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رسائل رشعية متنوعة

اإليضاحات اجللية يف الكشف
عن حال القاديانية

تأليف
1437/10/21هـ

حممد بن عبد اهلل السبيل
إمام وخطيب املسجد احلرام
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املقدمة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وآله وصحبه
أمجعني  ،وبعد :
رسائل رشعية متنوعة

فهذه رسالة خمترصة يف بيان حال الفرقة الضالة املسامة « القاديانية »
والتحذير منها  ،وبيان كفرها وخروجها عن اإلسالم  ،كنت كتبتها ملؤمتر
السرية النبوية املنعقد يف الباكستان يف عام 1396هـ  ،وطبعت يف الباكستان
آنذاك  ،ثم رأيت إعادة طباعتها مع بعض اإلضافات املفيدة إن شاء اهلل ،
فأسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبا  ،وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم وزلفى
لديه إىل جنات النعيم  ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
أمجعني .

1437/10/21هـ

حممد بن عبد اهلل السبيل
مكة املكرمة يف 1422/1/20هـ
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نشأة القاديانية
هجمت أوربا عىل الدول اإلسالمية يف القرن التاسع عرش امليالدي ،
وبسطت سلطتها عىل كثري من دول الرشق األقىص واألوسط  ،وكان يف
مقدمتها بريطانيا التي تولت هذا اهلجوم السيايس واملادي  ،واستولت عىل
اهلند ومرص وغريها  ،وأصبحت مسيطرة عىل شبه القارة اهلندية حتى
رسائل شرعية متنوعة

صارت رهينة وأسرية يف يدها .
وال خيفى عىل كل مسلم ما حياوله املستعمرون من صد املسلمني عن
دينهم وإبعادهم عنه ملا يكنونه من عداوة وبغضاء لإلسالم واملسلمني .
وإن من حماوالت املستعمرون الربيطانيني يف صد املسلمني عن دينهم
إظهارهم لرجل يدعي النبوة وهو املسمى ( غالم أمحد مرزا ) الذي لو قال:
إنه نبي لربيطانيا ورسول هلا وداع من دعاهتا لكان صادقا يف ذلك ؛ ألنه
يشيد بفضلها  ،ويفضلها عىل كل أحد  ،ويدعو هلا  ،وينربي ضد املسلمني

1437/10/21هـ

يف الدفاع عنها  ،ويصفها بالعدل والفضل عىل الناس كام سيتبني ذلك
مفصال إن شاء اهلل تعاىل  ،ومن والئه لربيطانيا عداوته للمسلمني ،
وتكفريه هلم  ،متشيا مع خطتها التي رسمتها له  ،فلذلك يبطل اجلهاد ،
ويزعم أنه نسخ ؛ ألن بريطانيا ختاف من املسلمني إذا جردوا سيوفهم هلل ،
وقاموا بنرصة دين اهلل  ،وجاهدوا أعداء اهلل ؛ ألن الرسول  والصحابة
ريض اهلل عنهم ؛ إنام فتحوا البالد وتغلبوا عىل األمم بجهادهم ومتسكهم
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بدين رهبم  ،ودعوهتم إليه فإذا بطل اجلهاد  ،كام يدعي هذا املتنبئ ؛ أمن
الكفار من سيطرة املسلمني ،ومن امتداد ملكهم ،وتغلبهم عىل من سواهم.
وقد كان ظهور املدعو املرزا غالم أمحد القادياين املولود سنة 1840م
يف اهلند يف منطقة « بنجاب » بلدة « قاديان » حيث ادعى النبوة يف أواخر
القرن التاسع عرش امليالدي  ،وزعم أنه يوحى إليه  ،وك َّفر من مل يؤمن
رسائل رشعية متنوعة

بنبوته الكاذبة  ،وظهرت بذلك فرقته التي عرفت باسم ( القاديانية )
و(األمحدية )  ،وقد اختذ مولده « القاديان » مركزا لنرش دعوته يف اهلند إىل
أن هلك يف عام 1908م يف شهر مايو بمرض الكلولريا .

* * *

مبادئ القاديانية ومعتقداتهم
1437/10/21هـ

تتلخص معتقداهتم فيام ييل :
 – 1إنكار ما ثبت بالقرآن الكريم والسنة املتواترة من كون رسول اهلل

 خاتم النبيني فقد قال عز وجل  :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ [ األحزاب  ، ]40:وقد أمجع العلامء عىل
أن من أنكر حرفا واحدا من القرآن فهو كافر .
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 – 2إنكار أن عيسى عليه السالم من أم بال أب فيقولون له أب ،

فيكذبون اهلل بذلك يف قوله   :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
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ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ [ آل عمران  ]59 :وهذا يوجب كفرهم ؛
لتكذيبهم القرآن  ،ورميهم مريم عليها السالم بام برأها اهلل منه  ،واتفاقهم
مع اليهود يف ذلك .
 – 3اعتقاد أن عيسى عليه السالم مل يرفعه اهلل إليه  ،ويف هذا تكذيب

لقوله جل وعال   :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
رسائل شرعية متنوعة

ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ[ النساء. ]158-157:
 – 4إنكار معجزات األنبياء التي بلغت حد التواتر  ،ونطق هبا القرآن

يف عدة مواضع يف قصة ( صالح  ،وموسى  ،وعيسى  ،وحممد  ،صىل اهلل
عليهم أمجعني ) .
 – 5ادعاء نسخ اجلهاد الذي جاء األمر به يف الكتاب والسنة  ،وأمجع

العلامء عىل أنه باق  ،وأنه جيب وجوبا كفائيا عىل األمة اإلسالمية  ،وجيب
وجوبا عينيا يف مواضع .
1437/10/21هـ

 – 6ادعاء القادياين أنه ( املهدي ) وأنه ( عيسى ابن مريم )

وتصديقهم له بذلك .

 – 7عداؤهم العظيم للمسلمني  ،ومواالهتم للكفار سيام بريطانيا

التي تغدق عليهم األموال الطائلة لنرش عقائدهم الباطلة  ،ولذلك قل أن
نجد بلدا قد استعمرها االنجليز إال وهلم فيها مراكز ودعاة  ،حتى إهنم
Mohammad Altemssahy

أقاموا مركزا هلم يف إرسائيل  ،ويلقون منها كل دعم وتأييد  ،حتى أصدروا
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هناك جملة شهرية تسمى « برشى » كل ذلك وغريه مما يأيت يف ثنايا البحث
يدل عىل نواياهم اخلبيثة ضد املسلمني وعىل مبادئهم اهلدامة التي ختالف
امللة اإلسالمية خمالفة رصحية  ،وتناقض أصول الدين وقواعده .

* * *
رسائل رشعية متنوعة

متنيب هذا الزمان
كان املدعو املرزا غالم أمحد القادياين يف مبدأ ظهوره يدعي أنه هو
املهدي ثم ترقى – فيام يزعم – وادعى أنه نبي  ،وأنه عيسى الذي سينزل يف

آخر الزمان  ،وأنه ابن اهلل – تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا .

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف كتاب النبوات ص  22مبينا
1437/10/21هـ

أحوال املكذبني وعالماهتم وما يظهره اهلل عز وجل من أمارات تدل عىل
كذهبم وهبتاهنم  ،قال  « :وقد دل القرآن عىل أنه سبحانه ال يؤيد الكذاب
عليه  ،بل البد أن يظهر كذبه  ،وأن ينتقم منه  ...فقال تعاىل   :ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ [ احلاقة  . ]47-44:ذكر هذا  -سبحانه – بعد قوله   :ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
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ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮍ
[احلاقة . ]43-38 :
ثم قال رمحه اهلل ص  ( : 230إن من حكمته – سبحانه – أنه ال

يسوي بني الصادق بام يظهر به صدقه  ،وبأن ينرصه ويعزه وجيعل له
العاقبة ،وجيعل له لسان صدق يف العاملني  ،والكاذب عليه يبني كذبه
وخيذله وي ذله وجيعل عاقبته عاقبة سوء  ،وجيعل له لسان الذم واللعنة يف
رسائل شرعية متنوعة

العاملني كام قد وقع ) .
ولعل شيخ اإلسالم رمحه اهلل يشري بذلك إىل ما وقع للمدعني للنبوة
ممن صار له صولة وجولة  ،ثم ما لبث أن تشتت أمره  ،وقتل  ،وصار عربة
للعاملني  ،واكتسب اخلزي والعار يف الدنيا والعذاب والنار يف اآلخرة.
وذلك أمثال األسود العنيس  ،واملختار بن أيب عبيد الثقفي  ،ومسيلمة
الكذاب  ،وأمثال هؤالء .
وذلك أن األسود العنيس واسمه عبهلة بن كعب بن غوث  ،من بلد

1437/10/21هـ

يقال هلا  :كهف حنان يف اليمن  ،ادعى النبوة  ،وخرج يف سبعامئة مقاتل ،
وكتب إىل عامل النبي  يقول هلم  :أهيا املورودون علينا أمسكوا علينا ما
أخذتم من أرضنا  ،ووفروا ما مجعتم  ،فنحن أوىل به  ،وأنتم عىل ما أنتم
عليه .
انظر إىل الكتابة ممن يدعي النبوة  ،وقارن بينها وبني كتاب رسول اهلل
حقا حممد  بقوله  « :سالم عىل من اتبع اهلدى  ...ﭪ ﭫ ﭬ
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ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ[ آل عمران. » ]64:
فهذا كتاب رسول اهلل  يتضمن الدعوة إىل اهلل واىل دينه  ،وعبادته
وحده ال رشيك له  ،وأما األسود العنيس فهو يطالب باألرض واملال فقط ،
ثم إنه قد حصل لباطله جولة وصولة  ،واستوىل ملدة ثالثة أشهر عىل نجران
رسائل رشعية متنوعة

وصنعاء  ،ولكن كام قيل  :للباطل جولة ثم يضمحل  .فإنه قتل رش قتله ،
وهو يف بيته  ،وعند زوجته  ،وحرسه حميط به  ،ما ردوا عنه ...وملا قتله
فريوز  ،وجعل خيور كام خيور الثور  ...قال احلرس  :ما بال سيدنا ؟ فقالت
زوجته  :إن النبي يوحى إليه  ،وقد علم  بقتله يف تلك الساعة  ،وهو
باملدينة واألسود باليمن بصنعاء  ،فقال ألصحابه  « :قتل األسود العنيس
البارحة  ،قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركني » قيل  :ومن يا رسول اهلل
 ؟ قال  « :فريوز  .فريوز » .
وكذلك مسيلمة الكذاب فإنه ادعى النبوة  ،ومع ذلك كان يعرتف

1437/10/21هـ

بنبوة حممد  ، ولكن يقول  :إنه رشيك له يف النبوة  ،ويزعم أنه يوحى
إليه ،وكان مما يزعم أنه وحي قوله  « :لقد أنعم اهلل عىل احلبىل  ،أخرج منها
نسمة تسعى  ،من بني صفاق وحشا » .
ثم إنه أحل لقومه الزنا واخلمر ووضع عنهم الصالة .
ومن مكاتباته أنه كتب لرسول اهلل  كتابا يقول فيه  :من مسيلمة
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رسول اهلل إىل حممد رسول اهلل  :فإين أرشكت يف األمر معك  ،وإن لنا
نصف األمر  ،ولقريش نصف األمر  ،وليس قريش قوما يعدلون  .فقدم
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رسوله هبذا الكتاب  ،فكتب رسول اهلل  « : بسم اهلل الرمحن الرحيم  .من
حممد رسول اهلل إىل مسيلمة الكذاب  :سالم عىل من اتبع اهلدى  .أما بعد :
 ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
[األعراف . »]128 :
وكان مسيلمة يزعم أيضا أنه نزل عليه وحي  ،يعارض به سورة
الكوثر  ،فقال  « :يا وبر يا وبر إنام أنت أذنان وصدر  ،وسائرك حقر نقر »
رسائل شرعية متنوعة

فانظر الفرق بني الكتابني وبعد ما بينهام كام بني السامء السابعة واألرض
السافلة .
وممن ادعى النبوة بعد العنيس ومسيلمة الكذب  ،املختار بن أيب عبيد
الثقفي  ،وكان أبوه عبيد ممن أسلم يف حياة النبي  ، ومل تقدر له الصحبة ،
وقتل شهيدا  ،وكان املختار كذابا  ،يزعم أنه يأتيه الوحي عىل يد جربيل
عليه الصالة والسالم  ،وقد روي اإلمام أمحد عن رفاعة بن شداد قال :
دخلت عىل املختار فألقى إ َّيل وسادة وقال  :لوال أن أخي جربيل قام عن
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هذه ؛ أللقيتها لك  ،قال  :فأردت أن أرضب عنقه  ،فذكرت قوله  ( : أيام
مؤمن أمن مؤمنا عىل دمه فقتله  ،فأنا من القاتل بريء ) وقد قيل البن عمر
ريض اهلل عنهام  :إن املختار يزعم أن الوحي يأتيه  ،فقال  :صدق  ،قال
تعاىل  :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ[ األنعام . ]121 :
وقد أخرب  عن خروج املختار بن أيب عبيد  ،وعن كذبه  ،وعن
احلجاج  ،فقال  « : إن يف ثقيف كذابا ومبريا » وفرس العلامء رمحهم اهلل
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الكذاب باملختار بن أيب عبيد  ،واملبري باحلجاج بن يوسف  ،وكالمها من
قبيلة ثقيف .
وهكذا ال يزال أدعياء النبوة هلم وجود يف أكثر األزمنة  ،خصوصا يف
وقت دولة بني العباس فقد كثرت األخبار عنهم  ،إالّ أهنم لقوة الدولة
يقيض عليهم قبل أن يتبني رشهم للعامة .
رسائل رشعية متنوعة

ومن مجلة ذلك ما روي أن رجال ادعى النبوة يف زمن خالد بن عبد
اهلل ال قرسي  ،وعارض القرآن  ،فأتى به خالد فقال  :ما تقول ؟ قال :
عارضت يف القرآن ما يقول اهلل تعاىل   :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ فقلت أنا ما هو
أحسن من هذا  « :إنا أعطيناك اجلامهر  ،فصل لربك وجاهر  ،وال تطع كل
ساحر وكافر » فأمر به خالد فرضبت عنقه  ،وصلب عىل خشبة  ،فمر به
خلف بن خليفة الشاعر وقال  « :إنا أعطيناك العمود  ،فصل لربك عىل
عود  ،وأنا ضامن عنك أال تعود » .
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ولقي رجل ابن عياش وكان مغرما بالرشاب فقال له  :أشعرت أنه
نبي حيل اخلمر ؟ قال  :إذا ال يقبل منه حتى يربئ األكمه واألبرص  ،وأتى
به عامل الكوفة فاستتابه  ،فأبى أن يتوب ويرجع  ،فأتته أمه تبكي وتتلطف
له عند الوايل  ،فقال هلا  :تنحي  ،ربط اهلل عىل قلبك كام ربط عىل قلب أم
موسى  ،وأتاه أبوه يطلب منه أن يرجع عام يدعيه  ،فقال  :تنح يا آزر  ،ثم
أمر به العامل فقتل .
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ويف أواخر القرن التاسع عرش امليالدي ظهر هذا املدعو ( غالم أمحد )
وادعى أنه نبي  ،وأنه عيسى الذي سينزل يف آخر الزمان  ،وكان من شأنه ما
تقدم ذكره .
ولذا فهو يستحق أن يسمى ( الكذاب ) كام سمى رسول اهلل 
مدعي النبوة يف زمنه ( مسيلمة الكذاب ) فهذا ينبغي أن يعطى لقب ( غالم
أمحد الكذاب ) .
رسائل شرعية متنوعة

وهؤالء الذين استجابوا لدعوته فصدقوه بدون برهان نبني  ،وبدون
دليل واضح  ،بل بمجرد أن دعاهم استجابوا له بدون متحيص لقوله ،
وفحص لدعواه لو كان عندهم يشء من العلم بأحكام دين اإلسالم وآيات
القرآن ومعجزات األنبياء واملرسلني ملا استجابوا لدعوة هذا الكذاب
وقبلوا قوله وإفكه  ،فإن األنبياء البد أن يكون لدهيم من املعجزات
والدالئل عىل نبوهتم ما يوجب تصديقهم مما ال يستطيع البرش أن يأتوا
بمثله .
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فهذا موسى عليه السالم يلقي عصاه فتكون حية تسعى .
وهذا إبراهيم خليل الرمحن ألقي يف النار العظيمة  ،فكانت عليه بردا
وسالما .
وهذا عيسى يربئ األكمه واألبرص  ،وحييى املوتى بإذن اهلل .
وهذا حممد  نزل عليه القرآن حتدى مجيع العرب األولني واآلخرين
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أن يأتوا بمثله  ،أو عرش سور مثله  ،أو سورة واحدة  ،ومل يستطيعوا  .وقد
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انشق له القمر  .ونبع املاء من بني أصابعه حتى روى مجيع اجليش  ،وهو
ألف ومخسامئة أو أكثر  .ونادى الشجرة وأتته ثم أمرها بالعودة  ،ورجعت
إىل مكاهنا  .وتكلم الضب له  ،وقال  :أشهد أنك رسول اهلل  .وصعوده 
إىل السامء يف قصة اإلرساء  .وقصة حنني جذع النخلة حينام ترك الوقوف
عليه  . ورده  عني قتادة بعد ما سقطت عىل وجنته  ،وكان ابنه يفتخر
بعد ذلك  ،وقال بني يدي عمر بن عبد العزيز  عنه األبيات املشهورة :
رسائل رشعية متنوعة

أنا ابن الذي سالت عينه عىل عينه

فردت بكف املصــطفى أيام رد

فعادت كام كانت ألحسن حاهلا

فيا حسن ما عني ويا حسن ما رد

وكذلك قصة شاة أم معبد الذي قد نشف رضعها من اهلزال ومل
تستطع الذهاب للمرعى  ،فمسح  رضعها حتى درت يف احلال ورشبوا
مجيعا  ،ومأل القدح ووضعه عند أم معبد  ...إىل غري ذلك مما يطول لو
ذكرنا ما ذكره العلامء رمحهم اهلل مما ثبت يف الصحاح واملسانيد والسنن
وغريها .
1437/10/21هـ

فهؤالء القاديانيون هال طالبوا نبيهم املزعوم بيشء من ذلك  ،حتى
يكون دليال عىل صدقه ؟ ولكنه من مكره وخداعه أنكر معجزات األنبياء ،
خوفا من أن يطالب بيشء مثلها فام أبلد متبعيه  ،وما أجهلهم حيث تابعوه
بال برهان وال دليل  ،بل وجود الدالئل عىل بطالن قوله وكذبه أبني من
النهار  ،وأوضح من الصبح بعد اإلسفار  ،ولكن صدق اهلل العظيم  ﮏ

Mohammad Altemssahy

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ [ يونس ]101:وال حول وال قوة
إال باهلل العيل العظيم .
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نقوالت من أقول كذابهم
إن النقوالت الكثرية التي سنوردها ها هنا عن زعيمهم وكذاهبم
تعطي للمسلم برهان ساطعا عن حقيقة هذه الطائفة الضالة ومبادئها
الكفرية .
رسائل شرعية متنوعة

فمن ذلك قول كذاهبم  « :أحلف باهلل الذي يف قبضته روحي  ،هو
الذي أرسلني وسامين نبيا وناداين باملسيح املوعود وأنزل لصدق دعواي
بينات بلغ عددها ثالث مائة ألف بينة » تتمة حقيقة الوحي ص .68
وقوله  « :هو اإلله احلق الذي أرسل رسوله يف القاديان ( اسم بلده )
وإن اهلل حيفظ القاديان وحيرسها من الطاعون ولو يستمر إىل سبعني سنة ؛
ألهنا مسكن رسوله ويف هذا آية للناس » دافع البالء ص  10و . 11
وقوله  ( :قد نفخ َّيف روح عيسى  ،كام نفخ يف مريم  ،وحبلت بصورة
االستعارة  ،وبعد أشهر ال تتجاوز عن عرشة أشهر  ،حولت عن مريم ،

1437/10/21هـ

وجعلت عيسى  ،وهبذا الطريق رصت ابن مريم ) سفينة نوح ص .47
ويقول  « :إن اهلل سامين بمريم التي حبلت بعيسى وأنا املقصود من
قوله تعاىل يف سورة التحريم   :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ألين أن الوحيد الذي ادعيت بأين مريم  ،وأنه
نفخ َّيف روح عيسى » هامش حقيقة الوحي ص .337
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وعىل هذا األساس تعتقد القاديانية بأن غالم أمحد هو ابن اهلل  ،بل هو
عني اهلل  ،ويقول  « :خاطبني اهلل بقوله  :اسمع يا ولدي » البرشى . 49/1
ويقول أيضا  « :قال يل الرب  :أنت مني  ،وأنا منك  ،ظهورك
ظهوري » وحي املقدس ص . 650
ويقول  « :إن اهلل نزل ّيف  ،وأنا واسطة بينه وبني املخلوقات كلها »
رسائل رشعية متنوعة

كتاب الربية ص . 75
ويقول  « :لقد رأيت يف إهلامي أين أنا اهلل فأيقنت أين هو » ويزعم أن
قوله تعاىل   :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ منزل يف حقه وكذلك
كثري من اآليات التي أنزلت عىل حممد  ينزهلا عىل نفسه ويدعي أنه هو
املراد  ،فمنها قوله تعىل   :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ومنها قوله تعاىل   :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ وقوله تعاىل :
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ وقوله تعاىل   :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ويزعم أن سورة الكهف نزلت يف حقه .
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وينسب قصة اإلرساء لنفسه  ،ويزعم أن اآليات التي نزلت فيها تعينه هو .
وأنت هبذا تراه حينا يدعي النبوة وحينا يدعي األلوهية  ،مما يدل عىل
محقه وجهله واختالل عقله  ،كيف يدعي أنه اهلل ثم يدعي أنه رسول من
عند اهلل  ،وحينا يدعي أنه عيسى ابن مريم  ،وحينا يدعي أنه أفضل من
عيسى  ،وحينا يدعي أن القرآن أخرب عنه  ،وأن عيسى برش به وغري ذلك مما
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يوضح لك ختبطه الفكري واضطرابه النفيس فضال عن خمالفته لرصيح
الكتاب والسنة وإمجاع األمة  ،وجيب القول بخروجه من امللة  ،وقد جاء يف
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كتاب ( موقف األمة اإلسالمية من القاديانية ) جلامعة من علامء الباكستان
ص  57قوهلم عن القاديانيني  ( :وقد بلغ من جسارهتم اخلبيثة املؤملة املثرية
الوقحة أن أحد دعاهتم  ،وهو املسمى ( سيد زين العابدين ويل اهلل شاه )
ألقى كلمة مفصلة يف مؤمتر القاديان السنوي سنة ( 1934م ) وعنواهنا
(اسمه أمحد) ادعى فيها أن املراد من هذه اآلية هو مرزا غالم أمحد  ،وليس
بمحمد  وحاول أن يثبت أن مجيع بشائر النرص والفتح التي وردت يف
رسائل شرعية متنوعة

سورة الصف يف حق اجلامعة القاديانية  ،وليست للصحابة  .فيقول خماطبا
مجاعته  :فهذه األخرى  -يشري إىل اآلية الكريمة  : -ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ [ الصف ]13:نعمة غالية كان الصحابة يتمنوهنا ولكنهم مل
يستطيعوا أن حيصلوا عليها وإهنا حتصل لكم  .هكذا أساءوا إىل النبي 
وأهانوا صحابته الكرام  ،وسخروا باآليات القرآنية بكل وقاحة متسرتين
بأسامء املسلمني ) انتهى .
وهكذا نجد فيهم شبها كبريا من اليهود ؛ ألهنم حيرفون الكلم عن
مواضعه  ،وينسبون فضائل غريهم هلم وهم يعلمون كذب أنفسهم .
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ومن مجلة افرتاءاته وكذبه عىل اهلل قوله :
« أنت مني بمنزلة توحيدي وتغريدي  ،فحان أن تعان وتعرف بني
الناس  ،أنت مني بمنزلة عريش  ،أنت مني بمنزلة ولدي  ،أنت مني بمنزلة
ال يعلمها اخللق (اهـ)  .تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا  ...يتقول عىل اهلل
الكذب ويكذب القرآن  ،ويقول عن اهلل أنه يقول له  :أنت مني بمنزلة
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ولدي  ،هذا تكذيب للقرآن ينسب للرمحن ولدا  ،واهلل عز وجل يقول :
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ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ [ مريم  .]93-88 :ويقول سبحانه وتعاىل :
 ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ[ اإلخالص  ]4-1 :ونسبة الولد إىل اهلل
رسائل رشعية متنوعة

كفر ؛ ألنه تكذيب للقرآن وتنقص جلناب الربوبية  ،تعاىل اهلل عام يقول
الظاملون علوا كبريا .
ومما قاله يف تعظيم بلدته وتفضيلها عىل مكة واملدينة ومطالبته احلج
إليها دون مكة قوله  « :إن القرآن الكريم قد ذكر أسامء ثالث قرى بإكرام
واحرتام  :مكة واملدينة والقاديان » حاشية إزالة األوهام ص . 34
وقوله  « :إن القاديان هي أم القرى فالذي ينقطع عنها يقطع ويمزق،
فاتقوا من أن تقطعوا ومتزقوا  ،وقد انقطع ثمرة مكة واملدينة ولكن ثمرة
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القاديان ما زالت طازجة » حقيقة الرؤيا ص . 46
وقوله  « :أن مؤمترنا السنوي هو احلج  ،وإن اهلل اختار املقام هلذا
احلج القاديان ...وممنوع فيه الرفث والفسوق واجلدال » بركات اخلالفت
ص 5و 7البن القادياين .
ومما قاله يف تعظيم االنجليز وثنائه عليهم ومنافحته عنهم قوله
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ص 15يف كتاب ترياق القلوب  « :لقد قضيت معظم عمري يف تأييد
احلكومة االنجليزية وترصفها  ،وقد ألفت يف منع اجلهاد ووجوب طاعة
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أوىل األمر االنجليز من الكتب والنرشات ما لو مجع بعضها إىل بعض ملأل
مخسني خزانة » اهـ
ثم يقول  « :لقد ظللت منذ حداثة سني – وقد ناهزت اليوم الستني–

أجاهد بلساين وقلمي  ،ألرصف قلوب املسلمني إىل اإلخالص للحكومة
االنجليزية  ،والنصح هلا والعطف عليها  ،وأنفي فكرة اجلهاد التي يدين هبا
بعض جهاهلم  ،والتي متنعهم من اإلخالص هلذه احلكومة » اهـ .
رسائل شرعية متنوعة

ثم يقول يف موضع آخر  « :جيب عىل كل مسلم أن يطيع هذه
احلكومة بكل إخالص » .
ويقول يف موضع آخر  « :ففكروا قليال ...أي أرض يف الدنيا
تؤويكم ؛ إن فارقتم ظل هذه احلكومة » .
ويقول يف موضع آخر  « :أال إن احلكومة الربيطانية رمحة لكم وبركة
. »...
ثم يقول أيضا  « :واالنجليز خري لكم ألف مرة من هؤالء املسلمني
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الذين خيالفونكم . »...
ثم يذهب أيضا قائال  « :الواقع أن احلكومة الربيطانية جنة لنا »...
إىل آخر ترصحياته .
وإنام سقنا بعضا منها  ،كداللة عىل أنه نبي مرسل من عند بريطانيا
ضد املسلمني  ،يوضح ذلك أيضا قوله  « :إن حكومة من احلكومات
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اإلسالمية تعض عليكم األنامل من الغيظ  ،وترتبص بكم الدوائر ،
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وتتحني الفرص لقتلكم ؛ ألنكم قد أصبحتم يف نظرها كفارا مرتدين ،
فاعرفوا هلذه النعمة اإلهلية  ،ونعمة وجود احلكومة الربيطانية قدرها . »...
فرتاه هبذا يعرتف عىل نفسه بأن احلكومات اإلسالمية ضده وضد
دعوته ؛ ألنه يعلم علم اليقني أنه فارق مجاعة املسلمني  ،وارتد عن دينهم ،
بقيامه هبذه الدعوة التي هي ضد اإلسالم .
رسائل رشعية متنوعة

هذا قليل من كثري لو أردنا رسده لطال بنا الكالم  ،ولكن هذه
الرتهات وهذه املغالطات والكفريات ال تروج إال عىل السذج والطغام ممن
ال يعرف دين اإلسالم  ،وال يعرف شيئا عن خاتم النبيني . 

* * *

احلكم على القاديانية
1437/10/21هـ

يقول اهلل سبحانه وتعاىل   :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ [ األحزاب . ]40 :
هذه اآلية الكريمة بمنطوقها تدل عىل أن حممدا  رسول من عند اهلل
 ،وأنه خاتم النبيني وقد تواترت األحاديث عنه  بأنه خاتم النبيني ال نبي
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بعده .
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قال ابن عطية رمحه اهلل يف تفسريه عىل كلمة (خاتم) بفتح التاء :
واملعنى أهنم به ختموا  ،وقرأ اجلمهور (خاتِم) بكرس التاء  :واملعنى أنه
ختمهم أي جاء آخرهم  ،ثم قال رمحه اهلل  « :هذه األلفاظ عند مجاعة علامء
األمة خلفا وسلفا ؛ متلقاة عىل العموم التام مقتضية نصا أنه ال نبي بعده
. »
وقال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية  « :هذه اآلية نص يف أنه ال
رسائل شرعية متنوعة

نبي بعده  ،وإذا كان ال نبي بعده فال رسول بعده بطريق األوىل واألحرى ؛
ألن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ،فإن كل رسول نبي ،وال ينعكس»
قال  :وبذلك وردت األحاديث املتواترة عن رسول اهلل  من حديث
مجاعة من الصحابة ريض اهلل عنهم  ،ثم ساق رمحه اهلل عددا من األحاديث
التي تدل عىل ختم النبوة والرسالة به : 
منها  :ما رواه البخاري ومسلم رمحهام اهلل عن أيب هريرة  أن
رسول اهلل  قال  « :إن مثيل ومثل األنبياء كمثل رجل بني بيتا فأحسنه
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وأمجله إال موضع لبنة من زاوية  ،فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ،
ويقولون  :هال وضعت هذه اللبنة ؟ قال  :فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيني »
هذا لفظ البخاري .
وروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال :
«فضلت عىل األنبياء بست  ،أعطيت جوامع الكلم  ،ونرصت بالرعب ،
وأحلت يل الغنائم  ،وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا  ،وأرسلت إىل
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اخللق كافة  ،وختم يب النبيون » .
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وروى البخاري ومسلم عن جبري بن مطعم  قال  :قال رسول اهلل
 « : إن يل أسامء  ،أنا حممد  ،وأنا أمحد  ،وأنا املاحي الذي يمحو اهلل به
الكفر  ،وأنا احلارش الذي حيرش الناس عىل قدمي  ،وأنا العاقب الذي ليس
بعده أحد » وهذا لفظ مسلم  .والعاقب  :الذي ليس بعده نبي .
فهذه األحاديث الثابتة الصحيحة الرصحية وغريها مما بلغ حد التواتر
رسائل رشعية متنوعة

تدل داللة قطعية أنه ال نبي بعده . 
قال ابن كثري رمحه اهلل  :واألحاديث يف هذا كثرية  ،فمن رمحة اهلل
تعاىل بالعباد إرسال حممد  إليهم  ،ثم من ترشيفه هلم ختم األنبياء
واملرسلني به  ،وإكامل الدين احلنيف له  .قال  :وقد أخرب اهلل تبارك وتعاىل
يف كتابه  ،ورسوله  يف السنة املتواترة عنه أنه ال نبي بعده  ،ليعلموا أن كل
من اد عى هذا املقام بعده فهو كذاب  ،أفاك  ،دجال  ،ضال  ،مضل  ،ولو
خترق شعر ذؤابتيه بأنواع السحر  ،والطالسم  ،والنرينجيات  ،فكلها حمال
وضالل عند أوىل األلباب  ،كام أجرى اهلل سبحانه عىل يد األسود العنيس
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باليمن ؛ ومسيلمة الكذاب بالياممة ؛ من األحوال الفاسدة واألقوال الباردة
ما علم كل ذي لب وفهم وحجي أهنام كاذبان ضاالن لعنهام اهلل  ،وكذلك
كل مدَّ ع لذلك إىل يوم القيامة  ،حتى خيتموا باملسيح الدجال .
فكل واحد من هؤالء الكذابني خيلق اهلل تعاىل معه من األمور ما
يشهد العلامء واملؤمنون بكذب ما جاء به  ،وهذا من متام لطف اهلل تعاىل
بخلقه  ،فإهنم برضورة الواقع ال يأمرون بمعروف وال ينهون عن منكر إال
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عىل سبيل االتفاق  ،أو ملا هلم فيه مقاصد إىل غريه  ،ويكون يف غاية اإلفك
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والفجور يف أقواهلم وأفعاهلم  ،كام قال تعاىل   :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ   ....اآليات [الشعراء .]122-121:
وهذا بخالف حال األنبياء عليهم الصالة والسالم  ،فإهنم يف غاية
الرب والصدق والرشد واالستقامة والعدل فيام يقولون ويفعلون ويأمرون
به وينهون عنه  ،مع ما يؤيدون به من اخلوارق للعادات واألدلة
الواضحات والرباهني الباهرات  ،فصلوات اهلل وسالمه عليهم دائام
رسائل شرعية متنوعة

مستمرا ما دامت األرض والسموات ( اهـ كالم ابن كثري رمحه اهلل ) .
وهؤالء القاديانيون إذا تأملت عقائدهم  ،وما هم عليه  ،عرفت متام
املعرفة  ،وأيقنت متام اليقني ؛ أن بعضا مما هم عليه يوجب تكفريهم ،
وعداوهتم ومنابذهتم  ،وأن من شك يف كفرهم وتردد يف ذلك بعد معرفته
بدعواهم ؛ فهو كافر .
فقد قال العلامء رمحهم اهلل :
إن من ادعى النبوة بعد حممد  أو صدق من ادعاها فهو كافر ؛ ألنه
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مكذب لقوله سبحانه   :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ[ األحزاب:
 ]40وهؤالء القاديانية كفرهم مما ال شك فيه .
وليس تكفريهم من طريق واحد  ،بل من عدة طرق  :فإن من ادعى
النبوة كفر  ،ومن زعم أن عيسى ولد من أب فهو كافر  ،وكذلك من أنكر
أن اهلل رفع عيسى إليه فهو كافر  ،ومن أنكر معجزات األنبياء التي أخرب
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عنها يف كتابه  ،أو أخرب عنها رسوله  بالسنة املتواترة فهو كافر  .ومن
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فضل الكفار عىل املسلمني  ،أو توالهم من دون املؤمنني فهو كافر ؛ لقوله
تعاىل   :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ[ املائدة .]51:
وهؤالء القاديانيون قد اجتمعت فيهم هذه األمور كلها ؛ ولذا فإن
القول بتكفريهم أمر الشك فيه وال مراء .
وإن أتباع القادياين تنطبق عليهم هذه اآلية الكريمة ،وهي قوله تعاىل:
رسائل رشعية متنوعة

 ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
[إبراهيم . ]22 :

*

*

*
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القرارات الصادرة من اهليئات الشرعية
بكفر القاديانية
لقد صدر عدد من املجامع الفقهية واملجالس العلمية اإلسالمية عدد
من القرارات يف بيان كفر هذا املدعي للنبوة وضالله  ،وتكفري من انتسب
إليه من الطوائف عىل اختالف مسمياهتا ( القاديانية ) أو ( األمحدية ) فمن
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ذلك ما يأيت :
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قرار رابطة العامل اإلسالمي :
يف ربيع األول سنة 1394هـ املوافق أبريل 1974م انعقد مؤمتر كبري
يف مكة املكرمة للجمعيات اإلسالمية يف مجيع العامل اإلسالمي  ،وحرض
مندوبو  144مجعية إسالمية ليس من بالد إسالمية فحسب بل من بالد
العامل  ،وم َّثل هذا املؤمتر املسلمون من املغرب إىل إندونيسيا  ،وأصدروا
باإلمجاع قرارا بكفر القاديانية وضالهلا  ،وفيام ييل نص القرار :
رسائل شرعية متنوعة

« القاديانية نحلة هدامة تتخذ من اسم اإلسالم شعارا لسرت أغراضها
اخلبيثة  ،وأبرز خمالفتها لإلسالم :
ادعاء زعيمها النبوة  ،وحتريف النصوص القرآنية  ،وإبطاهلم للجهاد.
القاديانية ربيبة االستعامر الربيطاين  ،وال تظهر إال يف ظل محايته .
ختون القاديانية قضايا األمة اإلسالمية وتقف موالية لالستعامر
والصهيونية  ،تتعاون مع القوى املناهضة لإلسالم  ،وتتخذ هذه القوى
واجهة لتحطيم العقيدة اإلسالمية وحتريفها  ،وذلك بام يأيت :
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أ – إنشاء معابد متوهلا القوى املعادية  ،ويتم فيها التضليل بالفكر

القادياين املنحرف .

ب – فتح مدارس ومعاهد ومالجئ لأليتام  ،وفيها مجيعا متارس

القاديانية نشاطها التخريبي حلساب القوى املعادية لإلسالم  ،وتقوم
القاديانية بنرش ترمجات حمرفة ملعاين القرآن الكريم بمختلف اللغات
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العاملية.
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وملقاومة خطرها قرر املؤمتر ما يأيت :
 – 1تقوم كل هيئة إسالمية بحرص النشاط القادياين يف معابدهم

ومدارسهم ومالجئهم  ،وكل األمكنة التي يامرسون فيها نشاطهم اهلدام يف
منطقتها  ،وكشف القاديانني  ،والتعريف هبم للعامل اإلسالمي تفاديا
للوقوع يف حبائلهم .
رسائل رشعية متنوعة

 – 2إعالن كفر هذه الطائفة وخروجها عن اإلسالم .
 – 3عدم التعامل مع القاديانيني أو األمحديني ومقطعتهم اقتصاديا

واجتامعيا وثقافيا  ،وعدم التزوج منهم  ،وعدم دفنهم يف مقابر املسلمني ،
ومعاملتهم باعتبارهم كفارا .
 – 4مطالبة احلكومات اإلسالمية بمنع كل نشاط ألتباع مرزا غالم

أمحد مدعي النبوة واعتبارهم أقلية غري مسلمة  ،ويمنعون من تويل
الوظائف احلساسة للدولة .
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 – 5نرش مصورات لكل التحريفات القاديانية يف القرآن الكريم مع

حرص الرتمجات القاديانية ملعاين القرآن والتنبيه عليها  ،ومنع تداول هذه
الرتمجات » انتهى .

قرار املجمع الفقهي املنعقد بمكة املكرمة :
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ومن هذه القرارات أيضا قرار جملس املجمع الفقهي املنعقد بمكة
املكرمة يف العارش من شعبان 1398هـ املوافق 1978/7/15م  ،وقد
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درس املجلس نحلتهم التي قام بالدعوة إليها مؤسس هذه النحلة مريزا
غالم أمحد القادياين سنة 1876م  ،وأصدر املجمع القرار التايل :
« احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن
اهتدى هبداه  ،وبعد :
فقد استعرض جملس املجمع الفقهي موضوع الفئة القاديانية التي
ظهرت يف اهلند يف القرن املايض ( التاسع عرش امليالدي ) والتي تسمى أيضا
رسائل شرعية متنوعة

(األمحدية) ودرس املجلس نحلتهم التي قام بالدعوة إليها مؤسس هذه
النحلة مريزا غالم أمحد القادياين سنة 1876م مدعيا أنه نبي يوحى إليه ،
وأنه املسيح املوعود  ،وأن النبوة مل ختتم بسيدنا حممد بن عبد اهلل رسول
اإلسالم  ( كام هي عليه عقيدة املسلمني برصيح القرآن العظيم والسنة )
وزعم أنه قد نزل عليه  ،وأوحى إليه أكثر من عرشة آالف آية  ،وأن من
يكذبه كافر  ،وأن املسلمني جيب عليهم احلج إىل قاديان ؛ ألهنا البلدة
املقدسة كمكة واملدينة  ،وأهنا هي املسامة يف القرآن باملسجد األقىص كل
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ذلك مرصح به يف كتابه الذي نرشه بعنوان ( براهني أمحدي ) ويف رسالته
التي نرشها بعنوان ( التبليغ ) .
واستعرض جملس املجمع أيضا أقوال وترصحيات مريزا بشري الدين
ا بن غالم أمحد القادياين وخليفته  ،ومنها ما جاء يف كتابه املسمى ( آينة
صداقت ) من قوله  « :إن كل مسلم مل يدخل يف بيعة املسيح املوعود ( أي
والده مريزا غالم أمحد ) سواء سمع باسمه أو مل يسمع هو كافر وخارج عن
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اإلسالم ( الكتاب املذكور صفحة  ) 35وقوله أيضا يف صحيفتهم
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القاديانية ( الفضل ) فيام حيكيه عن والده غالم أمحد نفسه أنه قال  « :إننا
نخالف املسلمني يف كل يشء  :يف اهلل  ،يف الرسول  ،يف القرآن  ،يف الصالة ،
يف الصوم  ،يف احلج  ،يف الزكاة  ،وبيننا وبينهم خالف جوهري يف كل
ذلك» صحيفة الفضل يف  30من متوز يوليو 1931م .
وجاء أيضا يف الصحيفة نفسها ( املجلد الثالث ) ما نصه « إن مريزا
رسائل رشعية متنوعة

هو النبي حممد  » زاعام أنه هو مصداق قول القرآن حكاية عن سيدنا
عيسى عليه السالم  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ( كتاب إنذار
اخلالفة ص  . )21واستعرض املجلس أيضا ما كتبه ونرشه العلامء
والكتاب اإلسالميون الثقات عن هذه الفئة القاديانية األمحدية لبيان
خروجهم عن اإلسالم خروجا كليا .
وبناء عىل ذلك اختذ املجلس النيايب اإلقليمي ملقاطعة احلدود الشاملية
يف دولة باكستان قرارا يف عام 1974م بإمجاع أعضائه يعترب فيه الفئة
القاديانية بني مواطني باكستان أقلية غري مسلمة  ،ثم يف اجلمعية الوطنية

1437/10/21هـ

(جملس األمة الباكستاين العام جلميع املقاطعات) وافق أعضاؤها باإلمجاع
أيضا عىل اعتبار فئة القاديانية أقلية غري مسلمة .
يضاف إىل عقيدهتم هذه ما ثبت بالنصوص الرصحية من كتب مريزا
غالم أمحد نفسه ومن رسائله املوجهة إىل احلكومة االنكليزية يف اهلند التي
يستدرها ويستديم تأييدها وعطفها من إعالنه حتريم اجلهاد  ،وأنه ينفي
فكرة اجلهاد ليرصف قلوب املسلمني إىل اإلخالص للحكومة االنجليزية
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املستعمرة للهند ؛ ألن فكرة اجلهاد التي يدين هبا بعض جهال املسلمني
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متنعهم من اإلخالص لالنجليز! ويقول يف هذا الصدد يف ملحق كتابه
(شهادة القرآن) الطبعة السادسة ص  17ما نصه « أنا مؤمن بأنه كلام ازداد
أتباعي وكثر عددهم قل املؤمنون باجلهاد ؛ ألنه يلزم من اإليامن بأين املسيح
أو املهدي إنكار اجلهاد » تنظر رسالة األستاذ الندوي نرش الرابطة ص .25
وبعد أن تد اول جملس املجمع الفقهي يف هذه املستندات وسواها من
الوثائق الكثرية املفصحة عن عقيدة القاديانيني ومنشئها وأسسها وأهدافها
رسائل شرعية متنوعة

اخلطرية يف هدم العقيدة اإلسالمية الصحيحة وحتويل املسلمني عنها حتويال
وتضليال  ،قرر املجلس باإلمجاع اعتبار العقيدة القاديانية املسامة أيضا
باألمحدية عقيدة خارجة عن اإلسالم خروجا كامال  ،وأن معتنقيها كفار
مرتدون عن اإلسالم  ،وإن تظاهر أهلها باإلسالم إنام هو للتضليل
واخلداع ،ويعلن جملس املجمع الفقهي أنه جيب عىل املسلمني حكومات
وعلامء وكتاب ومفكرين ودعاة وغريهم مكافحة هذه النحلة الضالة
وأهلها يف كل مكان من العامل  .وباهلل تعاىل التوفيق» .
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فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء :
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة
العربية السعودية عن حكم اإلسالم يف مجاعة القاديانية فأفتوا بأنه قد صدر
احلكم من حكومة الباكستان بكفر هذه الفرقة وأهنا خارجة عن اإلسالم .
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وكذلك صدر نفس احلكم من رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة
ومن مؤمتر املنظامت اإلسالمية املنعقد يف الرابطة عام 1394هـ ثم بينت
اللجنة احلكم عىل هذه الفرقة بقوهلا :
« واخلالصة  :أهنا طائفة تدعي أن مريزا غالم أمحد اهلندي نبي يوحى
إليه  ،وأنه ال يصح إسالم أحد حتى يؤمن به  ،وهو من مواليد القرن
رسائل رشعية متنوعة

الثالث عرش ( اهلجري ) وقد أخرب اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم أن
نبينا حممد  هو خاتم النبيني  ،وأمجع علامء املسلمني عىل ذلك  ،فمن ادعى
أنه يوجد بعده نبي يوحى إليه من اهلل عز وجل فهو كافر ؛ لكونه مكذبا
لكتاب اهلل عز وجل ومكذبا لألحاديث الصحيحة عن رسول اهلل  الدالة
عىل أنه خاتم النبيني وخمالفا إلمجاع األمة »  ( .من الفتوى رقم )1615
ويف فتوى رقم ( )4317وقد سئلت اللجنة الدائمة أيضا عن
القاديانية ونبيهم املزعوم جاء ما نصه :
« احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه ..
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وبعد :
ختمت النبوة بنبينا حممد  فال نبي بعده ؛ لثبوت ذلك بالكتاب
والسنة  ،فمن ا دعى النبوة بعد ذلك فهو كذاب  ،ومن أولئك غالم أمحد
القادياين  ،فدعواه النبوة لنفسه كذب  ،وما زعمه القاديانيون من نبوته فهو
زعم كاذب .
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وقد صدر قرار من جملس هيئة كبار العلامء باململكة باعتبار
القاديانيني فرقة كافرة من أجل ذلك  .وباهلل التوفيق .وصىل اهلل عىل نبينا
حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

قرار املحكمة الرشعية الفدرالية بجمهورية باكستان اإلسالمية :
رسائل شرعية متنوعة

وقد أصدرت املحكمة الرشعية الفيدرالية بتاريخ 1984/8/12م
قرارا يقيض باعتبار القاديانية فئة كافرة .
وقد صدرت أيضا فتاوى كثرية إفرادية من علامء أجالء يف أنحاء
العامل اإلسالمي يقيض بكفر هذه الطائفة .
اللهم ال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني وال أقل من ذلك  .اللهم يا مقلب
القلوب ثبت قلوبنا عىل طاعتك  .اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه ،
وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه  .وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا
حممد خاتم أنبيائك ورسلك وعىل آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل
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يوم الدين .
()1

*

*

*
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( )1أرشف عىل طباعة هذه الرسالة  /عبد املجيد بن حممد السبيل  ،عام 1422هـ .
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