
 

 
 

اُت الَعْقِل   )17َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

ِة �� ِفَلسط�ن ا��تلة   ِحواُرنا مع القاديانيَّ
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

 

ل "أبو إبرا�يم"   ا����م،  األخ الكر�م أ./ عبدالقادر إبرا�يم املَُدلَّ

ة) �� الضفة الغر�ية رئ�س   ة (القادياِنيَّ ة األحَمِديَّ  ا��ماَعة/الطاِئَفة اإلسالِميَّ

ة    –طور كرم   ُة الَغرِ�يَّ فَّ ة.   -الّضِ  ِفَلْسط�ن اُ��َتلَّ

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،،، 

ي��   ةفيما  ا�ِ�تاِميَّ "  رسال��  بـ  �سّ��  ما  حول  و��نك  بي��  بدأ  الذي  ا��ماعة/الطائفة  ل��وار 
ًرا... اإلسالمية األحمدية صا�� وَتواُص�� معك ُمَؤخَّ  " ن�يجة اّتِ

 أما ملاذا ا��تامية؛ ف�ذا لألسباب اآلتية:

 واُصِل وا�ِ�واِر معك/معكم َل مسئوليَة االتصاِل والتَّ عن  ؛ وعليھ فأنا املسئول  أن�� أنا َمن تحمَّ
 ختامھ؛ من �عد اإليفاء للشق العل�� والعادل والرس�� من طر��. 

 ُق دو  ؛ بالرّد االستجا�ّي العل�ّ� العادل... وا��مد � ع�� فضلھ. ف�� وأ�دا�� من عم�� �ذااتحقُّ

 ِتَك ا��وار�ة، وضعف إم�اناتك العلمية ُة أ�ِليَّ ِة    ِقلَّ َ�َ� من ِعدَّ أوُجٍھ؛  أ�� عبدالقادر. و�ذا اتَّ
َك  َقّصِ وِتكراِر  و�سناِدَك  اآلَخر�ن،  ملؤلفاِت  إحاَلِتَك  وَك�َ�ِة  العادل...  العل��  ّدِ  الرَّ من  ِ�َك  َ��رُّ م��ا: 

ِم ا��ال!Copy & Pasteوَلْصِقَك (  ) ألقوال�م... وعليھ؛ فمن ا��كمة تف�ُّ

ٌم ا)؛ فأنا  �� حقيقة األمر؛ لقد اخَتَلَطت َعَ��َّ مشاعري ِتجاَ�ك (��ًصا وموضوعً  ... من  حز�ٌن ومتأّلِ
 ...سعيًدا وراِضًياناحية، ومن ناِحَيٍة أخرى َتِجُد�ي  

ٌم؛ فِلآل�ي:   أما ملاذا أنا حز�ٌن وُمَتأّلِ

  أقِسُم لك  عما انَزَلْقَت فيھ، و�داَيُتَك من �عد َضالٍل وانِحراف(ح�� ال��ظة)    عدِم رجوِعَك .
 ل�ان أ�َوُن َعَ��َّ من َفجيَعِة ضالِلَك وانحراِفك.  با� يا أ��؛ لو أ�ي أخِ��ُت ِبَوفاِتَك 

  عقيَدِتنا أصِل   �� وا�ِ�وارات  املُعا��ات  �ذه  ملثل  أصًال،  ا��دودة  مواِرِدنا،  لَتوجيِھ  َنْضَطرَّ  أن 
وِقَيِمنا...   بتقديِم  و�يماِننا  لإل�سانية؛  وَنْفٍع  َكرامٍة  مز�ِد  تحقيُق  ُمؤداُه  ِملا  توج�ِ��ا  عن  ِعَوًضا 
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ع��    ُ�لوِل العلمية... والعملية... اإلدار�ة م��ا والسياسية واالقتصادية واالجتماعية... إ��ا�
 أساٍس: من نقٍل ��يح، وعقٍل صر�ح، وفطرٍة سليمة.

   ��ح والظلم؛  والق�ر  االحتالل  مآ���  من  يكف��م  ما  ف��م  ا��تلة  فلسط�ن   �� الكرام  أ�َلنا  أنَّ 
واالن الِل  الضَّ ��ذا  أنتم  باِ�  تأتو�م  ثقٌة  ُكّ��  لكن  كما ِحراِف...  َسَيلِفظوُكم  أن  �َشعِبنا  ُثمَّ   ،

ةَلَفظوا أ��اَب األف�اِر امل��اِلَكِة وامل�َ�ِ�َئِة من َقْبل.   ا)   �عم؛ إنَّ ِفرَقَتُكم ا��اِرِجيَّ ا وَمنَ�ِ�ي� (َعَقِدي�
 أخطُر ع�� شعِبنا، وأَضرُّ بقض�ِتنا من �ؤالء جميًعا... 

 ملاذا أنا سعيٌد َوراٍض؛ فِلآل�ي: أما  

  َة    أدا�ي واِجَب الوفاِء تجاَ�َك �� مسئوليَّ ِبِصَف�� أًخا َجَمَعْت�� بك سنواٌت عز�زٌة من عمري... وَتَحمُّ
وملن   لنفِسِھ،  الظاِلِم  بمقاِم  واالنحراف  الضالل  �ذا   �� وأنت  مظلوًما...  أو  ظاملًا  لك  صَرِة  النُّ

 سُيِضّل... 

  و لنف���  �عد�م  ا�خوتقدي��  ومن  مباشر،  غ�ِ�  أو  مباشٍر  �ش�ٍل  عرفوك/عرفوكم  ن  ِممَّ �ي 
نات ... وقايًة (بفضل هللا) ول�س عالًجا... و�ال فإنَّ أغلَ�ُ�م ال  الناس، ِلَلقاٍح وَتطعيٍم ُمكَتِمِل املَُكّوِ

 �عرفوَنُكم أصًال، وال �عرفون عقاِئَدُكم الضالة املنحرفة...

  ِة ع�� ُعم، بفضِل هللا،  ازَددُت ًقا و�يماًنا �� إدرا�ي ِلَنصاَعِة عقيد�ي اإلسالمية وأح�اِم�ا املبِ�يَّ
. و�ذا �لھ من خالل البحث العل�� املتجّرِد ل��وانب ال�� األدلة وال��ا��ن ال��يحة الصر�حة

َل من خالِل�ا، واالنِدساَس ف��ا.  ُكم (م��زا غالم) ال�َسلُّ  حاول َدِعيُّ

   تيَحت �َ� الفرصة من
ُ
خالل �ذه املعا��ات وا��وارات ممارسة النقد الذا�ي، وتقديم �عض  أ

وا��� ��ا فيما بي�نا، و��ن اآلخر�ن ... لقطع الطر�ق ع�� �ل ما  مفا�يم اإلصالح وال��ضة؛ للتَّ
 من شأنھ االنِدساس إلينا، واإلساءة لنا بَوصِفنا ُمسلم�ن و��ساِنّي�ن. 

عبد أ��  التفصي�ّ�،  َك  رّدِ عدم  من  اإل�سانية  أفَ�ُم  دوائر�ا  ضمن  الواردة  ا��قائق  ع��  القادر، 
" وثيقة:   �� العر�ية  والقومية  النقلية،  والشرعية  والَعق�ّ�ِ  العقلية،  ر�ّ�ِ  الشَّ األساِس  وَنْقُض  َنْقُد 

ة   ِة األحَمِديَّ ة  – والِفطرّي ملا ُ�َسّ�� بـالطاِئَفِة اإلسالِميَّ ِة أنَّ "القاديانيَّ اَدِتنا أن  من ع" املرفقة، بُ��َّ
ِ�ك من التعرُِّض ل�ا. ال َنُردَّ عل��ا...  "!! و�التا��؛ ��رُّ

ال  ِبعيِھ  ُمتَّ واستف�اماِت  أسئلِة  عن  ُيجيَب  أن  �ستطيُع  ال  الذي  اِملْ��اَج  أو  ر�َعَة  الشَّ أو  يَن  الّدِ إن 
َبع... �� �ذه ا��ياة . و�ناًء عليھ؛ إنَّ قياَدَة ا��ماعة/الطائفة ال�� ال تمِلُك  �ستِحقُّ أن َيقوَد... أو أن ُي�َّ
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األجِوَ�َة ع�� أسِئَلِة واسِتف�اماِت أتباِع�ا (�ذا فضًال عن ُعموِم الناس) ال �سَتِحقُّ الطاعَة أصًال... إال  
َظَر؛ يا �داَك   مِعِن النَّ

َ
ٌة ع�� وجوِد�ا... فأ  هللا وأصَ�َ�ك. طاعة َمن مناِفَعُ�م! ومصاِ�َ�ُ�م! َمبِ�يَّ

ِد �و "الرَّد"؛وعليھ؛     ِضَك املباشر ل�ا بالرَّ َ�ك، وعدم �َعرُّ ألنھ ع�� الرغم من إلزامي لك    سأعتِ�ُ� َ�َ�رُّ
ٍص إال "َمقاَلٌة"باإليفاِء بالرد (بناًء ع�� اتفاِقنا وما ِسرنا عليھ)   ٍد وَتَملُّ ْض عنك من �عِد َتَردُّ   لم َيَتَمخَّ

كييفات الغر�بة.من االنفعاالت، والت ْصق، والتَّ  حّديات، والَقّصِ واللَّ

أصول ، ومعاي�� قياسية، وحقائقإليك َرّدي ع�� ما َوَرَد �� مقاِلك املذ�ور واملُرَفق؛ َجَعْلُ��ا ع�� ش�ل  
إما  نظر علمية عامة ��  فطر�ةأو    عقليةأو    نقلية.  َوَرَد  ما  �عاُقب  بحَسب  وا��  التَّ ع��  وسأجَعُل�ا   .

 َمقاِلك املرفق با��َمل:

 خو�ن ُة التَّ ر�ي باملقولة الشعبية: "  َقِضيَّ � ع��  (كما أسَمْيَ��ا): أقول: مجمُل مقاِلَك حول�ا يذّكِ الّ�ِ
ْس عل��ا نُكم،  �اَد املُر�ُب أن َيقوَل ُخذو�ي" وكما ُيقال بالفص��: "رأُسھ َبْطَحة يَحّسِ "... َمن خوَّ
��ذا الش�ل؟! �ل الذي ُقلُتُھ �� وثيق�� الرسمية فقط حقيقة ناصعة  يا عبدالقادر، ح�� ُ�سَتَفّز  

ح�� (بناء ع�� �ذه ا��قيقة)    فأنا �ل ما أعتقده فيكم  أنَّ ُمَؤّدى ا���ل وا��يانة واحد...عامة:  
نُكم �عد؛  اآلن �و ِشقُّ ا���ل وحْسب . فلماذا االنفعال واالضطراب؟! ما عندنا حول  فأنا لم أخّوِ

ٌم علينا ا��كم ع��  ِشّقِ ا��ي نَّ وحْسب؛ ونحن املسلمون ُمحرَّ انة عندكم ال يتجاَوُز الش�َ�َة والظَّ
 الناس بالش��ة والظن. أما مظا�ر الش��ة والظن فيكم ف�� �اآل�ي:

o  ِة
َ
باسِتضافـ ِفُكم!!  معاصـرةٍ   َ�َشرُّ ص�يونيـٍة  ��صيـٍة  وأخطـِر  ��    أخَبـِث  اإلفطار  طعام  إ�� 

 فلسط�ن ا��تلة.  –مدينة حيفا    –طائفتكم �� �ّ�ِ الَكباب��  /م��د مركز جماعتكم

o !ُة من ِمْثِل �سي�ِ�ُكم لباصات   املمنوَحُة لكم من الكيان الص�يو�ّي ا��تل!!  ال�س�يالُت األمِنيَّ
صور   كفر  أ�ا��  عام    –من  ا��تلة  (املنطقة  كرم  الكباب��  1967طور   �ّ� إ��  حيفا   –م) 
ن َ�عُ��ون ا��ط 1948(املنطقة ا��تلة عام   م) من أجل إحياء م�رجاناتكم. وال��يب أنَّ ِممَّ

ناًسا َ�عِرُفُ�م جيًدا يا عبدالقادر ممنوعون أصًال من مغادرة الضفة الغر�ية... وأنت  
ُ
األخضر أ

َلٌة أك�َ� بكث�ٍ� مما �انت عليھ �� االنتفاضة األو��!  ل، أموُرك ُمَدلَّ  نفسك، يا صديقي املدلَّ

o كفر صور    –�� ا��ارة الغر�ية    ُمِنحُتموُه لشراء قطعة أرض، و�ناء مركزكم  الدعم الذي– 
طور كرم. �ذا فضًال عن البعثات الدراسية ا��ارجية! ألبناء طائفتكم/جماعتكم؛ وال�� َبَلَغت 
عند أحد�م �� كفر صور الثالث ِ�عثات! و�و أصًال من املمنوع�ن من مغادرة الضفة الغر�ية؛  

�ن ا��تلة. وال َنْ�َس الَقَنوات الفضائية... باختصار؛ الدعم مفتوٌح لكم بال فضًال عن فلسط
ِلُكمحدود؛    ... أمِعن الفكر �� آخر أر�ع �لمات؛ يا �داك هللا. بَحَسِب إم�اِنُكم َوَسَعِة َتَحمُّ
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o الفلسطي�ية الوطنية!  السلطة!  مدن    �س�يالت   �� و�شاِطُكم  بل  ال  ِكُكم،  وتحرُّ لتواُجِدُكم 
 فة الغر�ية... الض

" ح�� ا�َ�ْ�ل "... اعتقاُدنا (عقيدًة) فيكم �و "عُدوٌّ عاِقل خ�ٌ� من صديٍق جاِ�ل؛ "ع�� �ل حال
ُن ف��ا " د أن نذ�ب معكم أ�عد مما  ا�ِ�ياَنةال��ظة... و�� ال��ظة ال�� َسَنَ�َيقَّ " عندُكم لن َنَ�َ�دَّ

ُ�ُه أو َنْ�َتقيِھ؛ و�نما واجٌب نل�ِ�ُمھُ نحن فيھ... اطمِ�ّن؛    .العدُل عندنا ل�س خياًرا َنَتَخ�َّ

ة  ذنوِ�ُكمأما أعذاُرُكم املطروحة لَدْفِع ُشُ��اِت وُظنوِن ا��ياَنِة ف�� أقبُح من   لوِكيَّ ... ل�وِ��ا (أي السُّ
ٌة ع��  ُسلوِك  ٍة ُكم) َمبِ�يَّ راٍت ِفْكِر�َّ َسٌة ِبَدوِر�ا ع��    َتَصوُّ ٍة    مفا�يَم اعتقاديٍة ُمنَحِرَفٍة... ُمؤسَّ ضالَّ

ة.  وشاذَّ

 حيَلَك إ�� ما �و مكتوٌب �� الصفحة (  :قضية إنجازات الطائفة/ا��ماعة
ُ
ا ألن أ )  3أِجُد�ي ُمضطر�

" وثيقة:  و من  ر�ّ�ِ  الشَّ األساِس  وَنْقُض  ِة  َنْقُد  اإلسالِميَّ بـالطاِئَفِة  ُ�َسّ��  ملا  والِفطرّي  الَعق�ّ�ِ 
ة   ة  –األحَمِديَّ ُم ��ا ملا ُ�س�� بــ "ا��ماعة/الطائفة اإلسالمية  ". تحت عنوان: "القاديانيَّ أموٌر ُ�َسّلِ
َت قبل أن َتْن�� غ�َ�ك عن ُخلُ ". أدعوك إ�� أن تقرأ ما �و مكتوب،  األحمدية بَّ

َ
َث وَتَت� ٍق وَتأِ�َي  وَتَ��يَّ

ُد �ذا الّديَن  : "... مرٌة أخرى؛ قال رسول هللا  ِمثَلھُ  َة إال ُمؤِمٌن، و�نَّ َهللا ليؤّ�ِ ... ال يدُخُل ا�َ�نَّ
ُجِل الفاِجرِ  ث: البخارّي  -الراوي: أبو �ر�رة   "بالرَّ ث: 6606الرقم ( -املصدر: ��يح البخارّي  –ا�َ�ّدِ  . ��يح). خالصة حكم ا�َ�ّدِ

 ة ُبوَّ ُة َخْتِم النُّ ِ��َّ م��زا غالم  : أقول:  َقِضيَّ ِبَ�ساَطٍة ُمطلقة؛ ُمعَتَقُدُكم الضال واملنحرف أن الدَّ
والن��   الرسول  بأنَّ  إيمانكم  عدم  زوم  واللُّ بالضرورة  �ع��  ورسول  ن��  �و  القاديا�ي  أحمد 

خاتم  محمد   آِخر)    �و  والرسل(بمع��  املعتقد  األن�ياء  �ذا  وتكييف  ت��ير  حاولتم  م�ما   ...
"الضال   بـ  ةال�افر  يَّ ّلِ "الّظِ و  تارًة،  ة"!  "الُ��وِز�َّ و  ة"!  "اَ��اِز�َّ و  ة"  "الالَحقيِقيَّ و  ة"  ِثيَّ و اُ�َ�دَّ  "

ة " يِقيَّ ّدِ َزْ�ٌغ    "... إ��الّصِ قلو��م   �� ع�� َمن  إال  ينط��  ال  الذي  الُ�راء؛  من  �لھ  ف�ذا  أخرى.  تاراَت 
َتتَ  ألن  دا��  ال  و�التا��؛  الناس...  من  يتحّدى  وَمَرٌض  َكَمن  القضية  �ذه   �� فأنت  أ��؛  يا  حدا�ي 

الوثيقة  طواح�ن ال�واء... إليك �ذه النصوص، ع�� س�يل التمثيل ول�س ا��صر، مما َوَرَد ��  
دت�� ��ا ُمؤّخًرا:  الرسمية ِ�ّ� وأتباعھ من �عده، وال�� زوَّ  ال�� تحوي نصوَص الدَّ

o "  الرسول �عد  النبوة  مالمح  يحدد  الن�ي�ن  خاتم  مف�وم  أن  نجد  �ش�ل وا��    و�كذا 
وج��. و�ذا املف�وم ما �ان إال ل�ي يب�ن علو شأن الن�� ب�ن األن�ياء من ناحية، واستمرار  
النبوة من �عده من ناحية أخرى وعدم انقطاع�ا. ولكن النبوة قد ُقيدت �شروط لم تكن  

ّص �� "وثيقُة عقائد ومفا�يم ا��ماعة    "ت محصورة �� األمة اإلسالمية.موجودة سابًقا، وأصبح  راجع �ذا النَّ

اإللك��ونية   برسال��  واملرفقة  الرسمية  األحمدية"  (  –اإلسالمية  ُمْحَتَوى )46صفحة  (أي:  َمنطوُق  �و  ما  بر�ك   �� قل   .
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... و�ٌل لكم!  ورسوُلُھ      وَمْضُموُن وداللُة) �ذا النص املكتوب؟! أل�س فتًحا لباٍب أغَلَقُھ هللاُ 
 من هللا العز�ز القدير.

o "  �ّ�الن يخ��  �عا��  هللا  أن  ا��قيقة  يقل "�ان   ولكن  ولم  الناس،  من  ُرُسًال  يصطفي  أنھ 
ا، فما �و الغرض الذي تفيده �ذه اآلية؟ إن   يصطفي". ولو �انت النبوة قد انقطعت ��ائي�

صيغة    �� جاءت  "يصطفي"  النكتة  �لمة  �ذه  يف�مون  لي��م  االستمرار،  وتفيد  املضارع 
األحمدية" الرسمية واملرفقة برسال�� اإللك��ونية    "ال�سيطة.  ّص �� "وثيقُة عقائد ومفا�يم ا��ماعة اإلسالمية  صفحة    –راجع �ذا النَّ

الشاّذ . قل �� ما �و َمنطوُق �ذا النص املكتوب أيًضا؟! ال بل ما �و مدلول �ذا االستف�ام  )74(
ين.   والَ���ن ع�� اللغة والّدِ

o " :مقالك" املرفق ما نصھ" �� ِ�ّ� إال أن��  ما َقَصْصَتُھ وَلَصْقَتُھ، أ�� عبدالقادر، من نصوِص الدَّ
امل�املات وا��اطبات ال�� تلقيُ��ا من هللا جل   -ِلَكو�ي مأموًرا من هللا-ال أستطيع أن أخفي  

. �ع��: "ِبْتلوم�� ِليھ"!! فعًال؛ إنَّ  )4صفحة (  " وة والرسالة بك��ة.شأنھ وقد َوَرَدْت ف��ا �لمُة النب
ِة ما ُي�ِ�ك".   "َشرَّ الَبِليَّ

o  ُكم (م��زا ُغالم أحمد) �� ا��افل وال�لمات الرسمية بالن�� والرسول َرِة لَدِعّيِ دعوُتُكم املتَكّرِ
ا... و���اقكم اسمھ دوًما بتعب�� "عليھ   السالم"... أال ُ�َعدُّ �ذا دليًال ع�� اعتقادكم  لفًظا ونص�

عاة؟!   نبوَتُھ املُدَّ

عاًء من عنِدك من قبل؛   لم أَ�ِ�ُمك �نا الحظ يا عبدالقادر؛ كما �� مسألة ا��يانة ال�� افَتَعْلَ��ا اّدِ
ٌن من َجْ�ِلَك وَضالِلك... �ٍ� من  ا��وار معك �� كث؛ فأ�� الكر�م  واعذر�ي    بالكذب، ولك�� ُمَتَيّقِ

" هللا:  يرحمھ  الشاف��  َمقوَلَة  عندي  َ�ْسَتْد��  وما  األحيان  وَ�َ�ْ�ُتھ،  إال  عاملًا  حاَ�ْ�ُت  ما 
�� �يحة، أو  حاَ�ْ�ُت جاِ�ًال إال َوَ��َّ ِة ال�َّ قِليَّ ِة النَّ ة �� الدليل وال���ان... آتيَك با�ُ��َّ " ا�ُ��َّ

ِة السليم  ر�َحة، أو الِفْطِر�َّ ِة الصَّ ة فتأتي�� بأحاديَث غ�� ثاِبَتٍة، أو أقواٍل، أو تفس��ات، أو  الَعْقليَّ
ٍة... إ��. يا أ��؛  ياٍت َ�واِئيَّ ة، أو َتَحّدِ تأو�الت، أو كشوف، أو مجازات، أو أنوار قلبية وأذواٍق ِعْشِقيَّ

 أنتم َ�عَم�ون؟؟!!   َ��اُلٍك ِفْكِرّيٍ ، وابِتذاٍل عق��ٍّ ، وَسَفٍھ نف���ٍّ با� عليك؛ �� أّيِ  

   واملسيح امل�دي  حول  املسلم�ن،  نحن  عقيَدِتنا،  ِص  ُمَ��َّ ع��  باالطالع  ل  الرد    تفضَّ مع 
ق ع�� أقوال فرقتكم/طائفتكم الضالة املنحرفة؛ من مصدٍر عل�ّ�ٍ َمْوثوق:   العل�ّ�ِ التفصي�ّ�ِ املوثَّ

"http://www.dorar.net/enc/firq/3538 ." 
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   "َس جماَعِتُكم/طائَفِتُكم ومن �عده أتباَعُھ قد ا�َ�َمكوا كث�ً�ا �� "َتْنخيِل من الوا�� أنَّ ُمَؤّسِ
صوِص والتفس��ات والتأو�الت... إ�� من ال��اث اإلسالمّي �ش �ل ُمِسّفٍ وُمغِرٍض؛ وانِتقاِء النُّ

الَكّذاب...  �ّ�ِ الدَّ �ذا  وِرساَلِة  ِة  ُنُبوَّ ع��  الشرعيِة  إضفاِء  آيات   ِ�َغَرِض  شأن  �ان  إذا  نقول: 
أن َنُرّد   �� كتابھ الكر�م أنَّ ف��ا ما �و ُمحَكٌم وما �و ُمَ�شاِبٍھ... وقد أَمَرنا ا��اِلُق    ا��الق  

إذا �ان األمر كذلك ولكالمھ �� كتابھ الكر�م املثل األع��.    ًعا؛ �  امل�شاِبَھ م��ا إ�� اُ��َكم... طب
ْو�� وآَكد أن َنُردَّ امل�شاِبِھ من كالِم ا�َ�ْلِق القاِصر�ن

َ
(�ذا إن َ��َّ َمْ�ُن    �� كالم هللا فِمن باب أ

ت عداَلُة �عضِ�م "مثل:   كالِمِ�م... وَ��َّ إ�� ما �و ُمحَكٌم أصًال)    ُمح�� الدين بن عر�ي"!!وَسَنُد 
هللا  منھ قال  ما  لكم  نقول  أك��؛  ُهللا   ...    رسولھ بالنقل ال��يح، والعقل الصر�ح،    وقال 

أيُّ  الناس...  من  م�ن  واملتقّدِ ر�ن  املتأّخِ من  َعّالٌن  وقال  ُفالٌن  قال  وتقولون  السليمة،  والفطرة 
ْم َ�ْسَتِجيُبوا َلَك  رى لقول هللا �عا��: "ُمتاَ�َعٍة لل�وى الذي أنتم فيھ َ�عَم�ون؟؟!! وهللا؛ إ�ي ال أ  َفِإن لَّ

هللا ِإنَّ  هللاۚ   َن  ّمِ ُ�ًدى  ِ�َغْ�ِ�  َ�َواُه  َبَع  اتَّ ِن  ِممَّ َضلُّ 
َ
أ َوَمْن  ْ�َواَءُ�ْمۚ  

َ
أ ِبُعوَن  َي�َّ َما  نَّ

َ
أ َ�ْ�ِدي  َفاْعَلْم  َال   

�َن  اِملِ  ليكم.انِطباًقا ع�� أحٍد كما أراُه ع  50الَقَصص:"اْلَقْوَم الظَّ

   ُھ َ�ِن واملَسانيِد وا�َ�واِمِع واملُْسَتدَر�ات من األحاديِث واآلثاِر ُ�لُّ من قال أنَّ ما َوَرَد �� ُكُتِب السُّ
َتُكم أنَّ أثًرا ما قد رواه ابن ماجة أو غ��ه م��م، يرحم�م هللا، �� ُسَنِ�ِ�م    ثاِبٌت...؟! ح�� ت�ون ُ��َّ

ن يج�لون �ذه ا��قيقة  أنھ ثابت؟!   يل"... أو ا�َ�َ�َلَة األغرار... ِممَّ لم يقل ��ذا إال "حاِط�� اللَّ
ا��دي�ية... وَخَ���ُ   املعيار�ة  عاَ�شُ��ا  ال��  ُة  الواقِعيَّ �شاِط  ا��قيقُة  ِنطاَق  أنَّ  عبدالقادر،  يا  �ا، 

ّكِ واالنِحطاِط عند أبناء األمة... تماًما؛   أمثاِلِكم وازِد�اِرِ�م يقُع دائًما ضمن مساحات ا�َ��ِل والشَّ
ِة املناعة �� جسم   كما �شاط الَفْ��وس وا�ُ�رثوم واملَْيكروب؛ يقُع دائًما ضمن مساحة َنْقِص/ِقلَّ

 اإل�سان...

  َ�اف لو  الكرام  ح��  ال��ابة  عن  نصوٍص  من  أوَردُتم  بما  لك/لكم  ال�سليم  ف�ل من ؛  َ�ْضنا 
م قول/ف�م ال��ا�ي  ْمنا  ع�� َنّصٍ َ��يٍح َصر�ٍح؟!  املعيار�ة األصولية أن أقّدِ �ذا إذا َسلَّ

 أساًسا ملَْ�ِن وَسَنِد ما �سَ�ْشِ�دون بھ ع��م. 

   األم�ن  ُمقاَرَنةٌ (ول�ست    ُمغاَيَرةٌ التاِلَيُة؛ الصادق  الن��  أثيم)    ؛ حاشا  كّذاٍب  بَدِ�ّ�ٍ  ُيقاَرن  أن 
ِ�ّ�. و�ذا من باِب    ارَتأْيُت وضَع�ا لبعٍض من الُفروقات ب�ن ن�ّ�ِ اإل�سانية    �سيطةٌ  ُكم الدَّ ون�ّيِ

" : ُ� األشياءُ حقيَقِة أنَّ �ا َتَتَم�َّ دُّ ... وِ�ِضّدِ دُّ ُيْظِ�ُر ُحْسَنُھ الّضِ  ": الِضّ
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ِ��ُّ م��زا بن غالم  الن��ُّ محمد بن عبدهللا   #  الن��ُّ الدَّ

1 

ِتِھ: "  من أقوالھ   مَّ
ُ
ِتِھ وأ ُة  عن ُنُبوَّ ُبوَّ َتُكوُن النُّ

ِإَذا   َيْرَفُعَ�ا  ُثمَّ  َتُكوَن،  ْن 
َ
أ  ُ َّ� َشاَء  َما  ِفيُكْم 

ْن َيْرَفَعَ�ا، ُثمَّ َتُكوُن ِخَالَفٌة َعَ�� ِمْ�َ�اِج 
َ
َشاَء أ

ُثمَّ   َتُكوَن،  ْن 
َ
أ  ُ َّ� َشاَء  َما  َفَتُكوُن  ِة،  ُبوَّ النُّ

ُثمَّ  َيْرَفَعَ�ا،  ْن 
َ
أ َشاَء  ِإَذا  ُمْلً�ا َيْرَفُعَ�ا  َتُكوُن   

ُثمَّ  َيُكوَن،  ْن 
َ
أ  ُ َّ� َشاَء  َما  َفَيُكوُن  ا،  َعاض�

ْن َيْرَفَعَ�ا، ُثمَّ َتُكوُن ُمْلً�ا 
َ
َيْرَفُعَ�ا ِإَذا َشاَء هللا أ

ُثمَّ  َتُكوَن،  ْن 
َ
أ  ُ َّ� َشاَء  َما  َفَتُكوُن  ا،  َجْ�ِ�ي�

ْن َيْرَفَعَ�ا، ُثمَّ َتُك 
َ
وُن ِخَالَفٌة َيْرَفُعَ�ا ِإَذا َشاَء أ

ِة.   ُبوَّ النُّ ِمْ�َ�اِج  َسَكتَعَ��  بن   "ثم  النعمان  الراوي: 

ث: األلبا�ّي  -�ش��  الصفحة  -املصدر: تخر�ج مش�اة املصابيح  -ا�َ�ّدِ

ث: 5306أو الرقم (  حسن ). خالصة حكم ا�َ�ّدِ

من   وفرقِتِھ/طائفِتِھ  نفسِھ  عن  أقوالھ  من 
" وُثُلث:  قرٍن  هللا  قبل  أخ���ي  إن  قد  �عا�� 

مراًرا وتكراًرا أنھ س��زق�� العظمة ا��ارقة،  
 �� جماع��  و��شر  القلوب،   �� ح��   � و�رّ�ِ
جميع   ع��  غالبة  و�جعل�ا  �ل�ا،  األرض 
 �� كماًال  جماع��  أبناء  وس�نال  الِفَرق، 
ا��ميَع   ُيفِحمون  لدرجة  واملعرفة  العلم 
و�ل   واآليات.  وال��ا��ن  صدق�م  نور  بقوة 

س��  �ذه  قوم  إن  الي�بوع.  �ذا  من  توي 
خارقة   بقوة  وتزد�ر  تنمو  سوف  ا��ماعة 
ح�� تحيط بالعاَلم �لھ. ستكون �ناك كث��  

العر سوف  امن  هللا  ولكن  والباليا،  قيل 
يز�ل�ا جميًعا من الطر�ق وسوف ُيِتمُّ وعده.  
إّياَي: سوف أباركك   ولقد قال هللا مخاطًبا 

س�ت��كو  امللوك  إن  ح��  بركة  تلو  ن  بركة 
وعوا   اسمعوا  املستمعون  فأ��ا  ب�يابك. 
ألنھ   صناديقكم   �� األنباء  ��ذه  واحتفظوا 

يوًما. يتحقق  سوف  الذي  هللا  التجليات  "  كالم 

 )410-409صفحة ( -) 2اإلل�ية، ا��زائن الروحانية ا��زء (

2 
ِتِھ  من الناس   عند ُمقاَوَمِتِھ �� ِرساَلِتِھ وُنُبوَّ

األدلِة   ِ�َعرِض  ورسالَتُھ؛  َتُھ  نبوَّ ُد  ُيؤّكِ �ان 
 وال��ا��ن واآليات القرآنية وال�ونية... إ��

الناس  من  ونبوتھ  رسالتھ   �� مقاومتھ  عند 
َف  التكيُّ يماِرُس  �ان  خاصة)  (واملسلم�ن 

كييَف املبَتَذل! وا�َ�ْوصَ   َلة املفضوحة! والتَّ

3 
األق���   ِتِھ  مَّ

ُ
أ القدس    م�ِ�ُد   �� َيَقُع 
 فلسط�ن ا��تلة   –الشر�ف  

  �� يقُع  األق���  ِفرَقِتِھ/طاِئَفِتِھ  م��ُد 
 ال�ند  –البنجاب    -قاديان  
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4 

َ�شُعُر    عند قراَءِتَك وَسماِعَك ملا َثَ�َت عنھ  
 بكراَمِتَك، وَتَتصّوُر م�اَنِتَك اإل�سانية 

نفسھ،  عند   عن  َكَتَبُھ  ملا  وسماعك  قراءتك 
واملَ�اَنة،   باإل�اَنِة  شعوٌر  ي�تاُبك  عنھ  وقيل 
جديَدٍة.   ٍة  ُحلَّ  �� الكذاب  ُمَسْيِلَمة  ًرا  ُمَتَصّوِ
وقوُلُھ �� �ذه املُغاَيَرة أعاله َغْيٌض من َفْيِض  

 ُ�راِئِھ 

5 

ِتِھ   ُنُبوَّ َعصِر  الراشدين    ِنتاُج    وخلفائھ 
تقر�ًبا) الَفْتُح العل�ّ�... والعم�ّ�...  (ِنْصُف َقرٍن  

ا  إ�ساني�

عاة وُخلفاِئِھ (َقرٌن وُثُلث   ِتِھ املُدَّ ِنتاُج َعصِر ُنُبوَّ
�ا، وُجرٌح ال   القرن تقر�ًبا) ُثْلَمٌة ال ُبدَّ من َسّدِ
ومن   اإلسالمية،  األمة  جسِد   �� ِمِھ؛ 

ْ
َأل من  ُبدَّ 

 �عده اإل�سانية 

بكم...)   الظن  أحَسّنا  إن  (�ذا  ا���ل  د  مجرَّ ُتُكم  َّ�� �انت  إن  "َتَ�َنطَّحون"  َحَسًنا؛  إذن  فلماذا 
. دواُء الَ�ّ�ِ السؤال،  (َتَتَعرَّضون) ِملا تج�لون/���زون عنھ �� الفضائيات وا��الس العامة... إ��

ُح"   َنطُّ م، ول�س "التَّ َعلُّ َعرُُّض) ملا أنتم فيھ مر��� وجا�لون أصًال.يا عبدالقادر، وِشفاُء ا�َ�ْ�ِل التَّ  (التَّ

ممارَسُة َدْوِر ال��يِة، واُ�ِ�ّب، والعاِشق... إ��، يا عبدالقادر، باَتت أساليَب ُمبَتَذَلٍة وَمفضوَحٍة...  
َمْطِوّ�ات  توز�ع  بمحاوَلِة  قمَت  لو  مثال!)  (مجّرد  فمثًال  واملر�دين...  األتباع  و�التا��  القلوب؛    لَكْسِب 
بات ا��ماعة/الطائفة األحمدية �� ا��ليل، وانت�� األمر أن "َكَتلوَك" (أي أوَسعوَك   وَمْ�شورات وُكَتّ�ِ
ا... فسُتصِبُح (من منظوِرَك االنِمحا�ّي! اإلنِفنا�ّي! الِعْشقّي!) ِبَمثاَبِة املَسيِح   نوَك درًسا َخليِلي� ضرً�ا) وَلقَّ

واملر�دين؛    الذي سار �� طر�ق اآلالم! من أجل �داية األتباع  َثمَّ  ومن  القلوب،  تكسب  و��ذا  األنام! 
تخسر   أن  من  هللا؛  �داك  يا  انَ�ِبھ  ومناِفِعِ�م...  مصاِ�ِ�ِ�م  أو  ومشاِعِرِ�م...  �عواِطِفِ�م  ُيقادون  مّمن 

ين مًعا، فينطبق عليك قول هللا   اِصَبةٌ : "الُدنيا والّدِ ، َتْصَ�ٰ� َناًرا  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعة، َعاِمَلٌة نَّ
ّ�،  .  4-2الغاِشَية:"َحاِمَيةً  ف��ِ النَّ اِفُكم  انحر واملفضوُح �و ما تبّقى لكم من �عد  املبَتَذُل  �ذا األسلوُب 

الَعَقِدّي... وضالِلُكم  الِفكِرّي،  وأمِر   و��اُلِكُكم  أمِرُكم...  انكشاِف  بمجّرِد  أن  الثقة  �ل  واثٌق  لك�� 
ال�اِفَرة   ة  الضالَّ الشعب  عقاِئِدُكم  ثورُة  وما  ومينو...  الدُّ أ��اُر  َتَ��اوى  كما  دا��  بالتَّ سَتَ��اوون 

ِتِھ (محمد   ظفر هللا خان أحد  الباكستا�ّي املسلم ع�� انِكشاِف َعوَرِتِھ، واكِ�شاِف عاِرِه؛ أنَّ وز�َر خارِجيَّ
  َعّنا ِبَبعيَدٍة... ) قاديا�يٌّ ضالٌّ منحِرٌف قضاة "ول�س رئ�س" محكمة العدل العليا �� األمم املتحدة

ُكم الرس�ّ�، كما �و، لرسال��  كما قلُت والَ�َ�ْمُت �� وثيق�� الرسمية املرفقة: " رِفَق ردَّ
ُ
وأِعُدُكم بأن أ

اإل�سانية   ال��ضو�ة  اإلصالحية  َخب  النُّ من  األمر  �عنيھ  من  �ل  إ��  سأوّج��ا  وال��  اإللك��ونية؛ 
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شر�َطةَ  والفلسطي�ية.  والعر�ية  ا  واإلسالمية  ِعلِمي� ا  َرد� يكون  أن  ا!)  إعالِمي� أ��   (ول�س  ًال،  ُمَدلَّ
ليَمِة  ِة السَّ ر�َحِة، والِفطِر�َّ ِة الصَّ �يَحِة، والَعقِليَّ ِة ال�َّ قِليَّ ِة النَّ ل؛ باألِدلَّ أرُفقھ كما   و�أنذا".  املَُدلَّ

ن  َك لُ�ّلِ من �عنيھ األمر ممن أرسلُت ل�م وثيق�� الرسمية؛ وقد تجاَوزوا املائ�� ��ص؛ ِممَّ َوَعْدتُّ
َنة... ف�ل تمل�ون  عرفوكم �ش�ٍل مباشر أو غ�� مباشر َنة، وِلَيح�� َمن َ��َّ عن َبّ�ِ ؛ ِلَ�ْ�َلَك َمن َ�َلَك عن َبّ�ِ
 العمل باِملْثل؛ من طَرِفُكم...؟!  ال��اعة والثقة، يا عبدالقادر، ع��

ٍة عند ا��ماعة/الطائفة األحمدية؛   ٍة إيمانيٍة َعَقِديَّ ولن يفوت�� أن أخِتم رساَلَة ا��تام �ذه ِ�َشّرِ َبِليَّ
املباركأال و��   امل�ِ�َد األق���  املغايرِة أعاله)    أنَّ  َ��!! أنَّ موِقَعُھ ل�س �� (كما ذكرُت ��  اتَّ قد 

لوا برؤ�ِة    ال�ند!!!  –إقليم البنجاب    –فلسط�ن ا��تلة!! و�نما �� قاديان    -�ف  الُقدِس الشر  َتَفضَّ
وَسماِع �َذْيِن املأفوَنْ�ن الباِرَزْ�ن من أحَمِدّ�ي فلسط�ن ا��تلة، وأحد�م (م. �ا�ي طا�ر) أستاَذك �� 

عبدالقادر:  األحمدية؛  يا  ش�ادتك   بحَسب 
)https://www.youtube.com/watch?v=pgu92mS_yuI :و�ل َيِ��ُّ ). يا أ��؛ كما يقول الشاعر

ِة ما ُي�ِ�ُك. واألغرب واألد�� أنَّ �ناك �� األذ�اِن ���ٌء ... إذا احتاَج ال��اُر إ�� َدليل . ِفعًال؛ َشرُّ الَبِليَّ
ال�ند!!! قد شدَّ الّرِحاَل إليِھ رئ�ُس    –إقليم البنجاب    –��� �� قاديان  فعًال بناًء قائًما للم��ِد األق

الطائفة/ا��ماعة األحمدية الشرق أوسطية �� فلسط�ن (أ. محمد شر�ف عودة) واحَتفى بھ، ال بل  
 وأجرى لقاًء فيھ. 

تُ يا عبدالقادر؛   ملا/فيما  َوَتفانيَك  و�خالَصَك  وطاَعَتَك  َتَك  ُجْنِديَّ لك  ُر  بھُنَقّدِ �و    ؤمُن  �ذا  (وَلَعلَّ 
ك عن ِعْلم؛ بحسب ش�ادتك)  ِ�ّ�ِ ا��امس قبل أستاِذك الذي أضلَّ َعك بمباَ�َعِة خليفِة الدَّ س�ُب َ�َسرُّ

قبل... من  فيك  �عِرُف�ا  وَ��ايا  ِخصاٌل  ول�س   ف�ذه  وال��يح؛  والصواب  با��ق  لك  ر�ا  ونقّدِ
، من ُدنيا وَنْفٍس وَجّرِد نفسك مما ال َبقاَء لھ  يا عبدالقادر؛ اتِق هللا  بالباطل وا��طأ والضالل...  

ُهللا   يجعِل  وم�اَنُتك    وَ�وى؛  م�اُنك  عبدالقادر؛  يا  والباطل...  ا��ق  ب�ن  فيھ  ُتَفّرَِق  ُفرقاًنا  لك 
 محفوظان �� قلوِ�نا وعقوِلنا ما َحي�نا... 

شِ�ُد هللا  
ُ
شِ�ُد ُ�لَّ من َعَرَف��  أ

ُ
اإلسالم الذي  وسيعِرُف��، أنا �اتُب �ذه السطور،  ، وأ أْن َلو �ان 

ِنْفُتھُ 
َ
ا) أو... إ�� لَكَفرُت بھ وأ ا (رافضي� ا، أو شيِعي� ا)، أو بر�ْلِو�� ا (قادياني� ورجعُت إ��  ،  َوَصَل�� أحمدي�
ُمسلِ  ثم  ومن  أّوًال  إ�ساٌن  فأنا  جديد؛  من  َحقٌّ  �و  عّما  باحًثا  اإل�سانيِة؛  ِع  غ��    م...مر�َّ والعكُس 

هللا   بفضل  لكن  ِقواُم�ا    ورحمتھ  ��يح.  �شر�عٍة  ًال  ُمَمثَّ اإلسالم  َر  �سَّ أن  اإل�سانيِة  وع��  َعَ�ّ� 
؛ أنَطِلُق منھ إ�� َصر�ِح العقل، وَسليِم الفطرة... �� �ذه ا��ياة.  ُة الثاِبَتُة؛ فف�ِ�ما ا�َ�قُّ  الكتاُب والُسنَّ
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ل ��داَيِتُكمعظيم  أسأل هللا العظيم رب العرش ال ؛ إن  الصراط املستقيم، يا عبدالقادر،  أن ُ��ّ�ِ
َب األمة اإلسالمية واإل�سانية َشرَُّكم وضالَلُكم  �ان مكتوً�ا �� اللوح ا��فوظ لكم ال�داية، أو   ُيَجّنِ

 ؛ إن �ان مكتوً�ا غ�� ذلك... رحمًة بكم. َفُكماوانِحر

وما زلُت  أ�� عبدالقادر املدلل؛   والقلِب ل�ّلِ حواٍر معك/معكم ع�� كنُت  العقِل  وسأبقى ُمنَفِتَح 
؛ ول�س كالًما ِقواُمُھ: اآلثار غ�� الثابتة، أو أساٍس من نقٍل ��يح، أو عقٍل صر�ح، أو فطرٍة سليمة

ليات! أو الُ��وز�ات! أو اَ��ازات! أو الُكشوفات! أو األنوار القلبية أو�الت! أو الّظِ فس��ات، أو التَّ ! أو  التَّ
ة... إ��.  ات الِعْشِقيَّ وِقيَّ  الذَّ

 تحيا�ي لك أ�� �� اإل�سانية؛ ��ًصا، وأسرًة، وُمحّب�ن.

 وهللا َوِ��ُّ ال�داَيِة وال�ادي إل��ا،،،

 

 ب و�احث إدارة مشروعاترِّ َد مس�شار ومُ *
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