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 ملخص

ة واھر فكري رية بظ ات البش وج المجتمع ة، تم ية، وعقدي ارات سياس اھج، وتي ددة المن ، متع
ات، واألساليب احي واالتجاھ داف، ومختلفة المن اين .  ومتنوعة األغراض واألھ ذا التب ئ ھ ويجي

ارات والظواھرطبقا الختالف العوامل التي ساعدت على ظھور ھذه  ا ، التي ى ظھورھ ودفعت إل
ذه الظواھر.  وتكوينھا ى ظاھرة من ھ ي ، فخصصت ھذه الدراسة إللقاء بعض األضواء عل أعن

ةابھا طائفة  ة الباطني ا، لقادياني ان حقيقتھ ريم، لبي رآن الك ات الق ة آلي ا المنحرف رق ، وتأويالتھ والف
دفھا جحد الباطنية عموما تعد بذرة من البذور التي غرستھا ف الم اإلسالمي وھ رقة السبئية في الع

ة ، وتعطيل النصوص بالتأويالت الباطنية الفاسدة، الشرائع ذه الطائف أويالت ھ رد ت ولم أجد من أف
ة، البحث ك ، إنما تحدث الكاتبون عنھا حديثا مبتسرا كفرقة من الفرق الضالة المنحرف ي ذل فحفزن

 .  سينإلى كتابة ھذا البحث  لكشف حقيقتھا للدار
 
Abstract 

The human societies are burdened with enormous ideologies, 
doctrines and political views that have different methodologies for 
different reasons and purposes. This diversity comes according to the 
different factors that worked as a catalyst in promoting these ideologies 
and doctrines to prosper and grow. Therefore I dedicated this study to 
research a few of them and in particular the Cult of the “Kadianiya” to 
shatter the myth that surrounds it. Hence revealing their twisted 
ascription of the Holy Quran will benefit those who seek the truth.  In 
general these mysterious cults are to be considered an evil seeds, which 
have been sawn in the house of Islam by the “Sapiens” cult in order to 
undermine the divine revelations and twist its texts with depraved 
interpretations. I yet have to find any one who profoundly embarked with 
expansion on the exposition of this sect therefore I find myself motivated 
to unravel the truth and reveal it to the seekers. 
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 دــــيـھـمـت

ا ، ما عندما يكون ھناك فراغ فكري في أمة دة عليھ ارات الواف ا للتي ة تكون نھب فإن ھذه األم
ذا البحث   –من كل حدب وصوب واألمة اإلسالمية ، -بفعل عوامل عديدة ال مجال لبسطھا في ھ

ري راغ الفك ن الف ة م رئيس، عاشت حال ببه ال الم:  س ائق اإلس ل بحق ن ، الجھ ر م ن لكثي ا مك مم
ة، كريةوالف، والمذاھب الباطنية، الفلسفات المادية ة، واالجتماعي ا ، واالقتصادية الھدام أن تجد لھ

ارھم، مكانا في عقول بعض المسلمين ذه الطوائف .  وفي دي رز ھ ة من أب ة القادياني وكانت طائف
ام من ، ولم تأت بجديد، الخطيرة التي وجدت لھا مكانا في ديار المسلمين ه األي ا قبرت إنما نبشت م

ا من ال ةضالالت اإلسماعيلية وغيرھ ة الغالي رق والطوائف الباطني ا، ف ارا لھ ا أفك ، وجعلت منھ
ا ا، وخطر ھذه الطائفة أشد من خطر غيرھ ا وتأويالتھ ة، ال ألن ألقوالھ ة أو فكري ة علمي ل ، قيم ب

ذا الموضوع لعل ، ألنھا تتخذ من اإلسالم ستارا لتنفث سمومھا ة في ھ ى الكتاب ك عل ي ذل فحفزن
 .  فكانت ھذه الدراسة، ن عنھا وعن أمثالھاأو المتغافلي، ذلك ينبه الغافلين

  :  على النحو التالي، وخاتمة، وثالثة فصول، وقد جعلتھا في تمھيد

ي الفصل األول - دثت ف ة:  تح أة القادياني ن نش ا، ع ل تطورھ ن ، ومراح ذرات م رت ش وذك
 :وضمنته أربعة مباحث على النحو التالي.  وشرائعھا، عقائدھا

 .  نشأة طائفة القاديانية : تحدثت في المبحث األول -

 .  عن القاديانية في عھد مؤسسھا:  وتحدثت في الثاني -

 .  عن القاديانية بعد غالم أحمد القادياني:  وتحدثت في الثالث -

 .  شذرات من عقائد القاديانية وشرائعھا:  وذكرت في المبحث الرابع -

ولوشروط التأويل ا، عن معنى التأويل:  وتحدثت في الفصل الثاني - وسمات ، لصحيح المقب
 :وضمنته ثالثة مباحث على النحو التالي، التأويل الباطني الفاسد

 .وفي االصطالح، معنى التأويل في اللغة:  بينت في المبحث األول -

ول:  وبينت في المبحث الثاني - اطني ، شروط التأويل الصحيح المقب ل الب وسمات التأوي
 الفاسد المردود

 .جذور التأويالت الباطنية  :وبينت في المبحث الثالث -

 .وبينت بطالنھا، ذكرت نماذج لتأويالت طائفة القاديانية:  وفي الفصل الثالث -

  .وبينت في الخاتمة أھم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج -
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 عقائدھا ، نشأتھا:  طائفة القاديانية:  الفصل األول
  

 نشأة طائفة القاديانية:  المبحث األول

ام ، نية للميرزا غالم أحمد القاديانيتنتسب القاديا المولود في قاديان في الثالث عشر من شباط ع
ى، )١(م١٨٣٥ ن الغن ر م ب كبي ى جان رته عل ت أس الك، وكان رى وأم احب ق ده ص ان ج ، إذ ك

اب ي البنج ارة ف ده ، وصاحب إم رھا ج د(خس ا محم رزا عط ين ) المي ه وب رب دارت بين ي ح ف
ان(دوه وأسرته من بلدھم الذين دمروا أمالكه وطر) السيخ( الرجوع ، )قادي ز ب م اإلنجلي م أذن لھ ث

ام  ده، م١٨١٨إليھا ع م وال دمھا لھ اء خدمات عسكرية ق رى، لق ذه الق يھم بعض ھ ادوا إل . )٢(وأع
والھم [:  ويذكر الميرزا غالم أحمد ذلك فيقول ففي تلك األيام ُصبّت على أبي المصائب ونُھبت أم

 .)٣(]ثم رّد هللا إلى أبي بعض القرى في عھد الدولة البريطانية:  قولإلى أن ي.  من أيدي الكفرة

ين مصر  ا ب د فيھم راغ الممت م لتشغل الف ة لھ وكان اإلنجليز يطمعون في تكوين إمبراطوري
د، والھند تقرار وضعھم  في الھن دون اس انوا يري اج البريطاني - كما ك اطق ، - درة الت ذه المن وھ

داوات ، ... نفسية.  جغرافية.  تاريخية:  المسلمين لھموعداوة ، يشغلھا المسلمون وتلك أصعب الع
يان ق والنس ى التوفي ا وأعصاھا عل ديار. .. وأعمقھ ذه ال ى ھ ليبيون إل الفھم الص اء أس د ج ...  فق

وكانوا أول .  وارتكبوا أبشع المجازر.  وھزموا المسلمين شر ھزيمة...  واستولوا على بالد الشام
لمين، المسلمين عن ديارھممن ابتدع إجالء  ع حروبھم مع المس ، وساروا على ذلك أيضاً في جمي

ة لمين قائم وم للمس ن تق ه ل م وأن تتب لھ د اس ر ق ون أن األم انوا يظن وا .  وك لمين ظل ن المس ولك
ارھم ى إخراجھم من دي ك...  مصممين عل يھم  ذل دينھم يفرض عل دة .  ف وثھم م الرغم من مك وب

ان ن الزم رنين م ارب الق ام تق الد الش ي ب ارات ف ك وإم ا ممال اموا خاللھ لمين .  أق إال أن المس
وا عن السر ...  استطاعوا في النھاية أن يتغلبوا عليھم ويطردوھم من ديارھم شر طردة د بحث وق

ة في المسلمين.  في ذلك فوجدوه في اإلسالم ان  ... وأن عقيدته ھي منشأ ھذه القوة العظيم و ك ول
لم ية لوالمس وة سياس ه ... يس إالن ق ع أنواع تعمار بجمي ى االس بھم عل ان خط وة ...  لھ نھم ق ولك
ة ..  وتستقر كالصخر إذا سكنت.  تندفع كالسيل إذا اندفعت...  روحية ى الغلب درتھا عل ا ق وتفارقھ

 ً وة ... ولكن ال تفارقھا قدرتھا على الصمود والثبات.  والسيادة حينا ذه الق د من تفتيت ھ ذلك ال ب  ل
 .  ا أجمعت عليه القوى االستعماريةوھذا م ...

ة اد القادياني اد ، والسبب الذي جعل المستعمرين االنجليز  يفكرون في إيج روس في إيج وال
يتلخص في أن االستعمار البريطاني عندما بدأ يركز احتالله المستبد في شبه  ، ثم البھائية، البابية

م اإلسالم، القارة الھندية ة الحك رونوالتي استظلت براي ة من ، ي بضعة ق ه بمعارضة عنيف جوب
ائرين بكل عنف وقسوة ى الث ا وعل ز استطاعوا أن يقضوا عليھ اد اإلنجلي وتمكن ، حركات الجھ

ؤازرھم جيش ، المستعمر من تثبيت أقدامه وأقام نظاماً لحكم البالد يعتمد على مئات من الخبراء ي

                                                           
  .  القول الصريح في ظھور المھدي والمسيح، مقدمة الكتاب:  نذير أحمد  )١(
  .٤١نشأتھا و تطورھا،  ص -القاديانيّة:  حسن عيسى عبد الظاھر  )٢(
  .  ٨٦ص :  االستفتاء:  الميرزا غالم أحمد  )٣(
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الوالء السياسي وا، صغير م ب دين لھ ى اصطفاء عناصر ت وجعل المستعمر نصب ، لفكريوعل
لمين وب المس ي قل اد ف ة الجھ ن حمي ارة م ل أث ى ك دف القضاء عل ه ھ ف ، عين تقدموا طوائ فاس

د ب، المبشرين ومألوا بھم أرجاء الھن ون نفوسھم بالشكوك والري اس ويزلزل د الن ، يسرقون عقائ
ان رد المس، وكانت معارك حامية تلظى المسلمون بنارھا في المجال الفكري ك وك ى ذل لمين عل

ى كل لسان ز عل الم، أن أصبحت نغمة الجھاد ضد اإلنجلي وأصبحت المنشورات ، وشغل كل ع
وھكذا أصبحت .  والعلماء من الناس وغيرھم يطوفون المدن والقرى لھذا الغرض، تكتب وتوزع

الم  دان الع ن بل ا م د وغيرھ ي الھن تعمارية ف امع االس ه المط ي وج أداء ف ة ك اد عقب دة الجھ عقي
 .إلسالميا

ة .  وكانت روسيا قد فعلت نفس الشيء في فارس إذ بدأ التدخل الروسي في الھضبة اإليراني
ة، في عھد بطرس األكبر اً وانقسامات داخلي روس ، وكانت بالد فارس آنذاك تكابد فتن ومطامع ال

ر(في إيران وغيرھا بدأت منذ عھد  ل ، )بطرس األكب د مقت ذي طمع بع اه(ال ادر ش ة) ن  في وراث
ده خطة استعمارية ، إمبراطوريتة إال أنه أخفق في ذلك ه أن يضع لمن بع ل موت نس قب م ي ه ل لكن

ة، ليسيروا عليھا ى القسطنطينية من جھ ا استطاعوا إل ، فقد أوصى خلفاءه أن يتقدموا بحدودھم م
ا وأن  يسرعو، وأن يقيموا لھم قواعد برية وبحرية على البحر األسود، وإلى الھند من جھة أخرى

ي يج العرب ى الخل ى يصلوا إل ا حت ارس بالتوغل فيھ اه ، إذا دّب االنحالل في جسم بالد ف ى المي إل
ة.  الدافئة ة والقادياني ة والبھائي رق البابي أنھم ، والذي دفع المستعمرين إليجاد ھذه الف ام ب نھم الت يقي

اً من أرك، لن يستطيعوا حكم بالد يؤمن أھلھا بالجھاد ا سادس ه ركن روا ، ان اإلسالمويعتبرون ففك
دة ذه العقي ى ھ ات للقضاء عل م المخطط ي رس ة ف ى ، بصورة جدي وھم عل ال رب الل رج ن خ م

ول .  فكانوا عند حسن ظن سادتھم بھم، وأرضعوھم لبان حبھم، أعينھم اني يق فھا ھو الغالم القادي
ه ا نص وب م اق القل ه تري ي كتاب ة اإلنجلي(:  ف د الحكوم ي تأيي ري ف م عم د قضيت معظ ة لق زي

ات ، ونصرتھا ز من الكتب واإلعالن ي األمر اإلنجلي وقد ألفت في منع الجھاد ووجوب طاعة أول
ة ذه الكتب في ، والنشرات ما لو جمع بعضھا إلى بعض لمأل خمسين خزان د نشرت معظم ھ وق

ة بالد العربي ا:  ال ام وتركي ر والش ذه ، مص ين لھ لمون مخلص بح المس و أن يص دفي ھ ان ھ وك
ى الستين :(وقال في رسالة أخرى . )٤()الحكومة اھزت اآلن عل د ن ة سني وق ذ حداث د ظللت من لق

ا، ألصرف قلوب المسلمين إلى اإلخالص للحكومة اإلنجليزية، أجاھد بلساني وقلمي ، والنصح لھ
الھم، والعطف عليھا ا بعض جھ دين بھ ي ي اد الت رة الجھ نعھم من اإلخالص ، وأُلغي فك والتي تم
 .)٥()لھذه الحكومة

اء ك ال البھ ده إذ ق داني(ذلك فعل الباب والبھاء من بع ي المازن ا ) حسين عل ة م يم البھائي زع
البشارة األولى التي منحت في ھذا الظھور األعظم  لجميع أھل العلم محو حكم الجھاد من :"نصه
 .)٦("الكتاب

                                                           
  .١٥ص :  ترياق القلوب:  مدالميرزا غالم أح  )٤(
  .  ١ص / ٧مجلد :  تبليغ رسالة:  الميرزا غالم أحمد  )(٥
  .٢٥١دھا، ص يتالبھاائية تاريخھا وعق:  عبد الرحمن الوكيل  )(٦
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م منذ أن نشطوا لتأسيس وط، القاديانية والبھائية:  ثم تلقف اليھود كلتا الحركتين ومي لھ ن ق
 ً ا رن التاسع عشر تقريب ات، في فلسطين منذ الق ذه الحرك ال ھ ة:  فاحتضنوا أمث ة، البابي ، والبھائي

ة لمين، والقادياني د المس اد عن ال ونسخ الجھ ى إبط دعوا إل دھم، لت ة عقائ ة  ، وبلبل ّجعوا البھائي فش
اء د البھ اس عب ا عب ي فلسطين المحت، واحتضنوا طاغيتھ ا ف ة عك وا مدين ائيين وجعل ة للبھ ة كعب ل

ة فال .  المحتلة روحيا بفلسطينوربطوھم ، المبثوثين في بقاع شتى وا بالبھائي م يكتف بيد أن اليھود ل
وتمھد للوجود ، العربي اإلسالميبد من استقدام القاديانية إلى فلسطين كي تشارك في ُصنع الشتات 

ام فقدم الخليفة األحمدي الثاني بشير الدين محمود ا، اليھودي م ١٩٢٤حمد ابن مؤسس الجماعة ع
ا ، وحضر معه المبشر األحمدي جالل الدين شمس، إلى فلسطين عن طريق حيفا ة حيف وفي مدين

 ً ابير ، بّشر بدعوة المھدي زمنا ه االتصال بأھل الكب لحتى تسنى ل ة جب ى قم فأسس ، الكر مل عل
ام ، مركزا  للجماعة زاً وأق ام  مرك يرياً ع اد جالل ا، م١٩٢٩تبش ام وع ان ع ى قادي دين شمس ال ل

اك سنة ، م١٩٣١ ه ، ١٩٣٤وقد تبع ذلك بناء أول مسجد للجماعة ھن م أضيف إلي غ(ث ، )دار التبلي
ام  العطاءبعدھا وصل الى فلسطين أبو  ى الع ابير١٩٣٦الجلندھري حيث مكث حت وھو ، في الكب

ود– الذي أكمل بناء مسجد  ة  -سيدنا محم ا وأسس مجل ي تح) البشارة(فيھ ى ولت الت ) البشرى(إل
ة ة ، الحالي ي المجل ةوھ ة القادياني ة األحمدي ديار العربي ي ال دة ف ي ، الوحي زال تصدر ف ي ال ت والت

ذي ، فلسطين المحتلة إلى وقتنا الحاضر ود - بمسجد يعرفثم أعادوا بناء المسجد ال يدنا محم  - س
 .األحمديةتباع نسمة معظم سكانھا من أ ٣٠٠٠وتضم قرية الكبابير قرابة ال، م١٩٧٩عام

ليم  د س اك محم ين العرب فھن ادىء الجماعة ب ولم يكن ھؤالء فقط ھم الذين حاولوا نشر مب
وتراس تحرير مجلة البشرى ١٩٣٨حتى  ١٩٣٦الھندي الذي خدم الجماعة في فلسطين من العام 

اء  ي زھ ة ١٨ثم شودري محمد شريف والذي بق بالد العربي ا في ال دين قمر ، عام ذلك جالل ال ك
ة  ١٩٥٤لذي حضر للبالد العربية عام ا ديرا للمدرسة األحمدي ر البشرى وم ا لتحري وعمل رئيس

ا  في حيفا وفضل الھي بشير الذي حضر أواخر السبعينات للمنطقة وألف كتبا بالعربية تطرق فيھ
ام   ١٩٤٩الى المسائل الخالفية وغالم احمد الذي وصل الى عدن وأسس بھا الجماعة األحمدية ع

ي واالنطالق نحو .  وغيرھم الم العرب مما يبين  بجالء اھتمام الجماعة األحمدية باالنتشار في الع
طين إال ي فلس ا ف ابير بحيف ي الكب ا ف م تمحورھ طين ورغ ر فلس الم عب ذا الع ار ھ اك انتش  اأن ھن

ة من االنتشار في ، لھا في الضفة وغزة امحدود وى الشيخ شوبا ش األحمدي تمنع فت لكن ھل س
م ا فلسطين   ي عل ذا ف ي؟ ھ الم العرب ى الع ة ال ور األحمدي را لعب تكون فلسطين جس ب ؟ أم س لغي

 .)٧(وسيجيب عليه الزمن والتاريخ
  

 القاديانيّة في عھد مؤسسھا:  المبحث الثاني

ا، يكاد يُجمع الذين كتبوا في القاديانيّة ا وتطورھ د ، وتاريخھ د ق رزا غالم أحم أّن دعوة المي
 :  مّرت بمراحل  ثالث ھي

                                                           
وطن .  انظر مقال االستاذ عدنان حطاب  )٧( ا ال ة  صحيفة   -منبر دني ة فلسطينية يومي . تصدر في غزةالكتروني

voice.com. . www.alwatan  .  
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ى ة األول د:  المرحل وى التجدي وم ودع دال الخص الم وج ى اإلس دعوة إل ة ال د :  مرحل وق
ه "و، )٨(م١٨٩١م وعام ١٨٧٩لمرحلة بين عام استمّرت ھذه ا رزا أنّ ة اّدعى المي ذه المرحل في ھ

ى اإلسالم، وأنّه مأمور من هللا إلصالح العالم… ُمصلح و مجّدد  ان نشاطه في .  و الدعوة إل وك
 .)٩(والكتابة، وتجميع األتباع، المناظرة:  المرحلة يأخذ أشكاالً ثالثة ھيھذه 

ة ة الثاني ود:  المرحل يح الموع ه المس اء أن ة ادع نة :  مرحل ة س ذه المرحل دأت ھ ْد ابت وق
ث "، م١٨٩١ ه أحادي ريم ونصت علي رآن الك ره الق ذي ذك ود ال يح الموع ه المس ن أن ث أعل حي

ة عشر  ، -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول  وأنّه المصلح الذي تنتظره جميع األقوام واألمم منذ ثالث
 ً ا المسيح الموعود وأعطاني "ويقسم الميرزا نفسه على ھذه الدعوى بقوله ، )١٠("قرنا ي أن وهللا أن

 ً  .)١١("ربي سلطاناً مبينا

قاديانيّة ربما تكون ھذه المرحلة ھي التي أّدت إلى ظھور ال:  ادعاء النبوة:  ةــالمرحلة الثالث
وال ، و ثّمة اتجاٍه  آخر ينفي أّن يكون الميرزا قد اّدعى النبوة، وانتشار أمرھا ولكن عند مناقشة أق

رزا ى المي اه ، أصحاب ھذا االتجاه ال نجد فيه ما يقوى على نفي نسبة دعوى النبّوة إل اك اتج و ھن
ا ولكنّھم يدافعو، ثالث يثبت أصحابه نسبة دعوى النبّوة إلى الميرزا ه ويوضحونھا بم ن عن فكرت
   .يشعر أنھا منسجمة مع ثوابت العقيدة اإلسالمية

  
 القاديانية بعد غالم أحمد القادياني:  المبحث الثالث

ور ، م١٩٠٨توفي الغالم القادياني في السادس والعشرين من شھر مايو سنه  يم ن فخلفه الحك
اني االدعاء ب، الدين ى الغالم القادي رح عل ذي اقت ه وھو ال ذي أخبرت عن ه المسيح الموعود ال أن

اني د القادي الم أحم اه الغ د وف ة بع ع بالخالف ان وبوي ر الزم ه آخ ة بنزول ث النبوي ب . األحادي ولق
ة األول ي . بالخليف وفي ف ى أن ت ة إل تمر بالخالف ارس ١٣واس ه ، م١٩١٤م دين [ليخلف ير ال بش

رزا ناصر [ثم خلفه ، ١٩٦٥وبقي في منصبه حتى وفاته عام ، ابن مؤسس األحمدية] محمود المي
امين، ]الميرزا طاھر أحمد[ثم تاله ، ١٩٨٢المتوفى عام  ]أحمد حيث ، الذي توفي قبل أقل من ع

زال] مسرور أحمد:  [انتخبت الجماعة ا وال ي ا لھ دن زعيم يم في لن ة .  المق د انقسمت القاديانيّ وق
 :نأو فرعي، م إلى شعبتين١٩١٣بعد وفاة الحكيم نور الدين سنة 

 .وھي بزعامة محمد علي الالھوري، الجماعة الالھورية:  تسمى  :األولى

 .)١٢(وھي بزعامة الميرزا بشير الدين محمود، الجماعة القاديانيّة:  تسمى  :والثانية

                                                           
  .  ٦١القاديانية نشأتھا وتطورھا، ص :  سن عيسى عبد الظاھر  )(٨

  .  ٥٣ص :  المرجع السابق  )٩(
  .القول الصريح في ظھور المھدي والمسيح، مرجع سابق، مقدمة الكتاب:  نذير أحمد ١٠)(

  .  ٤١االستفتاء، ص :  الميرزا غالم أحمد (١١)
رآن:  محمد علي الالھوري  )(١٢ ى الق دوي:  وانظر.  ١ص:  البيان في الرجوع إل ة:  الن اني والقادياني ص :  القادي

  .  ١٥٩ص :  القاديانية نشأتھا وتطورھا:  وحسن عيسى عبد الظاھر.  ١٤٩ -١٤٨
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  ٢٠٠٦) ٣(٢٠المجلد ، )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــ

اَم :  جماعة محمد علي الالھوري:  الشعبة األولى ذه الشعبة  سبب االنقس ذكر أصحاب ھ ي
ا ] ر الدينيعني نو[وفي أثر وفاته "بقولھم  دين(نتجت خالفات في العقائد أثارھ رزا بشير ال ) المي

د المؤسس يّ ، نجل الميرزا غالم أحم ده نب ه أّن وال ذا الخالف أْن انقسمت ، باّدعائ ى ھ انبنى عل ف
ان، ُسميّت أّولھما الجماعة القاديانيّة، الجماعة إلى قسمين ا في قادي واألخرى الجماعة ، ومركزھ
ة، األحمديّة بالھور ي، عاصمة بنجاب الھندي د عل ا محم تھا موالن ولّى رئاس م ، )١٣("وت و من أھ
د:  معتقدات ھذا الفرع ر ، أنّھم ال ينكرون اإللھامات اإللھيّة للميرزا غالم أحم ا أُث ذكرون أّن م وي

اب، إنّما ھَي تعبيرات مجازية، عنه صراحة في دعواھا رن :  ومع ذلك يطلقون عليه ألق مجدد الق
 .)١٤(والمسيح الموعود، الھجري الرابع عشر

ّوة :  جماعة الميرزا بشير الدين محمود:  الشعبة الثانية ذه الشعبة يتشبثون بق و أصحاب ھ
د دة بحماسة، وصراحة بعقيدة نبّوة الميرزا غالم أحم ذه العقي دافعون عن ھ ة وال ، وي وبال موارب

 . تأويل

ى اسم إال أّن أصحاب ، وكلتا الشعبتين تتسميان باألحمديّة بوا إل اتين الشعبتين انتس إحدى ھ
ده، فتسّموا باألحمدية، مؤسس الجماعة ى بل بوا إل ة، واآلخرون انتس ا "، فتسموا بالقاديانيّ وكلتاھم

رزا ه  –تعتبران إلھـــام ووحي المي ّدعى ب ا - الم ةً شرعيّة يجب إتباعھ ا ، حّج ويصّدقون بكل م
إّن .  جاء به الميرزا من ھذا القبيل ذلك ف رى وك ا ال ت ّرح بأنّھ ة وإْن كانت تُص الجماعة الالھوري

دداً  ل مج اً ب رزا نبيّ ظ ، المي ي من لف ا تعن دد(إال أنّھ دين ) المج ير ال ة بش ه جماع ا تقصد ب عين م
 .)١٥()النبي(محمود من لفظ 

  
 وشرائعھا، شذرات من عقائد القاديانية:  المبحث الرابع

ي سأذكر ، فذلك يحتاج إلى كتاب مستقل  .لست بصدد ذكر كل مفتريات الغالم القادياني لكن
ا ان حقيقتھ ى الحروف لبي ارم ، منھا ما يكفي لوضع النقاط عل و المك تاذ الفاضل أب د نشر األس وق

د  اً من عقائ د نتف محمد عبد السالم المدرس بالكلية العربية في بلدة كرنول في أعمال ِمدارس بالھن
ـ١٣٥١شوال  ٢١المستقيم الغراء الصادرة بتاريخ  الصراط(ھذه الطائفة ومفترياتھا في مجلة  ) ھ

 :  جاء فيھا -مستلّة من كتب الغالم القادياني  -

الى ي هللا تع ه ف ه :  (عقيدت اً ل د وال تُحصى وأيض ل وأي ه أرج ول وعرض ول إن هللا ذو ط
ات ي الجھ د ف ي ممت ار كالسلك البرق ان (و )١٦()أعصاب وأوت ي الغطاء ك د أن كشف ل إن هللا بع

 .)١٧()ازحني مراراً يم

                                                           
  .٥ص:  األحمدية كما عرفنا:  أيوب فضلي  وزميله )١٣(

دوي  (١٤) ة،:  الن اني والقاديانيّ ر١٤ص القادي اھر:، وانظ د الظ ى  عب ن عيس ا، :  حس أتھا وتطورھ ة نش القاديانيّ
  .١٦٣-١٦٢ص

  .٥٥٤موقف األمة اإلسالمية من القاديانيّة، ص:  البنوري )(١٥
  .٨٥ص :  توضيح المرام:  الغالم أحمد القادياني:  انظر )١٦(
  .  ٨٥ص :  توضيح المرام:  الغالم أحمد القادياني:  انظر )١٧(
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وكل واحد من الرسل مستور ، أعطي كل األنبياء حياة بمجيئي(:  عقيدتة في األنبياء عامة
 .)١٨()تحت قميصي

 .  )١٩()القرآن كلمات هللا وكلمات لساني:  (عقيدته في القرآن الكريم

ا مع :  (عقيدته في األحاديث النبوية األوراق األحاديث التي تخالف إلھامي تستحق  أن نلقيھ
 .  )٢٠()الرديئة في سلة المھمالت

داً :  (عقيدته في المالئكة ى األرض أب ة إال ، ال تتنّزل المالئكة وال ملك الموت إل ا المالئك وم
 .  )٢٢()القيامة ليست آتية و التقدير ليس بشيء:  (عقيدته في القيامة.  )٢١()اسم لحرارة الروح

 .  )٢٣()لحج إلى قاديانبعد ظھوري تحّول مقام ا(:  عقيدته في الحج

االً :  (عقائده في عيسى وأمه عليھما السالم راً أّك كان يشرب الخمر وكان عدو الصدق متكب
ة (:  وقال.  )٢٤()يدعي األلوھية مجتنباً العبادة و الزھد غاية االجتناب ه ألبي كانت ثالث من جدات

 .)٢٥()!؟.وثالث من جداته ألمه بغايا وزانيات –كذا  –
  

 الباطني المردودالتأويل وسمات ، التأويل المقبول وشروط، وأنواعه، معنى التأويل: انيالفصل الث
  

 وفي االصطالح، ونصوص الشرع، معنى  التأويل في اللغة:  المبحث األول
  

  معنى التأويل في اللغة:  المطلب األول

 :منھا، تدور مادة التأويل في اللغة على عدة معان

وع  .١ آل، الرج ةوالعا، والم ير، قب ي :  والمص ن األعراب ال اب ـ ٢٣٠ت(ق و :  األول  ):ھ ھ
وع ور .  )٢٦(الرج ن منظ ال اب ـ٧١١ت(وق وع:  األول[:  )ھ ؤول أوال .  الرج يء ي وآل الش
 .)٢٧(]رجع:  ومآال

ري :  والبيان، والتدبر، التفسير  .٢ ى [:  )ھـ٣١٠ت(قال ابن جرير الطب ا معن ل في (وأم التأوي

                                                           
  .  ھـ١٣٥١شوال، / ٢١عدد.  مجلة الصراط المستقيم:  حث أبو المكارم محمد عبد السالمب:  انظر )١٨(
  .  ٢٠ص .  حقيقة الوحي:  الغالم أحمد )١٩(
  .  ٥٧، ٣١، ٢٠ص :  اإلعجاز األحمدي:  الغالم أحمد )٢٠(
  .٥٢ص :  توضيح المرام:  الغالم أحمد )٢١(
  .  ٢٠٢ص .  إزالة األوھام:  الغالم أحمد )٢٢(
  .٥بركات الخالفة  ص :  الغالم  أحمد )٢٣(
  .  ٢٤، ٢٣ص :  من مكتوبات أحمد ٣جزء :  الغالم أحمد )٢٤(

  .  ٣ص :  إنجام المھم:  الغالم أحمد )(٢٥
  .٤٣٧ص / ١٥ج:  تھذيب اللغة:  األزھري، محمد بن أحمد )٢٦(

  )باختصار. (٣٣-٣٢ص / ١٣ج:  ابن منظور، محمد بن مكرم )(٢٧



 ٨٢٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي حسن

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠المجلد ، )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــ

ه الم العرب فإن ب.  )٢٨(]ير والمرجع والمصيرالتفس:  ك اس ثعل و العب ئل أب ن ، وس د ب أحم
 .)٢٩(]التأويل والتفسير بمعنى واحد[:  فقال، عن التأويل) ھـ٢٩١ت (يحيى 

ا [:  )ھـ٣٩٥ت :  (وقال ابن فارس معاني ألفاظ العبارات التي يعبر بھا عن األشياء مرجعھ
ة، ن اختلفتوھي وإ، والتأويل، والتفسير، المعنى:  وھي، إلى ثالثة  .)٣٠(]فإن المقاصد بھا متقارب

والتفسير ، المرجع  والعاقبة:  ومما سلف  يمكننا اختصار معاني  التأويل في اللغة في معنيين ھما
  .والبيان

 
 االستعمال القرآني  لكلمة التأويل:  المطلب الثاني

ة  ل(وردت كلم ة) تأوي ة كريم ور قرآني دة س ي ع رة ف رة م بع عش ي ، س ألتزم ف ا وس ذكرھ
 :كما يلي.  حسب ترتيب السور في القرآن الكريم

ران  .أ ات محكمات ھن أم :  (قال تعالى في سورة آل عم ه آي اب من زل عليك الكت ذي أن ھو ال
اء  الكتاب وأخر متشابھات فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغ

ذكر تأويله وما يعلم تأويله إال هللا والرا سخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ي
اب وا األلب م.  [)٣١()إال أول ة المحك ي مقابل ابه ف بحانه المتش ر س ة ذك ذه اآلي ي ھ ل ، فف وجع

م أن .  )٣٣(دون المحكم )٣٢(الفتنة والتأويل خاصا بالمتشابه ابتغاءھم ا أن نفھ ذا يمكنن وعلى ھ
هما :  المراد من المحكم من اآليات ھو راد من ا ي ر م ى غي ه عل ألن ، ال يمكن التالعب بفھم

وقال هللا ال تتخذوا إلھين اثنين :  (وذلك كقوله تعالى.  معناه ال يحتمل التوجيه حسب األھواء
ما له  أفراد :  ھو، كما يمكننا أن نفھم أن المراد بالمتشابه من اآليات.  )٣٤()إنما ھو إله واحد

ا ظاھرهو، من المعاني يشبه بعضھا بعضا ه ، يحتملھ م  يتوجھون إلي ذي يجعلھ ك ھو ال وذل
ه (: وھذا كقوله تعالى، ليؤولوه ابتغاء اإلفساد لعقائد الناس  وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح من

ةاآل...  ي ، )٣٥()ي ة ف ى األصول المحكم اھره دون الرجوع إل ى ظ ه عل غ يأخذون ل الزي فأھ
ه راد من ة الم ين حقيق ي تب رآن الت وائھم ويرجع.  الق ى أھ ق عل ذي ينطب ى ال ى المعن ه إل ون

ه، هللا روح:  ويقولون، ويزعمون أنه حقيقته، وتقاليدھم و من جنسه، والمسيح روح من ، فھ

                                                           
    ١٨٤ص / ٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  ج:  جرير الطبري، محمد بن )(٢٨

  .٤٨٥ص / ١٥ج:  تھذيب اللغة:  األزھري، محمد بن أحمد )٢٩(
  .١٦٣-١٦٢ص :  الصاحبي في فقه اللغة:  أبو الحسين أحمد:  ابن فارس )(٣٠
  .  ٧/ آية :  سورة آل عمران )(٣١

و  )٣٢( ابه  ھ اء م:  المتش ع رج ظ، وانقط نفس اللف ي ب ا خف رم ه   انظ تبه علي ن اش ه لم راد من ة الم ة . د:  عرف وھب
  .٣٤٢ص / ١أصول الفقه اإلسالمي، ج:  الزحيلي

أويال، وال تخصيصا، وال نسخا، :  المحكم  )٣٣( ة واضحة، ال تحتمل ت اه  دالل ھو اللفظ الذي دل بصيغته على معن
ي. د:  انظر . ، وال بعد وفاته باألولى-صلى هللا عليه وسلم  -في حال حياة النبي   ه :  وھبة الزحيل أصول الفق

  .٣٢٣ص/ ١اإلسالمي، ج
  .٥١/ آية :  سورة النحل )٣٤(
  .  ١٧١/ آية :  سورة النساء ٣٥)(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ذي ، فعيسى ھو هللا:  أي، فھو ھو، وجنسه ال يتبعض م ال ى األصل المحك وال يرجعون  إل
د( :وھو قوله تعالى، يبطل مثل ھذا التأويل م يول د ول م يل ى   .)٣٦()ل ه إل وأھل الحق يرجعون

ا ، ألنھا األصل الذي يرجع إليه عند االشتباه، المعنى الذي يتفق مع المحكمات من الكتاب كم
الى ال تع اب:  (ق ن أم الكت دليل ) ھ ه ال ام علي ى إال إذا ق ة بمعن ي اآلي ذون ف وال يأخ

 .)٣٧(]الصحيح

وا :  (قال تعالى في سورة النساء  .ب ي األمر يا أيھا الذين آمنوا أطيع وا الرسول وأول هللا وأطيع
ك  وم اآلخر ذل ا والي منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ب

:  وقال قتادة.  جزاء:  أي، أحسن تأويال:  (قال ابن جرير الطبري.  )٣٨()خير وأحسن  تأويال
ا )٣٩()وخير عاقبة، أحسن ثوابا ل ھن ا:  فالتأوي ى اإلرج اقبمعن يھم الوف ا يحفظ عل ى م ، ع إل

 .)٤٠(أو صرف الكالم عن ظاھره، وال يحتمل أن يكون المراد به ھنا التفسير

ذين نسوه :  (قال تعالى في سورة األعراف  .ج ول ال ه يق أتي تأويل وم ي ه ي ھل ينظرون إال تأويل
الحق ا ب د جاءت رسل ربن ل ق ة.  من قب ا، )٤١()اآلي ل ھن راد بالتأوي ع الحوادث الت:  وي ي تق

اب ه الكت ر ب ا أخب ة لم ث  :  أي، مطابق ن بع رآن م ه الق ر ب ا أخب ق م رون إال تحق ل ينتظ ھ
ذلك .  ؟ وفي ھذا اليوم يتحقق ما أخبر به.وثواب وعقاب في اآلخرة، وحساب والتأويل ھنا ك

 .  )٤٢(أو صرف الكالم عن ظاھره، ال يحتمل أن يراد به التفسير

ذلك كذب بل :  (قال تعالى في سورة يونس  .د ه ك أتھم تأويل ا ي ه ولم م يحيطوا بعلم ا ل كذبوا بم
وقوع ما أخبر :  فالمراد بالتأويل ھنا  .)٤٣()الذين من قبلھم فانظر كيف كانت عاقبة الظالمين

لم  -أي وقوع الحوادث التي يدل تحققھا على صدقه ، به القرآن راد -صلى هللا عليه وس وال ي
 .  )٤٤(ره كذلكأو صرف الكالم عن ظاھ ، به التفسير

ة مواضع من سورة يوسف   .ھـ ل في ثماني ه السالم  -ووردت كلمة التأوي ات  –علي :  ھي اآلي
ه ). ١٠١، ١٠٠، ٤٥، ٤٤، ٣٧، ٣٦، ٢١، ٦( د ب ا يقص ابقة كلھ ات الس ي اآلي ل ف والتأوي

ا أي ر الرؤي ه:  تعبي ؤول إلي ا ت ك ، م ي تل ي ف ا رئ ا م ان يمثلھ ي ك ة الت من الحوادث الواقعي
 .)٤٥(ى المناميةالرؤ

                                                           
  .  ٣/ آية :  سورة اإلخالص ٣٦)(
  ١٦٠-١٥٩التعريف بالقرآن والحديث،  ص:  محمد الزفزاف ٣٧)(
  .  ٥٩/ آية:  سورة النساء ٣٨)(
  .٢٠٥ص / ٦جامع البيان، ج:  الطبري ٣٩)(
  .١٦١ص :  التعريف بالقرآن والحديث:  محمد الزفزاف:  انظر )٤٠(
  .٥٣/ آية:  سورة األعراف )٤١(
  .١٦١ص :  التعريف بالقرآن والحديث:  محمد الزفزاف )٤٢(
  .٣٩/آية :  سورة يونس )٤٣(
  .١٦١ص :  التعريف بالقرآن والحديث:  محمد الزفزاف:  انظر )٤٤(
ا  )٤٥( ي رض ن عل يد ب د رش يم :  محم رآن الحك ير الق ار(تفس ر. ١٧٣ص / ٣، ج) المن القرآن :  وانظ ف ب التعري

  .١٦٢ص :  والحديث



 ٨٣١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي حسن

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠المجلد ، )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــ

ر (:  قال تعالى في سورة اإلسراء  .و ك خي تقيم ذل وا بالقسطاس المس تم وزن ل إذا كل وأوفوا الكي
أويال ن ت ري، )٤٦()وأحس ال الطب د:  (ق ر مجاھ ادة، فس ا، وقت ل ھن ة التأوي آل:  كلم ، بالم

 .  أحسن عاقبة ومآال:  أي .)٤٧()والثواب، والعاقبة، والمرجع

ين من سورة الكھفووردت كلمة التأوي  .ز ا، ل في آيت الى:  وھم ه تع م :  (قول ا ل ل م ك تأوي ذل
والمراد بالتأويل ، )٤٩()ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا:  (وقوله، )٤٨()تستطع عليه صبرا

ا  و ض -ھن وال وھ ال ال األق ل األفع و -رب من تأوي د :  (ھ ا العب ي فعلھ ال الت إرجاع األفع
ى ، وإقامة الجدار، وقتل الغالم، من خرق السفينة، -الم ليه الس –الصالح وأنكرھا موسى  إل

فينة، ما تؤول إليه من الخير في المستقبل ك ألصحاب الس اد الغالم ، وھو دفع ظلم المل وإفس
 .)٥٠()وحفظ الكنز ألصحاب الجدار، ألبويه

  
 -صلى هللا عليه وسلم   –كلمة التأويل في أحاديث الرسول:  المطلب الثالث

ة  ي حديث رسول هللاوردت كلم ل ف لم  - التأوي ه وس ى -صلى هللا علي ا :  بمعن ر الرؤي تعبي
 .  وبمعنى العاقبة والمصير، وبمعنى التفسير، والمآل الذي تؤول إليه

رضي  – عن عبد هللا بن عمر:  فمن األحاديث التي وردت  فيھا كلمة التأويل بمعنى الرؤيا  .أ
دحا أتيت [: قال – عليه وسلم صلى هللا  –عن رسول هللا  –هللا عنھما بينما أنا نائم إذ رأيت ق
ثم أعطيت فضلي عمر ، حتى إني ألرى الري يجري في أظفاري، فشربت منه، به فيه لبن

اب ن الخط الوا) ب ول هللا: ق ا رس ك ي ت ذل ا أول ال. فم م: (؟ ق واقعي .  )٥١(]العل ل ال فالتأوي
.  ورسوخه فيه، تمكنه من العلم:  ھو، منه وارتواؤه، اللبن في الرؤيا – عليه السالم  –لشربه

م:  ھو  –رضي هللا عنه  –وتأويل إعطائه ما تبقى منه لعمر ورسوخه ، تمكن عمر من العل
 .  فيه كذلك

ان  .ب ير والبي ى التفس ل بمعن ة التأوي ا كلم ي وردت فيھ ث الت ن األحادي اء الرسول:  وم   –دع
تعلم التأوي -صلى هللا عليه وسلم  اس ب دة، لالبن عب ات عدي دعاء في رواي ذا ال د ورد ھ ، وق

ا اوت في ألفاظھ ا تف ي البخاري.  بينھ لم  –أن الرسول:  فف ه وس ن   –صلى هللا علي ضم اب
ال دره وق ى ص اس إل اب:  عب ه الكت م علم رى )٥٢()اللھ ة أخ ي رواي ه :  (وف م علم اللھ

ة لم .)٥٣()الحكم ة مس ي رواي ة:  (وف ه الحكم م علم ام .  )٥٤()اللھ ن وروى اإلم ن اب د ع أحم
                                                           

  .٣٥/ آية :  سورة اإلسراء )٤٦(
  .  ٨٥ص/ ١٥جامع البيان، ج:  الطبري )٤٧(
  .  ٧٨/ آية :  سورة الكھف )٤٨(
  .٨٢/ آية :  سورة الكھف )٤٩(
  .١٦٢التعريف بالقرآن والحديث، ص :  محمد الزفزاف )٥٠(
  ).  ٢٣٩١(حديث رقم  :  صحيح مسلم  بشرح النووي:  يحيى  بن شرف النووي )٥١(

  .  ٣٠٨ص / ٢صحيح البخاري وبھامشه حاشية السندي، :  اإلمام البخاري، محمد بن إسماعيل )(٥٢
  .  نفس المرجع السابق ونفس الصفحة:  اإلمام البخاري )(٥٣
  .  ٢٤٧٧:  شرح صحيح مسلم، حديث رقم:  النووي )(٥٤
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا اس رضي هللا عنھم ال  –عب لم -إن رسول هللا :  ق ه وس ى   –صلى هللا علي ده عل وضع ي
دين:  (ثم قال، أو منكبي، كتفي ل، اللھم فقھه في ال ه التأوي ا )٥٥()وعلم ل ھن راد بالتأوي :  والم

ان ير والبي ة، التفس رآن الخارجي ل الق ائق تأوي م حق ه يعل ول بأن وز الق ك م، وال يج ن ألن ذل
 .  الغيوب التي استأثر هللا بعلمھا

ى  .ج ل بمعن ة التأوي ا كلم ي وردت فيھ ن األحاديث الت ة، المرجع:  وم ا :  والمصير، والعاقب م
ه -رواه سعد بن أبي وقاص  ي   –رضي هللا عن لم -عن النب ه وس ه سئل   –صلى هللا علي أن

ذابا([:  عن معنى قوله تعالى يكم ع ى أن يبعث عل وقكم أو من تحت  قل ھو القادر عل من ف
م  ات لعلھ رف اآلي ف نص ر كي ض أنظ أس يع كم ب ذيق بعض يعا وي كم ش م أو يلبس أرجلك

ون ال )٥٦()يفقھ د:  فق ا بع أت تأويلھ م ي ة ول ا كائن ي:  أي )٥٧(]إنھ دلولھا العمل دث م م يح ، ل
 .  وعاقبة أمرھم، والذي ھو مصير المخاطبين، الذي ھو عين تأويلھا، والواقعي

  
 التأويل في عھدي الصحابة والتابعين:  عالمطلب الراب

ى عصر دون عصر ذ عصر الصحابة ، لم يكن التأويل وقفا عل د وجد من رضوان هللا  -فق
اس، وكان ذائعا شائعا بينھم -عليھم  ن عب ادات اب ن مسعود، ويدلنا على ذلك اجتھ ا ، واب وغيرھم

ار ا، )٥٨(من أعالم الصحابة ة عن كب ار المروي ى اآلث ي تحذر من شطط باإلضافة إل لصحابة الت
ل ك.  التأوي ال:  من ذل ار ق ن دين ا رواه عمرو ب ن الخطاب:  م ال عمر ب ه  –ق :  - رضي هللا عن

ين( يكم رجل اف عل ي أخ ه:  إن ر تأويل ى غي رآن عل أول الق ل يت ى ، رج اه عل افس أخ ل ين ورج
ك دون .  )٥٩()المل ذين ال يري ؤولين ال م بالمرصاد للم رأي والعل ل ال ان أھ ا ك ي كم ق ف ه الح وج

ة الشرع، تأويالتھم ى أدل ة التشريع، وغير المستندة إل ة لحكم أ في ، أو مخالف أو الناتجة عن خط
  ، )٦٠(أولوا آية الزكاة على غير وجھھا الذين، بالمرتدين  –رضي هللا عنه  –كفعل أبي بكر، الفھم

  

  

  

                                                           
  .  ٣١٤، ٢٦٦ص / ١مسند اإلمام أحمد، شرح أحمد محمد شاكر، ج:  اإلمام أحمد بن حنبل )(٥٥
  .  ٦٥/ آية :  سورة األنعام )(٥٦
  .١٢٠ص/ ٢ج:  وانظر تفسير ابن كثير. ٨٣ص/ ٣ج:  المسند:  اإلمام أحمد )(٥٧
د األصوليين:  عبد الحميد أبو المكارم. د  )(٥٨ ي:  وانظر.  ٢٣٩ -٢٣٨ص :  الدالالت اللفظية عن د :  القرطب محم

  .  ١٧٥-١٧٤ص / ٣ج:  الجامع ألحكام القرآن:  بن أحمد
  .٢٣٧ص / ٢جامع بيان العلم، ج:  ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عاصم النمري )(٥٩

اري، ج:  ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقالني  (٦٠) تح الب وي، الحسن ب.  ٢٣٣ص / ١٢ف ن مسعود والبغ
  .٤٨٢، ٤٧٢ص / ٥ج:  شرح السنة للبغوي، الحسين بن مسعود الفراء:  بن محمد



 ٨٣٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي حسن

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠المجلد ، )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــ

اب ربن الخط ل عم ا فع ه   –وكم ي هللا عن ون -رض ن مظع ة ب بيغ، )٦١(بقدام ل  وص ن عس ب
ابعين، ولم يقف التأويل عند عصر الصحابة.  وأمثالھم، )٦٢(التميمي ، )٦٣(بل تعداھم إلى عصر الت

تنباط :  (أو كما يقول اإلمام أبو زھرة، فھو منھج من مناھج االجتھاد بالرأي واب االس اب من أب ب
 .)٦٤()العقلي

  
 التأويل  في االصطالح:  المطلب الخامس

 الح المتقدمينمعنى التأويل في اصط  .أ

ى  ى عل ة األول رون الثالث يطلق مصطلح التأويل في اصطالح المتقدين من السلف وأھل الق
 :معنيين ھما

                                                           
استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، فقدم الجارود  -رضي هللا عنه   -روي أن عمر :  [ قدامة بن مظعون  )(٦١

ول:  إن قدامة شرب فسكر، فقال عمر:  على عمر فقال ا تق ى م ال الجار.  .من يشھد عل رة :  ود؟ ق و ھري أب
وهللا لو شربت كما يقول، ما كان لك أن تجلدني، :  إني جالدك، قال:  يا قدامة:  يشھد على ما أقوله، فقال عمر

ا :  (ألن هللا يقول:  ؟ قال.  .ولم:  قال عمر وا إذا م ا طعم اح فيم وا الصالحات جن وا وعمل ذين آمن ليس على ال
وا ) ٩٣/ سورة المائدة . )  (وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ذين آمن فأنا من ال

نوا، شھدت مع رسول هللا  لم  -وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحس ه وس درا،  -صلى هللا علي ب
ت أنزلت عذرا إن ھذه اآليا:  فقال ابي عباس.  أال تردون عليه قوله:  فقال عمر.  وأحدا، والخندق، والمشاھد

ول اقين، ألن هللا يق ا الخمر والميسر واألنصاب واألزالم :  (للماضين، وحجة على الب وا إنم ذين آمن ا ال ا أيھ ي
اجتنبوه ة.  رجس من عمل الشيطان ف دة)  (اآلي ة :  سورة المائ ال عمر) ٩٠/ آي . د:  انظر.  ]   صدقت:  ق

ي بكر   .٦٠ص/ ١ج:  التفسير والمفسرون:  محمد حسين الذھبي ن أب والسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن ب
ى مدى يقظة .  ، ٥ص / ٥ج:  الدر المنثور في التفسير المأثور، دار الفكر:  الخضيري دل عل ذه القصة ت وھ

  -.  ي الفھم واالستنباطفللتأويالت المنحرفة، ومدى سرعته  -رضي هللا عنه  -عمر 
رآن في أخرج الدارم:  [  صبيغ بن عسل التميمي  )(٦٢ ياء من الق ي عن نافع أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أش

ن الخطاب  -رضي هللا عنه  -أجناد المسلمين حين قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص  رضي  -إلى عمر ب
ه  -هللا عنه وأرضاه  م ترك رة، ث ره دب رك ظھ ى ت ا، حت د فضربه بھ فلما أتاه أرسل عمر إلى رطائب من جري
د :  به ليعود له، فقال صبيغحتى برئ  فدعا  داويني فق د أن ت يال، وإن تري تال جم اقتلني ق ي ف د قتل إن كنت تري

وأخرج ابن .  وهللا برئت، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى األشعري أن ال يجالسه أحد من المسلمين
يجالس صبيغا، وأن  كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري أن ال:  عساكر عن محمد بن سيرين قال

ال.  يحرمه عطاءه ورزقه ن عساكر عن زرعة ق ن عسل :  وأخرج أبو نصر في الحجة، واب رأيت صبيغ ب
ر :  بالبصرة كأنه بعير أجرب، يجيء إلى الحلقة ويجلس وھم ال يعرفونه، فتناديھم الحلقة األخرى ة  أمي عزم

ور،  ال:  السيوطي:  انظر.  ]  المؤمنين عمر، فيقومون ويدعونه و ص .  ٧ص / ٢ج) مرجع سابق(در المنث
ة، لكن  -رضي هللا عنه  -وصدر عمر .  ١٧ أوسع وعقله أذكى من أن يؤاخذ طالب علم لو أراد معرفة الحقيق

 -بصيرة عمر أدركت أنه عابث يريد العبث بحرمة كتاب هللا، ليلبس على الناس دينھم  ففعل به ما فعل، فعمر 
ردع يفرق من  -رضي هللا عنه  ذي يجب أن ي ين المشكك الخبيث ال ر، وب ذي ال ينتھ ائل ال ين الس ر شك ب غي

  .  ويزجر
ارم. د:  انظر  )(٦٣ و المك يم أب د الحك د األصوليين، ص :  عب ة عن دالالت اللفظي د فتحي . ، و د٢٤٣ -٢٤٢ال محم

  .  ١٨٣-١٨١المناھج األصولية في االجتھاد بالرأي، ص :  الدريني
دريني. د:  وانظر.  ١٢٨ص :  أصول الفقه:  ن أحمدأبو زھرة، محمد ب  )(٦٤ د فتحي ال اھج األصولية:  محم :  المن

  .  ١٨٣-١٨١ص 



 "طائفة القاديانية وتأويالتھا الباطنية آليات القرآن الكريم"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٣٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 .وھذا كثير في استعماالت السلف، تفسير اللفظ وبيان معناه:  األول

ه .١ لم  -ورسول هللا :  (في الحديث الذي رواه جابر في وصف الحج قول ه وس  -صلى هللا علي
ه، وھو يعرف تأويله، وعليه ينزل القرآن، بين أظھرنا ا ب ه من شيء عملن ا عمل ب  )٦٥()وم

 .  -عليه الصالة والسالم  -تفسيره وبيانه بأقواله وأفعاله :  يعني

ران .٢ ه:  (ابن عباس في عند تفسيره لآلية السابعة من سورة آل عم م تأويل ا ممن يعل ، )٦٦()أن
ري ام الطب ى التفسيرحي، ونرى ذلك كثيرا في تفسير اإلم ل بمعن ول، ث يستخدم التأوي :  فيق

 .ثم يورد أقوال المفسرين) وقال أھل التأويل(

ا الكالم  :الثاني ؤول إليھ ي ي ة الت ان :  أي، الحقيق ه الخاص إذا ك ه في وقت ر ب وع المخب وق
ا، أو امتثال ما دل عليه الكالم، الكالم خبرا ى يرجع، وإيقاع مطلوبه إذا كان الكالم طلب  وھو معن

 .  )٦٧()إلى العاقبة والمصير

لم  -كان رسول هللا : (-رضي هللا عنھا  -ومنه قول السيدة عائشة  ه وس ر  -صلى هللا علي يكث
 .)٦٨()يتأول القرآن.  اللھم اغفر لي، سبحانك اللھم ربنا وبحمدك:  أن يقول في ركوعه وسجوده

د يجعل ما :  أي، يتأول القرآن:  وقولھا:  (قال الحافظ ابن حجر ه من التسبيح والتحمي أمر ب
ا، )٦٩()واالستغفار في أشرف األوقات واألحوال الى:  فالتأويل ھن ه تع ه في قول ا أمر ب ة م :  حقيق

 .)٧٠()فسبح بحمد ربك واستغفره(

 :  لقد عرف الصحابة والتابعون معنيين للتأويل:  وما سبق يمكننا القول

 .  آيات القرآن الكريموھو ما نجده مكررا في ، المآل والعاقبة  :األول

ه الرسول ، والبيان، بمعنى التفسير  :والثاني ا ب ا دع لم -وھو م ه وس ن   –صلى هللا علي الب
اس  ا  -عب ي هللا عنھم رق ، -رض رت الف ى أن ظھ لف إل روفين للس ان مع ذان المعني ل ھ وظ

ان :  اإلسالمية المختلفة منذ عھد الخليفة الراشد ه وأر -عثمان بن عف ان ، -ضاه رضي هللا عن فك
ذھب، انتشر ببطء في الفكر اإلسالمي، للتأويل اصطالح آخر ق وم ون كل فري ون بل وأخذ ، وتل

أمام استحالة التغيير للنص ، معتمدا على اآليات بتحريف دالالتھا، يشكل معارضة ھادئة لإلسالم
وظ ا.  المحف ى قلتھ ا، وكانت محاوالت ھؤالء عل ل الب ى للتأوي دايات األول ر الب دتعتب ، طني الفاس

الى) ھـ١١٧ت (وليس أدل على ذلك من قول قتادة  وبھم (:  عند قراءته لقوله تع ذين في قل ا ال فأم
غ ة..  زي ة :  ()٧١()اآلي وا الحروري م يكون روراء  -إن ل دة ح ى بل ازوا إل ذين انح وارج ال أي الخ

                                                           
  .  ٨٨٧ص / ٢ج:  صحيح مسلم:  رواه مسلم )٦٥(
  .  وانظر اآلية السابعة في سورة آل عمران.  ١٢٢ص / ٣جامع البيان، ج:  اإلمام الطبري )٦٦(
  .٥٦-٥٥ص /  ٣ج) :  ضمن مجموع الفتاوى(  التدمرية،:  شيخ اإلسالم ابن تيمية )٦٧(
  .  ٣٥٠ص / ١ج:  صحيح مسلم )٦٨(
  .  ٦٠٦ص / ٨ج:  فتح الباري:  ابن حجر العسقالني )٦٩(
  .  ٣/ آية :  سورة النصر )٧٠(

  .  ٧/ آية :  سورة آل عمران )(٧١



 ٨٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي حسن

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠المجلد ، )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــ

العراق  بئيين، -ب اني   -والس ودي اليم بأ  اليھ ن س د هللا ب اع عب ال أدر، -أتب مف ن ھ ى أن .  ي م إل
بئية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وهللا إن اليھودية لبدعة:  يقول ، وإن الس

  .)٧٢()وال سنھن نبي، ما نزل بھن كتاب

:  )٧٣()اآلية.  فأما الذين في قلوبھم زيغ:  (عند تفسيره لقوله تعالى) ھـ٣١٠ت(وقال الطبري 
دع ، فيمن ذكرنا أنھا نزلت فيه من أھل الشركھذه اآلية وإن كانت نزلت ( ا كل مبت ي بھ ه معن فإن

ن هللا ان من أھل النصرانية، في دي ة، ك ية، أو اليھودي بئيا، أو المجوس ان س د وجد .  )٧٤()أو ك لق
اطنيون  بئيون الب والھم  -الس ى من ج عل ن نس ا  -وم اوزون بھ اليمھم  يتج ا لتع ل متنفس ي التأوي ف

ام الشريعة :  (أو كما يقول البغدادي، الكلم الحدود الظاھرة لمعاني إن الباطنية احتالت لتأويل أحك
ريعة ع الش ى رف ؤدي إل وه ت ى وج رين.  )٧٥()عل ن مفس اء م ام العلم دثين، فق اء، ومح ، وفقھ

رھم، وأصوليين م، وغي ل، بالتصدي لھ ى التأوي وا معن ه، وبين ه، وأدلت اموا بوضع ، ومجاالت وق
ا ، لمنع المبتدعين من تحريف نصوص اآليات، لصحيحالضوابط والشروط للتأويل ا والخروج بھ

 .  عن معانيھا المرادة

 معنى التأويل في اصطالح المتأخرين  .ب

 :منھا، وسأعرض فيما يلي لبعض التعريفات االصطالحية للتأويل

ن الحسين   .١ ن عمر ب ل ھو صرف اللفظ عن :  ()٦٠٦ت (قال الفخر الرازي محمد ب التأوي
 .)٧٦()مع قيام الدليل القاطع عن أن ظاھره محال، ى معناه المرجوحظاھره إل

ب  .٢ ن الحاج ال اب ب -وق ابن الحاج ھور ب ر المش ن عم ان ب دين عثم ال ال ـ٦٤٦ت(جم :  )ھ
ل( وح:  التأوي ل المرج ى المحتم اھر عل ل الظ و حم ا، ھ يره راجح دليل يص ذا .  )٧٧()ب وھ

ى مرجوح ى الحقيقي الظاھر ، المعنى المحتمل الذي يؤول إليه اللفظ معن ه خالف المعن ألن
 ً ا ى المرجوح راجح ذا المعن وى يصير ھ ل األق أي يغلب ، المتبادر ومع ذلك فإن دليل التأوي

ل في .  كما رجحه الدليل، على ظن المجتھد أنه مراد الشارع والتعريف االصطالحي للتأوي
ذي ينصرف  ،والمفسرين، والفقھاء، أصبح في عرف المتكلمين، اصطالح المتأخرين ھو ال

أخرين، إليه الذھن عند اإلطالق ين المت ه ب اً علي ائعا ومتعارف تعماله ، وأصبح ش دو أن اس ويب
ى رة، بھذا المعن ي ، استوجبته دواعي كثي ة الت أويالت المنحرف ة الت ا مواجھ ان من أبرزھ ك

عات والتي كانت مستندا لكثير من النز، بدأت بالبروز في المجتمع اإلسالمي في وقت مبكر
عوبية ة والش الة، الطائفي رق الض اجم، والف ض األع الم، وبع ربلوا  باإلس ذين تس م ، ال ول

 .وأرادوا الكيد لإلسالم من الداخل، وتركاتھم الثقافية، يتجردوا من مواريثھم العقائدية
                                                           

  .  ١١٩ص/ ٣جامع البيان،  ج:  الطبري )(٧٢
  .  ٧/ آية :  سورة آل عمران )(٧٣
  .١٢١ص /  ٣ج:  جامع البيان:  يالطبر )(٧٤
  ١٧٥ص :  الفرق بين الفرق:  البغدادي، عبد القاھر )(٧٥
  .٢٢٢أساس التقديس، ص :  الفخر الرازي، محمد بن عمر )(٧٦
  .٧٥ص/ ٣ج:  شرح مختصر المنتھى البن الحاجب:  القاضي زين الدين العضد )(٧٧
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 أنواع التأويل:  المبحث الثاني

رد، تأويل مقبول:  قسم العلماء التأويل إلى قسمين اطني م ل ب نبينه في ، ودوتأوي ا س ذا م وھ
 :  المطلبين التاليين

  
 ضوابط وشروط  التأويل المقبول:  المطلب األول

ى رسول هللا  صلى  -صاحبت ظاھرة التأويل للنص الديني منذ أن نزلت أول كلمات هللا عل
رآن، -هللا عليه وسلم  م الق ه، وحاول المسلمون تفھ ام من تنباط األحك ي ، واس إال أن األعراض الت

ل، لم تكن قد ظھرت بصورة تشكل ظاھرة، ستوجبت االشتغال بها ة حاجة للتأوي وال ، فلم يكن ثم
ل  حيح المحتم ى الص راز المعن ادف إلب رع الھ ة الش بط بأدل ل المنض تغلين بالتأوي ب المش يعي

م :  مثل، فھناك علوم كثيرة لم يشتغل بھا الصحابة، عدم اشتغال الصحابة به، والمناسب للنص عل
 .  وال يقال إن االشتغال بھذه العلوم بدعة سيئة، وغيرھا، واللغة، لفقهأصول ا

اب هللا، الذي يكون بمعنى التفسير والبيان:  فالتأويل الصحيح المقبول ھو ا في كت ، موافقا لم
وھذا ، فنجد نصا آخر يفسره، وذلك حين نجد نصا مجمال، -عليه الصالة والسالم  -وسنة رسوله 

ين.  -رضوان هللا عليھم  -بوله من السلف النوع متفق على ق يد الثقل ، وقد ورد في الحديث عن س
ذا ؟ فقلت:  قدم له وضوءه فقال -ضي هللا عنھما   –أن ابن عباس ا رسول هللا:  من فعل ھ ا ي ، أن

لم   –ففي ھذا الدعاء من الرسول، )٧٨()اللھم فقھه في الدين وعلمه التأويل(:  فقال ه وس لى هللا علي
ا  -ن عباس الب - ل الصحيح -رضي هللا عنھ راره للتأوي ل إق ل الصحيح أداة .  دلي ان التأوي د ك لق

اء، واكتشاف طاقاته المعبرة، لسبر أغوار النص الديني ة المفسرين والفقھ ، وعمل التأويل في بيئ
نص اق ال يع آف ى توس اة، عل داث الحي دد أح تغرق متج ى يس ن اآلراء ، حت ق ب ى التوفي ل عل وعم

دو متعارضة والنصوص ي تب ة.  الت الة المنحرف رق الض ل الف ن قب ل م تغالل التأوي ذين ، واس ال
راد، شوھوا الدالالت اللغوية ر ، وصرفوا النصوص الدينية عن ظاھرھا الم ة غي ان باطني ى مع إل

نص ي ال رادة ف ة، م ل باطل دة ونح ذاھب فاس رة م ن ، لمناص ديني م النص ال تغلين ب ع  المش دف
ل الصحيح، وأصوليين ومتكلمين، ھاءوفق، ومحدثين، مفسرين وا ، إلى استنباط تعريف للتأوي وبين
ه ه، أنواع روطه وضوابطه، ومجاالت ى ، وش رف عل ن التع ديني م النص ال تغلون ب تمكن المش لي

ده ن فاس ل م ل، صحيح التأوي ون التأوي ى يك ون، ومت ف يك ه أصحاب ، وكي ا حرف دركوا م ولي
 .  وأصول الشريعة، وقواعد اللغة، عانيھا المرادةالمذاھب الضالة من آيات خرجوا بھا عن م

 :  ما يلي، ومن أھم ھذه الشروط والضوابط

اد  :أوال ه شروط االجتھ وفر في ه، أن يكون المتأول ممن ت ل ومجاالت ا بأسباب التأوي ، عالم
ا، ملما بمدلوالت األلفاظ ومقاصدھا روح الشريعة اإلسالمية وأدلتھ ا ب ة  بأسباب ، عالم ه دراي ول

 .  لم يكن أھال للتأويل، فإن فقد ھذا الشرط في المؤول، )٧٩(والناسخ والمنسوخ، النزول
                                                           

  .٣١٤، ٢٦٦ص / ١ج:  المسند:  اإلمام أحمد )٧٨(
ر  )٧٩( ى:انظ ن موس راھيم ب اطبي إب ام، ج:الش ول األحك ي أص ات ف ب . ود. ١١٨-١٠٥ص/ ٤الموافق د أدي محم

  .  ٣٨٠ص / ١، ج٣ط:  تفسير النصوص:  الصالح



 ٨٣٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي حسن

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠المجلد ، )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــ

ه اللفظ  :ثانيا ذي أول إلي ى ال ا اللفظ نفسه، أن يكون المعن ي يحتملھ اني الت ا ، من المع وإنم
أو ، إذا كان بينه وبين اللفظ نسب من الوضع اللغوي، يكون اللفظ قابال للمعنى الذي يصرف إليه

ام، )٨٠(أو عادة الشرع، رف االستعمالع ى تخصيص الع ر  )٨١(فقد جرت عادة الشرع عل في كثي
اس حج البيت (:  في قوله تعالى) الناس( مثل قصر الوجوب في كلمة، من نصوصه ى الن و عل

ين . )٨٢()من استطاع إليه سبيال ى المكلف انين، عل ق.  دون الصبيان والمج د المطل ذلك تقيي ، )٨٣(ك
الى) الوصية( فقد قام الدليل على تقييد، واللغة ال تأباه، دة الشرعجرت به عا :  المطلقة في قوله تع

ه، بالثلث )٨٤()من بعد وصية يوصي بھا أو دين( لم صل  -في قول ه وس ي  -ى هللا علي ن أب لسعد ب
اء، الثلث والثلث كثير(:  -رضي هللا عنه  -وقاص  ذر ورثتك أغني ذرھم ، إنك إن ت ر من أن ت خي

ل ، وأريد به بعض أفراده بدليل، فالعام إذا صرف عن العموم . )٨٥()لة يتكففون الناسعا و تأوي فھ
راده، ألن العام يحتمل الخصوص، صحيح ه بعض أف راد ب ه، وحين ي ى يحتمل ى معن د أول إل .  فق

 .  )٨٦(ويل صحيحفھو تأ، والمطلق إذا صرف عن الشيوع وحمل على المقيد بدليل

ا اللفظ نفسهأما إذا كان المعنى  ي ال يحتملھ دل ، الذي صرف إليه اللفظ من المعاني الت وال ي
دخل ، وعلى ھذا.  فال يكون التأويل صحيحا مقبوال، عليھا وجه من وجوه الداللة ل ال ي إن التأوي ف

زمن، في  النصوص الدالة على أحكام أساسية تعتبر من العقائد وقواعد الدين ر ال ر بتغي :  وال تتغي
ام ھي .  واليوم اآلخر، وكتبه ورسله، ومالئكته، اكاإليمان ب ى أحك ة عل وكذلك  النصوص الدال

ليمة، من أمھات الفضائل ا الفطر الس ي تقرھ دونھا ، وقواعد األخالق الت م ب اة األم تقيم حي وال تس
ام الشريعة، وأداء األمانة، والعدل، كالوفاء بالعھد اواة أم ام، والمس دين، وصلة األرح ر الوال  ،وب

ة، الكذب:  والصدق والنصوص التي تحرم أضدادھا من دين، والخيان وق الوال والنصوص ، وعق
ية أويال وال نسخا ، التي اقترن بھا ما يفيد التأبيد وغيرھا من القواعد األساس ي ال تحتمل ت ذ الت من

 .  )٨٧(أوحي بالنصوص التي تقررھا

                                                           
  .٣٨١ص/ ١تفسير النصوص، ج:  محمد أديب الصالح. د:  انظر )٨٠(
ام: العام  )٨١( راد، وتخصيص الع ى بعض  ھو قص: ھو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من األف ظ عل ر اللف

  .٢٥٤، ٢٤٣ص / ٢أصول الفقه اإلسالمي، ج: وھبة الزحيلي. د: انظر.  أفراده، أو صرف العام عن عمومه
  .  ٩٧/ آية :  سورة آل عمران )٨٢(
ھو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع، ولم يتقيد بصفة من الصفات، :  المطلق  )٨٣(

ايرة، ) ٣/ سورة المجادلة، آية ]  (فتحرير رقبة [ ي آية الظھار كقوله تعالى ف ى صفات متغ والرقبة واقعة عل
ر د.  من كفر، وإيمان وذكورة، وأنوثة، وصغر، وكب ا المقي د ببعضھا، :  أم ى صفات قي ع عل ظ الواق و اللف فھ

ل  ارة القت الى في كف ة [ كقوله تع ة مؤمن ر رقب ة :سورة النساء]  (فتحري ة ،)  ٩٢/آي ى :  فاسم الرقب ع عل واق
ي. انظر د.  المؤمنة والكافرة، فلما قيدھا ھنا باإليمان  كان مقيدا من ھذا الوجه ة الزحيل ه :  وھب :  أصول الفق

  .   ٢٥٤،    ٢٠٨ص / ١ج
  .١١/ آية :  سورة النساء )٨٤(
:  محمد اديب الصالح. د : وانظر: .  سبل السالم شرح بلوغ المرام، ص:  انظر محمد بن إسماعيل الصنعاني  )٨٥(

  .٣٨١ص / ١تفسير النصوص  ج
المناھج األصولية، ص :  محمد فتحي الدريني. ود. ٣٨١ص / ١تفسير النصوص، ج:  محمد أديب الصالح. د  )٨٦(

  ) .بتصرف واختصار(  ٧٧-٧٦
  .  انظر نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات )٨٧(
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ا ةأن   :ثالث ة الدالل ع نصوص قطعي ل م ارض التأوي اھج ، ال يتع ن من نھج م ل م ألن التأوي
ي ادي الظن تنباط االجتھ تدالل واالس ي، االس ة القطع ى معارض وى عل ي ال يق ل ، والظن كتأوي

ريم رآن الك ي الق وارد ف ان أخرى يصيرھا ، القصص ال ى مع اھرة إل ا الظ بصرفھا عن معانيھ
ا ى ، خيالية ال واقع لھ دل عل ي ت ة الت ات القاطع ل معارض لصريح اآلي ذا التأوي ا وھ ا واقع أن لھ

 .)٨٨(تاريخيا

ى   :رابعا اه الظاھر إل ى صرف اللفظ عن معن دل عل ل صحيح ي ى دلي ل إل تند التأوي أن يس
ره ذي ، ألن األصل ھو العمل بالظاھر، غي ى ال اللفظ ھو المعن راد ب ى أن الم ل عل ام دلي إال إذا ق

ى إرادة وال يعدل عن ھذا الظاھر إلى التقييد إال، فالمطلق على إطالقه، حمل عليه دل عل دليل  ي  ب
ة، فيعمل به، والنھي ظاھره التحريم، ھذا القيد ى الكراھي ه إل .  )٨٩(حتى يدل الدليل على العدول عن

يرشد إلى تحديد إرادة الشارع في النصوص ، ويشترط في الدليل أن يكون صحيحا معتبرا شرعا
 .  المتعارضة

  
 مردود وسـماتهالفاسد السمات التأويل الباطني :  المطلب الثاني

ول ل الصحيح المقب ا يخالف التأوي أو ھو صرف الكالم عن ، التأويل الفاسد المردود ھو م
أو صرف فيه الظاھر إلى ما ال يحتمله أصال بوجه من ، ظاھره إلى ما يخالف ظاھره بغير دليل

ه ا، مخالفة لظواھر الكتاب والسنة، لتقرير مذاھب فاسدة، وجوه الداللة ا أجمع علي .  لمسلمونولم
ة ة المحكم ده العام ي قواع ريع ف دة التش ا لوح ه مناقض دين ، أو لكون ن ال ة م ام المعلوم ولألحك

وى، بالضرورة ى الھ ة عل ة القائم أويالت الباطني ة، كت ذاھب الھدام ن أصحاب الم الھم م .  وأمث
 :  منھا وللتأويل الفاسد المردود سمات تالزمه وال تفارقه أبدا

رق الضالة، وابط محددةعدم انضباطه تحت ض  .١ ان ، كما يفعل الباطنيون من أرباب الف ذا ك ل
أويلھم رز سمات ت ن أب دي:  م ه ، االضطراب الفكري والعق ي كتابي دعائم(فف ل ال  )٩٠()تأوي

بعض المسائل )٩١()أساس التأويل(و ل ل ، يذكر القاضي اإلسماعيلي وجوھا متعددة من التأوي
اتويعلل ھذا االختالف بأن الناس مختلفة  ا يصلح لحد من الحدود، المراتب والطبق ال ، فم

 .  فتعدد التأويالت راجع لتعدد مراتب الحدود، يصلح لحد آخر

دين  .٢ ي ال رق ف ع :  االختالف والتف يم جم ارع الحك ا الش ا إليھ ي دع دعائم الت م ال ن أعظ إن م
دين:  (قال تعالى، وعدم التفرق في الدين، الكلمة وتوحيد الصف م من ال ا وصى  شرع لك م

دين وال  وا ال راھيم وموسى وعيسى أن أقيم ه إب ا وصينا ب ك وم ا إلي ذي أوحين ا وال ه نوح ب

                                                           
:  تفسير النصوص:  محمد أديب الصالح. ود.  ١٩٠ج األصولية، ص المناھ:  محمد فتحي. الدريني، د:  انظر  )٨٨(

  .٣٨١ص / ١ج
ي.  د:  انظر  )٨٩( ه، ج:  الزحيل ب صالح. ، ود٣١٥ص / ١أصول الفق د أدي ير النصوص،  ج:  محم ص / ١تفس

٣٨٢.  
  .١١٦، ١١٤، ١١٢ص / ٣، وج٢٢٣ص / ١تأويل الدعائم، ج:  القاضي اإلسماعيلي، النعمان بن حيون )٩٠(
  .١٥٥، ١٢٦، ٢٧/ ص :  القاضي اإلسماعيلي النعمان بن حيون  أساس التأويل )٩١(



 ٨٣٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي حسن

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠المجلد ، )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــ

ذا .  )٩٢()تتفرقوا فيه اس عن طاعة هللا في ھ د الن م أبع والذين سلكوا مسلك التأويل الفاسد ھ
 .  األمر

 .وال يوجد له دليل شرعي أو لغوي، التأويل الفاسد خارج عن احتماالت اللفظ  .٣

 .  وللمعاني اللغوية وحدودھا التي وضعت لھا، مخالفته لمقاصد الشريعة وعلومھا  .٤

ال  .٥ وال واألفع اقض في األق ذموم التن ل الم ا صرفوا ، إن من أبرز سمات أھل التأوي م لم ألنھ
اقض ، ظواھر النصوص الشرعية بال دليل وال برھان إلى معان تخيلوھا في أنفسھم كان التن

ول شيخ االسالم .  والضالل واالضطراب نصيبھم، لفكري عالمتھموالتعارض ا، سمتھم يق
ة ن تيمي د أن :  (اب ه ال ب ة فإن ة الشرعية اإللھي لفية النبوي ة الس فكل من أعرض عن الطريق

 .)٩٣()يضل ويتناقض
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ة ، أتباعهو )٩٤(كان عبد هللا بن سبأ اليھودي اليماني أويالت الباطني من أوائل من اتخذ من الت
ة والتشريعية، الفاسدة وسيلة إللغاء ظواھر النصوص الشرعية ا اللغوي ار دالالتھ م ، وعدم اعتب ث

انھم ي أذھ ا ف ي قرروھ اني الت ى والمع ا يتماش اطن لھ يد ب ي تص راب ف راغ ، اإلغ ايتھم إف وغ
لم  - ورسوله النصوص القرآنية والنبوية من كل معنى مراد  ه وس ا ، -صلى هللا علي وشحنه بم

ي، يمليه عليه ھواھم الضال دلولھا الحقيق ا عن م أويال يخرجھ ا ت دھا عن ، من خالل تأويلھ ويبع
حاولوا صرفھم ، ألنھم لما عجزوا عن صرف المؤمنين عن الكتاب والسنة، مضامينھا اإلسالمية
لم ، والتكذيب المجرد، صرحوا بالنفي المحضألنھم لو ، مخاريق زخرفوھا(عن المراد منھا إلى 

والين واالة الم ول .)٩٥()يحظوا بم ى الق اء عل ا حمل بعض العلم اطني:  (مم ل الب أول :  إن التأوي
اد ب اإللح د .  )٩٦()مرات اطني لتأيي ل الب ى التأوي ده عل ن بع بئية م رق الس ل الف تندت ك د اس وق

اطني، سماعيليةولم تتسع مجاالت التأويل إال في عھد اإل، مزاعمھا ل الب ، الذين توسعوا في التأوي
 .بل أصبح لفظ الباطنية إذا أطلق انصرف إليھم، حتى أصبح علما عليھم

يم موسى  د الكل ذ عھ ا من وقد عرف اليھود التأويل الباطني النظري والعملي ممارسة وتطبيق
 :  ومن األمثلة على ذلك، -عليه السالم   –

                                                           
  .١٣/ آية :  سورة الشورى )٩٢(
ة:  انظر  ٩٣( ل:  شيخ اإلسالم ابن تيمي ل والنق ل الفاسد :  وانظر. ٣٥٦ص / ٥ج:  درء تعارض العق ة التأوي جناي

  .٢١محمد أحمد لوح، ص . عل العقيدة اإلسالمية، د
ال:  سامي عطا. د:  انظر  )٩٤( م. (عبد هللا بن سبأ اليھودي بين الحقيقة والخي ة ) بحث محك ة دراسات، الجامع مجل

ا .  م١٩٩٩، ٢٦األردنية، مجلد  وكان ابن سبأ ھو الفاتح لباب التأويل المنظم في البيئة اإلسالمية، من خالل م
ة ار يھودي ى .  قام به من عرض ألفك ا عل تناده فيھ ة، والوصية، واس هكالرجع ل، ومن تأويالت ه :  التأوي تأويل

ريم.  ..) (وجعلنا لھم لسان صدق عليا:  (لقوله نعالى ة :  سورة م ال) :  ٥/ آي ؤمنين:  ق ر الم ا أمي ي علي .  يعن
  .  ٣٧، ٣٢، ١ص :  وانظر نفس المرجع.  ٥٩ص /  ٣٦محمد باقر المجلسي، مجلد :  انظر بحار األنوار

  .  ٥٣:  ص:  فضائح الباطنية:  اإلسالمحجة :  الغزالي، محمد بن محمد )(٩٥
  .  ٢٩٣الفرق بين الفرق، ص :  البغدادي، عبد القاھر )(٩٦



 "طائفة القاديانية وتأويالتھا الباطنية آليات القرآن الكريم"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اب وإذ ق:  (قول هللا عز وجل  .أ وا الب دا وادخل ئتم رغ ا حيث ش وا منھ ة فكل لنا ادخلوا ھذه القري
نين اكم وسنزيد المحس م خطاي ر لك ا من .  )٩٧()سجدا وقولوا حطة نغف ذكر نوغ ة ت ذه اآلي فھ

ا، لم يقولوھا.  فحين أمروا أن يقولوا حطة:  ، التأويل النظري لبني إسرائيل الوا غيرھ ل ق  ب
 .)٩٨()ي قيل لھمفبدل الذين ظلموا قوال غير الذ(

، احتيالھم على تحريم الشحوم بإذابتھا:  (ما قاله ابن كثير عنھم، ومن تأويالتھم العملية كذلك  .ب
ى الحل ة إل ا من الحرم ك يخرجھ انين أن ذل د الفيلسوف .  )٩٩()ظ ى ي ل عل م أصبح التأوي ث

ون:  (اليھودي ل، )١٠٠()فيل ام بتأوي د أن ق دينھم خاصة بع م ل وراة  قاعدة من قواعد فھمھ الت
ا أويال باطني انيين ، ت دى اليون ة ل ا مقبول ائدة  -ليجعلھ افتھم ھي الس فتھم وثق ت فلس ذين كان ال

ام ك األي ة  –والمسيطرة على الساحة الفكرية تل بيھات المادي ا رأوه من التش رات ، لم والتعبي
يمية ة.  التجس ذات العلي ؤول ال ون ي ان فيل موس) هللا( وك ا شمس الش ب، بأنھ حانه وأن هللا س

طاء الل وس ن خ ل م م، يعم يط األول:  ھ ة:  الوس ي، الكلم ة ھ ن هللا:  والكلم يط .  اب والوس
اني ة:  الث ث.  الحكم يط الثال ع.  آدم األول:  أو، رجل هللا:  والوس يط الراب وات:  والوس ، الق

العلم -عليه السالم   –وكان يؤول إبراھيم.  المالئكة:  وھم، جند هللا:  أو ه عل  –واسحق، ب ي
ة:  -السالم  وب، بالطبيع ه السالم   –ويعق د: -علي ة ھي ، بالزھ ذه األسماء الثالث ر ھ ويعتب

ل ھو:  وھابيل  ھو.  بالفضيلة:  والسيدة سارة.  مصادر معرفته با :  التقوى الخالصة وقابي
 .  )١٠١(مثال الرجل السياسي:  ھو  –عليه السالم  –األناني ويوسف

ة اإلسالميةمن أوا– ابن سبأ  -وكان  ، ئل من نقل التأويل الرمزي الباطني اليھودي إلى البيئ
رب ان الع ن ذؤب اءھم م وا حلف ن حرك بأ أول م ن س الف اب ان أس ا ك ع، )١٠٢(كم د المجتم ، وعبي

ل المنحرف الى، وشجعوھم على الردة وجحدوا الزكاة بالتأوي ول هللا تع أولوا ق م ت ك أنھ خذ :  (ذل
ممن أموالھم صدقة تطھرھم وتزكيھ يھم إن صالتك سكن لھ ع  .)١٠٣()م بھا وصل عل رأوا أن دف ف

اة خاص بالرسول  لم -الزك ه وس رھم  –صلى هللا علي يھم ويطھ ان يصلي عل ذي ك ه ھو ال ، ألن
اة، وليس لغيره ھذه الخاصية اء المسلمين ضوابط  .)١٠٤()ومن ثم فال يدفعون الزك ذا وضع علم ل

ل ، والتيارات الھدامة، تخذ المذاھب الضالةكي ال ت، -كما سبق بيانھا  -للتأويل المقبول  من التأوي
، وتأويالت الباطنيين عموما ال عالقة لھا بظاھر الكالم.  المنحرف سندا ووسيلة لخدمة أغراضھا

                                                           
  .  ٥٩، ٥٨:  اآليتان:  سورة البقرة   )(٩٧
  ٥٩/ آية :  سورة البقرة   )(٩٨
  .  ٢٥٧ص / ٢تفسير القرآن العظيم، ج:  ابن كثير   )(٩٩

ون  ١٠٠)( ن:  فيل كندرية حوالي س د باإلس ودي ول ود، حاول . ق ٣٠ة فيلسوف يھ أفالطون اليھ ان يلقب ب م، ك
ة أخرى ي . د:  انظر.  التوفيق بين العھد القديم وعادات اليھود من جھة، وفلسفة أفالطون من جھ حرب

  .  ٢٥٠:  مالمح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة اإلسكندرية القديمة، ص:  عباس
  .  ٨٧:  وفلسفتھا، ص تمھيد لتاريخ مدرسة اإلسكندرية:  نجيب بلدي. د  )١٠١(
  .٢٣٦ص:  أساس البالغة:  الزمخشري:  انظر.  صعاليكھم وشطارھم:  ذؤبان العرب  )١٠٢(
  .  ١٠٣/ آية :  سورة التوبة  )١٠٣(
نة للبغوي.  ٢٣٣ص / ١٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج:  العسقالني، ابن حجر  )١٠٤( :  وشرح الس

  .٤٨٨، ٤٧٢ص / ٥ج
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ا ، وال مدلوله، وال سياقه وا بھ أويالت حطم ة من ت بھم الباطني وه في كت ا أثبت ك م ى ذل دليل عل وال
دة، ظ القرآن ومقاصده الساميةال تمت إلى ألفا، مدلوالت اللغة د يكون .  بأية صلة قريبة أو بعي وق

دف ك ھ دافھم اذل ن أھ ة، م ة العربي ة اللغ و محارب رآن، وھ م الق اح فھ ا مفت ل بعض  ، ألنھ ا يفع كم
ة، الكتاب العلمانيين المعاصرين ارة، في ھجماتھم على اللغ ا ت ة محلھ إحالل العامي ة ب ، من مطالب

ارة أخرىواستبدال حروفھا بالحرو ات ، ف الالتينية ت ة متصلة  من حلق م حلق ى أنھ دل عل ا ي مم
  التآمر والكيد لإلسالم والمسلمين 

  
 وبيان بطالنھا، نماذج لتأويالت طائفة القاديانية:  الفصل الثالث

ل ، حاول الميرزا غالم أحمد القادباني أن يتخذ من التأويل سلما للوصول إلى أغراضه بتأوي
لقد .  توخاھاوقريبا من األھداف التي ي،  بعيدا عن المعاني التي يحتملھا النصبعض اآليات تأويال

ه ن نبوءت ل أن يعل ل قب تعمال التأوي ه، جرب اس ي كتاب ه ف ا من تأويالت راھين :  حيث نجد طرف ب
تقاموا :  (حيث أول قوله تعالى، الذي كتبه قبل ادعائه النبوة، أحمدية م اس ا هللا ث إن الذين قالوا ربن

تم توعدونتت ي كن ة الت وا وأبشروا بالجن اؤكم .  نزل عليھم المالئكة أال تخافوا وال تحزن نحن أولي
ه )١٠٥()في الحياة الدنيا واآلخرة ي :  (بقول ا في عزلت ي تشرفت بھ ا أن المبشرات الت وا يقين اعلم

دين الحي، سوف تتم بمرأى الجيل الحاضر ومسمعھم، ووحدتي  ،وتثبت بالحق أن اإلسالم ھو ال
الم ذا الع ارقتھم ھ ل مف ة والوصال قب ام المعرف ى مق ه إل رح يوصل أھل رآن ، اليب ه الق ا بشر ب كم

ه، وحكم عليه باإلعدام، وعندما جوبه بمعارضة شديدة.  )١٠٦()المجيد ابقتين بقول :  أول اآليتين الس
  .  )١٠٧()فيعصمك هللا من عنده، يغنيك ربك ويرحمك  وإن لم يعصمك الناس(

ة في ، )النبوة(إلى مرحلة ) المسيح الموعود(من مرحلة ولما نقل نفسه  ه أن يجد آي كان علي
ه ة انتقال ريم، القرآن يؤولھا تأويال يدل على عملي رآن الك ررا من الق ا تسويغا ومب د ، ويعطيھ فعم

وم ل مفھ ى تأوي ه السالم  -) المسيح( إل وره، وشخصه، -علي ال، وزمن ظھ ي :  (فق د أثبت ف وق
اب تح اإلسال  –كت اس  –مف ى أذھان الن د استولت عل ة ق دة خاطئ يس ، أن عقي ه ل د شرحت أن وق

ل المسيح، المراد في النزول ھو نزول المسيح وأن ، بل ھو إعالم عن طريق االستعارة بقدوم مثي
ام -يعني نفسه  -ھذا العاجز  ل .  )١٠٨()ھو مصداق ھذا الخبر حسب اإلعالم واإللھ ذا بالتأوي وھك

د رزا غالم أحم م المي ة زع يح المعروف رة المس ه أبطل فك اني أن ه، القادي تبعد نزول ر ، واس واعتب
تعارة، الخبر المتداول في أذھان المسلمين ى سبيل االس راد ، إنما جاء بصيغة اإلعالن عل وأن الم

 .  ذاته:  بالمسيح ھو

 والميرزا يقيم في، ولما كانت أخبار المسيح تذكر أنه سيظھر في دمشق عند المنارة البيضاء
اب يم البنج ر، إقل ى آخ ق معن ي لدمش ه أن يعط ان علي روف ، ك تالءم وظ ان ي ع ث ا موق ولمكانھ

                                                           
  .  ٣١، ٣٠/ اآليتان :  سورة فصلت  )١٠٥(
  ٤٦٨ص / ٤براھين أحمدية، للميرزا غالم أحمد، ج:  غالم أحمد:  انظر  )١٠٦(
  .  ٥١٠ص / ٤براھين أحمدية ج:  غالم أحمد:  انظر  ١٠٧)(
  ١٢للميرزا غالم أحمد ص :  توضيح مرام:  غالم أحمد:  انظر  ١٠٨)(
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ى) دمشق( فنقل بالتأويل، فعمد إلى التأويل، الميرزا يم البنجاب( إل ارة البيضاء ، )إقل ونصب المن
ة إلى م، في كنيسة القيامة في القدس  –عليه السالم  –كما نقل ما يزعم أنه قبر المسيح.  ھناك نطق

مير ال، كش ة دمشق:  (فق ا يتصل بكلم ي فيم يعلم اإلخوان أن هللا أطلعن ذا ، ل ى أن المسمى بھ عل
ة، دمشق:  االسم تھم يزيدي ة يسكنھا رجال طبيع ث، قري د الخبي اع يزي م أتب ان من .  وھ ا ك ؟ ولم

ى المرضى ال ھؤالء، شأن الطبيب أن يأتي إل زول المسيح في أمث ة ، وجب أن يكون ن وإن قري
فأنزلني هللا ألمر عظيم في دمشق ھذه بطرف المنارة البيضاء من المسجد ، اديان مشابھة لدمشقق

  .  )١٠٩()فتبارك هللا الذي أنزلني في ھذا المقام، الذي من دخله كان آمنا

ان ى قادي ل المسيح نفسه، ولم يكتف الميرزا القادياني بنقل دمشق ومنارة مسجدھا إل ل نق ، ب
وھذا ما ذكره ، )١١٠(وتوفي ودفن فيھا، حيث زعم أنه ھاجر من فلسطين إلى كشمير قبل ألفي سنة

  :في تأويله لقوله تعالى

ين( رار ومع ال، )١١١()وآويناھما إلى ربوة ذات ق ه:  (فق ا المسيح وأم راد بھ ا ، إن الم وأنھم
ال ، ة الصلبوأن المسيح وأمه سافرا إلى كشمير بعد واقع، ھاجرا من فلسطين إلى كشمير ا ق كم

اذ، سبحانه ى اإلنق ة تستعمل بمعن ذاب، فإن اإليواء في اللغة العربي ، أو المشقة، واإلجارة من الع
ه أن هللا ، بشيء من حدثان الدھر، وظاھر أنه لم يبتل المسيح وأمه قبل واقعة الصلب زم من لذلك ل
 .)١١٢()لصلببعد حادثة ا، تعالى إنما أدنى المسيح وأمه إلى الربوة المذكورة

الى ه تع ل قول ي تأوي ال ف ن :  (وق ه م ا في ا فنفخن ي أحصنت فرجھ ران الت ة عم ريم ابن وم
ريم الصديقة( .)١١٣()روحنا ، وھذه بشارة بأنه سيكون في ھذه األمة اإلسالمية رجل من درجة م

الرجل ينتقل من صفاته المريمية إلى :  أي، فإذا مريم يخرج منھا عيسى، ثم ينفخ فيه روح عيسى
ن :  وبھذا المعنى يسمى ذلك الرجل، فكأنما كينونته المريمية أنتجت العيسوية، صفاته العيسوية اب

 .)١١٤()مريم

ه  ا ذكر المسيح وأم ة ورد فيھ د كل آي ا السالم  -ثم أول القادياني غالم أحم ال، -عليھم :  فق
اس ورح:  (وعني قيل، وأنا المراد بعيسى، أنا المراد بمريم[ اولنجعله آية للن ة من ي ، )١١٥()م وعن

 .)١١٦(]الموعود نزوله، أنه المسيح بن مريم:  قيل

، يأتي أمثال أنبياء بني إسرائيل( )١١٧()إھدنا الصراط المستقيم:  (وقال في تأويل قوله تعالى

                                                           
  ٣٣-٣٢إزالة أوھام، لغالم أحمد القادياني ص :  غالم أحمد:  انظر  ١٠٩)(
  .٢٧٧ص / ٤غالم أحمد براھين أحمدية، ج:  انظر  ١١٠)(
  .  ٥٠/ آية :  سورة المؤمنون  ١١١)(
  ٢١للغالم القاديانية ص) سفينة نوح(، نقال عن ١١٢ -١١١ص : القاديانية: عبد هللا سلوم. السامرائي، د  ١١٢)(
  .١٢/ آية :  سورة التحريم  ١١٣)(
  .١٤٤-١٤٣ا، ص القاديانية نشأتھا وتطورھ:  حسن عيسٮعبد الظاھر. د  ١١٤)(
  ٢١/ آية :  سورة مريم  ١١٥)(
  ).  ٦٠-٥٩سفينة نوح، للغالم أحمد ص (، نقال عن  ١١٣القاديانية، ص:  عبد هللا سلوم.السامرائي، د  ١١٦)(
  .٦/ آبة :  سورة الفاتحة  ١١٧)(
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  ٢٠٠٦) ٣(٢٠المجلد ، )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــ

ل عيسى بعيسى، ل موسى بموسىيفيسمى مث، ومن كان مثيل نبي من األنبياء سمي باسمه ، ومثي
د.  م عيسىولما كنت مثيل عيسى سميت باس رآن المجي تقيم:  (وذكر في الق دنا الصراط المس ، اھ

يھم اء:  أي) صراط الذين أنعمت عل ين للرسل واألنبي ا مثيل ا هللا اجعلن ا أسالفه من  . )١١٨()ي بينم
ألن من لزم الطريق لن يضل وكذلك من لزم اإلمام ، اإلسماعيليين أولوا الصراط المستقيم باإلمام

 .)١١٩(ال الطريق المسلوك، اإلمام:  يق ھھناوالمراد بالطر، لن يضل

ى ( :)١٢٠()واتخذوا من مقام إبراھيم مصلى( :وقال في تأويل قوله تعالى ة تشير إل ذه اآلي وھ
ع ، يولد في آخر الزمان إبراھيم، المحمدية كلما صارت فرقا كثيرة أن األمة فتكون الفرقة التي تتب
 .)١٢١()-والقاديانية التي تتبعه ھي الفرقة الناجية ، ه إبراھيمأن:  ويعني بذلك -،ھي الفرقة الناجية إبراھيم

ة:  (وقال في تأويل قوله تعالى تم أذل در وأن د نصركم هللا بب ة ولق إن هللا ينصر :  ()١٢٢()اآلي
ة ام، المؤمنين بظھور المسيح الموعود في قرن من القرون اآلتي در الت اويا للب   –يكون عددھا مس

ين  حرف معنى كلمة بدر من اسم ا ب رق هللا فيھ ي ف ة الشھيرة الت ه المعرك ذي وقعت في ان ال المك
ر، الحق والباطل ة من حاالت القم ذي ھو حال ذلك، -إلى البدر ال ي ب رن :  (ويعن وره في  الق ظھ

 .)١٢٣()الرابع عشر الھجري

ن الحق:  (وقال في تأويل قوله تعالى ة.  ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودي إن :  ()١٢٤()اآلي
  .)١٢٥()-يريد نفسه  – .ية في الحقيقة متعلقة بزمان ھذا المسيحھذه اآل

ة سنة :  ()١٢٦()وإنا على ذھاب به لقادرون(:  وقال في تأويل قوله تعالى إن المراد بھذه اآلي
د، م١٨٥٧ الم أحم رزا غ ور المي ان ظھ و زم ذا ھ ذاھب ، وھ علة الم ئ ش وره تنطف ذي بظھ ال

 .)١٢٧()واألديان األخرى

  :  منھا )١٢٨(إن كثيرا  من آيات القرآن الكريم  نزلت في شأنه:  –دياني وقال الغالم القا

  .)١٢٩()إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا:  (قوله تعالى

  .)١٣٠()إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر:  (وقوله

                                                           
  .  ١٦للمفتي محمود، ص :  نقال عن المتنبئ القادياني.  ٣٢٢ص :  إزالة األوھام:  الغالم القادياني  ١١٨)(

  .  ٦٢-٦١ص :  أساس التأويل):  ھـ٣٦٣ت (انظر القاضي اإلسماعيلي النعمان بن محمد بن حيون   (١١٩)
  .  ١٢٥/ آية :  سورة البقرة  (١٢٠)
  .  ١٦المتنبئ القادياني، ص :  المفتي محمود  (١٢١)
  ١٢٣/ آية :  سورة آل عمران  (١٢٢)
  ٣٢٥للغالم القادياني، ص ): األوھام إزالة(، نقال عن ١٧المفتي محمود المتنبئ القادياني، ص   (١٢٣)
  .  ٩/ آية :  سورة الصف  (١٢٤)

  .١٧المتنبئ القادياني، ص :  انظر المفتي محمود  )١٢٥(
  .  ١٨/ آية :  سورة المؤمنون  )١٢٦(
  .  ٥ط ٣٢٥ص :  ، للغالم القادياني)إزالة األوھام(نقال عن .١٧المتنبئ القادياني، ص :  المفتي محمود  )١٢٧(
  .  ع السابق ونفس الصفحةانظر المرج  )١٢٨(
  .  ٣١آية :  سورة آل عمران  )١٢٩(
  .  ٢، ١/ اآليتان :  سورة الفتح  )١٣٠(
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 .)١٣٢()ك ربك مقاما محوداعسى أن يبعث:  (وقوله، )١٣١()إنا أعطيناك الكوثر:  (وقوله

 .)١٣٣()وما ينطق عن الھوى إن ھو إال وحي يوحى:  (وقوله

 .  إلى غير ذلك من المزاعم، )١٣٤()وما أرسلناك إال رحمة للعالمين:  (وقوله

ذاب ئھم الك وة متنب ى ، والتأويالت الفاسدة التي يلجأون إليھا إلثبات نب ي إال عل والتي ال تنطل
 .  ن عن تذوق وفھم اللغة العربية الشريفةالبعيدي، الجھلة من الناس

ة( –محمد علي   –وأول رزا، أمير جماعة القادياني اء المي يم شعبة الھور، وأحد خلف ) وزع
ة.  وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن(:  قوله تعالى ا نصه )١٣٥()اآلي إن الجن :  (بم

اء النبي في الخف وا ب يس .. طائفة من البشر اجتمع ا البصرول ع عليھ اً ال يق ه نفوس راد ب د .  الم وق
ً  جاءوا من الخارج الى .  وكانوا غرباء ولذلكُ سّموا جنا ه تع ي (والمراد بذلك في قول ل أوحي إل ق

 ً انوا نصارى.  )١٣٦()أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنّا سمعنا قرآناً عجبا م ك د جاء .  يظھر أنھ وق
ة والرقي :  مرادويكون ال..  ذكرھم على طريق النبوءة ذروة في العظم غ ال إن شعوباً مسيحية تبل

 .)١٣٧()فتصبح بذلك جناً وعفاريت وعباقرة في القوة والصنعة

إذ ) الجن حقيقة ال خيال( في كتابه -أحد أتباعھم  -) سليم الجابي( وھذا مخالف لما ذھب إليه
د:  (اعتبر أن الجن ا بع اجروا إليھ تان حيث ھ ود أفغانس دم ھم وفد من يھ ھيكل ) بختنصر( أن ھ

ليمان راق، س ى الع باھم إل د، وس اء محم ار ادع ا وصلتھم أخب لم( فلم ه وس وة) صلى هللا علي ، النب
ذا الرسول ، انتخبوا من جانبھم نفرا مندوبين عنھم وة ھ ق في صدق نب وأرسلوھم إلى مكة للتحقي

ذه ، العربي يھم في ھ ةفھذا النفر من يھود أفغانستان ھو الذين أشير إل ات الكريم د .  )١٣٨()اآلي وق
 .  حشا كتابه بمثل ھذه التأويالت السخيفة التي ال يقرھا عقل أو شرع

ثال ك م ة:  من ذل ه لكلم د( تأويل الى) الھدھ ه تع ي قول ي ال أرى :  (ف ا ل ال م ر فق د الطي وتفق
ا اسم رجل:  (فقال )١٣٩()الھدھد أم كان من الغائبين د بھ د أري راد، إن كلمة ھدھ م يكن الم ا  ول بھ
ومختصا باستقصاء أحوال كل من كان غريبا ، كان رجل مخابرات.  طائرا من الطيور المعروفة

  .)١٤٠()ولم يكن المراد به طيرا من الطيور، عن بالده

                                                           
  .  ١/ آية :  سورة الكوثر  )١٣١(
  .  ٧٩/ آية :  سورة االسراء  )١٣٢(
  .  ٤، ٣:  اآليتان:  سورة النجم  )١٣٣(
  .  ٤٠/ آية :  سورة األحزاب  )١٣٤(
  .  ٢١/ آية :  سورة األحقاف  )١٣٥(
  .  ١/ آية :  لجنسورة ا  )١٣٦(
رآن، ص :  الغالم القادياني  )١٣٧( ان الق تقيم١٤٠٩بي ة الصراط المس اريخ .  ، نقال عن مجل دد الصادر بت الع

  .  ھـ١٣٥١شوال، ٢١
  .  ٤٩ص :  الجن حقيقة ال خيال:  انظر سليم الجابي  )١٣٨(
  .  ٢٠/ آية :  سورة النمل  )١٣٩(
  .  ١٨١ -١٧٠ ص:  الجن حقيقة ال خيال:  انظر سليم الجابي  )١٤٠(
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  ٢٠٠٦) ٣(٢٠المجلد ، )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــ

الى) الجن( بينما أول أسالفھم من اإلسماعيليين ه تع وده من :  (في قول ليمان جن وحشر لس
ا القائمون:  (بأنھم )١٤١()اآلية.  الجن واإلنس ا ويحمونھ ذبون عنھ ذين ي ه ال م من ، بأمر دعوت وھ

اطن، الجن ي الب ا ف م ھھن اطني:  أي( وھ ل الب ي التأوي وه أي) ف ذين أجن ه ال ة علم تروه:  حمل ، س
  .  )١٤٢()الذين ھم نقباؤه ودعاته، المأنوسين بحكمته:  واإلنس ھھنا

ماعيلي  ر اإلس ال المفس ماعيل  –وق دين إس ياء ال ي  –ض ن ف ل الج ي تأوي الىف ه تع :  قول
س( ن واإلن ن الج وده م ليمان جن ر لس ة .وحش ذكور [:  )١٤٣()اآلي ل الم ذلك  –سلس زون ب ويرم

وده(و )١٤٤(المحتجب في إمام زمانه سليمان المستقر –لسلمان الفارسي  ه):  جن ي أھل دعوت  .يعن
لنسبة يعني أھل ا):  اإلنس(و، يجذبھم لالنضمام إليه، يعني من أھل النسبة األشرف:  )من الجن(

ه، األدون م في حجاب اب الظاھر، لكونه يعني سلسل المرتب لھ د .  )١٤٥(]وھو الب ا الجن عن بينم
دين القرشي اد ال ة:  الداعي اإلسماعيلي إدريس عم دعوة الباطن م أھل ال انوا في آخر ، ھ ذين ك ال

  .)١٤٦( -عليه السالم  -دعوة المسيح 

رآن اني الق ف وتالعب صريح بمع الطبع تحري ذا ب ند، وھ مس وى اآلث ى ، ه الھ ذب عل والك
ق ة، الح دھا الحقيقي ن مقاص ه ع راج آليات ى هللا وإخ راء عل ة، واالفت ى الفكري ث الفوض ، لب

ة ة، واالجتماعي الة  -، والديني اطنيون الغ ؤالء الب ه ھ دف إلي ا يھ و م ون بضوابط ، -وھ ال يلتزم
ل الصحيح ير، التأوي د التفس ة، وال قواع وا، وال أصول اللغ ا حمل ى م ى  ومت ات عل واھر اآلي ظ

اطني ، بواطن ال تدل عليھا تلك الظواھر ذلك المجال لب ا أفسحوا ب وال تفيدھا بحقيقتھا وال مجازھ
ة ، وتھدمها على معان أخرى تناقض ما ذكروه آخر ليحملھ وبذلك تصبح اآليات التي أنزلت لھداي

 .مجاال للعبث والھذيان، الناس وإخراجھم من الظلمات إلى النور

الىكما أ ه تع د:  (ول الغالم القادياني قول أتي من بعدي اسمه أحم .  )١٤٧()ومبشرا برسول ي
اني:  فھو الغالم، فزعم أنه ھو المقصود بھذه اآلية د القادي ه، أحم ة  بشرت بمجيئ ! ؟.  )١٤٨(واآلي

ع ، واآلية ال تدل على ذلك من قريب وال بعيد دايتھا عن تسبيح جمي إذ تتحدث سورة الصف من ب
ا، ات في السموات واألرض  سبحانهالمخلوق ه الصالة والسالم – فجاء ذكر نبين بصيغة  – علي

ات -عليه الصالة والسالم  -لتبين لنا أنه ) أحمد(: أفعل التفضيل .  أكثر تسبيحا  من جميع الخلوق
                                                           

  .  ١٧/ آية :  سورة النمل  )١٤١(
  .  ٢٦٣ص :  أساس التاويل:  القاضي النعمان اإلسماعيلي  )١٤٢(
  .  ١٧/ آية :  سورة النمل  )١٤٣(
ي : المستقر  )١٤٤( ن عل ھو الذي يتمتع باإلمامة في حياته، ويستطيع أن يحولھا إلى أبنائه من بعده، كالحسين ب

ر في نظر االسماعيليينوأبنائه من األئم–رضي هللا عنه– ن جعف ا المستودع. ة، وإسماعيل ب و : أم فھ
ل اظم في نظر م: الذي يتمتع باإلمامة في حياته، وال يستطيع أن يحولھا إلى أبنائه من بعده مث وسى الك

  .اإلسماعيلية
  .  ٣٣٩مزاج التسنيم، تفسير سورة النمل، ص :  ضياء الدين إسماعيل:  انظر المفسر اإلسماعيلي  )١٤٥(
    .١٤٣ص  زھر المعاني:  إدريس عماد الدين القرشي:  الداعي اإلسماعيلي  )١٤٦(
  ٦/ آية :  سورة الصف  )١٤٧(
ام(، نقال عن  ١٧نبذة من أحواله وأكاذيبه، ص :  المتنبئ القادياني:  انظر المفتي محمود  )١٤٨( ة األوھ ) إزال

  .  ٣٢٥، ص ٥للغالم القادياني، ط
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 .  )١٤٩(ال كما تبادر إلى ذھن ھذا العلج البليد

ة :  (فقال )١٥٠()اآلية.  واآلخرة له الحمد في األولى:  (كما أول قوله تعالى ذه اآلي أريد في ھ
اآلخرة، رسولنا أحمد المجتبى:  أحمدان المراد في األولى راد ب ذي يكون في آخر :  والم د ال أحم

  .)١٥١()أحمد القادياني:  أي.  المسيح والمھدي:  أي.  الزمان

صلى   –يه العظيمأن قوله  تعالى في وصف نب:  كما رأى القاديانيون وغيرھم من البھائيين
فأولوا اآلية على معنى ، يسد عليھم الطريق في إدعاء النبوة )١٥٢()وخاتم النبيين( –هللا عليه وسلم 

الوا أزق فق ذا الم اء:  (يخرجھم من ھ اتم األنبي ه خ ى، إن ر:  بمعن تم ال غي ه وحده صاحب الح ، أن
ه وحي إال بفيض خاتم ة ال يس ألحد أن يحظى بنعم تم ا، ول ه ، آلن إال ھوفال صاحب للخ وخاتم

د ة محم ن أم احبھا م ون ص تلزم أن يك ي تس وة الت ب النب ده يكس ه -وح لى هللا علي   ص
 .)١٥٣()-وسلم

لم - إن مسألة ختم النبوة والرسالة برسول هللا ه وس د   –صلى هللا علي ة بالضرورة عن معلوم
اع الصحابة  ،ثابتة بكتاب هللا وسنة رسوله، المسلمين  فھي من الثوابت في عقائد المسلمين وبإجم

لم  -وعلماء األمة منذ مبعث الرسول  ه وس ا -صلى هللا علي ى أن يرث هللا األرض ومن عليھ ، إل
 .)١٥٤(وخسران مبين في الدنيا واآلخرة، وميل إلى صريح الكفر، فالشك فيھا ھو شك بالقرآن

عني القراءة وت، )١٥٥( وقرأھا الباقون بكسر التاء، بفتح التاء) عاصم(قرأھا   –خاتم -وكلمة 
ى رساالتھم:  األولى يمن عل م والمھ ة، أنه كالحلقة المحيطة بھ ي الثاني ه آخرھم:  وتعن ا .  أن وكلت

 .)١٥٦( -صلى هللا عليه وسلم  – القراءتين تكذبان دعوى مدعي النبوة بعد رسول هللا

ه ول بأن ا الق لم   –أم ه وس اتمھم -صلى هللا علي يس بخ اء ول ة األنبي اقط، زين ول س ه أل، فق ن
 .  ولجوء صريح إلى التأويل الباطني لنص القراءتين السبعيتين، مخالف لعرف اللغة

ي عشرية   –يقول محمد الكاظمي القزويني يھم -من علماء الشيعة اإلثن ا :  (ردا عل ى أنن عل

                                                           
ج  )١٤٩( ار ال:  العل ن كف د م وجالواح ع عل م، والجم ر :  انظر.  عج ي بك ن أب د ب يخ محم ار الصحاح للش مخت

  .  ٤٤٩ص .  م١٩٢٢الرازي، الطبعة األميرية، القاھرة، 
  .  ٧٠/ آية :  سورة القصص  )١٥٠(
عن إعجاز المسيح، :  (، نقال عن١٧نبذة من أحواله وأكاذيبه، ص :  المتنبئ القادياني:  المفتي محمود  )١٥١(

  ).  ١٣٥ص للغالم القادياني 
  .  ٤٠/ آية :  سورة األحزاب  )١٥٢(
  .  ١٢٣، ١٢٢القاديانية نشأتھا وتطورھا، ص :  حسن عيسى عبد الظاھر  )١٥٣(
  .  ١٢٣، ١٢٢ص :  انظر المرجع السابق نفسه  )١٥٤(
ي طالب    )١٥٥( ـ٤٧٣(مكي بن أب راءات السبع،  ص ) :  ھ ري.  ٦٤٢التبصرة في الق جامع :  وانظر الطب

  .  ١٦ص / ٢٢آي القرآن جالبيان عن تأويل 
  .  ١٦ص / ٢٢جامع  البيان عن تأويل آي القرآن، ج:  الطبري:انظر  )١٥٦(
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  ٢٠٠٦) ٣(٢٠المجلد ، )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــ

ان رسول ، أدل )١٥٧(لكانت على بطالن دعوى التبيان، لو سلمنا جدال صحة ذلك ه إذا ك ك ألن وذل
اء  –هللا عليه وسلمصلى  -هللا  ة األنبي ول، زين ا يق ه كم ون ب م يتزين زم أن يكون أفضلھم ، وأنھ ل
ه، قطعا ه بمن ھو دون ه، واألفضل ال يصح أن تختم نبوت دم علي ا ال يصح التق ك في ، كم بح ذل يق

ول :  وأقول.  ألن به كمالھم وتمامھم، وعليه يجب أن يكون خاتمھم، أوائل العقول ذا الق إذا كان ھ
م أن ، وإذا كان األنبياء سابقين والحقين يتزينون برسول هللا ألنه أفضلھم، اصحيح فكيف جاز لھ

  .)١٥٨()والبھاء، الباب:  كما فعل الكذابان، ويبطلوا قرآنه، ينسخوا أحكامه

رين إن المفس راءات ف دد الق م تع ى )١٥٩(ورغ ى المعن أثيرا عل ك ت ي ذل رون أن ف و ، ال ي وھ
د  د محم وة بع اع النب لم صل -انقط ه وس ال.  -ى هللا علي دين فق ال ال بحانه بكم ا هللا س د أخبرن :  وق

ى .  )١٦٠()اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا( نا بحاجة إل فلس
ع ألحاديث .  أو يزيد أي شيء بعد نعمته سبحانه بإكمال ھذا الدين، من يستدرك عليه شيئا والمتتب

ده  عليه وسلم صلى هللا -رسول هللا  صلى هللا   –يرى أنھا قد أكدت ختم النبوة وانقطاع الوحي بع
صلى   –للشك أو التردد في كون رسول هللابحيث ال يبقى مجال ، بعبارات متنوعة  –عليه وسلم

د شرعه، ال نبي بعده، خاتم األنبياء  –هللا عليه وسلم ال.  وال شرع بع ان ق ال رسول :  عن ثوب ق
ول.  إن هللا زوى لي األرض فرأيت مشارقھا ومغاربھا:  (-هللا عليه وسلم صلى  -هللا  :  إلى أن يق

  .  )١٦١()ال نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين، كلھم يزعم أنه نبي، وأنه سيكون في أمتي كذابون

ى :  (وأول الغالم القادياني قوله تعالى يال من المسجد الحرام إل ده ل سبحان الذي أسرى بعب
جد ا ىالمس ة.  ألقص ال )١٦٢()اآلي راج:  (فق ن المع وعين م ى ن تمل عل ة تش ذه اآلي راج ، ھ المع
ذلك، والمعراج الزماني، المكاني ا أوصل هللا رسوله من ، وإال كان المعراج النبوي ناقصا ل فكم

اني من  حيث السير المكاني من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى كذلك أوصله في السير الزم
ى المسيح الموعود زمن شوكة اإلس ريم إل د الرسول الك ي عھ ان ف ذي ك ه  –الم ال ي نفس ، -يعن

لذلك فإن سيره ، وأطلعه على كال العھدين زمانا ومكانا، والذي ھو عھد انتشار البركان اإلسالمي
ه بالمسجد األقصى، الكشفي الشامل ر عن ان عب ذي ك ارك ھو ال ده المب ة عھ وھو ، شاھد أن نھاي

  .)١٦٣()وأوحى إليه بشأنه، في القاديان –يعني نفسه  –ود مسجد المسيح الموع

                                                           
د    )١٥٧( دي آل مال محم د حم ائي(أحم د الموت ) :  بھ اة بع ة والحي ة القيام ي حقيق ان ف ان والبرھ اب التبي كت

  .  ١٢٠لإلنسان، ص 
  .  ٩-٨ص .  البھائية في الميزان:  القزويني، محمد الكاظمي  )١٥٨(
رآن، ج:  انظر  الطبري، محمد بن جرير  )١٥٩( ل آي الق ن الجوزي، .  ١٦ص / ٢٢جامع البيان عن تأوي واب

رحمن د ال ير، ج:  عب ر.  ٣٩٣ص / ٦زاد المس ن عم د هللا ب رار :  والبيضاوي  عب ل وأس وار التنزي أن
  ٥٥٩ص :  التأويل

  .  ٣/ آية :  سورة المائدة  )١٦٠(
ي داود،  ج سليمان بن:  رواه أبو داود  )١٦١( د شاكر .  ١٣٨ص / ٤األشعث، سنن أب ذي، تحقيق أحم والترم

ه أصل في ٢٧٨ص / ٥واإلمام أحمد في مسنده  ج.  حديث صحيح:، وقال٤٦٦ص / ٦وغيره، ج ، ول
  .  ٢٢١٥ص / ٤ج:  صحيح مسلم

  .  ١/ آية :  سورة اإلسراء  )١٦٢(
  .٢١-٢٠بة إلھامية لغالم أحمد ص به، نقال عن خطالمتنبئ القادياني، نبذة من أحواله وأكاذي: المفتي محمود  )١٦٣(
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ال م ق ن :  (ث رقي م ب الش ي الجان ع ف جد الواق و المس ى ھ جد األقص ود بالمس إن المقص
  .)١٦٤()القاديان

ة ا بفلسطين المحتل ة عك ذي ، بينما تقول البھائية أن المسجد األقصى في مدين ان ال وھو المك
   .)١٦٥(بارك هللا فيه

ابقةبينما قال القاض يال:  أسرى:  (ي النعمان اإلسماعيلي  في تأويل اآلية الس ه ل ، أي سار ب
ان ي، والليل في التأويل مثل الستر والكتم اطن:  يعن م الب اه وسيره في عل ه رق ول.  أن ى أن يق :  إل

ك، أنه أسري به إلى بيت المقدس! ولذلك جاء في الخبر ؟ ى ذل م:  ومعن ه رقي في العل  .)١٦٦()أن
ا وبھذا التأو ه الصالة والسالم  –يل ألغى القاضي اإلسماعيلي معجزة اإلسراء والمعراج لنبين علي

  .  التي أثبتتھا اآلية الكريمة السابقة –

ه –ضياء الدين إسماعيل  –بينما أولھا المفسر اإلسماعيلي  ، من السبحان:  فسبحان[:  بقول
ھو :  واإلسراء:  إلى أن يقول.  )١٦٧(وھو استخراج الخبيء يعني أن المسري ھو المقام العمراني

ه) علي:  أي(لكفالة العين  )١٦٨(ارتقاء الناطق ة المستودعة لدي ك الصور االيماني في ، وتسلمه لتل
س، ذلك الوقت والحين ك األطل اني، وذلك على سطح الفل وھو ، المسجد األقصى في بعض المع

ھو القلب في :  والمسجد الحرام، ياألفق األعلى لدى الدائرة العاشرية المحفوفة بالنور الشعشعان
واني ك اللحظة بال ت ك الصور في تل ات تل ه ريحي ذي التأمت في اني ال ا (.  السر الرب ذي باركن ال

اطر :  يعني):  حوله ة(ببروز الف اطر، أي فاطم ا بالف ه) ويلقبونھ ا األنساب ، من ي اجتمعت بھ الت
باب ا موسى( .واألس يم) وآتين ي الم د ( يعن ز لمحم و رم لم  –وھ ه وس اب( –صلى هللا علي :  )الكت

ة :  )وجعلناه ھدى لبني إسرائيل(؟ .  يعني الھيكل دعوة الھادي ) يقصد اإلسماعيليين(يعني أھل ال
  .)١٦٩()يھديھم إلى الھيكل في كل دور

ة الشيخية الى :  )١٧٠(بينما أولت طائف ه تع يال(قول ده ل ذي أسرى بعب ة.  سبحان ال  )١٧١()اآلي
                                                           

  .١٧المرجع السابق نفسه ص   )١٦٤(
  .  ٢٨٧قراءة في وثائق البھائية، ص ) :  بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن  . د  )١٦٥(
  .  ٣٣٨-٣٣٧أساس التأويل، ص :  القاضي النعمان اإلسماعيلي  )١٦٦(
ي هللا ) أبا طالب(يليين، ويعتقدون أن  ھو أبو طالب في نظر اإلسماع:  المقام العمراني  )١٦٧( ھو الثاني بعد نب

راھيم  ه السالم  –إب ع –علي ه الرتب األرب ذي اجتمعت في الة:  ال وة، والرس ة، والنب .  الوصاية، واإلمام
:  واألنوار اللطيفة.  ٣٥٩انظر مزاج التسنيم ص .  وقام أبو طالب بالرتب األربع إلى أن بلغ محمد أشده

ه  .  ١٢٤طاھر بن إبراھيم الحارثي  ص :  اعيليللداعي اإلسم د ص (وقال الحارثي في كتاب ز الول كن
ه) :  ٢١٦ ي ابن ي طالب إال في عل د أب م تجتمع في أحد بع ه .  .إن الرتب األربع ل ذي تجتمع إلي ؟ وال

  ).  ھو مستقر الباطن ومركزه، وأساس الدين:  الرتب األربع
ة الرسول من :  والصامت.  صاحب الشريعة الظاھر:  ة، أيھو كل رسول جاء برسال:  الناطق  )١٦٨( خليف

ه  –علي :  بعده والذي تسلسلت منه األئمة وھو اطن.  -كرم هللا وجھ ل الب :  انظر.  وھو صاحب التأوي
  .  ٤٦أساس التأويل ص 

    .١٤٠-١٣٩تفسير مزاج التسنيم، تفسير سورة اإلسراء ص : ضياء الدين إسماعيل:  المفسر اإلسماعيلي  (١٦٩)
ائي، :  طائفة الشيخية  )١٧٠( دين األحس ن ال د زي وتسمى في بعض دول الخليج بالحساوية، وتنتسب للشيخ أحم

  )تاريخھا وعقائدھا.  طائفة الشيخية(انظر كتابنا  .  وقد انشقت عن اإلمامية اإلثني عشرية
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ىثم دن:  (وقوله سبحانه اب قوسين أو أدن ان ق دلى فك راج  )١٧٢()ا فت دتھم في المع ا يتفق وعقي بم
  .)١٧٣(النبوي

أويالت فاسدة ذه الت ة، وبالطبع فھ ة لمنطق اللغ ا مخالف ي أجمع ، وضوابط التفسير، ألنھ الت
رين ات المفس ا ثق حيح، عليھ ل الص ا النق ق عليھ ذاھب ، وال يواف دوا بم اطنيون  اعتق ؤالء الب فھ

ة، وأرادوا إخضاع آيات القرآن لھا، أذھانھم وأفكار معينة في ، بتحريف ألفاظه عن مظانھا اللغوي
رآن، فھذا تحريف ال تأويل، والخروج على قواعد تفسيره ا ، وتالعب بمعاني آيات الق وإخراج لھ

  .  وھو ما يھدف إليه ھؤالء الباطنيون الغالة، عن مقاصدھا الحقيقية

رآن ال ات للق دة ترجم انيين ع دةوللقادي ة الفاس أويالت المنحرف ة بالت ريم مليئ ى ، ك ارت إل أش
ا  ي شكري في بحثھ اف عل ريم(بعضھا الدكتورة عف رآن الك اني الق ة مع فال داعي ) حول ترجم

 .)١٧٤(لذكرھا خشية اإلطالة

اش الغ د ع ه لق اؤه وأتباع اني وخلف لالم  القادي اجرون باألباطي ده يت ن بع أويالت ، م والت
ل صحيح، وال خلق شريف، صمه دين قويموكل امرئ ال يع، الفاسدة دعي ، وال عق يستطيع أن ي
ه .  أو خليط منه . وما في القاديانية إال أمشاج كفر.  ما يشاء ا تعاف ولكنه الخليط الذي ال ينتج إال م

أقالمھم ، لذا فزع علماء المسلمين لفتنة القاديانية في أوطانھم ، النفس السوية ا ب وتصدوا لترھاتھ
ا بعض  -م ١٩٣٥فأصدرت محكمة بھولبور عام ، وألسنتھم امين اشترك فيھ بعد مناقشة دامت ع

ة  اء القادياني نة وبعض زعم ل الس اء أھ لمة  -علم ل زواج المس دم ح ة وع ر القادياني ا بكف حكمھ
والتحقا بكلية ، م بعث القاديانيون طالبين لألزھر الشريف١٩٤٠و، م١٩٣٩وفي عامي .  بقادياني

، والتحقق من مذھبھما، شكل لجنة للتحقيق معھما، علم بھما شيخ األزھر آنذاكفلما ، أصول الدين
ة برئاسة الشيخ ان :  وكانت ھذه اللجن د هللا اللب دين -عب ة أصول ال د كلي ة في ، عمي وكتبت اللجن

دأ ، واعتبرا ملحدين، وفصل الطالبان من الكلية.  أن القاديانيين كفار:  قراراتھا ا استن مب ومن ھن
تبع األزھر الشريفاس ة ب ن الدراس انيين م را .  )١٧٥(اد القادي را ال آخ ة وأخي ي محافظ أصدر مفت

نابلس الشيخ أحمد شوباش فتوى تحكم بكفر كل من يتبنى عقائد الجماعة األحمدية وذلك بناء على 
اريخ د المساجد بت تفتاء من رواد اح ق  ١٨ اس ادى اآلخرة المواف د وصف . ٢٠٠٥-٧-١٤جم وق

 .)١٧٦(رقة القاديانية أو األحمدية بأنھا فرقة ضالة غير إسالمية وتتبنى عقائد فاسدةالشيخ شوباش ف
ا ورة، وال تلقى أمثال ھذه الدعوات أنصارا لھ ة الموت ين ذوي األمزجة المنحرف واألھداف ، إال ب

                                                                                                                                              
  .  ١/ آية :  سورة اإلسراء  ١٧١)(
  .  ١٠-٨/ اآليات :  سورة النجم  )١٧٢(
  .٢٨٦شرح الزيارة  الكبير، ص :  حمد زين الدين األحسائيأ  )١٧٣(
ي شكري. د  )١٧٤( اف عل ة الشريعة والدراسات :  عف م بمجل ريم، بحث محك رآن الك اني الق ة مع حول ترجم

، السنة الخامسة عشرة، سبتمبر ٤٢/ العدد.  اإلسالمية، تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت
  .  م٢٠٠٠

  .  ٥٢ص :  القاديانية:  لخضر حسينالشيخ محمد ا  )١٧٥(
وطن .  انظر مقال االستاذ عدنان حطاب  )١٧٦( ة  صحيفة   -منبر دنيا ال ة فلسطينية يومي تصدر في الكتروني
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اقطة ة واإلسالمية ، الس ات العربي اء المجتمع ن أبن يھم -ولك ه إل ذي يوج عور ال د المس م الكي ، رغ
م  اك ضدھم ورغ ي تح ؤامرات الت اھرة -الم دة ط اھم عقي ين حناي ون ب إنھم يحمل ن ، ف يھم م تحم

دين ل ھؤالء المفس ي حبائ يطان، السقوط ف تھواھم الش ذين اس ى ، ال وة تخرج عل ورفض كل دع
 .  وسدنة الباطل، ثوابت دينھم بل تجعلھم كالبنيان المرصوص في وجه أدعياء النبوة

  
 الخاتمة

ن الدراس وء م ى ض ابقةعل ا، ة الس لت إليھ ي توص ائج الت م النت جل بعض أھ ، أود أن أس
 :وتتلخص فيما يلي

دين  .١ ذا ال د لھ ي أرادت الكي ، ال تختلف طائفة القاديانية عن غيرھا من فرق الباطنية الغالة الت
 .  والتشويش على عقائد المسلمين

دار فيھا مع التفسير :  ولىففي المرحلة األ:  بينت الدراسة عن أن التأويل مر بمراحل ثالث  .٢
م آي .  كشفا وفھما لمعاني النص الديني ة وفھ م يجد العرب المسلمون صعوبة في معرف ول

رآن تعملة، الق اليبھم المس ى أس ار عل رآن ج لوب الق تھم للنصوص، فأس ب معايش ى جان ، إل
ا باب نزولھ ة أس نص، ومعرف يھم إدراك مضامين ال ھل عل ك س ل ذل ه، ك ة إيحاءات .  ومعرف

ه وخطره، أصبح التأويل مصطلحا مستقال:  وفي مرحلة تالية وھو صرف اللفظ ، له أھميت
دليل ه ب ى يحتمل ى معن اه إل اھر معن ة.  عن ظ ة ثالث ي مرحل الة:  وف اطنيون الغ تغله الب ، اس

 .  صرف اللفظ عن ظاھر معناه إلى معنى قرروه في أذھانھم:  فأصبح التأويل عندھم ھو
أويالتھموضحت من خالل بعض   .٣ ة أن ال ضوابط للغالة في ت نھم ، األمثل د نجد الواحد م فق

أويالتھم للشيء ، يؤول الشيء الواحد تأويلين متناقضين وا في ت ادر أن يتفق م من الن كما أنھ
ه الھوى، الواحد ا شاء ل ؤول بم ى أن كل واحد ي دل عل ا ي وحسب انحراف مزاجه أو ، مم
اء اإلسالم ضواب.  اعتداله ذا وضع علم ولل ل المقب ذاھب الضالة ، ط للتأوي كي ال تتخذ الم

 .  والتيارات الھدامة من التأويل سندا ووسيلة لخدمة أغراضھا
إلدراك ما ، التأكيد على ضرورة معرفة الدارسين للعلوم الشرعية للتأويالت الباطنية الفاسدة  .٤

ذاھب ودسوه في كتب التفسير ا عن ق، حرفه أرباب الم اني خرجوا بھ ةمن مع ، واعد اللغ
 .  وأصول الشريعة ومقاصدھا

يزيدنا يقينا بقوة اإلسالم الذاتية على ، إن ثبات اإلسالم بشموخ أمام كل حركات الھدم والفتنة  .٥
ك، تجاوز المحن والمصاعب ودھم في ، ولكن مع ذل ذلوا قصارى جھ ى المسلمين أن يب فعل

، ورصد تحركات أعداء اإلسالم، رواستيعاب ثقافة العص، االستمساك بعروة اإلسالم الوثقى
 .  والعاقبة للمتقين.  ومواجھة كل ذلك بثبات ويقين

  
 المراجع

ري  - دأ، أزھ ن أحم د ب ور محم و منص ـ٣٧٠ت ( ،ب ة .)م١٩٦٦(  .)ھ ذيب اللغ ق تح .تھ قي
 .القاھرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ،إبراھيم األبياري

ن الجوزي  - د ا، اب رج عب و الف يأب ن عل رحمن ب المكتب  .١ط .زاد المسير  .)ھـ٥٩٧ت ( ،ل
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 .دمشق .اإلسالمي

يم  ،ابن تيمية - د الحل ة  .)ھـ٧٢٨ت ( ،تقي الدين أحمد بن عب ضمن مجموع  . ١ط . التدمري
 .  مطابع الرياض، الفتاوى

د العسقالني، ابن حجر - ن محم ي ب اري  .)ھـ٨٥٢ت ( ،أحمد بن عل تح الب حقق بإشراف  .ف
 .الرياض، رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء، بن بازعبد العزيز 

ن عاصم النمري، ابن عبد البر - د ب ن محم د هللا ب ن عب ان   .)ھـ٤٦٣ت ( ،يوسف ب جامع بي
 .  المدينة المنورة .المكتبة العلمية .العلم

د، ابن فارس - ة .)م١٩١٠( .)ھـ٣٩٥ت (  ،أبو الحسين أحم ه اللغ ة  ،الصاحبي في فق المكتب
 .القاھرة .فيةالسل

 .  مادة أول  ،بيروت .دار صادر، لسان العرب  .)ھـ٧١١ت ( ،محمد بن مكرم، ابن منظور -

ودودي - ى ،الم و األعل ة.  )م٢٠٠٠(  .أب اني والقاديانيّ ل وعرض . ١ط .القادي ة وتحلي دراس
 .بيروت، دمشق، دار ابن كثير، عبد الماجد الغوري :إعداد، علمي

 .  الرياض .ط الدار السعودية .القادياني والقاديانيّة  .ندويعلي الحسني ال  ،أبو الحسن -

ة واإلسالم .علي الحسني الندوي ،أبو الحسن - وة المحمدي لفية . القاديانية ثورة على النب ط الس
 .القاھرة

 .  القاھرة .دار الفكر العربي .أصول الفقه . )م١٩٧٤ت ( ،محمد بن أحمد، أبو زھرة -

و داود - ن األش  ،أب ليمان ب ـ٢٧٥ت ( ،عثس ـ١٣٨٨( .)ھ ي داود .)ھ نن أب دار   .١ط .س
 .،بيروت .الحديث للطباعة

ل  .القاديانية .)م١٩٨٣(  .إلھي نظير ،إحسان - ان السنة :دراسة وتحلي ، الھور، إدارة ترجم
 .  باكستان

د شاكر. مسند اإلمام أحمد  .)ھـ٢٤١ت ( ،أحمد ،بن حنبل - د محم ارف، شرح أحم  .دار المع
 .القاھرة

ديالغا - دان ،م ن حم عد ب ن س د ب ة  .)م١٩٨٥( ،أحم النبوة المحمدي وة ب تم النب دة خ دار  .عقي
 .الرياض .طيبة

ة   .)م١٩٥٦( .)البھائي(مد حمدي أح ،آل مال محمد - ة القيام كتاب التبيان والبرھان في حقيق
 .  بيروت .دار ريحاني .والحياة بعد الموت لإلنسان

ر - ن كثي ـ٧٧٤ت ( .إسماعيل ،اب ـ١٣٨٩(  .)ھ يم . )ھ رآن العظ ير الق ر  .٢ط .تفس  .دار الفك
 .بيروت

ر مطبوعة  ."النبوة عند القاديانية".  )م٢٠٠٣( .إسماعيل نوح ،معابدة - . رسالة ماجستير غي
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 . ٢١-٩ص   ،)بتصرف واخنصار( ،سامي عطا. د: إشراف، جامعة آل البيت

 .  القاھرة، عة األزھرجام، األحمدية كما عرفنا . )م١٩٣٩(  .خليل ،ويونس .أيوب ،فضلي -

اري - ماعيل، البخ ن إس د ب ـ٢٥٦ت (  ،محم ه  . )م١٩٥٣(  .)ھ اري وبھامش حيح البخ ص
 .  مصر. مطبعة البابي الحلبي . حاشية السندي

وي - د، البغ ن محم عود ب ن مس ن ب ـ٥١٠ت ( ،الحس وي  .)ھ نة للبغ رح الس ن ، ش ين ب الحس
راء ـ ٥١٦ت(  ،مسعود الف اؤوط وز .)ھ ق شعيب األرن هتحقي ـ١٣٩٠ .١ط .ميل المكتب ، ھ

 .  اإلسالمي بيروت

اوي - ر، البيض ن عم د هللا ب ـ٦٨٥ت (  ،عب ل . )ھ رار التأوي ل وأس وار التنزي ة  .أن المطبع
 .  القاھرة .المصرية

ن عيسى، الترمذي - د ب و عيسى محم ق ، ط الحلبي  ،سنن الترمذي .)ھـ٢٧٩ت (  ،أب تحقي
 القاھرة.  أحمد شاكر وغيره

 .  لندن –نشر الجماعة األحمدية  –) والقارعة، والطارق، روجالب(تفسير سورة  -

 .دار إحياء التراث العربي .الجامع ألحكام القرآن  .)ھـ٦٧١ت (  ،محمد بن أحمد، القرطبي -
 .بيروت

اني، مقالة بدون عنوان.  )م١٩٧٩(  .حبيب الرحمن ،الديونبوي - ذة من ، في المتنبئ القادي نب
  .اسطامبول .مكتبة أشيق، مودالمفتي مح .أحواله وأكاذيبه

، مالمح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة اإلسكندرية القديمة  ).م١٩٩٢(:  حربي عباس. د -
 .  بيروت .دار العلوم العربية  .١ط

اھر - د الظ ا.  )م١٩٧٣. (حسن عيسى ،عب أتھا وتطورھ ة نش ئون  .القادياني ة لش ة العام الھيئ
  .القاھرة .المطابع األميرية

 .قدمش .١ط .الجن حقيقة ال خيال ). م٢٠٠٣(  .سليم ،يالجاب -

اة في  . )ھـ٩١١ت(  ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري، السيوطي - ة الوع بغي
 .  صيدا  .المكتبة العصرية .تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم . طبقات اللغويين والنحاة

ر، الطبري - ن جري د ب ـ٣١٠( .محم ان عن   .)ھ رآنجامع البي ل آي الق ود ، تأوي ق محم تحقي
 .القاھرة .دار المعارف.  محمد شاكر

 .  بغداد .دار واسط، القاديانية واالستعمار االنجليزي .عبد هللا ،السامرائي -

ارم - و المك د. د ، أب د الحمي وليين .عب د األص ة عن دالالت اللفظي ة، ال ة األزھري  .ط المكتب
 .  القاھرة

 .  القاھرة .نشر محمد علي صبيح، الفرق بين الفرق . )ھـ٤٩٢ت ( .عبد القاھر  ،البغدادي -
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  ٢٠٠٦) ٣(٢٠المجلد ، )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــ

ن عمر ،الفخر الرازي - د ب دين محم ديس  .).ـھ١٤٠٦( .)ھـ٦٠٦ت (  ،فخر ال ، أساس التق
 .  القاھرة. مكتبة الكليات األزھرية .أحمد حجازي السقا. تحقيق د

ون، القاضي اإلسماعيلي - ل  . )م١٩٦٩( . )ھـ٣٦٣ت (  ،النعمان بن حي دعائمتأوي نشر   .ال
 . القاھرة، محمد حسن األعظمي

ماعيلي - ون ،القاضي اإلس ن حي ان ب ـ٣٦٣ت (  ،النعم ل .)م١٩٦٠( .)ھ ر  .أساس التأوي نش
 .بيروت. عارف تامر

د - دين ،العض ن ال ـ٧٥٦ت ( ،القاضي زي ب.  )ھ ن الحاج ى الب رح مختصر المنتھ دار  .ش
 .  بيروت .الكتب العلمية

ر ،الزمخشري - ن عم ود ب ـ٥٣٨ت( .محم ة . )م٢٠٠١(  .)ھ اء . ١ط .أساس البالغ دار إحي
 .  لبنان ،بيروت .التراث العربي

ي - ه ،المفت ود وزميل اني. )م١٩٧٩(  .محم ئ القادي ه، المتنب ه وأكاذيب ن أحوال ذة م ة  .نب مكتب
 .تركيا  ،استانبول .أشيق

 .  بيروت، المكتب اإلسالمي.  ٣ط  .تفسير النصوص  .محمد أديب. د:، الصالح -

نعانيا - ماعيل ،لص ن إس د ب ـ١١٨٢ت (  ،محم رام  .)ھ وغ الم رح بل الم ش بل الس  .س
 .بيروت، ط دار الجيل .)م١٩٨٠(

ي - ن ،األعظم د حس ة .)م١٩٧٣( .محم ة والقاديانيّ ة البھائي ي .١ط. حقيق ة األعظم  .مؤسس
 .  لبنان

راث الع  .التفسير والمفسرون  .)م١٩٧٣ت ( .محمد حسين. د ،الذھبي - اء الت يدار إحي  .رب
 .تبيرو

 .  بدون تاريخ، القاھرة، المطبعة السلفية .القاديانية  .الشيخ محمد الخضر ،حسين -

ـ١٣٤٦( .)ھـ١٣٥٤ت (  .محمد رشيد بن علي ،رضا - يم  .)ھ رآن الحك ار( تفسير الق  .)المن
 .  القاھرة .مطبعة المنار

 .  لكويتا .مكتبة الفالح .التعريف بالقرآن والحديث .)م١٩٨٤(  .محمد ،الزفزاف -

د هللا رمضان، البيان في الرجوع إلى القرآن  .محمد علي ،الالھوري - ر ، تعريب عب نشر بي
  .القاھرة، مطبعة االتحاد األخوي، قاديان، عضو الجمعية األحمدية، شمس الدين

 .دمشق  .٢ط .المناھج األصولية في االجتھاد بالرأي .)م١٩٨٥(  .محمد فتحي. د ،الدريني -

 .لبنان، صيدا .العرفان .١ط .البھائية في الميزان .)م١٩٤٧(  .د الكاظميمحم ،القزويني -

ة .)م ١٩٩٣(  .)ھـ٥٠٥ت (  ،محمد بن محمد حجة اإلسالم، الغزالي -  .١ط  .فضائح الباطني
 .عمان. دار البشير
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ة .)م١٩٩١(  .وآخرون .محمد يوسف ،البنوري - ة اإلسالمية من القادياني . ١ط. موقف األم
 .  شقدم .دار قتيبة

ة أسعد، النحلة األحمدية وخطرھا على اإلسالم .)م١٩٥٥( . محمود ،المالح - داد .مطبع .   بغ
تحقيق محمد ) م١٩٨٢ (  .التبصرة في القراءات السبع  .)ھـ٤٧٣(  .مكي بن أبي طالب  - 

 . الھند .الدار السلفية، غوث الندوي

د، القادياني - تفتاء .)م ١٩٠٧(  .ميرزا غالم أحم ة إلشاعة اإلسالم الج .االس ة األحمدي –معي
 . باكستان –الھور

 .  قاديان. ١ط تذكرة الشھادتين .)م١٩٠٧(  .ميرزا غالم أحمد ،القادياني -

 .  قاديان .مطبعة ضياء اإلسالم، حقيقة المھدي  .ميرزا غالم أحمد ،القادياني -

 . قاديان .الممطبعة ضياء اإلس .إلھامية خطبة .)ھـ١٣٩١(  .ميرزا غالم أحمد ،القادياني -

 .القاھرة .المعارف دار .وفلسفتھا اإلسكندرية مدرسة لتاريخ تمھيد . )م١٩٦٢( .نجيب .د ،بلدي -

د - ذير ،أحم يح .ن دي والمس ور المھ ي ظھ ول الصريح ف ة، الق المية األحمدي ة اإلس ، الجماع
 .  بدون تاريخ. حيفا، الكبابير

 .  دمشق .دار الفكر .١ط .أصول الفقه اإلسالمي ).م١٩٨٦( .وھبة. د ،الزحيلي -

ووي - ن شرف ،الن ى ب ـ٦٧٦ت(  ،يحي ووي  .)ھ لم بشرح الن ر .٢ط . صحيح مس ، دار الفك
 .-لى هللا عليه وسلم ص -باب رؤيا النبي ، كتاب الرؤيا
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