناس لكان صدقه على دالة آية بدون أتى لو الرسول فإن الخلق، على الحجة إقامة  -5
 حجة أي للناس يكن لم رسالته على الدالة المقنعة باآليات جاء فإذا به، اإليمان وعدم قوله رد
 .ولهق رد في

 ويره من الذين آمنوا بهتثبيت و  المعجزة، الذي  هرت على يده  زيادة اإليمان والتثبيت للنبي -6
 (2) . على اإليمان

 أنواع المعجزات وأقسامها عند السلف:لثاا: ثا

   أنواع المعجزات 
 حسية:المعجزات ال -1

مؤقتة تزول نها كما أ  (3)وهي المعجزات التي يمكن أن تدركها حواس اإلنسان الخارجية،
   ، وحنين الجذع للرسول ، وناقة صالحبوفاة النبي الذي جاء بها مثل عصا موسى

  (4) أصابعه الشريفة. ، وانشقاق القمر له، ونبع الماء من بينمحمد 
 
 

                                                           

 .(11/379)ج( ابن تيمية، مجموع الفتاوى1)
 (.306-304 /5)ج( ان ر: ابن العثيمين ، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2)

 .(1/102)ج ان ر: الراوب ، جامع التفاسير (3)
 (.21عة )صان ر: أبو شوفة، المعجزة القرآنية حقائق علمية قاط (4)
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 عقلية:المعجزات ال -2 
  (1)تدرك من قبل العقل اإلنساني وتتعدى إدراك الحس المادي،وهي المعجزات التي 

ا أنها باقية وهي معجزة القرآن الكريم دائمة إلى قيام الساعة، وقد تحدى اهلل سبحانه وتعالى كم
 (2) .به الثقلين

 وانقرض نقله اشتهر ما األول: ضربين على: "اعلم أن  المعجزات ♫قال القرطبي 
 بثبوته واستفاضت وحصوله، بصحته األخبار تواترت ما والثاني،  النبي بموت عصره
  (3) ."ضرورة بذلك العلم لسامعها ووقع ه،ووجود

 وأنبيائه لرسله اهلل أعطاها التي والمعجزات اآليات وهناك تقسيمة أخرى للمعجزات، فعند استقراء
 : رأمو  ثالثة تحت تندرج نجدها

 في يدخرونه وما يأكلونه بما قومه عيسى كإخبار واآلتية، الماضية بالمغيبات اإلخبارك :العلم -1
خباره السابقة، األمم بأخبار  رسولنا خباروا   بيوتهم،  في ستأتي التي الساعة وأشراط بالفتن وا 

 .المستقبل
براء أفعى، العصا تحويلك :القدرة -2 حياء واألبرص، األكمه وا   أشبه وما القمر وشقّ  الموتى، وا 

 .هذا
 مع امللصي ومواصلته سوءًا، به أراد ممن وحمايته الناس، من  لرسوله اهلل عصمةك :الغنى -3

 .ونشاطه حيويته على ذلك تأثير عدم

 تكون أن ينبغي ال المعجزات إليها ترجع التي والغنى، والقدرة، العلم،: الثالثة األمور وهذه
ٓ   األمور هذه دعوى من بالبراءة رسوله اهلل أمر ولذلك تعالى، هلل إالّ  الكمال وجه على قُل لذ
قُوُل 
َ
ِ  أ َذبُِ  إِلذ َما يُوَٰٓىَٰٓ إَِيذ  لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱّللذ

َ
ِ ِ َللَكإ  إِۡن أ ِ قُوُل لَُكۡم إ

َ
ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب َوَلٓ أ

َ
  َوَلٓ أ

 (4) [.50: األنعام]
 
 
 

                                                           

 (.1/102ان ر: الراوب، جامع التفاسير ) (1)
  (.21ان ر: أبو شوفة، المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة )ص(2) 
 (.1/72)ج القرطبي، الجامع ألحكام القرآن الكريم(3) 
 (.11/312)ج ان ر: ابن تيمية، تقى الدين، مجموع الفتاوى(4) 
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   شروط المعجزات 
 : لمعجزة عند السلف الصالحا

زة المعج تؤدي لكي منها البد أساسية شروطاً   للمعجزة نّ أ تبين،ي لموضوعا تتبع خالل من
 وأهمها: النبوة صدق على دليلٍ ك و يفتها

ه يستحيل على اإلنس أي أنّ  تعالى، أن تكون المعجزة أمرًا ال يستطيعه وال يقدر عليه إال اهلل -1
-، ولو تأملنا معجزات األنبياء على ذلكوالجن أن يعارضوها أو أن يأتوا بمثلها ولو اجتمعوا 

نة لوجدنا توفر هذا الشرط فيها ، فمثاًل تأمل التي ذكرت في القرآن أو الس -عليهم السالم 
اَعُة َوٱنَشقذ ٱلَۡقَمُر  التي قال اهلل فيها :  معجزة انشقاق القمر لمحمد هَِر ٱلسذ ، [1القمر:] ٱۡقََتَ

 (1)؟فهل يستطيع أحٌد أن يعارضها
الكون،  لنواميس  رقاً أي مخالفًا لما اعتاده الناس وألفوه، وخا ،أن تكون المعجزة أمرًا ناقضًا للعادة -2

     . (2) ، وكإحياء الموتى لعيسى  وذلك كتحول العصا إلى حيٍة تسعى لموسى
 وهي:أربعة  وبهذا الشرط تخرج أمور 

تخيالت ال حقيقة لها نحو ما يفعله  هو"وُيطلق على معاٍن، منها:  السحر:- أ
 (3) ".إليهالمشعوذة، ومن معانيه، استجالب معاونة الشيطان بضرب من التقرب 

وهذا  (4)، السرعة، وقيل هي الخفة في كل أمروهي  ،الشعوذة : وهي خفة في اليد- ب
 .العب السرك هما يفعل

وهي اإلخبار عن األمور، والكائنات في مستقبل الزمان، واّدعاء معرفة  "الكهانة:- ت
 (5) ."األسرار

 

                                                           

 أسسهاو (، الميداني، العقيدة اإلسالمية 71-1/70)جقرآن الكريم ان ر: القرطبي، الجامع ألحكام ال (1)
جمال ، مقدمة  في إعجاز القرآن  (، الهوبي،22- 21(، عباس، إعجاز القرآن الكريم ) ص389)ص

 (.9-7الع يم )ص 
 (.389الميداني، العقيدة اإلسالمية وأسسها) صان ر: ( 2)
 (.191تعاريف )ص( المناوي، زين الدين، التوقيف على مهمات ال3)
 (.3/495)جابن من ور، لسان العربان ر: ( 4)
 (.13/363)صالسابق  المرجع (5)
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واعد هي مكتشفات وابتكارات من صنع اإلنسان تخضع لقو ورائب المخترعات: - ث
، ومثالها: رادًا وجماعات بالتعلم والممارسةيستطيعها العلماء أف ،علمية وقوانين تقنية

 .(1)التلفاز
 يوير مدع أمر خارق للعادة حقيقة على يد ىأن تكون قد  هرت على يد مدعي النبوة: فإن جر  -3

نما تسمى بحسب حالها: كرامة، النبوة، فهي ليست معجزة  لخ .أو معونة أو استدراج..ا وا 

 :وبهذا الشرط يخرج كل من

  (2) ".وهي أمر خارق للعادة من قبل شخص وير مقارن لدعوى النبوة"الكرامة : - أ
 (3) ".المحن والبالياتخليصًا لهم من   ت هر على يد العوامالتي "المعونة: - ب
 (4) ".وهو وير مقرون باإليمان والعمل الصالح" ستدراج :اال- ت
الكذاب تكذيبا له، كما وقع لمسيلمة   لكذاب الذي يدعى النبوةت هر على يد ا التي اإلهانة :- ث

  (5) .لتبرأ فعميت السليمة  فإنه تفل في عين أعور
فلو قال مدعي النبوة: معجزتي سجود الشجر، ولكن نطق  ،عاه النبيتكون المعجزة موافقة لما ادّ  -4

ن كان لشجر ولم يسجد ، فهذه ليست معجزةا نما تكذيب له وفتنة وا    (6) .خارقًا للعادة، وا 
فلو قال: معجزتي نطق هذا الجبل،  ،النبوة وير مكذبة لهي ن تكون المعجزة مصدقة لمدعأ -5

ن كان نطق الجبل أمرًا خارقاً  نما تكذيب له، وا       فنطق وشهد بكذبه، فهذا ليس بمعجزة وا 
 (7) .للعادة

ا من خوارق للعادات فهو عاء النبوة، وليس قبلها، وما يحدث قبلهأن تكون المعجزة بعد ادّ  -6
 شق الصدر وت ليل الغمام .كوالناس لنبوته فيما بعد وذلك  إرهاص لتهيئة النبي 

 .(8)فال معجزات وال أنبياء  أن تكون المعجزة فيما بين آدم ومحمد زمنًا، وأما ما بعد محمد -7


                                                           

 (.8( ان ر: الهوبي، مقدمة في إعجاز القرآن الع يم ) ص1)
 (.184الجرجاني، التعريفات )صان ر: ( 2)
 (. 219السابق )ص المرجع( 3)
 السابق. المرجع( 4)
 .(1/71)جالقرآن الكريم ( ان ر: القرطبي، الجامع ألحكام 5)
 السابق. المرجعان ر: ( 6)
 (.  21أبو شوفة، المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة )صان ر: ( 7)
 (.9ص الهوبي، مقدمة في إعجاز القرآن الع يم )ان ر: ( 8)
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 التأويل أنواعه وشروطه: :ابعاا ر 
 :واصطالحاا  لغة التأويل تعريف 

  اللغة يفالتأويل: 

 :عدة منها معانٍ  ىعل اللغة في التأويل مادة تدور 

 أوالً  يؤول الشيء آل ،الرجوع: األول: أولالرجوع، والمآل، والعاقبة، والمصير، جاء في اللسان: " -1
ُۗ ، فقوله تعالى:رجعه: الشيء إليه وأول ،رجع :ومآالً  ُ ۥٓ إِلذ ٱّللذ وِيلَُه

ۡ
[ 7:عمران آل]  َوَما َيۡعلَُم ََأ

 الجسم وآل... إليهم هدَ رَ وَ  أرجعه أي: أهله إلى الحكم لأوَّ و  (1)،والمصير المرجع التأويل بمعنى
  (2) .عاقبته وهو الكالم تأويل الباب هذا ومن الحالة، تلك إلى رجع أي نحف، إذا

 والمعنى التأويلو  ،رهفسّ : وتأوله وأوله ه،وقدرّ  هدبرّ : هوتأولَّ  الكالم لوأوَّ  التدبر والتفسير والبيان:" -2
 ألفا  معاني جمع التأويل فكان وأصلحته جمعته إذا أؤوله الشيء لتأُ  يقال ،واحد والتفسير
 .  (3)" فيه إشكال ال واضح بلف  أشكلت

 والعاقبة، المرجع: هما معنيين في اللغة في التأويل معاني اختصار يمكننا سلف اوممّ 
 .والتدبر والبيان والتفسير

 اللغة معاجم بعض إن)سليمان األشقر( تساؤاًل حول معنى التأويل فقال: " روقد طرح الدكتو 
 لدليل المرجوح المعنى إلى الراجح معناه عن اللف  صرف هو التأويل معنى أن تذكر العربية
 تفقه ال العرب أن تزعمون فكيف وويرهما، (األثير ابن)و (من ور ابن) ذلك إلى أشار، به يقترن
 .عنىالم هذا كالمها من

 الفقهاء استعماالت عن نقالً  المتأخرة العربية اللغة معاجم إلى دخل المعنى هذا أنَّ : والجواب
 اللغة معاجم أنَّ  القول هذا صحة على يدل به، حتجيُ  الذي العرب كالم عن نقالً  ال واألصوليين،

 نوّ دُ  مما وهما (رسفا البن) (اللغة مقاييس)و ،(لألزهري) (اللغة تهذيب): أمثال المتقدمة العربية
 على يدل مما واألصوليون ،الفقهاء ذكره الذي المعنى هذا إلى يشيرا لم الهجري الرابع القرن في
  (4) ."عليه القرآن ألفا  حمل يجوز فال بهم، خاص اصطالحي معنى أنه

 
                                                           

 .(34-11/33)جان ر: ابن من ور، لسان العرب  (1)
 .(1/159)جان ر: ابن فارس، معجم مقايس اللغة  (2)
 .(11/33)ج ابن من ور، لسان العرب (3)
 (.5-4األشقر، التأويل خطورته وآثاره ) ص (4)
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 :التأويل اصطالحاا 
 من ينملمتقدا اصطالح في التأويل مصطلح طلقيُ  :المتقدمين اصطالح في التأويل معنى( أ

 ما:ھ معنيينلف على الس
ن الكالم، إليه يؤول ما حقيقة بالتأويل يراد أن" :ألولا  يراد الذي المعنى هو وهذا  اهره، وافق وا 

وِيلُُهۥ  :تعالى كقوله (1)،"والسنة الكتاب في التأويل بلف 
ۡ
ِِت ََأ

ۡ
ۥ  يَوَۡم يَأ وِيلَُه

ۡ
 َهۡل يَنُظُروَن إِلذ ََأ

 ِ ه ِنَا بِٱۡۡلَق ِ َيُقوُل ٱَّلذ َّ ُُّسُل   [ .53:األعراف] يَن نَُسوهُ مِن َقۡبُل قَۡد َجآَءۡت 
 رسوله وسنة اهلل كتاب في التأويل"  :♫ الطحاوية شرح أبو العز الحنفي في يقول

 سنف: األمر وتأويل به، المخبر عين هو الخبر فتأويل الكالم، إليه يؤول التي الحقيقة هو 
 . (2)"به المأمور الفعل
    المفسرين، من كثير اصطالح وهوتفسير الكالم وبيان معناه، : التأويل بلف  راديُ  :الثاني
 فإنه المتشابه، تأويل يعلمون العلم في الراسخين إنّ :  - التفسير أهل إمام – مجاهد قال ولهذا
 ،رالتَّفسي على أطلَقه من وأشهر ،الراسخون يعلمه مما وهذا معانيه، وبيان تفسيره بذلك أراد

 مصطلح يطلق كان وقد ،(القرآن آي تأويل عن البيانِ  جامع) كتاِبه في الّطبريّ ر ين جر ب محمد
   (3) .ىتعال قوله لتأوي في القول: بقوله لآلي هر تفسي ردويص التّأويل، أهل

" صرف اللف  عن  اهره وحقيقته إلى مجازه وما  :في اصطالح المتأخرين ليالتأو  مفهوم( ب
: والمتكلمين الفقهاء من المتأخرين كالم في التأويلفي شرح الطحاوية و  (4)هره"،يخالف  ا

   (5)."ذلك توجب لداللة المرجوح االحتمال إلى الراجح االحتمال عن اللف "صرف
           

 
 

                                                           

 (.1/177)ج(،ابن القيم ، الصواعق المرسلة 56/ 3ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم) (1) 
 (.2/252)ج ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية (2)
(، 1/177)ج(، ابن القيم ، الصواعق المرسلة 2/254)ج قيدة الطحاويةابن أبي العز الحنفي ، شرح الع(3) 

 (.97مساعد ابن سلمان، مفهوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر) ص

 (.1/178)جابن القيم ، الصواعق المرسلة  (4)
 (.2/255)جابن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية  (5)
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    بأنه باطن المعنى أو رمزه، " (1)وعرفه الشيعي اإلمام اإلسماعيلي )النعمان بن محمد(،
ولقد اعتمدت القاديانية هذا المصطلح  (2)،"وهو حقيقة متسترة وراء لف ة ال تدل عليهاأو جوهره، 

 المتأخر في تأويالتها.

 في يكن لم تأويالً  هذا وتسمية ويبينه، اللف  عليه يدل لما مخالفاً  إال يكون ال التأويل وهذا
نما السلف، عرف  وأصوله الفقه في لخائضينا المتأخرين من طائفة تأويالً  وحده هذا ىسم وا 

 .(3)ذمه على وأئمتها األمة سلف اتفق الذي التأويل هو وهذا والكالم،
  في ضوء التعريفات السابقة يمكن القول:

 التأويل في اصطالح المتقدمين هو الموافق لّلغة والكتاب والسنة. -
ة وقد فتح للكتاب والسن يعد مخالفاً و التأويل في اصطالح المتأخرين، لم يكن في عرف السلف،  -

 تأويل في والمتصوفة والباطنية الجهمية لغالة ذريعة صار حيث ،واالنحراف الضاللبابًا ألهل 
 .والصفات األسماء جميع تأويل أو إسقاطها أو مقصودها وير على الشرعية التكاليف

 :أنواع التأويل 

لصحيح يتبين من التعريفات السابقة أّن التأويل  ينقسم إلي قسمين هما: التأويل ا
 والتأويل الباطل.

التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به "وهو  النوع األول) التأويل الصحيح(:
  (4)"السنة ويطابقها

أو تفسيره وبيان  ،حقيقة المعنى وما يؤول إليه في الخارج ويقصد بالتأويل الصحيح 
 .(5)وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه واألمر والخبر ،معناه

 

                                                           

بن منصور المغربي، قاضي الدولة العبيدية، كان مالكيا فارتد إلى مذهب ( أبو حنيفة النعمان بن محمد 1)
الباطنية، ونبذ الدين وراء  هره, وألف في المناقب والمثالب, ورد على أئمة الدين، وانسلخ من اإلسالم، 
وله يد طولى في فنون العلوم والفقه واالختالف، ونفس طويل في البحث, فكان علمه وباال عليه، وصنف 

ي الرد على أبي حنيفة في الفقه، وعلى مالك والشافعي، توفي بالقاهرة في رجب سنة ثالث وستين وثالث ف
 (.222 /12)جمائة، ان ر: الذهبي، سير أعالم النبالء 

 .(7ص) ( ابن حيون، أساس التأويل2)
 (.69-4/68)جان ر: ابن تيمية ، مجموع الفتاوي  (3)
 (.1/187)جابن القيم ، الصواعق المرسلة  (4)
 (.181 /1)جان ر: ابن القيم، الصواعق المرسلة  (5)
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 أهم شروط وضوابط التأويل الصحيح:
  اهره عن اللف  صرفوبّين أّن  ♫ تيمية ابن اإلسالم شيخ الشروط هذه ذكر قدل  

 ينافي ومجاز ال اهر، يخالف باطن إلى منها المفهوم وحقيقة وتعالى، سبحانه اهلل بجالل الالئق
 :أشياء أربعة من فيه البد، الحقيقة

 جاء السلف وكالم والسنة الكتاب ألن المجازي، المعنى في تعملمس اللف  ذلك أن: ولهاأ
 أن بدّ  فال كلها، األلسنة خالف أو العرب، لسان خالف منه يراد أن يجوز وال العربي، باللسان
ال اللف ، به يراد مما المجازي المعنى ذلك يكون  بأيِّ  لف  أي يفسر أن مبطل ألي فيمكن وا 
ن له، سنح معنى  . اللغة في أصل له يكن لم وا 
 في يستعمل كان فإذا، مجازه إلى حقيقته عن اللف  صرف يوجب دليل معه يكون أن :ثانيها
 يوجب دليل بغير المجازيّ  على حمله يجز لم المجاز، بطريق معنى وفي الحقيقة، بطريق معنى

 .العقالء بإجماع الصرف
ال المعارض، عن -الصارف- الدليل ذلك يسلم أن بدَّ  ال :ثالثها يماني قرآني دليل قام فإذا وا   وا 
 .تركها امتنع مراده الحقيقة أن يبين
 ألمته يبين أن بدَّ  فال حقيقته، وضد  اهره خالف به وأراد بكالم، تكلم إذا  الرسول أن :هارابع
 العلمي الخطاب في سيما ال نه،يعيّ  لم أو نهعيّ  سواء مجازه، أراد هوأنّ  حقيقته، به يرد لم أنه

 .(1)الجوارح عمل دون والعلم، االعتقاد فيه منهم ريدأُ  الذي
التأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به وهو"  :(التأويل الفاسدالنوع الثاني)

وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو  ،وال فرق بين باب الخبر واألمر في ذلك، السنة
 (2) ".وما خالفه فهو المردود ،المقبول

، حقيقة التأويل الفاسد، في شرح )العقيدة  ♫ح ابن أبي العز الحنفي وقد وضّ 
والتأويل في كالم المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللف  عن الطحاوية( بقوله: "

وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس  ك،االحتمال الراجح إلى االحتمال المرجوح لداللة توجب ذل
فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه  ،ر الخبرية والطلبيةكثير من األمو  في فيه

        عتضادما يذكرون نصوص الكتاب والسنة لإلنجد أهل التأويل إنّ ، لذلك نصوص الكتاب و السنة

                                                           

 (.8-7ان ر: ابن تيمية، الرسالة المدنية )ص (1)
 (. 1/187)جابن القيم، الصواعق المرسلة  (2)
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ن خالفته أولوه! وهذا فتح باب الزندقة،  العقل دلّ  عوا أنّ ال لالعتماد، إن وافقت ما ادّ  عليه، وا 
 . (1)"المحرفون على النصوصوبهذا تسلط 

 منها: لتأويل الباطل أنواعول
جل بأن الرِ  (2)،" حتى يضع رب العزة عليها رجله":لم يحتمله اللف  بوضعه كتأويل قوله ما  -1

 هذا ال يعرف في شيء من لغة العرب البتة. فإنّ  ،جماعة من الناس
ن اح ،أو جمع ،ه اللف  ببنيته الخاصة من تثنيةللم يحتم ما  -2 لَِما   :كتأويل قوله ،تمله مفرداً وا 

 [ بالقدرة.75:]ص َخلَۡقُر بِيََديذ  
 المتأول فيحمله ،النص به ورد الذي التركيب وير في لكن المعنى ذلك في استعماله ألف ما  -3

 فيبالنعمة  اليدين كتأويل، يحتمله آخر تركيب في مجيئه على يحتمله ال الذي التركيب هذا في
ن تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُر بِيََديذ  مَ  : تعالى قوله

َ
 [. 75:ص سورة]ا َمنََعَك أ

 أو المؤول المعنى في استعماله يعهد ولم ،فيه  اهر هو معنى في استعماله اطرد الذي اللف   -4
 .باطل استعماله من المعهود خالف على وحمله ورد حيث فتأويله نادراً  فيه استعماله عهد

 يطلع ال الذي الخفي بالمعنى سواه طالقهإ عند منه يفهم ال  اهر معنى له الذي اللف  تأويل -5
 . والكالم الن ر أهل من أفراد إال عليه

 دونه معنى إلى ويحطه ،والشرف العلو واية في هو الذي المعنى تعطيل يوجب الذي التأويل  -6
 تأويل الهمث ،بكثير الملك دون مرتبة وتوليته ملكه عن سلطان بعزل شبيه وهو ،كثيرة بمراتب
ِن فَۡوقِهِۡم  : قوله الجهمية هذُهم م  َّ  .الشرف فوقية بأنها ون ائره، [50:النحل] ََيَافُوَن 

 يقصده ال هذا فإن تقتضيه، قرينة معه وال ،السياق من دليل عليه يدل لم بمعنى اللف  تأويل  -7
  ل اهره المخالف معنىال على تدلالتي  قرائنال الكالم لحف قصده لو إذ بكالمه، الهادي المبين
 (3) .والخطأ اللبس في السامع يوقع ال حتى

 ا: منه ول تفارقه أبداا  ،وللتأويل الفاسد المردود سمات تالزمه

ليس لواحد من أهل التأويل قاعدة ثابتة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جّوز أو  -1
 (4)أوجب ما يّدعي اآلخر أن العقل أحاله.

 . محددة ضوابط تحت انضباطه لعدمفي تأويالتهم   اب الفكري والعقدياالضطر   -2
                                                           

 (.  258-251) ص ابن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية (1)
 . 6661: ح(8/134)ج اهلل وصفاته وكلماته ، األيمان والنذور/ باب الحلف بعزة( البخاري، صحيح البخاري2)

 (.210-1/187)جان ر: ابن القيم ، الصواعق المرسلة  (3)
 (.272) ص ( ان ر: ابن تيمية، الفتوى الحموية الكبرى4)
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اهلل  ختالف والتفرق في الدين: إن الذين سلكوا مسلك التأويل الفاسد هم أبعد الناس عن طاعةاال -3
سوا عليهم في هذا األمر، بل وقفوا في وجوه الباحثين عن الحق وطرحوا في سبيلهم الشبهات ليلبِّ 

 (1) .أمر دينهم

 ت الفاسدة:التأويال ومن

، ولم يتخذ إبراهيم لم يكلم موسى تكليماً ه جل وعال أدلة العلو، وأنّ  آيات الصفات مثل: تأويل -1
 .(2)في وير معناه األصلي ! ثم قد صار لف  التأويل مستعمالً خليالً 

لمبطلون وأبى ا، اليهود والنصارى في نصوص التوراة واإلنجيل، وحذرنا اهلل أن نفعل مثلهمتأويل  -2
 .(3) إال سلوك سبيلهم

تأويالت الطوائف الباطنية ومثال ذلك: تأويل القاديانية لمعجزات األنبياء عليهم السالم كتفسير  -3
أّنه إنسان كان رئيس البوليس السري في حكومة سليمان، ووير  الهدهد في قصة سليمان 

 ذلك من التأويالت التي هي موضوع هذه الرسالة.
 القول : ومّما سبق يمكن

 ويوافق ما دلت والنحوية للغة العربية ،أن يوافق القواعد اللغوية من أهم شروط التأويل الصحيح ،
ل أكثر مما يحتمل.عليه نصوص الكتاب، والسنة النبوية، و   أال يحّمل النّص المؤوَّ

 بهةبش أو دليل، بغير  اهره يخالف ما إلى  اهره عن الكالم صرف هو المردود الفاسد لتأويلا 
 وجوه من بوجه أصالً  يحتمله ال ما إلى ال اهر فيه صرف أو بدليل، وليست دليالً  المؤول ي نها

 أصحاب من وأمثالهم الهوى، على القائمة الباطنية كتأويالت ،فاسدة مذاهب لتقرير الداللة،
 .كالقاديانية وويرها الهدامة المذاهب

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.15) ص ان ر: سامي حسن، القاديانية وتأويالتها الباطنية(1) 
 .(1/252)جان ر: ابن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية  (2)
 (.1/208)جالسابق  المرجعان ر:  (3)
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 الفصل األول
 ا وعقيدتهاالقاديانية نشأته
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 لمبحث األولا

 التسمية والنشأة

 تسمية القاديانية :المطلب األول
 القاديانية:بتعريف ال أولا:

يالدي الم (التاسع عشر )خر القرنوا هرت في آ (1)هي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة، 
وا بذلك نسبة إلى البلد الذي والقاديانية هم أتباع ميرزا والم أحمد القادياني، وسم (2) ،(الهند)في 

 ولد فيه هذا المتنبئ الكذاب. 

 :للقاديانية سم اخآخرالثانياا: 
للقاديانية اسم آخر، فهم في أفريقيا وويرها من البالد اإلسالمية يسمون أنفسهم أحمدية  

ة ، والقاديانية ثورة على النبو تزويرًا وتمويهًا على المسلمين  أنهم ينتسبون إلى الرسول 
 (3).المحمدية على صاحبها أفضل الصالة والسالم، وثورة على اإلسالم ومؤامرة دينية وسياسية

نما النسبة لمتنبئهم أحمد القادياني، أما  والحقيقة أنه ال عالقة لهم برسول اهلل الذي اسمه أحمد، وا 
  (4) .في الباكستان والهند فيعرفون بالقاديانية

                                                           

( وذلك ألخذهم بالمبادئ الباطنية في تأويل النصوص تأوياًل باطنيًا، ودعوى أن للنصوص  اهرًا وباطنًا، 1)
 (.1/11)جوتدينهم كثير من المبادئ الباطنية،ان ر: الغزالي، محمد، فضائح الباطنية

بلد من حيث المساحة الجغرافية، والثانية من حيث عدد  ( جمهورية الهند: تقع في جنوب آسيا، سابع أكبر2)
السكان، ويحدها المحيط الهندي من الجنوب، وبحر العرب من الغرب، وخليج البنغال من الشرق، وللهند 

ميل( خط ساحلي, تحدها باكستان من الغرب  وجمهورية الصين الشعبية،  4,700كيلومتر ) 7,517
دي  وميانمار من الشرق، كانت شبه القارة الهندية معروفة بثراوتها نيبال، وبوتان من الشمال، بنغال

التجارية والثقافية لفترة كبيرة من تاريخها الطويل، نشأت هناك أربعة أديان رئيسية هي الهندوسية والبوذية 
ة األولي والجاينية والسيخية، في حين ان الزرادشتية، اليهودية، المسيحية واإلسالم وصلوا إليها في األلفي

الميالدية وشكلت هذه الديانات والثقافات التنوع الثقافي للمنطقة،  وتملك الهند مجتمع متعدد الديانات، كما 
الهند. تاريخ جمهورية  يونيو(.8م.2017أنه متعدد اللغات ومتعدد األعراق .ان ر: آخر تعديل للمقال )

 ( kipedia.org/wikihttps://ar.wi) :م، الموقع2016ديسمبر: 7تاريخ االطالع
 (.7( ان ر: الندوي ، القادياني والقاديانية) ص3)
 (.14( ان ر:  هير، القاديانية دراسات وتحليل )ص4)



  19 

 ةي: نشأة القاديانالمطلب الثاني
 :ظروف نشأة القاديانية وعالقتها باإلنجليزأولا: 

االستعمارية التي سيطرت على الدولة اإلسالمية فقد  دولارتبطت نشأة القاديانية بال 
هجمت أوروبا على الدول اإلسالمية في القرن التاسع عشر الميالدي، وبسطت سلطتها على "

تها بريطانيا التي تولت هذا الهجوم كثير من دول الشرق األقصى واألوسط، وكان في مقدم
السياسي والمادي، واستولت على الهند ومصر وويرها، وأصبحت مسيطرة على شبه القارة 

 (1)الهندية، حتى صارت رهينة وأسيرة في يدها" 
وقد تحقق علميًا وتاريخيًا  أن القاديانية وليدة السياسة االنجليزية فقد أهّم بريطانيا حركة 

وكيف ألهب شعلة الجهاد، وبث روح النخوة   (2)ير السيد أحمد بن عرفان الشهيدالمجاهد الشه
اإلسالمية والحماسة الدينية في صدور المسلمين، وكيف التفت حوله وحول دعوته آالف من 

ا ممصر وويرهالسودان و  الدعوة فيكذلك و ، المسلمين عانت منهم الحكومة اإلنجليزية في الهند
 .في العالم اإلسالمي

وعرفت أن طبيعة المسلمين دينية، فالدين هو الذي يثيرها، والدين هو الذي يحركها،  
طابع ديني،  واقتنعت  وكل ما لهوأن المسلمين ال يؤتون إال من قبل العقيدة واالقناع الديني 

بأنه ال يؤثر في المسلمين وفي اتجاهاتهم مثل ما يؤثر قيام رجل منهم باسم منصب ديني  أخيراً 
ع، ويجمع حوله المسلمين ويخدم سياسة اإلنجليز، ويأمنهم من جهة المسلمين ووائلتهم، وفي رفي

أن  شخص مرزا والم أحمد القادياني، الذي كان مضطرب األفكار والعقيدة، وكان طموحاً 
 .(3)يؤسس ديانة جديدة ويكون له أتباع  ومؤمنون، ويكون له مجد واسم في التاريخ

ة لهذا الغرض الرئيس، وربيت تحت كنف أعداء اإلسالم القاديانيوتم تأسيس  
 الدوائر بكل الوسائل المادية ووير المادية. والمسلمين، وأمدها المتربصون بأمة محمد 

، واالمتيازات الخاصة، و ائف الراقية، والمناصب العاليةفأعطيت األموال الطائلة، وال 
واللسان من قبل الهندوس، كما ساعدتها اليهودية من قبل االستعمار، وأمدت بالدفاع عنها بالقلم 

طريق المركز القادياني في فلسطين المحتلة، ومراكزها في عن وتساعدها إلى اآلن  ،باألدلة
                                                           

 (.4( السبيل، محمد ، اإليضاحات الجلية في الكشف عن حال القاديانية) ص1)
 خذلوه، الهند صوفيي لكن ،االستعمار محاربة في إسالمياً  جهاداً  قاد الشهيد، البريلوي عرفان بن أحمد (2)

 الكشفالقاسم، ان ر: . م1831-هن1246 سنة مجاهداً  قتل السلفي، بالنهج يقول كان -تصوفه مع -ألنه
 .(348/ 1) الصوفية حقيقة عن

 (.6-5) ص ( ان ر: الندوي، القاديانية3)
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، وكان الهدف الوحيد من هذا هو إبعاد وسعه وطاقتهفي ترويجها في واية  ساهم لٌ كُ فَ  ،ايإفريق
مأل قلوب الكفار رعبًا وخوفًا، وترتعد منه اليوم ي ى، فاسمه إلالمسلمين عن دين محمد 

 (1) .فرائصهم
في مؤلفاته بكل صراحة ما يدين به للحكومة اإلنجليزية من الوالء القادياني وقد ذكر 

والوفاء والتأييد، وما قام به من خدمة كبيرة و من ذلك  يقول القادياني: " لقد قضيت مع م 
في منع الجهاد ووجوب طاعنة أولي  –زرتها، وقد ألْفُت عمري في تأييد الحكومة اإلنجليزينة ومؤا

من الكتب والنشرات ما لو ُجمع بعضها إلى بعض لمأل خمسين خزاننة، وقد  -األمنر اإلنجليز 
  (2).نشرت هذه الكتب في البالد العربية ومصر والشام وكابل والروم"

ونا من أيدي ال المين، في ويقول في كتابه التبليا: "اعلموا أيها اإلخوان.. أننا قد نج
    ل دولة هذه المليكة التي نمقنا اسمها في العنوان، التي نضرنا في حكومتها كنضارة 

 (3) "...األرض
ولم تكتف القاديانية بذلك بل أمدت الحكومة اإلنجليزية بخير جواسيسها لخدمة 

ثقة الحكومة اإلنجليزية  مصالحها اإلستعمارية، وقد خدموها في الهند وخارج الهند وكانوا موضع
حتى أنهم بذلوا نفوسهم ودماءهم في سبيلها بسخاء كعبد اللطيف القادياني الذي كان في 
أفغانستان يدعو إلى القاديانية وينكر الجهاد وخافت حكومة أفغانستان أن تقضي دعوته على 

عدام، وكذلك المال عاطفة الجهاد وروح الحرية التي يمتاز بها الشعب األفغاني، فحكم عليه باإل
عبد الحكم والمال نور على القاديانيان اللذين عثرت الحكومة األفغانية آنذاك عندهما على 
رسائل ووثائق تدل على أنهما عميالن للحكومة اإلنجليزية، وأنهما يدبران مؤامرة ضد الحكومة 

ك الحادث وأبدت إعجابها القاديانية ذل (الفضل  ) األفغانية فكان جزاءهما اإلعدام، ونقلت جريدة
 ( 4) .بهذه التضحية الجليلة التي قاما بها في سبيل سياسة اإلنجليز بجرأة تفوق الوصف

 قة القاديانية بإسرائيل :ثانياً: عال
العالقة القوية بين بريطانيا والقاديانية، ووقوع فلسطين تحت االحتالل  دن رًا لوجو 

مدينة حيفا بفلسطين، وجعلوا هذا المركز  لهم فيشيريًا تب  البريطاني، أسس القاديانيون مركزاً 
قاعدة النطالق دعاتهم إلى البالد العربية واإلسالمية، ولما َسلَّمت بريطانيا فلسطين لليهود، وجد 

                                                           

 (.14( ان ر:  هير، القاديانية دراسات وتحليل )ص1)
 ( .15(، عنن كتناب تريناق القلنوب للقادياني ) ص97-96يانية) ص( الندوي، القادياني والقاد2)
 (.79)ص ، التبلياالقادياني( 3)
 (. 7الندوي، القاديانية ثورة على النبوة المحمدية واإلسالم )صان ر: ( 4)
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ففي جبل لمساعدة ، فشجالقاديانيون في فلسطين المحتلة أمنًا وسالمًا، كما وجدوا الرعاية وا
دار نشر ومكتبة وأمير منتدب للقاديانيين يتمتع بصالحينات واسعنة، الكرمل بحيفا لهم مطبعة، و 

وتصدر في حيفا مجلة باللغة العربية اسمها " البشرى " توزع على المراكز القاديانية في العالم، 
ويرسل منها إلى أفريقيا أعداد كبيرة تحت إشراف السفارات اليهودية  وذلك ألن القاديانية تخدم 

ن ُأخذت  ثبطها تدعو إلى تحريم الجهاد في سبيل اهلل وتألن  الصهيونية المسلمين عن الجهاد، وا 
  (1) .أرضهم وسلبت أموالهم وانتهكت أعراضهم

بشير الدين محمود أيد وجود دولة عبرية   ومن المعروف أن الخليفة الثاني للقادياني
نشاء إور وعد بلفور بفي فلسطين بعد صدبشير الدين  رونية في فلسطين العربية، وقد أقصهي
في فلسطين، حتى إنه لما قامت الدولة العبرية ، وطردت سكان فلسطين، سمحت  لليهوددولة 

 .(2)للقاديانيين باإلقامة والدعوة إلي دينهم الخارج عن اإلسالم 
سرائيل. وبذلك  يتضح لنا بجالء تام عمق الصالت الوثيقة بين القاديانية وا 

 نحلة الخبيثة أنشئت ألهداف عديدة منها: ومما سبق يتبين أن هذه ال
 (3)لسما وترريبيينه، صوور خريي..اإلقوىتشتيت -1
 حمل المسلمين على التعلق باإلنجليز، والسير في ركابهم.  -2
  (4) ."الجهاد فريضة وعن دينهم عن المسلمين إبعاد" -3
 الروحي.صلصل.أفينرالخلسلخينواضطراصه وتخزيقوحدته وإفمالسه  -4
 انقسام القاديانيين:ثالثاا: 

 م انقسم أتباعه إلى فريقين: 1908بعد وفاة الميرزا والم أحمد القادياني سنة  
يرى أنه نبي مرسل، وأن من ال يعتقد ذلك يكون كافرًا، وعلى رأس هذه  األول: فريقال

عده، وتسمى هذه الفرقة الفرقة حكيم نور الدين والميرزا بشير أحمد، وهما خلفاء القادياني من ب
 بالقاديانية.
كان يرى أن القادياني ليس نبيًا، ألن ادعاء النبوة خروج عن اإلسالم،  الثاني: فريقال 

إنما هو مصلح ملهم، ويجب إصالح األقوال واآلراء التي وقع فيها القادياني والم أحمد بما ال 
                                                           

 ( .  2/127: يكن، الموسوعة الحركية )ج( ان ر1)
 (.78-77) ص النجار، عامر، القاديانية ( ان ر:2)

 (.73)ص ن ر:  هير، القاديانيةا (3)
م، الموقع: صيد الفوائد 31/1/2017الندوة العالمية للشباب اإلسالمي. القاديانية. تاريخ االطالع:(4) 

(http://www.saaid.net/feraq/mthahb/39.htm.) 
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حمدية، وعرفوا بالفرع الالهوري، نسبة يخرج عن هذا االعتقاد، وأطلق هؤالء على أنفسهم اسم األ
إلى مدينة الهور التي تواجدوا فيها، وهي من أهم المدن في شمال باكستان، ومن أشهر رجال 

الذي قام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة  (2) ومحمد علي (1)هذه الفرقة: خوجة كمال الدين،
القرآن تأويالت فاسدة منكرة، مخالفًا بها فيه نصوص  اإلنجليزية، وأّلف كتاب "بيان القرآن" أّول

إجماع علماء المسلمين في كل زمان، ويعتبر محمد علي من أكثر الشخصيات تأثيرًا في 
 (3) .الالهورية  جماعته 
وهذا يدل بوضوح على اختالف أهل الباطل في أفكارهم ومعتقداتهم، وتنازعهم  

ن اتفقو   لمين.على محاربة اإلسالم والمس اوتناحرهم، وا 
كما هو حال اليهود اليوم، فروم اختالفهم إال أنهم اتفقوا علي الكيد لإلسالم والمسلمين  

 ومحاربة أهل فلسطين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

من األموال خواجة كمال الدين: كان يدعي لنفسه أنه مثل والم أحمد في اإلصالح  والتجديد، أخذ كثيرًا  (1)
وذهب إلى انجلترا لتبليا القاديانية، وسكن في " ووكنج مشن"، ومال إلي انتهاب اللذات وبناء البيوت 

 (.2/699)جالفاخرة. عواجى، فرق معاصرة 
م، في قرية مورار التابعة إلقليم البنجاب بالهند، 1874محمد علي: من أبرز زعماء القاديانية، ولد في عام  (2)

الفرع الالهوري، درس دراسة عصرية عالية وحصل على الماجستير، كان له فضل في توجيه  ويعتبر أمير
القادياني ومساعدته، وكان من أشد المخلصين لالستعمار اإلنجليزي والمحرضين على بذل الطاعة لهم ، 

تعلمين وأهل وقد أنشأ له القادياني مجلة شهرية بإيعاز من االستعمار، بهدف نشر األفكار الهدامة في الم
 (.168-167الثقافة العصرية. ان ر:  هير، القاديانية )ص

(، بخيت، محمد، الفرق القديمة والمعاصرة في 420) ص ( ان ر: الشكعة ، مصطفى، اسالم بال مذاهب3)
 (.332)ص التاريخ اإلسالمي
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 المبحث الثاني

 أبرز المؤسسين 

 بن مرتضى مؤسس القاديانية غالم أحمد: مطلب األولال
 :أول: اسمه

وفي نسبة أسرته يتضارب ( 1)،بن كل محمد بن عطا محمد مرتضى بنهو والم أحمد 
ل: إن أسرته و قيومرة  (2)قوله  فهو يزعم أنه ينتمي إلى أسرة أصلها من المغول من فرع برالس،

، وأخرى فارسية ، ومرة زعم أن أسرته صينية األصل، ومرة أنه من بني فاطمة بنت الرسول 
وكان جده الكبير المرزا " ، (3) قال بأنها جاءت من سمرقند، وزعم مرة أنه يرجع إلى بني إسحاق

حرب دارت بينه الكل محمد، صاحب قرى وأمالك، وصاحب إمارة بنجاب، وقد خسرها في 
 (4)."، وبقيت له خمس قرى من هذا التراث الكبيرالذين استولوا على البنجاب وبين السكة

التعبير  ُألِهَم من اهلل أو ُكلَم على أنه يدعيوكل من سأله عن هذه التقلبات في نسبه    
ومهما قال عن وهذه التناقضات ال مبرر لها إال الجهل واهلل يتنزه عن هذا،  (5)الذي يحبه،

كثيرًا ما يتباهى  قاديانيإلنجليز المستعمرين، وكان الل بعمالتهاأسرته، فإنها أسرة عميلة اشتهرت 
إن "أبيه فيقول:  يحدث المرزا عنو   (6) بأنه هو وأجداده كانوا من المخلصين لخدمة اإلنجليز،

 أبي كان له كرسي في ديوان الحكومة ، وكان من أوفياء الحكومة االنجليزية حتى ساعد
من عنده،  ، وخمسين فرساً م مساعدة طيبة ، ومدها بخمسين جندياً 1857الحكومة في ثورة 

 وخدم الحكومة العالية ولكن بعد ذلك بدأ الزوال واالنحطاط ألسرتي حتى بقيت أسرتي كأسرة
  (7). مزارع فقير"

                                                           

 (.92)ص ان ر: القادياني، التبليا (1)
 (.134ن كتب الغالم كتاب البرية )ص(، نقاًل ع95ان ر:  هير، القاديانية )ص(2) 

القادياني، تحفة و (، 17حاشية أربعين )ص (، نقاًل عن القادياني،126-125السابق )ص المرجع( ان ر: 3)
 (.29كولرة )ص

 (.144-142(، نقاًل عن كتاب البرية للقادياني )ص 23-22الندوي، القادياني ) ص(4)  
 (.20السابق )ص المرجع (5)
 (.144-142) ص  (، نقاًل عن كتاب البرية للقادياني23 -22)ص وي، القادياني( ان ر: الند6)

 (.16)ص نقاًل عن القادياني، تحفة قيصرية (،126-125السابق )ص المرجع (7)



  24 

 :ثانيا: ولدته 
م ، في آخر عهد حكومة السكة في بنجاب 1840م، أو سنة 1839سنة القادياني ولد   

 .(1) في  قرية قاديان  من مديرية كرداسبور

 ثالثا: ثقافته: 
بعض  يد تلقى مبادئ العلم وقرأ في المنطق والعلوم الدينية واألدبية في داره على        
والده يد ذة، مثل فضل إلهي، وفضل أحمد، وكل على شاه، كما قرأ الطب القديم على األسات

"أما العلوم الدينية (2)،الذي كان طبيبًا ماهرًا ، وقد كان يكثر القراءة والطلب وأجهد نفسه في ذلك
نما كان له ولوع بمطالعتها"  ( 3) .فلم يدرسها على يد معلم، وا 

 :رابعا: وظيفته واشتغاله
م، بمرتب يساوي خمس 1864في محكمة حاكم مديرية البنجاب عام  القاديانيل اشتغ

خفق فيه، ثم أعشرة روبية، وقرأ خالل ذلك كتابين في االنجليزية ودخل في اختبار للحقوق و 
لروبنة أبينه الذي رأى أننه في حاجنة إلى مساعدتنه له في إدارة شؤوننه   استقنال بعد أربعنة أعوام

عن  بها، وكان يتفرغ روماً  شارك والده في المحاكمات والقضايا التي كان مشغوالً الخاصنة ، و 
 (4)-كما يقول –ذلك لمطالعة كتب التفسير والحديث والتدبر في القرآن 

 :خامسا: صفاته وأخالقه 
من بداية أمره البساطة وقلة الفطنة واالستغراق، فكان ال ومّما عرف عن القادياني   

راد أن يعرف الوقت وضع أنملته على ميناء الساعة وعد األرقام أة، وكان إذا يحسن مأل الساع
عدًا، وكان ال يحسن لبس األحذية اإلفرانجية الجديدة ، وال يميز األيمن منها من األيسر حتى 

 (5) .اضطر لذلك إلي وضع العالمة عليها بالحبر، وكان يخطئ روم ذلك
ني كان يت اهر بذلك، تمهيدًا لإليحاء إلى الناس ويرى الدكتور والب عواجي أن القاديا 

                                                           

 .146البرية ص القادياني( نقاًل عن 24) ص ( الندوي، القادياني1)
 .24( ان ر: الندوي ،القادياني والقاديانية ، ص2)
 (، نقاًل عن محمود بن والم أحمد ، أحمد رسول آخر الزمان.59محمد ، طائفة القاديانية ) ص ( حسين،3)
 (.59 ) (، حسين، محمد، طائفة القاديانية25-24( ان ر: الندوي ،القادياني )ص4)
 (.1/155(،)  1/44)جنقاًل عن سيرة المهدي  (،26)ص السابق المرجع( 5)
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لهام من اهلل.     (1)بأنه في منا راته وكثرة تأليف الكتب، إنما كان مؤيدًا بقوة ربانية وا 

   :سادسا: أمراضه
 عرف والم أحمد القادياني بإصابته بطائفة من األمراض النفسية والجسدية

له نوبات عصبية عنيفة تؤدي إلى إومائه أحيانًا،  الفتاكة، منها: الهستيريا، التي كانت تسبب
والماليخوليا وهو نوع من الجنون، والسل وأمراض الصدر، ودوار الرأس، وسلس البول، وقد 

عى بأنه مأمور، وأنه يتلقى اإللهامات من اهلل ادّ أن أصيب بالمرَضْين األخَيرْين منذ 
(2). 

للمخالفين  (3)مقذعاً  ل اللسان هجاءً وقد وصف الغالم بالبذاءة وسوء األخالق وطو  
والعلماء المعاصرين وعباد اهلل الصالحين، وكان يكثر من َسبِّ مخالفيه مثل هذه األلفا : فالن 
الجاهل الخليع الكلب األحمق الضال الكذاب اللعين الشيطان الغوي، وأمثال هذه الكلمات 

 (4) .والسباب البذيء الذي ال يصدر إال عن السفهاء والسوقة

 :ه وذريتهجسابعا: زوا
ورزق منه ولدين،  م،1853 أوم 1852سنة  تزوج القادياني مرتين، فكان الزواج األول

م، 1884أحدهما المرزا سلطان أحمد واآلخر المرزا فضل أحمد، وتزوج بعد ذلك في دلهي عام 
، منهم المرزا بشير والقاديانيون يلقبون الزوجة الثانية بأم المؤمنين، وقد ولدت له سائر أوالده

 (5) .والمرزا شريف أحمدصاحب كتاب "سيرة المهدي" الدين محمود، والمرزا بشير أحمد، 

 :عاءات المرزا غالمثامنا: ادّ 
، ♫ (6) مرت دعوة القادياني بعدة مراحل وهذا ما بينه األستاذ من ور جنيوتي 

م 1880العام  ىعي إل، فكان يدّ ياً "لقد ارتقى المتنبئ القادياني في ادعاءاته تدريجعندما قال: 
أنه  م1891ثم ادعى في عام (أنه مجدد الملة ) م1882أنه ملهم من اهلل ثم تدرج وادعى في 

                                                           

 (.2/611)ج عواجي، فرق معاصرةان ر:  (1)
 (.26الندوي، القادياني والقاديانية )ص (،98-97( ان ر:  هير، القاديانية )ص 2)

 .(3559/ 5) العرب لسان، ان ر: ابن من ور،  الذي فيه ُفْح  وَقْذٌف وَسّب َيْقُبُح َنْشُره :الِهجاُء الُمْقِذُع (3) 
 .)103 هير، القاديانية والقادياني) ص ان ر: (4)
 (.28، القادياني والقاديانية )ص( ان ر: الندوي5)

األمين العام لحركة ختم النبوة العالمية، العالمة المحقق الجليل والمجاهد الكبير، من ور أحمد جنيوتي:  (6)
، سابقًا، قام بعقد دورات تدريب للرد على القاديانية -ورئيس إدارة الدعوة واإلرشاد بجنيوت باكستان

 (.3د علي القاديانية )صجنيوتي، األصول الذهبية في الر 
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النبوة ال لية  م1899عى في عام م أنه المهدي ثم ادّ 1898المسيح الموعود ثم ادعى في عام 
 (1).م أنه نبي مستقل"1901عى في عام البروزية وادّ و 

 :تهتاسعا: وفا
م جرى نقا  ومنا رة بين العالم الهندي المشهور موالنا "ثناء اهلل 1907في عام  

الميرزا والم أحمد القادياني، تحدى على إثره القادياني بأن الكاذب المفتري منهما  (2)األمرتسري"
و سيموت، ودعا اهلل تعالى بأن يكون الموت في حياة صاحبه، ويسلِّط عليه داًء مثل الكوليرا أ

 به يكون موته.و الطاعون 
 ىالكوليرا، وبها كان حتفه، ونقلت جثته إلبم أصيب القادياني 1908وفي شهر مايو  

فقد  (ثناء اهلل األمرتسري) قاديان حيث دفن في المقبرة التي سماها بمقبرة الجنة، وأما موالنا 
 (3).توفي بعد أربعين سنة من هالك الكذاب

 ول الحكيم نور الدين البهيريالخليفة األ : المطلب الثاني
زمام قيادة الحركة القاديانية بعد وفاة القادياني ساعده األيمن ورفيقه في الدرب تسلم 

أنه  ىحت ،حاذقاً  وطبيباً  ذكياً معتمده الخاص الحكيم نور الدين البهيري، وكان هذا الشخص و 
ت النائية عن مقاصد الشريعة، يقال: إن تدقيقات الميرزا القادياني والم أحمد العلمية والتأويال

صبح يسيره كما أ لقاديانيحيث بعد التحاقه با (4) ،عصارة أفكار الحكيم نور الدين الشريرة هي
دراك مطامعه والهدفيريد ويموله بكل ما يحتاج من افتراءات،   (5) .من ذلك إبراز شخصيته وا 

ي الغالم مايمكنه من كان محبًا للعز والجاه يتمنى ذلك بأي ثمن كان، وقد وجد ف"و 
تحقيق ما يهدف إليه من الشهرة، فالتحق به وصار أكبر أعوانه والمخطط والمنفذ ألرائه، وكان 

  (6)  "المتنبي يبالا في إكرامه إلي أبعد الحدود
                                                           

 (.232) ص ( من ور، األصول1)
ثم ابتدأ  ،عاماً  14وفقد والده ثم والدته وعمره  ،هن 1285 عام بالهند امرتسر ولد الشيخ أبو الوفاء بمدينة(2) 

د على الفرق والردو  والمنا رة بالدعوة واهتم ،هن1310 طلب العلم حتى برز فيه ، ودرس من عام
. ثناء اهلل وويرهم   وتعرض لالذى بسبب ذلك والهندوس  القاديانية مثل ألهل السنة والجماعة المخالفة

.( https://ar.wikipedia.org/wiki) :م، الموقع2016ديسمبر: 7تاريخ االطالع اآلمر تسري.

 (.245)ص عقائدهاو (، عبيدات، تاريخ الفرق 29-28ان ر: الندوي، القادياني )ص  (3)
 (.241( ان ر: جنيوتي، األصول) ص4)

 (.165ان ر:  هير، القاديانية والقادياني )ص (5)
 (.696ص ( عواجي، والب، فرق معاصرة )6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1285_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1285_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1310%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1310%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3


  27 

وهذا يعني أن البهيري كان له الدور البارز في إنشاء وتصميم الحركة القاديانية، ومن 
 ادياني وعدم فطنته.  ثم التغطية على وباء الق

 أول: نشأته وثقافته:
ه بور في هن في بهيرة من مديرية شا1258في عام  البهيري لد الحكيم نور الدينوُ 

والم رسول كان إمامًا في مسجد بهيرة، وقد درس الحكيم نور والده ، و البنجاب وربي الباكستان
 .وتعلم الخط ومبادئ العربية يةسالدين الفار 

ثم  ،م1858حكومية في روالبندي في عام الرس امدال إحدى للفارسية في وعين أستاذاً 
عين مديرًا لمدرسة لمدة أربع سنوات، ثم تركها وانقطع للدراسة ومالزمة بعض الشيوخ في 
)رامبور(، ثم سافر إلى لكهنو ودرس الطب عن الطبيب المشهور الحكيم على حسين مدة 

 لحجاز، وفي كل ذلك يتلقى العلم عن علماء هذه البلدان،سنتين، ثم سافر إلى بهوبال، ثم إلى ا
 .واشتهر بها -كشمير الجنوبية-ثم عين طبيبًا خاصًا في والية جمون

في سيالكوت وتوثقت  يقيمتعرف على القادياني الذي كان أثناء إقامته في )جمون( و  
صديقه وتكفير من ال بينهما الصداقة وشرع يحرض القادياني على ادعاء النبوة ويؤلف الكتب لت

بمباركة  نور الدين األع م دو بالخليفة األول وخليفة المسيح الموعكان يلقب يؤمن بنبوته، و 
 .ستعمار البريطانياإل

فماذا  (1)ويميل طبعه إلي الدهرية، ملحداً  كانالحكيم نور الدين  ومن الجدير بالذكر أن
ق إدعاءات القادياني ليحقق نتوقع من شخص هذه عقيدته وأفكاره، إلحاد وكفر وتصدي

 لإلستعمار البريطاني ما يريد.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 242) ص ان ر: جنيوتي، األصول (1)
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 ثانيا: صفاته
كان قلق النفس، ثائر الفكر، عقلي النزعة، تأثر بالمدرسة التي : "♫ (1)الندوي يقول

 -خضاع الدين والعقيدة والقرآن للعلوم الطبيعية التي دخلت عن طريق اإلنجليزإتدين بضرورة 
وباألصح  -المقرارات -وباألصح  هر أنه يعارض -تأويل كل ما عارضجديدة في الهند، و 

الطبيعية في ذلك العصر، ولو تعدى ذلك إلى التعسف وتحميل اللغة العربية ما ال  -المشهورات
وكان من جملة ما ادعاه  نور الدين ( 2)،تحتمله، وجنح إلى تأويل المعجزات والحقائق الغيبية"

وقد  ل متحمسًا للقاديانية زعيمًا لها بعد ونائب المسيح الموعود، "أنه خليفة اهلل في األرض 
  (3)".وفاة الميرزا القادياني إلى أن توفي

 ثالثا: وفاته
بالروم من م، 1914م إلي 1908 ل الحكيم نور الدين زعيم األمة القاديانية من 

 آخر حياته فيو  النقا  الذي ثار حول خالفته، ولكنه لم يعزل وبقي في خالفته ست سنوات
سقط عن فرسه، ومات انتقم اهلل منه شر انتقام، فمرض طوياًل حتى فقد شعوره ونطقه بعد أن 

 (4) .نجل الميرزا والم أحمد بشير الدينالخالفة بعده  ثم توجم، 1914من مارس عام  13في 

 الثاني محمود أحمد الخليفة :المطلب الثالث
 :أول: تعينه خليفة

ديانية بعد موت الحكيم نور الدين في مسألة الخالفة فكان البعض القا حدث خالف في
القادياني  كان ابن في نفس الوقت الذي ،ين المولوي محمد علي خليفة ثاني للميرزاييريد تع

                                                           

الندوي: هو أبو الحسن علي بن عبد الحي بن السيد فخر الدين الحسني من سلسلة النسب الكريم الذي (1) 
، إمام، ومفكر إسالمي، وداعية هندي، ومربي، وأديب،  ولد بقرية   ينتهي إلي أمير المؤمنين علي 

م، وحضر دروس التفسير والحديث والفقه 1929علوم لندوة العلماء عام هن، التحق بدار ال1333تكية عام 
على يد عدد من العلماء، له مؤلفات ع يمة، وحصل على شهادات علمية من عدة من مات دولية تقديرًا 

ان ر: اجتباء الندوي، أبو الحسن هن.1420رمضان  23في  ♫لجهوده في خدمة اإلسالم، توفي 
الغوري، أبو الحسن الندوي اإلمام المفكر الداعية المربي األديب   (،36-27علي الندوي )ص 

 (.134-133)ص

 .(33الندوي، القادياني والقاديانية )ص(2) 
 (.2/698)ج( عواجي، فرق معاصرة  3)
 (.166(،  هير، القاديانية )ص33-32الندوي، القادياني )ص ( ان ر:4)
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زوجة الميرزا  جهود ومساعيللخالفة من جهة أخرى، وبفضل  قوياً  مرشحاً  بشير الديناألكبر 
  ،للقادياني كخليفة ثاني بشير الدينريدين اآلخرين تم تعيين وبجهود الم، المسماة نصرت جهان

 (1) .عاماً  24وكان عمره عند توليه الخالفة 

 :ثاينا: صفاته وادعاءاته
، وقد كشف منحرف األخالق وكان شخصاً  ،يعي  برفاهية الملوك بشير الدينكان 

   قلة حول هذا القاديانيون أنفسهم النقاب عن جرائمه وألفت كتب ومطويات بصفة مست
 (2) . الموضوع

نما هو خليفة  ، بما في العالم أجمعوبعد توليه أعلن أنه خليفة ليس للقاديانيين فقط، وا 
ن آالم الحكومة اإلنجليزية بأوكان يوصي أتباعه تفانى في الجاسوسية لها، ذلك بريطانيا التي

نفس المسلك الذي كان عليه  ويرى خدمتهم شرفًا له على مناسباتهمآالمهم، وكان يشاركهم في 
  (3) من قبل. القادياني

ِإَوذْ قَاَل لُْقَماُن عى أن لقمان هو والده، وأنه هو ولد لقمان الذي ذكره اهلل بقوله: ادّ  كما
[، ومما يذكر عن سيرته أنها كانت مملوءة فحشًا وشناعة وفجورًا مما 13]سورة لقمان:  ِلبْنِهِ 

 ( 4)منه. جعل القاديانيين يتألمون 

 :ثالثا: مؤلفاته 
 ،بالتفسننير الكبيننر فنني عشننر مجلنندات وسننمي ،للقننرآن الكننريم ألننف الميننرزا محمننود تفسننيراً 

فني  وفي واقع األمر ليس هذا التفسير إال عبارة عنن خنزعبالت وتنأويالت ركيكنة، كمنا ألنف كتابناً 
ينننة فننني عهنننده فرصنننة سنننيرة والنننده المسنننمى بسنننيرة المهننندي الموعنننود، وقننند أتيحنننت للجماعنننة القاديان

أجنبيننننة بننننالد  عنننندة لتوسننننيع قوائمهننننا تحننننت اإلشننننراف اإلنجليننننزي، ووننننرس زرعهننننا فنننني لننننندن وفنننني
 (5)أخرى.

  

                                                           

 (.2/698)ج واجي، فرق معاصرة تنتسب إلي اإلسالمع (،243) صالذهبية  ان ر: جنيوتي ، األصول(1) 
 (.243ان ر: جنيوتي ، األصول ) ص(2) 
 (.698-2/699ان ر: عواجي، فرق معاصرة تنتسب إلي اإلسالم) (3) 
 السابق. المرجع (4)
 (.243جنيوتي، األصول)ص (5)
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  :رابعا: وفاته
دوران ال، و مروماتيز البواسير، و ال منها:أمراض  ةاستمر في ويه إلى أن عاقبه اهلل بعد

 يستطيع الحراك وال الكالم حتى الرأس، والمراق )الجنون(، والفالج، ولزم الفرا  عدة سنوات ال
بعد ابتالئه عشرات السنين، واستخلف بعده  م،1965مات في هذه األمراض المتراكمة سنة

  (1)ابنه.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.178ان ر:  هير، القاديانية والقادياني )ص (1)
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 المبحث الثالث

 أبرز العقائد القاديانية

بدأ أمره حينما أعلن أنه عثر على قد هو ميرزا والم أحمد، و القاديانية ن منشئ العقيدة إ
في قرية اسمها سرنجار بمنطقة كشمير، وزعم أن السيد المسيح قد  عيسى ر المسيحقب

قتله، و ل في تلك المنطقة حتى بلا من  تهماليهود عليه ومحاول تأمرهاجر إلي كشمير بعد 
العمر مائة وعشرين عامًا ثم توفي في تلك البلدة ودفن في هذا القبر، ولم يقدم ميرزا أي دليل 

 (1)ه.وجد من يصدقلألسف  علي زعمه ولكنه علمي أو ديني
أنه مصلح ومجدد للدين ليس إال، ولما وجد  ، فزعم أوالً "لقد تدرج القادياني في اعتقاده

ه المسيح الموعود، ولما راجت أفكاره عى أنّ من يصدقه، زعم أنه مثيل للمسيح ومشابه له، ثم ادّ 
اقص، ثم صرح بأنه نبي مستقل بالوحي وكثر أتباعه، أعلن أنه النبي المحدث أو النبي الن

 .(2)وبشريعة مستقلة"
قد خالفت القاديانية بمعتقداتها أهل الحق، وتخبط القادياني وأتباعه في متاهات عديدة و 

يمكن تلخيص بعضًا من و ( 3) حيث جاءوا بأفكار شاذة وريبة، وتناقضوا في أقوالهم وأفعالهم،
 فيما يلي :  عدوا فيها عن الحق والصوابالتي ابت مبادئ القاديانية ومعتقداتهم

 خاتم النبيين. إنكار ما ثبت بالقرآن الكريم والسنة المتواترة من كون رسول اهلل  -1
 من أم بال أب فيقولون له أب.  إنكار أن عيسى  -2
 لم يرفعه اهلل إليه.  عتقاد أن عيسى اال -3
 .قرآن في عدة مواضعإنكار معجزات األنبياء التي بلغت حد التواتر، ونطق بها ال -4
ه ه باق، وأنّ وأجمع العلماء على أنّ  عاء نسخ الجهاد الذي جاء األمر به في الكتاب والسنة،ادّ  -5

 .معينة في مواضع اً ييجب وجوبًا كفائيًا على األمة اإلسالمية، ويجب وجوبًا عين
 عاء القادياني أنه المهدي وأنه عيسى بن مريم .ادّ  -6
  (4) .ا بريطانيامللكفار سي اسلمين، ومواالتهالع يم للم ء القاديانيةعدا -7
 .خالفت القاديانية أهل السنة في عقيدتهم في األلوهية  -8

                                                           

 ( .416-415 مذاهب)ص( ان ر: الشكعة، اسالم بال1)
 (.190( الرقب، صالح ، حاضر العالم اإلسالمي) ص2)

 (.2/671)جان ر: عواجي، فرق معاصرة  (3)
 (.7-6) ص ( ان ر: السبيل، اإليضاحات الجلية4)
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 .االعتقاد بالتناسخ والحلول  -9

 عقيدتهم في األلوهية: المطلب األول
يصوم  تعالى أن اهللعي فهو يدّ  ،كفرية في وصف اهلل  للقادياني معتقدات       

: "إني مع الرسول أجيب وأخطىء القادياني  ويصيب، فيقول ويصلى ويكتب ويوقع ويخطئ
)والعياذ باهلل( ، وقد شبه الميرزا رب العزة باألخطبوط البحري(1)وأصيب إني مع الرسول محيط"
: "نستطيع أن نفرض لتصوير وجود اهلل بأن له أيادي وأرجل ومن نصوص القادياني في ذلك

وفي ضخامة ال نهاية لطولها ومثل األخطبوط له  كثيرة، وأعضاؤه بكثرة ال تعد وال تحصى،
  (2).عروق كثيرة هي التي امتدت إلي أنحاء العالم"

ا ال يليق به الدجال الميرزا والم، وأما النصوص القرآنية نزهت اهلل عمّ  اعتقده هذا ما
ِميُ  ٱۡۡلَِصرُي  :فقد قال تعالى ء   وَُهَو ٱلسذ :         أيضا وقال [،11] الشورى:لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

  ٗ ا َيُقولُوَن ُعلُو  [43]اإللسراء: ا ا َكبرِيٗ ُسۡبَحَٰنَُهۥ َوَََعََِٰلَٰ َعمذ
أن اهلل يوقع ويصادق منتهى التشبيه والتجسيم حين زعم صل الحال بالقادياني إلي و قد و 

ليوقع  ،تعالى أوراقًا كثيرة إلى اهلل تقدم يأنبفي الكشف  يترأ اأنعلي طلباته، حيث يقول: " 
بحبر أحمر، وكان  ى األوراقعلوقع اهلل  ، فرأيت أنهاتطلبات التي اقترحالعليها ويصدق 

فسقطت منه قطرات  ،عبد اهلل، ثم نفض الرب القلم يقال له وقت الكشف رجل من مريدي يعند
واب وأث يبالفعل أن أثوابيت انتهى الكشف رأ لما، و يوأثواب مريد يعلى أثواباألحمر الحبر 

   (3)"الحمرة هذهعبد اهلل لطخت ب
بل يصف القادياني إله العالمين بصفات في واية القبح والشناع كلها تدور حول الجنس 
والوالدة على طريقة الباطنية ووالة التشبيه والتجسيم، بل وعلى طريقة النصارى الذين ادعوا أن 

ينفخ به الصور تأييدًا لدعوته  -عن قوله تعالى اهلل -يصرح الغالم بأن اهلل له فم، بل و هلل ولداً 
"ستؤسس جماعة وينفخ اهلل الصور بفمه لتأييدها، وينجذب إلى هذا  حيث قال: (4)،المشئومة

 .(5)الصوت كل سعيد وال يبقى إال األشقياء الذين حقت عليهم الضاللة وخلقوا ليملئوا جهنم" 

                                                           

 ( . 97/ 2(، نقاًل عن القادياني، البشرى )76(  هير، القاديانية )ص1)
 (.75وضيح المرام )صالسابق، نقاًل عن القادياني،  ت المرجع (2)

 (.33، نقاًل عن القادياني، ترياق القلوب )صالسابق المرجع(3) 
 ( 2/674)ج عواجى، فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم  (4)
 (. 5/82)ج، نقاًل عن براهين أحمدية السابق المرجع (5)
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لين إال بإذنه. قال في ضميمة بإنسان له قصر، فيه باب يمنع الداختعالى شبه اهلل و 
 . (1)الوحي: "وال يوصل إلى قصر اهلل وبابه إال هذا الدين األجلى"

أو  صور أن اهلل تعالى يصلي ويصوم، أو يفعل ويرهما من العبادةيتأن من  وال شك
ومن  ؟ أنه ال ح َّ له من العقل فضاًل عن الدين، فلمن يصلي ويصوم الرب  أفعال البشر
 .علوًا كبيراً تعالى اهلل عن هذا  ؟ العباداتبهذه الذي كلفه 

النوم والصحو، والخطأ والصواب، ووير ذلك من ك فاهلل منزه عن صفات النقص
هو الخالق الع يم، والقوي العزيز، يعلم ما و  ،وافتقارهم ضعفهمالبشر ل يتصف بهاصفات التي ال

ورد في الحديث عن قد و  (2)،في السموات وما في األرض وما بينهما وما تحت الثرى
 (3).أنه قال: "إن اهلل ال ينام وال ينبغي له أن ينام" المصطفى 

ووْصُفه تعنالى ويعقب الدكتور والب عواجى على عقيدة القاديانية في األلوهية  فيقول: "
كل هذه األوصاف إنما يطلقها على اهلل  ،أن له ولداً بالتوقيع والكتابة، أو أنه مثل األخطبوط، أو 

تعالى من خرج عنن الحنق واتبنع هنواه وأفسند عقلنه قرنناء السنوء منن الجنن واإلننس، وصنار أضنل 
من األنعام واتخذ دينه لهوًا ولعبًا وفضل العقائد الوثنية والخرافية على دينن اإلسنالم، فانسنلخ مننه 

َحدإ  عالي : فقد قال ت، (4)"وأضله اهلل على علم
َ
ُ أ َمُد  ١قُۡل ُهَو ٱّللذ ُ ٱلصذ   ٣لَۡم يَِِلۡ َولَۡم يُودَلۡ  ٢ٱّللذ

َحُدُۢ 
َ
ا أ ۥ ُكُفوا ُ  [4-1] سورة اإلخالص:  ٤َولَۡم يَُكن َّلذ

 التناسخ والحلول: المطلب الثاني
 مفهوم التناسخ والحلول :

 . (5)الماء في الكوز" لآلخر كحلول : "عبارة عن كون أحد الجسمين  رفاً هو  الحلول
: "تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من وير تخلل زمان فهو  التناسخأما 

 (6)بين التعلقين للتعشق الذاتي بين الروح والجسد"
 

                                                           

 (. 19(، نقاًل عن ضميمة الوحي )ص2/675)  ( عواجى، فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم1)
 (675ص/2)جان ر: عواجى ، فرق تنتسب إلى اإلسالم،(2) 

مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان/ باب في قوله عليه السالم: إن اهلل ال ينام، وفي قوله: حجابه النور لو  (3)
 .295(: ح1/162)جكشفه ألحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 

 (.2/676ج)عواجى ، فرق تنتسب إلى اإلسالم  (4)
 (.125)ص ( الجرجاني، التعريفات5)
 (.93السابق) ص المرجع( 6)
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 اعتقاد غالم أحمد بالحلول والتناسخ:
ناسخ التناسخ والحلول، وأن األنبياء تتب اعتقادهما يدل على  قاديانيفي عبارات ال

أرواحهم وتتقمص روح بعضهم وحقيقتهم جسد بعضهم وت هر في م هر اآلخر، وقد قال بهذا 
 (1) .تثبيت بعثته ونبوته هدفه الخبيث وهو ليصل إلى

كرته ومشابهته قد ولد بعادته وف هذا االعتقاد الفاسد قرر أن إبراهيم  وبناًء على
حينما  هر بم هر  دة حصلت لعيسى، ومثل هذه الوال، وسمي بمحمد القلبية بعد وفاته

بعثته األولى  -كما صرح القاديانيون بذلك-بعث مرتين القادياني أيضًا، وأن الرسول محمدًا 
 (2) .وبعثته األخرى حينما حلت روحانيته في القادياني نفسه

وفي هذا يقول القادياني: "إن مراتب الوجود دائرة، وقد ولد إبراهيم بعادته وفطرته 
بهته القلبية بعد وفاته بنحو ألفي سنة وخمسين، في بيت عبد اهلل بن عبد المطلب وسمي ومشا

 ."(3)بمحمد 
حققت فيهم الحقيقة وقد تأنه مضى مئات األفراد  ىعدّ يكتِف القادياني بذلك بل الم و 

على طريقة بطريق ال ل أنهم أشباح للرسول محمد  عنيالمحمدية عن طريق ال ل وي
ََذ ِعنَد ٱلرذِنَٰمۡح َعۡهدٗ  تعالى: هبقول عليه الخبيثة، ويرد باطنيةالتأويالت ال ِم ٱَّتذ

َ
لََ  ٱلَۡغۡيَب أ طذ

َ
  ا أ

 (4) .[، فمن الذي أخبره بأن هؤالء األ لة هم عند اهلل محمد وأحمد78] سورة مريم: 
وأنا واسطة بينه  فيه  حيث قال: "إن اهلل ُأْنِزل فيَّ  حلول اهلل  يعدّ ين أر به وقد بلا الكفُ  

 . (5)وبين المخلوقات كلها"
  ما يلي:بعقيدة التناسخ  القادياني أسباب تأثر ويري الدكتور والب عواجي، أن من أهم

 لحقائق مصير الروح بعد الموت.تنكره بعده عن الدين و  -1
يه مجاورته للهندوس وميله إليهم وأنه يحقق لهم مكاسب، في أولها هذه العقيدة التي تسبا عل -2

 (6)شخصية المسيح وشخصية محمد عليهما الصالة والسالم.

                                                           

 (.76) ص ( الندوي، القادياني والقاديانية1)
 (.2/671)جعواجي، فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم ان ر: ( 2)
 (.155(، نقاًل عن القادياني، ترياق القلوب )ص 2/672)جالسابق  المرجع( 3)
 (.2/672)جعاصرة تنتسب إلى اإلسالم ( ان ر: عواجي، فرق م4)
 (.75(، نقاًل عن القادياني، البرية) ص2/673)جان ر: عواجي، فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم  (5)
 (. 2/672)جالسابق  المرجع (6)
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 الفرقة  القاديانية ليست من اإلسالم: المطلب الثالث
القادياني    أن النتيجة المنطقية لما يعتقده  ♫الشيخ صفي الدين المباركفوري يرى

فإن  ل شيء،في ك إلسالميةهي أن القاديانية أمة مستقلة عن األمة ا المعتقداتويدعو إليه من 
، وشريعتهم ) الكتاب المبين(، وكتابهم مستقل)القادياني(، ورسولهم مستقل)إنجليزي(إلههم مستقل

أماكنهم حتى مستقل، وشعائر دينهم مستقلة،  الزواج مستقلة، وعبادتهم مستقلة، وقانونهم في
رهم مستقلة، المقدسة مستقلة، وتقويمهم التاريخي مستقل، وميزان الجزاء والعقاب مستقل، ونا

القاديانية بقوله :" إنها قضية شاذة  ♫، وقد وصف الندوي (1)األخرى باقي األممومميزة عن 
ن أدق تعبير وأصحه عنها أنها دين إزاء دين وأمة إزاء أمة"   (2) .من قضايا التاريخ اإٍلسالمي، وا 

فرقة ضالة  أنهام من عقائد يتبين أن القاديانية  بالروم من ادعائها اإلسالما سبق  وبناءً 
تقوم على عقائد باطلة تخالف عقيدة المسلمين لذلك أجمع علماء األمة من أهل السنة على 

 (3) .كفرهم
  (4)لقاديانية،واقف ونضااًل مريرًا مع اولقد كان لعلماء الهند وباكستان من المسلمين م 

م الذي 1953ام المؤتمر المنعقد في كراتشي بباكستان في يناير عومن ذلك ما صدر عن 
: " إن كون القاديانيين أمة خارجة علماء والمشايخ ومما قرر المؤتمراشتركت فيه نخبة من ال

عن األمة اإلسالمية، ليس إال نتيجة طبيعية ومنطقية لما اختاروه هم ألنفسهم من المكانة في 
هم أمة خارجة عن هذه األمة، فهم الذين أحدثوا األسباب التي تقطعهم منن سائر المسلمين وتجعل

 ( 5)سائر المسلمين "
في حكمه على القاديانية: " إن القاديانية مؤامرة شاعر الهند الدكتور محمد إقبال  يقولو 

إن كل طائفنة  مدروسة ترمي إلى تأسيس طائفة جديدة تدعمها نبوة جديدة منافسة لنبوة محمد
جديدة، وتعلن بكفنر جميع المسلمين  دينية في األمة اإلسالمية يقوم كيانها على ادعناء نبنوة

الذين لم يصدقوا بهذه النبنوة المزعومة يجب أن ين ر إليها المسلمون كخطر جدي على وحدة 
وال … المجتمع اإلسالمي ألن وحدته وتماسكه وتضامننه ال تقوم إاّل على عقيدة ختنم النبنوة 

ط .  صحيح إن البهائية في إيران أعرف فني التاريخ طائفنة مسلمنة تجرأت على تخطي هذا الخ
                                                           

 ( . 219-218)ص في تقرير العقيدة والدفاع عنها المباركفوريالشيخ ( ان ر: الصفدي، فدوة، جهود 1)
 (118) ص القادياني والقادياينةالندوي،  (2)
 (.222السابق) ص المرجع( ان ر: 3)

 (.2/682)جان ر: عواجى، فرق معاصرة  (4)
 (. 69( المودودي، ما هي القاديانية ) ص5)
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إذن … أنكرت عقيدة ختم النبوة، ولكنها أعلنت بصراحة أنها طائفة مستقلة، وليست مسلمة 
ما  فليس للقاديانية إاّل أن تختار أحد أمرين: إما أن يتبعوا البهائية في انفصالها عن المسلمين، وا 

في اإلسنالم . إن تفسيراتهم الماكرة ال تنم  أن يتخلوا عنن تفسيراتهم المصطنعة لعقيدة ختم النبوة
إاّل عن حرصهم على البقاء في محيط المجتمع اإلسالمي ليستغلوا انتماءهم إليه في تحقيق 

إن هذه النواحي كلها تبرهن بصراحة … مآربهم السياسية التي ال تتحصل إاّل باسم اإلسالم 
 ( 1) ل االنفصال ".متناهية أن القاديانيين قوم منفصلون عن المسلمين ك

: " إن مواالة ♫ويقنول أبو األعلى المودودي أمينر الجماعنة اإلسالمينة بباكستان 
 ( 2) القاديانيين لإلنجليز )العدو التقليدي للمسلمين( ثم إلسرائيل لدليل قاطع بأنهم وير مسلمين ".

لم  –ف ومع األس –: " والحق إن القاديانية ♫ويقنول الشيخ أبو الحسن الندوي 
ه إلى أنها ليست مجرد عقيدة أو طائفة دينية بيفطن العالنم اإلسنالمي لخطرهنا بعد، ولم ينت

نما هي مؤامرة من منة ضد الن ام اإلسالمي القائم، وثورة ماكرة على اإلسالم الذي  فحسب، وا 
لعقيدة ومعاندة له، إنها تزاحم اإلسالم في كل شيء، وتريد أن تحل محله في ا جاء به محمد 

  (3) والفكر والعاطفة ".
 ومن الفتاوى التي بينت حكم القاديانية:

حكم  سئلت اللجنة عن(: 4317فتوى رقم )، فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
 والم أحمد القادياني.  اإلسالم في جماعة القاديانية ونبيهم المزعوم

فال نبي بعده  لثبوت ذلك بالكتاب والسنة،  ختمت النبوة بنبينا محمد  فكانت اإلجابة:
فمن ادعى النبوة بعد ذلك فهو كذاب، ومن أولئك والم أحمد القادياني، فدعواه النبوة لنفسه 
كذب، وما زعمه القاديانيون من نبوته فهو زعم كاذب، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار 

 .أجل ذلك العلماء بالمملكة باعتبار القاديانيين فرقة كافرة من
فكان السؤال الموجه للجنة: ما حكم الدين الجديد وأتباعه   (:1615أما الفتوى رقم )

يعني دينا يقال له: األحمدية، يحذروا دواعيه الناس باالحتفا  سواء بشيء من آيات قرآنية أو 
ن ، وأين منشأ هذا الدين ومتى، وما الحكم فيممن أسماء اهلل ويحرمون الصالة على النبي 

 يروبون عنه؟

                                                           

 (. 69المودودي، ما هي القاديانية ) ص (1)
 (.  65السابق ) ص المرجع (2)
 ( . 39لندوي، القادياني ) صا( 3)
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لقد صدر الحكم من حكومة الباكستان على هذه الفرقة بأنها خارجة عن  فكان الرد: 
اإلسالم، وكذلك صدر من رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة الحكم عليها بذلك، ومن مؤتمر 

هن، وقد نشر رسالة توضح مبدأ هده 1394المن مات اإلسالمية المنعقد في الرابطة في عام 
 .لطائفة وكيف نشأت ومتى إلى وير ذلك مما يوضح حقيقتهاا

 الخالصة:
طائفة تدعي أن مرزا والم أحمد الهندي نبي يوحى إليه وأنه ال يصح  القاديانية أن 

إسالم أحد حتى يؤمن به، وهو من مواليد القرن الثالث عشر، وقد أخبر اهلل سبحانه في كتابه 
عى أنه لنبيين، وأجمع علماء المسلمين على ذلك، فمن ادّ هو خاتم ا الكريم أن نبينا محمداً 

، ومكذبا لألحاديث فهو كافر لكونه مكذبا لكتاب اهلل  يوجد بعده نبي يوحى إليه من اهلل 
 (1) .إلجماع األمة الدالة على أنه خاتم النبيين، ومخالفاً  الصحيحة عن رسول اهلل 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 






                                                           

 (.313-2/312)ج فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء جمع وترتيب، ، أحمد،( ان ر: الدوي 1)
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 المبحث األول
 المعجزة عند القاديانية وأنواعها. 

  المعجزة عند القاديانيالمطلب األول: 
 المعجزة عند القاديانية:  تصورأولا: 

اهلل في خلقه ال تتبدل  سنةَ  ، وأنَّ "الخوارق والمعجزات ما هي إال رموزٌ المعجزة هي : 
 (1) .غير"وال تت

يقول القادياني في كتابه الخزائن الدفينة: "فاعلم أن المعجزة ليس من فعل العباد بل و 
رادتي، وما يفعل  من أفعال اهلل تعالى، فما كان لرجل أن يقول أني أفعل كذا وكذا باختياري وا 

رادته وتدبيره فهو فعل من أفعال اإلنسان، وال نسميه معجزة بل هو نإنسا مكيدة أو  باختياره وا 
، حيث اّدعى القادياني  هور معجزات لتأييده هي في الحقيقة معجزات لنبينا محمد (2)،سحر"

 (3)في الحقيقية"  ويقول في ذلك: "وكل ما ي هر من آيات تأييدي إنما هو معجزات النبي 
 وهذا مما يدلل على اعتقاد القادياني بالتناسخ، وهذا كفر صريح والعياذ باهلل. 

القادياني إلي أن الخوارق يمكن أن ت هر علي يد أتباع األنبياء، ويؤكد ذلك  وذهب
بقوله: "إن الخوارق التي تصدر على يد وّلي من األولياء هي في الحقيقة معجزة ذلك النبي 

  (4)المتبوع الذي يكون الوّلي من أمته. وهذا واضح وبديهي" 

شارات ول فسنن اهلل ال تتغير وال  -يست أكثر من ذلكإذًا فالمعجزة عند القاديانية رموز وا 
تتبدل_ وليسْت أمرًا خارقًا للعادة، كما هو الحال عند أهل السنة، وترى القاديانية أيضًا أّن 
الخوارق يمكن أّن ت هر علي يد وير النبي كالولي، وبذلك يتضح الفرق بين مفهوم المعجزة 

 عند القاديانية ومفهومها عند أهل السنة.

 

                                                           

 (.86سقالوي، سلسلة دجال قاديان )ص (1)
 (.235القادياني، الخزائن الدفينة )ص (2)

 .(414/ 1ملفو ات) عن نقالً  ،(236 ص) الدفينة الخزائن(3) 
 .(176ص) األحمدية البراهين القادياني،(4) 
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فقد ورد في كتاب الخزائن  ، الل باقية للمعجزات :لكرامات عند القادياني فهيأما ا
 هي القادياني عند ، فالكرامة(1)"الكرامات  الل باقية للمعجزات، وموجبة لزيادة البركات" :الدفينة
 .البركة تستوجب للمعجزة وأثر  ل

 :هكثرة معجزات القادياني عاءادّ ثانياا: 
 حاول من خاللها إثبات دعواه ومن هذه األقوال:للقادياني أقوال عدة ي

السننماء تمطننر باآليننات، واألرض تنننادي بننأن الوقننت وقننت بعثننة أحنند، فهننذان الشنناهدان  "إنّ   -1
لقد حدث الكسوف والخسوف في رمضان قبل مدة منن النزمن، وُمنِنَع  ،قيييقومان اليوم لتصد

ب الحنننديث النبنننوي الشنننريف، الحنننج أيضنننًا، كمنننا أّن الطننناعون أيضنننًا انتشنننر فننني النننبالد بحسننن
 (2)"وباإلضافة إلي ذلك  هرت مني آيات كثيرة شهد عليها مئات الهندوس والمسلمين

" ُأْعِطْينُت آيننة األخبننار الغيبيننة، وال يقنندر أحنند علنى مبننارزتي فنني ذلننك، إّنهننا شننهادات مننن اهلل   -2
 (3)تعالى عندي". 

، وال يقرب أحدًا إال بالحسنات، "أتجوز عقولكم أن القدوس الذي ال يرضى إال بالصالحات  -3
، ويعادي َمْن عاداه هو يحب رجاًل فاسقًا مفترّيًا، ويمهله إلى عمر أزيد من عمر نبينا 

ويوالي َمْن وااله، وُيْنِزُل له آيات، ويكرمه بتأييدات، وينصره بمعجزات، ويخصه ببركات، 
مواقع المعرات، وي فره في كل موطن على أعدائه، ويعصمه من مواضع المضرات، و 

، فيقتل عدوه بسيف من السماوات، مع باهله بسخط من عنده، ويتجالد له ويهلك ويخزي من
أّنه يعلم أّنه يفتري على اهلل، ثم مع االفتراء يعرض على الناس تلك المفتريات، ليضل الذين 

الذين  أنصره اهلل مع افترائه، أو هو من عند اهلل ومن ،ال يعلمون. فما رأيكم في الرجل
ن هم إال  يصدقون؟ وهل ينجو المتحلمون الذين يقولون أوحي إلينا وما أوحي إليهم شيء، وا 

إن هذا الرجل الذي سمعتم ذكره وذكر ما من  ،يكذبون؟ ثم أستفتيكمم مرة ثالثة أيها العالمون
ب منها أن الشهب الثواق ،قد أعطاه اهلل آيات أخرى دون ذلك لعل الناس يعرفون، اهلل عليه

انقضت له مرتان، وشهد على صدقه القمران ، إذا انخسفا في رمضان، وقد أخبر به 
  (4)القرآن، إذ ذكرهما في عالمات آخر الزمان، ثم الحديث فصل ما كان مجماًل في الفرقان"

                                                           

 (. 14/114ج(، نقاًل عن الخزائن الروحانية )253قادياني، الخزائن الدفينة )صال (1)
 (.41القادياني، ضرورة اإلمام )ص (2)
 السابق. المرجع (3)
 (8القادياني، االستفتاء )ص (4)
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ّن الكاذبين ال ُيْفَتح لهم هذا الباب،  -4 ّني ُأْعطيُت آياٍت وبركاٍت، وأنواع النصرة وتأييدات، وا  "وا 
  (1)و لم يبَق منهم بالمجاهدة إال األعصاب." ول

ومن النصوص السابقة يتضح مبالغة القاديانية باّدعاء المعجزات واآليات، حتى أنه 
يدعي شهادة الهندوس والمسلمين على كثير منها، فليت شعري لماذا لم يتبعه الهندوس 

 ويؤمنوا بدعوته، لو كان ما يقول حقًا.

 تفوق معجزاته على معجزات األنبياء عليهم السالم: ثالثاا: القادياني يدعي
اّدعى القادياني أّنه ُأْعِطي معجزات تفوق كل معجزات األنبياء عليهم السالم ومن أقواله في 

 ذلك:

"جاء أنبياء كثيرون، ولكن لم يتقدم أحد علّي في معرفة اهلل، وكل ما ُأعطي لجميع  -
 (2)".األنبياء أعطيته أنا وحدي بأكمله

ّن اهلل أنزل إلثبات رسالتي آيات لو ُوزعت على ألف نبي لثبتت بها رسالتهم، و لكن "إ -
 ( 3)".الشياطين من الناس ال يصدقون هذا

 رابعاا: تناقض وكذب القادياني في تحديد معجزاته:
ذكر القادياني أن عدد معجزاته بلغت مائة ألف فيقول في ذلك: "وقد رأوا مّني أكثر من 

، وال شك أّن هذا الرقم كبير جداً  (4)وخوارق ومعجزات فنسي كل منهم ما رأى"، مائة ألف آيات
 والغريب أّنه لم يحدد َمْن هم الذين رأوا هذه المعجزات، بآالفها حسب ادعائه!!!

ولكّنه عاد وأنقص العدد وقال أّن عدد معجزاته عشرة آالف فقال: "ذكرت في هذا 
فنجده يتراجع من مئة ألف إلى عشرة اآلف، فأي  (5) "،الكتاب أن آياتي بلغت عشرة آالف آية

 عاقٍل يقول أو يقبل هذا الكالم؟!! 

م، في كتاب )حقيقة الوحي( أن معجزاته بلغت أكثر من ثالثمائة 1907ثم يقول عام 
ألف حيث يقول : "وأقول حالفًا باهلل الذي نفسي بيده أّنه هو الذي بعثني، وهو الذي سّماني نبيًا، 

                                                           

 (.73)صالقادياني، االستفتاء   (1)
 (.288-287(، نقاًل عن القادياني، در ثمين )ص55 هير، القاديانية )ص (2)
 (.317(، نقاًل عن عين معرفة )ص80السابق )ص المرجع (3)
 (.6القادياني، مواهب الرحمن )ص( 4)
 (.23القادياني، التجليات اإللهية )ص (5)
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لذي دعاني مسيحًا موعودًا، وقد أ هر لتصديقي آيات ع يمة بلا عددها ثالثمائة وهو ا
 ( 1)ألف".

م ، أّن عدد معجزاته بلا المليون، وفي ذلك يقول: " فكل 1903مع العلم أّنه قال عام 
هذه االعتراضات ناتجة عن الجهل والعمى والتعنت، وليس منشأها األمانة والبحث عن الحقيقة 

  (2) رت على يده أكثر من مليون آية إلى اآلن، وال تزال ت هر".عند شخص  ه

وبناًء على ما سبق تضاربت أقوال القادياني حول معجزاته فمرة مائة ألف، ومرة عشرة  
 اآلف، ومرة ثالثمائة ألف، ومرة مليون، ما هذا التناقض الواضح؟!!

 المطلب الثاني : أنواع المعجزات عند القادياني
 وع األول: المعجزات المنقولة:أولا: الن

وُتسرد كالمنقوالت على سبيل القصص والحكايات  هي معجزات محجوبة الحقيقة
 فهل معجزات األنبياء منقوالت وحكايات؟؟ (  3)فقط،

وهذا بال شك يوضح تطاول القادياني على معجزات األنبياء، ومحاولته التقليل من 
 وهمية المزعومة.لعله يستطيع أن يبرز معجزاته ال شأنها 

 العقلية: ثانياا: النوع الثاني: المعجزات
 (4)اهلل، وال تزال ت هر إلى يوم القيامة، من كونها على ويشهد العقل يعرفها التي وهي 

حيث يقول القادياني: "إّن معجزات األنبياء السابقين قد انتهت مع وفاتهم، أّما معجزات نبينا 
ويريد القادياني بذلك  (5)يوم ولن تزال ت هر إلى يوم القيامة"،، فال تزال ت هر حتى الاألكرم 

  . التسويق لمعجزاته المدعاة

 

 

                                                           

 (.462القادياني، حقيقة الوحى )ص (1)

 (.61القادياني، تذكرة الشهادتين )ص (2)
 (.165ص)األحمدية  البراهين القادياني،ان ر:  (3)
 .السابق المرجع: ان ر (4)
 (.38/ 3ج(، نقاًل عن القادياني، ملفو ات ) 236القادياني، الخزائن الدفينة )ص  (5)
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 ثالثاا: النوع الثالث: أنباء األزمنة الخالية:
 والكهنة والرّمالين المنجمين بيان أسلوب تشبه التي -الخالية األزمنة وأخبار وهي أنباء

ار األمم السابقة يمكن للمنجمين والكهنة التنبؤ بها، ولكن ويّدعي القادياني أّن أخب (1)والمؤرخين،
هذا يدل على جهل القادياني، فنحن لم نسمع عن كاهن قد تنبأ باألحداث التي جرت لقوم عاٍد 

 أو ثموٍد، فهذا ال يمكن أن يحصل إال في عرف القادياني، وَمْن عّطل عقله وأتبع هواه. 

 تحالفها القدرة األلوهية: رابعاا: النوع الرابع: نبوءات غيبية
وهي  (2)األلوهية، قدرة تحالفها بل أخبار، مجرد ليست ويبية وأخبار وهي نبوءات

زالزل أو تفشى الطاعون، وسنتناول بإذن اهلل الحديث بالتفصيل عن أمثال  حدوث عن كاإلنباء
 هذه التنبؤات في المبحث السابع من الفصل الثاني.

"وكما أّن المعجزات محجوبة  ين أنواع المعجزات السابقة :ويقول القادياني مفاضالا ب
التي تشبه  -الحقيقة ال تساوي المعجزات العقلية، كذلك ال تساوي األنباء وأخبار األزمنة الخالية

نبوءات وأخبار ويبية ليست مجرد أخبار  -أسلوب بيان المنجمين والرّمالين والكهنة والمؤرخين
 -ألن هناك كثيرًا من الناس في الدنيا أيضًا فضاًل عن األنبياء  أيضاً بل تحالفها قدرة األلوهية 

اندالع حروب، أو وقوع  ُيدلون بأنباء قبل أوانها  كاإلنباء عن حدوث زالزل، أو تفشي وباء، أو
سيغزون قومًا آخرين وسيحدث كذا وكذا، وقد تحققت مرارًا نبوءة من  أن قوماً مجاعة، أو 

واألخبار الغيبية التي تحالفها آيات قدرة اهلل ويستحيل أن يشارك فيها فالنبوءات  ،نبوءاتهم
الرّمالون والحالمون والمنجمون وويرهم، سُتعدُّ ع يمة وكاملة إلزالة الشبهات من هذا القبيل. 
بمعنى أنه يتراءى فيها لمعان ع يم لتدفق جالل اهلل الكامل وتأييداته التي تدل بالبداهة على 

نه وتعالى الخاصة، وأن تشمل نبأ النصرة الذي ُينبئ بكل وضوح عن انتصار توجهاته سبحا
  (3)صاحب النبوءة وفشل المعارضين، وعزته وذلة المعاندين، وازدهاره وانحطاط األعداء." 

 اا: تفضيل المعجزات العقلية والستهانة بباقي المعجزات:خامس
ل بكثير من المنقوالت التى تسرد زعم القادياني أن المعجزات العقلية المشاهدة، أفض

على سبيل القصص، حيث يقول: "إن المعجزة التي يعرفها العقل ويشهد على كونها من اهلل، 

                                                           

 .(168ص)األحمدية  ان ر: القادياني، البراهين (1)

 السابق. المرجعان ر:  (2)
 .(169-168ص) السابق المرجع(3) 
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أفضل بآالف المرات من المعجزات التي تسرد كالمنقوالت على سبيل القصص والحكايات 
 وللترجيح عند القادياني سببان اثنان: (1)فقط"

ليست في حكم المشهود والمحسوس، عند من ُخلق بعد مئات السنين  المعجزات المنقولة أولا:
 من  هورها، ولكونها أخبار منقولة ال تحتل نفس الدرجة التي تحتلها المشاهدات والمرئيات. 

الذين رأوا المعجزات المنقولة التي تفوق إدراك العقل، ال تكون مدعاة القتناعهم التام،   ثانياا:
   (2) ب التي ُيريها المشعوذون.فهناك كثير من العجائ

العقلية بقوله: "ولكن كيف يمكننا اإلثبات لمعاند  المعجزات تفضيلهويعقب القادياني بعد
فمنهم من صنع ثعبانًا ومنهم  -متعصب أّن العجائب التي  هرت من األنبياء من هذا القبيل

   (3)منزَّهة من الشعوذات التي ُيريها المشعوذون."  -من أحيا ميَّتا

وتعاميه عن المعجزات الواردة في  ويدل على جهل القادياني وير صحيح وهذا القول
نكاره للمتواتر من المعجزات التي يعجز عنها البشر، فمن المعلوم  الكتاب والسنة النبوية، وا 
بالدين من الضرورة أن المعجزة أمر خارق للقوانين والنواميس، والفرق بينها وبين ما يفعله أهل 

  (4)لشعوذة، أن األخير يحدث بالتعلم والحيلة والخداع. ا

ومن المالح  أّن القادياني في قوله أطلق على معجزات األنبياء مسمى العجائب، ومن 
المعلوم أّن القرآن الكريم سماها آيات وبراهين، ولم َيرد عن أهل السنة والجماعة هذا االستعمال، 

ة معجزات األنبياء بما قد يقع من البشر، ويكشف حقيقة وهو يدل بوضوح على مساواة القادياني
 ين يرها يأتي أن والجن اإلنس من أحد يمكن ال جهل القادياني بمكانة معجزات األنبياء، التي

 (5) أن يبطلها. وال

 

 

                                                           

 (.165ص)األحمدية  القادياني، البراهين (1)
 .لسنصقالخرجعالاهظر:(2) 

 اللسنصق.الخرجع(3) 

 (.7ص)األهصينءخعجزاتخصنرك اهظر:(4)

 .(2/243)جالخلسيحدينصدللخنالوحيحالجوابتيخي. اصن(5)
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 :عند القادياني الحكمة من وراء معجزات األنبياء وخرق العادةاا: سادس
 ء معجزات األنبياء عليهم السالم وهما:  يري القادياني أن هناك حكمتين ورا

يقول ، حيث وأنها ليست مقيدة باألسباب، وليزداد اإليمان وينقطع الشك بيان قدرة اهلل   -1
القادياني:" أال تعلم كيف خلق اهلل آدم وعيسى، وتتلو ذكرهما في القرآن ثم تنسى؟ أنسيت 

رعون اللئيم؟ فبين لنا أي فلك كان قصة الكليم وفلق البحر الع يم، إذ أجاز البحر وأورق ف
ركبه موسى؟ وما قص اهلل هذه القصص عبثًا بل أودعاها معارف ع مى، لتعلموا أن قدرة 
اهلل ليست مقيدة في األسباب، وليزداد إيمانكم وتفتح عيونكم وتنقطع عروق االرتياب، 

ومن  ،قدرته وال تبلى ولتعرفوا أن ربكم قدير كامل ما ُسدَّ عليه باب من األبواب، وال تنتهي
  (1)."أنكر سعة قدرته وقيدها بسبب لقلة فطنته فقد خّر من ُذَرى الصدق وهوى

فيقول القادياني: "وقد ضل الذين زعموا  ،التعريف بأولياء اهلل حتى ال تضيع ثمرات العباد  -2
ن هم إال  أنهم أحصوا سنن اهلل وأنهم بقوانينه يحيطون. سبحانه وتعالى عما يصفون! وا 

بل الحق أن سنته أرفع من التحديد واإلحصاء، وله عادات، فيخرق  ،كالعمي أو أضل سبيالً 
بعض عاداته لألحباء، واألتقياء، ويبدي لهم ما ال ُيتصور وال ُيرى. ولوال ذلك لشقي طالبه، 

وواهلل لو ال خرق العادات لضاعت ، ونكر جنابه، ومات عشاقه في الحجب والغشاء والعمى
بادات، وماتت عباده تحت مكائد أهل المعاداة، ولصار المنقطعون خاسرين في ثمرات الع

الدنيا واألخرى، ولضاعت نفوسهم من الهجران، وماتوا وما لهم عينان، وما كان أحد كمثلهم 
نهم تركوا له عيشهم وراحتهم، فكيف يترك الحبُّ من كان  ن اهلل َجّنتهم وُجّنتهم، وا  أشقى. وا 

والخلق ُعمي كلهم ال يعرفون أولياءه، فيعّرفهم بآياٍت  ،إلى من مشىله؟ بل يسعى فضله 
 (2)فما معنى اآليات؟"  ..يجّليها كالضحى. ولو ال ترك العادات.

أن اهلل عي يدّ القادياني ف ،وال شك أن في هذا طعن في عقيدة ختم النبوة بمحمد 
وأنه ال يخرق  ا ن ير في هذه الدنيا،ال يرى له يخرق عادته ألصفيائه وأوليائه، فيفعل لهم أفعاالً 

عادته إال لمن خرق عادته وتزكى، وأنه يبدل عادته للُمبدِّلين، وأنه يتجلى لعباده المنقطعين بقدرة 
ذا استفتحوا بجهدهم  نادرة، ويقوم لهم بعناية مبتكرة، فُيري لهم آيات ما مسها أحد وما دنا، وا 

قبالهم على الحضرة، قض  (3).ق العادةاألمر لهم بخر  ىوا 

                                                           

 (.4القادياني ، مواهب الرحمن )ص( 1)
 (.10-9السابق )ص المرجع( 2)
 (.11-10القادياني ، مواهب الرحمن )ص (3)



  46 

كما تكون  المعجزة عند القادياني تكون ألصفياء وأولياء اهلل وهذا ما يؤكد لنا أن 
للنبي، وأّن باب المعجزات الزال مفتوحًا لكل من تزكى وانقطع للعبادة من األولياء، وال يخفى أّن 

ياني هناك هدف خبيث من وراء فتح باب المعجزات علي مصراعيه، وهو فتح المجال للقاد
 . وأمثاله إلدعاء النبوة، واالصطفاء من اهلل 
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 المبحث الثاني
  معجزة اللغة العربية 

 السامية، اللغات أسمى هي لغتهم وأنّ  السامي، الجنس أفضل هم العرب ال شك أنّ 
 (1)الدهر. وجه على باقٍ  القرآن معجز كتاب بها ينزل ألنوأصلحها، خصائص، وأكثرها وأثراها،

في تأليف الكتب  وقد زعم القادياني أّنه ُأعطي معجزة اللغة العربية وأّنه مؤيد من اهلل 
العربية، بل إّن اهلل تبارك وتعالى هو من كان يملي عليه تلك الكتب، وأنه لم يكن بإمكانه 

قافته أو يصنف كتابًا بلغة عربية فصيحة، ولكن ث بالن ر إلى علمه الذي اكتسبه أن يكتب مقاالً 
العربية كانت هبة إلهية ُأعطيها كمعجزة، جعلته قادرًا على تأليف ما يربو على عشرين كتابًا 
ومقااًل بلسان عربي مبين، ويؤكد القادياني أّن ما ألّفه بالعربية كان بتأييد إلهي، وليس بناًء على 

 (2)علم مكتسب. 

القادياني، وقد جاء في  اتكتاب خالل من  هرت هذه المعجزة أنّ  القاديانية واّدعت  
المعروفة  هذه المعجزة قد تحققت عمليًّا  أي من خالل كتاباته  موقعهم الحديث عن ذلك: "

لم يكن  ببالوتها وبِرفعة مضمونها، كما تحققت من خالل التحدي وهزيمة الخصوم في قبوله،
قراءة للقرآن ومن يعرف من العربية إال ما يتعلمه أي مسلم عادي  من   المسيح الموعود 

من المدن الكبيرة ذات  من قرية نائية، ولم يكن قريباً  ، لقد كان قراءة عادية ال تُنتج كاتباً 
بيت  3000ضّمنها أكثر من  ومع هذا كتب أكثر من عشرين كتاباً  ،المعاهد والمدارس الدينية

،شعر عمودي مما يحمل مضامين ع يمة ببالوة وصلت الذروة"
لمبحث سنتناول وفي هذا ا(  3)

 .هذا الزعم مع الرد عليه 

 عند القاديانية  معجزة اللغة العربية: المطلب األول
 وأقواله في ذلك: اللغة العربية من إدعاءات القادياني حول معجزةأولا: 

لني منن  عطنيَ ومنن ننوادر منا أُ  اللغة العربية من كرامات ومعجزات القادياني، حينث يقنول: "  -1
مننن العلمنناء،  مننن المعجننزات، فلننو جهننز سننلطان عسننكراً  لَ ِعنني هننذا قنند جُ الكرامننات، أن كالمنن

                                                           

 (.245 /1)جبوية على ضوء القرآن والسنة ان ر: أبو شهبة، السيرة الن(1) 
 (.230-228ان ر: سقالوي، سلسلة دجال قاديان )ص  (2)
م. الموقع: العربي 2016مايو 3ثالثون دليال على صدق المسيح الموعود عليه السالم. تاريخ االطالع:  (3)

/ (http://new.islamahmadiyya.netالرسمي للجماعة اإلسالمية األحمدية )
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اهلل إني  أرجو منن حضنرة الكبريناء أن يكنون  ح اإلنشاء،  فوملليبارزوني في تفسير القرآن و 
لي ولبة وفتح مبين على األعداء، لذلك بثثت الكتب وأشنعت الصنحف النخنب فني األقطنار، 

نفسه من أبطال هذه المضمار، وما كان ألحد من  وحثثت على هذا المصارعة كل من يزعم
  (1)علماء هذه الديار أن يبارزني فيما دعوتهم بإذن اهلل القهار." 

أعطيت آية الفصاحة والبالوة بالعربية  لقد "معجزة اللغة العربية  ل لمعجزة القرآن الكريم:   -2
 (2)في ذلك"  تيعلى مبارز  عجزة القرآن الكريم، ال أحد يقدرك ل لم

" ومننن آينناتي أن اهلل معرفننة القادينناني بالعربيننة هبننة إلهيننة محضننة، وهننذا يتضننح مننن قولننه:   -3
ليكنننون آينننة عنننند أهنننل الفكنننر و الفطننننة ،   وهنننب لننني ملكنننة خارقنننة للعنننادة فننني اللسنننان العربننني

فتحننت لنني أبننواب نننوادر العربيننة و ... اً والسننبب فنني ذلننك أننني كنننت ال أعلننم العربيننة إال طفيفنن
 ( 3) " محبرة ية، حتى أمليت فيها رسائل مبتكرة وكتباً اللطائف األدب

ومن مجمل كالم القادياني يتبين أنه نسب إلى نفسنه ملكنة خارقنة ومعجنزة إلهينة فني التحندث 
في اللغة العربية وهذا منا لنم نجنده عنند قنراءة كتبنه المنألى باألخطناء النحوينة واإلمالئينة واللغوينة 

، وهذا ما يتعارض تعارضًا كليًا مع (4)رة كمقامات الحريريفضال عن سرقاته من كتب أدبية شهي
 المعجزة الُمّدعاة.

 بلسان أرسل من رسول إال كما ويرد على إَدعاءات القادياني السابقة، أن اهلل تعالى ما
يقول تعالى: عليهم الحجة، ولُيْثبت وَنهيه، أمر اهلل من أرسل إليهم ما ليبين لهم قومه ولغتهم

                                                           

 ( .19) ص القادياني، إعجاز المسيح القادياني  (1)
 (.40القادياني، ضرورة اإلمام )ص (2)
 (.623القادياني، الخزائن الدفينة ) ص (3)
الحريري: هو أبو محمد محمد بن القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري الحرامي البصري أديب من  (4)

ل،م( من أكبر أدباء العرب، 1112سبتمبر  11هن/ 516رجب  6 -م 1054هن/446أدباء البصرة )

لم يبلا كتاب ، و وصاحب مقامات الحريري رالودوزخننوقصورالقصورزخننودور:لسخنهلطيفتنريخ
من كتب األدب في العربية ما بلغته مقامات الحريري من ُبعد الصيت واستطارة الشهرة، ولم يكد الحريري 

في بغداد على كتابتها، وتسابق العلماء على قراءتها عليه، وذكروا  ينتهي من إنشائها حتى أقبل الوراقون
م( على سبعمائة نسخة، وبلا من شهرتها في 1110 -هن  514أنه وقَّع بخطه في عدة شهور من سنة )

حياة الحريري أن أقبل من األندلس فريق من علمائها لقراءة المقامات عليه، ثم عادوا إلى بالدهم حيث 
 اليق ان وعبرة الجنان ان ر: مرآة العلماء واألدباء، وتناولوها رواية وحفً ا ومدارسة وشرًحا.تلقاها عنهم 

م، الموقع: 2017إبريل 4محمد الحريري. تاريخ االطالع:  ، (168/ 3)ج
https://ar.wikipedia.org/wiki)/) 
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 ٓ ّۡ َوَما
َ
ُ َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء  وَ أ َ لَُهۡم  َفيُِضلُّ ٱّللذ ِ  بِلَِساِن قَوۡمِهِۦ ِِلُبَّي 

ّذُسوٍل إِلذ ُهَو َسلۡنَا مِن 
إال  ن أن اهلل سبحانه وتعالى لم يرسل نبياً من اآلية الكريمة يتبيّ [، ف4: إبراهيم] ٱۡۡلَِكيُم  ٱلَۡعزِيزُ 

 ويفهموه، وليكون ذلك أسرع لالستجابة، ولكن ما يعرفه الجميع أنّ  ،همويتحدث بلغة قومه ليفهم
 عائه.، وهذا يدل بوضوح على بطالن ادّ هقومو  القاديانياللغة العربية ليست لغة 

 في العربية: القادياني أقسام مؤلفاتثانياا: 
  يحصر القادياني كتاباته في العربية بطريقين اثنين:  

بمنتهننى السننهولة  ىة مننن األلفننا  والمعنناني تتننراءى لننه وتتننوالسلسننل وهننوالطريــق األول:  -
: "وبنننالروم منننن أننننني ال أتجشنننم أي مشنننقة وعنننناء فننني مثنننل هنننذه يقنننول فننني ذلنننك يكتبهنننا،ف

ه لنو لنم ينوفقني ، بمعننى أّننالكلمات والمفاهيم في واقع األمنر ال تفنوق قنوتي العقلينة كثينراً 
ٍء مننن يهلل تعننالى أن أكتبهننا ببننذل شننيينند اإللهنني بشننكل خنناص فننإنني أسننتطيع بفضننل اأالت

الجهد وكثير من الوقت، وذلك ببركة التأييد اإللهي العادي العام النذي هنو جنزء ال يتجنزأ 
   (1)من خواص الفطرة اإلنسانية، واهلل أعلم". 

بق يتبين ورور القادياني وتبجحنه فهنو ينّدعى أننه بمزيند منن الجهند اومن نص القادياني الس 
حي اإللهني، والصنواب أننه يسنتطيع أن و ن يكتب نصوص ال تقل عن نصوص النوالوقت يمكنه أ

 يكتب نصوص مفتراة، ومنسوبة كذبًا إلي الوحي.

" : ويقننول عننن هننذا الطريننق، مننا يننتم بطريننق خننارق للعننادة كليننةً الثــاني: الطريــق  -
 أنني حين أكتب شيئًا بالعربية مثاًل وأحتاج إلى بعنض الكلمنات التنى يتطلبهنا السنياق وال
أعرفهننا فننإن الننوحي اإللهنني يهننديني إليهننا، حيننث يلقنني روح القنندس تلننك الكلمننة فنني قلبنني 

، ويجريها على لسناني وأننا فني حالنة ويبوبنة وعلنى سنبيل المثنال ،  على شكل وحي متلوٍّ
احتجت أثنناء الكتابنة بالعربينة إلنى منا يعنني "كثنرة العينال" ولنم أعنرف تلنك الكلمنة، وكنان 

 ( 2) ي في قلبي فورا لف  "الَضَفف" على صورة وحي متلّو."السياق يتطلبها، فألق

وهننذا الطريننق يبطننل ويهنندم معجننزة اللغننة العربيننة المفتننراة  فكيننف يكننون لنندى القادينناني معجننزة 
البيان والكالم؟ وال يعرف بعض الكلمات التي يتطلبها السياق؟ وكيف تكون الغيبوبنة منن حناالت 

 الوحي اإللهي ؟

                                                           

 .(52-51صالقادياني، نزول المسيح ) (1)
 .سابقال المرجع(2) 
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 اني على الطاعنين في معجزة اللغة العربية:ثالثاا: رد القادي
مر فني وينه، تلقد لقي القادياني اعتراضًا واسعًا على دعنواه الفصناحة والبالونة ولكننه اسن 

 ومن أقواله:

" فأثناء الكتابة بالعربية ترد على قلبي مئات الجمل على شكل وحني متلنّو، أو يرينيهنا منالك  -1
آيات من القرآن الكنريم وبعضنها شنبه آينات منع  مكتوبة على ورقة  وتكون بعض تلك الجمل

وفني بعنض األحينان أعنرف فيمنا بعند أّن الجملنة الفالنينة التني كاننت قند  ،شيء من التصرف
وبما أن اهلل تعالى هو  ،ُألقيت علّي من عند اهلل تعالى كوحي متلو توجد أيضًا في كتاب كذا

بيل النوحي جملنة رائعنة أو شنعرًا مالك كنل شنيء فلنه الخينار كلّنه أن يننزل علنى قلبني علنى سن
  (1)  جمياًل سبق أن ورد أيضًا في أحد الكتب أو الدواوين."

ومن قول القادياني يتضح ُبْطالن ما اّدعاه من قدرِتِه على التأليف والكتابة بالعربية، 
 وما يقوله هو وسيلة للتهرب من سرقة علم اآلخرين.

لكنريم معتمندين علنى قواعند نحنوهم الزائنف، ولكنن " لقد طعن بعض الُجهَّال حتى في القنرآن ا -2
والحق أن ال أحند سنوى اهلل تعنالى يملنك علنم اللغنة الواسنع.  ،كل هذه المطاعن سخيفة للغاية

ّن اللغننة كمننا تتغيننر إلننى حنند مننا بنناختالف المكننان فإنهننا تتغيننر كننذلك بتغيننر الزمننان. فلننو  ،وا 
مكة والمدينة وبالد الشام وويرها لوجدنا ن رنا إلى اللهجات العربية السائدة اليوم في مصر و 

أنهننا تقضنني علننى قواعنند الصننرف والنحننو بأسننرها، ومننن الممكننن أن تكننون مثننل هننذه اللهجننات 
النذي هنو المفتناح  -... والحنق أن لسنان العنرب ن قبل أيضًا في زمن منن األزمنانموجودة م

 (2)هو محيط ال شاطئ له" -الحقيقي للصرف والنحو
لتهرب من أخطاء اللغة والبالوة والنحو التني امنتألت بهنا كتبنه، وهذه وسيلة أخرى ل

 ومؤلفاته بالعربية.
 وقد رّد القادياني على العائبين على مؤلفاته بالعربية بردود، أهمها ما يلي:

 أنهم ال يتصفحون كتبه العربية إال بحثًا عن األخطاء فيها. -1
   (3)القادياني كتبه. أنهم لم يأخذوا بعين االعتبار العجلة التي ألف بها  -2

 
                                                           

 .(53-52يح )صنزول المسالقادياني،  (1)
 .(54-53)ص السابق  المرجع (2)

 (.630-629)ص الخزائن الدفينةلقادياني، ن ر: اا(3) 
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    (1)أنهم يعدون سهو الناسخ ضمن قائمة األوالط والسبب في ذلك تعصبهم.  -3
القرآن وحده هو المنزه من السهو والخطأ، وأمنا البشنر فلنم يسنلم كنالم أحند مننهم منن هنذا  -4

  (2)العيب. 

تنننأليف كتنننب ضنننخمة بالعربينننة أو الفارسنننية لنننيس مسنننتبعدًا أن يصننندر عننننه خطنننأ منننا منننن  -5
  (3)والنحوية. أألخطاء الصرفية ا

 ومّما سبق يتضح لنا ما يلي: 
 جهل القادياني باللغة العربية وعلومها. -1
إقننرار القادينناني بسننرقاته مننن كتننب اآلخننرين وتعللننه بننأن اهلل هننو مالننك كننل شننيء، وهننذه كلمننة  -2

قين، حننق أرينند بهننا باطننل، فلننو أّن اهلل أيننده كمننا يننزعم، لننم نجنند تشننابه بننين كتبننه وكتننب السنناب
 فخزائن اهلل ال تنفذ ولكن خزائن القادياني هي التي نفذت. 

النصننوص السننابقة تنندل بوضننوح علننى بطننالن إدعنناءات القادينناني بننأن اهلل وهبننه ملكننة خارقننة  -3
 للعادة، حيث لم تخلو كتابته عن األخطاء المتنوعة وهذا ما أقر به القادياني.

 مؤلفاته:ه و برابعاا: القادياني يطلب المعونة والمدد في كت

رة بناعوا ضنمائرهم بالندوالرات، وال دَ ون َوناعُ َمنلقد اجتمع حول القاديناني أشنخاص مثلنه طَ  
يهمهم القيود الشرعية وال الحدود األخالقية، بل يستغلون كل شيء حتى اإليمان والدين لمننافعهم 

، ننننت القاديانينننةونننالم  أحمننند القاديانينننة، ولننننا أن نقنننول منننن هنننؤالء  تكو  نَ وِ الشخصنننية، فمننننهم  ُكننن
فالقادياني ما كان إال مذياعًا يذيع كل ما يشيرون عليه بإذاعته ويتفوه بكل ما يريدون أن يتفوهوا 

حيث يقول: " وصلني  (4) به، والدليل على ذلك طلب القادياني المعونه في تأليف كتبه ومقوالته،
الخدمنننة لإلسنننالم ولكنننن كتننابكم الكنننريم، وسنننررت جننندًا بوصنننوله، ومنننن قبنننل كننننت أتمننننى أن أؤدي 

  (5) كتابكم شجعني أكثر وأكثر...، إن يوجد عندكم بعض المقاالت فأرسلوها إلي".
وأقننر بهننذا ابننن الغننالم حيننث يقننول:" إن حضننرته كننان يرسننل مسننودات كتبننه العربيننة إلننى  

أنبنني "خليفتننه األول نننور النندين وأيضننًا إلننى األسننتاذ محمنند إحسننان أمروهنني لإلصننالح والتصننحيح 

                                                           

 (.63يح )صالقادياني، نزول المسان ر:  (1)
 (.49صالسابق ) المرجع(2) 
 (.60السابق )ص المرجع (3)
 .(162الندوي، القادياني ) صان ر:  (4)
 مكتوب الغالم إلى األستاذ " جراغ علي" المندرج في" سيرة المصنفين".عن  السابق ، نقالَ  المرجع(5) 
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ن الخليفة األول يرد المسنودات كمنا أخنذ )ألن أكثنر منا كتنب الغنالم فكا (1)"اج إلى اإلصالح؟يحت
هو صاحبه الحقيقي فلذا ما كان يرى االحتياج إلى الن ر مرة أخرى( وأما األستاذ محمد إحسنان 

 (2) .أمروهي فكان يبذل كل مجهوده في التصحيح والتغير"
حضرة المسيح الموعود كتب كتاب) التبليا(  المندرج في وقد نشرت الجريدة القاديانية: " أن 

كتابه )مرأة كماالت اإلسنالم( فني العربينة وأثنناء الكتابنة كنان يرسنل إلنى األسنتاذ عبند الكنريم لكني 
 ( 3)يصووها في الفارسية إلّي". 

.فالحقيقة أن النبوة القاديانية صنعت هكذا باالشتراك مع  هؤالء الزعماء
(4)



 :رقات القادياني من مقامات الحريري: سخامساا 
 بأنّ  واّدعى العربية، كتاباته بمثل يأتوا أن البنجاب مشايخ تحدي على القادياني لقد دأب

 البالوة، و الفصاحة في مجاراته يستطيعان ال الهمذاني الزمان وبديع الحريري، القاسم محمد أبا
 تحريره. كمثل يكتب أن وسعه وال أحد في

ائب األدب العربي يجدها فاقت كالم القادياني في البالوة والفصاحة ومن يقرأ عج 
 .آالف آالف المرات

 – النننننور لجننننة كتننناب أو اهلل حجننننة كتننناب مثننننل – ونننالم الميننننرزا كتنننب والقنننارىء لننننبعض
 فقننرات الغننالم سننرق فقنند الحريننري، مقامننات مننن المسننروقة والسننجعات الجمننل كثننرة مننن سيصننعق

 علنى بسنيطاً  تغيينراً  يحدث أن الميرزا حاول وعندما ُيْذَكر، تغيير ندو  الحريري مقامات من كاملة
 إال تصلح ال فاشلة تصوير ماكينة كان بأنه أثبتت فاضحة أوالط بارتكاب قام الحريري تعبيرات

    (5) .المخالفين للعن

وسنننذكر بعضنننًا  األدبيننة مننن مقامننات الحريننري، القاديننانيسننرقات وهننناك نمنناذج كثيننرة ل 
ذ أّنننه مننن الصننعب أن نتتبننع كننل كلمننة مننن كالمننه، فننو اهلل لننو تتبعناهننا لوجنندناه قنند سننرق منهننا، إ

                                                           

(، نقاًل عن مقال لمحمد إحسان أمروهي المنشور في جريدة الفضل الصادرة 163الندوي، القادياني ) ص(1) 
 م.1916ديسمبر 22

 ( .1/75)جالسابق، نقاًل عن بشير الدين، سيرة المهدي  المرجع(2) 

 م.1929يناير  15نقاًل عن الفضل إلى ،(162اني ) صالندوي، القادي(3) 
 .(162) ص السابق لمرجعان ر: ا(4) 
م، 2017يناير1:تاريخ االطالع . يوليو (. نبوءات ومعجزات مفتراه3م، 2008 العطار، فؤاد )ان ر:  (5)

 (.ahmadiyya.org/site/m...rticle&sid=125)-http://www.anti الموقع:
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فينه العديند منن النذي للقاديناني  (حجنة اهلل)كتناب  األمثلنة منن سننكتفي بنذكرو   (1)مع م ما كتنب،
 .السرقات األدبية 

 :األدبية من مقامات الحريري القاديانيسرقات نماذج من 

تندل  علنى سنرقاته األدبينة منن  للقاديناني (حجنة اهلل)كتناب  من أمثلةوسنكتفي هنا بذكر 
 كتاب مقامات الحريري:

 دبناء إن كنان جناهالً ولسنت هر باأل ،مةوينجى من التفرقة األ ،الحي حي يقضي هذه الخطة" -1
فيعشنيه  ،وليعلم أنه من المغلوبين وسيذهب اهلل ببصره ببنرق منن السنماء ،ال يعرف طرق االنشاء

  (2)وطيس المفترين"  ىءير عين الحرباء ويطفجالهكما يعشى 

"فبينمنا أننا تحنت طنراف. منع  واآلن لنرى ما جاء في مقامات الحريري )المقامنة المكينة(:
إذ هجننم علينننا شننيخ  ،وأعشننى الهجيننر عننين الحربنناء ،وقنند حمنني وطننيس الحصننباء ،رفقننة  ننراف

  (3)".يتلوه فتى مترعرع ،متسعسع

نه من المزورين.  ،سان"خدع الناس بتزويق الل -2   (4) "وا 

"وكننننت عرفنننت أننننه أبنننو زيننند سننناعة بزونننت  بينمنننا يقنننول الحرينننري فننني )مقاماتنننه اإلسنننكندرّية(:
شمسه. ونزوت عرسنه. وكندت أفصنح عنن افتناننه. وأثمنار أفناننه. ثنم أشنفقت منن عثنور القاضني 

  (5)على بهتانه. وتزويق لسانه. فال يرى عند عرفانه. " 

وأين المفر من رب  ،الِحمام ميعادكم. ثم قهر اهلل يصطادكم نّ إف ،كم وأوالدكمكم أمواله" ال تل -3
فمنننا  ،منننا منننا جننناء فننني مقامنننات الحرينننري: " أمنننا الحمنننام ميعنننادكأ (6) ،السنننماوات واألرضنننين"

  (7)"إعدادك؟ وبالمشيب إنذارك. فما أعذارك؟

                                                           

 .(233سلسلة دجال قاديان) صان ر: سقالوي،  (1)
 ( 1(، نقاًل عن القادياني، حجة اهلل )ص235سقالوي، سلسلة دجال قاديان)ص(2) 
 (.106الحريري، مقامات الحريري )ص (3) 
 (. 6نقاًل عن القادياني، حجة اهلل )ص (،237سقالوي، سلسلة دجال قاديان )ص (4)

 (.74مقامات الحريري )ص  الحريري،(5) 
 ( 40(، نقاًل عن القادياني، حجة اهلل )ص238سلسلة دجال قاديان )ص سقالوي،(6) 
  (20)ص  السابق المرجع(7) 
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بتنه المسنروقة بعند المفضوحة يصر القادياني علنى كذبنه، ويضنع كتا السرقات هذه كل وبعد 
 (1)" ،.القنرآن اهلل كتناب بعند فهنو البيان في بالوتي كمال من قلت ما " كل: ويقول كتاب اهلل 

 وهذا كله بال شك يدل على تمادي القادياني في َوّيِه وتقليد أتباعه األعمى له.

 المطلب الثاني : اللغة العربية تشهد بكذب القادياني
 النحو:في  ء القاديانيأخطا أولا:

ليكم بعضًا منها: ،كتابات القادياني من األخطاء النحوية لم تخلُ    وا 

 منا نصنه: (315/7)يقول القاديناني فني كتابنه حمامنة البشنرى المنندرج فني الخنزائن الروحانينة -1
أن تكننون: وكننان الميننت  األصننلو  (2) ،"وكننان الميننت حيننًا مننا دام عيسننى قننائم عليننه أو قاعنندًا"

  (3) ًا عليه أو قاعدًا.حيًا ما دام عيسى قائم

مننا نصننه:  7/315فنني كتابننه الخطبننة اإللهاميننة المننندرج فنني الخننزائن الروحانيننة  ويقننول أيضنناً  -2
ن كلمنناتهم هننذه ليسننت إال بهتنناٌن علننيّ  ن  األصننلو  (4) ،، واهلل علننيم بال ننالمين""وا  أن تكننون: وا 

   (5) كلماتهم هذه ليست إال بهتانًا علي، واهلل عليم بال المين.

 اإلمالء: ء القادياني في: أخطااا نيثا 
ليكم بعضًا منها: في اإلمالء،كتابات القادياني من األخطاء  لم تخلُ    وا 

وجناء  النذنوب وداوى، حَ رْ ُجنقد أسنا و  االستفتاء: " هيقول الميرزا والم أحمد القادياني في كتاب -1
ا ال تكتننب ألفننا قائمننة ة أسننمننوكل (6)،" .أولننى ويوصننل باألمننة اآلخننرة أممنناً  ،ي بننين الننورىيؤّسننلُ 

نما تكتب على شكل ياء وير منقوطة حسب القاعدة فاأللف إذا كانت مقلوبنة عنن يناء فني  وا 
الجننرح أو  أس: علننى شننكل ينناء ويننر منقوطننة كمننا جنناء فنني المعجننم تبننكتالكلمننات الثالثيننة 

                                                           

 (.74، كتاب لجة النور )ص القادياني(1) 
(، القادياني، نقاًل عن حمامة البشرى المندرج في الخزائن الروحانية 246سقالوي، سلسلة دجال قاديان )ص (2)

 (7/315.) 
 (.246لسلة دجال قاديان )صان ر: سقالوي، س (3)

   الخطبة اإللهامية المندرج في الخزائن الروحانيةالقادياني (، نقاًل 246سقالوي، سلسلة دجال قاديان )ص(4) 
 (7/315 .) 

 (246ان ر: سقالوي، سلسلة دجال قاديان )ص (5)
 (.2( القادياني، االستفتاء )ص (6
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أسنني عليننه ولننه أسننا وأسننى حننزن فهننو آس وأسنني  (1) ،المننرض أو المننريض أسننيا أسنناه يأسننوه
 .ن وأسيانوأسوا

مننا  وذكننر ههننذا الرجننل الننذي سننمعتم ذكننر  "إنّ  قننول القادينناني: ومننن األخطنناء فنني نفننس الكتنناب -2
منهننا أن الشننهب  ،الننناس يعرفننون خننرى دون ذلننك لعننلّ قنند أعطنناه اهلل آيننات أُ  ن اهلل عليننه...ّمنن

واألصننل أن يقننول "مننرتين " ألنهننا تعننرب نائبننا عننن المفعننول  (2)،الثواقننب انقضننت لننه مرتننان"
 طلق أو تنصب على ال رفية الزمانية وال وجه للرفع هنا على اإلطالق.الم

  اللغوية: ء القاديانيأخطا :اا ثالث
القادينناني كننان يخطننئ بمننا ال  سننتاذ أمجنند سننقالوي فنني كتابننه سلسننلة دجننال قاديننان أنّ ذكننر األُ 

تنناب يقنل عنن خطنأ لغنوي واحند فنني كنل صنفحة، وننقنل بعضنًا مننن األخطناء اللغوينة النواردة فني ك
 القادياني مرآة كماالت اإلسالم والتي ذكرها األستاذ في كتابه:

  (4) أن تكون: في جهاالتهم. األصلو ( 3)،" " وجنحوا في جهالتهم يقول القادياني: -1

  أن تكون: ما كانت فتنة مثل هذه. األصلو ( 5) ،" ما كان فتنة مثل هذا" :أيضايقول و  -2

قنننند اكتشننننف فنننني أي زمننننن الصنننندق الحقيقنننني  "وال يوجنننند حكننننيم أو فيلسننننوفويقننننول أيضننننا:   -3
دراكنه، منن قندم أدننى دلينل  أو لمجموعة األدلة هذه بقوة ن ره وفكنره وعقلنه واجتهناده وفهمنه وا 

قند درس فنني كتّناب أو مدرسننة ولنو ليننوم واحند، أو تعلننم علنى ينند أحند شننيئا  علنى أن النبنني 
لط مثقفننا فتننأثر بننه وأقننام أدلننة مننن العلننوم المعقولننة أو المنقولننة، أو أنننه صنناحب فلسننفّيًا أو خننا

  (6) فلسفية على جميع المبادئ الحقة وكشف صدق كافة المعتقدات ".

منه  قد استخدم )القادياني( في بداية المقطع كلمة )فيلسوف( ثم أوردها فلسفيا في آخره   ناً 
 أنهما تؤديان المعنى نفسه وهذا خطأ.

 

                                                           

  .(18 /1)جالمعجم الوسيط ان ر: مصطفى وآخرون، (1) 
 (.8القادياني، االستفتاء )ص  (2)

 .(240صمرآة كماالت اإلسالم المندرج )القادياني، (3) 
 .(247ان ر: سقالوي، سلسلة دجال قاديان )ص (4)
 .(241صمرآة كماالت اإلسالم )القادياني،  (5)
 (.30راهين األحمدية )صبالقادياني، ال (6)
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عالم يبحث في المبادئ األولى ف هو والفيلسو جمعها َفالِسَفة :  فالفيلسوف مفرد:
لألشياء وفي األسباب القصوى، أو مفكِّر يعمل على تحليل األمور وال َّواهر وتفسيرها تفسيًرا 

 ( 1)عقليًّا.
أما فلسفي منسوب إلى الفلسفة، موضوع فلسفي أي متعلق بالفلسفة، ين ر إلى األمر ن رة 

 .   (2) فلسفية

شنننياء المنسنننوبة للفلسنننفة فنننال يجنننوز أن يقنننول صننناحب فكلمنننة فلسنننفي تسنننتخدم لوصنننف األ
 فلسفيا، والصحيح أن يقول صاحب فيلسوفا فالخطأ واضح وجلي وال يخفى على مبتدئي العربية.

:      منننا يخنننالف الفصننناحة فننناألولى أن يقنننول (وكشنننف صننندق كافنننة المعتقننندات )وفننني قولنننه 
ااًل، كما إنها ال تكون إال لآلدمينين، ن كافة ال ُتسَتعَمل إال حأل (وكشف صدق المعتقدات كافة )

  (3). : ) جاء الناس كاّفة (  أي كّلهم، وال تدخل عليها آل التعريف، وال ُتضاف لفُيقا

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1740 /3)جعجم اللغة العربية المعاصرة أحمد مختار بمساعدة فريق عمل، م ان ر: (1)
 (.20/101)جان ر: معجم الغني  (2)
 (.31الراسي، من كل وادي عصا ) ص (3)
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 المبحث الثالث

 معجزة الزلزل  
 المطلب األول: نبذة عن الزلزل

 :واصطالحاا  أولا: تعريف الزلزال لغةا 
ك الشيء، وقد زلزله زلزلة وزلزاال، والزالزل بكسر الزاي مصدر تحري: لغةا  الزلزلة والزلزال -1

وهي الشدائد واألهوال، والزلزلة في األصل هي الحركة الع يمة واإلزعاج الشديد  ومنه 
 (1).زلزلة األرض

هو  اهرة طبيعية عبارة عن اهتزاز أرضي سريع يعود إلى تكسر " الزلزال اصطالحاا: -2
زاحتها بسبب تراك م اجهادات داخلية نتيجة لمؤثرات جيولوجية ينجم عنها تحرك الصخور وا 

قد ينشأ الزلزال كنتيجة ألنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزالقات في و  ،الصفائح األرضية
 (2)."طبقات األرض

 ثانياا: نشأة الزلزل:
ن حمم نعلم أن الكرة األرضية تكونت عندما بردت الطبقة الصخرية بعد أن كانت عبارة ع     

ساخنة، مما أدى إلى تكوين القارات، ولكن جوف الكرة األرضية مليء بالمواد المنصهرة وهي 
ذات درجة حرارة عالية، وبالتالي تشّكل ضغطًا كبيرًا على الطبقة الصخرية الخارجية، وأثناء 

 عملية تنفيس هذا الضغط تحدث الكوارث الطبيعية مثل البراكين والزالزل. 

زل نتيجة الحركة الفجائية في طبقة الصخور بسبب اإلجهادات الداخلية، وقد وتحدث الزال   
تكون بشكل أفقي أو عمودي، وتتبع هذه الحركة عدة موجات زلزالية كرد فعل، مما يؤدي إلى 
تحرك العديد من الصفائح الصخرية فتؤدي إلى تدمير وتصدع المباني، وأحيانا يكون للزالزل 

    (3) لعديد من الينابيع وعيون المياه الجوفية.نتيجة جيدة مثل  هور ا
                                                           

 .(309-307 /11)جان ر: ابن من ور، لسان العرب  (1)
 الموقع: م،2017فبراير20أبريل(،  مننلننخننص عننن النننزالزل . تاريخ االطالع:  1، 2008) (2)

 topic-http://geology10n.yoo7.com/t39 
م، الموقع: 2017فبراير  20بحث عن الزالزل. تاريخ االطالع:  ديسمبر(.   15م،٢٠١٥. ) نجار،  دعاء(3) 

http://mawdoo3.com/ 

http://geology10n.yoo7.com/t39-topic
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 ثالثاا: العوامل المؤثرة في حدوث الزلزل: 
 :تلعب عدة عوامل في تسارع تحّرك طبقات األرض وتكون الزالزل ومنها     

سمك الطبقة الصخرية المكونة للقشرة األرضية، فمن المعروف أّن الزالزل تنشط في   -
 ى ويرجع ذلك إلى سمك الطبقة األرضية.مناطق أكثر من مناطق أخر 

قرب المنطقة الجغرافية من الشمس، فكلما كانت المنطقة أقرب إلى الشمس زادت درجة  -
حرارة الطبقات الصخرية فتسهل عملية تحريكها، وكلما ابتعدت عنها انخفضت درجة 

   .هرةحرارتها وزادت صالبتها، ومثال على ذلك النشاط الكبير للزالزل على كوكب الز 
يرجح بعض العلماء إلى أن بعض أعمال اإلنسان قد تؤدي إلى حدوث الزالزل، مثل بناء   -

السدود وحصر المياه بكميات كبيرة خلفها، باإلضافة إلى استخراج الفحم الحجري وحفر 
   (1) المناجم العميقة.

 رابعاا: بعض ما ورد عن الزلزل في السنة النبوية:
َوَتْكُثَر  (2)" اَل تَُقوُم السَّاَعُة َحتىَّ ُيْقَبَض الِعْلم، َأنَُّه َقال: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبيِّ    َعن َأبي ُهَرْيَرَة  -

َوَتْ َهَر الِفَتن، َوَيْكُثَر الَهْرج: َوُهَو الَقْتُل الَقْتل، َحتىَّ َيْكُثَر ِفيُكُم  (3)الزَّاَلِزل، َوَيَتَقاَرَب الزََّمان،
 (4)" .الَماُل َفَيِفيَض 

 «اللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َشاِمَنا، َوِفي َيَمِنَنا": ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ، َقاَل: َقالَ  ¶ِن ُعَمرَعِن ابْ  -
َقاَل: َقاُلوا: َوِفي   (5) "َمِنَناَلَنا ِفي َشاِمَنا َوِفي يَ  َقاَل: َقاُلوا: َوِفي َنْجِدَنا؟ َقاَل: َقاَل: "اللَُّهمَّ َباِركْ 

 (8)"  (7)ُهَناَك الزَّاَلِزُل َوالِفَتُن، َوِبَها َيْطُلُع َقْرُن الشَّْيَطاِن "َقاَل: َقاَل: ( 6)َنْجِدَنا؟

                                                           

م، الموقع: 2017فبراير  20بحث عن الزالزل. تاريخ االطالع:  ديسمبر(.   15م،٢٠١٥. ) نجار،  دعاء (1)
http://mawdoo3.com/ 

 (.33 /2)جصحيح البخاري  .يقبض: بموت العلماء (2)
 .السابق رجعالم .يتقارب الزمان:  تقل بركته وتذهب فائدته وقيل وير ذلك (3)

 .1036: ح  (33 /2)ج صحيح البخاري، أبواب االستسقاء /باب ما قيل في الزالزل واآلياتالبخاري: (4) 
 .السابق رجعالمشامنا ويمننا: هي البلدان المعروفة ببالد الشام وبالد اليمن. (5) 
 .السابق رجعالمنجدنا: ما ارتفع من بالد العرب إلى أرض العراق، (6) 
 .السابق رجعمالجماعته وحزبه،  قرن الشيطان:(7) 
 .1037: ح ( 33/ 2)جالبخاري: صحيح البخاري،  أبواب االستسقاء /باب ما قيل في الزالزل واآليات،(8) 

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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 والرد عليها  لثاني: معجزة الزلزل عند القاديانيةالمطلب ا
 معجزة الزلزل: ىأول: نصوص القاديانية التي تدل عل

أ القادياني بزالزل ع مى في اآلفاق فجاء في كتاب االستفتاء: " أن اهلل أخبره بزالزل تنب -1
ع مى في اآلفاق وفي هذه الديار، قبل  هورها وقبل اآلثار. فسمعتم ما وقع في هذه الملك 
وفي األقطار، وتعلمون كيف نزلت وياهب هذه الحوادث على نوع اإلنسان، حتى إن 

ن، ووربت وهي خاوية على عروشها، وسقطت السقوف على الشمس طلعت على العمرا
السكان، وملئت البيوت من الموتى واألشجان. وانتقل المجالس من القصور إلى القبور، 
ومن المحافل إلى الطبق السافل، و هرت أن هذه الحياة ليست إال كالزور، وشقت الفجيعة 

لها، ويتغايرون في حلولها. وما جيوبهم، وانهدمت مقاصرهم التي كانوا يتنافسون في نزو 
انقطعت سلسلة الزالزل وما ختمت، بل التي ينت ر وقوعها هي أشد مما وقعت. إن في ذلك 

جروا أيها المقسطون.. أهذه آيات اهلل أو من أمور تنحتها ؤ لتبصرة لقوم يتقون. فبينوا ت
ذا حكموا عدلوا و  ال ي لمون. والذين المفتعلون؟ إنما المؤمنون رجال إذا نطقوا صدقوا، وا 

يخافون الخلق كخوف اهلل ويخفون الحق كأن الحق تجدع آنافهم، أو هم يسجنون.. أولئك 
 (1) إناث في حلل الرجال، وكفره في حلل الذين هم يؤمنون."

"ما رأيكم في هذا  نجاة القادياني وأتباعه من الزالزل، جاء في مقدمة كتاب االستفتاء: -2
يات أخرى كسقوط الشهب الثواقب، وخسوف الشمس والقمر في المدعي الذي أعطاه اهلل آ

رمضان، بحسب ما ورد في الحديث والقرآن، ومنها أن اهلل تعالى أخبره بزالزل ع مى، 
وتفشي وباء الطاعون في البالد، وبحمايته وأتباعه من هذه اآلفات، فحدث كما أخبر، فلم 

سان ، بينما  عاث الطاعون في بالده يمت في بيته بمرض الطاعون وال فأرة فضال عن اإلن
 (2)بل يمينًا ويسارًا من داره، كما لم تهلك الزالزل أتباعه. " بل في قريته،

"إن اهلل أخبرني بوقوع زلزلة شديدة  :يقول في ذلك ترك القادياني سكنه بسبب نبوءة الزالزل -3
ها، وألجل هذه النبوءة تكون كالقيامة،...وينبغي االحتياط بعد هذه النبوءة، والخوف من وقوع

تركت سكنى البيت، واشتريت الخيام، وأسكن فيها وأنفقت على هذا قريبا من ألف روبية 

                                                           

 (.9-8ص ( القادياني، االستفتاء )1)
 (.9-8ص ) السابق رجعالم( 2)
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فكيف  ،(1)ومن ذا الذي يعمل هذا، ويبقى هذا المبلا سوى الذي يؤمن بوقوعها إيمانا قطعيا"
 ؟!عى مرارًا أنه محفو ترك القادياني سكنه وقد ادّ 
 أن:  ومن النصوص السابقة نتبين

تنبأ القادياني بوقوع زالزل هائلة يتأثر منها حتى الجن والطيور، وأنها ستقع في مدة أقصاها  -
 (2)كذا وكذا، ولكن النتيجة ت هر لتكذيب الغالم وال يقع إال الخير، ال الزالزل التي تنبأ بها

 رين:ترك القادياني لمسكنه، وشرائه الخيام، بالروم من عدم وقوع الزالزل يدل على أم -

أولهما: بطالن بنوءة الزالزل المزعومة، واآلخر: أن القادياني وير محفو  من الزالزل كما 
 أشاع.

 ثانياا: التنبؤ بالزلزل ليس بمعجزة:
 ال يعد ما تنبأ به القادياني من زالزل معجزة له لعدة أسباب وهي:      

خاللها يمكن تحديد أوقات ال يخفى أن التنبؤ بوقوع الزالزل أمر علمي وهناك أجهزة من   -1
، وكل يعلم مدى صلة القادياني باإلنجليز وامكانية مده بتلك التنبؤات تهاالزالزل وشد

العلمية، فيكون ذلك حدث علمي كوني ال عالقة له بالمعجزات، وهذا ما يؤكد أن معجزات 
 القادياني المدعاة ليست منضبطة بشروط معجزات األنبياء.

: عندما قالأن يخبروا عن وقوع الزالزل، وهذا ما أقر به القادياني نفسه يمكن لغير األنبياء   -2
إن األشياء التي تنبأت عنها هي أشياء تتعلق بها قدرة اهلل واقتداره، ال كإخبار المنجمين "

ولكنه ناقض نفسه وتنبأ بأمور يمكن أن يتنبأ   (3)عن الزالزل، والجدب، والحروب، واآلفات"،
 كالزالزل. بها وير المرسلين

اإلخبار فيما يتعلق بالزالزل وما أشبهاها ليست تنبؤات، فالتنبؤات تكون خارقة للعادة، وال  -3
يكون في اإلمكان اإلخبار عنها بالتخرصات، والمقدمات على أشياء موجودة، ألن هذا 
يمكن لكل كيس عاقل، ومع هذا فأن أكثر تنبؤات والم أحمد تدور حول هذه األشياء، وأقر 

:" وماذا كانت تنبؤات هذا الرجل اإلسرائيلي دياني بذلك، فيقول في حق عيسى القا
المسكين؟ تقع الزالزل والقحط من أول يوم، وأال يوجد الحرب دائما في ناحية من نواحي 

                                                           

 لتتبليا رسا م المندرجة في1905مايو 11نبوءة الغالم المعلنة بتاريخ (، 135ص) القاديانية هير،  (1)
 (.97-10/96)ج

 (.659-2/658)ج ، فرق معاصرةي( ان ر: عواج2)
 .(255(، نقاًل عن القادياني، براهين أحمدية )ص 134 هير، القاديانية )ص  (3)
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، أليس هذه النبوءة نفس (1))والعياذ باهلل( هذه األشياء تنبؤات" العالم فلم سمي هذا األحمق
 ( 2) .، فلماذا هذا التناقض؟شن عليه القادياني هجوماً نبوءة عيسى؟ الذي 

 : الزلزل التي تنبأ بها القادياني:لثاا ثا
قلب األرض على وجهها  (م1905إبريل سنة  4)حدث في الهند زلزال شديد بتاريخ 

وأباد الناس، ودمر المساكن، وخرب العمائر وحصل من النقص والخسارة في األرواح واألموال، 
فاستغل القادياني الفرصة لتنبؤاته عن  ،(3)د وال تحصى، وسمي هذا الزلزال )زلزة كانكرة(ما ال تع

  (4)الزالزل ألن عادة تعقب الزلزلة الشديدة زالزل أخرى تسمى زالزل ارتدادية.
 وأما الزلزل التي أعلن عنها القادياني:

إلي اليوم في الساعة "أوحى  يقول القادياني: م(،1905إبريل  8)نذار األول بتاريخ اإل -1
الثالثة من الليل أنه يقع زلزلة شديدة، زلزلة الساعة، إن اهلل ي هر آياته الجديدة.. ومتى تقع 

ومن  ،(5)هذه الزلزلة فال أدري، بعد أيام، بعد أسابيع، أو بعد أشهر، أو بعد سنوات قليلة"
العلم أن المنطقة منطقة  ، معالمالح  أن القادياني لم يحدد الموعد وال حتى منطقة الزلزال

   زالزل؟؟

نشر اإلنذار الثاني جاء فيه: "زلزال شديد يقع  (،م1905إبريل  15)نذار الثاني بتاريخ اإل  -2
بعد أيام قليلة فيقلب األرض ويدمر القرى ويهلك البشر، والشجر، والحجر، يكون لمدة لح ة 

نذار وير الواضح أن هذا اإل ومن (6)ولكن يغير مجرى العالم ويتأثر حتى الجن والطيور"،
    نذار األول.محدد بوقت وال مكان كاإل

نذار الثاني(، فسأله )اإل الزلزلة المزعومة نذار الثالث وذلك عندما مرت األيام ولم تقعاإل -3
شديدة تكون  الناس متى يكون وقوعها؟ فقال مشيرا بأنها قريبة "إن اهلل أخبرني بوقوع زلزلة

 (7)النبوءة تركت سكنى البيت واشتريت الخيام، وأسكن فيها"  وألجل هذه كالقيامة..
                                                           

 (.4(، نقاًل عن القادياني ضميمة أنجم آثم )ص 135(  هير، )ص1)
 السابق. المرجع( 2)
مركزا لهذه الزلزلة ولذا سميت الزلزلة باسمها،  هير،  ( كانكرة مدينة من مدن الهند وكانت هذه المدينة3)

 (.137)ص القاديانية
 (.137ان ر:  هير، القاديانية )ص (4)
 (10/80)ج سابق، نقاًل عن تبليا رسالت مرجعال (5)
 .(130)ص نقاًل عن القادياني، نصرة الحق سابق، مرجعال (6)
 (.97 -96 /10)جتبليا رسالت  القادياني، نقاًل عن (،138 هير، القاديانية )ص (7)
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عندما مضت األيام ولم تقع الزلزلة، واشتدت االعتراضات على القادياني  :نذار الرابعاإل -4
أنه يمكن أن يكون المراد بالزلزلة اآلفات الشديدة، حيث  م(،1905مايو  22بتاريخ ) ادعى

الزلزلة في وحى اهلل زلزلة حقيقية، بل يمكن أن يقول :"ليس من الضروري أن يكون معنى 
يكون المراد من الزلزلة اآلفات الشديدة، وعلى كل فأنا أ ن أن الزلزلة استعملت في معناها 
الحقيقي، ولذلك سكنت الخيام، وتركت البيت، وأيضا ألهمت أن الزلزلة تقع في موسم 

الباطني الخبيث هروبًا من الواقع حيث   ومن الواضح لجوء القاديانية إلي التأويل، (1)الربيع"
 أن الزلزلة لم تقع كما ادعى. 

نذار األخير وذلك عندما لم تقع الزلزلة في موسم الربيع وفق تخمينات القادياني و نونه، اإل -5
فقال: "إن هذه الزلزلة التى أخبرت عنها البد وأن تقع، في بلدي، وفي حياتى، ومهما 

 . (2)عشر سنة، والبد وأن تقع وأنا حي"  أخرت، ما تؤخر أكثر من ستة
والزلزلة لم تقع في حياته، وقد اعترفت القاديانية بذلك، وعلى القادياني قد مات المتنبى ل        

إال  حمد، وبالروم من ذلك التقع الزلزلة في بلدة،أالقادياني، وخليفة القاديانية محمود  نجلرأسهم 
والقادياني بين أن وقوع الزلزلة سيكون في  ؟نبأ بها، فكيف هذايدعي القاديانية بأن القادياني ت

 (3)حياته وبالده. 

وهكذا إلي بعد الموت أثبت القادياني أنه كان كاذبًا في دعواه وقوع الزالزل، وأثبتت 
 القاديانية إصرارها على الباطل وتعاميها عن الحق.

 

 

 

                                                           

 (.4/344) ( ربويو آف ريليجنز) (، نقاًل عن مجلة قادياينة138 هير، القاديانية )ص (1)
 (.98)ص سابق، نقاًل عن القادياني، حاشية ضميمة نصرة الحق مرجعال (2)
 السابق. المرجع( 3)
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 المبحث الرابع
 معجزة الطاعون  

 عن الطاعون المطلب األول: نبذة
 أولا: التعريف بمرض الطاعون:

الطاعون هو داء ع يم وقاتل أدى إلى وفاة أعالم من الصحابة مثل أبو عبيدة عامر 
اآلالف من  وفاة ى إلىوشرحبيل بن حسنة رضي اهلل عنهم وويرهم الكثير، كما وأدّ  ،بن الجراح

 (1)األوروبيين في العصور الوسطى. 
يط أن )الطَّاُعوُن( داء ورمي وبائي سببه مكروب يصيب وقد جاء في المعجم الوس

لى اإلنسان، والجمع طواعين  (2) .الفئران وتنقله البراويث إلى فئران أخرى وا 

والطاعون: "هو مرض ينتج عن البكتيريا اليرسينية الطاعونية ويتميز بإصابته للغدد 
% من الحاالت إذا 100للوفاة في بتسمم حاد في الدم ، و يؤدي  ويتسببالليمفاوية أو الرئتين 

 ( 3)لم يتم عالجه خالل ستة أيام".

 ثانياا: الّطاعون وأسبابه:
يسبب الطاعون بكتيريا اليرسينيا الطاعونّية، وهو يصيب الغدد الليمفاوّية أو الّرئتين،   

 ويؤّدي إلى تسّمم حاد في الدم، وينتقل هذا المرض من الحيوانات الحاملة لهذه البكتيريا
 كالفئران، والقطط، والكالب، والّذباب. 

أما أنواع الطاعون فهي ثالثة: أهّمها وأكثرها شيوعًا الّطاعون الدّملي اّلذي يصيب 
الغدد الليمفاوّية، وأقّلها انتشارًا وأكثرها فتكًا الّطاعون الرئوي، وكال الّنوعين يؤّدي إلى الّنوع 

 نتشار البكتيريا في الدم. الثّالث وهو الطاعون التسّممي ويحدث عند ا

                                                           

تم االسترداد  م،2017فبراير2ع: مارس(. مرض الطاعون. تاريخ االطال31، 2014ان ر: محمد، طارق.)(1) 
 ./(http://mawdoo3.comالموقع: )من 

 .(558 /2)جمصطفى وآخرون، المعجم الوسيط (2) 
تم االسترداد من  م،2017فبراير2مارس(. مرض الطاعون. تاريخ االطالع: 31، 2014محمد، طارق.)(3) 

 ./(http://mawdoo3.com) الموقع:

http://mawdoo3.com/
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ذا  ويمكن الوقاية من الطاعون عن طريق تجّنب الحيوانات الحاملة لهذه البكتيريا، وا 
أصيب أّي شخٍص به عليه أن يلجأ إلى الطبيب وأن يعتمد على المضاّدات الحيوّية  فإذا لم يتّم 

  (1)ت. % من الحاال100العالج خالل سّتة أّيام يؤّدي ذلك إلى الوفاة بنسبة 

 ثالثاا: األحاديث التي ورد فيها ذكر الطاعون:
ولقد ورد الحديث عن الطاعون في السنة النبوية الشريفة، ووفق ما جاء في األحاديث 

 والوفاة بهذا المرض تعد شهادة. ،وهو وخز من الجن ،الشريفة فإن الطاعون ودة كغدة البعير

في  أصل الطاعون القروح الخارجة أنّ  ومما جاء عن الطاعون في كتاب فتح الباري
الجسد، وقيل الطاعون ودة تخرج في المراق واآلباط وقد تخرج في األيدي واألصابع وحيث شاء 

هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى أو انصباب الدم إلى بعض األطراف  وقيلاهلل، 
  (2).فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك العضو

يخرج مع لهب  بئر وورم مؤلم جداً  روضة أن الطاعونفي كتابه ال ♫وذكر النووي 
ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان وقيء 

  (3)في المراق واآلباط وقد يخرج في األيدي واألصابع وسائر الجسد.  ويخرج والباً 
 ومن األحاديث التي تناولت الحديث عن الطاعون:

َقال:  موت المسلم بالطاعوِن يعد نوع من الشهادة، عن النبي يث أنّ جاء في الحد -1
 .(4)"الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة ِلُكلِّ ُمْسِلمٍ "

الطَّاُعوُن ": سرائيل َقالإطائفة من بني  ىوقد ورد في الحديث أن الطاعون رجس عل  -2
، َفِإَذا َسِمْعُتْم ِبِه ِسَل َعَلى َطاِئَفٍة ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل، َأْو َعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ ُأرْ  (5)ِرْجٌس 

َذا َوَقَع ِبَأْرٍض، َوَأْنُتْم ِبَها َفاَل َتْخُرُجوا، ِفَراًرا ِمْنُه  ِبَأْرٍض، َفاَل َتْقَدُموا َعَلْيِه، والحديث ( 6)،"َواِ 

                                                           

تم االسترداد من  م،2017فبراير2مارس(. مرض الطاعون. تاريخ االطالع: 31، 2014محمد، طارق.)(1) 
 ./(http://mawdoo3.com) الموقع:

 .(180 /10)جفتح الباري  ان ر: ابن حجر،(2) 
 .(126 /6)ج المفتين وعمدة الطالبين ان ر: النووي، روضة (3)
 .2830 ح: (24/  4) هاد والسير/ الشهادة سبع سوى القتل،البخاري: صحيح البخاري، الج (4)
 (.520 /6)جان ر: ابن حجر، فتح الباري  .العذاب : العقوبة أوسالرج (5)
 (.4/175)جالبخاري، صحيح البخاري، أحاديث األنبياء/ حديث الغار،  (6)
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 من الفرار ، ويوضح أنفي التعامل مع الطاعون، واالحتراز منه ن هدي النبييبيّ 
  (1) .النجاة به يتيقن ال الطاعون

 َرُسولَ  َسَأْلتُ  َقاَلْت: "  النَِّبيِّ  َزْوجِ  اَعْنهَ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  الطاعون رحمة للمؤمنين فَعنْ  -3
 َرْحَمةً  َجَعَلهُ  اللَّهَ  َوَأنَّ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى اللَّهُ  َيْبَعثُهُ  َعَذابٌ  َأنَّهُ  َفَأْخَبَرِني الطَّاُعونِ  َعنْ  اللَّهِ 

 ِإالَّ  ُيِصيُبهُ  اَل  َأنَّهُ  َيْعَلمُ  ُمْحَتِسًبا َصاِبًرا َبَلِدهِ  ِفي َفَيْمُكثُ  الطَّاُعونُ  َيَقعُ  َأَحدٍ  ِمنْ  َلْيَس  ِلْلُمْؤِمِنينَ 
 (2) َشِهيد". َأْجرِ  ِمْثلُ  َلهُ  َكانَ  ِإالَّ  َلهُ  اللَّهُ  َكَتبَ  َما

 عند القاديانية لمطلب الثاني: معجزة الطاعونا
 :القادياني بالطاعون وأقواله في ذلك ؤ: تنبأولا 
 ظهور الطاعون عالمة على غضب اهلل على الظالمين:  -1

ر بسبب الجريمة والفحشاء وأنه عالمة على وضب ادّعى القادياني أن الطاعون انتش
 هرت في هذه السنوات، هو أني أشعت يقول: "ومن آياتي التي اهلل على ال المين، حيث 

طاعون ينتشر في جميع الجهات، وال يبقى خطة من هذه الخطط المبتالة القبل أن 
باآلفات، إال ويدخلها كالغضبان، ويعيث فيها السرحان. وقلت: قد كشف علي من ربي سر 

، بما . ذلك بأن اهلل وضب وضبًا شديداً (األمراض تشاع والنفوس تضاع ) مكنون، وهو أن
فجهز اهلل جي  هذا الداء، ليذيق الناس ما اكتسبوا من أنواع  ،وحيداً  فسق الناس ونسوا رباً 

 (3) ،طاعون بعد ذلك في البالد، وجعل ذوي األرواح كالجماد "الفانتشر  ،الجريمة والفحشاء
 (4)"ليس عذاب الطاعون إال لل المين و الفاسقين"ومن الشواهد أيضًا قوله: 

 لقادياني باطل لعدة أمور أهمها:وما ذكره ا

إن القادياني لْم يخبر عن الطاعون قبل وقوعه مطلقًا، بل أخبر عنه بعد وقوعه في بعض  -
أنحاء البالد، ومن المعروف أن الطاعون من األمراض الوبائية التي حين تقع في منطقة، 

 تعم المناطق المجاورة، فأي جديد في خبر القادياني.

                                                           

 .(253 /9)ج رجب البن الباري ان ر: فتح (1)
 .3474:ح(175 /4)ج تاب الجمعة/ باب من انت ر حتى تدفن، ك البخاري البخاري: صحيح(2) 

 (.100-99( القادياني، مواهب الرحمن)ص3)
 (. 131/ 1(، نقاًل عن القادياني، تفسير خزينة العرفان)194القاديانية ) ص ، هير( 4)
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د جميعهم مع أنهم بمجموعهم عصاة فسقة، حتى يقال بأنها معجزة لم يمت أهل الهن  -
خصوم القادياني، ولم يذكر أن أحدًا من خصوم القادياني البارزين مات  ىللقضاء عل

 (1) بالطاعون حتى تثبت هذه المعجزة للقادياني .
ع ما صرح به القادياني من كون الطاعون عالمة على وضب اهلل على ال المين، يتنافى م -

ومن األحاديث الدالة لطاعون رحمة للمؤمن إذا صبر واحتسب، السنة التي ورد فيها أن ا
 على ذلك:
  ملسو هيلع هللا ىلص، َأْخَبَرْتُه: َأنََّها َسَأَلْت َرُسوَل اللَِّه ▲َعْن َيْحَيى ْبِن َيْعَمَر، َأنَّ َعاِئَشَة 

ْن َيَشاُء، َفَجَعَلُه اللَُّه َرْحَمًة َكاَن َعَذاًبا َيْبَعُثُه اللَُّه َعَلى مَ "َعِن الطَّاُعوِن، َفَقاَل: 
، ، َما ِمْن َعْبٍد َيُكوُن ِفي َبَلٍد َيُكوُن ِفيِه، َوَيْمُكُث ِفيِه اَل َيْخُرُج ِمَن الَبَلدِ ِلْلُمْؤِمِنينَ 

َصاِبًرا ُمْحَتِسًبا، َيْعَلُم َأنَُّه اَل ُيِصيُبُه ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه َلُه، ِإالَّ َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر 
 .(2)"َشِهيدٍ 

  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة (3)الَمْطُعوُن، َقاَل: "الشَُّهَداُء َخْمَسٌة: ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
فقد  (7)َوالشَِّهيُد ِفي َسِبيِل اللَِّه " (6)َوَصاِحُب الَهْدِم، ( 5)ُق،َوالَغرِ   (4)َوالَمْبُطوُن،

 عدت السنة المطعون من الشهداء إذا مات صابرًا محتسبًا.
 ني ونصرةا له:الطاعون استجابة لدعاء القاديا -2

: "ووّدوا أن يقيل هذا العبد، أو يسجن ، حيث يقولبالطاعونأيده اهلل كما اّدعى القادياني أن 
فأهلكه اهلل وأردى أو أهان وأخزى، فنصره اهلل  أو ينفى من األرض، ليقولوا بعده إنه كان كاذباً 

لى . ورزقه اهلل لى، واستفتح فخاب كل من استعنصرًا بعد نصر من األرض والسماوات العُ 
االبتهال واإلقبال عليه عند كل مصيبة، فاستجاب إذا دعا، وجعل أثرًا في دعوته، فذاقوا موتا 
أدهى، وقد يتمّنون يوم منيته ويقولون أخبرنا اهلل بموته وأوحى. إن في ذلك آلية ألولي النهى. 

                                                           

 (.106-104لشويكي، براءة الملة )صن ر: ا( ا1)
 . 6619 ح :(8/127)  نا إال ما كتب اهلل لنا،صحيح البخاري: البخاري، القدر/ قل لن يصيب (2)
 .(24/  4سابق،) ال مرجعالالذي مات بالطاعون أو ويره من األوبئة، البخاري،  :المطعون (3)
 .سابقال مرجعالالذي مات بسبب علة في بطنه. البخاري،  :المبطون (4)
 .سابقال مرجعالالغرق الذي ولبه الماء فمات. البخاري،  (5)
 .سابقال مرجعالالهدم الذي انهدم عليه بناء فمات. البخاري،  صاحب (6)
 .2829ح :(24/  4)البخاري: صحيح البخاري، الجهاد والسير/ الشهادة سبع سوى القتل، (7)
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األذى، ويتخطف  وجعل اهلل داره حرمًا آمنا من دخلها حف  من الطاعون وما مسه شيء من
 (1) .الناس من حولها. إن في ذلك يرى يد القدرة من كان له عين ترى"

 ويدحض هذا الزعم بأن ،اهلل استجاب دعائه وأنزل الطاعون آية له أنّ القادياني  فقد زعم
"يا حيث يقول: ، عنهم اهلل حتى يرفع الطاعون ىتضرع إلف ،بجماعة القادياني شتدقد ا الطاعون
ل: فقا، بالطاعون "وقد أقر القادياني  بموت بعض جماعته( 2)هذا الوباء من جماعتنا"، اهلل ارفع

فكيف يكون معجزة له ويموت به من  (3)من جماعتنا في الطاعون" ، " مات بعض الناس أيضاً 
 آمن معه؟؟

 انتشار الطاعون برهان من السماء على صدق القادياني: -3

" فأصل األمر : صدقه، ومن الشواهد على ذلك قولهزعم القادياني أن الطاعون برهان على 
أن اهلل تعالى أجاب طاعّني بالطاعون، وَمنَّ علي بالمنون، وخاطبني قبل هذا الوباء، وقال :" 

وما اّدعاه القادياني من أن  هور الطاعون كان معجزة له (4) "األمراض تشاع والنفوس تضاع 
 : باطل لعدة أمور أهمها

 بها، فيمكن للعلماء من  تعالى ألمور الغيبية التي استأثر اهللالطاعون ليس من ا
 ن هناك أسباب علمية النتشاره.إاألطباء التنبؤ بانتشاره تحت  روف معينة، حيث 

   ّه تكرر حدوث مرض الطاعون قبل القادياني وبعده في أكثر من مكان وفي الهند أن
و كانت كذلك النتهت بموت ، مما يجعله وير خارق للعادة وال هو معجزة ولخصوصاً 
 (5)صاحبها. 

 عاء القادياني حماية قاديان والنجاة من الطاعون له ولمن دخل داره:: ادّ ثانياا 
 حراسة قاديان من الطاعون: -1

ألنها   حميت من الطاعون ، فزعم أنهاقاديان يضفي القدسية على القادياني أن حاول
أرسل رسوله في القاديان ، وهو يحف  القاديان  : " هو اإلله الحق الذيفي ذلك مسكنه، فيقول

                                                           

 (.23)ص ( القاياني، االستفتاء1)
 .م1905مايو  4(، نقاًل عن جريدة قاديانية "بدر" 137، القاديانية )ص هير( 2)
 ( .131سابق، ، نقاًل عن القادياني حقيقة الوحى )ص ال المرجع (3)

 (.69القادياني ، مواهب الرحمن )ص (4)
 (.106-104الشويكي، براءة الملة )ص ان ر: (5)
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ويحرسها من الطاعون ، ولو يستمر الطاعون إلى سبعين سنة، ألن القاديان مسكن رسوله وفي 
 (1)هذا آية لألمم ". 

 كان في منتهى الشدة،و دخل الطاعون قاديان  حيث ولقد فضح اهلل كذب القادياني،

" إن  لى صهره " محمد علي خان " فقال القادياني:وذكر القادياني ذلك في رسالة أرسلها إ
 (2) .الطاعون هنا )في منتهى الشدة( يبتلى اإلنسان به ويموت بعد ساعات "

 بيت القادياني حرماا آمناا ل يدخله الطاعون: -2

: " إن في ذلك أن بيته محفو  كسفينة نوح، فيقولدعا القادياني وروره وهواه أن يّدعي    
ثم اّدعى أّن األمان من  (3)،نوح ، من دخله حف  عن كل اآلفات والمصائب " بيتي كسفينة

: "ثم تسعر الطاعون وال كأوائل الزمان، وكان الطاعون للذي سكن داره والزم التقوى، حيث يقول
إن األمان للذي سكن دارك  ة أخرى، وقيل:مر  ىَّ هنالك أوحي إل ،يأكل قرى وأمصار كالنيران

ما ألفا  الوحي فهو قوله تعالى:" إني أحاف  كل من في الدار إال الذين علوا من والزم التقوى. وأ
استكبار"، وقال: "إني مع الرسول أقوم، وألوم من يلوم، أفطر وأصوم"، وقال "لوال اإلكرام لهلك 

وبشرني  ،وكان هذا في أيام إذ الصخور من الطاعون تتواقع، وبالياها إلى الخلق تتتابع ،المقام"
  (4).بأن هذه العصمة آية لك من اآليات، ليجعل فرقانا بينك وبين أهل المعاداة " ربي

الطاعون دخل بيته  واعترف القادياني أنّ وبطل قول القادياني أن بيته كسفينة نوح، 
)اسم  " ودخل الطاعون بيتنا فابتليت "ووثان الكبيرة" خاف على نفسه من الموت فقال: هحتى أن

، واليوم ابتليت به ا من البيت، كما ابتلي األستاذ محمد دين، وأخرجناه أيضاً المرأة( فأخرجناه
حتى  ننت أنه ليس  امرأه أخرى كانت نازلة في بيتنا وجاءت من الدلهي .. ومرضت أيضاً 

 (5) .بيني وبين الموت إال دقائق قليلة "

 

 

 
                                                           

 (.11-10(، نقاًل عن القادياني، دافع البالء للقادياني )ص128، القاديانية ) ص هير (1)
 (.113 – 112/  5حمدية )سابق، نقاًل عن القادياني، مكتوب أال مرجعال (2)
 ( 76، نقاًل عن القادياني، سفيتة نوح )ص السابق المرجع( 3)
 (.26( القادياني، مواهب الرحمن )ص4)
 (.115/  5(، نقاًل عن القادياني، مكتوب أحمدية )128، القاديانية ) ص هير (5)
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 سبيل النجاة من الطاعون اإليمان بدعوة القادياني: -3

هو استجابة الناس لدعوته، وأنه أوحي إليه  أن سبيل النجاة من الطاعونياني القاد زعم  
" إنى  :ويقول أيضاً  (1)،فيقول: "أمرني بإلهام منه ألدعو األمم للنجاة من الطاعون" بذلك 

ولكن ماذا حدث؟ مات كثير من القاديانية  ،(2) دعوت على المخالفين بأن يقع فيهم الطاعون"
 وقد اعترف القادياني بذلك. في هذا الطاعون، 

 والرد عليه موقف القادياني من التطعيم :المطلب الثالث

 أولا: القادياني يرفض التطعيم بالمصل الواقي من الطاعون ويدعو لتركه:
، فمن أقواله في من اهلل  عى أن ذلك كان وحياً ترك القادياني وأتباعه التطعيم وادّ 

ل من اهلل الكريم، صدر من الحكومة حكم التطعيم لهذا "ثم بعد ذلك الوحي الذي نز  :ذلك
كالن، التُّ  ااإلقليم. فما كان لي أن أعرض عن حكم الرحمن، بل كنت أنت ر آية عند هذ

وطعنني على ذلك كل من كان يعبد صنم األسباب،  ،ليزداد جماعتي إيمان وليكمل العرفان
         والصواب؟ فأشعت في كتابي فكيف تترك طريق الخير وقالوا: إن في التطعيم خيراً 

إال بعد المقابلة، وأما قبلها فليس هو من شأن أهل العقل  أن الطعن ال يرد علي (السفينة )
والفطنة. فلو ثبت في آخر األمر أن العافية كلها في التطعيم، فلست من اهلل العزير الحكيم. 

وذكر في األندية، وورد مجالس حف ه الصبيان، وعرفه النسوان،  وكان هذا اإلعالن أمراً 
الحكومة. فتعجب  ىاألعزة، وارتفع به األصوات في الشوارع واألزقة، حتى وصل الخبر إل

كل من سمع من توكلنا في هذه النيران المشتعلة. فبعضهم ألحقوني بالمجانين، وبعضهم 
آخر  ىلحسبوني َكَخرٍف فارغ من العقل، وقلت: ال تعيروني قبل االمتحان، وانت روا إ

األوان. وسعى الحكومة كل السعي لترفع من الخلق هذه العقوبة، وليلفف المجانيق 
المنصوبة، ويقوض الخيام المضروبة. وما كان هذا إال نار السماء، فكلما أرادوا إطفاءها 
زادت نيران الوباء، وأحاطت باألقطار واألنحاء. وأنعم اهلل علينا بالعصمة من هذه النار، 

ذلك، بل  هرت مضرة التطعيم  ىوما اختتم األمر إل ،ؤمن تقي كان في الداروعصم كل م
  (3)بالمقابلة، وزجينا األيام بالخير والعافية. "

                                                           

 (.383( القادياني، حقيقة الوحي )ص1)
 (.62دياني، سر الخالفة )صالسابق، نقاًل عن القا المرجع (2)
 (.26) ص ( القادياني، مواهب الرحمن3)
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ن الطاعون القادياني ولقد طلب   بوضوح ترك التطعيم ألنه ال فائدة منه، فيقول: "وا 
ن الدواء  ن ون، وال ن ال ترمي بشرر يقعص على المكان، فبأي دواء يرجى األمان؟ وا 

نه شيء ال يغني من لهب بسط جناحه على  ،يغني من الحق يا فتيان أتذكر التطعيم وا 
نها بلية ترى، القوم  ،من تدبير يمنع قضاء السماء ويرد هذا الثعبان   البلدان، فما عندكم وا 

وقد ضل الذين زعموا أنهم أحصوا سنن اهلل وأنهم بقوانيينه يحيطون. سبحانه  ،صرعى
كما ويقول أيضًا: " ونرى أن   (1)،ى عما يصفون! إن هم إال كالعمي أو أضل سبيال"وتعال

هذه البالد وشوارعها قد بولا في أمور ن افتها ببذل المال والسعي والهمة، وألقي في كل 
  (2)بئر دواء يقتل الديدان بالخاصية، ثم نرى الطاعون كل يوم في الزيادة". 

ن هناك نصوص إطعيم مخالف لتعاليم اإلسالم، حيث للت وأتباعه ترك القاديانيو 
ومن تلك  ،وبالتالي األمر ال يحتاج إلى اجتهاد ،حول ضرورة التداوي واضحة للنبي 

 النصوص:

   ٍَقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه، َأَرَأْيَت َأْدِوَيًة َنَتَداَوى ِبَها َوُرًقى   َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزام ،
  (3)َها َأَتُردُّ ِمْن َقَدِر اللَِّه؟ َقاَل: "ِإنََّها ِمْن َقَدِر اللَِّه" َنْسَتْرِقي بِ 

  ،(4)".: "ِإنَّ الَِّذي َأْنَزَل الدَّاَء َأْنَزَل الشَِّفاءَ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه    َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 

 ثانياا: حذر القادياني من الطاعون:
يدة قاديانية ذلك: "كان المسيح الموعود وقد احتاط القادياني من الطاعون فقد ذكرت جر 

حذرا ومحتاطًا في أيام الوباء إلى هذا الحد بأنه لو جاءه رسالة من الخارج، ومسها وسل يديه 
 ؟؟فلماذا رفض التطعيم إذاً  (6)وقد ترك لحم الغنم  ألنه كان يقول فيه مادة الطاعون، (5)فورًا"، 

                                                           

 (.9القادياني، مواهب الرحمن ) ص (1)
 (70مواهب الرحمن )ص (2)
. قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد 7509( :ح 4/321)جالحاكم: المستدرك على الصحيحين، الطب، (3)

 ولم يخرجاه الشيخان.
. قال الحكم حديث صحيح على شرط 7433( :ح 4/222)جيحين، الطب،( الحاكم: المستدرك على الصح4)

 مسلم ولم يخرجه.
 م.1937مايو  28( ، نقاًل عن القادياني جريدة قادياينة ) الفضل( 137(  هير، القادياينة )ص5)
 (.38/  1السابق، القادياني، سيرة المهدى ) المرجع( 6)
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لم يخرجوا منها كما أوردوا في كتبهم كاٍف، أن كون القادياني وأتباعه مكثوا في داره، و ف
"إذا وقع  :فكرة مأخوذة من حديث النبي وهي  معجزة كما يقولون، هور الطاعون ال يكون 

ذا وقع، ولستم بها، فال تقدموا عليه  وهذا (1) "،الطاعون بأرض، وأنتم بها فال تخرجوا منها، وا 
ز  أرض دخل إذا السليم فإن العدوى، من التحرز هعلي القدوم عن النهي الوقائي، وعلة التحرُّ
 هو بأرض الطاعون وقع من خروج عن وأما النهي واإلصابة، للعدوى نفسه لعرض معد، وباء
 عرف في المعروف هو وهذا انتشاره، ومنع ويره، إلى الوباء مكان من العدوى نقل لعدم بها،

 في المعدي المرض محاصرة يأ الصحي، الحجر أو الصحي، بالعزل العصور أرقى في الطب
 بنفسها، تؤثر العدوى ال أن مع وال والقدر، بالقضاء اإليمان مع يتعارض ال وهذا حدوده، أضيق

 (2) تعالى . اهلل بإرادة بل

 الحجر لفكرة وهو األصل (3)،المعجزات العلمية الطبية النبويةمن والحديث الشريف 
اعون من األمراض المعدية التي قد تنتقل عبر وال يخفى أن الط (4)العالم، تاريخ في الصحي

فهو من أنجع  (5)الصحي، الحجر وشرعية العدوى، في اهلل سنة الهواء، ففي الحديث إقرار
 الوسائل للوقاية منه، والحفا  على مصلحة الفرد والجماعة، فالنجاة من الطاعون بدون تطعيم،

 .ال يعد معجزة بل أخذ باألسباب

 فني النبنوي الصحي الحجر هذا التاريخ في مرة ألول الخطاب بن مرع الخليفة طبق وقد 
فننرفض دخننول  (6)السننابع، القننرن أواخننر فنني الطنناعون فيهننا  هننر حننين فتحهننا بعنند دمشننق زيارتننه
  ى نننأم، حتنننن، خرج إلى الشأن عمر بن الخطاب " :  ▲ فعن عبد اهلل بن عباس ،الشام

 

 

 

                                                           

قال األرنؤوط:  15435(: ح167/ 24المخزومي، )( أحمد: مسند أحمد، حديث جد عكرمة بن خالد 1)
 صحيح لغيره.

 (. 600 /8)جان ر: الشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم  (2)
 (.1141 /3)جان ر: األلباني ،موسوعة األلباني في العقيدة  (3)
 (.571 /1)جان ر: حّوى، األساس في التفسير (4)
 (.140لم وضوابط ط الوفاء )ص القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية معا (5)

 .(82ان ر: الغزالي، الغزو الثقافي )ص (6) 
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 (2)ناد، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء لقيه أمراء األج (1) إذا كان بسرغ
قد وقع بأرض الشأم. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين األولين، فدعاهم 
فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت ألمر، وال نرى 

وال نرى أن تقدمهم على  ملسو هيلع هللا ىلصناس وأصحاب رسول اهلل أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية ال
هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعوا لي األنصار، فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل 
المهاجرين، واختلفوا كاختالفهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة 

يختلف منهم عليه رجالن، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس قري  من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم 
وال تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على  هر فأصبحوا عليه. قال 
أبوعبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر اهلل؟ فقال عمر: لو ويرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم نفر من 

لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، واألخرى  قدر اهلل إلى قدر اهلل، أرأيت لو كان
ن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اهلل؟ قال: فجاء  جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اهلل، وا 

، فقال: إن عندي في هذا علماً  -في بعض حاجته  وكان متغيباً  -عبد الرحمن بن عوف 
ذا وقع بأرض وأنتم بها فال إذا سمعتم به بأر "يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  ض فال تقدموا عليه، وا 
       قال: فحمد اهلل عمر ثم انصرف، فهل ممكن أن نعد عدم إصابة (3)"تخرجوا فرارا منه

 ي؟عى القاديانمعجزة له كما ادّ   عمر

 عالج آفة الطاعون عند القادياني:الثاا: ث
 بعد أن ترك القادياني التطعيم ّدعا الناس إلى محاربة الطاعون من خالل: 

مام الزمان، صيام والتضرع هلل،ال  -1 " فليصم أهل كل  فيقول القادياني: وتقديم األنبياء وا 
 تعالى في الفلوات والميادين وليدعو اهلل ىمدينة وقرية، وليخرج الناس جماعات إل

 ورسول اهلل  تضرع وابتهال لرفع هذا البالء مقدمين كافة أنبياء اهلل والصلحاء عموماً 

                                                           

ِل الِحَجاِز َبْيَن الُمِغيَثِة وَتُبوَك مْن َمناِزِل حاجِّ الّشاِم وقيَل : (1) على  َسْرٌغ: ُقْرَب الّشاِم وُهو في آِخِر الّشاِم وأوَّ
وقيَل : إنَُّه مْن واِدي َتُبوَك وقيَل :  ،الصالة والسالم على ساكنها أفضل ثالَث َعْشَرَة َمْرَحَلًة مَن المدينة

 .(503/ 22) العروس ، تاجالزبيدي .َيْقُرُب مْن ِريِف الّشامِ 
 

الوباء: جمع أوباء، والوباء عموم األمراض وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وباء ألنه من أفراده لكن  (2)
 (.133 /10)جي  ليس كل وباء طاعونًا. ابن حجر، فتح البار 

 .5729: ح (7/130)ج باب ما يذكر في الطاعون /البخاري: صحيح البخاري، الطب (3)
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مام الزمان المسيح الموعود فيا ترى ما هي العالقة بين الصيام والطاعون؟؟   "،(1 )وا 
ولماذا كان يخشى القادياني من الطاعون إذا كان هو إمام الزمان والمخلص من 

 الطاعون؟

لرفع البالء، يقول القادياني: "وليطلب كل قوم   خالص في طلب الدعاء من القاديانياإل -2
 لرّد هذه اآلفة، تائبين توبة نصوحاً  ،وحزب من إمام الزمان باإلخالص الكامل الدعاء

ويقول أيضا: "فلو عملت   ،" (2)وبإمام الزمان  ملسو هيلع هللا ىلصومؤمنين باهلل ورسوله الكامل 
 ( 3)ني أن أقول بكل يقين إن هذا العذاب سيرد بفضله تعالى"الدنيا على طلبي هذا ألمكن

ونقول ما دام القادياني صاحب بركات ع يمة، لماذا مات عدد من القاديانيين 
في بيته، ألم يكن في وسع القادياني الدعاء لهم؟ ألم يكونوا مخلصين في إيمانهم بدعوة 

 القادياني؟

، ومن شواهد ذلك أو الوقاية ن به وليس بالتطعيمكما اّدعى القادياني أن العافية باإليما -3
نه آية من اآليات، ومعجزة ع يمة من  قوله: " وقلت إن العافية معنا ال مع أهل التطعيم. وا 

المعجزات، فُنَسّر بها ومع ذلك نبكي على الثّيبات الباكيات، واليتامى الذين وّدعوا آباءهم 
وم ُعرضوا فيه للتطعيم، وليت شعري لو أتوني قبل وقتهم بتلك المعالجات. فيا أسفا على ي
ويكفي لرد هذا موت عدد من القاديانيين  (4)مؤمنين َلحف وا من هذا البالء الع يم." 

 بالطاعون.
 أن : ا سبق يتبينوممّ 

 :من مزاعم القادياني الباطلة- أ

 مد الطاعون نزل كعذاب لتجاوز الناس في تكفيره وتكذيبه، وهو نار وضب اهلل ولن تخ أن
 ما لم تنجز مهمتها وتنتقم من أعداء اهلل .

                                                           

 (.389) ص ( القادياني، حقيقة الوحي1)
 السابق. المرجع (2)
 السابق. المرجع (3)

 (.31ص (السابق المرجع (4)
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  ّاإلخالص في الدعاء إلى اهلل تعالى و  ة القادياني،اإليمان بدعو ب يكونعالج الطاعون  أن
  (1) بواسطة القادياني.

 .أّنه ال فائدة من التطعيم ضد الطاعون 

 .حماية قاديان من الطاعون 
  بيت القادياني محفو  كسفينة نوح. 
 عون ليس معجزة للقادياني لعدة أسباب:انتشار الطا- ب
 .دخول الطاعون قاديان وبيت القادياني وموت عدد من القاديانيين بالطاعون 
  َّر القادياني من الطاعون.حذ 
 دعا اإلسالم للتداوي واألخذ باألسباب، بشرط التوكل على اهلل . - ت
 في لمعديا المرض محاصرة أي الصحي) الحجر أو الصحي، دعا اإلسالم إلى العزل- ث

 حدوده(، عند انتشار األمراض الوبائية  حفا ًا على صحة الفرد والمجتمع. أضيق

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 





                                                           

 (.388- 387القادياني، حقيقة الوحي )ص  ( ان ر:1)
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 المبحث الخامس 
  معجزة الكسوف

 الخسوف والكسوف تعريف لمطلب األول:ا
 :واصطالحاا  : الخسوف لغةا أولا 
 :الخسوف لغةا  

ومنننوض وونننؤور، الخننناء والسننين والفننناء أصنننل واحنند يننندل علننى ( و خسننفالخسننوف منننن )
كننان بعننض أهننل اللغننة يقننول: الخسننوف للقمننر والكسننوف  (1)والخسننف: ومننوض  نناهر األرض،

ذا ذهب كلها فهو الخسوف. ، للشمس   (2)وقال بعضهم إذا ذهب بعضها فهو الكسوف، وا 

مصنننندر خسننننف، ويننننأتي بعنننندة معنننناني منهننننا ذل ، فننننك، ذهننننب،  ووالخسننننوف : مفننننرد وهنننن
سننوف القمننر: ذهنناب نننوره عننندما تكننون األرض بينننه وبننين وخسننوف العننين: ذهابهننا فنني الننرأس، خ

  (3)ألحدهما.  الشمس، الخسوفان: الخسوف والكسوف وهما الكسوفان أيضا تغليباً 
 اصطالحاا:خسوف ال

 نناهرة طبيعيننة تحنندث للقمنننر بانحجنناب ضننوء الشننمس عنهنننا عننند مننرور القمننر فننني  هننو  
رض والشنمس والقمنر فني حالنة اقتنران منطقة  ل األرض. وتحدث هنذه ال ناهرة عنندما يكنون األ

   (4)كوكبي كامل أو تقريبي.

 :واصطالحاا  ثانياا: الكسوف لغةا 
 الكسوف لغةا:

الكاف والسين والفناء أصنل يندل علنى تغينر فني حنال الشنيء مصدر )كسف( و  فو كسوال
 إلى ما ال يحب، وعلى قطع شيء من شيء، من ذلك كسوف القمر، وهو زوال ضوئه.

                                                           

 .)180 /2)جقاييس اللغة ان ر: ابن فارس، م (1)
 .( 288ان ر: ابن فارس، مجمل اللغة )ص (2) 
 .(643 /1)جان ر: أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة (3) 
م، الموقع: ويكبيديا الموسوعة الحرة     2017فبراير20،خسوف القمر. تاريخ االطالع: (، مارس2011 )(4) 

) https://ar.wikipedia.org/wiki/) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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، (1)وهنننو كاسنننف البنننال، أي سنننيئ الحنننال ،اسنننف الوجنننه، إذا كنننان عابسننناً ويقنننال: رجنننل ك 
الكسنننوف فننني الوجنننه: الصنننفرة والتغينننر، ورجنننل كاسنننف: مهمنننوم تغينننر لوننننه وهنننزل منننن الحنننزن، و 

  (2) .وكسف: ذهب نوره، وتغير إلى السواد

كسننوف الشننمس والقمننر معننروف يقننال: كسننفت الشننمس كسننوفًا وكسننفها اهلل كسننفًا، وعلننة و 
مس أن القمر يحول بينها وبين أبصارنا ويحجز عنا شعاعها ولنذلك ال يكنون كسنوف كسوف الش

 الشمس إال آخر الشهر عند اجتماعهما طواًل وعرضًا.

وأما كسنوف القمنر فنإن األرض تحنول بيننه وبنين منا يقبلنه منن شنعاع الشنمس ولنذلك ال  
فننك  :كسننوف الشننمسو  (3) ،وعرضنناً  يكننون الكسننوف القمننري إال وسننط الشننهر عننند تقابلهمننا طننوالً 

منننا جزئيننناً  احتجننناب ضنننوء الشنننمس إمنننا كليننناً  الكسنننوف أمنننا  ،، لحلنننول القمنننر بينهنننا وبنننين األرضوا 
، وهناك الحلقي: كسوف شمسي يغطي فيه القمر مع م الشمس تاركا حلقة مضيئة حول الشمس

  (4)عدم  هور الشمس نهارا كليا أو جزئيا. وهو  الكسوف الكلي/ الكسوف الجزئيما يعرف ب
 :سوف اصطالحاا كال 

 ُجرمٍ  أمام الّسماء في لجسمٍ  ُعبورٍ  أيّ  عن القول ُيمكن الفلك:  علم في الكسوف تعريفُ 
 كسوف.  إنَّه آخر سماوي

 ُمتطّورة فلكية بأدواتٍ  إال ُترى أن ُيمكن ال وُمع مها جدًا، نادرة األحداث هذه مثل ولكن
 بالكسوف ُيعَرف ما أو فقط، والقمر الشمس كسوف هو الناس لعامة المألوف فإن ولذلك جدًا،

 أمام األرض ُمرور عند) والخسوف( األرض على لراصدٍ  بالنسبة الشمس أمام القمر ُمرور عند)
  (5) (.القمر على لراصدٍ  بالنسبة الشمس

 والشنمس والقمنر األرض تكنون عنندما تحندث فلكينة بأننه  ناهرة الشنمس: ويعرف كسوف
 عننندما الجدينند القمننر والدة وقننت فنني أي المنتصننف فنني القمننر ويكننون اً تقريبنن واحنندة اسننتقامة علننى
 هنننذه وفنني األرض علننى  لننه القمننر يلقنني بحيننث القمنننري الشننهر مطلننع المحنناق طننور فنني يكننون

                                                           

 .(177 /5)جمقاييس اللغة  ان ر: ابن فارس، (1)
(47 /10)جتهذيب اللغة  الهروي، ان ر:(2) 
 (245مفاتيح العلوم )ص  ان ر: ابن أحمد ، أبو عبد اهلل البلخي الخوارزمي، (3)
 (1934 /3)جان ر: أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة (4) 
م، 2017مارس20نوفمبر(، ماهو كسوف الشمس. تاريخ االطالع: 28، 2016ان ر: البكري، هديل. )  (5)

 (./http://mawdoo3.comكوم ).الموقع: موضوع
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 الشنمس قنرص يعبنر الم لنم القمنر قنرص سننرى الكسوف لمشاهدة مالئم مكان في كنا إذا الحالة
 (1).المضئ

الكسننوف والخسننوف، فقنند جنناء فنني كتابننة التعنناريف وقنند جمننع الننبعض فنني التعريننف بننين 
اسننتتارهما بعنننارض مخصنننوص، وبننه شنننبه كسنننوف ": هنننو كسنننوف الشننمس أو القمنننر للمننناوي أن 
 (2) ."الوجه والحال

 عند القادياني الكسوفو  الخسوف المطلب الثاني: معجزة
 أولا: الخسوف آية للقادياني:

ننني بفضننل اهلل  مننن أولينناء يقنول القادينناني:  فننال تعرفننون؟ وقنند جئننتكم مننع آينناٍت بينننات أاهلل "وا 
أفال تن رون؟ أما خسف القمران؟  أما ترك القالص في جميع البلندان، منا لكنم ال تتفكنرون؟ وقند 
جنناءت بينننات مننن الرحمننان، ونننزل منننه السننلطان، فننأي شننك بعنند ذلننك يخننتلج فنني الجنننان، أو أي 

 : على النبي  تطاوالً مي القاديانوينشد  (3)"يها المعرضون؟ أعذر بقي عندكم 

ن لي          وسا "                               (5)"القمران المشرقان، أتنكر؟!  (4)له خسف القمر المنير، وا 

 الخسننوف والكسننوف همننا آيتننان مننن آيننات اهلل وليسننا أمننراً وينندحض أقننوال القادينناني بننأن 
ن يروهمننا وهننو حنندث كننوني أاد الننناس علننى مننر العصننور واعتنن وقنند حصننال كثيننراً  ،للعننادة خارقنناً 
 . عادي

 :¶ اا: استدلل القادياني بحديث الباقر بن زين العابدينثاني

فيقنننول:  "وأمنننا  فننني حديثنننه عنننن معجنننزة الكسنننوف والخسنننوف المزعومنننة، ل القادينننانييفّصنن
تفصنيل الكنالم فنني هنذا المقننام، فناعلموا يننا أهنل اإلسنالم ، وأتبنناع خينر األنننام، أن اآلينة التنني 
كنتم توعدون في كتاب اهلل العالم، وتبشرون  من سنيد الرسنل ننور اهلل مزينل ال نالم.. أعنني 
خسننوف النيننرين فنني شننهر رمضننان الننذي فيننه القننرآن، قنند  هننر فنني بالدنننا بفضننل اهلل المنننان، 

                                                           

م، موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة 2017مارس 20الشمس. تاريخ االطالع:  ، كسوف(، مارس2017 ) (1)
)https://ar.wikipedia.org/wiki/(.  
 .(281التوقيف على مهمات التعاريف )ص لمناوي،ا(2) 

 .(20/119 )، الخزائن الروحانيةتينتذكرة الشهاد القادياني، ، نقاًل عن561ص ( القادياني، الخزائن الدفينة،3)
 (.19/ 2) اللغة في الصحاح .سى ُيْغسي، إذا أ لموَوِسَي َيْغسى، وأوْ  ،َوسا الليل َيْغسو ُوُسوًّا(4) 

 (.71(، نقاًل عن القادياني، إعجاز أحمدي )ص 79)ص ( الندوي، القادياني والقاديانية5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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وقنننال البننناقر بنننن زينننن العابننندين:" إن لمهننندينا آيتنننين لنننم تكوننننا مننننذ خلنننق السنننماوات واألرض، 
، وأخننرج مثلننه (1)وتنكسننف الشننمس فنني النصننف منننه"  ول ليلننة مننن رمضننانينكسننف القمننر أل

 وهذا الحديث من أهم األدلة التي يستند عليها القادياني. (2)،" البيهقي وويره من المحدثين

سفت الشمس والقمر في رمضان فال تعرفنون. ومنات بعنض النناس بنبنأ وانك ":  اً يقول أيضو 
فال تفكرون ونزلت لي آٌي كثيرة فال تبالون. وشهدت لني األرض والسنماء، أمن اهلل وقتل البعض 

 (  4)فال تخافون." (3)والماء والعفاء
 ويرد علي قول القادياني واستدلله بحديث الدارقطني بما يلي:

الخسنننوف والكسنننوف فننني  أنّ بنننلسنننون علنننى النننناس دَ منشنننوراتهم يجننندهم يُ منننن يقنننرأ كتنننبهم أو   -1
والذي يعود إلى الحديث الذي يستندون عليه يجده في سنن  رمضان نبوءة أخبر بها النبي 

نّ  ليس نبوءة للرسول  ،الدارقطني باب صفة صالة الخسوف والكسوف ما وليس من قوله وا 
 َلُمْهنَدْيَنا ِإنَّ "  لني بنن الحسنين البناقر ونصنه:هو موقوف على أحد التنابعين وهنو محمند بنن ع

لِ  اْلَقَمنرُ  َيْنَكِسنفُ  َواأَلْرضِ  السَّنَماَواتِ  َخْلنقِ  ُمْننذُ  َتُكوَننا لَنمْ  آَيَتْينِ   َوَتْنَكِسنفُ  َرَمَضنانَ  ِمننْ  َلْيلَنةٍ  أَلوَّ
 (5)."َواأَلْرَض  اتِ السََّموَ  اللَّهُ  َخَلقَ  ُمْنذُ  َتُكوَنا َوَلمْ  ِمْنهُ  النِّْصفِ  ِفي الشَّْمُس 

حننديث الخسننوف والكسننوف المنسننوب إلننى محمنند بننن علنني بننن الحسننين البنناقر فنني سنننده  إنّ   -2
رافضنننني يشننننتم  وقننننال ابننننن حبننننان: ،عمنننرو بننننن شننننمر الجعفنننني قننننال الجوزجنننناني: زائنننا كننننذاب

قننال يحيننى: ال   ،وقننال البخنناري: منكننر الحننديث ،الصننحابة ويننروي الموضننوعات عننن الثقننات
ه أيضنننا جنننابر الجعفننني ضنننعيف قنننال النسنننائي :متنننروك فاإلسنننناد ضنننعيف وفيننن ،يكتنننب حديثنننه

 ،  فالحديث مردود.(6)جداً 

                                                           

(: 419 /2)جالدارقطني: سنن الدارقطني، العيدين، باب صفة صالة الخسوف والكسوف وهيئتهما، (1)
 .1795ح

 .(139-138نور الحق )ص ،(  نقاًل عن القادياني562)ص  الخزائن الدفينة القادياني، (2)
 .(503/ 22) العروس العفاء: التراب . الزبيدي، تاج (3)

-16/63) الخطبة اإللهامية، الخزائن الروحانية القادياني، (، نقاًل عن561)ص ( القادياني، الخزائن الدفينة4)
66). 

 1795ح :(65 /2)جالخسوف والكسوف وهيئتهما، باب صفة صالة /الدارقطني: سنن الدارقطني، العيدين (5)
 (.171 /4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم ان ر:  (6) 
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حنين قنال عنن القاديانينة: "علنم الحنديث  ♫وقد صندق ناصنر السننة الشنيخ األلبناني 
وقواعنننده ممنننا ال يلتفتنننون إلينننه، شنننأن أهنننل األهنننواء جميعنننًا، فكنننل حنننديث وافنننق منننذهبهم 

 (1) كان راويه مسيلمة الكذاب".وأهواءهم فهو صحيح عندهم، ولو 
رسول اهلل ورد عن  -3   ًفقد روى   (2)،ينسف حديث الخسوف والكسوف من أساسه حديثا

 الَ  َوالَقَمرَ  الشَّْمَس  "ِإنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيِّ  َعنِ  ُيْخِبرُ  َكانَ  َأنَّهُ  ¶ ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ البخاري ومسلم 
  (3)" َفَصلُّوا َرَأْيُتُموَها َفِإَذا اللَِّه، آَياتِ  ِمنْ  آَيَتانِ  َوَلِكنَُّهَما ِه،ِلَحَياتِ  َوالَ  َأَحدٍ  ِلَمْوتِ  َيْخِسَفانِ 

"ال يقول حديث  حيث يقول:، حدث كوني عادي  الخسوف والكسوف بأن اعترف القادياني  -4
الدارقطني أبدأ أن الكسوف والخسوف لم يقعا من قبل، بل يعلن بوضوح أنهما لم يقعا من 

فهل يعقل أن يكون الكسوف معجزة ه، تناقض ىوقول القادياني يدل عل  (4)قبل كآية ألحد"،
 حدث كوني عادي. ىأوقات أخر في و ؟! له 

دعوى القادياني بأن الكسوف والخسوف من اآليات الدالة على  ويتبين مّما سبق سقوط
 صدقه، بل إن دعواه تدل على كذبه، وحرمانه من نور السنة النبوية وشرف اتباعها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.53األلباني، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة )ص  (1)
 (.100-98)ص : الشويكي، براءة الملةان ر (2)

اَلة ِفي كسوف الشَّْمس، البخاري:(3)  ، 1042(: رقم 34 /2)ج َصِحيح الُبَخاِرّي ،أبواب اْلُكُسوف/ َباب الصَّ
 ح(: 628 /2)جومسلم: صحيح مسلم، الكسوف/ باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة الجامعة، 

911. 
 (330-329/ 23 ) وع المعرفة، الخزائن الروحانيةينب القادياني، (  نقالً 565الخزائن الدفينة)ص القادياني، (4)

file:///C:/Users/jit/AppData/Roaming/Microsoft/Word/انظر
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 المبحث السادس
 معجزة الشفاء 

 المطلب األول: الشفاء لغة واصطالحاا 
  اللغة: في أولا: الشفاء

 تل يدل على اإلشراف على الشيء  يقال أشفى على الشىءشفى الشين والفاء والحرف المع
شفائه عليه، ويقال استشفى فالن، إذا  إذا أشرف عليه، وسّمى الشفاء شفاًء  لغلبته للمرض وا 

  (1)يشفيه.  اهلل شفاه: ويقال طلب الشفاء،

 ثانياا: الشفاء في الصطالح: 
لشفاء من المرض موافاة شفا "وا (2)الشفاء بكسر الشين رجوع األخالط إلى االعتدال،

 وقد جاء في القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى: (3)السالمة، وصار اسما للُبرء"،
  قَۡوم َّ ََيُۡرُج مِنُۢ ُبُطونَِها  [  وقال تعالى في صفة العسل:14]التوبة: ۡؤِمنَِّي مُّ  َويَۡشِف ُصُدو

اب   َٰنُُهۥ فِيهِ شِ  ََشَ لَۡو
َ
ۡتَلِفإ أ [، وقال تعالى في صفة القرآن الكريم: 69 :حلنال ] ل ِلنذاِس   آء  فَ ُّمُّ

ى ُدوِّ  وَِشَفآء    وقال أيضاا: [،44]فصلت : وَِشَفاء ُهدا  [.57]يونس: ل َِما ِِف ٱلصُّ

 ثالثاا: العالقة بين المعنى الصطالحي والمعنى اللغوي:
اللغوي لكلمة الشفاء، حيث ويتضح من المعني االصطالحي أّنه مشتق من المعنى 

شفائه للمرض لغلبته  شفاءً  الشفاء سّمى  .عليه وا 

 
 
 

                                                           

 (.199( ان ر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )ص1)
 (.109(، الجرجاني، التعريفات )ص 431( ان ر: المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف )ص 2)
 (.459( الراوب، المفردات )ص3)
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 المطلب الثاني: أدلة القاديانية على معجزة الشفاء والرد عليها
 أولا: الشفاء بدعاء القادياني:

سطر القادياني في كتابه )حقيقة الوحي( عدد من القصص لمرضى، زعم زوال المرض 
 من هذه القصص:عنهم  بدعائه لهم، و 

  قصة شفاء بشير أحمد نجل القادياني: -1
" أصيب ابني بشير أحمد بمرض في ذكر القادياني في كتابه حقيقة الوحي ما نصه: 

عينيه ولم ينفعه دواء وكان هناك خطر أن يفقد بصره. وحين وصل المرض ذروته دعوت 
فشفي في اليوم  .رشير يبصإلهاما نصه" برق طفلي بشير"، أي بدأ ابني ب اهلل تعالى فتلقيت

وتُبّين القصة أّن  (1)،يعرفه قرابة مئة شخص." نفسه أو في اليوم التالي. وهذا الحدث أيضاً 
 شفاء بشير أحمد كان بدعاء القادياني.

 :قصة شفاء عبد الرحيم خان -2
"    :، حيث يقول القاديانيفي كتاب القادياني حقيقة الوحي وردت قصة شفاء عبد الرحيم 
حدث بعد مدة من الزمن أن مرض عبد الرحيم خان ابن نواب سردار محمد علي خان رئيس أنه 

بالحمى الشديدة ولم يبق في شفائه أمل وكأنه أصبح في حكم الميت. فدعوت له،  (2)ماليركوتله
ولكن تبين بعد الدعاء أن القضاء مبرم. فتضرعت في حضرة اهلل وقلت: يا إلهي إني أتشفع له. 

حيا في الحال:" إنك أنت المجاز". فانصرفت إلى الدعاء بالتضرع واالبتهال واستجاب لقيت و تثم 
ا، فعاد ر اهلل دعائي  فكأن الولد خرج من القبر، و هرت عليه آثار الصحة. وكان قد هزل كثي

ويتبين من القصة زعم  (3)،طبيعته بعد فترة واستعاد صحته المعهودة، وال يزال حيا يرزق" ىإل
، والقضاء المبرم، وهذا يدل على تطاول القادياني وكفره، أن دعائه وير مشيئة اهلل  القادياني

ُل ٱلَۡقۡوُل كما قال تعالى:  (4)فالقضاء المبرم هو القدر األزلي الذي ال محو فيه البتة ، َما ُيبَدذ
يذ   [.29] ق : دَلَ

 
                                                           

 (.218( القادياني، حقيقة الوحي )ص1)
 (.117نطقة في البنجاب بالهند، ان ر: طاهر، شبهات )صماليركوتله: م (2)
 (.206)ص السابق رجعالم( 3)

 البتة. ان ر: ابن القيم،  مختصر فيه محو فال تعالى الّله علم في الذي وهو الكتاب أم في القدر المبرم: ما(4) 
 .(485 ص)المرسلة  الصواعق
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 شفاء زوجة سيد مهدي حسن:  -3

مهدي حسن، حيث يقول: "حين أقمنا في الحديقة في  ويذكر القادياني قصة شفاء زوجة سيد
م تلقيت إلهامًا عن أحد أفراد جماعتي الذين كانوا في الحديقة أنه لم 1905فصل الربيع عام 

يكن في مشيئة اهلل قط أن يشفيه، ولكنه تعالى وير إرادته فضاًل منه. ثم حدث بعد ذلك أن 
ا في الحديقة قد مرضت مرضًا شديدًا، زوجة سيد مهدي حسن الذي كان من جماعتنا ومعن

فأصيبت أواًل بالحمى وتورم فمها وقدماها، بل جسمها كله، وضعفت كثيرًا، وكانت حاماًل. وبعد 
أن ولدت أثناء المكث في الحديقة، تدهورت صحتها كثيرًا حتى بدت آثار اليأس. ولكني  للت 

يشهد على ذلك أخي المحترم الحكيم أدعو لها حتى نالت الحياة من جديد بفضل اهلل تعالى، و 
المولوي نور الدين، والمولوي محمد علي، ومفتي محمد صادق والسيد مهدي حسن بنفسه، 
وكذلك جميع اإلخوة الذين كانوا معي في الحديقة. وفي اليوم الثاني بعد الدعاء جرى على لسان 

دعاء حضرته ستتعافين  زوجة سيد مهدي حسن إلهام من اهلل: ما كنِت لتتعافي، ولكنك بسبب
ويتضح من القصة زعم القادياني  بأن الوحي جرى على لسان زوجة سيد مهدي،  (1)اآلن"،

ومفاده أن دعاء القادياني سبب معافتها، وهذا يدل على أن كل شيء في عرف القادياني جائز، 
 في سبيل الدفاع عن معجزاته المفتراة.

 اء هؤالء كان ببركة دعائه، بعدة أمور أهمها:ويرد على ما ادعاه القاديانية من أن شف

   إن معجزة الشفاء من المعجزات الحسية التي تحققت ألكثر من نبي من األنبياء عليهم
السالم، ولو افترضنا صدق القصص السابقة فليس فيها دلياًل على معجزة الشفاء، بل هي 

مد وعيسى عليهما فقط استجابة دعاء، فقد جرت معجزة الشفاء مع كل من سيدنا مح
 ثم يتم بعدها الشفاء. الصالة والسالم، حيث كان هناك فعل أو مسح من النبي 

   قد يتحقق الشفاء بدعاء بعض الصالحين واألولياء ببركة الدعاء، ولكن ال يعنى ذلك أن
، فمن السُّّنة الدعاء يكون هذا معجزة ودلياًل على النبوة، بل هي كرامة من عند اهلل 

 يحُضر لم مِريضاً  عادَ  َمن: "قال النبي عنعند عيادته وقد ورد في الحديث  للمريض
 اهللُ  عافاه إال يشفَيك، أن الع يمِ  العر ِ  ربَّ  الع يمَ  اهللَ  أسألُ : ِمرار سبعَ  عنده فقال أجُله،
 (2)"المرضِ  ذلك من

                                                           

 (.343-342( القادياني، حقيقة الوحي )ص1)
 ، 3156(:ح22 /5)جاود، سنن أبي داود، أول كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة ، أبو د (2)

   ، حاشية أبو داود.األرنؤوط ، تخريجحديث صحيح
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  العالج  قد يحصل لكثير من المرضى بأن يصلوا إلى مرحلة صحية متأزمة إما لتقصير في
 أو خطأ طبي، في حالة زوال تلك األعراض يشفى المريض، ثم يتم التحسن الصحي.

 قصة  وفاة مبارك أحمد وعجز القادياني عن شفائه: ثانياا: 
 بأيام والدته وبعد أحمد(، )مبارك سماه ابن م1889 سنة يونيو بتاريخ للقادياني ولد

 والدولة، الع مة وصاحب موعود، ومصلح هلل،ا من نور الولد هذا أن" متنبأ: القادياني أعلن
 أنحاء في يشتهر وهذا الح  وسعيد اهلل، وكلمة( اهلل استغفر) األمراض ومشفي النفس، ومسيحي

 (1) "األقوام به ويتبرك األسارى يفك وأطرافها، العالم

فاضطرب والم أحمد  سنوات، بثماني والدته بعد أي م1907 سنة الولد هذا "فمرض
 راب، ألنه كان قد أعلن أن هذا الولد يكون كذا وكذا، فعالجه كل عالج ممكن، وفيأيما اضط

 قبل بأنه اهلل ألهمني:"  متنبأ القادياني أعلن مرضه خف حينما م 1907 أوسطس 27 تاريخ
 (2)"  المرض، ومعنى هذا أن اهلل قبل الدعاء ويشفي مبارك أحمد وذهب ، الدعاء

 من أحمد لمبارك المرض عاد حتى اهلل على واالفتراء إللهاما هذا القادياني أعلن أن وما
م، وال شك أن هذه القصة تبين كذب القادياني في ادعائه 1907 سبتمبر 16 في ومات جديد

 (3) القدرة على شفاء الناس.

 ثالثاا: ادعاء القادياني الشفاء من مرض البول:
ض منها السل، ومرض البول ال يخفى على أحد أّن القادياني كان مصابًا بعدة أمرا

ووير ذلك، ويتحدث القادياني عن نفسه عن حالته في دوران الرأس ويقول:" أنا أسقط أحيانًا 
 (4) على األرض من شدة دوران الرأس، وينخفض دوران دم القلب، وتكون هذه الحالة سيئة جدًا"،

الرأس، ووجع الرأس، وقلة  وكتب طبيب قادياني دكتور شاه نواز:" إّن أمراض سيدنا مثاًل دوران
النوم، وسوء الهضم، وضعف القلب، واإلسهال، وكثرة البول، والمراق، وويره )أيضًا( كان سببها 

  (5)واحدًا وهو الضعف".

                                                           

 (.43ترياق القلوب ) ص  ،لقاديانيا(، نقاًل عن 127(  هير، القاديانية )ص1)
 م( . 1907اوسطس  29السابق ، نقاًل عن جريدة بدر )  المرجع( 2)
 (.127( ان ر:  هير، القاديانية والقادياني )ص 3)
 ( 201/ 5براهين أحمدية )، لقاديانيا :(، نقاًل عن98صالسابق ) المرجع( 4)

(، نقاًل عن مقال دكتور شاه نواز القادياني،المنشور في مجلة " ريويو" ما يو 134 هير، القاديانية )ص (5)
1937. 
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ولكن القادياني اّدعى تماثله للشفاء من كثرة البول واإلسهال بمجرد دعائه، حيث يقول: 
عالى قد تفضل عليَّ بمجرد الدعاء، وزال "لقد جربت ورأيت في بعض األمراض أن اهلل ت

المرض. فقبل بضعة أيام ساءت حالتي جراء كثرة البول واإلسهال، فقمت بالدعاء، فتلقيت 
اإللهام: "دعاؤك مستجاب" فوجدت أني قد تماثلت للشفاء بعدها فورًا. إن اهلل أفضل الوصفات 

 (1)لكشفه للناس."  كلها وهي جديرة باإلخفاء، ولكني أفكر أن هذا بخل، فاضطر

 ثانياا: تناقض القادياني في دعوى الشفاء من مرض البول:
زعم القادياني بأن اهلل استجاب لدعائه وشفي من كثرة البول واإلسهال، ولكنه ذكر في 
عدة مواضع من كتابه مالزمة بعض األمراض له وخاصة كثرة البول ودوار الرأس، وبين 

م، يقول في كتابه التذكرة: "دعوت ذات مرة للشفاء 1903العام  في نفساستحالة الشفاء منهما، ف
من هذين المرضين تمامًا، فجاء الجواب: هذا لن يكون، فألقي في روعي من عند اهلل تعالى أن 
هذا أيضًا من عالمات المسيح الموعود، إذ ورد أنه سينزل بين مهرودتين، فهذان المرضان هما 

  (2)دن، واآلخر في أسفله"الرداءان األصفران، أحدهم الب

ويقول في كتابه حقيقة الوحي: "صحيح أن هناك مرضين يالزماني  أحدهما في الجزء 
العلوي من الجسم والثاني في الجزء السفلي منه. المرض في الجزء العلوي من الجسم هو 

ن هذين المرضين يرافقانني من ذ زمن الدوار، أما في الجزء السفلي منه فهو كثرة التبول. وا 
أعلنت فيه أني مبعوث من اهلل تعالى. لقد دعوت أيضا للشفاء منهما ولكني تلقيت جوابًا بالنفي، 

واضعًا كفيه على أجنحة ملكين قد جعل  (3)وأفهمت أن نزول المسيح الموعود بين مهرودتين 
  (4)آية له منذ البداية. فإن هذين المرضين هما المهرودتان اللتان الزمتا جسدي" 

ؤكد القادياني عدم شفائه من مرض كثرة البول في موضع آخر من كتابه حقيقة وي
الوحي، فيقول: " كنت مصابًا بمرضين منذ فترة طويلة، الصداع الشديد الذي كنت أتضايق جدًا 

عامًا،  25بسببه وتصيبني منه أعراض خطيرة. الزمني هذا المرض الشديد إلى ما يقارب 
ل األطباء أن النتيجة الحتمية لهذه األعراض هي الصرع. وقد أصيب ورافقه الدوار أيضًا، وقا

أخي األكبر مرزا والم قادر بالمرض نفسه إلى شهرين تقريبًا قبل أن يصاب بالصرع ومات به. 
                                                           

 .(6، ص24/3/1903، يوم 11، عدد7نقاًل عن )الحكم، مجلد ، (483( القادياني، التذكرة ) ص1)
 .(436-19/435نقاًل عن نسيم الدعوة، الخزائن الروحانية، )مج  السابق، المرجع( 2)

مهرودتان: وهما ثوبان مصبووان بورس ثم بزعفران، وقيل هما شقتان والشقة نصف المالءة أي هو داخل  (3)
 (.541 /10)جفتح المنعم شرح صحيح مسلم الشين، ثوبين البسهما. ان ر: 

 (.291( القادياني، حقيقة الوحي )ص4)
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ف للت أدعو اهلل تعالى أن يحف ني من هذين المرضين. فرأيت ذات مرة في الكشف أن هناك 
حجم الضأن، ولها شعر طويل وبراثن طويلة، وهي تريد آفة سوداء، شكلها الدابة وحجمها 

مهاجمتي، وألقي في روعي أنها الصرع. فضربت صدرها بيدي اليمنى بقوة وقلت: اخسأي، 
فليس لك مني نصيب. ويعلم اهلل أن كل تلك األعراض الخطيرة زالت بعد ذلك، وزال الصداع 

ل النبوءة عن المهرودتين. وأما المرض تمامًا، ولكن الدوار يعاود فينة بعد فينة حتى ال تخت
الثاني أي الداء السكري فيالزمني منذ ما يقارب عشرين عامًا، وقد ذكرت هذه اآلية من قبل 
لى اليوم أشعر بالحاجة إلى التبول عشرين مرة يوميًا على وجه التقريب، وقد كشفت  أيضًا، وا 

نتائج السكري حسب تجارب الفحوص السكر في البول. وقد خطر ببالي ذات مرة أن من 
األطباء اإلصابة بالزرق أو اإلصابة بدمل السرطان ففي تلك اللح ة تلقيت إلهامًا عن الزرق ما 
نصه: " نزلت الرحمة على ثالث، العين وعلى األخريين". وحين خطر ببالي اإلصابة بالسرطان 

 .(1)الباليا، والحمد هلل"  ألهمت: "السالم عليكم"، فقضيت عمرًا طوياًل وأنا محفو  من كل هذه
فمن خالل ما سبق يتبين تناقض أقوال القادياني، وكذبه في دعوى قدرته شفاء المرضى، فلو 

 كان صادقًا في دعواه، فلماذا لم يستغل هذه المجزة ويشفي نفسه؟ 
 ويمكن القول مما سبق:

 مع  تكررشفاء بعض المرضى ببركة الدعاء، ال يعني أن ذلك معجزة لهم، وهذا قد ي
 الكثير من الناس.

  كثرة األمراض التي الزمت القادياني دليل واضح على عجزه وكذبه في ادعائه القدرة
 على شفاء الناس.

  تناقض أقوال القادياني حول إصابته ببعض األمراض ثم اّدعاء الشفاء منها، هو دليل
 واضح على حقيقة هذا الرجل وكذبه في دعواه النبوة. 

 

 
 
 
 

                                                           

 (.341القادياني، حقيقة الوحي )ص (1)
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 لسابعالمبحث ا

 التنبؤات  

مّما الشك فيه أّن الرسل عليهم السالم ال يتنبؤون من عند أنفسهم بل كل ما يقولونه من 
ا  عند اهلل، يقول اهلل تعالى:  َحدا

َ
َٰ َغۡيبِهِۦٓ أ َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب فًََل ُيۡظهُِر لََعَ ّذُسول   ٢٦َع ََََضَٰ مِن  ّۡ  إِلذ َمِن ٱ

ر الرسول بوقوع شيء ثم ال يحدث  ألن هذا مخالف لسنة [، فال يمكن أن يخب27-26]الجن:
، ويقر هذا المعنى القادياني فيقول:" إّن التوراة والقرآن ُيقرآن بأن أصدق الشواهد للنبوة هي (1)اهلل

 .(2)التنبؤات"

ولقد اّدعى القادياني العديد من التنبؤات بل وقد بالا في ذلك، ومن أقواله: "أنا نبي 
اهلل والتكلم معه، أنا أسأله فيجيبني وي هر علّى أشياء من ويبه، ويخبرني  ومتشرف بمخاطبة

، ويقول أيضًا: " ال (3)عن أسرار العالم التي تحدث في المستقبل... ألجل ذلك سميت نبيًا "
  (4)يوجد أي شيء أحسن وأفضل الختبار صدقي وكذبي من تنبؤاتي"

اني ونرد عليه، ومن خاللها سنختبر وفي هذا المبحث سنتحدث عن أهم تنبؤات القادي
 صدقه وكذبه بناًء على المعيار الذي وضعه القادياني لنفسه.

 المطلب األول: التنبوءات لغة واصطالحاا 
 :لغةا  التنبوءاتأول: 

، تأتي بعدة معاني هي تكهن أو تنبََّأ بن ،مصدر تنبَّأَ  ،تنبؤات معهاتنبُّؤ مفرد: جنبأ 
 (5)استشفاف أو توقع أو فك.

والنبأ: خبر ذو فائدة ع يمة يحصل به علم أو ولبة  ن، وال يقال للخبر نبأ حتى 
وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يعرى عن الكذب كالمتواتر، يتضمن هذه األشياء الثالثة، 

                                                           

 (.116ان ر:  هير، القاديانية )ص (1)
 ( 3القادياني، استفتاء )ص (2)
 23لمؤرخ (، نقاًل عن مكتوب والم أحمد المرسل إلى جريدة "عام بال هو" ا117 هير، القاديانية )ص (3)

 . 1908مايو 
 (.232السابق ، نقاًل عن القادياني، مرآة الكلمات ) ص المرجع (4)

 (.3/2153)جان ر:  أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة   (5)
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َزة إلزاحة عللها وتبدل اْلهم  َوَبين َذوي اْلُعُقول سفارة َبين اهلل  :النبوءةأما  ،وخبر اهلل ورسوله
 (1) .وتخميناً  واإلخبار َعن الشَّْيء قبل وقته حزراً  ،وتدوم َفُيَقال النُُّبوَّة واواً 

 ثانياا: النبوءات اصطالحاا:
 يوجد أكثر من تعريف للتنبؤ، ومنها:

تكهُّن أو استشفاف أو توقُّع النتائج أو أحداث المستقبل قبل وقوعها عن طريق التخمين، " – 1
تنبؤات  -التحليل العلمّي واإلحصائّي لوقائع معروفة "تنبؤات جّوّية/ مالّية أو دراسة الماضي، أو

  (2) الطقس".

فك قضايا تتعلَّق بأحداث المستقبل ُتستنبط من القوانين العاّمة، كالقضايا الخاّصة بمسار " – 2
 (3)"تحرُّكات الكواكب التي تدور حول الّشمس.

لمعنى االصطالحي مشتقة من المعنى اللغوي وال ومن خالل ما سبق نجد أن التنبوءات في ا
 تخرج عنه.

 المطلب الثاني: التنبوءات عند القادياني
 أولا: من أدلة القادياني على هذه التنبوءات:

 اّدعى القادياني أّنه تنبأ باألخبار الغيبية  فقال:

دات من اهلل تعالى "أعطيت آية األخبار الغيبية، وال يقدر أحد على مبارزتي في ذلك، إنها شها 
 (4)مثل آيات ساطعة"  ملسو هيلع هللا ىلصعندي، كما تحققت في حقي نبوءات الرسول 

"وال أقول لكم أن تقبلوني من وير برهان، وآمنوا بي من وير سلطان ، بل أنادي ويقول أيضًا: 
بينكم أن تقوموا هلل مقسطين، ثم أن روا إلي ما أنزل اهلل لي من اآليات والبراهين والشهادات، 

لم تجدوا آياتي كمثل ماجرت عادة اهلل في الصادقين، وخلت سنته في النبيين األولين، فإن 

                                                           

)الزيات وآخرون(، المعجم الوسيط  (،321( ان ر: المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف )ص1) 
 (.2/896)ج

 (.3/2153)جأحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة (2) 
 .السابق رجعالم (3)
 (.41) ص ( القادياني، ضرورة اإلمام4)
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ن رأيتم آياتي كآيات خلت في السابقين،  فمن مقتضى  فردوني وال تقبلوني يا معشر المنكرين، وا 
 (1)اإليمان أن تقبلوني وال تمروا عليها معرضين"

 ثانياا: كثرة تنبوءات القادياني:
ليس شرطًا أن يكون النبي  فيقول: " لديه، التنبوءات الغيبية ةاني عن كثر يتحدث القادي

هذا  ىنها ليست إال موهبة تنكشف من خاللها أموٌر ويبية، فما دمت قد تلقيت إلإ، فمشرعاً 
 (2)م عيني"أورأيت تحققها بكل جالء ب ،األوان نحو مائة وخمسين نبوءةً 

 م السالم:ثالثاا: موقفه من تنبوءات األنبياء عليه
يكتب مرزا في كتابه "اإلزالة": "قد كذب أربعمائة من األنبياء في إخبارهم بالغيب في 

وهذا يدل بوضوح على اتهام األنبياء بالكذب، وكأنه يمهد لنفسه إذا اتهم  (3)عصٍر واحٍد"،
بالكذب فيلصق الكذب باألنبياء، وهذا يدل بوضوح على ضالل وانحراف هذا الرجل بل وكفره، 

: "وهذا مقدمة لتبرير كذبه  فإن هذا الكّذاب كان يطلق التكهنات  (4) ولذلك يقول أحمد الحنفي
والتنبؤات بين الناس نشرًا لفضله، وبرحمة اهلل تعالى لم تزل األيام تكذبها دائما، وهنا يريد أن 

يخل األنبياء يشعر بأن وقوع الكذب في اإلخبار بالغيب ال ينقص من شأن النبوة شيئًا، فإّنه لم 
 (5)السابقون عن هذا والعياذ باهلل"

 عن القادياني تنبؤاتالأنواع المطلب الثالث: 
 :ويمكن حصرها في ثالثة أمورتنبؤاته كثيرة ومتنوعة زعم القادياني أن 

 حياته الشخصية ىما يعود إل :أوالً 

 ويره من الناس. ىما يعود إل :ثانياً 

 يعية والتغيرات المستمرة في الكون.األحوال الطب ى: ما يعود إلثالثاً 

                                                           

 (.27القادياني، االستفتاء )ص (1)
 (.7) ص ( القادياني، إزالة الخطأ2)
 (.629ة )ص(، نقاًل عن كتاب القادياني ، اإلزال39) ص القاديانية ( الحنفي، 3)

أحمد الحنفي: الشيخ العالم المفتي أحمد رضا بن نقي علّي بن رضا علّي األفغاني البريلوي، ولد اإلثنين  (4)
شواللسه.اثهتينولسصعينوخنئتينصعداأللفصصلد صريلي واشتغلصنلعل حتىصرعفي،وفنقأقراه،فيعاشر

 (.14يثيرخناليهون.الحهيي القندينهي.)ص

 .(39)ص السابق المرجع (5)
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عند سبق الحديث عنه في المباحث السابقة من هذا الفصل وذلك الثالث من التنبؤات والقسم 
 معجزة الطاعون ومعجزة الزالزل.الحديث عن كل من 

 :حياته الشخصية ىات القادياني التي تعود إلأولا: تنبؤ 
 :ما يلي ياته الشخصيةات القادياني التي تعود إلي حأشهر تنبؤ ومن 

: "وكذلك بّشرني ربي بطول القادياني يقول :نبوءة طول عمر القادياني ونسله البعيد  -1
عمري في بدء أمري وقال: ترى نسال بعيدا فعمرني ربي حتى رأيت نسلي ونسل نسلي، ولم 

ه ال بأنّ  نبوءته عن نفسهو  (1)،"يتركني كاألبتر الذي لم يرزق وليدًا، وتكفي هذه اآلية سعيداً 
 وهذا يؤكد بطالن نبوءاته. (2)،م1908م، ثم مات سنة 1920يموت حتى يتجاوز سنة 

م تنبأ 1888 في سنة نبوءة زواج محمدي بيجوم، ونبوءة موت زوجها في حياة الغالم:  -2
خطبها الغالم  ،م بنت الميرزا أحمد بك، وهو ابن خالهجو تسمى محمدي بي بأنه سيتزوج فتاة
اهلل أوحى إليه أنها ستكون زوجة له، وأن اهلل وعده بذلك، واهلل ال يخلف  بعد أن زعم أنّ 

هامات، وأن لالوعد، وتحدى على ذلك كل من أراد أن يحول بينه وبين الزواج بها، وجاء بإ
 .، وأعلن ذلك على رؤوس األشهادالذي يتزوجها ويره ال بد وأن يموت في خالل سنتين

ا منه، وتزوجت هذه المرأة من ويره، وأنجبت له وخاب أمله ورفض والدها أن يزوجه
وقد تحدى المرزا على هذه النبوءة مرارًا وجزم أوالدًا وعا  زوجها عيشة هنيئة سنين عديدة، 

بأنها وحي من اهلل، وأنها متحققة ال محالة واستمر ذلك حتى بعد زواجها، ومن أقواله لتأكيد 
حق وما أنتم بمعجزين، زوجناكها ال مبدل زعمه:" ويسألونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه ل

ن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" وكان يعلل قوله بأنها زوجت له في  (3)لكلماتي. وا 
ج محمدي بيجوم الجندي، السماء، وأن زوجها الموجود سوف يموت، وطال األمد ولم يمت زو 

محاوالته إلحقاق هذه النبوءة وفشلت  وقد مات ولم يتزوجهافي  الل الحديد والنار،  العائ 
سنة، وصدق عليه قوله حيث قال: "إن لم تتحقق هذه النبوءة فأكون أخبث  طوال اثنتين وعشرين

وكانت دلياًل كافيا ألتباعه على كذبه ودجله وخاصة أن هذه النبوءة جعلها القادياني  (4)الخبثاء" 
 يوجد معيار أحسن وأصلح الختبار معيارً  لصدقه وكذبه حين قال:" فليعلم المخالفون أنه ال

                                                           

 (.38)ص ( القادياني، االستفتاء1)
 .(115، القاديانية )ص هير( ان ر: 2)
 (.40( ، نقاًل عن القادياني أسماني فيصله)ص  112( الندوي، القادياني ) ص 3)
 (.54(، نقاًل عن القادياني، ضميمة انجام آثم )ص123(  هير، القاديانية )ص4)
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، وأكدها بتأكيدات شديدة، فكان المفترض أن يرجع أتباعه إلى (1)صدقنا وكذبنا من هذه النبوءة" 
 من األعمى ولكن بصره يعمى من األعمى ليسف (2) الصواب بعدما عرفوا أنه مفتٍر كذاب،

 فَإِنذه  :كما قال تعالى  (3)،بصيرته تعمى
َ
ُر َوَلَِٰكن َتۡعََم ٱلُۡقلُوُب ٱلذِِت ِِف بَۡصَٰ َل َتۡعََم ٱۡۡل

ُدوِّ   [.46] الحج: ٱلصُّ

"وكان يتنبأ بأن زوجته ستلد ولدًا جمياًل ذكرًا، وأن  يقول القادياني: تنبؤاته المتعلقة بأولده: -3
 (4)اهلل أخبره بذلك، فتلد زوجته أنثى، وحدث هذا أكثر من مرة". 

رأة القادياني حاماًل أعلن أنه ألهم من اهلل ما نصه "أن اهلل م عندما كانت ام1886ففي سنة 
الرحيم الكريم الذي هو قادر على كل شيء أخبرني بأنه ي هر آياته، آية الرحمة.. آية بينة، ولد 

، فولدت امرأة الغالم ولكن ليس ابنًا (5)جميل، وجيه، زكي، المملوء العلوم ال اهرية والباطنية"
الكّذاب واّدعى، بل ابنة، وسميت عصمت، ثم ماتت بعد خمس سنوات كما افترى المتنبي 

  (6)فقط.

م أعلن أّن اهلل وهب له على الكبر أربعة من البنين وبشره 1903في أول يناير سنة و 
وماتت  بخامس، وفي نفس الشهر من هذا العام وضعت امرأة الغالم بنتًا ، وما عاشت طويالً 

 (7) بعد عدة أشهر.
حبلت امرأته فتنبأ بولد طراز جميل وابن الكرام، وبعد هذا التنبؤ بشهر  ومرة أخرى  

وضعت زوجته بنتًا وسميت أمة الحفي ، وما يأس الغالم من كذبه واستمرت نبوءته بخصوص 
  (8)الولد. 

م وأعلن مرة جديدة عن نبوءته بخصوص الولد، فقال: 1907سبتمبر سنة 16بتاريخ و 
 واّدعى ان اسمه يحيى، ولكن ويا لألسف أن والمًا زكيًا ووالمًا حليماً  (9)"إنا نبشرك بغالم حليم"

                                                           

 (.288(، نقاًل عن القادياني، مرآة كماالت اإلسالم )ص125)صالقاديانية الحنفي،  (1)
 (.2/655)ج (، عواجي، فرق معاصرة،112-111( ان ر: الندوي، القادياني )ص 2)

 .(62 /6)ج بالمأثور التفسير في المنثور لدرلسيوطي، اا(3) 
 (.658)ص  السابق رجعالم( 4)
 (.1/58)ج، لقاسم القادياني (، نقاًل تبليا رسلت126) ص  (  هير، القاديانية5)

 السابق. المرجع (6)
 (.125 هير، القاديانية )ص (7)

 السابق. رجعالم (8)
 .(2/136، نقاًل عن البشرى، للقادياني )ج السابق رجعالم (9)
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م مات القادياني، وكانت أمة 1908مايو سنة  26لم يولد  ألن بعد هذا اإللهام بأشهر وبتاريخ 
 ( 1)م آخر أوالده. 1904الحفي  المولودة 

يرزق منهن بأوالد، ومفادها أن القادياني يتزوج عدة نسوة و  م:1886فبراير سنة 20نبوءة  -4
 (2)ات"،بركال وة ذواتنسال نمفيقول القادياني: "إن اهلل يبشرني بأنه يكون لي ذرية كثيرة 
وكانت النتيجة أنه مات قبل  وبعد هذه النبوءة لم يتزوج القادياني النسوة ذوات البركات،

 (3)تحقق هذا الوحي المزعوم. 

 غيره من الناس: ى: تنبؤات تعود إلثانياا 
عاء أمر خطير جدًا ة خاب أمله فيها كلها، فقد جرؤ على ادّ عدبأمور  القاديانيبأ تن

ي هر فيه كذب الكاذب بعد فترة بسيطة مهما كان، وذلك هو ادعاؤه علم الغيب ومعرفة وفيات 
إن فالنًا الذي عاداني سيموت بعد كذا من المدة  "حيث قال:  ،الناس الذين يغضب عليهم

 (4) فينت ر القاديانيون بفارغ الصبر تحقيق تلك النبوءة فينعكس الحال تمامًا"يحددها بالتاريخ، 

 األمثلة على ذلك كثيرة، ومنها:و 

 القادينناني أن مننن آياتننه التنني  هننرت مننوت رجننال يعادونننه ويأذونننه وعننزوه إلنني الكفننرة، اّدعننى  -1
د اهلل آثنم، عبن القاديناني بمنوت المنصنر المسنيحيتنبنأ م 1893ففني سننة وسبوه علي المنابر 

، فننزعم أن عبنند اهلل آثننم سننيموت إن لننم القادينناني لننم يفننز عليننه فغضننبو نننا ره وذلننك بعنند أن 
وصناروا ين نرون في هم ووم ع يمين،  أتباعه، ووقع القادياني و يتب بعد خمسة عشر شهراً 
عوا أن عبند فنادّ ، إلنى أن انتهنت المندة والرجنل فني كمنال صنحته إلى المدة بغاية القلق والهنم،

هلل آثننم قنند رجنننع عننن النصنننرانية، ولهننذا أمهلنننه اهلل ولننم يمتننه، فلمنننا سننمع بنننذلك كتننب يكنننذبهم ا
 (5). سنوات وسنواتويفتخر أنه مسيحي وعا  بعد ذلك 

فقد تناق  الدكتور عبد الحكيم مع القادياني، وتحدا بأنه عبد الحكيم،  الدكتورنبوءته عن  -2
من أن يستجيب  ه بالعقاب والعذاب بدالً كذاب، ونازله في الميدان فأخذ القادياني يهدد

، بل يموت في حياة القادياني، يعي  طويالً  لنوزعم أنه أوحي إليه أن عبد الحكيم للتحدي، 

                                                           

 (.125ان ر:  هير، القاديانية ) (1)
 (.1/58)ج (، نقاًل عن تبليا رسالت126(  هير، القاديانية، )ص2)
 (.127القاديانية، )ص هير،ان ر:   (3)
 (.655-2/656)جان ر: عواجي، فرق معاصرة  (4)
 (.120)ص ، القاديانية هير ان ر: (5)
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فما كان من الدكتور عبد الحكيم إال أن أعلن أن القادياني يموت في حدود خمسة عشر 
فكانت النتيجة م،  1907شهرا من هذا اليوم وكان هذا في اليوم الرابع من مايو سنة 

فقد مات بالعكس  إذ مات الكذاب منهما في حياة الصادق كما هو تعبير القادياني، 
وعا  عبد الحكيم بعد موت حسب تنبؤ الدكتور عبد الحكيم ،1908مايو  26القادياني في 
 (1)الغالم زمنًا. 

الهند يواجه القادياني نبوءة موت ثناء اهلل اآلمر تسري، كان الشيخ ثناء اهلل من أبرز علماء  -3
على العالم الجليل ثناء  ما كان يسميه بالكّذاب  مما جعل القادياني يزداد حنقاً  بقوة، وكثيراً 

م أصيب القادياني 1908اهلل تسرى  فزعم أن ثناء اهلل سيموت قبله، وفي شهر مايو
موته  اء اهلل بعدوبقي الشيخ ثنوأعيا الداء األطباء ومات القادياني،  (2)بالهيضة الوبائية،

  .(3)أربعين سنة، ليكشف اهلل كذب القادياني ويفضحه أمام أتباعه وويرهم

 ثالثاا: أبرز المالحظات علي تنبؤات القادياني:
ما أخبر به لم يقع وفق ما أخبر لم تتحقق تنبؤات القادياني، ولم يجِن أي فائدة من تنبؤاته، ف -1

 .يخبر به به، فقد كانت النتائج سلبية وبعكس ما
 أنه بمجرد اإلخبار بالمغيبات تثبت نبوته. ه نكثرة تنبؤات القادياني، ومن أسباب ذلك  -2

بل يشفع الكذبة  ،لم يتع  ولكنهالقادياني في أكثر من موقع حرج يبطل ما يتنبأ به،  وقع -3
تي بأخرى، ولعله كان يأمل أن يصيب مرة ويخطئ مرة أخرى، ولعل هذه المواقف المخزية ال

تعرض لها كثيرًا ولم ينته عن ويه إنما تدل على عدم احترامه لنفسه، وتدل كذلك على أن 
حيث لم يرتابوا في تلك النبوءات الكثيرة التي كذَّب اهلل فيها الغالم،  ،أتباعه أيضًا ال عقول لهم

 خصوصًا وأنها تتعلق بأمور ال تخفى نتائجها كموت فالن ووالدة فالن ... إلخ 

                                                           

 (.59-58)ص القاديانية ( ، النجار،2/657)جعواجى، فرق معاصرة، ان ر: (1)
 فايبريو) ىتسم البكتيريا من نوع يسببه األمد، قصير معد بكتيري مرض (:لكوليراا الهيضة الوبائية ) (2)

 على تؤثر سموما ويفرز وسطها يتكاثر حيث الدقيقة، األمعاء وخاصة الهضمي الجهاز يصيب ،(كوليرا
 حادين واستفراغ بإسهال اإلصابة بعد جدا، كبيرة بكميات واألمالح السوائل تفرز فيجعلها عملها

ذا أيام، 5 إلى ساعات 8بين ما تتراوح قصيرة حضانة فترة البكتيريا ولهذه ومتكررين،  اإلصابه حصلت وا 
م، 2007. ان ر: ) قليلة ساعات مرور بعد للموت عرضة فهو المناسب العالج المصاب يتلق ولم
 م، الموقع :الغد 2017يناير 2. تاريخ االطالع : الكوليرا وباء ديسمبر (.7

http://www.alghad.com)/) 
 .(29-28) ( ان ر: الندوي، القادياني والقاديانية3)
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يفسرون تلك النبوءات تفسيرات وتأويالت متكلفة  على نهج القادياني القاديانيون مر است -4
ليوهموا الناس بصدق والمهم، كما أن الغالم نفسه وبعد أن ذاق األمرين من تنبؤاته الكاذبة 

ه إذا سمع بحادثة ما زعم على الفور أنه كان قد تنبأ بها، سلك مسلكًا آخر لتنبؤاته  وهو أنّ 
  بها قبل وقوعها وكل كاذب يجد من يصدقه، ولكل صوت صدى.وأخبر 

نزول األمطار الكثيرة  نبوءة، ك(1)أحيانًا كان يتنبأ بوقوع أمور طبيعية ال بد من وقوعها  -5
  (2)ومن كثرتها تخرب القرى.

 بعد ذكر عدد من تنبؤات القادياني نجد أن هناك فرق كبير بين كل من تنبؤات النبي رابعاا:
 بؤات القادياني:وتن

تحقق الغيوب التي أخبر بها، وهذا لم يحصل مع القادياني  من دالئل نبوته  الفرق األول:
فتزيد عن ألف أمر  وأما عدد األمور الغيبية التي أخبر عنها الرسول ،في حياته وال بعد مماته

مر ويبي، بعضها عن زهاء ألف أ "ولقد أخبر النبي ويبي ، فيقول السقار في دالئل النبوة: 
في القرآن، وبعضها في السنة، وكل منها دليل على نبوته ورسالته، والغيوب التي أخبر عنها 

على ضروب ، فمنها ما تحققت حال حياته أو بعد وفاته كما أخبر عنها، ومن هذا  النبي 
لعلم النوع أيضًا ما أخبر به عليه الصالة والسالم من اإلعجاز العلمي الذي شهد بصحته ا

 (3)التجريبي الحديث"

  كتشف إال في العصر الحديثاإلخبار عن أمور ويبية علمية لم تُ ومن تلك األمثلة 
  يزيد عدد النطاف المنوية  يقول العلم: " (4)،"ما من كل الماء يكون الولد" :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

مليون، وكل نطفة لها رأس، ولها عنق، ولها ذيل، وتسبح في  في اللقاء الزوجي على ثالثمئة
على البيضة كي  -ئة مليون اثالثم -سائل يغذيها، ويسهل حركتها، ويتجه هذا العدد الكبير 

تصل إلى ، تلقح بحيوان واحد من ثالثمئة مليون نطفة، ألنه "ما من كل الماء يكون الولد"
هذه الثالثمئة مليون ثالثمئة نطفة، فتختار البيضة نطفة البيضة هذه النطاف، ويتم االختيار من 

 ، وهناك تنبؤات علمية كثيرة  في السنة النبوية. العلمية تنبؤاته من الحديث وهذا  (5)"،واحدة

                                                           

 (.660-2/659)ج عواجي، فرق معاصرة ان ر: (1)
 (.118)ص ، القاديانية هيران ر:  (2)
 .(2ص ) دالئل النبوة ( السقار،3)

 .1438: ح ( 1064/ 2)مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح/ حكم العزل، (4) 
 (.1/88)جالنابلسي، موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  (5)
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إّن تنبؤات القادياني مرتبطة بشخصه وهدفها أن يثبت صدقه في اّدعاء النبوة،  الفرق الثاني:
ة وال لألجيال الالحقة وال للبشرية جمعاء، وأمثلتها كثيرة مثل: فالن وليس فيها تنبؤات مفيدة لألم

 فليست  الرسولتنبؤات  سيموت، وفالنة سأتزوجها، وفالنة ستلد ولدا، والمطر سيهطل"، أما
 منها: لها أوراض وفوائد فهي أيضاً  ل على صدقه مرتبطة بشخصه، وهي إن كانت كلها تد

  :وقت الشدة والتبشير بالنصر اإلسالم والمسلمين على الصحابة تثبيت -1

بحفنننر  أمرننننا رسنننول اهلل  ": البنننراء بنننن عنننازب  قنننولواألمثلنننة علنننى ذلنننك كثينننرة منهنننا 
، فجنناء الخنندق، قننال وعنرض لنننا فيننه صنخرة لننم تأخننذ فيهنا المعنناول، فشننكوناها إلنى رسننول اهلل 

فأخذ المعول ثم قال: باسم اهلل ، فضنرب ضنربة، فكسنر ثلنث الحجنر، وقنال : اهلل أكبنر، أعطينت 
وضننرب  مننن مكنناني هننذا، ثننم قننال : باسننم اهلل،مفنناتيح الشننام، واهلل إننني ألبصننر قصننورها الحمننر 

إننني ألبصنر المنندائن،  أخنرى، فكسننر ثلنث الحجننر، فقنال : اهلل أكبننر، أعطينت مفنناتيح فنارس، واهلل
وأبصننر قصننرها األبننيض مننن مكنناني هننذا، ثننم قننال : باسننم اهلل، وضننرب ضننربة أخننرى، فقلننع بقيننة 
الحجننر، فقننال : اهلل أكبننر، أعطيننت مفنناتيح الننيمن، واهلل إننني ألبصننر أبننواب صنننعاء مننن مكنناني 

 (1) ."هذا

     والجنوع وفالخن شدة وهم في وصنعاء بصرى قصورو  الشامأصحابه ب فقد وعد النبي   
آالف مقاتننل وهننم قلننه ويشننتد الحصننار  عشننرةعننداده ت نجنند أن المسننلمين قنند واجهننوا جيشنناً ، و والبننرد

صراراً  عليهم وعلى المدينة المنورة ثم يزدادون ثباتاً  على النصر ويمنعون كنل محاولنة لمننع أي  وا 
 اإليمنننان هنننو فهنننذا هلل، وتسنننليماً  إيمانننناً  إال الواقنننع وهنننذا الشننندة تلنننك زادتهنننم منننافق، ختنننراق للخنننندا

 (2).الحقيقي
  : تحذير المؤمنين من الفتن التي ستقع في المستقبل -2

ال تقوم الساعة حتى ُيْحَسر الفرات عن جبل ": رسول اهلل ومن األمثلة على ذلك قول 
 فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ، فيقول كل رجل منهم : من ذهب يقتتل الناس عليه ،

 

                                                           

. قال األرنؤوط 18694: ح( 627 /30) ل مسند الكوفيين / حديث البراء بن عازبأو  أحمد: مسند أحمد، (1)
 .(7/397اسناده ضعيف لضعف ميمون وحسنه ابن حجر في فتح الباري) 

 .(256 /1)جالسيرة النبوية وأخبار الخلفاء  ابن حبان، ان ر: (2)

http://www.ansarsunna.com/
http://www.ansarsunna.com/
http://www.ansarsunna.com/
http://www.ansarsunna.com/
http://www.ansarsunna.com/
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 يحدثنا عن فتنة كنز الفرات وأن الناس سيقتتلون نجد رسول اهلل  (1)"،لعلي أكون أنا أنجو
  (2).شيئاً  من الوقوع في هذه الفتنة ويطلب منا أن ال نأخذ منه  على هذا الكنز كي يحذرنا



 

 








                                                           

 .7375ح: (8/174)ج مسلم: صحيح مسلم، األداب/ حسر الفرات عن جبل من ذهب (1)
.           فوائد تنبؤات النبي محمد  المقال السابع ، أوسطس(. 1،م2016أبو عبيدة . )  العجاوي ،ان ر:  (2)

 (.(http://www.ansarsunna.com   ةمنتدى أنصار السنم، الموقع: 2017تاريخ االطالع: ا يناير 
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 المبحث األول
 منهج القاديانية في التعامل مع معجزات األنبياء

 :منهج القادياني في التعامل مع المعجزات  :المطلب األول
بعيدًا  اتخذ القادياني من التأويل سلمًا للوصول إلى أوراضه، بتأويل بعض اآليات تأويالً 

لذا نجده أول المعجزات ( 1) معاني التي يحتملها النص، وقريبًا من األهداف التي يتوخاها،عن ال
الدين القادياني ينكرون المعجزات والخوارق، متخذين من  عاتبأ رًا لها، ونجد أنّ ايعد أنك هذاو 

للبحر هو مجرد مد  فشق موسى (2)كالم ميرزاهم حجة قوية في إنكار كل أنواع المعجزات،
ما هي  وال لعصاه في تراجع ماء البحر، ونار إبراهيم  ر، وأنه ال عالقة لموسى وجز 

إال فتنة وليست نارًا حقيقة، واإلسراء و المعراج ما هي إال رؤيا منام وليست بروحه وجسده في 
  (3).اليق ة

 أولا: تصنيف بعض المعجزات أنها من باب الشعوذة:
بل  ،وعلى ذلك ال تكون معجزة ،من الشعوذة نبياءاأل معجزاتمن  بعضاً جعل القادياني 

متحدثًا عن معجزات  يقول القادياني (4)صارت من خفة األيدي التي تكتسب بالممارسة والمرن، 
: " يتبين من التاريخ أن أفكار الناس في تلك األيام كانت ميالة إلى أعمال الشعوذة عيسى 

نت عديمة الجدوى في حقيقتها... فال ورابة في أن الهادفة إلى تسلية الناس ونيل اعجابهم، وكا
من الناحية العقلية أن ألعوبة من الطين يمكن أن تطير أو تمشي   يعّلم اهلل المسيح 

كان  ويقول أيضًا: "ومن الثابت المتحقق على وجه اليقين أن المسيح ابن مريم  (5)بأقدامها"،
وهذا مخالف لصريح القرآن يقول  -حاشا نبي اهلل - (6)بإذن اهلل وأمره"  –ماهرًا في عمل الترب 

يذدََُّك بُِروِح ٱلُۡقُدِس تعالى: 
َ
ََِك إِۡذ أ َٰ َوَٰدِلَ ُ ََٰيَٰعِيََس ٱۡبَن َلۡريََم ٱۡذُكۡر نِۡعَمِِت َعلَۡيَك َولََعَ  إِۡذ قَاَل ٱّللذ

ِِّي ٱلِۡكَتََٰب وَ  ِإَوذۡ َعلذۡمتَُك ََُكل ُِم ٱنلذاَس ِِف ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهًٗل   جنِيَل  ِإَوذۡ ََّتۡلُُق مَِن ٱلط  ََٰة َوٱۡۡلِ ى َّ ٱۡۡلِۡكَمَة َوٱتلذۡو
و ِإَوذۡ   َ َكَهۡي  ِِ بَۡرَ  بِإِۡذ

َ
ۡكَمَه َوٱۡۡل

َ
و َوُتِۡرُِ  ٱۡۡل ِِ ُۢا بِإِۡذ ِِ َفتَنُفُ  فِيَها َفتَُكوُن َطرۡيَ رۡيِ بِإِۡذ َٰ ةِ ٱلطذ ََ  َُّتۡرُِج ٱلَۡمۡو

                                                           

 (.17ص) حسن، سامي، طائفة القاديانية وتأويالتها الباطنيةان ر: ( 1)
 (.86( ان ر: سقالوي، سلسلة دجال قاديان )ص2)

 (.301ان ر: الشويكى، براءة الملة )ص (3)
 (.36رضا خان، القاديانية )صان ر:  (4)
 (.267ص  ) القادياني، إزالة األوهام (5)
 (. 269السابق)ص المرجع (6)
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و ِإَوۡذ َكَفۡفُر  ِِ ِيَن َكَفُرواْ مِۡنُهۡم إِۡن َهََٰذآ إِلذ ِسۡحر  بِإِۡذ َٰٓءِيَل َعنَك إِذۡ ِجۡئتَُهم بِٱۡۡلَي َِنَِٰر َفَقاَل ٱَّلذ  بَِِنٓ إِۡسَر
بِّي   [، وسواء أن يقول مسمريزم  ) الشعوذة( أم سحر فإن مفادهما واحد  110] المائدة:  ١١٠مُّ

 إللهية.فإنه يعني في النهاية أنها ليست من المعجزات ا

 ثانياا: الستهانة بمعجزات األنبياء عليهم السالم:
، استهان القادياني بمعجزات بعض األنبياء، كما هو الحال مع  معجزات عيسى 

يستهين بها فيقول: "لوال أنني كرهت أمثال هذه المعجزات لما كنت و فنجده يصرح بكراهيتها 
ن فقد بيّ  الكفريات، منمعجزات واستصغارها كراهته هذه الوال شك أن  (1)،أدنى من ابن مريم"

يذۡدَنَُٰه وََءاََيۡنَا ِعيََس ٱۡبَن َلۡريََم ٱۡۡلَي َِنَِٰر وَ  في قوله تعالى:  سبحانه وتعالى فضيلة عيسى 
َ
أ

 [ 253] البقرة:  بُِروِح ٱلُۡقُدِس  

 :تفضيل القادياني نفسه على األنبياء أو بعضهم ثالثاا:
باإلضافة ، ى أن له معجزات تفوق معجزات األنبياء عليهم السالمعتجرأ القادياني وادّ 

حيث يقول:" وكل ما أعطي لجميع  ال شك،ب وهذا كفر صريح ، بمعجزاتهم هتشكيكإلى 
" أما ما يطلب من المعجزات :ويقول في حق عيسى  (2)"،ألنبياء، أعطيته أنا وحدي بأكملها

ق المماثلة، فقد شرحت هذا األمر من قبل وقلت في حياة المسيح األول لتحقي مقابل معجزاتٍ 
نما قد جئت لإلحياء الروحي وهذا سيتحقق حتماً  ضافة بأن اإلحياء المادي ليس بشيء، وا  ، وا 

 إلى ذلك لو رأينا أعمال المسيح الحقيقية بتجريدها من الحواشي التي لفقت بمحض االفتراء أو
يقع على خوارق أي نبي آخر ونبوءاته ما يقع  بسوء الفهم لما وجدت فيها أعجوبة. وال أ ن أنه

: "وأقول صدقًا وحقًا إن الذين أحيوا ويقول أيضا( 3)"، كمن اعتراضات وشكو  على نبوءاته 
على يد المسيح ابن مريم قد ماتوا، ولكن الذي سيشرب من يدي الكأس التي أعطيتها لن 

ت استحق إلى اإلدعاء ببطالن نبوءبل وصل الحال بالقادياني عليه من اهلل ما ي  (4)،يموت"
بقدر ما  ، فيقول: " ومما يؤسف له أكثر هو أنه لم تتحقق من نبوءات المسيح عيسى 

  (5)ثبت بطالنها"

                                                           

 (.163القادياني، حمامة البشرى )ص(1) 
 ( 288-287 عن : القادياني، در ثمين)ص(، نقالً 55 هير، القاديانية)ص (2)
 (.118فتح اإلسالم )ص القادياني، (3)
زالة األوهام  )ص (4)  (.116القادياني، فتح المرام وتوضيح المرام وا 
 (.119القادياني، فتح اإلسالم )ص (5)
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 رابعاا: حكم إنكار معجزات األنبياء والستهانة بها:
 اإليمان بمعجزات األنبياء من عقيدة المسلم الالزمة له  فقد جاء في أصول اإليمان في 

وكرامات  ،حكم اإليمان بالمعجزات والكرامات: اإليمان بمعجزات األنبياء " ضوء الكتاب والسنة:
ت عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد فيجب على األولياء أصل من أصول اإليمان دلّ 

ال فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه رد للنصوص  المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق. وا 
 (1)،" وعلماء المسلمين في هذا الباب ،للواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين ومصادمة

كما جاء في كتاب الآللئ البهية في "وأجمعوا على اإليمان بمعجزات األنبياء وبما صح وثبت 
 (2)من كرامات األولياء" 

  (3)من المسمريزم، كفر القادياني  العتقاده بأن معجزات عيسى  وال شك في
 من المعجزات ويعدون والسالم الصالة عليهم باألنبياء يكفرون ألنهم مرتدون المرزائيونف

 .الكفار من كلهم فإنهم صاحبه من صاحب أو صاحبه من وكل مرزا وأن( الشعوذة)  المسمريزم

 عليهما مريم بن عيسى اهلل روح عتمد االنتقاص من األنبياء وخاصةاالقادياني  كما أنّ 
 الكفريات. من ذلك إلى وما النبوة دعىوا السالم

نت بتفاصيل وّ وقد دَ  ،كفر مقطوع به مفروغ منه االستهانة بأي نبي مطلقاً  وال شك بأن
)الشفا الشريف( و )شروح الشفا( و )السيف المسلول( ت األئمة الع ام من هذه المسألة مؤلفا

الوجيز( لإلمام الكردي و)اإلعالم( لإلمام تقي الملة والدين السبكي و)الروضة( لإلمام النووي و)
 (4)لإلمام ابن حجر المكي. 

األسباب التي وبعد استعراضنا لبعض معتقدات القادياني الكفرية، البد أن نتعرف على 
 وهذا ما سنذكره في المطلب الثاني بإذنه تعالى.ذلك؟  ىحملت القادياني عل

                                                           

 (.204نخبة من العلماء، أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة )ص  (1)
 ( . 92البهية في شرح العقيدة الواسطية )ص  السعيدان، الآللئ(2) 
المسمريزم) الشعوذة(: من أقسام السحر. موسوعة الفرق حكم القاديانية واالنتماء إليها وفتاوى أهل العلم (3) 

 .((http://www.dorar.net/enc/firq/3555م، الموقع: 2017يناير/7 بذلك. تاريخ االطالع:

  السابق. المرجع(4) 
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 للمعجزات القادياني المطلب الثاني: أسباب تأويل
 نكارهاامحاولة هو منهج القاديانية في التعامل مع معجزات األنبياء  ّما سبقم تبينقد  

التي دفعت سباب األأن نستخلص أهم  ناأو تفريغها من مضمونها، وهذا باطل ومردود، ويمكن
 .ذلك إلىالقادياني 

 ة:نظير من القرون الخاليوجود ب إلالمعجزات أولا: ل تقبل 
، واعتبرها وير ةتيان بن ير من القرون الخاليواشترط فيها اإل ،عجزاتأنكر القادياني الم  

ِ  :ر وال تتبدل، واستدل بقوله تعالىسنن اهلل ال تتغي ، بحجة أنّ ةمقبول َولَن ََتَِد لُِسنذةِ ٱّللذ
منها: أنكر القادياني نزول ب إليه القادياني باطل من وجوه، [، وما ذه62]األحزاب:  ٦٢َتۡبِديًٗل 

عي أنه هو المسيح المنت ر، فادعى أن نزول البشر ليس من سنن اهلل في حتى يدّ  يسى ع
ن كان فأتوا بن ير من قرون  ،الكون، حيث يقول: "ما كان نزول بشر من السماء من سنن اهلل وا 

ليه أشار اهلل ،وما كان فينا من واقع إال خال له ن ير من قبل ،خالية، إن كنتم من المهتدين  وا 
ِ َتۡبِديًٗل  في قوله:  وهو أصدق الصادقين ىتعال [ وقد 62]األحزاب:   َولَن ََتَِد لُِسنذةِ ٱّللذ

 (1).مضت سنة األولين"

 كذبه في مسألة نزول المسيح، أنكر المعجزات بحجة أنّ  ىلتغطية عللمنه  ومحاولةً  
أو إحيائه  ،من السماء سنن اهلل ال تتبدل وال تتغير، فالقادياني يرى استحالة نزول المسيح 

 وال يوجد عنده دليل وير أن عقله ال يتقبل الفكرة، وأنه لم يرَ  ،للموتى بإذن اهلل تبارك وتعالى
وليست  ،بعينيه بشرًا نازاًل من السماء، ولذلك نقول أن االستحالة في ن ر القادياني ليست عقلية

 (2)بل هي استحالة حسية ال أكثر وال أقل.  ،شرعية أيضاً 
ِ َتۡبِديًٗل  :أما استدالل القاديانية بقوله تعالىو  ، فهو باطل فاآلية ال  َولَن ََتَِد لُِسنذةِ ٱّللذ

۞لذئِن لذۡم   تصلح لالستدالل في هذا الموضع، فهي تتكلم عن المنافقين، حيث يقول تعالى:
َرض  يَنتَهِ ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن  ِيَن ِِف قُلُوهِهِم مذ

ونََك ُفوَن ِِف ٱلَۡمِدينَةِ وَٱلُۡمرۡجِ  َوٱَّلذ ُّ فِيَهآ  نَلُۡغرِيَنذَك بِهِۡم ُثمذ َل ُُيَاوِ
لُۡعونَِّي   ٦٠ إِلذ قَلِيًٗل  ِخُذواْ َوُقت ِلُواْ َتۡقتِيًٗل مذ

ُ
ۡينََما ثُقُِفوٓاْ أ

َ
ِيَن َخلَۡواْ مِن َقۡبُل  َولَن ََتَِد ُسنذَة ٱ ٦١ أ ِ ِِف ٱَّلذ ّللذ

                                                           

، نقاًل عن القادياني، أئينة كماالت اإلسالم المندرج في الخزائن ( 87، سلسلة دجال قاديان ) ص( سقالوي 1)
 (.381-380/ 5) الروحانية

 السابق. المرجع (2)
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ِ تَ  [، فعند الرجوع لسياق اآليات يتبين لنا أن سنَّة اهلل في 62-60]األحزاب: ٦٢ ۡبِديًٗل لُِسنذةِ ٱّللذ
  (2).أن ُيقتلوا حيث ما ثقفوا (1)المنافقين والمرجفين

ن صح االستدالل باآلية، فهل هناك مَ  لع على يدع من القاديانيين وويرهم أنه قد اطّ  نْ وا 
يثبت أي من سنن اهلل تبارك وتعالى؟ على ذلك يسقط أو  ،سنن اهلل تبارك وتعالى كلها لكي ينفي

 (3)امتناع خوارق العادات. ىاستداللهم بهذه اآلية كدليل عل
من سنن اهلل في الكون إرسال الرسل بالمعجزات من جنس ما برع به أقوامهم، ليكون 

 إن من لزوم التحدي أالفي ذلك: " ♫الشعراوي الشيخ ، يقول أدعى لقبول الرسول وتصديقه
معجزة إال بشيء نبا فيه القوم المبعوث إليهم ذلك الرسول  ألن  يتحدى اهلل حين يعطي رسوالً 

لم الحق لو جاء لهم بشيء لم يدرسوه ولم يعرفوه، فالرد منهم يكون للرسول بقولهم : إن هذا أمر 
نت قد ، ولو رّوضنا أنفسنا عليه الستطعنا أن نفعل مثله ، وأنرّوض أنفسنا ولم ندربها عليه

بمعجزة من  -رسول  أيّ  -جئت لنا بشيء لم نعود أنفسنا عليه ، لذلك يرسل الحق الرسول 
  (4)" جنس ما ينبا فيه القوم المرسل إليهم.

ُ َخَٰلُِق  : في كتابه يقول تعالى ، حيث يجاد األشياء من العدمإ من سنن اهلل و  ٱّللذ
ء و  ِ ََشۡ

 (5)ن المعجزات كذلك. [، فما المانع أن تكو 61الزمر:] ُك 
وبالا في كذبه، أليس هذا يهدم منهج  ،أثبت القادياني لنفسه العديد من المعجزات

 !!؟يجوز للقادياني ما ال يجوز لغيره أم ؟القاديانية في التأويل الباطني للمعجزات

 باب النبوة مفتوح: ثانياا: 
عيه، فنجد القاديانية امصر  ىحتى يبقى باب النبوة مفتوحأ عل  نكر القادياني المعجزاتأ

يقول الشويكي في كتابه براءة الملة:" أّما  (6)يؤمنون بنبوة كل من سقراط وبوذا وزرداشت،

                                                           

البقاعي، ن م  المرجفين: "وهم الذين يشيعون األخبار المخيفة ألهل اإلسالم التي تضطرب لها القلوب"، (1)
 (413/ 15ور )الدرر في تناسب اآليات والس

 (.483 /6)ج(، القرآن الع يم، ابن كثير329 /20)جان ر: الطبري، جامع البيان  (2)
 (.88( ان ر: سقالوي، سلسلة دجال قاديان )ص3)

 (.971الشعراوي، الخواطر )ص  (4)
 ( .89)ص السابق المرجع (5)
 (.299ان ر: الشويكي، براءة الملة اإلسالمية )ص (6)
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األحمديون القاديانيون فإنهم بذلك يحاولون إلغاء هذه القاعدة العريضة في إثبات النبوات، كي 
 (1).اد المسلمين وعقيدتهم"بآية معجزة، وذلك إلفس يتسلق هذه الدعوة من يشاء ولو لم يأتِ 

 :تأسي القاديانية بالطريقة اإللحادية ثالثاا:
 نوتفريغها م األنبياء جزاتلمع هافي تفسير ة اإللحادية قعلى الطري القاديانيةلقد سارت 

مضمونها، يقول الشيخ محمد الشويكي: "ومن بدعهم اإللحادية أنهم سعوا في تفسيرهم إلى تفريا 
مضمونها، متأسين في هذه الطريقة اإللحادية بسلفهم من الباطنية المجوس  معجزات األنبياء من

  (2)وويرهم من الفرق الضالة ودعاة الفلسفة." 

  :بدعة تفسير القرآن بالعقلرابعاا: 
التأويل الباطني الخبيث،  هو آيات القرآن الكريم،في تفسير  وأتباعه فمنهج القادياني  

فيكثرون في كتبهم من قول: أيعقل، ومعقول، ، عن الدليل الرأي المجردالذي يعتمد على 
ي، قول على قطو االستنتاج المنأ ،ومعقولية، إّن معنى أن يفسر القرآن بالعقل المجرد عن الدليل

ۡمَ  وَٱۡۡلَََصَ َوَل َتۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلۡمإ  إِنذ :اهلل بغير علم، وهو حرام شرعًا، قال تعالى ٱلسذ
ْوَلَٰٓئَِك ََكَن َعۡنُه َمۡس وَ 

ُ
[، وفي هذا المقام ال بد من اإلشارة إلى 36]اإلسراء:  ٣٦ وٗل   ُ ٱلُۡفَؤاَد ُكُّ أ

نّ  ما اشتهروا أّن شغلة العرب لم تكن العلوم العقلية أو التجربية أو تفسير الرؤى واألحالم، وا 
  (3)م.بالشعر والمعلقات، ولذلك خاطبهم اهلل وتحداهم بالقرآن الكري

 القادياني ل يملك معجزات دالة على صدقه: خامساا:
يقول الشعراوي  ،هقد جعل لكل نبي ورسول ُمعجزات للداللة على صدق اهلل  إنّ 
 "أنا رسول من عند اهلل ": لى عالمة ، فليس ألي أحد أن يقولكلمة رسول تحتاج إ إنّ ": ♫

ولكن القادياني ال معجزة  (4) "رسول من اهلل .ه بل ال بد أن يقدم بين يدي دعواه معجزة تثبت أنّ 
 (5) له وال دليل ألنه كذاب وحتى ال يطالبه الناس بمعجزات قام وأنكر معجزات األنبياء.

                                                           

 .(300براءة الملة اإلسالمية )ص ان ر: الشويكي،(1) 
 (.300)ص السابق المرجع(2) 
 (.302) السابق المرجع (3)
 (.971الشعراوي، الخواطر )ص  (4)
 (.90)ص ( سقالوي، سلسلة دجال قاديان5)
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معجزات األنبياء هو التأويل  مذهب القادياني وأتباعه فيونستخلص مّما سبق أّن 
تيان بن ير من القرون لمعجزات اإلط القادياني في اااشتر ، و نكار والتفسير الباطني الخبيثإلوا

 . ذريعة إلنكار نزول عيسى ما هو إال ، ةالخالي

أتعرض لتفسير القاديانية الباطني لمعجزات ومن خالل باقي مباحث هذا الفصل، سوف 
أذكرها فلم أقف  لسالم التي وقفت عليها في كتبهم، أما باقي المعجزات التي لماألنبياء عليهم ا
 ا.علي تفسيرهم له
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 ثانيالمبحث ال
 معجزة خلق آدم 

  المطلب األول: قصة خلق آدم 
 أولا: بداية الخلق :

 كنوزهننننا كننننل لننننه ويسننننخر األرض، هننننذه علننننى مخلوقنننناً  يسننننتخلف أن اهلل حكمننننة اقتضننننت
هُّاَك لِۡلَمَ َٰٓ  :تعنالى قنال   ،(1) آدم هنو المخلنوق هنذا كنانوقند  وطاقاتها، َّ ِ ِ ِإَوۡذ قَااَل  ئَِكاةِ إِ
ۡرِض َخلِيَفٗة   َجاِعل  

َ
َِماآَء َوَحۡاُن نَُساب ُِِب ِمَۡماِدَ   ِِف ٱۡۡل ََتَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك ٱدل 

َ
قَالُٓواْ أ

ۡعلَُم َماَلَتۡعلَُموَن 
َ
ٓ أ ِ ِ ِ ُس لََك  قَاَل إ ِ  في علأنه سيج المالئكة تعالىاهلل  فأخبر،  [30:البقرة] َوُنَقد 

 يخبننر كمننا وذريتننه، آدم بخلننق التنويننه سننبيل علننى بننذلك أخبننرهمو  ،وذريتننه آدم مننن خليفننة رضاأل
ََتَۡعااُل   واالسننتعالم االستكشنناف وجننه علننى سننائلين المالئكننة فقالننت كونننه، قبننل الع ننيم بنناألمر

َ
أ

َِمآءَ   كنان ممنن رأوا بمنا كنائن لنكذ أن علمنوا [ ، وقند30]البقنرة: فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك ٱدل 
 وأننه، البشنرالمصنلحة الراجحنة فني خلنق  ، فبنين اهلل تعنالى لهنم أننه يعلنم الجنن منن  آدم قبل

عليهم في العلنم  ثم بين لهم شرف آدم ، ن والشهداءين والصديقيسيوجد منهم األنبياء والمرسل
ۡساَمآَء ُلذَهاا : تعالى فقال

َ
هني األسنماء التني يتعنارف بهنا النناس: [ ، و 30ة:]البقنر وََعلذَم َءاَدَم ٱۡۡل

  ( 2)إنسان، ودابة، وأرض، وسهل، وبحر، وجبل، وجمل، وحمار، وأشباه ذلك من األمم وويرها.

نَسََٰن ِمن َصۡلَصَٰل  َولََقۡد َخلَۡقَنا   : يقول تعالى تراب من تعالى آدم  اهلل خلقو  ِۡن  ٱۡۡلِ م 
ۡسنُ  ََحَإ   ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُر فِيهِ   : كمنا قنال ،روحه من فيه ونفخ ، [26:اۡلجر] ٢٦ ون  مذ ِمن فَإَِذا َسوذ

ۥ َسَِٰجِديَن  وِٰٓى َفَقُعواْ ََّلُ ُّّ٢٩ :األشنعري موسنى يأبوقد ورد في الحديث عن   ،[29]احلجر 
 آَدمَ  بنننو فجنناءَ  األرِض، جميننعِ  مننن قبضننها قبضننةٍ  ِمننن آدمَ  َخلَننق اهلل إنّ "  اهلل رسننول قننال :قننال

 والَحننننْزُن، والسَّننننهُل، ذلننننك، وبننننين واألسننننوُد، واألبننننيُض، األحمننننُر، منننننهم جنننناء: األرض قَننننْدرِ  علننننى
 . (3) "والطَّيِّبُ  والخبيُث،

                                                           

 (.11العسيري، موجز التاريخ اإلسالمي)ص ان ر:(1) 
 (.5 /1)جان ر: ابن كثير، قصص األنبياء  (2)
، صححه 4693(: حدبث رقم 634 /2)جأبي داود ، كتاب السنة/ باب في القدر،  أبو داود، سنن (3)

 ، في حاشية سنن ابي داود.األلباني
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 َعنِ ،  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ أمره أن يسلم على المالئكة ف وبعد أن خلق اهلل تعالى آدم 
 ِمنَ  ُأوَلِئكَ  َعَلى َفَسلِّمْ  اْذَهبْ : َقالَ  ُثمَّ  ِذَراًعا، ِستُّونَ  َوُطوُلهُ  آَدمَ  اللَّهُ  َخَلقَ : " َقالَ  ، النَِّبيِّ 

يَِّتَك، َوَتِحيَّةُ  َتِحيَُّتكَ  ُيَحيُّوَنَك، َما َفاْسَتِمعْ  الَماَلِئَكِة،  َعَلْيكَ  السَّاَلمُ : َفَقاُلوا َعَلْيُكْم، اَلمُ السَّ  َفَقالَ  ُذرِّ
 َيْنُقُص  الَخْلقُ  َيَزلِ  َفَلمْ  آَدَم، ُصوَرةِ  َعَلى الَجنَّةَ  َيْدُخلُ  َمنْ  َفُكلُّ  اللَِّه، َوَرْحَمةُ : َفَزاُدوهُ  اللَِّه، َوَرْحَمةُ 
  (1) ." اآلنَ  َحتَّى

 ولعنه إبليس وطرد له، بالسجود كةالمالئ أمربالعلم،  بعد أن كرم اهلل تعالى آدم و 
ۡۡجَُعوَن    (2)، اهلل ألمر امتثاالً  آلدم السجود رفض عندما

َ
ٓ إِبۡلِيَس  ٣٠فََسَجَد ٱلَۡمَ َٰٓئَِكُة ُلُُّهۡم أ إِلذ

َِٰجِديَن  ن يَُكوَن َمَ  ٱلسذ
َ
ََبَٰٓ أ
َ
 [.31-30 :الحجر ] ٣١أ

 وأمر روحه،  من فيه ونفخ بيده، لقهخف اً ع يم اً إكرام  فقد أكرام اهلل تعالى آدم   
  (3) .األشياء أسماء وعلمه له، بالسجود المالئكة

 :  آدمة زوجثانياا: 

ِي :قال تعالى (4)،األيسر ضلعه من له زوجاً  حواء  آلدم اهلل خلق ثم ۞ُهَو ٱَّلذ
ِن نذۡفس   [ ، كما 189 :سورة االعراف]  َها  وََجَعَل مِۡنَها َزوَۡجَها لِيَۡسُكَن إَِِلۡ  َوَِٰحَدة   َخلََقُكم م 

 َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ جاء في الحديث ما يدلل على خلق حواء من ضلع أعوج، ف
نَّ  ِضَلٍع، ِمنْ  ُخِلَقتْ  الَمْرَأةَ  َفِإنَّ  ِبالنَِّساِء، اْسَتْوُصوا":  اللَّهِ  َلعِ  ِفي َشْيءٍ  َأْعَوجَ  َواِ   َفِإنْ  َأْعاَلُه، الضِّ

نْ  َكَسْرَتُه، تُِقيُمهُ  َذَهْبتَ    (5)."ِبالنَِّساءِ  َفاْسَتْوُصوا َأْعَوَج، َيَزلْ  َلمْ  َتَرْكَتهُ  َواِ 

يمها رودًا حيث شاءا، إال شجرة ومنحهما نع الجنة، في وزوجه اهلل آدم  وأسكن
نَر َوَزوُۡجَك ٱۡۡلَنذَة ا َ َوقُلَۡنا َيَٰٓ  :تعالى فقالواحدة نهاهما عن األكل منها أو تذوقها، 

َ
اَدُم ٱۡسُكۡن أ

َٰلِِمّيَ  َجَرةَ َفتَُكونَا مَِن ٱلظذ ا َحۡيُث ِشۡئتَُما َوَل َتۡقَرهَا َهَِٰذهِ ٱلشذ ََّغدا  .[35ة:] البقر  َولُُكَ مِۡنَها 

                                                           

 .3326( :ح131 /4)جأحاديث األنبياء/ خلق آدم صلوات اهلل عليه وذريته  ،البخاري، صحيح البخاري(1) 
يخ اإلسالمي من عهد آدم إلى عصرنا (، العسيري، وموجز التار 364 /6)جان ر: فتح الباري البن حجر (2) 

 (.12-11الحاضر )ص 
 (.8 /1)جان ر: ابن كثير، قصص األنبياء (3) 
 (.12-11ان ر: العسيري، موجز التاريخ اإلسالمي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر )ص(4) 
 .3331(: ح 133 /4)جالبخاري: صحيح البخاري،  أحاديث األنبياء / خلق آدم صلوات اهلل عليه وذريته  (5)
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 ينأكالن وجعلهمنا أوواهمنا حتنى بهمنا زال منا وذريتنه آدم بغواينة توعد الذي إبليس إن ثم 
ا ََكنَا فِيهِو َوقُۡلَنا ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم  .المحرمة الشجرة تلك من ۡخرََجُهَما ِلمذ

َ
ۡيَطَُٰن َعۡنَها فَأ ذُهَما ٱلشذ َزل

َ
فَأ

ۡرِض  ِۡلَۡعٍض َعُدو    
َ
 [.36] البقرة:  َوَمَتَٰ إ إَِيَٰ ِحّي   ُلۡسَتَقر    َولَُكۡم ِِف ٱۡۡل

 إلى األرض:  ثالثاا: هبوط  آدم 
 وأنزلهمنا عليهمنا فتناب ،تعنالى اهلل إلنى وتابنا نندماوحواء منن الشنجرة،   أكل آدم  بعد

نُفَساَنا ِإَون لذاۡم َتۡغفِاۡر نَلَاا َوََ  ، قنال تعنالى: األرض إلى
َ
هذَنا َظلَۡمَناآ أ َّ ِماَن  رََۡحَۡناا نَلَُكاوَننذ قَاَل 

ۡرِض ُلۡسَتَقر   َولَُكۡم  قَاَل ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم ِۡلَۡعٍض َعُدو     ٢٣ٱۡلَخََِٰسِيَن 
َ
قَاَل  ٢٤ َوَمَتَٰ إ إَِيَٰ ِحّي   ِِف ٱۡۡل

  ينلجبر  وعلنم ،[25 – 23 :االعنراف سنورة] ٢٥فِيَها ََتَۡيۡوَن َوفِيَها َتُموَُوَن َوِمۡنَها َُّتۡرَُجاوَن 
 على للحصول يجتهد وكان ،وأكل فزرع ،وويره ورعي زراعة من األرض على المعيشة طرق آدم
 .باألوالدتعالى  اهلل رزقه ثم ،قوته

 بجزيرة كان أنه األقوال وأكثر األرض، سطح إلى هبوطه مكان في اختالف حصلقد و 
 من ويتطور يتدرج لمنه أو  المتكاملة الجميلة صورته في اليوم ذلك منذ اإلنسان وكان العرب،
لََقۡد َخلَۡقنَا : تعالى قال  (1) ،الباطلة التطور ن رية أصحاب الماديون يدعي كما القرد صورة

ۡحَسِن َتۡقوِيم  
َ
نَسََٰن ِِفٓ أ   [.4: التين] ٱۡۡلِ

 عند القاديانية والرد عليها: معجزة خلق آدم  المطلب الثاني:
 ل أهل الكتاب:أولا: استناد القاديانية إلي أقوا

، ولم يخالف هذه العقيدة إال رللبش على أبّوة آدم كلها لقد اتفقت األديان السماوّية 
ليس أّول البشر، وال أبوهم، وأّن     حيث تعتقد أّن آدم في ذلك الملحدون، وتبعتهم القاديانّية

البشر، بل هو أبو  هناك أكثر من آدم، وأّن هناك الكثير من البشر عاشوا قبله، فال يعتبر أبو
، فقد جاء هو أبو البشر األنبياء عليهم السالم ، وتقول القاديانّية أّن القرآن ال يصّرح أّن آدم 

في كتاب التفسير الوسيط لبشير الدين: " ويشير القرآن المجيد إلى وجود البشر من قبل آدم 
وقد كانوا يعيشون في  ،، ولكنهم لم يكونوا على استعداد بعد لتحمل قوانين شريعة إلهية

                                                           

 أبو اليمن، (،12-11موجز التاريخ اإلسالمي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر )ص العسيري ان ر:  (1)
 . (39 /1)جاألنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 
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كهوف وفي مغارات في الجبال، ولذلك فقد أطلق القرآن المجيد عليهم اسم"  الجن"، الذي يعني 
 ( 1)حرفيًا  " أولئك الذين يختفون عن األن ار ". 

واستدلت القاديانية بالخطأ العلمي والتاريخي الذي ورد عند أهل الكتاب أن عمر الدنيا   
م، وقبل وفاة القاديانّي بقليل كتب القادياني: "نحن ال 1908وفي عام نة، ستة أو سبعة آالف س

نتبع التوراة التي تدعي أن الدنيا بدأت بمولد آدم قبل ستة أو سبعة آالف سنة و أنه لم يكن 
  (2) هناك شيء قبل ذلك"

ِ ِ ويدحض  قول القاديانية قوله تعالى:  ِ هَُّك لِلَۡمَ َٰٓئَِكةِ إ َّ ۡرِض   َجاِعل  ِإَوۡذ قَاَل 
َ
ِِف ٱۡۡل

ُس لََك  قَاَل  َخلِيَفٗة   ِ َِمآَء َوَحُۡن نَُسب ُِِب ِمَۡمِدَ  َوُنَقد  ََتَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك ٱدل 
َ
ْ أ ٓ قَالُٓوا ِ ِ ِ إ

ۡعلَُم َماَلَتۡعلَُموَن 
َ
ث يقول: تعقيبًا على اآلية الكريمة حي ♫، وللشيخ الشعراوي [30:البقرة] أ
. الخلق أول آدم قصة هي كانت القرآن قصص بها وتعالى سبحانه اهلل بدأ التي القصة فكأن" 

 بهذه وتعالى سبحانه الحق أخبرنا لماذا لتدلنا كثيراً  الكريم القرآن في القصة هذه وردت ولقد
  (3)" .اهلل عن البالغ صدق على أيضاً  لتدلنا وجاءت القصة؟

 وذلك لعدة أمور وهي: حينما ربطت عمر الدنيا بوجود آدم فقد أخطأت القاديانية 

إلى زماننا، هو سّتة أو سبعة   إّن ما ورد عند أهل الكتاب أّن عمر الدنيا من آدم    
 آالف عام، يلزم أهل الكتاب ويجعلهم في مشكلة علمّية وتاريخّية، وال يلزم المسلمين  ألّن القرآن

قد دخل كثير منه  ،دا عمر الدنيا، وما ورد عند أهل الكتابلم يحدّ  والسنة النبوية الكريم
  (4) التحريف، فبالتالي بناء عقيدة على أساس ما عند أهل الكتاب هو ضالل مبين.

 : نفسه تناقضات القاديانّي 

يؤمن أّن عمر الدنيا ستّة أو سبعة آالف عام حيث قال  القادياني كان  التناقض األول:
: "ومع ذلك حصر هذا التعداد إشارة إلى سنوات المبدأ والمعاد، سورة الفاتحةل هفي تفسير  سابقاً 

وقال أيضا: "وما جئت إال في  (5)،أعني أن آيتها السبع إيماء إلى عمر الدنيا فإنها سبعة آالف"
ن فيها لهدى لقوم يتفكرون. أال تقرأون سورة العصر  األلف السادس الذي هو يوم خلق آدم، وا 

                                                           

 (. 1/496)جبشير  الدين، التفسير الوسيط (1) 
 .(10/432)جالعجاوي، نقاًل عن الملفو ات   (2)

 (235 /1)ج الشعراوي ، الخواطر(3) 
 .(214ان ر: العجاوي ، البراهين اإلسالمية )ص (4)

 .(40القادياني، إعجاز المسيح ) ص(5) 



  108 

عدادها عمر الدنيا من آدم إلى نبينا لقوم يتفقهون؟ وهذا هو العمر الذي يعلمه أهل وقد بين في أ
"نحن ال نتبع التوراة التي تدعي أن الدنيا بدأت ولكنه تراجع عن ذلك عندما قال:"  (1) الكتاب".

ويقول بشير الدين:" وال نتبع التوراة في هذه  (2) "...بمولد آدم قبل ستة أو سبعة آالف سنة 
لقضية فنقول بما تدعيه من أن الدنيا بدأت بخلق آدم منذ ستة أو سبعة اآلف عام، ولم يكن ا

  (3)قبل ذلك شيء، وكأن اهلل كان متعطاًل" 

"فجعلني اهلل آدم  للبشر فقال: بأبّوة آدم  أّن القاديانّي كان معترفاً  التناقض الثاني:  
القاديانّي نبّي يوحى إليه، وكالمه وحي من  فإذا كان  (4)،وأعطاني كل ما أعطى ألبي البشر"

اهلل، وكتبه وحي من اهلل، وكان يؤمن طوال عمره أّن عمر الدنيا سّتة أو سبعة آالف سنة، وأّن 
آدم أبو البشر ُخلق بال أب، ثّم فجأة في نفس السنة التي مات فيها ناقض وحيه السابق، ليعلن 

لبشر، فإّن هذا تناقض بين الوحيين السابق والالحق، معارضته ألهل الكتاب، ولينكر أبّوة آدم ل
  (5) وبالتالي يجعل الوحيين مشكوك فيهما، وبالتالي بطالن عقيدته من األساس.

 :خلق البشر لم يكن دفعة واحدة ولم يبدأ بخلق آدم ثانياا: قول القادياني بأن 
يقول بشير  م اإلنسانيهو الحلقة األولى  من سلسلة الن ا تعتقد القاديانية  إن آدم 

الدين: " فآدم  الذي تشرف بكالم اهلل تعالى كان من ذرّية الناس الذين خلقوا من النطفة، وليس 
خلق البشر لم يكن دفعة واحدة ولم ف( 6)من الذين تطوروا من خلق الطين كحلقة ُأولى للبشرية"،

ي التي استحق بها أن ، بل إن آدم كان أول م هر لحالة الكمال البشر  يبدأ بخلق آدم 
في التفسير الوسيط: " لم يكن آدم  بشير الدينفيقول  ،بحمل الشريعة جديراً  يدعى إنسانًا حقيقياً 

  أول إنسان من البشر، ولكنه كان أول إنسان من البشر يكتمل نّموه الذهني، بحيث يمكنه
ا البشر من الناحية لذلك جاز أن يكون آدم أب (7)من تحمل مسؤولية تلقى الوحي اإللهي." 

الروحية، وكان أول إنسان تشرف بالوحي اإللهي، ولكنه حتما ليس أبا للبشر من الناحية 
الجسمانية، بل من الممكن أن يوجد بعض بني نوع اإلنسان من نسل أناس آخرين من البشر، 

                                                           

 (106القادياني، الخطبة اإللهامية ) ص  (1)
 (10/432)جالعجاوي، نقاًل عن الملفو ات   (2)
 (.7بشير الدين، أحسن القصص)ص  (3)

 (68القادياني، الخطبة اإللهامية ) ص(4) 
 (.214-213لعجاوي، البراهين اإلسالمية )ص ر: انا(5) 
 (.6)ص بشير  الدين، أحسن القصص (6)
 (.497 /1)جبشير  الدين، التفسير الوسيط  (7)
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كثيرين من  وأن آيات القرآن التي تناول خلق آدم تبين لنا أن النوع اإلنساني لم يبدأ به، وأن
  (1) البشر كانوا موجودين في عصره.

ۡلَشاج  نذبۡتَلِيهِ فََجَعۡلَنَُٰه  إِنذا  تستدل القاديانية بقوله تعالى:و  
َ
نَسََٰن مِن نُّۡطَفٍة أ َخلَۡقنَا ٱۡۡلِ

ُۢا بَِصرياا خلق آدم بذاته كما زعم بعض  ىخلق اإلنسان ال يشير إل[ أن  2اإلنسان :] َسِميَع
المودعة في النطفة األمشاج  ىالمراد خلق البشر البدائي، فآدم كان أول م هر القو الناس، بل 

ويعقب بشير الدين  (2)اآلية الكريمة، الواردتين في  التي تجلت في الصفتين: السميع والبصير
على هذه اآلية الكريمة : "وفي هذا إشارة إلى أن تناسل اإلنسان بطريق النطفة بدأ بعد أن  هر 

  (3)الكائن الحي، وكانت نطفته هذه أمشاجًا ". بصورة 

، وآيات القرآن   بشر قبل آدمترى القاديانية عدم وجود مانع من أن يكون هناك و 
تدل علي أن الجنس البشري كان موجودا قبله، ولكن لم يتصف أحد منهم بهاتين الصفتين وير 

تعالى، وآدم الذي تشرف بكالم  ألن قواهم لم تتطور إلي حد يؤهلهم لسماع كالم اهلل آدم 
اهلل تعالى كان من ذرية الناس الذين خلقوا من النطفة وليس من الذين تطوروا من خلق الطين 

  (4)كحلقة أولى للبشرية. 
 أما ترتيب خلق اإلنسان عند القاديانية فهو:

 من طين. خلق اإلنسان أوالً  -
 ثم استمرار نسله بالنطفة المنوية. -
 لقوى اإلنسانية فيه.ثم تمام اكتمال ا -
  (5) ثم بعد ذلك نزول الوحي اإللهي. -

ويرد على قولهم إذا كان آدم الموحى إليه والمذكور بالقرآن قد أودع في نطفة أمشاج 
 فمن يكون آدم األول ؟ وكيف تكون؟

                                                           

 (.5)ص بشير  الدين، أحسن القصصان ر:  (1)
 .(4السابق)ص المرجع (2)

 السابق. المرجع(3) 
 (.5السابق) ص المرجع (4)

 (.6)ص قصصبشير الدين، أحسن ال ان ر:(5) 
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البشر من الناحية الجسماينة يعني أن اهلل ترك  اقول القاديانية بأن آدم ليس أبإن 
لم  أن والدة آدم ، وهذا باطل، ويكشف اعتقاد القاديانية بية البشريةانبي لهدالبشرية بدون 

 ، وهذا باطل ومن أدلة بطالن ذلك:تكن بدون أب ولم تكن معجزة 

أبو البشر وهذا يؤكد معجزة ميالد آدم بدون أب  آدم  ورد في الحديث الصحيح  أنّ 
قال  فقد :"أنت أبونا"  ال  له موسىفق - وذلك في حديث محاَجة موسى آلدم عليهما السالم

: " ََّلهُ  َقالَ  لَجنَِّة،ا ِمنَ  َوَأْخَرْجتََنا َخيَّْبَتَنا َأُبوَنا َأْنتَ  آَدمُ  َيا: ُموَسى َلهُ  َفَقالَ  َوُموَسى، آَدمُ  اْحَتج 
 َأنْ  َقْبلَ  َعَليَّ  اللَّهُ  َقدََّرهُ  َأْمرٍ  َعَلى َأَتُلوُمِني ِبَيِدِه، َلكَ  َوَخطَّ  ِبَكاَلِمِه، اللَّهُ  اْصَطَفاكَ  ُموَسى َيا: آَدمُ 

شفاعة المطول في حديث ال، وكذلك (1)"ُموَسى آَدمُ  َفَحجَّ  ُموَسى، آَدمُ  َفَحجَّ  َسَنًة؟ ِبَأْرَبِعينَ  َيْخُلَقِني
ِلينَ  اللَّهُ  َيْجَمعُ  ِبَم؟ َتْدُرونَ  َهلْ  الِقَياَمِة، َيْومَ  الَقْومِ  َسيِّدُ  َأَنا" ورد أن آدم أبو البشر قال   اأَلوَّ

 َبْعُض  ولُ َفَيقُ  الشَّْمُس، ِمْنُهمُ  َوَتْدُنو الدَّاِعي، َوُيْسِمُعُهمُ  النَّاِ رُ  َفُيْبِصُرُهمُ  َواِحٍد، َصِعيدٍ  ِفي َواآلِخِرينَ 
 َفَيُقولُ  َربُِّكْم، ِإَلى َلُكمْ  َيْشَفعُ  َمنْ  ِإَلى تَْنُ ُرونَ  َأالَ  َبَلَغُكْم؟ َما ِإَلى ِفيِه، َأْنتُمْ  َما ِإَلى َتَرْونَ  َأالَ : النَّاسِ 
 ِمنْ  ِفيكَ  َوَنَفخَ  ِبَيِدِه، اللَّهُ  كَ َخَلقَ  الَبَشِر، َأُبو َأْنتَ  آَدمُ  َيا: َفَيُقوُلونَ  َفَيْأُتوَنهُ  آَدمُ  َأُبوُكمْ : النَّاسِ  َبْعُض 
 ِفيهِ  َنْحنُ  َما َتَرى َأالَ  َربَِّك، ِإَلى َلَنا َتْشَفعُ  َأالَ  الَجنََّة، َوَأْسَكَنكَ  َلَك، َفَسَجُدوا الَماَلِئَكةَ  َوَأَمرَ  ُروِحِه،

 َعنِ  َوَنَهاِني ِمْثَلُه، َبْعَدهُ  َيْغَضبُ  َوالَ  َلُه،ِمثْ  َقْبَلهُ  َيْغَضبْ  َلمْ  َوَضًبا َوِضبَ  َربِّي: َفَيُقولُ  َبَلَغَنا؟ َوَما
 َيا: َفَيُقوُلونَ  ُنوًحا، َفَيْأُتونَ  ُنوٍح، ِإَلى اْذَهُبوا َوْيِري، ِإَلى اْذَهُبوا َنْفِسي، َنْفِسي َفَعَصْيُتُه، الشََّجَرةِ 
لُ  َأْنتَ  ُنوُح،  َأالَ  ِفيِه، َنْحنُ  َما ِإَلى َتَرى َأَما َشُكوًرا، َعْبًدا هُ اللَّ  َوَسمَّاكَ  اأَلْرِض، َأْهلِ  ِإَلى الرُُّسلِ  َأوَّ
 ِمْثَلُه، َقْبَلهُ  َيْغَضبْ  َلمْ  َوَضًبا الَيْومَ  َوِضبَ  َربِّي: َفَيُقولُ  َربَِّك؟ ِإَلى َلَنا َتْشَفعُ  َأالَ  َبَلَغَنا، َما ِإَلى َتَرى
 ُمَحمَّدُ  َيا َفُيَقالُ  الَعْرِ ، َتْحتَ  َفَأْسُجدُ  َفَيْأُتوِني ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيَّ  ُتواائْ  َنْفِسي، َنْفِسي ِمْثَلُه، َبْعَدهُ  َيْغَضبُ  َوالَ 

 البشر وليسوا من نسله؟ افكيف يكون أب ،( 2)"ُتْعَطهْ  َوَسلْ  ُتَشفَّْع، َواْشَفعْ  َرْأَسَك، اْرَفعْ 

 َتَرَكنهُ  اْلَجنَّنةِ  يِفن آَدمَ  اهللُ  َصوَّرَ  َلمَّا ": قال  اهلل رسول أن  أنس  ومن األدلة ما رواه
  هُ ننَ َأنّ  َرفَ نننعَ  (4)َأْجَوفَ  َرآهُ  مَّاَفلَ  ُهَو، انمَ  ُ رُ َينْ   (3)ِبِه، يفُ نننُيطِ  ِإْبِليُس  َفَجَعلَ  ُه،نننَيْتُركَ  َأنْ  اهللُ  َشاءَ  َما

                                                           

صحيح مسلم: ، 6614 ح (:126 /8)جتحاج آدم وموسى عند اهلل  /صحيح البخاري كتاب القدرالبخاري:  (1)
 .2652: ح(2042 /4)جباب حجاج آدم وموسى عليهما السالم / مسلم كتاب القدر 

َّۡسۡلَنا نُ  صحيح البخاري، أحاديث األنبياء/ قول اهلل تعالى:  البخاري :(2) 
َ
ٓ أ ا ا إَِيَٰ قَۡوِمهِۦٓ إِنذ  -[1]نوح:  ...وحا

 .3340( : ح 134 /4)ج -إلى آخر السورة 
إذا استدار حواليه. مسلم:  -يطيف به: قال أهل اللغة طاف بالشيء يطوف طوفا وطوافا وأطاف يطيف  (3)

 ( في الحاشية .2016 /4)جصحيح مسلم: 
 السابق. المرجعاألجوف: صاحب الجوف وقيل هو الذي داخله خال. (4) 
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   (2)". (1)َيَتَماَلكُ  اَل  َخْلًقا ُخِلقَ 
ِ َكَمثَِل َءاَدَم  َخلََقُهۥ مِن  إِنذ  ماذا يقول القاديانيون في قوله تعالى:و  َمثََل ِعيََسَٰ ِعنَد ٱّللذ

المقصود أول آدم فال معنى للقول  فإن كان [59 :عمران ]آل  ُكن َفيَُكونُ ُثمذ قَاَل ََّلُۥ  ََُراب  
ن كان المقصود منه آدم آخر فال فائدة من وجود أوادم قبله،  كلو  بأنه يوجد أوادم قبل آدم، وا 

نُفِسهِۡم َوَما ُكنُر ُمتذِخَذ  ى:يرده قول اهلل تعال هذا
َ
ۡرِض َوَل َخلَۡق أ

َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰو ۡشَهدتُُّهۡم َخلَۡق ٱلسذ

َ
آ أ مذ

 ِ له أب وأم، فهذا يعني أن لعيسى أبًا وأمًا  والقول بأن آدم [، 51 :الكهف] ا َّي َعُضدٗ ٱلُۡمِضل 
 (3) .كذلك ألنه ُشّبه به، وهذا كفر صريح نعوذ باهلل من اإللحاد والكفر

، يلزمهم دليل عليه من الكتاب  قول القاديانّية إّن هناك أكثر من آدم قبل آدم 
بت في القرآن اث  نأخذ ديننا من الكتاب والسّنة، ووجود آدم  والسّنة، وال دليل لهم، ونحن

 والسّنة، واّدعاء وجود أكثر من آدم قبله يلزمه اإلثبات من الكتاب والسّنة.

 :الخلق حالت أدنى من التطور عملية عبر اإلنسان خلق اكتملثالثاا: قول القاديانية ب
نتسب إليه بنو آدم اليوم، لم يكن آدم ويؤكد القاديانيون إن آدم الموحى إليه، والذي ي

األول، بل آخر اآلوادم، وأن القرآن الكريم يسّلم بتطور الخلق اإلنساني، ولكنه تطور مخطط 
"لقد اكتمل  ومن أقوالهم في ذلك: (4)،مدروس منذ البداية, وليس تطورًا عشوائيًا حدث صدفة

هكذا يشكل دلياًل على وجود دار خلق اإلنسان عبر عملية التطور من أدنى حاالت الخلق. و 
الجزاء ، إذ لو أن اإلنسان خلق على هذه الخلقة مرة واحدة ألمكن القول بأنه خلق صدفة، شأنه 

جة التغيرات الطبيعية. ولكن كون اإلنسان قد يخلقت بالصدفة نت أيضاً  يشأن األشياء األخرى الت
لتقلبات، ثم توقف تطوره بعد اكتمال تطور من أدنى حاالت الخلق مرورًا بكثير من المراحل وا

آخر، كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن  خلقه في الصورة الحالية ولم يصبح مخلوقاً 
 (5)الخلق اإلنساني تم بحسب تخطيط معين، وأن اإلنسان هو الغاية من خلق الكون كله." 

                                                           

ال يتمالك : ال يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات وقيل ال يملك دفع الوسواس عنه وقيل ال يملك نفسه عند (1) 
 (.2016 /4)جالغضب والمراد جنس بني آدم. مسلم: صحيح مسلم: 

 .2611( : ح 2016 /4)جمسلم: صحيح مسلم، خلق اإلنسان خلقا ال يتمالك/ البر والصلة واآلداب ،  (2)
 (297- 296ان ر: الشويكي، براءة الملة )ص (3)
 (.11-10الدين ، أحسن القصص)ص ( ان ر: بشير4)
 (.11)ص  ، أحسن القصصالدين بشير (5)
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 خالفه الن رية توهذ (1)ومما سبق يتضح بجالء اعتقاد القاديانية بن رية التطور،
 إال هو ما اإلنسان أن: منها شرعية مخالفات عدة على قامت نهاإ حيث اإلسالمية، العقيدة
 أن يمنع ال القرد، لمشابهته وأنه واالرتقاء، النشوء بطريق حادث الحيوانات، جملة من حيوان
ياه هو اشتق قد يكون   (2) .واحد أصل من وا 

 على نظرية التطور نلخصه في النقاط اخآتية: مفحم اا وللدكتور سليمان األشقر رد

 يسمح كيف، وينصتوا يصغوا أن الناس فعلى األزلية الحقائق في القرآن حدثيتعندما 
 يشهدوا، لم داموا ما، و الخلق ذلك يشهدوا لم وهم البعيد أصلهم عن يتحدثوا أن ألنفسهم الّناس
 .كثير همأوخط قليل، المجال هذا في صوابهم فإنّ 

 مخالف اإلنسان خالقف ،الخبير العليم يقرره الذي :الصواب هو الن رية هذه كسعو 
 عن وحدثنا مكتماًل، مستقالً  خلقاً  اإلنسان خلق أّنه يخبرنا فاهلل الجاهلون، هؤالء قرره لما تماماً 
ِن ََُراب    تراب من خلقه فقد منها، خلقه التي المادة  الماءو ، [ 5: الحج]  فَإِنذا َخلَۡقَنَُٰكم م 

ُ َخلََق ُكذ َدٓابذة   اإلنسان خلق في عنصر ِن مذ  َوٱّللذ قال  وتراب ماء من فهو ،[ 45: النور]  آء و م 
ِن ِطّي   : تعالى ِي َخلََقُكم م  ، كالفخار صلصال إلى تحّول الطين هذا، [2: األنعام] ُهَو ٱَّلذ

نَسََٰن مِن َصلَۡصَٰل  كَ  حيث قال تعالى:  اِّ َخلََق ٱۡۡلِ  اهلل خلقه وقد، [14: الرحمن]  ١٤ٱلَۡفخذ
ن تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُر بِيََديذ    ه قال تعالى:بيدي تعالى

َ
، [ 75: ص]  قَاَل َيَٰٓإِبۡلِيُس َما َمنََعَك أ

 واعيًا، عاقالً  متكلماً  بصيراً سميعاً  فأصبح الحياة، فيه فّدبت روحه، من فيه اهلل نفخ الطين هذاو 
فَإِذَا  ، قال تعالىالحياة فيه وتدبّ  الروح، فيه ينفخ حين آلدم بالسجود المالئكة اهلل أمر فقد

وِٰٓى َفَقُعواْ ََّلُۥ َسَِٰجِديَن  ُّّ ۡيتُُهۥ َوَنَفۡخُر فِيهِ مِن  ، فهل من المعقول أن يسجدهم [72: ص] ٧٢َسوذ
 اهلل آلدم وهو وير كامل كما تدعي القاديانية.

ۡسَمآَء ُلذَها ُثمذ  القرآن ففي له، يقال ما ويفقه يتكلم ذأخ خلقه تمّ  أن وبمجرد
َ
وََعلذَم َءاَدَم ٱۡۡل

ۢنِب 
َ
َِٰدقَِّي   ُ َعرََضُهۡم لََعَ ٱلَۡمَ َٰٓئَِكةِ َفَقاَل أ َٰ ۡسَمآءِ ََُٰٰٓٓؤَلٓءِ إِن ُكنتُۡم 

َ
لَۡم نَلَآ عِ قَالُواْ ُسۡبَحَٰنََك َل  ٣١وِِن بِأ

                                                           

 على وجدت الحية المخلوقات إن األول: :اآلخر عن مستقل منهما كل أصلين على تقوم التطور ن رية (1)
 نتج وراثياً  متسلسلة المخلوقات هذه إن واحدة، والثاني: دفعة توجد ولم متدرجة تاريخية مراحل في األرض
 أنها: نيةالداروي عملته الطويلة، والذي البطيئة التطور عملية خالل التعاقب بطريق بعض من بعضها
 هو العلمي وير اللبس وهذا. الثاني بها لتؤيد األول األصل ودالئل شواهد وجمعت األصليين، بين دمجت
 - العلمانية ،ان ر: الحوالي (.العلمية) المسحة عليها وأضفى الن رية بقبول ماءالعل بعض أورى الذي

 .( 184 ص) وتطورها نشأتها
 (.84)ص ان ر: األشقر، العقيدة في اهلل (2)
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  ٓ نَر ٱلَۡعلِيُم ٱۡۡلَِكيُم  إِلذ َما َعلذۡمتَنَا
َ
ۢنبِ ا َ قَاَل َيَٰٓ  ٣٢إِنذَك أ

َ
ُهم ِ ئۡ اَدُم أ

َ
آ َۢنبَأ ۡسَمآئِهِۡم  فَلَمذ

َ
         ُهم بِأ

ۡسَمآئِهِۡم ب
َ
 [ .33-31: البقرة]  أ

   آدم منتعالى  اهلل وخلق كافة، الناس أبو وهو   آدم هو األول اإلنسان هذاف
ِن نذۡفس    :يقول تعالى حواء زوجه ِي َخلََقُكم م  هذُكُم ٱَّلذ َّ َها ٱنلذاُس ٱتذُقواْ  يُّ

َ
وََخلََق ِمۡنَها  َوَِٰحَدة   َيَٰٓأ

 [ .1: النساء] َزوَۡجَها

 كان بل التطّور  ن رية أصحاب يقول كما اكتمل، ثم ناقصاً  اإلنسان خلق يكن لم
       صحيحهما في ومسلم يالبخار  يرويه الذي الحديث ففي الخلق، يتناقص أخذ ثمّ  كاماًل،
  (1).  "ذراعاً  ِسّتون: وطوُلهُ  آدم اهلل خلق": قال  هريرة أبي عن

 من الراقي فالمستوى وخنازير، قردة البشر من الضالين بعض مسخ أنه الحق أخبرنا وقد  
 يوجد ال فهذا بشراً  والخنازير القرود ُتحّول أن أّما األدنى، المستوى إلى ينحدر أن يمكن الخلق

 .الضعيفة العقول أصحاب عند إال

: تعالى قال آدم لبني اهلل تكريم وهو الع يم األصل كما وتتنافى ن رية التطور مع
 َٓكثرِي  ۞َولََقۡد َكرذۡمَنا بَِِن َٰ

لَۡنَُٰهۡم لََعَ ي َِبَِٰر َوفَضذ َِن ٱلطذ زَقَۡنَُٰهم م  َّ ِ وَٱۡۡلَۡحرِ َو ۡن  َءاَدَم وَََحَۡلَنَُٰهۡم ِِف ٱلَِۡر  ِمذ ل 
  .[70: اإلسراء]  ٧٠ يًٗل َخلَۡقنَا َتۡفضِ 

أما من الناحية العلمية فقد باءت ن رية التطور لدارون بالفشل، حيث قطع العلم 
لىبكذبها،   الن رية كانت لو ،اتنقضه التجربة فإنّ ( دارون لن رية) الوراثة علم مخالفة جانب وا 

 طريق عن ال التطور، طريق عن الوجود إلى تيتأ لبشروا الحيوانات من كثيراً  لشاهدنا حقاً 
)دالس( حيث قال التطور وفندوها ومنهم ن رية ، وقد رد كثير من علماء الطبيعة فقط التناسل

ما خالصته: )إن االرتقاء باالنتخاب الطبيعي ال يصدق على اإلنسان، والبد من القول بخلقه 
  (2). (رأساً 

                                                           

 ، 3326 (:ح6/362)جوذريته  عليه اهلل صلوات آدم ، أحاديث األنبياء/ خلقصحيح البخاريالبخاري:  (1)
، واللف  7251 ( : ح8/146 الجنة ) تدخل زمرة أول باب ب األدب/: صحيح مسلم، كتامسلم و 

 للبخاري.
 (.93-89ان ر: األشقر،  العقيدة في اهلل  )ص (2)
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 في مسألة خلق آدم:  (1)الذاتيرابعاا: اعتقاد القادياني بالتوالد 
ما ورد عن القادياني  ومن األقوال الصريحة فى التوالد الذاتي في مسألة خلق آدم 

ما نصه: " أن هذه  318-317/ 8في) كتابه خطبة إلهامية( المندرج في الخزائن الروحانية
ال أيضا:" وبالكيفية التي وق (3)الفتن، كتولد الدود في الجيفة المنتنة"  (2)األيام أيام تتولد فيه 

بال أب وأم، ثم ال تثبت   تتولد اآلف من الحشرات بنفسها في أيام  المطر، ولد سيدنا آدم 
 . (4)لعيسى  أي فضل بوالدته هكذا بل الوالدة من وير أب دليل حرمان من بعض القوى"

كما  ،الخالق هي الطبيعة نّ وأ لقاديانية بن رية التوالد الذاتياا سبق يتبن اعتقاد وممّ  
 وتكّون الحيوان، أو اإلنسان براز على( دود) تكون واشاهدعندما  الطبيعيون العلماءبعض  يقول

 .وحدها الطبيعة من تتولد حيوانات ذي هي ها: قالوا  فتفسده، الطعام تأكل بكتيريا

 كشف أن ثلب ما الحق لكنّ  التائهين، الضالين قلوب في راجت وهذه الن رية الوثنية
 والبكتيريا المتكون، الدود أنّ  أثبت الذي (5)ر،باستي المشهور الفرنسي العالم يد على هاباطل

ّنما الطبيعة، من ذاتياً  تتولد لم المتكونة  من العين تتمكن لم بقةسا صغيرة أصول من وا 
 عن وعزله وذاء وضعحيث  قوله، بصدق العلماء أقنعت التي األدلة بتقديم وقام مشاهدتها،

 التي الن رية وهذه الطعام، يفسد ولم جديدة، بكتيريا كونتتفلم  بالغليان، البكتريا وأمات ء،الهوا
  (6).المعلباتالمعروفة باسم  المحفو ة األوذية صناعة عليها قامت

 في ونمواً  تكاثراً  باستير لويس الفرنسي العالم الح  عشر، التاسع القرن منتصف ففي
 المرق في ت هر أن يمكن المجهرية الحية الكائنات أن على هنوبر  ،المجهرية الحية الكائنات

                                                           

أن الحشرات تتولد من العدم إذا وجدت ال روف المناخية والبيئية المناسبة، والقول أن الطبيعة هي الخالق.  (1)
 (.80ان ر: األشقر، العقيدة في اهلل )ص

نما هكذا وردت في نسخة الخزائن الروحانية، ولكن لضعف لغته العربية، (2)  هذا ليس خطأ في الطباعة وا 
 (.203)ص سقالوي، سلسلة دجال قاديان

 (.318-317 /8)جخطبة إلهامية المندرج في الخزائن الروحانية  ،نقاًل عن  القادياني السابق، مرجعال (3)
 (.20/356)جششمة المسيحي المندرج في الخزائن الروحانية ياني،نقاًل عن القاد السابق، المرجع (4)

(، هننو عنالم كيميننائي فرنسنني وأحنند أهنم مؤسسنني علننم األحينناء Louis Pasteurلنويس باسننتور )بالفرنسننية: (5) 
.            الدقيقنننننننة فننننننني الطنننننننب، وُيعنننننننرف بننننننندوره الممينننننننز فننننننني بحنننننننث أسنننننننباب األمنننننننراض وسنننننننبل الوقاينننننننة منهنننننننا 

ويكبيبنديا الموسنوعة  موقنع:الم، 2017إبرينل  10. لويس باسنتور. تناريخ االطنالع: ( مايو30 م ، (2014
 .(/https://ar.wikipedia.org/wiki) ة الحر 

  (.2/74)جان ر: الزنداني، التوحيد (6) 
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 ، كما(التناسلية خالياها) جراثيمها على يحتوي لهواء أوالً  تعريضه تم إذا فقط، المعقَّم الزرعي
 الحياة إن تقولالتي  الحية المادة أصل حول الخلية ن رية  هور إلى باستير اكتشافات أدت
  (1) .اوجوده سبق حية مادة من تنشأ

ن عشوائياً  تخلق التي هي الطبيعة إن قولهمو   للقرآن مصادم خالق له ليس اإلنسان وا 
ء  َوكِيل   :تعالى قولهفي  الكريم ِ ََشۡ

َٰ ُك  ء و وَُهَو لََعَ ِ ََشۡ
ُ َخَٰلُِق ُك   وقوله، [62: الزمر] ٱّللذ

ٍء َخلَۡقَنَُٰه بَِقَدّ    :تعالى  إيمان، وال شك إن اآليات من ذلك وير إلى [49: القمر]إِنذا ُكذ ََشۡ
يمانهم الذاتي التوالد بن رية القاديانية يدل على كفرهم وبعدهم كل  صدفة خلقت أشياء بوجود وا 

 .البعد عن اإلسالم
 :الخالصة

األسلوب الباطني  استخدامهم، و بوجود بشر قبل آدم  اعتقادهمالقاديانية  بدعمن  -1
 من الكثير فيهو  اإلسالمية، العقيدة يخالف وهذا (2)،الخبيث إلثبات ن رية التطور

 .الكريم اإلنسان أصل على التجني
أٌب وُأٌم كذلك ألنه ُشّبه  أٌب وُأٌم، فهذا يعني أّن لعيسى  تعتقد القاديانية بأّن آلدم  -2

  (3)به، وهذا كفر صريح نعوذ باهلل من اإللحاد والكفر. 
 تعالى البشر من الناحية الجسماينة يعني أن اهلل اليس أب   قول القاديانية بأن آدم -3

تها، وهذا محال في حق اهلل كما أنه يتنافى مع يارسال نبي لهدإترك البشرية بدون 
 .كصفة الرحمة والحكمة صفات اهلل تعالى

واضح  كفر ، وهذاةفصد تبوجود أشياء خلقبن رية التوالد الذاتي  و  القاديانية تؤمن  -4
 .القاديانية المخالفة ألصول اإلسالم الع يميكشف حقيقة معتقدات 

 

 
 

                                                           

ويكبيديا الموسوعة   م، الموقع:2017إبريل  10م،  فبراير( التوالد الذاتي . تاريخ االطالع: 2016ان ر: ) (1)
 ./(https://ar.wikipedia.org/wiki الحرة   )

 .(296ان ر: الشويكي، براءة الملة )ص (2) 
 (.297السابق )ص المرجع(3) 
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 المبحث الثالث

 معجزة  صالح  

 :ودعوته لقومه المطلب األول: سيرة صالح 
 اسمه ونسبه: أول: 

صالح بن عبيد بن أسيف بن ماشخ بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عامر بن إرم بن 
  (3)قوله الحجر موضع ثمود.  (2)الحجازوهو بين تبوك و  (1)سام بن نوح وكانت منازلهم بالِحْجر 

 ودياره: ثانيا: قوم ثمود 
 وكثر عمرهم وطال مقامهم (4) الثانية عاد ويسمون ثمود قام اهلل عاًدا أهلك لما

"قال علماء ومساكنهم فقال:  مبينًا حقيقة قوم صالح  ♫قال ابن كثير  (5)تنعمهم،
بن نوح، وهو أخو جديس بن عاثر، وكذلك التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام 

وكانت ثمود بعد ،  قبيلة طسم، كل هؤالء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل
عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله، وقد مر رسول اهلل 

".(6) على قراهم ومساكنهم، وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع   

بالوادي،  الصخر والصخور والرخام ثمود، فكانوا يقطعون الجبال نحت من وأول
 األبنية، من أرادوا وما وأحواضاً  بيوتاً  منها فيجعلون البالد يجوبون وكانوا (7)ويخرقونها، ينحتونها

                                                           

، والغالب عليه اليوم اسم: مدائن صالح، وتبعد عن المدينة بحوالي:  اسم لديار ثمود، قوم الّنبّي صالح  (1)
 (.1/341)جالّنهاية  ابن األثير، سبعة وأربعين وثالثمائة كيل. ان ر:

 (.379 /6)جابن حجر، فتح الباري  (2)
لى وادي  (3) سميت ثمودا لقلة مائها من الثمد وهو الماء القليل وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام وا 

. الرازي،  القرى وقيل سميت ثمود ألنه اسم أبيهم األكبر وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح 
 (.304/ 14غيب )مفاتيح ال

 .(571 /5)ج الوسيط مجموعة من العلماء، التفسير(4)  
 .(305-304/ 14ان ر: الرازي، مفاتيح الغيب ) (5)
 (.439 /3)جابن كثير، القرآن الع يم   (6)

 .(396 /8)جان ر: ابن كثير، القرآن الع يم (7) 
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َباَل ُبيُوَٗ َوَتۡنِحتُوَن : قال تعالى كما  من كلها المدن العديد من وبنوا ،[74: األعراف] ا  ٱۡۡلِ
  (1) .الحجارة

  صالحاً  إليهم اهلل فبعث األصنام وعبدوا إال أنهم عصوا اهلل وبالروم من تنعم ثمود
 صالح قوم ثمود كانت بالمعجزة، قال صاحب الدر المنثور في كتابه:" فطالبوه منهم وكان

 والرجل فينهدم (2)مدرال من المسكن يبني أحدهم جعل حتى أعمارهم فأطال الدنيا في اهلل أعمرهم
 من سعة في وكانوا وخرقوها وجابوها فنحتوها بيوتاً  الجبال من اتخذوا ذلك رأوا فلما حي، منهم

  صالح  فدعا  اهلل، رسول أنك نعلم آية لنا يخرج ربك لنا ادع صالح يا: فقالوا معايشهم،
 عنها خلوا شربها يوم كان ذافإ معلومًا، يوماً  وشربهم يوماً  شربها فكان الناقة، لهم فأخرج ربه
 عن صرفوها شربهم يوم كان إذا حتى وسقاء، ووعاء إناء كل مألوا لبنا وحلبوها الماء، وعن
  (3)وسقاء"  ووعاء إناء كل فمألوا شيئاً  منه تشرب فلم الماء

 : ثالثاا: موقف ثمود من دعوة صالح 
ََٰهآ   :تعالى قال بَۡر ثَُموُد بَِطۡغَوى ََٰها  إِذِ  ١١َكذذ ۡشَقى

َ
ِ  ١٢ٱۢنبََعَث أ ِ نَاقََة ٱّللذ َُّسوُل ٱّللذ َفَقاَل لَُهۡم 

ََٰها  ١٣َها وَُسۡقَيَٰ  ى هُُّهم بَِذۢنبِهِۡم فََسوذ َّ بُوهُ َفَعَقُروَها فََدۡمَدَم َعلَۡيهِۡم                   َوَل ََيَاُف  ١٤فََكذذ
 .[15-11]الشمس ١٥ُعۡقَبََٰها 

 واقتراف المعاصي، ارتكاب في الحدّ  مجاوزتها بسبب الًحاص نبيها ثمود كذبتفقد 
:  صالح لهم ، فقال ليعقر الناقة(  سالف بن قدار)  وهو القبيلة أشقى قام اآلثام، وذلك حين

 الناقة، شأن في  صالحًا  لها بسوء، فكذبوا تتعرضوا فال يومها، في وِشْربها اهلل، ناقة اتركوا
 فأهلكهم عذابه، عليهم اهلل فأطبق اإلثم، في شركاء فكانوا فعل، ابم رضاهم مع أشقاهم فقتلها

 (4) .بها أهلكهم التي العقوبة في وسّواهم ذنوبهم، بسبب بالصيحة

أنهنننا  نالحننن  ،وعنننند تتبنننع اآلينننات الكريمنننة التننني تحننندثت عنننن عقننناب المكنننذبين منننن ثمنننود 
 وتننننارة بنننننالرجفة، تننننارةو  بنننننالصيحة ، تننننارة ،  صننننالح قننننوم أصنننناب الننننذي اْلَعننننَذابُ  عننننن عبننننرت

                                                           

 .(154/ 31لرازي، مفاتيح الغيب )ن ر: اا(1) 
 /5)ج(، ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة 38 /8)جن اليابس. ان ر: الفراهيدي، العين الَمَدُر: الطي(2) 

305.) 
 (.489 /3)جالسيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور  (3)

 في ، المختصرجماعة من علماء التفسير، و (645 /2)ج كثير ابن تفسير ان ر: الصابوني، مختصر(4) 
 .(595 /1)ج الكريم القرآن تفسير
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 ويكمننل معناهننا، فنني متقاربننة ألنهننا التعبيننرات  هننذه بننين تعننارض بالطاويننة وال وتننارة بالصنناعقة،
 نننزل لقنند: يقننول ▐ عننذاب، فكأنننه مننن أصننابهم مننا شنندة علننى تنندل وهنني بعضننًا، بعضننها
 الشننننجر كعينننندان وجعلننننتهم وأبننننادتهم، فصننننعقتهم كيننننانهم، زلزلننننت التنننني الصننننيحة المكننننذبين بهنننؤالء
  (1) .اليابس

 دخول مساكن ثمود:رابعاا: 
 نهى رسولنا الكريم عن المكوث في أرض العذاب، وورد في ذلك عدة أحاديث منها:  

ِبالنَّاِس َعاَم تَُبوَك َنَزَل ِبِهُم اْلِحْجَر ِعْنَد  َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َنَزَل َرُسوُل اهلِل  -1
َقى  النَّاُس ِمَن اآْلَباِر الَِّتي َكاَن َيْشَرُب  ِمْنَها َثُموُد، َفَعَجُنوا ِمْنَها، ُبُيوِت َثُموَد، َفاْسَتسْ 

ِبَل، ثُمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَنَصُبوا اْلُقُدوَر ِباللَّْحِم َفَأَمَرُهْم َرُسوُل اهلِل  َفَأَهَراُقوا  اْلُقُدوَر، َوَعَلُفوا اْلَعِجيَن اإْلِ
َعَلى اْلِبْئِر الَِّتي َكاَنْت َتْشَرُب ِمْنَها النَّاَقُة، َوَنَهاُهْم َأْن َيْدُخُلوا  اْرَتَحَل ِبِهْم َحتَّى َنَزَل ِبِهمْ 

َعَلى اْلَقْوِم الَِّذيَن ُعذُِّبوا َقاَل : " ِإنِّي َأْخَشى َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَبُهْم، َفاَل َتْدُخُلوا 
 (2) َعَلْيِهْم "

َوُهَو ِفي اْلِحْجِر: " اَل َتْدُخُلوا  : أن رسول اهلل قال: َقالَ ¶عن عبد اهلل بن عمر -2
  (4) .اَبُهْم "اْلُمَعذَِّبيَن ِإالَّ َأْن َتُكوُنوا َباِكيَن، َفُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأصَ  (3)َعَلى َهؤاَُلِء اْلَقْومِ 

ِباْلِحْجِر، َقاَل: " اَل َتْسَأُلوا اآْلَياِت، َوَقْد ، َقاَل: َلمَّا َمرَّ َرُسوُل اهلِل    َعْن َجاِبرٍ و  -3
، َوَتْصُدُر ِمْن َهَذا اْلَفجِّ َسَأَلَها َقوْ  ، َفَعَتْوا َعْن َأْمِر َربِِّهْم، ُم َصاِلٍح، َفَكاَنْت َتِرُد ِمْن َهَذا اْلَفجِّ

َعَقُروَها، َوَكاَنْت َتْشَرُب َماَءُهْم َيْوًما، َوَيْشَرُبوَن َلَبَنَها َيْوًما، َفَعَقُروَها، َفَأَخَذْتُهْم َصْيَحٌة فَ 
َأْهَمَد اهلُل َمْن َتْحَت َأِديِم السََّماِء ِمْنُهْم، ِإالَّ َرُجاًل َواِحًدا َكاَن ِفي َحَرِم اهلِل "، ِقيَل: َمْن ُهَو 

 (5) ،اهلِل؟ َقاَل: " ُهَو َأُبو ِرَواٍل، َفَلمَّا َخَرَج ِمَن اْلَحَرِم َأَصاَبُه َما َأَصاَب َقْوَمُه "َيا َرُسوَل 
                                                           

 .(113/ 14) الوسيط التفسير ان ر: طنطاوي، (1)
. 5984(: ح192 /10)ج ¶أحمد: مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة/ عبد اهلل بن عمر (2) 

 .حاشية مسند أحمدقال األرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
السالم وهم أصحاب الحجر وهو واد بين  )هؤالء المعذبين( أي ال تدخلوا ديارهم وهم ثمود قوم صالح عليه(3) 

 .(94 /1)جالمدينة والشام[، صحيح البخاري 
(، ح: 94 /1)جالبخاري: صحيح البخاري، كتاب الصالة/ باب الصالة في مواضع الخسف والعذاب، (4)

433. 
   ،14160(: ح22 /66، )مسند جابر بن عبد اهلل  أحمد: مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة/(5) 

  .أحمد مسند حاشية قال األرناؤوط: حديث قوي، وهذا إسناده على شرط مسلم.
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 المعصية و أن أثر فكل هذه األحاديث تدلل على النهي عن المكوث في أرض العذاب،
  (1)والماء.  األرض إلى يصل

  : تفسير القاديانية لمعجزة صالح ثانيالمطلب ال
ن كانت آية اختبار لهم ال يقول بخلق الناقة كمعجزة،الكريم عي القاديانية أن القرآن تدّ   وا 

ذا كان ب على دعوته  فعندما اعترض قوم صالح  أنه بشر مثلهم وال فضل له عليهم، وا 
هذه ناقتي قد جعلها اهلل ":  فأجابهم صالح  ،صادقًا في دعواه، فليأتهم بما عنده من آية

ختباركم، عندما تجتمعون على الماء تعيثون الفساد، ولكن من اآلن فصاعدًا ستكون تعالى آية ال
ال  لناقة نوبة لشرب الماء، وتكون لكم وألنعامكم نوبة في وقت آخر، فال تتعرضون لناقة بأذى وا 

الحق في ورد الماء في للناقة  بأن بين لهم فصالح  ( 2) "،فسوف يأخذكم عذاب يوم ع يم 
أن الناقة لم تخلق كمعجزة، كما د، كما لقومه الحق أن يستقوا في يومهم المحدد، يومها المحد

نما حرمتها التي جعلت معجزة، حيث أنذر صالح بالعذاب كل من يتعرض لها بالسوء ، فيقول وا 
بشير الدين :" فكان صالح يخرج على ناقته للدعوة و التبليا، وكان معارضوه وير راضين 

كان من المحتم أن يعيقوا رحالته ويمنعوه من التنقل من هنا إلى هناك من بجهوده التبليغية، ف
أجل التبليا، فلما تجاوزوا الحد في شرورهم جعل اهلل تعالى الناقة آية لهم، وقال لهم دعوها 
ال سيأخذكم العذاب فاعتبروا تحذيره ضربًا  تتنقل بصالح حيثما شاء وال تعيقوا جهوده التبليغية وا 

 ( 3)الجنون، وازدادوا بغيًا وطغيانًا، وقطعوا قوائم الناقة" من الخبل و 

 :  ناقة صالح لالقاديانية  أولا: تفسير
    ناقةلالتي تحدثت عن مزايا خصوصية الكريمة تفسير اآليات  ىعل اعترض القاديانيون

"يقول  : لدينا يقول بشيرحيث ، فقد ورد اعتراضهم في كتاب التفسير الكبير صالح 
قد نسج  ، كانت ذات مزايا خصوصية، بلمفسرون في تفسير هذه اآليات إن ناقة صالح ال

لوا: لن نؤمن لك حتى اإن القوم أتوا صالحًا ، وق :، حيث يقولونبعضهم حولها قصصًا وريبة
، فخرجت الناقة من الجبل بل ولدت من توها ولدا فدعا اهلل تعالى ،ناقة من الجبلتخلق 

لقصص ترهات ال عالقة لها  بالقرآن الكريم. فإن القرآن الكريم ال يعد والدة بحجمها، وكل هذه ا

                                                           

: االطالع . تاريخ   صالح اهلل نبي قصة من يوليو( . دروس2009،7أنس . ) السكندرى، أبو (1)
 ( (http://www.islamray.net اإلسالم شعاع :  م، الموقع2017مايو9

 (.276 -275 /7التفسير الكبير)ج ان ر: بشير ، (2)
 (.276/ 7لتفسير الكبير)جابشير الدين،  (3)
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أنهم لو آذوا  ،هذه الناقة آية إنما يعد حريتها في التنقل هنا وهناك آية حيث حذرهم صالح 
ناقته ألخذهم العذاب. وليس ذلك ألن الناقة  في حد ذاتها كانت ذات أهمية ، بل ألن صالحًا 

لم يكن في ذلك الزمن سيارة وال قطار وال  .ا في البالد  في رحالته التبليغيةكان يخرج عليه
 (1)الناقة هي الوسيلة الوحيدة  للسفر."  تطائرة ، وكان

للناس بأن الذين  هاماً  وتخلص القاديانية أن في هذه الواقعة آية ع يمة تمثل درساً 
تبليا ورفع اسم اهلل تعالى يصبحون يعيقون طريق الجماعات اإللهية ويمنعونها عن الدعوة وال

  (2)عرضة لسخط اهلل وقهره. 

   . وما ذكرته القاديانية باطل، سيتضح ذلك عندما نتعرف على مزايا ناقة صالح 

 مزايا خصوصية:ذات  ناقة صالح ثانيا: 
ما ذهبت معجزة في خلقها كما كانت ذات مزايا خاصة، و  لقد كانت ناقة صالح 

 ة باطل من عدة وجوه وهي:إليه القادياني

 : آية، فمّما ذكر الناقة كون وجه في العلماء أراء ♫بين الرازي 

: جهات من معجز فهو صح إن فهذا الصخرة، من بكاملها خروجها بسبب آية كانت إنها -1
 وير من خلقها كمال: والثالثة ،وأنثى ذكر من ال كونها: والثانية الجبل من خروجها: أحدها
 .تدريج

 من أمة شرب ناقة واستيفاء يوم شرب ثمود ولجميع يوم شرب لها أن ألجل آية كانت نماإ إنها -2
 . عجيب األمم

 يوم وفي ،شربهم يوم في الماء مقام لهم يقوم الذي القدر منها يحلبون شربها يوم في كانوا أنهم -3
 كانت اعهاامتن يوم وفي الماء، على الورود من تمتنع الحيوانات جميع تكان الماء إلى مجيئها

  (3) .تأتي الحيوانات

 فيها أن على دل قد القرآن أن واعلم على هذه األقوال بقوله: " ♫ثم عقب الرازي 
 معجزة كانت بأنها حاصل والعلم مذكور وير فهو الوجوه أي من آية كانت أنها ذكر فأما آية،

                                                           

 (. 276 /7)ج لتفسير الكبيراالدين،  بشير (1)
 (.276 /7)ج السابق المرجع (2)
 (.305/ 14الرازي ، مفاتيح الغيب ) ان ر: (3)
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لقاديانية ليس من الوجوه ومن ذلك يتبين أن ما ذهبت إليه ا (1)أعلم"، واهلل محالة ال ما وجه من
 المحتملة عند العلماء. 

 اهلل ومنها: ناقة بأنها الناقة تلك تخصيص من ذكر المفسرون عدة وجوه تستفاد
  اهلل. بيت: كقوله وتخصيصاً  تشريفاً  اهلل إلى أضافها  -1
  واسطة. بال خلقها ألن اهلل  -2
 .اهلل وير لها مالك ال ألنها  -3
  (2) .القوم على اهلل حجة ألنها -4

ويتضح مّما سبق أن هذه الناقة كانت معجزة في خلقها كما أنها كانت ذات مزايا 
 خاصة.

ولكن  ،ل الجهود الدعوية لصالح اشإفعى الميرزا بشير بأن الهدف من قتل الناقة ادّ 
، من النوق كيف تفشل جهوده الدعوية إذا كانت الناقة ليست بحد ذاتها معجزة وهي كغيرها

، بل يمكن في رحالته التبليغية ناقة أخري يمكن أن يستخدمها صالح   وبالتالي فأن أي
أرسل إلى قومه فال حاجة إلى التنقل لمسافات  االستغناء التامة عن الناقة ألن صالح 

 .بعيدة
وصف القرآن لها في قوله  أنهم  تغافلوا عن ىتفسير القاديانية لمعجزة الناقة يدل عل

وصف  ىفهذا يدل عل [،155]الشعراء: لَها ِشْرٌب َولُكْم ِشْرُب َيْوٍم َمْعُلومٍ  َقال َهِذِه َناَقةٌ تعالى:
يوم، وكل هذا ينقض    يوم ولقوم صالح (3)يميز الناقة عن باقي النوق وهو أن لها شرب 

 يومًا، بئرها ماء تشرب مدة، أ هرهم بين وضعته ما بعد وفصيلها الناقة فقد أقامت (4)،دعواهم
 أوعيتهم من شاءوا ما فيملئون يحتلبونها شربها، يوم لبنها يشربون وكانوا يومًا، لهم وتدعه

ۡتَََض  : األخرى اآلية في قال كما وأوانيهم، نذ ٱلَۡمآَء قِۡسَمُۢة بَيۡنَُهۡم  ُكُّ َِشۡب  ُّمُّ
َ
 ٢٨َونَب ِۡئُهۡم أ

ذَها َِشۡب  َولَُكمۡ  َهَِٰذهِۦ نَاقَة  : تعالى وقال[ 28:القمر] ۡعلُوم   َِشُۡب يَۡوم   ل [ 155:الشعراء]  ١٥٥مذ

                                                           

 (.305/ 14الرازي ، مفاتيح الغيب ) (1)
 .(306/ 14) الرازي الغيب، ان ر: مفاتيح(2) 
بكسر الشين: الحّ  والنصيب من الماء، يقول: لها حّ  من الماء، ولكم مثله، والشُّْرب والشَّْرب  الشرب(3) 

 .( 386/ 19جامع البيان ) ،والشِّْرب مصادر كلها بالضم والفتح والكسر. ان ر: الطبري
 ه، ويكون َمْوِضعًا ومصدرا،شرب: َشِرَب َشْربًا وُشربًا. والشِّرب: وقت الشُّرب. والَمْشَرب: الوجه الذي ُيشَرب من

ان ر: إبراهيم، عبد الفتاح ، المعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل ودياجير اإلنكار والتأويل )ص  (4)
167.) 
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 ومن راً  هائالً  خلقاً  وكانت ويره، من وتصدر فج من ترد األودية تلك بعض في تسرح وكانت
 على عزموا   لصالح تكذيبهم واشتد عليهم طال فلما منها، نفرت بأنعامهم مرت إذا ،رائعاً 
بُوهُ : تعالى يقول قتلها، على كلهم اتفقوا إنهم: فيقال يوم، كل بالماء ليستأثروا قتلها، فََكذذ

ََٰها  ى هُُّهم بَِذۢنبِهِۡم فََسوذ َّ            َفَعَقُرواْ  : تعالى وقال[ 14:الشمس]َفَعَقُروَها فََدۡمَدَم َعلَۡيهِۡم 
  (1)بذلك.  جميعهم رضا على فدل القبيلة، مجموع على ذلك فأسند  [77]األعراف: ٱنلذاقَةَ 
صدقه وهذا يدل بوضوح  ىهم من طلبوا  آية عل ت القرآن الكريم أن قوم صالح أثب

قَۡد َجآَءَُۡكم : ، يقول تعالىعلى كونها ذات مزايا خصوصية، وأنها تختلف عن باقي النوق
ه ُِكۡم   بَي ِنَة   ّذ ِن  ِ لَُكۡم َءايَٗة  م   على اهلل من حجة جاءتكم قد: [ أي73]األعراف:  َهَِٰذهِۦ نَاقَُة ٱّللذ

 لهم تخرج أن عليه واقترحوا بآية، يأتيهم أن صالحاً  سألوا الذين هم وكانوا به، جئتكم ما صدق
 يخرج أن منه فطلبوا الحجر، ناحية في منفردة صخرة وهي بأنفسهم، عينوها صماء صخرة من
 سؤالهم إلى اهلل أجابهم لئن والمواثيق العهود صالح عليهم فأخذ تمخض، عشراء ناقة منها لهم

اهلل  ودعا صالته إلى   صالح قام ومواثيقهم، عهودهم ذلك على أعطوه فلما به؟ ليؤمنن
  جنبيها، بين جنينها يتحرك وبراء جوفاء ناقة عن انصدعت ثم  الصخرة تلك فتحركت 
 أشراف بقية وأراد أمره على معه كان ومن عمرو بن جندع: وهو القوم رئيس آمن ذلك فعند
 بن صمعر بن ورباب أوثانهم، صاحب والحباب لبيد بن عمرو بن ذؤاب فصدهم يؤمنوا أن ثمود

  (2)جلهس. 
 الخالصة:

نما كمعجزة، صالح  ناقة بخلق تؤمن ال من ضالالت القاديانية أنها -1  حريتها تعد وا 
 آية، وهذا يتنافى مع حقيقية المعجزة. التنقل في

بوا آية على صدقه ليؤمنوا به، فلما هم من طل أثبت القرآن الكريم أن قوم صالح  -2
 جاءته الناقة كفروا وعقروها، فأهلكهم اهلل . 

 .خاصة مزايا ذات كانت أنها كما خلقها، في معجزة كانت صالح  ناقة -3
 

 

 
                                                           

 (.3/441)ج ان ر: ابن كثير، القرآن الع يم (1)
 .السابق لمرجعا(2) 
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 المبحث الرابع

 معجزة إبراهيم  

 ودعوته لقومه لب األول: سيرة إبراهيم المط

 أولا: اسمه ونسبه:
ي القرآن الكريم في خمس وعشرين سورة، ومجموع مرات ذكره ف ورد ذكر إبراهيم  

براهيم اسم أعجمي، (1)هو تسع وستون مرة،  (2)واألصل في إبراهيم من برهم أي أدام الن ر، وا 
في كتابه )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  (3)ما ذكره ابن عطية  وورد في معنى إبراهيم 
َِٰٰٓ ِإَوذِ ٱبۡ العزيز( في قوله تعالى:  ِ ِ َجاِعلَُك لِلنذاِس إَِمامٗ  ۧتََِلَٰٓ إِبَۡر ِ ُهنذ  قَاَل إ َتمذ

َ
هُُّهۥ بَِكلَِمَٰر فَأ َّ   ا  َم 

  (4)[ أن معناه بالعربية أب رحيم. 124البقرة:]
  :هوف عن كتب أهل الكتابكما ورد  الرحمن أبو األنبياء وخليل  نسب إبراهيمو 

بن راعو ابن فالا بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام "إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ 
وقد صرح القرآن الكريم  بأن اسم والد  (5) ،هذا نص أهل الكتاب في كتابهم." بن نوح 
ۡصنَاما هو آزر حيث قال تعالى:  إبراهيم 

َ
َتتذِخُذ أ

َ
َّ أ بِيهِ َءاَز

َ
َٰهِيُم ِۡل ٓ ۞ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡر ِ ِ ِ  ا َءالَِهةا إ

 َٰ ى َّ
َ
بِّي   َك َوقَۡوَلَك ِِف َضَلَٰل  أ [، ومن هنا دار اختالف بين أن يكون اسم والده 74 ]األنعام: ٧٤ مُّ

واألولى ما جاء في كتاب اهلل  (6))آزر( كما صرح القرآن أم يكون ) تارخ ( كما ذكر في التوراة،
 .(7)فيكون اسم والده آزر   

                                                           

 (.3-2)ص ان ر: عبد الباقي، المعجم المفهرس أللفا  القرآن الكريم (1)
 (12/48)جان ر: ابن من ور، لسان العرب (2)
هن ، ومن آثاره التفسير 480ابن عطية: عبد الحق بن والب بن عبد الرحمن بن عطية المحربي، ولد : (3)

 هن . ان ر: الزركلي، األعالم.546الموسوم بالمحرر الوجير في تفسير الكتاب العزيز، توفي: 
 (.1/347)جابن عطية، الوجيز (4)

 (167 /1)جبن كثير، قصص األنبياء ا(5) 
 .26، فقرة 11سفر التكوين، إصحاح: (6)
  (.5/240)ج الطبري، جامع البيان (7)
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 :بيهأل دعوة إبراهيم ثانياا: 
 األصنام كان يصنع مع والده الذي (1)بالعراق، بابل أرض في يعي  إبراهيم  كان  

بدعوة أقرب الناس إليه، وهو أبوه  ومن الطبيعي أن يبدأ إبراهيم  (2)ليعبدوها، للناس ويبيعها
أزر، فبدأ بدعوته، ومحاولة إقناعه بأن هذه الحجارة التي يعبدها ال تضر والتنفع، وطلب منه 

إِۡذ قَاَل   منها قوله تعالى: (3)قد سجل القرآن هذا الموقف في آيات عديدة،عبادة اهلل وحده،  و 
بَِر 

َ
بِيهِ َيَٰٓأ

َ
ِِ مَِن   ٤٢ا   ٗ لَِم َتۡعبُُد َما َل يَۡسَمُ  َوَل ُيۡبَِصُ َوَل ُيۡغِِن َعنَك َشۡي ِۡل ِ ِ قَۡد َجآَء ِ بَِر إ

َ
َيَٰٓأ

 
َ
ََِك فَٱَذبِۡعِِنٓ أ

ۡ
ۡيَطََٰن ََكَن لِلرذِنَٰمۡح  ٤٣ا ا َسوِي ٗ ۡهِدَ  ِصَرَٰطٗ ٱلۡعِلِۡم َما لَۡم يَأ ۡيَطََٰن  إِنذ ٱلشذ بَِر َل َتۡعبُِد ٱلشذ

َ
َيَٰٓأ

ِ  ٤٤ا َعِصي ٗ  َك َعَذاب  م  ن َيَمسذ
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ ِ ِ ِ بَِر إ

َ
ۡيَطَِٰن َوِِل ٗ َيَٰٓأ  [45-42:]مريما َن ٱلرذِنَٰمۡح َفتَُكوَن لِلشذ
 وقال أيضا: 

َ
َِٰكُفوَن  بِيهِ َوقَوۡمِهِۦ َما َهَِٰذهِ ٱتلذَماثِيُل ٱلذِِتٓ إِۡذ قَاَل ِۡل نتُۡم لََها َع

َ
[، 52] األنبياء: ٥٢أ

 األوثان شيئًا وصف إبراهيم  عنك يغني وال يبصر وال يسمع ال ما تعبد وفي قوله لم
 (4)نصيحة،األلوهية، وبالروم من ذلك لم يقبل والده ال في قادحة منها واحدة كل ثالثة بصفات

 :وقد ذكر القرآن الكريم  ذلك في قوله تعالى (5)وتوعده بالعقوبة إن لم يهجره دهرًا طوياًل مؤبدًا،
  نَر َعۡن َءالَِهِِت

َ
َّاِغبإ أ

َ
ُّۡۡجَنذَك  وَٱۡهُجۡرِِن َللِي ٗ قَاَل أ

َ
َٰهِيُم  لَئِن لذۡم ََنتَهِ َۡل ، [46:مريم]  ٤٦ا َيَٰٓإِبَۡر

 له تألفاً  سبحانه اهلل من المغفرة له يطلب بأن السيئة بالحسنة، ووعدهقابل  إبراهيم  لكن
و  :قال تعالى (6)قسوته، وذهاب لينه في وطمعاً  ٓ ِ ب  َّ ۡستَۡغفُِر لََك 

َ
ا إِنذُهۥ ََكَن َِب َحفِي ٗ  َسَلَٰمإ َعلَيَۡك  َسأ

٤٧  ِ ب  َّ  
ْ ۡدُعوا

َ
ِ َوأ ۡعََتِلُُكۡم َوَما ََۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱّللذ

َ
ٓ َوأ لذ

َ
ِ  َعََسَٰٓ أ ب  َّ ُكوَن بُِدََعٓءِ 

َ
  ٤٨ا َشقِي ٗ  أ

وانتهت بعدم استجابة أبيه  ، فكانت هذه المحطة األولى في دعوة إبراهيم [ 48-47:مريم]
   (7)لدعوته. 

                                                           

 (.76ان ر: أبو عزيز، قصص القرآن)ص (1)
 (31 /1)ج التاريخ في ان ر: ابن األثير، الكامل(2) 
 (.25سورة إبراهيم دراسة وتحليل )ص ان ر: الرملي، كفاح، (3)

 (542/ 21) الكبير التفسير أو الغيب مفاتيح الرازي،ان ر: (4) 
 (279 /2)ج السالم عبد بن العز ان ر: ابن عبد السالم ، تفسير (5)
 .(166 /8)ج القرآن مقاصد في البيان ان ر: أبو الطيب، فتح (6)

 (.25ص)وتحليل  دراسة إبراهيم سورة كفاح، الرملي،: ان ر(7) 
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 لقومه:  دعوة ابراهيم ثالثاا: 
هلل ، فقننند بننندأ بننندعوة قومنننه إلنننى عبنننادة ا وبننندأت المحطنننة الثانينننة فننني دعنننوة إبنننراهيم 

ولقنند أشننار القننرآن الكننريم  لهننذا الجانننب النندعوي فنني عنندة آيننات  (1)والتخلنني عننن عبننادة األصنننام، 
َٰلِِمَّي وَ ۞ :منها قوله ُّۡشَدهُۥ ِمن َقۡبُل َوُكنذا بِهِۦ َع بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َهَِٰذهِ  ٥١لََقۡد َءاََيۡنَآ إِبَۡرَٰهِيَم 

َ
إِذۡ قَاَل ِۡل

 
َ
َِٰكُفوَن ٱتلذَماثِيُل ٱلذِِتٓ أ َٰبِِديَن  ٥٢نُتۡم لََها َع نُتۡم َوَءابَآؤُُكۡم  ٥٣قَالُواْ وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََها َع

َ
قَاَل لََقۡد ُكنُتۡم أ

بِّي   ِِف َضَلَٰل    .[ 54 -51]األنبياء:   ٥٤ مُّ

َٰهِيَم إِذۡ قَاَل لِ  :لقومه كما سجلت سورة العنكبوت جانبًا من دعوة إبراهيم  َقۡومِهِ ِإَوبَۡر
َٰلُِكۡم َخرۡي   َ َوٱتذُقوهُ  َذ ْ ٱّللذ ۡوَثَٰنٗ  إِنذَما َتۡعبُُدوَن مِن ١٦ُموَن لذُكۡم إِن ُكنتُۡم َتۡعلَ  ٱۡعبُُدوا

َ
ِ أ ا ُدوِن ٱّللذ

ِيَن َتۡعبُُدوَن مِن  ِ َل َيۡملُِكوَن لَُكۡم ِّۡزقٗ َوََّتۡلُُقوَن إِفًۡكا  إِنذ ٱَّلذ ْ ُدوِن ٱّللذ ِۡزَق ِعنَد ٱا فَٱۡبتَُغوا ِ ٱلر   ّللذ
ۥٓ    [17، 16]العنكبوت:   ١٧إَِِلۡهِ َُرَۡجُعوَن  َوٱۡعبُُدوهُ َوٱۡشُكُرواْ ََّلُ

قامة الحجة الّدامغة على قومه:تكسير األرابعاا:   صنام وا 
يدعو قومه وينكر عليهم عبادة األوثان وأنهم على ضالل، فنا رهم  استمر إبراهيم 

نم آلهتهم الباطلة وهم يحتفلون بعيدهم، وجعل الفأس في رأس الص وأقام الحجة عليهم وكسر
ِجۡئتَنَا  في سورة األنبياء: تعالىقال اهلل  (2)،األكبر ليبين لهم عجز األصنام

َ
نَر قَالُوٓاْ أ

َ
ۡم أ
َ
ِ أ بِٱۡۡلَق 

َٰعِبَِّي  ِي فَ  ٥٥مَِن ٱللذ ۡرِض ٱَّلذ
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰو هُُّكۡم َّبُّ ٱلسذ ّذ َٰهِِديَن قَاَل بَل  َِن ٱلشذ َٰلُِكم م  َٰ َذ نَا۠ لََعَ

َ
َطرَُهنذ َوأ

ْ ُمۡدبِرِيَن  ٥٦ ن ََُولُّوا
َ
ۡصَنََٰمُكم َبۡعَد أ

َ
ِكيَدنذ أ

َ
ِ َۡل ذُهۡم لََعلذُهۡم إَِِلۡهِ فََجَعلَُهۡم ُجَذَٰذاا إِلذ َكبرِيٗ  ٥٧َوََٱّللذ ا ل

هديد الذي صدر منه عندما قال لهم  الت [، تذكر قوم إبراهيم 58-55]األنبياء:  ٥٨يَرِۡجُعونَ 
 َن ََُولُّواْ ُمۡدبِرِين

َ
ۡصَنََٰمُكم َبۡعَد أ

َ
ِكيَدنذ أ

َ
ِ َۡل  محاكمته على فعلته أمام الناس. وقرروا   َوََٱّللذ

ْ َءالَِهتَُكۡم قال تعالى:  ،(3)وأصدر القوم القرار بحرق إبراهيم  ٓوا ِقُوهُ وَٱنَُصُ ْ َحر  قَالُوا
َٰ  إِن ُكنتُمۡ   .[68]األنبياء:   ٦٨عِلَِّي َف

وهو يقول  حسبنا اهلل ونعم الوكيل، فعن  (4)فيها، ألقوه ثم ليحرقوه نارًا ع يمة له فأوقدوا 
ِحيَن ُأْلِقَي ِفي النَّاِر، َوَقاَلَها  َقاَلَها ِإْبَراِهيُم "قال: َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم الَوِكيُل،  ¶اْبِن َعبَّاٍس 

                                                           

 (.25ص)وتحليل  دراسة إبراهيم سورة كفاح، الرملي،: ان ر(1) 
 .(17موجز التاريخ اإلسالمي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر )ص ان ر: العسيري،  (2)
 (.27سورة إبراهيم دراسة وتحليل )ص ان ر: الرملي، كفاح، (3)
 .(465/ 18) البيان جامع ان ر: الطبري، (4)
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ْ لَُكۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِيَمَٰنٗ  ِحيَن َقاُلوا:  "ُمَحمٌَّد  ِيَن قَاَل لَُهُم ٱنلذاُس إِنذ ٱنلذاَس قَۡد َۡجَُعوا ا ٱَّلذ
ُ َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُل َوقَالُواْ َحۡسبُنَا ٱ النار التي هي جند من  ، فأمر اهلل (1)"[ 173]آل عمران:  ّللذ

ُّ ُكوِِن بَۡردٗ قال تعالى:  وسالماً  اً ن تكون على خليله بردأجنوده  ََٰنا َٰهِيَم قُۡلنَا ََٰي َٰٓ إِبَۡر ا لََعَ  ا وََسَلَٰما
 أذى.  والفلم تمسسه بمكروه  [69]األنبياء: 
 : فضل إبراهيم خامساا: 

 (3)اإلمامية، بأعماله إلى وقد وصل (2)،-عليهم السالم-هو أحد أولي العزم من الرسل   
 فكل األنبياء من بعد إبراهيم (4)أصله، هم والتوحيد إبراهيم  ذرية في باقية النبوة تزل ولم
  حتى إذا جاء آخر األنبياء محمد  ،هم من نسله فهم أوالده وأحفاده جاء تحقيقا ،

  (5)واستجابة لدعوة إبراهيم التي دعا اهلل فيها أن يبعث في األميين رسوال منهم. 

 منها:   م ردت عدة فضائل لسيدنا إبراهيقد و و 

    اإلطالق على األنبياء وخاتم البشر سيد: ومنهم إبراهيم، اهلل آل  فقد اصطفى االصطفاء• 
َ ٱۡصَطََفَٰٓ َءاَدَم َونُوحٗ  (6): محمد َٰهِيإِنذ ٱّللذ : آل عمران ] َم وََءاَل ِعۡمَرََٰن لََعَ ٱلَۡعَٰلَِمَّي ا وََءاَل إِبَۡر
33]. 

يقول   (7)والصالح، والخير االستقامة على بالثبات لهم المشهود فهو منونعته ربه بالصالح • 
َٰلِِحَّي  : تعالى  [130: البقرة] ِإَونذُهۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصذ

َٰه    : يقول تعالى نه حليم أواه منيبأووصفه ب•  وذ
َ
َٰهِيَم َۡلَلِيمإ أ نِيب   إِنذ إِبَۡر ، ففي [75: هود] مُّ

إليه،  أساء ممن االنتقام على عجول ، فهو حليم  ويرجميلة إلبراهيم اآلية ثالث صفات 
  (8)تعالى.  اهلل إلى راجع الناس، منيب على والتأسف الذنوب على التأوه كثير أواه

                                                           

ِيَن قَاَل لَُهُم ٱنلذاُس إِنذ ٱنلذاَس قَۡد َۡجَُعواْ  تعالى:  البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن باب قوله (1) ٱَّلذ
 .4536ح (:39/ 6ج) لَُكۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم 

 (263 /3)ج ان ر: القرطبي، الجامع األحكام القرآن (2)
 (573 /1)ج الشعراوي، الخواطر ان ر: (3)

 (77/ 16) ان ر: القرطبي، الجامع األحكام القرآن(4) 
 .(82 /3)ج البيان جامع الطبري،ن ر: ا (5)
 (33 /2)ج كثير ابن ان ر: تفسير القرآن الع يم، (6)

 .(162 /1)ج الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد السعود، أبي ان ر:(7) 
 .(227 /4)ج الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد السعود، أبي ان ر: (8)
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هذُهۥ بَِقلۡب  َسلِيٍم    : في قوله تعالىالقلب  ةوأخبر عن سالم•  َّ  [84 ،83: الصافات] إِۡذ َجآَء 
 (1)والشرك. الشك من ُمخلص طاهر، نقي قلبٍ ب ربه جاء فقد
لََقۡد ۞وَ  :(2)الصالح ووجوه والخير للهدى جامع اسم و)الرشد( تاه اهلل رشده وهو صغيرآو • 

َٰلِِمَّي  ُّۡشَدهُۥ مِن َقۡبُل َوُكنذا بِهِۦ َع َٰهِيَم   .[ 51: األنبياء]  ٥١َءاََيۡنَآ إِبَۡر

ََذ ٱَوٱ: قال تعالى واتخذه اهلل خليالً •  َٰهِيَم َخلِيًٗل َّتذ ُ إِبَۡر  والمعنى أن اهلل ،[125: النساء]  ّللذ
 من والخليل له، ومحباً  هلل محبوباً   إبراهيم ، فكانجعله صفوة له وخصه بكراماته

: الخليل وقيل لها، واختاره الوقت ذلك في برسالته إبراهيم اختص سبحانه فاهلل االختصاص،
 إلى انتهى فإنه العباد به يتقرب ما واية إلى  فوصل إبراهيم   (3)خلل، محبته في ليس الذي
  (4)لربه.  طاعته لكثرة إال ذاك وما المحبة، مقامات أرفع التي الخلة درجة

َٰٓ دعوته بالرسالة وأنه قد وّفى ما عليه: تعالى وزّكى اهلل •  ِي َوّفذ َٰهِيَم ٱَّلذ  أي [37: النجم] ِإَوبَۡر
 (5). عليه اهلل عاهد بما ءالوفا فى الغاية بلا

 منها: من األحاديث التي وردت في حق إبراهيم  وهناك بعضاا 

َوَأمَّا  (6)َأمَّا ِإْبَراِهيُم َفاْنُ ُروا ِإَلى َصاِحِبُكْم، ":  َقالَ  شبيه إبراهيم  محمدنبينا 
  (10)."الَواِدي َكَأنِّي َأْنُ ُر ِإَلْيِه اْنَحَدَر ِفي (9)ُخْلَبةٍ بِ  (8)َمْخُطومٍ  َعَلى َجَمٍل َأْحَمرَ  (7)ُموَسى َفَجْعٌد آَدمُ 

                                                           

 .(34 /3)ج التفاسير صفوة ان ر: الصابوني ، (1)
 .(539 /2)ج الواضح ان ر: الحجازي، التفسير(2) 
 .(599 /1)ج القدير فتح ان ر: الشوكاني،(3) 
 .(442 /1)ج كثير ابن تفسير ان ر: الصابوني، مختصر (4)
 .(249 /11)ج القرآنية ان ر: األبياري، الموسوعة (5)
نى أنه شبيه بإبراهيم عليهما الصالة والسالم فإذا ن ر إليه والمع )فان روا إلى صاحبكم( يريد نفسه  (6)

 .(140 /4)جفكأنما رئي إبراهيم عليه السالم.  صحيح البخاري 
 .السابق  المرجع)فجعد آدم( مكتنز اللحم أسمر البشرة.  (7)
 .السابق  المرجع. )مخطوم( مزموم  (8)
 .السابق  المرجع .)بخلبة( هي الليفة (9)

ََذ ٱ :حيح البخاري كتاب األنبياء/ َباُب َقْوِل اللَِّه َتَعاَلى: صالبخاري(10)  َٰهِيَم َخلِيًٗل َوٱَّتذ ُ إِبَۡر (: 140 /4)ج  ّللذ
 3355 ح



  128 

حين ألقاه  ا إبراهيم ليزيد اشتعال النار على سيدن لكونه كان ينفخ (1)استحباب قتل الَوَزِغ 
 َعَلى َيْنُفخُ  َكانَ : َوَقالَ  الَوَزِغ، ِبَقْتلِ  َأَمرَ "   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،▲ َشِريكٍ  ُأمِّ  قومه فيها، َعنْ 

   " (2) ِإْبَراِهيمَ 
 َخَطبَ : َقالَ  ، ¶ َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،أنه أول الخالئق ُيكسى يوم القيامة وقد قال 

َكَما  : َقالَ  ثُمَّ  ُوْراًل"، ُعَراةً  ُحَفاةً  اللَّهِ  ِإَلى َمْحُشوُرونَ  ِإنَُّكمْ  النَّاُس، َأيَُّها "َيا: َفَقالَ   اللَّهِ  َرُسولُ 
 ٓ نَا
ۡ
َل َخلۡق   بََدأ وذ

َ
َٰعِلَِّي  أ ٓ  إِنذا ُكنذا َف ا َعلَۡينَا ۥ  وَۡعدا  َأالَ : " َقالَ  ثُمَّ  اآلَيِة، آِخرِ  ِإَلى[ 104: األنبياء] نُّعِيُدهُ
نَّ  لَ  َواِ    (3) الخ.......ِإْبَراِهيمُ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  ُيْكَسى اَلِئقِ الخَ  َأوَّ

 اْبنُ  "الَكِريمُ : َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيِّ  َعنِ  ،¶ ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ريم، فَعنْ بالك ملسو هيلع هللا ىلصوصفه رسول اهلل • 
 .(4)ْبَراِهيم" إِ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  ْبنِ  َيْعُقوبَ  ْبنُ  ُيوُسفُ  الَكِريمِ  اْبنِ  الَكِريمِ  اْبنِ  الَكِريمِ 

بأبي األنبياء، حيث جاء في حديث المعراج عن أنس بن مالك مرفوعًا،   وصفه جبريل • 
 َوَمنْ : ِقيلَ  ِجْبِريُل،: َقالَ  َهَذا؟ َمنْ : ِقيلَ  ِجْبِريُل، َفاْستَْفَتحَ  السَّاِبَعةِ  السََّماءِ  ِإَلى ِبي َصِعدَ  ".... ُثمَّ 
 َفَلمَّا َجاَء، الَمِجيءُ  ِنْعمَ فَ  ِبِه، َمْرَحًبا: َقالَ  َنَعْم،: َقالَ  ؟ِإَلْيهِ  ُبِعثَ  َوَقدْ  :ِقيلَ  ُمَحمٌَّد،: َقالَ  َمَعَك؟

 َمْرَحًبا: َقالَ  السَّاَلَم، َفَردَّ  َعَلْيهِ  َفَسلَّْمتُ : َقالَ  َعَلْيِه، َفَسلِّمْ  َأُبوكَ  َهَذا: َقالَ  ِإْبَراِهيمُ  َفِإَذا َخَلْصتُ 
اِلحِ  ِبااِلْبنِ  اِلِح، َوالنَِّبيِّ  الصَّ  .(5) "َهى....الُمْنتَ  ِسْدَرةُ  ِإَليَّ  ُرِفَعتْ  ثُمَّ  الصَّ

 :وفاة إبراهيم سادساا: 
 ودفن سنة، وتسعين وقيل وسبعين، وخمس مائة عن مرض ومات ، إبراهيم ُذكر أن

 دفنه وتولى عفرون، مزرعة في التي سارة امرأته عند بالخليل، كانت التي المذكورة المغارة في
سحاق إسماعيل   النَِّبيَّ  ن أبي هريرة، َأنَّ وقد روي ع (6)،أجمعين عليهم وسالمه اهلل صلوات وا 

                                                           

 (181 /5)جَجْمع َوَزَوٍة ، وهي التي يقال لها: سام أبرص. ان ر: النهاية في وريب الحديث واألثر  :اْلَوَزغِ  (1)
ََذ ٱ :كتاب األنبياء/ َباُب َقْوِل اللَِّه َتَعاَلى ،البخاري: صحيح البخاري (2) َٰهِيَم َخلِيًٗل َوٱَّتذ ُ إِبَۡر ]النساء:   ّللذ

 .3359 ح (:141 /4)ج[ 125
ٓ  ، كتاب األنبياء،  السابق المرجع (3) نَا

ۡ
َل َخۡلق   َكَما بََدأ وذ

َ
َٰعِلَِّي  أ ٓ  إِنذا ُكنذا َف ا َعلَۡيَنا ۥ  وَۡعدا  [،104نبياء: ]األ نُّعِيُدهُ

 .4740( ح: 97 /6)ج
َذَ ٱوَ باب قوله /، كتاب تفسير القرآنالسابق المرجع (4) ُ إِبۡ ٱ َّتذ  .4688 ح : (6 /76) ...َخلِيًٗل  َرَٰهِيمَ ّللذ
 .3887( :ح52/ 5) كتاب مناقب األنصار/ باب المعراج ،البخاري: صحيح البخاري (5)
 (.250)ص ابن كثير، قصص األنبياء (6)
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 (1)،" َسَنةً    َثَماِنينَ  َذِلكَ  َبْعدَ  َوَعاَ   َسَنٍة، َوِماَئةِ  ِعْشِرينَ  اْبنُ  َوُهوَ  ِباْلَقُدومِ  ِإْبَراِهيمُ  اْخَتَتنَ : " َقالَ 
 .وهذا يدل على أنه عا  مائتي سنة 

 عند القاديانية والرد عليها الثاني: معجزات إبراهيم  طلبالم
 :عند القاديانية معجزة إحياء الموتىأولا:  

َِٰٰٓ أولت القاديانية قوله تعالى:  َو لَمۡ  ِۧإَوۡذ قَاَل إِبَۡر
َ
و قَاَل أ َٰ ََ ِ ٱلَۡمۡو ۡۡ ِِِّن َكۡيَف َُ

َ
ِ أ َُۡؤِمنو  ُم َّب 

هََعةٗ  ّۡ
َ
َۡطَمئِنذ قَلِِۡبو قَاَل فَُخۡذ أ ِ َِن  قَاَل بََِلَٰ َوَلَِٰكن ِل  ِ َجبَل  م 

َٰ ُك  رۡيِ فََُصُۡهنذ إَِِلَۡك ُثمذ ٱۡجَعۡل لََعَ ِۡنُهنذ  ٱلطذ م 
َِيا ُجزۡءٗ 

ۡ
نذ ٱنََك َسۡعيٗ ُثمذ ٱۡدُعُهنذ يَأ

َ
َ َعزِيزإ َحِكيم  ا  َوٱۡعلَۡم أ  عت القاديانية أنفادّ  ،[260: البقرة]  ّللذ

منها على كل جبل،  خذ أربعة من الطير وعاملها بتودد حتى تألفك، ثم ضع جزءاً  باآلية: المراد
و لحم أن المراد ه استدل بكلمة جزءاً من  واعترضت القاديانية علىإليك، ع عها فتسر ثم أدّ 

عند القاديانية من هذا اللحم المفروم ويجعله على الجبال، ف جزءاً   إبراهيم  الطير، ثم يأخذ
نما المراد جزء من هذه الطيور األربعة، أي واحد منها  ليس المراد جزءاً  من لحم الطيور، وا 
على  منها على جبل، وثانياً  فالمراد ضع طائراً ، من هذه الطيور على جبل اً بمعنى ضع واحد
  (2)جبل ثان وهكذا.

 :وهي القاديانية وجود موانع تمنع األخذ بالمعنى الظاهريواّدعت 

 أوال: ما عالقة إحياء الموتى باستمالة الطيور؟

 ثانيا: لماذا أربعة طيور؟ أال يكفي واحد لتحقيق الغرض؟

  (3)ثالثا: ما الفائدة من وضعها على الجبال؟ أال يكفي أن توضع في أي مكان آخر؟ 

"الحقيقة أنه ال إلى أن مدلول اآلية مجازي، فيقول في ذلك:  الدين ذهب الميرزا بشير
نما له مدلول مجازي لقد دعا إبراهيم: يا رب، لقد عهدت إليمكن أخذ الكالم هنا حرفياً   يّ ، وا 

لقد أصبحت  ،بمهمة إحياء الموتى، فحقق لي هذه المهمة، وأرني كيف تنفخ الروح في قومي
قال  ،، والمهمة ضخمة، فقال اهلل: ما دمنا قد وعدناك فلسوف يتحقق هذا الوعدكبيراً  شيخاً 

أعلم أن هذا سوف يتحقق، ولكن أسألك على سبيل االطمئنان، كيف تتغير هذه األحوال  إبراهيم:
                                                           

 حديث صحيح، قال األرنؤوط (84/ 14)ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ/ باب بدء الخلق  (1)
 .6205(:ح 163، /4. كتاب األنبياء )ج(84/ 14)حاشية صحيح ابن حبان 

 (.693-2/691)ج، التفسير الكبيربشير الدين ان ر:  (2)
 (.694-2/693)ج السابق المرجع(3) 
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وير المواتية؟ قال اهلل: عليك بتربية أربعة من أوالدك، ليلبوا نداءك، ويكملوا مهمتك في إحياء 
سحاق ويعقوب ويوسف عليهم السالم.  ،قومال وهؤالء الطيور األربعة الروحانيون هم: إسماعيل وا 

لقد تمت تربية اثنين منهم على يد إبراهيم مباشرة، وتربية اثنين بطريق وير مباشر، والمراد من 
أنهم ذوو درجات  ىإشارة إل وفي هذا أيضاً  ،وضعهم على الجبل أن يربيهم في مستوى رفيع

ية، ويبلغون الذُّرى في الروحانية. والمراد من وضع كل واحد منهم على جبل منفصل أن هذا عال
اإلحياء ألمته سوف يتم على فترات أربعة منفصلة، وبذلك كشف اهلل له صورة لألحياء القومي 

 (1)الذي سيتم قريبا من بعده." 

 :هيم الفترات األربع التي ستمر بها أمة إبراتأويل الطيور األربعة ب

 وهي: اّدعت القاديانية أن الطيور األربعة  هي فترات أربع ستمر بها أمة إبراهيم 

 . على يد موسى  عندما رفع نداء إبراهيم  : في زمن موسى أوالً 

 .ثانيا: رفع النداء في زمن عيسى 

 .ملسو هيلع هللا ىلصثالثا: في زمن الرسول 

 رابعا: في زمن اإلمام المهدي.

، والثاني هو أمة لتالي: الطير األول: هو قوم موسى فتكون الطيور األربعة كا
وبها يكون ، ، والرابع هو الجماعة اإلسالمية األحمديملسو هيلع هللا ىلص ، والثالث هو جماعة محمدعيسى 

  (2)ارتاح قلب إبراهيم، فقال : نعم، إن ربي يحيي الموتى. 

عجزة وما ذكره الميرزا بشير ال سند له من الصحة وهذا ما سيتضح من خالل بيان م
 .السنةإحياء الموتي عند أهل 

 :السنةمعجزة إحياء الموتى عند أهل ثانياا: 
َِٰٰٓ قوله تعالى: ًا واضحًا لتفسر إن ألهل السنة  و  ِۧإَوۡذ قَاَل إِبَۡر َٰ ََ ِ ٱلَۡمۡو ۡۡ ِِِّن َكۡيَف َُ

َ
ِ أ ُم َّب 

َو لَمۡ 
َ
َۡطَمئِنذ قَلِِۡبو  قَاَل أ ِ هََعةٗ َُۡؤمِنو قَاَل بََِلَٰ َوَلَِٰكن ِل  ّۡ

َ
َِن  قَاَل فَُخۡذ أ َٰ م  رۡيِ فََُصُۡهنذ إَِِلَۡك ثُمذ ٱۡجَعۡل لََعَ ٱلطذ

ِ َجبَل  
ِۡنُهنذ ُجزۡءٗ  ُك  َِينََك َسۡعيٗ ا م 

ۡ
نذ ٱُثمذ ٱۡدُعُهنذ يَأ

َ
َ َعزِيزإ َحِكيم  ا  َوٱۡعلَۡم أ يخالف [ 260: البقرة] ّللذ

 إليك، اضممهن والمعنى وكسرها، الصاد بضم تقرأ  َك فََُصُۡهنذ إَِِلۡ  مزاعم القاديانية، فقوله

                                                           

 (.694-2/693)جالكبيران ر: بشير، التفسير (1) 
 . السابق المرجع (2)
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 جزءا منهن جبل كل على اجعل ثم في تفسيره: "  ♫يقول الشوكاني   (1)واجمعهن، وأملهن،
على  في ذلك ردٌ و  (2) ،التجزئة" تقدم تستلزم جبل على جزء كل جعل ألن بالتجزئة، األمر فيه

 مالة الطيور؟سؤال القاديانية ما عالقة إحياء الموتى باست

ِ   وقوله ،معنى الكالم: اجمعهن إليكأن  ♫ويؤكد ابن الجوزي 
َٰ ُك  ُثمذ ٱۡجَعۡل لََعَ

ِۡنُهنذ ُجزۡءٗ  َجبَل   ِ َجبَل   فيه إضمار قطعهن، واكتفى بقوله:  ام 
َٰ ُك  ِۡنُهنذ ُجزۡءٗ  ُثمذ ٱۡجَعۡل لََعَ  ، ام 

    (3)عن قوله: قطعهن ألنه يدل عليه. 

أنه قال: "أوثقهُّن فلما أوثقهن ذبحهن، ثم جعل على كل  ¶ابن عباس  روي عنو 
جبل منهم جزءًا، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن، ثم قطعهن ونتف ريشهن 
ومزقهن، وخلط بعضهن ببعض، ثم جزأهن أجزاء، وجعل على كل جبل منهن جزءًا، قيل أربعة 

أن يدعوهن فدعاهن، فجعل ين ر إلى  ثم أمره اهلل وأخذ رؤوسهن بيده، ، أجبل، وقيل سبعة
الري  يطير إلى الري ، والدّم إلى الّدم، واللحم إلى اللحم، واألجزاء من كل طائر يتصل بعضها 

ينه يمشين سعيًا، ليكون أبلا له في الرؤية، وجعل تَ إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته وأَ 
، فإذا قدم له وير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه إبراهيم  كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد

  (4) .رأسه تركب مع بقية جسده بحول اهلل وقوته

 َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ : وتركيب الجسد مع بعضه وارد في حديث النبي 
َوِفي َهَذا  (5) ُيَركَُّب" َوِفيهِ  ُخِلَق، ِمْنهُ  َفِإنَّهُ  َنِب،الذَّ  َعْجبَ  ِإالَّ  اأْلَْرُض، تَْأُكُلهُ  آَدمَ  اْبنِ  ُكلُّ " :  اهللِ 

ْجَزاء ِفي اْلِجَهات اَل عدمَها كل اأَلْرض ِإنََّما ُهَو عباَرة َعن تبدد اأْلَ أالَحِديث َدِليل على َأن 
  (6)اْلَبتََّة.

من سائر الحيوانات فهو أن يقع الشبه فيها بأحوال  فأما كون وقوع المثال بالطيور بدالً 
أنها تقبل التعليم حتى تدعى فتجيب كالنسر والعقاب والغراب  األول:: البعث من ثالثة أوجه

                                                           

 .(324 /1)ج القدير الشوكاني، فتح: ان ر(1) 
 .(324 /1)ج القدير الشوكاني، فتح(2) 
 (.236 /1)جزاد المسير في علم التفسير ي، ان ر: الجوز  (3)
 (.1/690ابن كثير، قصص األنبياء )  (4)
حاشية إسناده صحيح على شرط مسلم.قال األرنؤوط: ، 8283ح  (:38/ 14)أحمد بن حنبل، مسند أحمد  (5)

 مسند أحمد.
 .(98 صعما نسب إليهم حثالة األوبياء ) األنبياء ان ر: أبي الحسن، تنزيه (6)
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فتربى وتعلم فتقبل التعليم حتى تطير وترجع إلى والطاووس إلى وير ذلك وأنها تؤخذ أفراخا 
 .داعيها إذا دعيت وكذلك الملك إذا دعا الموتى من القبور جمعوا وحيوا وأتوه

أن الطيور إذا دعيت أتت بسرعة تفوق بها سائر الحيوانات وكذلك الملك إذا دعا الموتى  الثاني:
ۡهِطعَِّي إَِي ٱدلذ  أتوه بسرعة كما قال تعالى  يَوَۡم  :أي مسرعين وقال تعالى [8: القمر] اِعو لُّ

نذُهۡم إَِيَٰ نُُصب  يُوفُِضوَن 
َ
اَٗع َكأ ۡجَداِث ِِسَ

َ
 [43: المعارج]  ٤٣ََيۡرُُجوَن مَِن ٱۡۡل

أن الطير تأتي في الهواء على خط استواء فتكون أسرع في اإلتيان وأ هر للرائي فإنها  :الثالث
الطيور من الحيوانات كاألرانب والثعلب والكلب والذئب إلى وير ال تفوت بصره فلو كانت وير 

ذلك وجاءته لكانت تتوارى في بعض الغيطان وخلف الشجر والربا إلى وير ذلك فكانت تغيب 
ِ   :وت هر أخرى فما كانت تتم له الرؤية التي طلب إذ قال تارة، عن بصر إبراهيم  َّب 

ِِِّن 
َ
وفي هذا رد  ،بوضوح ىكيفية إحياء الموت ىأن ير  براهيميستطيع إ والجبل مكان عالٍ  أ

 سؤال القاديانية: ما فائدة وضعها على الجبال؟ أال يكفي أن توضع في أي مكان آخر؟ ىعل

قع االكتفاء بها في الجهات األربع وهو حيث يوأما كونها أربعة ولم يكن أكثر وال أقل  
جهات ست فوق وتحت ويمين وشمال وأمام المقصود أيضا بكون الجبال أربعة وذلك ألن ال

وخلف، ومعلوم أن أجزاء الحيوانات األرضية إذا تبددت بعد موتها ال تصعد إلى فوق وال تغوص 
نما تتبدد في الجهات األربع، فلذا كانت الطيور أربعة والجبال أربعة  (1).إلى تحت وا 

 اء واإلماتة كان حاصالً في تفسيره : " أن المقصود من اإلحي ♫ ويقول الرازي         
 وفيه وجهان األول: أن المعنى فيه أنك سألت واحداً  ،بحيوان واحد، فلم أمر بأخذ أربع حيوانات

على قدر الربوبية والثاني: أن الطيور األربعة إشارة إلى  على قدر العبودية وأنا أعطي أربعاً 
سؤال  ىوفي هذا رد عل (2)" األركان األربعة التي منها تركيب أبدان الحيوانات والنباتات

 القاديانية لماذا أربعة طيور؟ أال يكفي واحد لتحقيق الغرض؟

وأما مجيء النقطة من الدم إلى النقطة واللحمة إلى اللحمة والريشة إلى الريشة والع م 
إلى الع م وهو ين ر إليها فأشبه شيء بمجيء األجزاء يوم البعث من الجهات التي افترقت فيها 

 تمع كما كانت أول مرة ال يشذ منها شيء عن صاحبه وهو كان مطلوبه.حتى تج

 وأما فائدة حبس الرؤوس عنده ومجيء األجسام بأعيانها فلعدة أوجه:

                                                           

 .(100 -98عما نسب إليهم حثالة األوبياء )ص  األنبياء ان ر: أبي الحسن، تنزيه (1)
 .(36 /7)جمفاتيح الغيب  ،الرازي (2)
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 ال ويرها إلى رأسه وقع له اليقين أنها هي أنه لما كانت رؤوسها عنده وجاء كل جسد :أحدها
  (1)جساد من والة الباطنية وويرهم.على من أنكر حشر األ أن في هذه القصة رداً  :الثاني

 :مايلي ا سبق علىويستدل ممّ 

 على البعث.تعالى معجزة إحياء الطير دليل على قدرة اهلل  -1
ِ  بقوله  أوالً تعالى األدب مع اهلل فقد أثنى على اهلل  حف  إبراهيم  -2 ثم دعا   َّب 

ِِِّن حيث قال: 
َ
 . أ

  (2)م باالستدالل ضروريًا. أن يصير العل  المطلوب من سؤال إبراهيم  -3
، فإنه عندما اشتاق إلى إلبراهيم جل وعال في هذه المعجزة دليل على محبة اهلل  -4

رؤية كيفية اإلحياء طلبها من اهلل فأجيب فيها، ونستطيع أن نقول أن هذه التجربة كانت 
  (3)(إلى اهلل.  درجة من درجات الحب قطعها المسافر )إبراهيم 

 النجاة من النار: معجزةثانياا: 
 :النار عند القاديانية من النجاة تفسير

لعائلته، ولوال  كسر األصنام الخاصة بمعبد كان ملكاً  عي ميرزا بشير أن إبراهيم يدّ 
ذلك لما جاز له كسر األصنام، فلما كسرها ثارت  ضجة في كل البالد، ورفع األمر إلى الملك، 

يسيء إلى األصنام، ألن اإلساءة إليها كانت تعد في  كان من التقاليد القديمة إحراق كل من
على علم أن  "فكان إبراهيم ويقول أيضا:  (4)الزمن القديم ردة جزاؤها اإلحراق أو الرجم." 

ري آية. فلما أوقدوا النار في النهاية، هي الحرق، ولكن اهلل تعالى أراد أن يُ عقوبة كسر األصنام 
مطار في تلك اللح ة نفسها وأخمدت النار، فخرج منها إبراهيم هطلت األ وألقوا فيها إبراهيم 

 معافى، فلما خمدت النار باألمطار،  نوا أن هذه هي المشيئة اإللهية، فخافوا وخلوا سبيل ،
   ". (5)إبراهيم 

 
 

                                                           

 ( 100 -98 ص) تنزيه األنبياء عما نسب إليهم حثالة األوبياء الحسن، أبي ان ر: (1) 
 (.34 /7)جمفاتيح الغيب  ،ان ر: الرازي  (2)
 . (34 /7)جسابق  المرجع (3)

 (.5/623)ج، التفسير الكبيرالدينان ر: بشير (4) 
 (.5/623)ج، التفسير الكبيرالدينبشير  (5)
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  إخماد النار المادية حدث متكرر الحدوث عند القادياني:

"فيما يتعلق  :ي كتابه الخزائن الدفينة قائالً ف وقد تحدث القادياني عن معجزة إبراهيم 
اهلل  منحى بحيث ي هر التي تتخذ دائماً  بنار الفتنة والفساد فإنها تضرم ضد كل نبي، وهي

فليس بأمر  أما إخماد النار المادية على إبراهيم  ،تعالى إزاءها قدرته المعجزة تأييدًا لنبيه
وال حاجة بنا إلى كثير من  ،في الدنيا داث تقع دائماً عسير على اهلل تعالى، بل إن مثل هذه األح

إذ قد مضى عليه آالف السنين، فأننا ال نزال نرى  البحث والتدقيق فيما حصل مع إبراهيم 
وهذا يدل على إنكارهم هذه  (1) ،"ونجرب بأنفسنا مثل هذه األحداث في هذا الزمن أيضاً 

 المعجزة.

 :معه ة من النارالقادياني تكرار معجزة النجاإدعاء 

من معجزة على نفسه فيقول:  ويحاول القادياني أن يسقط ما حدث مع إبراهيم 
"فذات مرة كنت في مدينة سيالكون، وكان المطر ينزل، فسقطت الصاعقة ودخلت في الغرفة 
التي كنت جالسًا فيها، فامتألت الغرفة بالدخان وبرائحة كرائحة الكبريت، ولكنها لم تصبنا 

وقد سقطت نفس الصاعقة وفي نفس الوقت على معبد هندوسي شهير باسم معبد بضرر. 
تيجاسنا، وكان تيجاسنا جالسًا في المعبد وسط عدة جدران ملتوية على شكل حلزوني حيث 
يطوف بها الهندوس بحسب عادتهم، فدخلت الصاعقة في المعبد ومرت بكل هذه الطرق 

فترى أن نار الصاعقة  ،تى صار أسود اللون كالفحمالملتوية ووصلت إلى تيجاسنا ، فأحرقته ح
وذات مرة أصابت النار ثوبي  ،نفسها قد أحرقته، ولكنها لم تصبنا بضرر ألن اهلل تعالى حف نا

فليس عند اهلل تعالى طريق واحد إلنقاذ  ،دون أن أدري، فأخبرني شخص آخر، فأطفئت النار
راء خاصية الحرارة واإلحراق في النار أيضًا، و الناس، بل عنده طرق كثيرة. وثمة أسباب كثيرة 

بعض هذه األسباب التزال خفية لم يطلع عليها الناس، كما لم يكشف اهلل تعالى على الدنيا بعُد 
األسباب التي ال تزيل صفة اإلحراق من النار  فال ورابة في أن تكون النار قد بردت على 

  (2)فعاًل"  إبراهيم

 : من النار في القرآن الكريم اهيم ثانياا: معجزة نجاة إبر 
لقد خالفت القاديانية صريح النصوص، كما خالفت المشهور عند المفسرين، فقد فسر 

ٓواْ َءالَِهتَُكۡم إِن ُكنتُمۡ  قوله تعالى:  ♫القرطبي ِقُوهُ َوٱنَُصُ َٰعِلَِّي  قَالُواْ َحر  ُّ ُكوِِن  ٦٨َف َٰنَا قُلۡنَا ََٰي
                                                           

 (.3ص1907يونيو  10جريدة الحكم عدد  ) ، نقاًل عن(239-238ص) القادياني، الخزائن الدفينة (1)
 السابق. المرجع( 2)
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َٰٓ بَۡردٗ  ا لََعَ َٰهِيَم ا وََسَلَٰما ْ بِهِۦ َكۡيدٗ  ٦٩إِبَۡر َّاُدوا
َ
ۡخََسِيَن ا فَ َوأ

َ
بعد أن [، ف70-68] األنبياء:َجَعلَۡنَُٰهُم ٱۡۡل

على إهالكه ومعاقبته، وأشار رجل من أعراب  هبتكسير األصنام، أجمع قوم قام إبراهيم 
، وجمعوا كالح يرة بيتاله وروى أنهم حين هموا بإحراقه، حبسوه ثم بنوا  ،العجم) األكراد( بإحراقه

أصناف الخشب الصالب، حتى إن كانت المرأة لتمرض فتقول: إن عافاني اهلل ألجمعّن  شهراً 
ع يمة كادت الطير تحترق في الجّو من وهجها، ثم وضعوه  ، ثم أشعلوا ناراً إلبراهيم  حطباً 

فكان الرد من اهلل ، حسبي اهلل ونعم الوكيل فرموا به فيها، فقال  مغلوالً  في المنجنيق مقيداً 
 ُٗكوِِن بَۡرد ُّ َٰنَا َٰهِيَم قُلۡنَا ََٰي َٰٓ إِبَۡر ا لََعَ   وقال له جبريل ، ما أحرقت منه إال وثاقه فقيل: ا وََسَلَٰما

قال: فسل ربك. قال: حسبي من سؤالى علمه  ،حين رمى به: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فال
 (1)بحالي. 

وأرادوا به  هتهم فأضرموا النار، وذهبوا بإبراهيم إليها،االنتقام آلل أراد قوم إبراهيم 
أخسر من كل خاسر ورددنا مكرهم عليهم فجعلنا لهم  فجعلناهم األخسرين أي: أي: مكراً  كيداً 

فأبطل كيدهم، ودفع عن نبيه هالًكا محققًا  (2)،عاقبة السوء كما جعلنا إلبراهيم عاقبة الخير
ُّ ُكوِِن  قُۡلنَا بمعونته وتأييده، فقال:  ََٰنا   أي: فأوقدوا له ناًرا ليحرقوه، ثم ألقوه فيها، فقلنا للنار: ََٰي

ا    أي: ذات برد من حّرك ا بَۡردٗ  يا نار كوني  َٰما   أي: ذات سالمٍة من ضرر بردك وََسَل
 َٰهِيَم َٰٓ إِبَۡر راق، وبقي خليلنا  أي: أبردي برًدا وير ضاٍر به، فزال ما فيها من الحرارة واإلح لََعَ

  (3)ما فيها من اإلضاءة واإلشراق. 

من النار، ولكن بعد أن تركهم يتمكنون منه ويضعونه في  أراد اهلل نجاة إبراهيم 
قلب النار. ولم تمطر السماء لتطفئ النار، وكل ذلك لتكون حجة الحق واضحة، وحتى يكون 

نهم، ولم تمطر السماء، بل  لت لم يهرب م  إن إبراهيم  ،كيد اهلل كاماًل لهؤالء الكافرين
فالحق سبحانه يتحّكم في نواميس الكون السائدة، وُيسيِّرها كيف يشاء، فالحق  (4)،النار ناراً 

سبحانه خلق النار وخلق فيها خاصية اإلحراق، وهو وحده القادر على َسْلب هذه الخاصية منها، 
 ومية بذاتها.مفتكون نارًا بال إحراق، فليس للنار قي

                                                           

 .(304 /11)ج القرآن ألحكام ، الجامعان ر: القرطبي (1)
 .(490 /3)جفتح القدير الشوكاني ،  ان ر:(2) 
 .(133/ 18تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )األرمي، ان ر: (3) 
 .(2838 /5)ج الخواطر ،عراويان ر: الش(4) 
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ُّ ُكوِِن بَۡردٗ  :المفسرين: بمجرد أْن صدر األمر ك يقول بعضلذل ََٰنا ا ََٰي َٰما فأت انطا وََسَل
َٰهِيمَ :  ، فلما قالل نار في الدنياك َٰٓ إِبَۡر مر خاصًا بنار إبراهيم دون ويرها، أصبح األ لََعَ

  (1). فاشتعلت نيران عدا هذه النار
 الخالصة:

 وسالماً  خاطب النار لتكون برداً تعالى رين أن اهلل يتضح من اآلية الكريمة وأقوال المفس -1
 ا يبطل القول بأن المطر هو الذي أطفأ النار.، ممّ إبراهيم  ىعل

َى إبراهيم  لم تحرق النار سيدنا إبراهيم  -2 ولم يكن مراد الحق سبحانه وتعالى أن ينجِّ
مطرًا تطفئ  من النار فحسب،  فقد كان باستطاعة الحق سبحانه أن يأتي بغمامة وتمطر

َوَتَرَك الناَر تتأجج، ويقطع سبحانه   النار. ولكن الحق يجعلهم يمسكون بإبراهيم 
ُّ ُكوِِن بَۡردٗ األسباب:  َٰنَا َٰهِيَم قُلۡنَا ََٰي َٰٓ إِبَۡر ا لََعَ هذه هي النكاية، فلو  ،[69]األنبياء: ا وََسَلَٰما

المادة المحسة، لوجد خصوم  جاء إنقاذ إبراهيم بطريق وير ذلك من األمور الَغيبية وير
 (2) إبراهيم المخارج لتبرير هزيمتهم.

رحم اهلل " ولذا َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ،بقدرة خالقه من وير شك وال ريب  إيمان إبراهيم -3
َو   إبراهيم، َنْحُن َأَحقُّ ِبالشَّكِّ ِمْنُه ِإْذ َقاَل:

َ
و قَاَل أ َٰ ََ ِ ٱلَۡمۡو ۡۡ ِِِّن َكۡيَف َُ

َ
ِ أ قَاَل  َُۡؤمِنو  لَمۡ َّب 

َۡطَمئِنذ قَلِِۡبو  ِ أولى بالسؤال عن كيفية نحن أي أنه [، 260]البقرة:  "(3)بََِلَٰ َوَلَِٰكن ِل 
  (4) ولكنه طلب المزيد من اليقين واالطمئنان. حياء أو الشك فيه لو كان سؤاله شكاً اإل

  










                                                           

 .(2838 /5)ج الخواطر ،ان ر: الشعراوي(1) 
 .(2451 /4)جالسابق  المرجع (2)

َٰهِيَم إِۡذ َدَخلُواْ  :باب قوله /كتاب أحاديث األنبياء البخاري، البخاري: صحيح(3)  َونَب ِۡئُهۡم َعن َضۡيِف إِبَۡر
 . 3372 :ح (147 /4)ج[، 52]الحجر:  َعلَۡيهِ 

 ( .147 /4)ج البخاري ان ر: البغا، مصفى، حاشية صحيح (4)
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 خامسالمبحث ال

 معجزة يونس  

 ودعوته لقومه المطلب األول: سيرة يونس 

 :أولا: السم والتسمية

 ، وفي يونس لقب: النون وذو( 1)متى"،  ابن وهو النون، ذو : "هو يونس
 ذا اهلل سماه ،  يونس هو [،87] األنبياء: ا َوذَا ٱنلُّوِن إِذ ذذَهَب ُمَغَِٰضبٗ   : يزالعز  التنزيل
  (2) .الحوت والنون التقمه، الذي الحوت جوف في حبسه ألنه النون

 : ثانياا: قوم يونس 

 إلى يونس اهلل أرسل":♫إلىأهلهيهوى يقولالقرطصيأرلسلهللايوهس
مع  ، وقصة يونس  (3)تابوا ." ثم األصنام يعبدون وكانوا الموصل أرض من نينوى أهل

نما السادسة واألخيرة في سورة الصآفات، قومه هي القصة  خاتمة القصة هذه صارت وا 
 فيصير الشدائد تلك في وقع الفلك إلى وأبق قومه أذى على يصبر لم لما أنه ألجل للقصص 

   (4) .قومه أذى على النبي لتصبير سببا هذا

 :  ثالثاا: رسالة يونس 

 من عليه ذلك طال فلما ، عليه وتمردوا فكذبوه ،  اهلل قومه إلى دعا يونس 
 بين من خرج فلما( 5)ثالث، بعد بهم العذاب حلول ووعدهم أ هرهم، بين من خرج أمرهم

 كان ما على اوندمو  واإلنابة، التوبة قلوبهم في اهلل قذف بهم العذاب نزول وتحققوا  هرانيهم،
 وصرخوا ، اهلل إلى عجوا ثم وولدها، بهيمة كل بين وفرقوا المسوح فلبسوا نبيهم، إلى منهم

                                                           

 (121/ 15) القرآن ألحكام القرطبي، الجامع(1) 
 .(430/ 13) العرب ان ر: ابن من ور، لسان (2)

 (121/ 15) القرآن ألحكام القرطبي، الجامع(3) 
 .(356/ 26) الغيب مفاتيح ان ر: الرازي، (4)
 (.387-386 /1)ج ءاألنبيا قصص كثير، ان ر: ابن (5)
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 األنعام وجأرت واألمهات، والبنات والبنون والنساء الرجال وبكى لديه، وتمسكنوا إليه، وتضرعوا
 .هائلة ع يمة عةسا وكانت وأوالدها، البقر وخارت وفصالنها، اإلبل فروت والمواشى، والدواب

 بهم اتصل قد كان الذى العذاب عنهم ورحمته، ورأفته وقوته بحوله الع يم اهلل فكشف
فَلَۡوَل ََكنَۡر قَۡريَةإ َءاَمنَۡر  : تعالى قال الم لم، ولهذا الليل كقطع رؤوسهم على ودار سببه،

ٓ إِلذ قَوَۡم يُونَُس  ٓ إِيَمَٰنَُها ْ  َفنََفَعَها ٓ َءاَمنُوا ا ۡنيَا لَمذ ِ ٱدلُّ َوَمتذۡعَنَُٰهۡم إَِيَٰ  َكَشۡفنَا َعۡنُهۡم َعَذاَب ٱۡۡلِۡزِي ِِف ٱۡۡلَيَوَٰة
 أنه على فدل بكاملها، آمنت قرية القرون من سلف فيما وجدت هال أي [98: يونس]  ٩٨ ِحّي  
َّۡسلَۡنا ِِف قَۡريَة    :تعالى قال كما بل  (1)ذلك، يقع لم

َ
ِن نذِذيٍر   َوَمآ أ ِّۡسلۡتُم م 

ُ
إِلذ قَاَل ُمَۡتَفُوَهآ إِنذا بَِمآ أ

  [34: سبأ]  ٣٤بِهِۦ َكَٰفُِروَن 

 :  يونس رابعاا: من فضائل
 النبي يحب أخيه يونس حبًا كبيرًا، ويثني عليه، ومن ذلك: عن كان نبينا محمد   

 نفسه يفضل أن دألح فليس (2)،" متى بن يونس من خير أنا: يقول أن لعبد ينبغي ال: " قال
   .(3)يونس  على

 عند القاديانية والرد عليها المطلب الثاني : معجزة يونس 
 : أولا: تفسير القاديانية لمعجزة يونس 

فَٱتۡلََقَمُه ٱۡۡلُوُت : الواردة في قوله تعالى  معجزة يونس  القادياني محمد علي لَ وَّ أَ 
راد أنه لو لم يكن من الدعاة إلى دين اهلل اللتقمه الحوت المفقال  [،142]الصآفات:  وَُهَو ُللِيم  

 وما مسووًا، علي محمد لتأويل يوجد وال (4) ،أو مات ورقًا ولبث في بطن البحر إلى يوم القيامة
كما وقد جاء في فتح القدير:  ( 5)الشيء، مخالف للغة، فالتقمه تأتي بمعنى ابتالعِ  إليه ذهب

 وقد (6)الحوت"، فابتلعه: أي ابتلعتها، إذا: والتقمتها اللقمة لقمت: اليق مليم وهو الحوت "فالتقمه

                                                           

 .(387-386 /1)ج األنبياء ان ر: ابن كثير، قصص(1) 
ََٰك َحِديُث ُلوَسَٰٓ  :صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء قول اهلل تعالى (2) ََى

َ
ُ َوََكذَم ٱ [9 :طه] وََهۡل أ ّللذ

 3395 ح( :153 /4)ج[ 164]النساء:   ا ُلوَسَٰ ََۡكلِيمٗ 
 (.398 /1)جصص األنبياء ابن كثير، قان ر:  (3)
 (. 1590 /3)ج (، نقاًل عن بيان القرآن لمحمد علي155صالندوي، القادياني، ) (4)

 .(217 /5)ج اللغة مقاييس معجم فارس، ان ر: ابن(5) 
 .(471 /4)ج القدير الشوكاني، فتح (6)
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 خالل من سيتبن ما وهذا والجماعة السنة أهل تأويل وقع محمد علي في التأويل المذموم وخالف
.الكريم القرآن في يونس  لمعجزة عرضنا

سفر  نم ملخص)فأورد في كتابه أحسن القصص هذا النص  الدين أما الميرزا بشير
هم سيصيبهم ، "وأمر الرب حوتًا ع يمًا ليبتلعه، فكان في جوفه ثالثة أيام وثالث ليالٍ : (يونان

فتاب أهلها عن المعاصي وآمنوا، فرفع اهلل عنهم العذاب، فشق ذلك  ،الدمار بعد أربعين يوماً 
رسل اهلل دودة، ثم أ ،فأنبت اهلل هناك يقطينًة فارتاح إليها يونان، علي يونان فخرج إلى البرية

فأوحى اهلل إليه : أنت أشفقت  ،فأكلت الشجرة فيبست فتأذى يونان من حرارة الشمس وتضايق
اليقطينة التي لم تتعب في إنباتها، أفال أشفق أنا على عبادي الذين يبلغون عشرات اآلالف  على

 . ولم يعلق على معجزة يونس  (1) "وقد خلقتهم.

 الكريم: لقرآنا في  يونس  ثانياا: معجزة
  وركوبه الفلك: خروج يونس  -

 إلى دعاهم إليهم بعث إلى قومه، ولما يخبرنا الحق تبارك وتعالى عن إرسال يونس 
 (2)أ هرهم، بين من فخرج ذلك، على وأصروا فكذبوه األصنام، يعبدون وكانوا اهلل تعالى، توحيد

َبَق إَِي ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحوِن  ١٣٩ يُونَُس لَِمَن ٱلُۡمرَۡسلِّيَ  ِإَونذ  يقول  تعالى: 
َ
فََساَهَم فًََكَن مَِن  ١٤٠إِۡذ أ

من  اْلَمْشُحوِن أي المملوء اْلُفْلكِ  ِإَلى ، ففرَّ من قومه [141 - 139: الصافات] ١٤١ٱلُۡمۡدَحِضَّي 
 ،ترسيس إلى الفلك وركب يافا من نزل أنه رويالسفينة، وركب البحر فقصد الركاب واألمتعة،

البالء، هذا من أصابهم بسبب ليعلموا فاقترعوا تغرق السفينة ومن فيها، كادت شديدة ريح فهبت

 في نلقيه أال: فقالوا ، يونس  على القرعة فوقعت وفيمن يلقى من السفينة لتخف حمولتها،
 (3)البحر. في فألقي يونس  على القرعة فوقعت وثالثاً  ثانياً  واقترعوا الماء؟

 : وت ليونس التقام الح -

قال   اْلُحوُت، (4)والتقمه ألقي في البحر فابتلعه عندما وقعت القرعة على يونس 
 وتعالى إلى الحوت سبحانه اهلل وأوحى ،[142: الصافات]   فَٱتۡلََقَمُه ٱۡۡلُوُت وَُهَو ُللِيم    تعالى:

                                                           

 (.300-299)ص  أحسن القصص ( بشير  الدين،1)
 .(255/ 24) القرآن علوم روابي في لريحانوا الروح حدائق اآلرمي، تفسير (2)

 ،(39-38 /7)ج كثير ابن القرآن الع يم، ،(170 /8)ج القرآن تفسير عن والبيان ،الكشف الثعلبي: ان ر(3) 
 (227 /8)ج التأويل محاسن القاسمي،

 . (217 /5)ج اللغة مقاييس. الشيء التهم أو شيء ابتالع بمعنى تأتي (4)
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من ديار قومه   وكان ذلك عندما خرج يونس طعامًا، لك أجعله ولم سجناً  بطنك جعلت أّني
 .ولم يتن ر الوحي وتوجه إلى جانب البحر

والتوبة،  واإلنابة بالتسبيح اهلل في جوف الحوت كان من الذاكرين ولما استقر يونس 
نذُهۥ ََكَن مَِن ٱلُۡمَسب ِِحَّي حيث قال تعالى:

َ
 ، أي من المصليين، وقيل: [143: الصافات]فَلَۡوَلٓ أ

   لَلَبَِث ِِف َبۡطنِهِۦٓ إَِيَٰ يَوِۡم   ال َّاِلِميَن، ولوال ذلك ِمنَ  ُكْنتُ  ِإنِّي ُسْبحاَنكَ  َأْنتَ  ِإالَّ  ِإلهَ  ال قوله
 خلقه فيه اهلل يبعث يوم القيامة، يوم إلى الحوت بطن في لبقي ، أي[144: الصافات]ُيۡبَعثُوَن 

 بالتسبيح. اهلل رحمه كنول (1)القيامة، يوم إلى له قبراً  الحوت بطن محبوسًا، قيل:  لصار
 : نبذ الحوت ليونس  -

فأمر اهلل تعالى الحوت في بطن الحوت فقد كان من المسبحين،  لم يلبث يونس 
(2)ِباْلَعراِء، طرحناه أي، [145: الصافات] َفنَبَۡذَنَُٰه بِٱلَۡعَرآءِ وَُهَو َسقِيم   يقول تعالى: بأن يلقيه

  
 حملنا والّنبات، والمعنى: أي الشجر عن الخالية األرض العراء وأصل األرض، وجه العراءو 

( 3)الشط، من باليبس طرحه على الحوت
  وَُهَو َسقِيم

 من ناله مما جداً  عليل أنه المراد (4)
 المولود كالطفل ضعيفا وصار لحمه بلي يولد ساعة كالطفل كان أنه بحيث الحوت جوف
   (5) سليب. أي سقيم دمجاه وقال ري ، عليه ليس الذي الممعط كالفرخ

قال  وراقها،أب ووطته ب لها فاست ل ثم أنبت اهلل عليه شجرة من يقطين، كالمعجزة
ِن َيۡقِطّي   تعالى: ۢنبَتۡنَا َعلَۡيهِ َشَجَرٗة م 

َ
 متناهياً   سقم يونس  كان ولما ، [146: الصافات]َوأ

 إياها إنباتنا حال ورفعناها أي هعلي االستعالء بأداة عليه نبه الوصف، عن يجل حد إلى بالغاً 
 األرض على ورقها يفتر  ساق لها ليس  شجرة كل وقيل الدباء، شجر: اليقطينو  (6)لت له، فوقه

حينما نبذه الحوت، نجد أنه كان  فعند الن ر في حال يونس  (7)والبطيخ، الدباء نحو يقطينة

                                                           

-38 /7)ج كثير ابن  ، القرآن الع يم،(170 /8)ج القرآن تفسير عن والبيان الكشف،  الثعلبي: ان ر(1) 
 .(227 /8)ج التأويل محاسن ، القاسمي ،(39

 .(226 - 224 /3)ج واألثر الحديث وريب في اأْلَْرِض. النهاية األرِض َوْجهُ  ِمنَ  الَفَضاء: العراء(2) 
 .(226 - 224 /3)جالسابق المرجع(3) 
 .(444 ص) الرائد مريض . معجم : سقيم (4)
 .(358/ 26) الغيب مفاتيح الرازي، (5)
 .(294/ 16) والسور اآليات تناسب في الدرر البقاعي، ن م (6)
 .(129/ 15) القرآن ألحكام ان ر: القرطبي، الجامع (7)
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 له جمع قد تعالى اهلل أن العلم أهل فقاليعاني من أمور ثالث وهي: اإلعياء والعراء والهزال، 
 (1) والشفاء. والمأوى الغذاء اليقطين شجرة في

 الحوت: بصاحب  تسمية القرآن الكريم يونس -

صاحب الحوت وهذا أكبر رد على تأويل محمد علي  وقد سمى القرآن الكريم يونس 
 ومن األدلة على ذلك: 

ه َِك  :تعالى قوله -1 َّ ومعنى  ،[ 48 ]القلم: ََُكن َكَصاِحِب ٱۡۡلُوِت َوَل  فَٱۡصِِرۡ ِۡلُۡكِم 
 ويجعل عليهم، لك سيحكم اهلل فإن وتكذيبهم  لك قومك أذى على محمد يا فاصبر اآلية 
 حين  متى بن يونس وهو النون، ذا: يعني واآلخرة، الدنيا في وألتباعك لك العاقبة
 له، الحوت والتقام البحر يف ركوبه من كان ما أمره من فكان قومه، على مغاضباً  ذهب

 للعلي فيه بما البحر تسبيح وسماعه اليم، ومرات و لمات البحار في به الحوت وشرود
ِ ِ ُكنُر مِنَ   ال لمات في نادى فحينئذ القدير، ِ نَر ُسۡبَحَٰنََك إ

َ
ٓ أ ََٰه إِلذ ٓ إَِل            لذ

َٰلِِمّيَ   مغموم، أي[ 48]القلم:  اَدىَٰ وَُهَو َمۡكُظوم  إِۡذ نَ   :هاهنا ، وقال[ 87: األنبياء] ٱلظذ
 بالعراء  فألقاه الحوت فأمر البالء؟ من مكروب، وقيل محبوس، فنجاه اهلل تعالى وقيل
َٰلِِحّيَ : تعالى قال ولهذا هُُّهۥ فََجَعلَُهۥ مَِن ٱلصذ َّ   (2). [ 49]القلم:   فَٱۡجتََبَُٰه 

َّ َعلَۡيهِ  ُمَغَِٰضبٗ  َوذَا ٱنلُّوِن إِذ ذذَهَب :تعالى قوله -2 ن لذن نذۡقِد
َ
ٓ ا َفَظنذ أ ن لذ

َ
لَُمَِٰر أ َفَناَدىَٰ ِِف ٱلظُّ

َٰلِِمَّي  ِ ِ ُكنُر مَِن ٱلظذ ِ نَر ُسۡبَحَٰنََك إ
َ
ٓ أ ََٰه إِلذ َوذَا  : تعالى وقوله ،[87: األنبياء]  ٨٧إَِل
 والنون إياه، لنونا البتالع  متى  بن ليونس لقب وهو النون ذا واذكر أي ٱنلُّونِ 

،  َوَل ََُكن َكَصاِحِب ٱۡۡلُوتِ  قوله في سورة  القلم في بذلك اهلل صرح كما (3)الحوت،
                                                           

 الحارقه الشمس حرارة من هيحمي فكان,  وكبره بكثرته يتميز:  ورقنننننه:   اآلتية بالمميزات تتميز القرع شجرة (1)
 حماية فكان,  يقربه وال يحبه فال,  للذباب صارف,  أملس:  ورقنننننه ، فيها زرع ال التي الفالة هذه في

 حتى إلنت اره حاجة فال ، ي هر أن بمجرد يؤكل بأنه يتميز: ، ثمننننننره وأذاه الذباب من يونس لسيدنا
 فال:  الهضم سهل ، تناوله في جهدا يونس سيدنا يتكلف فلم:  المأخذ ومطبوخا، سهل نيئا ويؤكل ينضج،
 آكله فيشعر:  المزاج يعدل ، الماء لشرب آكله يحتاج فال:  العط  ، يمنع هضمه في جهدا المعدة يكلف

 وأنبتنا) يوليو( ، 28، (2010ماؤه. ان ر: عطية، عطية.  الحرارة، خاصة يدفع واإلنسجنننننننام،  بالسعادة
ملتقى أهل  م، الموقع:2017فبراير2بالذات؟ تاريخ االطالع:  اليقطين لماذا( يقطين من ةشجر  عليه

     ( http://vb.tafsir.net/tafsir21021/#.WFPCN7KrS00(  التفسير
 .(201 /8)ج كثير، القرآن الع يم ابن: ان ر (2)

 .(329 /11)جالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن (3) 

http://vb.tafsir.net/tafsir21021/#.WFPCN7KrS00
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َّ َعلَۡيهِ : وقوله ن لذن نذۡقِد
َ
 عليه نضيق لن أي : األول ،التفسير من وجهان فيه َفَظنذ أ

 (1).القدر والقضاء من فهو وعليه ذلك، عليه نقضي لن أن :الثاني الوجه الحوت، بطن في
 :ومن الفوائد المستخلصة من معجزة يونس 

ثم طرحه للعراء،  على أن الحوت ابتلع سيدنا يونس أكدت تفاسير أهل الحق  -1
بذي النون، وقد صرح القرآن الكريم بذلك في  باإلضافة لتلقيب القرآن الكريم ليونس 

 عدة مواضع. 
الثالث  ال لمات في دعاه والسبب أنه ع يماً  يونس  سيدنا على اهلل فضل كان -2

 . الحوت بطن و لمة العميق البحر و لمة البهيم الليل وهي:  لمة
َٰلِِمَّي    دعاء يونس  -3 ِ ِ ُكنُر مَِن ٱلظذ ِ نَر ُسۡبَحَٰنََك إ

َ
ٓ أ ََٰه إِلذ ٓ إَِل  [ 87: األنبياء] لذ

فَٱۡستََجۡبنَا   اهلل من السريعة اإلجابة فكانت بالذنب، واإلعتراف والتنزيه الثناء بين جمع
 كلل بل ، وليس هذا الدعاء خاص بيونس [88: األنبياء]ََّلُۥ َوجَنذۡيَنَُٰه مَِن ٱلَۡغم ِ  

  (2) [.88: األنبياء]  يِِج ٱلُۡمۡؤمِنَِّي  َۨوَكَذَٰلَِك ُن   :الدعاء، لقوله  بهذا اهلل يدعو مؤمن

 

 

 

 

                                                           

 .(253/ 18ج) ،(121/ 15ج)القرطبي، الجامع ألحكام القرآن (1) 
 من شجرة عليه وأنبتنا). (يوليو27 م،2010 ).   عطية ، محمد،(5929 /1)ج ان ر: الخواطر، الشعراوي (2)

 التفسير. أهل ملتقى: موقع ،2017مارس1: االطالع تاريخ  بالذات؟ اليقطين لماذا( يقطين
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 المبحث السادس 
  معجزة سليمان 

  مطلب األول: سيرة سليمان ال
هو سليمان بن داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عمينا داب 
بن إرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبى الربيع نبي اهلل 

  (2)من النبوة. زلتهمنسليمان ملكه و  وورث ووالده داود من بني إسرائيل وكان ملكاً  (1)،بن نبي اهلل

 : فضائل  سليمان ثانياا: 
من قبله، ولن يعطه ألحد من  ، لم يؤته أحداً ع يماً  ملكاً   سليمانتعالى لقد آتى اهلل 

ِ ٱۡغفِۡر ِي وََهۡب   :بعده إلى يوم القيامة، فقد استجاب اهلل تعالى لدعوة سليمان       قَاَل َّب 
 
َ
ِنُۢ َبۡعِدٓيو ِي ُللًٗۡك لذ يَۢنبَِِغ ِۡل اُب  َحد  م  نَر ٱلۡوَهذ

َ
  [.35]سورة ص:  إِنذَك أ

 َوَنْحنُ  اْثَنتَْيِن، َأْعَطاهُ  َثاَلثًا، اهللَ  َسَألَ    َداُودَ  ْبنَ  ُسَلْيَمانَ  ِإنَّ : " الشريف وفي الحديث  
 َيْنَبِغي اَل  ُمْلًكا َوَسَأَلهُ  ِإيَّاُه، اهللُ  َفَأْعَطاهُ  ،ُحْكَمهُ  ُيَصاِدفُ  ُحْكًما َفَسَأَلهُ : الثَّاِلَثةُ  َلهُ  َتُكونَ  َأنْ  َنْرُجو
اَلةَ  ِإالَّ  ُيِريدُ  اَل  َبْيِتهِ  ِمنْ  َخَرجَ  َرُجلٍ  َأيَُّما َوَسَأَلهُ  ِإيَّاُه، َفَأْعَطاهُ  َبْعِدِه، ِمنْ  أِلََحدٍ   اْلَمْسِجدِ  َهَذا ِفي الصَّ
  (3)."ِإيَّاهُ  َأْعَطاهُ  َقدْ   اهللُ  َيُكونَ  َأنْ  َنْرُجو َفَنْحنُ  ُأمُُّه، َوَلَدْتهُ  َيْومِ  ِمْثلَ  َخِطيَئِتهِ  ِمنْ  َخَرجَ 

مباشرة، ومن أبرزها العلم بمنطق  ه، و هرت معجزاتلسليمان  تعالى هللافاستجاب 
وَِينَا مِن ُك ِ : الطير يقول اهلل سبحانه وتعالى على لسانه

ُ
رۡيِ َوأ ِۡمنَا َمنِطَق ٱلطذ

َها ٱنلذاُس ُعل  يُّ
َ
 َيَٰٓأ

ٍءو إِنذ َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلُۡمبِّيُ   [16]النمل:  ََشۡ

 قال تعالى: (4)،سخر له الريح واإلنس والجن أن اهلل تعالى ومن معجزاته أيضاً 
 َصاَب

َ
َُّخآءا َحۡيُث أ ۡلرِهِۦ 

َ
ِيَِب ََتۡرِي بِأ ۡرنَا ََّلُ ٱلر  َيَِٰطَّي ُكذ َبنذآء  وََغوذا    ٣٦فََسخذ وََءاَخرِيَن  ٣٧وَٱلشذ

ۡصَفادِ 
َ
نَِّي ِِف ٱۡۡل  [.38 - 36ورة ص: ]س ٣٨ُمَقرذ

                                                           

 (18 /2)ج والنهاية ابن كثير، البداية (1)
 (164/ 13) القرآن ألحكام القرطبي، الجامع(2) 
صحيح، تخريج  ، إسناده(220 /11)ج¶مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص  أحمد، أحمد: مسند (3)

 .حاشية مسند أحمد األرنؤوط
 .(28 ص) الحاضر عصرنا إلى آدم عهد من اإلسالمي التاريخ العسيري، موجز (4)
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وَِينَا   وذكر القرآن على لسانه أن اللَّه آتاه من كل شيء، ولذا قال اللَّه تعالى عنه:
ُ
َوأ

ٍءو إِنذ َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلُۡمبُِّي  ِ ََشۡ
، فعلمنا منطق أي من كل شيء علماً [، 16] النمل:١٦مِن ُك 

ادة، وعلم الحكم العادل، والضمير ضمير الجمع النمل، ومنطق األحياء كلها، وأوتينا علم القي
فضل اللَّه تعالى  تعالى لبيان سيطرة السلطان العادل، وقيل الضمير له وألبيه، وقد أكد سبحانه

    بفضل اهلل وكان نعم العبد كما قال جديراً  وقد كان سليمان  (1)عليه، وعلى أبيه من قبله،
اوُۥَد ُسلَيۡ :تعالى ابإ َووََهۡبنَا دِلَ وذ

َ
ۥٓ أ    [30]ص:  ٣٠َمََٰن  نِۡعَم ٱلَۡعۡبُد إِنذُه

 قومه:ل تهألبيه ودعو  وراثة سليمان ثالثاا: 
من بينهم نبوته وملكه، فخص اهلل   فورث سليمان  تسعة عشر ولداً  كان لداود 

 وراثة كان ، ولوبما كان لداود من الحكمة والنبوة والملك، وزاده من فضله  سليمانتعالى 
 (2) سواء. فيه أوالده جميع لكان مال

ذكر اللَّه تعالى وراثة و  (3)وأقضى منه،  من داود أع م ملكاً   وكان سليمان
َها ٱنلذاُس ُعل ِۡمنَا َمنِطَق  :فقال تعالى ألبيه في ملكه   سليمان يُّ

َ
 َوَوَِّث ُسلَۡيَمَُٰن َداوُۥَد  َوقَاَل َيَٰٓأ

وَِينَا مِن ُك ِ 
ُ
رۡيِ َوأ ٍءو إِنذ َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلُۡمبُِّي  ٱلطذ ، فقد ورث هذا السلطان،  [16] النمل:  ١٦ََشۡ

 . وقد أباحه الحكم الرباني ليجتمع شمل بني إسرائيل أمام من  لموهم، وأرهقوهم من أمرهم عسراً 

 بهيبين لقومه ما أعطاه اللَّه تعالى من مؤهالت الحكم، وما اختصه  أخذ سليمان 
ما تدل عليه أصواتها من معان تقصدها وتريدها، وذلك يدل على  ةعرفملغة الطير، و بعلم ال من

مقدار تمكين اللَّه تعالى له في ملكه وفي سلطانه عليهم، وقد ذكر الضمير ضمير الجمع لبيان 
 .مكانته من السلطان، وما أعطاه اللَّه من قوة

، وضعف بنو حتى توفاه اهلل األرض في تعالى في ملكه يقيم شريعة اهلل واستمر 
  (4) إسرائيل من بعده وزاد فسادهم.

                                                           

 .(5443 /10)ج التفاسير ان ر: أبو زهرة، زهرة(1) 
 .(1315 ص) التنزيل لعلوم التسهيل جزي، ، ابن(164/ 13ج) القرآن ألحكام القرطبي الجامع ان ر:(2) 
 .(164/ 13ج) القرآن ألحكام ان ر: القرطبي، الجامع(3) 
 .(28 ص) الحاضر عصرنا إلى آدم عهد من اإلسالمي التاريخ ان ر: العسيري، موجز (4)
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 : حكمة سليمان رابعاا: 
ومقدرته الفائقة   يذكر لنا القرآن الكريم مواقف عدة، تتجلى لنا فيها حكمة سليمان

ومن هذه القصص ما حدث في  ،عليه ةعلى استنتاج الحكم الصحيح في القضايا المعروض
فِيهِ َغنَُم ٱلَۡقوِۡم َوُكنذا   َوَداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن إِۡذ ََيُۡكَماِن ِِف ٱۡۡلَۡرِث إِۡذ َنَفَشۡر  :ال تعالىق  زمن داود

ۡمَنََٰها ُسلَۡيَمََٰن  َولُُكً  ٧٨ِۡلُۡكِمهِۡم َشَٰهِِديَن   [79 - 78:اۡلنبياء] ا  ا وَِعلۡمٗ  َءاََيۡنَا ُحۡكمٗ َفَفهذ
 كرم أو زرع وهما يحكما في الحرث وهو ان عليهما السالموسليم داود فاآليات ذكرت قصة

ونذكر القصة كما أوردها  (1)بالليل فأفسدته، فيه ووقعت فيه دخلت القوم أي ونم فيه نفشت
 واآلخر حرث، صاحب أحدهما ،  داود عهد على كانا رجلين أن المسير: " صاحب زاد

 فقال داود، ِإلى فاختصما شيئًا، منه قتُب فلم الحرث في فوقعت الغنم فتفلَّتت ونم، صاحب
 ينطلق: قال هو؟ ما: قال ذلك؟ وير أوَ : سليمان فقال الغنم، رقاب لك: الحرث لصاحب
 ِإذا حتى الَكْرم، على الَغَنم أصحاب وُيقبل ومنافعها، ألبانها من فيصيبون بالغنم الحرث أصحاب

 فقال َكْرمهم، هؤالء ِإلى هؤالء ودفع مهم،ون هؤالء ِإلى هؤالء دفع الَغَنم، فيه نفشت كليلة كان
  (2)بذلك."  حكم ثم القضاَء، أصبتَ  قد: داود

  :وفاتهخامساا: 
كان موته آية من و  بالمعجزات،قمة في المجد الذي يمتلئ  كانت حياة سليمان 

 : قال تعالى في سورة سبأ عن موت سليمان  ،نهاية فريدة لحياة حافلةو   آيات اهلل 
 ا َخرذ   افَلَمذ ۥ  فَلَمذ ََُه

َ
ُكُل مِنَسأ

ۡ
ۡرِض ََأ

َ
َٰ َلۡوَِهِۦٓ إِلذ َدٓابذُة ٱۡۡل ذُهۡم لََعَ ََبَيذنَِر  قََضۡينَا َعلَۡيهِ ٱلَۡموَۡت َما َدل
ن لذۡو ََكنُواْ َيۡعلَُموَن ٱلَۡغۡيَب َما َۡلِثُواْ ِِف ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمهِِّي 

َ
نُّ أ كم اهلل تعالى ح ، فلما[14:  سبأ ] ١٤ٱۡۡلِ

 أن الحال إلى خافي وبقي ،كذلك فمات (3)المنسأة على متكئاً  وكان بالموت،  على سليمان 
 عن موته خبر يعمي أن ربه سأل أنه إياها، وذلك (4)ةضَ رَ األَ  ألكل العصا النكسار ميتاً  سقط
 على متكئ وهو فمات يدعون، هم كما الغيب يعلمون ال الجن أن الناس يعلم حتى الجن،
 وأكلت الزمن من مدة مضت فلما بموته يدرون ال يعملون والجن محرابه، في يصلي عصاه

                                                           

 .(274 ص) عباس ابن تفسير من المقباس ان ر: ابن عباس، تنوير(1) 
 .(202 /3)ج التفسير علم في المسير الجوزي ، زاد (2)

 (278/ 14ج) القرآن ألحكام القرطبي الجامع: اليمن، ان ر بلغة وقيل هي الحبشة بلسان العصا(3) 
 أضيفت السرقة،: لها ويقال الخشب، تأكل وسوسة دويبة وهي ة،ضَ رَ باألَ  المسماة الخشب : سوسة ةضَ رَ األَ (4) 

/ 23ج) القرآن علوم روابي في والريحان الروح األكل، األمين، حدائق بمعنى األرض وهو فعلها، إلى
209) 
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 لعلموا الغيب يعلمون كانوا لو أنهم الجن علمت األرض على  سليمان وخر المنسأة األرضة
بهذه يدرون، و  ال وهم الشاق والعمل الخدمة في طويلة مدة أقاموا ولما  سليمان  بموت

    .(1)سليمان بة ختم اهلل حياة النهاية العجي

 والرد عليها معجزات سليمان المطلب الثاني: موقف القاديانية من 
الع يم، ومن جملة ذلك أن  والجاه والملك بالنبوة  سليمان  اهلل تعالى على أنعم

عين وأذاب له  (2)سخر اهلل تعالى له من الجن من يطيعونه وجعل الريح تجري معه حيث أراد، 
عن ملك  ♫ يقول القرطبيإلي وير ذلك من اآليات والمعجزات التي خص بها،  ،لنحاسا

:" ولم يبلا أحد من األنبياء ما بلا ملكه، فإن اهلل سبحانه وتعالى سخر له اإلنس  سليمان 
 مأل ع يماً  فكان ملكه (3) ،الجن والطير والوح ، وآتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين" وه

 (4) .كلها المعمورة له توانقاد األرض،

إال أن فرقة القاديانية   في كتاب اهلل وعلى الروم من ثبوت معجزات سليمان  
كان موقفها تجاه هذه المعجزات مخالف ألهل السنة والجماعة، وجانبت الحق، وذهبت إلي 

 التأويل الباطني الخبيث وهذا ما سيتضح في هذا المطلب بإذنه تعالى. 

 :  سليمان ل لريحأولا: تسخير ا
ۡرنَا ََّلُ تسخير الريح له حيث قال تعالى:  على سليمان من جملة نعم اهلل  فََسخذ

َصاَب 
َ
َُّخآءا َحيُۡث أ ۡلرِهِۦ 

َ
ِيَِب ََتۡرِي بِأ فقد ثبت بالنص القرآني تسخير الرياح   [36: ص] ٣٦ٱلر 

ذهب محمد على الكريمة، فقد ، ولكن القاديانية لها تفسيرها الخاص لهذه اآليات لسليمان 
وأنها كانت   لسليمان أن الرياح كانت مساعدة  المراد من اآلية الكريمة الالهوري إلى أن 

ن مراكبها الشرعية كانت تسير مسافة بعيدة فتسير السفن،   كانت السفنو  (5)المراد سير السفن وا 
 (6).تقطع في ودو ورواح مسافة ال يقطعها اإلنسان إال في شهر معه

                                                           

 .(310 /4)ج سيرالتفا أيسر الجزائري، (278/ 14ج) القرآن ألحكام القرطبي، الجامع: ان ر(1) 
 .(202/ 23ج) القرآن علوم روابي في والريحان الروح حدائق األمين، تفسيران ر: (2) 
 .(  166-165/ 13ج)القرآن  ألحكام القرطبي، الجامع(3) 
 .(182 /6)جكثير، القرآن الع يم ، ابن(167/ 13ج)القرآن  ألحكام القرطبي، الجامع ان ر: (4)
 (.3/1278)ج(، نقاًل عن محمد علي، بيان القرآن 153( الندوي، القادياني )ص5)
 (.3/1534)ج(، نقاًل عن محمد علي، بيان القرآن 42السابق )ص المرجع( 6)
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فنجد محمد على ربط الريح بالسفن ولكن عند الرجوع إلى كتب التفاسير يتبين أن اآلية      
 شديدة العاصفة الريح ال عالقة لها بالسفن وتأويل اآلية الكريمة أن اهلل سخر لسليمان

   الذي بساطه الريح، تحمل به تعود آخره وفي النهار أول وازياً  يخرج بأمره، إذْ  تجري السرعة
وهذا كما سخر اهلل (1)الشام، أرض وهي اهلل بارك التي األرض إلى اليوم حربية سفينة كأكبر هو

في وزوة األحزاب فكانت تهد خيامهم وتكفأ طعامهم وتضرب وجوههم بالحجارة  الريح للنبي
  (2) .والتراب وهي ال تجاوز عسكرهم إلى أن هزمهم اهلل بها

 منطق الطير: ثانياا: معجزة 
َها ٱنلذاُس :  فهمه لمنطق الطير يقول تعالى أشهر معجزات سليمان من  يُّ

َ
َيَٰٓأ

رۡيِ  ِۡمنَا َمنِطَق ٱلطذ
ولكن محمد على أول هذه المعجزة بحمل الطيور للرسائل، ، [16] النمل:ُعل 
: " فسرها محمد علي بحمل الطيور فقال منطق الطيرلمحمد علي تأويل  ♫ذكر الندوي و 

 (3) ."مكان كالحمام الزاجل ىان إلللرسائل من مك
ويرد على تأويل محمد علي أن اآلية الكريمة جاءت في سياق ذكر نعم اهلل على داود   

 أيها الناس يا ":في تفسيره حين قال ♫وسليمان عليهما السالم، وهذا ما بينه الرازي 
 المعجزة بذكر تصديقال إلى الناس ودعاء بها والتنويه تعالى اهلل نعمة تشهير منه فالمقصود

فلو كان المراد بمنطق الطير هو حملها للرسائل، لما ذكر في  (4)الطير" منطق علم هي التي
السالم، ألن ذلك مما يشترك فيه عامة الناس   عليهما وسليمان داودسياق ما خص به

 فاستخدام الطيور لحمل الرسائل معروف لدى الناس.
رۡيِ :  تعالىقوله فعد  بشيرأما الميرزا  ِۡمنَا َمنِطَق ٱلطذ

َها ٱنلذاُس ُعل  يُّ
َ
[ من 16]النمل:  َيَٰٓأ

على عباد اهلل المختارين المقربين الذين يحلقون عاليًا فقد أطلق الطير قبيل االستعارة والمجاز، 
في أجواء السماء الروحانية، فالطير ال يعني هنا طيورًا مادية، بل يعني عباد اهلل الذين يطيرون 

ألنهم يتلقون علوم السماء وأسرار الغيب النازلة من عند اهلل   أجواء العالم الروحاني طيراً  في
سبحانه وتعالى عبر الوحى والرؤى والكشوف، وهم الذين ينعم اهلل سبحانه وتعالى عليهم بفيوضه 

 قبل ويرهم، ثم يتمتع بها الذين هم في صحبتهم.

                                                           

 .(432 /3)ج التفاسير أيسر ان ر: الجزائري،(1) 
 .(459 /12)ج والسور اآليات تناسب في الدرر ان ر: البقاعي، ن م (2)
 (.3/1409)ج عن محمد علي، بيان القرآن (، نقالً 153( الندوي، القادياني )ص3)

 .(547/ 24) الغيب مفاتيح الرازي، (4)
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ذين يطيرون في سماء الروحانية عاليًا، أي أنه قد يعلمها ال يفالمراد  أنه علم اللغة الت
 ( 1)تعطى لألنبياء.  يأعطي المعارف والحقائق الت

 :والرد عليهامنطق الطير   تعليم سليمان  ىأسباب اعتراض الميرزا بشير عل

َوَُكُواْ من قبيل االستعارة والمجاز، وهو يماثل قوله تعالى: عن تعليم منطق الطير الكالم  -1
ۡسَودِ مِنَ َوٱَۡشَ 

َ
ۡبَيُض مَِن ٱۡۡلَۡيِ  ٱۡۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡۡلَۡيُ  ٱۡۡل َٰ يَتَبَّيذ ْ َحِتذ يَاَم إَِي  هُوا ِ ْ ٱلص  وا َِمُّ

َ
ٱلَۡفۡجرِو ُثمذ أ

ُۗ َكَذَٰلَِك  ِ فًََل َتۡقَرهُوَها َِٰكُفوَن ِِف ٱلَۡمَسَِٰجِد  َِلَۡك ُحُدوُد ٱّللذ نتُۡم َع
َ
وُهنذ َوأ ِۡل  َوَل ََُبَِِٰشُ ُ  ٱِلذ ُ ٱّللذ ِ يُبَّي 

َٰتِهِۦ لِلنذاِس لََعلذُهۡم َيتذُقوَن  [ أي أن وقت السحور في ليالي رمضان 187]البقرة:  ١٨٧َءاََٰي
  (2)ينتهي عندما يتضح الخيط األسود من الفجر. 

واستدالل الميرزا بشير باآلية وير صحيح، فالكالم في اآلية السابقة على الحقيقة وليس      
: َقالَ  ، َحاِتمٍ  ْبنِ  َعِديِّ  البخاري َعنْ  صحيح في ثبت ز أو االستعارة، ويرد عليه بماعلى المجا

ۡسَودِ  َنَزَلتْ  َلمَّا
َ
ۡبيَُض مَِن ٱۡۡلَۡيِ  ٱۡۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡۡلَۡيُ  ٱۡۡل َٰ يَتَبَّيذ  (3)ِعَقالٍ  ِإَلى َعَمْدتُ [187]البقرة: َحِتذ

َلى َأْسَوَد،  ِلي، (4)َيْستَِبينُ  َفالَ  اللَّْيِل، ِفي َأْنُ رُ  َفَجَعْلتُ  ِوَساَدِتي، َتْحتَ  َجَعْلُتُهَمافَ  َأْبَيَض، ِعَقالٍ  َواِ 
 (6)النََّهاِر" َوَبَياُض  اللَّْيلِ  َسَوادُ  َذِلكَ  "ِإنََّما: َفَقالَ  َذِلكَ  َلهُ  َفَذَكْرتُ  ، اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى(5)َفَغَدْوُت 

  وهذا ثابت علميًا.

ما الفائدة من تعليم منطق الطيور ؟ فهل تعلم الطيور معارف وعلومًا ع يمة حتى نقول أن  -2
كال، بل الواقع أن  ؟ارفها وعلومهاال ي ل محرومًا من مع ىتعلم منطقها لك  سليمان 

الطيور ال تملك من العقل ما يملكه أوبى وأجهل إنسان في العالم، فماذا عسى أن يتعلم 
  (7) ؟ منها نبي اهلل سليمان 

 

                                                           

 (.7/425ج)الكبير ان ر: بشير ، التفسير (1)
 (.252ان ر: أحسن القصص)ص (2)

 ، الحاشية.(28 /3)ج البخاري البخاري، صحيح.  البعير به يعقل الذي الحبل( عقال)(3) 
 الحاشية. (28 /3)ج البخاري صحيح .ي هر( يستبين) (4)

 السابق. المرجع.النهار أول ذهبت( فغدوت)(5) 
ۡبَيُض ِمَن : َتَعاَلى اللَّهِ  َقْولِ  ، كتاب الصيام، َبابُ  البخاري صحيح (6)

َ
َ لَُكُم ٱۡۡلَۡيُ  ٱۡۡل َٰ يَتََبّيذ ُهواْ َحِتذ َوَُكُواْ َوٱَۡشَ

ۡسَودِ ِمنَ 
َ
ْ  ٱۡۡلَۡيِ  ٱۡۡل وا َِمُّ

َ
ِۡل   ٱۡلَفۡجرِو ُثمذ أ َياَم إَِي ٱِلذ ِ   .1916 ح( :28 /3)ج،[ 187]البقرة:  ٱلص 

 (.252ان ر: أحسن القصص )ص(7) 
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 ويرد على هذا االعتراض بعدة أمور وهي:

وُدهُۥ مَِن وَُحِِشَ لُِسلَۡيَمََٰن ُجنُ  فقال تعالى: أثبت القرآن أن الطير حشر لسليمان  -1
رۡيِ َفُهۡم يُوزَُعوَن  نِس وَٱلطذ ن ِ وَٱۡۡلِ  مما يدلل على أن سليمان وهذا  [17 :انلمل] ١٧ٱۡۡلِ

 منطقها، علم منطق الطير إذ كيف يكون الطير من ضمن جيشه وال يعلم سليمان 
ٍءو  :قال ولهذا ِ ََشۡ

وَِينَا مِن ُك 
ُ
وهذا لم  لملك،ا إليه يحتاج مما: أي [16: النمل] َوأ

 يحصل ألحد ويره. 
لمنطق الطير له فوائد عدة، منها إ هار مكانته عند اهلل، وزيادة  إن تعليم سليمان  -2

االستفادة من تسخير الطير له، فقد وزع  هيبته عند الرعية، وقد استطاع سليمان 
 ه،ب تقوم عمل لها فئة فكل والجن، والطير الجنود على والمهام الو ائف سليمان

اليومية  تقاريرهم ثم تقديم واالستطالع، الكشف ويبدو أنه كان من ضمن عمل الطيور
  (1)الملوك.  مع الجنود عادة هي كما ، لسليمان 

ال يجادل فيه أحد، وال ينكره إال الجاهلون أو تفادة من الطير والتعلم منها أمر االس  -3
ذلك كثيرة فقد استخدم اإلنسان الحمام الزاجل لنقل الرسائل  المتجاهلون واألمثلة علي

والكالب للحراسة، وتعلم اإلنسان من النمل الن ام وحب العمل، ومن الغراب كيف يواري 
 بأخيه يصنع ما يدر هابيل ولم أخاه قتل حين قابيل الميت، فقد ذكر القرآن الكريم أن

 تعريَفه اهلل فأراد جيفته، أراحت حتى احينً  عاتقه على يحمله كان أنه فذكر المقتول،
ُ ُغَرابٗ  آدم بني من مات ميت أول ألنه (2)خلقه، موتى في السنة         ا َيۡبَحُث ِِف َفبََعَث ٱّللذ
ۡرِض 
َ
 (3)كيف يدفن أخيه، بذلك ميتًا، ليتعلم آخر ورابا ليدفن يثيرها: أي [31] المائدة: ٱۡۡل

 ال تخفى على ذي لب.فاألمثلة في هذا المقام كثيرة و 

ومّما سبق يتبين أن أسباب الميرزا بشير واهية وال تقوى على تأييد ما يزعم، وعند العودة 
منطق الطير على الحقيقة وأنها من نعم  إلى كتب التفاسير يتبين أن اهلل تعالى علم سليمان 

 اهلل تعالى عليه .

                                                           

 .(167/ 13) الجامع ألحكام القرآن ان ر: القرطبي، (1)
 . (224 /10)ج البيان جامع الطبري، (2)

 .(228ص) السعدي ان ر: السعدي، تفسير(3) 
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 لكالم النملة: ثالثاا: فهم سليمان 
 النمل، كلمات وفهم الخلق، ألسن عن فضال الطير منطق ليمان س علم اهلل لقد

َٰ َوادِ ٱنلذۡمِل قَالَۡر َنۡملَة  : قال اهلل سبحانه وتعالىشيء،  كل من اهلل وآتاه ََۡواْ لََعَ
َ
َٰٓ إِذَآ أ َها  َحِتذ يُّ

َ
َيَٰٓأ

ْ َمَسَِٰكنَُكۡم َل ََيِۡطَمنذُكۡم ُسلَۡيَمَُٰن وَُجنُو َم َضاِحًٗك  ١٨ُدهُۥ وَُهۡم َل يَۡشُعُروَن ٱنلذۡمُل ٱۡدُخلُوا ِن َفتَبَسذ  م 
لكالم النمل، وبالروم من  [ فقد أشارت اآليات إلى فهم سليمان 19-18]النمل:  قَۡولَِها 

وضوح داللة اآليات الكريمة إال أن القاديانية، أولت هذه االيات بما يخالف ال اهر وتجرأت 
 علي النصوص.

اآلية السابقة بأنه وادي للبشر وادي النمل في  بشير الدينمحمد علي و  من كالً  لَ وّ فقد أَ 
في كتابه  ♫فقد ذكر الندوي  يعرف بوادي النمل وأن النملة التي تكلمت هي ملكة القوم،

بأنها موضع في نواحي اليمن، والنملة بطن من  )القادياينة( بأن محمد علي فسر وادي النمل 
 (1).سكن في وادي النملةبطون العرب أو أمة كانت ت

 نملال اسمها قبيلة عى وجودولم يختلف تأويل الميرزا بشير عن تأويل محمد علي فقد ادّ 
للهجوم على ملكة سبأ باليمن مر على واد لقبيلة  سليمان نه لما خرج وأوواديًا باسم النمل، 

نوده بأي طريق بدخول بيوتهم وعدم مقاومة ج هاقومقوم النمل ملكة  فأمرت اسمها النمل،
 .مخافة أن يثوروا ويهجموا عليهم دون أن يدروا أنها قد أمرتهم باالستسالم واالنقياد

بأنه قد أشاع خبر تعالى اهلل  إعالنها تبسم ضاحكًا، وشكر فلما بلا سليمان 
ال يحارب أحدًا  لمًا  وورعه في األقطار البعيدة، حيث علم هؤالء القوم أن سليمان  هصالح
 إذا أولقوا أبوابهم فلن يتعرض لهم بالنهب والسلب كعادة الشعوب الغازية.  وأنهم

والق األبواب عليهم  بشير الدين يزعمو  أن ملكة النمل قد أمرت قومها بدخول البيوت وا 
 طبقًا للعادة القديمة خالل الحروب إذ كان المراد منه قبول الهزيمة واالستسالم، كما فعل النبي

 (2) .يوم فتح مكة

المفسرين بالغوا في تفسيرهم حول وادي النمل، وقالوا أنه  بأن بشير الدينعي يدّ كما 
وجنوده مر بهذا الوادي، فتكلمت نملة،  وأن سليمان  -الحشرات المعروفة -كان واديًا للنمل
أن النمل واعترض الميرزا بشير على  ،قولها ألنه كان يعلم منطق الطير  ففهم سليمان
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وبرر الميرزا  (1)،وقبائل كما عند الناس قبائل من مغول وراجبوت وأفغان وويرها تكون شعوباً 
 وهي :  أموربشير اعتراضه بعدة 

  :األول ألمرا
تفسير ال يحطمنكم بأن ال يدوسنكم  سليمان وجنوده تحت أقدامهم، تفسير الحطم بهذا 

كيف و  (2)ة الغضب،المعنى ليس صحيحًا، بل يعني الحطم الكسر والهجوم على أحد من شد
من الجن واإلنس والطير أن يستشيط  الذي كان يملك جنوداً   يتوقع من نبي ع يم كسليمان

 وضبًا على النمل ويحاول الهجوم على تلك الحشرات المسكينة؟ 

ويرد علي الميرزا بشير بما ورد في كتب اللغة وكتب المفسرين بأن الحطم جاء بمعنى 
 يتبين أن كلمةاللغة  كتابفعند العودة إلي  ،ما ادعى الميرزا بشيرالكسر وليس بمعنى الدوس ك

ةً  اليابس الشيء كسر فالحطم والتهشيم التكسير من َيْحِطَمنَُّكْم جاءت   (3)ونحوه.  كالَعْ م خاصَّ

المفسرين في معنى ليحطمنكم في اآلية الكريمة فكله يدور حول معنى الكسر  أما كالم
 ومن أقوالهم في ذلك:

 فأمرتهم بحوافرها، الخيول تحطمها أن النمل على "خافت:  ♫ كثير ابن لقا -1
  (4) ." منها  سليمان  ذلك ففهم مساكنها إلى بالدخول

  (5) .يعلمون" ال وهم عليكم بوطئهم يكسرنكم ال "أي:  ♫ القرطبي وقال -2
 وادي على وجنوده سليمان أتى إذا حتى: "الكريمة اآليةفي هذه  ♫ الطبري وقال -3

ْ َمَسَِٰكنَُكۡم َل ََيِۡطَمنذُكۡم ُسلَۡيَمَُٰن وَُجنُوُدهُۥ قَالَۡر َنۡملَة  النمل َها ٱنلذۡمُل ٱۡدُخلُوا يُّ
َ
 َيَٰٓأ

: يقول  وَُهۡم َل يَۡشُعُرونَ   وجنوده، سليمان ويقتلنكم يكسرنكم ال: يقول،  [16النمل:]
 (6) ."يحطمونكم أنهم يعلمون ال وهم

 كالع م الشيء اليابس اللغة في وأصله التكسير، هو اللغة في طمالح أن نجد سبق مما
 والزجاج.
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 اآلية في مقصود  فعل يحطمنكم إن:  العلماء بعض قال العلوم تقدم مع العصر هذا وفي
 للفعل األوصاف أنسب هو والتحطيم الزجاج، من يتكون النمل جسم ثلثي أن علمياً  ثبت ألنه
 ومن ذلك يتبين مدى مناسبة كلمة ال يحطمنكم للنمل. (1)والشدة، والتهشيم التكسير على الدالّ 

َها ٱنلذۡمُل ٱۡدُخلُواْ َمَسَِٰكَنُكمۡ  :ىتعال وال شك أن قوله يُّ
َ
أ  ألنها ،الكريم القرآن عجائب من َيَٰٓ

َها  ،نادت  اااي ف ةننبل يُّ
َ
 ،نصَّت  مۡ ااِكنَكُ اَمَسَٰ   ُل اٱنلذمۡ   ،عّينت ٱنلذۡمُل  ، تننّبه أ

  َۡلََيِۡطَماانذُكم  حننذَّرت،   ُساالَۡيَمَُٰن ننت  َل يَۡشااُعُروَن   ،عمَّننت وَُجُنااوُدهُۥ   ،خصَّ
   (2)عذرت.

 وحقهنا رسنوله وحنق اهلل حنق حقنوق خمنس النملنة قند أدت فالمتأمل في اآلية الكريمنة يجند أن
 وحنننق بحقهنننم، فقامنننت منننلالن علنننى اسنننترعيت أنهنننا اهلل فحنننق سنننليمان، جننننود وحنننق رعيتهنننا وحنننق

 الجنننود وحننق نصنحهم، فنني الجننود عننن اهلل حنق إسننقاطها وحقهننا النمنل، علننى نبهتنه أنهننا سنليمان
اهلل  اسننترعاه مننن أن الخلننق وجميننع إينناهم، إعالمهننا الجنننود وحننق مسنناكنهم، لينندخلوا لهننم بنصننحها

 (3)عنها. والدفاع حف ها فوجب عليه رعية
 الثاني: مراأل

ال يحطمنكم،  تعالى هنا هي كلها لذوي العقول، مثل ادخلوا و ها اهللالصيا التى استعمل
مع أنه لو كان الحديث عن حشرات النمل لقيل ادخلن وال يحطمنكن، فثبت أن الكالم هنا ليس 

نما عن البشر.  عن حشرات النمل وا 
 أخبر عنها، الفهم في يعقل من بمنزلة وصارت النمل قول سليمان فهم والرد على ذلك:

 رأتهم لما كأنها إذا، جواب قَالَۡر َنۡملَة  : تعالى وقوله (4)يعقل، من عن يخبر كما هاعن
 لمرادها النمل من بحضرتها ما بها تنبهت صيحة فصاحت منهم، فرت الوادي إلى متوجهين
 هي جعلت حيث مجراهم فأجروا ومناصحتهم العقالء بمخاطبة ذلك فشبه الفرار، في فتبعتها
َها ٱنلذۡمُل ٱۡدُخلُواْ َمَسَِٰكنَُكۡم  قيل حيث لهم، مقوالً  النمل من هاعدا وما قائلة يُّ

َ
 .َيَٰٓأ
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 ابن وقال( 1)، "والفهم العقل عداها وفيما النطق فيها تعالى اهلل يخلق أن يمتنع ال أنه مع
 عنه عبر مفهوماً  الصوت ذلك كان فلما بصوت، صاحت أي نملة قالت تعالى قوله : "الجوزي
 تلك اهلل وألهم ادخلوا، فقيل اآلدميين مجرى أجري آدم بنو ينطق كما النمل نطق ولما ،بالقول
  (2)له"  معجزاً  سليمان معرفة النملة

َها ٱنلذۡمُل ٱۡدُخلُواْ َمَسَِٰكنَُكۡم :تفسيره في الخازن أما استعمل ادخلوا فقال يُّ
َ
 يقل ولم، َيَٰٓأ

 يخلق أن بمستعبد ليس وهذا اآلدميين، خطاب وطبوافخ كاآلدميين عقوالً  لهم جعل ألنه ادخلن 
 ويقال في ليحطمنكم ما قيل في ادخلوا. (3)، "ذلك على قادر فإنه ونطقاً  عقالً  فيها اهلل
 الثالث: ألمرا 

قول النملة : وهم ال يشعرون  يبين أنها لم تكن حشرات النمل ألنها يمكن أن تداس 
نت النملة هنا بمعنى تلك الحشرة المعروفة ألصبح كا تحت قدم نبي دعك عن أقدام جنود. لو

لغوا وعبثًا، فمتى ورد في أي كتاب  َل ََيِۡطَمنذُكۡم ُسلَيَۡمَُٰن وَُجنُوُدهُۥ وَُهۡم َل يَۡشُعُرونَ قول اهلل 
  سماوي أن األنبياء كانوا يمشون نا رين إلى األرض كيال تداس النمل تحت أقدامهم؟

 والنملة تجلت كما نعمته فيها تتجلى التي اللح ة : "فيفي ذلك ♫يقول سيد قطب 
 خارقة ال خارقتين أمام هنا عليه، ونقف وفضله له اهلل بتعليم تقول ما عنها يدرك وسليمان تقول
. وجنوده سليمان هذا أن النملة إدراك وخارقة. لقومها النملة لتحذير سليمان إدراك خارقة. واحدة
 من أقرب إليه بالقياس فاألمر ونبي، إنسان وسليمان. لسليمان اهلل علمه مما فهي األولى فأما

 يحطمون وأنهم أكبر خلق هؤالء أن النملة تدرك فقد. النملة مقالة في البادية األخرى الخارقة
. للحياة الحاف ة القوى من فيه اهلل أودع ما بحكم الخطر من النمل يهرب وقد. داسوه إذا النمل
 التي الخاصة الخارقة هي فتلك وجنوده، سليمان هي الشخوص هذه أن النملة تدرك أن أما

   (4)" .الحال هذه مثل في الخوارق عداد في وتحسب. المألوف على تخرج
 ذلك ويسمَّى ويره، توهم لرفع به، جيء قبله، لما تكميل فهو َل يَۡشُعُرونَ  : قولها وأما

 النملة هذه وكأن ،  سليمان إلى ال لم نسبة من وذلك احتراسًا،: والبيان البالوة علماء عند
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  سليمان  كان فما( 1)السهو، سبيل على إال خطأ منهم يقع فال معصومون، األنبياء أن عرفت
 . منهم َقْصد عن النمل بيوت لُيحطِّموا وجنوده

فيه تغاضي عن الهداية التي أعطاها اهلل للنمل فاهلل أعطى كل شيء  بشير الدينوقول 
مام م هدى ولو كان ما يقول صحيح ألبيد النمل بل ومخلوقات أخرى كثيرة، وقد أشار اإلخلقه ث

ويكفي في هداية النمل ":  فيقول في ذلك في كتابه )شفاء العليل( هداية النملل ♫ابن القيم 
كالمها وخطابها ألصحابها بقولها:   ما حكاه اهلل سبحانه في القرآن عن النملة التي سمع سليمان

 ََٰٓمَسَِٰكنَُكۡم َل ََيِۡطَمنذُكۡم ُسلَۡيَمَُٰن وَُجنُوُدهُۥ وَُهمۡ َي ْ َها ٱنلذۡمُل ٱۡدُخلُوا يُّ
َ
 ١٨َل يَۡشُعُروَن  أ

استفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته ثم أتت باالسم المبهم ثم أتبعته [، ف18النمل:]
يدخلوا مساكنهم فيتحصنون من العسكر ثم بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم ثم أمرتهم بأن 

أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن يصيبهم معرة الجي  فيحطمهم سليمان وجنوده ثم 
اعتذرت عن نبي اهلل وجنوده بأنهم ال يشعرون بذلك وهذا من أعجب الهداية وتأمل كيف ع م 

رۡيِ َفُهۡم يُوزَُعونَ وَُحِِشَ لُِسلَۡيَمََٰن ُجنُ  اهلل سبحانه شأن النمل بقوله:  نِس َوٱلطذ ِ َوٱۡۡلِ ن   وُدهُۥ مَِن ٱۡۡلِ
َٰ َوادِ ٱنلذۡمِل قَالَۡر َنۡملَة  ثم قال: [ 17النمل:] ْ لََعَ ََۡوا

َ
ٓ أ َٰٓ إِذَا فأخبر أنهم بأجمعهم  [18النمل:]َحِتذ

أخبر بما مروا على ذلك الوادي ودل على أن ذلك الوادي معروفا بالنمل كوادي السباع ونحوه ثم 
دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم فقد 
عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا ال يدخل عليهم فيه سواهم ثم قالت ال يحطمنكم 
 سليمان وجنوده فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدها ثم قالت وهم ال
يشعرون فكأنها جمعت بين االعتذار عن مضرة الجي  بكونهم ال يشعرون وبين لوم أمة النمل 
حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم ولذلك تبسم نبي اهلل ضاحكا من قولها وأنه لموضع 

  (2) " تعجب وتبسم
 لمحاكمةا على وقدرته النمل ذكاء وهي كبيرة علمية حقيقة إلى الكريم القرآن أشار لقد

 سليمان اهلل نبي مع حدثت التي القصة هذه خالل من وذلك األخطار ومواجهة والفكرية العقلية
  من العجائب بعض عن الحديث العلم كشف ولقد والسالم، الصالة أفضل نبينا وعلى 
 النملة دماغ أن ي هر المجهر تحت دراسته فعند العصبي جهازها وتطور الذكي النمل سلوك
 .حساسة وخاليا متطورة عصبية مراكز ومن اإلنسان، مخ يشبه رئيسيين فصين من يتكون
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 هذا على واإلبالغ الخطر مواقف في النمل لتواصل وسيلة أهم أن الحديث العلم ويذكر
 مادة كل المواد هذه من مختلفة أنواعاً  النمل يصدر حيث الكيماوية، التواصل طريقة هي الخطر
 التي النملة من المواد هذه إخراج تسلسل تبعنا إذا بحيث م الكال من خاصة شفرة عن تعبر
النمل،  سورة من (18 رقم) اآلية في النمل ذكرته ما يوافق بالضبط سنجده الخطر عن بلغت
 :كالتالي وهي متسلسلة مراحل أربع في الخطر خبر أوصلت اآلية هذه في فالنملة

 aldéhyde) مادة هي الخطر بوجود شعرت إذا النملة تصدرها مادة أول
l’hexan6al )األولى المادة لهذه استقباله عند فالنمل إنذار، صفارة بمثابة حقاً  تعد المادة وهذه 

 بها نطقت عبارة أول تماماً  يطابق ما وهذا اإلشارات، باقي الستقبال واالنتباه بالتمركز يقوم
َها  قَالَۡر َنۡملَة    النملة يُّ

َ
َها  والنداء لتنبيهل أداة هنا والياء ، َيَٰٓأ يُّ

َ
 .َيَٰٓأ

 في يجري فالنمل ،l’hexanol مادة وهي الثانية الكيماوية المادة بإصدار النملة ثم تقوم
 بعيداً  النمل يتوجه ال ولكي الخبر، مصدر لمعرفة األولى للمادة استقباله بعد االتجاهات كل

  سليمان سيدنا نملة فعلته ما وهذا فيه، يسيرون الذي الطريق لهم تحدد أن النملة على فيجب
 المساكن، باتجاه يذهبوا أن لزمالئها النملة من توجيه وهذا ٱۡدُخلُواْ َمَسَِٰكنَُكۡم  : قالت عندما
 .النمل حركة توجيه يطابق ما وهذا الطريق، لهم حددت هي التي إذن

 المادة وهذه(  l’undécanone مادة) هي النملة تصدرها التي الكيماوية الثالثة والمادة
 العبارة في قولها في النملة به قامت ما وهو النمل، لباقي الخطر سبب توضيح بالضبط دورها
 لسان على اآلية ذكرته ما مع تماماً  يتطابق وهذا ،َل ََيِۡطَمنذُكۡم ُسلَۡيَمَُٰن وَُجنُوُدهُۥ   الثالثة
 هذا لمواجهة استعداد في يدخل ةالماد هذه النمل فيها يستقبل التي المرحلة هذه وفي النملة،
 .الخطر

 بها ( توجهle butylocténal)  خاصة كيماوية مادة النملة تصدر الرابعة المرحلة وفي
لى الدفاع إلى النمل باقي  وَُهمۡ   األخيرة عبارتها في ذكرت النملة نجد ولهذا الدفاع، هذا نوع وا 

 إلى تؤدي التي الهجوم مرحلة إلى االنتقال من النمل باقي النملة منعت وبهذا ،َل يَۡشُعُروَن 
 وقوة فطنتها وحسن مقالتها عجيب من السالم عليه سليمان سيدنا تبسم فقد ولذلك (1)الموت،
  .تعبيرها

 
 

                                                           

 نقالً  م،2017مارس23تاريخ االطالع:  النمل، عند سالنف عن الدفاع يوليو(.5م.2006) وديعة عمراني. (1)
 (. (http://4san4.com/vb/showthread.php?t=3624 :موقع عن

http://4san4.com/vb/showthread.php?t=3624)
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 الرابع: رماأل

ن وادي النمل ليس واديا للحشرة المعروفة، بل هو واد كان يقيم فيه البشر، حيث ورد إ
معجم ن يَّ ، وبَ (2) وعسقالن (1)روس ان وادي النمل يقع بين جبرينفي القاموس الشهير تاج الع

وادي النمل واد حقيقي يقع إلى الجنوب من دمشق بحوالي مئة ميل على البحر أن البلدان 
  (3). المتوسط إزاء بيت المقدس أو قريبا من ذلك

وليس فيه ما ورد في كتب اللغة هو تحديد لمكان وموقع وادي النمل بأن  ويرد على ذلك
 ما يفيد أنه وادي  يسكنه البشر وليس النمل، فذكر الزبيدي في كتابه )تاج العروس( أن وادي

فنجده حدد المكان ولكنه لم يذكر شيئا عن السكان، وكذلك  (4)وعسقالن، جبرين يقع بين: النمل
 وادي نهأ يزعمون واد وعسقالن جبرين بيت في كتاب )معجم البلدان( للحموي حيث يقول: "وبين

 الوادي، لهذا أماكن التفاسير بعض وقد ذكرت ،"(5 )داود  بن سليمان خاطبت التي الّنملة
 ال باأللفا  العبرة ألن ذلك يهمنا ال ولكن(6)بالطائف، هو وقيل النمل، كثير بالشام واد إنه: فقيل

 . بالمكان

 النمل وليس هم هيسكن من أولب ورد أن سبب تسمية هذا الوادي بواد النمل أنكما 
مّما يؤكد علي أنه واد للحشرة   (7)بالنمل، ممتلئ وادي أنه يهمنا الوادي، الذي هذا هو أين مهما

 المعروفة .  
بوجود مكان من األرض اسمه وادي النمل  فهذا احتمال عقلي، ولكن  ولو سلمنا جدالً 

َها وقولها قَالَۡر َنۡملَة  ماذا نفعل في قوله تعالى:  يُّ
َ
؟ فهل يمكن لغة أن يكون ٱنلذۡمُل  َيَٰٓأ

                                                           

 .(519 /1)ج البلدان ووّزة، الحموي، معجم المقدس بيت بين بليد: جبريل في لغة :ِجْبرينَ  َبيتُ  (1)
 البحر ساحل على فلسطين أعمال من بالشام نون، مدينة وآخره قاف، ثم ثانيه وسكون أوله، بفتح :َعْسَقالنُ  (2)

 .(122 /4)ج السابق المرجعالشام ،  عروس لها ويقال جبرين وبيت وزة بين
 (.7/437)جان ر: بشير  الدين، التفسير الكبير (3)
 .(185/ 40) العروس ان ر: الزبيدي، تاج (4)
 .(519 /1)ج البلدان الحموي، معجم (5)

، أبو حفص، (183 /6)ج كثير، القرآن الع يم ابن ، (169/ 13) القرآن ألحكام ان ر:القرطبي، الجامع(6) 
 .(85 /4)ج السمعاني ، السمعاني، تفسير (127/ 15) الكتاب علوم في اللباب

 .(459 /1)ج التفاسير الخطيب، أوضح (7)
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َم َضاِحًٗك في قوله:  يرزا بشيرالناس هم النمل؟ وماذا يقول الم ِن قَۡولَِهاَفتَبَسذ ؟  [19النمل:] م 
  (1)والضمير عائد عليها.

 الخامس: مراأل

 المفسرين علم منطق الطير وكان يفهم لغتها، ولكن ن القرآن الكريم يقول إن سليما
 فهم كالم النملة.   أن سليمانيقولون 

َها ٱنلذاُس ُعل ِۡمنَا  ويرد على ذلك بما ورد في كتب التفاسير في تأويل قوله تعالى: يُّ
َ
َوقَاَل َيَٰٓأ

رۡيِ  أراد أن ي هر فضل اهلل عليه فبين  [ أن المعنى المراد أن سليمان 16النمل:]َمنِطَق ٱلطذ
نما أيضا، الحيوان وجميع الطير لغة يعرف فكان( 2)،كالم الطير فهمه أن اهلل تعالى للناس  وا 
 في البعث وفي الشمس عن الت ليل في يحتاجه سليمان جند من جنداً  كان ألنه الطير ذكر

 مثل داود بن سليمان كان نمل وقيل(  4)الطَّير، من والنمل: وقيل( 3)بالذكر، فخص األمور
 ( 5).الذباب

ن المقصود بالنملة هي إمرأة تسمى نملة، وأن وادي سبق يتضح بطالن القول بأمَما  
النمل هو وادي للبشر، فالصحيح أن النملة المذكورة في كتاب اهلل تعالى هي الحشرة المعروفة 
وليست امرأة من البشر وأن الوادي هو وادي كان يكثر فيه النمل الحقيقي وليس أناس يعيشون 

 فيه.

 انية: وموقف القادي سليمان  هدهدرابعاا: 
 من جنوده أن أعطاه اهلل تعالى جي  ع يم جمع من نعم اهلل علي سيدنا سليمان 

 يلونه، الذين هم وكانوا اإلنس في كبيرة وع مة أبهة في فيهم ركب يعني والطير، واإلنس الجن
بأجنحتها،  منه أ لته حر كان فإن رأسه، فوق ومنزلتها والطير المنزلة، في بعدهم وهم والجن
 قسَّم قدوله، مرتبة هي التي منزلته عن أحد يتقدم لئال آخرهم على أولهم فيكف  يوزعونوهم ال
   (6) .بها الموكل و يفته له وكل وايته، له فكل   جنوده، على والو ائف المهام

                                                           

 .( 168-167: ص)والتأويل اإلنكار ودياجير التنزيل بصائر بين والغيبيات سالمة، المعجزات(1) 
 .(437/ 19) الطبري، جامع البيان(2) 
 .(182 /6)ج كثير، القرآن الع يم ، ابن(167/ 13) ،الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، (3) 
 .(355 /3)ج التفسير علم في المسير الجوزي، زاد(4) 
 .(439/ 19) البيان جامع الطبري،(5) 
 (182 /6)ج القرآن الع يم كثير، ان ر: ابن (6)
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 ع يم بخبر شأن خاص حيث جاء الهدهد وكان للهدهد دون سائر جي  سليمان 
ۡم ََكَن مَِن ول تعالى: يق  سليمان اهلل لنبي يقين ونبأ

َ
َّى ٱلُۡهۡدُهَد أ

َ
رۡيَ َفَقاَل َما ِيَ َلٓ أ َد ٱلطذ َوَتَفقذ

َبنذُهۥ َعَذابٗ  ٢٠ٱلَۡغآئِبَِّي  ِ َعذ 
ُ
ۥٓ َۡل اۡذَمَنذُه

َ
ۡو َۡل

َ
ا أ َطَٰن   ا َشِديدا

ِ بُِسلۡ َِيَِن 
ۡ
ۡو َِلَأ

َ
بِّي   أ  َفَمَكَث َغرۡيَ بَعِيد   ٢١ مُّ

َحطُر بَِماَفَقاَل 
َ
ِۢ بِنََبإ   أ فكان لقصته من   [22-21] النمل: ٢٢يَقٍِّي  لَۡم َُتِۡ  بِهِۦ وَِجۡئتَُك مِن َسبَإ

 األهمية ما لها حتى ذكرت في كتاب اهلل ،حتى يستنبط منها المؤمنون العبر والع ات.

وعلى الروم من وضوح اآليات الكريمة التي تناولت الحديث عن الهدهد إال أن القاديانية 
تها تجنت على النصوص وخالفت أقوال المفسرين واعترضت على حمل الهدهد على كعاد

 يجمع أن مهمته كانت ،  سليمان جنود من جندي الهدهدالحقيقة في سورة النمل، واعتبرت
 .المعلومات له

أحد أمراء األسرة األدومية الذي كان قائدا في جي  بأنه الهدهد فقد أول الميرزا بشير 
وكانت تعي  خاضعة لملكه،   وكانت األسرة األدومية  من أعداء سليمان ،  سليمان 

مر عليه، فأعرب آقائده الهدهد  ن أنه ربما خانه وذهب إلى األعداء للت  فلما فقد سليمان 
ني إعن قلقه ووضبه فقال : مالي ال أرى الهدهد أم أنه قد واب وهرب؟ ف  سليمان 

  (1)ه إال إذا أتاني بعذر واضح يبرر ويابه. أو سأقتل سأعاقبه عقابًا شديداً 

 ،  فأولباطنياً  ولم يختلف محمد علي عن الميرزا بشير فكالهما يفسر النصوص تفسيراً 
ادعى الهدهد وكان رئيس البوليس السري في حكومة سليمان، و  ىكان يسم بأنه إنسانالهدهد 

 (2) .كأسد وويره في العرب بتسمية الرجال بالحيوانات والطيورأن هذا وفق عادة العرب 
 تبرير تأويله بعدة مبررات وهي:الدين وحاول الميرزا بشير 

 المبرر األول:

 كل ذي عقل سليم، اال يمكن أن يقبله فوضويةلكالم الهدهد فكرة  ن فهم سليمان إ 
 في بالط سليمانألن ذلك يعني أن الطير كان أكثر ذكاًء من جميع األمراء والوزراء والعلماء 

 ، بل يؤكد وباء سليمان كون الهدهد قائداً  ىن ال يدل عليقول المفسر و ،  والعياذ باهلل
لفتح بالد اليمن بجي  من الحمام والزواليل والهداهد  فمن المستحيل أن يخرج سليمان 

                                                           

 (.7/445الدين ، التفسير الكبير)ج بشير (1)
 (.3/1435)ج(، نقاًل عن: محمد علي، بيان القرآن 42( الندوي، القادياني )ص2)
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بل عند وصوله سيخرج األطفال بالنبال  تغلب على جي  مثل هذا ال يتطلب جيشاً الو  والسمان،
  (1) .رع ويجعلون اليوم يوم عيد ألهلهم إذ يهيئون لهم شواء لذيد من لحوم الطيورإلى الشوا

حاطته الهدهد كالم فيبأن  ما سبقويرد على   لسليمان  اهلل من ابتالء بالخبر، وا 
 ،  ٌلطفاً  ويكون علمه، إليه وليتصاور له، وليعلم أن فوق كل عالم من هو أعلم منه، وتنبيه 
  (2)العلماء. فتنة هو الذي اإلعجاب ترك في له

ر له َمْن  ُيَعدُّ تكريمًا له  ألن ربه لكالم الهدهد  فهم سليمان  إن المخلوقات من سخَّ
 (3)كالهدهد.  يخدمه

 له سخر كما الطير من وطائفة الجن من طائفة  لسليمان  تعالى سخر اهلل إن
فقط، بل كان هناك اإلنس  مكون من الطيور فلم يكن جي  سليمان  (4)اإلنس، من طائفة

والجن، وقد بين بعض المفسرين أن دور الطيور أن ت ل سليمان والجنود من الحر، وأنه كان 
تزداد قوته بوجود الطيور وليس كما  يستعين بالهدهد لتعين مكان الماء، إذا فجي  سليمان 

 يدعي الميرزا بشير أن جيشًا به الطيور يستطيع التغلب عليه الصبية.
الطير  ، ألم يرسل اهلل إنه ما المانع أن تكون الطيور من جنود سليمان  ثم

 أبرهة ورئيسهم الحبشة من الكعبة لتخريب َقِدموا األبابيل للقضاء على أصحاب الفيل الذين
ألم يأبى الفيل المضي إلى الكعبة  (5)تدميرا، تضليل بأن دمرهم اهلل  في سعيهم  األشرم، وجعل

أليس الذي أرسل الطيور لحماية بيته  (6)برك رافضا التقدم، مكة إلى وجهوه وكلما وهدمها،
       الحرام، وجعل الفيل يتمنع عن التقدم نحو الكعبة قادر علي تسخير الطيور لرسوله

 ؟سليمان 
 
 
 
 

                                                           

 (.7/440)جالدين، التفسير الكبير ان ر: بشير (1)
 .(359 /3)ج الكشاف  ان ر: الزمخشري، (2)
 .(6728 ص) الشعراوي ان ر: الخواطر، تفسير (3)
 .(2635 /5)ج القرآن  الل ان ر: قطب، في (4)
 (605/ 24) البيان جامع ان ر: الطبري، (5)
 (192 /20)ج القرآن ألحكام القرطبي، الجامع (6)
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 المبرر الثاني:

لم يرض أن يدوس نملة واحدة تحت قدمه عمدًا، فكيف   ن أن سليمان و المفسر  ذكر  
تلئ وي ًا ليهدد الهدهد الذي ال عقل له وحجمه بحجم العصفور: ألعذبنه ... فمن المحال أن يم

  (1) يتوقع نبي من الطيور ما يتوقعه المرء من أذكياء الناس.
لم يحمل الهدهد فوق طاقته، بل كان للهدهد عمله الذي  إن سليمان  ويرد على ذلك

الطير ولم يجد  سليمان تفقد عته، وعندما يقوم به وفق قدراته كطائر وليس فوق استطا
ال بد في هذه الحالة من الحزم الذي يقطع دابر الفوضى في مهدها  ليستقيم بعد كان الهدهد، 

 ، وعندما تخلف الهدهد دون علم القائد، حق لسليمان ذلك األمر، وتستمر الرعية في طاعته
عنه،  المؤاخذة وتنفي عذره، وضحت قوية أن يعلن عن عقابه له في حالة عدم تقديم حجة

 الهدهد حجة يسمع أن قبل نهائياً  قضاءً  شأن الهدهد في يقضِ  لم ونالح  أن سليمان 
َطَٰن  : العادل النبي سمة تبرز ثم الغائب، ومن

ِ بُِسلۡ َِيَِن 
ۡ
ۡو َِلَأ

َ
بِّي   أ يعاقب  لم (2)[،21النمل:]  مُّ

له اعتذر ألنه  الهدهد سليمان  : بقوله يبدأ القصة ثنايا في ويبته عن دالهده وعذر 
  بِنَبَإ ِۢ َحطُر بَِما لَۡم َُتِۡ  بِهِۦ وَِجۡئتَُك مِن َسبَإ
َ
[ 22 ]النمل:يَقِّيٍ  أ

(3)  

 المبرر الثالث:

كان يملك جنود الجن واإلنس والطيور، ولكن  أن سليمان الكريم أخبر القرآن   
الجي ، فيقول: ما لي ال أرى الهدهد؟ إن الدول ال الغريب أنه ال يفكر إال في الهدهد من بين 

يقوم بتعبئة عجيبة  تقبل عند التعبئة أي إنسان قامته أقل من خمسة أقدام، ولكن سليمان 
واألورب أنه لم تكن في جيشه أي كتيبة خاصة بالهداهد  حيث يقبل طير الهدهد في جيوشه!

  ما العمل الذي سينجزه؟بل فيه هدهد واحد فقط! فما الحكمة من اصطحابه؟ و 
 خاصة كتيبة أي جيشه في تكن لم أنه واألورب قول الميرزا بشير:"والجواب على 

َّى  فيرد عليه بأن الهدهد المذكور في قوله تعالى: !فقط واحد هدهد فيه بل بالهداهد
َ
َما ِيَ َلٓ أ

 أمة من  ن لسليما سخر الذي يكون هو وقد وذاته، بشخصه هو هدهد خاص ٱلُۡهۡدُهدَ 
 خاصاً  إدراكاً  المذكور وهب الهدهد حيث إن الموكب، ذلك في النوبة صاحب يكون أو الهداهد،

      سخرت التي الخاصة للطائفة كانت الهبة هذه أن بد وال الهداهد، إدراك نوع من ليس
                                                           

 (.266ان ر: بشير الدين، أحسن القصص )ص (1)
 (2638 /5)ج القرآن  الل ان ر: قطب، في (2)
 .(2633 /5)جالسابق  مرجعال (3)
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 الهدهد ذلك من  هر الذي اإلدراك نوع فإن. الطيور وجميع الهداهد لجميع ال لسليمان 
الناس، وليس في ذكاء الهدهد  من األتقياء األذكياء العقالء مستوى يعادل مستوى في الخاص

ليزداد  فالهدهد بحد ذاته من النعم التي سخرها اهلل لسليمان  ما يقلل من ذكاء سليمان 
  (1)قوة وسلطان في ملكه.

 رعليه فقد ذك عن عمل الهدهد وتفقد سليمان  بشير الدينأما عن تساؤل 
 :  وهي في ذلك عدة أمور المفسِّرون

أنَّ الشمس دخلت من موضع الهدهد حين واب، فكان ذلك سبب تفقد الطير ليعرف من  -1
 أين دخلت الشمس . 

 الماء مقاييس ألن ،ليدله على مكان الماء تحت األرض إلى الهدهد   سليمان حاجة -2
  .هطلب ولذلك وبعيده، قريبه بين الفصل يعرف وكان إليه، كانت

لزومها للمراكز والمواضع التي عيَّنها لها، و الحاضر منها والغائب   سليمان  لين ر -3
  (2).وهذا هو  اهر اآلية 

 ستخدام الكلب للحراسةكإ ، و استخدام بعض الحيوانات في الجي على أحد إمكانية وال يخفى
لتعبئة أي إنسان قامته إن الدول ال تقبل عند اويقول  ؟فهل يعترض الميرزا بشير على ذلك مثاًل،

 ؟أقل من خمسة أقدام
 المبرر الرابع:

أن الهدهد قال كذا وكذا ، مع أنه يتحدث هنا عن معرفة سليمان الكريم يعلن القرآن   
  منطق الطير، فكان المفروض أن تذكر هنا معجزة سليمان . (3) 

منطق الطير  لمنطق الهدهد نموذج لفهمه  ويقال في هذا المقام إن فهم سليمان 
فما الهدهد إال طائر من جملة الطيور التي تعلم سليمان منطقها، وبين القرآن أن اهلل مّن َعلى 

 داود وسليمان عليهما السالم بمعرفة منطق الطير وأنها من نعم اهلل عليهما.

 

                                                           

 .(2636 /5)ج القرآن في  الل ان ر: قطب،(1) 
 .(550/ 24) الغيب مفاتيح الرازي، :ان ر (2) 
 (.267ان ر: بشير  الدين، أحسن القصص )ص (3)
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 مع قصته في قصة الهدهد الواردة في سورة النمل: "حلقة ♫يقول سيد قطب    
 الطير منطق له اهلل تعليم من الناس على سليمان يعلنه بما السياق لها يمهد بأ،س وملكة الهدهد

عطائه   (1) ".المبين فضله على هلل وشكره. شيء كل من وا 

 الخارقة طريق على به خاصاً  شأناً  فكان  لسليمان  اهلل وهبه ما فأما ويقول أيضا:"
 في وويره الطير وسائل لتفهم االجتهادو  منه المحاولة طريق على ال. البشر مألوف تخالف التي

 (2)اليوم"  العلماء حال هو كما والحدس، ال ن طريق على التفاهم،

نه    لغات عباده من عبداً  يعلم أن اهلل، على شيء وأهون شيء أليسر ويقول أيضًا: "وا 
ن ،اجتهاد وال محاولة بال منه، لدنية هبةوالحشرات، والحيوان الطير  لحواجز إزاحة إال هي وا 
 شقاً  إال يكن لم كله هذا أن على! األنواع هذه خالق وهو ،األنواع بين اهلل أقامها التي النوع
 الجن من طائفة تسخير فكان اآلخر الشق أما ،سليمان لعبده اهلل أتاحها التي للخارقة واحداً 

 له سخرها تيال والطائفة ،بسواء سواء اإلنس من كجنوده أمره، وطوع إمرته، تحت لتكون والطير
 قصة في ذلك يبدو، الطير أمة في ن ائرها إدراك من أعلى خاصاً  إدراكاً  وهبها الطير من

 ذلك وكان .وأتقاهم وأذكاهم الناس أعقل يدركه ما وقومها سبأ ملكة أحوال من أدرك الذي الهدهد
 إدراك للطير يكون أن على جرت الخلق في اهلل سنة إن حقيقة ،واإلعجاز الخارقة طريق على

ن اإلنسان إدراك مستوى إلى يصل ال ولكنه بينه، فيما يتفاوت خاص  هذا على الطير خلقة وا 
نها ،العام الكوني التناسق سلسلة في حلقة النحو  العام، للناموس -مفردة كحلقة -خاضعة وا 
 نسخة هو اليوم، يولد الذي الهدهد إن وحقيقة ،به وجدت الذي النحو على وجودها يقتضي الذي
ن ،الهداهد وجدت أن منذ السنين، من ماليين أو ألوف منذ وجد الذي الهدهد من  هناك وا 

 بلا ومهما ،األول الهدهد من األصل طبق تكون تكاد نسخة منه تجعل خاصة وراثة عوامل
ن.. آخر نوع إلى ليرتقي نوعه، من يخرج ال فهو فيه، التحوير  من طرف -يبدو كما -هذا وا 

 ال الثابتتين الحقيقتين هاتين ولكن ،للكون المنسق العام الناموس ومن الخلق، في اهلل سنة
 جزءاً  ذاتها الخارقة تكون وقد. والنواميس السنن خالق اهلل يريدها ما عند الخارقة تقع أن تمنعان

 يخرق اهلل، إال يعلمه ال الذي موعده في ي هر جزءا. أطرافه نعرف ال الذي العام الناموس من

                                                           

 .(2632 /5)ج القرآن  الل قطب، في (1)
 .(2634 /5)ج السابق المرجع (2)
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 سليمان، هدهد وجد وهكذا. العام والتناسق الخلق في اهلل ناموس ويكمل للبشر، عهودالم المألوف
  (1) .الزمان" ذلك في له سخرت التي الطير من الطائفة كل وربما

 المبرر الخامس:

أن الهدهد ليس من الطيور السريعة الطيران حتى يقال أنه طار كل تلك المسافة   
بينما يتضح من القرآن أن الهدهد  ،في المنطقة التي يولد فيها الطويلة، بل الحق أنه عادة يموت

 ئة  ميل دون انقطاع، ثم عاد إلى سليمان اطار من الشام إلى ُملك سبأ ألكثر من ثمانم
   . (2)وهذا يعني أنه أسرع من الطائرات، وأن المعجزة للهدهد وليس لسليمان  ،بخبرهم

 لعدة أسباب منها:ويرد على ذلك بأن اختيار الهدهد كان 

باإلضافة إلى   (3)الفراسة، وصحة والحكمة العلم عالمات من فيه عاين أن سليمان -1
أعطى الهدهد قدرات  أن الهدهد يبقى أسرع من أي جندي بشري، وقد يكون اهلل

 عالية في الطيران تفوق الطائرات في عصرنا. 
انها، فمن السهل عليه أن الهدهد هو من جاء بخبر بلقيس وقومها وهو من يعلم مك -2

 الوصول للمكان دون صعوبات، كما أن لديه الروبة القوية في هداية أهل سبأ.
أراد أن يشعر بلقيس وقومها بقوته وبما سخر له  من الطير،  يحتمل أن سليمان  -3

 وتقودها الملكة قلب في لتؤثر تؤيده، التي الخارقة القوة م اهر فأرسل الهدهد  لعرض
 .لدعوته واإلذعان اهلل،ب اإليمان إلى

لملكة سبأ لهو أمر في واية الحكمة   إن اختيار الهدهد للذهاب بكتاب سليمان  -4
أن يثبت الهدهد صدقه، باإلضافة أنه طلب منه أن ين ر ماذا  حيث أراد سليمان 

يجيب القوم وملكتهم، ويأتي بالخبر لسليمان
َصَدقَۡر  يقول تعالى:( 4) 

َ
قَاَل َسنَنُظُر أ

 
َ
َِٰذبَِّي أ لۡقِۡه إَِِلۡهِۡم ُثمذ َََولذ َعۡنُهۡم فَٱنُظۡر َماذَا  ٢٧ۡم ُكنَر مَِن ٱلَۡك

َ
ٱۡذَهب ب ِِكَتَِِٰب َهََٰذا فَأ

لِِۡقَ إَِيذ كَِتَٰب   ٢٨يَرِۡجُعوَن 
ُ
ٓ أ ِ ِ ِ ْ إ َها ٱلَۡملَُؤا يُّ

َ
ِمۡسِب  إِنذُهۥ مِن ُسلَۡيَمََٰن ِإَونذُهۥ ٢٩َكرِيمإ  قَالَۡر َيَٰٓأ

 ِ ، بعضاً  بعضهم مراجعة من ذلك بعد [، وما30-27]النمل: ٣٠ٱلرذِحيمِ   ٱلرذِنَٰمۡحٱّللذ

                                                           

 .(2635-2634 /5)ج القرآن  الل قطب، في(1) 
 (.267ان ر: بشير  الدين، أحسن القصص )(2) 
 .(420 /20)ج القرآن علوم روابي في والريحان الروح حدائق ان ر: األمين، تفسير (3)
 .(451-450/ 19) البيان جامع ان ر: الطبري، (4)
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يريد استكشاف أفكار بلقيس وقومها، وهذا أمر اليستطيعه وير  وكأن سليمان 
 (1)الهدهد، فأي جندي أخر يمكنه ذلك ؟ 

 المبرر السادس:

يعلن أن أمانة الشرع لم تحملها  ذلك ألن القرآن الهدهد لم يكن طيرًا، بل كان إنساناً  
 (2) .المالئكة وال السماوات وال األرض، إنما حملها اإلنسان وحده

َد فهموا ما يدل عليه قوله تعالى: ويرد علي ذلك كله بأن أتباع القاديانية لم ي َوَتَفقذ
رۡيَ  رۡيِ وقوله تعالى:  [20النمل:]ٱلطذ ِۡمنَا َمنِطَق ٱلطذ

 أعملوا عقولهم لو أنهمو  [16النمل:]  ُعل 
كما   لسليمان  لما قالوا بهذا، ولقد كان الطير جنداً و أن الهدهد طائر من هذا الطير  لعلموا

رۡيِ َفُهۡم يُوزَُعونَ قال تعالى:  نِس َوٱلطذ   (3) " [16النمل:] وَُحِِشَ لُِسلَۡيَمََٰن ُجنُوُدهُۥ مَِن ٱۡۡلِن ِ وَٱۡۡلِ
ألن أمانة الشرع ال يحملها إال د لم يكن طيرًا، بل كان إنسانا الهدهوقول القاديانية أن   

اإلنسان فهو تبرير خاطئ، فلم يرد في القرآن الكريم أن الهدهد مكلف بحمل أمانة الشرع ولكنه 
بنقل الرسالة إلى بلقيس وقومه، وهذا ليس بمستغرب فال يخفى على أحد  كلف من سليمان 

ائل في الزمن الماضي، وكل هذا ال يمنع من أن يكون الهدهد دور الحمام الزاجل في نقل الرس
أن هذا الهدهد كان هدهد معين يختلف عن باقي  ♫، وقد ذكر سيد قطب داعية هلل 

 (4). اهد لذا خصه القرآن الكريم بالذكرالهد

 المبرر السابع:

يعلم كما أنه   ،أن الهدهد كان يعلم من دقائق الشرك والتوحيد ما ال يعلمه اليوم المشايخ  
جيدًا الشيطان ومكائده حيث يقول: فصدهم أي أن الشيطان قد صدهم وأبعدهم عن سبل قرب 

 (5). من جزاء أفكارهم السيئة اهلل 

 اً عارف اً مؤمنقد ألهم الهدهد، فكان  ويجاب عن ذلك كله ما المانع أن يكون اهلل 
، بل ويعلم  أن اهلل هو المعبود بحقٍّ  ،خالفتهابقضية العقيدة واإليمان باهلل َيَغار عليها ويستنكر م

، وال عجب من كل ذلك لمن قرأ وفهم ، وأنه سبب االنصراف عن عبادة اهللأيضًا قضية الشيطان
                                                           

 .(450/ 19ج) البيان جامع ، الطبري،(188 /6)ج القرآن الع يم كثير، ان ر: ابن (1)
 (.267ر  الدين، أحسن القصص)صان ر: بشي (2)

 .(167ص) والتأويل اإلنكار ودياجير التنزيل بصائر بين والغيبيات سالمة، المعجزات(3) 
 (.5/2639)جان ر: قطب، في  الل القرآن (4) 
 (.267الدين، أحسن القصص )ص ان ر: بشير (5)
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ٍء إِلذ يَُسب ُِِب ِمَۡمِدهِۦ َوَلَِٰكن قوله تعالى : ِن ََشۡ ا  ِإَون م  لذ َتۡفَقُهوَن تَۡسبِيَحُهۡم  إِنذُهۥ ََكَن َحلِيما
ّٗ غَ  (1) . [44] اإلسراء: اُفو

 

 المبرر الثامن:

أن عند ملكة سبأ  أن الهدهد خبير باألمور السياسية أيضا حيث يقول لسليمان  
الهدهد يعلم  ، كما أنما يحتاج إليه الملك يعني أن الهدهد قام بفحص خزائنها ومؤسساتها لك

 (2).جيدًا كيف يجب أن يكون عر  الملوك

محتمل عقاًل،  ذلك هدهد باألمور التي ذكرتها اآليات الكريمة أنويجاب عن معرفة ال
باإلضافة أنه اتضح من اآليات الواردة في  (3)وأن اهلل قادر علي تعليم الهدهد ذلك وأكثر منه،

عن سائر  القصة أن الهدهد ليس كسائر الهداهد بل يتميز عنها كما تميزت ناقة صالح 
في كتابه تعقيبًا  ♫نرد على القاديانية بما ذكر سيد قطب النوق، ويكفي في هذا المقام أن 

 صاحب ،عجيب هدهد أمام أنفسنا علي اآليات التي تحدث فيها الهدهد عن ملكة سبأ : "ونجد
يمان، وذكاء إدراك يماء وتلميح موقفه، طبيعة إلى ويق ة النبأ، عرض في وبراعة وا  .. أريب وا 
 أن ويدرك. اهلل دون من للشمس يسجدون أنهم ويدرك ،رعية هؤالء وأن ملكة هذه أن يدرك فهو

.. الع يم العر  رب هو وأنه واألرض، السموات في الخبء يخرج الذي هلل إال يكون ال السجود
 الخارقة سبيل على الخاص، اإلدراك هذا أوتي خاص هدهد هو إنما ،الهداهد تدرك هكذا وما
 (4)" .المألوف تخالف التي

 المبرر التاسع:

ف يمكن تصور الهدية الكريمة التي حملها طير الهدهد في منقاره، فإن الهدهد ربما كي  
، ثم وضعها أمام حمل الهديةلم يستطع أن يأخذ في منقاره ُعشر الجنيه الواحد، فكيف يا ترى 

  . (5)سليمان 

ويرد على ذلك بأنه لم يقل أحد من المفسرين بأن بلقيس أرسلت الهدية مع الهدهد بل 
عددًا كبير من المفسرين يرى أن بلقيس لم تعرف بأن الهدهد هو من أتى بالرسالة إليها، إن 

                                                           

 .(6730 ص) ان ر: الشعراوي، الخواطر(1) 
 (.443-4/440)جير الكبير الدين ، التفس ان ر: بشير (2)

 .(551/ 24) الغيب مفاتيح ان ر: الرازي،(3) 
 (2639 /5)ج القرآن  الل قطب، في (4)
 (.277ان ر: أحسن القصص) ص (5)
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 المهمة لهذه قومها من اختارتهم من مع ، وأرسلتها  لسليمان الثمينة الهدية سبأ ملكة وهيأت
ِ ُلرِۡسلَةإ إَِِلۡهِم بَِهِديذة   والدليل قوله تعالى:

 ِ ِ ُۢ بَِم يَرِۡجُ   إ والمراد  [ 35]النمل:  ٣٥ٱلُۡمرَۡسلُوَن َفنَاِظَرةُ
  (1)وقومه.  سليمان إلى بالهدية أرسلتهم الذين

ومّما سبق يتبين بطالن قول القاديانية إن الهدهد جندي من البشر من جند سليمان 
 بل الحق أن الهدهد المذكور هو طائر من جملة الطيور ولكنه خص من اهلل بميزات ،

وكان من ضمن مهامه االستكشاف واإلتيان باألخبار لسليمان  ان وكان له شأن عند سليم
علي  ، كما ويتضح منهج القاديانية الباطني الخبيث في تفسير المعجزات، وتطاولها

 األنبياء عليهم السالم. لمعجزات بغضهم على دليل وهذا ،معجزات النبي سليمان 

 :ويستخلص مّما سبق 

 .لنعممن ا عليهما السالم ا وهب داود وسليمانإكرام اهلل تعالى آلل داود وم -1
 من لهما كان ما مع له وشكرهما اهلل بفضل واعترافهما عليهما السالم وسليمان داود إخالص

  (2)وسلطان.  ملك سعة
 مملكته  مهام تسيير في ومساعديه بوزراءه سليمان  يكتفِ  وجوب تفقد الرعية فلم -2

 (3).  ذلك في بنفسه هو باشر بل
، وذلك عندما تفقد الهدهد وأعلن عن عقاب له إن لم  سليمان  والحزم عند والدقة  ةاليق

  (4)يأتيه بسلطان مبين. 
 الريح العاصفة تجري بأمره حيث يريد.   سليمانل تسخير اهلل  -3
   . (5)وهذا يستفد من تأخر العلم بموت سليمان ، تقرير أن علم الغيب هلل وحده -4
 (6) .منه متعجبا سليمان أضحك امم وفطنته النمل ذكاء -5
ر النصوص وتمسكهم بمبررات واهية، واهاتضح من تأويالت القاديانية بعدهم عن   -6

 وتكلفهم في تفسير اآليات الكريمة مما أفرغ النصوص من مضمونها.

                                                           

 .(457/ 19) البيان جامع ، ان ر: الطبري (1)
 .(271 /4)ج الحديث ان ر: عزت، التفسير (2)
 .(1871 /2)ج الوسيط ان ر: الزحيلي، التفسير (3)
 .(2638 /5)ج القرآن  الل ان ر: قطب، في (4)
 .(311 /4)ج التفاسير الجزائري، أيسر (5)
 .(13 /4)ج السابق المرجع (6)
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الع يمة وخاصة تعليمه منطق الطير، وقد  إنكار القاديانية لمعجزات سليمان  -7
 ، وأنه يخص أنبياءه بما يشاء.  م، وتناست قدرة اهللخالفت بذلك القرآن الكري

 كل من: مشروعية -8
 جراء االختبار  .المتهم مع التحقيق وا 
 عنده يدور وما العدو أحوال على للتعرف العيون إرسال مشروعية. 
 لداللتها البال ذات الهامة والكتب الرسائل في الرحيم الرحمن اهلل بسم كتابة مشروعية 

 (1) اهلل. توحيد على
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(18 /4)ج التفاسير الجزائري، أيسر (1)
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 سابعالمبحث ال

 موسى  اتمعجز 

  ودعوته لقومه موسى سيرة  المطلب األول:
  :هونسب هاسمأولا: 

"لسخى تهتسميسبب  الطصريذكر  والخنءوشجرخنءفيوجدوهألهه خولسىفقنل:

(1)"شنوالشجرخوصنلقصطي.

هلسبخولسى "وأخن اصنيثيرفييتنص،فقنل: صنقنهثصنعخرانصنلسىخوفقدذيره

."(2)إصراهي صنإلسحقصنيعقوبصنالوىصنعنزر

 ته:ونشأثانياا: مولده 
أتى منجمو فرعون إليه فقالوا تعلم أنا نجد في علمنا أن    لما تقارب زمان موسى

مولودا من بني إسرائيل قد أ لك زمانه الذي يولد فيه يسلبك ملكك ويغلبك على سلطانك 
من أرضك ويبدل دينك فلما قالوا له ذلك أمر بقتل كل مولود يولد من بني إسرائيل من  ويخرجك

الغلمان وأمر بالنساء يستحيين فجمع القوابل من نساء أهل مملكته فقال لهن ال يسقطن على 
أيديكن والم من بني إسرائيل إال قتلتموه فكن يفعلن ذلك ويأمر بالحبالى فيعذبن حتى يطرحن 

  (3)نهن. ما في بطو 

ولكن عجيب أمر فرعون، فبعد أن أمر بقتل األوالد  من بني إسرائيل يأتيه في البحر 
        تابوت به طفل رضيع، فال يخطر على باله أن أهله ألقوه في البحر لينجو من فرعون

َِك َما يُوَٰٓىَٰٓ قال تعالى:  م 
ُ
ٓ إَِيَٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
ِن ٱقِۡذفِيهِ ِِف ٱتلذ  ٣٨إِۡذ أ

َ
ابُوِت فَٱقِۡذفِيهِ ِِف ٱِۡلَم ِ فَۡليُلۡقِهِ ٱِۡلَمُّ أ

ُخۡذهُ َعُدو   
ۡ
اِحِل يَأ لَۡقۡيُر  بِٱلسذ

َ
ۥ  َوأ ُ ِ وََعُدو   َّلذ

َٰ َعۡيِِنٓ  َعلَۡيَك َُّمَبذةٗ ي  ِ َوتِلُۡصنََ  لََعَ ِِن    ،[39-38]طه:  م 
مه السيدة الفقيرة لتعي  معه في قصر فرعون، وأْن تأتي إليه أ   شاء اهلل أْن يتربَّى موسىيو 

عيشة الترف والثراء، ثم يهيىء الحق سبحانه كذلك امرأة فرعون ليتم هذا التدبير اإللهي لموسى 

                                                           

 (.233 /1)جتاريخ األمم والملوك الطبري، (1) 
 .(3 /2)جقصص األنبياء ابن كثير،  (2)

 .(232 /1)ج والملوك مماأل تاريخ الطبري،ان ر: (3) 
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   فتقول  َولََك   قُرذُت َعّۡي ِ
[ ، فمع ما علمه فرعون من أمر الرؤيا أو 9]القصص:  ي 
  (1)النبوءة ُرّبي الوليد في بيته. 

 : لقومه  دعوة موسى ثالثاا: 
ۡرِضعِيهِو فَإِذَا   قال تعالى: ،في قصور فرعون وشب موسى 

َ
ۡن أ
َ
م ِ ُلوَسَٰٓ أ

ُ
وَۡحۡينَآ إَِيَٰٓ أ

َ
َوأ

و  لۡقِيهِ ِِف ٱِۡلَم ِ َوَل ََّتَاِِف َوَل ََتَۡزِِنٓ
َ
آدُّوهُ إَِِلِۡك وََجاِعلُوهُ مَِن ٱلُۡمرَۡسلَِّي  ِخۡفِر َعلَۡيهِ فَأ َّ ۥٓ فَٱتۡلَ  ٧إِنذا  َقَطُه

ُۗ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِِلَُكوَن لَُهۡم َعُدو ٗ  ، وكان بفطرته   كبر موسى،  [8 -7]القصص:   ا وََحَزناا
سرائيلي فاستنصر اإلسرائيلي بموسى الذي وكز   يميل إلى قومه، وحدث قتال بين قبطي وا 

أن خبره    قوي البنية، وكادت الحادثة تتكرر، فعلم موسى   القبطي وقتله، وكان موسى
َُّجل   انتشر قال تعالى:   وََجآَء 

َ
قَۡصا ٱلَۡمِدينَةِ يَۡسََعَٰ قَاَل ََٰيَُٰموَسَٰٓ إِنذ ٱلَۡمََل

َ
ِۡن أ ََِمُروَن بَِك ِِلَۡقتُلُوَ  م 

ۡ
يَأ

َِٰصِحّيَ  فَٱۡخُرجۡ  ِ ِ لََك مَِن ٱلنذ ِ مدين، وهناك ساعد فتاتين  فهرب إلى بالد، [20]القصص:  إ
أن يزوجه إحدى ابنتيه مقابل أن يعمل  ما، فعرض عليه أبوهما شعيبعلى سقي أونامه

وفي منطقة  ،وقرر موسى أن يعود بأهله إلى مصر ،فتم ذلكمن ثماني إلي عشر سنوات عنده 
 سيناء أوحى اهلل إليه وبعثه إلى فرعون وملئه، ودعمه بأخيه هارون، وزوده بالمعجزات.

  وأن معجزات موسى ،نه هو اهللفرعون فكذب وعصى وادعى أ  دعا موسى
ََٰك  قال تعالى:  وحدد له يومًا ليجمع له السحرة ليغلبوه ،اليد البيضاء والحية مجرد سحر ََى

َ
َهۡل أ

ِس ُطواى  ١٥َحِديُث ُلوَسَٰٓ  هُُّهۥ بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقدذ َّ َُٰه  ل َفُقۡل هَ  ١٧ٱۡذَهۡب إَِيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنذُهۥ َطَِغَٰ  ١٦إِۡذ نَاَدى
 َٰ ن َََزَّكذ

َ
ه َِك َفتَۡخََشَٰ  ١٨لذَك إَِيَٰٓ أ َّ ۡهِديََك إَِيَٰ 

َ
َُٰه ٱٓأۡليََة ٱلُۡكِۡرَىَٰ  ١٩َوأ ى َّ

َ
َب  ٢٠فَأ فََكذذ

 [.21 -15]النازعات: وََعََصَٰ َٰ 

على السحرة وتبين لهم ما كانوا عليه من الباطل   في اليوم الموعود تغلب موسى
لهم ثم اشتد أذاه وبطشه لبني إسرائيل، فعاقبه اهلل وقومه بالقحط فصلبهم فرعون وقت ،فآمنوا باهلل

وفَاَن قال تعالى: ، وبالسنوات العجاف فلم يرتدعوا، وأنزل بهم عقوبات أخرى َنا َعلَۡيهُِم ٱلطُّ
َّۡسلۡ
َ
فَأ

َم َءاََٰيَٰر   َفادَِع وَٱدلذ َل َوٱلضذ َٰ  َوٱۡۡلََراَد َوٱلُۡقمذ َل َفصذ ْ وَ  ر  مُّ وا ْ قَۡومٗ فَٱۡستَۡكَِرُ                            ا ََكنُوا
ۡرِمِّيَ  صرارهم للحق وعنادهم وعتوهم، فرعون قوم تمردفكانت نتيجة  ،[133]األعراف:  ُّمُّ  وا 

 للزروع المتلفة المغرقة األمطار كثرةعلى الباطل أن تتابعت عليهم العقوبات ومنها الطوفان وهو 

                                                           

 (.10879/ 17ان ر: الشعراوي، الخواطر ) (1)
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 زروعهم فأكلوابتالهم اهلل بالجراد  الماء، : طغيانوقيل (1)،الموت كثرةقيل: ، و والثمار
هو السوس الذي يصيب الحبوب، ومفردها ُقمََّلة، وقيل هو الحشرات التي  :الُقمَّل و   (2)،وثمارهم

 في يده منهم إنسان أي يضع عندماف الضفادع، عليهم اهلل سلط وكذلك تهلك النبات والحرث،
 يشربها التي والمياه الضفادع، فيه فترى الغطاء عنه يرفع الطعام فإناء الضفادع  فيها يجد شيء
ن، الضفادع فيها يجد  فكان الدم، وكذلك ومعجزة، آية فهي ،الفم في ضفدعة تدخل فمه فتح وا 
  (3) .وخبالهم وجهلهم وضاللهم، ويهم عن رجعوا ما هذا ومع، دماً  لهم ينقلب شيء كل

وسى أن يهاجر بقومه إلى الشام، فلحقهم فرعون اهلل نبيه م اشتد  لم فرعون وطغيانه فأمرو 
البحر بعصاه بإذن اهلل، فأصبح طريقًا سهاًل   وجنوده، فألجأوهم إلى البحر، فضرب موسى

 فعبر وقومه. 

ومن   وأما موسى ،وعندما حاول فرعون وجنده العبور عاد ماًء. فغرقوا وأهلكهم اهلل
ِۡسِ بِعِبَادِي  ل تعالى:قا، معه فقد وصلوا إلى الضفة األخرى بأمان

َ
ۡن أ
َ
ٓ إَِيَٰ ُلوَسَٰٓ أ وَۡحۡينَا

َ
َولََقۡد أ

َٗك ِِف ٱۡۡلَۡحرِ يَبَٗس ا فَٱۡۡضِۡب لَُهۡم َطرِيقٗ  َّ ۡتبََعُهۡم فِرَۡعۡوُن  ٧٧ َوَل ََّتََۡشَٰ ا لذ َََخَُٰف َد
َ
ِِبُنُودِهِۦ َفَغِشيَُهم فَأ

َِن ٱِۡلَم ِ َما َغِشيَُهۡم  َضلذ فِرۡ  ٧٨م 
َ
ثم طلب اليهود  ،[79 - 77]طه:   ٧٩َعۡوُن قَۡوَمُهۥ َوَما َهَدىَٰ َوأ

من موسى طعامًا فأنزل اهلل لهم المن والسلوى وواصل المسير بهم حتى وصلوا إلى منطقة جبل 
 سيناء.

يومًا، حيث كلمه اهلل وأنزل عليه التوراة  أربعين الجبل وأقام عليه  صعد موسى
ثم عاد إلى قومه فوجدهم يعبدون عجاًل صنعوه من حليهم  ،ن حجروالوصايا مكتوبة في ألواح م

الذهبية، فغضب وضبًا شديدًا، وتخلص منه. وأمرهم أن يقتل بعضهم بعضًا عقابًا لهم، بأمر 
وُتوفي  ،عاماً  40من اهلل. كما أخبرهم أن اهلل كتب عليهم التيه والضياع في صحراء سيناء 

  (4).  خالل هذه الفترة  هارون ثم موسى

                                                           

 (.461 /3)جان ر: ابن كثير، القرآن الع يم  (1)
 (.269 /7)جان ر: القرطبي، الجامع ألحكام  القرآن  (2)
 (.4319 /7)جان ر: الشعراوي، الخواطر  (3)
 (34-35عصرنا الحاضر )ص ان ر: العسيري، موجز التاريخ اإلسالمي من عهد آدم إلى  (4)
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 : رابعاا: فضل موسى 
قد جمع له منزلة النبوة والرسالة واالصطفاء في  تعالى أن اهلل من فضائل موسى  

َُّسوٗل َوٱۡذُكۡر ِِف ٱلِۡكَتَِٰب ُلوَسَٰٓ  إِنذُهۥ ََكَن ُُّمۡلَٗص آية واحدة فقال اهلل تعالى:   ٥١ا  نذبِي ٗ ا َوََكَن 
 (1)الرسل الع ام، وأولي العزم.أي مختارًا، إذ كان من ، [51مريم:

اَل ُتَخيُِّروِني َعَلى ُموَسى، َفِإنَّ النَّاَس " :ملسو هيلع هللا ىلص هلو قومن األحاديث الواردة في فضله 
َل َمْن ُيِفيُق، َفِإَذا ُموَسى َباِطٌ   ِبَجاِنِب الَعْرِ ، َفاَل َأْدِري َأَكاَن ِفيَمْن َصِعَق  َيْصَعُقوَن، َفَأُكوُن َأوَّ

  (2)"َفَأَفاَق َقْبِلي، َأْو َكاَن ِممَِّن اْستَْثَنى اللَّهُ 

 ته:وفاخامساا: 

َعَلْيِهَما َمْوِت ِإَلى ُموَسى َقاَل: " ُأْرِسَل َمَلُك ال،  ورد في الحديث َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 
َلْيِه َفَلمَّا َجاَءُه َصكَُّه، َفَرَجَع ِإَلى َربِِّه، َفَقاَل: َأْرَسْلَتِني ِإَلى َعْبٍد اَل ُيِريُد الَمْوَت، َفَردَّ اللَُّه عَ السَّاَلُم، 

ِبُكلِّ َما َوطَّْت ِبِه َيُدُه ِبُكلِّ َشْعَرٍة َسَنٌة،  َعْيَنُه َوَقاَل: اْرِجْع، َفُقْل َلُه: َيَضُع َيَدُه َعَلى َمْتِن َثْوٍر َفَلهُ 
، ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: ُثمَّ الَمْوُت، َقاَل: َفاآْلَن، َفَسَأَل اللََّه َأْن ُيْدِنَيُه ِمَن اأَلْرِض الُمقَ  دََّسِة َقاَل: َأْي َربِّ

ْنُت َثمَّ أَلََرْيُتُكْم َقْبَرُه، ِإَلى َجاِنِب الطَِّريِق، ِعْنَد َفَلْو كُ " : َرْمَيًة ِبَحَجٍر "، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
  (3) ."الَكِثيِب اأَلْحَمرِ 

في نفس الشأن أن الكثيب األحمر الذي يضم قبر  د من األحاديث التي وردتفاويست
  (4)يقع على بعد رمية حجر من األرض المقدسة، فهو على مشارفها.  موسى 

 والرد عليهاالقاديانية  عند المطلب الثاني: معجزات موسى 
متعددة،  وذلك من خالل سور القرآن الكريم بالحديث عن معجزات موسى  لَ فَ حَ 

والشعراء، والقصص وويرها من السور المكية أو ، والنمل وطه،  عراف،كسورة البقرة، واأل
معجزة العصا واليد واتفق جمهور   المدنية على حد سواء، ومن أشهر معجزات موسى 

   (5)المفسرين من السلف على أنهما من المعجزات  الحسية للنا رين. 
                                                           

 (.548/ 21ان ر: الرازي، مفاتيح الغيب ) (1)
 .3408 ح: (158 /4)جالبخاري: صحيح البخاري ، أحاديث األنبياء/ وفاة موسى وذكره بعد  (2)
 .1339ح :(90 /2)جمن أحب الدفن في األرض المقدسة أو نحوها  /الجنائز البخاري: صحيح البخاري، (3)
 (.104يد، بلسم، معجزات موسى في التوارة واإلنجيل )صأبو ز ان ر:  (4)
 (.186أبو زيد، بلسم، معجزات موسى في التوارة واإلنجيل )ص ان ر:  (5)
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ا وأخرجتها عن مضمونها إال أن القاديانية أولته وبالروم من ثبوت معجزات موسى 
 الواضح وهذا ما سنبينه في هذا المطلب إن شاء اهلل.

 :اليد البيضاءأولا: معجزة 
معجزات  لتدلل علي صدق نبوته، ولتكون حجة على المعاندين   وهب اهلل موسى  

اليد البيضاء والتي أولتها القاديانية وأخرجتها عن   والكفار من قومه، ومن جملة معجزاته 
 معناها الحقيقي.

أما الميرزا بشير يري إن اليد  (1)،محمد علي اليد البيضاء بأنها الحجة المبرهنةفقد فسر 
، ألن أفراد القوم يصبحون وعند التوسع في هذا المعنى فيمكن أن تعني القوم أيضاً  ،تعني األخ

َ  إَِيَٰ َجنَاِحَك ََّتُۡرۡج َوٱۡضُمۡم يَدَ بقوله    فكأن اهلل نبه موسى ،مثل اليد وأنصاراً  أعواناً 
ۡخَرىَٰ  َبۡيَضآَء مِۡن َغرۡيِ ُسوٓءٍ 

ُ
إلى أن يقرب إلي نفسه كل من يصلح من  [22: طه]   ٢٢َءايَةا أ

لمساعدته ويسعى للتقرب إليه، فيصبحون شخصيات نورانية، وت هر على أيديهم كماالت  قومه
  (2) روحانية.
ۡدِخۡل يَدَ قوله تعالى : أما و 

َ
 [،12]النمل: آَء مِۡن َغرۡيِ ُسوٓء و َ  ِِف َجۡيبَِك ََّتُۡرۡج َبۡيضَ َوأ

أن الكالم الذي أنزله عليه هو لقومه، فعليه أن  اهلل أخبر موسى  بأن فيفسرها بشير الدين
يذهب إليهم ويلصقهم بنفسه، ويربيهم تربية حسنة، وأن يضم موسى إلى نفسه ذوي الخير والنفع 

 من قومه . 

الحجة المبرهنة أو هو  هممعنى اليد عندأن  ل تأويالت القاديانية السابقة يتبينومن خال
وهذا بال شك تعطيل لمعجزة اليد، ولذلك البد من مقارنة تأويالت القاديانية  (3)،األخ أو القوم

بالنص القرآني وأقوال المفسرين لتبطل تأويالت كل من محمد علي والميرزا بشير فيما يتعلق 
 ويسطع نور الحق.باليد، 

 للقاء  موسى نبيه ُيِعدُّ  وتعالى تبارك الحق أنوبالعودة إلى كتب التفاسير يتضح 
وكان من ذلك اإلعداد تأييده بمعجزة اليد، فهي  (4)،األلوهية ادعى الذي فرعون عدوه مع مرتقب

                                                           

 (. 2/766)ج(، نقاًل عن محمد علي، بيان القرآن 151( القادياني، الندوي )ص 1)
 (.181)ص ان ر: بشير  الدين، أحسن القصص (2)
 السابق. المرجع (3)

 .(9256/ 15جالشعراوي، الخواطر ) ر: ان(4) 
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 ليدا:  "♫والمراد بها اليد الحقيقية، وفي ذلك يقول الشعراوي ،  برهان ثان لموسى 
 َطْوق: والَجْيب (1)"، الَعُضد من بداية الذراع اإلنسان في ويقابله للطائر، والجناح معروفة،
     َوٱۡضُمۡم يََدَ  إَِيَٰ بقوله تعالى:أن يدخل يده في جيبه  موسى  اهلل أمرف ،القميص
َٰ َوٱۡضُمۡم إَِِلَۡك َجنَاَحَك مَِن ٱلرذۡهِبو  : أيضاً وقال ، َجنَاِحَك  ه َِك إَِيَٰ فِرَۡعۡوَن فََذ ّذ نَِك بُۡرَهَٰنَاِن مِن 
يْهِۦٓ     (2) .عضدك تحت فضعها يدك، موسى يا واضمموالمعنى  [،32القصص:  ]  َوَلََلِ

، كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها، تخرج تتألأل كأنها فلقة قمر موسى ف
قاله ابن  ،وير برص وال أذى، ومن وير شين أي من آَء مِۡن َغرۡيِ ُسوٓء و ََّتُۡرۡج َبۡيضَ وقوله: 

  (3)عباس، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، والسدي، وويرهم. 
 ومما سبق يتبين اخآتي:

، وهذا بال شك تعطيل الحجة المبرهنة أو األخ أو القومأولت القاديانية معجزة اليد ب -1
 لهذه المعجزة الع يمة.

خروج يده بيضاء، وهي من اآليات الكبرى  اليد والمراد بها من معجزات موسى  -2
 . وملئه لفرعون   موسى أراها لتيا

 ثانياا: معجزة العصا:
 ثالثة فيوقد حصلت  معجزة العصا من المعجزات الكبرى التي أيد اهلل بها موسى 

 وهي:  مواقف
 وربه ىموس بين المرة هذه وكانت العملية، هذه على ورياضته   موسى ِلُدْربة وكان :األول
 ،بقلب باشرها بل يتراجع، أو منها يتهيِّب لم فرعون أمام مزاولتها وقت أتى إذا حتى تدريبًا 

 .واثق ثابت
 .له ترويعاً  بمفرده فرعون مع كان :الثاني

 .تجميعاً  السََّحرة مع :الثالث

 

                                                           

 .(9254/ 15الشعراوي، الخواطر )ان ر:  (1)
 (.297/ 18الطبري، جامع البيان ) (2)
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  (1). تكرار المسألة في وليس دور، وله لحكمة كان المواقف هذه من موقف ُكلُّ و 

إال أن القاديانية لها تفسيرات تختلف  لروم من وضوح معجزة العصا في كتاب اهلل وبا 
  كاآلتي:وهي عن تفسير أهل السنة  

 :تأويل حبال وعصي السحرة -

لَۡقۡواْ  :قوله تعالى تحدث القرآن الكريم صراحًة عن إلقاء السحرة لحبالهم وعصيهم في
َ
فَأ

ولكّنا نجد محمد علي ، [44: الشعراء] ٤٤بِعِزذةِ فِرَۡعۡوَن إِنذا نَلَۡحُن ٱلَۡغَٰلِبُوَن ِحبَالَُهۡم وَِعِصيذُهۡم َوقَالُواْ 
ل محمد علي حبالهم وعصيهم بالوسائل والحيل أوّ  ": ♫يأول اآلية الكريمة يقول الندوي 

في معارضة موسى،  ، والمراد أنهم لم يدخروا جهداً التي عملوها في إحباط سعى موسى 
 (2)قرعه بعصا المالمة"  جاز كقولهم "والعصا م

وعند العودة لكتب التفاسير يتبين أن الحبال والعصي استعملت في معناها الحقيقي وليس 
وَسَٰٓ  تعالى: قال ،المجازي لُۡقونَ قَاَل لَُهم مُّ نتُم مُّ

َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
لَۡقۡواْ ِحبَالَُهۡم وَِعِصيذُهۡم َوقَالُواْ بِعِزذةِ  ٤٣ أ

َ
فَأ

فُِكونَ  ٤٤رَۡعۡوَن إِنذا نَلَۡحُن ٱلَۡغَٰلِبُوَن فِ 
ۡ
لَِۡقَٰ ُلوَسَٰ َعَصاهُ فَإِذَا ِِهَ ََلَۡقُف َما يَأ

َ
َحَرةُ  ٤٥ فَأ لِِۡقَ ٱلسذ

ُ
فَأ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمَّي  ٤٦َسَِٰجِديَن   [47-43 الشعراء: ] ٤٧قَالُوٓاْ َءاَمنذا بَِرب 

فألَقوا  ،: ألقوا ما تريدون إلقاءه من السحرللَسَحرة   عندما ابتدأت المباراة فقال موسىف
نها أحبالهم وعصيَّهم  حيث كانت العصّى والحبال هي آالت سحرهم. وخيِّل للناس المجتمعين 

به  اما يأتو تبتلع  هفألقى موسى عصاه فإذا عصا ،الغالبونهم نهم أوأقسموا بعّزة فرعون  ،تسعى
أن فعل عصا موسى جاوز حد السحر، لم هر فلما  من الفرية والسحر الذي ال حقيقة له، 

إذ تيقنوا أن أمر  ،وقالوا: آمنا برّب العالمين، أنفسهم فسقطوا على األرض سجداً  السحرة يتمالك
    .(3)وانتهت المباراة بغلبة موسى موسى سماوي 

 فعى:ألتحول العصا  -

نذ يقول تعالى: 
َ
ََّءاَها َتۡهََتُّ َكأ ا  لِۡق َعَصاَ   فَلَمذ

َ
َٰ  َها َجآن   َوأ ِۡب  ََٰيَُٰموَسَٰ َل ََّتَۡف ُمۡدبِرٗ  َوّلذ ا َولَۡم ُيَعق 

يذ ٱلُۡمرَۡسلُوَن  ِ ِ َل ََيَاُف دَلَ ِ يأول الميرزا بشير العصا بالجماعة، أي أن جماعة [، 10]النمل:  إ
لوا ستكون نافعة مثل العصا ما دام يجمع أفرادها على يده ويرعاهم، ولكنهم لو انفص  موسى 
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حين ألقى عصاه تحولت حية، فكأنه رأى ما  عن كيانه أصبحوا حية، لذلك نجد موسى 
  (1)سيكون عليه قومه في ويابه. 

"ولما ألقى موسى عصاه تحولت إلى ثعبان يقول بشير الدين في كتابه التفسير الكبير: 
إال وصارت  في حياته أنه ما إن ترك رعاية أمته قليال وبالفعل قد شاهد موسى  ،يجري

خذ قومه يعبدون األصنام في أالجبل أليام  على سامة كالثعبان، فمثال حين ذهب موسى 
العصا على  ىلما رأ وخاف موسى ،وكذلك كلما حصل نقص في رعايته لهم فسدوا هوياب

هيئة الثعبان، فقال اهلل تعالى له ال تخف، إنه قومك، فأمسكهم جيدا يعودوا إلى سيرتهم األولى، 
، بل كلما تقوم برعايتهم أبدياً  داً اأي أن قومك لن يفسدوا في حياتك فس، يكونوا ذوي نفع ع يمو 

 (2)".أنفسهم  يصلحون

ولو انفصلوا عن  ،وما ذهب إليه الميرزا بشير من أن المراد بالعصا جماعة موسى 
تفاسير كتب البعض كيانه أصبحوا حية، ال أصل له من الصحة ولنتوقف مع معجزة العصا في 

  عن الحق. بشير الدينليتبين ابتعاد 

نذَها َجآن    :فالمراد من اآلية الكريمة في قوله تعالى  
َ
ََّءاَها َتۡهََتُّ َكأ ا  لِۡق َعَصاَ   فَلَمذ

َ
َٰ  َوأ  َوّلذ

َُٰموَسَٰ َل ََّتَۡف ُمۡدبِرٗ  ِۡب  ََٰي يذ ٱلُۡمۡرَسلُونَ ا َولَۡم ُيَعق  ِ ِ َل ََيَاُف دَلَ ِ  أمر[، أن اهلل 10لنمل: ]ا  ١٠إ
 القادر المختار، الفاعل أنه على اً واضح دليالً  له لي هر يده  من عصاه يلقي أن  موسى 

 واية في هائلة ع يمة حية الحال في انقلبت يده من عصاه موسى ألقى فعندما ،شيء كل على
فحينها  طراباً اض وأكثره حركة،ال سريعة الحيات من ضرب وهو  الجانك ،الحركة خفةو  الكبر،

 أن ألن اهلل يريد من هذه الحية، فطلب اهلل منه أن ال يخاف ( 3)،ولم يرجع ولى موسى 
 (4). هوتأييد هحمايت، وسوف يتولى وجيهاً  نبياً  هجعليو  رسوالً  هصطفيي

 :فوائد منهاويمكن أن نستخلص من أقوال المفسرين عدة 

ثم إلى الحيونية، وهذه  من جنس النباتية إلى الجمادية تحولت عصا موسى  -1
وَۡجَس ِِف َنۡفِسهِۦ ِخيَفةٗ قفزة تدعو إلى الدهشة بل والخوف لذلك قال تعالى:

َ
وَسَٰ  فَأ مُّ

َٰ قُۡلنَا َل ََّتَۡف إِنذَك  ٦٧ لَۡعَ
َ
نَر ٱۡۡل

َ
وفي اآلية إشارة إلى أنه  ،[68-67]طه:  ٦٨أ

                                                           

 (.7/416)جالتفسير الكبير  بشير، ان ر:(1) 
 (.180، أحسن القصص) صالدين بشير (2)

 (147 /4)ج(،و الشوكاني، فتح القدير 180 /6)جالقرآن الع يم  ،ران ر: ابن كثي(3) 
 (.431/ 19(، )430/ 19الطبري ، جامع البيان ) (4)
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وسوف ينتصر عليهم،  تعالى ُيعده لمهمة كبرى، وأن لهذه العصا دورًا من الخصوم،
 ويكون هو األعلى.

حين تتتبع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجد أن العصا تتحول مرة جان ومرة حية  -2
 (1)،ومرة ثعبان، وهي كلها حاالت للشيء الواحد، مما يثبت بدون شك حقيقة التحول

 وبذلك يبطل ما ذهبت إليه القاديانية من تأويل العصا بالجماعة، أو الحيلة .

 معجزة انفالق البحر: ثالثاا: 
 بنيب الخروج  موسى، فعزم استكبر فرعون وجنوُده في أرض مصر بغير الحق

ومن معه    تعقبوا موسىف ،جنوده و فرعون لهم تنبه البحر إلى بهم يصل أن وقبل إسرائيل،
هنا و  (2)أمامهم، من والبحر ورائهم من فرعون قوم وكانحتى يمنعوهم من الخروج من مصر 

 ومن معه وأورق فرعون وجنوده. حصلت معجزة انشقاق البحر فأنجى اهلل موسى 

وبالروم من صراحة اآليات الكريمة فيما يتعلق بهذه المعجزة إال أن القاديانية ابتعدت 
ِن ٱۡۡضِب ب َِعَصاَ  ٱۡۡلَۡحَر  فَ تعالى:  هلو قعن الحق  وذلك بتأويل 

َ
ٓ إَِيَٰ ُلوَسَٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
ٱنَفلََق فًََكَن فَأ

 فِۡرق  
ۡودِ ٱلَۡعِظيِم  ُكُّ ۡزلَۡفنَا َثمذ ٱٓأۡلَخرِيَن  ٦٣َكٱلطذ

َ
ۡۡجَعَِّي  ٦٤َوأ

َ
ۥٓ أ َعُه جنَيَۡنا ُلوَسَٰ َوَمن مذ

َ
ۡغَرۡقنَا  ٦٥َوأ

َ
ُثمذ أ

باإلسراع في في اآليات السابقة محمد علي الضرب  فسري [66 - 63: لشعراء]اٱٓأۡلَخرِينَ 
فالمراد  (3)عبدًا يسلكه الناس،فتن، ويدعي أن الطريق الذي اختاره موسى كان طريقًا مُ الفرار من ال

 .أسرع ببني اسرائيل على الطريق الموجود
به انطلق بعصاك في يراد   ٱۡۡضِب ب َِعَصاَ  ٱۡۡلَۡحَر   :قوله تعالىفعند محمد علي 

ِِف ا فَٱۡۡضِۡب لَُهۡم َطرِيقٗ  ه تعالى:، واستدل على تأويله بقولالبحر أو انطلق بجماعتك في البحر
َٗك ٱۡۡلَۡحرِ يَبَٗس  َّ : قوله تعالى كما وأول محمد علي  (4)[ 77: طه]  ٧٧  َوَل ََّتََۡشَٰ ا لذ َََخَُٰف َد

  فِۡرق 
ۡودِ ٱلَۡعِظيمِ  فًََكَن ُكُّ قطعة من الماء وأن يكون المراد كل فريق من بني بمعنى  َكٱلطذ

 (5)فرعون، فتراءوا للنا رين كاألطواد الشامخة.  سرائيل ومن جنودإ
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وبعد استعراضنا لموقف القاديانية من انشقاق البحر، كان البد أن نتوقف مع بعض 
َٰٓ تعالى: أقوال المفسرين في  قوله  ا َََر ُكونَ  َءافَلَمذ َّ ۡصَحَُٰب ُلوَسَٰٓ إِنذا لَُمۡد

َ
ٓ   ٦١ٱۡۡلَۡمَعاِن قَاَل أ  قَاَل ََكذ

ِ َسيَۡهِدينِ إِنذ مَ  ب  َّ  فِۡرق   ٦٢َِعَ 
ِن ٱۡۡضِب ب َِعَصاَ  ٱۡۡلَۡحَر  فَٱنَفلََق فًََكَن ُكُّ

َ
وَۡحۡينَآ إَِيَٰ ُلوَسَٰٓ أ

َ
ۡودِ   فَأ َكٱلطذ

 وذلك ليتضح الحق. [64 - 61: الشعراء]٦٣ٱلَۡعِظيمِ 
قَاَل وهم بنو إسرائيل، وجمع فرعون   تنا ر الجمعان: جمع موسى  فعندما

 
َ
ُكوَن أ َّ أي إنا لملحقون، اآلن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلوننا، وذكر أنهم  ۡصَحَُٰب ُلوَسَٰٓ إِنذا لَُمۡد

َِيَنَا َوِمنُۢ َبۡعِد َما وقالوا: ،   قالوا ذلك لموسى، تشاؤما بموسى
ۡ
ن ََأ

َ
وذِينَا مِن َقۡبِل أ

ُ
ْ أ قَالُوٓا

ن ُيۡهلَِك 
َ
هُُّكۡم أ َّ  .[129: األعراف] َعُدوذُكمِجۡئتَنَا قَاَل َعََسَٰ 

ورأت بنو ، فن رت بنو إسرائيل إلى فرعون قد رمقهم قالوا اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا 
على جهة التوبيخ    ساءت  نونهم، وقالوا لموسىفإسرائيل العدو القوي والبحر أمامهم 

ُكونَ : والجفاء َّ انه له بالهداية وال فر" كال" أي فرد عليهم قولهم وذكرهم وعد اهلل سبح إِنذا لَُمۡد
 .لم يدركوكم" إن معي ربي" أي بالنصر على العدو." سيهدين" أي سيدلني على طريق النجاة

فلما ع م البالء على بني إسرائيل، ورأوا من الجيو  ما ال طاقة لهم بها، أمر اهلل  
ا ِِف ٱۡۡلَۡحرِ يَبَٗس ا ۡم َطرِيقٗ فَٱۡۡضِۡب لَهُ  قال تعالى : (1)أن يضرب البحر بعصاه،   تعالى موسى
َٗك  َّ ذكر أن ي (2)،[ والمراد: "أي يابسا ال طين فيه وال ماء "77: طه]  ٧٧  َوَل ََّتََۡشَٰ لذ َََخَُٰف َد

ولما انفلق صار فيه اثنا عشر ، بعصاه   اهلل أمر البحر أن ال ينفلق حتى يضربه موسى
فصار  لماء بينها كالطود الع يم، أي الجبل الع يمطريقا على عدد أسباط بني إسرائيل، ووقف ا

 .وأصحابه طريقا في البحر يبسا   لموسى

فلما خرج أصحاب موسى وتكامل آخر أصحاب فرعون، انصب عليهم وورق فرعون  
ى ألسنة األنبياء فاستحقوا اللعنة عل الفساد، األرض في وأكثروا وتجبروا، طغواالذين (3) ،وجنوده

 (4).وأتباعهم كذلك

 

                                                           

 .(107/ 13)  الجامع ألحكام القرآن (، القرطبي،355-356/ 19ان ر: الطبري ، جامع البيان ) (1)
 .(227 /11)جسابق ال مرجعال (2)
 (107/ 13) الجامع ألحكام القرآن (، القرطبي، 355-356/ 19) جامع البيانان ر:  الطبري ،  (3)
 (.238 /6)جالقرآن الع يم تفسير ان ر: ابن كثير،  (4)
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 : ومن الفوائد المستخلصة من معجزة انشقاق البحر لموسى 

 .وأتباعهم األنبياء ألسنة علىة فرعون وملئه لعن عيشر ت -1
ِ  موسى قول في اإللهية المعية صفة ثبوت  -2 ب  َّ  .إِنذ َمَِعَ 
 . موسى  آيات أع م من البحر انفالق آية -3
نجاء فرعون إهالك -4  وألوهيته اهلل لربوبية بارزة واضحة عالمة إسرائيل بنيو   موسى وا 

 (1).للمعتبرين أيضاً  وع ة عبرة وهي ورحمته وعلمه وقدرته

 لقومه:  موسى  (2)رابعاا: معجزة استسقاء
 مهل ىويسر  ،لهم ىاستسق حين ، موسى هلنبي هإجابتمن نعم اهلل على بني إسرائيل    

لَِقوۡمِهِۦ َفُقلۡنَا ٱۡۡضِب ب َِعَصاَ  ٱۡۡلََجَر  فَٱنَفَجَرۡت مِۡنُه  ۞ِإَوذِ ٱۡستَۡسَِقَٰ ُلوَسَٰ قال تعالى:   (3)الماء،
ةَ َعۡينٗ  نَاس  ٱثۡنَتَا َعِۡشَ

ُ
ۡرِض  ا  قَۡد َعلَِم ُكُّ أ

َ
ْ ِِف ٱۡۡل ِ َوَل َتۡعثَۡوا ِۡزِق ٱّللذ  ّ ْ مِن  هُوا ْ َوٱَۡشَ هَُهۡم  ُلُوا ِۡشَ مذ

 . [60: البقرة]  ٦٠ُمۡفِسِدينَ 

 (4)،ألرضاالسير في و  الضربعلي القادياني االستسقاء في هذا اآلية  بوقد فسر محمد 
بالمسير إلى جبل خاص، واالنتقال بجماعته إليه حيث   أن اهلل أمر موسىفالمعنى عنده 

  (5) سرائيل خيامها وأخبيتها.إوجد اثنتي عشرة عينًا ضرب عليها فصائل بني 
وَسَٰ لُ ِإَوذِ ٱۡستَۡسَِقَٰ  سقاء، فقوله تعالى:كالم محمد علي تحريف لآلية، ولمعنى االستو 
ٱۡۡضِب  :فكان الرد من اهلل   ،السقيا قومهل سأل: أي الدعاء وجه على للطلب السينف لَِقوۡمِهِۦ

يطلب منه  ،واإلنسان حين يستسقي اهلل (6)،بعصاه حجراً   موسى  ضربف ب َِعَصاَ  ٱۡۡلََجَر  
على أن ينزل على بني  تبارك وتعالى كان قادراً  أن اهلل ، والحقمن السماء أن ينزل عليه مطراً 

تعالى أراد أن ُيِري بني إسرائيل مدى اإلعجاز فأعطاهم الماء ه ولكن ،من السماء إسرائيل مطراً 
ولكن من الذي يتأثر بالضرب: الحجر أم العصا؟ العصا هي التي تتأثر وتتحطم ، من الحجر

                                                           

 (.654-653 /3)جان ر: الجزائري، أيسر التفاسير (1) 
  االستسقاء :طلب السقيا من اهلل عند عدم الماء وحبس القطر. ان ر: القرطبي،  الجامع ألحكام القرآن(2) 

 (.418 /1)ج
 (.278 /1)ج ان ر: ابن كثير، القرآن  الع يم (3)
 (. 1/69)جبيان القرآن  ،(، نقاًل عن محمد علي148)ص  ( الندوي، القادياني4)
 (.1/74)ج القرآن بيان علي، محمد(، نقاًل عن 149)ص السابق  المرجع( 5)

 (.383 /1)جالعباس، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ابو(6) 
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كن اهلل سبحانه وتعالى أراد بضربة واحدة من العصا أن ينفلق والحجر ال يحدث فيه شيء.. ول
  (1) .الحجر

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه كان من الممكن أن ينزل الماء من 
، ليعلموا أنه يستطيع أن يأتي الماء من الحجر الصلب ،ولكن اهلل أرادها نعمة مركبة ،السماء

 (.نك)وأن نبع الماء من متعلقات 

أي انشقت منه اثنتا  ا  فَٱنَفَجَرۡت مِۡنُه ٱثۡنَتَا َعِۡشَةَ َعۡينٗ يقول الحق سبحانه وتعالى: 
لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها، حتَّى ال  كانبعدد قبائلكم، وانبعث منها الماء، و  عشرة عيناً 

 (2)يقع نزاع بينهم ، فإذا ما أخذوا حاجتهم ضرب موسى الحجر فيجف.
 فوائد المستفادة: ومن ال

وهذا يبطل قول القاديانية أن   (3)االستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس القطر، -1
اهلل أمر موسى بالمسير إلى جبل خاص، واالنتقال بجماعته إليه حيث وجد اثنتي 

 عشرة عينًا ضرب عليها فصائل بني اسرائيل خيامها وأخبيتها.
، وهو أنهم عطشوا في  اء موسى ذكرت كتب التفاسير السبب في استسق -2

، وهذا رد آخر على منه وهذا يعني عدم وجود الماء في المكان أو قريباً  (4)التيه،
 .القاديانية

  (5)بينت اآليات قدرة اهلل على إخراج الماء من الصخرة الصَماء، بالضرب بالعصا.  -3
 ،الكالم حذف تقديره فضرب فانفجرتفي  ا  فَٱنَفَجَرۡت مِۡنُه ٱثۡنَتَا َعِۡشَةَ َعۡينٗ  قوله :  -4

على تفجير الماء وفلق الحجر من وير ضرب لكن أراد أن  وقد كان تعالى قادراً 
يربط المسببات باألسباب حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد وليرتب على 

  (6)ذلك ثوابهم وعقابهم في المعاد. 
                                                           

 (360 /1)جلشعراوي، الخواطر ان ر: ا (1)
   المختصر في تفسير القرآن الكريم جماعة من علماء التفسير، (، 361 /1)ج الخواطران ر: الشعراوي، (2) 

 (. 9 /1)ج
 (.418 /1)جالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن  (3)
 /1)جطنطاوي (، التفسير الوسيط ل144 /1)جان ر: الزمخشري ،الكشاف عن حقائق ووامض التنزيل  (4)

144) 
 (.94 /1)جان ر: القشيري، لطائف اإلشارات  (5)
 (.419 /1)جالسابق  المرجعان ر:  (6)
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 الدم:خامساا: معجزات الطوفان والجراد القمل والضفادع و 
وفَاَن : تعالى قوله  في الواردة  أما باقي معجزات موسى  َنا َعلَۡيهُِم ٱلطُّ

َّۡسلۡ
َ
فَأ

َم َءاََٰيَٰر   َفادَِع وَٱدلذ َل َوٱلضذ َٰ  َوٱۡۡلََراَد َوٱلُۡقمذ َل َفصذ ْ قَۡومٗ  ر  مُّ ْ َوََكنُوا وا                              افَٱۡستَۡكَِرُ
ۡرِمَِّي  تفسيرهم لها  ىالجراد والقمل والضفادع والدم وويرها فلم أقف علك ،[133]األعراف:   ُّمُّ

"إذًا  يقول الميرزا بشير: فرعون وقومه ىولكن عدها الميرزا بشير من جملة العذاب الذي وقع عل
فقد أنزل اهلل عليهم العذاب تلو العذاب تحذيرًا لهم، وكان في كل عذاب من المزدجر ما يفتح 

أي ال شك  .الصواب، ولكنهم  لوا يقولون في كل مرة إن هو إال خداع.. ىإلعيونهم ويعيدهم 
اهلل تعالى ولكنها مجرد مصادفات في الواقع،  دأن كل هذه األمور تبدو في  اهرها آيات من عن

فأنكروا هذه اآليات الربانية مع أن قلوبهم كانت موقنة أنها ليست مجرد صدفة بل إنها عقاب 
فأنكروا  لمًا واستكبارًا فحسب، ولم يريدوا االعتراف بالحق عنادا وكبرًا. على سوء أعمالهم. 

ف يمكن، يولكن ان ر كيف كان عاقبة هؤالء المفسدين. وما دام فرعون وأصحابه قد أهلكوا فك
يا محمد، أال يلقى معارضوك مصيرًا سيئًا مثلهم؟ إذ يسلكون مسلك فرعون وقومه، فينكرون 

  (1")ا.آيات اهلل كما أنكروه

 اآلياتهم ر انكإل ،تتابعت على فرعون وملئه عذابال من أنواع إذًا هي عند القاديانية 
  . التي جاء بها موسى  الربانية

 الطوفانوما ذهب إليه الميرزا بشير ال يختلف عن موقف أهل السنة من هذه اآليات ف  
  لموسى وآياتوقومه  لفرعون عذاب عند أهل السنة هي والدم والضفادع والقمل والجراد
  (2).نبوته وصحة صدقه بينت

 بينف ،البعض بعضها مع مجتمعة كلها اهلل بها يأت لم أيوكانت هذه اآليات مفصالت 
 على يدل مما واحد، وقت في أخرى آية مع آية توجد فال ،وتطول تقصر مدة وأخرى آية كل

 يكف واحدة آية من وارتدعوا اذكروا فلو يرتدعوا، وأن َيّذكروا، أن في للروبة اإِلنذارات مواالة
 (3) .البأس سبحانه عنهم

                                                           

 (.7/420)جالدين، التفسير الكبير  بشير (1)
 (.435/ 19ج(، الطبري، جامع البيان )97/ 16جالقرطبي، جامع آلحكام القرآن الكريم  )ان ر:  (2)
  (.4320 /7)جان ر: الشعراوي، الخواطر  (3)
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ْ قَۡومٗ : بقوله اآلية يذيل الحق نجد العجائب؟ اآليات من موقفهم كان فماذا ْ َوََكنُوا وا      ا فَٱۡستَۡكَِرُ
ۡرِمِّيَ   عهد وال فيهم خير ال مفسدين مجرمين قوماً  وكانوا والطاعة اإليمان عن استكبرواف ُّمُّ

  (1) .همل
 :اخآياتومما يستفاد من 

 .ويتوبون فيتع ون يذكرون لعلهم بالشدائد عباده أخذه  اهلل تدبير من -1
 يسبق لم إيمانهم أن على دال عليهمالمفصالت  اآليات توارد مع فرعون آل إيمان عدم -2

 (2) .بالضرورة اإليمان تستلزم ال المعجزات اآليات أن على دلوي كما ،القدر به
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.  227 /2)جان ر: الجزائري، أيسر التفاسير  (1)
 السابق. المرجع (2)



  182 

 المبحث الثامن 

 معجزة عيسى 

 ودعوته لقومه المطلب األول: سيرة عيسى 
 :  البشارة بعيسى أولا: 

وروح منه، يقول عليها السالم  (2)إلى مريم (1)تعالى كلمة اهلل المسيح عيسى 
ُِ  بَِكلِ  الحق: ِ َ يُبَِش  ََٰمۡريَُم إِنذ ٱّللذ ِۡنُه ٱۡسُمُه ٱلَۡمِسيُِب ِعيََس  َمة  إِۡذ قَالَِر ٱلَۡمَ َٰٓئَِكُة ََٰي ٱۡبُن َلۡريََم م 
ۡنيَ وَِجيهٗ  هَِّي ا ِِف ٱدلُّ  .[45]سورة آل عمران:  ا وَٱٓأۡلِخَرةِ َومَِن ٱلُۡمَقرذ

إن اهلل يبشرك بأن يكون لك ولد ع يم "بشرت المالئكة مريم عليها السالم، وقالت لها: 
وذا  وسيكون وجيهاً  ،ٱۡبُن َلۡريَمَ ٱلَۡمِسيُِب ِعيََس ؤمنونالشأن، وسيكون االسم الذي يعرفه به الم

في اآلخرة بأن يجعله اهلل  مكانة عند اهلل في الدنيا بما يوحيه إليه من الشريعة، ويكون وجيهاً 
  (3). "لمن يأذن له بالشفاعة فيهم شفيعاً 

ة  أما اللقب وكني ،وقد عرَّف سبحانه وتعالى ذلك المولود بثالثة تعريفات: لقب، واسم
فهو المسيح، وأما االسم فعيسى، وأما الكنية فهو ابن مريم، وهذه التعريفات الثالثة، كل واحد 
منها يومئ إلى معنى قد تحقق في السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم التسليم  

ألي حّي من األحياء،  فأما الكنية فلإلشارة إلى أن نسبه ثابت ألمه اَل ألحد سواها، فليس ابناً 

                                                           

ذكر سبحانه البشارة بأنها كلمة منه، وأن معنى هذه الكلمة شخص حي يسري عليه حكم األحياء اسمه  (1)
  فإذا كان المسيح عيسى ابن مريم، فلماذا اعتبره الكريم كلمة منه  ألنه سبحانه خلقه وأبدعه بكلمة منه

لم يخلق ذلك الخلق، بل خلقه اهلل تعالى خلقا   سبحانه قد خلق األحياء بطريق التناسل ، فإن عيسى 
آخر  خلقه بكلمة منه وهي " كن " فكان، فكان جديرا بأن يعتبر كلمة، وأن تكون هذه الكلمة منسوبة إلى 

يفا لمريم البتول، وتكريما لها بأن تكون ويقول ابن جرير: إن الكلمة هي كلمة البشرى، تشر  اهلل تعالى،
 /3)جأبي زهرة، زهرة التفاسير . البشرى بكلمة من اهلل، أي بخطاب مِن اهلل تعالى مرسل منه إليها

1221.) 
وصانها من كل ما يخد  المروءة  ،اصطفى أمه مريم وطهرها من كل فاحشة، وفضلها على نساء زمانها (2)

 (.607والشرف، طنطاوي، الوسيط )ص 
 .(143 /1)جحومد، أيسر التفاسير  (3)
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عي النصارى تعالى اهلل عما يقولون، وأما االسم فينبئ عن البياض هلل تعالى كما تدّ  وليس ابناً 
 (1) والصفاء المعلم الواضح  فهو ينبئ عن جمال تكوينه، وجمال دعوته وصفاء رسالته.

، وقد جاء بالعبرانية اَركُ المب الصديق، وقيل : معناه: قيلوأما اْلَمِسيُح لقب من األلقاب المشرفة 
َّ  لربه: في شكر عيسى  ۡيَن َما ُكنُر وََجَعلَِِن ُمبَا

َ
 (2).ذلك ويرُ  وقيلَ [، 31]مريم:َكا أ

اذا أخذ، فقيل: ألنه مسح األرض، وروي عن ابن ن مواختلف في المسيح ابن مريم م  
يل: ألنه ممسوح لذلك، وق أنه كان ال يمسح ذا عاهة إال برئ، فكأنه سمي مسيحاً  عباس

بدهن البركة، كانت األنبياء تمسح به، طيب الرائحة، فإذا مسح به علم أنه نبي، وقيل: ألنه كان 
وقيل: ألن الجمال مسحه، أي أصابه و هر عليه، وقيل: إنما سمي بذلك  ،ممسوح األخمصين

 حسناً  اً ألنه مسح بالطهر من الذنوب، والمسيح ضد المسيخ، يقال: مسحه اهلل أي خلقه خلق
  (3).اركاً بَ مُ 

 : ميالد عيسى ثانياا: 

، والدته هي مريم بنت من بيت المقدس بفلسطين في بيت لحم قريباً  ولد عيسى 
عمران، التي تربت في بيت النبي زكريا زوج خالتها، وعرفت بالعفة والطهارة، حملت به من وير 

أنها قدرة مطلقة، ال تحدها نواميس أب  لحكمٍة ع يمة، وهي: بيان كمال قدرة اهلل سبحانه، و 
  :الحياة التي خلقها سبحانه، وعند والدته أكرم اهلل أمه بكرامتين تثبيتًا لها

 األولى: أنه سبحانه أجرى جدواًل من الماء تحت قدميها. 

 الثانية: منَّ عليها بفاكهة الرطب.  

مها في عفتها فأشارت عندما أتت قومها تحمله فكانت المفاجأة مخيفة لها، فاتهمها قو و 
ََۡر   قال تعالى:( 4)إليه،

َ
ََٰمۡريَُم لََقۡد ِجئِۡر َشۡي فَأ ۥ  قَالُواْ ََٰي ۡخَر َهَُٰروَن  ٢٧ا ا فَرِي ٗ   ٗ بِهِۦ قَۡوَلَها ََتِۡملُُه

ُ
َيَٰٓأ

 َسوۡء  
َ
بُوِ  ٱۡلَرأ

َ
ِك بَغِي ٗ َوَما ََكنَۡر  َما ََكَن أ مُّ

ُ
ْ كَ  ٢٨ا أ َشاَّۡت إَِِلۡهِو قَالُوا

َ
ٱلَۡمۡهِد ۡيَف نَُكل ُِم َمن ََكَن ِِف فَأ

                                                           

الشعراوي، الخواطر      (،1221 /3)جزهرة التفاسير  أبو زهرة،(،413 /6)جان ر: الطبري، جامع البيان (1) 
 .(1464-1465 /3)ج

 .(452 /1)ج القرآن تفسير في الرحمن فتحان ر: العليمي، مجير الدين، (2) 
 .(89 /4)ج القرآن  الجامع ألحكامان ر: القرطبي، (3) 
 ابن كثير، (،30 -31موجز التاريخ اإلسالمي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر )ص  ،العسيري ان ر: (4)

من حياة عيسى عليه الصالة . 6073رقم الفتوى:  فبراير(.1م، 2001) ،(2/75)ج والنهاية البداية
 .nethttp://fatwa.islamwebم، 2017إبريل1. تاريخ االطالع: والسالم
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ِ ِ َعۡبُد ٱ ٢٩ا َصبِي ٗ  ِ َِِٰنَ ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَِِن نَبِي ٗ قَاَل إ ِ َءاََى َّ  ٣٠ا ّللذ َِِٰن وََجَعلَِِن ُمبَا َٰ ۡو
َ
ۡيَن َما ُكنُر َوأ

َ
َكا أ

لَوَٰةِ  َكوَٰةِ َما ُدۡمُر َحي ٗ  بِٱلصذ  .[31 – 27]مريم:   ٣١ا َوٱلزذ

 : من فضائل عيسى ثالثاا: 
أنه وجيه في الدنيا واآلخرة،  أولها:بأربعة أوصاف وأحوال   ▐وقد وصفه اهلل 

أنه من الصالحين.  والرابع:أنه يكلم الناس في المهد وكهال،  والثالث:أنه من المقربين،  والثاني:
مثل تقوى  وم فيؤ وقد ذكرت هذه األوصاف كلها ألمه وقت البشارة به، فكانت أجل تبشير ألم ر 

  (1)مريم البتول. 

: َسِمْعُت  َأُبو ُهَرْيَرَة قول ،  ومن األحاديث التي تناولت بيان فضائل عيسى 
 (3)الشَّْيَطاُن ِحيَن ُيوَلُد، َفَيْسَتِهلُّ  (2)َما ِمْن َبِني آَدَم َمْوُلوٌد ِإالَّ َيَمسُُّه "، َيُقوُل: َرُسوَل اللَِّه 

ِيذتََها ثُمَّ َيُقوُل َأُبو ُهَرْيَرَة:  "َوْيَر  َمْرَيَم َواْبِنَها شَّْيَطاِن،َصاِرًخا ِمْن َمسِّ ال  ّ ِعيُذَها بَِك َوذُ
ُ
ٓ أ ِ ِ مَِن ِإَو

ۡيَطَِٰن ٱلرذِجيمِ    (4) .[ "36]آل عمران:  ٱلشذ

: "َأَنا َأْوَلى النَّاِس ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم، ِفي اأْلُوَلى  َعْن َرُسوِل اهلِل  َأُبو ُهَرْيَرةَ  وقول
ٍت، َقاُلوا: َكْيَف؟ َيا َرُسوَل اهلِل َقاَل: اأْلَْنِبَياُء ِإْخَوٌة ِمنْ « َواآْلِخَرةِ  َوُأمََّهاُتُهْم َشتَّى، َوِديُنُهْم  (5)َعالَّ
"  (6)َواِحٌد،   (7) .َفَلْيَس َبْيَنَنا َنِبي 

                                                           

 .(1221 /3)جزهرة التفاسير  أبو زهرة، ان ر:(1) 
 .(164 /4)جصحيح البخاري، . البخاري، يناله بيده من وير حاجز :يمسه الشيطان (2)
 السابق. المرجع يصوت عند والدته. :فيستهل (3)
ۡهلَِها َمًَكنٗ ِب َلۡرَيَم إِذِ ٱنتََبَذۡت َوٱۡذُكۡر ِِف ٱۡلِكَتَٰ َتَعاَي كتاب األنبياء/ َباُب َقْوِل اللَِّه  صحيح البخاري، (4)

َ
ا ِمۡن أ

ا قِي ٗ  /كتاب الفضائل  (،1838 /4)ج مسلم صحيح ،، ومسلم3248ح : (164 /4)ج ،[16]مريم:  ََشۡ
 . 2366ح  : باب فضائل عيسى 

صل قال جمهور العلماء معنى الحديث أو  ،أوالد العالت هم اإلخوة ألب من أمهات شتى :أوالد عالت (5)
. إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصول التوحيد وأما فروع الشرائع فوقع فيها االختالف

 .(1837 /4)جصحيح مسلم  ان ر:
ن اختلفت صفتها وأصول التوحيد والطاعة  :ودينهم واحد (6) المراد به أصول التوحيد وأصل طاعة اهلل تعالى وا 

 .(1837 /4)جصحيح مسلم  .جميعا
   .2365ح  :(1837 /4)ج باب فضائل عيسى  /كتاب الفضائل ،صحيح مسلممسلم، (7) 
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 لقومه: وة عيسى دعرابعاا: 
، وآتاه اهلل تعالى عو إلى عبادة اهللفي الناصرة في فلسطين، وأخذ يدّ  أقام عيسى 

كتاب اإلنجيل، وكان يع  كل من يلتقي به، وعا  مع م أيام حياته في بلدة الناصرة، علمه اهلل 
كمه واألبرص الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل وأيده بالمعجزات الباهرة من إبراء األتعالى 

حياء الموتى بإذن اهلل وأنزل في الدعوة وقد أرسل  (1)عليه اإلنجيل، والزمه الحواريون وا 
مجموعات منهم إلى باقي بالد الشام للدعوة، عاداه اليهود ووشوا به وسعوا إلى التخلص منه، 

سن الثالثة وأقدموا على قتله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ورفعه اهلل إليه وكان في 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويقتل  والثالثين، ينزل آخر الزمان حكما عدالً 

 (2) الدجال، وقد ورد ذكره في القرآن نحو من خمس وعشرين مرة.

 والرد عليها المطلب الثاني: معجزات المسيح عند القاديانية
 ذي افترى مشابهته بالمسيح سيف مسلط على رقبة القادياني ال كانت معجزات عيسى 

ا طالبه الناس بتصديق دعواه بأن هافترى أنه المسيح الموعود، وعند الصفات، ثم نفي كثير م
سى والنبيون من قبل، فما كان منه إال أن جحد يوتي عكما أُ  ،يأتي بشيء من المعجزات

  (    3)واستخف بها  هروبًا من عجزه وكذبه. بمعجزات عيسى 

، وما ذلك إال لغي ه من هذه  لقادياني بكراهيته لمعجزات المسيح ح اوقد صرّ 
  (4)المعجزات، وألن الكثير واجهه بإ هار بعض المعجزات فعجز، ولم يجد إال اإلنكار والتكذيب.

رًا ال حق، وكيف ال نكره أمو  يقول القادياني :"وأما كراهيتنا من بعض معجزات المسيح فأمر
ها وال نرضى ها نكر ... وكم من أمور كانت من سنن األنبياء، ولكنّ توجد حلتها في شريعتنا؟

                                                           

 .الحواريون : هم أنصار عيسى عليه السالم الذين أخلصوا له والزموه، وكانوا عونه في الدعاية إلى الحق (1)
 .(1237 /3)جزهرة التفاسير أبو زهرة، 

سعيد، (، 30 -31د آدم إلى عصرنا الحاضر )صموجز التاريخ اإلسالمي من عهلعسيري، ن ر: اا(2) 
من  نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على اهلل عثمان، 
 .(295 /1)جالتوحيد 

 (.109) ص اللوح، عقيدة القاديانية في المسيحان ر:  (3)
 .(112) صالسابق  المرجع ان ر: (4)
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بها...وكذلك نكره آية خلق الطيور، فإن اهلل ما أعطى رسولنا هذا اإلعجاز، وما خلق نبينا ذبابة 
  (2)أتباع القادياني قول والمهم. ، وقد أقرّ (1)فضاًل عن أن يخلق طيرًا ع يمًا"

، معجزات المسيح  ىعل ةى تفوق معجزاته المفترادعو  ىووصل الحال بالقادياني إل
، ومأله  وضع الغالم عنوانًا عريضاً  في أحد كتبه التي شنع فيها على المسيح  حيث

سيح ابن عنوان :" الرد على أن الم (3)حيث جاء في كتابه إزالة  األوهامبضالالته وأكاذيبه، 
  (4)" ؟مثيل المسيح من المعجزات ىوماذا أر األكمه وفتح آذان الصم  أمريم أحيا األموات  وأبر 

ثبات تفوقه المزعوم، ومن أقواله في ذلك:" يكفى في هذا المقام جوابًا إوحاول القادياني 
أن المسيح الذي ينت ره المسلمون لم يرد في حقه في األحاديث قط أن األموات سيحيون على 

ضافة ليديه، بل جاء فيها أن أح لقد أرسلني اهلل تعالى ليحيا األموات ذلك ياء سيموتون بنفسه، وا 
 (5)وليخرج الراقدون في القبور من قبورهم"، المجزومونى الروحانيون، ولتفتح آذان الصم وليشف

وقال متماديًا في افترائه:" والذي نفسي بيده لو كان المسيح في زمني لما استطاع أن ينجز ما 
ر على يدي، ولوَجَد ُيري تلك اآليات التي ت هأستطيع إنجازه من األعمال، ولما قدر على أن 

 .  (6)ا كان عليه"أكثر ممّ  يّ فضل اهلل عل

هرب من فقد أراد الت،  القادياني لمعجزات عيسى  إنكاريتبين السر وراء مما سبق و 
والعائد بداًل عنه، روم أن المعجزات  زعم أنه مثيل المسيح  خاصة أنهء بمثلها، و يالمج
قد أعطيها أنبياء آخرون، وأعطوا أع م منها، ولكّن الحقيقة أن  مسيح أعطيها ال يالت

  (7)فقط.  القادياني قد عادى كل األنبياء ومعجزاتهم، وليس المسيح 

 . واآلن سنتعرف على موقف القاديانية من معجزات عيسى 

 

 

                                                           

 .(164-163)ص ة البشرىحمامالقادياني،  (1)
 .(143)ص شبهات وردود طاهر،ان ر:  (2)
 .(124) اللوح، عقيدة القاديانية في المسيح (3)
 .(115)ص القادياني، إزالة األوهام (4)
 .(115)ص القادياني، إزالة األوهام (5)
 .(84نوح )ص  سفينةالقاديانية،  (6)

 .(116ص ) ، الميسح عند القاديانيةللوحن ر: اا(7) 
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 : أول: عقيدة القادياني في ولدة عيسى 
 :ى اختالف القاديانية حول ولدة عيس

من وير أب، ويرد على مزاعم النافين لذلك،  ن القادياني يؤمن بوالدة المسيح إ  
يمكن  حيث يقول:"  إن ما تؤكده دراسة القرآن  هو أن المسيح قد ولد من وير أب، وال

مثل عيسى عند اهلل مثل آدم مما يوضح أن والدته أعجوبة  االعتراض على ذلك، إذ قال اهلل إنّ 
  (1)مثله كمثل آدم"  تعالى، ولذلك قال:من قدرة اهلل

 لبشر، حيث  يقول:سر مكنون بالنسبة ل  وذهب الميرزا  بشير إلى أن والدة عيسى 
هذا سر إلهي أسمى من القانون الطبيعي، أو إذا كان ضمن القوانين  ؟،" كيف حملت مريم

   (2).بالنسبة لإلنسان " مكنوناً  الطبيعية فإنه ال يزال حتى اآلن سراً 

محمد علي وهو من زعماء الفرع الالهوري فينكر والدة المسيح من وير أب،  أما
 وأنّ  (3)عى أنها ليست من عقائد اإلسالم التي يجب اإليمان بها وأنها من مبادئ المسيحية،ويدّ 

 (4)المسيح ولد بطريق عادي.

م  على مر القرون، وما ذهب إليه القادياني والميرزا بشير موافق لما أثبته علماء اإلسال 
 وهو مخالف لما يراه محمد علي في تفسيره، لعدة أمور منها:

ۥٓ َءايَةٗ َونِلَۡجَعلَ :قوله تعالى في خلق عيسى  - ۡلرٗ   ل ِلنذاِس َوََّۡحَةٗ  ُه
َ
ِنذا  َوََكَن أ ۡقَِض ٗ   ام    مذ

اع الخلق فإنه على كمال قدرتنا على أنو  والحالة هذه دليالً  ،[، أي ولنجعل خلقه21]مريم: 
تعالى خلق آدم من وير ذكر وال أنثى وخلق حواء من ذكر بال أنثى وخلق عيسى من أنثى 

ِنذا   َوََّۡحَةٗ  :تعالى وقوله ،بال ذكر وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى أي نرحم به العباد  م 
لعبادة وحده ال بأن يدعوهم إلى اهلل في صغره وكبره في طفوليته وكهوليته بأن يفردوا اهلل با

  (5)واألنداد.شريك له وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة واألوالد والشركاء والن راء واألضداد 
ِ  معقبًا على قوله تعالى: ♫يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  - إِنذ َمثََل ِعيََسَٰ ِعنَد ٱّللذ

"كالم حق فإنه ، [59]آل عمران:  ُكن َفيَُكونُ ثُمذ قَاَل ََّلُۥ َكَمثَِل َءاَدَم  َخلََقُهۥ مِن ََُراب  
                                                           

 .(285-284 /9ج )( نقاًل عن كتاب الملفو ات199)ص الخزائن الدفينة القادياني،(1) 
 (.346)ص أحسن القصص، بشير الدين (2)
 .(1/313)جبيان القرآن  ،(، نقاًل عن محمد علي150ص) القادياني، الندوي (3)
 .(315-1،314بيان القرآن )ج ،نقاًل عن محمد علي السابق، المرجع (4)

 .(64 /2)جلبداية والنهاية ر: ابن كثير، اان (5) 
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ليبين عموم قدرته فخلق آدم من وير   سبحانه خلق هذا النوع البشري على األقسام الممكنة
  َزوَۡجَها وََخلََق مِۡنَها  :ذكر وال أنثى وخلق زوجته حواء من ذكر بال أنثى كما قال تعالى

لخلق من ذكرو أنثى وكان خلق وخلق المسيح من أنثى بال ذكر وخلق سائر ا، [1]النساء:
حواء خلقت من ضلع آدم وهذا أعجب من خلق  آدم وحواء أعجب من خلق المسيح فإنّ 

المسيح في بطن مريم وخلق آدم أعجب من هذا وهذا وهو أصل خلق حواء، فلهذا شبهه اهلل 
أن يخلقه من تراب  بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح فإذا كان سبحانه قادراً 

لتراب ليس من جنس بدن اإلنسان أفال يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن وا
اإلنسان وهو سبحانه خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون لما نفخ فيه من روحه فكذلك 

  (1) .المسيح نفخ فيه من روحه وقال له كن فيكون"
 : عقيدة القاديانية المشوهة تجاه ولدة المسيح 

دياني وعدد من أتباعه يؤمنون بميالد المسيح بدون أب، إال أنهم خالفوا أهل روم أن القا
، واشتملت عقيدتهم على مخالفات فاسدة، السنة مخالفات جوهرية فيما يتعلق بوالدة المسيح 

نبي  ىالقادياني قلبه حقدًا عل اإلعجازية، فقد مأل ومنها انتقاص القاديانية من والدة المسيح 
، وذلك لما مّن اهلل عليه من معجزات، جعلت القادياني يتحسر لعدم تحصيله  اهلل عيسى

على شيء من ذلك، فما كان من القادياني إال أن انتقص من كل ما مّن اهلل به على نبيه 
حيث  (2)وتسفيهها، ومن ذلك انتقاص القادياني من والدة عيسى  ، وحاربه وأنكره،عيسى

ل له، فإن ألوفًا مؤلفة من الحشرات تتولد بنفسها في موسم قال:" إنها ال تدل على أي فض
وير أبوين، بل الوالدة من وير أب تدل على حرمانه خلق من  أيضاً  المطر، وكان آدم 

يمانه بن رية التوالد الذاتي وقد سبق ىوهذا يدل عل (3)بعض القوى"، تناولنا  أن  شرك القادياني وا 
 ن هذا الفصل.ذلك في المبحث الثاني م ىالرد عل

 في المهد: ثانيا: كالم عيسى 
ْ َكۡيَف نَُكل ُِم َمن ََكَن ِِف :قوله تعالى بشير الدينتأويل  َشاَّۡت إَِِلۡهِو قَالُوا

َ
 فَأ

ِ ِ َعۡبُد ٱ ٢٩ا ٱلَۡمۡهِد َصبِي ٗ  ِ َِِٰنَ ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَِِن نَبِي ٗ قَاَل إ ِ َءاََى لف   استعمل، [ 30-29 ]مريم: ٣٠ا ّللذ

                                                           

 .(400-399 /4)جالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  ،ابن تيمية (1)
 (.62ان ر: اللوح، معجزات المسيح )ص(2) 
 (، نقاًل عن جشمه مسيحي99)ص القاديانية فئة كافرةالمحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية باكستان،  (3)

 .(18)ص
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المهد على سبيل االستعارة بمعنى زمن التحضير واإلعداد أي زمن الشباب، واآلية تشير إلى 
معجزة نوعية كالمه، والمراد بالمهد هنا السن الذي يتكلم فيه عامة األوالد، فالمراد أن المسيح 

عداده.  إعجازياً  سيتكلم كالماً    (1)في زمن شبابه وا 

ألنه يخالف التجربة والعادة الطبيعية،   المسيح في المهدفقد أنكر كالم  يأما محمد عل 
لقد كان عيسى  [،29]مريم:اٱلَۡمۡهِد َصبِي ٗ قَالُواْ َكۡيَف نَُكل ُِم َمن ََكَن ِِف فسر قوله تعالى: حيث 

ومسمع منا، وكل  ىابن ثالثين سنة في ذلك الحين فاعتذروا وقالوا: لقد ولد ونشأ بأعيننا وبمرأ
 (  2) .ألنه ينشأ في أحضانهم ويكبر أمامهم  مام الشيوخ الكبارشاب صغير أ

، بل والجمادات كالحجارة وذراع (3)مجْ نطق الحيوانات العُ أ ذلك بأن اهلل  ىويرد عل
ال يدل كل هذا على قدرة اهلل أنطق القتيل من بني إسرائيل، أو  (4)الشاة المسمومة والجذع اليابس،

مور تخضع هلل وحده وليس للعادة أو الطبيعة، وهذا يدل على أن فاأل ؟هلل في خلقه شؤون وأنّ 
اهلل ينطق من يشاء بل ما يشاء من المخلوقات، وال فرق بين تأويل المعجزة أو إنكارها ففي كال 

ن األمرين يتم تفريغها من مضمونها الحقيقي فالهدف واحد و   اختلفت الطريقة.ا 

في  عدة مبررات لحمل كالم عيسى وذكر الميرزا بشير في كتابه أحسن القصص 
 وسوف نذكر هذه التأويالت والرد عليها:   (5)المهد على االستعارة وأنه في زمن التحضير،

    : أن اإلنسان يستجمع فيه شتى القوى ليستهلكها في المستقبل، ومن ذلك قوله تعالى -1
  َوَلهذدتُّ ََّلُۥ َتۡمهِيٗدا:وثراًء، وهيأت لرقيه وتقدمه  [ أي آتيت الكافر ماالً  14]المدثر

  (6)كثيرة.  أسباباً 

واستدالل الميرزا بشير بهذه اآلية الكريمة في وير محله، فاآلية نزلت في الوليد بن المغيرة 
طمع في الزيادة وهو ي (7)،بسًطا العي  في له اهلل  بسطحيث  عليهتعالى وتحدثت عن إنعام اهلل 

                                                           

 (357-358)ص  ، أحسن القصصشير الدينبان ر: (1) 
 .(2/1213)جبيان القرآن ، ،(، نقاًل عن محمد علي152القادياني )ص الندوي،ان ر: ( 2)
  .(386 /12ج) العرب . ابن من ور، لسانجمع اأَلْعَجِم الذي ال ُيْفِصح :الُعْجمُ  )3(

 .(195 /12)جالدرر في تناسب اآليات والسور  ن م لبقاعي،ن ر: اا(4) 
 (.357)ص ، أحسن القصصالدين ان ر: بشير(5) 
 (.357السابق )ص المرجع (6)

 .(21/ 23ج) البيان جامع ،الطبري ان ر:(7) 
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ش راكه باهلل، ثم يطمع أن يدخله اهلل الجنة، وكان يقول إن كان لكثرة حرصه مع كفرانه بالنعم وا 
 (1)محمد صادقًا فما خلقت الجنة إال لي، فردعه اهلل سبحانه وزجره .

عن كالم مولودها ال يحدد المناسبة التي سيتكلم فيها  أن الوحي الذي تلقته مريم  -2
وهذا  (2)حادث وال بعده،الوليد، ولم يقل أحد بكالم المسيح في زمن رضاعته قبل ذلك ال

 .باطل

هُِّك ََتۡتَِك  ومن أدلة بطالنه قوله تعالى:    َّ لذ ََتَۡزِِن قَۡد َجَعَل 
َ
ٓ أ ََٰها مِن ََتۡتَِها     َفنَاَدى

ََٰها مِن ََتۡتَِهآ  [، فقد فسر الحسن ووهب بن منبه وسعيد بن جبير 24]مريم:  اَِسِي ٗ  ابنها  َفَناَدى
 كان في المهد. يعني أن وقت كالم عيسى  وهذا  ،(3)عيسى 

ِي َعۡينٗ  وكذلك قوله تعالى:   ِب َوقَر  َحدٗ فلَُُكِ َوٱَۡشَ
َ
ا َََريِنذ مَِن ٱلۡبََِشِ أ ُّۡت  ا َفُقوِّلٓ ا  فَإِمذ ِ ِ نََذ ِ إ

َكل َِم ٱِۡلَوَۡم إِنِسي ٗ لِلرذِنَٰمۡح َصوۡمٗ 
ُ
ََۡر  ٢٦ا ا فَلَۡن أ

َ
ََٰمۡريَُم لََقۡد ِجئِۡر َشۡي بِهِۦ قَۡوَلَها ََتۡ فَأ ۥ  قَالُواْ ََٰي ا ا فَرِي ٗ   ٗ ِملُُه

 َسوۡء   ٢٧
َ
بُوِ  ٱۡلَرأ

َ
ۡخَر َهَُٰروَن َما ََكَن أ

ُ
ِك بَغِي ٗ َوَما ََكنَۡر  َيَٰٓأ مُّ

ُ
ْ َكۡيَف نَُكل ُِم  ٢٨ا أ َشاَّۡت إَِِلۡهِو قَالُوا

َ
فَأ

ِ ِ َعبُۡد  ٢٩ا ٱلَۡمۡهِد َصبِي ٗ َمن ََكَن ِِف  ِ َِِٰنَ ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَِِن نَبِي ٗ ٱقَاَل إ ِ َءاََى َّ  ٣٠ا ّللذ ۡيَن َما وََجَعلَِِن ُمَبا
َ
َكا أ

ِ َما ُدۡمُر َحي ٗ  ة َكوَٰ ِ َوٱلزذ لَوَٰة َِِٰن بِٱلصذ َٰ ۡو
َ
ِِت َولَۡم َُيَۡعلِِۡن  ٣١ا ُكنُر َوأ َٰدِلَ ُۢا بَِو ّٗ َوهَرذ َُٰم  ٣٢ا ا َشقِي ٗ َجبذا َل َوٱلسذ

ذ يَوَۡم ُودِلتُّ  ُلوُت  لََعَ
َ
ۡبَعُث َحي ٗ َويَوَۡم أ

ُ
 .[33 - 27]مريم:  ٣٣ا َويَوَۡم أ

فَلَۡن  :، وعندما سألها قومها قالت فمريم عليها السالم، جاءت وهي تحمل عيسى   
َكل َِم ٱِۡلَوَۡم إِنِسي ٗ 

ُ
فإن كالمي يقبل الرد والمجادلة ولكن يتكلم عني المولود الذي كالمه ال يقبل  اأ

ونالح  في قولهم أنهم لم يستبعدوا أْن يتكّلَم  (4)ارت إليه أن كلِّموه، فاستغرب قومها،الدفع، فأش
[ 29]مريم:  َكۡيَف نَُكل ِمُ الوليد، فلم يقولوا: كيف يتكلم َمْن كان في المهد صبيًا؟ بل قالوا: 

قدرتهم أي: نحن، فاستبعدوا أْن يكلموه بالمهد أي حجر أمه، فكأنهم يطعنون في أنفسهم وفي 
يدل على أنه حين اإلشارة إليه لم يحوجهم إلى  ََكنَ  نوالتعبير ب (5)على َفْهم الوليد إْن كلَّمهم،

                                                           

 (.409/ 14ان ر: فتح البيان في مقاصد القرآن ) (1)
 (.356ان ر: أحسن القصص )ص (2)
 (.174/ 18ان ر: الطبري، جامع البيان )(3) 
( 191 /12)جن م الدرر في تناسب اآليات والسور البقاعي، (، 188/ 18ن )جامع البيا ،لطبرياان ر:  (4)

 .(135/ 17حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )اآلرمي، 
 .(9075/ 15)الخواطر ،الشعراوي (5)
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ِ ِ َعبۡ أن يكلموه، بل حين سمع المحاورة وتمت اإلشارة بدا منه قوله:  ِ َِِٰنَ ٱلۡ  دُ قَاَل إ ِ َءاََى  ِكَتََٰب ٱّللذ
 [  30مريم: ]   اوََجَعلَِِن نَبِي ٗ 

 م المسيح في المهد معجزة فهل كانفإذا كان كال  َوَكۡهًٗل هلل تعالى مع المهد أضاف ا -3
  (1) س في سن الكهولة.ولته أيضا معجزة؟ أال يتكلم الناكالمه في كه

َويَُكل ُِم ٱنلذاَس ِِف ٱلَۡمۡهِد : تعالى في قوله ♫بما قاله الرازي  الدين بشير ىعل ويرد
ِ ِ َعبۡ :ه تعالىفي المهد فهو قول   أما كالم عيسى [،46]آل عمران:  َوَكۡهًٗل  ِ ِ  دُ إ ٱّللذ
َِِٰنَ  والمعنى:  ،في موضع الحال وقوله تكلم الناس في المهد وكهالً  ،[30مريم: ] ِكَتََٰب ٱلۡ  َءاََى

من وير أن يتفاوت كالمه في هذين الوقتين وهذه خاصية شريفة كانت  وكهالً  يكلمهم طفالً 
في  كالم عيسى  نّ فالمعنى أ (2)ألحد من األنبياء قبله وال بعده،حاصلة له وما حصلت 

لسنه وعمره كما كان  المهد كان ككالم البالغين من األنبياء عليهم السالم، فكان كالمه سابقاً 
 سابقًا لوقته.

(3)وقال البقاعي
بعد نزوله من  :أي َوَكۡهًٗل : "وبشرها بطول حياته بقوله: ♫

  (4)وم المحمدي، ويكون كالمه في الحالتين كالم األنبياء من وير تفاوت" السماء في خاتمة الي

يمة القرآن معجزة ع  عن العمر، فمثالً  يكون في حد ذاته معجزة بغض الن رإن الكالم  -4
  (5). وهو في سن األربعين النبي  ىبالروم من أنه  بدأ نزوله عل

بين معجزة القرآن الكريم وكالم عيسى وهذا كالم مردود والمعنى له، وليس هناك وجه شبه  
 ألنه كالم اهلل   في مهده، فالقرآن معجزة  وهو فوق كالم البشر، أما معجزة عيسى  

  (6)فكانت كالمه في المهد، وهذا خارق لعادة الرضعاء والصبيان. 

                                                           

 (.357أحسن القصص )صبشير الدين، ان ر:  (1)
 .(459 /12)جمفاتيح الغيب  ،ان ر: الرازي(2) 
َباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو ، م( 1480 - 1406) :البقاعي(3)  إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّ

أصله من البقاع في سورية، وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس ، الحسن برهان الدين: مؤرخ أديب
 و )ن م الدرر في تناسب اآليات  ()أسواق األشواق  ، له عدة مؤلفات منها:والقاهرة، وتوفي بدمشق

 (.56/ 1البقاعي . األعالم للزركلي )يعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير  (والسور 

 .(398 /4)جالبقاعي، ن م الدرر في تناسب اآليات والسور  (4)
 .(358)ص ، أحسن القصصان ر: بشير(5) 
 .(193 /12)جالسابق  المرجع (6)
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يصبح كذبًا وزورًا مثل  الحقيقي يعني أن كل ما قاله المسيح  ىإن حمل المعنى عل -5
وهذا كالم  (1) ، مع أنه لم يكن يقوم عندئذ بأي عبادة،(إني عبد اهلل، وأؤدي الصالة)ه قول

تكلم  عيسى  ألن ما فهمه الميرزا بشير ليس هو المراد، والتأويل الحق أنّ   باطل
 ووصف نفسه بصفاٍت ثمانيٍة، أولها عبودية اهلل وآخرها تأمين اهلل له في أخوف المقامات:

-  َۡعب ِ ِ ِ ِ  دُ إ الذي له صفات الكمال، ال أعبد ويره، فاعترف له بالعبودية، لئال يتخذوه  ٱّللذ
 إلًها، خاصة وأنه تكلم وهو في المهد. 

-  َِِٰۡنَ ٱل ن لم يكن قد نزل  : ِكَتََٰب َءاََى أي حكم لي بإيتائي الكتاب وهو اإلنجيل في األزل، وا 
 ك الحال وهو بعيد، فالمراد سيؤتيني الكتاب.عليه في تلك الحال، وقيل: إنه آتاه الكتاب في تل

-  ٗ اوََجَعلَِِن نَبِي  : .أي وسيجعلني نبًيا، ينبىء بما يريد في الوقت الذي يريد 
-  َّ أي سيجعلني نفاًعا للعباد، هادًيا لهم إلى طريق الرشاد في أي مكان كنت  :َكا وََجَعلَِِن ُمَبا

تنزيل ما لم يقع منزلة الواقع، تنبيًها على تحقق  فيه، وهذه  األفعال الماضية هي من باب
 وقوعه، لكونه قد سبق في القضاء المبرم.

-   ِ لَوَٰة َِِٰن بِٱلصذ َٰ ۡو
َ
أمرني بأدائها في وقتها المحدد إذا أدركني التكليف ، أمًرا مؤكدًا ما  أي : َوأ

  .دمت حًيا
ِ َما ُدۡمُر َحي ٗ أمرني بن   - َكوَٰة   أي: وأمرني بإعطاء جزء من المال للبائس في الدنيا اَوٱلزذ

يصاءه بها ال يستلزم وناه، بل هي بالنسبة إلى أونياء أمته،  والمحتاج ما دمت حياً  في الدنيا، وا 
وقيل: المعنى أمرني بأداء الصالة والزكاة إذا بلغت، وقيل أن أفعلهما من اآلن وهذا المعنى 

 بعيد.
 -  ِِت َٰدِلَ ُۢا بَِو  .جعَلِني َبّرًا لوالدِتيأي و : َوهَرذ

-  ُلوُت
َ
ذ يَوَۡم ُودِلتُّ َويَوَۡم أ َُٰم لََعَ َل ۡبَعُث َحي ٗ َوٱلسذ

ُ
: والمراد األمنة من اهلل علّي من الشيطان ا َويَوَۡم أ

وجنده يوم ولدت أن ينالوا مني ما ينالون ممن يولد عند الوالدة، من الطعن فيه، ويوم أموت، 
يوم القيامة أن ينالني الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال  بعث حياً من هول المطلع، ويوم أ

 (2) ذلك اليوم.
                                                           

 .(357-359ان ر: بشير ، أحسن القصص)ص  (1)
تفسير حدائق الروح  ،األرمي ،(193 /12)جن م الدرر في تناسب اآليات والسور لبقاعي، ن ر: اا (2)

تفسير القرآن الع يم المنسوب لإلمام  ،( ، الطبراني136-135/ 17والريحان في روابي علوم القرآن )
 .(103 /11)ج الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،(193/ 18جامع البيان ) ،الطبري ،(445 /4)ج
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 ثالثا: معجزة خلق الطير:
 تصنيف المعجزة من باب الستعارة:

فيقول  أنكرت القاديانية هذه المعجزة الفريدة التي أكرم اهلل بها سيدنا عيسى 
ن طيور عيسى القادياني: "  -على سبيل المعجزة ثابت من القرآن الكريم مع أن طيرانها –وا 

 نكار عدّ وبعد هذا اإل (1)بقيت طينًا على أي حال، ولم يقل اهلل تعالى بأنها صارت حية أيضًا" 
باالستعارات لذا يمكن  القادياني هذه المعجزة من باب االستعارات، فيقول:" ومادام القرآن ذاخراً 

بأن المراد من الطيور الطينية أناس أميون  ية أيضاً أن نستنتج من هذه اآليات معاني روحان
محدودو الفهم اتخذهم عيسى رفقاء له، أي أخذهم في صحبته، وجعل فيهم صفات الطيور ، ثم 

ٓ  ى:في تفسير قوله تعال يويقول محمد عل (2)هم روح الهداية، فأصبحوا يطيرون"نفخ في ِ ِ
َ
أ

ِّيِ  َِن ٱلط  ۡخلُُق لَُكم م 
َ
رجال يستطيعون أن  ،المراد بالطير هنا على االستعارة[ 49: ]آل عمران أ

يرتفعوا من األرض وما يتصل بها من أشياء وأخالق، ويطيروا إلى اهلل، فإن اإلنسان يستطيع 
  (3)بنفخ النبي أن يتجرد من األفكار البشرية السافلة ويحلق في عالم الروح. 

 ا قاله:بالشرك، وممّ  ن اعتقد بهاووصف مخلق الطير بمعجزة  وقد استخف القادياني
صار إن االعتقاد بأن المسيح كان يخلق من الطين طيورًا وينفخ فيها و يجعلها طيورًا "فبإخت

 حقيقية، إنما هو اعتقاد خاطئ تمامًا وفاسد ومبني على الشرك، بل الحق أنه كان عمل الترب
ال فالطين يبقى طينًا عقط ،...على أية حال، إن هذه المعجزة كانت من قبيل األالف يب فقط، وا 

من خفة اليد  القادياني معجزة عيسى  فقد عدّ  –حاشا نبي اهلل  – (4)على أي حال" 
نني كرهت أوالشعوذة ومن الممارسات المكتسبة ، ويقول في كراهيته لمعجزات المسيح: "لوال 

  (5) "أمثال هذه المعجزات لما كنت أدنى من ابن مريم

َُّسولا إَِيَٰ مخالف  لصريح قوله تعالى:   ين  القادياني  ومحمد علعاه كل موما ادّ  َو
ِ ِ قَۡد ِجۡئتُُكم أَِب

َ
َٰٓءِيَل أ ِن  يَة  بَِِنٓ إِۡسَر ِّي َكَهۡي م  ِ َِن ٱلط  ۡخلُُق لَُكم م 

َ
ٓ أ ِ ِ
َ
ه ُِكۡم أ نُف ُ   َ ّذ

َ
رۡيِ فَأ فِيهِ  ةِ ٱلطذ

  ِ ُۢا بِإِۡذِن ٱّللذ   .[49ل عمران:آ]  َفيَُكوُن َطرۡيَ

                                                           

 .(63)ص مرآة كماالت اني،القادي (1)
 (.268هام  إزالة األوهام )صالقادياني،  (2)
 (.2/321)ج بيان القرآن ،(، نقاًل عن محمد علي151صالقادياني، الندوي)ان ر:  (3)

 .(274)ص القادياني، هام  إزالة األوهام (4)
 (.163ص) القادياني، حمامة البشرى(5) 
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فتأويالت القاديانية فيها تفريا لهذه المعجزة من حقيقتها وجحود بها، وهي مخالفة ألقوال 
ِ ِ قَۡد ِجۡئتُُكم أَِب قوله تعالى:  فمعنى ،  نيالمفاسر 

َ
ِن  يَة  أ ه ُِكمۡ م  قد جئُتكم بآية ع يمٍة  أي ّذ

ّبُكمْ  ، فلما قال ذلك لهم قالوا وما هذه  وهي عالمة على صدق نبوة عيسى  ،كائنٍة ّمن رَّ
ۡخلُُق اآلية قال 

َ
ٓ أ ِ ِ
َ
ِِّي َكَهۡي خلقًا أو شيئًا  لَُكم  أي أصور وأقدر أ َِن ٱلط  نُف ُ   َ م 

َ
رۡيِ فَأ  ةِ ٱلطذ

فإنه ينفخ فيه الروح فيصير طيرًا بإذن   ،أو في الطين ،أو ذلك الشيء ،أي في ذلك الخلق فِيهِ 
المعجزة مجرد خلقه من الطين، فهذا يقدر عليه عامة الناس،  فقوله: وجل وليس  اهلل 
ُۢا ِ  يفهم منه أن الطير يصير حيًّا يطير بين السماء واألرض   َفيَُكوُن َطرۡيَ أي:  ، بِإِۡذِن ٱّللذ

 (1) بأمر اهلل وتكوينه وتخليقه، وفيه إشارة إلى أن إحياَءه من اهلل تعالى، ال منه.

ِ   :" ♫ي ويقول الشوكان لم  فيه دليل: على أنه لوال اإلذن من اهلل  بِإِۡذِن ٱّللذ
قيل: كانت   يقدر على ذلك، وأن خلق ذلك كان بفعل اهلل سبحانه، أجراه على يد عيسى 

  (2)"تسوية الطين والنفخ من عيسى، والخلق من اهلل 

هذا االعتقاد شرك فإن هذه من يعتقد بحقيقة هذه المعجزة بأن  ىوأما تشنيع القادياني عل
ما فعل التصوير والنفخ بإذنه تعالى، وأخبر ه إنّ نّ أ فرية باطلة، حيث إن اهلل أخبر المسيح 

نما ذكر عيسى  المسيح   هذا القيد  أنه فعله بإذن اهلل أي بتكوين اهلل تعالى وتخليقه وا 
ير، فأما خلق الحياة فهو من اهلل عمل هذا التصو ي هللشبهة، وتنبيهًا على إن إزالةً  -بإذن اهلل -

   (3) .تعالى على سبيل إ هار المعجزة على يد الرسل

 : (5)واألبرص  (4)رابعاا: معجزة إبراء األكمه 
أنكر القادياني معجزة إبراء األكمه واألبرص كما أنكر معجزة خلق الطير فيقول 

من األمراض أو إلقاء الطاقة الحيوية  القادياني : "وليكن معلومًا أيضًا في هذا المقام أن اإلبراء
                                                           

فتح البيان في ، أبو الطيب، (38 /2)جلسليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل ا، أبي السعود  ان ر: (1)
، األرمي، (4/392)ج الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، (239 /2)جمقاصد القرآن 

 .(308 /4)جتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن 
  (.392 /1)جفتح القدير  ،لشوكانيا (2)

 .(8/229)ج الغيب مفاتيحالرازي،  ان ر:(3) 
، القرآن ابن كثير .األكمه:"هو الذي يولد أعمى. وهو أشبه  ألنه أبلا في المعجزة وأقوى في التحدي " (4)

 (.1/586جمختار الصحاح )زين الدين، (، ان ر: 44 /2)ج الع يم
جل أبرص، وحية برصاء: في جلدها اْلَبَرُص: وهو بياض يقع في الجسد، َبَرَص برصًا، واألنثى برصاء، ور  (5)

 (.5 /7)جلسان العرب ابن من ور، ان ر:  لمع بياض، وجمع األبرص ُبرص.
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على الجمادات فروع لعمل التراب، لقد كان في كل زمن أناس ، وال يزالون في العصر الحاضر 
أيضا، يبرئون من األمراض بهذا العمل الروحاني، و ل المفلوجون والمبروصون والمسلولون 

إبراء األكمه  دياني لمعجزة عيسى وبالروم من إنكار القا (1)ُيشَفون نتيجة تركيزهم وتوجههم."
الفصل من  السادس واألبرص إال أنه نسب لنفسه معجزة الشفاء والتى تم نقضها في المبحث

 .الثاني

ذهب إليه القادياني من نسب المعجزة ألعمال التراب يدل على كفره وجهله ما و 
جاءت في كتاب ، وقد المطبق، فمعجزة  إبراء األكمه واألبرص من أشهر معجزات عيسى 

بَۡرَ  : اهلل في قوله تعالى
َ
ۡكَمَه َوٱۡۡل

َ
بۡرُِ  ٱۡۡل

ُ
والمعنى أي أشفيهما  [49آل عمران:] َوأ

وأصححهما، واألكمه: هو الذي ولد أعمى، وقيل: هو الذي يبصر بالنهار وال يبصر بالليل 
نما  وقيل: هو الممسوح العين، واألبرص الذي به وضح ، وهو: بياض ي هر في الجلد ، وا 

، علم الطب، فأراهم  خص هذين ألنهما داءان عياءان، وكان الغالب على زمان عيسى 
المعجزة من جنس ذلك، إال أنه ليس في الطب إبراء األكمه واألبرص، وكان ذلك دلياًل على 

 صدقه.

نما خص اهلل سبحانه هذين المرضين عدة يبرئ من أمراض  وقد كان عيسى  ، وا 
 (2) يبرءان في الغالب بالمداواة، وكذلك إحياء الموتى. بالذكر ألنهما ال

 خامساا: معجزة إحياء الموتى: 
 إنكار القادياني للمعجزة:

جحد القادياني هذه المعجزة زاعمًا أن المقصود إحياء المرضى الذين اشتد عليهم وقد 
ذا قال قائل إن عيسى  فما كان يحيي األموات،  المرض لدرجة القرب من الموت: "وا 

أع مها من آية أعطيها! فالجواب على ذلك أن إحياء الموتى الحقيقيين يتنافى مع القرآن 
الكريم. أما إذا أحيا المرضى الذين كانوا كاألموات فقد ُأحيي هنا أيضا أموات مثلهم، كما كان 

  (3)يفعلون."   –مثل النبي إيليا  -األنبياء السابقون

                                                           

 (.269)ص إزالة األوهامالقادياني،  (1)
 ،لشوكانيا ،(285 /1)جزاد المسير في علم التفسير الجوزي،  ،(40 /2)ج التنزيل معالم ،البغويان ر:  (2)

 .(392 /1)جفتح القدير 
 (.135)ص قيقة الوحيلقادياني، حا (3)
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لمعجزة والتشكيك في جوهرها، حيث زعم أن إحياء وقد تخبط القادياني بين إنكار ا
، قال القادياني :"وكذلك كان حقيقة  (1)حدث فهو لفترة قصيرة جدًا وليس حياة دائمة  الموتى إنْ 

اإلحياء  أعني ما رد إلى ميت قط لوازم الحياة كلها، بل كان ُيرى جلوة من حياة الميت بتأثير 
عيسى قائمًا عليه أو قاعدًا ،فإذا ذهب فعاد الميت إلى  روحه الطيب، وكان الميت حيًا ما دام

حاله األول ومات، فكان هذا إحياًء إعجازيًا ال حقيقيا، واهلل يعلم أن هذا هو الحقيقة الواقعة، ثم 
 (2) .مازجها أوالطُ  بيان الناس ، زادوا فيها ما شاءوا "

مع القرآن الكريم بل القرآن وقد افترى القادياني عندما قال بأن إحياء الموتى يتنافى 
َٰ   :يثبت ذلك، فيقول تعالى على لسان عيسى  ََ ٰٓۡىِ ٱلَۡمۡو

ُ
 فمن معجزات عيسى  َوأ

قد أحيى أربعة أنفس:   عيسى  ورد عن ابن عباس  رضى اهلل عنهما أنقد إحياء الموتى، ف
ام، قيل وكان دعاؤه عازر وابن العجوز وابنه العاشر وسام بن نوح، وكلهم بقي وولد له إال س

ِ بإحيائهم يا حي يا قيوم  ألن اإلحياء ليس من جنس   كرره لنفي توهم األلوهية فيه  بِإِۡذِن ٱّللذ
 (3)عال البشرية فهو رد على النصارى.األف

كانوا  : "وقوم عيسى أيضاً  لبيان تسامي معجزة عيسى  ♫ويقول الشعراوي   
  ، ثم تتسامى المعجزةاآليات من جنس الحكمة والطبتجيء مشهورين بالحكمة والطب، إذن فس

، ألن اإلنسان إذا ما مات يستطيع أن يعيد الميت إلى الحياةويداويه ال  ألن الذي يطبب جسماً 
فقد خرج الميت عن دائرة عالج الطبيب . ولذلك رّقى اهلل آية عيسى، إنه يشفي المرضى، 

  (4) .في اإلعجاز" ، وهذا ترقٍ ويحيى الموتى أيضاً 
 القادياني يحيي الموتى:

     وحاول القادياني أن ينسب لنفسه هذه المعجزة حيث قال: "طرأت على قلبي حالة 
 ال يسعني بيانها بالكلمات، فانصرفت إلى الدعاء فورًا ورأيت بعد الدعاء مشهدًا لم يبقَ 

ويركض، وكأنه للتصلبات أي أثر، واستوى المريض جالسًا، وليس فحسب، بل بدأ يمشي ويلعب 
لم يصبه مرض قط، هذا هو المراد من إحياء الموتى، يمكنني أن أقول حلفًا باهلل، إن إحياء 

                                                           

 (123)ص ان ر: اللوح، عقيدة القاديانية في المسيح عيسى  (1)
 (.188حمامة البشرى )صالقادياني، (2) 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا  ،أبي السعود  ،(241 /2)جفتح البيان في مقاصد القرآن ان ر: أبو الطيب،  (3)

 .(39 /2)جالكتاب الكريم 
 .(972)ص  الخواطر ،راويالشع (4)



  197 

ن بالا الناس في         عيسى الموتى لم يكن أكثر من ذلك قيد شعرة، هذه هي حقيقة األمر، وا 
 ".(1)معجزاته 

 الخالصة: 
دبه مع الرسل عليهم أ ةقل هر ت  فيما يتعلق بمعجزات عيسى  القادياني أقوال -1

  .السالم
حياء الموتىالقدرة على بين القادياني  خلط -2  .شفاء المرضى وا 
، وكانت النتيجة  هور عاء التفوق على معجزات عيسى حاول القادياني ادّ   -3

 .ومعجزات المسيح  ةالمفترا بين معجزاتهته د مقارن، وهذا ي هر عنالكاذبة تهحقيق
 نكارها كفر صريح.ا  ي القرآن الكريم، و ف ةثابت معجزات عيسى   -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(311)ص القادياني ، حقيقة الوحى (1)
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 المبحث التاسع

 عقيدة القاديانية في القرآن الكريم واإلسراء والمعراج.

 محمد  : سيرةالمطلب األول
 :أولا:  مولد الرسول محمد 

  فنني أشننرف بيننت مننن بيننوت العننرب، فهننو مننن أشننرف فننروع قننري ، وهننم  ولنند الحبيننب 
 رسننول الوولنند   (1)وأعالهننا مكانننة ، رف قبيلننة فنني العننرب، وأزكاهننا نسننباً بنننو هاشننم، وقننري  أشنن

" فكنان أسننعد  (2)منن شننهر ربينع األول مننن عنام الفيننل،ثنننين الثنتني عشننرة ليلنة خلننت يتيًمنا ينوم اإل
 (3)يوم طلعت فيه الشمس". 

 ثانياا: النسب الزكي الشريف:
أشنرف النناس نسنبًا، وأكملهنم َخْلقًنا  (4)سيد ولند آدم وفخنرهم فني الندنيا واآلخنرة، محمد  

قنال: "ِإنَّ  منها منا رواه مسنلم: أن النبني  (5)وُخُلًقا،  وقد ورد في شرف نسبه أحاديث صحاح، 
َواْصنننَطَفى ِمنننْن قُنننَرْيٍ  َبنِننني  اهلَل اْصنننَطَفى ِكَناَننننَة ِمنننْن َولَنننِد ِإْسنننَماِعيَل، َواْصنننَطَفى ُقَرْيًشنننا ِمنننْن ِكَناَننننَة،

  (6)َهاِشٍم، َواْصَطَفاِني ِمْن َبِني َهاِشٍم" 

نننُد ْبنننُن َعْبنننِد اللَّنننِه   الحبينننب محمننندنسنننب  ♫قننند ذكنننر اإلمنننام البخننناري      فقنننال: "ُمَحمَّ
اِشننِم ْبننِن َعْبننِد َمَننناِف ْبننِن  ُقَصننيِّ ْبننِن ِكنناَلِب ْبننِن ُمننرََّة ْبننِن َكعننِب ْبننِن لننَؤيِّ ْبننِن ْبننِن َعْبننِد الُمطَِّلننِب ْبننِن هَ 

نِنَزاِر  واِلِب ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلِك ْبِن النَّْضِر ْبِن ِكَناَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبنِن ُمْدِرَكنَة ْبنِن ِإْلَيناَس ْبنِن ُمَضنَر ْبننِ 
  (7) .ْبِن َمَعدِّ ْبِن َعْدَناَن"

                                                           

 (33السيرة النبوية  دروس وعبر )ص السباعي، ان ر: (1) 
 (.201-199(، ابن كثير، السيرة النبوية)ص294 /1)جان ر: ابن هشام، السيرة النبوية  (2)
 (156)ص الندوي، السيرة النبوية (3)

 (183 /1)جنبوية السيرة ال ،ان ر: ابن كثير(4) 
الَّبي،ان ر:  (5)  (44السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث )ص  الصَّ
 .2276ح  :(1782 /4)جمسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل/ باب فضل نسب النبي  (6)
 .(44 /5)جالبخاري: صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار/ باب مبعث النبي  (7)
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 : ثالثاا: فضائل النبي محمد 
بفضننائل جّمننة ، وصننفات عنندة، فأحسننن خْلقَننه وأتننم ُخلقننه، حتننى وصننفه  أكننرم اهلل نبيننه 

فضائل عديدة، وخصائص كثينرة،  [، ومنحه 4]القلم: ِإَونذَك لََعَِلَٰ ُخلٍُق َعِظيم   تعالى بقوله:
ومنن األحادينث النواردة أشنرف المراتنب،  عن ويره، فضاًل عنن مكاننة النبنوة التني هنيتميز بها 
 : في فضله

ُل َقوله  -1 ُل َشاِفٍع َوَأوَّ ُل َمْن َيْنَشقُّ َعْنُه اْلَقْبُر، َوَأوَّ : "َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأوَّ
 (1).ُمَشفٍَّع"

عن نفسه: "أنا َدعوُة إبراهيَم، وبشرَى عيَسى، رأت أمِّي حين حملت بي كأن  ويقول  -2
 حيث دعا إبراهيم  (2)"، نوًرا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام

َُّسوٗل  :ربه بأن يبعث في العرب رسواًل منهم فقال هذَنا وَٱۡبَعۡث فِيهِۡم  ِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيهِۡم َّ  م 
 ِ نَر ٱلَۡعزِيُز ٱۡۡلَِكيُم َءاََٰيَٰتَِك َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب وَٱۡۡلِۡكَمَة َويَُزك 

َ
 [،129]البقرة:  ١٢٩يهِۡم  إِنذَك أ

ۥٓ  : تعالى قالحيث  وبشر به عيسى  ِِت مِنُۢ َبۡعِدي ٱۡسُمُه
ۡ
ُۢا بِرَُسول  يَأ َ ِ َۡحَُد   َوُمبَِش 

َ
 أ

 [.6]الصف: 

 : رابعاا: أسماء النبي 
تحّليه بالفضائل أن كثرة األسماء تدل على شرف المسّمى، ومبلا فيه شك  مّما ال

من واآلداب والخصائص والميزات، ولرسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه أسماء كثيرة، و 
 (3) . اهلل: محمد، وأحمد، وقد وردا في كتاب هاأشهر 

  التسمية بمحمد: -
 ذكننر البيهقنني فنني كتابننه دالئننل النبننوة  أنننه قيننل لعبنند المطَّلننب عننندما سننمى رسننوَل اهلل 

ْيُتُه محمدًا، قالوا فما َرِوْبَت محمًَّدا: "َأَرأَ  ْيَتُه؟ َقاَل َسمَّ ْيَت اْبَنَك َهَذا الَِّذي َأْكَرْمَتَنا َعَلى َوْجِهِه، َما َسمَّ
( 4)بِننِه َعننْن َأْسننَماِء َأْهننِل َبْيتِننِه؟ قَنناَل أردت أن يحمننده اهلل ]تعننالى[ ِفنني السَّننَماِء َوَخْلقُننُه ِفنني اأْلَْرِض"، 

طلب قد رأى في منامه كأن سلسلة من فضة خرجنت منن  هنره لهنا طنرف ويقال أن جده عبد الم
                                                           

 2278(:ح 1782 /4)جعلى جميع الخالئق، لفضائل/  باب تفضيل نبينا مسلم: صحيح مسلم، كتاب ا(1) 
 - 1463(، وصححه األلباني في "صحيح الجامع" 4230، والحاكم )(262 /5)جأحمد أحمد: مسند (2) 

3451. 
 .(177 /1)جالسيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة  ُشهبة، أبو(3) 
، دالئل النبوة،  (4)  (.325 /2)ج(،  ابن كثير، البداية والنهاية 113 /1)جان ر: البيهقيُّ
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فنني السننماء وطننرف فنني األرض وطننرف فنني المشننرق وطننرف فنني المغننرب ثننم عننادت كأنهننا شننجرة 
ذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها، فقصها، فعبرت له بمولود  على كل ورقة منها نور وا 

ويحمننده أهننل السنماء واألرض فلننذلك سننماه محمنندًا يكنون مننن صننلبه يتبعنه أهننل المشننرق والمغنرب 
: "أن  فني سنيرته ذكنر ابنن هشنامو  (1)مع ما حدثته به السنيدة آمننة أنهنا أمنرت بتسنميته  محمندًا ،

فقينل لهنا إننك  ت حنين حملنت برسنول اهللَينتِ كانت تحدث أنهنا أُ  آمنة ابنة وهب أم رسول اهلل 
ض فقولي أعيذه بالواحد من شر كنل حاسند ثنم سنميه قد حملت بسيد هذه األمة فإذا وقع إلى األر 

ولنم  (2)محمدًا ورأت حين حملت به أنه خنرج منهنا ننور رأت بنه قصنور بصنرى منن أرض الشنام"،
نمننا تسننّمى بننه بعننض العننرب قننرب مننيالد النبنني  لمننا  يكننن هننذا االسننم مشننهورًا فنني الجاهليننة، وا 

)محمندًا( ، فسنموا أبنناءهم بهنذا رجناء  سنيبعث اخنر الزمنان يسنمى سمعوا من أهل الكتاب أن نبياً 
  (3)ذلك. 

 التسمية بأحمد: -
عنى أحمد عليهما السالم، وم -مي به على لسان عيسى وموسى الذي سُ  فهو اسمه  

ِِت مِنُۢ َبۡعِدي : قال تعالى على لسان عيسى (4)أي أحمد الحامدين لربه،
ۡ
ُۢا بِرَُسول  يَأ َ ِ َوُمبَِش 

َۡحَُد  
َ
ۥٓ أ  ،حين قال له ربه تلك أمة أحمد هذا االسم موسى  ذكر  قد[، و 6لصف: ]ا ٱۡسُمُه

ألن حمده لربه كان قبل   اللهم اجعلني من أمة أحمد فبأحمد ذكر قبل أن يذكر بمحمد :فقال
 حمد الناس له فلما وجد وبعث كان محمد بالفعل.

حامدين لربه ثم كذلك في الشفاعة يحمد ربه بالمحامد التي يفتحها عليه فيكون أحمد الو 
بلواء الحمد وخص  صَّ بها، وخُ  صَّ أنزلت عليه سورة الحمد وخُ و يشفع فيحمد على شفاعته، 

ع لنا أن نقول عند اختتام األفعال وانقضاء األمور الحمد هلل رب ُشرّ حيث بالمقام المحمود 
ِ  العالمين، قال تعالى:  ِ  َوقِيَل ٱۡۡلَۡمُد ّلِلذ ِ ٱلَۡعَٰلَِمَّي َوقَُِضَ بَيۡنَُهم بِٱۡۡلَق  وقال  ،[75]الزمر:  ٧٥ َّب 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمَّي وََءاِخُر َدۡعوَ  :أيضاً  ِ َّب  ِن ٱۡۡلَۡمُد ّلِلذ
َ
َُٰهۡم أ مد لنا على أن الح [ تنبيهاً 10]يونس:  ى

  (5)مشروع لنا عند انقضاء األمور.

                                                           

 (.95 /2)جان ر: السالمي، الروض األنف  (1)
 (293 /1)جالسيرة النبوية  ،ابن هشام(2) 
 (.180 /1)جالسيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ُشهبة،  أبوان ر:  (3)

 (.96 /2)جاألنف الروض  ان ر: السالمي،(4) 
 السابق. المرجع (5)
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قال:   -َأِبيِه: أن النبي الماحي، والحاشر، والعاقب، فعن ُجَبْيِر بن ُمْطِعٍم، َعْن  ومنها: -
"َأَنا مَحمٌَّد، َوأنا َأْحَمُد، َوَأَنا اْلَماِحي الَِّذي َيْمُحو اهلل ِبي اْلُكْفَر، َوَأَنا اْلَحاِشُر الَِّذي ُيْحَشُر 

   (1)، َوَأَنا اْلَعاِقُب". النَّاُس َعَلى َقَدَميَّ 
ونبنني التوبننة، ونبنني الرحمننة، فَعننْن أبنني ُموَسننى اأْلَْشننَعِريِّ قَنناَل: َكنناَن (2)المقفنني، ومنهــا أيضــا: -

نننٌد، َوَأْحَمنننُد، َواْلُمَقفِّننني، َواْلَحاِشنننُر، َوَنبِنننيُّ يَسنننمِّي َلَننننا َنْفَسنننُه َأْسنننَماًء َفقَننناَل: "َأَنننن َرُسنننوُل اهلل  ا ُمَحمَّ
  (3)التَّْوَبِة، َوَنِبيُّ الرَّْحَمِة" 

 لقومه:  خامساا: دعوة النبي 
 اية الدعوة:بد 

بداية عهد جديد في حياة اإلنسانية بعد ما  لقد كان نزول الوحي على رسول اهلل  
في سن األربعين، وهو  انقطع، وتاهت البشرية في دياجير ال الم، وذلك عندما كان النبي 

 فأخذني فغطني الثالثة ثم : ما أنا بقارئ،فقال ، فقال: اقرأ فجاء جبريل  (4)في وار حراء،
ِي َخلََق  فقال:   (5)أرسلني ه َِك ٱَّلذ َّ  بِٱۡسِم 

ۡ
نَسََٰن مِۡن َعلٍَق  ١ٱقَۡرأ   ٢َخلََق ٱۡۡلِ

ۡ
ۡكَرُم  ٱقَۡرأ

َ
هَُّك ٱۡۡل َّ َو

ِي َعلذَم بِٱلَۡقلَِم  ٣  .[4 - 1]العلق:   ٤ٱَّلذ

حادث ضخم  هذا ، وقد كانوبهذه اآليات الكريمة  كانت بداية نبوة الحبيب محمد  
، حيث أراد اهلل جل جالله أن يرحم هذه اءلته و بآثاره في حياة البشرية جمعه، وضخم بدالبحقيقت

ليكون ملتقى نوره اإللهي، ومستودع حكمته، ومهبط    الخليقة، وكرَّمها باختيار واحد منها
   .(6)كلماته محمد

 

 

                                                           

،  3532:ح ( 185 /4)جالبخاري : صحيح البخاري، كتاب المناقب/ باب ما جاء في أسمائه ،  (1)
 2354: ح( كتاب الفضائل/ باب في أسمائه 1828 /4)جصحيح مسلم ،  ومسلم:

 (207 /9)جفتح المنعم شرح صحيح مسلم  .الشين،المقفي: أي التابع للرسل السابقين، والمتبوع من أمته (2)
 .2355ح: (1828 /4)ج: صحيح مسلم م: مسلم صحيح، كتاب الفضائل/ باب في أسمائه مسل (3)

ة     والسن نالسيرة النبوية على ضوء القرآأبو شهبة،  جبل في أعلى مكة على ثالثة أميال منها، :حراء(4) 
 .(255 /1)ج

 (.64 /1)جالسيرة النبوية وأخبار الخلفاء  ،بن حباناان ر:  (5)
 (.75صالبي، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث )صان ر: ال(6) 
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  األمر الرباني بتبليغ الرسالة:

ث ُِر ى: كان بداية التبليا عندما نزل قوله تعال َها ٱلُۡمدذ يُّ
َ
أ ّۡ  ١َيَٰٓ نِذ

َ
ۡ  ٢ُقۡم فَأ ِ هذَك فََكِر  َّ  ٣َو

ِۡر  [، وتعد هذه اآليات أول أمر بتبليا الدعوة، بعد بداية الندعوة 4 - 1]المدثر:  ٤َوثَِيابََك َفَطه 
لى اإلسالم سرًّا، وكان ط السرية، وبعد نزول آيات المدثر قام رسول اهلل  بيعًينا يدعو إلى اهلل وا 
  (1) .أن يبدأ بأهل بيته، وأصدقائه، وأقرب الناس إليه

   ، ثننم▲ودخننل فنني اإلسننالم زوجننه السننيدة  خديجننة  وكننان أول مننن آمننن بننالنبي 
، وكنان أول منن أسنلم منن ، ثم منواله زيند بنن حارثنة، ثنم أبنو بكنر الصنديق   ابن عمه علي

  .(2  )العبيد بالل بن رباح 

دعوتننه السننرية، ينندعو إلننى اإلسننالم، حتننى أسننلم عنندد مننن الرجننال ب اسننتمر رسننول اهلل و 
 ن عرفوا برجحان الرأي وسالمة النفس. والنساء ممّ 

 الجهر بالدعوة:

ألصنحابه، وبنناء الجماعنة المسنلمة المن منة  بعد التربية اإليمانية التني قنام بهنا النبني 
وعد الجهر بالّدعوة اإٍلسنالمية، األولى على أسس عقدية، وتعبدية وخلقية رفيعة المستوى، حان م

 .السرية وكان ذلك بعد مضي ثالث سنين من عمر الدعوة
ّۡ َعِشاارَيَََك بنندأ بعشننيرته اسننتجابًة لقولننه تعننالى:  حيننث بالنندعوة جهننر النبنني  نااِذ

َ
َوأ

ۡقااَرهَِّي 
َ
َبَعااَك ِمااَن ٱلُۡمااۡؤِمنَِّي  ٢١٤ٱۡۡل ِ ِ  فَااإِۡن َعَصااۡو َ  ٢١٥َوٱۡخفِااۡض َجَناَحااَك لَِمااِن ٱتذ ِ  َفُقااۡل إ

اا َتۡعَملُاوَن  بَرِٓيء   ِمذ فجمعهنم ودعناهم عالنينة إلنى اإليمنان بناهلل  ،[ 216 -214]الشنعراء:  ٢١٦ل 
فهم من العذاب الشديد إن عصوه.   (3)وحده، وخوَّ

يدعو كل من يلتقي به من الناس على  ثم بدأت مرحلة جديدة بعدها، فأصبح 
لناس في أنديتهم، ومجامعهم ومحافلهم، وفي المواسم ومواقف اختالف قبائلهم وبلدانهم ويتبع ا

 الحج، ويدعو من لقيه من حر وعبد، وقوي وضعيف، ووني وفقير، حين نزول قوله تعالى:
 ُۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمِۡشِكَِّي  فَٱۡصَدۡع بَِما َُۡؤَلر

َ
ِيَن َُيَۡعلُوَن مَ  ٩٥إِنذا َكَفيَۡنََٰك ٱلُۡمۡستَۡهزِءِيَن  ٩٤َوأ ِ ٱَّلذ َ  ٱّللذ

َٰها  ۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمِۡشِكَِّي  ٩٦ا َءاَخَر  فََسوَۡف َيۡعلَُموَن إَِل
َ
إِنذا َكَفۡيَنََٰك ٱلُۡمۡستَۡهزِءِيَن  ٩٤فَٱۡصَدۡع بَِما َُۡؤَلُر َوأ

                                                           

 .(84 -85ان ر: الصالبي، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث )ص (1) 
 .(45دروس وعبر )ص  -السيرة النبوية السباعي، ان ر:  (2)

 .(120 -121السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث )ص الصالبي، ان ر: (3) 
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َٰها ٩٥ ِ إَِل ِيَن َُيَۡعلُوَن َمَ  ٱّللذ َّ  ٩٦ا َءاَخَر  فََسوَۡف َيۡعلَُموَن ٱَّلذ َِٰجِدينَ  ه ِكَ فََسب ِِۡب ِمَۡمِد  َِن ٱلسذ    َوُكن م 

[، وكانت النتيجة لهذا الصدع هي الصد واإلعراض والسخرية واإليذاء 97 - 94]الحجر: 
وأصحابه،  وبين زعماء والتكذيب، والكيد المدبر المدروس، وقد اشتد الصراع بين النبي 
قد هال المشركين أن ، فالوثنية، وابتدأت بذلك مرحلة اإليذاء للمؤمنين الجدد ولرسول اهلل 

ه الرسول أحالمهم، ويعيب آلهتهم، ويأتيهم بدين جديد يدعو إلى إله واحد ال تدركه العيون فّ سَ يُ 
  (1)واألبصار، وهو يدرك األبصار، وهو اللطيف الخبير. 

 ، منذ بعثته إلى وفاته بأربع مراحل:ويمكن إجمال مراحل الدعوة في حياة النبي 

 وة سرًا، واستمرت ثالث سنوات.المرحلة األولى: الدع

 المرحلة الثاني: الدعوة جهرًا، وباللسان فقط، واستمرت إلى الهجرة.

المرحلنننة الثالثنننة: الننندعوة جهنننرًا، منننع قتنننال المعتننندين والبنننادئين بالقتنننال أو الّشنننر، واسنننتمرت هنننذه 
 المرحلة إلى عام صلح الحديبية.

   قننف فنني سننبيل النندعوة أو امتنننع عننن النندخول المرحلننة الرابعننة: النندعوة جهننًرا مننع قتننال كننل مننن و 
 في اإلسالم بعد فترة الدعوة واإلعالم من المشركين. 

م كننوكانننت هننذه المرحلننة هنني التنني اسننتقر عليهننا أمننر الشننريعة اإلسننالمية وقننام عليهننا ح
    (2)الجهاد في اإلسالم. 

 :سادساا: وفاة النبي 
   :تعنالى قنال كمناالدين ذروة الكمال، ل وصكملت مهّمة التبليا والتشريع ، و   وبعد أنّ 

    َُكااُم ٱۡۡلِۡسااَلَٰم
ۡتَمۡمااُر َعلَااۡيُكۡم نِۡعَمااِِت َوَِّضاايُر لَ

َ
ۡكَمۡلااُر لَُكااۡم دِيااَنُكۡم َوأ

َ
                  ٱِۡلَااۡوَم أ

بلننا النبنني الرسننالة، وأّدى األمانننة، وجاهنند فنني اهلل حننّق جهنناده، ورّبننى أّمننة و [، 3]المائنندة:  ا  دِيٗناا
بدخول الناس في هذا الّدين أفواجا،   عين نبّيهتعالى قّلدت مهاّم النبّوة ومسؤولياتها، وأقّر اهلل ت

ِ َوٱۡلَفۡتُِب : قنال تعنالى ، حينثت طالئع انتشاره في العنالمأوبد يَۡر ٱنلذااَس  ١إَِذا َجآَء نََۡصُ ٱّللذ
َ
َّأ َو

ۡفَواٗجا 
َ
ِ أ ُۢا  فََسب ِِبۡ  ٢يَۡدُخلُوَن ِِف دِيِن ٱّللذ ابَ ه َِك َوٱۡسَتۡغفِۡرهُ  إِنذُهۥ ََكَن ََوذ َّ ، [3 -1]النصر:   ٣ِمَۡمِد 

النبني  حيث انتقلفاضت أطهر روح في الدنيا من جسدها، وصعدت إلى بارئها راضية مرضية، 
                                                           

السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل الصالبي، (، 45دروس وعبر )ص  -السيرة النبوية  السباعي، ان ر:(1) 
 (120 -121أحداث )ص

 (.68ان ر: البوطي، فقه السيرة النبوية ) ص(2) 
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 ،وكان ،للهجرة 11ربيع األول، سنة  12وكان ذلك الفراق يوم اإلثنين   (1)إلى الرفيق األعلى 
، كمننا كننان يننوم جمعنناء علننى المسنلمين، ومحنننة لإلنسننانّية ووحشننة ومصنناباً  األيننام سننواداً  أشنندّ  ذلنك

  (2) والدته أسعد يوم طلعت فيه الشمس.

  عقيدة القاديانية في القرآن الكريم: المطلب الثاني
نننورًا لمننن اهتنندى بهننا، وزيننادة إيمننان لمننن اتبننع الهنندي،  وحسننرة  معجننزات نبينننا محمنند   

 ين المنكرين لها.على الكافر 

أجنننرى اهلل  ، حينننثجننّل معجنننزات نبيننننا محمننند أأع نننم رسنننالة سنننماوية، و  القننرآن الكنننريمو 
  قَندْ  ِإالَّ  َنِبي   اأْلَْنِبَياءِ  ِمنَ  َماقال: "   عنه أنه وروي  تعالى على يديه معجزات يصعب حصرها،

نََّمننا اْلَبَشننُر، َعَلْيننهِ  آَمنننَ  ِمْثلُننهُ  َمننا اآْلَينناتِ  ِمنننَ  ُأْعِطننيَ   ،ِإلَننيَّ   اهللُ  َأْوَحنناهُ  َوْحًيننا ُأوِتيننتُ  الَّننِذي َكننانَ  َواِ 
انشقاق القمر، وحنين الجذع،  فكان من معجزاته  (3)،" اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َتَبًعا َأْكَثَرُهمْ  َأُكونَ  َأنْ  َأْرُجووَ 

معجزتننه الخالنندة الباقيننة التنني وبكنناء الناقننة، واإلسننراء والمعننراج وويننر ذلننك مننن المعجننزات، ولكننن 
  (4)بها العرب وويرهم هي القرآن الكريم. تحدى

عجزات من أثر في حياة المسلم حاولت القاديانية أن تنال من أهنم معجنزات ولما كان للم
رجننننوعي لكتننننب القاديانيننننة وبنننناألخص كتنننناب أحسننننن القصننننص تبننننين أن ، حيننننث عننننند  النبنننني 

ما أ مخالفات جوهرية، ،اإلسراء والمعراجالقرآن الكريم و  :معجزتيالقاديانية خالفت أهل السنة في 
 في كتبهم . امعجزات فلم أقف عليهموقف القاديانية من باقي ال

   ما للقرآن الكريم من مكانة في نفوس المسلمين وحياتهم، حاول القادياني وأتباعه ول  
غايرة لما يعتقده المسلمين، من بعده النيل من هذه المكانة، فعقيدة القاديانية في القرآن الكريم م

 . ما سنتعرف عليه في المطلب القادم بإذن اهلل  وهذا

                                                           

السيرة النبوية وأخبار  ،(، ابن حبان594 /2)جالسيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ُشهبة،  أبوان ر:  (1)
 .(400 /1)ج الخلفاء

 (.539ان ر: الندوي، السيرة النبوية )ص (2)
الشيخين، تخريج  شرط على صحيح ،إسناده هريرة أبي ، مسند(190/ 14ج)أحمد، مسند أحمد (3)

 األرنؤوط، حاشية مسند أحمد.
 .(11 ص) القرآن الكبرى أبو زهرة، المعجزةان ر: (4) 
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 القرآن الكريم لغة واصطالحاا:أولا: 
 القرآن لغةا:

وقنرأ  (1) ،لف  القرآن ُمشتق من المصدر قرأ ويعنني تنال، ويقنال قنرأ، ويقنرأ، وقنراءة، وقرآنناً   
، القننرآن: التنزيننل العزيننز، وقننرأه يقننرؤه ويقننرؤه، ويسننمى كننالم اهلل تعننالى الننذي أنزلننه علننى نبيننه، 

 (2).يجمع السور، فيضمهاألنه   عنى القرآن معنى الجمع، وسمي قرآناً ، وموفرقاناً  وقرآناً  كتاباً 

 اصطالحاا: الكريم القرآن 

  أشهرها:من و  للقرآن الكريم وردت عدة تعريفات

جاء في كتاب التعريفات أن القرآن الكريم: "هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف  -
    (3) المنقول عنه نقاًل متواتًرا بال شبهة."

وسنلم المكتنوب  وذكر الزرقاني في كتابه أن القرآن هو "الكالم المعجنز المننزل علنى النبني  -
 (4)في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتالوته." 

:  :والرد عليهامزاعم القاديانية  حول القرآن الكريم  ثانيا ا
  :كلماتهمن القرآن  زعم القادياني أنّ  

لقنننرآن كلمنننات اهلل القنننرآن الكنننريم لنفسنننه ، حينننث يقنننول: " ا قننند تطننناول القاديننناني ونسنننبل
ذلننك؟ هننل يقصنند تفسننيراتهم المحرفننة قولننه  مننن منناذا يقصنند القادينناني ىفيننا تننر  (5)وكلمننات لسنناني"،

 ف األخطاء؟ الآمؤلفاته التي بها  أموالمأولة، 

بجمينع وهذا يدل على خلط القادياني وتخبطه، فال شنك فني كنون القنرآن الكنريم كنالم اهلل 
ِ ، قننال تعننالى:  بواسننطة جبريننل   ألفا ننه ومعانيننه منننزل علننى محمنند  َّب  ِإَونذااُهۥ تَلَيِيااُل 

ِمُّي  ١٩٢ٱۡلَعَٰلَِمَّي 
َ
وُح ٱۡۡل َٰ قَۡلبَِك تِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذِّيَن  ١٩٣نََزَل بِهِ ٱلرُّ

بِّي         بِلَِساٍن َعَرِب    ١٩٤لََعَ   مُّ
العرب وهم أهل الفصاحة بما تضّمنه منن فصناحة  القرآن  وقد أعجز ،[195 - 192]الشعراء: 

وبالوة، وأنباء الغيب، وأخبار األمنم السنابقة، ومنا حنواه القنرآن منن إعجناز علمني وتشنريع محكنم 
                                                           

 .(202/ 13لسان العرب ) ابن من ور، ان ر: (1)
 (.128 /1)ج  السابق المرجع (2)
 (174التعريفات )ص الجرجاني،  (3)
 (1/19)جالقرآن  علوم في العرفان الزرقاني، مناهل (4)
 .(20)ص القادياني، حقيقة الوحي (5)



  206 

لذائِِن ٱۡجَتَمَعاِر قُال   :يقنول تعنالىفني كتناب اهلل، ثابنت وهنذا  دقيق صالح لكنل زمنان ومكنان، 
 َٰٓ نُّ لََعَ نُس َوٱۡۡلِ َُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو ََكَن َبۡعُضُهۡم ِۡلَۡعاض  ٱۡۡلِ

ۡ
َُواْ بِِمۡثِل َهََٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن َل يَأ

ۡ
ن يَأ

َ
 ا َظِهاريٗ   أ

ممنننا كنننان يملكنننه العنننرب منننن البالونننة  فكينننف بالقاديننناني النننذي ال يملنننك شنننيئاً  (1)،[88]اإلسنننراء: 
 والفصاحة.

 :ن الكريم الحقيقيه مكلف بتقديم أحكام القرآزعم القادياني أنّ 

أنه مكلف بتقديم أحكام القرآن الكريم الحقيقي، حيث يقول: "أنه كمنا قندم  اّدعى القادياني
مننرت أنننا أيضننا أن أنجننز المسننيح ابننن مننريم ملّخننص التننوراة الصننحيح ومغزاهننا الحقيقنني، كننذلك أُ 

المسننيح لكننى يوضننح  لقنند جنناء ،المهمنة نفسننها بتقننديم تعلننيم القننرآن الكننريم الحقيقنني إلفهنام الغننافلين
ويقننول  (2)،" الكننريم بوضننوح تنناملقننرآن اأحكننام التننوراة بدقننة، كننذلك أرسننلُت أنننا أيضننا ألبننيِّن أحكننام 

اب هنذه األوان، والمنفنرد بعلنم القنرآن، ولني أيضا: " وقد قلت مرارًا أننني أننا الُمْفِلنق الوحيند منن ُكتَن
    (3).ولبة على األواخر واألوائل"

حتنننى يبنننرر لنفسنننه  ننننه القاديننناني طِ بْ يُ  عننناء منننن مكنننر وخبنننثء هنننذا االدّ وال يخفنننى منننا ورا  
عندما كملنت لم ينتقل إلى الرفيق األعلى إال  ، فمن المعلوم أن النبي تأويالته الباطنية الخبيثة
ۡكَمۡلاُر  :تعنالى القن حينثغ هنذا الندين ذروة الكمنال، و بلن بعندمهّمة التبلينا والتشنريع، و 

َ
ٱِۡلَاۡوَم أ

ُكاُم ٱۡۡلِۡساَلََٰم دِيٗنالَُكۡم دِ 
ۡتَمۡمُر َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِِت َوَِّضايُر لَ

َ
، ومحاولنة [3]المائندة:  ا  يَنُكۡم َوأ

مهمتننه بيننان أحكننام القننرآن الكننريم كمننا كننان المسننيح موضننحًا ألحكننام التننوراة القادينناني أن يجعننل 
والمصنننالح  علنننى الهنننوىفاشنننلة ، فليسنننت الشنننريعة بحاجنننة إلنننى تنننأويالت القاديانينننة المبنينننة  مقارنننة

فني كتابنه الجنواب الصنحيح لمنن بندل دينن المسنيح: "فنإذا  ♫ الشخصية، فقد ذكر ابن تيمينة
لمنننت نبنننوة موسنننى والمسنننيح بنننالمعجزات وعرفننت المعجنننزات بالنقنننل المتنننواتر إليننننا قينننل لهنننم قننالوا عُ 

رائع ديننه معجزات محمد أع م وتواترها أبلا والكتاب الذي جاء بنه محمند أكمنل وأمتنه أفضنل وشن
وهننو قنند جمننع فنني شننريعته بننين   أحسننن وموسننى جنناء بالعنندل وعيسننى جنناء بتكميلهننا بالفضننل

  (4)العدل والفضل." 

                                                           

 .(16-15 ص) القرآن علوم في الواضح ومستو، ان ر: البغا (1)
زالة األوه (2)  (.115)ص امالقادياني، فتح اإلسالم وتوضيح المرام وا 

 (.74-73القادياني، لجة النور)(3) 
 (.284 /2)جابن تيمية ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  (4)
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فقننند صنننرح القاديننناني بنننذلك عنننندما طلنننب  ؟كيننف يبنننين أحكنننام القنننرآن منننن ال يعلنننم حقيقتنننه
إلنى اآلن حينث يقنول: " منا وصنل إلني مقنالكم فني إثبنات النبنوة  السنوء المعونة والمندد منن أعواننه

وقد انت رت طوياًل، فلذا أكلفكنم منرة أخنرى أن ترسنلوا مقنالكم هنذا عجناًل، وأيضنًا اكتبنوا لني مقنااًل 
  (1)"  آخر في إثبات حقيقة القرآن حتى أستطيع أن أدرجه في كتابي )براهين أحمدية(

 وهننا هننو أحنند زعمنناء القاديانيننة يعلننن عجننز القادينناني وضننعفه فنني العلننوم الشننرعية: " أن 
حضنرته )أي: الغنالم( مننع كوننه المسنيح الموعننود والمهندي المعهنود كننان يستشنير ويستفسنر مننني 

    (2)في العلوم ال اهرية) الشرعية (". 

 قرآن القاديانية: ثالثاا:
 حينث يقنول القاديناني : ًا في قادينان،قرآناهلل أنزل عليه زعم القادياني زورًا وبهتانًا أن لقد 

وقال أيضًا:"   (3)،"، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وكان أمر اهلل مفعوالمن القاديان"إنا أنزلناه قريبًا 
إّننا أنزلننناه قريبنًا مننن  ،خنذوا التوحينند التوحيند يننا أبنناء الفننارس ،يكناد زيتهننا يضنيء ولننم تمسسنه نننار

المنننزل  واسننم هننذا الكتنناب (4)القاديننان. وبننالحق أنزلننناه وبننالحق نننزل ، وكننان أمننر اهلل مفعننواًل..."، 
ومننن قننرأ هننذا (5)عليننه :" الكتنناب المبننين"، ومننن الجنندير بالننذكر أن لقننرأن القاديانيننة عشننرين جننزء،

الننوحي المفتننرى أو اطلننع علننى جننزء مّمننا احتننواه مننن كفننر وتحريننف علننم أّنننه مننن وحنني الشننياطين 
 .وليس من اهلل 

جننناء  فننني  حينننث ،يختلنننف عنننن قنننرآن المسنننلمينولقننند صنننرح أتبننناع القاديانينننة بنننأن قنننرآنهم 
إنننا نخنالف المسنلمين فني " صحيفتهم القاديانينة  )الفضنل( فيمنا يحكينه ابنن القاديناني عنن والنده: 

كل شيء في اهلل، في الرسول، في القرآن، في الصالة، في الصوم، في الحج، في الزكناة، وبينننا 
 (6) ، وهذا دليل واضح على كفرهم.".وبينهم خالف جوهري في كل ذلك

                                                           

 عن مكتوب الغالم إلى )جزاع علي( المندرج في "سير المصنفين". (، نقالً 163الندوي، القادياني ) ص (1)
إحسان أمروهي" المنشور في جريدة قاديانية " السابق، نقالً  عن مقال زعيم القاديانية" محمد   المرجع (2)

 م.1916ديسمبر 22الفضل" الصادرة 
 (.313القادياني، التذكرة ) ص(3) 
 (.278السابق )ص المرجع (4)
 (.82ان ر:  هير، القاديانية والقادياني ) ص (5)
من تموز  30)صحيفة الفضل( في (، نقاًل عن:123الحمد، األديان والفرق والمذاهب المعاصرة )ص (6)

 م.1931
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: "الخالصننة أن القاديانيننة مسننتقلة عننن بقولننه ♫الشننيخ المبنناركفوري ه وهننذا مننا يؤكنند
األمننة المسننلمة فنني كننل شننيء، فننإن إلههننم مسننتقل، ورسننولهم مسننتقل، وكتننابهم مسننتقل، وشننريعتهم 

 (1)" ...مستقلة

 ودعوى القادياني نزول الوحي عليه كفر وردة، فقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية: " إن
 بالضرورة، الدين من معلوم هو لما وتكذيب وردة، كفر  بعد أحد َلىعَ  الوحي نزول دعوى
 جمعوا فقد والهوى، الغيّ  بين جمعوا الذين الزنادقة َهؤالءِ  من اهلل فتنه من إال مسلم كل يعلمه
 عند السلطة لهم تكون وأن به، يتمكنوا أنه يريدون الذي الهوى وبين أنفسهم في الضالل بين

  (2) .لهم" النَّاس يزعمها التي والمنزلة المقام يحققوا وأن الناس،

نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءناا َعَرهِي ٗ  : تحريف واضح لقوله تعالى كما أن قول القادياني يعد
َ
ا لذَعلذُكۡم إِنذآ أ

عند تفسير هذه اآلية : "وذلك ألنه لغة  ♫[، يقول ابن كثير 2يوسف: ] ٢َتۡعقِلُوَن 
نها وأوسعها، وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل العرب أفصح اللغات وأبي

أشرف الكتب، بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف المالئكة، وكان ذلك في 
فكمل من كل    أشرف بقاع األرض، وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان

 قاع في الجزيرة العربية.فالقرآن الكريم نزل في أشرف الب (3)،"الوجوه

 :الكريم من القرآن القاديانيسرقات رابعاا: بعض 
 عى القادياني أن اهلل أوحى إليه بها وهي تخليط من القرآن وويره:من الكلمات التي ادّ 

" ويسننننئلونك أحننننق هننننو؟ قننننل أي وربنننني إنننننه لحننننق ومننننا أنننننتم بمجننننزين، زوجناكهننننا ال مبنننندل  :هلنننو ق
ن يروا آية يعرضو    ( 4)".ا ويقولوا سحر مستمرلكلماتي. وا 

  (5)" .:" الحق من ربك فال تكن من الممترينمن اهلل تعالى ما نصه إلهام أنهعي يدّ و 

                                                           

القاديانية نقاًل عن: (، 219)ص في تقرير العقيدة والدفاع عنها المباركفوريالشيخ جهود ، فدوى، الصفدي(1) 
 (.199في ضوء مرآتها )ص

، قسم 3.42الحوالي، شرح العقيدة الطحاوية، دروس صوتية تم تفريغها على المكتبة الشاملة، اإلصدار  (2)
 (.1/1699)جالعقيدة، 

 .(366 /4)ج ، القرآن الع يمابن كثير(3) 
 (.40(، نقاًل عن أسماني فيصله )ص112الندوي، القادياني)ص ( 4)

 (.398(، نقاًل عن  القادياني، إزالة أوهام )ص115الندوي، القادياني) ص(5) 
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ومنن أقوالننه:" ومنا كنننت إال كالمينت . فأحينناني ربني بننالكلمتين، وننور العينينننن، وقنال: يننا 
سنتبين سنبيل المجنرمين. أحمد بارك اهلل فيك. الرحمن علم القرآن. لتنذر قوما ما أننذر آبناؤهم، ولت

  (1)قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين" 

 منهج القاديانية في تفسير آيات القرآن الكريم:خامساا: 
انتهجت القاديانية التأويل الباطني، الذي ال ضوابط  له في تفسيرها آليات القنرآن الكنريم 

ات القنرآن الكنريم يقنول قناهر ت كتب القادياني وأتباعه بتحريف آيقد عجّ فكسائر الفرق الباطنية، 
فكننان وننالم أحمنند أول مننن أسننس تحريننف القننرآن باسننم  " :(2)القادينناني الشننيخ إحسننان إلهنني  هيننر

والمتتبنننع  (3)اإلسنننالم وتبعنننه بعننند مريننندوه ومتبعنننوه، التحرينننف بأشننننع الفضننناحة، وأقنننبح األسنننلوب"،
يكثر في حيث  رد عن الدليل،الرأي المجالعقل والهوى و  رات القاديانية يجدهم يعتمدون علىلتفسي

قننول علننى اهلل بغيننر علنننم، وهننو حننرام شننرعًا، قنننال وهننذا أيعقننل، ومعقننول، ومعقولينننة،  كتننبهم قننول
ْوَلَٰٓئِاَك ََكَن َعۡناُه َوَل َتۡقُف َما لَاۡيَس لَاَك بِاهِۦ ِعۡلامإ  إِنذ  :تعنالى

ُ
ا َوٱۡلُفاَؤاَد ُكُّ أ اۡمَ  َوٱۡۡلَََصَ ٱلسذ

 .  في التمهيد الفاسد وبيان حكمه وقد تحدثنا عن التأويل (4)،[36]اإلسراء: وٗل   ُ َمۡس 

 (5)للوصـول إلـي أغراضـها وأهـدافها، وقد حاولت القاديانية أن تتخـذ مـن التأويـل سـلماا   
 أشهر تفاسير القاديانية التي اعتمدت التأويل:من و 

كتابنه واتجنه  إلني  اعتمند محمند علني التأوينل  البناطني فنيي : بيان القرآن الكريم لمحمد علـ -
"يغلنب القاديناني والقاديانينة:  فني كتابنه ♫تفسير المعجزات  بناألمور الطبيعينة يقنول النندوي 

ي تتعلننق بقندرة اهلل الواسننعة بنناألمور تننعلنى محمنند علني اتجنناه تفسننير المعجنزات واألمننور الغيبينة ال
اليومية، وهو يبالا في ذلك الطبيعية والحوادث العادية التي تتفق مع النواميس الطبعية والتجارب 

                                                           

 .(70القادياني ، االستفتاء )ص (1)
على الفرق الضالة، ولد في "سيالكوت" باكستان  إحسان إلهي: عالم باكستاني من الذين حملوا لواء الحرب(2) 

هن، حف  القرآن وهو في التاسعة من عمره، كان يتردد إلى العلماء ينهمل منهم، حصل على 1636عام 
الليسانس في الشريعة اإلسالمية من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، كما حصل على ست شهادات 

عدة مناصب علمية، طالته يد الغدر وهو يلقي محاضرة وحوله عدد ماجستير في مجاالت متعددة، وتقلد 
. ان ر:  هير، ♫ه 1407من العلماء، وفاضت روحه إلى بارئها في األول من شعبان من العام

 (.7-5القاديانية ، المقدمة، نبذة عن الشيخ إحسان إلهي  هير )ص
 (.67)ص  هير، القاديانية (3)

 (.302ص) ة اإلسالمية ر: الشويكي، براءة الملنا(4) 
 (.841القاديانية وتأويالتها الباطنية )ص هير،  (5)
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ويغرق في التأويل ولو أبى ذلك اللغة الصريحة، واللف   الصنريح، وهنو أسنلوب لبنق منن أسناليب 
يمننان بالغيننب واالعتمنناد علننى قنندرة اهلل وصننفاته إنكننار المعجننزات واألمننور الغيبيننة والفننرار مننن اإل

ر التحننول والتطننور، وهننذا تفكيننر وأفعالننه، والخضننوع الزائنند للمقننررات الطبعيننة التنني التننزال فنني دو 
  (1)" .خطير على اإلسالم ومعارضته للدين الذي يطلب االيمان بالغيب

 أمنا بالنسنبة لكتناب التفسنير الكبينر للمينرزا محمنود بشنير :الـدينالتفسير الكبير للميرزا بشـير  -
ل آيننات د أو عننن منننهج بيننان القننرآن لمحمنند علنني فننالقادينناني فلننم يختلننف فنني تفسننيره  نجننل أحمنند

اللغنة العربينة  المعجزات وفروها من مضمونها، واعتمد علي سياسنة التأوينل والتحرينف، ولنم ينراعِ 
 ، وقد  هر ذلك في الفصل الثالث عند الحديث عن معجزات األنبياء عليهم السالم.في تفسيره
 الخالصة:

معهننا فنني التنني ج ،الننوحي الننذي ادعنناه القادينناني منناهو إال خليطننًا مننن اآليننات المتننناثرة -1
 مقاطع وير متجانسة تدل على قلة فقهه وفهمه للقرآن.

تعتقنند القاديانينننة أنهننم أصنننحاب ديننن جديننند مسننتقل، وشنننريعة مسننتقلة، وأن ال قنننرآن إال  -2
الننذي قدمننه القادينناني، وال حننديث إال مننا يكننون فنني ضننوء تعليماتننه، وال نبنني إال تحننت 

 !! ين، وهو وير القرآن الكريمسيادته، ويعتقدون أن كتابهم منزل واسمه الكتاب المب
التفسنننير  تفسنننير القنننرآن الكنننريم، وأتبعنننت فننني مننننهجهم فنننيالمسنننلمين  خالفنننت القاديانينننة -3

 الخبيث  حتى تتمكن من الترويج لمعتقداتهم وأفكارهم المسمومة . الباطني

 الكريم النسخ في القرآن سادساا:
أن اهلل  ير، وهناك من ينكنربه هذه األمة في حكم من التيس تعالى والنسخ مما خص اهلل

ه بنداء كالنذي ينرى منهم أّنن  ناً  ،وهذا مذهب اليهود في األصل ،بعد نزوله والعمل به ينسخ شيئاً 
الرأي ثم يبدو له وهو باطل، أال ترى اإلحيناء بعند اإلماتنة وعكسنه والمنرض بعند الصنحة وعكسنه 

  (2)هي. وذلك ال يكون بداء فكذا األمر والن ،والفقر بعد الغنى وعكسه

 

                                                           

 (651(، نقاًل عن محمد علي، بيان القرآن )ص 147الندوي، القاديانية )ص (1)
 (.30 /2)جالزركشي، البرهان في علوم القرآن  (2)
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ولكننن ينكننر القاديننانيون النسننخ فنني القننرآن  (1)،وال خننالف فنني جننواز نسننخ الكتنناب بالكتنناب
  (2) .هذه الفكرة طعن في القرآن نّ أويقولون 

النسننخ ؟  علننىنتعننرف  نّ أوقبننل أن نتننناول موقننف القاديانيننة مننن النسننخ بالتفصننيل، البنند 
 وأهميته؟ 

 : واصطالحاا  لغةا  النسخ  -1
 النسخ لغةا:

النسخ بمعنى معارضه، ويأتي  عن اكتتبه: واستنسخه وانتسخه نسخاً  ينسخه الشيء سخن
أي أزالته ورفعته، فإن ال ل ال يبقى في ذلك ، يقال: نسخت الشمس ال لف ،والرفعاإلزالة 

ه، ومن معاني أى نقلت ،: نسخت الكتابويستعمل في النقل فيقال المكان بعد وجود الشمس فيه،
بطالالتبديل و  النسخ قامة الشيء ا  ِت التنزيل:  وفي مقامه  آخر وا 

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
َما نَنَسۡ  مِۡن َءايٍَة أ

رۡي  
ء   ِِبَ ِ ََشۡ

َٰ ُك  َ لََعَ نذ ٱّللذ
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ُۗ أ ٓ ۡو مِۡثلَِها

َ
ِۡنَهآ أ   (3)[.106: البقرة]قَِديرإ  م 

 النسخ اصطالحاا:

 فات منها : عدة تعري في معنى النسخ اصطالحاً  تورد

 (4)  ."النسخ أي نسخ حكم شرعي بدليل شرعي متأخر" :)التعاريف( المناوي ورد في كتاب -
: "في الشرع هو أن يرد دليل شرعي متراخًيا عن دلينل في كتابه )التعريفات( الجرجاني وذكر -

 والناسنخ( 6)يتعقبنه"، بحكنم الحكم "إزالة :وفي تعريف آخر (5)،شرعي، مقتضًيا خالف حكمه "
 المثبننت فهننو ،  اهلل هنو: الحقيقننة فنني والناسنخ عليننه، سنابقاً  حكمنناً  رفننع النذي الالحننق الحكنم
  (7).كالمه على الدال القرآن من أنزل وبما عليه، الدال بقوله لألول والمنهي الثاني، للحكم

 
                                                           

 ( .32 /2)جالزركشي، البرهان في علوم القرآن (1) 
 .(182، البراهين )صالعجاوي (2)
 /3)ج(، عبد المنعم، معجم المصطلحات واأللفا  الفقهية 61 /3)جان ر: ابن من ور، لسان العرب  (3)

357). 
 (.86المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف )ص (4) 
 (.309الجرجاني، التعريفات )ص (5) 
 (.801الراوب، المفردات في وريب القرآن )ص(6) 
 (.389 /3)جات واأللفا  الفقهية عبد المنعم، معجم المصطلح(7) 
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 العالقة بين المعنى اللغوي والصطالحي:

ل مننننن شننننيء إلننننى آخننننر، أمننننا فنننني جنننناء النسننننخ فنننني اللغننننة بمعنننننى الرفننننع والتبننننديل والنقنننن
وعليه يكون هناك اقتباس للمصطلح  عنه، متراخٍ  شرعي بحكم شرعي حكم االصطالح: فهو رفع

 من اللغة، وتكون هناك عالقة ترابط بين اللغة واالصطالح.

 أنواع النسخ في القرآن الكريم:  -2
 أنواع النسخ في القرآن الكريم ثالثة وهي:  

 َأنََّها َعاِئَشَة، َعنْ ، ومثاله ما روى مسلم وويره والحكم معاً  نسخ التالوة :النوع األول
ْمَن، َمْعُلوَماتٍ  َرَضَعاتٍ  َعْشرُ : اْلُقْرآنِ  ِمنَ  ُأْنِزلَ  ِفيَما َكانَ : " َقاَلتْ   ِبَخْمسٍ  ُنِسْخَن، ثُمَّ  ُيَحرِّ

وقولها:  )وهن فيما يقرأ( معناه  (1)،" اْلُقْرآنِ  ِمنَ  ُيْقَرأُ  ِفيَما َوُهنَّ  ، اهللِ  َرُسولُ  َفُتُوفِّيَ  َمْعُلوَماٍت،
توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات  ه نّ أحتى  خر إنزاله جداً أن النسخ بخمس رضعات تأ

فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن  ،لقرب عهده  لكونه لم يبلغه النسخ ،ويجعلها قرآنا متلواً 
  (2). تلىذلك وأجمعوا على أن هذا ال يُ 

ل مع بقاء : نسخ الحكم وبقاء التالوة، ومثال ذلك نسخ حكم آية العدة بالحو النوع الثاني
ۡزَوَٰجٗ  ، فقوله تعالى:تالوتها

َ
وَن أ ُّ ِيَن ُيتََوفذۡوَن مِنُكۡم َويََذ ا إَِي ٱۡۡلَۡوِل  وَِصيذةٗ ا َوٱَّلذ َتَٰعا ۡزَوَِٰجهِم مذ

َ
ِ ۡل 

ۡعُروف   فَإِۡن   َغرۡيَ إِۡخَراج    نُفِسهِنذ مِن مذ
َ
ُ َعزِيزإ َوٱ َخرَۡجَن فًََل ُجنَاَح َعلَۡيُكۡم ِِف َما َفَعلَۡن ِِفٓ أ ّللذ

ۡزَوَٰجٗ   نسخ بقوله تعالى:، [240]البقرة:   َحِكيم  
َ
وَن أ ُّ ِيَن ُيتََوفذۡوَن مِنُكۡم َويََذ هذۡصَن َوٱَّلذ ا َيََتَ

نُفِسهِنذ 
َ
ۡشُهر  بِأ

َ
هََعَة أ ّۡ

َ
 .[234رة: ]البق ا  وََعِۡشٗ  أ

 (3)،رة منهنا آينة النرجمنسخ التالوة مع بقناء الحكنم، وقند ذكنروا لنه أمثلنة كثين النوع الثالث:
وا َعلَنى  ْبنِ  َعْن َكِثيرِ ف ْلِت َقاَل: َكاَن َسِعيُد ْبُن اْلَعاِص َوَزْيُد ْبُن ثَابِنٍت َيْكتَُبناِن اْلَمَصناِحَف، َفَمنرُّ الصَّ

   (4) .َفاْرُجُموُهَما اْلَبتََّة "َيُقوُل: "الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة ِإَذا َزَنَيا  َهِذِه اآْلَيِة، َفَقاَل َزْيٌد: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل 

                                                           

 1452: ح (1075 /2)ج كتاب الرضاع/ باب التحريم بخمس رضعات مسلم، مسلم، صحيح (1)
 ، تعليق عبد الباقي.(1075 /2)ج مسلم مسلم، حاشية صحيح(2) 
 .(82-83حمد، محمد، نفحات من علوم القرآن )ص أ (3)
رجاله ثقات رجال الشيخين وير كثير بن ، 21576 : ح(472/ 35)مسند األنصار أحمد، أحمد، مسند (4)

 ، حاشية مسند أحمد.األرنؤوط وهو ثقة تخريج  ،الصلت
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 الحكمة من النسخ:  -3
 حكمة النسخ تتلخص فيما يأتي:

 مراعاة مصالح العباد. -

 تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور أحوال الناس. -

 الء المكلف واختباره باالمتثال وعدمه. ابت -

إرادة الخير لألمة المحمدية والتيسنير عليهنا  ألن النسنخ إن كنان إلنى منا هنو أشنق، ففينه زينادة  -
ن كان إلى ما هو أخف ففيه سهولة وتيسير.  (1) الثواب، وا 

 أهمية النسخ:  -4

نة , والحكمننة مننننه والنسننخ كمننا هنننو معلننوم باتفننناق علمنناء األمنننة , ثابننت فننني القننرآن والسننن
القرطبي فني بينان فائندة النسنخ: " معرفنة هنذا البناب أكيندة وفائدتنه ع يمنة، ال  يقول ، اهرة جلية

يسننتغني عننن معرفتننه العلمنناء ، وال ينكننره إال الجهلننة األوبينناء ، لمننا يترتننب عليننه مننن النننوازل فنني 
المسنننجد فنننإذا رجنننل  روى أبنننو البختنننري قنننال : دخنننل فقننند  ،ومعرفنننة الحنننالل والحنننرام  ،األحكنننام

ف الناس، فقال: ما هذا ؟ قالوا : رجل يذكر الناس ، فقال : ليس برجنل ينذكر النناس ! لكننه يخوّ 
يقول أنا فالن بن فالن فاعرفوني ، فأرسل إليه فقال : أتعنرف الناسنخ منن المنسنوخ ؟! فقنال : ال 

ناسنخ والمنسنوخ ؟ قنال : وفني رواينة أخنرى : أعلمنت ال ،، قال : فاخرج من مسجدنا وال تذكر فيه
 (2)ال، قال : هلكت وأهلكت . ومثله عن ابن عباس رضي اهلل عنهما " 

: " والمسنننلمون كلهنننم متفقنننون علنننى جنننواز النسنننخ فننني أحكنننام اهلل  ♫قنننال ابنننن كثينننرو 
   (3).تعالى، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه "

 

 

                                                           

 .(82-83حمد، محمد، نفحات من علوم القرآن )ص أ(1) 
 (62 /2)جالجامع ألحكام القرآن  ،القرطبي (2)
 (. 379/  1) القرآن الع يم ،ابن كثير (3)
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 بعض أقوال للصحابة في النسخ : -5
َلِميِّ عَ   َأَتى َعَلى َقاٍض , َفقَناَل لَنُه: " َهنْل َتْعلَنمُ    َأنَّ َعِليًّا   ،ْن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن السُّ

  (1)َقاَل: " اَل "، َقاَل: " َهَلْكَت َوَأْهَلْكَت "  ،النَّاِسَخ ِمَن اْلَمْنُسوِخ "
ْل َتْعلَننُم َهنن ،عنننهم بقنناص يعنن  فركلننه برجلننه وقننال:" َيننا قَنناصٍ ¶ومننر ابننن عبنناس 

قَنناَل: َهَلْكننَت  ،النَّاِسننَخ ِمننَن اْلَمْنُسننوِخ؟ قَنناَل: َوَمننا النَّاِسننُخ ِمننَن اْلَمْنُسننوِخ؟ قَنناَل: َأَواَل َتْعننِرُف؟ قَنناَل: اَل 
  (2)َوَأْهَلْكَت"

 بعض األمثلة على النسخ: -6
ِإَون  -َأْحِسُبُه اْبَن ُعَمَر  َقالَ  اهلِل  َعْن َمْرَواَن اأَلْصَفِر َعْن َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب َرُسول

ۡو َُّتُۡفوهُ 
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
     (3)َقاَل َنَسَخْتَها اآلَيُة الَِّتي َبْعَدَها." [284]البقرة:ُتۡبُدواْ َما ِِفٓ أ
تَِّي ٱۡلَفَِٰحَشَة ِمن ن َِسآئُِكۡم فَٱۡستَۡشِهُدواْ َعلَۡيِهنذ قنال:  ¶ عن ابِن عبناسٍ و 

ۡ
َِِٰت يَأ َوٱلذ

هَ  ّۡ
َ
ۡلِساكُ  َعةٗ أ

َ
ِنُكۡم  فَاإِن َشاِهُدواْ فَأ ُ لَُهانذ م  ۡو َُيَۡعاَل ٱّللذ

َ
َُٰهنذ ٱلَۡماۡوُت أ َٰ َيَتاَوفذى           وُهنذ ِِف ٱۡۡلُُياوِت َحاِتذ

ََِيَٰنَِهااا ِماانُكۡم [ وذكننر الرُجننَل بعنند المننرأِة ثننم جمعُهمننا فقننال: 15النسنناء: ]١٥ َساابِيًٗل 
ۡ
اِن يَأ َ َوٱَّلذ

ُۗ  اُذوُهَما    َ َف  ٓ ۡعرُِضواْ َعۡنُهَما
َ
ۡصلََحا فَأ

َ
ابٗ  فَإِن ََابَا َوأ َ ََكَن ََوذ ا إِنذ ٱّللذ ّذِحيما فُنسنَخ ذلنك  ،[1]النسناء: ١٦ا 

واْ ُكذ َوَِٰحد  بآيِة الجلِد فقال:  ِِ فَٱۡجِِلُ ا انَِيُة َوٱلزذ ِۡنُهمَ  ٱلزذ ة و م    (4) [ .2]النور:  ا ِماْئََة َجِۡلَ

 :ية في قضية النسخ في القرآن الكريمعقيدة القاديان -7

" الواقنع  :الندين ويقنول بشنير (5)تعتقد القاديانية أنه ال نسخ في القنرآن فني أي كلمنة مننه،
   (6)أنه لم ينسخ من القرآن شيء، بل كل كلمة من كلماته جديرة بالعمل." 

                                                           

(، كتاب آداب القاضي/ باب إثم من أفتى ، أو قضى بالجهل: رقم 200 /10)جالبيهقي: السنن الكبرى (1) 
20360. 

 .185باب من له الفتوى والحكم: رقم  (178البيهقي: المدخل إلى السنن الكبرى )ص (2) 
ُسوُل ِبَمٓا ُأنِزَل ِإَلي تفسير القرآن/ بابكتاب البخاري: صحيح البخاري،  (3) بِّهِ ِه ۡ  َءاَمَن ٱلرَّ              ۦِمن رَّ

 .4546(: ح 41 /6)ج[،285]البقرة: 
، صحيح 4413(: ح 464 /6)ج بو داود: سنن أبي داود، كتاب الحدود باب في الرجم/ باب في الرَّْجم،أ(4) 

سناده حسن  حاشية سنن أبي داود. ،األرنؤوط تخريج ،وا 
 (.4/393)ج، التفسير الكبيران ر: بشير(5) 
 (.2/102)جالسابق المرجع (6)
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 عاءات القاديانية حول موضوع النسخ في القرآن الكريم:ومن ادّ 

في كتابه تنزيه أي القرآن عن النسنخ والنقصنان فني الخالصنة والنتنائج اهر ذكر هاني ط
 عدة أمور تبين عقيدة القاديانية بالنسخ من أهمها:

ال منسننننوخ فنننني القننننرآن علننننى اإلطننننالق، وأمننننا مننننا قيننننل عننننن أنننننواع ثالثننننة، فلننننيس أكثننننر مننننن   -1
 اجتهادات ال دليل عليها. 

  .على أّن في القرآن منسوخاً لم يجمع المسلمون في يوم من األيام    -2

  (1)لم يرد دليل في القرآن الكريم يفيد وجود منسوخ فيه.  -3

 موقف القاديانية من أدلة النسخ في القرآن والرد عليها: -8
حتى يتضح بجنالء موقنف القاديانينة منن النسنخ، البند أن نعنرج علنى أبنرز اآلينات الدالنة 

 ا، ثم نرد عليها فيما خالفت فيه أهل الحق.القاديانية له تعلي النسخ ونبين تأويال

ـــدليل األول : ااارۡي   ال
ِت ِِبَ

ۡ
ۡو نُنِساااَها نَاااأ

َ
ُۗ  َماااا نَنَساااۡ  ِماااۡن َءايَاااٍة أ ٓ ۡو ِمۡثلَِهاااا

َ
ِۡنَهاااآ أ  م 

ء   ِ ََشۡ
َٰ ُك  َ لََعَ نذ ٱّللذ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
 [ 106:البقرة ] قَِديرإ  أ

ية من القرآن  ألن السياق ال يسنوغ آذكر نسخ ال تأنها  :آلية الكريمةلتفسير القاديانية 
هذا المعنى، وعند التأمل في اآلينة فنال تتحندث عنن إلغناء آينات القنرآن بعضنها النبعض، بنل عنن 

 إلغاء آيات القرآن ألحكام التوراة والكتب السماوية السابقة. 

تقبال بيت أحكام تلغي أحكام التوراة، كاس لقد كره اليهود أن ُيننّزل على رسول الّله 
المقدس مثال، فالّله تعالى يرد على حسدهم هذا، مؤكًدا أّن اآليات التي يلغيها من التوراة أو 
الكتب السماوية السابقة، يأتي بخير مننها، وأن ما ينساه أهل الكتاب من كتبنهم، التي لم َيِعد الّله 

 يهود من هذا، مع أن التوراةلزعج ابحف ها، ُيننزل الّله في القرآن الع يم خيًرا مننها. فلماذا ينن
 تنص أننها شريعة موقتة؟

من اآلية الحادية واألربعين، وحتى اآلية  اً الخطاب في سورة البقرة يتعلق باليهود َبْدء إنّ 
الرابعة والعشرين بعد المائة، وآية النسخ واقعة خالل ذلك، فهي اآلية السابعة بعد المائة في هذه 

                                                           

 .(125تنزيه أي القرآن )صان ر: طاهر،  (1)
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تتوجه بالخطاب إلى اليهود منتقدة إياهم على استنكارهم نسَخ القرآِن السورة، فهي، بال شك، 
  (1) .بينما التفسير المتداول ال يخدمه السياق بحال ،سياق اآلية يؤكد ذلك إنّ  ،آياِت التوراةِ 

دها امما سبق يتبين مخالفة القاديانية لصريح اآلية الكريمة، واجته الرد علي القاديانية:
َما نَنَسۡ  مِۡن  :" يه، فاآلية دليل صريح على وجود النسخ فعن ابن عباسفيما ال اجتهاد ف

ما ينقل من حكم آية  َما نَنَسۡ  مِۡن َءايٍَة ": ♫ وقال ابن جرير (2)ما نبدل من آية"، َءايٍَة 
ور ، والمح والمباح مح وراً  والحرام حالالً  حول الحالل حراماً إلى ويره فنبدله ونغيره، وذلك أن يُ 

فأما األخبار فال  ،مباحا. وال يكون ذلك إال في األمر والنهي والح ر واإلطالق والمنع واإلباحة
   (3)يكون فيها ناسخ وال منسوخ".

ٓ َءايَةٗ   الدليل الثاني : نۡلَا ًَكَن َءايَة   ِإَوذَا بَدذ ِۢۚ  مذ نَر ُمۡفََت
َ
ْ إِنذَمآ أ ُِل قَالُوٓا ۡعلَُم بَِما ُيَي 

َ
ُ أ ۡكََثُُهۡم  َوٱّللذ

َ
بَۡل أ

 [. 101:النحل ] ١٠١َل َيۡعلَُموَن 

فزعمت  اً تفسيرًا باطني  َءايَةٗ فسرت القاديانية كلمة  :آلية الكريمةلتفسير القاديانية 
        أن اآلية هنا ليست بمعنى اآلية القرآنية، بل بمعنى العذاب السماوي، الذي ي هر كعالمة 

ميرزا بشير في تفسيره لآلية : "فالمراد الحقيقى من هذه اآلية أننا نلغي على صدق النبي، يقول ال
أحيانًا األنباء اإلنذارية، فيعترض على ذلك الكفار ولكن طعنهم باطل، ألن قرارنا مبني على 

ووضح هذا بقوله: " إن هذا القانون ي هر في عهد كل نبي، حيث يتلقى وحًيا إنذارًيا  (4)الحكمة"
،  يبدل الّله هذا الوحي اإلنذاري المشروط، كما حصل ذلك في قصة يونس  مشروًطا، وقد

 (5) ".ألنَّنهم قد تابوا  أنَّ قومه سيهلكون، بدَّل الّله ذلك  فبعد أن أخبر الّله يونَس 

وأما المعنى اآلخر المحتمل عند القاديانية، هو نسخ اآليات من الكتب السماوية 
كريم، أي إذا بدَّْلنا آيًة قرآنية مكان آيٍة من الكتب الماضية اعترض السابقة، وليس من القرآن ال

الكفار، واتنهموا النبي باالفتراء، ألنَّنه ما دامت التوراة موجودة فما الداعي ألحكام جديدة؟ حسب 

                                                           

 (.24-21تنزيه آي القرآن عن النسخ والنقصان)صطاهر، ان ر: (1) 
 .(375 /1)ج القرآن الع يم ،ابن كثير (2)
 .(471 /2)ججامع البيان  ،الطبري (3)

 (4/359لتفسير الكبير)ج، االدين بشير(4) 
 (358/ 4)جالسابق  المرجع(5) 
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نۡلَآ َءايَةٗ  :ىإذًا قوله تعال (1)تصورهم، ًَكَن َءايَة   ِإَوذَا بَدذ فيد نسخ آيات قرآنية عند القاديانية ال ي  مذ
  (2)لف ًا أو حكمًا أو لف ًا وحكمًا معًا، وال عالقة لها بذلك البتة. 

وضعت القاديانية اآلية الكريمة في وير موضعها الصحيح،   الرد علي القاديانية:
نۡلَآ َءايَةٗ  فقوله تعالى :  ًَكَن َءايَة   ِإَوذَا بَدذ ُِل  مذ ۡعلَُم بَِما ُيَي 

َ
ُ أ ۡكََثُُهۡم َل  وَٱّللذ

َ
ِۢۚ  بَۡل أ نَر ُمۡفََت

َ
قَالُوٓاْ إِنذَمآ أ

دليل واضح على النسخ، فاآلية فيها إخبار من اهلل تعالى عن [، فهذا 101:النحل ] َيۡعلَُموَن 
يقانهم، وأنه ال يتصور منهم اإليمان، وذلك أنهم إذا رأوا  ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وا 

ا بمنسوخها قالوا للرسول: أنت مفتر وكاذب ليس هذا حكم اهلل، وفسر تغيير األحكام ناسخه
نۡلَآ َءايَةٗ مجاهد  ًَكنَ  ِإَوذَا بَدذ  (3)بمعنى رفعناها وأثبتنا ويرها.  مذ

ره أن هذه آية ع مى في األحكام، وسببها أن اليهود يفي تفس  ♫وبين القرطبي 
يأمر  الطعن في اإلسالم، فادعوا أن النبي حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وحاولوا 

ِإَوذَا  ، فأنزل اهلل:، ولهذا يناقض بعضه بعضاً تأليفهأصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه، فالقرآن من 
نۡلَآ َءايَةٗ  ًَكَن َءايَة   بَدذ  (4) [.106]البقرة:  َءايٍَة َما نَنَسۡ  مِۡن  وأنزل  مذ

نَر ُمفۡ  أما قوله: 
َ
ٓ أ َما ِۢۚ  إِنذ االفتراَء بأنواٍع من المبالغات  النبي  ىفقد  نسبوا إل ََت

 وهي: الحصِر والخطاِب واسِم الفاعل الدالِّ على الثبوِت واالستقرار، وحذف مفعول ال َيْعلمون
  (5)علِم به، والمعنى ال يعلمون أنَّ في َنْسِخ الشرائِع وبعِض القرآِن ِحَكمًا بالغة. لل

"وجمهور المفسرين على أن المراد باآلية هنا: اآلية القرآنية. : ♫وقال الطنطاوي 
  (6)وعلى أن المراد بتبديلها نسخها". 

ألنها مصالح،   اهلل ينسخ الشرائع بالشرائع أنّ ومن الفوائد المستفادة في اخآية الكريمة: 
لم عا -تعالى -وما كان مصلحة باألمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم وخالفه مصلحة واهلل

  (7)ما يشاء، وينسخ ما يشاء بحكمته. بالمصالح والمفاسد، فيثبت
                                                           

 (.27نزيه أي القرآن عن النسخ والنقصان)صتطاهر، ان ر:  (1)
 (.28)صالسابق  المرجع(2) 
 .(603 /4)ج ، ابن كثيرالقرآن الع يم، ان ر:  (3)
 .(61 /2)ج ، القرطبيالجامع ألحكام القرآن،  ان ر: (4)

 .(286 /7)جان ر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (5) 
 .(236 /8)جالتفسير الوسيط  ،طنطاوي (6)
 .(634 /2)جالكشاف عن حقائق ووامض التنزيل   ،الزمخشري (7)
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مُّ ٱلِۡكَتَِٰب َيۡمُحواْ ٱ  الدليل الثالث:
ُ
ۥٓ أ ُ َما يََشآُء َويُثۡبُِر  وَِعنَدهُ  [.39 :الرعد ]  ٣٩ّللذ

المحو في اآلية الكريمة بمحو الوعيد  بشير الدين فسر :آلية الكريمةلتفسير القاديانية 
عذاب، حيث قال في التفسير الكبير :"إن اهلل تعالى ال يعذب قومًا قبل حلول الوقت المناسب بال

ن حل موعده، إذ بين اهلل تعالى هنا نوعين  من سنته     فحسب، بل قد يلغي العذاب لحكمة وا 
ْ ٱ عن العذاب، أولهم ُ َما يََشآُء َيۡمُحوا نهائيًا، أي أن من أنباء العذاب ما يمحوه اهلل  ّللذ

ذنب، كما  أي أنه يبقي نبأ الوعيد كما هو، ولكنه ال يعذب قومًا من دونَويُثۡبُِر   وثانيهما: 
ن كان من الممكن أن يعذبهم بأقل مما استوجبوه"   (1) .ال يزيد على ما استوجبوه، وا 

ُ َيۡمُحواْ ٱ : تعالى هلو قويرد علي القاديانية أن  الرد علي القاديانية: َما يََشآُء َويُثۡبُِر   ّللذ
مُّ ٱلِۡكَتَِٰب 

ُ
ۥٓ أ  أقوالهم عدة ذلك ن فييلمفسر [، دليل واضح على النسخ، ول39 :الرعد ]وَِعنَدهُ

 :وهي

 يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر  -1
 .ا كتاب الشقاوة  والسعادة فهو ثابت ال يغيرما يشاء، فأمّ 

 أن األقدار ينسخ اهلل ما يشاء منها، ويثبت منها ما يشاء. -2
 يمحو من الرزق ويزيد فيه، ويمحو من األجل ويزيد فيه. -3
أن اهلل يبدل ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فال يبدله، وجملة ذلك عنده في أم  -4

 (2)الكتاب أي  الناسخ، والمنسوخ. 

ة إال أن مع مها يدور حول النسخ، أما تفسير وبالروم من اختالف أقوال المفسرين في اآلي
به أحد من المفسرين وهذا يدل  لْ قُ القاديانية للمحو في اآلية الكريمة بمحو الوعيد بالعذاب، لم يَ 

 علي ابتداع القاديانية وضاللها.

 قول القاديانية أن النسخ يستلزم البداء: -9
دت فيه القاديانية اء، هو قول باطل قلّ اإلعتقاد بالنسخ يستلزم اإلعتقاد بالبد نّ أالقول ب
عن  ه زّ نَ فالبداء يستلزم سبق الجهل، واهلل مُ  (3)ء : " هور الرأي بعد أن لم يكن"،اليهود، فالبدا

للتكليف بها واية ينتهي إليها ثم يرفع  ثم أنّ  ذلك، أما النسخ رفع عبادة قد علم اهلل  أن بها خيراً 

                                                           

 (.3/551التفسير الكبير) جبشير ،  (1)
 (330-329 /9)ج ،القرطبيالجامع ألحكام القرآن، (،471-468 /4)جان ر: ابن كثير  (2)
 (43التعريفات )ص المناوي،  (3)
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ألن للخالق أن يأمر بما شاء، وثانيهما:   ألمرين أحدهما قالً يجاب، وال يمنع جواز النسخ عإلا
 (1) تعالى. رف به اإلذعان واالنقياد لطاعة اهللعْ لتزام بالناسخ يُ إن اإل

 نكار القادياني النسخ :إالهدف من وراء  -10

استغلت القاديانىة موضوع النسخ في القرآن واالختالف حول عدد اآليات المنسوخة 
في القرآن  لعلها ت هر بم هر المدافع عن القرآن والمنزه له عن الزيادة  فأنكرت النسخ

، الذي يزعمون أن القادياني والنقصان، مع أنها قالت  بنسخ الجهاد بنزول عيسى بن مريم 
يقول القادياني:" لو فرضنا أن اإلسالم أجاز الجهاد كما يفكر هؤالء المشايخ، فهذا  (2)مثيله،

ه في زمن المسيح الموعود سينتهي الجهاد الزمن، ألنه قد ورد في الحديث أنّ  الحكم نسخ في هذا
فمن أهداف القاديانية البغيضة نفي نسخ آية القتال في قوله  (3)بالسيف والحروب الدينية"،

َ تعالى:  ْ  إِنذ ٱّللذ ِيَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم َوَل َتۡعتَُدٓوا ِ ٱَّلذ ْ ِِف َسبِيِل ٱّللذ َٰتِلُوا البقرة: ] َل َُيِبُّ ٱلُۡمۡعتَِدينَ  َوَق
أسباب الجهاد قد زالت  جون أنّ وّ رَ ، وذلك مراعاة لمصالح الدولة المستعمرة بريطانيا، فهم يُ [190
الفرقان: ] اا َكبرِيٗ بِهِۦ ِجَهادٗ َوَجَٰهِۡدُهم الجهاد الكبير ال يتم بالسيف بل بالقرآن  لقوله تعالى: وأنّ 
ولذلك يتحتم على كل مسلم أن يتخلى عن  آن الكريم الجهاَد الكبير.أي جاِهْدهم بالقر  [52

 (4) الجهاد  ألن الوقت ليس وقت جهاد.
الجهاد بالسيف قد انقطع منذ اآلن،  ي قد أتيتكم بأمر هو أنّ ويقول القادياني:"اعلموا أنّ 

، كالسعي إلعالء  اً روحاني والجهاد عند القاديانية قد اتخذ شكالً  (5)جهاد النفوس مستمر"، وير أنّ 
فالجهاد بالسيف قد  (6)كلمة اإلسالم والرد على اعتراضات المعترضين ونشر محاسن اإلسالم،

    (7)انقطع، وير أن جهاد تطهير النفوس مستمر. 
ِيَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم َوَل والشك أن استدالل القاديانية بقوله تعالى:  ِ ٱَّلذ ْ ِِف َسبِيِل ٱّللذ َٰتِلُوا َوَق

َ َل َُيِبُّ ٱلُۡمۡعتَِديَن  ْ  إِنذ ٱّللذ ، على إلغاء الجهاد باطل وال دليل عليه، وهذه [190البقرة: ]َتۡعتَُدٓوا

                                                           

 (8الناسخ والمنسوخ )ص  ،ابن حزم(1) 
 .(181)ص لبراهين اإلسالميةان ر: إبراهيم، ا (2)

 .(8)ص لحكومة االنجليزية والجهادلقادياني، اا(3) 
 .(12-11)ص الحكومة االنجليزية والجهادالقادياني، ان ر:  (4)
 .(20)ص لحكومة االنجليزية والجهادلقادياني، اا (5)
 .(10)ص الحكومة االنجليزية والجهادالقادياني، ان ر:  (6)
 .(20 )ص السابق المرجع (7)
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يقاتل من قاتله ويكف عمن  اآلية الكريمة أجمع مع م العلماء على نسخها، فقد كان النبي 
ْ ٱلُۡمِۡشِكِّيَ كف عنه، حتى نزل َٰتِلُواْ  خت هذه اآلية، وقيل نسخها[ فنس5]التوبة:  فَٱۡقُتلُوا َوَق

  (1)[ فأمر بالقتال لجميع الكفار. 36]التوبة:  ٱلُۡمِۡشِكَِّي َكٓافذةٗ 

في هذه اآلية الكريمة: " من الناس من قال: هذه اآلية  ♫ الرازياإلمام وقال 
عن قتال  منسوخة، وذلك ألن هذه اآلية دلت على أن اهلل تعالى أوجب قتال المقاتلين، ونهى

ِيَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم وير المقاتلين، بدليل أنه قال:  ِ ٱَّلذ َٰتِلُواْ ِِف َسبِيِل ٱّللذ ْ    ثم بعده: َوَق َوَل َتۡعتَُدٓوا
َ َل َُيِبُّ ٱلُۡمۡعتَِدينَ  هذه اآلية  وال تعتدوا هذا القدر، وال تقاتلوا من ال يقاتلكم فثبت أنّ  أي إِنذ ٱّللذ

[ 191البقرة: ]  َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفتُُموُهۡم    :ال وير المقاتلين، ثم بعد ذلكمانعة من قت
ومن  (2)لم يقاتل، فدل على أن هذه اآلية منسوخة"، نْ هذا حصول األول في قتال مَ  ىفاقتض

هدي اآلية الكريمة وجوب قتال من يقاتل المسلمين، والكف عمن يكف عن قتالهم، وهذا قبل 
   (3).ه اآليةنسخ هذ

يقول هاني طاهر:" وال حيث القاديانية بقول عدد كبير من العلماء بالنسخ،  ولقد أقرت  
ج على بعض اآليات التي يتفق معنا الكثير من العلماء في عدم نسخها، مع أّن عددًا عرّ بد أن نُ 

   (4) .وير قليل من العلماء قال بنسخها"
 الخالصة:

 الكريم، وهذا باطل. سخ في القرآنتعتقد القاديانية أنه ال ن -1
، وهذا كافي لهدم عقيدتهم في القاديانية بقول عدد كبير من العلماء بالنسخ أقرت -2

 النسخ.
بم هر المدافع  الكريم، محاولة ال هور القرآن في للنسخ القاديانىة من دوافع إنكار -3

 ، وهذا ما فشلت فيه.عن القرآن والمنزه له عن الزيادة والنقصان
ثابت في القرآن وهو   تعالى،المسلمون كلهم على جواز النسخ في أحكام اهلل اتفق -4

 .والحكمة منه  اهرة جلية ،والسنة

 
                                                           

 .(348 /2)جالجامع ألحكام القرآن  ،ان ر: القرطبي (1)
 .(288 /5)جمفاتيح الغيب ،الرازي(2) 
 .(173 /1)جأيسر التفاسير  ،لجزائرياان ر:  (3)
 (93تنزيه آي القرآن الكريم عن النسخ والنقصان)صطاهر،  (4)
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 عقيدة القاديانية في اإلسراء والمعراج: لثالمطلب الثا
، وقد كما أيد األنبياء من قبلهبمعجزات  اهلل تعالى أّيد نبينا محمدًا  من المعروف أنّ 

ثبتت معجزة حيث ، (2)والمعراج  (1)يماثله فيها نبي سابق، مثل اإلسراء ال اتبمعجز  انفرد
ىَٰ بَِعۡبِدهِۦ َِلًۡٗل  :بقوله تعالى(3)في كتاب اهلل اإلسراء والمعراج للنبي  ِۡسَ

َ
ِٓي أ َِن ُسۡبَحََٰن ٱَّلذ  م 

َراِم إَِي  ِي َبََٰرۡكنَا َحۡوََّلُ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلَ ۡقَصا ٱَّلذ
َ
ِميُ  ٱۡۡلَِصرُي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡل ٓ  إِنذُهۥ ُهَو ٱلسذ َٰتِنَا    ۥ لُُِنِيَُهۥ ِمۡن َءاََٰي

ما جاء في  كتابه، واإلسراء والمعراج كفر  ألنه مكذب هلل ولِ فقد [، ومن أنكر اإلسراء 1]اإلسراء:
  (4)ثابت باألحاديث الصحيحة التي تفيد العلم والقطع. 

 بالنبي  سريَ  ة: " والمعراج حق وقد أُ والمعراج بشخصه في اليق وقد ثبت اإلسراء
وأكرمه اهلل بما شاء  ،ثم إلى حيث شاء اهلل من العال ،بشخصه في اليق ة إلى السماء جَ رِ وعُ 

  (5)وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى" 

لقد أنكرت القاديانية معجزة اإلسراء والمعراج، بل حاولت تفريغها من مضمونها، كعادتها 
أويل المعجزات، وقد تبين ذلك عند حديث القاديانية عن اإلسراء والمعراج في كتاب أحسن في ت

 ،محمود أحمد، وفي هذا المطلب سيتم عرض عقيدتهم في اإلسراء والمعراج القصص لبشير
 والرد عليها. 

                                                           

 (.1669/ 1وس المحيد )ج(، القام377/14. ان ر: لسان العرب)ج السير ليالً  اإلسراء لغة : (1)
من المسجد الحرام بمكة المكرمة، إلى بيت  فهو االنتقال برسول اهلل محمد بن عبد اهلل  : "اإلسراء شرعا

(، )والبراق دابة أبيض دون 1/10على البراق"  القرموشي، اإلسراء والمعراج )ج المقدس في القدس، راكباً 
ُأِتيُت »َقاَل:  الحديث َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اهلِل  البغل وفوق الحمار أبيض طويل(، فقد جاء في

مسلم: صحيح «  هِ ِباْلُبَراِق، َوُهَو َدابٌَّة َأْبَيُض َطِويٌل َفْوَق اْلِحَماِر، َوُدوَن اْلَبْغِل، َيَضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمْنَتَهى َطْرفِ 
 (.145 /1)جإلى السماوات، وفرض الصلوات  مسلم، كتاب اإليمان/  باب اإلسراء برسول اهلل

المعراج لغة: فهو على وزن مفعال مشتق من العروج وهي آلة العروج التي يعرج فيها ويصعد، يشمل السلم  (2)
: " االرتقاء  بمحمد رسول اهلل من (. والمعراج شرعاً 592/ 2ويشتمل الدرجة .ان ر: المعجم الوسيط )ج

العال، فسدرة المنتهى، حيث رأي من آيات ربه الكبرى" القرموشي، اإلسراء  المسجد األقصى إلى السموات
هي بمنزلة السلم، وال يعلم  -عليه الصالة والسالم-(،و المعراج :"اآللة التي عرج عليها 1/14والمعراج )ج

        كيف هو؟ ال يعلم كيفية هذه اآللة وحكمه حكم ويره من المغيبات نؤمن به وال نشتغل بكيفيته". 
 (.1/223ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية )ج

 (.1321 /2)جان ر: الزحيلي ، التفسير الوسيط  (3)
 (.149 /1)جان ر: الراجحي، شرح العقيدة الطحاوية (4) 
 (.1/223)ج السابق المرجع(5) 
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  الرد عليها:و  والمعراج اإلسراءفي  القاديانية أهم معتقدات 

 دثان منفصالن.: إاإلسراء والمعراج حأولا 
المعراج ال يقل عن خمس سنوات، و  هناك فاصل زمني بين اإلسراء نّ ذهبت القاديانية أ

وقد يصل إلى سبع سنوات، ألن سورة النجم نزلت في السنة الخامسة من البعثة وهى التي فيها 
ن اختلط خر الفترة المكية، وأن الرواة هم الذياو آذكر المعراج، أما سورة اإلسراء فقد نزلت في 

  (1) عليهم األمر فجعلوا اإلسراء والمعراج حدث واحد.

 اإلسراء والمعراج حدثان منفصالن قول باطل ومردود لعدة أمور أهمها:  والقول بأنّ 
 مخالفته األحاديث الصحيحة التي ذكرت اإلسراء و المعراج كحادثة واحدة، ومنها :

 اِلٍك، َعْن َماِلِك ْبِن َصْعَصَعَة: َأنَّ َنِبيَّ اللَِّه ما رواه البخاري في صحيحه فَعْن َأَنِس ْبِن مَ 
َقاَل:  َحدََّثُهْم َعْن َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبِه " ثُمَّ َصِعَد َحتَّى َأَتى السََّماَء الثَّاِنَيَة َفاْستَْفَتَح، ِقيَل: َمْن َهَذا؟

ُأْرِسَل ِإَلْيِه؟ َقاَل: َنَعْم، َفَلمَّا َخَلْصُت َفِإَذا َيْحَيى  ِجْبِريُل ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمٌَّد ِقيَل: َوَقدْ 
َحًبا َوِعيَسى َوُهَما اْبَنا َخاَلٍة، َقاَل: َهَذا َيْحَيى َوِعيَسى َفَسلِّْم َعَلْيِهَما، َفَسلَّْمُت َفَردَّا، ُثمَّ َقااَل: َمرْ 

اِلِح " اِلِح َوالنَِّبيِّ الصَّ   (2) ِباأَلِخ الصَّ

بعد  في ليلة واحدة في اليق ة ال في النوم، بروحه وجسده إلسراء والمعراج وقعاً إن ا
لى هذا ذهب جمهور العلماء والمحدثين والفقهاء والمتكلمين  ،البعثة، وهذا هو الصواب وا 

وتواردت على هذا القول  اهر األخبار الصحيحة، وال ينبغي العدول عن ذلك وليس في 
اإلسراء كان أول ثم المعراج، وقد اجتهد  وأنّ ( 3)حتاج إلى تأويل،العقل ما يحيل ذلك حتى ي

   (4)العلماء في الحكمة من تقديم اإلسراء إلى بيت المقدس قبل المعراج. 
                                                           

 (.441)ص ان ر: بشير ، أحسن القصص (1)
اب قول اهلل تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكرياء، إذ نادى، البخاري: صحيح البخاري، كتاب األنبياء/ ب(2) 

 .3430( : ح  163 /4)ج
 (.149/ 1ان ر: الراجحي، شرح العقيدة الطحاوية )ج(3) 
المعراج حين سألته  الحكمة في اإلسراء إلى بيت المقدس: أنه كان ذلك إ هارًا لصدق دعوى الرسول (4) 

خبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه قري  عن نعت بيت المقدس، فنعته لهم وأ
إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ ال يمكن إطالعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا 

في تلك الليلة بين رؤية القبلتين أو  ألن بيت المقدس كان على بيت المقدس فأخبرهم بنعته، وأن يجمع 
ياء قبله، وحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشراف الفضائل . الراجحي، شرح هجرة والب األنب
 (.152الطحاوية )ص
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أما استدالل القاديانية بأوقات النزول وير صحيح، بل فيه كذب على العلماء، فلم يزعم 
جمع العلماء أنها مكية دون اإلشارة إلى زمن أحد أن سورة النجم نزلت في السنة الخامسة، بل أ
  (1)النزول بالتحديد، وكذا األمر في سورة اإلسراء . 

 (2)بالكشف الروحاني:  اكونا بالجسد بل كاني: اإلسراء والمعراج لم ثانياا  
جسديًا من األرض إلى ما وراء عالم  واقعة المعراج لم تكن انتقاالً  أن ذهبت القاديانية

بمعنى أن الروح الشريفة وادرت الجسد وانتقلت إلى  روحياً  لمجرات، ولم تكن انتقاالً األفالك وا
يمر  ولم تكن حلماً  ،ألن األرواح ال تفارق أجسادها مادام المرء على قيد الحياة  هذا المجال

نما هي من قبيل الوحي اإللهي الذي يكلم به المولى تبارك وتعالى  برأس نائم يغط في فراشه، وا 
  (3) ه الكشف.يصطفيه من عباده إنّ من 

والقول بأن اإلسراء والمعراج لم تكونا بالجسد بل كانتا بالكشف الروحاني مردود لعدة 
 أمور من أهمها:

ىَٰ بَِعۡبِدهِۦ أنه يخالف  اهر اآليات الكريمة  -1 ِۡسَ
َ
ِٓي أ ألن التسبيح إنما  ُسۡبَحََٰن ٱَّلذ

لم يكن فيه كبير شيء، ولما بادرت قري   كون عند األمور الع ام، ولو كان مناماً ي
الى إنكاره، وال ارتد جماعة من ضعفاء من أسلم، وألن العبد عبارة عن مجموع من 

على البراق  لَ مِ لم يقل بعبده بل بروح عبده، وألنه حُ  الروح والجسد، ولو كان مناماً 
َزاَغ ٱۡۡلَََصُ َما  قال تعالى في آية أخرى عن هذا اإلسراء: حيث والروح ال تحمل، 

والبصر من آالت الذات ال الروح، ومن آمن بقدرته تعالى  [17]النجم: َوَما َطَِغَٰ 
التي ال حدود لها، ال يستع م أن يسري اهلل برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد 

في مثل السهولة تعالى األقصى بجسده، ألن اإلسراء بالنبي بجسده هو أمام قدرة اهلل 
  (4) ى به بروحه.التي يسر 

                                                           

 (.96 /1)جان ر: السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن  (1)
نما يراه ما بين النوم واليق ة، أي(2)   الكشف عند القادياني: "هو ويرالحلم العادي، وال يراه اإلنسان في النوم، وا 

نما تكون حواسه ال اهرة نشيطة في عملها، بل أحيانا يرى  في حالة شبه ويبوبة حين ال يكون نائمًا، وا 
 (.451اإلنسان الكشف وهو يحاور صاحبه". بشير ، أحسن القصص)ص

 (.441-438ان ر: بشير ، أحسن القصص)(3) 
 (.32ان ر: السيوطي، اإلسراء والمعراج)ص(4) 
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ىَٰ بَِعۡبِدهِۦ وقوله تعالى:  -2 ِۡسَ
َ
ِٓي أ  (1)الذي أسرى بعبده، تعالى فيه تنزيه اهلل ُسۡبَحََٰن ٱَّلذ

وأكثر المفسرين اتفقوا على أن اإلسراء حدث بالجسد والروح، المعبر عنه بكلمة عبده 
  (2) والجسد. وهو مجموع الروح

ِيٓ والتصريح بقوله:  -3 ىَٰ بَِعۡبِدهِۦ  ُسۡبَحََٰن ٱَّلذ ِۡسَ
َ
االستدالل بها على  لىال تقصر ع أ

تأويل هذه الرؤيا الواقعة في اآلية برؤية العين، فإنه قد يقال لرؤية العين رؤيا، وكيف 
 يصح حمل هذا اإلسراء على الرؤيا مع تصريح األحاديث الصحيحة بأن النبي 

يصح حمل هذا ركب البراق؟ وكيف يصح وصف الروح بالركوب؟ وهكذا كيف 
بأنه كان عندما أسري به بين النائم واليق ان؟  اإلسراء على الرؤيا مع تصريحه 

لذلك فال حاجة إلى تأويل الن م القرآني وما يماثله من ألفا  األحاديث إلى ما يخالف 
لعقول القاصرة عن لالحقيقة، وال مقتضى لذلك إال مجرد االستبعاد وتحكيم محض 

ولو كان مجرد رؤيا كما يقوله من زعم أن اإلسراء كان بالروح  فهم ما هو معلوم ،
عند إخباره لهم بذلك  فقط، وأن رؤيا األنبياء حق لم يقع التكذيب من الكفرة للنبي 

 (3) .حتى ارتد من ارتد ممن لم يشرح باإليمان صدراً 
 جسد والرد عليها:لتثبت أن اإلسراء والمعراج لم يكن بال أدلة القاديانية التي اعتمدت عليها

 واستدّلت  القاديانية بعدة أدلة لتثبت أن اإلسراء والمعراج لم يكن بالجسد وهي:

َكاَنْت َتُقوُل: َما ُفِقَد  َوَحدَّثَِني َبْعُض آِل َأِبي َبْكٍر:َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبيِّ  "قوَل اْبُن إْسَحاَق: -1
 (4).سرى بروحه"َوَلِكنَّ اهلل أَجَسُد َرُسوِل اللَِّه 

أن ما ذكره ابن إسحاق قد رده كثير من العلماء، حيث أن هذه  :والجواب على ذلك  
، أّما من ناحية السند: ففيها مجاهيل وهم: )وحدثني بعض آل أبي ومتناً  الرواية مردودة سنداً 

عن  بكر( ولم يعرف من هم فتكون الرواية ضعيفة، أّما من ناحية المتن: فعائشة لم تحدث به
ألنها لم تكن حينئذ زوجه وال في سن من يضبط ، فإذا كان كذلك تكون قد حدثت   مشاهدة

 (5).بذلك عن ويرها، فال يرجح خبرها على خبر ويرها
                                                           

 (329/ 17لطبري )جامع البيان، اان ر:  (1)
 (.1322 /2)جالزحيلي، التفسير الوسيط ان ر: (2) 
 (.247 /3)جان ر: الشوكاني، فتح القدير (3) 
 (.34 /2)ج  السيرة النبوية ،ابن هشام (4)

(، العيني، عمدة القارئ شرح صحيح 194 /1)جأبو الفضل، الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ان ر:(5) 
 (.15/126)ج البخاري
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 َقوَل اْبُن إْسَحاَق: َحدَّثَِني َيْعُقوُب ْبُن ُعْتَبَة ْبِن اْلُمِغيَرِة ْبِن اأْلَْخَنِس: َأنَّ ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي -2
 (1)قال: "كانت رؤيا من اهلل تعالى صادقة." َكاَن إَذا ُسِئَل َعْن َمْسَرى رسول اهلل ، َيانَ ُسفْ 

وهو لم يدرك معاوية  فتكون الرواية  (2)أّن هذا الحديث فيه يعقوب بن عتبة :والجواب
 منقطعة. 

ۡيَنَٰ : تعالى هواستدلت القاديانية بقول َّ
َ
  ل ِلنذاِس  َك إِلذ فِۡتنَةٗ َوَما َجَعۡلنَا ٱلرُّۡءيَا ٱلذِِتٓ أ

سراء والمعراج كان منامًا، والجواب على ذلك: إّن ابن عباس  فسر ليثبتوا أن اإل ،[60]اإلسراء:
فقوله  (3)َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبِه ِإَلى َبْيِت الَمْقِدِس"، هذه اآلية بقوله: "ِهَي ُرْؤَيا َعْيٍن، ُأِرَيَها َرُسوُل اللَِّه 

وقيل: إن  ،يريد أنها رؤيا عين، إذ ليس في الحلم فتنة، وال يكذب به أحد  ل ِلنذاِس  فِۡتنَةٗ  تعالى:
  (4)سراء. اآلية نزلت في وير قصة اإل

  :: اإلسراء والمعراج ليس بمعجزةثالثاا 
ألن اآلية اإللهية ال يكون لها أي  بمعجزة  ليس والمعراج تعتقد القاديانية أّن اإلسراء

كان شاهدها من جرت على يديه وحده، ذلك ألن المكذبين له سيمعنون في تكذيبه، قيمة إذا 
والمصدقون له قد يفتن بعضهم ويقع في التكذيب، أما الموقنون به فهم يصدقونه من قبلها ومن 

والرد على ذلك  (5) ،ما بعدها وال معنى لها بالنسبة لهم إذ أنهم لم يشاهدوها بأنفسهم لتترك أثراً 
 أمور:  من عدة

د رَ يُ زعمهم أن معجزة اإلسراء والمعراج فقدت قيمتها، ألنها جرت أمام صاحبها فقط ، فَ 
أحد ويره   كان يأتيه الوحي بالقرآن الكريم خفية، فلم يشهد جبريل  عليه: إن رسول اهلل 

 !(6)، فأولى للغالم وأتباعه أن يطعنوا في القرآن الكريم  
 ومنها : استطاع النبي ةجاز في اإلسراء والمعراج كثير كما أن هناك جوانب من اإلع

خبار قري  عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، مع العلم أنه لم  نعت المسجد األقصى وا 
                                                           

 (.34 /2)ج  السيرة النبوية ،ن هشاماب(1) 
يعقوب بن عتبة من الطبقة السادسة )الذين عاصروا صغار التابعين(، لم يدرك الصحابي الجليل معاوية  (2)

 (.608ه. ان ر، ابن حجر، تقريب التهذيب )ص60بن أبي سفيان الذي مات سنة 
 .3888َ( : ح 54 /5)ج،البخاري: صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار /باب المعراج (3)
 (.34)ص ان ر: السيوطي، اإلسراء والمعراج (4)
 (.437ان ر: بشير ، أحسن القصص)ص (5)
أكتوبر(.عقيدة األحمديين المضحكة في اإلسراء والمعراج . تاريخ 27م،2013عبد الحميد.)  ان ر: رمتيه، (6)

 (.http://www.maqalaty.com/46748.htmlم، الموقع : )2017يناير1االطالع:  
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يسبق وأن زار المسجد األقصى قبل رحلة اإلسراء والمعراج ففي الحديث عن َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه 
اللَُّه ِلي َبْيَت  (2)َفَجلَّى(1)َيُقوُل: "َلمَّا َكذََّبْتِني ُقَرْيٌ  ُقْمُت ِفي اْلِحْجِر  ِه َيُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ 

  (5) .وأنا أن ر" (4)ُأْخِبُرُهْم عن آياته  (3)اْلَمْقِدِس َفَطِفْقُت 

 :د القاديانّية باستحالة صعود جسم أرضي إلى السماءاتقاع: رابعاا 
القرآن ال  نّ أالقاديانية ّدعت القاديانّية باستحالة صعود جسم أرضي إلى السماء، وا تؤمن

ۡو يَُكوَن لََك َبۡير    :قوله تعالىوز ألحد أن يرقى بجسده العنصري إلى السماء واحتجت بجَّ يُ 
َ
 أ

مَ  ۡو ََۡرََقَٰ ِِف ٱلسذ
َ
ِن زُۡخُرٍف أ َِل َعلَۡينَا كَِتَٰبٗ م  َٰ ُتَي  ِ َهۡل ا نذۡقرَ آءِ َولَن نُّۡؤمَِن لُِرقِي َِك َحِتذ ب  َّ ۗۥُ قُۡل ُسۡبَحاَن  ُؤهُ
ّذُسوٗل ُكنُر إِلذ بََِشٗ     .[93] اإلسراء:   ا 

إلى   نكار رفع عيسى انّية باستحالة صعود جسم أرضي إلى السماء، و اعتقاد القاديا  
فهو باطل ويرد عليه  ،، واعتبار أّنه كان كشفاً وروحاً  إلى السماء جسداً  السماء، ومعراج النبيّ 

 يلي: بما
ۡو يَُكوَن لََك َبۡير   : استدالل  القاديانية بقوله تعالي -1

َ
ۡو ََۡرََقَٰ ِِف ٱ أ

َ
ِن زُۡخُرٍف أ مَ م  آءِ َولَن لسذ

َِل َعلَۡينَا كَِتَٰبٗ  َٰ ُتَي  ِ َهۡل ُكنُر إِلذ بََِشٗ ا نذۡقرَ نُّۡؤمَِن لُِرقِي َِك َحِتذ ب  َّ ۗۥُ قُۡل ُسۡبَحاَن                ا ُؤهُ
[ وليس فيها حجة لهم، فاآلية  تتحدث عن أهل مكة الذين قالوا 93]اإلسراء:   ّذُسوٗل 
من اهلل  تصعد إلى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل كتاباً لن نصّدقك حتى  للنبي 

تعالى إلى كل رجل منا نقرأ فيه أمرنا باتباعك واإليمان بك، فجاءت اآليات تأمر سيدنا 
أن يقول لهؤالء المشركين من قومه، تنزه هلل عما تصفونه به، وعن أن يعجز   محمد

عبد من عبيده، فكيف أقدر أن  عن شيء وعن أن يعترض عليه في فعل، وما أنا إال
نما أنا رسول  ؟أفعل ما سألتموني من هذه األمور نما يقدر عليها خالقي وخالقكم، وا  وا 

                                                           

 (.52 /5)ج)الحجر( ما تحت ميزاب الرحمة المحاط بجدار قصير. صحيح البخاري  (1)
 السابق. المرجع)فجال( كشف الحجب بيني وبينه. (2) 
 .السابق المرجع)فطفقت( أخذت وشرعت.  (3)
 . السابق المرجع)آياته( عالماته وأوضاعه وأحواله .  (4)

، ومسلم: صحيح 3886(:ح52 /5)جمناقب األنصار/ باب حديث اإلسراء البخاري: صحيح البخاري،  في(5) 
 .170(: ح156 /1)جمسلم  في اإليمان/باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال، 
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أبلغكم ما أرسلت به إليكم، والذي سألتموني أن أفعله بيد اهلل الذي أنا وأنتم عبيد له، ال 
  (1)يقدر على ذلك ويره. 

ق االسماء، واآلية جاءت في سي ىلصعود إلفليس في اآلية الكريمة ما ينفي إمكانية ا
 التعجب من فرط كفر أهل مكة المشركين  واقتراحاتهم.

 ثبت أن هناك من صعد إلى السماء ومنهم :  -2
 :الجّن، فقد كانت الجّن تصعد إلى السماء وتسترق السمع، يقول تعالى  نذا لََمۡسنَا

َ
 َوأ

َمآَء فَوََجۡدَنََٰها ُللِئَۡر َحرَٗسا شَ  ۡمِ و َفَمن ٨ِديٗدا وَُشُهٗبا ٱلسذ نذا ُكنذا َنۡقُعُد مِۡنَها َمَقَٰعَِد لِلسذ
َ
 َوأ

ّذَصٗدا  مردة  [، ومعنى اآلية الكريمة أنّ 9-8] الجن:  ٩يَۡستَِمِ  ٱٓأۡلَن َُيِۡد ََّلُۥ ِشَهاٗبا 
الجن كان لهم مواضع يقعدون فيها الستماع األخبار من السماء، وكانوا يفعلون ذلك 

تمعوا من المالئكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة، فحرسها اهلل تعالى حين ليس
فاآلية الكريمة دلت علي صعود الجن إلي السماء قبل  (2)،بعث رسوله بالشهب  المحرقة

وخاصة أنكم  تعتبرون  !، فيقال للقاديانية فما المانع من صعود األنبياء؟بعثة النبي
  (4)بشرًا.  (3) الجن

 بوت رفع إدريسث :في القرآن الكريم يقول تعالىََّفۡعَنَُٰه َمًَكناا َعلًِيا  [57مريم:  ] َو
 وفيه قوالن:

ََّفۡعنَا لََك ذِۡكَر َ   :أنه من رفعة المنزلة كقوله تعالى لمحمد  -1 اهلل  [ فإنّ 4]الشرح:  َو
ون ر في علم تعالى شرفه بالنبوة وأنزل عليه ثالثين صحيفة وهو أول من خط بالقلم 

 النجوم والحساب وأول من خاط الثياب ولبسها وكانوا يلبسون الجلود. 
ألن الرفعة المقرونة بالمكان   وهذا أولى راد به الرفعة في المكان إلى موضع عالٍ المُ  أنّ  -2

اهلل رفعه إلى السماء  تكون رفعة في المكان ال في الدرجة ثم اختلفوا فقال بعضهم إنّ 
لى الجنة وهو   (5).حي لم يمت، وقال آخرون: بل رفع إلى السماء وقبض روحه"وا 

                                                           

 (.554/ 17(، الطبري، جامع البيان )331 /10)جالجامع ألحكام القرآن  ،ان ر: القرطبي (1)
 (.669/ 30(، الرازي ، مفاتيح الغيب )12/ 19ن )ان ر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآ(2) 
مّما يدلل علي اعتقاد القاديانية بأن الجن بشرًا  ما جاء في كتاب التفسير الوسيط: أما أولئك الذين أطلق  (3)

، فهم من البشر الذين كانوا يعيشون في األرض ، عليهم القرآن المجيد عليهم اسم الجن في عهد آدم 
 (.1/496)جالذهني قد اكتمل نموه بعد." بشير الدين، التفسير الوسيط لم يكن إدراكهم 

 (.177العجاوي، البراهين اإلسالمية، ) صان ر:  (4)
 (.550/ 21الرازي ، مفاتيح الغيب ) (5)
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 :: تخبط القادياينة في موضوع اإلسراء والمعراجخامساا   
تناقضت القاديانية في عقيدتها في المعراج حيث يقول القادياني في المعراج : " فقد 

فهل قول  (1)" بجسمه إلى السماء وهو يق ان ولكن ما فقد جسمه من السرير عرج رسول اهلل 
 (2)القادياني  فلسفة أم استخفاف بعقول المسلمين؟ 

تعدد تفسيرات القاديانية للمسجد األقصى في آية اإلسراء، فهم يجمعون ثالثة تأويالت 
 دفعة واحدة وهي:

 في المدينة المنورة، يقول الميرزا بشير: "إنّ  المسجد األقصى هو مسجد الرسول  -1
 (3) .في هذه الرؤيا هو المسجد النبوي"المراد من المسجد األقصى 

المسجد األقصى هو بيت المقدس  يقول الميرزا بشير: " إن رؤية المسجد األقصى  -2
 (4). تعني أيضًا مسجد بني إسرائيل )أو المعبد اإلسرائيلي( بالقدس"

كشف اإلسراء يشير إلى رحلة نبوية روحانية أخري، وأنه سيأتي على أهل اإلسالم  -3
مرة أخرى في شخص    عندها رسوله محمد تعالى ، وسيبعث اهللعصر ال الم

ويقصد القادياني  (5)عين له، ليكون منارًا للهدى في ذلك العصر،يخر من خدمه المطآ
، وبناًء على ذلك أول المسجد األقصى بمسجده الذي بناه في بالشخص األخر نفسه

  (6)قاديان. 
 الخالصة :  

ء شيء والمعراج شيء آخر ولم يجتمعا في رحلة واحدة بل تعتقد القاديانية أن اإلسرا -1
نما يفصلهما عدد من السنوات يبلا ستًا أو سبعًا.    (7)وال في سنة واحدة، وا 

حادثة اإلسراء أو المعراج لو كانت بالجسد ما أضفت على مغزى  نّ أتعتقد القاديانية  -2
 اإلسراء أو معنى المعراج مزيدًا من اإلعجاز. 

                                                           

 (.292براءة الملة )صالشويكي، (، نقاًل عن 46القادياني، حمامة البشرى )ص (1)
 (.292براءة الملة )ص الشويكي،ان ر:  (2)
 (.354، أحسن القصص)صالدين بشير (3)

 (.452السابق )ص المرجع(4) 
 (.457)ص ان ر: بشير ، أحسن القصص (5)
تاريخ االطالع: أكتوبر(. القاديانية وموقفهم من المسجد األقصى. 18م، 2016ان ر: القدومي،، عيسى. ) (6)

 (/http://islamstory.com )م، الموقع:2017يناير1
 (.440لسابق)صا المرجع (7)



  229 

سيرات القاديانيين بشكل عام خلطهم بين األحاديث الصحيحة والضعيفة يالح  في تف -3
ون منها، فال ضير عندهم من طرح معنى  اهر في ؤ والموضوعة واالستدالل بما يشا

وهذا يدل على أن القوم ال  ،حديث صحيح وذلك لمخالفته حديثًا أو أثرًا موضوعاً 
 (1)لمريضة و عقولهم السقيمة. يبالون بمعرفة الحق بل بإثبات ما تشتهيه نفوسهم ا

وهي إخبار بغيب، وليست مسألة مشاهدة،  ،رحلة اإلسراء والمعراج مسألة إيمانية -4
ألن اإليمان ليست أداته الرؤية، فليس   لإليمان حتى تناق  بالعقل، وتكون مدخالً 

  (2)ولكنه يتم بالدليل العقلي على أن ما هو ويب حدث فعاًل .  ؟بعد العين أين
ومزاعم المستشرقين، الذين كانوا يحسبون أنهم  ىالقاديانية عن دعاو  ىختلف دعاو لم ت -5

يهدمون المعجزة، لكن أسئلتهم بينت نواحي اإلعجاز في اإلسراء والمعراج، فسبحان 
  (3)ر عبده وير المسلم لخدمة دين الحق ! اهلل الذي سخّ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

يونيو(. الرد علنى األحمندية حنول حقيقنة اإلسراء والمعراج. تاريخ 9 م،2008) العطار، فؤاد .: ان ر (1)
      (.ahmadiyya.org)-http://www.antiم، الموقع: 2017يناير1االطالع: 

عقيدة األحمديين المضحكة في اإلسراء والمعراج . تاريخ  أكتوبر(.27م،2013ان ر: رمتيه،عبد الحميد.)  (2)
 .(http://www.maqalaty.com/46748.html)م، الموقع : 2017يناير1االطالع:  

 السابق. المرجع(3) 

http://www.anti-ahmadiyya.org)/
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 :الخاتمة
) المعجزات عند  ن كتابة هذه الرسالة  الموسومة بننننن:بعد منِّ اهلل وكرمه انتهيت م

من  1438في يوم األحد التاسع من ورة رمضان المبارك من عام  القاديانية دراسة ونقد(،
م ، سائلًة المولى جل وعال أن 9/6/2017، الموافق☻هجرة الحبيب المصطفى 

 تكون خالصًة لوجهه الكريم.

 :النتائج والتوصيات

النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة من خالل الدراسة، وهي  هذه جملة من
 على النحو التالي:

 أولا: النتائج:

القاديانية فرقٌة ضالَّة تُنسب إلى مرزا ُوالم أحمد الَقاْدَياِني الَبْنَجابي الهندي، وهي في  -1
حقيقته، وعلى لبِّها وحقيقتها وفي  اهرها وعالنيتها مناقضة لثوابت الدين، مصادمة ل

 المسلمين مقاومة خطرها وعدم التعامل معها.
تعتقد القاديانية أنهم أصحاب دين جديد مستقل، وشريعة مستقلة، وقد أجمع العلماء  -2

 علي تكفيرها  لما تدين به من معتقدات مخالفة لدين اإلسالم.
 ، ومعتقداتهم. هر جلّيًا استخدام القاديانية األسلوب الباطني الخبيث في ترويج أفكارهم -3
فسرت القاديانية معجزات األنبياء عليهم أفضل الصالة والسالم، تفسيرًا ماديًا منحرفًا،  -4

 مخالفًا لحقيقة المعجزات عند أهل السنة والجماعة.
زعم القادياني أنه مؤيد بجملة من المعجزات وهذا ما ثبت بطالنه من خالل هذه  -5

 الرسالة.
ات األنبياء عليهم الصالة والسلم، ودخلوا في متاهات تخبط القادياني وأتباعه في معجز  -6

 عديدة وجاءوا بأفكار شاذة وريبة، وتناقضوا في أقوالهم وأفعالهم.
سرائيل وقد فتحت لهم إسرائيل المراكز  -7 للقاديانية عالقات وطيدة مع كل من بريطانيا وا 

توزيعها في والمدارس ومكنتهم من إصدار مجلة تنطق باسمهم وطبع الكتب والنشرات ل
 العالم، مّما يزيد من خطورتها على المسلمين.
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 ثانياا: التوصيات:

  لبيان للقاديانية كاإللهيات، والنبوات اْتباع هذه الدراسة بدراسات في عقائد أخرى -1
 المفارقة الشاسعة بينهما.

عدم قبول أي معتقدات تنال من معجزات األنبياء عليهم السالم، لمخالفتها لكتاب اهلل  -2
 ، والتصدي لها. عالى، والصحيح الثابت عن رسولت

يجب الحذر واالنتباه عند التعامل مع كتب القاديانية، وذلك الحتوائها العديد من العقائد  -3
 المخرجة عن ملة اإلسالم.

على المختصين في مجال العقيدة اإلسالمية بيان الخطر القادياني، وصلته  -4
 لفئة الضالة، والرد عليها.باالستعمار، وبذل الجهد للتصدي لهذه ا

ضرورة تعريف المسلمين بالمواقع االلكترونية والمحطات الفضائية القاديانية، لما لها من  -5
 آثر خطير على الدعوة اإلسالمية.

نشر العلم وتبليا الدين، وعدم إهمال أي بقعة من بقاع العالم اإلسالمي، ولو كانت في  -6
 األمة من الوقوع في شباك القاديانية وأمثاله .أطراف الدنيا، حف ًا للدين وحتى تسلم 

وأخيرًا أسأل اهلل تعالى أن ينفع بهذه الرسالة األمة اإلسالمية، ويجعلها خالصًة لوجهه 
ن أخطأت فهو من نفسي والشيطان، واهلل ورسوله منه  الكريم، فإن أصبت فهو من اهلل وحده، وا 

 بريئان، وأستغفر اهلل وأتوب إليه.

بارك على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم، والحمد هلل وصلى اهلل و 
 رب العالمين. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.
 العهد القديم.

 . العرب سجل مؤسسة(.  م.د( . )ط.د. ) القرآنية الموسوعة(. ت.د. ) إبراهيم األبياري،

 اهلل عبد: تحقيق.  التاريخ في الكامل(.  هن1415. ) محمد الكرم أبي بن علي األثير،بن ا 
 . العلمية الكتب دار: بيروت. 2ط. .القاضي

 الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد األثير،ابن  
(. ط.د.)الطناحي محمد حمودم -الزاوى أحمد طاهر: تحقيق(. ه1399.)الجزري الشيباني
 .العلمية المكتبة: بيروت. واألثر الحديث وريب في النهاية

. دمشق: دار 1. طأبو الحسن علي الحسيني الندويه(. 1420اجتباء، محمد اجتباء الندوي. )
 القلم.

 وتجميع إعداد .)د.ت(.الكبير التفسير ضوء في  القصص أحسن.  محمود الدين بشير أحمد،
 )د.ن(.(. م.د( . )ط.د) .نقيبال وسان: 

 علوم روابي في والريحان الروح حدائق تفسير( هن 1421. ) اهلل عبد بن األمين محمد األرمي،
 دار: بيروت. 1ط.  مهدي حسين بن علي محمد هاشم الدكتور: ومراجعة إشراف. القرآن
 .النجاة طوق

: األردن. 1ط( . هن 1412. ) هوآثار  خطورته التأويل.  اهلل عبد بن سليمان بن عمر األشقر،
 . النفائس دار

 دار: األردن.  12ط( .  هن 1419. ) اهلل في العقيدة.  اهلل عبد بن سليمان بن عمر األشقر،
 . النفائس

 محمد العصر مجدد اإلمام العالمة موسوعة (. هن 1431.  )الدين ناصر محمد  األشقودري،
 النعمان مركز:  صنعاء ،1ط. نعمان آل سالم بن محمد بن شادي: صنعه.  الدين ناصر

 .والترجمة التراث وتحقيق اإلسالمية والدراسات للبحوث
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 بن شادي: َصَنَعهُ  العقيدة. في األلباني موسوعة (.هن 1431). الدين ناصر محمد ، األلباني
 . اإلسالمية والدراسات للبحوث النعمان مركز: صنعاء. 1ط.  نعمان آل سالم بن محمد

 الضعيفة األحاديث سلسلة (. هن 1412)  الدين ناصر محمد الرحمن عبد أبو. ياأللبان
 .المعارف مكتبة: الرياض. 1ط.  األمة في السيئ وأثرها والموضوعة

 )د.ن(.(.م.د). 4ط .عطايا فجر : ترجمة ،المهدي أحمد ( .ه1435)  .آدمسون أيان

. د: تحقيق.  المختصر الصحيح الجامع( . هن 1407. ) إسماعيل بن محمد البخاري،
 .كثير ابن دار: بيروت. 3ط. البغا ديب مصطفى. د تعليق.  البغا ديب مصطفى

 من المختصر الصحيح المسند الجامع(. ه1422. ) الجعفي إسماعيل بن محمد البخاري،
 طوق دار(. م.د. )1ط. الناصر زهير محمد: تحقيق. وأيامه وسننه  اهلل رسول أمور
 .النجاة

. اإلسالمي التاريخ في والمعاصرة القديمة الفرق(. ه1421. ) حسين مدمح بخيت،
 )د.م(.)د.ن(..1ط

 )د.م(.)د.ن(..1ط.  الوسيط التفسير(. ه1427.  ) أحمد محمود الدين، بشير

 الشركة )د.م(..1ط.  الرابع الجزء الكبير التفسير(. ه1425. ) أحمد محمود الدين، بشير
 .المحدودة اإلسالمية

 الشركة )د.م(..1ط. السابع الجزء الكبير التفسير( ه1428. ) أحمد محمود دين،ال بشير
 .المحدودة اإلسالمية

 الرسمي العربي: المصدر م(.)د.. الثالث الجزء الكبير التفسير.  أحمد محمود الدين، بشير
 .األحمدية اإلسالمية للجماعة

 الرسمي العربي: المصدر. )د.م(. الثاني الجزء الكبير التفسير.  أحمد محمود الدين، بشير
 .األحمدية اإلسالمية للجماعة

. 2ط.  القرآن علوم في الواضح( . هن 1418. )ديب الدين ومحيى ديب مصطفى ومستو، البغا
 .اإلنسانية العلوم دار/  الطيب الكلم دار: دمشق
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 حققه: يقتحق. القرآن تفسير في التنزيل معالم( . هن 1417. ) مسعود بن الحسين البغوي،
.  4ط. الحر  مسلم سليمان ضميرية، جمعة عثمان النمر، اهلل عبد محمد أحاديثه وخرج

 . طيبة دار(. م.د)

 الخالفة لتاريخ موجز مع النبوية السيرة فقه(. هن 1426. ) َرمضان َسعيد مّحمد البوطي،
 .الفكر دار: دمشق. 25ط.  الراشدة

،  دالئل( . هن 1405. ) الخراساني الُخْسَرْوِجردي سىمو  بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقيُّ
 .العلمية الكتب دار: بيروت. 1ط.  الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة

 السنن .(م2003) الخراساني الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي،
 .العلمية الكتب دار)د.م(. . 3ط. عطا محمد: تحقيق. الكبرى

 إلى المدخل .)د.ت(. الخراساني الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد ،البيهقي
 الخلفاء دار: الكويت )د.ط(. األع مي الرحمن ضياء محمد: تحقيق .الكبرى السنن
 .اإلسالمي للكتاب

 .الحرة الموسوعة ويكيبيديا:  الموقع م،2016ديسمبر: 7االطالع تاريخ. الهند جمهورية تاريخ
https://ar.wikipedia.org/wiki).) 

. قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق.الفتاوى مجموع(. هن1416.) الدين تقي ، تيميةابن 
 .الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: السعودية(. ط.د.)

 المحسن عبد بن حمد. د: تحقيق.  الكبرى الحموية الفتوى ( .هن1425.) الدين تقي تيمية،ابن 
 . الصميعي دار: الرياض. 2ط.  جريالتوي

 اهلل صفات في والحقيقة المجاز تحقيق في المدنية الرسالة. الدين.)د.ت( تقي تيمية،ابن 
: القاهرة. 6ط. حمزة الرزاق عبد محمد: تحقيق (.الكبرى الحموية الفتوى ضمن مطبوع)

 .المدني مطبعة

 بن علي: وتحقيق دراسة.  يحالمس دين بدل لمن الصحيح الجواب(. هن1424)تيمية،ابن  
 .الفضيلة دار: الرياض. 1ط. وويره األلمعي ناصر بن حسن
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.  القرآن تفسير عن والبيان الكشف( . ه1422. ) إبراهيم بن محمد بن أحمد ، الثعلبي
. 1ط.  الساعدي ن ير األستاذ: وتدقيق مراجعة.  عاشور بن محمد أبي اإلمام: تحقيق
 .العربي التراث إحياء دار: لبنان

: الموقع. م2016مايو 3: االطالع تاريخ.   الموعود المسيح صدق على دليال ثالثون
 (/http://new.islamahmadiyya.net) .األحمدية اإلسالمية للجماعة الرسمي العربي

 دار )د.م(..1ط.  التعريفات(.  م1983.)  الشريف الزين علي بن محمد بن علي الجرجاني،
 .العلمية الكتب

 لكالم التفاسير أيسر (.هن1424)بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر جزائري،ال
 .والحكم العلوم مكتبة: السعودية .5ط. الكبير العلي

: تحقيق .التنزيل لعلوم التسهيل( . هن 1416) اهلل عبد بن محمد بن أحمد بن محمد جزي،ابن 
 . األرقم أبي بن األرقم ارد شركة: بيروت. 1ط. الخالدي اهلل عبد الدكتور

 الكريم القرآن تفسير في المختصر(.  هن 1436. )التفسير علماء من جماعة
 )د.م(.)د.ن(..3ط.

 سعيد:  تعريب . القاديانية على الرد في الذهبية األصول)د.ت(. .  أحمد من ور جنيوتي،
 )د.م(.)د.ن(.. )د.ط(.اهلل عنايت أحمد

     المسير زاد(. ه1422. )محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال الجوزي،
 العربي الكتاب دار: بيروت. 1ط .المهدي الرزاق عبد: تحقيق .التفسير علم في

السيرة النبوية  ه(. 1417. )َمْعبدَ  بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد حبان،ابن 
. 3العلماء. ط من وجماعة كب عزيز السيد الحاف  . تصحيح وتعليق: وأخبار الخلفاء

 الثقافية. الكتب بيروت:

        صحيح(. ه1414.)َمْعبدَ  بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد حبان،ابن 
 .الرسالة مؤسسة: بيروت(.  ط.د. )األرنؤوط شعيب: تحقيق ،حبان ابن

 .يلالج دار: بيروت. 10ط .الواضح التفسير .(هن 1413. )محمود محمد الحجازي،
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 تقريب .(ه1406. ) العسقالني أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو حجر،ابن 
 .الرشيد دار: سوريا. 1ط..عوامة محمد: تحقيق. التهذيب

 فؤاد محمد: . ترقيمالبخاري صحيح شرح الباري فتح .(ه1379)علي.  بن أحمد حجر،ابن 
 المعرفة. دار: بيروت (.ط.د.)الخطيب الباقي الدين .تخريج وتصحيح:  محب عبد

 يوسف:  تحقيق.  الحريري مقامات .( م 1981. ) الحريري مقامات علي بن القاسم الحريري،
 . اللبناني الكتب دار:  بيروت. 1ط. بقاعي

 القرآن في والمنسوخ الناسخ(. ه1406. ) ال اهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي حزم،ابن 
 العلمية الكتب دار:  بيروت. 1ط. البنداري مانسلي الغفار عبد. د:  تحقيق. الكريم

 . األوبياء حثالة إليهم نسب عما األنبياء تنزيه( م1990. )السبتي أحمد بن علي  الحسن،أبي 
 .المعاصر الفكر دار: بيروت. 1ط

 )د.ط(..الكريم  القرآن آليات الباطنية وتأويالتها القاديانية طائفة. .)د.ت( عطا سامي حسن،
 .البيت آل امعةج :األردن

:  الرياض .6ط. المعاصرة والمذاهب والفرق األديان( . ه1433. )شيبة القادر عبد الحمد،
 .األلوكة شبكة

 .صادر دار )د.م(.  .2ط. البلدان معجم ،(م1995). الرومي اهلل عبد بن ياقوت  الحموي،

: االطالع اريخت ، ؟؟؟؟ النملة خلقت ماذا من( . سبتمبر7 م،2009.) معاذ أبو الحميري،
 (/http://meshkat.netشبكة المشكاة اإلسالمية )  :م، الموقع2017مارس31

 اإلمام مسند (.م2001) الشيباني. أسد بن هالل بن حنبل بن محمد حنبل، أحمد بنابن 
 الرسالة. مؤسسة . )د.م(.1ط األرنؤوط . شعيب: تحقيق .أحمد

 الحيَاة في وآثارُهَا وتطّورهَا نشأتهَا - نيَّةالِعلما )د.ت(. .الرحمن عبد بن سفر ، الحوالي
 .الهجرة دار )د.ط(. )د.م(.. المُعَاِصرَة اإلسالميَّة

 الشاملة، المكتبة على تفريغها تم صوتية دروس.  الطحاوية العقيدة شرح. سفر الحوالي،
 .3.42 اإلصدار
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 أحمد لشعراوي،ا متولي محمد: راجعه.  التفاسير أيسر(. ه1417. ) محمود أسعد حومد،
 )د.م(.)د.ن(. .4ط. مسلم حسن

 . السالم دار: القاهرة. 6ط. التفسير في األساس( هن 1424)  سعيد ، حّوى

 مطبعة: دمشق.  1ط .المعاني بيان( .  هن 1382. ) حوي  ماّل  بن القادر عبد حوي ،
 .الترقي

 .الثقافة دار: روتبي(.  ط.د.)التأويل أساس(.ت.د) المغربي التميمي النعمان حيون،ابن 

 معاني في التأويل لباب( . هن 1415. ) إبراهيم بن محمد بن علي الدين عالء  الخازن،
 . العلمية الكتب دار: بيروت. 1ط. شاهين علي محمد تصحيح: تحقيق .التنزيل

 المطبعة)د. م(.. 6ط.  التفاسير أوضح( .  هن 1383. ) اللطيف عبد محمد محمد الخطيب،
 .تبتهاومك المصرية

 يماني هاشم اهلل عبد السيد: تحقيق.  الدارقطني سنن (.ه1386.) عمر بن علي ، الدارقطني
 . المعرفة دار: بيروت  )د.ط(. . المدني

: رمزي . تحقيق جمهرة اللغة ( .م1987. )أبو بكر محمد بن الحسن األزدي ،دريد ابن 
  .دار العلم للماليين  :بيروت .1. ط بعلبكي

(.  هن1405. )النبالء أعالم سير .عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين سشم الذهبي،
 مؤسسة)د. م(.  .3ط.  األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف تحقيقين من مجموعة:  تحقيق
 .الرسالة

 وَوَفيات اإلسالم، تاريخ(. م2003. )َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس الذهبي،
 . اإلسالمي الغرب دار )د. م(. .1ط.. معروف عواد بشار: تحقيق .عالموَاأل المشاهير

 شيخ بجامع أقيمت التي العلمية الدورة ضمن مفروة أشرطة.  الطحاوية العقيدة شرح الراجحي،
 .تيمية ابن اإلسالم

 .نوفل مؤسسة )د. م(. )د. ط(. . عصا وادي كل من( .  م2003) سالم  الراسي،
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: تحقق.  القرآن وريب في المفردات(.  هن 1412. )االصفهاني محمد بن الحسين الراوب،
 . الشامية الدار -القلم دار: بيروت – دمشق .1ط الداودي، عدنان صفوان

 .الدعوة دار: الكويت)د. ط(.. التفاسير جامع . )د. ت(.محمد االصفهاني بن الحسين، الراوب

 بن محمود: تحقيق(. هن1417) ، الحسن بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين رجب،ابن 
: النبوية المدينة. 1ط. البخاري صحيح شرح الباري فتح. وآخرون المقصود عبد بن شعبان
 .الحرمين دار تحقيق مكتب:  القاهرة و األثرية، الغرباء مكتبة

   .اإلسالم من ر رضا، جالل محمد: تعريب .القاديانية )د. ت(. .الحنفي أحمد خان، رضا
 .رضا أكاديمية: مبايب )د. ط(.

 األمل مكتبة: وزة .3ط. الفكري والغزو اإلسالمي العالم حاضر(. ه1421.)صالح الرقب،
 .التجارية

 اإلسراء في المضحكة األحمديين عقيدة( . أكتوبر27م،2013. )  الحميد عبد رمتيه،
 (http://www.maqalaty.com): الموقع م،2017يناير1:  االطالع تاريخ والمعراج.

              .وموضوعية تحليلية دراسة إبراهيم سورة(. ه1425. )الرحمن عبد كفاح الرملي،
 .فلسطين وزة،-اإلسالمية الجامعة(. وير منشورة  ماجستير رسالة) 

 هرجوا من العروس تاج .)د.ت(.الحسيني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد الزبيدي،
 .الهداية دار .)د.ط(.)د.م(.القاموس

 .الفكر دار:  دمشق. 1ط.  الوسيط التفسير(. هن 1422. )مصطفى بن وهبة الزحيلي،

 مطبعة )د.م(. .3ط . القرآن علوم في العرفان مناهل. .)د.ت( الع يم عبد محمد الزرقاني،
 .وشركاه الحلبي البابي عيسى

 علوم في البرهان(.  هن 1376. )بهادر بن اهلل عبد بن محمد الدين بدر اهلل عبد أبو الزركشي،
 )د.م(.)د.ن(.. 1ط .إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق.  القرآن

 ))د.م.5ط .األعالم(. م 2002) فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير الزركلي،
 .للماليين العلم دار. 

http://www.maqalaty.com/
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 )د.م(.)د.ن(.. )د.ط(. . التوحيد. .)د.ت( المجيد عبد الزنداني،

(. ط.د) .التفاسير زهرة. ( ت.د) المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد زهرة،أبي 
 .العربي الفكر دار(.  م.د)

(. ط.د) القرآن الكبرى المعجزة. (ت.د) أحمد. بن مصطفى بن أحمد بن محمد زهرة،أبي 
 .العربي الفكر دار(. م.د)

 عرض والتوارة القرآن في   موسى معجزات (.ه1436.)عمر الدين صالح بلسم زيد،أبو 
 .اإلسالمية الجامعة(. وير منشورة ماجستير رسالة) ونقد

 مختار(.  هن1420.)الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهلل عبد أبو الدين، زين
 الدار - العصرية المكتبة: صيدا – بيروت. 5ط. محمد الشيخ يوسف: تحقيق. الصحاح
 .جيةالنموذ

 )د.م(...3ط.  وعبر دروس  النبوية السيرة(  هن 1405. )حسني بن مصطفى السباعي،
 .اإلسالمي المكتب

.  القاديانية حال عن الكشف في الجلية اإليضاحات(. ه1428. ) اهلل عبد بن محمد السبيل،
 .السلفية البينة شبكة )د.م(..1ط

 تفسير في الرحمن الكريم تيسير. ( هن1420.) اهلل عبد بن ناصر بن الرحمن عبد السعدي،
 .الرسالة مؤسسة )د.م(. . 1ط.  اللويحق معال بن الرحمن عبد: تحقيق. المنان كالم

 . الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد.  مصطفى بن محمد بن محمد السعود،أبي 
 . العربي التراث إحياء دار:  بيروت(. ط.د)

 .د.ط(). الواسطية العقيدة شرح في البهية الآللئ .ط(.)د.راشد بن وليد السعيدان،
 )د.م(.)د.ن(..

 لوامع (. هن 1402. )الحنبلي سالم بن أحمد بن محمد العون أبو الدين، شمس السفاريني،
. 2ط. المرضية الفرقة عقد في المضية الدرة لشرح األثرية األسرار وسواطع البهية األنوار
 .اومكتبته الخافقين مؤسسة: دمشق
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 . (ن.د) )د.م(..(ط.د(.)ت.د.)قاديان دجال سلسلة .أمجد سقالوي،

 تاريخ .    صالح  اهلل نبي قصة من دروس( . يوليو2009،7. ) أنس أبو السكندرى،
 (http://www.islamray.net ) : الموقع م،2017مايو9: االطالع

 ودياجير التنزيل ائربص بين والغيبيات المعجزات (.هن1400. )إبراهيم الفتاح عبد سالمة،
 . اإلسالمية الجامعة:  المنورة المدينة(. ط.د). والتأويل اإلنكار

 بن ياسر:  تحقيق. القرآن تفسير(. هن1418.)الجبار عبد بن محمد بن منصور السمعاني،
 .الوطن دار: الرياض.(ط.د.) ونيم بن عباس بن ونيم و إبراهيم

 السيرة شرح في األنف الروض(. ه1412.)  دأحم بن اهلل عبد بن الرحمن عبد السهيلي،
 .التراث إحياء دار)د.م(. . 1ط. النبوية

 .السالمي السالم عبد عمر: تحقيق(. ه1421. ) أحمد بن اهلل عبد بن الرحمن عبد السهيلي،
 .التراث إحياء دار: بيروت.  1ط.  النبوية السيرة شرح في األنف الروض

 .القرآن علوم في اإلتقان .)د.ت(.بكر أبي بن الرحمن بدع الدين جالل الفضل أبو السيوطي،
 .فهد الملك مجمع: السعودية. 1ط.القرآنية الدراسات مركز: تحقيق

.  بالمأثور التفسير في المنثور الدر  .)د.ت(.الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد السيوطي،
 .الفكر دار :بيروت. 1ط

 )د.م(.طاهر هاني : وتجميع إعداد(. م2011) .وردود شبهات

 -دمشق.  1ط.  والسيرة السنة في األثيرة المعالم( . هن 1411) حسن محمد بن محمد ُشرَّاب،
 . الشامية الدار القلم، دار:  بيروت

 والسنة القرآن ضوء على النبوية السيرة( . هن 1427. ) سويلم بن محمد بن محمد  شهبة،أبو 
 . القلم دار: دمشق. 8ط. 

 دار: لييا(. ط.د) . قاطعة علمية حقائق القرآنية المعجزة( . م2003. ) عمر مدأح شوفة،أبو 
 . الوطنية الكتب
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 دمشق،. 1ط.القدير فتح(. هن 1414) .االيمني اهلل عبد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني،
 . الطيب الكلم دار كثير، ابن دار:  بيروت

 األحمدية الفرقة وأضاليل افتراءات من ةاإلسالمي الملة براءة(. ه1431.) محمد الشويكى،
 .الموحد اإلسالمي العمل أنصار  إصدار: المقدس بيت. 3ط.  القادياينة

 .الصابوني دار: القاهرة )د.ط(..التفاسير صفوة(.  هن 1417. )علي محمد ، الصابوني

 دار: لبنان – بيروت. 7ط.  كثير ابن تفسير مختصر( هن 1402.  )علي محمد الصابوني،
 .الكريم القرآن

 تقرير في المباركفوري الرحمن صفي الشيخ جهود(. ه1430)عثمان ياسين فدوى الصفدي،
 .وزة اإلسالمية، الجامعة.  ( وير منشورة جستير ما رسالة) عنها والدفاع العقيدة

. 7ط.  أحداث وتحليل وقائع عرض النبوية السيرة .(هن 1429. )محمد محمد َعلي الصالبي،
 .المعرفة ارد: بيروت

 . األحمدية الجماعةالديار المقدسة:  .3ط. منا، تنقمون ماذا  .)د.ت(. هاني طاهر،

 الجماعة)د.م(. . 1ط.  والنقصان النسخ عن القرآن أي تنزيه(.  ه1421. )هاني طاهر،
 .المقدسة الديار في األحمدية اإلسالمية

 .ن(.)د.ط(.)د.م(.)د .الع يم القرآن تفسير  الطبراني.)د.ت(.

 الرسل تاريخ. ( ه1387. )اآلملي والب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد الطبري،
 .التراث دار)د.م(. . 2ط". الطبري تاريخ" بن والمعروف والملوك

 الرسل تاريخ( . ه1407. )اآلملي والب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد الطبري،
 .العلمية الكتب دار(. م.د.)1ط. "الطبري تاريخ" بن والمعروف والملوك

 تأويل في البيان جامع(. ه1420.)اآلملي والب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد الطبري،
 .الرسالة مؤسسة )د.م(.  .1ط. شاكر محمد أحمد: تحقيق.  القرآن
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 دار بيروت، ،3ط القرآن، آي تأويل في البيان جامع(.  هنن 1420.) جرير بن محمد الطبري،
 .ةميالعل الكتب

 دار: القاهرة – الفجالة. 1ط.  الكريم للقرآن الوسيط التفسير(. م1998. )سيد محمد طنطاوي،
 .نهضة

 والتدبر واالستنباط والتأويل التفسير مفهوم(. هن 1427. )ناصر بن سليمان ابن مساعد الطيار،
 .الجوزي ابن دار: السعودية. 2ط.والمفسر

 فتح(.  هن 1412. ) الحسيني اهلل لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد  الطيب،أبو 
 َصيَدا(. ط.د. ) األنَصاري إبراهيم بن اهلل َعبد: تقديم ومراجعة . القرآن مقاصد في البيان

 .والّنْشر للطَباعة العصريَّة الَمكتبة: َبيروت -

 ارد)د.م(. . 1ط.  وتحليل دراسة والقادياني القاديانية( . ه1436. )إلهي إحسان  هير،
 .المجدد اإلمام

 الكتاب علوم في المصون الدر الدائم. )د.ت(. عبد بن يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس،
 .القلم دار: دمشق(. ط.د)الخراط.  محمد أحمد الدكتور: تحقيق . المكنون

 طاهر أبو الدين مجد: جمع .عباس ابن تفسير من المقباس تنوير. تنوير اهلل عبد عباس،ابن 
 . العلمية الكتب دار: لبنان.  الفيروزآبادى.)د.ط( يعقوب نب محمد

 )د.م(.  . الكريم القرآن إعجاز الكريم القرآن إعجاز  .(م1991. ) سناء عباس، فضل، عباس،
 . األردن: عمان

 دار: القاهرة الكريم. القرآن أللفا  المفهرس المعجم. ه(1422.)فؤاد محمد الباقي، عبد
 .الحديث

: تحقيق.  السالم عبد بن العز تفسير(. ه1416) العزيز عبد الدين عز م،السال عبدابن 
 . حزم ابن دار: بيروت. 1ط.الوهبي  إبراهيم بن اهلل عبد الدكتور

 دار )د.م(.  .الفقهية واأللفا  المصطلحات معجم )د.ت(..الرحمن عبد محمود المنعم، عبد
 .الفضيلة
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 )د.ط(.)د.م(.)د.ن(. .هاوعقائد الفرق تاريخ. سالم محمود عبيدات،

 الشيخ فضيلة ورسائل فتاوى مجموع( هن 1413. ) محمد بن صالح بن محمد عثيمين،ابن 
 إبراهيم بن ناصر بن فهد:  وترتيب جمع .العثيمين صالح بن محمد

 .الثريا دار - الوطن )د.م(. دار(.ط.د.)السليمان

 .اإلسالمي المكتب: بيروت. 4ط. الطحاوية العقيدة شرح(. ه1391. )  الحنفي العزابن أبي 

 . العربية الكتب إحياء دار: القاهرة( . هن 1383. )  الحديث التفسير. محمد دروزة عزت،

 .صخر معاجم موقع: الكتاب مصدر.  الغني معجم. الغني عبد العزم،أبو 

 .الفجر دار: القاهرة. 2ط .وعبر دروس القرآن قصص(. ه1425. ) يوسف سعد عزيز،أبو 

 عصرنا إلى آدم عهد من اإلسالمي التاريخ وموجز(. ه1417. )معمور أحمد يري،العس
 الوطنية فهد مكتبة فهرسة: الرياض. 1ط.  الحاضر

 من،2017يناير1:االطالع تاريخ.  مفتراه ومعجزات نبوءات(.  يوليو3 م،2008)  فؤاد العطار،
 . (http://www.anti-ahmadiyya.org/site/m...rticle&sid=12 )الموقع:

 تاريخ. والمعراج اإلسراء حقيقنة حنول األحمندية علنى الرد(. يونيو9 م،2008. ) فؤاد العطار،
 .     (http://www.anti-ahmadiyya.org )الموقع: م،2017يناير1: االطالع

 بالذات؟ اليقطين لماذا( يقطين من شجرة عليه وأنبتنا) ،( وليوي 28، 2010 ).عطية عطية،
 (/http://vb.tafsir.net ).التفسير أهل ملتقى: الموقع م،2017فبراير2: االطالع تاريخ

 في الرحمن فتح( . هن 1430. )الحنبلي المقدسي العليمي محمد بن الدين مجير العليمي،
 .النوادر )د.م(. دار. 1ط. طالب الدين نور: تحقيق.  القرآن تفسير

 )د.م(.  .1ط.   المعاصرة العربية اللغة معجم(  هن 1429) الحميد عبد مختار أحمد عمر،
 .الكتب عالم

: االطالع ،تاريخ ،النمل عند النفس عن الدفاع(. يوليو5.م2006)وديعة. عمراني
 . (http://4san4.com )سان الحقفر  موقع عن نقالً  م،2017مارس23

http://www.anti-ahmadiyya.org/site/m...rticle&sid=12
http://vb.tafsir.net/
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 موقف وبيان اإلسالم إلي تنتاسب معاصرة فرق. 3 ط( . ه1418. )علي بن والب عواجي،
 .البينة دار )د.م(.  . منها اإلسالم

 صحيح شرح القارئ عمدة )د.ت(.. حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود العيني،
 .العربي اثالتر  إحياء دار: بيروت.  . )د.ط(. البخاري

 .بدوي الرحمن عبد: تحقيق.  الباطنية فضائح )د.ت(.. محمد بن محمد حامد أبو الغزالي،
 . الثقافية الكتب دار مؤسسة: الكويت)د.ط(.

 . نهضة دار: مصر. 1ط. الثقافي الغزو )د.ت(.. .محمد الغزالي،

. عية المربي األديبأبو الحسن الندوي اإلمام المفكر الداه(.1426الغوري، سيد عبد الماجد.)
 بيروت : دار ابن كثير. -. دمشق3ط

 مقاييس معجم(. ط.د.) هارون محمد السالم عبد:  تحقيق  (.هن1399. )أحمد فارس،ابن 
 . الفكر دار( . م.د.) اللغة

 .الدوي  أحمد: وترتيب جمع  )د.ت(..واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتوى
 )د.م(.)د.ن(..)د.ط(.

: تحقيق.  العين كتاب  )د.ت(..تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو اهيدي،الفر 
 )د.م(. دار.)د.ط(.الرسالة مؤسسة: بيروت السامرائي إبراهيم د المخزومي، مهدي د

 .الهالل ومكتبة

 . المصطفى حقوق بتعريف الشفا ( . هن 1409. )  اليحصبي موسى بن عياض  الفضل،أبو 
 . الفكر دار(. م.د(. )ط.د) الشمنى محمد بن محمد بن أحمد :الحاشية

. المحيط القاموس(.   هن 1426. )يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد الفيروزآبادى،
. 8ط .العرقُسوسي نعيم محمد: بإشراف. الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق
 .الرسالة مؤسسة: بيروت
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 محمد: تحقيق .العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر  )د.ت(..مجد، الفيروزآبادي،
 التراث إحياء لجنة - اإلسالمية للشئون األعلى المجلس: القاهرة )د.ط(.  .النجار علي

 .اإلسالمي

 اإلسالمية الشركة )د.م(.  )د.ط(.  . الرحمن منن( ه1431. ) أحمد والم مرزا  القادياني،
 .المحدودة

 .)د.ط(. عامر المجيد عبد: ترجمة. المسيح نزول(. ه1432. ) أحمد والم مرزا  القادياني،
 .المحدودة اإلسالمية الشركة)د.م(. 

)د.م(.  .)د.ط(. طاهر هاني:  ترجمة. خطأ إزالة(.   ه1426.) أحمد والم مرزا  القادياني،
 .المحدودة اإلسالمية الشركة

 اإلسالمية الشركة)د.م(.  )د.ط(.  . ءاالستفتا(.   ه1426.) أحمد والم مرزا  القادياني،
 .المحدودة

 اإلسالمية الشركة)د.ط(. )د.م(.  .الحق نور(.  ه1428.) أحمد والم مرزا  القادياني،
 .المحدودة

 اإلسالمية الشركة)د.م(. . 1ط .الدفينة الخزائن(. ه1429.) أحمد والم مرزا  القادياني،
 .المحدودة

 . المحدودة اإلسالمية الشركة )د.م(.  . النور لجة( . ه1431.) أحمد والم مرزا  القادياني،

 .عامر المجيد عبد: ترجمة .اإلسالم كماالت  مرآة(. ه1435.) أحمد والم مرزا  القادياني،
 .المحدودة اإلسالمية الشركة )د.م(. 

:  ترجمة . المخالفين علي الحجة إلتمام األربعين(. ه1436.) أحمد والم مرزا  القادياني،
 . اإلسالم ضياء الشركة)د.م(. . 1ط. نعيم أحمد محمد

 اإلسالمية الشركة )د.م(.  .الرحمن مواهب(.  ه1427.)أحمد والم مرزا  القادياني،
 .المحدودة
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 اإلسالمية الشركة )د.م(.  . اإللهامية الخطبة(.ه1430. ) أحمد والم مرزا القادياني،
 .المحدودة

 أحمد محمد: ترجمة. والجهاد االنجليزية الحكومة(. ه1413. )أحمد والم مرزا القادياني،
 .المحدودة الشركةاإلسالمية)د.م(.  .1ط. نعيم

)د.م(.  .1ط.عامر المجيد عبد: ترجمة .الوحي حقيقة(. ه1431. )أحمد والم مرزا القادياني،
 .المحدودة اإلسالمية الشركة

 .المحدودة اإلسالمية الشركة)د.م(.  .2 ط.  التبليا ( .ه1435. )أحمد والم مرزا القادياني،

 اإلسالمية الشركة )د.م(.  )د.ط(.  .الهدى نجم(. ه1430.) أحمد والم مرزا القادياني،
 .المحدودة

. عامر المجيد عبد:  ترجمة.  األحمدية البراهين(.  ه1434.) أحمد والم مرزا القادياني،
 .المحدودة اإلسالمية الشركة.) د.م(. 1ط

 .(التاريخ في مرة ألول)  الصوفية حقيقة عن الكشف )د.ت(..الرءوف عبد ودمحم ،القاسم
 )د.ط(.) د.م(.)د.ن(.

 محاسن( . هن 1418. ) الحالق قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد ، القاسمي
 . العلميه الكتب دار: بيروت.  1ط.  السود عيون باسل محمد: تحقيق .التأويل

 تاريخ. األقصى المسجد من وموقفهم القاديانية(. أكتوبر18 م،2016. )عيسى القدومي،
 (/http://islamstory.com ) .:الموقع م،2017يناير1: االطالع

 . وضوابط معالم النبوية السنة مع نتعامل كيف .( هن 1414. ) اهلل عبد يوسف القرضاوي،
 .والتوزيع والنشر للطباعة الوفاء دار: مصر – المنصورة. 6ط

: تحقيق . القرآن ألحكام الجامع( . ه1384. )فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد القرطبي،
براهيم البردوني أحمد  . المصرية الكتب دار: القاهرة. 2ط. أطفي  وا 

 إبراهيم: تحقيق اإلشارات. لطائف  )د.ت(.. الملك عبد بن هوازن بن الكريم عبد القشيري،
 للكتاب مةالعا المصرية الهيئة: مصر. 3ط..البسيوني
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 . الشروق دار: القاهرة -بيروت. 7ط. القرآن  الل في(.  ه1412.) سيد قطب،

 في العليل شفاء(. هن1398. )الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد القيم،ابن  
 .المعرفة دار: بيروت(. ط.د.) والتعليل والحكمة والقدر القضاء مسائل

 المرسلة الصواعق (.هن1408.) الدين شمس سعد بن وبأي بن بكر أبي بن محمد القيم،ابن  
 دار: الرياض. 1ط.  اهلل الدخيل محمد بن علي: تحقيق. والمعطلة الجهمية على الرد في

 .العاصمة

 رضوان: تحقيق(. ه1418.) الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد قيم،ابن 
 دار:  بيروت(. ط.د .)رضوان المعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق مختصر جامع.
 .الفكر

 عبد مصطفى: تحقيق(. ه1388. )البصري القرشي عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير،ابن 
 . التأليف دار مطبعة:  القاهرة. 1ط. األنبياء قصص.  الواحد

. شيري علي: تحقيق (. هن1408. ) الدمشقي القرشي عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير،ابن 
 العربي التراث إحياء دار(.  م.د) .1ط. والنهاية البداية

 .الع يم القرآن تفسير( . م1999.) الدمشقي ثم البصري القرشي عمر بن إسماعيل كثير،ابن 
 .طيبة دار(. م.د.) 2ط. سالمة سامي: تحقيق

 )د.م(.  .1ط . مسلم صحيح شرح المنعم فتح(. م 2002 - هن 1423. )شاهين موسى الشين،
 .الشروق دار

وير  ماجستير رسالة(.)ه1437) . المسيح في القاديانية عقيدة. إبراهيم أحمد أشرف اللوح،
 . وزة اإلسالمية، الجامعة( منشورة

 .المحمودية المكتبة: )د.ط(. القاهرة .والمرسلين األنبياء معجزات  )د.ت(.. سيد مبارك،

 محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراهيم) بالقاهرة العربية اللغة مجمع
 .الدعوة دار )د.ط(. )د.م(.  .الوسيط المعجم  )د.ت(.( .النجار
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 محمد:تعريب . كافرة فئة القاديانية  )د.ت(..باكستان بجمهورية الفيدرالية الشرعية المحكمة
 أكادمي حديث: باكستان/ آباد )د.ط(. فيصل. بشير

 الموسوعة الحرة ويكيبيديا، الموقع: م2017إبريل 4. تاريخ االطالع: محمد الحريري

https://ar.wikipedia.org/wiki)/) 

 تم م،2017فبراير2: االطالع تاريخ. الطاعون مرض(. مارس31 ،2014.)طارق محمد،
 ..(/http://mawdoo3.com) الموقع من االسترداد

  بالذات؟ يناليقط لماذا( يقطين من شجرة عليه وأنبتنا.)(يوليو27 م،2010. )   عطية محمد،
 التفسير أهل ملتقى: موقع ،2017مارس1: االطالع تاريخ

 معاني علم في النهاية بلوغ إلى هداية( .  هن 1429. )  َحّمو  طالب أبي بن مكي مختار،
 بكلية جامعية رسائل مجموعة: تحقيق. علومه فنون من وجمل وأحكامه، وتفسيره، القرآن

. 1ط.  البوشيخي الشاهد: د. أ بإشراف الشارقة، معةجا - العلمي والبحث العليا الدراسات
 . اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية - والسنة الكتاب بحوث مجموعة: الشارقة

 )د.م(.  .1ط .والسنة الكتاب ضوء في القاديانية مفتريات دحض. (ه1426.)سعد المرصفي،
 .القبلتين ودار اليقين دار

 .للماليين العلم دار: بيروت. 7ط. رائدال معجم( . م1992.) جبران مسعود،

 . السالم دار:  القاهرة. 2ط.  ( هن 1426. ) القرآن علوم من نفحات ، أحمد محمد معبد،

 الموقع: م،2017فبراير20. تاريخ االطالع:  مننلننخننص عننن النننزالزل
http://geology10n.yoo7.com/t39-topic) ) 

 رسالة) إبراهيم  قصة في اإليمان أصول(. ه1430.)الرحمن عبد محمود فوزية الملفوح،
 .فلسطين وزة،-اإلسالمية الجامعة(. وير منشورة ماجستير

 : قعمو ال ،م2017إبريل1. تاريخ االطالع: من حياة عيسى عليه الصالة والسالم
http://fatwa.islamweb.net )) 

http://geology10n.yoo7.com/t39-topic
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 العابدين زين بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين ناوي،الم
 عبد 38 الكتب عالم: القاهرة. 1ط .التعاريف مهمات على التوقيف (.هن1410. )الحدادي
 .ثروت الخالق

 العابدين زين بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين المناوي،
 الداية. رضوان محمد. د:  تحقيق. التعاريف مهمات على التوقيف )د.ت(.  .اديالحد

 .المعاصر الفكر دار: )د.ط(. بيروت

 دار(. م.د.)3ط. العرب لسان(. ه1414. ) على بن مكرم بن محمد الفضل أبي من ور،ابن 
 .صادر

: عبد اهلل  تحقيق)د.ت(.  .لسان العرب . على بن مكرم بن محمد الفضل أبي ،ابن من ور
 .دار المعارف: القاهرة)د.ط( . وآخرون.علي الكبير 

 .القلم دار: )د.ط(. الكويتالقاديانية ماهي. )د.ت(. األعلى أبو المودودي،

  تاريخ .بذلك العلم أهل وفتاوى إليها واالنتماء القاديانية حكم الفرق، موسوعة
 .: (http://www.dorar.net/enc/firq/3555 )الموقع م،2017/يناير7:االطالع

      . 2ط. وأسسها اإلسالمية العقيدة(. هن1399).  حبنكة حسن الرحمن عبد الميداني،
 .القلم دار: دمشق -بيروت 

: سورية. 2ط. والسنة القرآن في العلمي اإلعجاز موسوعة(.  هن 1426. )راتب محمد النابلسي،
 . المكتبي دار

 فبراير 20: االطالع تاريخ. الزالزل عن بحث(.  ديسمبر  15م،٢٠١٥. ) دعاء  نجار،
 (/http://mawdoo3.com)الموقع:  م،2017

 للدراسات الجامعية المؤسسة مجد: لبنان ، بيروت. 1ط القاديانية(. م2005.)عامر النجار،
 .والتوزيع والنشر

 صيد: الموقع م،31/1/2017:االطالع تاريخ .القاديانية. ياإلسالم للشباب العالمية الندوة
 (http://www.saaid.net/feraq/mthahb/39.htm)  الفوائد

http://www.dorar.net/enc/firq/3555
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/39.htm
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  )د.ت(.. الخضر محمد حسين،.  األعلى أبو المودودي،. الحسني على الحسن أبو  الندوي،
 .البيان دار )د.ط(.)د.م(.القاديانية عن رسائل ثالثة الهدامة كاتالحر  علي أضواء

 ابن دار: . دمشق12ط . النبوية السيرة)د.ت(.  .الحي عبد بن علي الحسن أبو  الندوي،
 .كثير

 الدار: جدة. 1ط. والقاديانية القادياني. )د.ت(. الحي  عبد بن علي الحسن أبو الندوي،
 .السعودية

. 3ط. تحليلة دراسة والقادياني القاديانية(. م1967. )الحي عبد بن علي الحسن أبو الندوي،
 .للنشر السعودية الدار:  جدة

.  واإلسالم المحمدية النبوة على ثورة القاديانية)د.ت(.  .الحي عبد بن علي الحسن أبو الندوي،
 .البيان دار مكتبة)د.ط(. )د.م(. 

 -دمشق -بيروت. 3ط. المفتين وعمدة طالبينال روضة(. هن1412) يحيى الدين محيي النووي،
  .اإلسالمي المكتب: عمان

 عبد طه:  تحقيق. النبوية السيرة(. ه1411. )أيوب بن هشام بن الملك عبد هشام،ابن 
 . الجيل دار:  بيروت. 1ط. سعد الرءوف

(.  م.د(. )ط.د.)سعد الرءوف عبد طه: تحقيق(. ت.د. ) النبوية السيرة. الملك عبد هشام،ابن 
 .المتحدة الفنية الطباعة شركة

مرآة الجنان وعبرة  (.هن 1417 ) .أبو محمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن علي ،اليافعي
 .دار الكتب العلمية :بيروت. 1.طاليق ان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان

.البشير دار: عمان. 1ط.  الحركية الموسوعة(. ه1403. )فتحي يكن،

 بتاريخ الجليل األنس( . ت.د)العليمي.  الرحمن عبد بن محمد بن الرحمن عبد ليمن،اأبو 
 .دنديس مكتبة: عمان(.  ط.د. ) نباتة المجيد عبد يونس عدنان: تحقيق .والخليل القدس
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 فهرس اخآيات القرآنية

 الصفحة رقم اخآية  طرف اخآية

 البقرة
 ۡهَُّك  قَاَل  ِإَوذ ِ ِ  لِۡلَمَ َٰٓئَِكةِ  َّ ِ ۡرِض ٱ ِِف  َجاِعل   إ

َ
   30  102 َخلِيَفٗة   ۡۡل

  ََتَۡعُل
َ
َِمآءَ ٱ َويَۡسفُِك  فِيَها ُيۡفِسدُ  َمن فِيَها أ   30 102دل 
 َۡسَمآءَ ٱ َءاَدمَ  وََعلذم

َ
   30 105 ُلذَها ۡۡل

 َۡسَمآءَ ٱ َءاَدمَ  وََعلذم
َ
   31-33 111 لَۡمَ َٰٓئَِكةِ ٱ لََعَ  ُهمۡ َعَرَض  ُثمذ  ُلذَها ۡۡل

ا َاَدمُ  َۚقُۡلَنا نَر  ۡسُكنۡ ٱ َيَٰٓ
َ
  35                 103   ِمۡنَها َولُُكَ  ۡۡلَنذةَ ٱ َوَزوُۡجَك  أ

ذُهَما َزل
َ
ۡيَطَٰنُ ٱ فَأ ۡخرََجُهَما َعۡنَها لشذ

َ
ا فَأ    36 104 فِيهِو  ََكنَا ِلمذ

۞ ِۦلَِقۡومِهِ  ُلوَسَٰ  ۡستَۡسَِقَٰ ٱ ِإَوذ   60 176 
 ِۡبَتَِلَٰٓ ٱ ِإَوذ  ِ َٰه هُّهُ  مَ ۚۧإِبَۡر ُهنذ   بَِكلَِمَٰر ۥَّ َتمذ

َ
    124 121ۚ  فَأ

وۡ  َءايَةٍ  مِنۡ  نَنَس ۡ  َما
َ
تِ  نُنِسَها أ

ۡ
رۡي   نَأ

ٓ  ِِبَ ِۡنَها    106 209 ۚإ م 
 َءايَةٍ  ِمنۡ  نَنَس ۡ  َما    106 213-215 
هذَنا ِۡنُهمۡ  َُّسوٗل  ِهمۡ فِي ۡبَعۡث ٱوَ  َّ ْ  م     129 197 َءاََٰيَٰتَِك  َعلَۡيِهمۡ  َيۡتلُوا
 َُٰلِِحّيَ ٱ لَِمنَ  ٓأۡلِخَرةِ ٱ ِِف  ۥِإَونذه    130 111 لصذ
 ْ ْ ٱوَ  َوَُكُوا ُهوا َٰ  َۡشَ َ  َحِتذ ۡبيَُض ٱ ۡۡلَۡيُ  ٱ لَُكمُ  يَتَبَّيذ

َ
  187 146ۡۡل

 ِيَن ِ ٱَّلذ َٰتِلُواْ ِِف َسبِيِل ٱّللذ ْ  َوَق   190 217يَُقَٰتِلُونَُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓوا
 َثَقِۡفُتُموُهۡم   َحۡيُث  ۡقُتلُوُهمۡ ٱو   191 207 
  ٗۡزَوَٰج

َ
وَن أ ُّ ِيَن ُيَتَوفذۡوَن ِمنُكۡم َويََذ نُفِسهِنذ َوٱَّلذ

َ
هذۡصَن بِأ   234 210ا َيََتَ

 ٗۡزَوَٰج
َ
وَن أ ُّ ِيَن ُيَتَوفذۡوَن ِمنُكۡم َويََذ ۡزَوَِٰجِهم  َوِصيذةٗ  اَوٱَّلذ

َ
ِ   240 210ۡل 

يذۡدَنَٰهُ  ۡۡلَي َِنَِٰر ٱ َلۡريَمَ  ۡبنَ ٱ ِعيََس  َوَءاََۡيَنا
َ
  253 96لُۡقُدِس  ٱ بُِروحِ  َوأ
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  َِٰٰٓو  ِۧإَوۡذ قَاَل إِبَۡر َٰ ََ ِ ٱلَۡمۡو ۡۡ ِِِّن َكۡيَف َُ
َ
ِ أ    260 127-128ُم َّب 

ِإَون  ْ نُفِسُكمۡ  ِِفٓ  َما ُتۡبُدوا
َ
وۡ  أ

َ
  284 212 َُّتُۡفوهُ  أ

 آل عمران

 ُۗ ُ ۥٓ إِلذ ٱّللذ وِيلَُه
ۡ
 111 7 [7:عمران آل]  َوَما َيۡعلَُم ََأ

  ٱ إِنذ َ        33 124 اَونُوحٗ  َءاَدمَ  ۡصَطََفَٰٓ ٱ ّللذ
 ٓ ِ ِ ِعيُذَها ِإَو

ُ
ِيذتَ  بَِك  أ  ّ ۡيَطَٰنِ ٱ مِنَ  َهاَوُذ    36 182لرذِجيمِ ٱ لشذ

  ۡٱ إِنذ  ََٰيََٰمۡرَيمُ  لَۡمَ َٰٓئَِكةُ ٱ قَالَِر  إِذ َ ُ ِ  ّللذ ِ ِۡنهُ  بَِكلَِمة   يُبَِش     45 180 م 

 َُوَكۡهًٗل  لَۡمۡهدِ ٱ ِِف  نلذاَس ٱ َوُيَكل ِم 46 189 
 َُّسولا َٰٓءِيَل  بَِِنٓ  إَِيَٰ  َو ِ ِ  إِۡسَر

َ
ِن يَة  أَِب مِجۡئُتكُ  قَدۡ  أ ه ُِكمۡ  م     49 191 ّذ

  ٓ ِ ِ
َ
ۡخلُقُ  أ

َ
ِنَ  لَُكم أ ِّيِ ٱ م    49 191لط 

 ُ ِبۡر
ُ
ۡكَمهَ ٱ َوأ

َ
بَۡرَ  ٱوَ  ۡۡل

َ
   49 193ۡۡل

  ٱ ِعندَ  ِعيََسَٰ  َمَثَل  إِنذ ِ   59 186 ََُراب   ِمن ۥَخلََقهُ  َءاَدَم   َكَمَثلِ  ّللذ

 ِينَ ٱ ْ  قَدۡ  نلذاَس ٱ إِنذ  ُس نلذاٱ لَُهمُ  قَاَل  َّلذ   173 124 لَُكمۡ  َۡجَُعوا

 النساء

 َها يُّ
َ
أ ْ ٱ نلذاُس ٱ َيَٰٓ ُقوا هذُكمُ  تذ ِيٱ َّ   1 111َخلََقُكم َّلذ

  ََزوَۡجَها ِمۡنَها وََخلَق   1 186 

 ََِِٰت ٱو تِّيَ  لذ
ۡ
  15 212  ن َِسآئُِكمۡ  ِمن لَۡفَِٰحَشةَ ٱ يَأ

 َانِ ٱو َ ََِيَٰنِ  َّلذ
ۡ
ۡصلََحا ََابَا فَإِن اُذوُهَما    َ َف  ِمنُكمۡ  َهايَأ

َ
    16 212 َوأ

 ََذَ ٱو ُ ٱ َّتذ   125 125 َخلِيًٗل  إِبَۡرَٰهِيمَ  ّللذ

 المائدة
 ۡكَمۡلُر  ِۡلَۡومَ ٱ

َ
  3 201-204 دِينَُكمۡ  لَُكمۡ  أ

 ٱ َفَبَعَث ُ ۡرِض ٱ ِِف  َيۡبَحُث  اُغَرابٗ  ّللذ
َ
   31 147ۡۡل
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 ۡٱ قَاَل  إِذ ُ    110 96 َعلَۡيَك  نِۡعَمِِت  ۡذُكرۡ ٱ َلۡريَمَ  ۡبنَ ٱ ََٰيَٰعِيََس  ّللذ

 ألنعاما

  َِيٱ ُهو ِن َخلََقُكم َّلذ   2 110ِطّي   م 
 قُل  ٓ قُوُل  لذ

َ
ِ ٱ َخَزآئِنُ  ِعنِدي لَُكمۡ  أ    50 8 ّللذ

 ۡصنَاما
َ
َتتذِخُذ أ

َ
َّ أ بِيهِ َءاَز

َ
َٰهِيُم ِۡل   74 121ا ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡر

 األعراف

  هذَنا قَاَل َّ  ٓ نُفَسَنا َظلَۡمَنا
َ
  23 – 25 104 أ

 وِيلُُهۥ
ۡ
ِِت ََأ

ۡ
ۥ  يَوَۡم يَأ وِيلَُه

ۡ
  53 12َهۡل يَنُظُروَن إِلذ ََأ

 ِۡن بَي َِنة   َجآَءَُۡكم قَد ه ُِكۡم   م  ِ  ّذ ِ ٱ نَاقَةُ  ۦَهَِٰذه   73 120 َءايَٗة   لَُكمۡ  ّللذ

 َا  ُبُيوَٗ  َباَل ۡلِۡ ٱ َوَتۡنِحُتون  74 115 

  ْ   77 119 نلذاقَةَ ٱ َفَعَقُروا

  َِيَنَا َوِمنُۢ َبۡعِد َما ِجۡئتََنا
ۡ
ن ََأ

َ
وذِيَنا ِمن َقۡبِل أ

ُ
   129 175 قَالُٓواْ أ

َّۡسۡلَنا
َ
وفَانَ ٱ َعلَۡيِهمُ  فَأ َل ٱوَ  ۡۡلََرادَ ٱوَ  لطُّ َفادِعَ ٱوَ  لُۡقمذ    133 178 لضذ
 َٱ ُهو ِ ِن َخلََقُكم يَّلذ    189 103 َوَِٰحَدة   نذۡفس   م 

 التوبة
  ْ َٰتِلُوا ۡ ٱ َوَق     36 217َكٓافذةٗ  ُمِۡشِكِّيَ ل
 َويَۡشِف  َّ ۡؤِمنِّيَ  قَۡوم   ُصُدو   14 78 مُّ

 يونس
  َُُٰهمۡ  َوَءاِخر نِ  َدۡعَوى

َ
ِ  ۡۡلَۡمدُ ٱ أ ِ  ّلِلذ    10 198  ۡلَعَٰلَِمّيَ ٱ َّب 

  ُدوِّ ٱ ِِف  ال ِمَ  وَِشَفآء    57 78 لصُّ
  َءاَمنَۡر  قَۡرَيةإ  ََكنَۡر  فَلَۡوَل  ٓ ٓ  َفنََفَعَها    98 136  إِيَمَُٰنَها
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 هود

  َٰه   َۡلَلِيمإ  إِبَۡرَٰهِيمَ  إِنذ وذ
َ
نِيب   أ   75 124 مُّ

 يوسف
  ٓ ا نَزۡلَنَٰهُ  إِنذ

َ
    2 206 َتۡعقِلُونَ  لذَعلذُكمۡ  اَعَرهِي ٗ  قُۡرَٰءناا أ

 لرعدا
   ْ ُ ٱ َيۡمُحوا    39 215-216 َوُيثۡبُِر   يََشآءُ  َما ّللذ

 الحجر
   ۡنَسَٰنَ ٱ َخلَۡقَنا َولََقد    26 102 َصۡلَصَٰل   ِمن ۡۡلِ
 ۡيُتهُ  فَإَِذا وِٰٓى  ِمن  فِيهِ  َوَنَفۡخُر  ۥَسوذ ُّّ  ْ    29 102  َسَِٰجِدينَ  ۥََّلُ  َفَقُعوا
 َۡۡجَُعونَ  ُهمۡ ُلُّ  لَۡمَ َٰٓئَِكةُ ٱ فََسَجد

َ
  30-31 103  أ

 ُۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمِۡشِكَِّي  فَٱۡصَدۡع بَِما َُۡؤَلر
َ
     94 - 97 201َوأ

 النحل
  َهذُهم ََيَافُون ِن َّ    50 15 فَۡوقِِهمۡ  م 
 ُاب   ُبُطونَِها ِمنُۢ  ََيُۡرج ۡتَلِفإ  ََشَ َٰنُهُ  ُّمُّ ۡلَو

َ
   69 68 ل ِلنذاِس   ِشَفآء   فِيهِ  ۥأ

ِإَوَذا  ٓ نۡلَا ًَكنَ  َءايَةٗ  بَدذ    101 114  َءايَة   مذ
 ِإَوَذا  ٓ نۡلَا ًَكنَ  َءايَةٗ  بَدذ ُ ٱوَ  َءايَة   مذ ۡعلَمُ  ّللذ

َ
ُِل  بَِما أ    101 204ُيَي 

 اإلسراء
 َِيٓ ٱ ُسۡبَحَٰن ىَٰ  َّلذ ِۡسَ

َ
ِ  أ ِنَ  َِلًۡٗل  ۦبَِعۡبِده   1 218 لَۡمۡسِجدِ ٱ م 

 ِعۡلمإ   ۦبِهِ  لََك  لَۡيَس  َما َتۡقُف  َوَل  36 100-207 
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  ُا َوَََعََِٰلَٰ  ۥُسۡبَحََٰنه   43 31 اَكبرِيٗ  اُعلُو ٗ  َيُقولُونَ  َعمذ

ِن ِإَون ءٍ  م  ِ  يَُسب ِِبُ  إِلذ  ََشۡ   44 163ۦِمَۡمِده
ۡيَنََٰك  لذِِتٓ ٱ لرُّۡءيَاٱ َجَعۡلَنا َوَما َّ

َ
  60 223ل ِلنذاِس  فِۡتَنةٗ  إِلذ  أ

 ۡۡمَنا َولََقد ِ ٱ ِِف  وَََحَلَۡنَُٰهمۡ  َءاَدمَ  بَِِنٓ  َكرذ َِر 
  70 111 ۡۡلَۡحرِ ٱوَ  لۡ

 نُس ٱ ۡجَتَمَعِر ٱ لذئِنِ  قُل نُّ ٱوَ  ۡۡلِ   88 204ۡۡلِ
   ۡو

َ
ِن َبۡير   لََك  يَُكونَ  أ وۡ  زُۡخُرٍف  م 

َ
َمآءِ ٱ ِِف  ََۡرََقَٰ  أ   93 244لسذ

 مريم

 َُءايَةٗ  ۥٓ َونِلَۡجَعلَه  ِ ِنذا    َوََّۡحَةٗ  لنذاِس ل      21 185 م 
 ََٰها ٓ  ِمن َفَناَدى لذ  ََتۡتَِها

َ
   24 188ََتَۡزِِن  أ

  ََۡر
َ
  27 – 31 182ۥََتِۡملُهُ  قَۡوَلَها ۦبِهِ  فَأ
 ِِب ٱوَ  فلَُُك ِي َۡشَ ا ا  َعۡينٗ  َوقَر  َحدٗ  ۡلبََِشِ ٱ ِمنَ  َََريِنذ  فَإِمذ

َ
  27 - 33 188 اأ

قَالُو ْ  29 187اَصبِي ٗ  لَۡمۡهدِ ٱ ِِف  ََكنَ  َمن نَُكل ِمُ  َكۡيَف  ا

 نَُكل ِمُ  َكۡيَف 29 188 
 قَاَل  ِ ِ ِ ٱ دُ َعبۡ  إِ َِِٰنَ  ّللذ    30 187انَبِي ٗ  وََجَعلَِِن  ِكَتََٰب لۡ ٱ َءاََى
   ِ ِ ِ ِ ٱ دُ َعبۡ  إ َِِٰنَ  ّللذ               30 188ِكَتََٰب لۡ ٱ َءاََى
 َكا مُ  وََجَعلَِِن َّ ۡينَ  َبا

َ
   31 181ُكنُر  َما أ

  ۡبِيهِ  قَاَل  إِذ
َ
بَِر  ِۡل

َ
أ    45-42 122 يَۡسَم ُ  َل  َما َتۡعُبدُ  لِمَ  َيَٰٓ

  َّاِغبإ  قَاَل
َ
نَر  أ

َ
إِبَۡرَٰهِيُم   َءالَِهِِت  َعنۡ  أ    46 122َيَٰٓ

  ۡسَتۡغفِرُ  َعلَۡيَك   َسَلَٰمإ
َ
ٓ  لََك  َسأ ِ ب  َّ  47-48 122 

 َاُُّمۡلَٗص  ََكنَ  ۥإِنذهُ  ُلوَسَٰٓ   لِۡكَتَٰبِ ٱ ِِف  ۡذُكرۡ ٱو   51 169 
 ََُّفۡعَنَٰه   57 225 َعلًِيا َمًَكناا َو
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 طه

 ََبۡيَضآءَ  ََّتُۡرجۡ  َجَناِحَك  إَِيَٰ  يََد َ  ۡضُممۡ ٱو    22 170 
 ۡإِذ  ٓ وَۡحۡيَنا

َ
َِك  إَِيَٰٓ  أ م 

ُ
   38-39 166 يُوَٰٓىَٰٓ  َما أ

 وَۡجَس
َ
وَسَٰ  ِخيَفةٗ  ۦۡفِسهِ نَ  ِِف  فَأ    67-68 173-174 مُّ
  َۡولََقد  ٓ وَۡحۡيَنا

َ
نۡ  ُلوَسَٰٓ  إَِيَٰ  أ

َ
ِۡسِ  أ

َ
   77 - 79 168  بِعَِبادِي أ

  َايَبَٗس  ۡۡلَۡحرِ ٱ ِِف  اَطرِيقٗ  لَُهمۡ  ۡۡضِۡب ٱف     77 174-175 

 األنبياء
 َۡولََقد  ٓ   51- 54 123  َقۡبُل  مِن ۥُّۡشَدهُ  إِبَۡرَٰهِيمَ  َءاََۡيَنا
بِيهِ  قَاَل  إِذۡ 

َ
ِ  َما ۦَوقَۡوِمهِ  ِۡل نُتمۡ   لذِِتٓ ٱ تلذَماثِيُل ٱ َهَِٰذه

َ
َِٰكُفونَ  لََها أ    52 122 َع

 ْ ِجۡئتََنا قَالُٓوا
َ
ِ  أ مۡ  ۡۡلَق ِ ٱب

َ
نَر  أ

َ
َٰعِبِّيَ ٱ مِنَ  أ    55-58 123  للذ

 ْ ِقُوهُ  قَالُوا ْ ٱوَ  َحر  ٓوا َٰعِلِّيَ  مۡ ُكنتُ  إِن َءالَِهتَُكمۡ  نَُصُ    68 123 َف
 ْ ِقُوهُ  قَالُوا ْ ٱوَ  َحر  ٓوا َٰعِلِّيَ  ُكنُتمۡ  إِن َءالَِهتَُكمۡ  نَُصُ    68-70 132 ٠َف

ُّ  قُۡلَنا ا ابَۡردٗ  ُكوِِن  ََٰيََٰنا َٰٓ  وََسَلَٰما    69 124 إِبَۡرَٰهِيمَ  لََعَ
 ُۡۡلَۡرثِ ٱ ِِف  ََيُۡكَمانِ  إِذۡ  وَُسلَۡيَمَٰنَ  دَ ۥَوَداو     78 - 79 158 
  ٓ ٓ  إَِلَٰهَ  لذ نَر  إِلذ

َ
ِ ِ  ُسۡبَحََٰنَك  أ ِ َٰلِِمّيَ ٱ ِمنَ  ُكنُر  إ    87 135 لظذ

 اُمَغَِٰضبٗ  ذذَهَب  إِذ نلُّونِ ٱ َوَذا   87 139-104 
  َۡلَغم ِ  ٱ ِمنَ  َوجَنذۡيَنَٰهُ  ۥََّلُ  ۡسَتَجۡبَناٱف   88 140 
   لُۡمۡؤِمنِّيَ ٱ يِِج  ُۨن  َوَكَذَٰلَِك  88 140 
 َكَما  ٓ نَا

ۡ
َل  بََدأ وذ

َ
ا ۥ  نُّعِيُدهُ  َخۡلق   أ ٓ   وَۡعدا    104 126 َعلَۡيَنا

 الحج
 ِن َخلَۡقَنَُٰكم فَإِنذا   5 110 ََُراب   م 
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 النور
انَِيةُ ٱ ِِ ٱوَ  لزذ ا ْ ٱفَ  لزذ وا ِۡنُهَما َوَِٰحد   ُكذ  ۡجِِلُ ة و  ِماْئَةَ  م     2 212 َجِۡلَ
 َٱو ُ ِن َدٓابذة   ُكذ  َخلَقَ  ّللذ آء و  م      45 110 مذ

 الفرقان
اَكبرِيٗ  اِجَهادٗ  ۦبِهِ  َوَجَِٰهۡدُهم  52 217 

 الشعراء
  وَسَٰٓ  لَُهم قَاَل ْ  مُّ لُۡقوا

َ
ٓ  أ نُتم َما

َ
ۡلُقونَ  أ   43-47 172  مُّ

ا ََٰٓءا فَلَمذ ۡصَحَُٰب  قَاَل  ۡۡلَۡمَعانِ ٱ َََر
َ
ُكون إِنذا ُلوَسَٰٓ  أ َّ    61 - 64 175 لَُمۡد

  ٓ وَۡحۡيَنا
َ
نِ  ُلوَسَٰٓ  إَِيَٰ  فَأ

َ
     63 - 66 174 ۡۡلَۡحَر  ٱ ب َِعَصا َ  ۡۡضِبٱ أ

ِ  قَال    155 119 َمْعلُومٍ  يَْومٍ  َِشُْب  َولُكمْ  َِشْبإ  لَها نَاقَةإ  َهِذه
 ُتَلَيِيُل  ۥِإَونذه  ِ  192 - 195 203 ۡلَعَٰلَِمّيَ ٱ َّب 

 النمل
 ِۡلق
َ
ا َعَصاَ    َوأ َها َتۡهََتُّ  ََّءاَها فَلَمذ نذ

َ
َٰ  َجآن    َكأ   10 172-173اُمۡدبِرٗ  َوّلذ

 ۡدِخۡل
َ
   12 170ُسوٓء و  َغرۡيِ  ِمنۡ  َبۡيَضآءَ  ََّتُۡرجۡ  َجۡيبَِك  ِِف  يََد َ  َوأ

 َها يُّ
َ
أ رۡيِ ٱ َمنِطقَ  ُعل ِۡمَنا نلذاُس ٱ َيَٰٓ   16 141لطذ
رۡيِ ٱ َمنِطقَ  ُعل ِۡمَناو -  16 142-147 لطذ

149-155-
162 

  َن ِ ٱ مِنَ  ۥُجُنوُدهُ  لُِسلَۡيَمَٰنَ  وَُحِِش نِس ٱوَ  ۡۡلِ    17 147-152 ۡۡلِ
 َٰٓ ٓ  َحِتذ ْ  إَِذا ََۡوا

َ
َٰ  أ     18-19 147 َنۡملَة   قَالَۡر  نلذۡملِ ٱ َوادِ  لََعَ

 َٰٓ ٓ  َحِتذ ْ  إَِذا ََۡوا
َ
َٰ  أ    18 152َنۡملَة   قَالَۡر  نلذۡملِ ٱ َوادِ  لََعَ

َها يُّ
َ
أ ْ ٱ نلذۡمُل ٱ َيَٰٓ    18 152 َمَسَِٰكنَُكمۡ  ۡدُخلُوا



  260 

 َم َضاِحًٗك ِن قَۡولَِهاَفَتبَسذ   19 155 م 
 ۡو
َ
ِ  أ َِيَِن 

ۡ
بِّي   بُِسۡلَطَٰن   َِلَأ   21 158  مُّ

  َد رۡيَ ٱ َوَتَفقذ ى َلٓ  ِيَ  َما َفَقاَل  لطذ َّ
َ
  21-22 156 لُۡهۡدُهدَ ٱ أ

  َحطُر
َ
ِۢ  ِمن وَِجۡئُتَك  ۦبِهِ  َُتِۡ   لَمۡ  بَِما أ    22 158يَقِّيٍ  بِنََبإ   َسَبإ
 َصَدۡقَر  َسنَنُظرُ  قَاَل

َ
مۡ  أ

َ
َِٰذبِّيَ ٱ ِمنَ  ُكنَر  أ    27-30 161 لَۡك

 ِ ِ ِ ُۢ  بَِهِديذة   إَِِلِۡهم ُلۡرِسلَةإ  إ   35 164  لُۡمۡرَسلُونَ ا يَرِۡج ُ  بِمَ  َفَناِظَرةُ

 القصص

  َولََك   قُرذُت َعّۡي ِ
   9 167ي 

   َُّجل ۡقَصا ٱلَۡمِدينَةِ يَۡسََعَٰ  وََجآَء 
َ
ِۡن أ    20 167م 

  ِلۡقِيه
َ
ۡرِضعِيهِو فَإَِذا ِخۡفِر َعلَۡيهِ فَأ

َ
ۡن أ
َ
م ِ ُلوَسَٰٓ أ

ُ
وَۡحۡيَنآ إَِيَٰٓ أ

َ
  7-8 167َوأ

  َٰنَِك بُۡرَهَٰ َوٱۡضُمۡم إَِِلَۡك َجَناَحَك ِمَن ٱلرذۡهِبو    32 171َنانِ فََذ

 األحزاب
 ِينَ ٱوَ  لُۡمَنَٰفُِقونَ ٱ يَنتَهِ  لذمۡ  لذئِن َرض   قُلُوهِِهم ِِف  َّلذ   60-62 99 مذ
 ٱ لُِسنذةِ  ََتِدَ  َولَن ِ     62 98َتۡبِديًٗل  ّللذ

 سبأ
  ٓ َّۡسۡلَنا َوَما

َ
ِن  قَۡرَية   ِِف  أ    34 136  نذِذيرٍ  م 

اقََضۡيَنا ذُهمۡ  َما لَۡمۡوَت ٱ هِ َعلَيۡ  فَلَمذ َٰ  َدل    14 143 ۦٓ َلۡوَِهِ  لََعَ

 الصآفات
   ۡهذهُ  َجآءَ  إِذ    83- 84 125  َسلِيمٍ  بَِقۡلب   ۥَّ

  لُۡمۡرَسلِّيٱ لَِمنَ  يُونَُس   ِإَونذ 139 - 141 137 
 َُللِيم   َوُهوَ  ۡۡلُوُت ٱ تۡلََقَمهُ ٱف  142 136-138 

 ٓنذهُ  فَلَۡوَل
َ
   143 138 لُۡمَسب ِِحّيَ ٱ ِمنَ  نَ َكَ  ۥأ
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  ُيۡبَعُثونَ   يَۡومِ  إَِيَٰ  ۦٓ َبۡطنِهِ  ِِف  لَلَبَِث 144 138 
 َُفَنَبۡذَنَٰه  ِ    145 138 َسقِيم   وَُهوَ  ۡلَعَرآءِ ٱب
ۢنَبۡتَنا
َ
ِن َشَجَرةٗ  َعلَۡيهِ  َوأ    146 138 َيۡقِطّي   م 

 ص
 اوُ  َوَوَهۡبَنا     30 142  ۡلَعۡبدُ ٱ نِۡعمَ  ُسلَۡيَمََٰن   دَ ۥدِلَ
  قَاَل  ِ   35 141 ُلۡلًٗك  ِي  َوَهۡب  ِي  ۡغفِرۡ ٱ َّب 
ۡرنَا ِيِبَ ٱ ََّلُ  فََسخذ ِ  ََتۡرِي لر  ۡلرِه

َ
َصاَب  َحۡيُث  َُّخآءا  ۦبِأ

َ
  36 - 38 41أ

ۡرنَا ِيِبَ ٱ ََّلُ  فََسخذ ِ  ََتۡرِي لر  ۡلرِه
َ
َصاَب  َحۡيُث  َُّخآءا  ۦبِأ

َ
  36 144 أ

 َۡيُتهُ  إَِذاف وِٰٓى  مِن فِيهِ  َوَنَفۡخُر  ۥَسوذ ُّّ  ْ   72 110 ۥََّلُ  َفَقُعوا
 ن َمَنَعَك  َما

َ
  75 15-110 بَِيَديذ   َخلَۡقُر  لَِما تَۡسُجدَ  أ

  إِبۡلِيُس  قَاَل ن َمَنَعَك  َما َيَٰٓ
َ
   75 15 َخلَۡقُر  لَِما تَۡسُجدَ  أ

 الزمر
  َبَۡيَنُهم َوقَُِض  ِ ِ  ٱب ِ  ۡۡلَۡمدُ ٱ قِيَل وَ  ۡۡلَق  ِ  ّلِلذ    75 198 ۡلَعَٰلَِمّيَ ٱ َّب 

 ٱ ُ ء و  ُك ِ  َخَٰلِقُ  ّللذ   61 99 ََشۡ
  ٱ ُ ء و  ُك ِ  َخَٰلِقُ  ّللذ َٰ  وَُهوَ  ََشۡ ء   ُك ِ  لََعَ    62 113  َوكِيل   ََشۡ

 الرحمن

  َنَسَٰنَ ٱ َخلَق اِّ ٱكَ  ل  َصۡلَصَٰ  ِمن ۡۡلِ َفخذ
  14 110  لۡ

 النجم

 َزاَغ ٱۡۡلَََصُ َوَما َطَِغَٰ  َما  17 221 

 َِيٱ ِإَوبَۡرَٰهِيم َٰٓ  َّلذ   37 125َوّفذ

 القمر

 َهِر ٱ اَعةُ ٱ ۡقََتَ   1 9 لَۡقَمرُ ٱ نَشقذ ٱوَ  لسذ
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  َۡهِطعِّي اِعو ٱ إَِي  لُّ    8 130 دلذ
نذ  َۚنَب ِۡئُهمۡ 
َ
َۡتََض   َِشۡب   ُكُّ  بَۡيَنُهۡم   قِۡسَمُۢة لَۡمآءَ ٱ أ    28 119 ُّمُّ

 ءٍ  ُكذ  إِنذا   49 113 بَِقَدّ   َخلَۡقَنَٰهُ  ََشۡ

 الصف
ُۢا َ ِ ِِت  بِرَُسول   َوُمبَِش 

ۡ
َۡحَُد   ۥٓ ۡسُمهُ ٱ َبۡعِدي مِنُۢ  يَأ

َ
  6 197-198 أ

 القلم
   ِإَونذَك لََعَِلَٰ ُخلٍُق َعِظيم  4 197 
   إِۡذ نَاَدىَٰ َوُهَو َمۡكُظوم   48 139 
 ََُكن َكَصاِحِب ٱۡۡلُوتِ َوَل 48 139 
 ََٰلِِحّي هُُّهۥ فََجَعلَُهۥ ِمَن ٱلصذ َّ   49 139 فَٱۡجَتَبَُٰه 

 الجن

 نذا
َ
َمآءَ ٱ لََمۡسَنا َوأ   8-9 224َشِديٗدا َحرَٗسا ُللَِئۡر  فَوََجۡدَنََٰها لسذ
  َُٰلِم َٰ  ُيۡظِهرُ  فًََل  ۡلَغۡيبِ ٱ َع ا ۦٓ َغۡيبِهِ  لََعَ َحدا

َ
   26-27 84 أ

 المدثر
َها يُّ

َ
أ ث ِرُ ٱ َيَٰٓ    1 - 4 200 لُۡمدذ
  دتُّ ََّلُۥ َتۡمِهيٗدا   14 187َوَلهذ

 اإلنسان
 نَسَٰنَ ٱ َخلَۡقَنا إِنذا ۡلَشاج   نُّۡطَفةٍ  مِن ۡۡلِ

َ
  2 107 نذۡبَتلِيهِ  أ

 النازعات
  ََٰك  َهۡل ََى

َ
   15- 21 167َٰۚ ُلوَسَٰٓ  َحِديُث  أ

 الشمس
  َثُمودُ  بَۡر َكذذ  ٓ ََٰها    11-15 110 بَِطۡغَوى
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 ُبُوه هُُّهم َعلَۡيِهمۡ  فََدۡمَدمَ  َفَعَقُروَها فََكذذ    14 119 بَِذۢنبِِهمۡ  َّ

 الشرح

ََّفۡعَنا   4 225ذِۡكَر َ  لََك  َو

 التين
 ۡنَسَٰنَ ٱ َخلَۡقَنا لََقد ۡحَسنِ  ِِفٓ  ۡۡلِ

َ
   4 104 َتۡقوِيم   أ

 العلق
 ٱ 

ۡ
ِ  ۡقَرأ ه َِك  ۡسمِ ٱب ِيٱ َّ   1-4 199َخلَقَ  َّلذ

 النصر
ٱ نََۡصُ  َجآءَ  إَِذا ِ    1-3 201  لَۡفۡتِبُ ٱوَ  ّللذ

  اإلخالص
  َحدإ

َ
ُ أ َمُد   ١قُۡل ُهَو ٱّللذ ُ ٱلصذ    1-4 32ٱّللذ
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 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة طرف الحديث رقمال
 127 َقُدوِم َوُهَو اْبُن ِعْشِريَن َوِماَئِة َسَنٍة... اْختََتَن ِإْبَراِهيُم ِبالْ  .1
 108 اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى، َفَقاَل َلُه ُموَسى: َيا آَدُم َأْنَت َأُبوَنا َخيَّْبَتَنا َوَأْخَرْجتََنا...  .2
 103 اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء، َفِإنَّ الَمْرَأَة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع...  .3
َفاَء   ِإنَّ  .4  68 الَِّذي َأْنَزَل الدَّاَء َأْنَزَل الشِّ
 77 ِإنَّ الشَّْمَس َوالَقَمَر اَل َيْخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َواَل ِلَحَياِتِه، َوَلِكنَُّهَما آَيتَاِن...  .5
 196 اَنَة... ِإنَّ اهلَل اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيَل، َواْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْن ِكنَ  .6
 141 ِإنَّ ُسَلْيَماَن ْبَن َداُوَد َعَلْيِه السَّاَلُم َسَأَل اهلَل َثاَلثًا، َأْعَطاُه اْثَنتَْيِن ...  .7
 146 ِإنََّما َذِلَك َسَواُد اللَّْيِل َوَبَياُض النََّهاِر  .8
 68 ِإنََّها ِمْن َقَدِر اللَِّه...  .9

 116   يَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَبُهْم، َفاَل َتْدُخُلوا َعَلْيِهْم ِإنِّي َأْخَشى َأْن ُيصِ  .10
ذا وقع بأرض  .11  69 ...إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وا 
 32 إن اهلل ال ينام وال ينبغي له أن ينام  .12
  … 126َأَمَر ِبَقْتِل الَوَزِغ، َوَقاَل: َكاَن َيْنُفُخ َعَلى ِإْبَراِهيَم  .13
 125 َوَأمَّا ُموَسى َفَجْعٌد آَدمُ  َأمَّا ِإْبَراِهيُم َفاْنُ ُروا ِإَلى َصاِحِبُكْم،  .14
 182 َأَنا َأْوَلى النَّاِس ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم، ِفي اأْلُوَلى َواآْلِخَرة...  .15
ُل مَ  .16  197 ...َعْنُه اْلَقْبرُ  ْن َيْنَشقُّ َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأوَّ
 199 َأَنا ُمَحمٌَّد، َوَأْحَمُد، َواْلُمَقفِّي، َواْلَحاِشُر، َوَنِبيُّ التَّْوَبِة، َوَنِبيُّ الرَّْحَمِة"   .17
 199 َأَنا مَحمٌَّد، َوأنا َأْحَمُد، َوَأَنا اْلَماِحي الَِّذي َيْمُحو اهلل ِبي اْلُكْفَر...  .18
 169 ُك الَمْوِت ِإَلى ُموَسى َعَلْيِهَما السَّاَلُم... ُأْرِسَل َملَ  .19
 197 أنا َدعوُة إبراهيَم، وبشرَى عيَسى، رأت أمِّي حين حملت بي كأن نوًرا...  .20
 126 أنه أول الخالئق ُيكسى يوم القيامة...  .21
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 92 باسم اهلل ، فضرب ضربة، فكسر ثلث الحجر...  .22
 103-111 َم َوُطوُلُه ِستُّوَن ِذَراًعا، ُثمَّ َقاَل: اْذَهْب َفَسلِّْم َخَلَق اللَُّه آدَ  .23
 134 رحم اهلل إبراهيم، َنْحُن َأَحقُّ ِبالشَّكِّ ِمْنُه  .24
 210 الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة ِإَذا َزَنَيا َفاْرُجُموُهَما اْلَبتََّة "   .25
 64   َمْبُطوُن، َوالَغِرُق...الشَُّهَداُء َخْمَسٌة: الَمْطُعوُن، َوال .26
 64 ...الطَّاُعوُن ِرْجٌس  ُأْرِسَل َعَلى َطاِئَفٍة ِمْن َبِني ِإْسَراِئيلَ  .27
 64 الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة ِلُكلِّ ُمْسِلٍم   .28
 56 اللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َشاِمَنا، َوِفي َيَمِنَنا  .29
 63 ...َيْبَعُثُه اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاُء َوَأنَّ اللََّه َجَعَلُه َرْحَمًة  َفَأْخَبَرِني َأنَُّه َعَذابٌ  .30
  64-63 َكاَن َعَذاًبا َيْبَعثُُه اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاُء، َفَجَعَلُه اللَُّه َرْحَمًة ِلْلُمْؤِمِنيَن    .31
 126  ... الَكِريمِ  اْبنِ  الَكِريمِ  اْبنِ  الَكِريمِ  اْبنُ  الَكِريمُ  .32
 129 ُكلُّ اْبِن آَدَم َتْأُكُلُه اأْلَْرُض، ِإالَّ َعْجَب الذََّنِب، َفِإنَُّه ِمْنُه ُخِلَق...  .33
 116 اَل َتْدُخُلوا َعَلى َهؤاَُلِء اْلَقْوِم اْلُمَعذَِّبيَن ِإالَّ َأْن َتُكوُنوا َباِكيَن...  .34
 108 ِة َتَرَكُه َما َشاَء اهلُل َأْن َيْتُرَكُه... َلمَّا َصوََّر اهلُل آَدَم ِفي اْلَجنَّ  .35
 223 اللَُّه ِلي َبْيَت اْلَمْقِدِس...  َلمَّا َكذََّبْتِني ُقَرْيٌ  ُقْمُت ِفي اْلِحْجِر َفَجلَّى .36
 169 اَل ُتَخيُِّروِني َعَلى ُموَسى، َفِإنَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن...  .37
... اَل َتْسَأُلوا اآْليَ  .38  116 اِت، َوَقْد َسَأَلَها َقْوُم َصاِلٍح، َفَكاَنْت َتِرُد ِمْن َهَذا اْلَفجِّ
 202 َما ِمَن اأْلَْنِبَياِء َنِبي  ِإالَّ َقْد  ُأْعِطَي ِمَن اآْلَياِت َما ِمْثُلُه آَمَن َعَلْيِه اْلَبَشُر...  .49
 182 …الشَّْيَطاُن ِحيَن ُيوَلُد، َفَيْسَتِهلُّ  َما ِمْن َبِني آَدَم َمْوُلوٌد ِإالَّ َيَمسُُّه  .40
 91 ما من كل الماء يكون الولد   .41
 126 َيا َأيَُّها النَّاُس، ِإنَُّكْم َمْحُشوُروَن ِإَلى اللَِّه ُحَفاًة ُعَراًة ُوْراًل...  .42
 93 ال تقوم الساعة حتى ُيْحَسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه   .43
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