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 الخامسالباب 

 الباطنية

 الفصل األول

 تمهيد في بيان خطر هذه الطائفة
 

مذذهب الباطنيذة مذن أخبذر وأرلأ المذذذاهبه وأهلذا مذن عتذاة الشذر وأفسذذد 

المخلوقاته وهم أعدى أعداء المسلمين قذديما  ودذديًا ه وقذد أ ذار  ذيال اإلسذال  

ابن تيمية ردما هللا إلى بعض عقائدهم نحو المسلمينه فذكر أن لهذم فذي معذالاة 

مشهورةه فإذا كانت لهم مكنة يسفكون لماء المسلمينه وإن  اإلسال  وأهلا وقائع

عجزوا لجئذوا إلذى الخطذا والمذاامرات السذرية  ذدهمه ودينمذا اسذتولوا علذى 

 البحرين وصارت لهم فيا لولة عاثوا فسالا . 

وكذذذلك دينمذذا تمكنذذوا مذذن الوصذذول إلذذى مكذذة والنذذاس فذذي الحذذ  قتلذذوا 

ألقذذوا بجًذذًهم فذذي بئذذر  مذذز ه الحجذذي ه بذذل دصذذدوهم كمذذا تحصذذد الحشذذائ ه و

وبعضهم لفنوهم في صحن المسجده وبعضهم تركوهم جًًا  منًورةه ثذم اقتلعذوا 

الحجر األسول وأخذوه معهمه وقتلوا مذن علمذاء المسذلمين ومشذائخهم وأمذرائهم 

 وجندهم ما ال يحصي عدله إال هللا تعالى. 

وب الصذليبية وهم لائما  مذع كذل عذدو للمسذلمينه فقذد كذانوا فذي أيذا  الحذر

أعظم أعوان النصذارىه فلذم يسذتول الصذليبيون علذى السذوادل الشذامية إال مذن 

جهتهمه وما لخل التتار بالل المسلمين إال بمعونتهمه فلقد كان النصذير الطوسذي 

 أبر  عيونهمه ولقد كان الخليفة مغترا  با. 

ة وما أن لخل التتار بغدال دتى در هم النصير الطوسي على قتل الخليف

وعشرات األلوف من المسلمينه وهد  علذيهم لورهذمه وقتذل النسذاء واألطفذاله 

وسبى من أرال سبيا من نسائهم وفضذحهنه وأغذرق كًيذرا  مذن كتذب المسذلمين 

 في نهر لجلة دتى تغير ماء النهر. 

وأعظم أعيالهم هو اليو  الذذ  يصذيب المسذلمين فيذا بذالء وكذربه كيذو  

 الشا ه وكيو  استيالء التتار على بغدال.  استيالء الصليبيين على سوادل

التتذذذار  كمذذذا كانذذذت أعظذذذم مصذذذائبهم يذذذو  أن نصذذذر هللا المسذذذلمين علذذذى

 والصليبيين والعبيديين. 

وقد أوجز البغدال  عداوة الفذرق الباطنيذة لالسذال  والمسذلمين فذي كالمذا 

 اآلتي فقال: 



أعظذذم مذذن ))اعلمذذوا أسذذعدكم هللا أن  ذذرر الباطنيذذة علذذى فذذرق المسذذلمين 

 ذذرر اليهذذول والنصذذارى والمجذذوس علذذيهمه بذذل وأعظذذم مذذن الدهريذذة وسذذائر 

أصناف الكفرة عليهمه بل أعظم من  رر الدجال الذ  يظهر في آخر الزمانه 

ألن الذين  لوا عن الدين بدعوة الباطنيذة مذن وقذت ظهذور لعذوتهم إلذى يومنذا 

لدجال ال تزيد مدتها أكًر من الذين يضلون بالدجال من وقت ظهورهه ألن فتنة ا

 . (1)أكًر من عدل الرمل والقطر((عن أربعين يوما  وفضائح الباطنية 

والسذذذبب أن مذذذن ذكذذذرهم البغذذذدال  خطذذذرهم ظذذذاهر وعذذذداوتهم معروفذذذة 

والنذذاس يحذذذرونهم بطبيعذذة الحذذاله ولكذذن الضذذرر الشذذديد يذذأتي ممذذن يتظذذاهر 

ال الباطنيذذة فذذي باإلسذذال  فيغتذذر بذذا المسذذلمونه فيطعذذنهم مذذن خلفهذذم كمذذا هذذو دذذ

مختلف عصورهمه وقلما تجد كاتبا  من علماء المسلمين مذن المذارخين وعلمذاء 

 الفرق إال وهو يذكر من أفعال هاالء بالمسلمين ما تقشعر لا الجلول. 

وقد وصف ابن كًير ردما هللا عداوتهم ووقيعتهم بالمسلمين دينما قذالهم 

حذ  آمنذون مطمئنون...قذال ال أبو طاهر الجنابي ووصلوا إلى مكةه والنذاس فذي

 عن ذلك: 

))فانتهب أمذوالهمه واسذتباق قتذالهمه فقتذل فذي ردذاب مكذة و ذعابها وفذي 

المسجد الحرا  وفي جوف الكعبة مذن الحجذاخ خلقذا  كًيذرا ه وجلذس أميذرهم أبذو 

طاهر لعنذا هللا علذى بذاب الكعبذة والرجذال تصذر، دولذاه والسذيوف تعمذل فذي 

فذذي الشذهر الحذذرا ه فذي يذذو  الترويذذة الذذ  هذذو مذذن النذاس فذذي المسذجد الحذذرا ه 

أ رف األيا  وهو يقول: ))أنا هللا وباهلل أناه أنا أخلق الخلق وأفنذيهم أنذا((. فكذان 

الناس يفرّون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة فال يجد  ذلك عنهم  ذيئا  بذل يقتلذون 

 هم في الطواف...((( إلى أن قال: وهم كذلكه ويطوفون فيقتلون و

))فلما قضى القرمطي لعنا هللا أمرهه وفعل ما فعل بالحجي  من األفاعيذل 

القبيحذذة أمذذر أن تذذدفن القتلذذى فذذي بئذذر  مذذز  ولفذذن كًيذذرا  مذذنهم فذذي أمذذاكنهم مذذن 

الحذذر  وفذذي المسذذجد الحذذرا . وهذذد  قبّذذة  مذذز ه وأمذذر بقلذذع بذذاب الكعبذذة ونذذز، 

ن جذر  هذاالءه وقذد الذال مذا ذكذره عذ (2)كسوتها عنها و ققها بذين أصذحابا...((

 .  (3) ددل بعض العلماء عدل من قتل بًالثة عشرة ألف نسمة

وكان  يال اإلسال  ابذن تيميذة ردمذا هللا مذن أ ذد المحذذرين مذن الباطنيذة 

 سألا عنهم بجواب طويل جاء فيا:  لمعرفتا الواسعة بمذاهبهمه وقد أجاب من

                                                 
 . 382(  الفرق بين الفرق ص 1)

 . 160ص  11(  البداية والنهاية خ2)

 . 39(  كشف أسرار الباطنية ص 3)



ونص بالنصذذيرية  ))هذذاالء القذذو  المسذذما
هذذم وسذذائر أصذذناف القرامطذذة  (4)

الباطنيذذة أكفذذر مذذن اليهذذول والنصذذارىه بذذل وأكفذذر مذذن كًيذذر مذذن المشذذركينه 

و ذذررهم علذذى أمذذة محمذذذد صذذلى هللا عليذذا وسذذلم أعظذذذم مذذن  ذذرر الكفذذذار 

المحاربين مًل كفار التتار والفرن  وغيرهمه فإن هاالء يتظاهرون عنذد جهذال 

فذذي الحقيقذذة ال يامنذذون بذذاهلل وال المسذذلمين بالتشذذيع ومذذواالة أهذذل البيذذته وهذذم 

برسذذلولا وال بكتابذذذا وال بذذذأمر وال بنهذذذي وال بًذذذواب وال بعقذذذاب وال بجنذذذة وال 

 بنار...((. 

إلى أن قال: ))فإن كانت لهذم مكنذة سذفكوا لمذاء المسذلمين كمذا قتلذوا مذرة 

الحجاخ وألقوهم في بئر  مز ...(( إلى أن قال: ومن المعلو  عندنا أن السوادل 

الشذذامية إنمذذا اسذذتولى عليهذذا النصذذارى مذذن جهذذتهمه وهذذم لائمذذا  مذذع كذذل عذذدو 

هم للمسذذلمينه فهذذم مذذع النصذذارى علذذى المسذذلمينه ومذذن أعظذذم المصذذائب عنذذد

 انتصار المسلمين على التتار. 

النصذذارى علذذى ثغذذور  -هللوالعيذذاذ بذذا–ومذذن أعظذذم أعيذذالهم إذا اسذذتولى 

 اإلسال . 

سذال  وقتلذوا خليفذة بغذدال وغيذره مذن ملذو  ثم إن التتار ما لخلوا بذالل اإل

المسلمين إال بمعونتهم وماا رتهمه فإن منجم هوالكو الذذ  كذان و يذرهم وهذو 

النصير الطوسيه كان و يرا  لهم بالموثه وهو الذ  أمر بقتل الخليفذة وبواليذة 

 . (5)هاالء((

ول  يسذتحقا. يقذوفي كتب الباطنية من المذدق والتمجيذد لهذذا المجذر  مذا ال

 مصطفى غالب عنا: 

))دتى أخضع هوالكو خان قلعتي ))آلموت((ه ))ميمون ل (( فعًر علذى 

هذا الفيلسوف الكبير فذي مرصذد القلعذةه فاقتذاله الجنذد إلذى هوالكذو خذانه ولمذا 

مًل بين يديا أكرما وطلب منا أن يلتحق بخدمتا كو ير لذاه فذرفض فذي بذال  

اإلسذماعيليةه فوعذده خيذرا   ذريطة أن األمر إال إذا أمن على أرواق وممتلكذات 

يرافقذذا فذذي دملتذذا علذذى بغذذداله وهكذذذا انتقذذل هذذذا الفيلسذذوف العظذذيم إلذذى خدمذذة 

 لى المحافظة على اإلسماعيلية((. هوالكو خان بعد أن أخذ منا العهد ع

 ثم قال عن إ ارتا على هوالكو بقتل خليفة المسلمين: 

ء بنذي عليذا بذأن يقتذل آخذر خلفذا))وبعد أن تم لهوالكو ادتالل بغدال أ ار 

 العباس المستعصم باهلل((. 

                                                 
 لراسة النصرية .(  ستأتي 4)

 . 152 – 149ص  35(  مجمو، الفتاوى خ5)



 مسلمينه ونهب ما  اء منها: ثم قال عن سرقتا كتب ال

))واغتذذنم فرصذذة وجذذوله فذذي بغذذداله فجمذذع كذذل مذذا تمكذذن مذذن جمعذذا مذذن 

انظر كيذف يسذمي تلذك  -الكتب النالرةه وقيل: إن مكتبتا أصبحت بعد فتح بغدال

 . (6)أربعمائة ألف مجلد(( تضم أكًر من–الفاجعة فتحا  

ولقد ظل هذاالء علذى عذداوتهم للمسذلمينه ورغذم تشذتت النصذيرية قذديما  

لكنهم ظلوا يعملون في الخفاء بنشاطه إلى أن استطاعوا الوصول إلى الحكم في 

هذم  سوريا في هذا العصر على دين غفلة من المسلمينه فما كان لهم هّم مًل هّمِّ

لسنة في سذوريا وفذي غيرهذاه وأفعذالهم اليذو  تعيذد القضاء على المسلمين أهل ا

 هم قديما . إلى األذهان فعل أسالف

  تعذاون 1967ولهم في الحروب التي جرت بين العرب واليهول في سنة 

كمذا قذال المطلعذون علذى أخبذارهم اليهذول مذن ادذتالل  -ظاهر وخفيه إذ مكنذوا

األرلن ومذن لبنذان ومذن  -هضبة الجذوالن والقنيطذرة–أجزاء كبيرة من سوريا 

 . (7)لقاء اتفاقيات سرية ومصالح مشتركة

ومذذن الماسذذف أن تجذذد الكًيذذر مذذن أهذذل الكتذذب مذذن أهذذل السذذنة قذذد انخذذد، 

بنفاق هاالء الباطنيةه فصالقوهم وأمذدوهم بذاألموال متناسذين مذا تنطذو  عليذا 

نيذذات هذذاالءه ظذذانين أن تغيذذر األسذذماء قذذد أخذذرجهم عذذن ليذذانتهم ودقذذدهم علذذى 

 مين. المسل
 

 * * ** * * * * * * * * * * * * *  * * * 

                                                 
 . 588 – 587(  انظر أعال  اإلسماعيلية ص 6)

 (  اقرأ كتاب سقوط هضبة الجوالن .7)



 الفصل الًاني

 متى ظهر مذهب الباطنية
علذى نحذو مذا  -اختلفت كلمة العلماء دول تحديذد ظهذور هذذا المبذدأ الهذدا 

وقد ذهب بعض العلماء إلى التحديذد بذالزمنه  -ظهور الفرق -قدمنا في بيان بدء

هـه 250هــ وقال آخرون: في سنة 205فذكر أن الباطنية ظهر مذهبهم في سنة 

 وبعض العلماء يقول: مائتين وكسر. 

أن لعذذوة الباطنيذذة ظهذذرت فذذي  مذذن المذذأمون  وذكذذر أصذذحاب التذذواريال

وانتشرت في عهد المعتصمه ومذنهم مذن نسذب الباطنيذة إلذى الصذابئين بحذّرانه 

 ويذكر البغدال  أنهم لهرية  نالقة. 

 ويقول الديلمي في بيانا لنشأتهم: 

 -سذلا هللا علذيهم طوفذان نذوق –))اعلم أن ابتداء و ذع مذذهب الباطنيذة  

كذان فذي سذنة خمسذين ومذائتين مذن –ه وصذاعقة ثمذول وريح عال ودجذارة لذوط

 . (8)الهجرة((

 وقال عندما  ر، في تفصيل مذهبهم: 

قطع هللا –))اعلم أن مذهب الفرقة الغويّة الضالة الشقية المسماة بالباطنية 

دذدث بعذد –على ما نقلا العلمذاء –لابرهاه وبتا أواخرهاه وألحق أولها بآخرها 

 . (9)رة((مائتي سنة وكسر من الهج

 ويقول البغدال  في بدء ظهور الباطنية: 

))ومذنهم مذن نسذب الباطنيذة إلذذى الصذابئين الذذين هذم بحذّران...(( إلذذى أن 

يقول: ))قال عبد القاهر: الذ  يصح عند  من لين الباطنية أنهم لهرية  نالقذة 

 . (10)يقولون بقد  العالم((

الحمذال  إلذى أن نشذأة  بينما يذهب الشيال محمد بن مالك بن أبذي الفضذائل

الباطنية كان في سنة مائتين وست وسذبعينه دينمذا قذا   عذيمهم ميمذون القذداق 

 . (11)بإنشاء هذا المذهب الخبير وهو و مالؤه الذين كانوا على  اكلتا

والذ  يظهر لي أن سبب اخذتالف العلمذاء فذي تحديذد نشذأة الباطنيذة يعذول 

 إلى عوامل عدة من أهمها: 

                                                 
 . 3(  بيان مذهب الباطنية وبطالنا ص 8)

 . 18(  بيان مذهب الباطنية وبطالنا ص .9)

 . 294(  الفرق بين الفرق ص 10)

 . 32ار الباطنية ص (  انظر كشف أسر11)



غمذذوض أمذذر الباطنيذذة فذذي ألوار كًيذذرة مذذّر بهذذا تذذاريخهمه كذذل وادذذد مذذن  .1

 العلماء أّرخ لهم دسب ما وصل إليا من أخبارهم. 

أن مذهب الباطنية نفسا يقبل تلك االختالفات...فمن قال: إنهم ظهذروا فذي  .2

 اإلسال ه فلما يبدونا من تظاهرهم با وتشيعهم أيضا  آلل البيت. 

عذذول إلذذى مذذا قبذذل اإلسذذال  مذذن أفكذذار الصذذابئة أو ومذذن قذذال: إن أفكذذارهم ت

الدهريةه فلما وجده من آرائهم الكًيرة التي بدا عليها طابع الدهريذة أو الفالسذفة 

القدماء أو البرهميذة أو اليهوليذة أو النصذرانية أو البوذيذةه ألن مذذهب الباطنيذة 

 خليا من  تى الديانات. 

نذذذت األسذذذباب فذذذإن الذذذدعوة والحقيقذذذة التذذذي يجذذذب أن نذذذدركها أن مهمذذذا كا

الباطنية يحوطهذا كًيذر مذن الغمذوض خصوصذا  فذي بذدء أمرهذاه أ  فذي الذدور 

الذذذ  يسذذمونا ))لور السذذتر((  إذ ال يذذتمكن أدذذد مذذن معذذرفتهم والكتابذذة عذذنهم 

الكتابة الدقيقةه ومهما كان فإن عقائد الباطنية على العمو  قد استمدت من عقائد 

 قديمة. 

ولكن بدأ التخطيا إلقامة هذا المذهب في اإلسذال  كمذا يتذرجح مذن أقذوال 

هـ أ  بعد انتشار اإلسال  وعز أهلا باه وانطفاء 300و200العلماء ما بين سنة 

نذذذار المجوسذذذيةه كسذذذر صذذذليب النصذذذارىه وكسذذذر طذذذاغوت الوثنيذذذةه ولدذذذر 

 اليهوليةه و رب الذلة والمسكنة عليهم. 

ا يخططون في الخفاء لطريذق ينفّسذون بهذا عذن فأكل الحسد قلوبهمه وبدأو

أدقالهم للنيل من اإلسال  وأهلاه فاهتدوا إلى هذذه الطذرق التذي سذيأتي الحذدير 

عنهاه ليستيقن طالب العلم أن ما نعايشا في عصرنا هذذا مذن مذاامرات ظذاهرة 

وخفيذذة علذذى اإلسذذال  وأهلذذا إنمذذا هذذو امتذذدال لتلذذك الحركذذات األصذذول فذذي ذلذذك 

 ما تخمد دينا  وتنشا أديانا  أخرىه والهدف وادد على امتدال الزمن. الزمنه وإن
 

 * * ** * * * * * * * * * * *  * 
 



 الفصل الًالر

 الغرض من إقامة هذا المذهب وكيف تأسس
قا  هذا المذهب الهدا  من أول األمذر علذى النيذل مذن اإلسذال  وأهلذاه إمذا 

 ل الشكو  في قلبا. بإخراخ المسلم عن لينا بالكليةه أو بإلخا

ولقد استفاض العلماء في بيان ذلك كلاه واتضح أن قيا  هذا المذذهب كذان 

 ألسباب كًيرة ومقاصد خبيًة من أهمها: 

إبطذذذال اإلسذذذال  والقضذذذاء عليذذذا وعلذذذى أهلذذذاه أو  عزعتذذذا مذذذن نفذذذوس 

 المسلمين أو تشكيكهم فياه وإدالل المجوسية واإللحال محلا. 

قامة دكذم عذا  فذي األرض تسذيطر عليذا اآلراء من أجل ذلكه ومن أجل إ

 الباطنيةه وينفذ فيا دكمها..قا  هذا المذهب. 

 واتخذ أهلا عدّة أقنعة تستّروا بها لتحقيق ما يهدفون إليا منها: 

اعتمذذالهم علذذى تأويذذل النصذذوص تذذأويالت تنذذافي مذذا يقذذرره اإلسذذال   -1

 ويأمر با. 

إظهار التشيع لعلمهم بأن مذهب التشيع يحتمذل كالمهذمه إذ لذم يجذدوا  -2

مدخال  إلى اإلسال  إال من جهة إظهار التشيع واالنتساب إلى المذهب 

 الشيعي. 

 كما يلي:  -(12)فيما يذكر الغزالي–وقد تم تأسيس هذا المذهب 

 ))تم في اجتما، لقذو  مذن أوالل المجذوس والمزلكيذة و ذرذمة مذن الًنويذة

 ال الذذديلمي: وبقايذذا -الملحذذدينه وطائفذذة كبيذذرة مذذن ملحذذدة الفالسذذفة المتقذذدمينه 

 في ديلة يدفعون بها اإلسال .  (13)..جمعهم نال وا توروا-الخرمية واليهول

وقالوا: إن محمدا  غلب علينا وأبطل لينناه واتفق لا من األعوان ما لم نقدر 

أيد  المسلمين من المملكة بالسذيف على مقابلتهمه وال مطمع لنا في نز، ما في 

والحذذربه لقذذوة  ذذوكتهم وكًذذرة جنذذولهمه وكذذذلك ال مطمذذع لنذذا فذذيهم مذذن قبيذذل 

المنذذاظرة لمذذا فذذيهم مذذن العلمذذاء والفضذذالء والمتكلمذذين والمحققذذين فلذذم يبذذق إال 

 اللجوء إلى الحيل والدسائس. 

م ثم اتفقوا على و ع ديل وخطا مدروسة يسيرون عليهذا لتحقيذق أهذدافه

 من خالل األمور التالية: 

 التظاهر باإلسال  ودب آل البيت واالنتصاف لهم.  -1

                                                 
 . 20 -18(  انظر فضائح الباطنية ص 12)

 . 19(  انظر بيان مذهب الباطنية وبطالنا ص 13)



لعذذوى أن النصذذوص لهذذا ظذذاهر وبذذاطنه والظذذاهر قشذذور والبذذاطن لذذّبه  -2

 والعاقل يأخذ اللّب ويتر  القشور. 

وهذا الزعم الكاذب يريدون من ورائا سلب المعاني عن األلفذاظه واإلتيذان 

 هدفون إليا من الكيد لالسال . بمعان باطنية تتفق مع ما ي

اختذذاروا أن يذذدخلوا علذذى المسذذلمين عذذن طريذذق التشذذيعه وعلذذى مذذذهب  -3

الرافضذذةه وإن كذذان هذذاالء البذذاطنيون يعتبذذرون الذذروافض أيضذذا  علذذى 

أّر  النذاس عقذوال ه  -علذى دذد مذا ذكذر الغزالذي - الله إال أنهذم رأوهذم

أطذذوعهم للتصذذديق وأسذذخفهم رأيذذا ه وأليذذنهم عريكذذة لقبذذول المحذذاالته و

ه وأكًذذذر النذذذاس قبذذذوال  لمذذذا يلقذذذى علذذذيهم مذذذن (14)باألكاذيذذذب المزخرفذذذات

الروايات الواهية الكاذبةه فتستروا باالنتسذاب إلذيهم ظذاهرا  للوصذول إلذى 

أصذذناف النذذاسه فكذذان ظذذاهرهم الذذرفضه وبذذاطنهم الكفذذر المحذذض(( كمذذا 

 . (15)ذكر الغزالي

لهليز الباطنية ...وهذا هذو التفسذير  أو كما قال بعض العلماء: إن اإلمامية

 الوا ح لما تلحظ من التقارب الشديد بين الباطنية والرافضة. 

اتفقوا أن يبًوا لعذاتهم وأن يلزمذوهم بخطذة مذاكرةه وهذي أنذا يجذب علذى  -4

كل لاعية أن يوافق هذوى المذدعو مهمذا كذان مذهبذا ولينذا مسذتعمال  معذا 

 ها فيما بعد. الحيل التسع المعروفة عنهم والتي سنذكر

ه وابنذا (16)وكان من أبر  لعاتهم ميمون بن ليصان القدّاقه وهو رئيسهم

ه وأبذذو سذذعيد -عبذذدان–ه و كرويذذا بذذن مهرويذذا (17)عبيذذد هللاه ودمذذدان قذذرما

 ...وغيرهم ممن يطول دصرهم هنا.  (18)الجنابيه وولده أبو طاهر

سذفار الكًيذرة فذي وقد تحمل لعذاة الباطنيذة كًيذرا  مذن المشذقة واآلال  واأل

وهذم يعرفذون بذأنهم  -نشر باطلهم من بلد إلى بلده ممذا يتوجذب علذى أهذل الحذق

أال يكذون هذاالء  –سيحصلون من لعوتهم إلى هللا علذى خيذر  الذدنيا واآلخذرة 

 الطغاة أكًر دماسا  وصبرا  منهم في نشر باطلهم. 
                                                 

 . 19(  فضائح الباطنية ص 14)

 . 37(  المصدر السابق ص 15)

د  عمهذم وهذو فارسذي مذن نذا يقذدق العلذم عذن خذاطره علذى دذ(  ويذكر أنا تظاهر باإلسال  على يد  جعفر الصالق وتر  المجوسية فغيروا اسما إلى القداق فيما بعد ه أل16)

 . 559ه وانظر ترجمتا في أعال  االسماعيلية ص  20بيان مذهب الباطنية وبطالنا ص  األهوا  . 

اله قصذيرتان بشذكل ملفذت للنظذر (  هو دمدان بن األ عر األهوا   الملقب بقرما ه أصلا من خو ستان ه تزعم طائفة نسبت إليا ه ولقب بقذرما لقصذر كذان فيذا ه فذرج17)

 األمر الذ  جعلا ناقما  على المجتمع . 

ه وسذماه  62ص 11ه وسذماه النذوبختي قرمطويذا ه انظذر البدايذة والنهايذة خ 62ص 11ه وقد سماه ابن كًير قرط بن األ ذعر البقذار ه انظذر البدايذة والنهايذة خ 5القرامطة ص

 . 110وسماه ابن الجو   كرميتا نسبا إلى رجل يسمى بهذا االسم تلبيس إبليس ص  93النوبختي قرمطويا ه انظر فرق الشيعة صـ

 (  انظر : فضائح الباطنية ه وانظر : بيان بطالن مذهب الباطنية في عدة موا ع . 18)
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 الفصل الرابع

 أسماء الباطنية 

 وسبب تسميتهم بتلك األسماء
أطلقت على هذه الطائفة أسماء كًيرة للتمويا على الناسه بعضها يقبلونذا 

 وبعضها ال يقبلوناه ومن أ هرها: 

 الباطنية:  -1

وقد أطلق عليهم هذا االسم لزعمهم أن النصذوص مذن الكتذاب والسذنة لهذا      

 . (19)شور والباطن بمنزلة اللبظاهر وباطنه وأن الظاهر بمنزلة الق

 اإلسماعيلية:  -2

ألن والده  (20)نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصالق لزعمهم االنتساب إليا

جعفر الصالق نص إلى إمامتا من بعدهه وأوصى لا بها رغم أن علمذاء النسذب 

هذذذـ(ه لكذذذن 145مجمعذذذون علذذذى أن إسذذذماعيل مذذذات فذذذي ديذذذاة والذذذده سذذذنة )

 اإلسماعيليون يزعمون أن إسماعيل لم يمت في دياة والده وفي العا  المذكور. 

عباسذذي ادتذذال بذذل إن أبذذاه قذذد جعلذذا وصذذياه ولخوفذذا عليذذا مذذن الخليفذذة ال

إلخفائا عنا فكتب محظرا  بوفاتا وأ هد عليا عامل المنصور العباسي بالمدينذة 

المنورةه وفي نفس الوقت توّجا إسماعيل سرا  إلذى )السذلمية( وهذي مذن أعمذال 

كمه وهي مركز اإلسماعيلية دير 35دماةه وإلى الجنوب الشرقي منهاه بينهما 

 مه وانتسب إليهم فعرفوه وأقا  بينهم. كان يقيم فيها آنذا  رها من بني ها 

 يقول مصطفى غالب عن سلمية هذه: 

))ويكفي سذلميّة فخذرا  أنهذا أنجبذت جماعذة إخذوان الصذفاه ومنهذا انطلقذت 

 جحافل اإلما  عبيد هللا المهد  لتأسيس الدولة الفاطمية في المغرب((. 

فذذي  ثذذم يذذزعم اإلسذذماعيليون أن الخليفذذة العباسذذي علذذم بمكذذان إسذذماعيل

السذذلميةه ودينئذذذ خذذرخ إسذذماعيل متخفيذذا  إلذذى لمشذذقه وعلذذم بذذا كذذذلك الخليفذذةه 

وكان العامل على لمشق إسماعيليا  فأخبر إسماعيل بما كتب با الخليفة من إلقاء 

 .  القبض على إسماعيل وإرسالا إلى الخليفة

هذـه ثذم ظذل 151فقرر إسماعيل التوجا إلى العراق ووصل البصذرة سذنة 

أتباعذا سذذرا  وتحذت أ يذذاء مختلفذذة وأسذماء عديذذدة إلذى أن تذذوفي سذذنة  ينتقذل بذذين

                                                 
 . 11وانظر فضائح الباطنية ص  21(  بيان مذهب الباطنية وبطالنا ص19)

 . 23ا  ص (  انظر اإلفحا  ألفئدة الباطنية الطغ20)



مذن األوالل محمذد وعلذي وفاطمذةه وبعذد  -دسب  عمهم–هـ بعد أن ر ق 158

 . (21)أن أوصى باإلمامة من بعده إلى محمد

وقد دصذل  ذقاق وتفذرق بذين اإلماميذة واإلسذماعيلية فذي سذوق اإلمامذةه 

ة في جعفر الصذالق ثذم فذي موسذى الكذاظمه فبينما هي عند الشيعة االثني عشري

إذا هي عند اإلسماعيلية في جعفر الصالق ثم في ابنا إسماعيل ثم في محمد بذن 

 إسماعيل..إلى آخر أئمتهم المستورين. 

 وقد تفرقت اإلسماعيلية إلى ثالث فرق معاصرة هي: 

 الدرو .  -أ

 . -البهرة-اإلسماعيلية النزارية -ب

 خانية.  اإلسماعيلية األغا -خ

وأخبذذار اإلسذذماعيلية طويلذذةه وقذذد كتذذب فيهذذا الشذذيال إدسذذان إلهذذي كتابذذا  

 . (22)مستقال  

 السبعية:  -3

 قيل في سبب إطالق هذه التسمية عليهم ما يلي: 

لذذدعواهم أن ألوار اإلمامذذة سذذبعة سذذبعةه كلمذذا انتهذذى دكذذم سذذبعة مذذن  -أ

 األئمة قامت القيامة وابتدأ الدور من جديد إلى ما ال نهاية. 

ثذذم لشذذغفهم بالعذذدل سذذبعة ديذذر فسذذروا كًيذذرا  مذذن األمذذور علذذى وفذذق هذذذا 

العذذدله فقذذالوا: إن السذذموات سذذبعه واألر ذذين سذذبعه والكواكذذب السذذيارة سذذبعةه 

بعةه وأعضذاء اإلنسذان سذبعةه والنقذب فذي رأس اإلنسذان سذبعة...إلى واأليا  سذ

 آخر أللتهم على مزية العدل سبعة. 

وقذذد رل بعذذض العلمذذاء علذذى اإلسذذماعيلية بتفضذذيل بعذذض األعذذدال علذذى 

السبعةه إما األربعةه أو الخمسةه أو العشذرةه وكذل ذلذك ممذا ال طائذل تحتذا وال 

 ألعدال أو يتفاءلون بها جهال. داجة تدعو إلياه والذين يتشاءمون با

وقيذذذل: إنذذذا أطلذذذق علذذذيهم بسذذذبب اعتقذذذالهم أن العذذذالم السذذذفلي تذذذديره  -ب

الكواكب السذبعة وهذي:  دذله المشذتر ه عطذارله المذرياله الزهذرةه الشذمسه 

 . (23)القمر. وهي عقيدة مأخوذة من مالددة المنجمين

الممتزجذذة ))وملتفذذت إلذذى مذذذاهب الًنويذذة فذذي أن النذذور يذذدبر أجذذزاءه  

 . (24) بالظلمة بهذه الكواكب السبعة((

                                                 
 . 165-161(  انظر هذه التفاصيل في كتابا )) أعال  اإلسماعيلية (( لمالفا الباطني مصطفى غالب ص 21)

 (  هو كتابا )) اإلسماعيلية تاريال وعقائد (( .22)

 . 23(  انظراألفحا  ص23)



 التعليمية:  -4

وقد أطلق عليهم بسبب أن مذهبهم قائم علذى الحجذر علذى العقذله وإبطذال 

النظر واالستدالله والدعوة إلى اإلما  المعصذو  المسذتوره وأن العلذم ال يجذو  

 أخذه إال منا. 

بذذالتعليمه وباطذذل أن واسذذتدلوا لهذذذا بذذأن الحذذق إمذذا أن يعذذرف بذذالرأ  أو 

يعذذذرف بذذذالرأ  لتعذذذارض اآلراء واخذذذتالف العقذذذالءه فلذذذم يبذذذق إال أن يعذذذرف 

بالتعليمه والعلذم ال يجذو  أخذذه عذن أدذد غيذر اإلمذا  المعصذو  لضذمان صذحتا 

 . (25)والوثوق با

وهذذذذا الذذذدليل مذذذن أرلأ األللذذذةه بذذذل هذذذو يحكذذذي رلاءة مذذذذهبهم وأفكذذذارهم 

 الشريرة. 

ا  الذ  يدعون إليا وإلى أخذذ العلذم عنذا ال وجذول لذا ويرل عليهم بأن اإلم

إال في أذهانهم وفي خططهذم الدتذواء كذل األليذان والسذيطرة علذى النذاسه فذإن 

 لعواهم أنا مستور ال يظهر هو أقوى األللة على كذبهم. 

 اإلباحيّة:  -5

وهذذذذه التسذذذمية التذذذي أطلقذذذت علذذذيهم فذذذي الواقذذذع مذذذأخوذة مذذذن اعتقذذذالاتهم 

بل يحرمذذون محّرمذذا وال يلتزمذذون بشذذر،هوأفعذذالهمه وهذذم لذذذلك أهذذل إبادذذة ال 

لذى هذذا المسذلك ويسذتدلون عديهمه والحذرا  مذا منعذوا منا.الحالل ما دل فذي أيذ

يعا  }بقول هللا عز وجل: ضِّ َجمِّ َرص   (26){َخلََق لَُكمص َما فِّي األص

ومذن أللذذتهم علذى مذذا يذذهبون إليذذا أيضذا  مذذن اسذتحالل المحرمذذات دسذذب 

قُذلص إِّناَمذا }بواطن النصوص التي اطلعوا عليها بفهمهم السقيم قول هللا عذز وجل:

نصَهذذا َوَمذذا بََطذذَن  َ  َمذذا َظَهذذَر مِّ َ  َربِّّذذَي الصفَذذَوادِّ َوذَُروا }ه وقولذذا عذذز وجذذل:(27){َدذرا

نَاُ  ثصمِّ َوبَاطِّ ِّ َر األص  ه أ  أن فيا دكما  ظاهرا  ودكما  باطنا . (28){َظاهِّ

إن الظواهر من النصوص قد تدل على التحريمه بينما بواطنها تدل  فقالوا:

علذذى اإلبادذذةه وهذذذه ديلذذة مذذن دذذيلهم السذذتدراخ النذذاس إلذذى مذذذاهبهم الرليئذذة 

ر ولها باطنه فهم يريدون من التأكيد ودججهم الباطلة على أن األدكا  لها ظاه

علذذى هذذذا المفهذذو  هذذد  ظذذواهر النصذذوص بعذذد ذلذذك بتالعذذبهم بمعانيهذذا وفذذق 

 أهوائهم وتحريفاتهم. 
                                                                                                                                                                  

 . 16(  فضائح الباطنية ص 24)

 . 17(  انظر المصدر السابق ص 25)

 29(  سورة البقرة: 26)

 33(  سورة ألعراف: 27)

 120(  سورة األنعا : 28)



 : (29)القرامطة -6

أما سبب تسميتهم بهذا االسم فالنتسابهم إلى رجل يقال لذا دمذدان قذرماه 

فيمذا -(30)الزهذد والديانذةوهو رجل من أهل الكوفذةه وقذد كذان راعيذا  مذائال  إلذى 

 (31)في بداية دياتاه وقيل: إنا كان يتظاهر بذلك وأنا على المجوسية -يذكر عنا

وهو متوجا إلذى قريتذاه  -ويسمى دسين األهوا  –فصالفا أدد لعاة الباطنية 

 وبين يد  دمدان بقر يسوقهاه فدارت بينهما المحالثة التالية: 

رفا وال يعرف دالا: أرا  سافرت من قال دمدان لذلك الداعي وهو ال يع

مو ذذع بعيذذد فذذأين مقصذذد إ )انظذذر إلذذى تفذذاني أهذذل الباطذذل فذذي تبليذذ  النذذاس 

 باطلهم(. 

 فذكر لا الداعي مو عا  هو قرية دمدان. 

فلمذا  -فقال لا دمدان: اركب بقرة من هذا البقر لتستريح مذن تعذب المشذي

مذائال  إليذاه وهذذه إدذدى خطذا رآه مائال  إلى الزهذد والديانذة أتذاه مذن ديذر رآه 

 فقال لا: إني لم أومر بذلك.  –الباطنية 

 فقال دمدان: وكأنك ال تعمل إال بأمرإ 

 قال: نعم. 

 قال دمدان: وبأمر من تعملإ 

 فقال الداعي: بأمر مالكي ومالكك ومن لا الدنيا واآلخرة. 

 فقال: ذلك هو رب العالمين. 

 ملكا لمن يشاء. فقال الداعي: صدقته ولكن هللا يهب 

 قال دمدان: وما غر ك في البقعة التي أنت متوجا إليهاإ 

قال: أمرت أن ألعو أهلها وأخرجهم من الجهل إلذى العلذمه ومذن الضذالل 

إلى الهدىه ومن الشقاوة إلى السعالةه وأن أستنقذهم مذن ورطذات الذذل والفقذره 

 وأملكهم ما يستغنون با عن الكد والتعب. 

 قذني أنقذ  هللا فما أ د ادتياجي إلى مًل ما ذكرتا. فقال دمدان: أن

فتحرخ الذداعي أن يخبذره بشذيء دتذى يأخذذ عليذا العهذد أن ال يفشذي سذّر 

–وهذذذه إدذذدى ديذذل الباطنيذذة  -اإلمذذا  المعصذذو  المسذذتوره وال يفشذذي لذذا خبذذر

فعاهده دمدان على ذلكه فشر، الداعي في استدراجا إلذى الباطنيذة دتذى صذار 

نا  من أركانهاه وصار لا أتبا، وفرقة تنسب إليا تسذمى )القرامطذة( فيما بعد رك

                                                 
 (  أصل القرامطة قصر الخطو في المشي ه أو لقة الحروف وتقارب األسطر في الكتابة .29)

 22(  األفحا  ص 30)

 .  6(  القرامطة ص31)



أو )القرمطيذذة( كذذان لهذذم فذذي تذذاريال األمذذة اإلسذذالمية دذذوالث هائلذذةه وأخبذذار 

 . (32) بتنكيلهم بالمسلمين ماسفة

 هـ: 278قال ابن كًير ردما هللا في دوالث سنة 

دة أتبا، الفالسفة ))وفيما تحركت القرامطةه وهم فرقة من الزنالقة المالد

من الفرس الذين يعتقدون بنبوة  رال ت ومزل ه وكانا يبيحان المحرماته ثذم 

هم بعد ذلك أتبا، كل نذاعق إلذى باطذله وأكًذر مذا يفسذدون مذن جهذة الرافضذةه 

ويدخلون إلى الباطل من جهتهمه ألنهم أقل الناس عقوال ه ويقال لهم اإلسماعيلية 

 . (33)خ ابن جعفر الصالقالنتسابهم إلى إسماعيل األعر

تحذذر  القرامطذذة برئاسذذة أبذذي سذذعيد الحسذذن بذذن بهذذرا   286وفذذي سذذنة 

 الحنابي واستولوا على هجر وما دولها من البالل وأكًروا فيها الفسال. 

وقد كان أبو سعيد هذا سمسارا  في الطعا  يبيعا للناس في القطيذفه فجذاء 

جابوا لا وتذأمر علذيهم أبذو سذعيد بعض الدعاة الباطنيون إلى  يعة القطيف فاست

الجنابيه وأصلا من بلذدة جنابذا قريبذة مذن القطيذفه وعذاثوا فذي األرض فسذالا  

فتذولى  هذـ301وأخافوا أهل العراق والشذا  إلذى أن هلذك أبذو سذعيد هذذا فذي عذا 

 .  (34)لولة بي وكًر لعاة القرامطة وصارت لهمبعده ولده أبو طاهر الجنا

هـ ا تدت  وكتهم جدا  وتمكنوا مذن الوصذول إلذى الكعبذةه 317وفي سنة 

والناس يو  الترويةه فما  ذعروا إال والقرامطذة برئاسذة أبذي طذاهر الجنذابي قذد 

انتهبوا أموالهم وقتلوا كل من وجدوا من الحجي  في رداب مكذة و ذعابها وفذي 

 المسجد الحرا  وفي جوف الكعبة. 

علذذى بذذاب الكعبذذة والرجذذال  -ل أبذذو الذذنجسبذذ–وجلذذس أميذذرهم أبذذو طذذاهر 

تصر، دولاه والسيوف تعمل في المسجد الحرا ه فذي الشذهر الحذرا ه فذي يذو  

–الترويةه وكان يقول هذا الملعون: أنا هللا وباهلل أناه أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا 

الكعبة إال  ه ولم يد، أددا  طائفا  أو متعلقا  بأستار-تعالى هللا عما يقول علوا  كبيرا  

 قتلا. 

ثم أمر بإلقاء القتلى في بئر  مز ه وأمر بقلع باب الكعبذةه ونذز، كسذوتها 

عنهاه ثم أمر بأن يقلع الحجر األسوله فجاء قرمطي فضذرب الحجذر بمًقذل فذي 

يده وهو يقول: أيذن الطيذر األبابيذله أيذن الحجذارة مذن سذجيله ثذم قلعذا وأخذذوه 

                                                 
 . 13 -12(  فضائح الباطنية ص 32)

 . 61ص  1(  البداية والنهاية خ33)

 81والنهاية ص(  البداية 34)



ه وهذو ابذتالء مذن هللا للمسذلمين فذي (35)ةمعهمه فمكر عندهم اثنين وعشرين سن

 ذلك الوقت. 

وفذذي نفذذس هذذذه السذذنة نبغذذت لهذذم نابغذذة فذذي بذذالل المغذذرب عرفذذت باسذذم 

الفاطميين على يد  عيمهم أبي محمد عبيد هللا بذن ميمذون القذداقه وكذان يهوليذا  

صباغا  بسلمية فالعى أنا أسلم ثم سافر من سلمية فدخل بذالل المغذربه والعذى 

ريف فاطمي فصدقتا طائفة كًيرة من البربر دتى صذارت لذا لولذة فملذك أنا  

ه ثم ابتنى مدينة سماها المهديذةه وانتذز، الملذك مذن يذد أبذي  (36)مدينة سجلماسة

 نصر  يالة هللا آخر ملو  بني األغلب على أفريقيةه وقد اختلف في نسبا: 

فمرة قيل: هو عبيد هللا بين الحسن بذن محمذده وينتهذي نسذبا إلذى علذي بذن  (1

 أبي طالب. 

 ومرة قيل: إنا من نسل إسماعيل بن جعفر الصالق.  (2

 قال ابن خلكان: 

))والمحققون ينكرون لعواه في النسب وينصون علذى أن هذاالء المتسذمين  

وأن والده لقذب  بالفاطميين ألعياءه وأنهم من أصل يهول  من سلمية بالشا ه

 هـ. 322بالقداق ألنا كان كحاال  يقدق العيونه وقد هلك عبيد هللا سنة 

وتمكن دفيده المعز من االستيالء على مصر واستمر ملك العبيديين بها نحو 

قرنين من الزمانه إلى أن قضى علذيهم بطذل اإلسذال  صذالق الذدين األيذوبي 

وقطذع  ذرورهم عذن النذاسه  هـ وأ ال منها كل آثذار العبيذديين564في سنة 

 وأراق هللا منهم العبال. 
 

 أماكن وجود القرامطة:
ممذذا يجذذدر ذكذذره أن القرامطذذة تو عذذوا إلذذى أقسذذا ه وأخذذذوا أمذذاكن كًيذذرة 

 تجمعوا فيها  ويمكن أن نوجز أماكن تجمعاتهم فيما يلي: 
     

 في اليمن:  -1

وقد تزعم القرامطة في أول األمذر رجذالنه وهمذا: المنصذور بذن الحسذن 

بن  اذانه وعلي بن الفضل الجدنيه أرسذلهما ميمذون يذن ليصذان القذداقه وقذد 

تلقب المنصور بمنصور اليمنهواجتمع دولا عذدل مذن القبائذله وأظهذر الذدعوة 

ل لولذة هذـ أن ياسذس أو266باسم اإلما  اإلسماعيلي المنتظذره وقذد تمكذن عذا  

إسماعيليةه وقا  بنشاط كبيره ثم أرسل الدعاة إلى عدة جهات بعيذدة عذن مركذز 

                                                 
 . 161-160(  المصدر السابق ص 35)

 . 161(  المصدر السابق ص 36)



الخالفة العباسيةه مًل الداعية عبيد هللا المهد  الذ  ذهب إلى المغربه والعى 

 لولة.  -كما سبق–كذبا  أنا  ريف فاطمي من آل البيته وكون هنا  

المنصذور إال أنذا اختلذف  وكان علذي بذن الفضذل الجذدني أيضذا  مذن أصذدقاء    

معا فيما بعده وقامت بينهما دروب دين تمكن علذي بذن الفضذل مذن جمذع عذدة 

قبائل دولاه ثم العى النبوة وأباق المحرماته وكان الماذن يذاذن فذي مجلسذا: 

))وأ هد أن علي بن الفضل رسول هللا((ه وامتد لا العتذو والفجذور فكذان يكتذب 

لاديهذاه ومزلذزل الجبذال ومرسذيها علذي بذن إلى عمالا: ))مذن باسذا األرض و

الفضل إلى عبده فالن...(((. إلى أن مات مسذموما  بواسذطة طبيذب أقسذم ليقتلنذا 

 . (37)هـ303غيرة هلله فتم لا ذلك في سنة 
     

 العراق:  -2

والمعذروف أن جنذوب العذذراق القريذب مذن فذذارس أرض الشذيعة ومهذذدها 

ه كذذذان القاعذذذدة والمركذذذز األساسذذذي األوله ومركذذذز الجهذذذل والخرافذذذات أيضذذذا  

النتشذار القرامطذةه وقذذد نشذا الذذدعاة مذن اإلسذذماعيلية هنذا أمًذذال مهرويذا وهذذو 

مجوسذذي مذذن أصذذل فارسذذيه ودسذذين األهذذوا   وهذذو فارسذذي وانتسذذب إلذذى 

األهذذوا  إلخفذذاء  خصذذيتاه ألن األهذذوا  كانذذت عربيذذة وتسذذمى ))األدذذوا ((ه 

ة اإلسذذماعيلية الذذذ  فذذرق أوالله فذذي وعبيذذد هللا بذذن ميمذذون القذذداق رأس الذذدعو

 أماكن كًيرة من تلك الجهات. 

ونشا لعاة آخذرون متسذترون بالذدين وباالنتسذاب إلذى آل البيذت وقلذوبهم 

المجوسية تغلي على اإلسال  والمسلمينه وبسطوا نفوذهم في أمذاكن كًيذرة مذن 

هـه 301األهوا  وخراسان والشا  إلى أن قتل آخر  عمائهم وهو  كرويا عا  

 . (38)وتشتت أتباعا في تفاصيل كًيرة يذكرها علماء الفرق

ولقد كان أساس نشأة القرامطة في العراق بتأثير مذن دمذدان قذرما الذذ  

تذأثر بذدعوة دسذين األهذذوا   دذين خذرخ مذن سذذلمية فذي الشذا  قاصذدا  العذذراق 

فصذذالف دمذذدان وجذذرى بينهمذذا مذذا قذذدمنا اإل ذذارة إليذذا مذذن تلذذك المحالثذذة التذذي 

عقبها لخول دمدان في لعوة الباطنيةه ثم كان لا بعد ذلك  أن كبير في إ اعة أ

 الفسال وتخويف اآلمنين. 
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))وقد قدر عدل الضحايا الذين سقطوا في دروب القرامطة من أهل الشا  

ومن البوال  ومن الحجي  ومن أهل المدنه ومن جند مصره ومن جند العذراق 

 .  (39)مرأة وطفل((بين رجل وا 600.000بما يزيد على 
     

 البحرين:  -3

أول مذذا عذذرف  ذذأن القرامطذذة فذذي البحذذرين كذذان علذذى يذذد  ذذخص نذذزل 

ه وبعضذهم يقذول: الحسذن بذن (40)البحرين وأعطى نفسذا اسذم يحيذى بذن المهذد 

 . (41)بهرا  الفارسي

وقد استمال إليا الناس بالتذدري  فذأظهر بالتذدرخ أوال  أنذا  ذيعيه ودينمذا 

 ناس العى أنا المهد  المنتظر. رأى إقبال ال

وكانت الدولة العباسية قد بذدأت فذي مرادذل الضذعف وا ذتغلت بمشذاكلها 

الداخلية الكًيرةه وقد تبع هذا الداعية رجال كان لهذم  ذهرة وقيذالة مًذل الحسذن 

ابن بهرا  الذ  عرف باسم أبي سعيد الجنذابيه الذذ  عذاث فذي األرض فسذالا ه 

هذـه وتذولى بعذده أبذو طذاهره 301، إلذى أن قتذل عذا  وأذاق الناس القتذل والجذو

هـ 311وفعل أفعاال  تقشعر منها الجلول من القتل والنهبه فقد لخل البصرة عا  

مذذذن رجالذذذا فقتذذذل خلقذذذا  عظيمذذذا  ودمذذذل األمذذذوال واألمتعذذذة والنسذذذاء 2700فذذذي 

 والصبيان ورجع بها. 

هذذـ قطذذع علذذى الحجذذاخ الطريذذقه فأخذذذ مذذنهم جميذذع مذذا 312وفذذي عذذا  

 يملكونه وتر  من لم يقتلا منهم بال ماء وال  اله فمات أكًرهم في تلك القفار. 

هـ لخل الكوفة وعاث فيها فسالا  مذدة سذتة أيذا  نقذل خاللهذا 313وفي عا  

مدينذة األنبذار ما أرال من األمتعةه وفعل ما فعلا في العا  السذابقه وأغذار علذى 

 وعين التمر. 

هـ فعل فعلتا الكبذرى فهجذم علذى الحجذاخ فذي يذو  الترويذة 317وفي عا  

كما تقد ه فنهب األمواله وقتل الحجاخ فذي المسذجد الحذرا ه وفذي البيذت نفسذاه 

ورمذى القتلذى فذذي بئذر  مذذز  دتذى امذت،ت بالجًذذره وخلذع بذذاب الكعبذة ووقذذف 

األسذول ورجذع بذا إلذى بلذده وبقذي معهذم يلعب بسذيفا علذى بابهذاه وخلذع الحجذر 

اثنتذذين وعشذذرين سذذنةه إلذذى أن رله هذذاالء القرامطذذة بتذذأثير مذذن الفذذاطميين فذذي 

المغذذربه وهذذم الذذذين أمذذروهم بذذرل الحجذذر األسذذول إلذذى مكانذذا بعذذد أن سذذاءت 
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سمعتهم كًيرا  في العالم اإلسالميه ولحذق الفذاطميين بذالمغرب  ذيء مذن سذوء 

 ا، الحجر األسول إلى البيت تغطية لشنائعهم. تصرفاتهمه فسعوا في إرج

ووصل نفوذ هاالء القرامطة إلى نجد والحجذا  والشذا ه وأرالوا القذاهرة 

 إال أنهم صدّوا من قبل جوهر الصقلي. 

ثم تناوب عدة  عماء إلى أن أرال هللا إهالكهم فقا  أدذد  عمذاء قبيلذة بنذي 

ه وهو عبيد هللا بن علي العيوني فاستعان بالخلفية العباسي  عبد القيس المشهورة

ه وجذذاءت القذذوات ((ملكشذذاه))القذذائم بذذأمر هللاه كمذذا اسذذتعان بالسذذلطان السذذلجوقي 

العباسية وساعدت عبيد هللا بن علي العيونيه وقضت على القرامطذة نهائيذا  فذي 

 . (42) هـ وأراق هللا منهم العباله وطهر منهم البالل467عا  

ويذذذكر العلمذذاء أدذذداثا  كًذذرة لتحركذذات قرامطذذة البحذذرينه ومذذا فعلذذوه مذذن 

قذذذتلهم المسذذذلمين وتخريذذذب بلذذذدانهم ال نذذذرى  ذذذرورة للتطويذذذل بذذذذكرهاه إذ إن 

خالصتها أن هاالء الذين يتظاهرون بالتشيع واإلسال  فعلذوا مذا لذم يفعلذا سذائر 

 الكفار غير التتار. 
     
 المالحدة:  -7

  .(43) ل هللا عز وجل ويقولون بتأثير الكواكبألنهم ينفون وجو

هكذا يذكر الديلميه وهو الواقذعه وال يذرل علذى هذذا مذا يوجذد عنذدهم مذن 

ذكذذر هللا تعذذالى وذكذذر صذذفاتا عذذز وجذذل فقذذد وصذذفوا هللا تعذذالى بصذذفات سذذلبية 

 مالاها إنكار وجوله تعالى. 
     

 المزدكية:  -8

رئذذيس الخرميذذةه وقيذذل غيذذر نسذذبة إلذذى رجذذل يقذذال لذذا مذذزل ه قيذذل: إنذذا 

ه ولعلا غير مذزل  صذادب الشذيوعية األولذىه ثذم أطلذق علذى الباطنيذة (44)ذلك

 لمشابهتهم مذهب مزل . 
  
 البابكية:  -9

النتسابهم إلى بابذك الخرمذيه خذرخ فذي أيذا  المعتصذم بناديذة أذربيجذانه 

 فجهز لهم الجيوش دتى قتلهم. 

لهذذم ليلذذة يجتمذذع فيهذذا رجذذالهم وقذذد كذذان مذذن إباديذذة هذذاالء البابكيذذة أن 

ونسذذاؤهم ويطفئذذون السذذرخ ثذذم يتنذذاهبون النسذذاءه فيبيذذت كذذل وادذذد مذذع امذذرأةه 
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ويزعمون أن من ادتوى على امرأة استحلها باالصذطيال كائنذة مذن كانذته وأن 

هذا الصيد من أطيب المبادات بزعمهمه وتسذمى هذذه الليلذة ))ليلذة اإلفا ذة((ه 

هذذائمه وقبلتذذا عقذذولهم التذذي هذذي أدذذا مذذن عقذذول وهذذو عمذذل ال تقبذذل بذذا دتذذى الب

 البهائم. 

إ افة إلى أنهم يدعون نبوة رجل كذان مذن ملذوكهم قبذل اإلسذال  يقذال لذا 

)) روين((ه يزعمون أنا أفضل من نبينا محمد صلى هللا عليا وسلم ومن سائر 

 . (45) األنبياء
 

 الخرمية أو الخرمدينية:  -10

ا: الشيء المستلذ المستطاب الذ  ترتاق وكلمة ))خر (( أعجميةه ومعناه

لا النفسه وهو من باب الدعاية لمذهبهم الذ  هو رفع التكذاليف وتسذليا النذاس 

على ارتكاب الشهواته وهو لقب كذان يطلذق علذى المزلكيذة قبذل اإلسذال  وهذم 

أصحاب الشيوعية األولىه اإلبادية الذين ظهروا في عهذد قيذاذه وقضذى علذيهم 

 . (46) ولده أنو روان

وهذذم الذذذين قذذال فذذيهم أبذذو الحسذذين الملطذذي عنذذد ذكذذره ألصذذناف الفذذرق: 

))وإنما سموا مزلكية ألنا ظهر في  من األكاسرة رجذل يقذال لذا مذزل ه فقذال 

 . (47) هذه المقالة

 المحمرة:  -11

 قيل: ألنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في أيا  بابكه ولبسوها  عارا  لهم. 

 . (48) على مخالفيهم اسم الحميروقيل: ألنهم يطلقون 

 . (49) وقيل ألن أخالقهم وطبائعهم صارت  بيهة بطبائع الحمير

وال مانع أن توجد هذه األسباب كلهذا فذيهمه وإن كذان أكًذر العلمذاء يذرجح 

 القول األول. 

وقد أ اف أدد علمائهم وهو ))مصطفى غالب(( اسما  جديدا  للباطنية هو 

))الهالية(( وهو اسم يشعر بالهداية التي يطلبها كل أدده ولكن ما أكًذر الخذدا، 

في التسمياته فهم أليق أن يسموا بالهاوية ألنذا ال هذدى لذديهم إال تأليذا غيذر هللا 
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وأتباعذذا الذذذين لافذذع عذذنهم عذذز وجذذله والسذذير خلذذف ميمذذون القذذداق اليهذذول  

 مصطفى غالب في كتابا ))أعال  اإلسماعيلية(( لفاعا  طويال . 

وبقذذراءة عذذابرة لهذذذا الكتذذاب يجذذد المنصذذف صذذريح الكفذذر والغلذذو ظذذاهرا  

 عليا. 

يقول ناصر خسروه من أعال  اإلسماعيلية عن المسلمين: ))فأعا التأويل 

عنى الحقيقي لظاهر التنزيذله وكذن للحكماءه وأعا التنزيل للغوغاءه فاطلب الم

 . (50)((  كالرجال األصفياء وال تكن كالحمير فتقنع بالنهيق والقول الهراء

 ويقول مصطفى غالب في ترجمتا لمحمد الباقر: 

((وقيذذذل: إن اإلمذذذا  البذذذاقر كذذذان يعذذذرف الغيذذذب))
. وقذذذد تحا ذذذى كلمذذذة (51)

  خداعا  منا ((يعلم))

بعذض عظمذاء اإلسذال  علذى أنهذم مذن  ومن العجيب أن يذكر هذا المالف

ه (53)ه ومحمذذد البذذاقر(52) أعذذال  ورجذذال اإلسذذماعيلية مًذذل علذذي بذذن أبذذي طالذذب

ه وغيذذرهم إلذذى جانذذب ميمذذون القذذداقه (54)والحسذذين بذذن علذذي بذذن أبذذي طالذذب

 ودمدان قرماه والحاكم بأمر هللاه وغيرهم من طغاة اإلسماعيلية. 

 ويقول أيضا  في غلوهم في األئمة: 

أن األئمة من البشذره وأنهذم  -من دير الظاهر–))واإلسماعيلية يعتبرون 

خلقوا من الطينه ويتعر ون ل،مراض واآلفات والموت مًل غيرهم مذن بنذي 

آل ه ولكن في التأويالت الباطنية يسبغون عليا وجا هللا ويد هللا وجنب هللاه وأنا 

تقيم والذذكر الحكذيم إلذى هو الذ  يحاسب الناس يو  القيامةه وهو الصراط المس

 . (55)غير ذلك من الصفات((

 ودينما يسمي الباطنيون هللا بالعقل األول أو السابق نجدهم يقولون: 

))يجب أن يكون فذي العذالم األر ذي عذالم جسذماني ظذاهر يماثذل العذالم  

الروداني الباطنه فاإلما  هو مًل السابقه ودجتا مًل التذاليه وكذل خصذائص 

 . (56) السابق جعلت لالما ((العقل األول 
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أ  أن اإلمذذا  عنذذدهم مًذذل هللا تمامذذا ه وهذذل بعذذد هذذذا الكفذذر كفذذره وأقذذوال 

أخذذذرى كًيذذذرة كلهذذذا تذذذدل علذذذى مذذذدى كفذذذر هذذذذه الطائفذذذةه ينقلهذذذا أدذذذد علمذذذائهم 

المعاصذذرينه وهذذو يفتخذذر بأعالمذذا اإلسذذماعيليين وتمسذذكهم بالذذدين اإلسذذالمي 

 وتبحرهم في العلو . 

 

 * * * *  ** * * * * * *  * * * * * * * * * 



 الفصل الخامس

 الطرق والحيل التي يستعملها الباطنيون إلغواء الناس
 

من المبال  األساسية عند الباطنية تقديس النفذاق والكذذب والخذدا،ه ومذن 

الوصايا الهامة التي يجب أن يسذير بموجبهذا كذل لاعيذة باطنيذة هذي أن يجذار  

ذذن لذذا الغلذذو فيذذاه ويريذذا أنذذا مذذن يخاطبذذاه ويوافقذذا فذذي مذ هبذذا تمامذذا ه بذذل ويحّسِّ

 أدرص منا على التزاما با. 

فإذا كان المدعو  ذيعيا  فإنذا يجذب أن يكذون مذذهب الداعيذة  ذيعيا  أيضذا ه 

وإذا كذذان المذذدعو فذذاجرا  مسذذتهترا  أو ناسذذكا  متعبذذدا  أو يهوليذذا  أو نصذذرانيا  أو 

 مجوسيا  فإن مذهب الداعي كذلك. 

فإذا كان المدعو فاجرا  دسان لا الداعي انتهاب اللذاته وأن الحياة منتهيذة 

 والدنيا فانية. 

 وإذا كان المدعو ناسكا  دسن لا التعبد والزهد وعد  االلتفات إلى الدنيا. 

وإذا كان المدعو يهوليا  دسان لا الداعي مذهباه وأظهر لا تعظيم السبته 

 . و تم النصارى والمسلمين جميعا  

وإذا كذذان مجوسذذيا  يظهذذرون عنذذده تعظذذيم النذذار والضذذوء والشذذمس وغيذذر 

 .  ذلك من مذهب المجوس

ومن وجدوه نصرانيا  يظهرون عنده الطعن في اليهول والمسلمين جميعذا ه 

 وأن القول باألب واالبن وروق القدس دقه ويعظمون الصليب عندهم. 

لذى المحبذوب التفذاق ومن وجدوه فيلسذوفا  فهذو مذنهم وقذد وصذل الحبيذب إ

هاالء مع الفالسفة في لعوى أن النصوص لها ظاهر وباطنه وإنكار الشرائعه 

وقالوا بسائر أقوال الفالسفة مع قد  العالمه وإبطال المعال والمعجذزات وغيرهذا 

 من أقوال الفالسفة. 

ومذذن وجذذدوه ثنويذذا  فقذذد ظفذذروا ببغيذذتهم فيذذدخلون عليذذا بإبطذذال التوديذذد 

 والقول بالسابق والتالي. 

وهكذا فإن مذهبهم هو مذهب المدعوينه مهما كان هذا المذهبه يتلونذون 

تلذذون المذذاء باإلنذذاء الذذذ  فيذذا والنتيجذذة مذذن كذذل ذلذذك هذذو اسذذتجالب المذذدعو ثذذم 

 إخراجا من لينا إلى لين الباطنية. 



هم ديل وطرق للوصول إلى قلوب الناس والتذدرخ بهذم فذي الكفذر  ذيئا  ول

فشيئا . وقذد ذكرهذا الغزالذي قذائال: ))ففذي االطذال، علذى هذذه الحيذل فوائذد جمذة 

 . (57)لجماهير األئمة((

وسبب استتارهم وراء هذه الحيل هو الخذوف مذن إظهذار كفذرهم بطريقذة 

 مكشوفةه وترتيب ديلهم هذه كما يلي: 

والتفذذرسه ثذذم التذذأنيسه ثذذم التشذذكيكه ثذذم التعليذذقه ثذذم الذذرباه ثذذم الذذزرق 

 التدليسه ثم التأسيسه ثم الخلعه ثم المسال أو السلال. 
 

 وفيما يلي تعريف موجز بهذه الحيل: 
 

 الحيلة األولى: 

وهي ديلة الزرق والتفرسه ومعناها: أن يكون الداعي ذكيا  فطنا  صادب 

دراجا لقبول لعوتاه ومن ال يطمع فذي ذلذك فراسةه يميز بين من يطمع في است

ولذذا معرفذذة بتأويذذل النصذذوص وإخراجهذذا عذذن معانيهذذا الظذذاهرة إلذذى المعذذاني 

الباطنذذةه وأن ال يبذذدأ بالمخالفذذة للمذذدعو بذذل يوافقذذا ثذذم يسذذتدرجا بعذذد ذلذذك علذذى 

 دسب الخطا الباطنية إذا تفرس فيا القبول. 

 الحيلة الثانية: 

الوصذول إلذى قلذب المذدعو واسذتمالتا بلطذف وهي التذأنيس: والمذرال بهذا 

الحدير وذكر بعض اآليات واألداليذر واأل ذعاره وبحذر جوانذب مذن األمذور 

اليوميذذةه وإلقذذاء خطذذب ومذذواعظه ويظهذذر لذذا كذذل أمذذر يزيذذد فذذي األنذذس بينهمذذا 

ب بين األفها .   ويقّرِّ

 الحيلة الثالثة: 

أمذور الذدينه هي التشكيك: وهي أن يسأل الداعي المدعو عذن مسذائل فذي 

وهي مسائل يعجز المدعو عن اإلجابة عنهذا لجهلذاه وذلذك أن الذدعاة البذاطنيين 

 .  يركزون لعوتهم في العوا 

وأيضذذا  ألن بعذذض تلذذك المسذذائل تعبديذذة قذذد ال تعذذرف الحكمذذة فيهذذاه كذذأن 

يسألا عن متشابا القرآنه ومسائل يعجز المدعو عن اإلجابة عنها لجهلاه وذلك 

 طنيين يركزون لعوتهم في العوا . أن الدعاة البا

وأيضذذا  ألن بعذذض تلذذك المسذذائل تعبديذذة قذذد ال تعذذرف الحكمذذة فيهذذاه كذذأن 

يسألا عن متشابا القرآنه ومسائل فقهية: لم أمر بالغسل من المنيه ومن الغائا 

والبول بالو وء وهما أغلظ نجاسذةإ ولذم أمذرت الحذائض بقضذاء الصذو  لون 
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سواءه ولم كانت أبواب الجنذة ثمانيذة وأبذواب النذار الصالة وهما واجبان على ال

سبعةإ وعن رمي الجماره واإلدرا ه والطوافه وعن الحروف التي في أوائذل 

وغير ذلكه ويعظمون أمرها ويدّعون أن لكل ذلك  {كهيعص}ه و{آلمر}السور 

 جوابا  ال يعرفا كل أدده بل علم ذلك إليهم وإلى إمامهم المستور بزعمهم. 

 الرابعة: الحيلة 

وهي التعليق: فتتم بعد طرق تلذك المسذائله فذإذا طلذب المذدعو االستفسذار 

عنهذاه وتعلذق قلبذا بهذا وبمعرفتهذا قذذالوا لذا: إننذا ال نخبذر  بشذيء دتذى تعطينذذا 

 العهد والميًاقه فإذا ر ي بذلك نقلوه إلى الحيلة الخامسةه وهي الربا. 

 الحيلة الخامسة: 

هم عليذذا بمذذا ياخذذذ عليذذا مذذن العهذذول وهذذي الذذربا: وهذذي إدكذذا  قبضذذت

والمواثيذق الغليظذة فذذي عذد  إفشذائا سذذرا  مذن أسذرارهمه وأنذذا إذا فعذل ذلذك فقذذد 

استوجب لعنة هللا وغضباه وأنا مخلد في النار أبد اآلبال...إلى آخر تلك اإليمان 

 الطويلة التي ال يامنون بها هم. 

ن كلهذا ال تطلذب منذا إال فإذا كان المدعو ذكيا  موفقا  عذرف أن هذذه األيمذا

ألن ما سيخبرونا با غير مر ي وليس فيا دقه ألن الحق ال يتكتم عليا أهلاه 

َوإِْذ أََخذذَ ُه  ِميثَذاَق الُذِذيَن أ وت ذوا اْلِكتَذاَب لَت بَيِّن نُذن  ِللنُذاِس }ويتذكر قول هللا تعذالى:

ونَذذن   ن كتمذذان العلذذمه وأن كتمذذانهم ه وآيذذات كًيذذرة يحذذذر هللا فيهذذا مذذ(58){َوال تَْكت م 

 لعلمهم لليل على أنا مليء بالعورات والفضائح. 

 الحيلة السادسة: 

يس: وهذذي إظهذذارهم تعظذذيم الشذذر، والرغبذذة فذذي طلذذب العلذذم أسذذالت وهذذي

والمحافظذذة علذذى أوامذذر الذذدينه وأن تلذذك العهذذول التذذي أعطذذاهم المذذدعو يجذذب 

ادترامهاه وهم في الواقع إنما يظهرون لا هذه األمور من أجذل اصذطيالهه وإال 

 فهم ال يامنون بعهد وال بميًاق. 

صذو  المسذتور الذذ  يزعمذون ومنها ا تراطهم أخذ العلم عن اإلمذا  المع

أنا هو الطريق إلى علم النبي الناطق والوصيه وهو األساس إلى علم النذاطقه 

و عمهم أنا مستوره ألنهم يعلمون أن ال وجول لاه فلئال يطالبهم المذدعو بلقائذا 

  عموا أنا مستوره وإنما هو لجل وتمويا وخدا، للمدعو. 

 لك وأطال في  ردها. وقد ذكر الغزالي سبعة أمًلة لهذا المس

 الحيلة السابعة: 
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التأسذذيس: وهذذي أنهذذذم يضذذعون مقدمذذذة ال تنكذذر فذذذي الظذذاهره وال تبطذذذل 

الباطنه يستدرخ فيها المدعو بحير ال يدر ه ويوهمونا أن هللا تعالى جعل لكل 

ْْذِم َوبَاِطنَذن  } يء ظاهرا  وباطنا ه ويستدلون عليا بقولا تعذالى:  وا َظذاِهَر اأْلِ َوذَر 

 ونصوص أخرى.  ،(59){

ثذذم يقذذال لذذا: الظذذاهر قشذذور والبذذاطن هذذو اللذذبه والظذذاهر رمذذز والبذذاطن 

المعنى المقصوله ثم ياسسذون فذي نفسذا الشذغف لمعرفذة البذواطن واإلعذراض 

عذذذن ظذذذواهر النصذذذوص..ألنا وصذذذل بذذذزعمهم إلذذذى مرتبذذذة وهذذذي طلذذذب العلذذذم 

 الباطني. 

 الحيلة الثامنة: 

قول الذداعي للمذدعو: إن فائذدة الظذاهر أن وهي الخلع من الدين: فهي أن ي

يفهم ما أول، فيا من علم الباطن ال العمل باه فمتذى وقذف المذدعو علذى البذاطن 

َويََضذع  }لقولذا تعذالى:  -بذزعمهم الكذاذب–سقا عنا دكم الظاهره وهذو المذرال 

ْم إِْصَره ْم َواأْلَْغذالَل الُتِذي َكانَذْع َعلَذْيِهمْ  م هذذه التكذاليف ه أ  يضذع عذنه(60){َعْنه 

الشذذاقة مذذن صذذالة وصذذيا  وغيرهذذا مذذن  ذذرائع اإلسذذال  بعذذد أن يعرفذذوا بذذواطن 

النصوص التي تدعو إلى القيا  بتلك التكاليف وهذذا مًذل خرافذة غذالة الصذوفية 

 دين يصلون إلى اليقين بزعمهم. 

 الحيلة التاسعة: 

عو اإلجابذة االنسالخ من الدين أو ديلة السلال: فهي أنهم إذا أنسوا من المد

وصار منهمه أعلموه أنا قد أطلق من وثاقا ودل لا كل ما در  على غيذره مذن 

اْليَذْوَم أ ِحذُل لَك ذذم  الُطيِّبَذاط  َوَطعَذذام  الُذِذيَن أ وت ذذوا }النذاس الذذين لذذم يذدخلوا مذذذهبهم: 

 . (62) ...و الت عنا جميع التكاليفه وال يحر  عليا  يء(61){اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَك ْم 

ولهم ديل فذي إسذقاط التكذاليف عذن المذدعوه ديذر يوهمونذا أن التكذاليف 

تسذذقا عنذذا تلقائيذذا  إذا تذذدرخ فذذي المعرفذذة ووصذذل إلذذى معرفذذة أن التكذذاليف إنمذذا 

كانذذت مو ذذوعة فذذي الظذذاهر للنذذاس الجهذذال دتذذى يطلبذذوا العلذذم ويخرجذذوا عذذن 

 مشقة التكاليف. 

معنذى القيذا  بتلذك التكذاليف ألن اإلما  المعصو  المستور ونّوابذا يعلمذون 

لينذارا ه 12ومعناها الحقيقيه فتسقا عنهم فريضذة الصذالة إذا لفذع لالمذا  مبلذ  
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ْم إِْصذذَره ْم َواأْلَْغذذالَل الُتِذذي َكانَذذْع  }ويقذذرأ لذذا اإلمذذا  قذذول هللا تعذذالى:  َويََضذذع  َعذذْنه 

أسذذرار معرفذذة  -بذذزعمهم–ه ويفهمذذا أن الصذذالة معناهذذا الحقيقذذي (63){َعلَذذْيِهْم 

البذذذاطنه أو معرفذذذة خمسذذذة أسذذذماء وهذذذي: علذذذي والحسذذذين والحسذذذن ومحسذذذن 

 وفاطمة. 

ثم يسقطون عنا فريضذة الصذو  بعذد أن يذدفع المبلذ  المذذكور لالمذا ه ثذم 

يفهمونا أن الصو  إنما المقصول منا كتمان أسذرار الباطنيذةه أو معرفذة ثالثذين 

عنذذى الصذذو  االمتنذذا، عذذن رجذذال  أو ثالثذذين امذذرأة يعذذدّونهم فذذي كتذذبهمه ولذذيس م

ف فَلَذْن أ َكلِّذَم  }األكل والشربه ويقرأ عليا قولا تعالى:  إِنِّي نَذَْرط  ِللذُرْحَمِن َصذْوما

ف  فلو كان معنى الصو  تر  الطعا  لقال: فلن أطعم  فدل علذى .  (64){اْليَْوَم إِْنِسيّا

 أن الصيا  هو الصمت والسكوت عن إبداء أسرار األئمة بزعمهم. 

م يسقطون عنا الح  بتفهيما أن المقصول بالح  إنما هو  يارة مشائخهم ث

 ال الذهاب إلى مكة. 

ثم يسقطون عنا درمة الخمر والميسر بتفهيما أن المقصول بهما أبو بكذر 

وعمذذر ر ذذوان هللا عليهمذذا ولعذذن الباطنيذذةه فأمذذا الخمذذر المصذذنو، مذذن العنذذب 

ق ذْل َمذْن  } : تنبذت األرض دذاللوسائر ما يصنع منا فليس بحرا ه ألن كذل مذا 

ْزقِ  لَْيَس َعلَى الُذِذيَن } ه  (65){َحُرَم ِزينَةَ ُهِ الُتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالُطيِّبَاِط ِمَن الّرِ

وا إِذَا َما اتُقَْوا َوآَمن وا نَاٌح فِيَما َطِعم   . (66){آَمن وا َوَعِمل وا الُصاِلَحاِط ج 

وب االغتسذال مذن الجنابذة بذدعوى أن الطهذارة هذي ثم يسذقطون عنذا وجذ

طهارة القلبه وأن المامن طاهر بذاتا والكافر نجس بذاتا والكذافر نجذس بذاتذا 

وال يطهره الماء وال غيرهه بل إن الجنابة المقصذول بهذا مذواالة أ ذدال األنبيذاء 

ا واألئمةه وأما المنّي فهو طذاهر إذ هذو أصذل اإلنسذانه ولذو كذان االغتسذال منذ

 لنجاستا لكان االغتسال من البول والغائا أولى بزعمهم. 

وا}وعلى هذا فإن معنذى اآليذة  ف فَذاُطُهر  ن بذا أ  إن كنذتم ال  (67){َوإِْن ك ْنذت ْم ج 

 تعرفون معنى الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الباطني. 

ثم يسقطون عنا درمة الزناه ويسمونا المشهد األعظم ونهاية الفو ه وإن 

فاَل تَْعلَذم  نَْفذٌس َمذا أ ْخِفذَي }إدالل الزنا هو لخول الجنةه ويتلو عليا قولا تعالى: 
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ْم ِمْن ق ُرِة أَْعي ٍن  بَاِدِه ق ْل َمْن َحُرَم ِزينَةَ ُهِ الُتِي أَْخَرَج ِلعِ }. وقولا تعالى: (68){لَه 

.ويفسر لا الزينة هنا بأنها ما خفي مذن أسذرار النسذاء التذي ال يطلذع عليهذا (69){

 إال المخصوص بذلك. 

ويسلك با مسالك ملتويةه وفي نهايتهذا يبذدأ بتطبيذق مذا تعلمذا المذدعو مذن 

جوا  الفح  والفجوره وأن ذلك دالله فيبذدأ يطبذق ذلذك علذى  وجتذا فيبيحهذا 

األعظم وهو اجتما، الرجال والنساء في مكان وادد  للمدعوه ثم يحضر المشهد

وإطفذذاء السذذرخ بعذذد أن تذذدار الكذذاوسه وتحمذذى الذذرؤوسه ثذذم يتنذذاهبون النسذذاء 

  .(70) ويسمون ذلك صيدا  كما أ رنا إلى ذلك فيما تقد 

وهكذا ينقضون اإلسال  لرجذة لرجذة إلذى أن يوهمذوا المذدعو أنذا أصذبح 

فيصذل  لعلذم ومعرفتذا لبذواطن تلذك الظذواهرفوق مستوى التكاليف لتعمقذا فذي ا

ه وهذذو فذذي  (71){َواْعب ذذْد َربُذذَك َحتُذذى يَأْتِيَذذَك اْليَِقذذين  } : إلذذى تحقيذذق قذذول هللا تعذذالى

الحقيقة يصل إلى دمأة الفسذال واإلفذالس مذن الذدين ومشذابهة البهذائم والخذروخ 

را ه مذات قلبذا عن اإلنسانية المكّرمةه فال يعرف بعد ذلك معروفا  وال ينكذر منكذ

و ذميره فهذو أ ذل مذن البهذائمه ألنهذا ال تعذرف تلذك المسذالك الشذيطانية التذي 

 وصل إليها هاالء المفسدون. 

وينبغي أن تعلم أن مذا قذدمناه مذن ذكذر تلذك الحيذل ال تذتم علذى عجذله بذل 

إنهم يدرسون الشخص لراسة ال نظيذر لهذا إذا وقذع عليذا اختيذارهمه وال ينبغذي 

التعليمات تلقى عليا بهذه البساطة التي عر ذناها  بذل إنذا يمذر  أن تفهم أن تلك

بتعقيدات وتعليمات وصقله قد يأخذذ فيهذا مذدلا  طويلذة أو قصذيرة دسذب ميولذا 

 وذكائا وتقبلاه ولهذا يحكمون عليا قبضتهم. 

وهذا ما يفسره وقوف التابعين لهم في صفهم ولفاعهم عن هذه العقيدةه ال 

هم فذذي سذذبيل نشذذرها وعلذذّو  ذذأنهاه وذلذذك لتشذذبعهم بتلذذك يهمهذذم دتذذى تقذذديم لمذذائ

 التعاليم الملتوية ومسال فكر الداخل وتفريغا من كل عالقة إال بهذا المذهب. 

ولمزيذذد مذذن التفاصذذيل عذذن دذذيلهم وخططهذذم فذذي اسذذتجالب النذذاس إلذذى 

ننقل هنا ما  -لعوتهم وترتيبهم العميق الذ  ال يدركا المدعو إال بعد اإلطادة با

 با أدد علمائهم المعاصرين  دير قال ما نصا: باق 
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))ولقذذد ُوفّقذذت الحركذذة اإلسذذماعيلية بذذين جهذذا  الدعايذذة الذذذ  نظمتذذا خيذذر 

تنظيمه وبين نظا  الفلك ولورتاه فجعلوا العالم الذ  كان معروفذا  فذي عصذرناه 

مًل السنة الزمنيةه والسنة مقسذمة إلذى اثنذي عشذر  ذهرا ه وإذا  فيجذب أن يقسذم 

م إلى اثني عشر قسما ه وسموا كذل قسذم جزيذرةه وجعلذوا علذى كذل جزيذرة العال

من هذه الجزر لاعيا  هو المسذئول األول عذن الدعايذة فيهذاه وأطلقذوا عليذا لقذب 

 ))لاعي لعاة الجزيرة(( أو ))دجة الجزيرة((.. إلى أن يقول: 

ا  ))والشهر ثالثون يوما ه ولذلك كان لكل لاعي جزيذرة ثالثذون لاعيذا  نقيبذ

لمساعدتا في نشر الذدعوةه وهذم قوتذا التذي يسذتعين بهذا فذي مجابهذة الخصذو ه 

 وهم عيونا التي يعرف بها أسرار الخاصة والعامة. 

واليو  مقسم إلى أربع وعشرين ساعةه اثنتي عشرة ساعة بالليله واثنتذي 

عشرة ساعة بالنهاره فجعل اإلسذماعيلية لكذل لا، نقيذب أربعذة وعشذرين لاعيذا  

اثنذذا عشذذر لاعيذذا  ظذذاهرين كظهذذور الشذذمس بالنهذذاره واثنذذا عشذذر لاعيذذا  مذذنهم 

 محجوبا  مستترا  استتار الشمس بالليل. 

وبعملية دسابية نجد أن عدل الدعاة الذين بًهم اإلسماعيلية في العذالم كذان 

( لاعيذا  فذي وقذت وادذده وذلذك بخذالف عذدل آخذر مذن الذدعاة ال 8640دوالي )

الذذذين يكونذذون لائمذذا  فذذي مركذذز الذذدعوة الرئيسذذي مذذع  يشذذملهم هذذذاه وهذذم الذذدعاة

 اإلما . 

علما  بأن لكذل فئذة مذن هذاالء الذدعاة عمذل خذاص ال يتعذداهه دفظذا  لنظذا  

الذذدعوة وسذذريتهاه فذذدعاة النهذذار االثنذذا عشذذر فذذي كذذل جزيذذرة كذذانوا يعرفذذون 

 بالمكاسرين أو المكالبينه وهم أصغر طبقة في لرجات الدعاة. 

وعلذذى عذذاتق المكالذذب تقذذع مهمذذة مجاللذذة العلمذذاء والفقهذذاء أمذذا  جمذذاهير 

الناس وكأنهم تالميذ يريدون اإلفالة مذن أسذاتذتهم لون أن يخذال  الشذك العلمذاء 

والفقهذذاء أو الجمذذاهير المجتمعذذة ل،خذذذ عذذن هذذاالء العلمذذاء أو الفقهذذاء بذذأن مذذن 

انظذذر إلذذى هذذذا الذذدهاء – يجاللذذا أو يناقشذذا مناقشذذة علميذذة عنيفذذة أنذذا مذذن الذذدعاة

 والمكر. 

وفي أغلب األديان يظهر عجز العالم عن الجواب الصحيحه أو تبذدو منذا 

أخطذذاء فيسذذخر منذذا الذذداعي المكاسذذر ويتركذذاه وهنذذا تظهذذر عبقريذذة الذذداعي 

المكاسذذره فيسذذر، إليذذا النذذاس يلتمسذذون منذذا الجذذواب الشذذافي عذذن األسذذئلة التذذي 

 ا العلماء. طردهاه والمو وعات الني ناق  فيه

ومن الظاهر أن الداعي المكاسر كان يختار اختيارا  خاصا ه وال يسمح لذا 

بالمكاسذذرة إال بعذذد امتحذذان عسذذير وتجذذارب كًيذذرةه ونجذذد فذذي بعذذض الكتذذب 



اإلسماعيلية الشروط الواجب توفرهذا عنذد اختيذار الذداعي المكاسذره والخصذال 

كاسذر فيهذا  التي يجب أن يتحلى بهاه من ذلك أن يكون من نفذس البيئذة التذي سي

ولد ونشأ بها دتى يكون معروفا  عند الجمهوره ويجذب أن يكذون دسذيبا  ونسذيبا  

 بين قوما ..إلى أن يقول: 

))فإذا وثق لاعي الجزيرة في  خص تتذوفر فيذا هذذه الشذروط  ذر، فذي 

تعليمذذا العلذذو  اإلسذذالمية دتذذى يتبحذذر فيهذذا  فذذإذا تذذم لذذا ذلذذك أخذذذ يلقنذذا مسذذائل 

وآراء أهذل الملذل. والنحذل كلهذا مذن فذرق إسذالمية وغيذر الخالف بين المذاهب 

 الضعف في كل مذهبه وفي كل رأ .  إسالميةه ويظهر لا موطن

ثم يعلما كيف يجالل في اختالف هذه اآلراءه وكيف يناق  أصحابها فذإذا 

تم لا ذلك يبدأ الداعي في تدريبذا علذى تفهذم نفسذية كذل جماعذة مذن الجماعذاته 

 من الطوائف دتى يستميل الناس إليا.  وكيف يخاطب كل طائفة

فإذا أتقن كل هذه األمور وتدرب عليها ونجح فيها النجذاق الملحذوظ سذمح 

لا الداعي أن يكاسر ويجالل الفرق األخرى لون أن يشعر أدذد بأنذا إسذماعيلي 

المذهبه بذل يجذب أن يكذتم ذلذك كتمانذا   ذديدا ه ولذذلك يجذب أن يكذون المكاسذر 

ى ال يخطئ فذي معرفذة نفسذية المجتمذع أو تقذدير النذاس الذذين ذكيا  ذا فراسة دت

 يخاطبهم. 

فإذا فرض ووجد المكاسر أماما خصما  عنيدا  أكًر منذا علمذا  وتبحذرا  فذي 

أن يل  في المسائل الفلسفية –مختلف الفنون وجب على المكاسر في هذه الحالة 

معا في مناقشات باطنية العميقة التي ال دد لهاه والتي ال يفهمها العامةه ويدخل 

هي من أخص خواص الفلسفة اإلسماعيلية التذي ال يعرفهذا غيذر الذدعاةه وبذذلك 

ينجو المكاسر من الظهور بمظهر الضعف أما  العامةه بل ربما عظم  أنا فذي 

 أعينهم  ألنا يتحدث عن أ ياء ال يفهمونها وال يعرفون كنهها. 

لذذب الذذذ  كانذذت مرتبتذذا أقذذل هكذذذا كذذان الذذداعي المكاسذذر أو الذذداعي المكا

مراتب النظا  اإلسماعيلي للدعايةه فإذا كان هذا هو  أن أصغر الدعاة استطعنا 

 أن ندر  ما كان عليا أمر كبار الدعاة على اختالف لرجاتهم وتباين مراتبهم. 

وفذذي دالذذة توصذذل الذذداعي المكاسذذر إلذذى إقنذذا، أدذذد المسذذتجيبين ممذذن 

قة يأخذه إلى أدد الدعاة الذذين هذم أعلذى منذا يرغبون الوصول إلى معرفة الحقي

مرتبةه فيالطفا ويفاتحا في لين ورفق لون أن يظهر لا صفتا المذهبية أو  يئا  

من عقائده  بل يكتفي بإطالعا على بعض المسائل المذهبيذةه ويلمذح لذا بذبعض 

 التأويالت الباطنية التي ال  ير في كشفها. 



مذذن المعرفذذة أدالذذا إلذذى الذذداعي  فذذإذا أصذذر المسذذتجيب علذذى االسذذتزالة

المذذأذونه وهذذو مذذن لعذذاة الليذذل الذذذ  يبذذدأ بأخذذذ العهذذول والمواثيذذقه فذذإذا وثذذق 

بذذإخالص المسذذتجيب بذذدأ يكا ذذفا بذذبعض األسذذرار الخفيذذة التذذي ال ينفذذر منهذذاه 

ويتدرخ با دتى يطمئن الداعي المأذون إلى إخالصاه ويطمذئن المسذتجيب إلذى 

 الداعي ويًق با. 

قلا إلى الداعي الذ  أرقذى منذا مرتبذةه وهكذذا يتذدرخ المسذتجيب عندئذ ين

بين الدعاة دتى يسمح لا أخيرا  بحضور مجالس لاعذي لعذاة الجزيذرة الذذ  لذا 

ودده الحق في أن يعلم الناس التأويالت الباطنية للذدين والقذرآن والحذديره كمذا 

 يعلّم الدعاة فلسفة الدعوة المذهبية أ  علم الحقيقة. 

ان لاعذذي الذذدعاة يلقذذي المجذذالس واألداليذذر علذذى العامذذة الذذذين صذذحيح كذذ

أخذت عليهم العهول والمواثيق لون أن يصذلوا بعذد إلذى لرجذة عاليذة فذي علذو  

الذذذدعوةه ولكذذذن هذذذذا المحا ذذذرات كانذذذت بعيذذذدة عذذذن األسذذذرار اإلسذذذماعيلية 

 .(72)العليا((

اإلمامذةه ثم ذكر بعد ذلك مراتب كبار الدعاة الذين كانوا يال مذون مركذز 

 .  مرتبة 16وهي 

فانظر أخي الكريم إلى هذه الخطا الشذيطانيةه وانظذر كيذف يذدخلون إلذى 

 قلوب الناس ويسرون فيهم سريان النو . 

ولك أن تعجب من دال المدعو وهم يقذفونا من  يال إلى  ذيال كأنذا كذرة 

 في أيديهم لون أن يعلم الحال الذ  سيورلونا عليا. 

ن كًذرتهم وتماسذكهم  ديذر ينتشذرون فذي البلذد كما يحق لك أن تعجذب مذ

الذ  ينكب بهم مًل انتشار الجراثيم في الجسم السليم ثذم يحكمذون الطذوق عليذا 

 ليقع فريسة هامدة أمامهم. 

ن كذل  ذيء عذنهم قبذل وكيف يدرسون نفسذيات النذاس وميذولهمه ويعرفذو

 . اإلقدا  عليهم

ا  مذنهم قذد يجهذل دتذى فأين لعاة الحق من مًل هذه التنظيمذاتإ  إن كًيذر

 ألنى اآللاب التي يقابل بها الناس. 

ولو عر ت الدعوة الصحيحة إلذى اإلسذال ه ولذو بقليذل مذن هذذه الخطذا 

لكذذان للعذذالم اإلسذذالمي  ذذذأن غيذذر  ذذأنا الموجذذول اليذذذو ه فذذإن جذذولة عذذذرض 

 البضاعة تغر  بشرائها. 

                                                 
 تحت عنوان )) أسرار نظا  الدعوة (( . 24 -18(  أعال  اإلسماعيلية ص 72)



هذذذا  ومذذن هنذذا نجذذد هذذذا البذذاطني يتمذذدق بهذذذا الجانذذب فيقذذول: ))وبفضذذل

التنظيم الدقيق انتشرت الذدعوة اإلسذماعيلية بشذكل لذم تعهذده أ  لعذوة إسذالمية 

وغيذذر إسذذالمية مذذن قبذذل فذذي جميذذع األقذذاليمه وبذذين كذذل طبقذذات المجتمذذع علذذى 

 . (73) السواء((

الذذذ  يهمنذذا مذذن كالمذذا هذذذا هذذو اإل ذذارة إلذذى لقذذتهم فذذي التخطذذيا ودبذذك 

ر لعذوتهم الخبيًذة  فلقذد انتشذرت الماامرات بغض النظر عن مبالغتا في انتشذا

الدعوات اإلسالمية الصحيحة انتشارا  لذم تصذل إلذى القذرب منهذا أيذة لعذوة فذي 

العالم بأسرهه ولم يًبت أصحاب أية لعوة في التمسذك بمبذالئهم ثبذوت أصذحاب 

 العقيدة الصحيحة على مّرِّ التاريال. 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                                 
 . 25(  المصدر السابق ص 73)



 الفصل السالس

 الباطنية عقائد
 

يجذذد المتتبذذع ألخبذذار الباطنيذذة ومذذذاهبهم تناقضذذا  ظذذاهرا ه والسذذر فذذي هذذذا 

التناقض يعول إلى أن أهل المذهب هم الذين أرالوا ذلك لكي تتضارب أخبارهم 

هم بحجذذة أن عنذذد النذذاسه وبالتذذالي يسذذتطيعون تكذذذيب مذذا يريذذدون ممذذا ينقذذل عذذن

 الناس يكذبون عليهم. 

و  مذذذهبهم إلذذى علذذى هذذذا التلذذون الكًيذذره ومذذن هنذذا قذذال ثذذم هذذم أيضذذا  ال يقذذ    

الغزالي: ))والذ  قدمناه في جملة مذهبهم يقتضي ال محالة أن يكون النقل عنهم 

مختلفا  مضطربا ه فإنهم ال يخاطبون الخلق بمسلك وادده بل غر هم االستتبا، 

 . (74)واالدتياله فلذلك تختلف كلماتهمه ويتفاوت نقل المذهب عنهم((

ومهما كان الحال فإن عقائد الباطنية هذي مجموعذة أفكذار ملفقذة مذن مذذاهب     

 تىه وكلها خبا وا طرابه ومن عجيذب أمذرهم أنهذم يسذتدلون علذى كفذرهم 

ومحاربة اإلسال  ببعض اآليات مذن القذرآن الكذريمه وبأداليذر مختلقذة مكذوبذة 

يهذذذاه علذذذى النبذذذي صذذذلى هللا عليذذذا وسذذذلمه وأداليذذذر صذذذحيحة يحرفذذذون معان

 لحاليةه وكل عقائدهم ترجع إلى: وياولونها على وفق اعتقالاتهم اإل

 إنكار وجول هللا تعالى.  -1    

 جحد أسمائا وصفاتا.  -2    

 . (75) تحريف  رائع النبيين والمرسلين -3    

 وفي كل ذلك يتسترون:     

 إما بالتشيع آلل البيت.  -1    

 وإما بزعم التجديد والتقد .  -2    

 ن الشعارات واألكاذيب المخترعة. وغير ذلك مما يختلقون م    

 

 أوالف: عقيدتهم في األلوهية:

فقذذد اختلفذذت مذذذاهبهم فيذذا علذذى لرجذذات مذذن الكفذذر واإللحذذال كمذذا اتضذذح مذذن     

 . (76) خالصة معتقداتهم

ولهما من دير الزمنه فذهب قسم منهم إلى القول بوجول إلهينه ال أول لوج    

إال أن أددهما علة لوجول الًانيه واسم العلة السابقه واسم المعلول التاليه وأن 
                                                 

 . 38(  فضائح الباطنية ص 74)

 . 210(  انظر الفرق واألليان والمذاهب المعاصرة ص 75)

 . 40 -39(  انظر فضائح الباطنية ص 76)



ي السابق خلق العذالم بواسذطة التذالي ال بنفسذاه وقذد يسذمون األول عقذال ه والًذان

 نفسا  تخرصا  وكذبا . 

ا مذن القذرآن بل قالوا: إن السابق والتالي هما المذرال بذاللوق والقلذمه واسذتدلو    

نَْحذن  قََسذْمنَا }ه (77){إِنُذا نَْحذن  نَُزْلنَذا }الكريم بما جاء فيا من صيغة الجمع مًل: 

ْم   . (78){بَْينَه 

َسذبِِِّ اْسذَم }:ولوال أن معا إلها  آخر لا العلذو أيضذا  لمذا ورل قولذا تعذالى قالوا:  

 . (80)الرديمه قالوا وهما أيضا : الردمن  (79){َربَِّك اأْلَْعلَى

وال  ذذك أن هذذذا يذذدل علذذى مذذدى جهلهذذم بلغذذة العذذرب ألنهذذم مذذن فذذارسه     

وبعضهم لم يتقن العربيةه وإال لعلموا أن هذا الخطاب ))إنذا(( أو ))نحذن(( إنمذا 

 هللا عز وجل لا العظمة المطلقة. هو من باب التعظيمه و

هم فذذي معتقذذدخالصذذة  -بذذاطني مذذن أهذذل سذذلمية–وقذذد ذكذذر مصذذطفى غالذذب     

 الخالق عز وجل فقال: 

))ولمذذا كذذان هللا فذذوق العذذالم وهذذو غيذذر محذذدوله فذذال يمكذذن أن يخلذذق العذذالم     

مبا رة وإال ا طر إلذى االتصذال بذا مذع أنذا بعيذد عنذاه ال ينذزل إلذى مسذتواهه 

ولما كان واددا  فال يمكن أن يصذدر عنذا العذالم المتعذدله وال يسذتطيع أن يخلذق 

لخلق عمل وإنشاء  يء لم يكنه وذلك يستدعي التغيذر فذي ذات هللا العالمه ألن ا

 . (81)هللا واإللا ال يتغير((

ومعنى هذا الكفر أن هللا علة العالم وسبب وجوله فقذاه وأن هللا فذوق العذالمه     

وال يستطيع أن يتصل با ويخلقا بنفسا مبا رة ألنا وادده ويسذتنكف أن يبا ذر 

 وه وهذا من أعظم الجهل والغفلة. لخلق األ ياء بنفسا لترفعا وع

ً  ر ذي هللا عنذا هذو الذذ  خلذق      وذهب قسم آخر منهم إلى االعتقال أن عليا 

السذذموات واألرض خذذالق محيذذي مميذذت مذذدبر للعذذالمه وأنذذا ظهذذر فذذي صذذورة 

نشذد بعضذهم فذي ليانس خلقا وعبيده ليعرفوه ويعبدوهه وقذد أ -الناس–الناسوت 

 سنة سبعمائة قولا: 

 حيدرة األنزع البطين***   أن ال إلن إالأشهد 

 محمد الصادق األمين*** وال حجاب علين إال 

                                                 
 9سورة  الحجر: (  77)

 32(  سورة الزخرف: 78)

 1(  سورة األعلى:79)

 . 40(  فضائح الباطنية ص 80)

 . 96(  األليان والفرق والمذاهب المعاصرة ص 81)



 (82)سلمان ذو القوة المتين***  وال طريق إلين إال 

وذهب بعضهم إلى أن هللا تعالى ال يصح وصفا بأنا موجول وال معدو ه وال     

معلذذذو  وال مجهذذذوله وال موصذذذوف وال غيذذذر موصذذذوفه وال قذذذالر وال غيذذذر 

 ا ما يقصده مصطفى غالب دين قال: قالر...وهذ

))وتحذذدّث الفالسذذفة اإلسذذماعيليون عذذن وجذذول هللا تعذذالىه فذذأثبتوا  ذذرورة     

يسيّتاه و رورة استنال الموجولات وادتياجها إلذى موجذده وجوله عن طريق ل

ونفذوا عذن هللا األيسذية كمذا نفذوا عنذا الليسذيةه وقذالوا: إن هللا ال يمكذن أن يكذون 

ليسا  وال أيسا ه أ  إنا ال يصح أن يكون هللا غيذر موجذول وال أن يكذون موجذولا  

والعقذل األوله من نو، الموجولات التي وجدت عناه ويطلق عليا اسذم المبذد، 

 األوله والمحر  األول... 

ويذذذأتي بعذذذده فذذذي ترتيذذذب العقذذذوله العقذذذل الًذذذاني الذذذذ  وجذذذد عذذذن طريذذذق     

 ( إلى آخر تقسيما الطويل الممل. االنبعاث...(

إلى آخر خرافاتهم وإلحالهم وغر هم نفي وجول هللا تعالى بوجا يدق علذى     

حقيقي نفي وجول هللا عز وجذله عوا  الناسه يكون ظاهره التنزياه والغرض ال

إذ ال يمكن أن تصدق تلك األوصاف إال على معدو ه ومًل هذه المزاعم معلذو  

بطالنها من لين اإلسال  بالضرورةه فال خالق إال هللا عز وجذل كمذا هذو معلذو  

عند أصحاب كل األليانه وعلّي وغيذره فذي هذذا الكذون مخلذوق هلله أوجذده بعذد 

هِّ }دذذد لنفسذذا  ذذرا  وال نفعذذا . أن لذذم يكذذنه ال يملذذك أ َ َدذذقا قَذذدصرِّ َوَمذذا قَذذدَُروا حا

ينِّاِّ ُسذبصَحانَاُ َوتَعَذالَى  يااٌت بِّيَمِّ وِّ َ  الصقِّيَاَمةِّ َوالساَماَواُت َمطص يعا  قَبصَضتُاُ يَوص ُض َجمِّ َرص َواألص

ُكونَ  رِّ ا يُشص  . (83){َعما
 

ف: اعتقادهم في النبواط:  ْانيا

يجحذذد البذذاطنيون النبذذواته وينكذذرون المعجذذزاته ويزعمذذون أنهذذا مذذن قبيذذل     

السحر والطالسمه ويفسذرون النبذوة بأنهذا عبذارة عذن  ذخص فا ذت عليذا مذن 

السابق بواسطة التالي قّوة قدسية صافية مهيأة ألن تنتق  عند االتصذال بذالنفس 

فوس الزكيذة فذي المنذا  الكلية بما فيها من الجزئياته كما قد يتفق ذلك لبعض الن

دين تشاهد في مجار  األدوال في المستقبل إما صريحا  بعينا أو مدرجا  تحت 

مًال يناسبا مناسبة ماه فيفتقر فيا إلى التعبيره ألن النبي هذو المسذتعد لذذلك فذي 

 . (84) اليقظة

                                                 
 . 147ص  35(  مجمو، الفتاوى خ82)

 67(  سورة الزمر:83)

 . 41(  فضائح الباطنية ص 84)



ويزعمذذون أن هذذذه القذذوة القدسذذية الفائضذذة علذذى النبذذي ال تسذذتكمل فذذي أول     

كما ال تستكمل النطفة في الردم إال بعد تسعة أ ذهره فكذذلك هذذه القذوة  دلولهاه

 . (85) كمالها أن تنتقل من الرسول الناطق إلى األساس الصامت

ومن هذا التصور الرل ء اعتقدوا أن جبريل عبارة عن العقل الفائض علذى     

 أنا  خص يتنقل من علو إلى سفل.  النبي ال

ن أن القذرآن الكذريم تعبيذر محمذد عذن المعذارف التذي وعلى هذا فهذم يعتقذدو    

 جبريله وسمي كال  هللا مجا ا .  فا ت عليا من العقل الذ  هو

ومن اعتقالاتهم التذي بينهذا الغزالذي أنهذم قذالوا: كذل نبذي لشذريعتا مذدةه فذإذا     

انصرمت مدتا بعر هللا نبيا  آخر ينسال  ريعتا. وددلوا لشريعة كل نبذي سذبعة 

ه أولهم النبي الناطقه ثم األساس الصامته ثم السوس, ومعنى النذاطق (68) أئمة

أن  ذذريعتا ناسذذخة لمذذا قبلذذاه ومعنذذى الصذذامت أن يكذذون قائمذذا  علذذى مذذا أسسذذا 

 غيره. 

 

قذذالوا: ولكذذل نبذذي سذذوسه والسذذوس هذذو البذذاب إلذذى علذذم النبذذي فذذي دياتذذا     

مذوا أن آل  سوسذا والوصي بعد وفاتاه واإلما  لمن هو في  ماناه ومن هنا  ع

 يئا ه وهو الًانيه ويسمى من بعده متما  والدقا  وإماما ه إلى أن بعذر هللا محمذدا  

صلى هللا عليا وسلم وسوسذا علذي بذن أبذي طالذبه وقذد اسذتتم لوره بجعفذر بذن 

 .  محمد

فإن الًاني من األئمذة الحسذن بذن علذّيه والًالذر الحسذين بذن علذيه والرابذع     

الخذامس محمذد بذن علذيه والسذالس جعفذر بذن محمذده وقذد علذي بذن الحسذينه و

 . (87) استتموا سبعة معاه وصارت  ريعتا ناسخةه وهكذا يدور األمر أبد الدهر

 :  وفي مًل هذه الضالالت يقول علماؤهم    

))ويعتبر اإلما  محمد بن إسماعيل أول األئمة المسذتورين والنذاطق السذابعه     

ر جديذذد فذذي تذذاريال الذذدعوة اإلسذذماعيليةه قذذا  بنسذذال ألن إمامتذذا كانذذت بدايذذة لو

الشذذريعة التذذي سذذبقتاه فجمذذع بذذين النطذذق واإلمامذذةه ورفذذع التكذذاليف الظاهريذذة 

 . (88) للشريعةه فنالى بالتأويل واهتم بالباطن((

                                                 
 . 41(  فضائح الباطنية ص 85)

 ائما  .الغزالي بسبعة أعمار أ  سبعة قرون ه ولعل التحديد بسبعة أئمة أو ح ه إذا إنهم بنوا نسال الشرائع وقيا  القيامة بعد اإلما  السابع ل(  ددلها 86)

هم مع خرافات كًيرة أهملنا ذكرها  نة قال : )) هذا ما نقل عن –بعد أن ذكر أ ياء كًيرة تركتها اختصارا  واكتفاء بما ذكرتا  –ه وقد قال  44 -42(  فضائح الباطنية ص 87)

 بالبياض أن يسول بها (( .

 . 450(  أعال  اإلسماعيلية ص 88)



إلى أن يقول داكيا  عن أدد لعذاتهم فذي  ذمن فضذائل محمذد بذن إسذماعيل:     

 . (89)د صلى هللا عليا وسلم (())وعطلت بقياما ظاهر  ريعة محم

ه (90) ووصذذف مصذذطفى غالذذب محمذذد بذذن إسذذماعيل بأنذذا القيامذذة الكبذذرى    

 الكتمال الدور باه واالبتداء من جديد. 

 ويقول النوبختي وهو من أعرف الناس بهم:     

))و عموا أن النبي صلى هللا عليا وسلم انقطعت عنا الرسالة في دياتا فذي     

اليو  الذ  أمر فيا بنصب علذي بذن أبذي طالذب عليذا السذال  للنذاس بغذدير خذمه 

فصارت الرسالة في ذلك اليو  في علي بن أبذي طالذبه واعتلذوا فذي ذلذك بقذول 

ه وأن هذذا القذول واله(())مذن كنذع مذواله، فعلذّي مذالنبي صلى هللا عليا وسذلم: 

منا خروخ من الرسالة والنبوةه وتسليم منا في ذلذك لعلذي بذن أبذي طالذب بذأمر 

هللا عذذز وجذذله وأن النبذذي صذذلى هللا عليذذا وسذذلم بعذذد ذلذذك كذذان مأمونذذا  لعلذذي 

 محجوجا  با ...(( إلى أن يقول: 

ا ))و عموا أن محمد بن إسذماعيل دذّي لذم يمذته وأنذا فذي بذالل الذرو ه وأنذ    

القائم المهد ه معنى القذائم عنذدهم أنذا يبعذر برسذالة و ذريعة جديذدة ينسذال بهذا 

  ريعة محمد صلى هللا عليا وسلم ... (( إلى أن يقول: 

)) واعتلذذوا فذذي نسذذال  ذذريعة محمذذد صذذلى هللا عليذذا وسذذلم وتبذذديلها بأخبذذار     

م القذرآن رووها عن أبي عبد هللا جعفر بن محمد أنذا قذال: ))لذو قذا  قائمنذا علمذت

 جديدا ((. 

وأنا قال: ))إن اإلسال  بدأ غريبا ه وسيعول غريبا  كما بدأ فطذوبى للغربذاء((     

 . (91)ونحو ذلك من أخبار القائم((

وسبب نقل هذا الكال  إنما هذو إليضذاق إصذرار الباطنيذة علذى نسذال  ذريعة     

عتذذاة محمذذد صذذلى هللا عليذذا وسذذلمه وأن مذذا يظهذذره مصذذطفى غالذذب وغيذذره مذذن 

الباطنيذة مذن التالعذب بمعذاني الكذال  إنمذذا هذو خذدا، للنذاس وسذتر لهذذه العقيذذدة 

الخبيًة التي ترل ما أخبر هللا با من إتما  الدين إلى أن تقو  القيامذة وينتهذي هذذا 

 الكون ومن فيا وال يبقى إال وجا هللا عز وجل. 

ن عبذارات تتفذق وال يخفى على القار  اللبيب ما في آخذر كذال  النذوبختي مذ    

 مع هوى الشيعة الغالة منهم دول القرآن الكريم. 

                                                 
 . 453(  المصدر السابق ص 89)

 . 452(  المصدر السابق ص 90)

 . 95 – 64(  فرق الشيعة ص 91)



وأما استداللهم بأن اإلسال  بدأ غريبا ه وسيعول غريبا  كما بدأه بمعنذى يظهذر     

 خص ينسخاه فال  ك أنا كال  يدل على قصر عقذولهمه فذإن اإلسذال  والحذال 

...فكيف يسمونا غريبذا  ما ذكروا ال يبقى غريبا  فقا بل إنا ال يبقى لا أ  وجول

 وقد انمحى ونساله ودا ا أن يتم ذلك. 

وكالمهم إنما هو تأويذل للحذديره وكذذب علذى هللا ورسذولا أن يكذون المذرال     

مذذن معنذذى الحذذدير مذذا ذكذذرواه بذذل إنذذا يذذدل علذذى قلذذة المتمسذذكين بذذا والعذذاملين 

 بأدكاما وتعاليما كما كان في بدء أمره كذلك. 

لرسذذول صذذلى هللا عليذذا وسذذلم يبشذذر فذذي هذذذا الحذذدير بنسذذال وأمذذا أن يكذذون ا    

  ريعتاه فإنا ال دقيقة لهذا المقصول إال في أفها  سخفاء العقول. 

لوا معجزات األنبيذاء تذأويالت باطنيذةه فًعبذان موسذى أ  غلبتذا علذيهمه      وأوا

وإظذذالل الغمذذا  أ  اإلمذذا  الذذذ  نصذذبا موسذذى إلر ذذالهمه ومعنذذى عذذد  األب 

نا لم يأخذذ العلذم عذن إمذا  مسذتور معصذو ه وإنمذا اسذتفال العلذم مذن هللا لعيسى أ

بغير واسطة والجن الذين ملكهم سليمان باطنية ذلك الزمانه والصذيا  اإلمسذا  

 عن كشف السر. 

في تخرصات وتلفيقات يطذول ذكرهذاه وال خيذر مذن وراء بحًهذا وإنمذا هذي     

أفكارهم وعبذاراتهم الخالعذةه فذال اإل ارة إلى التحذير من مسالك هاالءه ومن 

 ينبغي أن يهدر الوقت في التعمق في لراسة هذه األفكار والرلول عليها. 

وقد أورل الغزالذي فذي البذاب الخذامس مذن كتابذا ))فضذائح الباطنيذة(( أمًلذة     

 :  كًيرة لتلك التأويالت في فصلين

 في تأويالتهم للظواهر.  الفصل األول: *   

فذي اسذتداللهم باألعذدال والحذروف وبذيّن  يذف أقذوالهم فذي  الثاني:الفصل *    

  (92)عدة صفحات

وكذا الديلمي في كتابا " بيان مذذهب الباطنيذة وبطالنذا " ويحيذى بذن دمذزة     

العلو  فذي كتابذا ))اإلفحذا  ألفئذدة الباطنيذة الطغذا ((. كذل هذاالء وغيذرهم مذن 

أقذذوال الباطنيذذةه تحتذذاخ إلذذى  علمذذاء الفذذرق قذذد ذكذذروا أمًلذذة ومناقشذذات لذذددض

 لراسة خاصة ووقت متسع لها. 
 

ف: اعتقادهم في اآلخرة:  ْالثا

اتفذق كلمذذة الباطنيذذة علذذى إنكذذار اآلخذرة التذذي جذذاء اإلسذذال  بتفاصذذيل بيانهذذاه     

لوا القيامة في القرآن والسنةه وقالوا بأنهذا رمذو  تشذير إلذى خذروخ اإلمذا ه  وأوا
                                                 

ه وما كتبا يحيى بن دمزة العلذو  فذي كتابذا )) اإلفحذا   36 -35طنية وبطالنا (( ص ه وانظر ما كتبا الديلمي عنهم في كتابا )) بيان مذهب البا 72 -55(  انظر من ص 92)

. )) 



ه السذذابع الناسذذال للشذذر، المغيذذر ل،مذذر كمذذا -إمذذا  العصذذر–وقيذذا  قذذائم الزمذذان 

 نقضاء الدور. يصفوناه وقالوا أيضا : إن معنى القيامة ا

وأنكروا بعر األجسا  والجنة والناره وقالوا: ))إن معنى المعال هو عول كل     

 ذذيء إلذذى أصذذلاه وأن اإلنسذذان مركذذب مذذن عذذالم رودذذاني وعذذالم جسذذمانيه 

فالجسذذماني منذذا جسذذدهه وهذذو مركذذب مذذن األخذذالط األربعذذة وهذذي: الصذذفراءه 

 خلا إلى طيبعتا...  والسولاءه والبلغمه والد  فيتحلل الجسد ويعول كل

ه والذبلغم      فالصفراء تصير نارا ه والسذولاء تصذير ترابذا ه والذد  يصذير هذواء 

(. وهذا هو المعال الجسد  عندهمه فال تعول الحياة إلذى األجسذال بعذد  يصير ماء 

 الموت. 

أمذذا الرودذذانيه وهذذو الذذنفس المدركذذة العاقلذذة مذذن اإلنسذذان فإنهذذا إن صذذفيت     

العبذذالاته و كيذذت بمجانبذذة الهذذوى والشذذهواته وغذذذيت بغذذذاء  بالمواظبذذة علذذى

العلو  والمعارف المتلقذاة عذن األئمذة الهذداة اتحذدت عنذد مفارقذة الجسذم بالعذالم 

 .  (93) الروداني الذ  كان منا انفصالهاه فتسعد بذلك وهذا هو جنتها

بهذه الخرافات فسروا المعال األخرو ه وال  ك أنها مأخوذة عن مذذاهب 

لهنذذذدوس والبذذذوذيين  ولذذذذلك أجمذذذع هذذذاالء البذذذاطنيون علذذذى القذذذول بالتناسذذذال ا

الموجول عند البراهمة والبوذيينه وصبغوه فذي الظذاهر باإلسذال  فصذار الكذال  

 مسلما  والفكر هندوسيا  وبوذيا  ووثنيا . 

مذذن النقذذول عذذن كتذذب الباطنيذذةه  -ردمذذا هللا–وقذذد أكًذذر الشذذيال إدسذذان إلهذذي     

 . (94) خبار القيامة بما ال يتسع الستقصائا المجال هناوتأويالتهم أل
 

ف: اعتقادهم في التكاليف الشرعية:  رابعا

يتميز مذهب الباطنية بأنا من أ د المذاهب استحالال  للمحرماته وأوغل في     

اإلبادية البهيميةه وأكًذر تفلتذا  عذن القيذا  بالتكذاليف الشذرعية وتبرمذا  منهذاه مذع 

 رون أما  العامة بتر  التكاليف إال فيما بينهم. أنهم ال يتظاه

وأما ظاهر مذهبهم فهو لزو  القيا  بالتكاليفه بل وأديانذا  بعضذهم يبذال  فذي     

إيجذذاب أ ذذياء لذذم تجذذب ليظهذذروا بمظهذذر الزهذذال والعبذذاله وليسذذتفيدوا مذذن جهذذة 

 أخرىه إرهاق الناس بكًرة التكاليف لتضيق صدورهم بها. 

لك يركز هاالء الفجار على مسامع الناس أن الخروخ من تبعذة وفي مقابل ذ    

 هذه التكاليف أمر ميسر لكل أدد أراله. 

                                                 
 . 37. وانظر بيان مذهب الباطنية وبطالنا ص  45(  انظر فضائح الباطنية ص 93)

 (  في كتابا )) اإلسماعيلية تاريال وعقائد (( .94)



ودينما يشتاق الشذخص إلذى معرفذة هذذا األمذر ال يجذولون بذا عليذا إال بعذد     

مرادل واختبارات عديدة ليشعر المدعو فعال  أنا قد وصل إلذى السذر بعذد تعذب 

 واجتهال. 

السر يكون بطلب التابع لهم رتبة الكمال فذي العلذو  التذي تاخذذ ومعرفة هذا     

من نواب اإلما  المعصو  المستور. وعلى الشخص أن يجتهد ويسعى  -بشرط–

وهذي فذي الحقيقذة  -في العبالة في أثناء تلقيا لذلك إلى أن يصل إلى رتبة الكمال

أخبذر بذا  ه محبذا  للشذهوات والفذواد  علذى دذد مذا-رتبة منتهى الجهذل والغفلذة

 النوبختيه دير قال وهو يعدل عقائد الباطنية: 

))وإن هللا تعار  وتعالى جعل لمحمذد بذن إسذماعيل جنذة آل  صذلى هللا عليذا     

وسلمه ومعناها عندهم اإلبادية للمحار  وجميع ما خلق في الدنياه وهو قذول هللا 

 .  (96)(((95){َربَا َهِذِه الُشَجَرةَ َوك ال ِمْنَها َرَغداف َحْيث  ِشئْت َما َوال تَقْ }عز وجل: 

هذا باإل ذافة إلذى أنهذم يعمقذون فذي ذهذن الشذخص أن القيذا  بهذذه التكذاليف     

والمنذذع واإلباديذذة إنمذذا تسذذتهدف مذذن ورائهذذا فائذذدة وادذذدة وهذذي اسذذتنهاض همذذة 

القلب ليصل إلى معرفة بواطن هذه األموره فإذا لم يكن كذلك فإن عليا أن يبقى 

ن ريا ذذتها إال باألعمذذال فذذي عذذدال الجهذذال الذذذين هذذم مًذذل الحميذذر التذذي ال يمكذذ

 . (97) الشاقة

في  خرف من القول أخذوه من  تى المذاهبه دير أخذوا مذن كذل مذذهب     

  ّر ما فيا. 

ولقد كان للرافضة عليهم فضل كبيره فقد أخذوا عنهم فكرة اإلما  المعصذو      

المستوره وأنا ال دق إال ما خرخ عن األئمةه وكذا تحريف اآليات على دسذب 

اهمه ولعذذوى وجذذول اإلمذذا  الصذذامت والنذذاطقه ونسذذال الشذذريعة اإلسذذالمية هذذو

بمجيء مهد  الشيعة ومجيء اإلما  السابع من األئمة المستورين عند الباطنيةه 

وأ ياء كًيرة ال تخفى على القار  الكريمه وقد ذكر أكًرها في لراستنا للشذيعة 

 سابقا . 

عَُطلَذذٍة َوقَْصذذٍر َمِشذذيدٍ وَ }فهذذذا الكلينذذي يفسذذر قذذول هللا تعذذالى:      ه عذذن (98){بِئْذذٍر م 

موسذذى بذذن جعفذذر أنذذا قذذال: ))البئذذر المعطلذذة اإلمذذا  الصذذامته والقصذذر المشذذيد 

 . (99) اإلما  الناطق((
                                                 

 35(  سورة البقرة: 95)

 . 95(  فرق الشيعة ص 96)

 96ه وانظر فرق الشيعة للنوابختي ص  47ظر فضائح الباطنية ص (  ان97)

 45(  سورة الح : 98)

 . 353ص  1(  الكافي خ99)



أَِن اْشذذذك ْر ِلذذذي َوِلَواِلذذذَدْيَك إِلَذذذُي }والوالذذذدين اللذذذذين ذكرهمذذذا هللا فذذذي قولذذذا:     

يذذذزعم عذذذن علذذذّي ر ذذذي هللا عنذذذا قذذذال:  فسذذذرها الكلينذذذي فيمذذذا ه(100){اْلَمِصذذذير  

))الوالدان اللذان أوجب هللا لهما الشكر هما اللذان ولدا العلم وورثا الحكم وأمذر 

 . (101)( الناس بطاعتهما(

وعذذن الظذذاهر والبذذاطن فذذي النصذذوص يقذذول الكلينذذي: ))إن القذذرآن لذذا ظهذذر     

ن ذلك أئمة الجوره وبطنه فجميع ما دّر  هللا في القرآن هو الظاهره والباطن م

 وجميع ما أدل هللا تعالى في الكتاب هو الظاهره والباطن من ذلك أئمذة الحذق((
(102) . 

ه بذذل وبذذال  (103)وللطوسذذي فذذي كتابذذا ))الغيبذذة(( مًذذل هذذذا التأسذذيس البذذاطني    

على جعفر بذن محمذد أنذا قذال: ))دقيذق علذى هللا  -كما يبدو–الطوسيه وافترى 

ةه فقذذال  رارة: كيذذف ذلذذك ُجعلذذت فذذدا إ قذذال: يمذذوت أن يذذدخل الضذذالل الجنذذ

 . (104) الناطقه وال ينطق الصامته فيموت المرء بينهما فيدخلا هللا الجنة((

وإذا كان على دسب هذه الروايذة كذل مذن مذات بذين مذوت النذاطق وسذكوت     

الصذذامت )أ  بذذين مذذوت الرسذذول صذذلى هللا عليذذا وسذذلم وسذذكوت علذذي( فكذذان 

عة أن يقولذذوا بذذدخول الصذذحابة جمذذيعهم الجنذذة وهذذم ال يقولذذون ينبغذذي علذذى الشذذي

بذذذلكه وهذذذا جذذزء مذذن تناقضذذهمه وهذذو مذذن األللذذة علذذى رغبذذتهم فذذي تأسذذيس 

 المذاهب الهدامة التي تخرخ المسلم عن لينا. 

نذذوا منهذذا ومذذن      ولقذذد انتفذذع البذذاطنيون كًيذذرا  بمًذذل هذذذه االعتقذذالات التذذي كوا

 غيرها مذهبهم الرل ء الذ  خرخ بسببا اآلالف المالفة من الناس عن لينهم. 

 

 * * *** ** * * * * * *  * * * * 
 

                                                 
 14(  سورة لقمان: 100)

 . 354ص  1(  الكافي خ101)

 . 305ص  1(  الكافي خ102)

 96(  انظر كتاب الغيبة ص103)

 . 277(  كتاب الغيبة ص104)



 الباب السادس 

 النصيرية

 وقد اشتمل على الفصول اآلتية :  
 مهيد في بيان خطر النصيرية  تالفصل األول :  .1

 عيم النصيرية وسبب انفصالا عن الشيعة الفصل الثاني :  .2

 وموقفهم منا  

أسماء هذه الطائفة والسبب في إطالقها الفصل الثالث :  .3

   عليهم

 .  نشأة النصيريةالفصل الرابع :  .4

   تكتم النصيرية على عقائدهمالفصل الخامس :  .5

   طريقتهم في تعليم مذهبهمالفصل السادس :  .6

  أهم عقائد النصيرية  الفصل السابع :  .7

   عبالات النصيريةفي بيان الفصل الثامن :  .8

 أعيال النصيرية  الفصل التاسع :  .9

   موقف النصيرية من الصحابةالفصل العاشر  :  .10
 فرق النصيرية  الفصل الحادي عشر  :  .11

   أماكن النصيريةالثاني عشر : الفصل  .12

   محاوالت لم تًمرالفصل الثالث عشر  :  .13



 الباب السادس 

 النصيرية

 الفصل األول 

 تمهيد في بيان خطر النصيرية
 

النصذذيرية هذذي إدذذدى الفذذرق الباطنيذذة الغذذالةه ظهذذرت فذذي القذذرن الًالذذر 

 للهجرة انشقت عن فرقة اإلمامية االثني عشرية. 

والنصذذذذيريون كغيذذذذرهم مذذذذن أعذذذذداء العقيذذذذدة اإلسذذذذالمية الذذذذذين يتربصذذذذون     

بالمسلمين الدوائره إذ لم تمر بهم فرصة لون أن يهتبلوها في إيقذا، أكبذر األذى 

بالمسلمينه والنصيريون دينما يوقعون األذى بالمسلمين لون هوالة أو ردمذةه 

وغذل الشذخص مذنهم فذي يعتقدون في نفس الوقت أنهم يًابون على ذلكه فكلمذا أ

إلحاق األذى بالمسلمين كلما  ال ثوابا دسب اعتقالهمه وهذا ظاهر في غلظتهم 

 ومعاملتهم للمسلمين. 

وأقذذرب مًذذال علذذى مواقذذف النصذذيريين فذذي العصذذر الحا ذذر مذذا يجذذر  فذذي     

أمذذاكن المسذذلمين فذذي سذذوريا ولبنذذان مذذن تقتذذيلهم األبريذذاء مذذن الرجذذال والنسذذاء 

وفهم كذلك فذي صذف المذارونيين والخمينيذين. ولقذد هيذأ هذاالء واألطفاله ثم وق

للتتار قديما  وللصليبيين الفرص لذبح المسلمين وإنزال أفدق المصائب بهمه مما 

 لم يسمع بمًلا باعتراف كتااب النصيرية أنفسهم. 

وما من فتنة تًور  د المسلمين من أهل السذنة إال وهذاالء النصذيريون فذي     

ع عدو المسلمين  د المسلمينه وكم ذهبت مذن أنفذس واسذتبيحت خندق وادد م

من أعراض بسبب لسائس النصيرية وتذآمرهم فذي وقذائع تقشذعر منهذا الجلذوله 

وبينهم وبين اليهول والنصارى مولة وبينهم تشابا في كًيذر مذن المعتقذدات تجذد 

ا هذو مصداق هذا وقائع درب األيا  الستة كما يسمونها فما دصل منهم فيها إنم

لليذل مذذن األللذذة الكًيذذرة علذذى مواقذذف النصذذيرية تجذذاه أهذذل السذذنة وعذذدائهم لهذذم 

وألسالفهم األخيار مًل أبذي بكذر وعمذر وعًمذانه وغيذرهم مذن فضذالء النذاس 

 .  بعد الرسول محمد صلى هللا عليا وسلم

 

وال يزال القار  الكريم يذكر ما قدمنا نقلا عن علمذاء السذنة و ذهالاتهم بمذا     

ا النصذذيريون والبذذاطنيون عمومذذا  بالمسذذلمين علذذى مختلذذف العصذذور دذذين فعلذذ

تمكنوا من إلحاق األذى بأهل السنةه وكيف كانوا يتحولون إلى ودوش  ذارية 

 ال تدخل الردمة إلى قلوبهم ال يردمون صغيرا  وال يوقرون كبيرا . 



  لقذذد انطذذوى هذذاالء علذذى كفذذر وإلحذذال وخرافذذات تجعذذل اإلنسذذان ييذذأس تمذذا    

اليأس أن يعول هاالء إلى ر دهمه وإذا  ئت االطال، علذى مصذداق هذذا فذاقرأ 

كتابهم ))الهفت الشريف(( بتحقيق علمائهم في هذا العصره الذ  يزعمون أنهم 

تحرروا مذن كذل الخرافذات وأنهذم أصذحاب إنصذاف وتحقيذقه ونذورل لذك أخذي 

 دير قال:  القار  لليال  واددا  مما جاء في هذا الكتاب المفضل لديهم

))إن الحسذذين لمذذا خذذرخ إلذذى العذذراق وكذذان هللا محتجبذذا  بذذاه وصذذار ال ينذذزل     

منذذزال  صذذلوات هللا عليذذا إال ويأتيذذا جبريذذل فيحدثذذاه دتذذى إذا كذذان اليذذو  الذذذ  

ه دينئذذ لعذا (1)اجتمعت فيا العساكر علياه واصطفت الخيول لديا وقا  الحذرب

مذن  –انظر هللا يقول لجبريل يا أخذي  –موالنا الحسين جبريل وقال لا: يا أخي 

 أناإ 

قال: أنت هللا الذ  ال إلا هو الحي القيو  والمميت والمحييه أنت الذ  تذأمر     

السماء فتطيعك واألرض فتنتهي ألمر  والجبال فتجيبذك والبحذار فتسذار، إلذى 

ل إليك كيد كائد وال  رر  ذار(( إلذى أن قذال عذن طاعتكه وأنت الذ  ال يص

جبريل وهو يخاطب عمر بن سعد القائذد األمذو  الموجذا لحذرب الحسذين قذائال  

لذذذا: ))ويحذذذك تقتذذذل رب العذذذالمين وإلذذذا األولذذذين واآلخذذذرين وخذذذالق السذذذموات 

إلذى آخذر  (2)واألرض وما بينهماه فلما سمع عمر بن سذعد ذلذك أخذذه الخذوف((

 دل على عمق جهلهم وبدائيتهم. ترهاتهم التي ت

ويسب صذادب الهفذت عمذر ر ذي هللا عنذا وينسذبا إلذى أنذا كذان فذي  مذن     

الحسذذين فذذي صذذورة كذذب  عذذن طريذذق التناسذذال فذذدى هللا بذذا الحسذذين مذذن الذذذبحه 

وذُبح هو أ  عمر الذ  سماه ))لالمة(( أو أللمه فقال عن الصالق عن المفضل 

لذ  فد  با الحسين كان األللم أللم قري  وهو أنا قال لا: يا مفضل إن الكب  ا

 يومئذ  يال في تركيب كب ((. ثم  عم أن قرني هذا الكب  معلقان في الكعبة. 

))أما رأيت يا مفضل قرنيا في البيت الحرا  معلقذينإ قلذت: نعذم يذا مذوال ه     

قال: فذا  القرنان لذلك الكب  الذ  فد  بذا الحسذين. ثذم  ذحك الصذالق دتذى 

نواجذهه قلذت: يذا مذوال  مذا الذذ  أ ذحككإ قذال: يذا مفضذل إن النذاس إذا بدت 

اجتمعوا بالموسم بمكة المكرمة رغبوا أن ينظروا إلى قرني الكذب  تعجبذا  ألنذا 

من الجنةه ونحن نقو  بالنظر إليهما تعجبذا  أنهمذا قرنذا لالمذةه فالنذاس يتعجبذون 

 . (3) من  يء ونحن نتعجب من  يء خالفا((

                                                 
 (  هكذا في األصل . 1)

 لترى العجائب .  102إلى ص  96هفت الشريف ه اقرأ من ص (  ال2)

 .  94(  الهفت الشريف ص 3)



ألر  ما الذ  يقصد هذا المجوسذي بقرنذي الكذب  المعلقذين بالكعبذة فمذا وما     

رأينا أ  قرن وال دكى أدد من الناس أنا رأ  هذين القرنين. وفي هذا العصذر 

خرجذذت مذذرة كتائذذب الباطنيذذة النصذذيرية فذذي دمذذاة ))وهذذي تمذذ، أجذذواء الفضذذاء 

حمذد ولذى بذلك الهتاف الذ  لن تنساه دمذاة(( ))هذات سذالق وخذذ سذالق ليذن م

 . (4) وراق((

وهذذذه جريذذدة الًذذورة أدفذذال الوثنيذذة النصذذيرية تكتذذب ))هللا واألنبيذذاء والكتذذب     

وذا  النشذذيد  (5)المقدسذذة كلهذذا محنطذذات ينبغذذي تحويلهذذا إلذذى متذذادف التذذاريال((

وهذا التصريح وقع دينما اقتحم اليهول الصهاينة المسجد األقصى وهم يذرللون 

 . (6)يسقا اإلسال (())محمد مات خلف بنات فل

 

* *  * *  * * * * * * * * * * * 

                                                 
 .  110(  اإلسال  في مواجهة الباطنية ص 4)

 .  110(  اإلسال  في مواجهة الباطنية ص 5)

 . 110(  اإلسال  في مواجهة الباطنية ص 6)



 الفصل الًاني

 )زعيمهم( وسبب انفصالن عن الشيعة وموقفهم منن
 

تنتسب هذه الطائفة إلى  عيمهم محمد بن نصذير النميذر ه وكنيتذا أبذو  ذعيبه 

وكان من الشيعة االثني عشريةه وأصلا من فارسه ثم انفصذل عذنهم إثذر نذزا، 

بينذذا وبيذذنهم علذذى ثبذذوت صذذفة البذذاب لذذاه ديذذر العذذى أنذذا البذذاب إلذذى المهذذد  

ائفة وقد ظذل  عيمذا  المنتظر فلم تقّر لا اإلمامية بذلك فانفصل عنهم وكّون لا ط

هذـ وقذد كذان 270هـه وبعضهم يذكر أنا فذي سذنة 260لطائفتا إلى أن هلك سنة 

اإلمذا  الحذال  عشذر للشذيعة  -مولى للحسن العسذكر –فيما يقول علماء الفرق 

 ولقد كان للحسن العسكر  موقف  ديد منا ومن آرائا الكفرية.  -االثني عشرية

قسذم كذل نصذير ه وهذو قسذم مملذوء بالشذر  لقد صار ابن نصير لاخال  في     

واإللحاله وهو يشير بكلمذات مذوجزة إلذى ليذانتهم ومذا فيهذا مذن االعتقذالاته ال 

يعرفها إال من توسع في لراسة هذه الطائفة ووقف على مخا يهم بمداخلتا لهمه 

وهذا القسذم هذو كمذا يذأتي: ))أنذي ودذق العلذي األعلذى ومذا أعتقذده فذي المظهذر 

النور ومذا نشذأ منذاه والسذحاب وسذاكناه وإال برئذت مذن مذوال   األسنىه ودق

 علّي العلي العظيم ووالئي لا ومظاهر الحق. 

وكشذذفت دجذذاب سذذلمان بغيذذر إذن وبرئذذت مذذن لعذذوة الحجذذة ابذذن نصذذيره     

أ  بالديانذذة  -وخضذذت مذذع الخائضذذين فذذي لعذذن ابذذن ملجذذمه وكفذذرت بالخطذذاب 

ى أهذل الحذقه وإال قلعذت أصذل وأذعت السر المصون وأنكرت لعذو -والدعوة

 جرة العنب من األرض بيد  دتى اجتًذت أصذولها وأمنذع سذبيلهاه وكنذت مذع 

 قابيل على هابيله ومع النمرول على إبراهيم. 

وهكذا مع كل فرعون قا  على صادبا إلى أن ألقى العلي العظيم وهذو علذّي     

وستتضح معاني هذذا  .(7)ساخا وأبرأ من قول قنبر وأقول إنا بالنار ما تطهر((

القسذذم مذذن خذذالل لراسذذتنا لهذذذه الطائفذذةه ودذذين بنذذى ابذذن نصذذير ليانتذذا علذذى 

االلتصاق بالحسن العسذكر ه وإنذا البذاب إلذى ابنذا المزعذو  محمذد بذن الحسذن 

العسكر ه كان الحسذن العسذكر   ذديد التحذذير منذا  ذديد السذخا عليذا ديذر 

 كار ابن نصير وفجوره: كتب إلى أدد أتباعا قائال  لا ومحذرا  من أف

 

                                                 
 عليا  . . ولعلا إلدراقا الذين ألهوا 3(  العلويون أو النصيرية ص7)



))إني أبذرأ إلذى هللا مذن ابذن نصذير النميذر ه وابذن بابذا القمذي فذأبرأ منهمذاه     

وإنذذي محذذذر  وجميذذع مذذوالي ومخبذذر  أنذذي ألعنهمذذا عليهمذذا لعنذذة هللا فتذذانين 

 . (8)ماذيينه آذاهما هللا وأرسلهما في اللعنة وأركسهما في الفتنة((

والسذبب فذذي لعنذذا إنمذذا كذذان فذذي لعذوى ابذذن نصذذير النبذذوة ولعذذوى األلوهيذذة     

ألهل البيت وغير ذلك من المبال  واالعتقالات الوثنية المجوسيةه وقد نقل عبد 

الحسين عذن القمذي وصذفا البذن نصذير بأنذا كذان فادشذا  و ذاذا جنسذيا  بذالتعبير 

ن ذلذذك مذذن التوا ذذع الحذذديره ديذذر أجذذا  اللذذواط وسذذائر المحرمذذات مذذدعيا  أ

ال نحذب  (9)والتذلل في المفعول بذا...إلى آخذر مذا وصذف بذا مذن صذفات  ذنيعة

 ذكرها هنا. 

ولكن في الهفت الشريف نفي هذا تماما ه وأنا ال يقع من مامن منهمه بل يقع     

الجعفذيه وقذد أجمعذت كتذب  (10)على من أبغذض عليذا  فقذا كمذا يرويذا المفضذل

ن نصير أنا الباب ثذم النبذوة ثذم القذول بألوهيذة علذيه الشيعة على ذكر لعوى اب

وإبادية المحار ه والقول بالتناسال كما استوعب عبد الحسين الشيعي أخباره في 

ه (11)كتابا ))العلويون أو النصيرية(( نقال  عذن أهذم مصذالرهم مًذل سذعد القمذي

 (15)يه والحلذ (14)ه وأبذو جعفذر الطوسذي(13)ه وأبذو عمذر الكشذي (12)والنذوبختي

 . (17)ه والدكتور مصطفى الشيبي(16)والطبرسي

وبعد ذلك داول جاهدا  البراءة من النصيريةه ومن ابن نصير وجميع أفكاره     

ومعتقداتاه دتذى وإن كذان لذا صذلة الصذحبة بالحسذن العسذكر  ثابتذة فذي كتذب 

الشيعةه إلذى أن مذات الحسذن العسذكر  ثذم قيذا  ابذن نصذير بذدعوى البذاب إليذا 

. وهذا أهم األسباب فذي نقمذة (18)ا  وكالء اإلما  محمد بن الحسن العسكر منكر

 الرافضة على ابن نصير واتهامهم لا بشتى االتهامات. 

                                                 
 .  4(  المصدر السابق ص8)

 .  100. نقال  عن مقاالت القمي ص 21(  العلويون أو النصيرية ص9)

 .  140(  الهفت الشريف ص 10)

 (  المقاالت والفرق . 11)

 (  فرق الشيعة . 12)

 (  رجال الكشي . 13)

 (  رجال الطوسي وكتاب الغيبة . 14)

 (  الرجال . 15)

 (  االدتجاخ . 16)

 (  الصلة بين التصوف والتشيع . 17)

لعمذر  ه محمذد بذن عًمذان (  يدعي االثنا عشرية أن محمد بن الحسن العسكر  بعد أن اختفى في السرلاب كان لا أربعذة وكذالء بينذا وبذين النذاس ه وهذم عًمذان بذن سذيد ا18)

 الخالني ه الحسين بن روق النوبختي وعلي بن محمد السمر  . 



وياكد أدد علماء الشيعة االثني عشرية وهو محمد ر ا  ذمس الذدين الذذ      

هذذـ للتعذذرف علذذى أدذذوالهم موفذذدا  مذذن أدذذد المراجذذع 1376 ار النصذذيرية سذذنة 

يذذة فذذي النجذذف عبذذد الهذذال  الشذذيرا    أن النصذذيرية ال يزالذذون إلذذى اليذذو  الدين

يتمسكون بأفكار  عيمهم محمد بذن نصذيره وذكذر أنذا دينمذا  ارهذم ردبذوا بذا 

أجمل ترديبه ولكنا الدظ عد  اكتراثا بفرائض الدين مذن صذالة ودذ  وعذد  

ل منتشذرة وجول مساجد في منطقتهمه كما الدظ أن فكرة تناسذال األرواق ال تذزا

 . (19)بينهم وهم يسمونها تقمص األرواق((

وال ك في صحة  هالة محمد ر ا فإنا أعلم بهم))و هد  اهد من أهلهذا((     

فذذأ  إسذذال  لهذذم بعذذد تذذركهم الصذذالة والحذذ  ومحاربذذة بنذذاء المسذذاجده ثذذم القذذول 

بالتناسال الذ  هو قول المجوس عبال األوثان. ومع هذا فإن أهل السنة في غفلذة 

 تامة عنهم. 

ومن الجدير بالذكر أن االثني عشرية قذد توجهذت نحذو جميذع فذرق الباطنيذة     

وجهة جديدة وهي ادتواء جميع تلك الفرق  -النصيرية وغيرهم من سائر الغالة

وصهرها في بوتقة المذهب االثني عشر   فقد نالوا بأن النصيرية العلويذة هذم 

ووقذوف العلويذون إلذى جانذب  (20)منهم يعة أهل البيت وهو ما أكده الشيرا   

 الرافضة في عصرنا الحا ر أقوى  اهد. 

 

 * * ** * * * * * * * * * * 
 

                                                 
 .  46نقال  عن كتاب العلويون أو النصيرية ص  54ي كتابا العلويون في سوريا ص (  ذكر هذا ف19)

 (  انظر : العلويون  يعة أهل البيت ه للشيرا   . 20)



 الفصل الًالر

 أسماء هذه الطائفة والسبب في إطالقها عليهم
 

 أطلقت على هذه الطائفة أسماء بعضها يقبلونا وبعضها ال يقبلوناه ومنها: 

 النصيرية:  

وهو االسم الذ  غلب على غيره مذن أسذمائهم وا ذتهروا بذاه ومذع هذذا فذإن     

النصيريين ال يحبون أن يسموا بذا ويتضذايقون منذاه ومذن أسذباب كذراهيتهم لذا 

 دسب تعليالتهم: 

أنا أطلق عليهم بسبب العصبية المذهبيةه وبدافع من العذداوة والمذهبيذةه  -1    

 يعة ال طهالهم كما يزعمون. دير أطلقت هذه التسمية عليهم ذر

 عموا أن األترا  دينما كانوا مسيطرين على باللهم أطلقوا عليهم اسذم  -2    

النصيرية نسبة إلى الجبال التي يسكنونها نكاية بهم وادتقذارا  لهذمه دتذى جذاءت 

فرنسا واستعمرت باللهم فأطلقوا عليهم التسمية التذي يحبونهذا والتذي سذنذكرها 

ذا نجذد أن النصذيرية تذدين لفرنسذا بذالوالء والتقذديره ديذر أصذدر فيما بعده وله

الفرنسذيون قذذرارا  يقضذي بتسذذمية جبذل النصذذيريين بأرا ذي العلذذويين المسذذتقلة 

 تعميقا  النفصالهم . 

–ويوجذذد تعليذذل آخذذر لسذذبب تسذذميتهم بالنصذذيريين: وهذذو لمستشذذرق يسذذمى     

ول صذلة بينذا وبذين تسذمية فقد جعل تسميتهم النصيريين بهذا االسم لوجذ -ريسو

نصارى أو نصراني ولعل الذ  دملا على هذا القذول هذو مذا رآه مذن المشذابهة 

بين النصيريين والنصذارى فذي كًيذر مذن التقاليذد والطقذوس الدينيذةه ومشذاركة 

النصيريين للنصارى في كًير من أعيالهمه وتقديس كل منهم للخمذر والوقذوف 

 الحرجة.  إلى جانب بعضهم البعض في األوقات

وإن –وما هو داصل اآلن في لبنان أقوى  ذاهد علذى هذذا إال أن هذذا القذول     

إال أن األقذذرب إلذذى الصذذواب أن هذذذه التسذذمية إنمذذا  -صذذدق فذذي وجذذول التشذذابا

أخذذذذت مذذذن اسذذذم ماسذذذس طذذذائفتهم أبذذذي  ذذذعيب محمذذذد بذذذن نصذذذير البصذذذر  

مذا تقذد  وهذو أن ه ولقذد ذكذر عبذد الحسذين تعلذيال  آخذر إ ذافة إلذى  (21)النمير 

تسميتهم بالنصيرية قد علق بها تاريخيا  ذ  وتشنيع وتكفير ولهذا فهم يريدون أن 

 . (22)يسدل عليها الستار

                                                 
 .  24 -23(  طائفة النصيرية ص 21)

 .  8(  العلويون ص22)



وما ذكذره ريسذو فذي سذبب تسذميتهم بالنصذيرية يايذده مذا ذكذره أيضذا  عذنهم     

 الدكتور دسن إبراهيم دسن بقولا: 

))وثمة تفسير آخر ال يزال مألوفذا  عنذد السذنيين الذذين يجذاورونهمه وهذو أن     

السمهم صلة بلفظ نصراني أو نصارىه ومما يزكي هذا التفسذير أن النصذيرية 

ال يزالذذذون يمارسذذذون بعذذذض طقذذذوس النصذذذارىه كاالدتفذذذال بذذذبعض األعيذذذال 

ال الكبذرىه كمذا النصرانية مًل عيد الميالل وعيد الفصحه ويعتبرونها من األعيذ

 أن بعضهم يحمل أسماء نصرانية مًل متى ويودنا وهيالنة. 

وباإل افة إلى المبذال  التذي اقتبسذها النصذيرية مذن النصذرانية فذإن ليذانتهم     

تحذذتفظ بقسذذا وافذذر مذذن األسذذراره ومذذا تذذزال تحذذتفظ بمعذذالم وا ذذحة تنبذذئ عذذن 

تقو  على أساس نظا  معتقداتهم التي هي مزي  من عناصر غير متجانسة تماما  

 ليني يتصل بعبالة النجو  والكواكب. 

وقد اقتبست هذه التعاليم في القرون األولى للعصر المسيحي بعذض المبذال      

الرودية عند المسيحيينه ويقو  نظا  النصيرية على التجسده ويدور دذول هذذه 

ع هذذاالء األسذذماء الًالثذذة التذذي تكذذون التًليذذر الشذذبيا بتًليذذر النصذذارىه ويتمتذذ

 بالوددانية والخلول. 

وهذه األسماء الًالثة التذي يرمذزون إليهذا فذي قائمذة مذذهبهم هذو التذي تكذون     

تًليًذذا   ذذذبيها  بالتًليذذذر الكذذذائن فذذذي النصذذرانيةه ويرمذذذز إلذذذى هذذذذا التًليذذذر عنذذذد 

النصيرية بحروف )،. .س( ويقولون: إن هللا دلا في ثالثة هم علي ويرمذزون 

محمد ويرمزون إليذا باالسذمه وسذلمان الفارسذي ويرمذزون إليذا إليا بالمعنىه و

 . (23) بالباب((

ومن الجدير بالذكر أن النصيريين وهم يكرهون إطذالق هذذه التسذمية علذيهم     

إال أنك تجد أن بعض علمائهم المتأخرين دينما رأى أن الناس لم يتركوا إطالق 

هذذذه التسذذمية علذذيهم أدذذب فيمذذا يبذذدو أن يجعذذل أصذذال  مقبذذوال  إلطذذالق تسذذمية 

 النصيريين عليهم. 

حمذذد أمذذين غالذذب الطويذذل فذذي تعليلذذا لسذذبب ومذذن ذلذذك مذذا ذكذذره النصذذير  م    

إطالق كلمة النصيرية عليهم  فهو يرى أن أبا عبيدة بن الجراق ر ي هللا عنذا 

دينما كان يقاتل فذي الشذا  طلذب المذدل فأتذاه مذن العذراق خالذد بذن الوليذده ومذن 

مصذذر عمذذرو بذذن العذذاصه وأتذذاه مذذن المدينذذة جماعذذة مذذن العلذذويين وهذذم ممذذن 

 مجاهدا .  450خمه وهم من األنصار وعدلهم يزيد عن دضروا بيعة غدير 

                                                 
 .  55ه  54لعلويون ص ه انظر : ا 267ه 4/265(  تاريال اإلسال  السياسي والديني والًقافي واالجتماعي 23)



ولما وصذلت هذذه النجذدة والتحقذت بذالجي  نجذح نجادذا  جزئيذا  فسذميت هذذه     

بحكم قواعد الجهال في تمليك األرا ي التي يفتحها  -القوة نصيرة ثم سلمت لهم

فسذلمت لهذم األرا ذي التذي امتلكوهذا وهذو جبذل  -الجي  إلى ذلك الجي  نفسا

وهو عبارة عن جهات جبل الحلو وبعض قضاء العمرانية المعروفة -نصيرةه ال

اآلنه ثم أصبح هذا االسم علمذا  خاصذا  لكذل جبذل العلذويين مذن جبذال لبنذان إلذى 

 . (24) األنطاكية

وهذا التعليل غير سديد ألموره من أهمها أن إطالق هذذه التسذمية لذم تعذرف     

ان المسلمون لينظذروا إلذى هذذه الطائفذة في عصر عمر ر ي هللا عناه ثم ما ك

التذذي جذذاءت مذذن المدينذذة وينسذذبوا النصذذر إلذذيهمه ثذذم كيذذف تناسذذوا جهذذول بقيذذة 

الجي ه ثم وكيف تطيب نفوس الصحابة بتذر  الجهذال وتسذلق جبذال النصذيرية 

 يمتلكونها. 

أ ف إلى هذا أنا ما كان في عهذد الخلفذاء الرا ذدين مذن يسذمون بذالعلويين     

إنما نشأ الخوارخ والشيعة في عهد علي ر ي هللا عنا وبدأ التحزب كحزبه و

 في أواخر عهد علي ر ي هللا عنا ونشأت النصيرية في القرن الًالر. 

ومذذا  عمذذا بذذأنهم كلهذذم دضذذروا غذذدير خذذم يقذذال لذذا: إن الصذذحابة مذذا كذذانوا     

ينظذذرون إلذذى مذذن دضذذر غذذدير خذذم إال كمذذا ينظذذرون إلذذى سذذائر المسذذلمين فلذذم 

رف لهم مزية في  من الخلفاء جميعهم ابتداء  بأبي بكر وانتهذاء  بعلذي ر ذي تع

 هللا عنهم. 

ويقال لهم أيضا  إنكم تكذبون بهذا القول بقية أسالفكم الشذيعة الذذين يحكمذون     

علذى كذذل مذذن دضذذر غذدير خذذم بذذالرلة إال عذذدلا  قلذيال  اسذذتًنوهم ديذذر نشذذأ كفذذر 

بعد تر ذيح النبذي صذلى هللا عليذا وسذلم لذا  أولئك من تركهم بيعة علي بالخالفة

 دسب معتقدهم. 

   

                                                 
 .  35(  طائفة النصيرية ص 24)



 ومن أسمائهم المحبوبة عندهم ))العلويون((:  -2  

وهم يحبون هذا االسم ويتمنون أن يطلقا النذاس علذيهم وينسذوا مذا عذداه مذن     

أسمائهمه وقد ذكر بعض العلماء أن هذه التسمية أخذذت مذن عبذالة هذاالء لعلذي 

وتذذأليههم لذذاه وعلذذي بذذر ء مذذن إلحذذالهم مًذذل بذذراءة جعفذذر بذذن  ر ذذي هللا عنذذا

 محمد من مذهب الجعفرية. 

ويقول عبد الحسين عن ارتيادهم لهذه التسميةه ))وقد ارتادوا لهذا ألنهذا فذي     

األقل تخلصهم مما علق تاريخيا  باسم النصيرية من ذ  وتشنيع وتكفيره كما أنها 

لشذذيعة(( إلذذى أن يقذذول: ))وال ذذك فذذي أن تفذذتح لهذذم آفذذاق أردذذب للتقذذارب مذذع ا

االنتسذذذاب إلذذذى اإلمذذذا  علذذذى أ  نحذذذو كذذذان أفضذذذل مذذذن االنتسذذذاب إلذذذى ابذذذن 

 . (25)نصير((
 

 وقد أطلق عليهم األتراك اسم ))سورة ك((:  -3    

وبمرور الزمن صار النذاس يلفظونهذا ))سذورا ((ه ومعناهذا عنذد األتذرا :     

بعذذذض  -كمذذذا يذذذذكر الحلبذذذي–المنفيذذذون أو المسذذذاقونه ويوجذذذد إلذذذى هذذذذه األيذذذا  

 . (26) النصيريين في دلب وفي أقضية صهيون والعمرانية وصافيتا بهذا االسم

 (( فلذذم يعرفذذوهه وقذذد سذذألت كًيذذرا  مذذن األتذذرا  عذذن هذذذا المفهذذو  ))لسذذورا    

 ولعلها لغة قديمة ل،ترا  ثم تركت. 

 ويطلق عليهم اسم )النميرية(.  -4    

نسذذذبة إلذذذى محمذذذد بذذذن نصذذذير النميذذذر ه ولهذذذم أسذذذماء أخذذذرى محليذذذة مًذذذل     

))التختجيذذة(( ))الحطذذابون(( فذذي غربذذي األنا ذذول والعلذذي إلهيذذة فذذي فذذارس 

 . (27) وتركستان وكرلستان((

 

 * * * * * * * * * *  * * * * * * * *
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 الفصل الرابع 

 نشأة النصيرية
 

لون عقذب  -اإلما  الحال  عشر لالثنذي عشذرية–تركت وفاة الحسن العسكر  

فرقذة تقريبذا   14كما قدمنا أثرا  ظاهرا  وخالفا  دالا  بين الشيعةه فقد اختلفوا إلذى 

 بين مايد للقول بوجول ابن للحسن العسكر  يسمى محمدا  وناف لوجوله أصال . 

  معصذذو  يتذذولى تصذذريف  ذذئون ولمذذا كذذان الزمذذان ال يخلذذو مذذن وجذذول إمذذا    

الناسه وإال لتعطلت الحياة بزعمهمه وكان هذا اإلما  غير ظذاهره فأوجذدوا فذي 

أذهانهم فكذرة ))البذاب(( إليذاه والبذاب  ذخص مخلذص آلل البيذته يكذون دلقذة 

 االتصال بين الناس وبين اإلما  المستور. 

ايذات عذن الرسذول ويستدلون على هذه البابية الخرافية بما يزعمذون مذن رو    

صلى هللا عليا وسلم : ))من طلب العلم فعليا بالباب((ه ))أنا مدينة العلذم وعلذي 

بابها((ه ومن هنا و عوا قائمة باألبواب أولهم علي بذن أبذي طالذبه وهذو بذاب 

للرسول صلى هللا عليا وسلم ه وسلمان الفارسذيه وهذو بذاب لعلذيه وهكذذا إلذى 

 كر . الحسن العس–اإلما  الحال  عشر 

ثذذم اختلفذذت كلمذذتهمه فذذالعى النصذذيريون أن اإلمذذا  الًذذاني عشذذر محمذذد بذذن     

الحسذن  -الحسن العسكر  لم يكن لا بابه بل استمر الباب لالما  الحال  عشذر

أبو  عيب محمد بذن نصذيره ومذن هنذا وقذع الخذالف بذين النصذيرية  -العسكر 

عن االثنذي عشذرية كمذا  واإلمامية االثني عشريةه مما ألى إلى انفصالا وفرقتا

 تقد  بيان ذلك. 

ولقد أصبح مذهبا فيما بعد من أعمق المذاهب في الوثنية والغلذو فذي البشذر.     

قذذال عنذذا عبذذد الحسذذين العسذذكر : ))وقذذال ابذذن نصذذير بربوبيذذة أبذذي الحسذذن 

 . (28) العسكر ه و عم أنا نبي ورسول بعًا أبو الحسن((

وبعذذد وفذذاة ابذذن نصذذير تنذذاوب علذذى  عامذذة النصذذيرية عذذدة أ ذذخاص أثذذروا     

المذهب النصير  بأفكارهم وتنو، المعتقدات وتعذدل الطذرق واآلراءه كذان مذن 

أبر هم أبو محمد الجنبالنيه وتلميذه الحسين بن دمدان الخصيبيه ومحمد ابذن 

برانيه ودسن ابن سرور بن قاسم الط–علي الجليه وعلي الجسر ه والميمون 

المكذذزون السذذنجار ه وهذذو آخذذر مظهذذر لقذذوة النصذذيريةه قذذال الذذدكتور سذذليمان 

 الحلبي عن الحال النصيرية بعد وفاتا: 

                                                 
 .  78ه وانظر : فرق الشيعة للنوبختي ص  15(  العلويون ص 28)



))وبعد وفاة الحسن المكزون تفرق النصيريون إلذى عذدة مراكذز لينيذة غيذر     

مرتبطة ببعضها البعضه يتبوأ كل منها لمرجع ليني يطلقون عليا لقب الشذياله 

قل كل  يال برئاسة مركز صغير إلى استطاعوا باألمس القريب وفي غفلة واست

من السيطرة على نظا  الحكم في  -المسلمين ))غفاة البشر(( في سوريا وغيرها

سذذورياه فعذذالت لهذذم سذذطوتهم وقذذوتهم مذذرة أخذذرى يتحكمذذون بهذذا فذذي رقذذاب 

 . (29) المسلمين((

ماء براقذة خالعذة مًذل دذزب ولكنهم في هذا الظهور الجديذد اتخذذوا لهذم أسذ    

البعر اال تراكيه ولعوى التقدمية والتحذرره ومذا إلذى ذلذكه وهذم إنمذا غيذروا 

 االسم إلبعال األنظار عن دقيقتهم قدر اإلمكان ولجلب الساقطين إلى صفوفهم. 

 

 * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 الفصل الخامس

 تكتم النصيرية على عقائدهم
 

يعتبذذر النصذذيريون ليذذانتهم ومذذذهبهم سذذرا  مذذن األسذذرار العميقذذة التذذي ال يجذذو  

إفشاؤها لسواهمه وقرروا أن الذ  يفشي  يئا  منها يكون جزاؤه القتذل فذي أسذوأ 

صورة لاه ألنا أفشى سذر العلذي األعلذىه ومذن أمًلذة ذلذك أن سذليمان األ ذني 

تأثير بعذض المنصذرين وهو من أبناء مشايال النصيرية من والية أ نة تنصر ب

األمريكيين وجاء إلى الالذقيةه وكتب كتبا  سماه ))الباكورة السليمانية(( وكشف 

فيها الكًير من أسرار العقيدة النصيريةه وطبع المنصرون األمريكيذون الكتذاب 

 . 1863في بيروت سنة 

لذيهمه وبعد أن قا  بالالذقية مدة أخذ أقاربذا يراسذلونا ويحببذون إليذا العذولة إ    

مسذذتعملين فذذي ذلذذك كذذل وسذذائل التذذولل والمجاملذذة دتذذى آمذذن جذذانبهم وعذذال إلذذى 

وطنا األصليه فكذان جذزاؤه أن أدرقذوه ديذا ه ثذم دذاول النصذيريون بكذل جهذد 

وعذذز  علذذى ادتذذواء الكتذذاب دتذذى اختفذذى تذذدريجيا ه وال توجذذد منذذا اآلن نسذذخة 

 . (30) واددة

م  ذذيئا  أو يشذذير إلذذى عقائذذدهم وهكذذذا فذذإنهم يترصذذدون لكذذل مذذن يذذذكر عذذنه    

الخبيًذذة التذذي تنضذذح  ذذركا  ووثنيذذة وال يملكذذون مذذن وسذذائل الذذدفا، والذذرل غيذذر 

التصفية الجسديةه لعلمهم بأن مذهبهم عورات ال تحتمل النقاش وعرض األللةه 

فهي أقنعة واهية سرعان ما يظهر ما وراءها وينكشذفه ومذن هنذا فذإنهم ليسذوا 

 ناظرة. على استعدال أل  بحر وم

وقذذد كتذذب محمذذد فريذذد وجذذد  خالصذذة عذذن مذذا جذذاء فذذي كتذذاب البذذاكورة     

 السليمانية هي: 

أن النصذذيرية علويذذون يعتقذذدون بألوهيذذة اإلمذذا  علذذيه والشذذمالية مذذنهم  -1    

يقولون: إنا دالٌّ في القمر. والكال ية يذهبون إلى أنذا دذال فذي الشذمسه ولهذذا 

 النجو . فهم يقدسون الشمس والقمر وسائر 

ويعتقدون بتناسال األرواقه فاألرواق الصالحة عنذدهم تحذل فذي النجذو ه  -2    

ولهذذذا يسذذمون عليذذا  أميذذر النحذذل أ  أميذذر النجذذو ه واألرواق الشذذريرة تحذذل فذذي 

 أجسا  الحيوانات التي هي في نظرهم نجسة كالخنا ير والقرول وبنات آوى. 

،. .سه أ  علذذيه محمذذذده  أن كلمذذة السذذر عنذذذدهم ثالثذذة أدذذرف وهذذذي: -3   

 سلمان. 

                                                 
 .  63ه نقال  عن )) العلويون (( ص  250ه  249/  10لعشرين (  لائرة معارف القرن ا30)



أن للنصيرية كتابا  مقدسا  يعتمدونا ويرجعون إليا وهو غير القذرآنه وال  -4    

 يحتل القرآن عندهم إال مكانا  ثانويا . 

 . (31) العقائد النصيرية غير متجانسة وثنية قديمة وإسالمية متطرفة -5   

ودين تزعم النصير  ))علي عيد(( التنظذيم النصذير  فذي طذرابلس فأ ذار     

ه وأمًلة أخذرى (32)إلى هذا صحاب مجلة الحوالث اللبنانية فقتل بماامرة هاالء

كًيرة تدل على أن هاالء ليسوا على يقين من صالدية ليانتهم وصفائهاه وأنهم 

والتضليله وتبييت النية  يعلمون أنها قامت على  فا جرف هار مملوءة بالخدا،

 السيئة لغيرهم من البشر. 

فإن من كانت نيتا طيبة ومبالئا سليمة ال يتخذوف مذن أدذد أن يطلذع عليهذاه     

بل يفرق بكًرة المطلعينه كما هو الحال عند أهل السنة والجماعة الذين يتمنون 

كس لذذو أن أهذذل األرض كلهذذم يدرسذذون مبذذالئهم ويطلعذذون عليهذذاه بذذل إنهذذم بذذالع

يشعرون لائما  بالمرارة من محاربة علماء السوء والزعمذاء الضذالل ألفكذارهم 

 التي هي تبع ألوامر هللا ونواهيا في كتابا الكريم. 

وسبب تلك العداوة من قبل أولئذك الضذالل المنتفعذين أنهذم يعلمذون تمامذا  أن     

وبذذين العقيذذدة الصذذحيحة دينمذذا تصذذل إلذذى قلذذوب أتبذذاعهم تحذذول فذذورا  بيذذنهم 

الخضو، والسجول ألولئك الطغاة. ومنا هنا كانت السرية هي أهذم مذا يطلذب بذا 

 الداخل في ملّتهم. 

وقد جاء في الهفت الشريف من الحر علذى لذزو  الكتمذان مذا رواه المفضذل     

الجعفذي عذذن رجذذل انتهذذى مذن تكذذرار التناسذذال أنذذا قذال لذذا: ))وأوصذذيك يذذا أخذذي 

طني مكنونة إال من إخوانك الموددين المقربين ونفسي بكتمان سر هللا تعالى وبا

بمعرفة العلي األعلىه ثم غاب عني فقال الصذالق: لقذد أتذاني فذي هذذا األسذبو، 

 . (33)ثالث مرات فسلم علي وأنا فيكم وال تعرفونهم((

 

وقال الصالق للمفضل كما يرويا صذادب الهفذت: ))يذا مفضذل لقذد أعطيذت     

اطنذا  فعليذك بكتمذان سذر هللا وال تطلذع عليذا إال وليذا  فضال  كًيرا  وتعلمت علما  ب

 . (34) مخلصا ه فإن فشيتا إلى أعدائنا فقد أعنت على قتل نفسك((

                                                 
 . 63ه نقال  عن )) العلويون (( ص  250ه  249/  10(  لائرة معارف القرن العشرين 31)

 .  43نقال  عن طائفة النصيرية ص  250 /10(  المصدر السابق 32)

 .  54(  الهفت الشريف ص 33)

 .  102(  ص 34)



ويسمى صادب ))الهفت(( المسلمين كلهم بأنهم أنجاس ورعا، إال من لخل     

في  اللتا وذلك في قولا: ))وأن هذا العلم يذا مفضذل سذر هللا ومكنذون خزائنذا 

م يطلذذع عليذذا أدذذد مذذن عبذذاله إال األوليذذاء المختصذذونه وواجذذب سذذبحانا الذذذ  لذذ

َعذذاِلم  } وتعذذالى أن ال يتطلذذع )هكذذذا( علذذى هذذذا العلذذم الرعذذا، األنجذذاس ثذذم قذذرأ: 

ِِنُذن  يَْسذل ك  ِمذن  {26}اْلغَْيِب فاََل ي ْظِهر  َعلَى َغْيبِِن أََحداف  إاُِل َمِن اْرتََضى ِمن ُرس ذوٍل فَ

 .  (35){ ِن َوِمْن َخْلِفِن َرَصداف بَْيِن يََديْ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

                                                 
 .  27ه  26ه واآلية من سورة الجن  134(  ص 35)



 الفصل السالس

 طريقتهم في تعليم مذهبهم
 

 :  تعليم المرأة

تعتبذذر مذذن أجهذذل نسذذاء –إال مذذن خرجذذت عذذن تعذذاليمهم –المذذرأة النصذذيرية     

العالم  إذ إن التعاليم النصيرية تقضي بعد  جوا  اطال، المرأة على أ  سر من 

أسرار المذهب  ألنها في نظرهم  عيفة العقل واإلرالةه وألنها أكًذر  ذرا  مذن 

صذذرق بذذذلك الهفذذت  كمذذا -الرجذذل وأكًذذر ادتيذذاال  ومكذذرا ه وهذذن سذذبب كذذل  ذذر

ه والجهذذل بمذذذاهبهم هذذو العلذذم وإنمذذا أقصذذد أنهذذا أكًذذر -الشذذريف المقذذدس عنذذدهم

 النساء أمية. 

وفي كتابهم المذكور وصايا عديدة دذول  (36)فالمرأة النصيرية إذا  ال لين لها    

االدتراس من المرأةه وذكر المساو  الكًيرة التي تصذدر عنهذا وأن الرجذل قذد 

التناسال بأن يتحول إلى صورة امرأة عقابا  لذا إذا كذان فذي دياتذا يجا ى أيضا  ب

ه أو كانذت عليذا ذنذوب كًيذرة فذي دذق -أ  غيذر نصذير –السابقة غيذر مذامن 

 إخوانا النصيريينه أو لم يحتر  المشائال ويقد  لهم الهدايا وأنذوا، المذأكوالت((
(37) . 

أنا  –وهو من جملة أكاذيبهم عليا  –وقد ذكر المفضل الجعفي عن الصالق     

قذذال فذذي وجذذوب الحفذذاظ علذذى سذذرية المذذذهب: ))كذذذلك الكذذافرون ينحطذذون مذذن 

لرجة الرجذال دتذى يصذيرون عامذة نسذاء كذافرات(( قذال المفضذل: يذا مذوال  

را ه قذال رو  عن أبيذك أنذا قذال: النسذاء أ ذر مذن الرجذاله وأكًذر ادتيذاال  ومكذ

الصذذالق: يذذا مفضذذذل إن أصذذل كذذذل  ذذر النسذذذاءه ودذذين أخذذذرخ أبونذذا آل  مذذذن 

 كان بسبب دواء دين أغواه  ده على أكل الحبة.  (38)الجنة

وكذذذلك قتذذل قابيذذل أخذذاه هابيذذل بسذذبب النسذذاءه ألذذم تسذذمع كذذال  هللا فذذي كتابذذا     

 كريذا  يحيذى بذنه وكذذلك قتذل (39)نوق ولوط وكيف خانتاهمذاالكريم عن امرأة 

وقد قال النبي وأبل  في القول وأ جر فذي المعنذى دذين نظذر بسبب امرأة باغيةه

 :  في النار فرأى أكًر أهلها نساء. ثم قال الصالق

                                                 
 .  43ه وطائفة النصيرية ص  57(  انظر : لائرة معارف القرن العشرين مالة نصر ه وانظر : العلويون ص 36)

 .  9(  انظر : الجليل التالي ص 37)

 153 – 150ص  61ه  60ا آل  الجديد وهو الًامن كما يذكر الهفت الشريف ه انظر الباب (  يعتقد هاالء أن آل  قبلا سبعة أوال  ه كل آل  مًل أمة ه وانتهى دتى جاء أبون38)

 . 

 153 – 150ص  61ه  60انظر الباب (   يعتقد هاالء أن آل  قبلا سبعة أوال  ه كل آل  مًل أمة ه وانتهى دتى جاء أبونا آل  الجديد وهو الًامن كما يذكر الهفت الشريف ه 39)

. 



وقال تعذالى وقذال  عايلة وأقوى كيدا  من الرجاله (40)كيف ال يكون ذلك وهم    

رتقى في كفره وعتوه والشياطين َمنص إال امرأةه وأن اإلنسان إذا ا (41)منا السال 

وتمرل وتناهى في ذلك صار إبليسا  ورلّ في صورة امذرأةه قلذت: سذبحان هللا يذا 

 . (42) موال   ما علمت ذلك وال ظننت أنا يبكيني

يفا  } ألم تقرأ في القرآن قولا تعالى: قال الصالق:       إِّنا َكيصدَ الشايصَطانِّ َكذاَن َ ذعِّ

يمٌ إِّنا َكيصدَُكنا } ل: وقا (43){  إذ هم صور النساءه قلت صذدق مذوال (( (44){  َعظِّ
(45) . 

ومن هذه النظرة المتشائمة للنسذاء فإنذا ال أمذل فذي صذالدها ويجذب إبعالهذا     

عن كل أمر مهم ومنا سر الديانة. أما في اإلسذال  فذال أدذد يجهذل مكانذة المذرأة 

امذل سذواء كذان العالية  دير جعلها راعية ومسئولةه وأن هللا ال يضذيع عمذل ع

ذكذذرا  أو أنًذذىه وأن المذذرأة مكلفذذة بذذنفس التكذذاليف التذذي أمذذر بهذذا الرجذذله إال مذذا 

استًنى لضرورة المرأةه وجعل لها دق التملك وطلذب منهذا إخذراخ  كذاة مالهذا 

 (46)ورغبهذذا فذذي الصذذدقة وفعذذل الخيذذره بذذل وجعذذل الجنذذة تحذذت أقذذدا  األمهذذات

 وأوصى هللا بطاعتها: وقرنها بطاعتا. 

إلى غير ذلك مما هذو معذروف فذي اإلسذال  ممذا ينبغذي أن يطذأطئ لذا لعذاة     

تحرير المرأة رؤوسهم ديذاء  وإكبذارا  لذاه وإجذالال  لمبالئذا التذي يجهلونهذا تمذا  

الجهله ثم يتهجمون عليا بأنا ظلم المرأة دقوقهاه وما لهاالء السفهاء للخذوض 

وا كال  العقالء مذن منصذفي سذائر في ما لم يحيطوا بعلما فليقرءوه أوال  وليقرء

 الملل ليروا أنفسهم المتطاولة وصغرها أماما. 

 تعليم الرجل سر الديانة:     

وبعذد أن أوجزنذذا موقذذف النصذذيرية مذذن تذذدين المذذرأةه نذذوجز فيمذذا يلذذي كذذذلك     

موقفهم من تدين الرجل أو تعليما للدين النصير  دين يظهرونا عليا بعد ذلذك 

ولما كانت العقيدة النصيرية من أرلأ المذاهب وأ دها تذوغال  فذي التكتم الشديد. 

الباطله لم يأنسوا من إظهار مذهبهم صرادة دتذى مذن بعضذهم لذبعض إال بعذد 

                                                 
 .  391ه  389 /5لدين   إذ كانتا كافرتين ولم تكن خيانة في العرض ه قال ابن عباس ر ي هللا عنهما : ) ما بغت امرأة نبي قا ( أيسر التفاسير ه (  أ  في ا40)

 (  هكذا باألصل . 41)

 (  هكذا باألصل .42)

 . 76(  سورة النساء : 43)

 .  28(  سورة يوسف : 44)

 . 144(  الهفت الشريف ص 45)

 .  176ة ص ددير أخرجا أدمد والنسائي وابن ماجا والحاكم في مستدركا وصححا . إال أن السخاو  قد ذكر فيا ا طرابا  في سنده ه انظر المقاصد الحسن  (46)



تعقيذذذدات واختبذذذارات  ذذذديدة يذذذذلل مذذذن خاللهذذذا ويتجذذذر، أ ذذذد أنذذذوا، اإلذالل 

 واإلهانة. 

إذ يتم لخولا فذي المذذهب بطريقذة فادشذة يذتم مذن خاللهذا القضذاء علذى كذل     

 عرق ينبض بالرجولة والشهامة فياه وتداس كرامتا وينتهك عر ا. 

فحينما يحضر التلميذ يختار الشيال الذ  سيال ما من بين مجموعة المشذائال     

ن فذذي نفذذس الموجذذولين ويسذذمونا الوالذذد الرودذذي أو الوالذذد الذذدينيه ثذذم يغرسذذو

التلميذذذ تقذذديس  ذذيخا والتوا ذذع لذذا توا ذذعا  مطلقذذا  أ ذذبا مذذا يكذذون بالقاعذذدة 

 الصوفيةه ))كالميت بين يد  الغاسل((. 

ومن الطرق التي يتوسلون بها إلى إذالل الشخصه أنا دينما يدخل يقف في     

نادية وهو ساكت ال يتكلم بشيء وأدذية المشايال مرفوعة فوق رأساه ثذم يذتكلم 

خا لبقية المشايال ويتوسل إليهم أن يقبلوا هذا الشخص الماثل أمامهم ويدخلوه  ي

في  مرتهمه فإذا قبلا المشائال أنزلت األدذية من فوق رأساه ثم يأخذ في تقبيذل 

 أيد  وأرجل الحا رين من المشايال. 

ثم يقف في مكانا ويو ع على رأسا خرقة بيضاءه ثم يأخذ الشيال في قراءة     

ذ  سيتم بذين التلميذذ وبذين المشذاياله وهذو أ ذبا مذا يكذون بعقذد الذزواخه العقد ال

ويعتبرون هذا بمًابة الخطبةه ويعتبرون الكال  الذ  يسمعا بمًابة النكذاقه ومذا 

يتحملا من العلم عنهم بمًابة الحمله فإذا علم وأرال التعليم فإن ذلك يكون بمًابة 

 الو ع. 

للتلميذذذ: يجذذب عليذذك أن تكذذرر فذذي اليذذو   وبعذذد أن تذذتم هذذذه المردلذذة يقذذال    

خمسمائة مرة بحق ،.  . س لمدة يحدلونهاه ثم بعد ذلك يذأتي إلذيهم ليذتم تعليمذا 

 المذهب بعد اختبارات قاسية ير ى فيها بكذل  ذيء دتذى ولذو بإهذدار رجولتذا
(47) . 

 

 وفيما يلي نشير إلى أهم الشروط في تعليم المذهب النصير :     

 ن في من يلقى إليا تعليم المذذهب أن يجتذا  سذن التاسذعة عشذرةيشترطو -1    
(48) . 

 أن يمر بالمرادل اآلتية على التدري :  -2    

وتسذذذمى مردلذذذة الجهذذذل. وفيهذذذا يهيئذذذون مذذذن يقذذذع عليذذذا  : المرحلذذذة األولذذذى    

 االختيار من أبناء الطائفة لقبول ودمل أسرار المذهب. 

                                                 
 .  375ه  374(  انظر : الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي ص 47)

 لقرن العشرين مالة )) نصر (( . نقال  عن لائرة معارف ا 57(  العلويون أو النصيرية ص 48)



وفي هذه المردلة يلقنونا  ذيئا  مذن تعذاليم المذذهبه ويبقذى  : مرحلة التعليق    

مدة سنة إلى سنتين تحت إ راف  يال من  يوخ الطائفة ليطلعا على  يء مذن 

أسرار المذهب بالتدري ه فذإذا توسذموا فيذا القبذول والنجابذة نقلذوه إلذى المردلذة 

 الًالًة اآلتية وإال طرلوه. 

يذذاه ويطلعونذذا فيهذذا علذذى أكًذذر أصذذول وهذذي الدرجذذة العل : مرحلذذة السذذماع    

المذهب النصذير ه ثذم يعقذد الرؤسذاء الروديذون للطائفذة مجمعذا  خاصذا  لتلقينذا 

بقية أسرار المذهبه ثم ينقلونا إلى لرجة أعلذى يطلقذون عليذا لرجذة الشذيال أو 

 صادب العهد. 

ويتم ذلك بحضور الكفالءه والشذهول يشذهدون باسذتعدال الرجذل لقبذول السذر     

حافظتا علياه ثم يحلف اليمين المقررة عندهم أن يحافظ على السر ولو أريق وم

 . (49)لما. وبعد دصولا على هذه الدرجة يصبح  يخا  من  يوخ الطائفة

ومما يجدر التنبيا إليا أن التلميذ لائمذا  وهذو بذين أيذد  المشذايال ال يلقذى إليذا     

لذا وتفكيذره عنذا  ليقبذل تلذك  يء من تعاليم المذذهب الملتويذة إال فذي غيذاب عق

العقائد التي تشمئز منها النفس ويمجها العقل وتأنف منها الفطذرة السذليمةه فعبذد 

النور تسمية الخمر عندهم في يد الساقي وهالة من الموقفه وتهديذدات مذن هنذا 

ومن هنا ه وكل هذه األهوال يعيشها الشخص دتذى تسذتكمل إجذراءات تفهيمذا 

 عي. المذهب في جو غير طبي

وقد وصف أدد الداخلين فذي العقيذدة النصذيرية الموقذف والحذال المتبذع عنذد     

لخول الشخص الذ  يرتضونا لتحمل سر الديانة واسما مخلوفه فقذال مخبذرا  

 :  عن ذلك كما يصوغا محمد دسين

))وفذذي اليذذو  المحذذدل اجتمذذع مذذن المشذذائال وأهذذل القريذذة والقذذرى المجذذاورة     

ه ثذم وقذف أدذد المشذائال  (50)عوني إليهم وناولني قدق خمرجمهور كًيره واستد

وهذذو برتبذذة النقيذذب فذذي الديانذذة النصذذيرية ووقذذف بجذذانبي وقذذال لذذي: قذذل: بسذذّر 

إدسانك يا عمي وسيد  وتاخ رأسي أنا لك تلميذ ودذاؤ  على رأسيه ولم أجد 

 بدا  من  رب الخمر ألول مرة في دياتيه فلما  ربت الكذأس التفذت إلذى اإلمذا 

قائال : هل تر ى أن ترفع أدذية هاالء الحا رين على رأسك إكراما  لسذيد إ 

فقلت: كاله بل دذاء سذيد  فقذاه فضذحك الحا ذرون لعذد  قبذولي القذانونه ثذم 

أمروا الخال  فأتى بحذاء السيد المذكور فكشفوا رأسي وو عوه عليذاه وجعلذوا 

 على الحذاء خرقة بيضاء. 

                                                 
 نقال  عن لائرة معارف القرن العشرين مالة )) نصر (( . 57. وانظر : العلويون ص  46ه  45(  طائفة النصيرية ص 49)

 بالخمر وإهانة كرامة اإلنسان .  (  من  روريات تعليم الدين النصير  أن يكون الداخل تحت تأثير الخمر في دالة تعلما للدين   فأعجب من هذا الدين الذ  بيدأ50)



رأسذذي وأوصذذوني بالكتمذذان وانصذذرفوا إلذذى أن  ثذذم أخذذذ النقيذذب يصذذلي علذذى    

يقول: ثم بعد أربعين يوما  اجتمع جمهور آخذر واسذتدعوني إلذيهم ووقذف الشذيال 

الكبير بجانبي وبيده كأس خمر فسقاني الكأس وأمرني بأن أقول سذر ،.  . سه 

ثم بعد ذلك قال لي اإلما : إنا فرض عليك أن تتلو هذه اللفظة وهي سر ،. .س 

 مسمائة مرةه ثم أوصوني بالكتمان وانصرفوا. كل يو  خ

آخر أيضا   (51)اجتمع جمهور 0والمدة للعامة تسعة أ هر -ثم بعد سبعة أ هر    

ثذم قذا  هذاالء بمهذا ل أمامذا –واستدعوني دسب عالتهم وأوقفوني بعيدا  عنهم 

وطقذذوسه ثذذم قذذا  وكيذذل مذذن بذذين الجماعذذة وقذذال لالمذذا : نعذذم نعذذم نعذذم يذذا سذذيد  

 . فقذال لذا اإلمذا : مذا مذرال  ومذاذا تريذدإ فأجابذا أنذا تذراءى لذي  ذخص اإلمذا

 إلى أن قال: هذا الشخص اسما مخلوفه وقد أتى ليتألب أمامكم.  -بالطريق

فقال: من للا علينذاإ فأجذاب: المعنذى المعنذى واالسذم العظذيم والبذاب الكذريم     

وهي لفظة ،. .سه فقال اإلما : ائذت بذا لنذراهه فأخذذ المر ذد بيذد  وذهذب بذي 

إلى اإلما ه فلما لنوت منذا مذدا لذي رجليذا فقبلتهمذاه ويديذا أيضذا ه وقذال لذي: مذا 

قيذذب ووقذذف بجذذانبي وعلمنذذي أن داجتذذك ومذذاذا تريذذد أيهذذا الغذذال إ ثذذم نهذذض الن

 أقول: ))بسر الذ  فيا أنتم يا معا ر المامنين((. 

ثم نظر إلّي بعبوسة وقال: ما الذ  دملك أن تطلب منا السذر المكلذل بذاللالا     

والدر ولم يحملا إال كل مال  مقرب أو نبي مرسلإ اعلم يذا ولذد  أن المالئكذة 

ه واألنبيذاء كًيذرون ولذيس مذنهم مذن كًيرون وال يحمل هذذا السذر إال المقربذون

يحمل هذا السر إال الممتحنذونه أتقبذل قطذع الذرأس واليذدين والذرجلين وال تبذيح 

بهذذذذا السذذذر العظذذذيمإ فقلذذذت لذذذا: نعذذذم. فقذذذال لذذذي: أريذذذد منذذذك مائذذذة كفيذذذله فقذذذال 

فقال: إكراما  لكم ليكن اثنا عشر كفذيال . ثذم –الحا رون: القانون يا سيدنا اإلما  

 د الًاني وقبل أيد  االثني عشر كفيال  وأنا أيضا  قبلت أيديهم. قا  المر 

ثم نهض الكفالء وقالوا: نعم نعم نعم يا سيد  اإلما . فقال اإلما : ما داجتكم     

أيهذذا الشذذرفاءإ قذذالوا: أتينذذا لنكفذذل مخلوفذذا . فقذذال: إذا بذذاق بهذذذا السذذر أتذذأتوني بذذا 

أجذذاب وقذذال: لسذذت أكتفذذي بكفذذالتكم نقطعذذا تقطيعذذا  ونشذذرب لمذذاإ فقذذالوا: نعذذم. ف

 فقا  بل أريد اثنين معتبرين يكفالنكم. 

فجذذذرى وادذذذد مذذذن الكفذذذالء وأنذذذا وراءهه وقباذذذل أيذذذد  الكفيلذذذين المطلذذذوبينه     

وقبلتهما أنا أيضا ه ثم نهضا قائمين وأيديهما مو وعة علذى صذدريهماه فالتفذت 

فذيالن المعتبذران الطذاهران أهذل إليهما اإلما  وقال: هللا ممسيكما بالخير أيها الك

البرش والكرشه فماذا تريدانإ فأجابا أننا قد أتينا لنكفل االثني عشر كفيال  وهذا 
                                                 

 (  من الضرور  أن هذا الجمهور كلهم ممن مرت عليهم هذه الطقوس السخيفة ه وال أظن أن تكون الدعوة عامة لشدة تكتمهم على ليانتهم . 51)



الشخص أيضا ه فقال: إذا هرب قبل أن يكمل دفظ الصذلوات أو بذاق بهذذا السذر 

هل تأتيذاني بذا لتعذد  دياتذاه فقذاال: نعذمه قذال اإلمذا : إن الكفذالء يفنذون وكفذالء 

ء يفنونه وأنا أريد منا  يئا  ال يفنى. فقذاال لذا: افعذل مذا  ذئت فالتفذت إلذّي الكفال

 وقال: 

الن يا مخلوف فدنوت مناه ودينئذ استحلفني بجميع األجرا  السذماوية بذأني     

ال أبوق بهذا السره ثم نذاولني كتذاب المجمذو، فذي يذد  اليمنذى وعلمنذي النقيذب 

يا سيد  اإلما  على هذذا السذر العظذيمه الواقف بجانبي أن أقول: تفضل دلفنيه 

وأنذذت بذذر ء مذذن خطيئتذذي. فأخذذذ كتذذاب المجمذذو، منذذي وهذذو مكتذذوب بذذالخا 

اليدو ...إلى أن يقذول: ثذم قذال اإلمذا : اعلذم يذا ولذد  أن األرض ال تقبلذك فيهذا 

مدفونا  إن أبحت بهذا السره وال تعول تدخل القمصان البشذريةه بذل دذين وفاتذك 

 يةه وليس لك منها نجاة أبدا . تدخل قمصان المسوخ

. ثذذم إن الكفذذالء      ثذذم أجلسذذوني بيذذنهم وكشذذفوا رأسذذي وو ذذعوا عليذذا غطذذاء 

و عوا أيديهم على رأسي وأخذذوا يصذلون فقذرءوا أوال  سذورة الفذتح والسذجول 

 . (52) والعين ثم  ربوا الخمر وقرءوا سورة السال ه ورفعوا أيديهم عن رأسي

سلمني إلذى مر ذد  األوله ثذم أخذذ بيذده كذأس الخمذر وأخذني عم الدخول و    

وبذاهلل  -يسذمي هللا علذى  ذرب الخمذر   –وسقاني وعلمني أن أقول: ))بسذم هللا 

وسر السذيد أبذي عبذد هللا العذارف بمعرفذة هللا سذر تذذكار والصذالح سذره أسذعده 

 هللا((. 

بيتذا  ثم انصرفت الجماعة وأخذني الشيال صالح الجبلذي  ذيال الخيذاطين إلذى    

ودينئذ أطلعني على صالة النصيرية  -وهو الشتائم –وابتدأ يعلمني أوال  التبر  

 . (53) وفيها عبالة علي بن أبي طالبه وهي ست عشرة سورة((

وقد لعذاني تذرابا الكذال  سذرل مذا جذر  لمخلذوف مذع محذاولتي االختصذار     

ال فذذي وتذذر  ذكذذر بعذذض األمذذوره خصوصذذا  وأن المخبذذر كشذذاهد عيذذان كمذذا يقذذ

 المًل. 

ومن الوا ح جذدا  أن القذائمين علذى تعذاليم المذذهب مجموعذة أو  ذركة مذن     

اللصوص سراق عقول البشره همهذم الزعامذة وجمذع األمذوال بذأ  وجذا كذانه 

ووجدوا في أ باه البشذر مذن يصذدقهم فذي ترهذاتهم وأبذاطيلهم التذي تبذدأ بتذرلال 

مهذا ل ينذدى لهذا الجبذين قذا  بهذا  ،. .س وتنتهي بعبالة غير هللا عز وجله إنها

                                                 
 .  47 – 39(  انظر : الجيل التالي ص 52)

مملوءة بالشذر  وإظهذار ربوبيذة  –وبرأه هللا منهم  –يقصدون علي بن أبي طالب ر ي هللا عنا  –مير النحل ( هي مجموعة من األلعية والكال  الركيك أكًره في مناجاة أ53)

 علي ه وأنا هللا رب العالمين خالق السموات واألر ين ه ال نريد التطويل بذكرها هنا . اقرأها في كتاب الجيل التالي .  



عتذذذاة المجوسذذذذية عبذذذذال األوثذذذانه واقتطعذذذذوا أممذذذذا  بتلذذذك المسذذذذالك الشذذذذيطانية 

 وأخرجوهم عن لينهم. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



 الفصل السابع

 أهم عقائد النصيرية
 

ال يذزال فذي طذي  -وهذو األكًذر–للنصيرية عقائد كًيرة بعضها ظاهر وبعضها 

 الكتمانه وقد اتضح أن أهم عقائدهم وأبر ها: 

 تألين علي رضي هللا عنن.  -1   

وال تستبعد وقو، هذا فإن هذاالء مذن أساسذهم كذانوا عبذال أوثذان وعبذال بقذر     

تظاهروا با كذان مذن أبذر  وفروخه وبعد أن لخلوا في اإلسال  أو على األصح 

عقائدهم: تأليا اإلما  علي ر ي هللا عناه  اعمين أنا إما  في الظاهر وإلا في 

 الباطن لم يلد ولم يولده ولم يمت ولم يقتله وال يأكل وال يشرب. 

وبحسب اعتقذالهم أن هللا تجلذى فذي علذي فقذد اتخذذ علذي محمذدا  وبذالغوا فذي     

كفرهم فقالوا: إن عليا  خلق محمدا ه ومحمد خلق سلمان الفارسيه وسلمان خلذق 

 األيتا  الخمسة الذين بيدهم مقاليد السموات واألرض وهم: 

 لزال ل. المقدال: رب الناس وخالقهم الموكل بالرعول والصواعقه وا. 1    

 أبو الدر: )أبو ذر الغفار ( الموكل بدوران الكواكبه والنجو . . 2    

 عبد هللا بن روادة األنصار : الموكل بالرياق وقبض أرواق البشر. . 3    

 عًمان بن مظعون: الموكل بالمعدة ودرارة الجسد وأمراض اإلنسان. . 4    

 . (54) ي األجسا قنبر بن كالان: الموكل بنفال األرواق ف. 5    

 . والمجوسية ظاهرة في هذه األفكار لم يتغير فيها إال األسماء فقا    

وهذه األقوال يكفي وادد منها لددض ما يزعمونا من إسال ه فهي نهايذة الكفذر 

 والخروخ عن منه  هللا عز وجل. 

ويحذذذت  النصذذذيريون لهذذذذه العقيذذذدة بقذذذولهم: إن هللا معبذذذول مقذذذدس يحذذذل فذذذي     

 األجسا  متى يشاءه ولا التصرفه وإليا ترجع األمور. 

دذذين  عمذذوا أنذذا إمذذا  فذذي  –ودا ذذاه عذذن كفذذرهم  -وعلذذي ر ذذي هللا عنذذا    

الظاهر وإلا في الباطن قسموا طبيعتا إلى قسمين: الظاهر وهذو القسذم البشذر  

م الناسوت الذذ  يأكذل ويشذرب ويلذد ويولذد ويتقذرب إلذى عبذاله ليعرفذوه منا قس

 عن كًب. 

 وأما الباطن منا فهو قسم الالهوت: الذ  ال يأكل وال يشرب.     

ومن دماقتهم أنهم يستدلون على ألوهية علي بما دصل لا من كرامات كقلع     

ن الرسول صذلى باب خيبره و جاعتا الحربيةه و عموا أن كان يكلم الجنه وأ
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هللا عليا وسلم أسند إليا قتال الكفار الظاهرينه وعلي أسند إليذا قتذال المنذافقينه 

 ألنا يعرف البواطن. 

 وقد اختلفوا في مكان دلولا بعد أن تر  ثوبا اآللمي أ  صورتا البشرية.     

 فمنهم من يتجا إلى القمر في عبالتا العتقال أنا دذل فيذاه بذل القمذر نفسذا*     

 هو عليه وهاالء يسمون الشمالية. 

ومنهم من يتجا إلى الشمس في عبالتا العتقالهم أنا دل فيهاه بل الشمس *     

ه ومذذن هنذذا قذذال مذذدير مدرسذذة (55) ا هذذي علذذيه وهذذاالء يسذذمون الكال يذذةنفسذذه

نصير  دينما سمع بوصول روال الفضذاء مذن األمريكذان وغيذرهم إلذى سذطح 

مذا ذكذروه دقذا  أن القمذر مكذون مذن جمذالات فعلذى ))إن كذان  -بزعمهم–القمر 

الدين السال ه وغضذب لربذا وقذال فذي ذمذا لهذذه الكشذوفات عذن القمذر: ))اآلن 

 . (56)ينتهي مفعول الدين إذا أثبتت هذه الكشوف كونا مجموعة من التلفيقات((

خر  بينما المسلم الحق ال يتأثر في لينا ولو لخل الناس النجو  الوادد تلو اآل    

بل يقول: هذا من تمكين هللا لهم ال بقدرتهمه وال يغضب  ألنذا يعلذم أن ربذا هذو 

 خالق الكون وما فياه وأنا هو الذ  يمكن عباله من كل ما يشاءه تعالى. 

وياكد صادب الهفت الشريف أنا ))ما من مذامن يمذوت إال وتحمذل رودذا     

نذا  صذافيا  صذعدت المالئكذة إلى اإلمذا  علذي فينظذر فيهذاه فذإذا كذان مامنذا  ممتح

 بذاب الجنذة اسذمها عذين الحيذاة((الالبرودا إلى السماء فتغمسذها فذي عذين علذى 
(57) . 

 ويقول عن األئمة:     

))نحن األئمة أولياء هللا ال يفتر علينا من علما  ذيء ال فذي األرض وال فذي     

لمامن يرانا. إن السماءه نحن يد هللا وجنباه ونحن وجا هللا وعيناه وأينما نظر ا

والحمذد هلل الذذ  اصذطفانا مذن طينذة نذور  -وال تلقا إال إلذى أهلذا– ئنا  اء هللا 

 . (58) قدرتاه ووهبنا سر علم مشيئتا ...إلال((

ويتجلى تأليههم لالما  علي ر ي هللا عنا في تلذك األلعيذة الركيكذة الخاليذة     

 عندهم. عن العقل وعن ألنى المعرفةه والتي تسمى ))سورا (( 

جاء في السورة الًالًة: ))اللهم إني أسألك يا موال  يا أمير النحله يا عليا  يا     

عظيم يا أ ل يا فذرل يذا قذديمه يذا علذي يذا كبيذر يذا أكبذر مذن كذل كبيذره يذا خذالق 

                                                 
 .  57(  العلويون ص 55)

 .  43 – 39(  اقرأ مقال األستاذ أبو الهيًم )) معركة في القمر (( في كتابا اإلسال  في مواجهة الباطنية ص 56)

 .  82(  الهفت الشريف ص 57)

 .  197(  ص 58)



الشمس والقمر المنيره يا علي يذا قذدوة الذدين يذا عذالم يذا خبيذره يذا رادذم الشذيال 

صغيره يذا جذابر العظذم الكسذير يذا محذل كذل يسذير مذن الكبير يا منشئ الطفل ال

مذا يسذتحق  (59)غير عسير الذ  يعرف المعرفة وينكرها عليذا وعلذى أبذو لهيذة

 . (60)لى أبو سعيد السال  وردمة هللا((من هللاه وع

وفي سورة السجول: ))يا علي سجد لك وجهي الفاني البالي إلى نذور وجهذك     

ي لك اإللهية يا علي لك الملكوتية...إيا  موال  علي العزيز الحي الدائم...يا عل

 إلال ذلك الهراء الطويل.  (61)نعبد((

 وفي سورة اإل ارة:     

))هلل ارتفا، القصد والعزة واإل ارة لك يا موال  يا أميذر المذامنين يذا علذي     

يا محيذي العظذا  الذدوارس وهذي رمذيم اللهذم إنذي أسذألك يذا  (62)يا أنز، يا بطين

ال  يذذذا أميذذذر المذذذامنين أن تجعلنذذذا فذذذي عبالتذذذك كاسذذذبين غذذذانمين مايذذذدين مذذذو

ومذذا أدذذراهم  (63)منصذذورينه وال تجلعنذذا فذذي عبالتذذك ال خاسذذرين وال نذذالمين((

بنهاية الخسارة والندامةه ولو كانت لهم عقول لمذا جمعذوا لعلذي ر ذي هللا عنذا 

 بين األلوهية واإلمارة. 

 وجاء في السور الكبيرة:     

))أول معرفتي باهلل أ ذهد  ذهالة تقيذة نقيذة مشعشذعة نورانيذة بيضذية علويذة     

دجابية محمديةه أ هد  هالة الحق في منه  الصدقه أ هد  هالة بأن ال إلا إال 

موال  وموال  أمير النحل عليه وال دجاب إال السيد محمد وال بذاب إال السذيد 

 (64)وهو الحي الذ  ال يموت سلمان...وأ هد أن هللا علي ربي يحييني ويميتنيه

 . (65)بيده الخير وهو على كل  يء قدير وإليا المصير((

ويظهر األثذر اليهذول  وا ذحا  فذي السذورة السالسذة عشذرة المسذماة سذورة     

النقباءه وفيها: ))سر اثني عشر نقيبا ه سذر ثمانيذة وعشذرين نجيبذا ه سذر أربعذين 

حمد بن سنان الزاهر ...سر عبذد هللا بذن قطبا  أولهم عبد هللا بن سبأه وآخرهم م
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سبأ نقيب النقباءه سر محمد بن سذنان الزاهذر  نجيذب النجبذاءه سذرهم أسذعدهم 

 . (66)هللا أجمعين في أربع أقاليم الدنيا والدين بحق الحمد هلل رب العالمين((

إلذذى آخذذر هذذذه الخذذزعبالت والسذذور التذذي تحذذو  مًذذل ذلذذك الكفذذر واإلجذذرا      

الركيكة التي ال تمت إلى العقل والمعرفة بألنى صلةه لقد فذاق هذاالء والتعابير 

 باللة الحمير وكل المخلوقاته وكانوا أ ل من األنعا . 

وهنا  نصوص أخرى تركتها خشية اإلطالةه تنضح مجوسية وإلحذالا ه ممذا     

يذذدل لاللذذة قاطعذذة علذذى أن الذذذين و ذذعوا الديانذذة النصذذيرية كذذانوا متشذذبعين 

بالمجوسيةه ولهذم اطذال، علذى كذل الذديانات مذن يهوليذة ونصذرانية وهندوسذية 

 وغير ذلك. 

أن اإللذا دذل أيضذا  فذي سذائر وقد أ افوا إلى ألوهية علي ودلول اإللذا فيذا     

األئمة من بعد عليه ومن ذلك ما قذالوه فذي مقتذل الحسذين ممذا نقلنذاه سذابقا  عذن 

الهفت الشريف و عمهم فيا أن الحسين هو هللا رب العالمينه بل إنهذم يعتقذدون 

جا مين أن األئمة أفضل من كل األنبياءه ألن األئمة بزعمهم يكلمون هللا بذدون 

 ء بواسطة. واسطة واألنبيا

وقد اقتبسوا هذه األفكار الخاطئة عن الشيعة االثني عشريةه وهاالء أخذوها     

عن ابن سبأ اليهول ه ومذن العجذب أنهذم مذرة يجعلذون اإلمذا  عليذا  إلهذا ه ومذرة 

أخرى يجعلونا نبيا ه ومذرة أخذرى يسذتدلون علذى فضذائلا بكذال  هللا فذي القذرآن 

ل صلى هللا عليا وسذلمه ولهذذا خذرخ الكًيذر يحرفونا بأقوال مكذوبة عن الرسو

 . (67) من  بابهم بسبب هذا الخلا واال طراب الفكر  إلى اإللحال الماركسي

وبعد أن استوثق هاالء الفجار من قبول الطغا  الذين هم علذى  ذاكلتهم بكذل     

مذذا جذذاءوهم بذذا مذذن الكفذذر واإللحذذال لون اعتذذراض طمذذع هذذاالء فذذي لعذذوى 

–اسذتهانوا بأمرهذا لكًذرة المتذألهين فذي مبذالئهمه بحجذة أن هللا  األلوهية بعد أن

 يحل في من يشاء من عباله.  -تعالى عن جهلهم

دين كانت فرنسا مستعمرة  (68)وقد العى رجل منهم األلوهية في هذا الزمن    

للشا  وتخطا إلدياء الجهل وطمس الدين بأ  وسذيلة كانذت  لتبقذى أطذول مذدة 

مسلمين فوقع اختيارهم علذى لميذة نصذير  مذن سذوريا يسذمى تحكم فيها بالل ال

                                                 
 . 109(  الجيل التالي ص66)
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ه ولقد توسع الدكتور محمد أدمد الخطيب في هذه المسألة وبين تفضذيالتها فذي الفصذل الًذاني مذن كتابذا الحركذات الباطنيذة فذي  52ه  44ه  15ه والعلويون ص  116

 .  354 – 341العالم اإلسالمي ص 

 .  101تسمى جماعتا المر دية ه وقد ظهرت قبل أربعين سنة دين تزعمها سلمان المر د ه انظر اإلسال  في مواجهة الباطنية ص (  و68)



وآمذن بذا  -ألن هللا تقمذص بذا -سلمان المر ده فأوصل نفسا إلى رتبذة األلوهيذة

 واتبعا كًير من النصيريين. 

وقذذد مًذذل المهزلذذة تمًذذيال  جيذذدا  فكذذان كمذذا يذذذكر فذذي تاريخذذا يلذذبس ثيابذذا  فيهذذا     

يذذة صذذغيرة متصذذلة بذذاأل راره فذذإذا أ رار كهربائيذذةه ويحمذذل فذذي جيبذذا بطار

أوصل التيار  عت األنوار من األ رار فيخر لذا أنصذاره سذاجدين دذين يذرون 

 طلعتا الشقية. 

ومن الطريف أن المستشار الفرنسي الذذ  كذان وراء هذذه األلوهيذة المزيفذة     

كان يسجد مع الساجدين ويخاطب سلمان المر د بقولا: يا إلهيه وبعد أن العى 

هية كذان عليذا أن يرسذل الرسذله وهذذا مذا دصذل بالفعذل فقذد اتخذذ سذلمان األلو

اال  عند أدد المزارعين فذي  المر د رسوال  اسما سلمان الميدهه وكان يشتغل جما

دمصه في دين كان سلمان المر د مدعي األلوهية راعي أبقاره وهكذذا يكذون 

اال  كما يذكر الحلبي.   اإللا راعيا  والرسول جما

ل أبذذو الهيذذًم: ))لقذذد جذذاء يذذو  علذذى المر ذذدية كانذذت فيذذا سذذيَف الفرنسذذيين قذذا    

ه وكذان ذلذك -يقصذد الالذقيذة–المصلت على رقبة كل وطني في هذه المحافظذة 

 ه إذا أقذذا  ربهذذا سذذلمان نفسذذا لولذذة  ذذمن لولذذة يفذذرض اإلتذذاوات 1938عذذا  

ويجبذذذي الضذذذرائب وينصذذذت المحذذذاكم وينفذذذذ أدكذذذا  اإلعذذذدا  ويقطذذذع طذذذرق 

 . (69)واصالت إلالالم

 -كما سماها أبذو الهيذًم -ودين ردل الفرنسيون عن سوريا في مواكب العار    

تر  لا هاالء مذن أسذلحتهم مذا أغذراه بالعصذيانه فجذرلت  - 1938وذلك سنة 

الحكومذذة السذذورية آنذذذا  قذذوة بقيذذالة محمذذد علذذي عزمذذة فتكذذت بذذبعض أتباعذذا 

  . 1946عا  واعتقلتا مع آخرين ثم أعد   نقا  في لمشق 

وقد سئل مرة قبل هالكا فقيل لا: أنت إلا وأغاخان إلا فكيذف تتسذع األرض     

إللهينإ فأجاب بقولا: ))إن الخالق يبر رودذا فذيمن يشذاءه وقذد يبًهذا فذي مائذة 

 . (70)من مخلوقاتا فيصيبون أربابا  مًلي((

رق بمزاعمذا وقال عنا أبو الهيًم: ))العجيب في أمر سلمان أنا لم يكن ليصذ    

اإللهية خارخ ددول نفوذه قاه وقد مًل منطقتا في البرلمان السور  كأ  نائب 

من غير الناطقينه فلم يسذمع منذا أ  تصذريح أو تلمذيح لمذا يقذول فيذا أتباعذاه –

وأذكر أنني اجتمعت با وسألتا عذن هذذه الذدعوى التذي تشذيع عنذا فأنكرهذا أ ذد 

 اإلنكاره و هد على نفسا باإلسال . 

                                                 
 .  103(  اإلسال  في مواجهة الباطنية ص 69)

 .  170/  3(  األعال  للزكلي 70)



وقد قال لي يومئذ: إن كل مهمتا في جماعتذا هذي أن يحذاول تنظذيم أمذورهم     

علذذذى أسذذذاس اإلسذذذال ه وعذذذدّل بعذذذض أعمالذذذا اإلصذذذالدية هنذذذا  ممذذذا ال غبذذذار 

عليذذا..غير أن الواقذذع أن الرجذذل كذذان أذكذذى مذذن أن يصذذرق بغيذذر هذذذا أمذذا  أ  

 . (71)عاقل خارخ جماعتا((

ا ابنا مجيب األكبر بن سذلمان المر ذده وقذد وبعد هال  هذا المتألا ألّا أتباع    

قتل هذا أيضذا ه ولكذن اسذتمر أتباعذا علذى تأليهذاه ومذن دماقذاتهم وخبذًهم علذى 

المسلمين و عمائهم أنهم يقولذون عنذد ذبذح أدذدهم ذبيحتذا: باسذم مجيذب األكبذر 

ه ومذن هنذا فإنذا ال يجذو  أل  مسذلم إذا مذر  (72)من يد  لرقبة أبذي بكذر وعمذر

 ن يأكل من ذبائحهم. بديارهم أ

ومن العلماء من يذكر أنهم اآلن يريدون تأليا أدد أخوة مجيب الذين ال يزال     

  بذل ويصذردون بتمسذكهم بالمر ذديةه يقذول (73)لهم نفوذ عند جهالء النصيرية

أبو الهيًم: فالمر د  ال يكتم عقيدتا في تأليا سذلمان وأبنذاءه الذذين أعذدهم ذلذك 

األلوهيذذة منذذذ أن اختذذار لهذذم بعذذض أسذذماء هللا الحسذذنى  األب )البذذار( لمنصذذب

 . (74))فاتحه سميعه مجيب(

وقد أصبح من المألوف أن تسمع هذا المر د  يدافع عن عقيدتا باسم درية     

الفكذره ولهذذم صذذالة يسذمونها الصذذالة المر ذذدية وينسذبونها إلذذى مجيذذب األكبذذره 

 المر د الرب العظيم. يقولون فيها: تسبيح إلى موالنا مجيب بن سلمان 

موالنا لك العزة والمجد والتهليل والتكبيره سبحانك ربنا إنك كريم رديمه يذا     

موالنذذا يذذا مجيذذب المر ذذده سذذبحانك أنذذت الذذرب العظذذيمه إلذذى آخذذر الذذدعاء الذذذ  

ا ذذتمل علذذى صذذدق اللجذذوء إلذذى هذذذا الذذرب المختذذر،ه تعذذالى هللا عمذذا يقذذول 

لنصيريون في لعائهم ويلحون على أن هللا تعالى الظالمون علوا  كبيرا ه وينص ا

ير قهم بجنول غرباء عنهم وعن وطنهمه يأتون إليهم من جهة الغرب لينقذذوهم 

 من دكامهم المسلمين. 

وقد وصف األستاذ الشكعة هذه اإل ارات في لعائهم إلى أنهذا لعذوة لفرنسذا     

يًم: ))ثبت بصورة قاطعذة . يقول أبو اله(75)المستعمرة لتًبت أقدامهم في باللهم

أن المر دية على صلة وثيقذة باإلرسذالية البروتسذتانية األمريكيذة فذي الالذقيذةه 

                                                 
 .  104ه  103(  اإلسال  في مواجهة الباطنية ص 71)

 .  54لنصيرية ص (  انظر : طائفة ا72)

 ه نقال  عن طائفة النصيرية .  309(  إسال  بال مذاهب ص 73)

 .  102(  اإلسال  في مواجهة الباطنية ص 74)

 ه نقال  عن كتاب محمد المجذوب : إخواننا في جبال الالذقية .  309(  إسال  بال مذاهب ص 75)



وهل صلة مريبة ال  ك أن وراءهذا أصذابع السياسذة األمريكيذة وبكلمذة أو ذح 

 . (76) أصابع الصهيونية العالمية((

 :  القول بالتناسخ -2    

هذه أهم قضية في عقائد النصيريةه ويعول سبب تعلقهم بالتناسال إلى أنهذم ال     

يامنون بيذو  القيامذة وال بالحسذاب وال الجذزاء فذي اآلخذرةه وقذد بذين النذوبختي 

فكذذرة التناسذذال عنذذد القذذائلين بهذذا فقذذال: ))هذذم أهذذل القذذول بالذذدور فذذي هذذذه الذذدار 

ال لار إال الدنياه وأن القيامة إنما  وإبطال القيامة والبعر والحسابه و عموا أن

هي خروخ الروق من بدن ولخولا في بدن آخر غيره إن خيرا  فخيذر وإن  ذرا  

 فشرا . 

وأنهم مسرورون في هذه األبدان أو معذبون فيهاه واألبدان هذي الجنذان هذي     

الناره وأنهم منقولون في الجسا  الحسنة اإلنسذية المنعمذة فذي ديذاتهم ومعذذبون 

ي األجسذا  الرليئذة المشذوهة مذن كذالب وخنذا ير وديذات وعقذارب وخنذافس ف

وجعالن محولذون مذن بذدن إلذى بذدن معذذبون فيهذاه هكذذا أبذد األبذد فهذي جنذتهم 

ونذذارهم ال قيامذذة وال بعذذره وال جنذذة وال نذذار غيذذر هذذذا ه علذذى قذذدر أعمذذالهم 

 . (77) إلال (( وذنوبهم وإنكارهم ألئمتهم ومعصيتهم لهم

ناسال دسذب معتقذد النصذيرية فذي أربذع صذور دسذب قذرب الشذخص أو والت    

بعده عن اإليمان وطاعة األئمة أو عصيانهمه وهي كما يلي: نساله مساله فساله 

 رسال. 

 أما النسال: فهو انتقال الروق من جسم آلمي إلى جسم آلمي آخر.  .1

 وأما المسال: فهو انتقال الروق من جسم آلمي إلى جسم ديوان.  .2

فهذذو خذذروخ الذذروق مذذن جسذذم آلمذذي إلذذى جسذذد دشذذرة مذذن وأمذذا الفسذذال:  .3

 دشرات األرض وهوامها. 

وأمذذا الرسذذال: فهذذو انتقذذال الذذروق مذذن جسذذم آلمذذي إلذذى الشذذجر والنبذذات  .4

 .  (78) والجمال

ومن الجدير بالذكر أن بعض الروايات تذذكر أن المسذال والفسذال والرسذال ال     

ين يطلقذون علذيهم تصيب النصير  بل هي خاصذة بمذن عذداهم مذن النذاسه الذذ

 الكفرة والذين يمرون في تكرار مولدهم بألوان العقاب والجزاء في هذه الدنيا. 

                                                 
 .  103(  اإلسال  في مواجهة الباطنية ص 76)

 .  58ه  57شيعة ص (  فرق ال77)

 .  88ه نقال  عن طائفة النصيرية ص  44 – 38(  تحقيق ما للهند من مقولة الباروني ص 78)



وفذذي الهفذذت الشذذريف نصذذوص ال يتسذذع المقذذا  لذذذكرها كلهذذا هنذذا فذذي بيذذان     

كيفيات التناسذاله وكيفيذات العذذاب الذذ  يحذل بالكفذار عنذد انتقذال أروادهذم مذن 

 جسم إلى جسم. 

يقذذول فذذي الهفذذت الشذذريف: ))وأنذذا ليلقذذا  الرجذذل فذذي بدنذذا وأنذذت تظذذن أنذذا     

ه أ  فذي صذورتا المسذوخية (79) لبوإنما هو قرل أو خنزيذر أو كلذب أوآلميه 

 المستقبلة. 

قذذال المفضذذل: ))سذذألت موالنذذا الصذذالق هذذل يذذذل األعذذداء مذذن لون األوليذذاء     

الشر فيما كان مذن أدذدهما إلذى واألولياء من لون األعداء في اصطنا، الخير و

اآلخره فقال: أما علمت أن المامن يكذون فذي الناسذوتية والكذافر فذي المسذوخية 

وفي تراكيب  تى دتذى يصذنع كذل وادذد منهمذا إلذى اآلخذر مذن الخيذر والشذره 

 . (80) مًلما كان يصنع إليا إن كان خيرا  فخيره وإن كان  را  فشر((

النسذذان: ))وإن الرجذذل دينمذذا يمذذر بالكلذذب ال وقذذال عذذن سذذبب إيذذذاء الكلذذب ل    

يعرفا وال يكون قد رآه قبل ذلك اليو ه أو ربما يكون الرجل متزوجا  امرأة هذذا 

الكلذذبه ألنذذا كذذان مركبذذا  فذذي اإلنسذذانية وكذذان مجذذراه فذذي بذذال  األمذذر مجذذرى 

اإلنسذذان  فأهلكذذا هللا بعذذذاب ذبذذح أو قتذذل بمذذا وصذذل إليذذا مذذن  ذذقاوتا فذذي دالذذة 

والرجل يكون قد تزوخ امرأتا وسكن لاره ولبس ثيابا يعرفا الكلذب فذي  الدنياه

 . (81) مسوخيتاه فإذا نظر إليا نبح ووثب عليا أو عضا في وجها((

وقال عن انقضاء كذل آل  وذريتذا فذي مرادذل وجذولهم: ))إنذا دينمذا ينتهذي     

ر أ  آل  وذريتا يصبحون طوائف طائفة هم أهل المسال وهذم أهذل العقذابه  عمص

 . (82) وطائفة هم أهل النساله وهاالء أهل الًواب((

ثم يصير المسال والنسال في الجمع األكبر والدور اآلخر ))أ  آخذر لور كذل     

وذريتا ومنا أبونا آل  الًامن وذريتذاه كمذا يعتقذدون فذي سذخافاتهم((ه وعذن  آل 

محمد بن سنان قال: )) ما من طائر يطير إال لذا أ  وأب وعذم وخذاله ثذم التفذت 

أبو الحسن إلى نجذار ينجذر بذداره فقذال: هذذا النجذار كذان فذي الذدور األول ليكذا  

 . (83) وهو اليو  نجارا ((

صذذوص ال تخذذرخ عذذن هذذذا الفكذذر اآلسذذن والسذذخافات وهنذذا  عشذذرات الن    

 والحماقة التي أنتجتها عقول المجوس وعبال األوثان. 
                                                 

 .  80(  المصدر السابق ص 79)

 . 36(  المصدر السابق ص 80)

(81  )120  /121  . 

 .  151(  ص 82)

 .  181(  ص 83)



ومن أهم عقائدهم أيضا : تقديس الخمر  دير  عموا أن هللا تعالى يتجلى  -3    

فيها وأنها تسمى عبد النذور تشذريفا  لهذاه وجعلذوا مذن أكبذر اإلجذرا  قلذع  ذجرة 

 العنب. 

 

 * * * * * **  * * * * * * * * 
 



 الفصل الًامن

 عباداط النصيرية
 

يختلذذف النصذذيريون عذذن المسذذلمين فذذي العبذذالاته بذذل وفذذي كذذل  ذذيءه وهذذذا 

طبيعي  إذ إن تعاليم اإلسال  ال يمكن أن تتفق مع التعاليم الوثنية مهما أظهروها 

بذذذالمظهر اإلسذذذالميه مًذذذل اسذذذتعمالهم األسذذذماء اإلسذذذالميةه كمذذذا قذذذد يتسذذذمون 

يتسذذمى بأفضذذل  باألسذذماء المسذذيحية أيضذذا   لكذذنهم ال يسذذمحون ألدذذد مذذنهم أن

 أصحاب رسول هللا صلى هللا عليا وسلم كأبي بكر وعمر. 

وألن مذهبهم خليا مذن  ذتى األفكذار والذديانات كمذا تقذد ه فذإن مذا ورل فذي     

عقيذذدتهم وكتذذبهم مذذن كلمذذات الصذذالة والحذذ  والزكذذاة والصذذيا  ال يريذذدون بهذذا 

 خرى باطنية. المقصول منها في الشريعة اإلسالميةه بل أولوها إلى معان أ

ويذكر بعض العلماء أن النصيريين يفرقون في التزا  التكاليف بين المشذايال     

وبذذين الجهذذال فيذذرون أن جبريذذة التكذذاليف تسذذر  علذذى المشذذايال وتسذذقا عذذن 

 الجهال. 

ولعذذل فذذي هذذذا الكذذال  نظذذرا  فذذإن الشذذيوخ أو أصذذحاب العهذذد وهذذم يعرفذذون     

لتكاليف كمذا هذو المعذروف عذن المذذهب الباطن يكونون في درية تسقا معها ا

الباطني عموما ه فهم يزعمون أن الشخص إذا عرف بواطن النصذوص سذقطت 

 عنا ما تدل عليا ظواهرها من التكاليفه والحالل والحرا . 

نعم قد يكلف الشخص الداخل في المذهب بالقيا  بالتكذاليف لحًذا علذى طلذب     

مذا دظذر علذى غيذره ممذن لذم يصذل إلذى العلم الذ  يسقا عنا في النهاية جميع 

لرجتا على دد ما صرق با الهفت الشريفه دير ذكر وهو يعدل الدرجات أن 

االصطفاء لرجة فوق لرجة النبيينه وفذوق هذذه أيضذا  لرجذة أعلذى منهذا وهذي 

 لرجة الحجابه ثم قال المفضل الجعفي: 

صذالق: نعذمه ))قلت يا موال  هل علينا نحن معرفذة هذذه الذدرجات(( قذال ال    

مذذن عذذرف هذذذا البذذاطن فقذذد سذذقا عنذذا عمذذل الظذذاهره ومذذالا  ال يعذذرف هذذذه 

الدرجات وال يبلغها بمعرفتاه فذإذا بلغهذا وعرفهذا منزلذة منزلذةه ولرجذة لرجذة 

فهذذو دينئذذذ دذذر قذذد سذذقطت عنذذا العبوليذذةه وخذذرخ مذذن دذذد المملوكيذذة إلذذى دذذد 

 الحرية با تهائا ومعرفتا. 

} في كتاب هللاإ قال: نعمه أمذا سذمعت قولذا تعذالى:  قلت: يا موال  فهل ذلك    

نتََهذى فذإذا عذرف الرجذل ربذا فقذد انتهذى للمطلذوبه وال  (84){ َوأَُن إِلَى َربِّذَك اْلم 

                                                 
 .  42(   سورة النجم : 84)



 يء أبلذ  إلذى هللا مذن الوددانيذة والمعرفذةه وإنمذا و ذعت األصذفال واألغذالل 

لذذك فقذذد  علذذى المقصذذرينه وأمذذا مذذن قذذد بلذذ  وعذذرف هذذذه الذذدرجات التذذي قرأتهذذا

 أعتقا من الرقه ورفعت عنا األغالل واألصفال وإقامة الظاهر. 

نَذاٌح فِيَمذا  }ثم تال قولا تعالى:      لَْيَس َعلَذى الُذِذيَن آَمن ذواْ َوَعِمل ذواْ الُصذاِلَحاِط ج 

ذذواْ إِذَا َمذذا اتُقَذذواْ ُوآَمن ذذواْ َوَعِمل ذذواْ الُصذذاِلَحاِط ْ ذذُم اتُقَذذواْ ُوآَمن ذذ واْ ْ ذذُم اتُقَذذواْ َطِعم 

ْحِسذذنِينَ  نَذذاٌح أَن } وقذذرأ مذذوال :  (85) {ُوأَْحَسذذن واْ َوّه  ي ِحذذْب اْلم  لُذذْيَس َعلَذذْيك ْم ج 

ف َغْيَر َمْسك ونٍَة فِيَها َمتَاٌع لُك ْم  ل وا ب ي وتا ه قلت: ما تعني هذه يذا مذوال إ (86) {تَْدخ 

 . (87) درجاتقال: يعني رفعة في المعرفة وارتفاعا  في ال

أن النصيريين يصلون في خمس أوقاته  (88)وذكر الدكتور مصطفى الشكعة    

إال أنهذذا تختلذذف فذذي األلاء وفذذي عذذدل الركعذذات عذذن بقيذذة المذذذاهب اإلسذذالميةه 

 وصالتهم ال سجول فيهاه وفيها بعض الركو، أديانا . 

آلاء وال يصذذذلون الجمعذذذة وال يعترفذذذون بهذذذا كفذذذرضه وال يتطهذذذرون قبذذذل     

صذلواتهمه وال يصذذلون فذذي المسذاجده بذذل يحذذاربون بنذاء المسذذاجد وال ير ذذون 

بإقامتهاه بل يجتمعون في بيوت معلومة وأوقات معينةه ويسمون هذذا االجتمذا، 

عيذذدا  يقذذذو  الشذذيوخ بذذذتالوة بعذذض القصذذذص واألخبذذار والمعجذذذزات الخرافيذذذة 

. ألئمتهمه ويختلا الحابل بالنابل في هذه االجتماعات رجاال     ونساء 

ثذذم يقومذذون بذذألاء بعذذض الطقذذوس والصذذلوات المشذذابهة لقداسذذات وطقذذوس     

المسيحيينه ومن قداساتهم الكًيرة قداس الطيب لكل أخ ودبيبه وقداس البخور 

في روق مذا يذدور فذي محذل الفذرق والسذروره وقذداس األذان وبذاهلل المسذتعانه 

اإللا علذي والخمسذة األيتذا  وكل قداس لا ذكر خاص با وألعية يتوسلون فيها ب

أن  -الذذذين جعلذذوهم أربابذذا  مذذن لون هللا  كالخصذذيبي وغيذذره–وكبذذار مشذذائخهم 

 تحل في ليارهم البركة وأن ينصروا على أعدائهم. 

ومن أمًلذة هذذه القداسذات: قذداس األذان وهذو: ))هللا أكبذر هللا أكبذر هللا أكبذر     

كبيرا ه الحمد هلل كًيرا  وجهت وجهي إلى محمد المحمذول طالبذا  سذره المقصذوله 

المتقرب بتجلي الصفات وعيني الذاته وفذاطر الفطذر ذو الجذالله والحسذن ذو 

هو الذذ  سذماكم مسذلمين دنيفذا  مسذلما   الكماله اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم الخليله

 وال أنا من المشركين )هكذا(. 

                                                 
 . 93(  سورة المائدة : 85)

 . 29(  سورة النور : 86)

 .  125وانظر ص  42(  الهفت الشريف ص 87)

 ه نقال  عن طائفة النصيرية . 309(  إسال  بال مذاهب ص 88)



لينذذي سلسذذل طاعذذة إلذذى القذذديم األ له أقذذر كمذذا أقذذر السذذيد سذذلمان دذذين أذن     

الماذن في أذنا وهو يقول:  هدت أن ال إلا إال هذو العلذي المعبذوله وال دجذاب 

إال السذذيد محمذذد المحمذذوله وال بذذاب إال السذذيد سذذلمان الفارسذذيه وال مالئكذذة إال 

 المالئكة الخمسة األيتا  الكرا . 

إال ربي  يخنا وهو  يخنا وسيدنا الحسين دمدان الخصيبيه سفينة وال رب     

النجاة وعين الحياةه دي على الصالة دي على الفالق تفلحوا يذا مامنذونه دذي 

على خير العمل بعينا األجل هللا أكبر وهللا أكبره قد قامت الصذالة علذى أربابهذا 

 وثبتت الحجة على أصحابها. 

أن تقيمهذا وتذديمها مذا لامذت السذموات واألرضه  هللا موال  يذا علذي أسذألك    

وتجعذذل السذذيد محمذذد خاتمهذذاه والسذذيد سذذلمان  كاتهذذاه والمقذذدال يمينهذذاه وأبذذا ذر 

 مالهاه نحمد هللا بحمد الحامدينه ونشكر هللا بشكر الشاكرينه وصذلى هللا علذى 

 سيدنا محمد وآلا وصحبا أجمعين. 

ه (89)ذانه وبحذذذق متاذذذى وسذذذمعانأسذذذألك اللهذذذم مذذذوال  بحذذذق هذذذذا قذذذداس األ    

الذين  (90)والتواريال واألعوا ه بحق يوسف بن من كانه بحق األدد عشر كوكبا  

 رآهم يوسف بالمنا  تحل في لياركم البركة بالتما ه يا موال  يا علي يا عظيم((
(91) . 

 وهنا  قداسات كًيرة كل قداس فيا مًل هذا الكال  السخيف.     

ت الشريف في بيان معنى الصالة والزكاة: إن جعفر الصالق ويقول في الهف    

ذاَلةِّ  }قال للمفضل: ))أتدر  ما معنى قولا تعالى:  لَذاُ بِّالصا صُمُر أَهص إ (92){َوَكاَن يَأ

قلت: يعني أهلا المامنين من  يعتا الذين يخفذون إيمذانهم وهذي الدرجذة العاليذة 

َوَكاَن } ىه فأما معنى قولا تعالى: والمعرفة واإلقرار بالتوديد وأنا العلي األعل

َكاةِّ  اَلةِّ َوالزا لَاُ بِّالصا صُمُر أَهص فالصذالة أميذر المذامنينه والزكذاة معرفتذاه وأمذا  {  يَأ

 . (93)إقامة الصالة فهي معرفتنا وإقامتنا((

والصيا  عند النصيرية ليس هو عن األكل والشذرب وجميذع المفطذرات فذي     

 تنا، عن معا رة النساء طوال  هر رمضان. نهار رمضان  بل هو االم

 . (94) والح  إلى بيت هللا الحرا  يعتبرونا كفرا  وعبالة ل،صنا     

                                                 
 ( هذا تأكيد لتأثرهم بالنصرانية . 89)

 (  هذه إ ارة إلى معتقداتهم الوثنية في النجو  . 90)

 .  109(  العلويون ص 91)

 .  55(  سورة مريم : 92)

 .  40(  الهفت الشريف ص 93)

 .  66(  طائفة النصيرية ص 94)



وقذذد ذكذذر الذذدكتور عبذذد الذذردمن بذذدو  أنذذا توجذذد خالصذذة وافيذذة لتعذذاليم     

النصيرية وعقائدها في كتيب صغير بعنذوان ))كتذاب تعلذيم ليانذة النصذيرية((ه 

ه وهذذو علذذى طريقذذة 6182كتبذذة األهليذذة ببذذاريس بذذرقم وهذذو مخطذذوط فذذي الم

( سذاال وجذوابه نذذكر منهذا علذى سذبيل 101الساال والجذوابه ويتذألف مذن )

 المًال ما يأتي: 

 س: من الذ  خلقناإ     

 خ: علي بن أبي طالب أمير المامنين.     

 س: من أين نعلم أن عليا  إلاإ     

البيذان وهذو واقذف علذى المنبذر إذ قذال: خ: مما قالا هو عن نفسا فذي خطبذة     

))أنذذذذا سذذذذر األسذذذذرار أنذذذذا  ذذذذجرة األنوار...أنذذذذا األول واآلخذذذذره أنذذذذا البذذذذاطن 

 والظاهر((..إلى آخر كذبهم عليا. 

 س: ما أسماء موالنا أمير المامنين في مختلف اللغاتإ     

خ: سماه العرب باسم عليه وهذو سذمى نفسذا أرسذطوطاليسه وفذي اإلنجيذل     

إيليا ))إلياس((ه ومعناه علذيه والهنذول يسذمونا ابذن كنكرة...إلذى آخذر مذا  اسما

 ذكره. 

 س: لماذا نسمي موالنا باسم أمير النحلإ     

خ: ألن المذذذامنين الصذذذالقين هذذذم مًذذذل النحذذذل الذذذذين يشذذذتارون مذذذن أدسذذذن     

 األ هاره ولهذا سمي أمير النحل. 

 ألرضإ س: ما أسماء النجباء في العالم الصغير ا    

 اسما  أولها أبو أيوبه وآخرها عبد هللا بن سبأ.  25خ: يورل     

 س: ما القرآنإ     

 خ: هو المبشر بظهور موالنا في صورة بشرية.     

 س: ما عالمة إخواننا المامنين الصالقينإ     

 خ: ،. .س.     

 س: ما لعاء النيرو إ     

 خ: تقديس الخمر في الكأس.     

 س: ما اسم الخمر المقدس الذ  يشربا المامنونإ     

 خ: عبد النور.     

 س: لماذاإ     

 خ: ألن هللا ظهر فيها.     

 س: لماذا يولي المامن وجها في الصالة قبل الشمسإ     



 خ: اعلم أن الشمس نور األنوار.     

ساال وجوابه ذكرها كلها عبد الحسذين العسذكر  فذي كتابذا  101إلى آخر     

تشذذتمل فذذي مجملهذذا علذذى تأليذذا أميذذر المذذامنين علذذي بذذن أبذذي  (95)))العلويذذون((

طالبه واعتقال التناسال والحلوله وتعظذيم الخمذر التذي سذموها عبذد النذور  ألن 

تقديس النجو  واالعتمذال هللا دل فيهاه وتعظيم األعيال النصرانية والمجوسيةه و

عليهاه وعبالة الشمسه وفيها كذلك الحر على التزا  السرية والكتمان لتعاليمهم 

 الوثنية المجوسية. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

 

                                                 
 . ل/ بدو  .  487 – 474 /2ه نقال  عن مذاهب اإلسالميين  96 – 82(  العلويون ص 95)



 الفصل التاسع

 أعياد النصيرية
 

للنصيرية أعيال كًيرة فذي أوقذات كًيذرة مًذل عيذد الغذديره وعيذد الفطذره وعيذد 

 حىه وعيد عا وراءه وعيذد الغذدير الًذاني يذو  المباهلذةه وعيذد النذورو ه األ

وعيذذذد المهرجذذذانه وعيذذذد الصذذذليبه وعيذذذد الغطذذذاسه وعيذذذد السذذذعفه وعيذذذد 

العنصرةه وعيد القديسة بربارةه وعيد المذيالل إلذى آخذره أعيذالهم الكًيذرة التذي 

 . (96) وافقوا فيها المسلمين والنصارى والوثنيين

وعذذن ادتفذذاالتهم بعيذذد النذذورو  يقذذول عبذذد الحسذذين العسذذكر : ))ادتفذذال     

يذدل علذى األثذر  -وهذو العيذد الذديني والقذومي للفذرس–النصيرية بعيد النورو  

الفارسذذي فذذذي النصذذيريةه ويشذذذير إلذذى تمجيذذذدهم للفذذرس بذذذدعوى دلذذول اإللذذذا 

وهذم يذدعون  و خصوه في ملوكهمه دتى إنهم جعلوا منهم ثالوثا  نظير ثالوثهمه

 اإلسال . 

دير  عموا أن ثالثة منهم توارثوا الحكمة وتجلذى اإللذا فذيهم وهذم  ذروين     

   ه ويقابلهم فذي اإلسذال  النصذير  المعنذى واالسذم والبذاب ه وكسرى وكروين

 .(97)علي محمد سلمان )،. .س(

 

*  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                                 
 .  71(  ذكرها ل / الحلبي بتوسع في كتابا طائفة النصيرية ص 96)

 .  105ه  104(  العلويون ص 97)



 الفصل العا ر

 من الصحابةموقف النصيرية 
 

النصيرية  أنهم  أن غيرهم من أعداء اإلسال  فذي عذدائهم لالسذال  و عمائذاه 

فلقد بذال  هذاالء فذي بغذض الصذحابة ر ذوان هللا علذيهمه بذل واعتقذدوا أن مذن 

الصحابة من لم يكن مامنا  دقيقةه بل كان يتظاهر باإلسال  ويبطن النفاق خشية 

و سذذفيان وابنذذا معاويذذة ر ذذي هللا مذذن سذذطوة علذذيه ومذذن هذذاالء بذذافترائهم أبذذ

 عنهما. 

وقد خصوا الصحابي الجليل وخليفة رسول هللا صذلى هللا عليذا وسذلم والذذ      

يليا عمر الفذاروق ر ذي هللا عنهمذا بذالبغض الشذديده فلذم يجيذزوا دتذى مجذرل 

التسذذمية بذذأبي بكذذر وعمذذره بذذل بلذذ  بهذذم السذذفا والحقذذد عليهمذذا أن عمذذدوا إلذذى 

يئذة وتفننذوا فذي تعذذيبها  ألن روق أبذا بكذر وعمذر وأ  المذامنين الحيوانات البر

 عائشة ر ي هللا عنهم دلت فيهم عن طريق التناسال. 

ومن هنا فهم يأخذون بغال  أو دمارا  ليذيقوه سوء العذابه ألنذا تقمذص روق     

أبي بكر أو عمره كما أنهم يأخذون غنمة ويعذذبونها كذذلك تنكذيال  بذأ  المذامنين 

وتنفيسا  عن أدقالهم المجوسذيةه إال أن المشذكل هذو كيذف يقذع اختيذارهم  عائشة

 على إددى هذه البهائم بعينها للتنكيل بها. 

ولهم عليهم غضذب هللا أفعذال وأقذوال فذي ذ  الصذحابة وخصوصذا  مذا قذالوه     

عن عمر ر ي هللا عنا الذ  يرمزون إلى اسما بـ ))أللم(( يتنزه مذن لذا ألنذى 

 مسكة من عقل أو دياء من ذكرها. 

والسبب في بغضهم هاالء األخيار من الصحابة وا حه وهو أن هاالء هذم     

جوسية ونشروا راية اإلسال  خفاقذة بذين جحافذل المجوسذية الذين أطفئوا نار الم

والوثنيةه فكيف ير ى عنهم هاالء وهذم قذد وتذروهم فذي ليذانتهم وفذي دكمهذم 

 واستعالئهمإ . 

 

 * * * * * * ** * * * * * * *



 الفصل الحال  عشر

 فرق النصيرية
 

 تفرق النصيريون إلى فرق وطوائف كًيرةه ومن أهم تلك الطوائف: 

الجرانذذة: نسذذبة إلذذى قذذريتهم جرانذذةه ثذذم سذذميت بعذذد ظهذذور محمذذد يذذونس  .1

كال و من  عمائهم ))الكال يذة((ه ويقذال لهذم القمريذة ألنهذم يعتقذدون أن 

ه ويذذرون أن اإلنسذذان إذا  ذذرب الخمذذر الصذذافية (98)عليذذا  دذذل فذذي القمذذر

 يقترب من القمر. 

كما يذكر –لتوسل الغيبية: أ  الذين ر وا بما قدر لهم في الغيب فتركوا ا .2

أو هذذم الذذذين قذذالوا: إن هللا تجلذذى فذذي علذذي ثذذم غذذاب عذذن البشذذر  -الحلبذذي

واختفىه والزمان الحذالي هذو  مذان الغيبذةه ويقذررون أن الغائذب هذو هللا 

ثم سميت بعد ظهور  عيم مذنهم  -كما يذكر صابر طعيمة–الذ  هو علي 

 سمي علي ديدر ))الحيدرية((. 

 مهم علي الماخوس المنشق عن الكال ية. الماخوسية: نسبة إلى  عي .3

 النياصفة: نسبة إلى  عيمهم ناصذر الحاصذور  مذن بلذدة نيصذاف بلبنذان .4
(99) . 

 

 * * * * * * * * * * ** * * * * * * 

                                                 
ه والذ  يذكره أكًر العلماء أن الكال ية يعبدون الشمس على اعتقذال أن عليذا  دذل فيهذا ه والنصذيرية عمومذا   83في كتابا : طائفة النصيرية ص (  هذا ما يذكره ل . الحلبي 98)

 يقدسون الشمس والقمر ه وتتداخل عبالتهم لهما دسب ميول رؤسائهم . 

 .  295/  4ه مذاهب اإلسالميين  55ه  54ص ه ولراسات في الفرق ه صابر طعيمة  83(  طائفة النصيرية انظر ص 99)



 الفصل الًاني عشر

 أماكن النصيرية
 

يذكر عبد الحسذين العسذكر  أمذاكنهم بقولذا: ))وأكًذرهم يعذي  اليذو  فذي 

القطذذر العربذذي السذذور ه ولهذذم وجذذول فذذي جنذذوب تركيذذا  الجنذذوب والشذذمال مذذن

 . (100) وأطراف لبنان الشمالي وفارس وتركستان الروسية وكرلستان((

                                                 
 .  7(  العلويون ه والنصيرية ص 100)



 الفصل الًالر عشر

 محاوالط لم تثمر
 

دذذاول كًيذذر مذذن الزعمذذاء المسذذلمين إرجذذا، النصذذيرية إلذذى اإلسذذال ه وقذذاموا 

بمجهولات كًيرة بالترهيب تارة وبالترغيب تذارة متواليذةه وكمذا هذو  ذأن هذذه 

الطائفة إذا أدسوا بقوة تضغا عليهم وخافوا سطوتها أظهروا الموافقة والتمسك 

 بشرائع اإلسال  الظاهرة. 

هر النصيريون على دقيقذتهم وأعلنذوا الحذرب علذى فإذا  عفت هذه القوة ظ    

تلذذك الشذذعائر اإلسذذالمية التذذي ألزمذذوا بهذذا كبنذذاء المسذذاجد والصذذالة جماعذذة فيهذذا 

والتمسك بصو   هر رمضذانه وغيذر ذلذك مذن اإلصذالدات والتذي كذان يذنجح 

فيها النصيريون بخذدا، النذاس بذأنهم متمسذكون بسذائر  ذعائر اإلسذال ه وأنذا ال 

بذذين بقيذذة المسذذلمينه ومذذن هذذاالء الزعمذذاء الذذذين دذذاولوا إصذذالق فذذرق بيذذنهم و

 النصيرية: 

صذذالق الذذدين األيذذوبي فبعذذد لدذذره للصذذليبيين بنذذى المسذذاجده وأمذذر جميذذع  .1

النصذيريين بالصذالة فيهذا وبالصذو ه وغيرهمذا مذن بقيذة  ذعائر اإلسذذال ه 

 فأطاعوه إلى أن توفي فتركوا ذلكه وجعلوا المساجد  رائب للحيوانات. 

الظاهر بيبرس: بعد أن لدر التتذار ألذزمهم ببنذاء المسذاجد بقذراهم وإقامذة  .2

الصالة فيها فبنوها بعيدة عن القرى وهجروهاه وربمذا كذان يمذر الغريذب 

فذي المسذجد فيذاذن فيذا فيقولذون لذا: ال تنهذق يأتيذك علفذك بعذد قليذله كمذا 

 دكى ذلك الردالة ابن بطوطة. 

المسذاجد وقذا  بكًيذر مذن اإلصذالداته السلطان العًماني ))سذليم((: بنذى  .3

 ولكنهم رجعوا بعده إلى ما كانوا عليا. 

إبراهيم با ا ابن محمد علي با ا والى مصر: كذلك قا  بإصالدات كًيرة  .4

مذذن أجذذل تذذركهم عقائذذدهم الفاسذذدة إال أنهذذم دينمذذا أنسذذوا مذذن أنفسذذهم قذذوة 

 رجعوا عن ذلك كلا. 

السلطان العًماني عبد الحميد: كرر المحاوالت بإرسالا رجال  من خاصتا  .5

اسما  ياء با اه وجعلا متصرفا  على لواء الالذقيةه فأنشذأ لهذم المسذاجد 

والمذذدارسه فأخذذذوا يتعلمذذون ويصذذلون ويصذذومونه وأقنذذع الدولذذة بذذأنهم 

 مسلمون إذ لم يعصوا لا أمرا ه ولكنا بعد أن تر  هذا المتصذرف منصذبا

 . (101) خربت المدارس ودرقت الجوامع ولنست

                                                 
ه تحقيق أدمد العوامر  ومحمد أدمد جال المولى طبعة القاهرة ه  65(  انظر : مهذب ردلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ص 101)



ولقد كان لشيال اإلسال  ابن تيمية ردما هللا صوالت وجوالت مع هاالء فقد     

غزا ردما هللا النصيرية في جبل كسروان بمن معا من المسلمين وفتح باللهمه 

وكاتب السلطان فيهم بحسم مالة  يوخهم الذين يضلونهمه واألمر بإقامة  ذعائر 

 . (102) إلسال  ونشر السنة بباللهما

وهكذا انتهت تلك المحذاوالت بذال جذدوىه وربمذا يعذول السذر فذي محذاربتهم     

لبناء المساجد إلى عقيدة عندهم  إذ يزعمذون أن مذن عذرف ربذا وعذرف معنذى 

التكاليف صار درا  غيذر مكلذفه وبقذاء المسذاجد فذي نظذرهم لليذل علذى الجهذل 

ب ومعرفة أوامره ظاهرا  وباطنا ه )وليس فيا أجهذل والتقصير وعد  معرفة الر

 منهم بربهم(. 

وهذا هو المفهو  عنذد غذالة الباطنيذة تجذاه إسذقاط لالالت النصذوصه وعنذد     

غالة الصوفية الذين يزعمون أنا يصل أددهم إلذى لرجذة اليقذين ثذم ينفلذت عذن 

 جميع التكاليف. 

 

 * * ** * *  * * * * * * * * * *  * * * * * 
  

                                                                                                                                                                  
 .  65. وانظر : طائفة النصيرية ص  333ه  332نقال  عن الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي ص  105/  3ه  263 – 260 /1وخطا الشا  محمد كرل علي 

 .  197ه وانظر : العقول الدرية البن عبدالهال  ص  126ه  97(  انظر : الكواكب الدرية لمرعي الكرمي ص 102)
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 الباب السابع

 الدرو 

 الفصل األول

 تمهيد: في بيان خطر هذه الفرقة
 

الغذالة الذذين  (1)اإلسذماعيلية العبيديذةهذه الطائفة هي إددى فرق الباطنية 

ألهوا الحذاكم بذأمر هللاه وجحذدوا كذل مذا أخبذر هللا بذا  مذن يذو  القيامذة والًذواب 

والعقابه وقالوا بالتناسال الذ  يسمونا التقمص مخالفذة للنصذيريةه ظهذرت فذي 

ه ولقد دذر علمذاء المسذلمين مذن هذذه (2)داية القرن الخامس الهجر  في مصرب

 الطائفة أ د تحذير. 

يقول عنهم العالمة السفاريني وعن كتبهم ووجوب إتالفها هي وجميذع كتذب     

أهل الكفر: ))وكتب أهل الكفر ال سيما كتب الدرو  عليهم لعنة هللاه فقد نظذرت 

م  بل في بعضها فرأيت العجب العجابه فال يهول وال نصارى وال مجوس مًله

هم أ د من علمنا كفرا  إلسقاطهم األدكا  وإنكارهم القيامذة و عمهذم أن الحذاكم 

 . (3)العبيد  الخبير رب األنا ((

وهم يتكتمون علذى عقائذدهم أ ذد التكذتمه ولهذذا خفذي أمذرهم علذى كًيذر مذن     

علمذذذاء الفذذذرق والتذذذارياله وهذذذم ال يسذذذمحون ألدذذذد أن يذذذدخل فذذذي مذذذذهبهم وال 

أدد مناه ولهم في هذا فلسفة يبذررون بهذا مذوقفهم قائمذة علذى يعترفون بخروخ 

مفهذذو  التناسذذال الذذذ  يسذذمونا الذذتقمصه ومذذن الجذذدير بالذذذكر أن بيذذنهم وبذذين 

النصذذيرية اتفاقذذا  فذذي كًيذذر مذذن اآلراء االعتقاليذذةه واختالفذذا  أيضذذا  فذذي بعضذذهاه 

 عنذا وبينهم عداوة  ديدة بسبب تأليا النصذيرية لعلذي بذن أبذي طالذب ر ذي هللا

وعد  تأليههم للحاكم بأمرهه وكراهيذة النصذيرية لهذم لتذأليههم الحذاكم لون علذي 

 . { ض  عص بَ  قَ وص ا فَ هَ ضُ عص بَ  اتٌ مَ لُ ظُ }ر ي هللا عنا. 

والذذدرو  فذذي إسذذرائيل مذذن أخلذذص النذذاس لليهذذوله وتعذذاملهم إسذذرائيل أيضذذا      

 . (4)بالمًل لمعرفتهم بعمالتهم التامة لهم

دسذبما سذمعتا مذن إذاعذة  -شاريع كًيرة في قذراهم وفذي مذدنهموإلسرائيل م    

وقد سلمتهم السالق وألافت منهم –هـ 1407إسرائيل باللغة العربية في هذه السنة 

 لوريات على ددولها مع لبنان لًقتهم بهم. 
                                                 

 هـ ه ثم امتد نفوذهم إلى مصر وصارت القاهرة عاصمة لهم .  296لدولة العبيدية في المغرب سنة (  نسبة إلي عبيدهللا بن ميمون القداق الذ  أسس ا1)

 . 5( أ واء على العقيدة الذر ية . ص 2)

 .  252/  1(  غذاء األلباب  رق منظومة اآللاب 3)

 .  251(  انظر : عقيدة الدرو  ص 4)



غير أن محمد علي الزعبي بال  كًيرا  في الًناء على الدرو  وعلى تمسكهم     

ا كلها تمسكا  صحيحا ه وذكر أن الذدرو  يتمنذون أن لذو أتيحذت باإلسال  وتعاليم

لهذذذم الفرصذذذة لالنقضذذذاض علذذذى إسذذذرائيل وسذذذحقها وإعذذذالة الوجذذذا اإلسذذذالمي 

 ...إلى آخر مددا لهم. (5)لفلسطين

ومذن هنذذا قذال أدمذذد الفذذو ان فذي رله عليذذا: ))وكذأني بذذا لذذم يسذمع أبذذدا  عذذن     

بالئهم الذ  كان علذى العذرب  ذر  الدرو  العاملين في الجي  الصهيوني وعن

 . (6)بالء وكانوا للعرب  ر أعداء((

 

 * * *** * * * * * * * * * * *  * * 
 

                                                 
 .  134(  انظر كتاب عقيدة الدرو  ص 5)

 . 79كتاب أ واء على العقيدة  الدرو ية ص (  انظر : 6)



 الفصل الًاني

 التعريف بالدروز
 

 قبل ذكر هذه الطائفة وبيان عقائدهم نذكر تعريفا  موجزا  بهم فيما يلي: 

 التعريف بهم في اللغة:  -1    

تطلق كلمة الدرو  على معان عديدة في اللغةه منها: أنها تطلق على األوالل     

غير الشرعيين الذين ال يعرف لهم آباءه وتطلق كذلك على السفلة والسذقاط مذن 

 الناس فيقال لهم أوالل لر ة. 

قال األ هر  نقال  عن ابن األعرابي: ))والعرب تقول للدّعي: هو ابن لر ة     

وذلك إذا كان ابن أمة تساعي فجذاءت بذا مذن المسذاعاة وال يعذرف  وابن ترنيه

 لا أب((. 

قالذذذا 0قذذذال: ))ويقذذذال: هذذذاالء أوالل لر ةه وأوالل فرتنذذذي للسذذذفلة والسذذذقاط     

 . (7) المبرل((

وتطلق هذه اللفظذة أيضذا  علذى القمذل والصذئبانه فيقذال: بنذات الذدرو   كمذا     

 . (8)يذكر الفيرو  آبال 

وتذذدل هذذذه المعذذاني علذذى الذذرلاءة واالنحطذذاطه ومذذن هنذذا نجذذد أن الذذدرو  ال     

يحبون أن تطلق عليهم هذه التسمية ألسباب سذنذكرهاه وربمذا يكذون منهذا سذوء 

 مفهو  هذه التسمية عند الناسه مضافا  إليها وجول األسباب األخرى. 

 التعريف بهم في اصطالح علماء الفرق:  -2    

اء الفرق تسمية الدرو  على طائفة ذات أفكار وآراء اعتقاليةه هم يطلق علم    

من غذالة الباطنيذة يعتقذدون ألوهيذة الحذاكم بذأمرهه انشذقوا عذن اإلسذماعيلية فذي 

الظذذاهر وإن كذذانوا متفقذذين معهذذم فذذي جذذوهر عقائذذدهمه ونسذذبوا إلذذى أدذذد لعذذاة 

كمذا سذيأتي  الضالل المجوس نشتكين الدر  ه وإن كانوا ال يحبون هذه النسذبة

 . (9) بيانا

 بيان أصل الدروز:     

 اختلف الناس في أصل الدرو  على أقوال كًيرة نوجزها فيما يلي:     

أنهم ساللة قبائل عربيةه وهو ما يزعمونا ألنفسهمه وقذد أكذده األسذتاذ  .1

 . (10) محمد دمزةه وأنهم من لخم وتنوخه وأثنى عليهم ثناء  كًيرا  

                                                 
 .  181/  13(  انظر : تهذيب اللغة 7)

 ه وانظر كتب اللغة مالة )) لر  (( .  182 /2(  القاموس المحيا 8)

 .  199(  انظر : الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي ص 9)

 .  118(  التآليف بين الفرق اإلسالمية ص 10)



 ريين القدماء. أنهم من ساللة السام .2

 أنهم من بقايا الحيًيين القدماء.  .3

 أنهم مزي  من عناصر مختلفة من عرب وفرس وهنول.  .4

 أنهم ساللة الجنول الفرنسيين الصليبيين.  .5

 أنهم من أصل إنجليز .  .6

بعيذذدةه وتهذذدف كذذذلك إلذذى  -غيذذر القذذول األول–وتبذذدو تلذذك األقذذوال كلهذذا     

 . (11) سينأغراض سياسية فيما يرى محمد كامل د

والواقع أن هذا االختالف فيهم يضفي علذيهم ظذالال  مذن الشذكو  واالرتيذاب     

 في أصلهم. 

 

     * * *** * * * * * * * * * * *  * * 
 

                                                 
 ه ومحمد كامل دسين يتملق اإلسماعيلية فيما يكتبا عنهم .  14ه 6  ص (  طائفة الدرو11)



 الفصل الًالر

 زعيمهم
 

 

تنسذذب هذذذه الطائفذذة إلذذى أدذذد لعذذاة الباطنيذذة الذذذين قذذالوا بألوهيذذة الحذذاكم 

العبيد ه ويسمى هذا الداعي محمد بن إسذماعيله ويقذال لذا: لر  ه مذن أصذل 

((نشتكين))فارسي ويعرف بـ 
ه قذد  إلذى مصذر ولخذل فذي خدمذة الحذاكم ثذم  (12)

كان أول من أعلن ألوهية ذلك الحاكم المفتونه ولم يكن نشتكين في هذا الميذدان 

وددهه بل كان معا  ال آخر فارسي أيضا  يسمى ))دمزة بن علي الزو ني(( 

من أهالي  و ن بإيرانه وكان لا األثر البار  في تاريال الدرو  فيمذا بعذده بذل 

 .  (13)المذهب الدر   وماسسا هو  عيم

وقد بدأ لر   في إعالن مذهبا الهدا  بتأليف كتاب أعلن فيا ألوهية الحاكمه     

ثم جاء با إلى أ هر مكان في القذاهرة  الجذامع األ هذر وبذدأ يقذرأه علذى النذاس 

أو  -فأدذذدث  ذذجة يذذبن النذذاس. وثذذارت غيذذرتهم اإلسذذالمية وأرالوا قتلذذا فهذذرب

مصر إلذى جبذال لبنذانه ديذر أخذذ ينشذر مذهبذا إلذى أن هلذك  من -هربا الحاكم

 . (14) هـ مقتوال  410سنة 

وقد أصذبح لر   هذو الذزعيم الذذ  يعتذرف بذا الذدرو  ويقدسذونا فذي ذلذك     

الوقذذت وخصوصذذا  أهذذل بذذالل تذذيم الذذذ  انتشذذر مذذذهب لر   بيذذنهمه ولكذذن فذذي 

ياه ويقدمون دمزة الوقت الحا ره نجد الدرو  يلعنون لر   مع أن نسبتهم إل

ويقدسوناه وسبب خالفهم على لر   وسبهم لا هو موقف دمزة مناه فقد أرال 

 لر   أن يستقل باإلمامة. 

ثم كذلك تسرعا في إظهار العقيدة الدر ية التي تنال  بألوهية الحاكم قبل      

أن ير ى دمزة عن ذلذك التوقيذت إلعالنهذاه فقذد أظهذر لر   ألوهيذة الحذاكم 

هذـه وهذي السذنة التذي كذان 408هذـه بينمذا أدذب دمذزة إظهارهذا سذنة 407سنة 

 . (15) يعتبرها الدرو  أولى سني تقويمهم

 

 

 . (16) إال أن األستاذ محمد دمزة يذكر أن الدرو  يجلون لر   إلى اليو 
                                                 

 (  ويذكر بعضهم أن اسما منصور نشكين الدر   . 12)

 .  106(  طائفة الدرو  ص 13)

 .  77(  انظر : طائفة الدرو  ص 14)

 .  75 – 74(  طائفة الدرو  ص 15)

ه ولعل محمد دمزة وهم في التفريق بين  خصين كان لهما نفس اللقب أددهما يلعنا الدرو  ويتبرءون منا ه والًاني يحترمونا    117(   التآلف بين الفرق اإلسالمية ص 16)



هذذـ 400وينبغذي مالدظذة أن الذدعوة إلذى تأليذا الحذاكم بذدأت فذي دذدول سذنة     

لذدعوة مذن قذوتهم أظهروهذاه وكذان أول مذن أظهرهذا سريةه فلمذا أنذس أ ذرار ا

محمذد بذذن إسذماعيل الذذدر   ))نشذتكين(( ليحظذذى بسذبق التقذذد  بهذا إلذذى الحذذاكم 

وتجاهل  ميليا في الخيانة وهما دمذزة بذن علذي الزو نذي والحسذن بذن ديذدرة 

الفرغاني كبذار  ذياطين الذدعوة اإلسذماعيليةه الذذين اسذتولوا علذى عقذل الحذاكم 

 عقائدهم المجوسية الوثنية التي تجعل من الحكا  آلهة.  ودولوه إلى

وقد صار دمزة فيما بعد صادب الميدان ولا الكلمة النافذة والطاعذة التامذةه     

دير صارت الدولة رهن إ ذارتا بعذد أن طابذت أفكذاره فذي نظذر الحذاكم الذذ  

  وقف من ورائا بكل ثقلا لتتم لعوى اإللوهية والتقمص اإللهي في  خصا.

ولم ينس دمزة أن يخص نفسا بعدة ألقاب وصفات لذم يسذبغها دتذى األنبيذاء     

قذل الكلذيه على أنفسهمه فهو ))اآلية الكبرىه وآيذة التوديذده وآيذة الكشذفه والع

 . (18)معا(( (17)وذو واإلرالةه وعلة العلله

كمذذا أنذذا ))هذذال  المسذذتجيبينه وإمذذا  الزمذذانه وقذذائم الزمذذانه والمنذذتقم مذذن     

ه ثذذم العذذى أنذذا هذذو نفسذذا سذذلمان الفارسذذي فذذي  (19)المشذذركين لسذذيف موالنذذا((

ه وأنذا هذو الذذ  أنذزل القذرآن علذى محمذد (20)عصر الحاكم عن طريق التناسذال

صلى هللا عليا وسلم دينما كان في لور سلمان. إلى آخر ما جال با من أوصاف 

عذذالل فذذي يذذو  عاليذذة لشخصذذا الذذذ  سذذيالقي مذذن هللا مذذا يسذذتحقا مذذن الجذذزاء ال

القيامذذةه اليذذو  الذذذ  ال يذذامن بذذا دمذذزة ومذذن هذذم علذذى  ذذاكلتا ممذذن طبذذع علذذى 

 قلوبهم. 

وقد جاء في كتاب لحمزة بعر با إلى قا ي القضاة في  مناه ويسمى أدمد     

بذن محمذذد بذذن العذذوا  جذذاء فذذي أول الكتذاب: ))توكلذذت علذذى أميذذر المذذامنين جذذل 

عذل علذة العلذل صذفات بسذم هللا الذردمن ذكرهه وبا أستعين في جميع األموره م

الذذرديمه مذذن عبذذد أميذذر المذذامنين ومملوكذذا دمذذزة بذذن علذذي بذذن أدمذذد هذذال  

المستجيبين المنتقم من المشركين بسيف أمير المامنين و دة سلطانا وال معبول 

                                                                                                                                                                  
عليذا دمذزة . والًذاني يقذال لذا لُرص   )) بضذم الذدال األول يقال لا لََر   )) بفتح الدال والراء (( وهو محمد بن إسماعيل نشتكين الذذ  أعلذن إلوهيذة الحذاكم وغضذب 

ابهم إنمذا هذو إليذا ه وهذو وسكون الراء (( وهو منصور أنو تكين الدر   ه وقد كان هذا الرجل أدد قوال الحاكم بأمر هللا ه وهو الذ  يجلا الذدرو  ويحترمونذا وانتسذ

 خالف ما يذكره كًير من كتاب الفرق . 

 ( .  6) أ واء على العقيدة الدر ية ص  25ص انظر : إسال  بال مذاهب 

 (  أ  لائما  مع المعبول .17)

 .  112(  طائفة الدرو  ص 18)

 .  77(  المصدر السابق ص 19)

 .  217(  الحركات الباطنية ص 20)



إلال الكتاب الذ   (21)سواه إلى أدمد بن محمد بن العوا  الملقب قا ي القضاة((

تم واالستهزاء بهذا القا ي  بسبب امتناعا عن الذدخول تحذت م،ه بالسب والش

 عبالة الحاكم. ثم بين دمزة نتيجة امتنا، هذا القا ي بقولا: 

))وقد أرسلت إلى القا ي عشرين رجال  ومعهم رسذالة رفعذت نسذختها إلذى     

فذأبى القا ذي واسذتكبر وكذان مذن الكذافرينه واجتمعذت  (22)الحضرة الالهوتيذة

ورسلي المودذدين لموالنذا جذل ذكذره  هذاء مذائتين مذن العسذكرية  على غلماني

والرعيةه وما منهم رجل إال ومعا  يء من السالقه فلم يقتذل مذن أصذحابي إال 

فلم يكن  (23)ثالثة نفر وسبعةه رجال  من الموددين في وسا مائتين من الكافرين

 . (25)سالمين(( (24)لهم إليهم سبيل دتى رجعوا إلى عند 

يبدو من رسالتا هذه  حالة فكره وجهلا المشين بالدين اإلسذالمي وباللغذة و    

العربيةه وقد كانت آخر دياتا أن اختفى بعد مذوت الحذاكم وظذل مختفيذا  إلذى أن 

 هـ. 430مات سنة 

 

 * * *** * * * * * * * * * * *  * * 
 

                                                 
 .  78(  انظر : طائفة الدرو  ص 21)

 (  يعني الحاكم . 22)

 (  الذين لم يامنوا بالحاكم ربا  لهم . 23)

 (   عيف في اللغة العربية وفي العلم . 24)

 .  79(  انظر : طائفة الدرو  ص25)



 الفصل الرابع

 أسماء الدروز
 

 الدروز:  -1

هذا هو االسم المشهور عنهم والمتذداول علذى ألسذنة النذاسه وهذو نسذبة إلذى     

نشتكين الدر  ه وقد رأينا أنا مع  هرة هذا االسم عذنهم إال أنهذم ال يحبذون أن 

يطلق عليهم  ألنا ينسبهم إلى لر   المذكور وهم قد انحرفوا عن مواالتذا بعذد 

لعنونذذا ويحكمذذون عليذذا أن اختلذذف هذذو ودمذذزة بذذن علذذيه وصذذاروا بعذذد ذلذذك ي

 بالضالل والكفر بمبالئهم لما سبق ذكره. 

 الموحدين:  -2    

 هذا هو االسم الذ  يحبونا ويطلقونا علذى أنفسذهم فذي كتذبهم التذي يقدسذونها    
(26) . 

ويجذذب مالدظذذة أن هذذذه التسذذمية ال تعنذذي توديذذد هللا عذذز وجذذل الذذذ  يعبذذده     

المامنونه ولكن معناها اإلخذالص فذي توديذد الحذاكم بذأمره ديذر يذذكر دمذزة 

 . (27) ابن علي الزو ني ذلك بقولا: ))التوديد لموالنا عوض الشهالتين((

 

 * * *** * * * * * * * * * * *  * * 
 

                                                 
 .  6(  انظر : طائفة الدرو  ص 26)

 .  278(  الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي ص 27)



 الفصل الخامس

 ف انتشرط العقيدة الدرزيةكي
 

دينما فرا لر   من مصر توجا إلى بالل تيم فذي لبنذانه وكانذت تقذيم فيذا قبائذل 

 عربية في الجاهلية ثم اعتنقوا اإلسال . 

وفي أيا  الدولة العبيدية انتشر بينهم المذهب اإلسماعيلي بتذأثير هذذا الذداعي     

 وفراغهم عن معرفة الدين اإلسالمي. 

العقيدة على تفاهتها وجدت من يستمع لها ويدين بها إلى وقتنا الحا ر  وهذه    

مع  دة درصهم على كتمانهاه األمر الذ  جعل المعلومات دولهم ناقصذة جذدا  

ومتضاربة في كًير منها دول ليانة هاالء الدرو ه وهي في مجملها تتألف من 

ية وفرعونيذةه ثذم أفكار  تى ونظريات مختلفذة فلسذفية وهنديذة ويونانيذة وفارسذ

أداطوهذذذا بالسذذذرية الكاملذذذة ال يبيحذذذون ألدذذذد أن يطالذذذع عليهذذذا غيذذذرهمه كمذذذا ال 

 يبيحون ألدد منهم أن يفشي سرا  من أسرارها. 

وقد جاء في كذال  لحمذزة بذن علذي قولذا فذي الترهيذب مذن إفشذاء أسذرارهم:     

يعنذذي –))إن أكبذذر اآلثذذا  وأعظمهذذا إظهذذار سذذر الديانذذة وإظهذذار كتذذب الحكمذذة 

 والذ  يظهر  يئا  من ذلك يقتل داال  تجاه الموددين وال أدد يردما((.  -كتبهم

ويقول: ))عليكم أيها اإلخوان الموددون فذي لفذن هذذه األسذراره وال يقرأهذا     

إال اإلما  على الموددين في مكان خفيه وال يجو  أن تظهر كتب الحكمة الذ  

كلها رسم ناسوت موالنا سبحاناه وإن وجد  يء من هذه األسرار فذي يذد كذافر 

 . (28) فيقطع إربا  إربا ((

كما أوصاه –مع الحفاظ على هذا التكتم أن يتظاهر الدر    على أنا ال مانع    

بإنكار هذه المبال  أما  اآلخرين إذا لم تكن لا قوة أمامهم مستعمال في  -علماؤه

ذلك ما بوسعا من النفاق والكذب والخدا،ه وأن يظهر لكل أهل مذهب الر ذى 

 عن مذهبهم والسلو  في سبيلهم على طريقة الباطنية. 

ب الغلذذذو بمحمذذد كامذذذل دسذذذين أن يقذذول: ))وللذذذدرو  قضذذذاة مذذذنهم وقذذد ذهذذذ    

يحكمون لائما  دسب الشذريعة والتقاليذد اإلسذالميةه إال أنهذم فذي بعذض المسذائل 

 . (29) الخاصة يحكمون دسب التقاليد الدر ية((

ثذذم مًاذذل بعذذدة أمًلذذة هذذي  ذذد اإلسذذال ه وممذذا ينبغذذي التنبيذذا لذذا أن الذذدرو  ال     

قال تأليا الحاكم إلى وقتنا الحا ر يقرونا في مجالسهم الخاصة يزالون على اعت

                                                 
 .  175(  عقيدة الدرو  ص 28)

 .  29(  طائفة الدرو  ص 29)



وخلواتهمه ولكنهم قد يتظاهرون أما  الناس بعد  تأليا الحاكم وهم يعلمذون أنهذم 

 لو تركوا هذه الفكرة ألصبحوا بال لين. 

وقد كشف هذا الستار أدد علماء الدرو  وهو عبد هللا النجار الذ  قتلوه بعذد     

اث لبنذان فهذو يقذول: ))وإنذي ألذكذر عتذاب كبيذر األ ذياخ الًقذات  ذلك فذي أدذد

ألني ذكرت في أدد الكتب المطبوعة أن أ  الحاكم كانت صقلية  إذ قال لذي: إن 

: دا ا موالنا جل ذكذره مذن االبذن 26الحاكم ال أ  لا مرللا  ما جاء في الرسالة 

 . (30) (( والعم والخال ))لم يلد ولم يولد ولم يكن لا كفوا  أدد((

فهذه  هالة  اهد من أهلهاه والباطذل ال بذد وأن يكشذفا هللا مهمذا دذاول أهلذا     

التستر عليا. وقد كان لهذه الفكرة اإلجرامية نتائجها على الحاكم فيما بعذد  فإنذا 

أنكر ولم يوص بالخالفة لولذده ))الظذاهر بذاهلل(( وإنمذا أوصذى بهذا إلذى  ذخص 

زال بيذذده دتذذى وإن غذذاب عذذنهم يعطيذذا مذذن يشذذاء آخذذر لاليحذذاء بذذأن األمذذر ال يذذ

ويمنعا عن من يشاء. ومن هنا فقد انذتقم الظذاهر مذن هذاالء بعذد توليذا الخالفذة 

 أ د انتقا . 
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 .  237الحركات الباطنية ص  ه عن 106ه  105(  مذهب الدرو  والتوديد ص 30)



 الفصل السالس

ف من عقائدهم  معاملة الدروز لمن يكشف شيئا
 

ومن هذا الموقف فإن من أفشى  ذيئا  مذن عقائذد الذدرو  فذإنهم ال يقابلونذا 

بالمناقشة والحجة كما يفعل سائر الناس الذين يًقون بمبالئهمه وإنما يقو  هاالء 

الذذدرو  وهذذم يعرفذذون تفاهذذة مذذذهبهم بسذذّب الشذذخص وإلصذذاق الذذتهم بذذا وإثذذارة 

 الضجة دولا إذا لم يستطيعوا قتلا. 

الخطيب أن الشيال  يد بذن عبذد العزيذز الفيذاض كتذب فذي ويذكر الدكتور 

مجلتذذي المنهذذل ورايذذة اإلسذذال  اللتذذين كانتذذا تصذذدران فذذي جذذدة والريذذاض عذذنهم 

بعذذض الحقذذائقه ورل علذذى مذذن يسذذميهم مسذذلمين فقامذذت قيامذذة الذذدرو  علذذى 

الفياض وسبوه بأقذ، السبابه وأصدر  يال العقل في لبنان فتوى  ده ونشروا 

 حف. ذلك في عدة ص

وقد قا  أدد علماء الدرو  ويسذمى عبذد هللا النجذار بإصذدار كتابذا مذذهب 

الدرو  والتوديده وبيان دقيقة هذا المذذهبه فقامذت  ذجة دولذا ودذول كتابذاه 

وداكمذذا مشذذائال الذذدرو  لفضذذحا أسذذرار المذذذهبه وجمعذذوا نسذذال الكتذذاب مذذن 

 .   (31)األسواق وأدرقوها وقد استغلوا أدداث لبنان واغتالوا النجار

وال  ك أن قيامهم بمًل هذذا اإلجذرا  يعتبذر للذيال  وا ذحا  علذى معذرفتهم 

بذذرلاءة مذذذهبهم وبطالنذذا  إذ الحذذق ال يخذذاف صذذادبا مذذن إظهذذاره  بذذل يحذذب 

 ويتولل إلى الناس لنشره وانتفا، الناس با. 

ويقذذول محمذذد أدمذذد الخطيذذب عذذن موقذذف الذذدرو  منذذا دذذين طبذذع كتابذذا 

))عقيدة الدرو (( وما القاه من مضايقات وتهديدات بسبب ما لونذا مذن دقذائق 

ال يستطيعون لفعها بأ  دذال السذتناله فيمذا كتبذا عذنهم إلذى مصذالرهمه يقذول: 

تذم طبذع ))وللحقيقة أذكر أن هذه األمور مجتمعة قد ددثت معي  خصذيا  دينمذا 

ونشر كتاب عقيدة الدرو  عذرض ونقذضه وهذي رسذالة ماجسذتير نوقشذت فذي 

هـ  دير ظهره وبشكل وا ح طريقة 1400جامعة اإلما  محمد بن سعول عا  

 التعامل القذر الذ  يتم مع كل من يحاول أن يبحر عن دقيقتهم. 

 فقذذد توالذذت علذذّي المكالمذذات الهاتفيذذة التذذي تهذذدل بالقتذذله وجذذاء علذذى أثرهذذا

الكًير من الرسائل والتي تتوعدني بالويل والًبور إن لم أعتذذر عذن كتذابي ومذا 

ورل فياه ولم يكتفوا بذلك بل عملوا على جمذع مذا يسذتطيعون مذن نسذال الكتذاب 

                                                 
 . 179(  عقيدة الدرو  31)



ه وكذلك عملوا على مطالبة المسئولين في كًير مذن الذبالل (32)المذكور وإدراقا

 . (33)البالل العربية((العربية بمنع الكتابه فكان أن منع في عدل من 

ومما ال يخفى أن هذه الدول التي منعت انتشذار الكتذاب واالنتفذا، بمذا فيذا 

إنما تمًل االنهزا  التا  والتذولل إلذى هذاالء األ ذرار هذذا إن أدسذنا بهذم الظذنه 

وإال فذذإن هذذاالء ممذذا يتذذرجح لذذدى كذذل فذذاهم ألو ذذا، الذذدول العربيذذة أنهذذم ممذذن 

بهم ولدينهمه وأنهم أقرب إلى أعداء اإلسال  وأ د على يبيتون النية السيئة لشعو

 المسلمين من كًير ممن يتظاهر بعد  اإلسال .وهللا المستعان. 

 

 * * * * *** * * * * * * * * * * * 
 

  

                                                 
 ( يقول الخطيب : )) وهذا ما تم أيضا  مع كتاب الدكتور عبدالردمن بدو  مذاهب اإلسالميين (( .32)

 . 299( عقيدة الدرو  33)



 الفصل السابع

 أماكن الدروز
 

كمذا يذذكر  -استوطن الدرو  أماكن كًيرة متفرقةه وأهذم أمذاكن تجمعذاتهم

 هي:  -عنهم العلماء الذين اطلعوا على تلك األماكن

في سوريا: ويسكنون في محافظة السويداءه جبل دوران أو جبل الذدرو   .1

أو جبل العرب كما يقال لاه ويعي  منهم في هذه المنطقة أكًر مذن ثذالث 

 وسبعين قرية. 

لبنان: ويسكنون في عدة مناطق منا  في الغرب األسفله وفي الغذرب في  .2

ارو  األعلىه وفي الشحار والمناصفه وفي الجرله وفذي العرقذوب والبذ

 والجرل الشماليه وفي الشوف.

 في فلسطين: عند جبل الكرمل وصفد.  .3

في بالل المغرب بالقرب من مدينة تلمسان قبيلذة تعذرف ببنذي عذبس تذدين  .4

 ر ية لون أن يعرف جيرانهم دقيقة مذهبهم. بالعقيدة الد

قال محمد كامل دسين بعد أن ذكر تلك األماكن: ))ومن يدر  لعذل البذادًين 

 .   (34)يكتشفون طوائف أخرى تعتنق مذهب الدرو  في األقاليم العربية((

هكذا قاله ونسأل هللا أال يوجد ذلكه وقد ذكر األستاذ محمد دمذزة كًيذرا  مذن 

إلسرائيل فذي  -دسبما يذكر–نى على  جاعتهم وبسالتهم ومقاومتهم أماكنهم وأث

  رغم أن المعروف عنهم لذدى  (35)الحا ر في هضبة الجوالن وغيرها الوقت

 كافة الناس هو تفانيهم في خدمة إسرائيل  . 

 

 * * * * *** * * * * * * * * * * * 
 

  

                                                 
 . 6ه 5( طائفة الدرو  ص 34)

 . 118(  التآلف بين الفرق اإلسالمية ص 35)



 الفصل الًامن

 طريقة الدروز في تعليم ديانتهم
 

علماء الدرو  من أ د الناس تسترا  على مبالئهم دتذى مذن المذوالين لهذمه 

فال يطلعون أددا  على أسرار المذهب إال بعد أن يجتا  امتحانات كًيرة من قبل 

 هاالء المشائال الذين هم بمنزلة السلطة العليا. 

وقذذد وصذذف محمذذد كامذذل دسذذين ذلذذك بقولذذا: ))وهذذم مذذن الناديذذة الدينيذذة 

عقال أو أجاويد أ  الذين لهذم الحذق فذي معرفذة  ذيء مذن العقيذدة ينقسمون إلى 

 السريةه وبين جهال أ  الذين ليس لهم الحق في معرفة أسرار الدين. 

والعقال ينقسمون بدورهم إلذى لرجذات ثذالث  ففذي مسذاء كذل يذو  جمعذة 

يجتمع العقال في أماكن العبذالة التذي تعذرف بذالخلوات )جمذع خلذوة( بسذما، مذا 

يهم من الكتاب المقدسه وبعد تالوة المقدمات يخذرخ مذن الخلذوة الطبقذة يتلى عل

الدنيا من العقاله ثم بعد تالوة بعذض الرسذائل البسذيطة التذي لذيس بهذا تذأويالت 

تخرخ الطبقة الًانية بحير ال يبقى إال رجال الدرجذة األولذى الذذين لهذم ودذدهم 

 الحق في سما، األسرار العليا للعقيدة. 

فذذال يسذذمح لهذذم بحضذذور هذذذه الخلذذوات أو بسذذما،  ذذيء مذذن  أمذذا الجهذذال

الكتب المقدسذة إال فذي يذو  عيذدهمه وهذو يوافذق عيذد األ ذحى عنذد المسذلمينه 

على أن طبقة الجهال يسمح لهم بأن ينتقلوا إلى طبقة العقال بعذد امتحذان عسذير 

 اق يقو  علذى تذرويض الذنفس وإخضذا،  ذهواتها مذدة طويلذة  إذ ال يقبذل فذي 

العقال من يدمن التدخين مًال ه وقد يستمر االمتحان أكًر من سذنة بأكملهذا  طبقة

 دتى يًق الشيوخ بأدقية الطالب أن ينتقل من طبقة الجهال إلى طبقة العقال((. 

وقذذذال عذذذن صذذذفات العقذذذال: ))والعقذذذال فذذذي المجتمذذذع الذذذدر   يعرفذذذون 

الذين يسند إليهم بعمائمهم ولبس القباء األ رق الغامق ويطلقون لحاهمه على أن 

وظائف دكومية يباق لهم تر  هذه المالبس وارتداء الز  الذ  يتطلبا منصذبا 

 الرسمي((. 

وقذذال عذذن مكانذذة المذذرأة فذذي المذذذهب الذذدر  : ))والنسذذاء فذذي المجتمذذع 

الدر   ينقسمن أيضا  إلى عاقالت وجذاهالت مًذل الرجذال تمامذا ه ال فذرق بذين 

 ت يلبسن النقاب وثوبا  اسما صاية((. المرأة والرجله والنساء العاقال

وعن التنظيم االجتمذاعي السذائد فذي المجتمذع الذدر   يقذول: ))وللذدرو  

رؤسذذاء لينيذذون فذذي كذذل مكذذانه علذذى رأسذذهم  ذذيال يلقذذب بشذذيال العقذذل ويتذذولى 

منصبا باالنتخاب أو باالتفاق بين الزعماء وكبار رجال الطائفةه ولشيال العصر 

 هم  يوخ عقل محليون.  أعوان في كل قرية أو بلد



و ذذيوخ العقذذل فذذي لبنذذان ينقسذذمون إلذذى دذذزبين سياسذذيين همذذا الشذذيوخ 

ه بينمذذا ينقسذذم الذذدرو  عامذذة فذذي لبنذذان  (37)والشذذيوخ اليزبكيذذة (36)الجانبالطيذذة 

والمشذذائال هذذم   (38)مذذدنيا  إلذذى أمذذراء ومشذذائال وعامذذةه فذذاألمراء هذذم آل أرسذذالن

 .   (39)الجانبالطية واليزبكية((

يذذذكر محمذذد دمذذزة أن أغلذذب األدكذذا  الفقهيذذة التذذي لذذيس للذذدرو  فيهذذا و

تشذذريع خذذاص يتبعذذون فيهذذا مذذذهب أبذذي دنيفذذة النعمذذانه وأن ذلذذك كذذان بتذذأثير 

 .  (40)العًمانيين الذين فر وا المذهب الحنفي في سوريا ولبنان 

 

 * * * * *** * * * * * * * * * * * 
 

  

                                                 
 بة إلى جانبالط بن سعيد بن مصطفى بن دسين جانبالط .(  الجانبالطية نس36)

 (  اليزبكية عائلة من مشائال الدرو  في لبنان ينسبون إلى قبيلة من قبائل أ ل عمان القيسية .37)

 الفاطمية . (  آل أرسالن هم المناذرة ملو  الحيرة الذين كان لهم في  من الدولة العباسية قوة ونفوذ في لبنان وكذلك في  من الدولة38)

 فصل )) طبقات المجتمع عند الدرو  (( . 29ه  28(  انظر : طائفة الدرو  ص 39)

 .124(  التآلف بين الفرق اإلسالمية ص40)



 الفصل التاسع

 هللا الذي ألهن الدروز؟ من هو الحاكم بأمر
 

هذا الشخص هو أبذو علذي المنصذور بذن العزيذز بذاهلل بذن المعذز لذدين هللا 

هـ وتولى الملك بعد موت أبيا فذي 375الفاطمي لقب بالحاكم بأمر هللاه ولد سنة 

هـه وكان سالس الملو  العبيديين تولى الملك وعمذره إدذدى 386رمضان سنة 

 عشرة سنة. 

يذد دمذزة بذن علذيه وغيذره مذن مالدذدة اإلسذماعيلية  العى األلوهية على

هـه ويذذكر المارخذون لهذذا الحذاكم أنذا كذان 411هـه إلى أن قتل سنة 408سنة 

أسطورة في سفك الدماء وإرهاب الناس وكانت لا مواقف متناقضة عجيبة ولذا 

 غرائب كًيرة. 

دذدهم ومن غرائبا أنا كان لائما  يفتذك بو رائذا ويقذتلهم  ذر قتلذةه يعذين أ

في منصبا ثم يقتلا ويعذين آخذره فذال تمضذي فتذرة بسذيطة إال وهذو يتشذحا فذي 

 لماه وقد قتل من العلماء والكتاب ووجوه الناس ما ال يحصى. 

لقد كذان الحذاكم نفسذا مًذال الشذذوذه فقذد كانذت لذا تصذرفات غريبذة غيذر 

س مفهومة فقد لبس الصوف سبع سنين وامتنع من لخول الحما  وأقا  سنين يجل

 .  في  وء الشمع ليال  ونهارا . ثم عنا لا أن يجلس في الظلمة فجلس فيها مدة

ومن تناقضاتا أنا مرة يأمر بسب الصحابة وبكتابة ذلك فذي المسذاجده ثذم 

يعول فيأمر با أن يمحى. وقد بنى المساجد الكًيذرة ثذم منذع مذن صذالة التذراويح 

عسذل فذي البحذر خوفذا  أن عشر سنين ثذم أبادهذا وأراق خمسذة آالف جذرة مذن ال

تعمذذل نبيذذذا ه ومنذذع النسذذاء مذذن الخذذروخ مذذن بيذذوتهن لذذيال  ونهذذارا . ثذذم أمذذر بقتذذل 

الكذذالب كلهذذا ثذذم عذذال فمنذذع مذذن ذلذذكه وهكذذذا كانذذت دياتذذا مليئذذة بالمتناقضذذات 

والشذوذ وقد أثبت دمزة كًيرا  من تناقضات الحذاكم وتصذرفاتا المجانبذة للعقذل 

 .   (41)ت باطنيةثم أجاب عن كل ذلك تأويال

ويقول السيوطي: ))إن الحاكم أمر الرعية إذا ذكره الخطيذب علذى المنبذر 

أن يقوموا على أقدامهم صفوفا  إعظاما  لذكره وادتراما  السماه فكان يفعذل ذلذك 

 في سائر ممالكا دتى في الحرمين الشريفين. 

                                                 
: النجذو  الزاهذرة فذي ه وفيها وصف كامل لكل دياة الحاكم وتصرفاتا اليومية وأعمالذا وكذل مذا يقذو  بذا . وانظذر لمزيذد التفاصذيل  47 – 42(  انظر : طائفة الدرو  ص 41)

 . 177ه  176/  4ملو  مصر والقاهرة 



وكان أهل مصر على الخصذوص إذا قذاموا خذروا سذجدا  دتذى إنذا يسذجد 

بسجولهم في األسواق وغيرهاه وكان جبارا  عنيدا  و يطانا  مريذدا  كًيذر التلذون 

 .  (42)في أقوالا وأفعالا(( 

وقد كان يعمل الحسبة بنفسا فكان يدور بنفسا في األسواق على دمار لذا 

ده قد غ  في معيشذة أمذر عبذدا  لذا يقذال لذا فمن وج–وكان ال يركب إال دمارا  

وهذو منكذر لذم يسذبقا إليذا أدذده وأمذا  (43)مسعول أن يفعل بذا الفادشذة العظمذى 

القتلذذى فقذذد قذذدر بعذذض العلمذذاء  ذذحايا الحذذاكم بًمانيذذة عشذذر ألذذف  ذذخص مذذن 

 مختلف الطبقات. 

هـ بعمل  ونة كبيذرة 395ومما يروى في إرهابا للناس: أنا أمر في سنة 

يلي الجبل وملئت بالسنا والبوص والحلفاء  فارتا، الناس وظن كل من لذا مما 

صذذلة بخدمذذة الحذذاكم مذذن رجذذال القصذذر أو الذذدواوين أنهذذا أعذذدت إلعدامذذا بهذذا 

 وسرت في ذلك إ اعات مخيفة. 

فذذاجتمع سذذائر الكتذذاب وأصذذحاب الذذدواوين والمتصذذوفون مذذن المسذذلمين 

ا يقبلون األرض دتذى وصذلوا إلذى والنصارى في أدد ميالين القاهرة ولم يزالو

القصره فوقفوا على بابا يضجون ويتضرعون ويسذألون العفذو عذنهم ثذم لخلذوا 

ورقذذة  -الحسذذين بذذن جذذوهر–القصذذر ورفعذذوا إلذذى الحذذاكم بواسذذطة قائذذد القذذوال 

يلتمسون فيها العفو. فأجابهم الحذاكم علذى لسذان الحسذين إلذى مذا طلبذوا وأمذروا 

 جل العفو. باالنصراف والبكور لتلقي س

ثذذذم ا ذذذتد الذذذذعر بالغلمذذذان والخاصذذذة علذذذى اخذذذتالف طذذذوائفهم فضذذذجوا 

واسذذتغاثوا وطلبذذوا العفذذو واألمذذان فذذأجيبوا إلذذى مذذا طلبذذوا وتذذبعهم فذذي االسذذتغاثة 

  (44)التجار وأرباب المهن والحرف. وتوالى صدور األمانذات لمختلذف الطبقذات

 . 

ح مذن تلذك السذجالت وهذه دالة واددة من أدذوال الحذاكم العديذدة. ووا ذ

العجيبة مدى بطشا بالنذاس واسذتهانتا بسذفك الذدماء دتذى صذار النذاس يطلبذون 

 العفو من غير جر  فعلوه. وكل ذلك كان تمهيدا  لدعوى األلوهية. 

وصورة كتاب األمان هي: ))هذا كتاب عبد هللا ووليا المنصور أبي علذي 

بأمذان هللا الملذك الحذق المبذينه  الحاكم بأمر هللا أمير المامنينه إنكم من اآلمنذين

وأمان جدنا محمد خاتم النبيين وأبينا علي خير الوصيينه وآبائنا الذريذة النبويذة 

                                                 
 . 601/  1(  دسن المحا رة في تاريال مصر والقاهرة 42)

 وقف على تشكيك ل/ محمد كامل دسين في صحة ذلك . 38ه وانظر : طائفة الدرو  ص  9/  12(  البداية والنهاية 43)

 . 48ه عقيدة الدرو  ص  59الفاطمية لمحمد عبدهللا عنان ص (  انظر : الحاكم بأمر هللا وأسرار الدعوة 44)



المهديين صلى هللا على الرسول ووصيا وعليهم أجمعينه وأمان أمير المامنين 

على النفس والحال والد  والماله ال خوف عليكم وال تمد يَدٌ بسوء إلذيكم إال فذي 

 .  (45) يوثق بذلك وليعول إن  اء هللا((قا  بواجبا ودق ياخذ بمستوجبا فدد ي

ولقذذد ديذذرت العلمذذاء مواقذذف الحذذاكم واختلفذذت كلمذذتهم دذذول الحكذذم عليذذا 

))فقذذد رفعذذا قذذو  إلذذى لرجذذة األلوهيذذة وهذذم الذذدرو ه واعتقذذد فيذذا قذذو  أنذذا إمذذا  

هذذذب أكًذذذر المسذذذلمين وخليفذذذة رب العذذذالمين وهذذذم اإلسذذذماعيلية الفذذذاطميونه وذ

المارخين إلى أنا كان  اذ الطبا، مريضا  بالعقل يذأتي بأعمذال تضذحك الًكلذى 

 .  (46) تدل على الجنونه وهاالء هم مارخو العرب والمارخون المسيحيون((

هذذـ 411إلذذى سذذنة  386ولكذذن بذذالنظر إلذذى أن مذذدة الحذذاكم كانذذت مذذن سذذنة 

فت إليا  ألنا من المحال أن يظهر أن االعتذار عنا بأنا كان مجنونا   كال  ال يلت

 يبقى في الحكم  خص مجنون مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة. 

بل كان سلو  الحاكم على تلك الصور إنما نشأ عن تأثير فكذرة األلوهيذةه 

وأن كذذل مذذا صذذدر عنذذا مذذن أعمذذال وأقذذوال إنمذذا كذذان بذذدافع وادذذد وهذذو تأليهذذاه 

ا بهالذة مذن التعظذيم ممذا خصوصا  أنا تولى الحكم وهو صغير السنه وقذد أدذي

 أسبغتا العقيدة اإلسماعيلية على أئمتهاه فكان يطمح إلى أكًر من الملك. 

إ ذذافة إلذذى مذذا  ينذذا لذذا بعذذض  عمذذاء المجوسذذية مذذن الجذذرأة علذذى تلذذك 

الدعوى بعد أن قربهم إليا وصاروا خاصتا دتى أنسوه الدين والعقذله وبعذد أن 

نذذد السذذبئية وألوهيذذة جعفذذر عنذذد رأى كذذذلك لعذذوى ألوهيذذة بعذذض أهذذل البيذذت ع

 أو العيت لا.   (47)الخطابية وغيرهم ممن العى األلوهية

ومذذن الجذذدير بالذذذكر أنذذا يوجذذد مذذن بذذين الكتذذاب المعاصذذرين مذذن يحذذاول 

الدفا، عن الحاكم وعن تصرفاتا متهما  المارخين بالتحامل على تاريال الحاكمه 

 ...إلال.  (48)بارعا   وأنا ما كان إال مفكرا  مخلصا  لوطنا وداكما  

وهذا الدفا، عن الحاكم يعتبر  ذوذا  و ورا  ويكفي لرل سذخافتا مذا أجمذع 

 عليا العلماء من تاريال ذلك الحاكم الضال. 
 

 :  هالك الحاكم

لقذذد  ذذغف الحذذاكم بذذالطواف بالليذذل  خصوصذذا  فذذي جنبذذات جبذذل المقطذذم 

 بالقاهرة ينظر في النجو  ويخلو بنفسا. 

                                                 
 نقال  عن المقريز  . 39(  طائفة الدرو  ص 45)

 . 31(  طائفة الدرو  ص 46)

 . 49(  انظر : طائفة الدرو  ص 47)

 . 212ال  عن الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي ص ه نق 112 – 116(  هذا ما يذكره الدكتور أدمد  لبي في كتابا التاريال اإلسالمي والحا رة اإلسالمية ص 48)



هذـ خذرخ كعالتذا للطذواف فذي هذذا 411 ذوال سذنة  27وفي ليلذة االثنذين 

الجبذذل ولذذيس معذذا إال رجذذل وصذذبيه ولكنذذا لذذم يرجذذع إلذذى بيتذذاه ومذذن هنذذا وقذذع 

 الخالف بين الناس في  أنا. 

 : إن أختا ست الملك قد لبرت اغتيالا ألمرين:  فقيل

الردذال  إنها خافت على نفسها من بطشذا  إذ اتهمهذا بسذوء سذلوكها مذع -

 فآثرت أن تقضي عليا قبل أن يقضي عليها ولفنتا في مجلس لارها. 

ول واألمذذر الًذذاني: هذذو إنكارهذذا لمذذا أقذذد  عليذذا الحذذاكمه وخوفهذذا أن تذذز -

 . وبعض العلماء ينكر أن تكون أختا قتلتا.  (49)الخالفة بسبب لعواه األلوهية

م قتذل نتيجذذة وقذد ذهذب الذذدكتور محمذد كامذذل دسذين إلذذى القذول: إن الحذذاك

ماامرة يهولية ال ذطهال الحذاكم لهذمه ويذرى أن هذذا هذو القذول الصذواب ومذا 

 .  (50)عداه ال صحة لا 

بينمذذا يذذذهب الذذدكتور محمذذد أدمذذد الخطيذذب إلذذى أن الحذذاكم قتذذل بسذذبب 

ه وقد رل علذى المقريذز   (51)بسبب ما أفشاه من مذهبهم السر  ماامرة باطنية

ه فهذو يذرى  (52)م قتلذا  ذخص ثذم اعتذرف بذذلكالحذاك الذذ  ذكذر هذو اآلخذر أن

))أن قتذذل الحذذاكم كذذان مذذاامرة معذذدة بإدكذذا  مذذن قبذذل سذذلطات الدولذذة الرسذذمية 

 .  (( وبمباركة لعاة اإلسماعيليين

ومهما قيل فقد كان الختفاء الحاكم على هذا الوجذا فرصذة إلذكذاء لعذوى 

ألرض وينشر العدل الدرو  أن الحاكم اختفى وسيعول قريبا  مرة أخرى ويملك ا

إلى آخر خرافاتهم فياه وإذا كان ما ذكره الخطيب صذوابا  فذال أسذتبعد أن يكذون 

هنا  تواطا أيضا  على إخفاء موتذا وجًتذا عذن النذاس ليذتم تنفيذذ بقيذة المخطذا 

 الذ  يريدونا. 

ومن الجدير بالذكر أن القول بانتظار الحاكم ليظهذر مذرة أخذرى كذان هذو 

الثني عشرية في المهد  المنتظره ولقد جرى على الذدرو  نفس معتقد الشيعة ا

 ما جرى الشيعة من ظهور بعض األ خاص المغامرين يدعون أنهم: 

 المهد  عند الشيعة أو الحاكم عند الدرو .  -

فقد ظهر رجل اسما ))سكين(( كان رئذيس الذدعوة الدر يذة فذي سذوريا  -

هذـ خصوصذا  418العى أنا اإللا الحاكم بذأمر هللا قذد رجذع مذن غيبتذا فذي سذنة 

                                                 
 . 213(  انظر : الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي ص 49)

 . 48(  طائفة الدرو  50)

 . 213ه 212(  الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي ص 51)

 . 214(  انظر : ص 52)



وأنا كان يشبا مالمح الحاكمه وقد وصل مصر ولعا الناس إلى هذه الفكذرة بذل 

رتذا، ووصل إلى قصذر الحكذم ووقذف علذى بابذا ينذال  أصذحابا بأنذا الحذاكم فا

دذذرس القصذذر برهذذة ثذذم عذذالوا إلذذى ر ذذدهمه وهجمذذوا علذذى سذذكين وأصذذحابا 

 وقتلوهمه وأخذ سكين وصلب. 

ثم ظهر رجل آخذر فذي صذعيد مصذر قبطذي اسذما )) ذروط(( العذى أنذا 

 اإللا الحاكم بأمر هللاه وأعيا الدولة في القبض عليا وسمى نفسا أبا العرب. 

نفس الذدعوة السذابقة  إذ ثم ظهر  خص آخر يعرف بابن الكرل  والعى 

أنها صارت لعوى سهلة ال تتطلب أكًر من الجرأة واإلقدا  واالسذتهانة بعقذول 

 الناس واستحالل الكذب بكل أ كالا. 

قال محمد كامل دسين: ))وهكذا كانت عقيدة غيبذة الحذاكم وقذرب عولتذا 

يذدة مًارا  لظهور عذدة أ ذخاص يذدعون بذأنهم الحذاكم بذأمر هللاه ممذا يذذكرنا بعق

 .   (53)(( المهد  المنتظر فكم من رجال العوا بأنهم المهد  هذا

والواقع أن هذه المها ل هي الترجمة الصذحيحة لتطبيذق المذذهب وإبذرا  

ف بَِما َكان واْ يَْكِسذب ونَ  ﴿ : مبالئا وا حة للعيان  َوَكذَِلَك ن َولِّي بَْعَض الُظاِلِميَن بَْعضا

﴾ 1(54)  . 

 

 * * * * * * * *** * * * * * * * * 
 

 

  

                                                 
 . 82ه  81(  طائفة الدرو  53)

 129(  األنعا 54)



 الفصل العا ر

 أهم عقائد الدروز
 

للدرو  عقائد كًيرة وخرافات عديدة ملفقة من عدة ليانات وأساطيره وقد 

ذكذذر الذذدكتور محمذذد أدمذذد الخطيذذب أنذذا عًذذر علذذى مخطوطذذة للذذدرو  بعنذذوان 

))رسالة في معرفة سر ليانة الدرو ((. ويرى من وجهة نظذره أنهذا كتبذت فذي 

 43يست بالطويلة مسذتندا  إلذى مذا يبذدو عليهذا مذن اللهجذة اللبنانيذةه وهذي فترة ل

 ساال وجواب نأخذ على سبيل المًال منها األسئلة اآلتية: 

 : أدرزي أنع؟  س

 خ: نعم بنعمة موالنا الحاكم سبحانا. 

 س: لماذا إنكار كتب سوى القرآن؟ 

وجذذب علينذذا   (55)خ: اعلذذم أنذذا مذذن ديذذر لزمنذذا االسذذتتار بذذدين اإلسذذال 

 اإلقرار بكتاب محمد. 

 س: ما هو دين التوحيد الذي علين الدروز والعقال مستدلون؟ 

 خ: هو الكفر بكل الملل والطوائف. 

س: فِذا عرف أحد دين موالنا وصدق بن وانقاد إلى دين التوحيد وعمل 

 بحسبن فهل لن خالص؟ 

ى ملتذذا ولينذذا خ: كذذاله ألنذذا غلذذق البذذاب وثذذم الكذذال ه وإذا مذذات يرجذذع إلذذ

القذذديم. وهذذذا هذذو السذذر فذذي أن الذذدرو  ال يريذذدون أدذذدا  يذذدخل فذذي ليذذنهم وال 

 يعترفون بأدد يخرخ منا. 

س: كيف نعرف أخانا الموحد إذا رأيناه في الطريذق ومذُر بنذا يقذول: إنذن 

 فينا؟ 

خ: بعذذد اجتماعنذذا فيذذا والسذذال  نقذذول لذذا: فذذي بلذذدكم فالدذذون يزرعذذون 

نعمه مزرو، في قلوب المامنين فتسألا عن معرفة الحذدوله  اإلهليل إ فإن قال:

 فإن أجاب وإال فهو الغريب. 

 س: ما هي الحدود؟ 

اعيله ومحمذذد الكلمذذةه وأبذذو خ: هذذم أنبيذذاء الحذذاكم الخمسذذة: دمذذزةه وإسذذم

  وبهاء الدينالخيره

 س: وكيف ترجع النفوس إلى أجسادها؟ 

 خ: كلما مات إنسان ولد آخر والدنيا هكذا. 

                                                 
 (  هكذا وبكل صرادة .55)



 إلى آخر األسئلة التي تبين معتقداتهمه والتي تمًل األمور اآلتية الهامة: 
 

 :  ألوهية الحاكم -1

كما قرره  عيمهم دمزة بن علذي ومذن ا ذتر  معذا –دير أسب  الدرو  

علذى  خصذية الحذذاكم أوصذافا  ال تكذون إال هلل عذذز –فذي تًبيذت هذذه الجريمذذة 

هذر بناسذوتا ليقذيم الحجذة علذى وجله مداعين أن الحاكم لا دقيقذة الهوتيذة وظ

 .  عبالهه وأن أفعالا المتناقضة لا فيها دكمة

مذذذع أن الذذذدرو  كغيذذذرهم مذذذن فذذذرق الضذذذالله أديانذذذا  يتظذذذاهرون أمذذذا  

خصذذومهم بالموافقذذة لهذذم ويتواصذذون بكتمذذان تأليذذا الحذذاكم عنذذدما ال يقذذدرون 

لذذا وللذذداخل فذذي هذذذا المذذذهب عهذذد البذذد أن يقو -كمذذا تقذذد –علذذى إظهذذار ذلذذك 

 ويرلله. 

وفيا التصريح ببيع الشخص الداخل نفسا للحاكمه وأن يخلص في عبالتذا 

وأول العهذذد يقذذول:  -الذذدر  –وأن يتبذذرأ مذذن جميذذع األليذذان غيذذر هذذذا الذذدين 

  (56)))آمنذذت بذذاهلل ربذذي الحذذاكم العلذذي األعلذذى رب المشذذرقين ورب المغذذربين

 إلال((. 

ولهم تذأويالت للقذرآن تذدل علذى مذدى دقذدهم علذى اإلسذال  ونبيذاه وتذدل 

 كذلك على  حالة وتفاهة عقولهم وأفهامهم مما ال نرى التطويل بذكره. 

ورسائل دمزة كًيرة يًبت فيها ألوهية الحذاكم أخذذ جميذع صذفات هللا عذز 

شذر  وجل وأدكاما وما يليق با وما ال يليق با وجعلها للحاكمه والعذى أن ال

 معناه عد  توديد الحاكم. 

جاء في ))رسالة السيرة المستقيمة(( وهي من الكتب المقدسة عند الدرو  

قولا: ))واآلن فقد لارت األلوار وبطل ما كان في جميع األمصذاره ولذم يبذق 

مذذذن نذذذار الشذذذريعة الشذذذركية غيذذذر لهيبهذذذا والشذذذراره وسذذذوف يخمذذذد درهذذذا 

لبيكار  )أ  ظهور دمزة بن علي( ويضمحل العواره فقد بدأت ظهور نقطة ا

بتوديد موالنا البار الملك الجبذار العزيذز الغفذار المعذز القهذاره الحذاكم األدذد 

الفرل الصمد المنزه عن الصادبة والولده فلموالنا الحمد والشكر على ظهذور 

نذذور األنذذوار وخذذروخ مذذا كذذان مذذدفونا  تحذذت الجذذدار  فقذذد أنعذذم علينذذا وعلذذيكم 

ريةه وظهوره لكم في الصورة المرئية كيما تدركون بعذض بمبا رتا في البش

 .   (57)ناسوتا اإلنسية((

 وقد علل دمزة لسبب تسمية الحاكم باإلما  أو الخليفة بقولا: 
                                                 

 من كتاب الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي .  230 – 228(  انظر لذلك : العهد بطولا ص 56)

 .  105(  طائفة الدرو  ص 57)



))ولو كان في العالمين  يء أفضذل مذن اإلمامذة لكذان المذولى جذل ذكذره 

مذة علمنذا في ظاهر األمر تسمى با. فلما لم يظهر في الناسذوت إال باسذم اإلما

 .   (58)أنا أجل أسماء المولى جلت قدرتا((

ومن عقائد الدرو  أن الحذاكم يتشذكل فذي كذل عصذر ولور بصذور أنذاس 

من أجل مصلحة الناس ومراعاة لحذالهمه ولذيس المشذاهير فذي تلذك العصذور 

أناس غير الحاكم  بل هم الحاكم تصور بصور واتخذ لا تلك األسماء اإلنسية 

 .  (59) تفضال  وردمة منا على عباله لياليتعرف خلقا إ

ولقد ذكر الدكتور محمد كامل دسين كًيرا  من أقوالهم فذي إثبذاتهم ألوهيذة 

رغذذم تحذذر هم علذذى إخفائهذذا عذذن  -مطبوعذذة ومخطوطذذة–الحذذاكم مذذن كتذذبهم 

 :  أعين الناسه ومن تلك النصوص

لذة جاء في رسالة البالغ والنهاية في التوديد: ))وموالنا سبحانا معل ع -1

العلذذذل جذذذل ذكذذذره وعذذذز اسذذذما وال معبذذذول سذذذواهه لذذذيس لذذذا  ذذذبا فذذذي 

الجسذمانيينه وال  ذد فذي الجرمذذانيينه وال كذفء فذي الرودذذانيينه وال 

 .   (60)نظير في النفسانيينه وال مقا  لا في النورانيين((

وفذذي رسذذالة سذذبب األسذذباب لحمذذزة الزو نذذي: ))فقذذولي: توكلذذت علذذى  -2

ت موالنا الذ  ال يدر  بوهم وال يذدخل موالنا جل ذكره أرلت با الهو

فذذذي الخذذذواطر والفهذذذمه مذذذا مذذذن العذذذالمين أدذذذد إال هذذذو معهذذذم وهذذذم ال 

يبصرونه يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدوره وهو جل ذكره أعظم 

من أن يوصذف أو يذدر ه ومذن اتكذل عليذا فهذو يكفيذا جميذع مهماتذا(( 
(61)  . 

حذاكم بكذل صذفات هللا ونصوص أخرى كًيرة كلهذا تذدور دذول وصذف ال

تعذذالى ألنهذذم يعتبرونذذا ))رب العذذالمين(( تصذذور فذذي صذذورة الحذذاكم فذذي لوره 

الجديذذد تأنيسذذا  لخلقذذا  ديذذر ظهذذر فذذي الصذذورة البشذذرية ليجذذدل النذذاس العهذذد بذذا 

 .  ولوال ذلك لكان الناس يعبدون العد  كما يرى هاالء الكفرة

سذا  للصذور فحذار فيهذا وفي رسالة الغيبة: ))أظهر لنا ناسوت صورتا تأني

الفكذذذر دذذذين فكذذذره وعجذذذزت العقذذذول عذذذن إلرا  أفعالهذذذا واعترفذذذت بذذذالعجز 

                                                 
 .  133(  رسالة الصبحة لحمزة ه عن عقيدة الدرو  ص 58)

 .  133لي ه عقيدة الدرو  ص (  رسالة من لون قائم الزمان والهال  إلى طاعة الردمن لحمزة بن ع59)

 . 102(  طائفة الدرو  ص 60)

 . 102(  طائفة الدرو  ص 61)



والتقصير في معلومها فبتقدير أدكاما مّن على خلقا بوجول صورتا مذن جذنس 

 .  (62)صورهم(( 

وال يقصر الدرو  األلوهية على الحاكم فقا  بل أطلقوهذا علذى كًيذر مذن 

تضذى اعتقذالهم أن هللا يظهذر للنذاس بذين فتذرة آبائا ومن كبار رؤسائهم على مق

وأخرى في صور بشريةه وال  رورة لذكر أولئك األ خاص الذين يعتبرونهم 

ظهورا  إلهيا  في أوقات وجولهمه وليس أمامنا تجاه هذه اآلراء اإللحاليذة والتذي 

 .  (63)﴾ إِْذ َهَدْيتَنَاَربُنَا الَ ت ِزْغ ق ل وبَنَا بَْعَد  ﴿تفتقر أيضا  إلى العقل إال أن نقول: 
  
 :  القول بالتناسخ -2

يعتقذذد الذذدرو  بالتناسذذال أو الذذتقمص كمذذا يسذذموناه ومعنذذاه عنذذدهم: انتقذذال 

النفس من جسذم بشذر  إلذى جسذم بشذر  آخذر. والجسذم قمذيص للذروق التذي ال 

تموت أبدا  بل تتقمص أجساما  أخرى في كل نقلةه فنفس المودد تنتقل إلى مودد 

ر قابذل ونفس المشذر  إلذى مشذر ه ومذن هنذا  عمذوا أن عذدل سذكان العذالم غيذ

للزيالة وال النقصان منذ بذدء الخليقذةه ويبقذى علذى هذذه الحذال إلذى األبذد فهذم ال 

 .  (64)يزيدون وال ينقصون وكل من مات انتقلت رودا إلى جسد جديد لائما  

ومفهو  التناسال عند الدرو  يختلف عن مفهوما عند اآلخرين من القائلين 

 بالتناسال كالنصيرية مًال . 

ن التناسذذال بذذين األجسذذا  البشذذرية فقذذاه بينمذذا هذذو عنذذد فالذذدرو  يقصذذرو

النصيرية ال ينحصر فقا بين البشره بذل وقذد يكذون أديانذا  بيذنهم وبذين البهذائمه 

 دير تنتقل األرواق فتحل في أ  جسمه جسم بهيمة أو غيرها. 

 والدرو  يكرهون لفظ التناسال ويستبدلونا بلفظ التقمص. 

 ويعول السبب في قصر الدرو  التناسال في األجسا  البشرية لما يأتي: 

قالوا: إن انتقال النفس إلى جسم ديوان غير بشر  ظلذم لهذا لعذد  تعلذق  -1

 الًواب والعقاب على غير النفس العاقلة. 

أن وقو، العقاب على النفس ال يصح إال بعد مرورها في أجسا  بشرية  -2

هذا الذدهر الطويذل فرصذة االكتسذاب على مدى لهر طويله بحيذر يمنح

والتطور واالمتحان والتبدله لكي تحاسب دسابا  عالال  على مجمو، ما 

 اكتسبت. 

                                                 
 .  103(  المصدر السابق ص 62)

 8( آل عمران63)

 . 107(  طائفة الدرو  ص 64)



ودقيقة العذاب عند الدرو  معناه أن اإلنسان يعذب بنقلا من لرجة عاليذة 

إلى لرجة لونهاه ثم يستمر في هذذا الهبذوط إلذى أقذل الذدرجات ويعذذب فذي كذل 

لتي هي عذاب الضمير وعذاب الند  على ما فاته ألنها لم لور بأنوا، العذاب ا

 تنتفع من ألوارها الما ية. 

ومن خرافاتهم أنهم يشبهون الذروق بسذائل يحتذاخ إلذى إنذاء يضذبطاه فذإذا 

كسذذر فالبذذد مذذن تلقذذي السذذائل فذذي إنذذاء غيذذره لذذئال يضذذيعه وعلذذى هذذذا فذذإن روق 

تحفذذظ فيذذا. وفذذي نقلتهذذا أدذذدهم إذا فارقذذت الجسذذم انتقلذذت فذذورا  إلذذى جسذذم آخذذر 

 الجديدة ترجع على نفس المذهب الذ  كانت عليا أيا  كان المذهب. 

ومذذن هنذذا تعذذرف السذذر فذذي عذذد  قبذذول الذذدرو  لغيذذرهم أن يذذدخلوا فذذي 

مذهبهمه وعد  اعترافهم بأدد منهم يخرخ عنا دتى ولو تركذا وهذو دذي طائعذا  

ل علذذى نفذذس المذذذهب مختذذارا   ألن رودذذا فذذي نقلتهذذا أو تقمصذذها الجديذذد سذذتعو

الدر   فال فائدة إذا  من لخول اآلخرين في مذهبهم  ألن أروادهم سترجع إلذى 

 مذاهبهم القديمة ثانية إذا ماتوا. 

ومما ال يجهلا أ  مسلم أن عقيدة التناسال عقيدة بدائية وثنية تتعارض مذع 

انتقلذذت  كذذل األليذذان التذذي أنزلهذذا هللا تعذذالى  إذ كلهذذا تقذذرر أن اإلنسذذان إذا مذذات

رودا إلى خالقها سواء كانت منعمة أو معذبةه ولها اتصال بالجسذد فذي صذورة 

ال يعلمها إال هللاه إلى أن يأتي يو  القيامة وتعول األرواق إلى أجسالها للحسابه 

 ثم للمصير النهائي إما الجنة أو النار. 
  
 :  إنكار القيامة -3

جذزاء وال ثذواب وال عقذاب ال يامن الدرو  بيذو  القيامذة فذال دسذاب وال 

في الحياة اآلخرةه وإنما يتم ذلك كلا فذي الذدنيا عذن طريذق الذتقمص ومذا تالقيذا 

الروق في تقمصها من النعيم أو العقابه إال أنهذم ينتظذرون يومذا  يجذيء الحذاكم 

في صورة ناسوتية مذرة أخذرىه ويذدين لذا كذل أهذل األليذان بالتوديذد والطاعذة 

أو مذن بذالل الصذين مذن  -كما يرى دمزة–ل مصر كما يزعمونه يخرخ من بال

سذذد الصذذين العظذذيمه ودولذذا قذذو  يذذأجوخ ومذذأجوخ القذذو  الكذذرا  أو المذذامنين 

 بالحاكم كما يسمونهم. 

ويتضح دقد هاالء على اإلسال  والمسلمين في  عمهم أن الحاكم إذا جاء 

ديذر  يأتي إلى الكعبة ويهدمها ويفتك بالمسلمين والنصذارى فذي جميذع األرض

 .  (65)يحاسبهم دمزة دسابا   ديدا  

                                                 
 نقال  عن مخطوطة وجدها في جبل لبنان لمالف مجهول .  236(  الحركات الباطنية ص 65)



وأمذذا متذذى يكذذون هذذذا اليذذو  فيذذذكر محمذذد كامذذل دسذذين أنذذا لذذم تحذذدل كتذذب 

الدرو  ذلكه ولكنها تذكر أنا سيكون في  هر جمالى أو رجذب ويسذبق مجيئذا 

 :  عالمات منها

عنذذدما يذذرى الملذذو  يملكذذون دسذذب مذذآربهم وأهذذوائهم الشخصذذية وال  -1

  يعدلون بين الرعية.

 عندما يتسلا اليهول والنصارى على البالل.  -2

 وعندما يستسلم الناس إلى اآلثا  والفسال ويأخذون باآلراء الفاسدة.  -3

وعندما يتملك  خص من ذرية اإلمامة ويعمل  د  عبا وأمتا ويضذع  -4

 نفسا تحت سلطان المخالعين. 

 ثم ظهور ملك آخر في مصر يحارب المصريين ويحاربونا.  -5

ويأتي المسذيال الذدجال فذي صذورة رومذي يجتمذع الذرو  دولذا ويخذرب  -6

 دلب. 

 .   (66)ثم يظهر المسيح بن يوسف في أرض مصر -7

ويملك اليهول بيت المقذدس ثذم ينتقمذون مذن سذكان القذدس وعكذاه ثذم يقذو  

ى غيذذر ذلذذك مذذن المسذذيح بذذن يوسذذفه ثذذم يطذذرل اليهذذول مذذن بيذذت المقذذدسه إلذذ

ا فهم يفردون باستيالء اليهول على بيت المقذدس ه ولهذ (67)العالمات المزعومة

وبتسلا النصارى على المسلمين بل وظهور الفواد  كلها ليظهر ربهم الحاكم 

ويكذون المجذا   للعبذال فذي هذذا اليذو  هذو دمذزة يأخذذ مذال المخذالفين ويعطيذذا 

 .   (68)ألتباعا الموددين

أبذو  ذقراء ومن الطرائف المضحكة أن أدد مشائال الدرو  ويسذمى لاول 

   معتمذذدا  فذذي ذلذذك علذذى 1952آب عذذا   16أعلذذن أن يذذو  القيامذذة سذذيكون فذذي 

دساب الحروف والجمله وبالفعل فقد اقتنع بذذلك بعذض  ذيوخ لبنذان ودذوران 

 .  (69)و ا، الخبر  وجاء الوقت وظهر افتراء الكذابين ولم يحصل ما توقعوه 

إخبار بيو  القيامةه  ودساب الجمل والحروف والمنامات وما يقع فيها من

ه وغيذر ذلذك مذن  (70)وما يزعما بعض الناس من مشاهدة الدابة ومخاطبتها لا 

 كلها تلفيقات وهي مطايا الكذابين. –أخبار القيامة 
 

                                                 
 (   عمهم في المسيح بأنا ابن يوسف النجار تبعا  لما وجدوه في تناقضات الديانة النصرانية المحرفة في نسب عيسى عليا السال . 66)

 .  122ه  121( طائفة الدرو  ص 67)

 .  167عقيدة الدرو  ص  –(  الرسالة الموسومة باألعذار واإلنذار 68)

 .  169ه انظر : عقيدة الدرو  ص  09(  أيها الدر   عولة إلى عرينك ص 69)

 (  يامن المسلمون بظهور الدابة التي أخبر هللا عنها ه والتي هي من عالمات القيامة إذا قرب وقتها . 70)



 :  عداوتهم لألنبياء -4

يحقد الدرو  على األنبيذاء دقذدا   ذديدا  وينكذرون فضذائلهمه بذل ونسذبوهم 

تعذالى هللا عذن –س بذزعمهم إلذى توديذد المعذدو  إلى الجهذله ألنهذم يذدعون النذا

 . -أ  الحاكم بأمر هللا–وما عرفوا المولى الموجول  -قولهم

وقد أوجب لاعيتهم األول دمزة محاربذة لعذوة األنبيذاءه وأوجذب البذراءة 

من جميع أليانهمه ويحقدون على الرسول محمد صلى هللا عليا وسلم كًيرا  ألنا 

هذم الحذاكم قذد أبطلذاه وسذبوا الصذحابة وخصوصذا  مذن أوجب الجهذاله بينمذا إله

 أطفأ نار المجوسية منهم كأبي بكره وعمره وغيرهما من خيار الصحابة. 

والدرو  ال يامنون بالكيفية التي أخبر هللا بها عن بدء الخلقه فأنكروا أن 

يكون آل  هو أبو البشر ودواء أمهم مدعين أن آل  ودواء مذن نسذل بشذر أيضذا  

آل  مخلذذوق مذذن تذذراب  إذ التذذراب ال يخلذذق منذذا إال العقذذارب والحيذذات ال أن 

والخنذذافس ولذذم يسذذتندوا فذذي هذذذا االفتذذراء والهذذوس إال إلذذى عقذذولهم وأفهذذامهم 

 .  (71)السقيمة 
  
 :  إنكارهم التكاليف -5

ال يامن الذدرو  بوجذوب القيذا  بتلذك التكذاليف التذي جذاء بهذا الشذر، فذي 

القرآن الكريم وفي السنة النبوية. وقد جعلوا للمكلف طريقة يستطيع أن يتخلص 

بها مذن كذل تكليذف أو عمذله وهذي مذا بيّنهذا عذنهم الذدكتور محمذد كامذل دسذين 

 بقولا: 

يديذذة وهذذي معرفذذة ))واتخذذذوا لهذذم فذذرائض أطلقذذوا عليهذذا الفذذرائض التود

وتنزيهذذا عذذن جميذذع الصذذفات واألسذذماء ...ثذذم معرفذذة اإلمذذا  قذذائم  (72)البذذار  

ووجذوب  (73)الزمان وهو دمذزة بذن علذي بذن أدمذد وتمييذزه عذن سذائر الحذدول

طاعتذذا طاعذذة تامذذةه ثذذم معرفذذة الحذذدول  بأسذذمائهم وألقذذابهم ومذذراتبهم ووجذذوب 

توديديذة الًالثذة أصذبح مودذدا ه طاعتهم. فإذا اعترف اإلنسذان بهذذه الفذرائض ال

 .  (74)وليس عليا أن يقو  بتكاليف أ  فريضة من الفرائض(( 

                                                 
 ه عقيدتهم في األنبياء .  302(  الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي ص 71)

 (  أ  الحاكم . 72)

 (  كبار لعاتهم . 73)

 . 118الدرو  ص ( طائفة 74)



: ))ومعنذى  (75)إلى أن يقول بعد ذكره  ريعتهم التي نقضوا بهذا التكذاليف

هذا أن  ريعة الدرو  تتلخص في إسقاط الفرائض الدينية التكليفية وعد  إقامذة 

 .  (76) الفرائض الدينية اإلسالمية((

ويذكر أدمد الفذو ان السذبب فذي هذذا المسذلك للذدرو  فقذال: ))ويعتقذدون 

أيضا  أنهم موجولون منذ األ له واعتنقوا كًيرا  من الذديانات علذى مذر الذدهور 

كان آخرها اإلسذال ه ثذم تحولذوا عنذا إلذى ليذن مسذتقل هذو الذدين الذدر   الذذ  

 .  (77)يجدله األقطاب من  من إلى  من(( 

ن الذدرو  أخذذوا فذي الذدعوة إلذى إسذقاط التكذاليف بتذأويالتهم ومذن هنذا فذإ

الباطنيذذة التذذي يسذذتندون فيهذذا إلذذى القذذرآن الكذذريم أكًذذر مذذن كذذل الفذذرقه وهذذم ال 

يامنذون بذاه فالصذالة والصذو  والحذ  والجهذال لهذا معذان عنذدهم غيذر المعذاني 

فهمهذا التي فهمها المسلمون وبينهذا الرسذول صذلى هللا عليذا وسذلمه وغيذر التذي 

اإلسماعيليون أيضا ه ألن دمزة الزو ني أرال أن يأتي بشريعة جديدة تبطل كل 

ما قبلها من الشرائعه سواء كانت عقيدة الباطنية أو غيرها من العقائد والتي فذي 

ل النصذوص علذى هذواه مجانبذا  المفذاهيم اإلسذالمية  أولها اإلسال ه ولهذذا فقذد أوا

 .  (78)الخفي  والباطنية أيضا  في كتابا النقض

فالصالة: معناها صلة قلوب الدرو  بعبذالة الحذاكم علذى يذد خمسذة دذدول 

هم أنبيذاء الحذاكم الخمسذة: دمذزة وإسذماعيل ومحمذد الكلمذة وأبذو الخيذر وبهذاء 

الدين علي بن أدمد السموقيه وهاالء هم أ هر لعاة الذدرو ه ومعرفذة هذاالء 

 ودبهم هي الصالة عند الدرو . 

لمعروفة عند المسلمين فقذد أبطلهذا دمذزةه ومذن هنذا فذإنهم ال أما الصالة ا

بحذرب  -كمذا يذذكر عذنهم العذارفون بهذم–يالونها بل وتظاهروا في هذا الذزمن 

إقامة المساجد ومنعوها ومنعوا المسلمين الموجذولين بيذنهم مذن بنائهذاه وأقذاموا 

 عو ا  عنها الخلوات التي يجتمعون فيها إلقامة طقوسهم. 

فهذذو  للصذذالة عنذذد الذذدرو  يخذذالف أيضذذا  مفهومهذذا عنذذد الباطنيذذة وهذذذا الم

 .  (79)الذين يزعمون أن معناها الدعاء إلى اإلما  ومعرفة األئمة 

والزكاة معناهذا عبذالة الحذاكم وتزكيذة قلذوبهم وتطهيرهذا وتذر  مذا كذانوا 

عليذذا قبذذل معرفذذة الحذذاكم فذذي ظهذذوره الجديذذد. يقذذول عذذنهم محمذذد كامذذل دسذذين: 
                                                 

 .  118ه  117(  اقرأ ص 75)

 (  الصفحات السابقة . 76)

 .  51(  أ واء على العقيدة الدر ية ص 77)

 .  280نقال  عن الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي ص  –(  انظر لهذه المعاني : النقض الخفي 78)

 .  8(  بيان مذهب الباطنية وبطالنا ص 79)



  أ   (80)ة الحقيقية هي توديد المولى وتر  ما كان عليا الناس قديما (( ))الزكا

 من األليان بما فيها اإلسال . 

 .   (81)بينما الزكاة عند الباطنية معناها أخذ العلم عن األئمة

بتوديذذد  - التذذي هذذي مذذن أرلأ القلذذوب  –والصذذو  معنذذاه صذذيانة قلذذوبهم 

الذذدرو  يصذذومون فذذي أيذذا  خاصذذة  مذذوالهم الحذذاكمه وقذذد ذكذذر محمذذد دسذذين أن

 . (82)   الحجةوهي التسعة األيا  األولى من  هر ذ

 .  (83)بينما الصو  عند الباطنية معناه كتمان أسرار األئمة 

والح  معناه توديد الحاكم ال المجيء إلى مكة والطواف والسعي والرمي 

 والوقوف بعرفة إلى آخر مشاعر الح . 

هولهذم كذال   (84)بينما هو عند الباطنية طلب العلم والمجيء إلى مشذائخهم 

 في غاية الفح  واالستهزاء بهذه المشاعر التي فرض هللا تعظيمها. 

والجهذذذال: معنذذذاه السذذذعي واالجتهذذذال فذذذي توديذذذد الحذذذاكم ومعرفتذذذا وعذذذد  

 اإل را  با ال الجهال الذ  فر ا هللا  ألن الحاكم أبطلا في الشر، الجديد. 

 بينما الجهال عند النصيرية الباطنية كما يذكر سليمان األ ني نوعان: 

 أولهمذذا: الشذذتائم علذذى أبذذي بكذذر وعمذذر وعًمذذان وغيذذرهم مذذن الصذذحابةه

وعلذذى جميذذع الطوائذذف المعتقذذدين بذذأن علذذي بذذن أبذذي طالذذب أو األنبيذذاء أكلذذوا 

و ذذربوا وتزوجذذوا وولذذدوا مذذن نسذذاء  ألن النصذذيرية يعتقذذدون بذذأنهم نزلذذوا مذذن 

السماء بدون أجسا ه وأن األجسا  التذي كذانوا فيهذا إنمذا هذي أ ذباه وليسذت هذي 

 بالحقيقة أجسا . 

هم مذن غيذرهمه وال يظهرونذا ولذو والنو، الًاني من الجهذال: إخفذاء مذذهب

 .   (85)أصبحوا في أعظم الخطر وهو خطر الموت

وهكذذذا فذذإنهم أرالوا بهذذذه األفكذذار محاربذذة اإلسذذال  والقضذذاء عليذذا بذذأ  

وسذذذيلة يسذذذتطيعون مذذذن خاللهذذذا تحقيذذذق أهذذذدافهم الخبيًذذذة وعذذذولة النذذذاس إلذذذى 

 المجوسية وهم ألد أعداء اإلسال  والمسلمين قديما  ودديًا . 
 

 * * * * *** * * * * * * * * * * * 

                                                 
 . 118و  ص (  طائفة الدر80)

 . 8(  بيان مذهب الباطنية وبطالنا ص 81)

 . 120(  طائفة الدرو  ص 82)

 .  56(  فضائح الباطنية ص 83)

 .  8(  بيان مذهب الباطنية ص 84)

 .  392نقال  عن الحركات الباطنية ص  164(  الباكورة السليمانية ص 85)



 الفصل الحال  عشر

 الدروز في العصر الحاضر

 كمال جنبالط ودوره في تثبيع عقيدة الدروز
 

هذا الشخص من كبار الدرو ه ومن أ د المتعصبين لمذهبا الدر  ه وقد 

أقذذد  علذذى جريمذذة كبيذذرة فذذي هذذذا العصذذر  ديذذر بذذدأ هذذو و ذذخص آخذذر اسذذما 

عاطف العجمي بتأليف كال  يحاكيان با القرآن الكريمه  اعمين أنا كال  مقدس 

كذار تحت اسم المصحف المنفرل بذاتاه أو مصحف الدرو  مملوء من  تى األف

 ومن  تى السور من القرآن الكريم. 

َكمِّ الهند  التي يميل إليها كمال جنبالط كًيرا ه بل هذي قبلذة دجهذم –ومن دِّ

ومن كال   عمذائهمه فأصذبح خليطذا  فاسذدا  يذدور كلذا دذول  -إلى وقتنا الحا ر

كمذذا –تأليذذا الحذذاكمه والًبذذات علذذى العقيذذدة الدر يذذةه ومذذع أنذذا هذذذا المصذذحف 

سذب إلذى دمذزة بذن علذي إال أن الذدكتور الخطيذب يذرى أنذا مذن قذد ن –يسمونا 

 .  صنع كمال جنبالط بدليل ما جاء فيا من ألفاظ وأسلوب عصر 

وقد أنكر جنبالط في مصذحفا هذذا القذرآن الكذريمه واعتبذره فريذةه و ذنع 

الذذ  ال –على الذين يلتزمون با. وقد نقل الدكتور الخطيب عن هذذا المصذحف 

 فنقل عنا هذه النصوص: –رو  وقد تيسر لا االطال، عليا يوجد إال عند الد

واتبعذوا فريذة صذحف اكتتبوهذا فهذي  (86)))لقد  ل الذين جحدوا الحكمة 

.  (88)ه وقذذالوا: هذذذا مذذن عنذذد هللا المعبذذول  (87)قبلذذة آبذذائهم يتلونهذذا بكذذرة وعشذذيا  

دنا آباءنذاه وقال الذين كفروا منكم: إن هذا القرآن يهد  للتي هي أقو  وعليا وج

قل لو كنتم على الهدى آلمنتم باه ولكنكم ال تعلمون غير ما تهذواه أنفسذكم وأنذتم 

تجهلذذونه نحذذن أعلذذم بمذذا فذذي أيذذديكم ونحذذن المنزلذذونه لقذذد  ذذل هذذاالء الذذذين 

يريدون أن يحكموا بذالقرآن ويتخذذوه سذبيال  ثذم بذا يكفذرون بعذد أن تبذين الحذقه 

 . (( (89)قل: أليس الحق أدق أن يتبع 

مذذائتين 269ويقسذذم هذذذا المصذذحف إلذذى أربعذذة وأربعذذين عرفذذا  ويقذذع فذذي 

وتسع وستين صفحةه ويقذول كاتبذا فذي مقدمتذا: ))جذرى تقسذيم هذذا المصذحف 

المكر  وفق الموا يع لتسهيل االطال، علياه وو ع لكل فصل تسذمية تنطبذق 

                                                 
 يت ألوهيتا . (  يقصد أهل مجالس الحكمة التي أنشأها الحاكم لتًب86)

 ( على رغم أنفا . 87)

 (  إذا ذكر المعبول عند الدرو  فإنهم يريدون با الحاكم . 88)

 .  281ه الحركات البانية ص  155ه  154ه وعرف المحرمات ص  242ه  241(  المصحف المنفرل بذاتا ه عرف عاقبة المكذبين ص 89)



لى أبناء مع ما ورل فيا من معانه ولقد اخترنا اسم العرف تناسبا  مع ما يطلق ع

 .  (90)التوديد: كنيتم باألعراف ووصفتم باأل راف(( 

جاء في عرف األمر والتقديم من هذا المصحف قولا: ))أنتم ومذا تعبذدون 

مكبكبون على وجوهكم يذو  ينذال  منذال  مذوالكم الحذاكم مذن مكذان بعيذد: هذذا 

لى أن يومكم الذ  فيا توعدون تتلوها أيا  العذاب أنكم لخالدون والت محيص..إ

يقذذول: وإال فقولذذوا لذذي أيهذذا الضذذالون المعانذذدون فهذذل جذذاء لكذذم رب غيذذره مذذع 

 .   (91)جنولهه أروني إن كنتم صالقين((

وفي هذا المصحف ألفاظ كتبذت بالعربيذة وهذي غيذر معروفذة يرونهذا مذن 

األسذذرار التذذي ال يبودذذون بهذذا ألدذذده ومذذن أمًلتهذذا ))يذذول يلووهكذذا طذذران كنذذان 

مكل واطغظلذوا أو هكذز كذان بطكذا وعذد وللولذذ وسذلر(( وهقويكان سهى وهط
(92)  . 

أمًلة كًيرة من ما جاء فذي هذذا المصذحف  (93)وقد ذكر الدكتور الخطيب 

الذ  يدور دول تًبيت ألوهية الحاكم واالبتعذال عذن كذل الشذرائع وعلذى رأسذها 

 اإلسال  الذ  يتظاهرون با أما  الناس وهم ألد أعدائا. 

حد أنا بمحاكاتا للقرآن الكريم في أسلوبا جاء بشيء ينفع وقد ظن هذا المل

إلها الحاكم الذ  تكلم هو على لسانا بهذا الغًاء الذ  يتمنى أن يهد  با اإلسذال  

الذذذ  أكذذل الحقذذد عليذذا قلذذوبهم ومذذ،وا بالتشذذنيع عليذذا كتذذبهم ومقذذاالتهمه ولكذذنهم 

 كانوا كما قال أدد الشعراء: 

ف ليوهنها   فلم يضرها وأوهى قرنن الوعل         كناطِ صخرة يوما

 * * * * *** * * * * * * * * * * * 

 الفصل الًاني عشر 
 الفرق بين النصيرية والدروز

 

يتفذذق النصذذيريون والذذدرو  فذذي أمذذور ويختلفذذون فذذي أمذذور أخذذرىه وبذذين 

الطائفتين عذداوة  ذديدة لتبذاين أفكذارهم دذول لعذوى األلوهيذة لزعمذائهم الذذين 
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 الثامنالباب 

 عن البهائيةدراسة 

 الفصل األول

 نبذة عن أساس ظهور البهائية

 وبيان صلتها بالبابية
 

البهائية إددى الفرق الباطنية الخبيًذة التذي داولذت هذد  اإلسذال  وإخذراخ 

 أهلا منا بأساليب وطرق  تى قديما  ودديًا . 

وقبذذذل البذذذدء بذذذالكال  عذذذن البهائيذذذة البذذذد مذذذن التطذذذرق أوال  وبإيجذذذا  إلذذذى 

التعريف بالبابية وبيان الصذلة مذا بذين البابيذة والبهائيذة التذي هذي مو ذو، هذذه 

 الدراسة: 

والواقذذع أن البابيذذة والبهائيذذة والشذذيخية والر ذذتية دلقذذات متصذذلة بعضذذها 

ة األولذى للبابيذةه كمذا تعتبذر بالبعض اآلخر وتعتبر الشيخية والر تية هذي النذوا

 -تعاليما–البابية هي الدرجة األولى للبهائية. ونبدأ اآلن بذكر الشيخية:  عيمهم 

  عامة الر تي.  -نهايتا

أما الشيخية: فهي الطائفة المنسوبة إلى  عيمها الضال أدد  ذيعة العذراق 
اهيم ه ويسذذمى الشذذيال أدمذذد اإلدسذذائيه وهذذو أدمذذد بذذن  يذذن الذذدين بذذن إبذذر (2)

هذـه 1166اإلدسائي الذ  ولد بالمطير من قرى اإلدساء فذي  ذهر رجذب سذنة 

 .  (3)ه ولفن بالبقيع 1241وتوفي سنة 

ه ويعتبر من كبار علمذاء اإلماميذة  (4) 1157وبعضهم يقول: إنا ولد سنة 

وهذذو بذذاطني مذذن الغذذالةه ولذذا أفكذذار خارجذذة عذذن اإلسذذال  يظهذذر فيهذذا االعتقذذال 

وذلذك فذي مًذل قولذا: إن هللا تجلذى فذي علذي وأوالله األدذد  -كما تقد –بالحلول 

عشره ومًل قولا اآلخر: إن عليا  وأوالله مظاهر هللاه وأنهذم أصذحاب الصذفات 

 تعالى هللا عن قولا. –اإللهية والنعوت الربانية 

كمذا يظهذر فيهذا غلذو الفالسذفة فذي قولذا: إن األئمذة هذم العلذة المذاثرة فذي 

 هم ما خلق هللا  يئا . وجول المخلوقاته ولوال

كما يظهر فيها اإللحال في قولا: إن اللوق المحفوظ هو قلب اإلما  المحيا 

 بكل السموات وكل األر ينه وكان ينكر المعال والبعر. 
                                                 

 . 5البهائية لمحب الدين الخطيب ص ( 2)

 .  30دقيقة البابية والبهائية ص  ( 3)

 . 73البهائية لعبد الردمن الوكيل ص ( 4)



كما يظهر فيها كذلك القذول بالتناسذال دينمذا كذان يذزعم للنذاس أن المهذد  

لمهذد  دلذت فيذا هذو يحل في أ  رجل كان فيكون لذا صذفة البذابه وأن روق ا

فصذذار هذذو البذذاب إلذذى المهذذد . إلذذى آخذذر مذذا قالذذا مذذن خرافذذات وإلحذذاله وهذذذه 

 األفكار لليل على تضلعا من مشارب الباطنية الغالة والفالسفة الغواة. 

 إال أن محمد دسين آل كا ف الغطاء يقول في ترجمتا: 

))كان العارف الشهير الشيال أدمد اإلدسائي في أوائل القرن الًالر عشر 

ودضذر علذى السذيد بحذر العلذو  وكا ذذف الغطذاءه ولذا منهمذا إجذا ة تذدل علذذى 

مقاما عندهم وعند سائر علماء ذلك العصره والحق أنا رجل مذن أكذابر علمذاء 

العبذالة كمذا  اإلمامية وعرفائهم. وكان على غايذة الذور، والزهذد واالجتهذال فذي

سذذمعناه ممذذن نًذذق بذذا ممذذن عاصذذره ورآهه نعذذم لذذا كلمذذات فذذي مالفاتذذا مجملذذة 

 .  (5)متشابهة(( 

وقد داول محمد دسين هنا أن يًني على اإلدسائي ويمجدهه ولكذن وقفذت 

أفكار اإلدسائي لون استرسال محمذد دسذينه ومذن هنذا أخذذ يعتذذر لذا بذأن فذي 

مالفاتا ألفاظا  مجملة متشذابهةه وفاتذا أن هذذا العذذر غيذر مجذد  لالدسذائي  فذإن 

قذده المغذاليه وإذا الذ  دمل اإلدسائي على ذلك اإللغا  واإلجماله إنما هو معت

 كان آل كا ف الغطاء يدافع عنا فإن كًيرا  من علماء الشيعة غير را ين عنا. 

فقد ذكر الدكتور محسن عبد الحميد أن جماعة مذن علمذاء اإلماميذة ذهبذوا 

إلذذى أن اإلدسذذائي كذذان فاسذذد العقيذذدة منحرفذذا ه أوجذذد طريقذذة فذذي مذذذهب الشذذيعة 

الشذيخيةه وقذد رلوا عليذا بكتذب معروفذة االثني عشره والتذي سذميت فيمذا بعذد ب

 متداولة. 

ثم ذكر بعد ذلك ثالثة كتذب لمشذاهير الشذيعة: وهذي كتذاب ظهذور الحقيقذة 

على فرقة الشيخية لمحمد مهذد  الكذاظميه وكتذاب هديذة النملذة للميذر ا محمذد 

 ر ا الهمدانه وكتاب رسالة الشيخية والبابية لمحمد مهد  الخالصي. 

ا الدكتور محسن عبد الحميد ألفكار الشيخية مذن كتذبهم وبعد لراسة قا  به

ظهر لا أن اإلدسائي يلجأ أديانا  إلى التفاسير الباطنية لتأييد وجهة نظذرهه وأنذا 

غالى في األئمة االثني عشر الذين يزعمهم الشذيعةه وغذالى فذي الرسذول صذلى 

ديذذر هللا عليذذا وسذذلم و عذذم أن العلذذة فذذي وجذذول جميذذع المخلوقذذات هذذم أولئذذكه 

 خلقها هللا من أجل األئمة. 

كمذذا  عذذم أيضذذا  أن الرسذذول صذذلى هللا عليذذا وسذذلم مخلذذوق مذذن نذذور هللاه 

وهذا النور عقل وادد يظهر في محمد ثم يظهر فذي علذي ثذم فذي الحسذن ثذم فذي 
                                                 

 .  30نقال  عن دقيقة البابية والبهائية ص  5فهرست تصانيف العالمة الشيال أدمد اإلدسائي ص ( 5)



الحسذذينه وأن الزمذذان ال يخلذذو مذذن نذذاطقه وأن كالمذذا فذذي المعذذال غذذامض مذذع 

 .  (6)الث إيمانا بالرجعة وما يتبعها من الحو

ولكذذن الشذذيال عبذذد الذذردمن الوكيذذل يبذذين أن هذذذه الرجعذذة التذذي يذذامن بهذذا 

اإلدسذائي ليسذذت هذذي الرجعذذة المفهومذذة عنذذد االثنذذي عشذذريةه فإنذذا دكذذم بمذذوت 

اإلما  الًاني عشره وبأن رودا طارت إلذى المذ، األعلذى ولكنهذا سذتعول لتحذل 

دقيقيذة مذن أب وأ  مرة أخرى بجميع خصائصذها فذي إنسذان جديذده تولذد واللة 

جديدين غير والد  اإلما  الًاني عشر الغائب المزعو ه ولهذذا ثذار عليذا  ذيعة 

  .(7)إيران 

وتتضح  خصية اإلدسائي وأوهاما مذن خذالل لراسذة الر ذتية والبابيذة  

ألن هاالء صاروا على طريقتا مع  يالة الغلو الذ  استحسنوه لتقويذة المذذهب 

مرة الرهيبذذة التذذي خطذذا لهذذا هذذاالء ومذذن وراءهذذم وتكاملذذاه ولتذذتم كذذذلك المذذاا

بهدف القضاء علذى اإلسذال  واألمذة اإلسذالمية وتمزيذق ودذدتها وتشذتيت كلمذة 

أبناء اإلسال  و رب بعضهم ببعضه دتى تم لهم فعال  الكًيذر مذن مذا يريدونذا 

 ويعملون من أجلا. 

خصوصذذذا  والمسذذذلمون و عمذذذاؤهم فذذذي جذذذرى دًيذذذر وراء التيذذذذارات 

إال القليل منهمه فلم يتمكنوا من التقاط أنفاسهم ولم يذتح أعذداء اإلسذال   المنحرفة

لهذذذم الفرصذذذة للنظذذذر فذذذي الواقذذذع الذذذذ  يعيشذذذوناه فضذذذال  عذذذن التفكيذذذر فذذذي رل 

المخططات الرهيبة التي تحذا   ذدهمه وهذم فذي قلذق وصذرا، مريذر وخصذا  

 عنيف بينهمه وصار القائل: 

ف على بكر أخينا          إذا  ما لم نجد إال أخانا وأحيانا

صار هذذا القائذل ومذن معذا خيذرا  مذنهم  ألن الذذين أخبذر عذنهم لذم يجذدوا 

عدوا  يحاربونذا فا ذتغلوا بحذرب بعضذهم بعضذا ه وهذاالء تركذوا العذدو يتأهذب 

 ويعد العدة وا تغلوا عنا بالقتال والعداوة فيما بينهم. 

مذن الشذيعة بقذرب وما أن انتهت أيا  اإلدسائي الذ  ألهب مشاعر أتباعا 

مجيء المهد  وجعلا في أذهانهم قاب قوسين أو ألنىه ما إن انتهت أياما دتذى 

تولى بعده أعظم تالميذه وهو الر تي الذ  أسس بعد ذلك جماعة ينتسذبون إلذى 

هـ في بلدة ))ر ت في 1205اسما وهم الر تيةه واسما كاظم الر تي ولد سنة 

 .  (8)إيران(( 

                                                 
 .  34 – 30انظر : دقيقة البابية ص  ( 6)

 .  74البهائية ص  ( 7)

 . 35دقيقة البهائية ص ( 8)



طريقذذة أسذذتاذه اإلدسذذائي و ال عليذذا أقذذواال  كفريذذة وقذذد سذذار علذذى نفذذس 

أخرىه كانت هذي النذواة األولذى لظهذور البابيذة بفعذل تذأثير الر ذتي فذي تلميذذه 

علي محمد الشيرا  ه الذ  تزعم الدعوة البابية الهدامة التي ظهرت في إيران 

  (9)البلد المضياف لكًير من الدعوات المناوئة لالسال 

ديذذر العذذى أنذذا دذذل فيذذا روق البذذاب كمذذا دذذل فذذي وقذذد قذذال بالتناسذذال 

اإلدسائيه ولكنذا عذاف فكذرة األبذواب هذذه وقفذز إلذى التبشذير بظهذور المهذد  

نفسذذاه وقذذد روخ الر ذذتي أفكذذار  ذذيخا اإلدسذذائي وألخذذل الكًيذذرين فذذي مذهبذذا 

فذي كًيذر مذن األفكذاره  (10)ومذهب اإلدسائيه وصارت الشيخية فرقذة مسذتقلة 

–لبهائيون اإلدسائي والر ذتي ادترامذا  عظيمذا  ويسذمونهما ويحتر  البابيون وا

 .  (11)بالنورين  -كما يقول محسن

 

                                                 
 .  45البابية عرض ونقد ص  ( 9)

 .  313لتشيع الشيعة وا ( 10)

 . 35دقيقة البابية و البهائية ص ( 11)



 البابية
 

 :  زعيم البابية -1

 عذذيم البابيذذة األول هذذو علذذي بذذن محمذذد ر ذذا الشذذيرا   ولذذد فذذي سذذنة 

هـ في بلدة  يرا  جنوبي إيرانه مات أبوه وهو طفذل فكفلذا خالذا ويلقذب 1235

ب بعضذهم أسذرتا إلذذى آل البيذت وهذذا غيذر صذحيحه والذذذين بذالمير اه وقذد نسذ

أطلقوا عليا هذه النسذبة إنمذا أطلقوهذا لشذيء يريدونذا فذي أنفسذهمه لكذي يطبقذوا 

 الروايات التي تذكر أن المهد  يكون من آل البيت. 

أ  ومحمد علي الشذيرا   مذن أهذل البيذت وهذو المهذد  المنتظذر دسذب 

سذم المهذذد  محمذد بذذن عبذد هللا كمذذا ثبذت بالسذذنة خرافذاتهمه ولذذم يلتفتذوا إلذذى أن ا

المطهرةه ووالده الشيرا   يسذمى محمذد ر ذاه وأمذا فاطمذة بذيكمه وقذد تذوفي 

 .  والده وهو صغير فقا  بكفالتا خالا ويسمى المير ا علي

 -ودين بل  السالسة من عمره عهد با خالا إلذى رجذل يسذمى الشذيال عابذد

لتعليمذذا فذذي مدرسذذتا التذذي سذذماها ))قهذذوة األنبيذذاء  -وهذذو أدذذد تالمذذذة الر ذذتي

واألوليذذاء((ه وبعذذد أن دصذذل علذذى قسذذا قليذذل مذذن الذذتعلم عذذزف عذذن مواصذذلة 

اآلخذذر  التعلذذيمه فأ ذذركا خالذذا فذذي التجذذارة ببيذذع األقمشذذةه وتفذذنن فيهذذا مذذع خالذذا

 المير ا محمد. 

وكان قد بل  السابعة عشر من عمره فاتصل با أدد لعاة الر تية ويسمى 

جوال الكربالئي الطباطبائيه وبدأ يلقي في مسامعا أفكار الشذيخية عذن المهذد  

المهذد   -أ  علذي محمذد الشذيرا  -المنتظر ويوهما بأنا ربما يكون هذو نفسذا

فوقع الشيرا   في فخا  -دسب  عما -المنتظر لظهور عالمات تدل على ذلك

وتر  التجارة ومال إلى قراءة كتب الصوفية التي  التذا هوسذا ه ومذارس  ذتى 

يقذف فذي دذر الظهيذرة المحرقذة تحذت  -كما قيل عنا -الريا اته دتى إنا كان

أ عة الشمس علذى سذطح البيذت مكشذوف الذرأس عذار  البذدن مسذتقبال  قذرص 

والوجذذو ه وتذذأثر عقلذذاه وكذذان الكربالئذذي  الشذذمسه دتذذى كذذان يعتريذذا الذذذهول

 مال ما  لا يحر ا على هذا المسلك. 

فأ فق عليا خالا وأرسلا إلى النجف وكربالء لالستشفاء بزيارة المشذاهد 

التي يقدسونها هنا ه إال أنا في كذربالء بذدأ يتذرلل علذى مجذالس كذاظم الر ذتي 

وقذذع اختيذذاره علذذى ويذذدرس أفكذذاره وآراء الشذذيخيةه وكذذان الر ذذتي أيضذذا  قذذد 

الميذذر ا ليجعذذل منذذا المهذذد  المنتظذذره فكذذان يبشذذر أتباعذذا ومريديذذا وتالميذذذه 

باقتراب األوان لظهور المهد  ولنذو قيذا  القذائم المنتظذره ويشذير إلذى الميذر ا 

 علي محمد ويبال  في إكراماه وكًيرا  ما يرلل  عرا : 



 من شرب اللبن يا صغير السن يا رطب البدن           يا قريب العهد

وبعد أن أدكمت الخطة بينا وبين مشائال الر تية وسفير روسذيا فذي ذلذك 

هذـ أنذا هذو البذاب األصذل 1260الوقت والمترجم بها لالجوركي أعلن فذي سذنة 

إلى اإلما  الغائب المنتظر عند الشيعةه وأن صديقا المال دسذين البشذروئي هذو 

 باب البابه وهو أول من آمن با. 

بذذاب الشذذيرا   آنذذذا  خمسذذا  وعشذذرين سذذنةه واعتبذذر ذلذذك وكذذان عمذذر ال

اليو  عيد المبعر لظهور الباب ولعوتا جهرا ه وآمن بدعوتا كًيذر مذن  عمذاء 

الشيخية وأهمهم ثمانية عشذر  خصذا  جمعهذم فذي دذروف ))دذي((  ألن الحذاء 

 والياء يعاللها ثمانية عشر بحساب الحروف األبجدية. 

ثذذم و ، هذذاالء فذذي أقذذاليم مختلفذذة مذذن إيذذران وتركسذذتان والعذذراقه وكذذان 

لهذذاالء نشذذاط فذذي الذذدعوة إلذذى البابيذذة  خصوصذذا   ريذذن تذذاخ بنذذت المذذال صذذالح 

القزوينيه والمال دسين البشروئيه والمال محمد علي الزنجانيه والمذال دسذين 

 .  (12)اليزل ه والمال البارفرو ي 
 

 :  ذلك الوقعصلتهم بالمستعمرين في  -2

لقد واتت الفرصة الذهبية جميذع الحاقذدين علذى اإلسذال  دينمذا اصذطنعوا 

فكرة الباب لعلي محمذده وقفذوا بكذل عذز  فذي نشذر لعوتذا الهدامذةه فقذد سذار، 

 عمذذاء اإلنجليذذز والذذروس إلذذى دمايذذة هذذذه الطائفذذة بذذل وإلذذى مذذدها باألسذذلحة 

كًيذذرة إلرهذذاب النذذاس الخفيفذذة والًقيلذذة والهجذذو  علذذى دكذذومتهم فذذي أمذذاكن 

وتوجيههم إلى قبول هذه الدعوةه وفتحت الحكومة الروسية أبواب باللها للبابية 

 ليعيشوا فيها بكل درية ورادة ويدبروا الماامرات من مكان مصون. 

وكذذان للمتذذرجم الروسذذي ))كنيذذا ل الجذذوركي(( بالسذذفارة الروسذذية نشذذاط 

بية والعاء المهديةه ثم لفع البها قو  في لفع المير ا على محمد إلى  عامة البا

أيضا  إلى  عامة البهائية ومناصرتا أمذا  الشذاةه كمذا صذرق بذذلك فذي مذكرتذا 
ه وقد قو  أمر الشيرا   وانتشرت لعوتا وخافت الحكومذة والعلمذاء مذن  (13)

 انتشارها دتى ألقي القبض على الشيرا   ودوكم وقتل. 
 

 :  نهاية الشيرازي -3

                                                 
المير ا الفصل األول المذر ا  –ه وانظر . دقيقة البابية والبهائية ل. محسن عبدالحميد  75ه وانظر : البهائية تاريخها وعقائدها ص  45انظر : البابية المقال األول ص ( 12)

 .  39علي محمد الباب ص 

 .  11 – 10ه لمجموعة من الكتاب ص البهائية رأس األفعي  ( 13)



مواقذذف دا مذذة  ذذد البذذاب  -دذذاكم  ذذيرا –لقذذد كذذان للحذذاكم دسذذين خذذان 

الشيرا   ورفقتا  دير استدرخ الشيرا   وأالن لا القوله واعتذر عما صدر 

منا من إهانة لا وألتباعا سابقا ه وأوهمذا أنذا قذد تابعذا أيضذا  علذى فكذرة البابيذة 

 وسائر الدعاوى التي جاء بها الباب. 

علماء ليقيم عليهم الحجة في صدق الباب كما أوهمذاه ثم استدعى الحاكم ال

وكان قد عهد إليهم بأن يصبروا في مخاتلة الرجل وأخذ االعتراف منا بخا يده 

فذذي سذذائر عقائذذده الباطلذذةه وأوهمذذا بذذأن كذذل مذذن سذذيجرأ علذذى إظهذذار الكفذذر بذذا 

فسيكون القتل مصيره  فاطمأن الباب ودضر مجلس العلماء ثابت الجنان طافي 

رأة ثم بالأ الجميع بقولذا: ))إن نبذيكم لذم يخلذف لكذم بعذده غيذر القذرآن فهذاكم الج

 كتابي البيان فاتلوه واقرءوه تجدوه أفصح عبارة من القرآن((. 

وكظم العلماء ثورتهمه ثم طلب الحاكم إلى الباب أن يسجل ما يذدعوه إليذا 

ينضذح كفذذرا  كتابذة ففعذل ذلذكه ثذم نظذر العلمذاء فذذي مذا كتبذا الشذيرا   فذإذا بذا 

وخروجذذا  عذذن اإلسذذال ه فمذذا كذذان مذذن الحذذاكم إال أن صذذب جذذا  غضذذبا علذذى 

الشيرا   قائال لا: ))ف،عذبنك لعلك ترجع عن غيك(( ثم  ربا  ذربا   ذديدا  

وأمر أن يطاف با فذي األسذواق علذى لابذة  ذوهاءه وأن يعلذن التوبذة مذن كفذره 

 على منبر المسجد الكبير. 

رجوعذا مذن كذل مذا العذاه وأنذا علذى ليذن االثنذي ثم ارتقى المنبر وأعلن 

ه ولكن أتباعذا  (15)ه ثم ألقي با في غيابة السجن  (14)عشرية  ألنا الحق اليقين 

ظلذذوا ينشذذرون فكذذرة المهديذذة والبابيذذة وسذذائر األفكذذار الشذذريرةه وعذذوا  النذذاس 

 يتناقلونها بكل لهفة لموافقتها هوى في نفوسهم. 

لر  عامة الشعب اإليراني واستيقظت الحكومة ولما تجاو  األمر الحدا وأ

في إيران على مدافع هاالء وبنالقهم يقتلون المسلمين ويستبيحون مذنهم كذل مذا 

يشاءون في معار  لامية واغتياالت متنوعةه ويدعون إلى ظهور المهد  وإلى 

اجتمذع عذذدل كبيذر مذذن العلمذاء والفقهذذاء وكفذروا البذذاب وأعلنذذوا –كتابذا المقذذدس 

 عن اإلسال  ووجوب قتلا باألللة الدامغة. مروقا 

إال أن داكم والية أصبهان الذذ  تظذاهر باإلسذال  ويسذمى منذوجهر خذان 

إخفذذاءه فذذي قصذذره معذذز ا   -اسذذتطا،–األرمنذذي وهذذو صذذليبي العقيذذدة والهذذوى 

 مكرما  ليطعن با اإلسال  والمسلمين من الخلف. 

                                                 
 ألن خصوما اثنا عشرية ه وإال فأين الحق واليقين في المذهب االثني عشر  إ  ( 14)

 .  87-85بتصرف عن البهائية لعبد الردمن الوكيل ه انظر ص  ( 15)



المخبذأ إلذى أن تذوفي  وكان الشيرا   يصدر توجيهاتا إلى أتباعا من هذا

هذا الحاكم وخلفا جورجين خانه فكتب هذا إلذى الحكومذة فذي طهذران يخبذرهم 

عن وجول الشيرا   فألقي عليا القبض وأمر المير ا أقاس رئيس الذو راء أن 

 يعتقل الشيرا   في قلعة ماه كوه ومكر معتقال  دوالي ثالث سنوات. 

 

 :  وما تم فين من خطط (16)مؤتمر بدشع  -4

ودينما أدسا البابيون من أنفسهم القوة وكان  عيمهم الباب معتقال  قرروا 

 عقد ماتمر لهم ليبحًوا فيا: 

 أمر الباب وكيفية خالصا من السجن دتى ولو بالقوة.  .1

 نسال  ريعة اإلسال  وإظهار  رائعهمه وهذا أهم ما عقد لا الماتمر.  .2

ت(( دضذر فيذا جميذع بد ))  وقد تم بالفعل عقد هذا الماتمر في صحراء

 عماء البابيةه وكان من بينهم غانية البابيين الخليعذة أ  سذلمى  ريذن تذاخ التذي 

كانت تلقب بقرة العين وبالطاهرةه وهي ذات جمال فذائق وأنوثذة ثذائرة تسذتميل 

بجمالها أغمار الناسه وكانت هذي القذوة الحقيقذة فذي الظذاهر فذي هذذا المذاتمره 

 المقا  لذكرها هنا. ولها أخبار طويلة ال يتسع 

وفي هذا الماتمر الخليا من الرجال والنساء ال تسأل عمذا جذرى فيذا مذن 

اإلباديذذة والخمذذر والفذذرق والمذذرق واألفعذذال القبيحذذة والتذذي أقلهذذا إبادذذة الزنذذى 

وجميذذع مذذا يشذذتهيا الشذذخصه ثذذم أ ذذافوا إلذذى هذذذا أيضذذا  إقذذرار نسذذال الشذذريعة 

ار أنا المهد  الذ  ينسال  ريعة محمد اإلسالمية بمجيء الباب الشيرا   باعتب

 صلى هللا عليا وسلم . 

ولعوى البابية هذه إنمذا هذي سذتار السذتجالب النذاس إلذى البابيذةه وألنهذم 

يعتقدون أن الشيرا   ليس بابا  فقا أو مهديا ه بل هو رسول مًذل سذائر الرسذل 

النسذبة ولا  ريعة خاصة بذاه وأقذر فذي المذاتمر أدكذا  الخطذا لتنفيذذ مذآربهم ب

 (17)لنسال الشريعة اإلسالمية بتحريض  ديد من تلك الغانية الملقبة بقذرة العذين 

 . 

وانفتحذذت علذذى دكومذذة طهذذران مصذذائب كًيذذرة مذذن البذذابيين ودذذروب 

مشتعلةه فرأت الحكومة وعلى رأسها ناصر الدين  اه القاجار  قتل الشيرا   

ا االسذذتمرار علذذى رأس الفتنذذة فجذذيء بذذا وأظهذذر تراجعذذاه ولكذذن لذذم يكذذن لينفعذذ

                                                 
 بد ت صحراء في إيران .  ( 16)

 .  5البهائية لمحب الدين الخطيب ص  ( 17)



خداعا ومراوغتا فتقرر قتلا وقتل كبار أتباعا المسجونين معا في صبيحة يو  

  . 1849–هـ 1265من  عبان سنة  27االثنين 

ولما علم الشيرا   بهذا الحكم  ده انهارت قواه وأسذقا فذي يذده وصذار 

يبكي وينوق وغمره الذهول العميق والشرول دتى فهذم أصذحابا فذي السذجن أن 

نا  أمرا  قد قرره ولكنهم ما أرالوا أن يسألوه فاستفاق بعد منتصف الليل وبذدأ ه

 :  (18)يرلل أبياتا   عرية منها 

 فكم قد رام مثلك ما تروم*** تروم الخلـد في دار المنـايا 

 تنبــن للمنيـة يـا نؤوم*** تنام ولم تنم عنـك المنايـا 

 الدنيا يدوم فمـا شيء من*** لهوط عن الفناء وأنع تفنى 

ويروى عنا أنذا طلذب مذن يقتلذا فذي السذجن فذي تلذك الليلذة دتذى ال يذرى 

المهانة والذل ثم القتل في صبيحة هذه الليلةه وقذال ألصذحابا: لذو فعذل أدذد مذن 

 .  (19)األدباء هذا لكان ما فعلا عين الصواب 

ولمذذا اسذذتعد لذذذلك المذذال محمذذد علذذي الزو نذذي ارتعذذد الشذذيرا   وتراجذذع 

رأى سيفا مسلوال  وبدأ هو وأصذحابا فذي النحيذب والبكذاءه وفذي الصذباق دينما 

اقتيد هو والزو ني وكان يوما  مشهولا  فقد ادتشد الناس رجذاال  ونسذاء  وأطفذاال  

 من كل مكان ليروا تنفيذ دكم اإلعدا . 

ثم جيء بمجموعة من الجنول وصوبوا بنالقهم إليا فوقع أ الء ممزقة فيا 

 عشرين رصاصة لم تخطئ منها واددة. أكًر من بضعة و

ولقد كان لهذه الحالثة ألم  ديد في نفذس قنصذل الذروس الذذ  دذاول بكذل 

جهده أن ينقذه ليتم با تنفيذ مذآرب الحاقذدين علذى اإلسذال ه ولقذد سذر المسذلمون 

بقتلا ونهاية فتنتاه ثم امتد القتل بعد ذلك إلى جميع  عماء البابية مًل قرة العين 

 .  (20)وغيرهم  والكا اني

وكان قد استمر في  اللتا متدرجا  مذن كونذا البذاب للمهذد  إلذى أنذا هذو 

 (21)المهد  إلى النبوة وأخيرا  إلى األلوهيةه وكان أتباعا ينالونا بالرب وباإللا 

ه وقد أذلا هللا في أماكن كًيرة أما  الناس بعد مناظراتذا ويضذرب  ذربا  مهينذا  

أن المتذذذآمرين علذذذى إثذذذارة التفرقذذذة بذذذين المسذذذلمين ه إال  (22)ثذذذم يبذذذد  التوبذذذة 

                                                 
 .  30دقيقة البابية والبهائية ص  ( 18)

 . 73البهائية لعبد الردمن الوكيل ه ص ( 19)

الحكذم علذى البذاب  19قتل الشيرا   ه وانظر : لراسذات عذن البهائيذة والبابيذة ص  92نهاية الباب ه وانظر : البابية عرض ونقد ص  107انظر : البهائية للوكيل ص ( 20)

 باإلعدا  . 

 ه  فقد نقل نصوصا  كًيرة في هذا تحت عنوان لعواه األلوهية والربوبية .  182رض ونقد ص وانظر : البابية ع ( 21)

 .  180-170وانظر : البابية عرض ونقد ص  ( 22)



والراغبين في اإلبادية ونسال الشريعة اإلسالمية كانوا يدفعونا لفعا  ويهيئون لا 

 الجو المالئم لمًل هذه الدعاوى الكاذبة. 

وقذذد أسذذفرت الديانذذة البابيذذة عذذن إنكذذار القيامذذة ومذذا جذذاء فذذي وصذذفها فذذي 

ق اإللهية في مظهر بشر  جديده وأن البعر القرآن الكريم و عم أنها قيا  الرو

هو اإليمان بألوهية هذا المظهره وعن لقاء هللا يو  القيامذة بأنذا لقذاء البذاب ألنذا 

هو هللاه وعن الجنة بأنها الفرق الذ  يجذده الشذخص عنذدما يذامن بالبذاب وعذن 

نذا النار بأنها الحرمان من معرفة هللا في تجلياتا في مظذاهره البشذريةه و عذم أ

 البر خ المذكور في القرآنه ألنا كان بين موسى وعيسى. 

دذول مفهذو  الرجعذة  –كما أنا خذرخ عذن تعذاليم اإلماميذة االثنذي عشذرة 

ديذر بينهذا بأنهذا رجذو، الصذفات اإللهيذة وتجليهذا مذع آثارهذا فذي مظهذر جديذذد 

للحقيقة اإللهيةه ثم ألغى الصلوات الخمس وصذالة الجمعذة وصذالة الجماعذة إال 

الجنا ةه وقرر أن الطهر من الجنابة غير واجبه وأن القبلة هي البيت الذ   في

ولد فيا بشيرا اه ومكان سجنا والبيوت التي عاش فيها هو وأتباعاه وهي نفس 

 األماكن التي فرض على أتباعا الح  إليها. 

وأما الصو  فهو تسعة عشر يوما ه يصو  الشخص فيا من  روق الشمس 

زكاة خمس العقار تاخذ فذي آخذر العذا  مذن رأس المذال ويذدفع إلى غروبهاه وال

 للمجلس البابي المكون من تسعة عشر عضوا . 

وأما الزواخ فهو إجبار  بعد بلوغ الحالية عشره ويكفذي ر ذا الطذرفين 

ويجو  وقو، الطالق تسع عشرة مرةه وعدة المطلذق تسذعة عشذر يومذا ه وعذدة 

وجت األرملة فيجب لفع الدية كاملة على المطلقة خمسة وتسعون يوما ه وإذا تز

من يتزوخ بهاه وليس في لين البابية نجاسة لشيء ألن اعتناق البابية يطهر من 

كل  يءه ويجب لفذن الميذت فذي قبذر مذن البلذور والمرمذر المصذقوله وو ذع 

 خاتم في يمناه منقوش فقرة من كتاب البيان. 

لذد والذزوخ والزوجذة والميراث يكون لسذبعة أ ذخاص مذن القرابذة هذم الو

 واألب واأل  واألخ واألخته والمعلم. 

والعيد الرئيس عند البابية هو عيد النيرو  ومدتذا تسذعة عشذر يومذا ه كمذا 

 أنا يجب على البابي أن يستقبل الشمس بالسال  في صباق كل يو  جمعة. 

وقد در  الباب على أتباعا قراءة القذرآن ووجذوب إدراقذا وسذائر الكتذب 

المخالفةه ومن هنا قاموا بإدراقها كما اعتبروا كل من لم يدخل في ليذنهم كذافرا  

 .  (23)دالل الد  
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 :  الكتاب المقدس للبابية -5

كتب علي محمذد الشذيرا   كتابذا الذذ  سذماه البيذان وهذو كتذاب ))البيذان 

الذ   عم فيا أنذا منذزل مذن عنذد هللا وأنذا ناسذال للقذرآن وأنذا أفضذل العربي(( 

الكتب المنزلة على اإلطالقه بل وتحدى الجن واإلنس أن يذأتوا بمًلذا علذى دذد 

 .  (24) عم الشيرا   

قذذال الشذذيرا   فذذي بيانذذا المزعذذو  فذذي اللذذوق األول مذذن آيذذات الذذودي 

 )) ئون الحمراء((: 

ين وإنذذا قذذد جعلنذذا  بذذا عظيمذذا  عظيمانذذا  إنذذا قذذد جعلنذذا  جلذذيال  للجذذالل -1

للعذذاظمينه وإنذذا قذذد جعلنذذا  نذذورا  نورانذذا  للنذذورينه قذذد جعلنذذا  ردمانذذا  

رديما  للرادمينه وإنا قد جعلنا  تميما  للتامين. إلى أن يقول: قل: إنا قد 

جعلنا  مليكانا  مليكا  للمالكينه قذل: إنذا قذد جعلنذا  عليانذا  عليذا  للعذالينه 

 .  (25)قد جعلنا  بشرانا  بشيرا  للبا رين  قل: إنا

ومن قولا: ))تبار  هللا من  مال مشمال  مياله تبار  هللا من بذخ مبذخ  -2

بذياله تبار  هللا من بدء مبتدأ بد ءه تبار  هللا من فخذر مفتخذر فخيذره 

تبار  هللا من قهر مقهر قهيره تبار  هللا مذن غلذب مغتلذب غليذب. إلذى 

 .  (26)من وجول موجول جويد(( أن يقول: وتبار  هللا 

وقذذال متحذذديا  اإلنذذس والجذذن علذذى أن يذذأتوا بحذذرف مذذن مًذذل مذذا فذذي بيانذذا 

المنزل من هللا بزعما: ))يو  نكشف السذاق عذن سذاقهم ينظذرون إلذى الذردمنه 

وذكره في األرض المحشر قريبا  فيقولون: يا ليتنا اتخذنا مع الباب سبيال  إمامكم 

د هللا فذذي أ  الكتذذاب بذذالحق علذذى الحذذق مشذذهوله لذذو هذذذا كتذذابي قذذد كذذان مذذن عنذذ

 اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمًل هذا الكتاب بالحق على أن يستطيعوا. 

ولو كان أهل األرض ومًلهم معهم علذى الحذق ظهيذرا ه فوربذك الحذق لذن 

 (27)يقدروا بمًل بعض من دروفا وال علذى تأويالتذا مذن بعذض السذر قطميذرا  

هذا الهذيان التافذا الذذ  فضذلا علذى كتذاب هللا المنذزل علذى محمذد ((ه إلى آخر 

                                                                                                                                                                  
  ريعة الباب وتعليماتها .  187الًالر ص 

: إذا أرلت تفصذيل ديذاة الميذر ا فراجذع مطذالع األنذوار ه ومفتذاق بذاب األبذواب ه والبذابيون  40قال الدكتور محسذن عبدالحميذد فذي كتابذا دقيقذة البهائيذة والبابيذة ص  ( 24)

اق الحسذني ه واسذم الكتذاب كذامال  البذابيون والبهائيون ه والكتاب األول مالفا يسمى محمد  رند  ه والًاني مالفا مير ا محمذد مهذد  خذان ه والًالذر مالفذا عبذدالر 

 والبهائيون ما يهم ودا رهم . 

 .  99ه نقال  عن دقيقة البابية والبهائية ص  282انظر : مفتاق باب األبواب ص  ( 25)

 نفس المصدر السابق .  ( 26)

ه وانظذر : كتذاب البيذان للشذيرا   منقذوال  بكاملذا فذي كتذاب خفايذا  80وكيذل ص ه نقذال  عذن البهائيذة لل 309انظر : تاريال البابية للدكتور مير ا محمد مهد  خان ص  ( 27)

 البهائية . 



صلى هللا عليا وسلم الذ  ال يأتيا الباطل من بين يديذا وال مذن خلفذا تنزيذل مذن 

 دكيم دميد. 

ولذذيس هذذذا فقذذا  بذذل تحذذدى الجذذن واإلنذذس ومذذًلهم معهذذم أن يذذأتوا بذذبعض 

الحروف التي ورلت فيا. ودينما يقارن اإلنسان بين كذال  هللا عذز وجذل وكذال  

 مًل هاالء السخفاء الدجاجلة يتبين لا نور الحقه وبضدها تتميز األ ياء. 

وبعذذد أن انتهذذى أمذذر البذذاب الشذذيرا   قذذا  صذذرا، دذذال جذذدا  علذذى تذذولي 

الزعامة البابية وما بعدها بين دسين علي الما ندراني و عماء البابيذةه متمًلذة 

في أخيا صذبح األ له وقذد أخذذ دسذين علذي الما نذدراني منهذا نصذيب األسذده 

مذذن  وهزمذذت البابيذذة علذذى يديذذا  ذذر هزيمذذة فذذي أدذذداث طويلذذة قذذد ال يكذذون

 الضرور  سرلها هنا كاملة  بل نشير إلى أهم ما وقع فيها فيما يأتي. 

 :  هزيمة البابية -6

لقد خاض البهائيون بزعامة دسين الما نذدراني مواجهذات عنيفذة وجذدال 

 كبير وسفك لماء وتآمره وأديانا  خدا، ومراوغة البابية. 

لعالميذذة بالتأييذذد وكذذان مذذن دذذظ البهائيذذة العميلذذة أن وقفذذت معهذذا اليهوليذذة ا

وتهيئة الظروف النتشارها وإماتة البابية األ لية أتبا، يحيى صذبح األ ل الذذ  

أخذ الزعامة بعد الباب الشيرا   بوصية من الشيرا   لاه فاختطفها منا أخوه 

دسين الما نذدرانيه ولقذد هذاجم الما نذدراني أخذاه صذبح األ ل وأتباعذا بكذال  

 وكالماه وأنا هو المظهر اإللهذي وصذادب نسذال طويل  اعما  أنا من ودي هللا

 الديانات كلها. 

و عذم أن البيذان الذذ  ألّفذذا الشذيرا   وأكملذا صذذبح األ ل إنمذا كذان مذذن 

 وديا هو. ))فاعتبروا يا أولي األلباب((. 

وفسر هو وأتباعا وصية الشيرا   بالبابية إلذى يحيذى صذبح األ ل بأنهذا 

 نذذدراني لخذذوفهم عليذذا فذذي ذلذذك الوقذذته خطذذة لتحويذذل أنظذذار النذذاس عذذن الما

 ونشطوا في بر الدعايات السيئة  د البابية األ لية. 

وقد ظل صبح األ ل يواصل بر الدعاية  د البهائية بكل وسيلة وهو في 

منفاه في جزيذرة فامذا جوسذتا بقبذرصه وألذف المالفذات الكًيذرة فذي بيذان كذذب 

ور كانت تسير فذي غيذر صذالحا الما ندراني ونشر الدعايات  دهه إال أن األم

   عن اثنين وثمانين سنة. 1912إلى أن هلك في سنة 



بعد أن أوصى باألمر من بعده البنا المير ا محمد هال ه مع أنا مذا كذان 

ه وقد تفرق بقية أتباعا بعد ذلك وانتهت البابية التي الدقتها  (28)لا ما يوصي با

 ائية. مطارلة البهائية في كل مكان وصلت إليا البه

ولم يفد البابية  يئا  ذلك الودي الذ  لفقا  عيمهم الشيرا   دين قال فذي 

كتابا البيان: ))ال إلا إال أنت لك األمذر والحكذمه وأن البيذان هديذة منذي إليذك((ه 

ديذذر فسذذر البذذابيون هذذذا الكذذال  علذذى أنذذا موجذذا إلذذى يحيذذى صذذبح األ له بينمذذا 

ء في دقذا قذول يحيذى: ))خذذوا مذا العجل دسين كما سماه أخوه صبح األ ل جا

أظهرنا بقوة وأعر وا عن اإلثم لعلكذم تردمذون إن الذذين يتخذذون العجذل مذن 

بعد نور هللا أولئك هم المشركون(( على أن اإلثم والعجل المقصول بهمذا دسذين 

 .  (29)الما ندراني 

لقد أفنذى دسذين الما نذدراني أتبذا، يحيذى صذبح األ ل بحذد السذالقه ولذم 

يهم أ  إدساس بالردمة أو اللين  ألنا في عجل  ذديد للوصذول إلذى مذا يأخذه ف

يهدف إليا من آمالا العريضةه ولما كان الغرض يتعلق بدراسة البهائية وآرائها 

فإننذا نكتفذي –وبيان مذا وصذلت إليذا مذن نفذوذ وانعكاسذات فذي العذالم اإلسذالمي 

ت علذى أنقذاض البابيذة بذكر اإل ارات السذابقة فذي بيذان نشذأة البهائيذة التذي قامذ

 التي قامت هي األخرى على أكتاف الر تية بتأسيس من الشيخية الضالة. 

 فمن هي البهائية وكيف قامتإ 
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 الفصل الًاني

 خطر البهائية
 

قبذذل الذذدخول فذذي تفاصذذيل أمذذور البهائيذذة ينبغذذي أن أذكذذر بمذذا أجمذذع عليذذا 

العلماء العارفون دقيقة هذه الطائفة من  ذدة خطرهذا علذى المسذلمين ومذا تبيتذا 

 لهم من نية السوء. 

ذلك أن البهائية هذي إدذدى الحركذات الهدامذة التذي ادتضذنتها الصذهيونية 

سذالميه وقذد عرفنذا فيمذا سذبق أنهذا العالمية لهد  األليذانه وخصوصذا  الذدين اإل

وريًة البابية بعذد هذال  الشذيرا  ه بعذد أن ادتذدمت بذين البابيذة والبهائيذة تلذك 

الخالفذذات علذذى السذذلطة والزعامذذة الدينيذذةه ديذذر خرجذذت البهائيذذة منهذذا هذذي 

 المنتصرة في النهاية. 

 وقد تسربت البهائية إلى أذهان كًير من الناس في أثذواب براقذة وأسذاليب

مختلفةه ولقد كان لهذم لور بذار  فذي مصذر ونشذاط أقلذق الذرأ  العذا  فذي سذنة 

  ه وكتب عنها دينذا  رجال الفكر في الصحف والمجالت. 1972

وتمذذت محاكمذذة البهذذائيين واتضذذح أنهذذم فئذذة خارجذذة علذذى جميذذع األليذذان 

السماويةه وتحت  عامة نبيهم المزعو  أو ربهم بهاء هللا الذذ  دذول الحذ  إلذى 

مزارات البهائية في إسرائيله واختذر، لذا  ذريعة مذن أفكذارهه ودذّول الكعبذة ال

إلى المكان الذ  هو فياه ولهم نشذاط ظذاهر فذي محاربذة جميذع األليذان وأهمهذا 

اإلسال ه كما أن لهم نشاطا  خفيا  ومنشورات تذدعو إلذى نبذذ اإلسذال  فذي البلذدان 

 التي يخافون فيها من بط  المسلمين بهم. 

هور تخالف الشهور اإلسالمية وعذالات تخذالف العقائذد اإلسذالمية ولهم  

 ومحافل وخاليا مندسة ومبًوثة بين صفوف المسلمين. 

ولقد دوربت البهائية واعتبرت عذدوة األليذان جميعذا  ودظذر نشذاطها فذي 

كذذل مذذن مصذذر وتركيذذا وإيذذران بعذذد اطذذال، علمذذاء هذذذه البلذذدان علذذى نوايذذا هذذذه 

الصهيونية العالميةه منذ أن تزعمهذا الما نذدراني الذذ   الطائفة المجرمة عميلة

 عم لنفسا ألقابا  وصفات ال تليق إال باهلل عز وجله تبعا  لشيخا الشيرا   الذ  

 عم قبل أن يقتل  ر قتلة بأنا المظهر اإللهيه ديذر دلذت فيذا الحقيقذة اإللهيذة 

 .  (30)نفسا  أتم دلوله وأنا أيضا  دقيقة كل نبي وقديس ورسول بل هو هللا

ثم جاء البهذاء وأغذرق فذي الزيذارة علذى تلذك األوصذاف كلهذا و عذم تلذك 

المزاعم كلهاه و ال عليها ما جال بذا خيالذا الواسذع فذي التعذاليه ديذر  عذم أن 
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البذذاب نفسذذا إنمذذا جذذاء هذذو وسذذائر الرسذذل للتبشذذير بمجذذيء البهذذاءه فهذذو الممًذذل 

 .  (31)تعالى عن إلحالهم –الوديد لبهاء هللا عز وجل الذ  هو متمًل با 
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 الفصل الًالر

 زعيم البهائية
ماسذذس هذذذه الطائفذذة يسذذمى دسذذين علذذيه وأبذذوه يسذذمى عبذذاس بذذزر   -1

 النور  الما ندراني. 

ولد دسين علي النور  الما ندراني في قرية من قرى الما نذدران فذي  -2

 هـ. 1233إيران تسمى نوره وقيل: ولد في طهران في سنة 

ودين ظهرت البابية لم يكن هذا الرجل معتبرا  من دروف ))دذي(( التذي 

نظمهذذا البذذاب الشذذيرا  ه وال كذذان لذذا ذكذذر مشذذهور فذذي أول قيذذا  البابيذذةه وقذذد 

 هـ وهو في السابعة والعشرين من عمره. 1260سنة  اعتنق البابية

وقد وجد في نفسا على الباب الشيرا  ه إذ لم يجعلا من دروف دذي أ  

صفوة  عماء البابيةه بل جعل أخاه يحيى صبح األ ل منهمه ولكن الما ندراني 

استطا، كظم غيظا وأسرا ذلك في نفسا على البابه إال أنا ظل يتحذين الفذرص 

 وجد فرصتا دينما عقد البابيون ماتمرهم في صحراء بد ت.للظهوره و

دير هيأ للماتمرين كل وسائل المتعة والترفه واستحوذ على قرة العذين 

غانية البذابيينه واسذتحوذت هذي األخذرى عليذاه وكانذا أسذاس المذاتمرين وأهذم 

البذار ين فيذاه إال أن الما نذدراني كذان يخفذي نفسذا فذي أول المذاتمر ليتحا ذذى 

صذذومة مذذع المذذاتمرينه ولكنذذا ظهذذر فذذي آخذذر المذذاتمر ليقطذذف ثمرتذذا دذذين الخ

تصذر علذى نسذال الشذريعة اإلسذالمية  -كمذا سذماها الشذيرا   -كانت قرة العذين

 بالشريعة البابية. 

ودينمذذا تأ مذذت األمذذور بينهمذذا وبذذين بقيذذة المذذاتمرين تذذدخل الما نذذدراني 

بتفسذيرات باطنيذة ويذزعم  لصالح قرة العينه وأخذ يقرأ سورة الواقعة ويفسرها

لهذذم أن القذذرآن نفسذذا فيذذا إ ذذارة قويذذة لنسذذال  ذذريعة اإلسذذال  بشذذريعة البذذابه 

فاجتمعذذت الكلمذذة علذذى طاعذذة قذذرة العذذين التذذي جعلذذت نفسذذها بعذذد ذلذذك طائعذذة 

أو لقذب نفسذا هذو  -بهذاء هللا–للما ندراني تما  الطاعة ولقبتا على أدد األقذوال 

ه أو لقبا اليهول لتحقيق ما في كتبهم من  (32)نفسا بهذا اللقبه بعد أن تعاظم في 

ه عنذذدما يذذأتي لاليحذذاء بذذأن  (33)ذكذذر بهذذاء هللا ورب الجنذذول الذذذ  يقذذيم لولذذتهم 

مجذذذيء الما نذذذدراني يعتبذذذر مذذذن جملذذذة اإلرهاصذذذات لمجذذذيء رب الجنذذذول إلذذذا 

 إسرائيل بزعمهم. 
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 :  ْقافتن

تلقذذى الما نذذدراني العلذذو  الشذذيعية والصذذوفية وهذذو صذذغيره وتذذزعم كتذذب 

البهائية أنا كان يتكلم في أ  مو و،ه ويحل أ  معضذلة تعذرض لذا ويتبادذر 

فذذي المجذذامع مذذع العلمذذاءه ويفسذذر المسذذائل العويصذذة الدينيذذةه وهذذو لذذم يتجذذاو  

 .  (34)الرابعة عشرة من عمره 

بذار المهذد  وقذراءة كتذب الصذوفية وكان  ذغوفا  بمذا يتعلذق بالمهذد  وأخ

والفالسذذفة والباطنيذذةه إال أنذذا دينمذذا عظذذم فذذي نفسذذا وجذذاء بتخريفاتذذا اإللحاليذذة 

ه  (35) عذذم أنذذا أمذذي ال يعذذرف  ذذيئا ه ولكذذن هللا ألهمذذا العلذذو  والمعرفذذة جميعذذا  

وكان محبا  مائال  ألقوال الصوفية  -وكتب ما كتب من أقوال تعد من أ نع الكذب

إلى أفكار البراهمة والبوذيين والباطنية والمانويةه وغيذر ذلذك مذن  -و طحاتهم

المذاهب التي كان يغترف منها مدعيا  أن كالما ودي وظهور لكذال  هللا تعذالىه 

ولقد ذكر العلماء أقواال   نيعة في تناقض الما ندراني دذين العذى أنذا أمذي مذع 

 . (36)ما لفقا في كتبا من أقوال الناس 
 

 :  أسرتن ألعداء اإلسالم والمسلمينعمالتن هو و

كانت أسرتا عميلة وفية للروسه فقد كان أخذوه األكبذر كاتبذا  فذي السذفارة 

 الروسيةه وكان  وخ أختا المير ا مجيد سكرتيرا  للو ير الروسي بطهران. 

ولذلك كان الجاسوس الروسي كنييا ل الجوركي من بنذاة البابيذة األوائذله 

ذا الميدان  بل إن اليهول أيضا  لخلوا فذي خدمذة هذذه وليس الروس وددهم في ه

 النحلة أفواجا  مع  دة تعصب اليهول لدينهم ولجنسهم وادتقارهم اآلخرين. 

وهدفهم وا ح من هذه المسارعة وهو لعم هذه النحلة ظذاهرا  ليوجهوهذا 

لخدمتهمه كما تم ذلك بالفعل وبالتعاون أيضا  مع سذائر أجهذزة التبشذير العذالمي. 

إال فمتى كان اليهول يحبون خدمذة اإلسذال  والمسذلمين علذى دذد مذن يذزعم أن و

 البهائيين مسلمون. 

لقذذد ألر  اليهذذول وهذذم يسذذعون دًيًذذا  المذذتال  لولذذة باسذذمهم أن أ  لعذذوة 

تقبل فكرة محو الجهال في سبيل هللا تعالى وتستهجنا ألركوا أن هذه الدعوة هي 

 إددى الروافد التي تمدهم بالقوة. 

فكيذذف إذا كانذذت تلذذك الذذدعوة إنمذذا تقذذو  مذذن األسذذاس علذذى أكتذذاف اليهذذول 

وعلى تجمعهم في فلسطينه فإن الما ندراني نفسا قال في الودي الذذ   عمذا: 
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))قل تاهلل الحق إن الطور يطوف دول مطلع الظهذوره والذروق ينذال  مذن فذي 

  ذوقا  للقائذا الملكوت هلموا وتعالوا يا أبنذاء الغذرور. هذذا يذو  فيذا سذر كذر  هللا

وصاق الصهيون قد أتى الوعد وظهر ما هو المكتوب في ألواق هللا المتعالي((ه 

وهذا النداء إنما هو موجا إلى اليهول ليعولوا من كل مكان إلى امتال  فلسذطين 

عباس عبد البهاء  -كما سمى نفسا–وغيرهاه وإقامة لولتهمه وجاء ابنا أو عبده 

 ق بعده فقال: فأجلى الحقيقة بما ال و و

))وفي  مان ذلك الغصن الممتا ه وفي تلك الدورة سيجتمع بنذو إسذرائيل 

فذذي األرض المقدسذذةه وتكذذون أمذذة اليهذذول التذذي تفرقذذت فذذي الشذذرق والغذذرب 

 والجنوب والشمال مجتمعة((. 

إن هذا الكال  ليس إخبارا  بالمغيبذات ولكنذا إخبذار عذن مذاامرات محكمذة 

األرض المقدسذةه عذاش عبذد البهذاء ووالذده مذن قبلذا لعولة اليهول وتجمعهم في 

أول خيذذوط تنفيذذذها وال يزالذذون إلذذى اليذذو  يعملذذون علذذى إخراجهذذا لذذيال  ونهذذارا ه 

 وسرا  وإعالنا . 

وتاريخنا في هذا العصر إنما هو  ذاهد علذى نجذاق تلذك المخططذات بكذل 

دهم و وقه و ذاهد علذى جذر  البهائيذة ومسذايرتها لليهوليذةه و ذاهد علذى دقذ

على اإلسال  وأهلذا. لقذد امتزجذت أفكذار البهائيذة بأفكذار اليهذول وأصذبح لليهذول 

 فضل كبير على عميلهم البهاءه فقد آ روهه وآووهه وهيئوا السبل لنشر أفكاره. 

وكان على البهاء أن يرل جميلهم هذا بأن يضم فكره إلى أفكارهمه ويوجذا 

لهم عقذول النذاس لتقذبلهم وتر ذى باسذتعمارهمه ونجذد ذلذك متمذًال  فذي األمذور 

 اآلتية: 

العى اليهول أن الموجول بأيديهم في الكتاب المقدس دسب  عمهم من  -1

البشارات بنبي يبعر بعد موسى وعيسى ليس هو محمدا  عليا السذال   

بل إن تلك البشارات إنما تشير إلى نبي يبعر في القرن التاسذع عشذره 

القرن الذذ  ظهذر فيذا البهذاءه وأن تلذك البشذارات انطبقذت تمامذا  علذى 

 مناه وأن نصب خيا  البهاء على جبذل الكرمذل قذد أ ذارت  البهاء في

 إليا التوراة واإلنجيل. 

بالنبوة واعترفذوا  (37)وأن اليهول في  من النبي عليا السال  إنما أقروا لا 

بإثبات البشارات با تملقا  واتقذاء لذا كمذا يفتذرونه وهذذا هذو السذبب فذي  عمهذم 

بذأن أهذل الكتذاب أخفذوا البشذارات  الذ  قوى في الرسول عليذا السذال  االعتقذال

                                                 
 أ  الذين آمنوا واعترفوا بنبوتا وبًبوتا البشارات والوصف الذ  لا عليا السال  في كتبهم  ( 37)



التي جاءت فيا. أ  دينما لم يصاردوه بأن هذه البشارات إنما تنطبق فقا على 

 رجل سيأتي فيما بعد ذلك وليس هو محمدا  صلى هللا عليا وسلم . 

ومن هنذا قذا  الميذر ا دسذين الما نذدراني مذدافعا  عذن اليهذول والنصذارى 

ر أهل الكتاب للنصذوص المًبتذة لنبذوة محمذد ومبطال  ما و حا القرآن من تغيي

 عليا السال  وإخفائهم لها. 

-فزعم أن هذذا الفهذم لتحريذف أهذل الكتذاب إنمذا هذو فهذم الهمذ  والرعذا،

وأن التصحيح كما يزعم هو أن التحريف الذ  وقع فيذا  -يقصد علماء المسلمين

إلى تفسذير آخذر  اليهول إنما هو تفسيرهم للفظ الدال على نبوة محمد عليا السال 

 ال يدل علياه وإال فهم دسب رأيا لم يغيروا ولم يبدلوا. 

ثم  با دال اليهول في امتناعهم عن التسليم بصفات الرسذول محمذد عليذا 

السال  بحال المسلمين الذين لم يامنذوا بذدعوة البهذاءه وفسذروا النصذوص لغيذر 

 صالحا وصالح لعوتا الممقوتة. 

بطالنها كل من  رق هللا صدره وآمن بما جاء  وهذه الفرية الكاذبة يعرف

في القرآن الكريم وتفهم معاني نصوصاه فيعرف أن ما ذكره عن تحريف أهذل 

 .  الكتاب وتغييرهم لا بحسب أهوائهم هو تفسير منا دسب هواه وفجوره

هيأ اليهول لعميلهم فذي عكذا قصذر البهجذة الذذ  صذار بعذد ذلذك مهذوى  -2

كعبذذتهم الجديذذدة دسذذب أمذذر هللا وإرالتذذا كمذذا أفئذذدة البهذذائيين وقبلذذتهم و

 يزعم البهاء. 

ا تمل كتابا األقدس على بشارات للصذهاينة واسذتيطانهم فذي فلسذطين  -3

وصاغ ذلك بعبارات تودي بأنا من علم الغيب وليس من معرفتا بسذر 

 الماامرات. 

لعذذا فذذي كتابذذا المذذذكور إلذذى تحذذريم الجهذذال وذلذذك بتحذذريم دمذذل آالت  -4

ه وأن الشذذخص خيذذر لذذا أن يكذذون مقتذذوال  ال قذذاتال ه فذذال الحذذرب مطلقذذا  

 جهال في عهده لليهول وال لغيرهم. 

ولتمييع  علة الجهال في نفوس الرجال أباق لهم لبس الحرير في نذص وادذد 

لل علذى تحذذريم الجهذذال وإبادذذة لذذبس الحريذره وهذذذا الذذنص ظذذاهر الداللذذة علذذى 

يلبس الحرير ويظهر النعومة وال  الدعوة إلى الميوعة والخمول فإذا كان الرجل

يحدث نفسا بالجهال بذل بذالهرب منذا فذأ  رجولذة تبقذى لذا بعذد هذذا وبعذد لبسذا 

 ه فحال مًل هذا أخطر من اليهول.  (38)الحرير 
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ولم تقتصر عمالذة الما نذدراني لليهذول فقذاه فقذد ظذل علذى اتصذال وثيذق 

نجليذز كبذار المجذرمين بالدول األجنبية المعالية لالسال ه وعلى رأس هاالء اإل

العالميين الذين نكبوا المسلمين بما لم يصل إليا أدد غيرهمه لقد عرف اإلنجليز 

أن قيا  دركذة الما نذدراني وانتصذارها إ ذافة جديذدة إلذى  -كما عرف اليهول–

 رصيدهم من األسلحة الفتاكة بالعالم اإلسالمي. 

خدمة اإلنجليزه فلقد  وقم أتم عبد البهاء ما كان أسسا الطاغوت الكبير من

منح اإلنجليز عبد البهاء وسا  اإلمبراطورية البريطانية في ادتفال أقاما الحاكم 

البريطاني ))أللنبي(( في بيتا وألقى كلمة َ َكَر فيها عبد البهاء وأنعم عليا بلقب 

 ))سير((ه فكان يدعو لهم بالنصر والتأييد ظاهرا  وباطنا . 

أن اإلنجليذز قذد خططذوا ونفذذوا بكذل مذا فذي  ومن هنا فال عجب دين تعلم

وسذذعهم لقيذذذا  الحركذذة البهائيذذذةه بذذاألموال وبالتأييذذذد المعنذذو ه وبتسذذذهيل تنقذذذل 

البهذذائيينه وتحذذذير كذذل مذذن يفكذذر فذذي صذذد طغيذذانهمه علذذى غذذرار مذذا فعلذذوه مذذع 

 عميلهم في الهند غال  أدمده ألن الهدف وادد والغاية واددة لكال العميلين. 

القاليانية نصذوص كًيذرة عذن هذذا العميذل القاليذاني وتبجحذا وفي لراسة 

بخدمة اإلنكليزه وإخالصا لهم ظاهرا  وباطنا ه وأن عقيدتا ستتسذع باتسذا، ملذك 

بريطانياه وقد أكد هذا المفهذو  هذو وخلفذاؤه كلهذمه وال يزالذون عليذا إلذى يومنذا 

 الحا ر. 

ل كذان علذى اتصذال ولم يكتف الما نذدراني بالعمالذة لالنجليذز واليهذول  بذ

وثيق بالروسه وكانوا يقدمون لا المساعدة والرعاية بسخاءه وال ألل على ذلك 

مذذن وقفذذة السذذفارة الروسذذية دذذين تحمسذذت لحمايتذذا عنذذدما عزمذذت الحكومذذة 

اإليرانية علذى تقديمذا للمحاكمذةه دينمذا قامذت محاولذة مذن جانذب البذابيين لقتذل 

 لشيرا  . الشاه انتقاما  لقتل  عيمهم علي محمد ا

فاتهم النور  بالتآمر على ذلك فآوتا السفارة ودذذرت ملذك إيذران ناصذر 

الدين  اه من المساس با  بذل وقذدمت السذفارة الحجذ  علذى بذراءة عمذيلهم مذن 

 تلك الماامرة الفا لة التي لبرها  عماء البابية الغتيال الملك. 

ل الشذيرا   ويتضح من اعتناء الروس با أنهذم اختذاروه لعمذالتهم بعذد قتذ

وا تروا  ميرهه وقرروا أن يجعلوه رئيسا  للبابيين بدل أخيا صبح األ ل الذ  

كان يقل عنذا مكذرا  ولهذاء ه وألجذل ذلذك كذان تنحيذة صذبح األ ل عذن المسذرق 

وإقامذذة دسذذين الما نذذدراني مقامذذا لمذذا رأوا فيذذا مذذن الذذدهاء والذذذكاء والمكذذر 

 ظروف. ومسايرة األمور والمما اة مع األدوال وال



ودينمذذا كذذان الما نذذدراني فذذي إيذذران كذذان وجذذوله هنذذا  يشذذكل دركذذة 

خطيرةه ولهذا أدست الحكومة أن خطره يتزايد فطلبذت مذن الحكومذة العًمانيذة 

نقلا إلذى لاخذل اإلمبراطوريذة التركيذة فنقذل إليهذاه وبذدأ يجهذر بدعوتذا البهائيذة 

ريد إقصاء صذبح فعار ا أخوه صبح األ ل بعد أن أدس أنا يحتطب لنفسا وي

األ له ومذذن هنذذا بذذدأ الشذذقاق بذذين األخذذوينه وبذذدأ الميذذر ا دسذذين علذذي يذذدبر 

المذاامرات  ذذد المخذالفين لذذاه وبعذد ظهذذور الخذالف بذذين األخذوين وأتبذذا، كذذل 

منهمذذا رأت الحكومذذة أن تبعذذد كذذل وادذذد عذذن اآلخذذر فنفذذت البهذذاء إلذذى فلسذذطين 

 ويحيى صبح األ ل إلى قبرص. 

فلسذذطين التأييذذد الكامذذل مذذن اليهذذول الذذذين كذذانوا فلقذذي دسذذين علذذي فذذي 

 يحاولون في تلك األثناء إقامة لولتهم وإسقاط الحكم العًماني. 

وقذذد تذذدرخ الما نذذدراني فذذي لعذذواهه فبذذدأ يبشذذر بأنذذا هذذو خليفذذة البذذاب 

الشيرا   ودده ثم العى أنا هو البابه ثم انتقل إلى لعوى أن الباب لم يأت إال 

ليبشر با كما كان يودنا مبشرا  بالمسذيحه ثذم العذى أنذا هذو نفسذا المسذيح الذذ  

 بشر عنا وأنا هو النبي والرسول إلى الناس. 

أذانا  صاغية لتلك االفتراءات لم يكتف بما العاه سابقا   بل تاقت  ولما وجد

تعذذالى هللا عمذذا يقذذول –نفسذذا إلذذى لعذذوى األلوهيذذةه وأن هللا ظهذذر فذذي صذذورتا 

 الظالمون. 

وكان إذا مشى في الطريذق أسذدل علذى وجهذا برقعذا  لذئال يشذاهد بهذاء هللا 

عا  وكتابا األقدس المتجلي في وجهاه وقد نشرت صورتا في بعض الكتب مبرق

مملوء بالدعوة إلى ألوهيتا وتصرفا في هذا الكون كما يريده و عذم أن الرسذل 

من أولهم إلى آخرهم لم يبعًوا إال مقدمة بين يد  ظهوره المتمًل في ظهور هللا 

 .  (39)تعالى قريبا  من خلقا 

هذه بعض األخبار التي ذكرها العلماء في كتبهم عن عمالذة هذذا الشذخص 

لوار المرتبذذة التذذي عا ذذها هذذو وخلفذذاؤه فذذي أدضذذان أعذذداء اإلسذذال ه وفذذي واأل

وقت توالذت فيذا الضذربات مذن كذل جانذب علذى الدولذة التذي كانذت تمًذل العذالم 

 اإلسالميه والتي كانت هي األخرى تدنوا إلى نهايتها رويدا  رويدا . 

فذذي الوقذذت الذذذ  نشذذا فيذذا دًذذاالت النذذاس وكبذذراء اللصذذوص وأصذذحاب 

المطامع واألخيلة المريض وساسة الشر والحقد القتسا  تركة الرجل المريضذة 
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في هذذا الجذو الخذانق والظذال  الحالذكه اسذتطا، هذاالء أن يصذطالوا فذي المذاء 

بمشذاكلها  العكر  أ  في غفلة من الحراسة اإلسالمية وانشغال الدولة اإلسالمية

 التي افتعلها أعداء اإلسال  ليشغلوهم بها في عقر لارهم. 

ولقد ظهر لي من خالل لراستي عن البهائية وأقوالهم ومواقفهمه والتفذاف 

اليهذذول دذذول البهذذاء الما نذذدراني ومسذذاعدتا ونشذذر أفكذذاره وقيذذا  بعذذض كبذذراء 

هذر لذي مذن هذذا ظ-اليهول بتأليف الكتذب فذي تًبيذت عقائذد البهائيذة والدعايذة لهذا

وغيره رأ  لم أجد من أستند إليا في ذكرهه ولكن ال يمنع أن أذكره ليكون محل 

لفذذت نظذذر  وهذذو أن أصذذل البهذذاء ال يسذذتبعد أن يكذذون يهوليذذا  مذذن يهذذول إيذذران 

استنالا  إلى ما سبقه وإلذى مسذارعة اليهذول للذدخول فذي نحلتذا وسذمادهم لذا أن 

ا بأنهذا بشذارة بذا ثذم يايذده علمذاؤهم يتالعب بنصوص كتبهم المقدسةه ويفسذره

على هذا الفهمه مع  دة تعصب اليهول  د الجوييم أو األمميذين كمذا يسذمونهمه 

 ولهذا ساعده اليهول بكل قوةه ونشروا أفكارهم بكل وسيلة. 

  :  وفاة المازندراني

وبعد أن بل  الخامسة والسبعين من العمر أصابتا الحمذىه وقيذل: إنذا جذن 

اه وكان ابنا عبذاس عبذد البهذاء يعمذل كحاجذب لذا فاسذتأثر بذاألمر في آخر ديات

وأغدق على الجماعذة األمذوال فذأدبوه. ودذين ا ذتدت الحمذى بمذدعي األلوهيذة 

 هـ. 1309جاءه القدر المحتو  فمات في سنة 

ولفن قرب منزلا في عكا وقيل في ديفاه وكان قد  عم أن غروب  مسا 

مع أتباعا يراهم ويايدهم وينصرهم بالمالئكذة أ  موتا لم يكن إال لحكمةه وأنا 

المقربينه وقد أوصى بالخالفة من بعده البنا األكبر عباسه وبعده ل،صغر منا 

المير ا محمد عليه وكتب بذلك كتابا  وختما بختماه إال أن األمور لم تسر على 

 هذا الوجا. 

بذين األخذوين ونشذبت لم ينفذذ وصذية والذدهه فقد استولى عباس على األمر كلا و

خالفات هائلة أعالت إلى األذهان تلك الماامرات التي قا  بها والدهما مع أخيذا 

صذبح األ له ومذا دصذذل بيذنهم مذذن المهذاترات والنزاعذات الشذذديدةه فكذان هذذذا 

خير خلف لتنفيذ خيانة سلفا بتمامهذاه وهذذا ال غرابذة فيذاه ذلذك ألن أسذاس هذذه 

 والكذب من أول يو .  الملة إنما قا  على الخيانة والغدر

وعن موت هذا اإللا المزعو  يقول الدكتور جون أسلمنت: قضى بهاء هللا 

بعذذد  -ولذذم يقذذل ومذذات–أواخذذر أيامذذا علذذى الذذدنيا بكذذل هذذدوء وسذذكونه وصذذعد 

  ه في سن الخامسة والسبعين. 1892مايو سنة  28إصابتا بالحمى في 



قدس األعلىه وغابت وقال الجلبائيجاني: ))وصعد الرب إلى مقر عزه األ

دقيقتا المقدسة في هويتا الخفية القصذوىه وكانذت هذذه الحالثذة فذي ثذاني  ذهر 

 .  (40) (( 1892هـه وسالس عشر من  هر مايو سنة 1309ذ  القعدة سنة 

 ي بيان معنى كال  الجلبائيجاني: قال عبد الردمن الوكيل ف

البهذاء عذالت إلذى )يشير إلى أن روق هللا التي  عم أنها كانذت دالذة فذي )

 .  (41)دالة التجرل من الجسمية((

 وقال عن هالكا بجرثومة الحمى: 

أن يصذمد فذي  -ودولا كل تلذك القذوى–))ولم يستطع رب البهائية األكبر 

دومذذة ذلذذك الصذذرا، الرهيذذب الذذذ  لار بينذذا وبذذين خلذذق لقيذذق  ذذعيفه كانذذت 

من الرعذب...(( إلذى  تزعم البهائية أنا من صنع ربها الملعون فانهار فاغر الفم

 أن يقول عن لفن جًتا الخبيًة: 

))ثم  جوا بها في ظلمات القبر لخلق آخر يفترسها السوس الشذره والذدول 

المنهو ه دتى هذه العظة التي ترغم العقل والحس على السذجول لذم تجذد طريقذا  

إلى قلوب البهائيذة ألنهذا غلذفه فظلذوا ينتظذرون ربهذم علذى بذاب قبذرهه وظلذوا 

 .  (42)رون أن يطعمهم والدول يطعما(( ينتظ

ومما أدب التنبيا عليا أن الذدكتور أدمذد محمذد عذوف قذد أخطذأ فذي بيذان 

هال  الما ندراني دين علذل ذلذك بأنذا مذات مقتذوال  علذى يذد أتبذا، أخيذا صذبح 

 األ ل ه وذلك في قولا: 

   1892))وهنا  قتذل أتبذا، صذبح األ ل البهذاء ديذر لفذن فذي عكذا عذا  

وفاة الما ندراني خلفا ابنا عباس أفنذد ه وكذان الما نذدراني قذد أوصذى  هوبعد

كما تقد  أن يتولى األمر بعده ابنا عباسه ثم من بعذده محمذد علذي ولكذن عباسذا  

استأثر باألمر فحصل بينهمذا  ذقاق وخذالف  ذديد وانقسذم البهذائيون دينئذذ إلذى 

 فرقتين: 

 وتسمى العباسية. الفرقة األولىه وهي الموالية لعباس أفند ه  -1

والفرقذذة الًانيذذةه وهذذي المواليذذة لمحمذذد علذذي بذذن دسذذين الما نذذدرانيه  -2

وتمسى الموددونه وصار بعد ذلك مجمو، فذرق البهائيذة بعذد دذدوث 

 االنشقاقات بينهم أثر  دة المنا عات خمس فرق هي: 

 البابية الخلص.  .1

                                                 
 قال  عن المصدر السابق . ه ن 13الحج  البهية ص  ( 40)

 .  144البهائية تاريخها وعقيدتها ص  ( 41)

 .  145 – 144المصدر السابق ص  ( 42)



 األ لية أتبا، صبح األ ل.  .2

 البهائية.  .3

 العباسية.  .4

  الموددون. .5

وقد آلت  عامة البهائية بعد عباس أفند  عبد البهذاء إلذى ابذن ابنتذاه وهذو 

 ذذوقي أفنذذد   ألن عبذذد البهذذاء مذذات ولذذم يخلذذف غيذذر أربذذع بنذذات فخلفذذا  ذذوقي 

هللاه ثم أوصى عبد البهاء بإمامة البهائية إلى بوصية منا ولقبا آلة هللا وولي أمر 

أوالل  ذذوقي الذذذكور لون اإلنذذاثه لكذذن  ذذوقي مذذات بسذذكتة قلبيذذة فذذي لنذذدن ولذذم 

 يخلف ال ذكورا  وال إناثا . 

وقد ا تهر من البهائيين رجذال أمًذال المذال محمذد ابذن المذال محمذد ر ذا 

الذردمن الوكيذل بذأبي الجليائيجان الملقذب بذأبي الفضذائل الذذ  لقبذا الشذيال عبذد 

 الرذائل. 

ومذنهم إبذراهيم جذورخ خيذر هللا الذذ  أسذس مركذز البهائيذة فذي  ذذيكاغوه 

ومنهم جمشيد ماني صادب طائفة السماويةه ومنهم أدمد سهراب وغيذرهم مذن 

كبار البهائيةه كما ا تهرت بعض النساء ومنهن امذرأة إنجليزيذة تسذمى ))لذورا 

تسمى ))مارثاروث((ه وكان لهما جهد كبيذر كليفورل بارني(( وأخرى أمريكية 

 في نشر البهائية. 

 

 * * * * *** * * * * * * * * * * * 



 الفصل الرابع

 دعاياط للبهائيين
 

مذذذهب خذذارخ عذذن  -كمذذا هذذو وا ذذح مذذن تعلذذيمهم ومعتقذذداتهم–البهائيذذة 

اإلسذذال ه ال يتفذذق مذذع اإلسذذال  فذذي  ذذيءه بذذل وال مذذع تعذذاليم الذذديانات السذذماوية 

كلهذذاه بعذذد أن وصذذل أتباعذذا بالمشذذئو  دسذذين الما نذذدراني إلذذى لرجذذة األلوهيذذة 

 دير لعاهم فاستجابوا لا. 

التي بذلها أعداء اإلسال  في سذبيل ويعول تأسيس هذا المذهب إلى الجهول 

نجاداه دين ادتضنتا اليهولية العالمية لتجعل منا معوال  هداما ه و وكة مشغلة 

للمسلمين والعرب بخصوصهم  لئال يلتفتوا إلى أطماعهم في اسذتعمار فلسذطين 

وما يتبعها دسب الخارطة المرسومة عندهم البتال، أرا ذي المسذلمين وإقامذة 

 ى من النيل إلى الفرات. إسرائيل الكبر

ومذذن هنذذا فذذإن تعذذاليم البهائيذذة كلهذذا قائمذذة علذذى نسذذال الشذذريعة اإلسذذالمية 

دسذذذب مذذذا قذذذرره أقطذذذاب البابيذذذة فذذذي مذذذاتمر بد ذذذت مسذذذتبدلين عذذذن الشذذذريعة 

اإلسذذالمية أفكذذارهم الحاقذذدةه ومسذذتبدلين عذذن نبذذي الهذذدى محمذذد صذذلى هللا عليذذا 

قرآن الكذريم كتذاب ))األقذدس((ه الذذ  وسلم الملحد الما ندرانيه ومستبدلين بذال

 عذم الما نذدراني وأتباعذذا أنذا أفضذل مذذن القذرآن الكذريمه بذذل ومذن كذل الكتذذب 

 السماوية. 

وتعاليمهم كًيرة بسبب إصرارهم على نسال جميذع األليذان وبقذاء البهائيذة 

فقاه ولهذا طرقوا كذل بذاب وظنذوا أنهذم قذدموا للبشذرية مذا يصذلحهم فذي ليذنهم 

نُذواص َكَمذا آَمذَن الناذاُس قَذالُواص  ﴿انوا كمذا قذال هللا تعذالى: ولنياهمه فك َوإِّذَا قِّيذَل لَُهذمص آمِّ

لَُمذذونَ  ن الا يَعص ُن َكَمذذا آَمذذَن السءذذفََهاء أاَل إِّناُهذذمص ُهذذُم السءذذفََهاء َولَذذـكِّ مِّ َوإِّذَا لَقُذذواص  {13}أَنُذذاص

ذذذُن  ذذذمص إِّناَمذذذا نَحص مص قَذذذالُواص إِّناذذذا َمعَكص ينِّهِّ اص إِّلَذذذى َ ذذذيَاطِّ يَن آَمنُذذذواص قَذذذالُواص آَمناذذذا َوإِّذَا َخلَذذذوص الاذذذذِّ

ئُونَ  زِّ تَهص مص يَعصَمُهونَ  {14}ُمسص مص َويَُمدءُهمص فِّي ُطغصيَانِّهِّ ُ  بِّهِّ زِّ تَهص  . (43) ﴾ ّحُ يَسص

تماما  على البهائية  فهذم مفسذدون ويزعمذون  وهذه اآليات العظيمة تنطبق

أنهم مصلحونه وهم سفهاء ويظنون أنهذم أوتذوا علمذا  لذم ياتذا أدذد قذبلهمه وهذم 

كذذذلك مذذن أمهذذر النذذاس فذذي النفذذاق والتملذذق والمراوغذذةه يعطذذون كذذل  ذذخص 

يجدونا ما يحبا من األقوال واألفعاله وقد أخبر هللا عز وجل أن من كانذت هذذه 

 يمد لا في طغيانا إلى أن يصبح أ ل من األنعا  ثم يجد بعد ذلذك صفتا فإن هللا

 جزاء كل ما قد . 
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وفيما يلي نذكر أهم لعاياتهم التي ينالون بتحقيقها ليضمنوا للبشر السعالة 

 فيما يزعمونه وهي: 

ودذذدة جميذذع األليذذان وااللتقذذاء علذذى ليذذن وادذذده لتذذزول الخالفذذات بذذين  -1

ذلذذك الذذدين سذذيكون الذذدين البهذذائي  النذذاسه ومذذن المعذذروف بداهذذة أن

 بطبيعة الحال. 

وددة األوطان: بحيذر تنمحذي المفذاهيم الوطنيذة وال يبقذى فذي األذهذان  -2

 إال الوطن الذ  سيختاره الما ندراني لهم. 

وددة اللغة: بحير ال يتكلم الناس كلهم بأ  لغة ال محلية وال عالمية إال  -3

 اللغة التي سينتخبها لهم الما ندراني. 

السال  العا  والتعاي  الهال  بين كل الشعوب: كما تتعذاي  الخرفذانه  -4

 وذلك إذا طبقوا السياسة البهائية. 

المسذذاواة بذذين الرجذذل والمذذرأة: بحيذذر يصذذبح المجتمذذع كلذذا فذذي رتبذذة  -5

واددة ال قوامة ألدد على آخره فال فرق بين الرجل والمرأة الكل عبيد 

 البهاء. 

علذذى مذذدى إجالتذذا للتملذذق والنفذذاق الذذذ  لذذم  وهذذذه اللغذذة البارعذذة منذذا تذذدل

يحققا هو نفسا في دياتا وال خلفاؤه من بعده كما سيأتي في مناقشة هذذا الطلذب 

 المستحيل. 

ودينما قرر البهائيون هذه األمور فردوا فردا   ديدا  وظنوا لجهلهذم أنهذم 

نذوا أن هذذه اكتشفوا للعذالم بابذا  إلذى السذعالة مذا كذانوا يعرفذون االتجذاه إليذاه وظ

الخياالت التي ال يمكن على اإلطالق أن تتم ظنوها  يئا  فإذا بهذا سذراب بقيعذةه 

أول ما فيها تريد أن تحقق  يئا  يريد هللا خالفذاه ألنذا جعذل الخلذق علذى دذال ال 

 تتحقق فيها تلك األدال  البهائية كلها. 

اقضذوا فذي هذذا وهم يعرفون هذا تماما  ولهذا فقد كذابت أفعالهم أقوالهم وتن

تناقضا  فادشا  وظهرت الحقيقذة التذي يهذدفون مذن وراء منذالاتهم بتلذك األسذسه 

فإذا بها فال بهائي الصطيال العوا  من الناسه وللتنفيس عن دقدهم الشذديد علذى 

العالم والرغبة في السيطرة عليا بتلك الوسائل كلهاه بما فيها تملق ونفاق المرأة 

 لبراقة. وخداعها بوعول البهائية ا

 :  وحدة األديان -1

أمذذا الهذذدف األوله وهذذو  عمهذذم أن األليذذان وادذذدةه وأن النذذاس يجذذب أن 

 ينبذوا كل األليان ثم يجتمعون على لين وادد. 



لعل ممذا يو ذح ماهيذة هذذا الذدين هذو ذلذك اإلصذرار مذن البهذاء وأتباعذا 

علذذى أن جميذذع األنبيذذاء إنمذذا جذذاءوا للتبشذذير بظهذذور هذذذا البهذذاء واالدتفذذاء بذذا 

وبسذذخافاتاهو أن هللا تعذذالى قذذد تجلذذى فذذي طلعتذذاه وأنذذا هذذو مظهذذر هللا األكبذذر 

هذي الجنذةه وأن  والساعة العظمذى والقيامذة والبعذره وأن االلتذزا  بذا وبدعوتذا

 النار هي تر  اتباعا. 

لقد كان الما ندراني من أ د الناس تشبعا  بمبال  الصوفية اإللحاليةه فهو 

من كبار القائلين بوددة الوجول والحلول واالتحال التا . ومن هنا فإنا لذم يذر أ  

 مانع من لعوى األلوهية. 

 -دسذب سذخافاتا–ا ومن المعلو  أنا ما لا  البهاء هو مظهذر هللا فذي  منذ

فإنا ال لين وال معرفةه وال دق وال باطله وال دالل وال درا  إال ما جذاء عذن 

طريقاه والنتيجة مذن كذل ذلذك أن النذاس يجذب أن يجتمعذوا علذى الذدين البهذائي 

فقاه ولهذا فهو يلذح فذي تقريذر ودذدة الوجذول بينذا وبذين هللاه وأن األليذان كلهذا 

 في تجليا في عصر البهائية إنما هو البهاء نفساه لين وادده وأن الذ  يمًل هللا

 وما لا  هللا هو البهاء فيجب أن يبقى الدين هو ما يريده البهاء. 

وأقذذذذذوال البهذذذذذاء فذذذذذي تقريذذذذذر ألوهيتذذذذذا كًيذذذذذرة جذذذذذدا  مذذذذذ، بهذذذذذا كتابذذذذذا 

 ))األقدس((نكتفي بذكر األمًلة اآلتية: 

ال جمالذاه وال فذي ))قل: ال يرى في هيكلي إال هيكل هللاه وال في جمذالي إ

كينونتي إال كينونتاه وال في ذاتي إال ذاتاه قل: لذم يكذن فذي نفسذي إال الحذق وال 

   (44) يرى في ذاتي إال هللا((

 :  ويقول أيضا  

))يذذا قذذو  طهذذروا قلذذوبكم ثذذم أبصذذاركم لعلكذذم تعرفذذون بذذارئكم فذذي هذذذا 

 .  (45)القميص المقدس واللميع(( 

  عليهم دين لم ينضموا تحت لوائا: ويقول مخاطبا  البابيين وغا با  

 .  (46)))يا أهل النفاق قد ظهر من ال يعزب عن علما  يء(( 

 وقال في استفتادا لكلماتا التي سماها فرلوسية: 

 ))كلمة هللا في الورق األول((. 

وأما أقوال ابنا عبد البهاء عباسه وأما أقوال كبار أصحاب البهاء فحذدث 

تاكد ألوهية الما نذدراني وأن لذا طبيعتذين ناسذوتية  عن كًرتها وال درخه كلها

                                                 
 .  126كتاب األقدس  من خفايا الطائفة البهائية ص  ( 44)

 .  71ه نقال  عن البهائية نقد وتحليل ص 30مبين للما ندراني ص ( 45)

 .  236ه  235ه نقال  عن البهائية تاريخها وعقيدتها ص  144ت للما ندراني ص إ راقا ( 46)



والهوتيذذةه وال انفصذذال إلدذذداهما عذذن األخذذرىه وأنذذا المًذذل الحقيقذذي لبهذذاء هللا 

تعالى فحينما وجد البهاء وجد بهاء هللا متمًال  فيا أتم تمًيله وهذا ما جعلا يضع 

 برقعا  على وجها لئال يرى كل أدد بهاء هللا. 

تابذة تلذك النصذوص عذن البهائيذة فذي تقريذرهم ألوهيذة وقد عزمُت علذى ك

 عيمهمه إال أنني فترت عن إثباتها هناه أوال  ال مئزا  نفسي عنهاه وثانيا  ألنها 

كلهذذا تهذذدف إلذذى إثبذذات ألوهيذذة ذلذذك المعتذذوهه وإذا كذذان كتابذذا ))األقذذدس(( غيذذر 

بذا العلمذاء موجول هنا داليا ه فقد كال أن يكون بكل يسر وسهولة من خالل ما كت

 عن البهائية وعقائدهم وكتبهم. 

بذل توجذذد كتذب صذذورت ذلذك الكتذذاب كمذا هذذو  مًذل كتذذاب البهائيذة الفكذذر 

والعقيدة تأليف صالح كامذله ومًذل كتذاب خفايذا الطائفذة البهائيذة للذدكتور أدمذد 

محمد عوفه دير نقل األقدس كلاه وكذا ما نقلا الشيال إدسان إلهي ردما هللاه 

هائية نقد وتحليله وما كتبذا الشذيال عبذد الذردمن الوكيذل ردمذا هللاه في كتابا الب

وغير ذلك من الكتب المتوفرة في المكتباته ولهذا فإني ال أظن أن هنا  داجذة 

إلى إثبات تلك النصوص اإللحالية التي تدم  البهائيين في اعتقالهم أن  عيمهم 

ا بذذدون أن يجذذدوا الما نذذدراني هذذو هللاه كيذذف وهذذم أنفسذذهم يصذذردون بربوبيتذذ

 درجا  في ذلكإ  

أما  عمهم أنهم السابقون إلى تقرير وددة األليذان واالجتمذا، علذى الذدين 

الحق واألخوة الصالقة وادترا  كل  خص لآلخر في إطار اإليمان باهلل تعذالى 

وبرسذذلاه فذذال يجهذذل أدذذد مذذن المسذذلمين أن هذذذه الفكذذرة ليسذذت مذذن بنذذات أفكذذار 

ياه وإنما هذا مبدأ إسالمي قذرره هللا فذي القذرآن الكذريم الما ندراني وال من ود

والنبي العظيمه وليس للبهاء فيها إال تلذك العبذارات التذي أرال أن يحذاكي بهذا مذا 

جاء في القرآن الكريم والسنة النبويةه فإن هللا تعالى قد أمر نبيا أن يخاطب أهل 

ذذَل  ﴿بيذذا: الكتذذاب بذذالرجو، إلذذى الحذذق والتعمذذق فذذي اسذذتخراجا فقذذال لن قُذذلص يَذذا أَهص

َ  بِّذاِّ َ ذيصئا   رِّ اص إِّلَى َكلََمة  َسَواء بَيصنَنَا َوبَيصنَُكمص أاَلا نَعصبُدَ إِّالا ّحَ َوالَ نُشص تَابِّ تَعَالَوص َوالَ  الصكِّ

ذَهدُواص  اص فَقُولُذواص ا ص ذن لُونِّ ّحِّ فَذإِّن تََولاذوص بَابا  ّمِّ ذَ بَعصُضنَا بَعصضا  أَرص ذلُِّمونَ يَتاخِّ  ﴾ بِّأَناذا ُمسص
(47)   . 

 وهذا الطلب قد جعلا هللا تعالى في إطار االقتنا، واللين فقال: 

﴿  ِّ َن الصغَّي دُ مِّ ينِّ قَد تابَياَن الرء ص َراهَ فِّي الدِّّ . بل وأكد عز وجذل علذى (48) ﴾ الَ إِّكص

البر والعدل تجاه المخالفين للدين الصحيحه ما لاموا لم يواجهوا المسلمين بذأذى 

                                                 
 .  64سورة آل عمران :  ( 47)

 .  256سورة البقرة :  ( 48)



ذن  ﴿فقال تعالى:  ُجذوُكم ّمِّ رِّ ينِّ َولَذمص يُخص يَن لَذمص يُقَذاتِّلُوُكمص فِّذي الذدِّّ ُ َعذنِّ الاذذِّ اَل يَنصَهاُكُم حا

ُطوا إِّلَيصهِّ  وُهمص َوتُقصسِّ ُكمص أَن تَبَرء يَارِّ ينَ لِّ طِّ بء الصُمقصسِّ َ يُحِّ  .  (49) ﴾ مص إِّنا حا

فهل جاء الما ندراني بمًل هذذا العذدل والتسذامح مذع المخذالفين إلذى دذين 

إقنذذذاعهم بذذذالحق أ  أََمذذذَر فذذذورا  أن يُقتذذذل المخذذذالف لمبالئذذذاه وأن تحذذذرق الكتذذذب 

ا األخرى غير كتباه وأال ينظر النذاس إال فذي جمالذا وبهائذا وكتبذاه وأال يفكذرو

 إال فيا وفي ر اه ال غيرإ 

نعمه لم يذأت فذي الحذر علذى ودذدة األليذان إال بمًذل تلذك السذخافات التذي 

أراق من أجلها كًيذرا  مذن الذدماء هذدرا ه وذ  ألجلهذا كذل األنبيذاء والرسذل وكذل 

المصلحين لقصورهم في  عما عن بيان دقيقتا ولعوتا المشاومةه دير كذان 

 تبشير بظهور البهاء. أهم ما أرسلوا با إنما هو ال

وبالرجو، إلى منالاة البهائية بوددة األليان نجذد أن اإلسذال  قذد دذر وأبلذ  فذي 

وجوب التمسك بالدين الحنيف المنزل من رب العالمينه بحيذر لذو طبقذا البشذر 

 لسعدوا في الدنيا واآلخرة. 

فذذإن كذذل مذذا فيذذا خيذذر ويذذدعو إلذذى خيذذره ولذذيس فيذذا تنذذاقض وال عصذذبية 

 أفكار رليئة مًل ما هو الحذال فذي البهائيذة التذي تذدعو النذاس كلهذم بغيضةه وال

إلذذى تذذر  ليذذنهم والتمسذذك بعقيذذدة البهذذاءه التذذي هذذي مملذذوءة باألفكذذار القاصذذرة 

واآلراء المتناقضذذة والعصذذبيات الشذذنيعةه ألنهذذا ملفقذذة مذذن  ذذتى األفكذذار مذذن 

 مسيحيةه ويهولية ومجوسية وإسالمية وصوفية إلحالية. 

فق الناس على ليانة هذا أقل  أنهاإ بل كيف يتفقون على ليذن لذم فكيف يت

يودد بين أصحاب المذهب نفسا  فإن العداوة الملتهبذة بذين البذابيين والبهذائيينه 

بل وبين األخذوين الما نذدراني وصذبح األ ل ال ينسذاها أدذده وهنذا يصذح قذول 

 الناس: فاقد الشيء ال يعطيا. 

دذين أمذر أتباعذا أن يتفننذوا فذي النفذاق  وقد ظن دسين علذي الما نذدراني

ومجذذامالت اآلخذذرين فيصذذلوا مذذع المسذذلمينه ويذذدخلوا الكنيسذذة مذذع النصذذارىه 

ظن أن هذا –ويدخلوا في محافل اليهوله وأن يتوللوا إلى الهندوس في معابدهم 

النفذذاق البغذذيض هذذو البدايذذة إلذذى تحقيذذق ودذذدة األليذذان فكانذذت النتيجذذة عكذذس مذذا 

 أرال. 

اس دين كانوا يشاهدون عبد البهاء في كل مكان مع المسلمين ومع فإن الن

النصذذارى ومذذع اليهذذول ومذذع الهنذذدوس ومذذع كذذل صذذادب ملذذة عرفذذوا تمامذذا  أن 

                                                 
 . 8سورة الممتحنة :  ( 49)



المقصول من وراء ذلك إنما هذو الزعامذة العالميذة وهذد  كذل األليذانه وأن تلذك 

 التحوالت إنما هي النفاق بعيناه بل والتخبا واال طراب الفكر . 

الجمذذع بذذين المتناقضذذات لذذيس مذذن فعذذل اإلنسذذان السذذو  الذذذ  يحتذذر   ألن

مبدأه ونفسا فضال  عن من يريد قلب األمور وإصذالق المجتمذع وتوديذد أفذراله 

على دسب مذا تذرى مذن  ذرورة ذلذك إذا كذان فعذال  مقتنعذا  بمبدئذا وصذالديتا 

 ل،مة. 

لقد اهذتم البهذائيون والبذابيون أيضذا  بمحاربذة اإلسذال  والمسذلمين اهتمامذا  

 ذذديدا ه وسذذبوا تعذذاليم اإلسذذال  بأ ذذد السذذبابه ومذذن ذلذذك مذذا جذذاء فذذي اإليقذذان 

للما نذذدراني تسذذمية المسذذلمين بذذالهم  الرعذذا، ديذذر قذذال: ))انقضذذى ألذذف سذذنة 

سول صلى هللا عليا أ  الر–ومائتان وثمان من السنين من ظهور نقطة الفرقان 

ه وجميع هاالء الهم  الرعا، يتلون الفرقان في كذل صذباقه ومذا فذا وا -وسلم 

 .  (50)لآلن بحرف من المقصول(( 

ويقول أيضا  فذي كتذاب لذا يسذمى مجموعذة األلذواق محذذرا  البهذائيين عذن 

 االجتما، بالمسلمين: 

))إيا  أن تجتمذع مذع أعذداء هللا فذي مقعذده وال تسذمع منذا  ذيئا  ولذو يتلذى 

عليك من آيات هللا العزيز الكريم  ألن الشيطان قد  ل أكًذر العبذال بمذا وافقهذم 

فذذي ذكذذر بذذارئهم بذذأدلى مذذا عنذذدهمه كمذذا تجذذدون ذلذذك فذذي مذذ، المسذذلمين بحيذذر 

ا بذذاه وبذذذلك  ذذلوا يذذذكرون هللا بقلذذوبهم وألسذذنتهم وال يعملذذون كذذل مذذا أمذذرو

 .  (51)وأ لوا الناس إن أنتم من العالمين(( 

كما أن لعوتهم إلى توديد األليان ثذم قصذر ذلذك علذى ليذانتهم فقذا يعتبذر 

مذذن أقذذوى األللذذة علذذى كذذذبهم فذذي منذذالاتهم باتحذذال األليذذان والتسذذامح معهذذاه 

 :  ريمفالما ندراني يقول في كتابا ))األقدس(( الذ  يعده ناسخا  للقرآن الك

أنذا لذيس  -أ  وديا في كتابذا المذذكور–))والذ  يتكلم بغير ما نزل في الودي 

 ه ويقول أيضا :  (52)منيه إياكم أن تتبعوا كل مد، أثيم(( 

))طوبى لذم يشذهد بذا هللا وويذل لكذل منكذر كفذار والذذ  أعذرض عذن هذذا 

ر ه ووصذل الحذال بالما نذدراني أن أصذد (53)األمر إنا من أصذحاب السذعير(( 

                                                 
هو للما ندراني دسين كما يدعي إ أ  هو ألخيذا صذبح ه ويجب التنبيا على أن اإليقان فيا نزاغ لمن هو إ هل  96ه نقال  عن البهائية نقد وتحليل ص  112اإليقان ص  ( 50)

 األ ل كما يدعي أيضا    ألن كل وادد يدعيا لنفسا . 

 .  97ه البهائية ص  361ه  360مجمو، األرواق ص  ( 51)

 .  99األقدس نقال  عن البهائية نقد وتحليل ص  ( 52)

 المصدر السابق .  ( 53)



أمذذرا  إلذذى جميذذع مذذن يسذذمع ويذذرى أال يذذرى وال يسذذمع إال الما نذذدراني ويتذذر  

 فهو يقول:  -على دد  عما-جميع ما في هذا الكون إذا أرال النجاة

))يذذا صذذادب العينذذين أغمذذض عينيذذك عذذن العذذالم وأهذذل العذذالم كلذذا وافذذتح 

ه وألجذذل تنفيذذذ هذذذا التعصذذب  ذذد  (54)عينيذذك علذذي وعلذذى جمذذالي المقذذدس(( 

خذذذالفين للبهائيذذذة كذذذان البهذذذائيون يمحذذذون كتذذذب مخذذذالفيهمه خصوصذذذا  كتذذذب الم

المسلمين التي كانوا يتلفونها بكل دقد وغيظ ليتحقق لهم ما ياملذون مذن إخذراخ 

 المسلمين عن لينهم. وهللا متم نوره ولو كره الكافرون. 

بهذذه الذدعوى التذي يروجهذا البهذائيون  -وهلل الحمد–ولم ينخد، المسلمون 

الذذدين اإلسذذالمي الحنيذذف قذذد دذذر علذذى االجتمذذا، علذذى العقيذذدة الصذذحيحة فذذإن 

الربانية بطريقة تكفل الخير للجميعه وتهديهم إلى سواء السبيل بأتم بيان وأدسن 

 عدالة وأكملها إلى نهاية الكون. 
 

 

 

 :  وحدة األوطان -2

أما لعوتهم هذه إلى وددة االوطان فمعناها أن العذالم يجذب أن ينتمذي كلذا 

إلذذى وطذذن وادذذده وأن ينتمذذي إلذذى جذذزء مذذن األرض متعصذذب رل ء صذذادب 

خرافذذة ووهذذمه ألن الشذذريعة البهائيذذة قذذد طلبذذت أن تكذذون األرض وطنذذا  وادذذدا  

اعتباره  لجميع العالمه ويجب أن تنمحي الحدول بين البلدان ولون النظر إلى أ 

 وأن يتعاي  الناس فيها لون النظر إلى أ  اعتبار سياسي أو اجتماعي. 

فيجب على كل  خص أن يحب األرض كلها وال يفضل وطنا  على آخر  

فالعالم وطن وادد لكي يلتقي النذاس علذى الحذب والذوالء المشذتر ه ولكذن لمذن 

وأتباعذاه ومذن  سيكون هذا الوالء المشتر إ إنا بدون أ  تفكيذر سذيكون للبهذاء

هنذذا أخذذذوا يقذذررون القذذول بودذذدة األوطذذان ويذذذمون كذذل مذذن يحذذاول أن يذذذكر 

 مفهوما  غير هذا. 

قذذال أسذذلمنت: ))ومذذن التعصذذيبات الرليئذذة التذذي تلحذذق بالتعصذذب الجنسذذيه  .1

التعصب السياسي أو الوطنيه فقد دان الوقذت ألن تنذدم  الوطنيذة الضذعيفة 

يكذون فيهذا الذوطن عبذارة عذن العذالم   من الوطنيذة العموميذة الكبذرى التذي

 (55)بأجمعاه فيقول بهاء هللا: قد قيل في السابق: ))دب الوطن من اإليمان(( 

ه وأما في هذذا اليذو  فلسذان العظمذة ينطذق ويقذول: ))لذيس الفخذر لمذن يحذب 

                                                 
 .  100البهائية ص  5ه4كلمات مكنونة للما نداني ص ( 54)

 ذكر المراجع التي دكمت عليا أيضا  بالو ع.  551ه وانظر تعليق رقم 126ها الحدير مو و، انظر : أسنى المطالب ص ( 55)



ه ويقول عباس أفند : ))ومنذ االبتذداء لذم  (56)الوطن  بل لمن يحب العالم(( 

البلذذدان المختلفذذة فذذال يوجذذد جذذزء مملذذو  لقذذو  لون  تكذذن هنذذا  دذذدول بذذين

 .  (57)غيرهم(( 

والواقع أن هذه الدعوى يدل ظاهرهذا علذى أنهذا مذن األمذور التذي يتمناهذا 

كل إنسان في هذه األرض المملوءة بالشرور والظلمه والدعوة إلذى تحقيقهذا مذن 

 األبصار. األمور التي تلفت النظر بشدةه إذ إن لها لمعانا  وبريقا  يخطف 

والمشكلة ال تكمن في مجرل الدعوى إلى استنباط هذه الفكرةه فهذي سذهلة 

جدا  وال يجهلها أدد مهما كان مستواه الًقافيه بعكس ما يظن البهائيون أنهم هذم 

الذين اخترعذوا الذدعوة إليهذاه نعذمه إن المشذكلة ال تكمذن فذي مجذرل اسذتنباطهاه 

واألسذلوب الذذ  يبذذل ليقنذع النذاس بهذاه  وإنما تكمن المعضلة في كيفية تحقيقهذا

 فهل وفق البهائيون إلى ذلكإ 

إن الجذذواب غيذذر خذذاف علذذى أدذذده فهذذو يحتذذل أكبذذر صذذي  النفذذي: لذذم يقذذد  

البهائيون من الحلذول إال الذدعوة إلذى ادتذرا  أرض الطذاء وإلقذاء السذالقه لذئال 

خذذاء التذذي يخيفذذوا بذذا الطذذامعين فذذي االسذذتيالء علذذى ليذذار المسذذلمين فذذي أرض ال

((يذذذا أرض الخذذذاء))يناليهذذذا الما نذذذدراني فذذذي كتابذذذا األقذذذدس 
ه أ  أرض  (58)

 الخراب يقصد فلسطين التي عاش فيها عيشة الملو . 

لم يقد  الما ندراني وال أتباعا ما ينفع الناس بتر  االنتساب إلى أوطانهم 

دعوة واإللتفاف دول الوطن الذ  يختاره لهم الما ندراني  ألن صذادب هذذه الذ

هو نفسا في أوائل من ينذال  بالوطنيذةه وذلذك فذي إظهذاره التلهذف علذى أرض 

الطاء طهران إيرانه ونظرتا المتعالية المترفعة على األرض التي آوتا إليها يد 

الغدر والعدوانه األرض التي عاش فيها عيشة الملذو ه ومذع ذلذك فهذو يسذميها 

 يناقض نفسا بنفسا.  أرض الخاءه وكان ينبغي أن يكون هو القدوة فال

ومن هنا فإن الما ندراني وأتباعا قد كفوا الناس مهمة الذرل علذيهم ديذر كذذبوا 

أنفسهم بأنفسهم  ألن تناقض الما ندراني صادب الفكذرة قبذل غيذره مذن أتباعذا 

أكبذذر لليذذل علذذى كذذذبهم فذذي إخالصذذهم لسذذعالة البشذذره فبينمذذا هذذو ينهذذى عذذن 

أرض -كذذي وينذذدب دظذذا علذذى فذذراق وطنذذااالنتسذذاب إلذذى وطذذن بعينذذا إذا بذذا يب

الطاء كما يسميهاه ويتأسف لغربتا في البلدان بعيدا  عن إيران ديذر تغذرب فذي 

 العراق وتركيا وفلسطين. 
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ويظهر هذا في كتابا إلى أدد أصدقائا قائال  لا: ))يا أدمد ال تذنس فضذلي 

البعيذد(( في غيبتيه ثم اذكر أيامي في أيامك ثم كربتي وغربتي في هذا السذجن 
طهذران -ثم ينالى أرض الطذاء-ه ويقصد بهذا السجن وطنا الجديد فلسطين (59)

إيذذران فيقذذول: ))يذذا أرض الطذذاء ال تحزنذذي مذذن  ذذيء قذذد جعلذذك مطلذذع فذذرق 

أ   -  (60)العذذالمينه افردذذي بمذذا جعلذذك هللا أفذذق النذذور ولذذد فيذذك مطلذذع الظهذذور

 .  نفسا((

وهذا الكال  واألسى والحزن على وطنا طهران وذما لفلسذطين وتسذميتا 

لها أرض الخاء تناقض ظاهر  إذ كيف يذزعم أنذا ال يجذو  تفضذيل وطذن علذى 

وطن ثم بعد ذلذك يمذدق وطنذا  ويذذ  آخذر بذدون مبذرر إال مجذرل الهذوىه ونسذي 

ي عليذا أن فلسطين وألرنة التي آوتا  منا  لبر فيها مع اليهول الخطا التذي ينبغذ

يسذذلكها لجعذذل فلسذذطين يهوليذذة والنتشذذار لعوتذذا المشذذئومة التذذي أرال منهذذا أن 

 تكون ليانة عالمية تنسال جميع األليان دسب  عما. 

ثم ذهب يتخبا في جهلا فجاء في كتاب األقذدس بكذال  يتنذزه عنذا العذامي 

الباهتذة  أن ينسب إليا لكًرة ما فيا من التنذاقضه ومذن اآلراء الخياليذة والتعذاليم

ويلحق بمحو فكرة األوطان المختلفة أن يمحي أمرا  هاما  جدا  مذن أذهذان النذاس 

تبعا  لمحو فكذرة األوطذانه أال وهذو محذو فكذرة الجهذال ودمذل السذالقه فقذد قذال 

الما ندراني وأتباعا دملة  رسة مضذنية فذي إبطذال قتذال الكفذار أيذا  كذانواه أو 

 دتى مجرل النية في ذلك. 

مذذن وراء هذذذا الطلذذب وتقريذذره ال تحتذذاخ إلذذى تفكيذذر واجتهذذال  والنتيجذذة

الستخالصذذهاه فالقصذذد منهذذا هذذو رل الجميذذل للذذروس واإلنجليذذز واليهذذول الذذذين 

كذذانوا وراء نبّوتذذا ثذذم ألوهيتذذا و عامتذذا لكذذي يبسذذطوا نفذذوذهم لون المقاومذذة أو 

تأمر ألن الشريعة الجديدة كما يزعم  -وخصوصا  المسلمين–ادتجاخ من الناس 

بهذه الطاعةه وتنهى عن رفع السالق في وجول أ  جنس مذن النذاس مهمذا كذان 

 لينهم. 

وهذا هو السر في وقوف أولئك الطامعين فذي اسذتعمار البلذدان اإلسذالمية 

 والعربية جنبا  إلى جنبه في بناء البهائية وتأييدها والذب عنها. 

 يقول الما ندراني في محو الجهال: 

))ُدذذر  علذذيكم دمذذل آالت الحذذرب إال دذذين الضذذرورةه وأدذذل لكذذم لبذذاس 

 الحرير((. 
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 وقال أيضا : 

))البشارة األولى التي منحت من أ  الكتاب في هذا الظهور األعظذم محذو 

 دكم الجهال من الكتاب((. 

 وقد أكد أسلمنت هذا الجانب فقال: 

يذذة دتذذى فذذي أمذذور ))إن البهذذائيين تركذذوا بالكليذذة اسذذتعمال األسذذلحة النار

 .  (61)الدفا، المحضةه وذلك بناء على أمر صريح من بهاء هللا(( 

إلى غير ذلك من النصوص الكًيرة التي تبجح فيها البهائيون لمحو أصذل 

الجهال ومشروعيتا للدفا، عن الدين والوطن والعرض  ألن هذه كلها ال ينبغذي 

إلى ليار المسلمين كما يريذد  أن تقف عائقا  في سبيل تقد  جحافل الكفر واإللحال

البهائي. ومن العجب ولسر  غير خاف جمذع الما نذدراني بذين النهذي عذن دمذل 

 السالق والجهال وبين تحليل لبس الحرير للرجال. 
 

 :  وحدة اللغة -3

وأما بالنسبة لوددة اللغة  أ  اختيار لغة واددة للعالم كلذا تكذون مشذتركة 

التي يتظاهرون بذالحرص عليهذا جذدا ه ويزعمذون  فيما بينهم للتفاهم فهي الفكرة

أنهذذذا ال تتحقذذذق إال بمباركذذذة الما نذذذدراني لهذذذا. وهذذذي محاولذذذة مكشذذذوفة إلبعذذذال 

 المسلمين عن لغة كتاب ربهم بطريقة ماكرة. 

وهي إددى أكاذيب البهائية التذي يطذالبون فيهذا العذالم بتذر  تعذدل اللغذات 

لتذي يجذب أن يختارهذا النذاس علذى دذد واختيار لغة واددة منهاه فما هي اللغذة ا

إ أ  هذي  رغبتهم هل هي لغة القذرآن الكذريم التذي  ذرفها هللا بذإنزال كالمذا بهذا

لغة أخرى يستحسنها البهائيون عو ا  عن اللغات كلها وخطا  يستحسنونا علذى 

 الخطوط كلهاه ثم يتر  كل ما خالفا بعد ذلكإ 

ا األقذدس فذي قولذا: ))يذا يجيب عن هذا دسين علي الما ندراني فذي كتابذ

أهل المجالس في الذبالل اختذاروا لغذة مذن اللغذات ليذتكلم بهذا مذن علذى األرضه 

وكذذذلك مذذن الخطذذوط أن هللا يبذذين لكذذم مذذا يذذنفعكم ويغنذذيكم عذذن لونكذذم أنذذا لهذذو 

ه وهذذو يقصذذد بمذذن لون الهائيذذة العذذرب وغيذذرهم  (62)الفضذذال العلذذيم الخبيذذر(( 

 دسب ما عرف عن أهل فارس وتعاليهم على البشر في الزمن القديم. 

ويقول ابنا عباس أفند : إن تنو، اللغذات مذن أهذم أسذباب االخذتالف بذين 

 . (63)األمم في أوروبا 

                                                 
 .  95انظر : قراءة في وثائق البهائية ص ( 61)

 . 185األقدس  من خفايا البهائية ص ( 62)

 .  120نقال  عن البهائية نقد وتحليل ص  164خطابات عبد البهاء عباس عن بهاء هللا والعصر الجديد ص ( 63)



وبعذذد هذذذه الذذدعوة العامذذة لتغييذذر اللغذذات والخطذذوط أيضذذا  وبالخصذذوص 

يفصح الما ندراني بعد ذلك عن اللغة التي يقتردها  فإذا بهذا لغتذا ال  –العربية 

سواها اللغة الفارسية التي قال فيها: ))يا قلمي األعلى بدّل اللغة الفصحى باللغة 

  أ  اللغة الفارسية التي قال عنها أبو الريحان البيروني: ال تصلح  (64)النوراء 

 .  (65)ة(( إال ل،خبار الكسروية واألسمار الليلي

على أن الفكرة من أساسها يصح وصفها بأنها مجرل خيال ساذخه ويصح 

كذلك وصفها بأنها فكرة تنبئ عن خبر ونية  ريرةه وهذي فكذرة كذذلك مخالفذة 

للفطرة والواقعه ولم يسبق الما ندراني أدد من الناس ال األنبياء وال غيرهم في 

 رسية وال غير الفارسية. مطالبة البشر بالرجو، إلى لغة واددة هي الفا

فذذذإن هللا أرسذذذل أنبيذذذاءه كذذذل نبذذذي بلغذذذة قومذذذاه يذذذدعونهم إلذذذى توديذذذد هللا 

والخروخ عن ما يغضبا عز وجله والرغبة فذي هذدايتهم إلذى الخيذر والصذالق 

لتجتمذذذع قلذذذوبهم وتتودذذذد أفكذذذارهم دذذذول هذذذذا المبذذذدأه ال مبذذذدأ توديذذذد اللغذذذات 

 اددةه لربما فاتتهم مصالح كًيرة. والخطوطه ولو أن العالم كلا يتكلم لغة و

وقد اقتضت دكمة هللا تعالى أن يكون الناس علذى هذذا الوصذف مذن تعذدل 

اللغذذاته وهللا يعلذذم أنذذا لذذو اتحذذدت القلذذوب علذذى العقيذذدة الصذذحيحة لزالذذت بيذذنهم 

فذذذوراق اللغذذذةه ولمذذذا كذذذان الخذذذتالفهم فيهذذذا أ  و نه وتذذذاريال الصذذذحابة ملذذذيء 

هللا بين سلمان الفارسي اللغةه وبالل الحبشي اللغةه  باألمًلة على ذلك  فقد جمع

وصهيب الرومي اللغةه وجعلهم في لرجة واددة مع فضذالء قذري  كذأبي بكذر 

 وعمر وعًمان وعلي وغيرهم. 

فلذذم يشذذعروا بذذأ  فذذارق فيمذذا بيذذنهمه ألن ليذذنهم وادذذده وعقيذذدتهم وادذذدةه 

دينمذا تختلذف العقيذدة وهدفهم وادد فلم يبق لفارق اللغذة أو الجذنس أ  مكذانه و

 فإن االتحال في اللغة والجنس ال يغني وال يالف القلوب. 

بل كم قد قامت الحروب وسفكت الذدماء بذين أهذل اللغذة الوادذدةه وأقذرب 

لليل على ذلك هو تلك الحروب التي خا ها العرب في الجاهلية فيما بينهم مذع 

مذذون بلغذذتهم مذذن أهذذل تودذذد لغذذتهمه ثذذم دذذروب البهذذائيين مذذع قذذومهم الذذذين يتكل

 .  إيرانه والحروب األهلية في كل بلد تقو  فيا

ولبنان في وقتنا الحا ر أقوى لليل علذى ذلذك ديذر يقتذل بعضذهم بعضذا  

بأ د أنوا، الودشيةه فإن اللغذة بحذد ذاتهذا ال تعلذم األخذالق والردمذة والمذواالة 

اخذتالف األلسذنة وجمع الكلمةه ومن هنا فإن اختالف اللغة ليس باألمر الهذا ه و
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ذذذُق  ﴿لذذيس إال للذذيال  علذذى قذذدرة البذذار  عذذذز وجذذل قذذال تعذذالى:  ذذنص آيَاتِّذذاِّ َخلص َومِّ

ينَ  لصعَالِّمِّ نَتُِّكمص َوأَلصَوانُِّكمص إِّنا فِّي ذَلَِّك آَليَات  لِّّ تِّاَلُف أَلصسِّ ضِّ َواخص َرص  ﴾ الساَماَواتِّ َواألص
(66) 

 . 

ثم إن الداعي إلى وددة اللغة الما نذدراني لذم يودذد اللغذة دتذى فذي وديذا 

مليئذة مذن - (67)مذا يذذكر المطلعذون عليهذا –وألوادا التذي نسذجها خيالذاه فكتبذا 

المذذزي  الفارسذذي والعربذذيه فمذذرة يذذدعي نذذزول الردذذي باللغذذة الفارسذذيةه ومذذرة 

لفارسيةه وكالما على هذا أخرى باللغة العربية وأديانا  يأتي مختلطا  بالعربية وا

 االتجاه مرة يتكلم بالفارسية وأديانا  باللغة العربية. 

ومعنى هذا أن لعواه توديذد اللغذة كذذبه وتناقضذا أكبذر لليذل علذى هذذا. 

ويظهذذر أنذذا أيقذذن بعذذد  نجذذاق لعوتذذا هذذذهه وعلذذم أنذذا بحاجذذة إلذذى تبليذذ  لعوتذذا 

 ة غيرهم فقال: البهائية فأذن في تعلم اللغات ليسهل تبلي  البهائي

أ  العقيذدة –))قد أذن هللا لمن أرال أن يتعلم األلسنة المختلفة ليبل  أمر هللا 

 رق األرض وغربهاه ويذذكره بذين الذدول والملذل علذى  ذأن تنجذذب  -البهائية

ه ومذذع هذذذا ال تذذزال الرغبذذة فذذي طمذذس  (68)األفئذذدة ويحيذذى بذذا كذذل عظذذم رمذذيم 

طمس اللغة العربية بذاتها يعول إلى عدة  اللغات األخرى قائمةه و دة رغبتا في

عوامل  إذ فيها قطع كل صلة للمسذلم بدينذاه كمذا أن فذي إقصذائها امتذدالا  للذدين 

 البهائي. 

فإذا جهل المسلم لغة لينا جهل بعد ذلك كل أمذور لينذاه ومذن هنذا اهتمذوا 

بالقضذذاء عليهذذا بكذذل مذذا فذذي عقذذولهم الحاقذذدة مذذن ديذذله ولذذم يفلحذذوا فذذي إنجذذاق 

خططهذذم وهلل الحمذذده رغذذم مذذا بذذذلوه مذذن محذذاوالت وال يزالذذونه ولذذم يكونذذوا م

وددهم في ميدان درب اللغة  فلقد تظافرت جهولهم وجهول كل أعداء اإلسذال  

 على دربها وإبعالها من قلوب المسلمين. 

ومذذن هنذذا نجذذد أن الذذدعايات  ذذدها وتشذذويا سذذمعتها ووصذذفها بأنهذذا لغذذة 

- تفي بحاجذة العصذر ومذا إلذى ذلذك مذن الذدعاياتالمستعمرين العرب  وأنها ال

نجذذد كذذل ذلذذك ظذذاهرا  فذذي كذذل بلذذد يوجذذد بذذا مسذذلمون مذذن غيذذر العذذربه ومذذن 

الغرائذذب أن فرنسذذا وهذذي مسذذتعمرة لكًيذذر مذذن البلذذدان األفريقيذذة سذذواء كذذان 

االستعمار ظاهرا  أو خفيا  تنشذر بذين المسذلمين هنذا  أن اللغذة العربيذة هذي لغذة 

 ب. المستعمرين العر
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ولكن تجد أن المسلمين هنا  يضحكون من هذه الدعاية وهم يشذعرون أن 

اللغة العربية أقرب إلى قلوبهم من لغذاتهم المحليذةه ويحبونهذا ويحترمونهذا أ ذد 

االدترا ه ويشعرون بكامل السخا والسخرية من انتشار اللغذات األخذرى  كمذا 

 عن هذا.يذكر كًير من المسلمين هنا  بمجرل أن تبدأ الحدير 
 

 :  السالم العالمي -4

يظن البهائيون أنهم هم الذذين تزعمذوا الذدعوة إلذى السذال  العذالمي وتذر  

الحروب والتعاي  الهذال  بذين األمذم دذين منعذوا دمذل السذالق وأوجبذوا تقذديم 

السذذمع والطاعذذة للحكذذا  أيذذا كذذان مذذذهبهمه ولذذيس فقذذا تحذذريم الحذذروب بذذل كمذذا 

، والجدال والخصا ه وكل ما يمت إلذى الحذروب يزعمون كل مقدماتا من النزا

 في النهاية  بل وال يجو  دمل السالق دتى ولو للدفا، عن النفس. 

تلك هي مزاعمهم دول لعوى إدالل السال  في العالم كلاه فهل كان ذلك 

دقيقةإ وهل قدموا الحلول الناجحة لمشكالت العذالم التذي تجذرهم إلذى الحذروب 

   مدى وصلت إليا لعوتهم من النجاق في العالم.  اءوا أ  أبواه وإلى أ

هذا على فرض التسليم بأنهم هم الذين لعوا إلذى السذال  العذالمي ودذدهمه 

مع أن أددا  ال يجرؤ مهما كانت صالفتا على مًل لعواهم بأنا مختذر، الذدعوة 

إلذذذى السذذذال  العذذذالمي  ألن الذذذدعوة إلذذذى السذذذال  لعذذذوة ربانيذذذة قررهذذذا اإلسذذذال  

لحلول الناجحة لها بطرق تر ي كل  خصه وتنهي كل خالف ولو و اعف ا

رجعوا إليذا لوجذدوا مصذداق هذذا وا ذحا  وال عبذرة بمذن فسذدت فطرتذا واتبذع 

 هواه. 

وقبل اإلجابة عن ذلك نورل هنا بعض كال  البهاء وأتباعذا دذول منذالاتهم 

 بالسال  العالمي. 

والجذدال نهيذا  عظيمذا  يقول دسين الما ندراني: ))قذد نهينذاكم عذن النذزا، 

 .  (69)في كتاب هذا أمر هللا في هذا الظهور األعظم 

 .  (70)وقال: ))ألن تُقتَلوا خير من أن تَقصتُلوا(( 

 .  (71)وقال: ))ال يجو  رفع السالق ولو للدفا، عن النفس(( 

ومن هنذا قذال أدذد  عمذائهم فذي مصذر: إن الدولذة لذو أجبرتذا علذى دمذل 

السذذالق فذذي مواجهذذة إسذذرائيل فإنذذا سذذيطلقا فذذي الهذذواء  ألن ذلذذك هذذو  ذذعار 

 .  (72)البهائيين 

                                                 
 .  125ه نقال  عن البهائية إلدسان ص  123بهاء هللا والعصر الجديد ص  ( 69)

 .  169المصدر السابق ص  ( 70)

 . 169المصدر السابق ص  ( 71)



لقد ربا البهائية تحقيق ذلك السال  العالمي البهائي بطريقة ماكرةه مفالها 

واء من غسلين البهائيذة وآرائهذا أن تلك الدعوى ال يمكن أن تتحقق إال بعد االرت

المتناقضةه ودينئذ تمشي البشرية آمنة مطمئنة ال يخذاف أدذدهم إال هللا والذذئب 

 على غنما. 

إنها لعوى عريضة فوق مستوى عقول البهائيةه وتصدر البهائي وأتباعا 

لهذا الزعم يعتبر من مهذا ل البهائيذة البائسذة ويعتبذر مذن عجائذب الذزمنه فمذن 

لناس أن يركن إلى البهائي ومزاعما هو وأتباعا لون أن يرى الحلول يقبل من ا

اإليجابية لتلك المشكالت التي يع  بها العالم كلا  ألن الحل عند البهائيذة هذو أن 

 تدخل رأسك في الشبكة لترى الحل دينئذ في عالم الخياالت الوهمية. 

مكذن أن يذأتي نسي أو جهل البهائيون أن دل مشكالت الحيذاة العالميذة ال ي

عذذن طريذذق الخرافذذات والمذذاامرات الظذذاهرة والخفيذذة وإنمذذا يذذأتي عذذن طريذذق 

َوتَعَذاَونُواص َعلَذى الصبذّرِّ َوالتاقصذَوى َوالَ تَعَذاَونُواص َعلَذى ﴿االقتنا، التا  من لاخل الذنفس: 

ثصمِّ َوالصعُدصَوانِّ  ِّ أَتصقَذاُكمص   ﴿ه (73)  ﴾ اإلِّ ندَ حا َرَمُكمص عِّ  ﴾ إِّنا أَكص
ذة   ﴿ه  (74) ذتُُكمص أُما هِّ أُما إِّنا َهذذِّ

بُدُونِّ  دَة  َوأَنَا َربءُكمص فَاعص ه وكذا قول نبي اإلسال : ))يا أيها الناس أال إن  (75)  ﴾ َوادِّ

ربكم وادذده وإن أبذاكم وادذده أال ال فضذل لعربذي علذى أعجمذيه وال ألعجمذي 

 .   (76)على عربيه وال ألدمر على أسوله وال أسول على أدمر إال بالتقوى((

.ه ))المسذلم مذن سذلم  (77)))ال يامن أددكم دتى يحب ألخيذا مذا يحذب لنفسذا(( 

 .  (78)مون من لسانا ويده(( المسل

ومئات النصوص في كتاب هللا وفذي سذنة نبيذا صذلى هللا عليذا وسذلم فيهذا 

الحلول المبا رة التذي يلمسذها اإلنسذان ويذرى تأثيرهذا بمجذرل أن يمتًذل األمذره 

ولو طبق الناس اإلسال  لرأوا كيف يصبح السال  واقعا  دقيقيا  ال خذدا، فيذا وال 

سائسه ولذرأوا أن جميذع مشذكالت العذالم تذذوب مذن تلقذاء تجبر وال مكائد وال ل

 نفسها كما يذوب الملح في الماء. 

                                                                                                                                                                  
 .  93قراءة في وثائق البهائية ص ( 72)

 .  2سورة المائدة :  ( 73)

 .  13سورة الحجرات :  ( 74)

 .  92سورة األنبياء :  ( 75)

 .  411 /5أخرجا اإلما  أدمد في المسند  ( 76)

 يرهما من أصحاب السنن . ه وغ 68ه1/67ه ومسلم كذلك في اإليمان  1/57أخرجا البخار  في اإليمان  ( 77)

 ه وأصحاب السنن .  1/214ه ومسلم  1/54أخرجا البخار   ( 78)



ألن الحلذول اإلسذالمية تنذاجي كذل قلذب علذى دذدة وتقذول لذا: ابذدأ بنفسذذك 

ليقتد  بك اآلخذرونه فتصذبح الذدعوة جماعيذة فذي آن وادذد لون أن يتذدخل أ  

  خص في تفكير اآلخر. 

  العذالمي فإنهذا تصذبح هكذذا: الذرب هذو الما نذدرانيه أما الدعوة البهائية للسذال

واألرض التي يحكمها كل  ذخص هذي لذا ال دذق فيهذا لآلخذرينه فلالنجليذز مذا 

يملكونه وللروس ما يأخذونه وألمريكا ما تريده وعلى الجميع السمع والطاعة 

لمن قو  على  ريعة الجاهلية األولىه من عّز بّز ومن غلذب اسذتلبه ومذن لذم 

 لم يعتلفه فهل هذه الفكرة الهزيلة تقد  الحلول لمشكالت الناسإ  يحترف

إن مذذن المعذذروف بداهذذة وواقعذذا  أن كذذل تجّمذذع علذذى غيذذر هذذدى الخذذالق 

العظيم رب العالمين ال يمكن أن يقذد  الحلذول المر ذية لمشذكالت النذاس مهمذا 

ألمن كان نبوغ المجتمعينه ومهما كان إخالصهمه وال نذهب بعيدا  فهذا مجلس ا

أو مقذذا  األمذذم المتحذذدة أ ذذبا مذذا يكذذون بجسذذم ال روق فيذذا  بذذل هذذو مقذذر الخذذد، 

والمذذذاامرات ألصذذذحاب النفذذذوذ والقذذذوةه ال يهمذذذا إال إر ذذذاء الذذذدول الدائمذذذة 

 العضوية كما يسمونهاه أصحاب السيف الفوالذ  الذ  يسمونا ))الفيتو(. 

وخ عذن طاعتذاه لقد صار هذا الفيتو سيفا  على رقاب الناس ال يجو  الخر

ظلما عدل وقتلا ردمة وكلمتا هي الفصله فكيف بعد لذك وأنذى لهذم أن يقذدموا 

 الحلول العاللة وهم ال يملكونها ))وفاقد الشيء ال يعطيا((. 

لقذذد نبهنذذا اإلسذذال  إلذذى أن هللا هذذو رب الكذذون ومذذا فيذذا وهذذو المذذدبر لذذاه 

يقع فذي هذذا الكذون إنمذا  والخير إليا والشر بتقديره عندما تتوفر أسبابا. وكل ما

هو بمشيئتا وقدرتاه وقد أر دنا هللا عز وجذل إلذى الطذرق الناجحذة التذي تقطذع 

لابر الشرور والظلم فإذا لم يرل الناس تطبيقها وفضذلوا تطبيذق أهذوائهم أوكلهذم 

 ثم ال يبالي بهم في أ  وال  هلكوا.  -كما هو واقع البشر اليو  -هللا إلى أنفسهم

م كبذذار المجذذرمين ويحلذذون أنفسذذهم محذذل النبذذوة واأللوهيذذة ودينئذذذ يتذذواله

فيشرعون للنذاس بجهلهذم  ذرائع تجذرهم إلذى الذدماره يقذدمون السذم فذي أطبذاق 

الذهب المزخرفه ثم تسير الحيذاة بالنذاس مذن  ذنك إلذى  ذنك أ ذد منذاه قذال 

يَشة  َ نكا   ﴿تعالى:  كصرِّ  فَإِّنا لَاُ َمعِّ َرَض َعن ذِّ  .  (79) ﴾ َوَمنص أَعص

إن هللا عذذز وجذذل قذذد أخبرنذذا أنذذا منذذذ أن أوجذذد البشذذر أوجذذد فذذيهم قذذوتين 

متضالتين: قوة الخير وقوة الشره وجعل الصرا، بينهما متواصذال ه ثذم سذن هللا 

ألهل الخير أن يقاتلوا أهل الشر واإللحال وجعل ذلك القتال جهالا  يتقرب با إليا 

 عز وجله يًاب صادبا ويعاقب تاركا. 
                                                 

 .  124سورة طا :  ( 79)



 قتال من يعتد  علذى الحرمذات والمقدسذات وذ  الجبنذاء والذذين وأباق هللا

ال غيرة فيهم على درمهم ومقدساتهمه وقذد قاتذل الرسذول صذلى هللا عليذا وسذلم 

بيده الشريفة وغزا غزواتا الكًيرة الشهيرة فكان بطل األبطال وقائد الشذجعانه 

 وتلك سنة هللا في خلقا ولن تجد لسنة هللا تبديال . 

ع أن هذذدف الما نذذدراني دينمذذا دذذر  الجهذذال إنمذذا هذذو خدمذذة أعذذداء والواقذذ

اإلسال  من الروس واإلنجليز ال إدذالل السذال  كمذا يذزعم  بذل إلر ذاء أولئذك 

المنعمين علياه ولقد ناقض نفسا بنفسا دينما  ن الغارات على اإليذرانيين أوال  

ا ه ومع المسلمين خاصذة ومع البابيين  مالءه ثانيا ه ومع األ ليين أتبا، أخيا ثالً

ومع كل من ال يامن بخرافاتا عامةه فكيف يدعو إلى  ذيء هذو نفسذا ال يذامن 

ِّ أَن تَقُولُوا َما اَل تَفصعَلُونَ ﴿با:  ندَ حا  ﴾ َكبَُر َمقصتا  عِّ
(80)  . 

 

 :  المساواة بين الرجال والنساء -5

قذد كذذان البهذائيون مذذن أكًذر النذذاس مذذيال  إلذى اسذذتخدا  النسذاء فذذي الدعايذذة 

لمذذذهبهم  ألنهذذن أكًذذر انخذذداعا  وأكًذذر انجذذذابا  إلذذى الهذذوى والخذذروخ علذذى كذذل 

 عرف إذا تمكّن من ذلك. 

وقذذد تزعمذذت هذذذه الغايذذة غانيذذة البذذابيين قذذرة العذذين  تلذذك التذذي لذذم يكذذبح 

شذذا ه ثذذم اتخذذذت منهذذا البهائيذذة الخلذذق جمادهذذا ليذذن والخلذذق وال  ذذرف وال ادت

 المًالي للنساء البهائيات. 

لقد أجال البهائيونه وعلى رأسهم البهاء وعبذده ومذن صذار علذى  ذاكلتهم 

بعدهم أجالوا نفاق المرأة واستجالبها إلى الخروخ على كل  يءه وأظهروا لها 

هذذا الذتحمس  من التحمس إلى صفها ما ال تصل بذا الوالذدة البنتهذا أديانذا   لكذن

 إنما ينحصر في الكال  والوعول المعسولة والدعاية الخالبة. 

وعند الفعل والتطبيق لما قالوه تجد أن أدكامهم على المذرأة ممذا يسذتدعي 

الشفقة عليها بسبب ظلذم البهذائيين و ذريعتهم الجذائرة علذى المذرأةه وقذد اتضذح 

للرجذل إال مخالفذة الشذريعة تماما  أنهم ال يريدون وراء الدعايذة بمسذاواة المذرأة 

 اإلسالميةه وجلب عاطفة النساء للمذهب البهائيه وجعلها مطية ال وعي لها. 

وللمذذرأة أن تسذذأل: هذذل صذذدق البهذذائيون فذذي لعذذوتهم تلذذكه وهذذل أنصذذفوا 

المرأة من الرجله وهل عاش المجتمع الذ  خلطوا فيا الحابل بالنابذل وتسذاوى 

جاله هل عاش ذلك المجتمع في الجنة البهائيةه فيا الرجال بالنساء والنساء بالر

 أ  كانت أقوالهم في وال وأفعالهم في آخرإ 

                                                 
 .  3سورة الصف :  ( 80)



هذا مذا سيتضذح عنذد االطذال، علذى أدكذا  البهائيذة مذن خذالل تشذريعاتهم 

التي أعدوها لمحاربة المرأة و لمحاربة الدين اإلسالميه وللخروخ علذى طاعذة 

ووفق  هواتهمه ولو علم هاالء هللا تعالى وجعل كل  يء يسير دسب رغباتهم 

المالددة مكانة المرأة في اإلسال  ألطرقوا دياء ه ولصغرت نفوسهم في نظرهم 

 أن يتكلموا بألنى كلمة انتقال لحال المرأة في اإلسال  وظلا الظليل. 

لقد َرُخصت المرأة في الشريعة البهائية إلذى دذد أنهذا أصذبحت متعذة لكذل 

ترل يذد المذس بذل هذي التذي عليهذا أن تطلذب المتعذة طامعه فهي معلامة على أال 

بأكًر من  خص تأسذيا  بمذا قررتذا  ريذن تذاخ مذن الفجذور فذي مذاتمر بد ذت  

دير نسخت الشريعة اإلسالمية واستبدلتها بشريعة الباب التي ال دذد إلباديتهذا 

 واستهتارها بالقيم واألخالق. 

 يقول أسلمنت: 

جعل بهاء هللا لها أهمية عظيمذة هذي  ))إن إددى األنظمة االجتماعية التي

مساواة النساء بالرجال((ه ولو عكس العبارة لكان أصوبه وأما عبد البهاء فقذد 

 بل  في نفاقا النساء مبلغا  بعيدا ه وقد قال عنا الشيال عبد الردمن الوكيل: 

))وكان من خلق عبد البهاء أنذا يتجمذع بكذل مشذاعره وعواطفذا لكذل فتذاة 

ه إلذى أن قذال  (81)مكره وغزلا ليًير وه  أنوثتها الراغبذة((  ويتربص بها بكل

 عنا: 

))وتمرق أما  عينيا أنًى جميلة تتموخ  عورها وهي تلهب ظهر جوالها 

السابح بالسوطه فيتأوه الشيال المتصابي ويقول لمن معا: في هذا العصر ينبغذي 

 .  (82)تيا ات(( أن تأخذ المرأة دظا  من العلم مساويا  للرجل وتتمتع بنفس االم

قال عبد الردمن الوكيل في تعليقا على هذا الموقف الشائن لمدعي النبذوة 

عبد البهاءه قال: ))إن جالل النبوة ال تستهويا أبدا  امرأة تتحدى قداسذة الفضذيلة 

بفتنتها العاريةه وال تستخفا عن وقاره  عور مواجة قذد تلهذب بالحذب عواطذف 

 نبياء. الشعراءه ولكنها تًير غضب األ

إن عبد البهاء عاش يسجد لفتنة المرأةه ولهذا قال: ))إن تربية البنذت اآلن 

أهم من تربية الولد(( قالها  لفى إلذى النسذوة المارقذات وخدعذة يسذتزل بهذا مذن 

يسذذتهويها لمذذع هذذذا السذذرابه وإال فهذذل يسذذتهو  خيذذال إنسذذان تصذذور عذذالم قذذد 

 .  (83)تربت نساؤه أكًر من رجالا(( 

                                                 
 .  165البهائية تاريخها وعقيدتها ص  ( 81)

 .  84خطابات عبد البهاء ص  ( 82)

 . 171ه  170البهائية تاريخها وعقيدتها ص  ( 83)



مذا  (84)العلماء في سيرة عبد البهاء الذ  يزعم أنا أكبر األنبياء  ولقد ذكر

تقشعر الجلول من مخا يا العنصرية والجنسية والتلون في النفاق وعد  تورعذا 

مذذن أن يسذذاير كذذل ليذذنه سذذواء كذذان ليذذن اإلسذذال  أو المسذذيحية أو البرهميذذة أو 

ة عبذالة علذى البوذيةه فلقد جامل كل هذه الطوائذف بذأن يذال  لكذل أصذحاب ملذ

طريقتهمه وهذا هو النفاق بعينا دتى وإن سماه تطورا  ومسايرة لروق العصذر  

 فإن التسمية ال تغير الحقائق. 

إن الدعوة إلذى مسذاواة النسذاء بالرجذال هذي لعذوة دمقذاء مخالفذة للفطذرة 

وللشرائع السماوية كلهاه وقد تناقض البهذائيون فيهذا كًيذرا   ديذر خذالف فعلهذم 

حينمذذا العذذوا ذلذذك تجذذدهم قذذد فرقذذوا بذذين الرجذذل والمذذرأة فذذي كًيذذر مذذن قذذولهمه ف

األدكذذا ه وإنمذذا نذذالوا بهذذذا الشذذعار مخالفذذة لذذدين اإلسذذال  الذذذ  جذذاءت أدكامذذا 

 بالنسبة للمرأة في تما  العدل واإلنصاف ودفظ األعراض وصيانة األنساب. 

تلذذي  فحذذر  علذذى المذذرأة نبذذذ الحيذذاء والتبذذرخ واالخذذتالطه ومنعهذذا مذذن أن

الخالفة العامةه وأوجب عليها دقوق كًيرةه ونهاها عن أفعال قبيحة كًيرةه كما 

أوجب لها دقوقا  كًيرة تكون بها محترمذة غيذر مبتذلذةه كمذا يريذد لعذاة تحريذر 

 المرأة ومساواتها بالرجل. 

ودين انخدعت المرأة بهذه الدعايات الفاجرة وخرجت إلى الشار، كا فة 

وتاركذة ألواللهذا فكانذت كمذن يفقذأ عينذا بيذدهه وكانذت هذي نابذة لبيذت  وجهذاه 

الخاسرة لعفتها ولينهذا وديائهذا و وجهذا وأواللهذاه والذذين نذالوا إلذى الخذروخ 

إنما أرالوا منها اإلبادية واالنحالل اقتداء  بتلك البابية ))قرة العين(( التي أفتذت 

  .(85)بجوا  نكاق المرأة بسبعة من الرجال فيما يذكر عنها 

ولو رجع القار  إلى أقوال الما ندراني وابنا عباس أفند  لرأ  التمييذز 

المجحف بين معاملة الرجال والنساء في تصذرفات البهائيذةه إذ كذل األعمذال لذم 

يكلف بها إال الرجل فقا ولم يعهد إلى امرأة بأمر ذ  بال ثذم هضذمها دقهذا فذي 

 اإلرث في كتابا ))األقدس(( دير يقول: 

الدار المسكونة واأللبسة المخصوصة للذرية من الذذكران لون  ))وجعلـنا

اث أنا لهو المعطي الفياض((   .  (86)اإلناث والورا

إن المعطذذذي الفيذذذاض دذذذر  اإلنذذذاث مذذذن الذذذدار واأللبسذذذة مذذذع مسذذذاواتهن 

بالذكرانه فأين ذهبت المسذاواة التذي ينذالون بهذا بذين الرجذال والنسذاءه بذل أيذن 
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مجذذرل ظهذذور العذذدل فذذي هذذذه االدكذذا  الخرقذذاء بعذذد أن اتضذذح تناقضذذهم فيهذذاه 

 والباطل ال بد وأن يتناقض أهلا فيا. 

هي نفسذها التذي كانذت فذي الجاهليذة مذن تحذريم  ثم أيضا  أليس هذه التفرقة

بعض األ ياء على النسذاء وإبادتهذا للرجذاله مًذل مذا أخبذر هللا فذي القذرآن مذن 

تحريم بعض اللحو  على اإلناث وإبادتها للذكور فقا  تخرصذا  بغيذر هذدى وال 

ه والواقع أن البهائية لم يتناقضوا في هذا المو ع فقاه بل فذي أدكذا   (87)لليل 

 يرة تتعلق بالنساء ظهرت في أقوال الما ندراني نفسا دين قال: كً

ه لون النسذذاء عفذذى هللا  (88)))قذذد دكذذم هللا لمذذن اسذذتطا، عذذنكم دذذ  البيذذت 

ه مذع أن المذرأة بإمكانهذا  (89)عنهن ردمة من عنده أنا لهو المعطذي الوهذاب(( 

ي دكذم أن تال  الح  كما ياليذا الرجذل تمامذا  عنذد وجذول االسذتطاعةه وهذذا فذ

 الشريعة اإلسالمية. 

أمذذذا دذذذ  البهائيذذذة فهذذذو مجذذذرل نزهذذذة و يذذذارة للبيذذذت الذذذذ  كذذذان يسذذذكنا 

الشيرا   أو البهاءه فهو مجرل  يارة فذي اللهذو المذرق وهللا يعلذم السذبب الذذ  

جعذذل البهذذاء يسذذقطا عذذن المذذرأةه ومهمذذا كذذان فهذذذا التفريذذق فذذي الحكذذم فذذي ألاء 

لتذذا فذذي النظذذرة إلذذى المذذرأة ومسذذاواتها فريضذذة الحذذ  البهذذائي لذذا مغذذزاه ولال

 بالرجل. 

ومن أكبر ما تناقض فيا البهائي وأتباعا من بعده أنا ال يوجد نذص وادذد 

فذذي جذذوا  تذذولي المذذرأة المناصذذب العليذذا فذذي الدولذذةه وإنمذذا ينصذذون عليهذذا فذذي 

األوالل الذكور واددا  بعد وادذده وكذان ينبغذي دسذب كالمهذم أن يجذو وا تذولي 

 منصب كان.  المرأة أل 

ومن األمور التي فرقوا فيها بين المذرأة والرجذل قذول الما نذدراني: ))قذد 

الصذذو  والصذذالة ولهذذن أن يتو ذذأن -دينمذذا يجذذدن الذذد - عفذذى هللا عذذن النسذذاء

ويسذذذبحن خمسذذذا  وتسذذذعين مذذذرة مذذذن  وال إلذذذى  وال: سذذذبحان هللا ذ  الطلعذذذة 

 . (90)((والجمال  هذا ما قدر في الكتاب إن أنتم من العالمين

وعلى كذل دذال فإنذا ال يمكذن أن يذأتي  ذخص بمذا يخذالف الشذر، القذويم 

والفطذذرة السذذليمة والعقذذل المسذذتنير إال ويظهذذر عليذذا التنذذاقض واالرتبذذا  مهمذذا 

أوتي من الحذق والذكاءه وأكبر لليل على ذلك هذه السخافات البهائيذة  إذ كيذف 
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فذرق بذين المذرأة  يعفو هللا عن النساء في دال الحيض الصذو  والصذالةإ إنذا ال

 والرجل. 

ثذذم كيذذف أسذذقا عنهذذا الصذذالة والصذذو  وكلفهذذا بالو ذذوء والتسذذبيح خمسذذا  

وتسعين مرة مع أن الو وء والتسبيح ال يغنيان عن ألاء الصالة والصذو إ لقذد 

 نقض مذهبا بنفسا. 
 

 :  عقائد أخرى للبهائيين -6

صذدقهم فذي  سبق ذكر أهم األسس التي يتمدق بها البهائيونه ورأينذا مذدى

 المنالاة بها ومدى بعدها عن اإلسال . 

وإتماما  لذلك ولئال يفوت القار  الوقوف على اآلراء العقدية لهذه الطائفذة 

أرغذب فذي التنبيذا إلذى أن آراء –الشريرة التي أ لت بها أمة وأقامت بها كيانذا  

وا نقمذة البهائية ليست كلها ظذاهرةه فهنذا  آراء كًيذرة لهذم يخفونهذا لذئال يواجهذ

العالم عليهمه فهي ال تزال سرا  متداوال  بيذنهم وبذين  عمذاء الصذهيونية المذاكرة 

 على دد ما أورله الدكتور محمد دسن األعظمي في قولا: 

))إن عقيدتهم المعلنة في كتب مطبوعة ليست هي العقيذدة التذي يتبعونهذاه 

إن أسرار عقيدتهم في كتب سرية ال يتداولونها دتى ال يًيروا نقمة كذل األليذان 

 .  (91)عليهم(( 

وهذه العقائد أوجز ذكرها فيما يليه وال أرى أنهذا تسذتحق التوقذف عنذدها 

 وإلحالا  صذالرة عذن أنذاس ال يامنذون ومناقشتها والرل عليها  فهي تنضح كفرا  

باهلل ربا  وال بمحمد نبيا ه وليس عندهم ألنى وا ، من دياءه ومن ليس لذا ديذاء 

فإنا يعمل كيفما يشاء كما أخبر الصالق المصدوق عن هذذا الصذنف مذن النذاس 

ه وبعض تلذك اآلراء يعذول إلذى  (92) ))إذا لم تستِ فاصنع ما شئع((دين قال: 

وأسذذس الذذدياناته وبعضذذها يعذذول إلذذى تخبطذذات فذذي مسذذائل فقيهذذة  هذذد  العقائذذد

 الصواب فيها بعيد عن متناول عقولهم. 

وكذذذل مذذذا أذكذذذره هنذذذا فإنذذذا إمذذذا أن يكذذذون مذذذأخوذا  مذذذن كتذذذاب األقذذذدس 

أو مذن كتذب كبذار البهذائيينه  -لون ذكر النص لذئال يطذول الكذال  -للما ندراني

أ ذذرنا إليهذذا مذذن قبذذل لمذذن أرال ويوجذذد كتذذاب األقذذدس مصذذورا  فذذي الكتذذب التذذي 

 .  (93)االطال، عليا 
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 :  ما يتعلق بالعقائد والدياناط -أ

من أهم أسذس عقائذدهم أن دسذين علذي الما نذدراني هذو ربهذم وإلههذم  -1

ديذذا  وميتذذا , قذذذال الما نذذدراني فذذذي وديذذا: ))مذذن عرفنذذذي فقذذد عذذذرف 

المقصذذوله ومذذن توجذذا إلذذي فقذذد توجذذا إلذذى المعبذذول  لذذذلك فُصذذل فذذي 

ه وقذذال أيضذذا : ))ال  (94)لكتذذاب وقُضذذي األمذذر مذذن هللا رب العذذالمين(( ا

يرى في هيكلي إال هيكل هللا وال في جمالي إال جمالا وال فذي كينذونتي 

 .  (95)إال كينونتاه وال في ذاتي إال ذاتا وال يرى في ذاتي إال هللا(( 

فذذذي ثذذذم وصذذذفوا هللا عذذذز وجذذذل بصذذذفات مفالهذذذا أنذذذا ال وجذذذول هلل تعذذذالى إال 

أ خاص أولئك المالددة من  عمذاء البهذائيينه ومذن هنذا فقذد كذان الما نذدراني 

إذا خذذرخ علذذى النذذاس أسذذدل برقعذذا  علذذى وجهذذا لذذئال يشذذاهد بهذذاء هللا فذذي وجهذذا 

 الكالح. 

هذذم مذذن كبذذار القذذائلين بذذالحلول واالتحذذاله وذلذذك أن الما نذذدراني نفسذذا  -2

كذذان مذذن المتعمقذذين فذذي مسذذائل التصذذوف وودذذدة الوجذذول والحلذذول 

 واالتحال. 

ال يامنون بما جذاء فذي القذرآن الكذريم والسذنة النبويذة فذي دذق عيسذى  -3

 عليا السال ه وألنهم يقررون تبعا  ألقوال أعداء اإلسال  أن المسيح قتل

 وصلب. 

 أن الشريعة البابية البهائية ناسخة للشريعة اإلسالمية جملة وتفصيال .  -4

ال يامنون بما جاء في اإلسال  من أخبار اليو  اآلخره وال بما جاء فذي  -5

كذذل األليذذان مذذن أخبارهذذاه فالقيامذذة تعنذذي مجذذيء البهذذاء فذذي مظهذذر هللا 

 عليا وسلم تعالىه وقياما بأمر الناس وانتهاء الدور المحمد  صلى هللا

 على طريقة غالة الباطنية المالددة. 

ويعتقدون أن ما ذكر من البعر والحساب والجزاء وسائر أخبار القيامة فإنها 

تدل على ما يقع في هذه الحيذاة الذدنيا عنذد مجذيء البهذاءه ال أنهذا أمذور تقذع فذي 

لار أخرى يجذا ى فيهذا المحسذن بإدسذانا والمسذيء بإسذاءتا دسذب مذا فصذلتا 

األليان السماوية فيما أخبر هللا عز وجل با في كتابذا الكذريم وسذنة نبيذا العظذيم 

 صلوات هللا وسالما عليا. 

يعتقذدون أن محمذدا صذلى هللا عليذا وسذلم لذيس هذو خذاتم األنبيذذاءه وأن  -6

الذودي اإللهذذي إلذى البشذذر ال انقطذذا، لذاه لهذذذا فهذم يزعمذذون أن البيذذان 
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درانيه واإليقان المختلف عليا بين العربي للشيرا  ه واألقدس للما ن

يزعمذذذون أن هذذذذه الكتذذذب كانذذذت  -دسذذذين الما نذذذدراني وصذذذبح األ ل

بودي هللا عز وجله وأنها أفصح الكتب المنزلة كلهاه وأنها أفضل من 

القذذرآن الكذذريمه وتحذذدوا البشذذر والجذذن ومذذًلهم معهذذم أن يذذأتوا بحذذرف 

 وادد مما فيها. 

 ه بتأويالت باطنية إلحالية. تسلطوا على القرآن الكريم فأولو -7

ال يامنون بمعجزات األنبياء وال يقرون منها إال مذا يسذتطيعون تأويلذا  -8

 على دسب هواهم. 

 ال يامنون بالمالئكة وال بالجن.  -9

 ال يامنون بوجول الجنة والنار.  -10

 يباق للبهائي أن يستعمل التقية بأوسع معانيها في سبيل خدا، اآلخرين.  -11

 .  (96) 19يقدسون العدل  -12
 

 :  ما يتعلق باألحكام الفقهية -ب

 :  الصالة عند البهائية

عدلها ثالث مرات في اليو ه وهي تسذع ركعذات فذي البكذور والذزوال  -1

 واآلصال كله صالة ثالث ركعات. 

يالونها على انفرال  ألنا ال يصح االجتما، إال في الصالة على الميت  -2

فقاه وأما للصالة فهي درا ه ولذيس للطريقذة التذي تذالى بهذا الصذالة 

 أ  بيان. 

وقد قال الما نذدراني فذي األقذدس: ))قذد فصذلنا الصذالة فذي ورقذة أخذرى 

ه الورقذة ه ولكذن هذذ (97)طوبى لمن عمل بمذا أمذر بذا مذن لذدن مالذك الرقذاب(( 

  ألنهذذا سذذرقت كمذذا  التذي أ ذذار إليهذذا الذذودي البهذذائي ال وجذذول لهذذا عنذذد البهائيذذة

ه فبقي أمر الصالة عنده مجهوال  إلى أن يجدوا تلك الورقة  (98)يذكر عبد البهاء 

 ولن يجدوها. 

القبلة هي المكان الذذ  يسذتقر فيذا البهذاءه وقذد اسذتقرت فذي عكذاه وقذد  -3

ا من الغافلينه وأتباعا يتوجهون إلذى عكذا وصف من لم يتوجا إليا بأن

صذرف هللا -ويزورون قبره ويطوفذون بذا ويسذجدون لذا ثذم ينصذرفون

 وهي عولة إلى الوثنية والمجوسية بأكمل صورها القبيحة.  -قلوبهم
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 :  الزكاة عند البهائية

الزكاة  أنها غامض جدا  في  ر، البهائية لجهل الما ندراني بهاه فليس 

يبين الواجب وكيفية إخراجها ولمن تخرخ ومتى ذلك..إلى آخر  لها أ  تفصيل

 التفاصيل التي جاء بها الشر، الشريف اإلسالمي. 

 : الصوم عند البهائية

يوما  فقا في مارسه يصومون من الصباق إلى الغروبه وال  1-19

قضاء على من لم يال الصو ه وقد عفى عن المسافر والمريض والحامل 

والكسول أيضا ه وكذا الحائضه وكذا من كانت لا أعمال والمر ع والهر  

 ديدةه وكذا يو  عيد المولوله وهو اليو  الذ  ولد فيا الشيرا   و 

الما ندرانيه وكذا يو  المبعر ال صو  فيا وهو اليو  الذ  أعلن فيا الشيرا   

 لعوتا وأظهر نبوتا.

 :  الحج عندهم

 يرا   الدار التي ولد فيها  يتوجهون فيا إلى عكا مدفن البهاءه وإلى

الشيرا  ه وإلى الدار التي أقا  بها البهاء في العراق في بغداله ولم يبيّن البهاء 

متى يتم الح  إلى تلك األماكن وال األعمال التي تجب في هذا الح ه وددير 

كعبتهم في بغدال ددير طويله خالصتا أن هذه الدار اآلن ال وجول لهاه وقد 

ها ملكيتهم لها رغم الجهول المضنية التي بذلها البهائيون لتبقى انتز، أصحاب

 كعبتا لهم. 

 :  الزواج عندهم

ال يكون الزواخ إال بواددةه وإذا كان البد من ذلك فال يجو  أن يتعدى  -1

 أكًر من اثنتينه وفي بعض الروايات ال يجو  الزواخ إال بواددة فقا. 

ودذذد الزنذذاة بغيذذر التذذراض تسذذعة مًاقيذذل مذذن الذذذهب تسذذلم لبيذذت العذذدل 

البهائيه والمهر عندهم في المدن تسعة عشذر مًقذاال  مذن الذذهب اإلبريذزه وفذي 

القرى مًل ذلك من الفضذةه ومذن أرال الزيذالة فذال يجذو  لذا أن يتجذاو  خمسذة 

 .  (99)وتسعين مًقاال  

الزواخ الشرعي ليلجئوا الراغبين فيا وهذه المهور من باب العراقيل عن 

ه أما اإلسذال  فقذد قذال صذلى هللا عليذا وسذلم: ))الذتمس ولذو  إلى العهر والفجور

  ألن العفذذاف والطهذذر أغلذذى مذذن كذذل  ذذيء فذذال يتطلذذب  (100)خذذاتم مذذن دديذذد(( 

 .  صحة الزواخ مًاقيل الذهب أو الفضة في اإلسال 

                                                 
 . 162انظر : البهائية نقد وتحليل ص  ( 99)

 ه وكذلك أخرجا البخار  في عدة موا ع من صحيحا .  1425 /2جزء من ددير طويل أخرجا مسلم في النكاق عن سهل بن سعد ر ي هللا عنا  ( 100)



 يحللون المتعة و يوعية النساء.  -2

 واخ األرامذذل إال بعذذد لفذذع ليذذةه وال يتذذزوخ األرمذذل إال بعذذد  ال يبذذاق -3

تسعين يوما ه واألرملة إال بعد خمسة وتسعين يوما ه ولم يبينوا الغرض 

 من فرض هذه المدة. 

ال يجذذذو  الذذذزواخ بزوجذذذة األبه ودكذذذم الغلمذذذان مسذذذكوت عنذذذاه قذذذال  -4

كذال  الما ندراني في كتابا األقدس الذ  نسال بذا القذرآن الكذريم  ألنذا 

قذال: ))قذد درمذت علذيكم أ واخ آبذائكمه إنذا نسذتحي أن -هللا كما يفتر 

 .  (101)نذكر دكم الغلمان(( 

وما لا  الودي يستحي أن يذكر دكم الغلمان فمن الذ  يبذين دكذم جريمذة 

اللذذواط بعذذده  غريذذب جذذدا  أن يسذذتحي الذذرب مذذن بيذذان األدكذذا  التذذي هذذي مذذن 

 ندراني وما جاء با وكل من لخل في غيا قبح هللا الما- روريات الحياة للبشر

 إلى يو  الدين. 

 

 :  الطالق عندهم

 مكروه. 

 :  في المواريث

  عموا أن الرجال والنساء على السواء.  -1

لكذذن تناقضذذوا بعذذد ذلذذك فذذإذا بهذذم يحرمذذون النسذذاء مذذن أ ذذياء كًيذذرة فذذي 

اإلرثه كما قرر الما ندراني أن الدار المسذكونة واأللبسذة المخصوصذة تكذون 

من نصيب األوالل الذكور لون اإلناث  مخذالفين  عمهذم المسذاواة بذين الرجذال 

 والنساء. 

ثذذا  أو للشذخص أن يوصذذي بكذذل مالذا أل   ذذخص يريذذد سذواء كذذان وار -2

 غير وارث. 

قرروا أن غير البهائي ال يرث البهائي  مخالفين  عمهذم القذول بودذدة  -3

 األليان وادترامها جميعا . 

 :  أحكام أخرى عندهم

الغسل من الجنابة ليس واجبا ه وال يوجد في  ريعتهم اسم النجاسة أل   -1

 ذذيء  ألن مذذن لخذذل فذذي ليذذانتهم طهذذر لذذا كذذل  ذذيء مذذن النجاسذذات 

لتذذذي أجمعذذذت عليهذذذا كذذذل األليذذذان وسذذذائر العقذذذالء غيذذذر والخبائذذذر ا

 األوربيين. 
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ويكون االغتسذال عنذد البهائيذة فذي كذل أسذبو، مذرةه وغسذل األرض فذي 

 الصيف مرة في اليو ه وفي الشتاء مرة كل ثالثة أيا . 

ال يجذذو ون للمذذرأة الحجذذاب تأسذذيا  بذذزرين تذذاخ التذذي خرجذذت عذذن كذذل  -2

علذذى الشذذريعة اإلسذذالمية  األعذذراف فذذي ذلذذك الذذزمن بعذذد أن خرجذذت

 ونسختها. 

 عاما  للذكر واألنًى على السواء.  15سن الر د:  -3

 ألغى البهائيون جميع العقوبات الوارلة في الشر، اإلسالمي إال الدية.  -4

الجهال محر  في الشريعة البهائيةه وتحريما من أهم المبال  التي جاء  -5

 ألجلها الما ندراني. 

والسر غير خاف على أدد  فإن كل الدعوات الضالة من قاليانية وبهائيذة 

وسائر الدعوات اتحدت كلمتهم كلهم علذى محذو فكذرة الجهذاله ألن مصذدر تلذك 

الحركذذات كلهذذا وادذذده وتصذذب فذذي مكذذان وادذذده والممذذول وادذذده وهذذم أعذذداء 

 لرفذع رايذة اإلسال  الذين يهمهم جدا  نسيان المسلمين لكلمة الجهال فذي سذبيل هللا

 اإلسال . 

ومن الماسف أنا تحقق للكفار ما أرالوا خصوصا  في عصرنا الحا ذر. 

دير يستحي أو يخاف  عماء المسلمين أن يدعوا النذاس إلذى الجهذال فذي سذبيل 

هللا صرادةه دتى ولو لتحرير بلدانهم ونسائهم وذريذاتهم الذذين يسذومهم اليهذول 

 يرها من ليار المسلمين. أ د الذل واإلهانة في فلسطين وفي غ

يجو  للرجال والنساء أن يلبسذوا مذا  ذاءوا لون أ  اعتبذار للملبذوسه  -6

سذذواء كذذان دريذذرا  أو صذذوفا  أو أ  نذذو،. وللرجذذل أن يلذذبس الحريذذر 

الخالص وأن يظهر كامل النعومةه إذ لم يحّر  عليا فذي  ذر، البهائيذة 

هذذذي مذذذن إال دمذذذل السذذذالق أو الخذذذوض فذذذي المسذذذائل السياسذذذية التذذذي 

 خصوصيات الحكا  فقا  

 ال يجو  للشخص أن يحلق  عر رأسا ألن هللا قد خلقا  ينة لا.  -7

قال الما ندراني في األقدس: ))ال تحلقذوا رؤوسذكم  قذد  ينهذا هللا بالشذعر 

في ذلك آليات لمن ينظر إلى مقتضيات الطبيعة مذـن لذدن مالذك البريذة أنذا لهذو 

  دذذذد اآلذان  هذذذذا مذذذا دكذذذم بذذذا مذذذولى العزيذذذز الحكذذذيمه وال ينبغذذذي أن يتجذذذاو

 .  (102)العالمين(( 

مالذك البريذة والعزيذذز الحكذيمه ومذذولى العذالمين كذل هذذذه الصذفات الهائلذذة 

 الرهيبة جاءت من أجل دلق  عر الرأس في ودي الما ندراني السخيف. 
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ال يجذذو  للشذذخص أن يخطذذب علذذى المنبذذر  بذذل يقعذذد علذذى الكرسذذي  -8

المو و، على السرير ويخطذبه وكذذلك ال يجذو  للشذخص أن يذذكر 

هللا إال في المكان المعد للعبالةه فال يجو  لا أن يلو  فما بذكر هللا فذي 

 غير مكان العبالة. 

فيمذا  ه ويبنون بموجبا كًيرا  من األدكا  والمعامالت19يقدسون العدل  -9

 بينهم وبين الناسه فترى مًال  أن: 

 يوما . 19 هرا ه والصو   19عدل الشهور  -

 بابا .  19يوما ه وكتابهم البيان  19وعدل أيا  الشهر  -

 في المائة.  19و كاة أموالهم  -

 . 19 هرا ه وفصول البيان  19وعدل  هور السنة  -

هم بهذا الرقم.  19وعدل الطالق  -  مرةه ...إلى آخر َولَعِّ

والواقذذع أن كًيذذرا  مذذن المسذذلمين يجهلذذون دقذذائق البهائيذذة وتعاليمهذذا  ألن 

تخفذي دقذائق كًيذرة ال تعذرف  -وإن كانت نحلة ظاهرة لكنها كمذا تقذد  -البهائية

 إال بالتعمق في لراستها. 

فال غرابة بعد هذا أن ترى كًيرا  من المسلمين يرللون  ذعارات وأفكذارا  

ن جاءتهم  بل اجتهدوا فذي ترلالهذا ونشذرها بشذتى بهائية لون أن يعرفوا من أي

الذ  يعتبذره البهذائيون رقمذا   19الوسائل. وكمًال على ذلك: هذا التقديس للرقم 

مقدسا   بل هو من األللة القوية دسب  عمهذم علذى نبذوة  عمذائهم كالشذيرا   

 والبهائي. 

ال ومن الماسف دقا  أن ترى كًيذرا  مذن المسذلمين انخذدعوا بزخذرف أقذو

البهائية فتعلقوا بهذا الرقمه ثم نظروا إلى بقية األعدال بعذين المتعمذق المذتفحص 

 . 19علّهم يصلون إلى اكتشاف آخر مًل اكتشاف البهائية للعدل 

عذن العذدل تسذعة  (103)ولقد ألقى أدد لعاة البهائية محا رات في الكويت 

ا مذن هذذا العذدل أو عشر وعناية القرآن الكريم با  بل وقيا  أجزاء القرآن وجمل

من مضاعفاتاه وذهب يدلل علذى أن القذرآن مذن هللا وأنذا معجذزة بذدليل عنايتذا 

ه وهو العذدل الذذ  اهتذدى إليذا الميذر ا الشذيرا   ثذم 19وقياما على هذا العدل 

البهاء ومن جاء بعدهماه وأن فيا لاللة قوية على نبوة وألوهية البهاء في القذرن 

 ائية. التاسع عشر دسب  عم البه

فحينمذذذا ألقذذذى لاعيذذذة البهائيذذذة فذذذي الكويذذذت الذذذدكتور محمذذذد ر ذذذال خليفذذذة 

محا رتا عن العدل تسعة عشر بًت إذاعذة الكويذت تلذك المحا ذرةه ونُشذرت 
                                                 

 .  46 – 13توسع في أخبارها الرجل البهائي الضال المضل ه انظر :  –ه وانظر : البهائية رأس األفعى  191انظر : قراءة في وثائق البهائية ص  ( 103)



في أماكن كًيرة في بلدان المسلمين كالقاهرة وغيرها فذي  ذكل كتيبذات تذو ،ه 

 وأ رطة تبا، وتهدى. 

فكذرة وترويجهذا. ولعذل بعذض هذاالء ثم قا  كًير من الكتاب بتأييذد تلذك ال

ه والَعوا أنا لليل على معجزة القرآن ما علموا 19الذين فردوا باكتشاف العدل 

 بأنهم يخدمون بهذا العمل  ياطين البهائية. 

عنذد دذده فقذد جذرؤوا علذى الكذذب  19ولم يقف هذوس البهائيذة فذي العذدل 

مشذذتملة علذذى الحذذروف علذذى هللا فذذي القذذرآن الكذذريم  إذ فسذذروا فذذواتح السذذور ال

المقطعذذة بحسذذب مذذا يمليذذا مخططهذذم  للدعايذذة لهذذذا الذذرقم الذذذ  أدبذذوه كًيذذرا ه 

وذهبذذوا يذذدللون علذذى صذذدق البهائيذذةه و عمذذوا أن آيذذات القذذرآن الكذذريم وكذذذلك 

 التوراة لللت على ذلك. 

كمذا -ولقد كان للكمبيوتر مقا  رفيع عندهم واهتما  بال ه فهو الذذ  أعذانهم

تخريفذاتهم فذي لالالت األعذداله ويسذتدلون بنتذائ  مذا يخبذرهم بذا على  -يدعون

علذذذى أنهذذذا دقذذذائق ال تقبذذذل الجذذذدل مذذذع أنهذذذا مملذذذوءة بالتنذذذاقض واال ذذذطراب 

 والمغالطات المستورة دينا  والمكشوفة أديانا . 

وعلى كل دال فإن قضية هذا العدل والخوض فيا مذن المسذائل الطويلذة والغيذر 

نافعةه وما أ رنا إليا هنا يغني في التنبيا على عمق خرافات البهائية وخذداعهم 

للنذذاس والخطذذر الذذذ  يمكذذن أن يجذذره هذذاالء علذذى العذذالم لذذو تحققذذت أهذذدافهم ال 

 .  (104)سمح هللا 

البهائيذذة وتعليمذذاتهمه وفذذي الوقذذت ونكتفذذي بمذذا تيسذذر ذكذذره مذذن مبذذال  

الحا ر يمكن إغفال النظر عن مناقشتها والرل عليهذا كلهذا  ألن التعليذق عليهذا 

ال يتطلب أكًر من أنها تعاليم وعقائد غير إسالمية وليس لهم عليها من لليل إال 

مجرل التخرص وما تهواه أنفسهم  اعمين بعد ذلك أنها منزلة مذن عنذد هللا عذز 

 خة لجميع الشرائع. وجله ناس

يقولون هذا في الوقت الذذ  يتظذاهرون فيذا بذأنهم علذى اإلسذال ه للتزلذف 

إلى المسلمين ومخالعتهم عن لينهم. فذإن العلمذاء يذذكرون أن عبذد البهذاء الذذ  

ورث النبذذوة بعذذد أبيذذا صذذلى الجمعذذة مذذع المسذذلمين قبذذل وفاتذذا بيذذومينه مذذع أن 

 لى الميت. الصالة جماعة محرمة في  ريعتهم إال ع
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ما كتبا العلمذاء رلا  علذى البهائيذة مًذل كتذاب الشذيال إدسذان إلهذي ه  -5ما كتبا مصطفى محمول من أسرار القرآن فهم عصر  للقرآن ه  -4جديدة في إعجا  القرآن ه 

 كتاب البهائية رأس األفعى . ومًل كتاب قراءة في وثائق البهائية ه و



وهذذو يهذذدف بصذذالتا مذذع المسذذلمين ومذذع النصذذارى ومذذع اليهذذول ومذذع 

البراهمة التدليل على أن البهائية ذات ليانة  املة تتسع لكل المذاهب والذديانات 

 .  (105)والمختلفةه وسموا هذا التخبا واال طراب والتناقض لينا  مقدسا   امال  
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 الفصل الخامس

 أمثلة من تأويالط البهائية

 للقرآن الكريم
 

لقد لعب التأويل لورا  خطيرا  في مفذاهيم النذاسه وقذد سذبقت اإل ذارة إلذى 

بعض أ راره العديدة على اإلسال  والمسلمينه والغذرض هنذا هذو ذكذر بعذض 

األمًلة التي تبين كيف جذرأت البهائيذة علذى التالعذب بالنصذوص وأولتهذا علذى 

 قتها الباطنية الملحدةه ومن ذلك: طري

مذا ورل مذن ذكذر القيامذة فذي القذرآن قذالوا: إن المقصذول بهذا قيامذة البهذاء  -

 بدعوتا وانتهاء الرسالة المحمدية. 

 النفال في الصور لعوة الناس إلى اتبا، البهاء.  -

البر خ هي المذدة بذين الرسذولين أ  محمذد صذلى هللا عليذا وسذلم والبذاب  -

 الشيرا  . 

َرتص  ﴿قولذذا تعذذالى:  وفذذي - ُس ُكذذّوِّ أ  ذهذذب  ذذوؤها: أ  انتهذذت    ﴾إِّذَا الشاذذمص

 الشريعة المحمدية وجاءت الشريعة البهائية. 

لَذتص  ﴿وفي قولا تعذالى:  - َشذاُر ُعّطِّ أ  تركذت اإلبذل واسذتبدل عنهذا  ﴾ َوإِّذَا الصعِّ

 بالقاطرات والسيارات والطائرات. 

ذذَرتص  ﴿ - أ  جمعذذت فذذي دذذدائق الحيوانذذات فذذي المذذدن   ﴾ َوإِّذَا الصُوُدذذوُش ُدشِّ

 الكبيرة. 

َرتص   ﴿ -  أ  ا تعلت فيها نيران البواخر التجارية.   ﴾ َوإِّذَا الصبَِّحاُر ُسّجِّ

َجذذتص  ﴿وقولذذا تعذذالى:  - أ  اجتمعذذت اليهذذول والنصذذارى   ﴾ َوإِّذَا النءفُذذوُس ُ ّوِّ

 والمجوس على لين وادد فامتزجوا في لين المير ا الما ندراني. 

ُؤولَةُ ُسذذئِّلَتص  ﴿ - أ  أسذذقطت األجنذذة مذذن بطذذون األمهذذات فيسذذأل   ﴾ َوإِّذَا الصَمذذوص

 عن ذا  من قبل القوانين  ألنها تمنع اإلجهاض. 

َرتص   ﴿ - ُحُف نُشِّ  أ  انتشرت الجرائد والمجالت وكًرت.   ﴾ َوإِّذَا الصء

ذذَطتص  ﴿ - يعذذد  أ  انقشذذعته أ  أن الشذذريعة اإلسذذالمية لذذم  ﴾ َوإِّذَا الساذذَماء ُكشِّ

 يستظل بها أدد. 

َرتص   ﴿ -  أ  وصل بعضها ببعض عن طريق القنوات.   ﴾ َوإِّذَا الصبَِّحاُر فُّجِّ

َرتص  ﴿ - يُم ُسعِّّ لِّفَتص   ﴿ ﴾ َوإِّذَا الصَجحِّ األولى لمن عارض المير ا   ﴾ َوإِّذَا الصَجناةُ أُ ص

 دسينه والًانية ألتباعا المامنين با. 

 أ  استخرجت األ ياء والتحف ذات القيمة.   ﴾ َوإِّذَا الصقُبُوُر بُعصًَِّرتص  ﴿ -



بَذذاُل ُسذذيَِّّرتص  ﴿ - الجبذذال هنذذا هذذم الملذذو  والذذو راء أ  لونذذوا لهذذم   ﴾ َوإِّذَا الصجِّ

 لساتير يسيرون بموجبهاه وهي الدساتير الحديًة. 

يلَاُ  ﴿وقولا تعالى:  - وِّ
إلى آخر اآلية الكريمة أ  مجيء   ﴾ َهلص يَنُظُروَن إِّالا تَأص

 ما ندراني. البهاء ال

لِّ الًاابِّذتِّ فِّذي الصَحيَذاةِّ الذدءنصيَا َوفِّذي  ﴿وقولا تعالى:  - يَن آَمنُذواص بِّذالصقَوص يًَُبُِّّت ّحُ الاذذِّ

ذذَرةِّ  الحيذذاة الذذدنيا هذذي اإليمذذان بمحمذذد صذذلى هللا عليذذا وسذذلمه -قذذالوا  ﴾ اآلخِّ

 واآلخرة هي اإليمان بمير ا دسين علي البهاء. 

ُم 29دَأَُكمص تَعُذولُوَن}َكَمذا بَذ  ﴿وقولا تعالى:  - يقذا  َدذقا َعلَذيصهِّ يقذا  َهذدَى َوفَرِّ { فَرِّ

قالوا: الفريق المهتذد  هذم الذذين آمنذوا بالبهذاءه واآلخذرون هذم  ﴾ الضاالَلَةُ 

 الذين أبوا اإليمان با. 

ُمذوَن َمذا لَبًُِّذوا َغيصذَر َسذاعَ  ﴿وقولا تعذالى:  - رِّ ذُم الصُمجص َ  تَقُذوُ  الساذاَعةُ يُقصسِّ ة  َويَذوص

فَُكوَن} لصذمَ 55َكذَلَِّك َكانُوا يُاص يَن أُوتُوا الصعِّ أ  علذم ليذن بهذاء هللا   ﴾ { َوقَاَل الاذِّ

الخطذاب ألمذة محمذد صذلى هللا عليذا –واإليمان باه لقد لبًتم في كتاب هللا 

أ  لبًتم في إقامة كتاب هللا وهو القذرآن الكذريم والعمذل بشذريعتا  –وسلم 

  إلذذى قيذذا  بهذذاء هللا وظهذذورهه فهذذو المذذرال المطهذذرة إلذذى يذذو  البعذذر  أ

بالبعره أ  خروخ النذاس مذن ليذن محمذد صذلى هللا عليذا وسذلم إلذى ليذن 

 البهاء. 

 أ  سماء األليان انشقت.   ﴾ إِّذَا الساَماء انفََطَرتص  ﴿وقولا تعالى:  -

ُب انتًَََرتص  ﴿  هم رجال الدين لم يبق لهم أثر على الناس.   ﴾ َوإِّذَا الصَكَواكِّ

ًِّذذذذَرتص  ﴿وقولذذذذا تعذذذذالى:  - أ  فتحذذذذت قبذذذذور اآل ذذذذوريين   ﴾ َوإِّذَا الصقُبُذذذذوُر بُعص

 والفراعنة والكلدانيين ألجل الدراسة. 

ينِّاِّ  ﴿وقولا تعالى:  - يااٌت بِّيَمِّ وِّ قذالوا: القصذد منهذا: األليذان   ﴾ َوالساماَواُت َمطص

 السذذذذبعة البرهميذذذذة البوذيذذذذةه والكونفو سذذذذتيةه الزرال ذذذذتيةه واليهوليذذذذةه

والنصذذذرانيةه واإلسذذذال ه أنهذذذا مطويذذذات جميعذذذا  بيمذذذين الميذذذر ا دسذذذين 

 الما ندراني. 

إلى غير ذلك من التأويالت الباطنية الشنيعة آليات القرآن الكريم والكذذب 

علذذى هللا تعذذالى لون مبذذاالة أو خذذوف ال مذذن هللاه وال مذذن انتقذذال عقذذالء بنذذي آل  

 .  (106)على هذا الصنيع الفاد  من هاالء السفهاء 

                                                 
ه وكذذا عنذوان )) قيذا   302ه عذوان )) القيامذة البهائيذة (( إلذى ص  277ه قذراءة فذي وثذائق البهائيذة ص 128-126انظر لهذه التحريفات وغيرهذا : دقيقذة البابيذة ص ( 106)

 .  322- 303الساعة البهائية وانتهاء أجل األمة المحمدية ص 



وهنذذا  تحريفذذات أخذذرى كًيذذرة كلهذذا تهذذدف إلذذى  ذذيء وادذذد هذذو محاولذذة 

درب اإلسال  وانتزاعذا مذن قلذوب أتباعذا بطريقذة مذاكرة. وهذذه التحريفذات ال 

يحتاخ المسلم إلى االطال، على الرل عليها  فهذي أقذل مذن أن تعلذق بذذهن أدذده 

إلذذذى اقتحذذذا  هذذذذه إال أن المهذذم فذذذي هذذذذه التذذذأويالت هذذذو معرفذذة الذذذدافع لهذذذاالء 

 :  التأويالت السخيفة. يجيب الدكتور محسن عبد الحميد عن ذلك بقولا

))والجواب أنهم يحاولون ذلك لكي يتوصلوا عن طريق تلك األباطيل إلى 

أن القذذرآن قذذد بشذذر بمجذذيء البهذذاءه فموجذذب هذذذه التذذأويالت وغيرهذذا أن نبيذذا  

اء دذدائق الحيوانذات سيظهر ولكذن متذىإ الجذواب: فنذد ظهذور القذاطرات وإنشذ

وصنع البذواخر والسذفن وامتذزاخ النصذارى واليهذول والمجذوس و ذق القنذوات 

   (107)وفتح قبور اآل وريين والفراعنة والكلدانيين وإجهاض األطفال((

 

 * * * * *** * * * * * * * * * * * 

                                                 
 .  128 – 126انظر : دقيقة البابية والبهائية ص  ( 107)



 الفصل السالس

 موقف البهائية من السنة النبوية
 

وكما أولوا آيات القران الكريم أولوا كذلك األدالير النبوية على طريقتهم 

الباطنيذذة الملحذذدة التذذي  عمذذوا أن األداليذذر كلهذذا  ذذأن القذذرآن تذذدل علذذى نهايذذة 

الشريعة المحمدية وظهور القيامة بمجيء البهاءه على قلة ما التفتوا إلى السذنة  

وأخذذزى هللا - عليذذا وسذذلمألن البهذذاء فذذي أنفسذذهم أعلذذى مذذن الرسذذول صذذلى هللا

 .  (108)البهائية 

كمذذا صذذرق البهذذائي الحاقذذد الذذدكتور محمذذد ر ذذال  -وألن السذذنة والحذذدير

إنما هي بد،  يطانية والوقوف على ظاهرها لون تأويلها بظهور البهاء  -خليفة

يعتبذذر كفذذرا  بالرسذذول صذذلى هللا عليذذا وسذذلم نفسذذاه ويعتبذذر خروجذذا  باألمذذة إلذذى 

ا فذي سذنة وهذذه التصذريحات أصذدره -كما  عذم هذذا الكذذاب-الشر  والضالل

  وهذو إمذذا  مسذذجد توسذذان بواليذذة أريزونذذا األمريكيذذة باسذذم ر ذذال خليفذذة 1982

 بحذف اسم محمد أل ياء في نفسا. 

وقد أ اف إلى افتراءاتا وإلحاله فزعم أن القرآن دذر المسلمين عن أخذ 

الدين عن الرسول صلى هللا عليا وسلمه بذل يجذب أن يأخذذوه عذن القذرآن فقذا. 

فذذي رله قذذول الرسذذول صذذلى هللا عليذذا وسذذلم: ))إذا لذذم تسذذتح  وهذذذا القذذول يكفذذي

 .  (109)فاصنع ما  ئت(( 

ثم  عم أن المسلمين رجعوا إلى الوثنية دينما عظمذوا الرسذول صذلى هللا 

 عليا وسلم ومجدوه وقد أمر هللا أن يمجدوه ويعظموه هو ودده. 

لكا  أخبذذر وممذذا يجذذدر التنبيذذا إليذذا أن البهذذائيين المتذذأخرين قذذد اتخذذذوا مسذذ

وأمكر من مسلك أسالفهمه وذلك بظهورهم أما  المسلمين بتعظيم اإلسال  ونبي 

اإلسال ه وأن اإلسال  دق والرسذول محمذد صذلى هللا عليذا وسذلم دذقه وأنذا ال 

تنافي بين اإليمان بنبي اإلسال  وبين اإليمان بنبي البهائية  ألن اإلسال  نفسا قد 

 لقرآن وفي السنة. بشر بنبي البهائية كًيرا  في ا

فالذذذ  ال يذذامن بالبهائيذذة بعذذد أن قامذذت القيامذذة وانتهذذى الذذدور المحمذذد  

بظهذذور البهذذاء ال يكذذون مامنذذا  ال باإلسذذال  وال بالبهائيذذة وال بذذاهلل أيضذذا   فذذإن 

 األساس لاليمان هو اإليمان بالبهاء الما ندراني الملحد. 

                                                 
عتبرونها مذن األللذة الًابتذة علذى ال يامن البهائية بالسنة النبوية ه وال يأخذون من معجزات الرسول صلى هللا عليا وسلم إال ما يوافق هواهم مما يتعلق بالفضائل التي ي ( 108)

البهائيين يتفننون في نشرها ه انظر : البهائية للخطيب  نبوة محمد صلى هللا عليا وسلم ه وهي أدالير مو وعة ال تًبت إلى النبي صلى هللا عليا وسلم ه ومع ذلك فإن

 .  43 -41ص 

 ( . 6120رقم ) –جزء من ددير أخرجا البخار  في األلب  ( 109)



إلهذا  مذن لون هللاه وصذدق وينتهي اإليمان عند البهائية أن يتخذه الشخص 

 هللا العظيم: 

نص َهال   ﴿ لِّلِّ ّحُ فََما لَاُ مِّ  .    ﴾ َوَمن يُضص

دُورِّ  ﴿ ن تَعصَمى الصقُلُوُب الاتِّي فِّي الصء َبصَصاُر َولَكِّ  .    ﴾ فَإِّناَها اَل تَعصَمى األص

غص قُلُوبَنَا بَعصدَ إِّذص َهدَيصتَنَا َوَهبص لَنَا  ﴿ َمة  إِّناَك أَنَت َربانَا الَ تُزِّ ن لادُنَك َردص مِّ

﴾ الصَوهاابُ 
(110) 

 

 * * * * *** * * * * * * * * * * * 

                                                 
وثذائق البهائيذة  كتذاب التبيذان والبرهذان ألدمذد دمذد  ه وفذي كتذاب قذراءة فذي -2الحجذ  البهيذة ه لفضذل هللا الجرفالقذاني ه  -1من كتذب البهائيذة فذي هذذا المو ذو، :  ( 110)

 مناقشات ورلول جيدة على مزاعم البهائية ه اقرأ العناوين اآلتية :  –للدكتورة عائشة عبدالردمن بنت الشاطئ 

 )) القرآن والحدير في وثائق البهائية (( .  324ص

 )) القرآن والحدير في العلمانية العصرية (( . 335ص

 ل محمد ر ال خليفة . ذكرت لراسة عن أدد كتب البهائية وأباطي 341ص

 انظر : القرآن والحدير واإلسال  في كتاب )) البهائية الجديدة (( )) الطلع الخبير للشجرة الملعونة (( . 



 الفصل السابع

 السبب في انتشار تعاليم البهائية
 

الواقع أنا ليس في تعاليم البهائية وليانتها ما يغر  باعتناقهذاه فهذي أفكذار 

ملفقة من  تى المذاهب والدياناته مملوءة بالخرافات التذي يأباهذا العقذل السذليم 

 والفطرة المستقيمةه كما أنها مملوءة كذلك بالمتناقضات  أن كل باطل. 

مذن البلذدانه إال أن بعذض  ومع ذلك فقد انتشرت انتشارا  رهيبا  في الكًيذر

أهل تلك البلدان قد استفاقوا دين أمعنوا النظر في تعاليم البهائية وما تهدف إليذا 

هذذالهم مذذا رأوه مذذن تلذذك  -وفذذي أولهذذم العذذالم اإلسذذالمي -مذذن الشذذر بالعذذالم كلذذا

وهذذذالهم كذذذذلك مذذذا رأوه مذذذن الحقذذذد الشذذذديد لالسذذذال  ونبيذذذا  -التعذذذاليم الجهنميذذذة

ارات الملتهبذذة علذذى البهذذائيين وعلذذى تعذذاليمهم وعلذذى محذذافلهم العظيم.فشذذنوا الغذذ

المنتشذذرة ودذذاكموهم محاكمذذات ظهذذرت فذذي كًيذذر مذذن تلذذك المحاكمذذات دقيقذذة 

البهائية الملحدة اإلباديذةه فذأفتى القضذاة والعلمذاء والمًقفذون وكذل مذن فذي قلبذا 

بسذحق ألنى ذرة من إيمان بخطر البهائية ووجوب محاربتهاه والتقذرب إلذى هللا 

كل بهذائي  ادتسذابا  ل،جذر والًذوابه وال تذزال الحذرب سذجاال  بذين أهذل الخيذر 

 وأهل الشر. 

يحاربون غيرهم بمختلف فنون الحرب  -وهم ال لين لهم–إال أن البهائيين 

الظاهرة والخفيةه ومن ماامرات ولعايات وإغراءات ونفاق ولعذارة  ألن كذل 

 هذا جائز في  ريعة البهائية. 

إ افة إلى ما تيسر لهم من أسباب أخرى كًيذرة سذاعدت فذي انتشذار هذذه 

لةه يمكن اإل ارة إلى أهمها فيما يلي:   النِّّحص

جهل كًير من المسذلمين بحقيقذة المذذهب البهذائيه خصوصذا  وأن الذدعوة  .1

 البهائية أكًر ما توجا إلى العوا  والسطحيين من الناس. 

  وباإليمذذان بذذالنبي صذذلى هللا عليذذا باإلسذذال -تقيذذة ونفاقذذا  –تظذذاهر هذذاالء  .2

 وسلم . 

التفذذاف أعذذداء الذذدين اإلسذذالمي نحذذو البهذذاء وتعاليمذذا والذذذول عنذذا ونشذذر  .3

أباطيلذذا و خذذرف الذذدعايات لذذاه والمسذذاعدات السذذخيفة لذذا وألتباعذذا بكذذل 

  كل من أ كال المساعدات مالية ومعنوية. 

لاخليذة وخارجيذة  انشغال كًير من المسذلمين عنذد قيذا  البهائيذة بمشذكالت .4

بعضها مشكالت دقيقيةه وأكًرها إنما هي مفتعلة نم أعدائهم إللهائهم عن 

 .  ما يرال بهم ليتم المخطا بهدوء



سذذذواء كانذذذت تلذذذك  -علذذذى وفذذذق مذذذا يريذذذدون-كًذذذرة تحريفذذذات النصذذذوص .5

  ديذر أولوهذا علذى الطريقذة  النصوص من القذرآن الكذريم أو مذن السذنة

وقف عليها مذن لذيس عنذده اطذال، كذاف علذى  الباطنية الماكرة  بحير إذا

ه ويصذدق ولذو  (111)أباطيل الباطنية والبهائية البذد وأن يقذع فذي  ذبكاتهم 

 بعض تلك الترهات. 

تفنن هاالء في التلونه واستعمال التقيةه واستحالل الكذب والنفاقه بحير  .6

كذذانوا يتذذوللون إلذذى كذذل  ذذخص بمذذا يسذذتطيعون بذذا الوصذذول إلذذى قلبذذا 

بعد ذلك إلى ديذر يشذاءونه لون أن يجذدوا فذي تلذك المسذالك الستدراجا 

 الملتوية أ  درخ. 

مهارة هاالء في تنظيم الدعوة إلى مذهبهم وتنظيم المحافل التي هي نقذاط  .7

االنتشذذذار فذذذي كذذذل بلذذذد توجذذذد بذذذا هذذذذه المحافذذذله وتذذذوللهم إلذذذى الحكذذذا  

قه والمفكرينه وخداعهم لهم بما يظهرونا لهذم مذن الخيذر وإرالة اإلصذال

 والتزلف إلى ر اهم بكل وسيلة. 

كما يعول انتشار مذهب البهائية إلى أن أكًذر النذاس يحبذون االنفذالت عذن  .8

االلتزامات الشرعية والميل إلى الشهوات ونبذ القيوله وقد عذرف  عمذاء 

البهائيذة هذذا الجانذذب واسذتغلوه أقذذوى اسذتغالله ومذذن هنذا لخذذل كًيذر مذذن 

اقتناعا  تاما  باه وإنمذا ليضذفي علذى ميولذا الناس في المذهب البهائي ليس 

 و هواتا صفة  رعية ولو على طريقة الشر، البهائي. 

كما يعول أيضا  إلذى أن أكًذر الذدعوات الباطنيذة إنمذا تنتشذر بذين األوسذاط  .9

الفقيذذرة  ديذذر يقذذو  أصذذحاب تلذذك الذذدعوات بمسذذاعدة الفقذذراء مذذن بنذذاء 

ال بعضذذذهم إلذذذى مذذذدارس ومستشذذذفيات ولور اجتماعيذذذة وقذذذروض وإيصذذذ

الوظائف الحكوميةه وتسهيل معامالتهم وغيذر ذلذك مذن المسذاعدات التذي 

يكون لها أثر إيجابي فذي نفذس المذدعو والبذد إلذى غيذر ذلذك مذن األسذباب 

 الكًيرة الخفية التي يجيد هاالء عر ها بأساليبهم وطرقهم الملتوية. 

 

 * * * * *** * * * * * * * * * * * 

                                                 
ِّ َوَخاتََم النابِّيِّّيَن  ﴾   دير صارواهم والقا ( 111) ُسوَل حا ن را ون فذي طريذق وادذد دذول تأويذل هذذه اآليذة بذأن ليذانيوأقرب األمًلة على هذا تالعبهم بمعنى اآلية الكريمة   ﴿ َولَكِّ

ا ه وعلى اللغة أيضا    ألن اللغة الخاتم بمعنى )) أفضل(( ه أو أنا كالمهر ه أو أنا خاتم األنبياء أصحاب الشرائع المستقلة ه غير ذلك من أكاذيبهم على هللا وعلى رسول

 ال تساعدهم أبدا  على تلك المعاني الباطلة التي اخترعوها . 



 الفصل الًامن

 كتاب البهائية الذي يقدسونن
 

العذذى دسذذين علذذي الما نذذدراني األلوهيذذة. ومذذن هنذذا كذذان دتمذذا  عليذذا أن 

 ينزل الكتب المقدسة ويبيّن لعباله ما يريد دسب أوهاما. 

فكان أن جاء بكتابا ))األقدس(( وجاء فيا بما يستحي طالب العلم المبتد  

به وصذي  بذأرلأ العبذاراته في الطلب من نسبتا إلى نفساه فكان بحق أدا كتا

ودشذذي بألفذذاظ وعبذذارات تنضذذح جهذذال ه تنفذذر مذذن معانيذذا النفذذوسه وتذذأنف مذذن 

سماعا األسما،ه ألفّا ولفّقا الما ندرانيه و عم أنا أفصح وأ رف كتاب منزل 

على اإلطالقه وفضلا على كتذب هللا المنزلذة علذى رسذلا األخيذاره ثذم نسذال بذا 

 القرآن الكريم. جميع الكتب السابقة وفي أولها 

وال تسأل عما فيا من األلفاظ الشنيعة والمعاني الركيكة واألخطاء اللغوية 

والتراكيب الغامضةه قراءتا مملة ثقيلة على النفسه وقد قرأتا عدة مرات  ألنا 

كتيبه وكلما قرأتذا ا للت غيظذا  وغمذا  مذن تذبجح مالفذا واسذتكباره الذذ  فذاق 

فإنا كلا مدق لنفسا ولبهائذا ولجذولة قريحتذا  استكبار فرعون وهامان وقارونه

وعمق تفكيذرهه وإداطتذا علمذا  بمذا كذان ومذا يكذونه وسذماعا  ذجي  أصذوات 

 الذرية في أصالب آبائهم. 

ومخاطبة الملو  والرؤساء ونذدائهم إلذى األخذذ بديانتذاه ومخاطبذة بعذض 

ء اإلنشذاءه يذا األرا ي أيضا  مًل قولا: يا أهل البهاءه يا معشر العلماءه يا مذالّ 

عبال ه يا معشر الملو ه قذل لذي يذا ملذك البذرلين أسذمع النذداء مذن هذذا الهيكذل 

المبين. يا معشر األمراء اسمعواه يا  واطيء نهذر الذرينه يذا معشذر الذرو ه يذا 

أرض الطاءه يا أرض الخذاءه يذا بحذر األعظذمه قذل يذا قذو ه يذا ملذك النمسذاه يذا 

 ي يكررها في كتابا. ملو  أمريكاه هذه هي النداءات الت

وقبل إيرال بعض األمًلة من ذلك الكتذاب أولّ التنبيذا إلذى أنذك دينمذا تقذرأ 

فيا تحتار ديذرة  ذديدة فذي معرفذة مصذدرهه فهذو مذرة يذأتي بآياتذا كمذا يسذميها 

على أنها من هللا تعالى لشخصا مبا رةه ومرة يذأتي بهذا علذى أنذا هذو هللا الذذ  

مذرة يذأتي بهذا علذى أنهذا مذن إنشذائا هذوه ومذرة تكلم بذا كمذا اقتضذت إرالتذاه و

 يُظهر فيها العلو واالستكبار إلى أبعد الحدوله ومرة يُظهر نوعا  من التوا ع. 

وهكذا يخرخ منا قارئا وهو أ ذد جهذال  بذاه دتذى فذي اآليذات التذي يذزعم 

فيها بيان بعض األدكا  ففيها من التعقيذد وركاكذة األسذلوب مذا ال يكذال يفهذم إال 

 فة. بكل



ولكي يطلع القار  الكريم على بعض تلك اآليات التذي لفقهذا الما نذدراني 

نورل األمًلة اآلتية من كتابا األنجس وليس األقدسه وهو موجذول  ذمن كتذاب 

 خفايا الطائفة البهائية بنصا كامال  كما تقدمت اإل ارة إليا. 

فلونه وأنا فمن ذلك  عما أنا قد أداط بعلم ما في اللوق وقرأه والناس غا .1

 والناس راقدون.  -هكذا بهذا األسلوب-لخل مكتب هللا

))يذذا مذذالّء البيذذان إنذذا لخلنذذا مكتذذب هللا إذ أنذذتم راقذذدونه وال دظنذذا  الذذنص:

  (112)اللوق إذ أنتم نائمونه تاهلل الحق قد قرأناه قبل نزولا وأنتم غافلون(( 

ع أنذا أدذاط رله على المخالفين لذا الذذين يذدعون أنهذم علمذاء أكًذر منذا مذ .2

 بالعلم ولم يتر  لهم منا إال مًل ما تتر  العظا  للكالب. 

مذن يذدعي البذاطن وبذاطن البذاطنه قذل:  -أ  من الناس -))ومنها : النص

أيهذذا الكذذذاب تذذاهلل مذذا عنذذد  أنذذا مذذن القشذذور تركناهذذا لكذذم كمذذا تتذذر  العظذذا  

  (113)للكالب(( 

 وقال في بيانا لمنزلة كتابا األقدس:  .3

))ال تحسبن أنا أنزلنا لكم األدكا ه بل فتحنا ختم الرديق المختو  بأصذابع 

القدرة واالقتداره يشهد بذلك ما نزل مذن قلذم الذودي تفكذروا يذا أولذي األفكذار(( 
(114)  . 

ويندب دظ من أعذرض عذن ذكذره بقولذا: ))مذن النذاس مذن غرتذا العلذو  

خلفذا يذرى نفسذا أكبذر وبها منع عن اسمي القيو ه وإذا سمع صوت النعذال مذن 

 .  (115)من نمرول قل: أين هو يا أيها المرلول تاهلل إنا لفي أسفل الجحيم(( 

ويقول في تفضيل كالما: ))من يقرأ من آياتي لخير لذا مذن أن يقذرأ كتذب 

إن أنذتم مذن السذامعينه قذل:  -يعنذي نفسذا -األولين واآلخرينه هذا بيان الردمن

 .  (116)ن(( هذا دق العلم لو أنتم من العارفي

إلى أن قال: ))لو يقرأ أددا  با من اآليذات بذالروق والريحذان خيذر لذا مذن 

 .  (117)أن يتلو بالكسالة صحف هللا المهيمن القيو (( 

                                                 
 .  182األقدس ص  ( 112)

 . 147األقدس ص  ( 113)

 .  141ص ( 114)

 .  149ص  ( 115)

 .  173ص  ( 116)

 ه وهكذا في األصل )) أددا  (( .  176ص  ( 117)



))قذذل: تذذاهلل ال تغنذذيكم اليذذو  كتذذب العذذالم وال مذذا فيذذا مذذن الصذذحف إال بهذذذا 

إلذى  (118)حكذيم(( الكتاب الذ  ينطق في قطب اإلبدا، أنا ال إلذا إال أنذا العلذيم ال

 آخر إفكا وإلحاله وجهلا بجميع األليان. 

صذار يخبذر بأ ذياء كًيذرة مذن المغيبذات  -وقذد تنبذأ وتألذا -على أن البهذاء

التي  عم أنها ستقع كما أخبره فإذا بها تأتي عكذس مذا أرال وأخبذره وقذد أخذزاه 

ا  إلذى هللا في ما تنبأ بذا كمذا أخذزى غيذره مذن كبذار األبالسذةه ونشذير هنذا بإيجذ

 ه ومنها:  (119)بعض نبوءات الما ندراني 

مذذا تنبذذأ بذذا الما نذذدراني مذذن أن البهائيذذة سذذيكون لهذذا مسذذتقبل مشذذرق فذذي  .1

العراقه وسيفتخرون بها بعد قليل من الزمنه فهل صذدق فذي ذلذك الذزعم 

الذ  ينسب اإلخبار با إلى هللاإ مضى على قولا سنوات عديدة ولم يفتخر 

ة أهل العراق بهاه بل وبعكس ذلك ال يوجد اليو  فيها من يستطيع المجاهر

بالبهائية رغم العذاء الما نذدراني األلوهيذة وأن مذا أخبذر بذا سذيكون كمذا 

 وقع. 

تنبأ الما ندراني بأن طهران ستكون بهائية كلها ويحكمها بهائيونه ويمتذد  .2

 دكمهم من طهران إلى ما ورائهاه ويعظم  أن البهائيون بها جدا . 

ؤوسذهم أو وكذب هنا كما كذب في غير ذلذك  فلذم يسذمح للبهذائيين رفذع ر

إظهار لعوتهم  بل بقوا فيها في غاية الذل واالدتقذار ولذم يقذم لهذم دكذم فيهذا أو 

 كلمة. 

تنبذذذأ الما نذذذدراني بذذذأن لينذذذا سذذذيغلب األليذذذان كلهذذذا ويعتنقذذذا أكًذذذر العذذذالم  .3

وسذذيهيمن هذذو علذذى جميذذع األرضه فمذذاذا كانذذت النتيجذذةإ لقذذد فضذذح هللا 

الفارغذة لذم يتحقذق منهذا الكاذب  فقد مضت سنوات عديذدة وتلذك األمذاني 

 ذذيء رغذذم مذذا قذذا  بذذا أعذذداء اإلسذذال  مذذن اليهذذوله والصذذهيونية العالميذذةه 

والصذذليبيونهو االسذذتعمار الروسذذي واألمريكذذي بمسذذاعدتا والوقذذوف إلذذى 

 جانبا. 

ولكن قدرة هللا أقوى من ذلكه ففشل هاالء فشال  ذريعا  في تحقيذق مطذامع 

ذقا الصَحذقا  ﴿ياليذةه وكالمذا هذذيان فذارغ هذا المتألا الكاذبه وكانت أدالمذا خ لِّيُحِّ

ُمونَ  رِّ هَ الصُمجص َل َولَوص َكرِّ َل الصبَاطِّ  .    ﴾ َويُبصطِّ

                                                 
 .  181ص  ( 118)

ه توسذع فذي ذكذر تنبذاات الما نذدراني وبذين  308إلذى ص  249إلدسان إلهي ردما هللا في كتابا البهائية نقد وتحليل مقال بعنوان )) البهائية وتنبااتها (( يبدأ مذن ص ( 119)

 الصفحات المشار إليها .  –يل أكاذيبا كلها ه ومنا ما أ رت إليا في الفقرات التي ذكرتها ه ومن أرال التوسع فليرجع إلى كتاب البهائية نقد وتحل



وأغرب  يء وأ نعا في تنباات البهائية ما صذرق بذن ابذن الما نذدراني  .4

المسذذمى عبذذد البهذذاء عبذذاس أفنذذد  بذذودي مذذن أبيذذا دينمذذا سذذئل عذذن آخذذر 

العالم وتنتشذر فذي أرجائذا وأنحائذا  أجذاب السنوات التي تعم فيها البهائية 

أنا سذيتم –ودسب البشارات القديمة التي ذكرها لا إلها الما ندراني -بأنا

  . فماذا كانت النتيجةإ 1957ذلك وبالتحديد أيضا  في 

لقد أظهر هللا كذبهم دتى ال يبقى ألدد دجةه فلم تدخل الدول في البهائيذةه 

 ميع أقطار األرض كما  عموا. ولم يظهر نور هللا البهاء في ج

فطرلت البهائيذة مذن إيذرانه وطذرلت مذن العذراقه وطذرلت مذن تركيذاه 

وطرلت من مصر وليبيا وسورياه وقضي عليها في باكسذتان وأفغانسذتانه ولذم 

يأبا لها العالم الغربي كما يريدونه وكذلك طرلت من أفريقياه ولم يقر لها قرار 

 اقدة على اإلسال . إال في البيئات المنحلة أو الح

وظلت طريدة لخبًها وخبر مبالئها ووالئها لالستعمار في كل مكانه إلى 

أن آواها اإلنكليز إلى فلسطين وتلقفتها اليهوليةه فأين نبذوءة دسذين علذي البهذاء 

الما ندراني وابنا عباس أفنذد  مذن أن البهائيذة ستكتسذح جميذع األليذان وسذتعم 

 (120) إ البهائيون في الموعد الذ  ددله البلدان
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 الفصل التاسع

 أماكن البهائية
 

تنتشر األفكار وتتغلغل بذين النذاس لون أن يفطذن لهذا المجتمذعه ال تحذدها 

الحدول الدولية السياسذيةه وال تمسذك بزمامهذا سذلطةه تسذر  فذي األمذة سذريان 

النعاس في جسم اإلنسان دتى إذا قو  أمرها وانتشر خبرها وصذار لهذا رجذال 

غييذر الجذذر  ظهرت متنكذرة للوسذا الذذ  تعذي  فيذا طالبذة الت -يدافعون عنها

 لكل ما دولها. ومن هنا تبدأ ثمارها  خيرة كانت تلك األفكار أ   ريرة. 

ومذذن المعلذذو  أن للسذذلطة والسياسذذة والمجتمذذع بأكملذذا لورا  فذذي ظهذذور 

الفرق وعد  ظهورها دسب الظروف التي تحذيا بهذاه فمذًال  هذذه الطائفذة التذي 

ول بالتقيذذةه ودينمذذا نحذذن بصذذدل لراسذذتها مذذن األسذذس الهامذذة فذذي عقائذذدهم القذذ

يخافون أن يظهروا أنفسهم على دقيقتهم يدخلون مذع النذاس علذى الوفذاق والذول 

ويبطنذذون مذذا انطذذوت عليذذا نفوسذذهم الشذذريرة مذذن التذذربص بالبشذذرية والتمسذذك 

بعقائدهم ومحاربة األليان المنافية لهاه ويكونون كالنار تحت الرمذاله ويعملذون 

 تواتيهم الفرصة فيظهرون. في الخفاء لنشر أفكارهم إلى أن 

وقد انتشرت البهائية في أماكن كًيرة بعضها معلو  وبعضذها فذي الخفذاءه 

إال أن وجولهم األكبر ومركزهم الرئيسي بين دلفائهم فذي أرض فلسذطين التذي 

اغتصذذبها اليهذذوله وبذذار  هذذذا االغتصذذاب ونشذذر الدعايذذة لذذا البهذذائيون فذذي كذذل 

 مكان. 

ويوجذذد لهذذم خاليذذا كًيذذرة فذذي إيذذران وأمريكذذا والعذذراق ومصذذر وإمذذارات 

الخلي  والسولان وليبيا وتونس والجزائر والمغذربه ومحذافلهم كًيذرة وأكبرهذا 

في  يكاغو وإسذرائيل وكنذدا وبنمذا ولنذدن وألمانيذا وسويسذرا والهنذد وباكسذتان 

 و مال أفريقيا وأوغندا واستراليا. 

ائية عدل البهذائيين بمذا يزيذد علذى سذتين مليذون وقد قدر بعض  عماء البه

 نسمة في العالمه ولكن ال ينبغي تصديقهم فيا فهو رقم لعائي أكًر منا دقيقي. 

ومما ال ينكر أنا قد وقف أعداء اإلسال  إلى جانب البهائية مذدافعين عنهذا 

ومشجعين لها في االستمراره وكل من داول األخذ على أيد  البهذائيين فذي أ  

ان من العالم تقو   ده لعاية رهيبة بأنا غير متحضر وإرهابيه وال يسذمح مك

بحرية الفكره وال يراعي دقوق اإلنسانه إلذى غيذر ذلذك مذن الذدعايات الطويلذة 

 العريضة التي يجيدونها. 

ثذذم يلجئذذون إلذذى مجلذذس األمذذن للعويذذل علذذى دقذذوق اإلنسذذان التذذي ترعاهذذا 

ن يريد إيقافهم عند دذدهم أنذا أصذبح فذي األمم المتحدة في نيويور ه ليجد كل م



عدال األ رار لون أن يعذرف الذذنب الذذ  اقترفذاه وهذذا بفعذل لسذائس  عمذاء 

البهائية في كل مكان يوجدون فيذا وتكذاتفهم علذى بذاطلهم ووقذوف بعضذهم إلذى 

إلى يو  ياوبون فيا  -ألا  هللا ذلهم–جانب البعض اآلخر لشعورهم بالقلة والذلة 

 حق والصراط المستقيم. إلى الدين ال
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 من مراجع البهائية
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 دقيقة البهائية والقاليانية. الدكتور/ محمد دسن األعظمي.  .5
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البهائية رأس األفعى. أول محاكمة  ذرعية للبهذائيين لمجموعذة مذن  .10

 الكتاب. 

الموسذذذوعة الميسذذذرة فذذذي األليذذذان والمذذذذاهب المعاصذذذرة. ))النذذذدوة  .11

 العالمية للشباب اإلسالمي((. 

لراسات عن البهائيذة والبابيذة. تذأليف: محذب الذدين الخطيذبه علذي  .12

 محمد كرل عليه محمد فا ل. علي منصوره 

وبعد هذه الدراسة عن فرق البهائية عًرت على نسذخة مصذورة عذن هذذه 

الفرقة تسمى موقع البهائيين في الحركات الهدامةه المفسدون في األرض كتبهذا 

فيهذذا تفاصذذيل لقيقذذة وموسذذعة عذذن البهائيذذةه  -معاصذذر -))محمذذد علذذي كيذذوة((

خفايذا هذذه الطائفذة ومعرفذة خاصذة بهذم  ويظهر فيها أن لا اطالعذا  واسذعا  علذى

 فلترجع إليها إن  ئت. 
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 الباب التاسع

 القاديانية
تمهيد: التحذير من ظهور دجالين يدعون النبوة بعد محمد صلى هللا 

 : علين وسلم
 

ِّ َوَخذاتََم  ﴿قال تعذالى:  ُسذوَل حا ذن را َجذالُِّكمص َولَكِّ ذن ّرِّ ذدٌ أَبَذا أََدذد  ّمِّ ذا َكذاَن ُمَحما ما

 . 40:  سورة األدزاب.  ﴾ النابِّيِّّينَ 

ذيُت لَُكذُم  ﴿وقال تعالى:  ُت َعلَيصُكمص نِّعصَمتِّذي َوَر ِّ ينَُكمص َوأَتصَممص َملصُت لَُكمص لِّ َ  أَكص الصيَوص

ينا   سصالََ  لِّ  .  3لمائدة : اسورة  ﴾ اإلِّ

 وجاء في السنة النبوية على صادبها أفضل الصالة والسال : 

))وأيم هللا لقد تركتكم على مًل البيضذاء ليلهذا ونهارهذا سذواء((. قذال أبذو  .1

الدرلاء: ))صدق وهللا رسذول هللا صذلى هللا عليذا وسذلم  تركنذا وهللا علذى 

 .  (1)مًل البيضاء ليلها ونهارها سواء(( 

ويقول عليا الصذالة والسذال  فذي بيذان أنذا ال خيذر إال للا أمتذا عليذاه وال  .2

 ر إال ودذرها منا: ))إنذا لذم يكذن نبذي قبلذي إال للا أمتذا علذى مذا يعلمذا 

 .  (2)خيرا  لهمه ويحذرهم ما يعلما  را  لهم(( 

فقد جمعت هذه النصوص بيذان خذتم النبذوة بمحمذد صذلى هللا عليذا وسذلمه 

الدين من عند هللا عز وجله وبيان إكمالا من قبل المصطفى صلى  وبيان إكمال

هللا عليا وسلمه وبيان كمال النصح والشفقة من الرسذول صذلى هللا عليذا وسذلم  

دير بيان كل ما يحتاخ إليا المسلم في أمور لينا ولنيذاهه ولذم يبذق أل  متحذذلق 

  ال يحتاخ إلى إكمال. مجال في الزيالة في الدين أو النقص منا ألن ما أكملا هللا

وفي إثبذات خذتم النبذوة ورلت نصذوص كًيذرة نكتفذي ببعضذها هنذاه ومذن 

أرال التوسع فعليذا بكتذب الحذدير والتوديذد ومذا كتبذا العلمذاء عذن هذذه القضذية 

 بخصوصهاه ومن تلك النصوص: 

عن أبي هريرة ر ي هللا عنذا عذن النبذي صذلى هللا عليذا وسذلم أنذا قذال:  .1

رائيل تسوسذهم األنبيذاء كلمذا هلذك نبذي خلفذا نبذيه وإنذا ال ))كانت بنو إس

 .  (3)نبي بعد (( 
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وعن سعد بن أبي وقذاص ر ذي هللا عنذا أن النبذي صذلى هللا عليذا وسذلم  .2

قذذال لعلذذي دينمذذا خذذرخ إلذذى تبذذو : ))أال تر ذذى أن تكذذون منذذي بمنزلذذة 

  (4)هارون من موسى إال أنا ليس نبي بعد (( 

صذذالة والسذذال ه ولكذذن هنذذا  جريئذذون ال يبذذالون إذا ال نبذذي بعذذده عليذذا ال

بالكذب على هللا وعلى رسولا صلى هللا عليا وسلمه يدعون النبوة بكل صذالفة. 

 وفي هاالء يقول المصطفى صلى هللا عليا وسلم: 

عن جابر بن سذمرة قذال: سذمعت رسذول هللا صذلى هللا عليذا وسذلم يقذول:  .1

 .  (5)))إن بين يد  الساعة كذابين(( 

وعن أبي هريرة ر ي هللا عنذا أن رسذول هللا صذلى هللا عليذا وسذلم قذال  .2

عن الفتن التي تكون قبل السذاعة: ))ودتذى يبعذر لجذالون كذذابون قريذب 

 .  (6)من ثالثينه كلهم يزعم أنا رسول هللا(( 

وتوجد أدالير كًيرة رواها أصحاب المسانيد والسذننه كلهذا تكذذيب لمذن 

هللا عليا وسلمه مهما  خرف صادبها القول وتفنن  العى النبوة بعد محمد صلى

 في الخدا، واالدتيال. 

ولقذذد أجمعذذت األمذذة اإلسذذالمية وصذذار معلومذذا  مذذن الذذدين بالضذذرورة أن 

الرسول محمدا  صلى هللا عليذا وسذلم هذو خذاتم األنبيذاء وال نبذي بعذده  لوصذول 

إلى رسالة جديذدةه  البشرية إلى نهاية الكمال الذ  ال يحتاجون بعده إلى نبي وال

فقد أكمل هللا الدين وصار صالحا  للبشرية إلى نهاية هذا الكونه وهذه نعمذة مذن 

هللا تعذذالى علذذى البشذذر عامذذة  لتجتمذذع همذذتهم علذذى هذذذا الذذدين القذذيمه وتطمذذئن 

نفوسهم إلى أنا ال تبديل وال تغيير ألدكامذاه وأن علذيهم فقذا تنفيذذ مذا جذاء مذن 

 لى السعالة األبدية في الدنيا واآلخرة. أدكاما و رائعا للوصول إ

واتفق المسلمون على أن كل مذن يذدعي النبذوة بعذد محمذد صذلى هللا عليذا 

وسذذلم ه فإمذذا أن يكذذون ملحذذدا  كذذذاابا  أو مجنونذذا  مهوسذذا ه ومذذن المعلذذو  أن أعذذداء 

اإلسال  والمستعمرين أصحاب المطامع الواسعة في بذالل المسذلمين لذم ير ذهم 

اإللهذذيه وكذذذلك لذذم يذذرض هذذذا المذذنه  أصذذحاب النفذذوس المريضذذة  هذذذا المذذنه 

 المتعطشة إلى السلطة والعلو في األرض بغير الحق. 

فقا  كذاابون يدعون النبوة معر ين عن مذا ذكذر هللا فذي كتابذا ومذا ذكذره 

رسذذولا محمذذد صذذلى هللا عليذذا وسذذلم مذذن انقطذذا، النبذذوةه وتظذذاهروا باإلسذذال  
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كونوا وددهم في هذذا الميذدانه بذل وجذدوا مذن يشذجعهم لتحقيق مطامعهمه ولم ي

ويمدهم بالمال وهم المستعمرون الذين رأوا أن هاالء هم أفتك األسلحة لتفريذق 

كلمة المسلمين وإرجاعهم إلى الذل والوثنيةه فربءوهم على أيديهم وأمذدءوهم بكذل 

 ما يحقق أدالمهم. 

يذل النصذوص الذوارلة وقد ذهب هاالء المغرمذون بذدعوى النبذوة إلذى تأو

في ختم النبوة لنبينا محمد صلى هللا عليا وسلم تأويال   نيعا  باطنيا ه سواء كانذت 

ذن  ﴿تلك النصوص من القرآن الكريمه مًل قولا تعالى:  ذدٌ أَبَذا أََدذد  ّمِّ ا َكذاَن ُمَحما ما

ِّ َوَخاتََم النابِّيِّّينَ  ُسوَل حا ن را َجالُِّكمص َولَكِّ ُ  ّرِّ ء  َعلِّيما  َوَكاَن حا  سذورة األدذزاب.  ﴾  بُِّكّلِّ َ يص

 :40    . 

أو كانذذت مذذن السذذنة النبويذذةه مًذذل قذذول الرسذذول صذذلى هللا عليذذا وسذذلم: 

))ودتى يبعر لجالون كذاابون قريب مذن ثالثذينه كلهذم يذزعم أنذا رسذول هللا(( 
(7)  . 

أو قولا صلى هللا عليا وسلم لعلي: ))أنت مني بمنزلة هارون مذن موسذى 

 .  (8)إال أنا ال نبي بعد (( 

متالعبين بمعانيها على دسذب مذا يخذد  عقائذدهم اإللحاليذةه غيذر عذابئين 

بما اتفق عليا المسلمون من معانيها أو بما تدل عليا اللغة العربية التي أنزل هللا 

فها باه وجعلها أفضذل اللغذات وجعلهذا مفخذرة كذل مسذلم بها القرآن الكريم و  را

فذي كذذل مكذان مذذن األرضه وصذار هذذاالء يتخبطذون فذذي كذل أمذذر يريدونذذاه ال 

كلهم وإجما، كذل  يرجعون فيا إلى أهلاه وال ألل على هذا من إجما، المسلمين

اللهجذذات العربيذذة علذذى أن الخذذتم معنذذاه آخذذر الشذذيء ونهايتذذاه بينمذذا معنذذاه عنذذد 

 .  ء يختلف عن ذلك تماما  هاال

فهذذو عنذذدهم إمذذا أن يكذذون بمعنذذى األفضذذل أو الزينذذة أو غيذذر ذلذذك ممذذا 

سذذنذكره إن  ذذاء هللا عذذنهمه وممذذا ال يجهلذذا طذذالب العلذذم أن هذذذه المعذذاني التذذي 

جذذاءوا بهذذا هذذي واهيذذة كبيذذت العنكبذذوته وتذذدل كذذذلك علذذى فذذراغهم مذذن العلذذم 

ى بتلك التأويالت الفاسدةه التذي ال تذدل ورغبتهم في الخروخ على منه  هللا تعال

 عليها اللغة وال أقوال أهل العلم. 

والواقع أن هاالء الفََجَرة أمًال أدمد القالياني أو دسين علي الما ندراني 

قد أددثوا فو ى فذي مفهذو  النبذوة بحمذاقتهم  ففقذدت  - عيم البهائية أو غيرهم

فذي نفذوس بعذض النذاس  إذ َهذاَن علذى كلمة النبذوة جاللتهذا وُدرَمتَُهذا وقداسذتها 
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أصذذذحاب المطذذذامع والنفذذذوس المريضذذذة بصذذذفة عامذذذة بعذذذد هذذذاالء أن يتنبئذذذواه 

 .  خصوصا  وقد أنسوا من أعداء اإلسال  تعاطفا  معهم ودماية لهم

إ ذذافة إلذذى مذذا أددثتذذا هذذذه النبذذوءات الكًيذذرة المزعومذذة مذذن بلبلذذة أفكذذار 

السهم الرودي العميقه لقذد أ ذافت المسلمين وا طرابهم وتمزيق وددتهم وإف

الحركذذة القاليانيذذة إلذذى اال ذذطراب والجهذذل بالذذدين وتشذذتيت كلمذذة المسذذلمين 

أ افت هذه الحركة دينمذا جذاءت  -وتضارب أفكارهم في الهند وفي غير الهند

في ذلك الليل البهيم تمزيقا  جديدا  لوددة المسلمين وتباعدا  بيذنهمه وأخذذ بعضذهم 

 ر و عفت كلمتهم. يكفر البعض اآلخ

فذذي محاولذذة اإلجهذذا  علذذى  -العذذدو األكبذذر للمسذذلمين–وأسذذهمت بريطانيذذا 

البقية من تعلق المسلمين بدينهم ووددتهم في الهنده وفي كل مكان وصذلت إليذا 

أقذذذدامهم النجسذذذة فذذذي تلذذذك الحقبذذذة التذذذي ظهذذذر فيهذذذا الغذذذال  بدعوتذذذا الخرافيذذذة 

اني فذذي إيذذران وفذذي فلسذذطينه المشذذئومةه وكذذذلك المذذر ا دسذذين علذذي الما نذذدر

 وقبلا علي محمد الشيرا  . وللباطل صولة ثم يضمحل. 
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 الفصل األول

 كيف نشأط القاديانية
 

ه ظهذرت فذي آخذر القذرن  (9)القاليانية وهي إددى الفرق الباطنية الخبيًة 

التاسع عشر المسيحي في الهنده وتسمى في الهند وباكسذتان بالقاليانيذةه وسذموا 

أنفسذذهم فذذي أفريقيذذا وغيرهذذا مذذن الذذبالل التذذي غزوهذذا باألدمديذذة  تمويهذذا  علذذى 

المسلمين أنهم ينتسذبون إلذى الرسذول صذلى هللا عليذا وسذلم. ))والقاليانيذة ثذورة 

لذذى صذذادبها أفضذذل الصذذالة والسذذال ه وثذذورة علذذى علذذى النبذذوة المحمديذذة وع

 .  (10)اإلسال  وماامرة لينية وسياسية كما يذكر الندو (( 

ادتضنها اإلنجليز دينما كانوا دكامذا  مسذتعمرين للهنذده وتبنوهذاه وبذذلوا 

لنصرتها ما في وسعهم من اإلمكانيات الماليذة والمعنويذة  وذلذك لمذا رأوه فيهذا 

تمكذين لهذم فذي الهنذد وفذي غيذر الهنذده وادتضذنتها كذذلك من تحقيق مذآربهم وال

كمذا -اليهولية العالميةه ولهم مراكز في أنحاء العالم وفي إسرائيل لنشر اإلسذال 

 يزعم القاليانيون. 

وقذذد نبغذذت هذذذه الفتنذذة فذذي عصذذر كًذذر اال ذذطراب فيذذا وَخذذيام الجهذذل 

بذين صذفوف  وانتشرت األفكار والمبذال  الهدامذة علذى أوسذع نطذاقه وتغلغلذت

المسلمين علذى دذين غفلذة مذنهمه دتذى أصذبحت طائفذة كبيذرة خصوصذا  دينمذا 

تذذولى و ارة الدولذذة الباكسذذتانية المسذذلمة و يذذر قاليذذاني هذذو ظفذذر هللا خذذان  فقذذد 

تولى و ارة الخارجية وعمل كل ما في وسعا لتمكين القاليانية والقاليانيين مذن 

 االنتشار والظهور. 

بذوة عاصذمة للقاليانيذة ومركذز لعذوة ولعايذة لهذاه وصارت قاليان ثم الر

وبدأت القاليانية توجا لعوتها إلى البالل العربية واإلسالميةه وبدأت تظهذر فذي 

ه  (12)وبعذذض البلذذدان فذذي أفريقيذذا  (11)العذذراق وسذذوريا وتنتشذذر فذذي أندونيسذذيا 

ذدَ مذن يصذغي لهذا فذي الجزيذرة العربيذة  ن درسذها هللا مذ–وتتمنى بإلحاق لو ُوجِّ

ففيها مهذبا الذودي وإليهذا تهذو  أفئذدة المذامنين  -الفتن واالرتدال الذ  يرال لها

 باهلل من كل قطر من أقطار األرض. 

وكذذم بُذذذلت مذذن المحذذاوالت الكًيذذرة لطوائذذف الفذذرق الضذذالة للتغلغذذل إلذذى 

قلذذذوب المسذذذلمين فذذذي مكذذذة والمدينذذذةه فذذذرل هللا كيذذذدهم إلذذذى نحذذذورهمه وبذذذاءت 

                                                 
 الباطنية .  (   وذلك ألخذهم بالمبال  الباطنية في تأويل النصوص تأويال  باطنيا  ه ولعوى أن للنصوص ظاهرا  وباطنا  ه وتدينهم بكًير من المبال 9)

 .  5(  القالياني والقاليانية ص 10)

 (  انظر : البحر الذ  قدما الشيال مشفق أمر هللا بن  مس الدين بعنوان : )) القاليانية في أندونيسيا (( . 11)

 (  انظر : البحر الذ  قدما الشيال سحنون تاخ الدين بعنوان : )) القاليانية في غانا (( . 12)



ذريع بفضذذذل هللا وتوفيقذذذا لعلمذذذاء المسذذذلمين لفضذذذح تلذذذك محذذذاوالتهم بالفشذذذل الذذذ

الطوائذذف ومذذا تبيتذذا مذذن السذذوء للمسذذلمين ولذذدينهمه وهللا مذذتم نذذوره ولذذو كذذره 

 الكافرون. 

وقذذد قذذيض هللا للتصذذد  للقاليذذانيين علمذذاء أجذذالء بينذذوا للمسذذلمين خطذذر 

هاالء القاليانيين وارتدالهم عن اإلسال ه ومن هاالء العلمذاء المجاهذدون كًيذر 

لَت  مذذن علمذذاء الهنذذد وباكسذذتانه وغيذذرهم مذذن علمذذاء البلذذدان اإلسذذالميةه وبُذذذِّ

 كستان. محاوالت عديدة لجعل القاليانية أقلية غير مسلمة في با

وتذذما ذلذذك والحمذذد هلل إال أن نشذذاط القاليذذانيين هذذاالء ربمذذا ا لال ا ذذتعاال  

وتوسذذعا  بذذين جهلذذة المسذذلمين و ذذبابهمه الذذذين لذذم يكذذن عنذذدهم مذذانع مذذن الًقافذذة 

اإلسالمية عن تقبل الديانة القاليانيةه التي بذلت المال ونشرت الدعاة لتحقيق ما 

ليذنهم لاليمذان بنبذوة القاليذاني والحذ  إلذى  تهدف إليا من إخراخ المسذلمين عذن

قاليذذان والر ذذى بحكذذم اإلنجليذذزه واسذذتعمارهم لبلذذدان المسذذلمين فذذي كذذل مكذذان 

وصلت إليا أيد  اإلنجليز الملطخة بالدماءه وقلوبهم المنطوية على غاية المكـر 

والخديعة واإل رار بالمسلمين بكل ما يمكن فعلا من قتل وسجن وتشريده كمذا 

 ه وراق  ذحيتها 1857في الهند بعد أن أخفقت ثورة الهنذد الكبذرى عذا   فعلوا

ه  (13)كًيذذر مذذذن أهذذل الهنذذذده وخصوصذذا  مذذذن المسذذلمين بكذذذل قسذذوة وودشذذذية 

 وبمباركة القاليانيين الذين كانوا من أخلص الجواسيس لهم.

*  * * * *** * * * * * * * * * * * 
 

                                                 
 .  51ه وكذا القاليانية للمولول  في مقالا : مواقف المسلمين وعلمائهم وقالتهم نحو القاليانية ص  10 -5يانية ه الندو  ص(  انظر : القالياني والقال13)



 الفصل الًاني

 زعيم القاديانية
 

 :  وأسرتناسمن  -1

تذذرجم المذذر ا لنفسذذا وألسذذرتا فذذي آخذذر كتابذذا )) ذذميمة الذذودي(( وجذذاء 

 بخلا عجيب في ذلك. 

أما اسما فهو: غال  أدمد القاليانيه واسم والده غال  مرتضىه واسم أمذا 

وفي نسبة أسذرتا يتضذارب قولذا  فهذو يذزعم أنذا ينتمذي إلذى   (14)جراخ بي بي

ه  (15)ه ومذرة قذال: إن أسذرتا فارسذية أسرة أصلها من المغول من فر، بذرالس

ومرة  عم أن أسرتا صذينية األصذله ومذرة أنذا مذن بنذي فاطمذة بنذت الرسذول 

صذذلى هللا عليذذا وسذذلمه وأخذذرى قذذال بأنهذذا جذذاءت مذذن سذذمرقنده و عذذم مذذرة أنذذا 

 .  (16)يرجع إلى بني إسحاق 

وبعد كل هذا الخلا واال طراب  عذم أن هللا أودذى إليذا أن نسذبا يرجذع 

إلى فارس فقال: ))والظاهر أن أسرتي من المغذوله ولكذن اآلن ظهذر علذي مذن 

كال  هللا تعالى أن أسرتي دقيقة أسرة فارسيةه وأنذا أؤمذن بهذذا  ألنذا ال يعذرف 

 .  (17)أدد دقائق األسر مًل ما يعرفها هللا تعالى(( 

تقريذذر هذذذا الخلذذا قذذال فذذي  ذذميمة الذذودي: ))وسذذمعت مذذن أبذذي أن  وفذذي

آبائي كانوا من الجرثومة المغليةهو لكن هللا أودى إلي أنهم كانوا من بني فارس 

ال من األقوا  التركيةه ومع ذلك أخبرنذي ربذي بذأن بعذض أمهذاتي كذن مذن بنذي 

يل مذن كمذال ومن أهل بيت النبوةه وهللا جمع فيهم نسل إسحاق وإسماع-الفاطمة

 .  (18)الحكمة والمصلحة(( 

وكل من سألا عن هذه التقلبات في نسذبا يقذول: هكذذا أخبرنذي هللا تعذالىه 

َم من هللا أو ُكلَم على التعبير الذ  يحبا  أو هكذا أُلهِّ
. أ  أخبره هللا بكل هذذه  (19)

 -اقضو هللا يتنذزه عذن هذذا التنذ-التناقضات التي ال مبرر لها إال الجهذل والنفذاق

ومهما قال عن أسرتاه فإنها أسرة عميلذة ا ذتهرت بعاملتهذا وتفانيهذا فذي خدمذة 

اإلنجليز المستعمرين لهم. وكان الغال  كًيرا  ما يتباهى بأنذا هذو وأجذداله كذانوا 
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مذذن المخلصذذين لخدمذذة اإلنجليذذزه كمذذا سذذيأتي ذكذذر النصذذوص التذذي تذذبجح بهذذا 

 القالياني وأتباعا. 

هذـ علذى أدذد األقذوال فذي 1256  أدمذد فذي عذا  أما واللتا: فقد ولذد غذال

قرية قاليان إددى قرى البنجاب بالهنذد. يقذول المذولول : ))ولذد الميذر ا غذال  

  دسذبما كتبذا 1840 ه أو سنة 1839دوالي سنة  -كما أ رنا في البداية -أدمد

  1835المير ا في تأليفا كتاب البريةه إال أن أدد مارخيذا كتذب أنذا ولذد سذنة 
 ه وقد وصف القالياني قريتا التي ولد فيها بقولا:  (20)

))كانت قريتي أبعد من قصد السيارةه وأدقر من عيون النظذارةه لرسذت 

طلولهذذاه وكذذره دلولهذذاه وقلذذت بركاتهذذاه وكًذذرت مضذذراتها ومعراتهذذاه والذذذين 

يسذذكنون فيهذذا كذذانوا كبهذذائمه وبذذذلتهم الظذذاهرة يذذدعون الالئذذمه ال يعلمذذون مذذا 

ا القرآن وما األدكا ه فهذا من عجائب قضاء هللا وغرائب القدرة أنا اإلسال  وم

 .  (21)بعًني من مًل هذه الخربة(( 

وأغلب الظن أنا كان صالقا  في وصفا لقريتا بأنها خربةه وألهلهذا بذأنهم 

مًل البهائم ال يعرفون معروفا  وال ينكرون منكرا   إذ لوال أنهذم كذذلك لمذا جذرؤ 

 بينهم. على لعوى النبوة 

 

 :  أما هو وْقافتن -2

لدينيذة واأللبيذة فذي لاره فقد قرأ مبذال  العلذو  وقذرأ فذي المنطذق والعلذو  ا      

ه مًل فضل إلهيه وفضل أدمده وكذل علذى  ذاهه كمذا قذرأ  األساتذة على بعض

ه وقذد كذان (23)وعرافذا  داذقذا   (22)الطب القديم على والده الذ  كان طبيبا  مذاهرا  

ه إال أن جميذذع معلوماتذذا عذذن (24)راءة والطلذذب وأجهذذد نفسذذا فذذي ذلذذكيكًذذر القذذ

اإلسذذال  وعذذن النبذذي صذذلى هللا عليذذا وسذذلم كانذذت مشو ذذة ومملذذوءة باألخطذذاء 

 . (25)دسان إلهي وذكر األمًلة على ذلكوالخلا الشنيعه كما ذكر عنا األستاذ إ

ينذذة وقذد بذذدأ دياتذا العمليذذة بذأن توظذذف فذذي محكمذة دذذاكم المديريذة فذذي مد

سيالكوث إددى المدن في باكستانه بمرتب يساو  خمس عشرة روبية في ذلك 

 ه وقذذد 1868إلذذى عذذا   1864الوقذذته وبقذذي علذذى ذلذذك أربذذع سذذنوات مذذن عذذا  

                                                 
 .  17ه  16نقال عن المجدل األعظم ص  15القاليانية ص  (20)
 . 28 ميمة الودي ص  (21)
 . 22القاليانية والقاليانية ص  (22)
 .  127القاليانية ص  (23)
 .  150ه  149كتاب البرية ص  (24)
 . 128القاليانية ص (25)



اسذذتغل فذذي هذذذه الفتذذرة وقتذذا فأقبذذل علذذى تعلذذم اإلنجليزيذذةه كمذذا التحذذق بدراسذذة 

  و ذار  1868الحقوق وأخفق في االمتحانه ثم اسذتقال مذن وظيفتذا هذذه عذا  

 .  (26)والده في المحاكمات والقضايا التي كان مشغوال  بها 

وهكذا بدأ دياتا فذي تقشذف وداجذة  ذديدة عبذر عنهذا فذي كتابذا:  ذميمة 

الودي بعدة أساليب نأخذ منها علذى سذبيل المًذال فذي االسذتفتاء األول الذذ  بذدأ 

بقولا: ))يا علماء اإلسال  وفقهاء ملة خير األنا   أفتوني في رجل العى أنا من 

ل  منذا مسذتورا  فذي  اويذة إلى أن قال: ))وكان في أو -يقصد نفسا -هللا الكريم

الخموله ال يعرف وال يذكره وال يرجى منا وال يحذره وينكر عليذا وال يذوقره 

وال يعذذد فذذي أ ذذياء يحذذدث بهذذا بذذين العذذوا  والكبذذراءه بذذل يظذذن أنذذا لذذيس بشذذيء 

 .  (27)ويعرض عن ذكره في مجالس العقالء(( 

ال: اخترتك(( وقال أيضا : ))وما كنت من المعروفين فأودى إلي ربِّّيه وق
(28)  . 

 إلى أن يقول: ))وكنت أعي  كرجل اتخذه الناس مهجورا ((. 

 ونصوص أخرى كًيرة ذكرها دول إثبات هذه الحقيقة. 

إال أنا دينما تبوأ الزعامة الدينية أقبلت عليذا الذدنيا والهذدايا الكًيذرة التذي 

تمدق بها في كتابا  ميمة الودي في سبعة موا ذعه بتعبيذرات مختلفذة  اعمذا  

 أنها فضل من هللاه ولليل أيضا  على نبوتاه منها: 

ان ))ثذذم بعذذد ذلذذك أياذذد هللا هذذذا العبذذد كمذذا كذذان وعذذده بذذأنوا، اآلالء وألذذو

النعماءه فرجع إليا فوخ من الطلباء بأموال وتحايف وما يسرء من األ ياءه دتى 

 .  (29) اق عليها المكان(( 

 وقال أيضا : 

))وانهالت علي الهدايا كأنها بحر تهيا  في كل آن أمواجا ه هذه آيات هللا(( 
(30)  . 

ي مذن وقال: ))يأتوني من كل فذ  عميذق بالهذدايا وبكذل مذا يليذقه هذذا ودذ

 .  (31)السماء من دضرة الكبرياءه ما كان دديًا  يفترى(( 

                                                 
 نقال  عن كتاب سيرة المهد  ه وكتاب البرية وكالهما للغال  .  23ه 22القالياني والقاليانية ص  (26)
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ومن هنا ودين أقبلت عليا الدنيا بالزعامة الدينية رتع فيها كيفمذا دلذى لذا 

على دساب المغفلين من أتباعاه وصذار ينفذق فذي المسذكن والمأكذل والمشذرب 

ينذةه بما فذي ذلذك  ذرب أقذوى المسذكرات مذن الخمذر والمعجونذات المقويذة الًم

وصارت دياتا أ با مذا تكذون بحيذاة الزعمذاء السياسذيين دتذى  ذكى كًيذر مذن 

أتباعذذا هذذذه الحيذذاة المملذذوءة باإلسذذراف بالنسذذبة للغذذال  ولزوجاتذذاه مذذن لبسذذهن 

 الحرير والحلي والحلل الفاخرةه بينما أتباعا يعيشون في فقر مدقع. 

لذك األمذوال التذي وكان الغال  يغضب كًيرا  دينما يُسأل عن كيفية إنفاق ت

 .  (32)تأتي بكًرةه لكنها ال ترى بعد ذلك وال يلمس لها أثر 

ومما يذكر في ترجمتا أن هللا قد عاجلا بكًير من األمذراضه فقذد أصذيب 

بعدة أمراض دتى كان يغمى عليا كًيرا  من  دة مرض السكر باه إ ذافة إلذى 

راض أخرى ذكرهذا الصدا، الشديد المال   لاه إ افة إلى مرض المراقه وأم

المولول  والندو  وغيرهما في ترجمتهم لاه مستندين إلى كتب الغذال  وغيذره 

 .  (33)من كبار أصحابا 

وأما دياة خلفاء الغال  من بعذده فقذد أ ذافوا إلذى الَحَشذفِّ سذوَء كيلذة  لقذد 

استهتروا بكل القيم ورتعوا في كذل مراتذع اللهذو والفجذوره ويكفذي الشذخص أن 

ألسذذتاذ عبذذد الذذردمن مصذذر  مذذدير كليذذة تعلذذيم اإلسذذال  فذذي قذذديانه يقذذرأ كلمذذة ا

 وكان من كبار علماء الجماعة القاليانية كما يذكر األستاذ الندو . 

فقد أسلم هذا الرجل على يد بعض القاليانيين ونشأ في دضانتهم وتعلم في 

مصذره ودذا  ثقذذة الجماعذة دتذى كذذان يسذتخلفا الميذر ا بشذذير الذدين فذي إمامذذة 

صلواته ثم اطلع على أسرار هاالء الماسونيين القاليانيين وثار عليهمه وألف ال

جماعذذة مذذن الًذذوار كذذان يرأسذذهم هذذو. فقذذد سذذجل قا ذذي محكمذذة االسذذتئناف فذذي 

 - 1938سبتمبر مذن عذا   23كما يذكر عبد الردمن المصر  في يو   -الهور

 ما يأتي: 

بار الفساقه إنا يتصيد إن الخليفة الحالي المير ا بشير الدين محمول من ك

الفتيات في ستر من الزعامة الدينيةه ولا وكالء وسماسرة مذن الرجذال والنسذاء 

يحضذذرون لذذا الفتيذذات الغذذافالت والشذذباب الغذذره وقذذد أسذذس لهذذذا الغذذرض ناليذذا  

 .  (34)سريا  من الرجال والنساء يفسق فيا 
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دمذذد فذذي وال  ذذك أن هذذذا الميذذر ا سذذار علذذى سذذيرة والذذده الميذذر ا غذذال  أ

اسذتهتارهما بالذذدين وعذذد  وجذذول المراقبذذة الذاتيذذة  فأصذذبح انتهذذاب الملذذذات مذذن 

األمذذذور المألوفذذذةه وهذذذذا النذذذال  يشذذذهد صذذذرادة بتذذذأثير العقائذذذد القاليانيذذذة فذذذي 

أصحابهاه ولليل على أن هذه الفرقة إنما قامذت مذن األسذاس علذى خذدا، النذاس 

 .والوصول إلى مآربهم و هواتهم التي ال دد لها

 

 :  صفاتن وأخالقن-3

مما يذكر عن القالياني أنا كان قليل الفطنذة مسذتغرقا  تبذدو عليذا البسذاطة 

والغرارةه فقد قيل عنا: إنا كان ال يحسن م، الساعةه وكان إذا أرال أن يعذرف 

الوقت و ع أنملتا على ميناء الساعة وعد األرقذا  عذدا ه وكذان ال يميذز األيمذن 

نهاه دتى ا طر إلى و ع عالمذة عليهذاه وكذان يضذع من دذائا عن األيسر م

أدجار االستنجاء التي يحتاخ إليها كًيرا  وأقراص القند التي كان مغرما  بها فذي 

 ...هكذا يذكر عنا.  (35)مخبأ وادد 

وفي رأيي أنا كان يتظاهر بهذه الغفلة والسذاجة أل ذياء فذي نفسذا تمهيذدا  

لاليحاء إلى الناس بأنا في تلك القوة من االدتجاخ والمنذاظرة والخطابذة وكًذرة 

إنمذا كانذت بقذوة ربانيذة وإلهذا  منذا  أ  ولذوال  -تأليف لكتب التي بًاها في العذالم

 مة. ذلك لما استطا، أن يحفظ اسما أو يكتب كل

 50وهذا مذن لهائذا ومكذرهه فذإن الذذ  كتذب عذن مذدق اإلنجليذز مذا يمذ، 

خزانذذة كيذذذف ال يعذذذرف أرقذذا  السذذذاعة ودذذذذاءه األيمذذن عذذذن األيسذذذر وأدجذذذار 

االستنجاء وأقراص القند  بل وبين السكر والملح كما يذكر عنذاه هذذا بعيذد جذدا  

ب القاليانيذذة خصوصذذا  وأن هذذذه األوصذذاف إنمذذا ينقلهذذا علمذذاء المسذذلمين مذذن كتذذ

 .  (36)وعن القاليانيه ومن مصالره أنا كان كًير األمراض 

وقذذد ذكذذر هذذو عذذن نفسذذا وذكذذر عنذذا العلمذذاء مذذن المسذذلمين ومذذن كتاذذاب 

القاليانيين من األمذراض مذا لذو جمعذت علذى دجذر لفلقتذاه فقذد ذكذر المذولول  

 جملذذذة مذذذن أمذذذراض الغذذذال  مذذذن مصذذذالر القاليذذذانيين أن الغذذذال  كذذذان فيذذذا مذذذن

-لوار الرأس-أمراض الصدر-السل-الماليخوليا-القطرب-الهستيريا-األمراض: 

يبول فذي الليلذة الوادذدة -أ  السكر-الذيابيطس-التشن  القلبي-األرق-سلس البول

 سوء الذاكرة...إلال ذلك. -الضعف العصبي-أكًر من مائة مرة

                                                 
ه نقال  عن ترجمة المير  المعراخ الدين عمر القاليانيه ملحقة بكتاب 23انظر : القالياني والقاليانية ص  (35)

 . 67 /1براهين أدمدية
 .  19 – 16لتي أخذ عنها صانظر : كتاب القاليانية والمصالر ا  (36)



بذل من ق–وفيما أتصور أن هذه المبالغات في ذكر أمراض الغال  المتنبي 

إنمذذا يذذرال مذذن ورائهذذا مكسذذب هذذا  إلثبذذات النبذذوة  ألن أقذذل هذذذه  -القاليذذانيين

األمراض تمنع الشخص أن يم، الخزائن بمالفاتاه وال تسمح لا بالتفكير السليم 

فتكون النتيجة أن كل ما قالا الغال  وكتبا إنما كان إلهاما  جاهزا  مذن هللا ال لور 

وصا  إذا عرفنا أن الغال  وأسرتا كانوا يحبون للغال  فيا إال مجرل التبلي ه خص

أمرا ذا   -ردما هللا–أن تشيع هذه األمراض عناه وقد ذكر الشيال إدسان إلهي 

 ه فأ  جسم يحتمل ذلك إ  (37)أخرى كًيرة للغال  من مصالر القاليانيين 

وقذد وصذف الغذال  بالبذذاءة وسذوء األخذالق وطذول اللسذان هجذاءا  مقذذعا  

لعلمذذاء المعاصذذرين وعبذذال هللا الصذذالحينه وكذذان مصذذداق صذذفة للمخذذالفين وا

المنافقين التي جاءت في األدالير الصحاق: ))وإذا خاصم فجر((ه وكذان يكًذر 

من َسّبِّ مخالفيا مًل هذذه األلفذاظ: فذالن الغذو  الجاهذل الخليذع الكلذب األدمذق 

الكلمذات  الضال الكذاب اللعين ابذن الزنذا والبغذي الشذيطان الغذو ه وأمًذال هذذه

 .  (38)والسباب البذ ء الذ  ال يصدر إال عن السفهاء والسوقة 

ومن ذلك أنا تنبأ بموت رجل في  من محذدله ولكذن هذذا الرجذل لذم يمذت 

دسب تنباه في هذه المدةه فقال لا بعض العلماء: أنذت تظذن أنذك نبذي وال تذتكلم 

بهم بذدليل يذرل بذا إال بودي هللاه فكيف يمكن أن يتخلف وعذد هللاإه فبذدل أن يجيذ

لعواهم ويًبت لعواهه بدال  عن ذلك بدأ يَُسبءُهم هم وجميع علماء المسلمين فقال: 

))ال يوجد في الدنيا  يء أنجس من الخنزيره ولكن العلماء الذين يخالفونني هم 

 .  (39)أنجس من الخنزيره أيها العلماء يا آكلي الجيفة و أيتها األرواق النجسة(( 

يذذع مذذن يخالفونذذا بقولذذا: ))بعضذذهم كذذالكالبه وبعضذذهم وقذذد وصذذف جم

ه ويخاطذذب الشذذيال ثنذذاء هللا األمذذر تسذذر   (40)كالذذذئاب وبعضذذهم كالخنذذا ير(( 

ويقول عن العالم الكبير مهر علي الكولر    (41)قائال : ))يا كلب يا آكل الجيفة((

 الجشتي: 

 (42)مرفقلع لك الويالط يا أرض جولر          لعنع بملعون فأنع تد

 وقال في سبا لجميع مخالفيا: 

 (43)إن العـدا صاروا خنازير الفـال          نسائهم من دونهن األكلب
                                                 

 .  134 – 130القاليانية إلدسان إلهي ه انظر ص  (37)
 .  107- 104انظر : القالياني والقاليانية ص  (38)
 .  21ه نقال  عن أنجا  آثم للغال  ص 140انظر : القاليانية إلدسان إلهي ص   (39)
 ه عن القاليانية إلدسان .  150خطبة إلهامية للغال  ص  (40)
 . عن القاليانية .  25دا ية أنجا  آثم ص  (41)
 . عن القاليانية .  75إعجا  أدمد  ص  (42)
 .  106ه انظر : القالياني والقاليانية ص 215نجم الهد  ص  (43)



وإذا كان هذا السباب لعلماء عصره ألغراض  خصية إن صذرفنا النظذر 

فلماذا لم يقتصر في سذبا علذى المخذالفين  -وهو األصل-عن األساس الديني فيها

إال تغطيذة -لا دين تطاول فسذب أنبيذاء هللا األطهذار لون أن يكذون لذا أ  مبذرر

 . - عف جانبا وبطالن أفكاره وسقوطها

بي هللا عيسى على نبينذا وعليذا الصذالة والسذال   ومن ذلك السباب سبا لن

فقد قال عنا: ))إن عيسى ما استطا، أن يقول لنفسا إنا صالح  ألن الناس كانوا 

 .  (44)يعرفون أن عيسى رجل خماره وسيء السيرة(( 

وقذذد كذذذب وافتذذرى ودا ذذا أن يوصذذف نبذذي هللا عيسذذى بهذذذا الوصذذف أو 

ه  (45)يلز  تنزيا القار  عن ذكرها هنا  األوصاف األخرى التي قالها عناه مما

وربمذذا تصذذور الغذذال  أن نقضذذا لبنذذاء اآلخذذرين يشذذيِّّد بنيانذذاه وأن ترفءعذذا علذذى 

 األنبياء يجعل منا نبيا  أعلى منهم. 

كما أنا لا أ عار ركيكة ومعاني تافهة مملوءة بالسباب والشتائم علذى كذل 

 بدائها وانسلت((.  من يخالفاه ينطبق عليا المًل القائل: ))رمتني

ودين تمالى في  تم الناس وإيذائهم بلسانا وبكتاباتا عنهم أوصذلوا أمذره 

ذَ عليا تعهد في المحكمة الجنائيذة أن ال يسذتعمل مذرة أخذرى  ًِّ إلى القضاءه فأُخ

تلذك األلفذذاظ القبيحذذة والسذذب والشذذتم والقذذذف  ذذد مخالفيذذاه وقذذال الغذذال  نفسذذا: 

 .  (46)بأني ال أستعمل بعد ذلك ألفاظا  سيئة((  ))أنا عاهدت أما  نائب الحاكم

ولكنا لم يَفِّ  فهذا هو يقول في  ميمة الودي فذي معذرض تعذداله للذنعم 

أعداءه الماذين كذالكالب وياتيذا مذا لذم  -أ  هللا–يقول: ))ويطرل  -الوافرة عليا

 . (47)((يات أددا  من المعاصرين

النذدو  و المذولول  وإدسذان وتجد تفاصيل كًيرة فيما كتبا عنا العالمذة 

إلهي ردمهم هللا  دير يظهر القالياني فيمذا ينقلذا عنذا هذاالء األعذال  أنذا كذان 

 سبابا  فادشا  ال يدانيا أدد في هذه الصفة. 

كما عرف عنا التنذاقض فذي القضذية الوادذدة  ديذر يذذكر  ذيئا  ثذم يذذكر 

الذذ  ا ذتهر بذا آخر يدل على كذباه ودبل الكذب قصير كما قيله ومن الكذذب 

الكذب على هللا  دير يأتي بكال  مذن تلفيقذا ثذم يذزعم أن هللا قالذا لذاه ثذم يكذذب 

 على الرسول صلى هللا عليا وسلم بو ع أدالير من تلقاء نفسا. 

                                                 
 .  143ه القاليانية إلدسان إلهي ص 172ست بجن للغال  ص  (44)
 د  كًيرا  منها . ذكر األستاذ إدسان إلهي والعالمة المولول  والن  (45)
 .  144للغال  ه القاليانية ص 13مقدمة كتاب رب البرية ص  (46)
 . مترجم .  31 ميمة الودي ص (47)



كما عرف عنا االدتيال ألخذ أمذوال النذاس وعذد  الوفذاء بالتزاماتذا لهذمه 

الخمسين المجلد التذي تذزعم أنذا وتعليل ذلك بما ال مقنع فيا ألدده كما في قصة 

سيالفها وأخذ ثمنها مقدما ه ثذم كتذب خمسذة كتذب فقذا وامتنذع مذن البذاقيه ومذن 

بذذذين الخمسذذذة والخمسذذذين غيذذذر  إرجذذذا، األمذذذوال أيضذذذا  بحجذذذة أنذذذا ال فذذذرق

 ويظهر التناقض وا حا  في أفكاره دين تقارن بين قوليا اآلتيين: الصفره

))أنا أعتقد كل ما يعتقده أهل السنةه كما أنا أعتقذد أن محمذدا  خذاتم النبيذين 

ومن يدعي النبذوة بعذده هذو كذافر كذاذب  ألنذي أومذن أن الرسذالة بذدأت مذن آل  

وقولذذا: ))وهللا الذذذ  فذذي  (48)وانتهذذت إلذذى رسذذول هللا صذذلى هللا عليذذا وسذذلم(( 

ر لصذدق لعذوا  آيذات قبضتا رودذي هذو الذذ  أرسذلنيه وسذماني نبيذا ه وأظهذ

 .  (49)بينات بل  عدلها ثالثمائة ألف بينة(( 

 

 

 :  عمالة القادياني وأسرتن لإلنجليز -4

ت بريطانيذذذا علذذذى المسذذذلمين مصذذذائب وفتنذذذا  عظيمذذذةه ال يذذذزال  لقذذذد جذذذرا

المسلمون يجترون آثارها إلى اليو  في الهند وفي بالل العربه وكًير من بلدان 

متهم وأوهنت قذواهم وأوجذدت عمذالء لهذا فذي كذل بلذد المسلمين  دير فرقت كل

إسالمي من أبناء ذلك البلد ومذن جلذدتهمه ويتكلمذون بألسذنتهمه ولكذنهم أصذبحوا 

بعذذد ذلذذك أ ذذد علذذيهم مذذن األعذذداء الظذذاهرينه ونشذذرت الفسذذال والخالعذذةه إلذذى 

جانب نشر النصرانية بين المسذلمينه وقتلذت فذي سذبيل ذلذك األبريذاء والصذفوة 

 ة من العلماء ليفسحوا المجال للمبشرينه وليًبتذوا كذذلك اسذتعمارهم إلذى الممتا

 األبد. 

ومع كل هذا وغيره نرى اإلنجليز وهم مسيطرون على الهند يبحًون فيها 

عذذن عميذذل لهذذمه فكذذان المطلذذوبه ووجذذدوا القاليذذاني خيذذر مذذن يمتًذذل لتحقيذذق 

ي إليا ويخون أمتذا مآربهمه ويقد  طاعتهم على طاعة ربا ولينا الذ  كان ينتم

اإلسذذالمية التذذي كذذان ينتسذذب إليهذذاه ولذذوال نكايتذذا بعذذد ذلذذك باإلسذذال  والمسذذلمين 

وإلخال أفكار هدامة دارب بها العقيدة اإلسذالمية الصذحيحة وأخذرخ بهذا كًيذرا  

لوال ذلذك لمذا كذان لنذا بعمالتذا لبريطانيذا أو غيرهذا أ   -من المسلمين عن لينهم

نجليز وخدمتا لهذمه ألنذا كغيذره ممذن بذاعوا أنفسذهم غرض إلبرا  لوره مع اإل

ألعدائهمه على أن عمالة هذا الشخص لبريطانيا فاقت التصوره فإنك لو رجعت 

                                                 
 .  2/2تبلي  رسالة   (48)
 .  139ه  138ه عن القاليانية إلدسان إلهي ص 68تتمة دقيقة الودي ص (49)



إلى أ  كتاب من كتب الغال  أو تصريحاتا فسترى مدى تعلقذا بهذم وتفانيذا فذي 

خدمتهم وتملقا لهم وطلب ر اهمه وتفضذيلهم علذى غيذرهم ولعذوة النذاس إلذى 

 ء تحت لوائهم والسير خلفهم في كل  ئونهم ومحاكاتهم بكل لقة. االنضوا

وسذذترى كذذذلك فذذي الجانذذب اآلخذذر مذذدى تعلذذق الحكومذذة اإلنجليزيذذة بذذا 

وبأتباعاه وكيف هيأت لهم المناصب وأغدقت علذيهم األمذوال ويسذرت لهذم فذي 

لاخل الهند وخارجها إلى اليو  كل أسذباب التفذوق والرادذةه ولافعذت عذنهم فذي 

وقف يتعر ون فيا للضغاه والنتيجة من كل تلك المواقف للجذانبين غيذر كل م

 خافيةه فالمصلحة بينهم مشتركة والهدف وادد. 

على خدمة هذا المتنبئ لبريطانيا قولا في منع  -وهي كًيرة  -ومن األمًلة

الجهال: ))لقد قضيت معظم عمر  في تأييد الحكومة اإلنجليزية ونصرتهاه وقد 

مذذذن الكتذذذب -اإلنجليذذذز-الجهذذذال ووجذذذوب طاعذذذة أولذذذي األمذذذرألفذذذت فذذذي منذذذع 

واإلعالنات والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض لم، خمسين خزانذة   وقذد 

نشرت جميع هذه الكتب في البالل العربية ومصر والشذا  وتركيذاه وكذان هذدفي 

لائما  أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومةه وتمحذى مذن قلذوبهم قصذص 

سفا  والمسيح السفاقه واألدكا  التي تبعر فيهم عاطفة الجهال وتفسد المهد  ال

 (50)قلوب الحمقى((

وقال أيضا  في رسذالة قذدمها إلذى نائذب دذاكم المقاطعذة: ))لقذد ظللذت منذذ 

أجاهذذد بلسذذاني وقلمذذي ألصذذرف قلذذوب  -وقذذد نذذاهزت اليذذو  السذذتين-دداثذذة سذذني

ح لها والعطف عليها وألغي المسلمين إلى اإلخالص للحكومة اإلنجليزية والنص

فكذرة الجهذال التذي يذدين بهذا بعذض جهذالهمه والتذي تمذنعهم مذن اإلخذالص لهذذه 

الحكومةه وأرى أن كتاباتي قد أثذرت فذي قلذوب المسذلمينه وأدذدثت تحذوال  فذي 

 .  (51)مئات اآلالف منهم(( 

وال ك أن هذا الكال  من الخز  المفضوق لنبوتا دتذى لكأنذا بُعذر لتأييذد 

طانيذذذا والذذذدفا، عذذذن مصذذذالحها وإ ذذذفاء الشذذذرعية علذذذى اسذذذتعمارها لذذذبالل بري

 المسلمين. 

 ويقول كذلك في تملقا لالنجليز وتذكيرهم بجهوله وجهول أتباعا لهم: 

                                                 
 .  95ه  94ه القالياني والقاليانية ص 3 هالة القرآن ص  (50)
 .  95ه القالياني والقاليانية ص 7/10تبلي  رسالة   (51)



))والمذذأمول مذذن الحكومذذة أن تعامذذل هذذذه األسذذرة التذذي هذذي مذذن غذذرس 

 اإلنجليز أنفسهم ومن صنائعهم بكذل دذز  وادتيذاط وتحقيذق ورعايذةه وتوصذي

 .  (52)رجال دكومتها أن تعاملني وجماعتي بعطف خاص ورعاية فائقة(( 

وهنالذذك نصذذوص كًيذذرة بعضذذها باألرليذذة وبعضذذها بالفارسذذية وأخذذرى 

بالعربية يتناقلها العلماء عنا  للتأكيد على عمالتا ألعداء اإلسال ه وعلى رأسهم 

جذدوا هذم أيضذا  عدوهم اللدول بريطانيا وجد فذيهم القاليذاني  ذالتا المنشذولة وو

 ذذالتهم ومذذا تحملذذا فذذي  ذذخص القاليذذاني ففا ذذت قريحذذة القاليذذانيه فأ ذذال 

 بفضلهم ومنتهم المزعومة على العالم اإلسالمي قاطبة والهند خاصة. 

وبقذذدر مذذا ارتذذبا هذذو و مرتذذا بأعذذداء اإلسذذال  بقذذدر مذذا ا لال بعذذده عذذن 

طينه وكذذان اإلسذذال  والمسذذلمين ونفذذرت عنذذا القلذذوب واسذذتحوذت عليذذا الشذذيا

موقفا هذو وأتباعذا فذي غايذة المقذت بالنسذبة ألهذل السذنة وعامذة المسذلمين فإنذا 

أنها مذن  -ناصبهم العداءه ورأى أن الًورات التي يقومون بها على المستعمرين

فعل العقول الجامدة والحماقةه وكان يًبطهم بكل ما لديا من قذوة وديلذة لمذنعهم 

 ينه ويصيح فيهم أن الجاهد درا . من جهال هاالء الغزاة للبالل وللد

علذى -وقد انتهى وقتا قبل مجيء القاليانيه وأما بعده فالجهال منكذر يجذب

تركا والتسليم للحكومة التي أمر هللا بطاعتهذا  أ  دكومذة بريطانيذا  -دد  عما

 الكافرة. 

وقذذد تمًذذل فذذي و ذذوق تذذا  والء القاليانيذذة لالنجليذذز أنهذذم لائمذذا  يظهذذرون 

سرورهم وابتهاجهم بسقوط أ  لولة إسالمية في يد االستعماره ويحتفلون بذلك 

ويعتبرونا من أسعد أعيالهمه ألنهم يعتبذرون المكذان الذذ  تصذل إليذا بريطانيذا 

 هو المكان الذ  تصل إليا القاليانية. 

عز القاليانية وانتشارها مرهون بعز اإلنجليز وانتشذارهمه وعلى هذا فإن 

فكيف ال يفرق القاليانيون بانتصار بريطانيا وانكسار المسذلمين بعذد ذلذكإ ولقذد 

صذذرق بهذذذا كبذذار القاليانيذذة ابتذذداء بذذالغال  وخلفائذذاه مذذًلهم فذذي هذذذا مًذذل سذذائر 

 الباطنية دين يفردون بمصائب المسلمين ويحزنون من أفرادهم. 

هنا أللة كًيرة من أقاويل القاليذانيين فذي هذذا المسذلكه منهذا مذا قالذا ابذن و

دين اسذتولت بريطانيذا علذى العذراق  ديذر ألقذى خطابذا   -محمول أدمد–الغال  

قال فيذا: ))إن علمذاء المسذلمين يتهموننذا بتعاوننذا مذع اإلنكليذز ويطعنوننذا علذى 

إ وقد قال إمامنا  ابتهاجنا على فتوداتاه فنحن نسأل: لماذا ال نفرق ولماذا ال نُسرء
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بأني أن المهد  ودكومة بريطانيا سيفيه فنحن نبته  بهذا الفتح ونريد أن نرى 

 .  (53)لمعان هذا السيف وبرقا في العراق وفي الشا  وفي كل مكان(( 

 قبل أن يُرقاي نفسا إلى ))نبي((.  -أنا مهد  -ولعلا قال هذا الكال 

وهي المدينة التي ال يعترف بهذا -لت بريطانيا القدسوقال أيضا  عندما ادت

: ))نحذذن نشذذكر هللا ألذذف وألذذف مذذرة علذذى فتودذذات -بعذذد أن دولهذذا إلذذى قاليذذان

بريطانياه وأن سبب االبتهاخ والسرور ألن إمامنا )الغال  القاليذاني( كذان يذدعو 

إلى  لفتوداتها وكان يوصي جماعتا بالدعاء لهاه وأيضا  فتحت لنا أبواب الدعوة

القاليانيذذة التذذي كانذذت مسذذدولة قبذذل اآلنه وهذذذا كلذذا المتذذدال لولذذة بريطانيذذا إلذذى 

 .  (54)بلدان أخرى(( 

عن جريذدة الفضذل القاليانيذة الرسذمية  -ردما هللا–كما ينقل إدسان إلهي 

مقاال  جاء فيا: ))أن دكومة بريطانيا هي ترس لنا نتقد  إلذى األمذا  تحذت وقايذة 

وعلوهذا  (55)هذا الترسه الذ  لو أبعد لمزقنا من الرماية فاتحدنا وصار رقيتهذا 

 .  (56)رقيتنا وعلوناه ولمارها لمارنا(( 

ال الغال  نفسا عن ربوة وظل بريطانيا عليهم: ))قذد قذال هللا عذز وجذل وق

ذذين  ﴿فذذي القذذرآن:  ذذَوة  ذَاتِّ قَذذَرار  َوَمعِّ ولمذذا   50سذذورة المامنذذون :  ﴾ َوآَويصنَاُهَمذذا إِّلَذذى َربص

جعلني هللا عز وجل مًيل عيسى جعل لي السلطنة البريطانية ربوة أمن ورادذة 

وى المظلذذومينه وهلل الحكذذم والمصذذالحه مذذا كذذان ومسذذتقرا  دسذذنا   فالحمذذد هلل مذذأ

 .  (57)ألدد أن ياذ  من َعَصَماُ هللاه وهللا خير العاصمين(( 

وقذذال كذذذلك: ))ولذذوال سذذيف الحكومذذة ألرى مذذنكم مذذا رأى عيسذذى مذذن 

الكفرةه ولذلك نشكر هذه الحكومة ال بسبيل المداهنة بل على طريق  كر المنةه 

أمنذذا  ال يرجذذى مذذن دكومذذة اإلسذذال  فذذي هذذذه األيذذا ه ووهللا إنذذا رأينذذا تحذذت ظلهذذا 

ولذذذلك ال يجذذو  عنذذدنا أن يرفذذع علذذيهم السذذيف بالجهذذاله ودذذرا  علذذى جميذذع 

المسذذلمين أن يحذذاربوهم ويقومذذوا للبغذذاوات والفسذذاله ذلذذك بذذأنهم أدسذذنوا إلينذذا 

 ..إلال الًناء عليهم.  (58)بأنوا، االمتنان(( 

من أقوالهم إنما هو بيان خطر هذه والذ  أدوجنا إلى ذكر هذه النصوص 

الطائفةه وانخدا، بعض المسلمين بما يبد  هاالء من الدعوة إلى اإلسال ه وأنا 

                                                 
   ه عن ما هي القاليانية .  1918ليسمبر سنة  7جريدة الفضل   (53)
   .  1918نوفمبر سنة  23جريدة الفضل   (54)
 هكذا في األصل .   (55)
 .  33 – 21  ه انظر لتلك النصوص : القاليانية إلدسان إلهي ص 1915أكتوبر سنة  19جريدة الفضل   (56)
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ال فذرق بذذين القاليذانيين وسذذائر المسذلمينه ليعذذرف المسذلم فذذي أ  مكذان وطأتذذا 

أقدا  القاليانيين أنهم ألاة تخذيل وإ رار باإلسال  والمسلمينه وأنهذم جواسذيس 

 ومعاول هد  لالسال  باسم اإلسال .  اإلنجليز

وبعدما قدمنا من النصوص دول عمالة القالياني وأسذرتا لالنجليذز ألذيس 

من المغالطة المكشوفة أن يتصدى بشير محمول للقول بأن القالياني والقاليانيين 

ال يلغون فكرة الجهاله ثم يرل على هذا القول بشدة ويهاجم كذل مذن يقذول بذا أو 

 لقاليانيينإ ينسبا إلى ا

نعذذم إنهذذا مغالطذذة دذذين قذذرر بشذذير ذلذذك ثذذم  عذذم أن الجهذذال الذذذ  ينذذالون 

بإلغائا ليس هو جهذال الكفذاره وإنمذا المقصذول بذا ذلذك الجهذال الذذ  يذودي بذأن 

الرسذذول صذذلى هللا عليذذا وسذذلم كذذان جبذذارا  يقتذذل النذذاسه ألن اإلسذذال  كمذذا هذذو 

ن اإلسال  هو أول ليذن يقذر بحريذة تعبيره يلعن اعتناق الدين خوفا  وطمعا ه بل إ

 العقيدة. 

وبعد هذه األقوال ينتهي إلى النتيجة اآلتية في فهم الجهال: الحروب الدينية 

ال تجو  إال  د من يتدخل في الذدين ويمنذع المسذلمين مذن قذولهم: ))ربنذا هللا(( 

 ال تهدف إلى هد  المعابذد والكنذائسه وال إلذى إكذراه (59)وأن مًل هذه الحروب 

غير المسلمين علذى تذر  ليذنهمه أو إلذى قذتلهم  بذل إنمذا ترمذي إلذى الذدفا، عذن 

 سائر الملل واألليان والحفاظ على معابدها. إلى أن يقول: 

))وقصارى القول أن الجهال الذ  أجذا ه اإلسذال  هذو محاربذة مذن يُذرغم 

يقتذل المسلمين على االرتدال عن اإلسال ه أو يستعمل القوة لصد الناس عناه أو 

النذذاس لمجذذرل اعتنذذاقهم لالسذذال ه فمحاربذذة أدذذد لغيذذر هذذذه الجذذرائم ال تجذذو  

 . ثم  عم أن الجهال الذ  قا  با المسلمون إنما هو تقليد للنصارى.  (60) ((مطلقا  

وهذا الكال  مملوء بالدس والمغالطةه فيقال لا: إذا انتظر المسلمون الكفار 

))ربنذا هللا(( فمذن أيذن يقومذون للجهذال  إلى الوقت الذ  يمنعونهم فيذا مذن قذول:

بعد ذلكه مع أن معظم الكفار ال يمنعون أدذدا  مذن قولهذا مذا لا  قذد تذر  الجهذال 

وصذذار عبذذدا  لهذذم. و عمذذا أن المسذذلمين إنمذذا يقومذذون بالجهذذال تقليذذدا  للكفذذار 

النصارىه إنما هو تعبير مفضوق لجهلا بفريضة الجهال في كتاب هللا عز وجل 

 ل التوديد بامتًالها. وقيا  أه

 

*  * * * *** * * * * * * * * * * * 
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 الفصل الًالر

 ختم النبوة وموقف القادياني منن
 

وقذذذد دذذذاول القاليذذذاني التالعذذذب بعقذذذول المسذذذلمين وإيهذذذامهم أن نبوتذذذا ال 

تتعارض مع القول بختم النبوة بمحمد صذلى هللا عليذا وسذلمه مسذتعمال  فذي ذلذك 

 تى أنوا، التأويالت الباطنية للتمويا والتعميم علذى نبوتذا الجديذدةه وقذد رصذد 

هذه المواقف تمًل البدايات العلماء كل تلك المفاهيم والتأويالت الباطلةه وكانت 

األولى لظهور الغال ه ولكن بعد مدة من الزمنه وبعد أن ا تد طمعا فذي إثبذات 

النبوة لا تمرل وعتا والعذى هذو وجماعتذا بكذل و ذوق أن النبذوة ال تذزال ولذن 

تزال أبدا  تحل بأ خاص وتنتهي عن أ خاص لون انقطا،ه وأن النبوة لذم تخذتم 

لمه وركبوا لذلك كل صعب وذلذوله ولذم يكترثذوا بذأن بمحمد صلى هللا عليا وس

هذا كفر صذريح بمذا جذاء فذي القذرآن الكذريم وفذي السذنة النبويذةه وبذدال  مذن أن 

يرجعوا إلى الحق أخذوا يتفننون في بيان مفهو  خذتم النبذوة علذى معذان مختلفذة 

 وتأويالت ملفقةه منها: 

 عليا وسذلم ويوصذلا أن هللا تعالى دين يكر  أددا  من أمة محمد صلى هللا .1

ال يتعذارض هذذا  -ومع تسميتا نبيا  -إلى لرجة الودي واإللها  والنبوة فإنا

إذ إن الشذذخص ال يذذزال مذذن أمذذة محمذذد  -مذذع مفهذذو  خذذتم النبذذوة-المفهذذو 

صذذلى هللا عليذذا وسذذلم ومذذن أتباعذذاه ولكذذن ينذذتقض هذذذا المفهذذو  إذا العذذاه 

حينئذذ يتعذارض قولذا  خص من غير أمذة محمذد صذلى هللا عليذا وسذلم  ف

. ويقذذول بشذذير محمذذول: ))إننذذا نذذرفض النبذذوة  (61)تمامذذا  مذذع خذذتم النبذذوة 

المبا رة عن غير توسا الرسول صلى هللا عليا وسلم رفضا  باتا   ولذذلك 

نرفض ظهور المسيح الناصر  بعيناه لكننا ال ننكر النبوة التي تضذاعف 

. وقذد أخذذ  (62)كرامة النبي صلى هللا عليا وسلم وتزيذدها سذموا  وعلذوا (( 

عن والدهه دير قال الغال  فذي  ذميمة الذودي: ))وإن بشير هذا المفهو  

قال قائل: كيف يكون نبي من هذه األمة وقد ختم هللا علذى النبذوةإ(( وهذذا 

ساال مهم جدا ه ولكن كيف كان جواب الغال  عناإ لقد أجاب بما ال مقنذع 

فيا ألدده ودال عن الحق وألحد فياه فقذال: ))فذالجواب أنذا عذز وجذل مذا 

جل نبيا  إال إلثبات كمال نبوة سذيدنا خيذر البريذةه فذإن ثبذوت سمى هذا الر
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ه ومذن لون ذا  العذاء  (63)كمال النبذي ال يتحقذق إال بًبذوت كمذال األمذة 

محض ال لليل عليا عند أهل الفطنةه وال معنى لختم النبوة علذى فذرل مذن 

غيذذر أن تختذذتم كمذذاالت النبذذوة علذذى ذلذذك الفذذرله ومذذن الكمذذاالت العظمذذى 

لنبذذذي فذذذي اإلفا ذذذة وهذذذو ال يًبذذذت مذذذن غيذذذر نمذذذوذخ يوجذذذد فذذذي كمذذذال ا

 .   (64)((األمة
 

 والمغالطة في هذا الكالم: 

ٌل من هللا تعالى علذى مذن يشذاء  • أن النبوة ال تأتي من فيض أدد  بل هي تَفَضء

 من خلقا. 

لماذا ال يكون النموذخ الذ  يدعيا الغال  عاما   بحير يحذق لكذل  ذخص أن  •

 يتصف باه فكيف ادتكره القالياني بدون أن يذكر أ  مبرر لا. 

أن معنى القذول بخذتم النبذوة بمحمذد صذلى هللا عليذا وسذلم: ))أنذا قذد تمذت  .2

عليا كماالت النبوة وأنا ال يأتي بعذده رسذول ذو  ذريعة جديذدةه وال نبذي 

  أ  أن االنبيذذاء الذذذين يذذأتون بعذذده صذذلى هللا عليذذا  (65)ن غيذذر أمتذذا(( مذذ

دسذذب مفهذذو   -وسذذلم كلهذذم يعتبذذرون مذذن أمتذذاه وهذذذا لذذيس فيذذا خذذروخ

عن القول بختم النبوة بمحمد صلى هللا عليا وسلم ه وهذا هو مذا -القالياني

ر . ولكذن الغذال  فذي آخذ (66)أكده بشير محمول في كتابا ))لعوة األمير(( 

 .  أمره اختر، لا وألتباعا  ريعة جديدة

أن النبي محمدا  صلى هللا عليا وسلم هو صادب الفيو ات الكمالية التذي  .3

لذذم يعطهذذا أدذذد غيذذره  ولذذذلك سذذمي بخذذاتم النبيذذين ))أ  أن إطاعتذذا تمذذنح 

 .  (67)كماالت النبوةه وأن التفاتا الرودي يصنع األنبياء(( 

بوة ولم تكن نبوتا مصدقة من خذاتم النبيذين أ  فإذا وجد أن أددا  يدعي الن

محمد صلى هللا عليا وسلم فإنها ال تكون نبوة صحيحةه مًل الورقة التذي تكذون 

رسمية وليس عليها الختم الرسميه وإذا كانت طاعتا صلى هللا عليا وسلم تمنح 

الكماالت والنبوة فإنا يحق لكل  ذخص متبذع للرسذول صذلى هللا عليذا وسذلم أن 

صفة النبوةه بل كان الصحابة فذي أول هذاالء. فهذل يسذتطيع الغذال  أن يتصف ب

 يًبت أن أددا  منهم العاهاإ 
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أن معنى الختم هنا هو تأخير النبوة بعد محمد صذلى هللا عليذا وسذلم ثالثذة  .4

عشر قرنا  لتظهر عظمة محمد صلى هللا عليا وسلمه ثم يأتي بعذد ذلذك مذا 

تطلذق عليذا كلمذة النبذيه لتبقذى  يقتضي إظهار عظمة اإلسال  بظهور مذن

سلسلة النبوة متصلة الحلقاته ومن هنا أجريت على لسانا صلى هللا عليا 

ه ويقذذول بشذذير  (68)بذذي للمسذذيح الموعذذول فذذي آخذذر الزمذذانوسذذلم كلمذذة الن

 :  محمول

))إن الشريعة ال تُنسال إال بالنبوة التشريعية الجديدة المبا رةه لكذن النبذوة 

ا، النبي األول وتهدف إلى نشر الشذريعة السذابقة هذي مظهذر التي تستمد من اتب

 .  (69)رائع للنبوة السابقة..وهي في متناول هذه األمة(( 

أن الغال  هو ظل للرسذول صذلى هللا عليذا وسذلم لبقذاء النبذوة فذي  ذخص  .5

الرسول صلى هللا عليا وسلم إلى اآلنه وانعكاس ظلية الكماالت المحمدية 

فذذال تذذأثير فذذي نبذذوة الغذذال  علذذى القذذول بخذذتم النبذذوة فذذي الغذذال ه ومذذن هنذذا 

ه وعلذذذى النذذذاس أن يتركذذذوا عقذذذولهم  (70)بمحمذذذد صذذذلى هللا عليذذذا وسذذذلم 

 ويصدقوا هذا الهراء. 

ومذذن األللذذة التذذي سذذاقها بشذذير محمذذول علذذى عذذد  انقطذذا، النبذذوة: قذذول هللا 

َراَط الُمستَقِّيَم} ﴿تعالى:  نَــــا الّصِّ َراَط 6اهدِّ مص { صِّ يَن أَنعَمَت َعلَيهِّ سورة الفاتحة :  ﴾ الاذِّ

إلى آخر األللةه ثم قال: ))يتبين لنا ممذا ذكرنذا آنفذا  مذن اآليذات أن صذراط  . 7 -6

الذذذين أنعمذذت علذذيهم هذذو االنضذذما  إلذذى طائفذذة األنبيذذاء والصذذديقين والشذذهداء 

ا علمنذا والصالحينه إلى أن قال: ))فلو كان عز وجل در  علينا نعمة النبوةه لم

بأن نلح في طلبهاه ولما بشرنا بأن اتبا، هذا النبي صلى هللا عليذا وسذلم يشذرف 

 .  (71)اإلنسان بالنبوة(( 

ومعنذى هذذا الكذال   أنذذا يصذح لكذل مسذلم أن يطلذذب النبذوةه بذل كذل مسذذلم 

نبي  ألن بشير يقول في معنى اآلية: ))وهل من الممكن أنا عز وجل من نادية 

ط المسذذذذتقيم صذذذذراط األنبيذذذذاء والصذذذذديقين والشذذذذهداء ياكذذذذدنا بطلذذذذب الصذذذذرا

والصالحينه ومن نادية أخرى يقول لنذا والعيذاذ بذاهلل: إننذي درمذت علذيكم هذذه 

 إلال كالما.  (72)النعمة إلى األبدإ كال(( 

                                                 
   )القاليانية إلدسان ( . 17/4/1903ار ال المير ا غال  أدمد المندرخ في عدل جريدة الحكم الصالر في   (68)
 . مترجم . 32معتقدات الجماعة اإلسالمية ص –لعوة األمير   (69)
 .  35-33القاليانية ص –إ الة الخطأ للمير ا غال  أدمد   (70)
 . 38معتقدات الجماعة اإلسالمية ص  –لعوة األمير   (71)
 . 25معتقدات الجماعة اإلسالمية ص  –لعوة األمير   (72)



أن القول بانقطا، النبوة وختمها بمحمد صلى هللا عليذا وسذلم ينذافي داجذة  .6

لائمة الوجول بين الناسه و ذهالة هللا الناس إلى الرسل واألنبياء التي هي 

 بإكمال الدين اإلسالمي يجب التغا ي عنها لتصدق مزاعم القالياني. 

كمذا أن القذول بخذذتم النبذوة بمحمذد صذذلى هللا عليذا وسذلم فيذذا اتهذا  هلل بأنذذا  .7

كمذذا يذذزعم بشذذير -نفذذذت خزائنذذاه وأنذذا لذذم يعذذد قذذالرا  علذذى إرسذذال الرسذذل

 عجز يجب أن نًبت أن والده نبي ورسول   ولكي ال نصف هللا بال-محمول

بمذا جذاء عذن هللا فذي كتابذا الكذريمه  -وبكذل جذرأة-دقا لقد كفر القاليذانيون

وفيمذذا قررتذذا السذذنة النبويذذة مذذن خذذتم النبذذوة بمحمذذد صذذلى هللا عليذذا وسذذلم وهذذي 

نصذذوص صذذريحة وا ذذحةه تسذذلطت عليهذذا الباطنيذذةه مذذن قاليانيذذة وصذذوفية 

الضالل  فأولوها على دسب أهوائهمه بتأويالت في  وبهائيةه وغيرهم من فرق

 غاية الجهل والتكلف الشنيعه وهللا متم نوره ولو كره الكافرون. 

ِّ  ﴿فإن هللا تعالى يقول:  ُسذوَل حا ذن را َجذالُِّكمص َولَكِّ ذن ّرِّ دٌ أَبَا أََدذد  ّمِّ ا َكاَن ُمَحما ما

ُ بُِّكّلِّ  َ  ء  َعلِّيما  َوَخاتََم النابِّيِّّيَن َوَكاَن حا  .  40سورة اإلدزاب :   ﴾ يص

فاآليذذة صذذريحة ووا ذذحة فذذي معناهذذا وفذذي لاللتهذذا علذذى انقطذذا، النبذذوة 

 بمحمد صلى هللا عليا وسلم . 

فجاء الدجاجلة كالقالياني وغيره وتسلطوا علذى معناهذا فأولوهذا تذأويالت 

أجمع المسلمون على أنها باطلةه مًل تأويالتهم السابقة لمعنى خذاتم النبيذين مذن 

أنا أفضلهم ال غيره أو تأويلهم لها بمعنى أن الرسول صلى هللا عليا وسذلم مًذل 

مذن كونذا  ينذة لهذم وغيذر -لمهرا-الخاتم الذ  يختم با على المعامالت الرسمية

أن -دذين رأوا  ذعف ذلذك التأويذل السذابق-ذلك من المعاني الباطلةه أو  عمهم

معنى اآلية هو إثبات أن محمدا  صلى هللا عليا وسذلم هذو خذاتم النبيذين أصذحاب 

الشرائع المستقلةه ال األنبياء الذ  لذم يذأتوا بشذرائع مسذتقلة عذن التذي قبلهذا  بذل 

مكملين للشرائع مًل دال القالياني بالنسبة للشريعة اإلسالميةه جاءوا متممين و

 . التي هي في داجة إلى من يكملها كالقالياني وغيره

وهي أفكار ال تجد لها رواجا  إال بذين الجهذال ومذن قذل خذوفهم مذن ربهذمه 

فذذآثروا الذذدنيا علذذى اآلخذذرةه أو مذذن كذذان لذذا هذذدف يريذذد تحقيقذذا مذذن وراء هذذذه 

ه وفذذي  ذذرق اآليذذة هذذذه يقذذول بشذذير الذذدين محمذذول بذذن الغذذال  الحركذذات الهدامذذة

الخذاتم  -أدمد: ))إن الخاتَم بفتح التاء معنذاه اآللذة التذي يخذتم بهذا ولذيس االنتهذاء

ومعنى اآلية إذا  أنا صلى هللا عليا وسلم آلة الختم التي خذتم بهذا  -يتخذ للتصديق



يذة ال تحظذر النبذوة التذي جميع النبيين((. إلى أن يقول: ))والخالصذة أن هذذه اآل

 .  (73)ذكرناها آنفا ه ولكنها تنفي النبوة التشريعية أو النبوة المبا رة(( 

ذوَن َعلَذيصُكمص آيَذاتِّي  ﴿وفي قولا تعالى:  ذنُكمص يَقُصء صتِّيَناُكمص ُرُسٌل ّمِّ ا يَأ يَا بَنِّي آلََ  إِّما

مص َوالَ  ٌف َعلَيصهِّ لََح فاَلَ َخوص َزنُونَ فََمنِّ اتاقَى َوأَصص استنت    . 35سورة األعراف : آية  ﴾ ُهمص يَحص

من هذه اآلية عد  انقطا، النبوة  قال: ويتبين من هذه اآلية أن األنبياء سيبعًون 

في هذه األمة أيضا   ألن هللا تعالى يذكر هنا األمة المسلمة بأن األنبياء إن بعًوا 

ن سذلمنا أن ))إمذا(( للشذذرط إلذيكم فعلذيكم أن تامنذوا بهذمه إلذذى أن يقذول أيضذا : إ

 .   (74)فإنها مع ذلك تدل على أن النبوة غير منقطعة

وبعذذد هذذذا الكذذذب علذذى هللا فذذي معنذذى اآليذذة يضذذيف كذذذبا  آخذذر علذذى النبذذي 

صلى هللا عليا وسلم فذي إثبذات عذد  انقطذا، النبذوة بعذده صذلى هللا عليذا وسذلم  

القرآن الحكيم يتبين من  دير أثبت أن المسيح نبيه قال: ))وعالوة على  واهد

أدالير الرسول صذلى هللا عليذا وسذلم أيضذا  أن بذاب النبذوة لذيس بمسذدول علذى 

اإلطالقه ألنا صلى هللا عليا وسلم وصف المسيح الموعول بصفة النبي مرارا ه 

ولو لم يمكن وجذول النبذوة مطلقذا  لمذا وصذفا النبذي صذلى هللا عليذا وسذلم بصذفة 

 .  (75)النبي(( 

دا  هذا الفهم القاصر لخليفة القالياني في  عامذة القاليذانيين  أن وغريب ج

يستدل بإثبات النبوة لعيسى على استمرار تجدل األنبياءه وأن يستدل من أمر هللا 

ه  -بعذد إهباطذا ألبذيهم إلذى األرض -لبني آل  ذلُُهمص سِّ باإليمذان باألنبيذاء الذذين َسيُرص

ٌم يذدعو إلذى العجذب على استمرار النبوة بعد محمد صلى هللا ع ليا وسلمه هذا فَهص

دقا ه وهذه دجة من ال دجة لاه وكم تناقض القاليانيون هنا  فمرة يزعمذون أن 

الغذذال  نبذذي مشذذر،ه ومذذرة يزعمذذون أنذذا نبذذي تذذابع للنبذذي محمذذد صذذلى هللا عليذذا 

وسذذلمه مذذع أن هذذذا التفريذذق ال لليذذل عليذذاه فذذإن هللا تعذذالى لذذم يخبرنذذا بذذأن فيذذا 

ين النبذذي المشذذر، واآلخذذر غيذذر المشذذر،ه بذذل أمذذر باإليمذذان بجميذذع ))فرقذذا (( بذذ

األنبيذاء بذذدون تفذذريقهم بيذذنهمه ودتذى مذذا يقولذذا بعذذض العلمذاء مذذن أن النبذذي هذذو 

الشخص الذ  يسير على الشر، السابق للرسذول قبلذا ويجذدلهه ال ينطبذق علذى 

مخالفذذة الغذذال   ألنذذا جذذاء بتشذذريعات كًيذذرة تخذذالف الشذذريعة اإلسذذالمية تمذذا  ال

 .  (76)ومستقلة تما  االستقالل 

                                                 
 . 34معتقدات الجماعة اإلسالمية ص  –لعوة األمير   (73)
 . 40معتقدات الجماعة اإلسالمية ص  –لعوة األمير   (74)
 .  40معتقدات الجماعة اإلسالمية ص  –لعوة األمير   (75)
 ترجمة محمد كليم الدين . 20انظر : كتاب لماذا تركت القاليانية إ محمد اختر ص  (76)



ال -التذي لفقهذا القاليذاني وأتباعذا بعذد  انقطذا، النبذوة -وكل تلك التذأويالت

يقبلهذذذا إال غافذذذل فذذذارغ عذذذن العلذذذمه وجاهذذذل باللغذذذة العربيذذذةه وجاهذذذل بالذذذدين 

    (77)اإلسالمي  ذلك أن الختم معناه آخر الشيء ونهايتاه كما يذكر علماء اللغة

 معناه أفضل الشيء وأجوله. ال أن 

وقد ورلت النصوص من الكتاب والسنة على المعنى األوله وأنا ال نبذي 

بعده محمد صلى هللا عليا وسلمه وأنا آخر األنبيذاءه بذا أكمذل هللا الذدين وأتذم بذا 

النعمة على العباله ومن لم يعتقذد هذذا فذال دذظ لذا مذن اإلسذال ه وقذد قذدمنا ذكذر 

وسذذلم وهذذي وا ذذحة  بعذذض األللذذة علذذى خذذتم النبذذوة بمحمذذد صذذلى هللا عليذذا

صريحةه لوال بُعصدُ هاالء عن الدين واستحواذ الشياطين علذيهم. واألداليذر فذي 

 هذا المعنى كًيرة غير خافية على طالب العلم. 

ومن غريب أمذر القاليذاني أن يتذر  األللذة الصذريحة مذن القذرآن والسذنة 

ثم يستدل  على أن خاتم الشيء هو آخرهه وأن الرسول خاتم األنبياء أ  آخرهمه

على أن خاتم الشيء أفضلا واستدل بقول -الذين يتبعهم الغاوون-بأقوال الشعراء

 الشاعر: 

 ف جع القريض بخاتم الشعراء          وغدير روضتها حبيب الطائي

وخاتم الشعراء هنذا يعنذي أفضذلهم و ينذتهم كمذا فسذره القاليذانيونه ولكذن 

يظن أن أبا تما  الذ  قيل فذي -وهو دسن بن وهب-معناه في الحقيقة أن الشاعر

أفضذذل الشذذعراء المتقذذدمين ذو  الحكمذذة والعقذذله وأنذذا علذذى  -رثائذذا هذذذا البيذذت

أن يذأتي بعذده مًلذا  دسب ما يعتقد فيا الشاعر أنا خاتم الشذعراءه أ  فذال يمكذن
وعلذى أ  تفسذير فذإن القذرآن والسذنة ال  -ه هكذا ظن والظن أكذب الحذدير (78)

يعار ان بأقوال الشعراء. ولكن الغريق بكل دبل يمسكه فإن تأويالت الباطنية 

من القاليانية أو البهائية أو غيرهم بأن خاتم النبيين أ  أفضلهم أو  ينة لهمه كل 

تفذذت إليهذذا أ  مسذذلم  ذذرق هللا صذذدره لالسذذال ه وال  ذذك أن تلذذك التذذأويالت ال يل

نسبة هاالء للرسول صذلى هللا عليذا وسذلم بأنذا كذالمهر فذي الورقذةه هذذه إهانذة 

للرسذذول صذذلى هللا عليذذا وسذذلمه فالذذذ  يحذذب الرسذذول صذذلى هللا عليذذا وسذذلم 

ويحترما ال يستجيز لنفسا أن يمًلا بخاتم في أسفل الورقةه فالرسذول صذلى هللا 

 عليا وسلم أجلء من أن يمًل بهذا.

 

*  * * * *** * * * * * * * * * * * 

                                                 
 انظر كتب اللغة ه مالة ختم .   (77)
 .  278-277انظر : القاليانية ص  (78)



 



 الفصل الرابع

 كيف وصل القادياني إلى دعوى النبوة
 

لقد تدرخ غال  أدمذد لذدعواه النبذوة وسذلك مسذالك عديذدةه وقطذع مرادذل 

 متفاوتة بينها اختالف وا طرابه كل مردلة بنت وقتها.
 

 :  اتجاهن إلى التأليف-1

لقد كان المير ا في بدء دياتا خامل الذكره ال يُعبذأ بذا وال يُذذكر بخيذر أو 

  ر. 

ثم اتجا إلى التأليف والمناظرات التي كانت ملتهبة في القذارة الهنديذة بذين 

 تى األفكار والفرقه وقد بدأ مناظرا  جلدا  عن اإلسال  والمسلمينه مذع مذا كذان 

ي نفسذذا وتمجيذذدهاه وكذذان علمذذاء يظهذذر منذذا بذذين الفينذذة واألخذذرى مذذن غلذذو فذذ

المسلمين تجاها بين االستبشار والقلق مذن أن يجمذح بذا فرسذا إلذى مذا ال تحمذد 

 عقباه. 

ومن هنا بدأت األنظار تلتفت نحوه وذا، صيتا وأعجبتذا نفسذا ومواهبذاه 

فبدأ يحتطب في دبلا وطلب من الناس أن يبذايعوهه ولذم يبخذل علذى نفسذا بلقذب 

ور مذذن هللا  ذذبيا المسذذيح فذذي لعوتذذا إلذذى هللا وأدوالذذا مجذذدل العصذذر ))المذذأم

 الشخصية((. 

وقد اقتضت سياسذة بريطانيذا أن يزيذدوا مذن النذار ا ذتعاال   فشذجعوا قيذا  

المناظرات وافتعال الخصا  والعنف بين الطوائفه ليشعر الجميع بالحاجذة إلذى 

  لولة قوية تحميهم وتكون الملجأ لجميعهم وهي سياسة بارعة منهم.

ودذذين  ذذمر القاليذذاني فذذي بذذدء أمذذره للذذدعوة إلذذى اإلسذذال  ولدذذض دجذذ  

خصوما من الهندوس والنصارىه ودينما توجا إليا المسلمون أعلن أنا بدأ في 

تأليف كتاب كبير في إثبذات فضذل اإلسذال  وإعجذا  القذرآن وإثبذات نبذوة محمذد 

المسيحية واآلريذة صلى هللا عليا وسلم ه والرل على الديانات السائدة في الهند ك
ه وسمى هذذا الكتذاب ))بذراهين أدمديذة((  (80)والبرهمية والبرهموسماجية  (79)

وتكفل المالف القالياني في أن يجمع في هذا الكتاب ثالثمائذة لليذل علذى صذدق 

                                                 
فرقة من النهال  اسهها )) ليانند سرسوتي (( في القرن التاسع عشر المسيحي ه تمتا  بالحماسة الدينية   (79)

والنشاط في الدعوة والمناظرة والرل على المسلمين ه وتدعو إلى األخذ بتعاليم )) ويدا (( ونصوصا ه ورفض 

البد، والمحدثات الداخلة في الديانة البرهمية ه وتقول بقد  العالم وقد  الروق والمالة ه انظر : القالياني 

 .  35والقاليانية ص
رن التاسع عشر ه تحاول الجمع بين تعاليم اإلسال  والبرهمية وتقر ليانة هندية جديدة ه ظهرت في الق  (80)

 .  36التوديد وتنكر النبوة واإللها  ه وماسسها )) راجا را  موهن را  (( انظر : القالياني والقاليانية ص



اإلسال  في خمسين مجلدا ه يدفع فيا كل االعترا ات واإليرالات التي يعترض 

وطلذذب مذذن المفكذذرين أن يراسذذلوه بأفكذذارهم  بهذذا الكفذذار عامذذة علذذى اإلسذذال ه

ليستعين بهذاه وطلذب كذذلك التبذر، السذخي بالمذال لطبذع الكتذاب  فانخذد، بذذلك 

كًيذذر مذذذن العلمذذذاء وعامذذذة المسذذذلمينه وفردذذذوا بهذذذذا اإلنجذذذا  المرتقذذذبه وبذذذدأ 

 القالياني يكتبه فكيف تم ذلكإ 

أمذل مريذرةه الواقع أن الكتاب كان بمًابة صذدمة عنيفذة للمسذلمين وخيبذة 

 ه ومذ،ه بمذدق 1880فقد أصدر الجزء األول منا وسذماه بذراهين أدمديذة سذنة 

نفسا وكراماتا وكشذوفاتا وإعالنذات أخذرى  ّكذى بهذا نفسذاه ثذم أصذدر الجذزء 

الًاني وكان ال يختلف عن األول من دير المضمونه ثذم أصذدر الجذزء الًالذر 

  . 1884 ه ثم أصدر الجزء الرابع سنة 1882سنة 

قد  من الجزء الًالر والرابع در العلماء والجمعيذات اإلسذالمية علذى و

إقنا، الحكومة اإلنجليزية بأن المسلمين أمة هالئة سلمية مخلصة لالنجليزه وأن 

جهذال اإلنجليذز دذرا ه وأن دكذومتهم نعمذة جسذيمة مذن هللا وردمذةه وأنهذا هذذي 

كذرره مذرة بعذد مذرة الدولة الوديدة التي تحقق أهذداف المسذلمينه وأعذال ذلذك و

ففطذذن العلمذذاء لذذا وعرفذذوا أنذذا ال يريذذد إال الشذذهرة وكسذذب المذذال ال الذذدفا، عذذن 

 اإلسال . 

ودينما وقف على كتابة خمسة أجزاء بدل الخمسين طالبا المشتركون في 

قيمة الخمسين جزءا  فذكر أنا كان عا مذا  علذى إصذدار خمسذين جذزءا  مذن هذذا 

ة أجذذزاءه ولمذذا كذذان الفذذرق بذذين الخمسذذين الكتذذابه ولكنذذا سيقتصذذر علذذى خمسذذ

والخمسة هو صفر وادد فقد أنجز وعده بإتما  خمسذة أجذزاءه وأنذا ال دذق لهذم 

 في المطالبة بعد ذلك دسب مزاعما لهم. 

ولقذذد مذذ  النذذاس سذذما، هذذذا الكتذذاب  ألنذذا أتخمذذا باإللهامذذات والمنامذذات 

اته ومذدق اإلنجليذز والخوارق والكشوف والتكليمات اإللهية والنبذوات والتحذدي

مما يطول نقلا وتًقل قراءتاه ثم أعلن بعد ذلك أنا هذو نفسذا المسذيح الموعذول  

 .  (81)عليا اإللها  ))إنك أنت المسيح الموعول((  -دسب قولا-ألنا تواتر

  وبدأ الخواص من أتباعذا يلقبونذا بذالنبي صذرادةه 1900ثم جاءت سنة 

خطيذرة متسذما  بالحذذر والمراوغذةه فكذان وكان موقف الغذال  إ اء هذذه النقلذة ال

يعجبذذا هذذذا اللقذذب ويبذذد  بذذين خاصذذتا التأييذذد لذذاه ويظهذذر لمذذن يخالفذذا كلمذذات 

يمذذتص بهذذا غضذذبا بمذذا كذذان يبديذذا مذذن تأويذذل نبوتذذا بمذذا يشذذعر بالتوا ذذعه مًذذل 

                                                 
 ه ومراجعا التي نقل عنها من كتب 72ه 65ه  56 -50ه ومن  42-35انظر : القالياني والقاليانية ص  (81)

 .  17الغال  باألرلية ه وانظر : القاليانية للحمو  ص



))النبذذي النذذاقص(( أو ))النبذذي الجزئذذي(( أو ))النبذذي المحذذدث((ه علهذذا تخفذذف 

  أسذفر 1901ف لا ولم تد  هذه الفترة طوياله فبعد سنة درارة امتعاض المخال

عن وجها الحقيقي بأنذا نبذي كامذله وأن كذل مذا قالذا أو كتبذا مذن أنذا نبذي غيذر 

 كامل صار منسوخا  بًبوت نبوتا. 

 ه فادتقر النبوة ورآها غير 1904ثم ألركا بعد ذلك عرق السوء في سنة 

بذذول مذذن معبذذول  الهنذذال ه كافيذذة فذذي  خصذذا فذذالعى أنذذا ))كر ذذن((ه وهذذو مع

ه وهذو فذي هذذه الذدعوى الخطيذرة لذم يذأت  إليا  (82)ولعلا طمع في ميل الهنال 

 بجديد  فهو خلف ألسالفا من الطغاة الذين العوا األلوهية على مر العصور. 
 

 :  إلهاماتن-2

لعوى أ   خص أن هللا ألهمذا كذذا وكذذاه مذن األمذور اليسذيرة التذي هذي 

علذى دذد -بإمكان كل إنسان أن يذدعيهاه إال أن الخطذر يكمذن فذي ظهذور النتذائ 

 قول أدد الشعراء 

 من تحلى بما ليس فين           فضحتن نتائج االمتحان

رله على أن ما يحصل للنفس من إلها  ليس لا مذورل وادذده بذل عذدة مذوا

فقد يرل عليها اإللها  من هللا تعالىه وهنا البد من أهلية صادبها وتقواه وصذدق 

 إخالصا لربا وصفاء توديده. 

وقد يرل عليها اإللها  من وساوس الشذياطين إذا كذان صذادبها الئقذا  بذذلك 

 بعيدا  عن هللا. 

وإلهامذذات الغذذال  كلهذذا مذذن هذذذا النذذو،ه وقذذد ظهذذر الكذذذب فيهذذا والتكلذذف 

قوت رغم أنا يصوغها على غرار اآليات القرآنيةه يريذد أن يذودى بذا إلذى المم

الناس على أنا إلها  من هللا لا وودي مبا ر إلياه يتبين ذلك مذن خذالل صذيغتا 

 وإنشائا. 

لقد كًرت إلهامذات الغذال  التذي جعلهذا بمًابذة ودذي مذن هللا تعذالىه وهذي 

َل فيها على هللا تعالى و تنطعه وخرخ عن اإليمان باإلسذال  أفكار  خرفهاه وتقوا

 وبختم النبوة المحمدية. 

ثم تحول القالياني من  خص مسذلم غيذور علذى الذدين فذي أول أمذره إلذى 

عذذدو لذذدول للمسذذلمين واإلسذذال ه دينمذذا رأى إقبذذال النذذاس عليذذا ولفذذع الحكومذذة 

 اإلنجليزية لا إلى األما  في غياه كما هو عالة اإلنجليز وخداعهم للناس. 

                                                 
 انظر : المراجع السابقة .  (82)



هذا فقد وصذل بذا التعلذق بذاإلنجليز إلذى دذد أن الذذ  يأتيذا بذالودي هذو ول

 رجل في صورة  اب إنجليز . 

بل والودي نفسا اختلا عليا األمر فيا فمرة يذودى إليذا بالعربيذةه ومذرة 

 بالفارسية وأخرى باألرليةه بل وأديانا  باإلنجليزية إتماما  للنعمة. 

تيان بتلك اإللهامذات التذي نزلذت ويمكن أن أجعل عذر الندو  في عد  اإل

 أجعلا عذرا  ليه وذلك في قولا عن الغال :  -على الغال  كلها

))ثم ذكر الشيء الكًير من إلهاماتا مما يطول نقلذا وتًقذل قراءتذا علذى القذار  

 .  (83)األليبه إال أننا نقتصر على مًالين من هذه اإللهامات الطريفة(( 

القار  الُحكم على الغال ه ومدى ما وصل إليا ثم ذكر مًالين منها يكفيان 

من استهتار بكتاب هللا وسنة نبياه بل وبعقول الناسه بل وبعقلا أيضا  هو  دير 

جذذاء بكذذال  ال يفهمذذا دتذذى هذذو فضذذال  عذذن غيذذرهه فممذذا أورل الغذذال  فذذي كتابذذا 

ُت آنفذا وأنذا أعلذق هذذه الحا ذيةه وذلذك مص فذي  ))براهين أدمدية(( قولا: ))لقد أُلهِّ

  ما نصا درفيا : ))يا أدمذده بذار  هللا فيذكه مذا رميذت 1882 هر مارس عا  

إذ رميذذت ولكذذن هللا رمذذى. الذذردمن علذذم القذذرآنه لتنذذذر قومذذا  مذذا أنذذذر آبذذاؤهمه 

ولتسذتبين سذبيل المجذذرمينه قذل إنذي أمذذرت وأنذا أول المذامنينه قذذل جذاء الحذذق 

مد صذلى هللا عليذا وسذلم و هق الباطل إن الباطل كان  هوقا ه كل بركة من مح

فتبار  من علم وتعلم...(( إلى أن يقول: ))يقولون أنى لك هذاه أناى لك هذاه إن 

...(( إلذى أن يقذول: ))إنذي  (84)هذا إلذى قذول البشذره وأعانذا عليذا قذو  آخذرون 

رافعذذك إلذذي وألقيذذت عليذذك محبذذة منذذيه ال إليذذا إال هللاه فاكتذذب وليطبذذع )كذذذا( 

ذوا التوديد التوديذد يذا أبنذاء الفذارس )كذذا( ...أصذحاب وليرسل في األرضه خ

 الصفةه وما ألرا  ما أصحاب الصفة...( إلى أن يقول: 

))قيل ارجعوا إلى هللا فال ترجعون. وقيل اسذتحوذوا فذال تسذتحوذونه وال 

يخفى على هللا خافيةه وال يصلح  يء قبل إصالدا ومن رل من مطبعاه )كذذا( 

 .  (85)فال مرل لا(( 

وأكتفي بذكر هذه النصذوص عذن الذودي الذذ  يزعمذاه ولكذن مذن األنفذع 

للقذار  أن يقذذف علذى جملذذة اإللهذا  أو الذذودي الذذ  نذذزل علذى الغذذال  فذي آخذذر 

كتابذذا  ذذميمة الذذودي  ليقذذف عليذذا القذذار  وليذذرى مقذذدار مذذا وصذذل إليذذا هذذذا 

                                                 
 .  45القالياني والقاليانية ص  (83)
لقد صدق في هذا   فإن هذا الخلا والتكسير لآليات الكريمة من و عا ه وأعانا عليا الحكيم نور الدين   (84)

 البهيرو  .  
 هذا تخويف ألصحاب المطابع أال يرلوا أ  كتاب يصل إليهم من الغال  لون طياعتا ه كما ذكر الندو  .   (85)



ة الشخص في إقداما على التالعب بكتذاب هللا عذز وجذله وليذرى الوقادذة التامذ

 التي اتصف بها هذا الرجل وعد  خوفا عاقبة أكاذيبا. 

وليرى كذلك جملة مذن الكذال  الركيذك والهذذيان الفذاد  والفكذر النذاقص 

 المضطرب الذ  تحدى با البشر. 

وكتذذاب الغذذال  أو رسذذالتا التذذي جعلهذذا بعذذد ذلذذك ملحقذذة بكتابذذا ))بذذراهين 

م فذذي قصذذر اآليذذات أدمديذذة(( و ذذميمة لذذاه صذذاغها علذذى طريقذذة القذذرآن الكذذري

وطريقة الوقوف على رأس كل آية. ثذم خلذا بذين آيذات متباعذدة لون رابذا مذع 

تبذذديل كلمذذات القذذرآن بكلمذذات مذذن عنذذده أديانذذا ه وتحريذذف أللفذذاظ القذذرآن أديانذذا  

أخرىه مع الجسارة التامة على التالعب بترتيب اآليات ونطقها وتبديل ما  ذاء 

 وتر  ما يشاء. 

هذذل الغذذال  بخذذالق السذذموات واألرض وبدائيتذذا فذذي وليقذذف كذذذلك علذذى ج

 .  (86)صفحة ليضاهي بها القرآن الكريم  97ذلك  دير لفق 

وقذذد تحذذدى الغذذالُ  البشذذر أن يذذأتوا بصذذفحات مذذن مًذذل كالمذذا الذذذ  هذذو 

 كالقرآن فقال يرل على الذين يقولون إن كالما مسروق وليس بإلها  من هللا: 

آيذذة لقذذو  يتذذدبرون. أتقولذذون سذذارق فذذأتوا  ))ووهللا إنذذا ظذذل القذذرآن ليكذذون

 .  (87)بصفحات مسروقة كمًلها في التزا  الحق والحكمة إن كنتم تصدقون(( 

 هذا وهو القائل: 

))أال لعنة هللا على من افترى على هللا أو كذّب الصالقينه وكل مذن كذذّب 

قذال كذم الصالق أو افترى جمعهم هللا في نار أعدت لهم وليسوا منها بخارجينه 

 .  (88)لبًتم في األرض عدل سنين(( 

وبعذذد أن تحذذدى الغذذال  البشذذر أن يذذأتوا بصذذفحات مذذن مًذذل الذذودي الذذذ  

جاءهه عال وتحدى البشر أن يأتوا بآية من تلك اآليات التي تلقاها عذن هللا تعذالى 

قائال  ومقسما : ))ووهللا لو اجتمع أولهم وآخذرهم وخواصذهم وعذوامهم ورجذالهم 

اه ولو كان بعضهم لبعض ونسائهم ما استطاعوا أن يأتوا بآية كما نعطى من ربن

ه ومذذن أقذذوى مذذا أودذذي إليذذا هذذذا الكذذال : ))فذذروا مذذن مائذذدة هللا  (89)ظهيذذرا (( 

َواُن على مكانهاه وآثروا عصيدة الدنيا وتحلبذت  ورغفانها وانتشرواه وبقيت الخِّ

                                                 
ه نقال  عن القالياني 556-554ه ص 4/509ه 242 -3/239انظر لذلك : كتاب الغال  براهين أدمدية   (86)

 . 44-42والقاليانية ص
 .  10 ميمة الودي ص   (87)
 . 11 ميمة الودي ص   (88)
 . 24 ميمة الودي ص   (89)



إلال. فمذن يسذتطيع أن يذأتي بمًذل هذذا  (90)لها أفواههم وتلمظت لها  فاههم...(( 

 غيرهإ . 

أن من األللة على نبوتا أنا كان قد نق  فذي خاتمذا: ))ألذيس هللا  وقد ذكر

قبل أن يخبره هللا بأنا نبذي فاعجذب لهذذا الذدليل  (91)بكاف عبده يا أهل اآلراء(( 

أيها العاقل  وذكر أن الخاتم مضى عليا أكًر من ثالثين سنة وال يزال محفوظا  

 عليا فقذد سذجل علذى نفسذا لدياه فضال  من هللا وردمةه ومع هذا الفضل من هللا

أنا كان يكتم بعض الودي  خوفا  من الحكومةه فقد نبأه هللا أن رجال  من أعدائذا 

 اسما سعد هللا سيموته فأرال أن ينشر هذا اإللها  فًناه عنا وكيلا فقال: 

))فأرلت أن أفصذلا فذي كالمذي وأ ذيع مذا صذنع هللا بذذلك الفتذان..فمنعني 

عتيه وخوفني من إرالة إ اعتي وقال: لو أ عتها ال من ذلك وكيل كان من جما

تذذذأمن مقذذذت الحكذذذا  ويجذذذر  القذذذانون إلذذذى اآلثا ...وليسذذذت الحكومذذذة تذذذار  

 .  (92)المجرمين(( 

َولَوص َكاَن  ﴿فكيف بكتم الودي لئال يكون مجرما  أما  الحكومةه وصدق هللا: 

تِّالَفا   ندِّ َغيصرِّ ّحِّ لََوَجدُواص فِّياِّ اخص نص عِّ  .   82سورة النساء :  ﴾ َكًِّيرا  مِّ

 ومن إلهاماتا األخرى هذه العبارات: 

ُت إن  اء هللا  .1 مص إني ألهِّ
(93)  . 

ٌت رجل معقول  .2 مص إني ألهِّ
(94)  . 

ُت األسف كل األسف  .3 مص إني ألهِّ
(95)  . 

مُت جوهدر  رستم  .4 إني إلهِّ
 علي.  (96)

 .  (97)فراش العي   .5

 .  (98)أنت مني بمنزلة أوالل   .6

 الوثنية  عم أن هللا خاطباه تعالى هللا عن افترائا. بهذه 

                                                 
 .  41المصدر السابق ص  (90)
 . 31 ميمة الودي ص   (91)
 . 39 ميمة الودي ص   (92)
 ه ماهي القاليانية إ .  2/65البشرى للغال     (93)
 .  84المصدر السابق ص  (94)
 ه عن القاليانية .  2/71البشرى  –مجموعة إلهامات الغال    (95)
 ه ماهي القاليانية إ . 94البشرى ص  (96)
 ه ماهي القاليانية إ .88البشرى ص (97)
 ه القاليانية لراسة وتحليل .  23)) أربعين (( دا ية ص  (98)



وهنا  إلهامات كًيرة مملذةه كمذا ذكذر النذدو  بعضذهاه وذكذر المذولول  

أيضذا ه ويكفذي مجذرل قراءتهذا للذيال   (99)بعضا ه وذكر إدسان إلهي بعضذا  منهذا 

 وا حا  على  خصية القالياني و عوذتا. 
 

 :  دعواه أنن المسيِ الموعود-3

بعد أن أعال القالياني وأبدى في لعوى اإللهذا  انتقذل إلذى الذدعوى الًانيذة 

وهي أنا المسيح الموعذوله قذال فذي  ذميمة الذودي: ))وأتذى المسذيح الموعذول 

 .  (100)مهجرا  بأمر هللا العال   ليظهر هللا  ياءه التا  على األنا  بعد الظال (( 

توجا يعول إلى صديقا الحكذيم إال أن العلماء يذكرون أن الفضل في هذا ال

نذذور الذذدينه ويتضذذح ذلذذك فذذي رسذذالة بعًهذذا القاليذذاني رلا  علذذى رسذذالة لصذذديقا 

الحكيمه الذ  كتب إليا اقترادا المشهور للغال  في أن يدعي أنا المسيحه فكتب 

 لا الغال  مبديا  توا عا في أول األمر وعد  طمودا إلى ذلكه جاء فيها قولا: 

أنذا  (101)ستاذ الكريم ما المذانع مذن أن يذدعي هذذا العذاجز ))لقد تساءل األ

مًيذذل للمسذذيحإه وينحذذي فذذي جانذذب مصذذداق الحذذدير الذذذ  جذذاء فيذذا أن المسذذيح 

ينزل في لمشقه وأ   رر في ذلكه فليعلم األستاذ الكريم أن العاجز ليست لا 

 داجذذة إلذذى أن يكذذون مًذذيال  للمسذذيحه إن همذذا الوديذذد أن يدخلذذا هللا فذذي عبذذاله

 .  (102)المتوا عين المطيعين(( 

وما ألطفا من توا ع لو بقي عليا إن كان صالقا  فذي هذذا الكذال ه إال أنذا 

 قد يتبالر إلى الذهن أن ما أظهره هنا من التحرخ والتوا ع يحتمل أنا: 

 كان يخاف مغبة هذه الدعوى.  .1

 أو أنا قالها قبل أن تختمر الفكرة في ذهنا.  .2

ريذذد أن يسذذتًبت مذذن رغبذذات النذذاس ويسذذبر غذذورهم أو أنذذا كذذان مذذاكرا  ي .3

 وباألخص صديقا المذكور. 

ومهما كان فقد وجها الحكيم إلى لعوى أنا مًيل للمسيحه وبين لا الخطذة 

في ذلك بتأويل األدالير على وفذق لعذوى الغذال ه وربمذا لذم يكذن الحكذيم نذور 

ل كذان لهذم لور الدين ودده مصدر هذه الفكرةه بل اإلنجليز أيضذا  بطبيعذة الحذا

بار  في إ رامها ليوجهوها بعد ذلك الوجهة المطلوبة لهمه والتي أول أهدافهم 

منهذذا محذذو فكذذرة الجهذذال مذذن أذهذذان المسذذلمينه وعلذذى أ  دذذال كذذانه فقذذد قَبِّذذَل 
                                                 

ه وانظر : ماهي القاليانية ه وانظر : القاليانية لراسة وتحليل  44-42انظر : القالياني والقاليانية ص  (99)

 .  154ه 153ص
 . 12ة الودي ص  ميم  (100)
 يعني المير ا نفسا .   (101)
 .  52ه نقال  عن القالياني القاليانية ص5/85مكتوبات أدمدية  (102)



الميذذر ا مشذذورة صذذديقا فذذي أن يصذذبح نبيذذا ه وتأكذذد لديذذا أن الفرصذذة قذذد واتتذذاه 

تنفيذ تلك الفكرة وأخذ يدعو إلى ذلك بكل ما ومن هنا بدأ المير ا غال  أدمد في 

 يستطيعا من إمكانيات. 

قذذذال النذذذدو : ))وهنذذذا تتميذذذز الفكذذذرة القاليانيذذذة عذذذن الذذذديانات السذذذماوية 

صذذلوات هللا وسذذالما -والذذدعوات النبويذذة تميذذزا  وا ذذحا ه فذذإن األنبيذذاء والرسذذل

سالتهمه وال تنبًق ينزل عليهم الودي من السماء ويمتلئون إيمانا  وثقة بر -عليهم

. كمذا دصذل للغذال  المذذكوره  (103)عقيدتهم أو لعوتهم من اقتراق أو توجيذا(( 

وقذذد أخذذذ القاليذذاني بعذذد ذلذذك يذذدلل علذذى أنذذا هذذو المًيذذل للمسذذيح الموعذذول الذذذ  

بشرت با األداليره وأنا ينبغي على كل مسلم أن يشكر هللا على نذزول المًيذل 

ه الجديده أما المسذيح ابذن مذريم دسذب  عمذا الموعول وهو القالياني في عصر

فإنا ال يعول إلى األرضه ولكن الذذ  سذيعول هذو المًيذل للمسذيح والشذبيا لذا ال 

المسذذيح نفسذذا  ولذذذلك فذذإن  ذذبا المسذذيح تمامذذا  هذذو القاليذذاني وعلذذى النذذاس أن 

يصدقوا هذا التفسير منا ويتركوا ما جاء من النصوص في ثبوت عولة المسيح 

لذ  أرسل في عصره إلى بنذي إسذرائيل  ألن عولتذا إنمذا هذي مًذال ابن مريم ا

 للمسيح الهند  الغال  أدمد. 

ولقد ألف عذدة كتذب فذي إثبذات هذذا المفهذو  الجديذده ولذا نصذوص كًيذرة 

فيذذاه يمكذذن أن نقتصذذر منهذذا علذذى هذذذا المًذذال مذذن كالمذذا الذذذ  جذذاء فذذي كتابذذا 

   دير قال:  (051)ترجمة األستاذ الندو   (104)))تو يح مرا (( 

))إن المسلمين والنصارى يعتقدون بذاختالف يسذير أن المسذيح ابذن مذريم 

قد ُرفع إلى السماء بجسده العنصذر ه وأنذا سذينزل مذن السذماء فذي عصذر مذن 

أنها عقيدة خاطئةه وقد  ذردت -يعني فتح إسال  -العصوره وقد أثبت في كتابي

يذذق أنذذا لذذيس المذذرال مذذن النذذزول هذذو نذذزول المسذذيح  بذذل هذذو إعذذال  علذذى طر

االستعارة بقدو  مًيل المسيحه وأن هذذا العذاجز هذو مصذداق هذذا الخبذر دسذب 

اإلعال  واإللها ه ومن هنا فإنا ال مناص من تقمص  خصية المسذيح والعذرا  

 المرير النتزاعها وتسليم المخالفين لا بها((. 

وقذذد أكًذذر مذذن الكذذال  دذذول وفذذاة المسذذيح وتحقيذذق أنذذا كذذان لذذا أب وأن 

 .  (106)ال أب لا أ  أنا جاءه العلم من غير تعلم  المقصول بكونا
 

                                                 
 .  53القالياني والقاليانية ص (103)
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 دور صديقن الحكيم نور الدين في دفعن إلى األمام: 

لقد كان لنور الذدين اليذد العليذا علذى الغذال   ديذر كذان يمهذد لذا الصذعاب 

ويشاركا في إبرا  القضايا الخطيرة وطريقة دلها وتوجيههاه ومن ذلذك تفسذير 

لمشق الوارلة في صحيح مسلم أن المسيح ينزل في لمشق. فكيف ذلذك ونذزول 

قة بينهما ما ال يخفذى القالياني كان في قاليان وبين البلدتين من البعد وعد  العال

 على أدد. 

وهذه القضية أثارها نور الدينه وهي قضية خطيذرة إن لذم يوجذد لهذا دذل 

وتوجيا مقبول عند الناسه وبعد تفكير اهتدى الغذال  إلذى الحذل الذذ  أطلعذا هللا 

وهذذو أن لمشذذق التذذي ينذذزل فيهذذا المسذذيح ليسذذت هذذي لمشذذق  -دسذذب قولذذا-عليذذا

-ال بدمشق أنها قرية يسكنها رجال طبيعتهم يزيديذةالمعروفة بالشا ه ولكن المر

فاتفقت في الوصف مع لمشق الشا  من دير إن طبيعذة أهذل هذاتين  -أ  قاليان

 المدينتين يزيدية. فقال: 

أ   -))وإنا لما كانت قرية قاليان  بيهة بدمشق أنزلنذي فيهذا ألمذر عظذيم

مذن لخلذا كذذان  بطذرف  ذرقي عنذد المنذارة البيضذاء مذن المسذجد الذذ  -قاليذان

يعنذذي المسذذجد الذذذ  بنذذاه بقاليذذان لذذيح  إليذذا اتباعذذا المرتذذدون عذذن  (107)آمنذذا (( 

اإلسال  مضاهاة للمسجد الحرا ه وجعذل عنذده منذارة بيضذاء ليضذلل النذاس فذي 

 صدق الحدير عليا لنزولا أو ظهوره عند هذه المنارة التي بناها. 
 

 تأويل الرداءين األصفرين: 

كًيذرة تذأويالت باطنيذة  ذالة  مًذل تأويذل مذا جذاء فذي كما أول نصوصا  

أدالير نزول المسيح أنذا ينذزل وعليذا رلاءان أصذفران أولهمذا القاليذاني علذى 

نفسا بأنهما المر ان اللذان كانا يال مانذا وهذو الصذدا، الشذديد والذدوار الذذ  

ابتاله  ه وأن هللا (108)في مقد  رأساه وكًرة البول النات  عن السكر الذ  أصابا

بهذا لئال يقع الخلل في نبوءة الرلاءين األصذفرين  يذالة فذي تًبيذت النذاس فيذاه 

وسخر من األدالير التي تدل على نزول المسيح ابن مريم مذن السذماءه و عذم 

أن النبذذي محمذذد صذذلى هللا عليذذا وسذذلم ألقذذى هللا عليذذا علمذذا  إجماليذذا  عذذن المسذذيح 

اليذذاني دذذين بعًتذذا الجديذذدة مذذن الهنذذده الق -علذذى النحذذو المذذذكور-ليكمذذل تفصذذيلا

وقذذرر أن قبذذر المسذذيح ابذذن مذذريم موجذذول فذذي كشذذمير وتعسذذف فذذي ذلذذكه وجذذاء 

بالعجائب والغرائب من التأويالت التي ال تستند إال على الهوى وعذد  المبذاالةه 

وهكذا أثبت لنفسا أنا هو المًيل للمسيح ابن مريم لوجول التشابا التا  بينهما في 
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والتوا ع والًقذة فذي هللا والتوكذل عليذاه وتجديذد كذل منهمذا للذدين كمذا المسكنة 

 .  كان يذكر الغال 

إال أنا يرل سذاال مهذم  وهذو أنذا مذن الضذرور  أن يكذون مًيذل المسذيح 

ُل عقبذذة أمذذا   أيضذذا  نبذذيٌّ  ألن المسذذيح كذذان نبيذذا إ وهذذذا سذذاال يبذذدو أنذذا قذذد يُّشذذّكِّ

ه ولكذذن أجذذاب عنذذا بقولذذا بعذذد إيذذرال القاليذانيه وهذذو نفسذذا صذذادب هذذذا السذذاال

 :  الساال

))فذذالجواب األول عذذن هذذذاه أن سذذيدنا وموالنذذا مذذا ا ذذترط للمسذذيح القذذال  

بالنبوةه وكتذب بكذل و ذوق أنذا سذيكون رجذال  مسذلما  متبعذا  للشذريعة الفرقانيذة 

 .  (109) أن عامة المسلمين وال يُظصهر  يئا  أكًر من هذا(( 

يح ولذيس نبيذا ه قذال: ))وإنذي مذا العيذت قذا أنذي وعلى هذا فهو ليس المس

المسيح ابن مريمه والذ  يتهمني بهذذا فإنذا المفتذر  الكذذابه بذل الذذ  قذد نشذر 

 .  (110)من جانبي منذ سبعة أو ثمانية أعوا  هو أني مًيل المسيح(( 

لكنا لم يقف عند هذا الحد فيما بعده وهذا الكال  إنمذا جذاء فذي مردلذة مذن 

ًصلِّياتَذاُ للمسذيح إلذى مرادل التخ طيا للنبوةه ومن هنا فإنا قد ارتفع بعد أن أثبت مِّ

أنا هذو نفسذا المسذيح وأمذاه فقذال: ))وهذذا هذو عيسذى المرتقذبه ولذيس المذرال 

بمريم وعيسى في العبارات اإللهامية إال أنا((. وقذال: ))وهذو قذد سذماني بمذريم 

فذذي الصذذفة المريميذذة إلذذى  فذذي الجذذزء الًالذذر مذذن البذذراهين األدمديذذةه ثذذم نشذذأتُ 

سذذنتين كمذذا هذذو الظذذاهر مذذن البذذراهين األدمديذذة وما الذذت أنمذذو وأتربذذى وراء 

الحجاب ثم ...نفال فّي روق عيسى كمريم ودملُت بعيسى على وجا االسذتعارةه 

بإلهذا  جذاءني فذي آخذر  -بعذد أنذت كنذت مذريم-ثم بعد عذدة أ ذهر جعلذت عيسذى

 .  (111)فهكذا أصبحت ابن مريم(( الجزء الرابع من البراهين األدمديةه 

وقد داول المير ا بشير محمول تأسيس هذذه الفكذرة  ديذر  عذم أن كلمذة 

))مذذريم(( تعنذذي دالذذة وو ذذعا  خاصذذا  مذذن أو ذذا، المذذامنين فذذي مردلذذة مذذن 

 .  (112)مرادل دياتهمه ثم ينتقلون إلى ))العيسوية(( الهداية التامة 

م والعقوق أيضا  ألمذاه ألنذا صذار ابنذا  وبهذا البهتان العظيم والخيال السقي

لمريم ولذيس ألمذا))جراغ بذي بذي(( أرال أن يًبذت نبوتذاه والذذ  يظهذر لذي أن 

هذه التلفيقات فذي أفكذاره ترجذع إلذى أنذا كذان متذأثرا  بذالقول بالتناسذال إال أنذا لذم 
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يجذذرؤ علذذى التصذذريح بذذا فذذي تلذذك الفتذذرةه فحذذاول تغطيتذذا بمًذذل تلذذك العبذذارات 

 الغموض عن عمد. المملوءة ب

وقد أطال كًير ممن كتب عذن القاليذاني الذرل علذى هذذه األفكذاره والواقذع 

أنا ال ينبغي مجرل االهتما  بها وال الرلول عليها  فهذي أدذا مذن أن تًبذت أمذا  

المناقشة والجداله ومذن الجذدير بالتنبيذا إليذا أن بشذير محمذول أدمذد فذي كتابذا: 

كًيرا  دول إثبات وفاة المسيح عيسى ابن مريمه ))لعوة األمير(( قد ذكر كالما  

و عم أن الذين يقولون بحياتا إلى يومنذا الحا ذر ال يعرفذون هللا دذق معرفتذا  

دير جعلوا المسيح مًيال  لا في عد  الفناءه و عذم أن اعتقذال ديذاة المسذيح إلذى 

غالطة اليو  فيا تأييد للنصارى في  عمهم ألوهية عيسىه أو أنا ابن هللا  وهي م

وا ذذحة  فذذإن المسذذلمين دذذين يقولذذون: إن المسذذيح دذذي اآلن فذذي السذذماءه ال 

يقولون: إن دياتا مًل دياة هللاه بل يًبتون أنا سيرجع إلذى الذدنيا ثذم يمذوت بعذد 

 ذلك كغيره من البشر. 

وقذذد اعتبذذر الميذذر ا بشذذير محمذذول القذذول بأنذذا عيسذذى رفذذع إلذذى السذذماء 

اإلهانات التذي توجذا للرسذول محمذد صذلى ومحمدا  مدفون في األرض من أ د 

هللا عليا وسلم ومنزلتا عند هللاه ويقول: كيف أن الرسول محمد صذلى هللا عليذا 

وسلم دبيب هللا تركا للهمو  والمصائب ولم يرفعا إلى السماءه وعيسى بمجرل 

أن تعرض أللنى خطر رفعا هللا إليا وجاء بشخص مًيذل لذا ليصذلب إ إلذال مذا 

لطات  ريرةه فإنا من المعلو  لدى أفها  العقالء أن كذون عيسذى أورله من مغا

رفع ومحمد صلى هللا عليا وسلم مذدفونا  فذي األرضه هذذا لذيس إهانذة للرسذول 

صلى هللا عليا وسلم ال من قريب وال من بعيده فاألرض والسماء كلهذا هلله وقذد 

مذا يفعذله وال اختار هللا أن يكون األمر علذى مذا ذكذر وال يسذأل هللا عذز وجذل ع

يعترض إال جاهله ونحن مع النصذوص  مذا أثبتتذا نًبتذاه ومذا نفتذا ننفيذاه وقذد 

نفت النصوص أن عيسى صذلب بذل إنذا رفذعه فيجذب اعتقذال ذلذكه والقذول بذأن 

ه هذذه  لذا  (113)الرسول محمذدا  صذلى هللا عليذا وسذلم مذدفون فذي األرض إهانذة

 . اإلهانة ال وجول لها إال في أذهان المغالطين

كمذذذا أنذذذا أورل  ذذذبها  تذذذدل علذذذى وفذذذاة المسذذذيح بزعمذذذاه هذذذي فذذذي واقعهذذذا 

تحريفات وتخريفات خاطئةه  خرف فيها القذوله و عذم أنهذا دذق تمويهذا  علذى 

 من لم يعرف مغالطاتهم. 

ومذذن األمذذور التذذي قررهذذا بشذذير محمذذول هذذو أن والذذده الميذذر ا هذذو المًذذل 

ابن مريم مرة ثانية إلى الدنيا  للمسيح المتوفىه وأن القول بنزول المسيح عيسى
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يعتبر ادتقارا  للرسول محمد صلى هللا عليا وسلمه وهضما  للقول بقذدرة هللا فذي 

 -دسب  عما-إرسال األنبياء والمصلحين  إذ كيف يضطر هللا إلى إرسال ميت

مذن بنذي إسذذرائيل وأمذة محمذذد صذلى هللا عليذذا وسذلم موجذذولونه وهذذا المفهذذو  

ديه دير قال الغال  القاليذاني: ))ويذدفنون خيذر الرسذل مأخوذ عن  ميمة الو

دون عيسذذى إلذذى السذذموات العلذذى فتلذذك إذا قسذذمة  ذذيزى  ذذعِّ فذذي التذذراب ويُصص

 .  (114)يبصرون ثم ال يبصرون يرون الحق ثم يتعامون(( 
 

 :  ادعاؤه النبوة-4

ودينما وصل إلذى الدرجذة النهائيذة لتدرجذا إلذى مقذا  النبذوة صذرق بذآخر 

تفاصذذيل الخطذذةه وأ اق الضذذباب الذذذ  جعلذذا سذذابقا  غطذذاء للوصذذول إلذذى هذذذه 

الدرجة التي أعلن فيها نبوتاه وصال وجال وتحدى النذاس وراهذن علذى صذدق 

اإلسذال  نبوتا وصدق نفسا أنا نبيه ومن هنا انطلق آخذا  في اعتباره أن يغطي 

برلاء نبوتا الجديدةه وأن يتحول المسذلمون علذى مذر الذزمن مذن اإلسذال  الذذ  

أن -ارتضذذاه هللا لنبيذذا محمذذد صذذلى هللا عليذذا وسذذلم ومذذن اتبعذذا إلذذى يذذو  القيامذذة

يتحولوا إلى القاليانية فتصبح قاليان بدال  من مكة والمدينة وبيت المقدس أيضا ه 

ويصبح  يذارة مسذجد القاليذاني والسذال  علذى  وتنتقل مهوى األفئدة إلى قاليانه

القالياني بدال  عن  يارة المسجد النبو  والسال  على رسول هللا صلى هللا عليذا 

وسلمه وتصبح تعذاليم القاليذاني بديلذة لتعذاليم القذرآن الكذريم والسذنة النبويذة إلذى 

 آخذذر مذذا كذذان يهذذدف إليذذاه وفذذي ظنذذي أن المنيذذة عاجلتذذا قبذذل أن يكمذذل المخطذذا

 تماما ه ولربما لو امتدت با الحياة بعد تلك الفترة التي قضاها لكان لا  أن آخر. 

وعلى كل داله فقد العى الغال  النبذوة وبذيان المهذا  التذي أسذندها هللا إليذا 

دسب  عمذاه فقذال: ))أنذا علذى بصذيرة مذن رب وهاذابه بعًنذي هللا علذى رأس 

ر وجا الملذة وأ كسذر الصذليب وأطفذئ نذار النصذرانيةه المائة  ألجدل الدين وأنّوِّ

خ ما كسذده وأنذا المسذيح الموعذول  وأقيم سنة خير البريةه وألصلح ما فََسدَ وأرّوِّ

والمهذذد  المعهذذوله مذذنا هللا علذذّي بذذالودي واإللهذذا ه وكلمنذذي كمذذا كلذذم رسذذلا 

 ه إال أنا تميز عن الرسل بخاصية ال توجد فيهم وهي:  (115)الكرا (( 

يفردون بأخذ النبوة ويتقبلونها بلهفةه بينما هو تقبلها رغم أن الرسل كانوا 

 كراهيتا لها وإيًاره الخمول على الشهرةه وهذا في قولا: 

))كنذذذت أدذذذب أن أعذذذي  مكتومذذذا  كأهذذذل القبذذذوره فذذذأخرجني ربذذذي علذذذى 

كراهيتي من الخروخه وأ اء اسمي في العالم مع هربي من الشهرة والعروخه 
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 . 22 ميمة الودي ص (115)



ور أو القنفذذذ المذذذعور...ثم أعطذذاني ربذذي مذذا يحفذذظ ولبًذذت عمذذرا  كالسذذر المسذذت

 .  (116)العدا(( 

 وقولا: 

))فأخرجني هللا من دجرتيه وعرفني في النذاس وأنذا كذاره مذن  ذهرتيه 

 .  (117)وجعلني خليفة آخر الزمان وإما  هذا األوان(( 

لقد كذان القاليذاني لبقذا  فذي إبذداء فكرتذاه يمشذي خطذوة خطذوة وينتقذل مذن 

مردلة إلى مردلةه فبدأ يتكلم عن اإللها  والعلم الباطني والعلذم اليقينذي كمنزلذة 

طبيعيذذذذة يصذذذذل إليهذذذذا اإلنسذذذذان بلذذذذزو  متابعذذذذة النبذذذذي صذذذذلى هللا عليذذذذا وسذذذذلم 

بذوة والنبذي الذذ  واال محالل فيا على طريقة الصوفيةه ويتكلم عن صفات الن

 يجمع هذه الخصائص وإمكان ذلك. 

ولعلا كان يدرس األدوال ويتأكد من جول المحيا المناسب لهذذه الذدعوى 

الكبيرة التي ستحدث الضجة العظيمة التي كان يترقبهذا فذي المجتمذع اإلسذالمي 

-  دينما ألقى إما  مسذجده1900دين إعالنها. وقد ددث الحالث المرتقب عا  

خطبذة الجمعذة معلنذا  فيهذا أن الغذال  صذار نبيذا  رسذوال   ال  -د الكذريمويسمى عب

يامن باهلل من ال يذامن بذا. ودصذلت المفاجذأة وانذده  المصذلون لهذذا الحذدث 

الغريذبه ودصذل الجذذدال والنقذاش بذذين هذذا الخطيذذب وبذين المسذذلمين الذذين مذذا 

 اظرا  لخصوما. كانوا يعرفون عنا إال أنا عالم ومجدل ولاعية إلى اإلسال  ومن

فعال عبد الكريم وألقى خطبذة أخذرى فذي هذذا المعنذى فذي الجمعذة الًانيذةه 

والتفت إلى الغال  أدمد وقال لا: ))أنا أعتقد أنك نبي ورسول فإن كنذت مخطئذا  

نبهني على ذلكه ولما قضيت الصالة وهّم المير ا باالنصراف أمسذك الخطيذب 

األمره فأقبذل إليذا الميذر ا قذال: ))هذذا عبد الكريم بذيلا وطلب منا تو يح هذا 

الذ  ألين بذا وألعيذا((ه فارتفعذت األصذوات بالنقذاش فخذرخ الميذر ا مذن بيتذا 

تِّ النابِّّيِّ  ﴿وقال:  َق َصوص َواتَُكمص فَوص فَعُوا أَصص يَن آَمنُوا اَل تَرص  . (118) ﴾يَا أَيءَها الاذِّ

ومن هنا  مر عن ساعد الجد في لعوى النبوة بل وتحدى على ذلكه وأنا 

نبي مرسل من هللا صادب  ريعةه وكفّر جميع من ال يامن با وأثبت لنفسا أنا 

                                                 
 . 34أ  ما يًير غضبهم ودقدهم . انظر لهذا النص :  ميمة الودي ص  (116)
 . 86خاتمة رسالتا  ميمة الودي ص  (117)
  ه 1923يناير  410( مجلد 51صحيفة الفضل القاليانية عدل ) –محا رة السيد سرور  اه القالياني   (118)

 . 2ه اآلية من سورة الحجرات : 67ه  66القالياني والقاليانية ص



ه وأنذذا نبذذي سذذماه هللا بذذذلك دسذذب قولذذا: ))سذذماني هللا نبيذذا   (119)رسذذول مذذن هللا 

 .  (012)تحت فيض النبوة المحمديةه وأودى إلّي ما أودى(( 

 قال أيضا : 

 .  ))وإني وهللا من الردمن يكلمني ربي ويودي إلّي بالفضل واإلدسان((

 .  (121)))وخاطبني ربي إنك بأعيننا فأوفى وعده(( 

وبعد أن صرق بالنبوة أخذ يتذدرخ أيضذا  فذي تلطفذا مذع المخذالفين إلذى أن 

من ال يامن بنبوة جاء الحكم األخير عليهم بالكفر والنار فبدأ بالقضية هكذا: كل 

ه وال يكون اإلنسذان كذافرا  أو  (122)الغال  ويكفر با يستوجب العقاب إلى دد ما 

لجذذاال  ألجذذل إنكذذاره لذذدعواهه إال أنذذا يكذذون  ذذاال  منحرفذذا  عذذن جذذالة الصذذوابه 

ويكون فاسقا  وجاهال  جهال  محضا  ... إلذى آخذر مذا وصذف بذا مخالفيذا فذي هذذه 

 الفترة. 

النهائية وفيها الشدة والغلظذة علذى المخذالفينه وإخذراجهم ثم جاءت الفترة 

من الملة إن لم يدخلوا في لينا بخالف من مات قبل مجيئاه ومن هنا قذال: ))إن 

الذين خلوا من قبلذي ال إثذم علذيهم وهذم مبذرءونه والذذين بلغذتهم لعذوتي ورأوا 

 آيذذاتي وعرفذذوني وعذذرفتهم بنفسذذي وتمذذت علذذيهم دجتذذي ثذذم كفذذروا بآيذذات هللا

وآذوني أولئك قو  دق عليهم عقاب هللاه خصوصا  بعد أن صذار مهذديا  متجسذدا  

 .  (123)بمحمد صلى هللا عليا وسلم كما  عم 

وألن هللا أنذذزل عليذذا باإللهذذا  ))كذذل رجذذل ال يتبعذذك وال يذذدخل فذذي بيعتذذك 

 .  (124)ويبقى مخالفا  لك هو عاص هلل والرسول وهو من أصحاب النار(( 

كًيذذرة فذذي لعذذوى تجسذذد محمذذد صذذلى هللا عليذذا وسذذلم  وهنذذا  نصذذوص

بالغال  فذي قاليذان وظهذوره مذرة أخذرى لاعيذا  إلذى اإلسذال  ونشذره مذن جديذده 

 منها: 

))أن هللا قد أنزل محمدا  صلى هللا عليا وسلم مرة أخرى في قاليان لينجز 

إلذى : ))فالمسيح الموعول هو محمد رسول هللاه وقذد جذاء  ه ومنها (125)وعده(( 

 .  (126)الدنيا مرة أخرى لنشر اإلسال (( 

                                                 
 . 13 ميمة الودي ص  (119)
 .  18المصدر السابق ص  (120)
 . 26 ميمة الودي ص (121)
 ( ه ما هي القاليانية إ . 4) رقم 7رسالة األربعين ص  (122)
   .  1961/  1 /26. وانظر أيضا  : إر ال المير ا جريدة الفضل  26 ميمة الودي ص (123)
دجة هللا : محا رة للمير  ألقاها في الهور ه منقولة من كتاب النبوة في اإلسال  لمحمد علي الالهور   (124)

 . ما هي القاليانية إ  214ص
 . ما هي القاليانية إ  105لبشير أدمد القالياني ص كلمة الفصل  (125)



ومنها: ))فإن المسيح الموعول ليس بشخص غير النبي الكريمه بل إنا هو 

 .  (127)نفسا(( 

وعلى أساس هذا المفهو ه فكل مذن أنكذر أو كذذب بنبذوة الغذال  فهذو نفسذا 

تكذيب وإنكار لنبذوة محمذد صذلى هللا عليذا وسذلمه وكذل جذزاء يلحذق بمذن كذذب 

 .  محمد صلى هللا عليا وسلم هو نفسا الجزاء الذ  يحل بمن يكذب بالقاليانيب

وانتقلت نفس الصفات التي اختارها هللا لنبيذا محمذد صذلى هللا عليذا وسذلم 

: فهو مفضله ومسجده مفضل وقبره مفضله وقاليان نفسذها  فصارت للقالياني

الرسذول محمذد صذلى مفضلة أيضا ه ويجب على المسلم أال يرى فارقا  بذين قبذر 

هللا عليا وسذلم وقبذر الغذال   ألن القبذرين فذي منزلذة وادذدةه وألن الغذال  اسذما 

 أيضا  محمد. 

ولهذذذا فكذذل آيذذة فيهذذا ذكذذر محمذذد فإنهذذا تنطبذذق أيضذذا  علذذى الغذذال  المسذذيح 

الموعول التحالهما في االسم و مول الرسالة والتجسده ومن هنا فال غرابة في 

لفظة الشهالة في اإلسال ه بل أبقاها على صيغتها الشرعية:  عد  تغيير القالياني

كما  عم لهم الغذال   -))ال إلا إال هللا محمد رسول هللا((  ألن القاليانية يزعمون

أن مذذن أسذذمائا ))محمذذدا ((  فلهذذذا يكفذذي ذلذذك اللفذذظ عذذن اإلتيذذان بصذذيغة -لنفسذذا

)نحذن ال نحتذاخ لذديننا جديدة. وفي هذا يقول بشير أدمذد ابذن الغذال  القاليذاني: )

النبي وبين غذال  أدمذد  إلى كلمة جديدة للشهالة بنوبة غال  أدمد  ألنا ليس بين

 .  (128)أ  فارق((

هذا تعليلهمه ولعل الصذحيح أنهذم لذم يغيذروا الشذهالة خبًذا  وتقيذة  ليكملذوا 

تحذذت  ذذعار اإلسذذال  مذذا يهذذد  اإلسذذال ه ويحقذذق أهذذدافهمه وتنتشذذر تعذذاليمهم بذذين 

العامذذة مذذن المسذذلمين علذذى طذذرف مذذن الحذذذر وعمذذق فذذي التمويذذاه والسذذير إلذذى 

 النهاية بباء ولقة.

 

*  * * * *** * * * * * * * * * * * 

                                                                                                                                                                  
 .  158المصدر السابق ص  (126)
 . 147المصدر السابق ص  (127)
 .  87 -86ه القاليانية إلدسان إلهي ص 158 /14انظر كلمة الفصل   (128)



 الفصل الخامس

 نبوءاط الغالم المتنبئ
 

وبعد أن أثبت لنفسا النبوة كان دتما  عليا أن يخبر بالمغيبات على طريقة 

 الرسل الذين يطلعهم هللا على غيبا لمصلحة يعلمها عز وجل. 

فكان الغال  إذا  على نفذس المسذلكه ولكذن كذان بينذا وبذين المسذلك النبذو  

 كما بين السماء واألرض. 

 (129)وبيننا يا حثاالط الحثاالطما أبعد الفرق بين القوم في شرف          

لقد ظن الغال  أنا بمجرل اإلخبار بالمغيبات تًبت نبوتاه وتناسى مصذداق 

ما يخبر با النبي ووقوعا على وفق ما أخبره ولقد خانا الحظ السعيد في أغلذب 

أخباره فكانت تأتي النتائ  سلبية وبعكس ما يخبر با تمامذا  مذرة بعذد مذرةه ولقذد 

ديدة مذذن ذلذذكه إال أنذذا كذذان يحذذاول إخفذذاء ذلذذك بشذذتى األجوبذذة عذذانى همومذذا   ذذ

والحيل لتغطية الفشل الذريع الذ  كان يمنى باه ولكنا كذان مذن الًبذات بمكذان  

فال يفشل في خبر إال وقد جاء بغيره على طريقة الكهان الذين يصدقون في كذل 

 مائة كذبة مرة واددةه لتكون منطلقا  لنشرها بين الناس. 

ه بعضها يعول إلى دياتا الشخصية وبعضها إلى  تا كًيرة ومتنوعةوتنباا

ه وبعضذذها إلذذى األدذذوال الطبيعيذذة والتغيذذرات المسذذتمرة فذذي  غيذذره مذذن النذذاس

وأنها أنباء كًيرة  : )) الكونه وقد قال في بيانا لكًرتها وفي بيان أنها كلها إلها 

 .  (130) منها ذكرنا ومنها لم نذكر هوكفى هذا القدر ل،تقياء((

 وفيما يلي نذكر بعض تلك اإللهامات التي جاء بها للتدليل على نبوتا ومنها: 

ال يهمنا منها إال جانب وادده ومفال هذه القصة  -قصة غرامية دصلت لا .1

أن الغال  أدب امرأة تسمى محمد  بيكم بنت المير ا أدمذد بذكه وهذو ابذن 

ليها أنهذا سذتكون  وجذة لذاه خالا. خطبها الغال  بعد أن  عم أن هللا أودى إ

وأن هللا وعده بذلكه وهللا ال يخلف الوعده وتحدى على ذلك كل من أرال أن 

يحذذول بينذذا وبذذين الذذزواخ بهذذاه وجذذاء بإلهامذذات وأخبذذار طويلذذةه وأن الذذذ  

 يتزوجها غيره ال بد وأن يموت في خالل سنتين. 

ق ذلذكه وخاب أملا ورفض والذدها أن يزوجهذا منذا رغذم مذا بذذل فذي تحقيذ

ورغذم هذذذه الصذوالت والجذذوالت فقذذد وقذع المحذذذور وتزوجذذت هذذه المذذرأة مذذن 

غيرهه وأنجبت لا أواللا  وعاش  وجها عيشة هنيئة سنين عديدةه ومذات الغذال  

 :  وهو يتحدى من يشككا في إخبار هللا لاه وصدق عليا قولا دين قال متحديا  
                                                 

 .  6نصيحة اإلخوان للشيال دافظ بن أدمد الحكمي ص  (129)
 .  5 ميمة الودي ص  (130)



ه يخاطذب  (131)ها الحمقى(( ))إن لم يتحقق هذا النبأ فأكون أخبر الخبًاء أي

ه فقذد مذات ولذم  (132)مخالفيا. بل وأكد أن هذا الخبر هو معيار لصدقا من كذبا 

 .  يتزوجها ال هو وال أدد من أقربائا

وتنبأ كذلك بأمور كًيرة خاب أملذا فيهذا كلهذاه فقذد جذرؤ علذى العذاء أمذر  .2

ذلذك هذو خطير جدا  يظهر فيا كذب الكذاذب بعذد فتذرة بسذيطة مهمذا كذانه و

العاؤه علم الغيب ومعرفة وفيات الناس الذين يغضب عليهم دير قذال: إن 

فالنذذا  الذذذ  عذذالاني سذذيموت بعذذد كذذذا مذذن المذذدة  يحذذدلها بالتذذارياله فينتظذذر 

القاليانيون بفارغ الصبر تحقيق تلك النبوءة فينعكس الحذال تمامذا . واألمًلذة 

جذزء مذتمم لذدعوى النبذوة على ذلك كًيرةه وال يهمنا استقصاؤها  ذلك أنها 

 وفر، عنها. وما لا  األصل قد قا  على  فا جرف هار  فإن الفر، تبع لا. 

وقد صارت أخبار نبوءاتا وفشلا فيها من الحكايات التي يتسلى بها النذاسه 

 ومن ذلك: 

ما تنبأ با من موت رجل نصراني اسما عبد هللا آثمه ناظره فلم يفز الغال   .1

يمحو العار عن قصوره أما  هذا النصذراني فذزعم  عليا فغضبه وأرال أن

دسذب مذا أودذى –أن عبد هللا آثم سيموت إن لم يتب بعد خمسة عشر  هرا  

وأكذذد ذلذذك بقولذذا: ))مذذا فذذتح علذذي الليلذذة هذذو هذذذا: بذذأني دينمذذا  -بذذا هللا إليذذا

تضذذرعت وابتهلذذت أمذذا  هللا عذذز وجذذله ولعذذوت منذذا بأنذذا بفصذذل فذذي هذذذا 

أن الكذذاب يمذوت فذي خمسذة عشذر  ذهرا  بشذرط أال األمر  فأعطاني آيذة بذ

الكذذاب فذي خمسذة  يرجع إلى الحقه والصذالق يكذر  ويذوقره وإن لذم يمذت

 ه ولذم يتحقذق مذا قلذته فذأكون مسذتعدا  1893مذايو سذنة 5عشر  هرا ه من 

ل وجهي وأذلل ويجعل في جيد  دبل وأ نَقه وأنا أقسم باهلل  لكل جزاء يسّوِّ

 .   (133)وال بد لا أن يقع(( العظيم أنا يقع ما قلت

ردم هللا من قال:إن البالء موكل بالمنطقه لقد أوقع الغذال  نفسذا فذي مذأ ق 

درخ لم يخرخ منا بعد ذلك ال هو وال أتباعاه وقد وقع لذا فذي هذذا الخبذر الذذ  

 أمور:  - عم أنا عن هللا تعالى

 أنا ودي من هللا.  -1

 ددله بالمدة الدقيقة.  -2

 وجدت فيا صفة الحالف المهين.  -3

                                                 
 . القاليانية إلدسان .  54 ميمة إنجا  آثم للغال  ص  (131)
 .  172 – 171ه انظر : القاليانية إلدسان إلهي  223المصدر السابق ص  (132)
 ه القالياني والقاليانية .  188الحرب المقدس ص  (133)



 سب نفسا بأقذ، السب إن كذبه وقد كذب.  -4

 أنا يستحق أن يشنق إن كذب.  -5

فماذا كانت النتيجذةإ لقذد كذان القاليذانيون ونبذيهم يلهًذون ممذا يجذدون مذن 

خوف العار وظهور الكذذابه وصذاروا ينظذرون إلذى المذدة بغايذة القلذق والهذمه 

كأنما ))يساقون إلى الموت وهذم ينظذرون((ه كلمذا مذر يذو  اصذفرت وجذوههمه 

إلذذى أن انتهذذت  وملئذذوا المسذذاجد بالصذذلوات واالبتهذذاالت أن يمذذوت عبذذد هللا آثذذمه

 المدة والرجل في كمال صحتاه فأسقا في أيديهم وخاب أملهم. 

فالعوا أن عبد هللا آثم قد رجع عذن النصذرانيةه ولهذذا أمهلذا هللا ولذم يمتذاه فلمذا 

 سمع بذلك كتب يكذبهم ويفتخر أنا مسيحي وعاش بعد ذلك مدة. 

ات سذنة  ه ثذم مذ1920نبوءتا عن نفسا بأنا ال يمذوت دتذى يتجذاو  سذنة  .2

1908  (134) . 

نبوءتا عن رجل اسما عبذد الحكذيم مذن المسذلمينه نذاظره فغضذب الغذال   .3

و عم أنا أودي إليا أن عبد الحكيم سوف ال يعي  طوياله بل يموت فذي 

ديذذاة القاليذذانيه فكانذذت النتيجذذة بذذالعكس  إذ مذذات الكذذذاب منهمذذا فذذي ديذذاة 

م بعد موت الغال   منا  الصالق كما هو تعبير القاليانيه وعاش عبد الحكي
(135)  . 

قصذذة مناظرتذذا مذذع الشذذيال ثنذذاء هللا األمذذر تسذذر  ولعذذاؤه أن يهلذذك هللا  .4

الكاذب منهما في ديذاة الصذالق بمذرض خطيذر مًذل الكذوليرا أو غيرهذا  

وبقذي الشذيال ثنذاء هللا بعذده  -الغذال  –فاستجاب هللا لعذاءه وأمذات الكذاذب 

 .  (136)مدة طويلة 

 وجتا ستلد ولذدا  جمذيال  ذكذرا ه وأن هللا أخبذره بذذلكه فتلذد  وكان يتنبأ بأن .5

 وجتذذا أنًذذىه ودذذدث هذذذا أكًذذر مذذن مذذرةه ومذذع ذلذذك لذذم ييذذأس الغذذال  أن 

 يصدق في أ  مرة. 

ومذذن أكاذيذذب نبوءتذذا أن الطذذاغوت ال يمكذذن أن يصذذل قاليذذان مذذا لا  فيهذذا  .6

ه  (137)دتذذى ولذذو اسذذتمر الطذذاعون سذذبعين سذذنة  -أ  يقصذذد نفسذذا-رسذذولا

فكذبا هللا ولخل الطاعون قاليان وفتك بهمه بذل ولخذل بيذت الغذال  نفسذاه 

وكانت وفاتا باه مع أن الطذاعون آنذذا  لذم يعذم الذبالل والقذرى المجذاورة 

لقاليان كلهاه قال في  ميمة الودي: ))وآية لا أن هللا بشره بأن الطاعون 
                                                 

 ه المصدر السابق .  7سيرة المهد  لبشير أدمد ص  (134)
 .  185ص  القاليانية إلدسان إلهي  (135)
 .  159ه  154القاليانية ص   (136)
 ه ما هي القاليانية إ . 11 -10لافع البالء للغال  ص   (137)



 عذذذن بيتذذذا ال يذذذدخل لاره وأن الذذذزال ل ال تهلكذذذاه وأنصذذذارهه ويذذذدفع هللا

. وقذذال أيضذذا : ))وجعذذل هللا لاره درمذذا  آمنذذا ه مذذن لخلهذذا  (138) ذذرهما(( 

 .  (139)دفظ من الطاعون وما مسا  يء من األذى(( 

سذتلد -وكانذت دذامال   -أن  وجتا -ويسمى منظور محمد-وتنبأ ألدد أتباعا .7

ولدا  مباركا  يسمى بشير الدولة من  وجتا محمد  بيجو ه فكانت النتيجذة 

 .  (140)ن  وجة منظور ولدت بنتا ه ثم لم تلد دتى ماتت أ

وأديانذذا  كذذان يتنبذذأ بوقذذو،  ال ل هائلذذة يتذذأثر منهذذا دتذذى الجذذن والطيذذوره  .8

وأنها ستقع في مدة أقصاها كذا وكذاه ولكن النتيجذة تظهذر لتكذذيب الغذال  

 . -كما يزعم-وال يقع إال الخيره ال الزال ل التي تنبأ بها بإخبار هللا لا

  نسذاء 1886وتنبأ بأن هللا أودى إليا إلهاما  أنا سيتزوخ بعذد تذاريال سذنة  .9
ذوات بركة وخير ينجبن لا أواللا  صالحينه وكانت النتيجة أنا مات  (141)

 قبل تحقق هذا الودي المزعو . 

وتنبأ لمولول لا اسما مبار  أدمذد بأنذا يكذون لذا فضذل علذى العذالمينه  .10

ه وكانذت النتيجذة أن الولذد  (142) على الخلق ويكون لا  هرة عالمية وأيال  

 مات بعد ثمان سنوات من عمره. 

ورغم وقو، القالياني في أكًر من موقع درخ يبطل مذا يتنبذأ بذاه فإنذا لذم 

يتعظ من كل دالثذة يكذذب فيهذاه بذل يشذفع الكذبذة بذأخرىه ولعلذا كذان يأمذل أن 

التذي تعذرض لهذا يصيب مرة ويخطئ مرة أخرىه ولعل هذه المواقف المخزية 

كًيرا  ولم ينتا عن غيا إنما تدل على عد  ادتراما لنفساه وتذدل كذذلك علذى أن 

أتباعا أيضا  ال عقذول لهذمه بذل هذم فذي عذدال البهذائم  ديذر لذم يرتذابوا فذي تلذك 

النبذذوءات الكًيذذرة التذذي كذذذاب هللا فيهذذا الغذذال ه خصوصذذا  وأنهذذا تتعلذذق بذذأمور ال 

 اللة فالن ...إلال. تخفى نتائجها كموت فالن وو

وقذذد بذذدأ القاليذذانيون يفسذذرون تلذذك النبذذوءات تفسذذيرات وتذذأويالت متكلفذذة  

ليوهموا الناس بصدق غالمهمه كمذا أن الغذال  نفسذا وبعذد أن ذاق األمذرين مذن 

تنبااتا الكاذبة سلك مسلكا  آخر لتنبااتا  وهو أنا إذا سمع بحالثة مذا  عذم علذى 

أخبر بها قبل وقوعها وكذل كذاذب يجذد مذن يصذدقاه الفور أنا كان قد تنبأ بهاه و

 ولكل صوت صدى. 

                                                 
 .  9 ميمة الودي ص  (138)
 .  19المصدر السابق ص   (139)
 ه ما هي القاليانية إ .  122  ص  1906مجلة الفضل سنة   (140)
 ه ما هي القاليانية إ .  58 /1تبل  رسالة   (141)
 ه المصدر السابق .  43ترياق القلوب ص   (142)



 وأديانا  كان يتنبأ بوقو، أمور طبيعية ال بد من وقوعهاه كقولا مًال : 

ُت أن دربا  ستقع بذين النذاسه وأن الذزال ل  مص ت أن فالنا  سيموت وألهِّ مص ألهِّ

رق بها هو ستحدث ونحو ذلك من األمور التي تقع عالةه فإن جاءت كما أخبر ف

أتباعذذا وإن كذذان العكذذس نكسذذوا رءوسذذهم قلذذيال ه ثذذم يأخذذذون فذذي جمذذع وتلفيذذق 

 المبررات. 

تنبذأ فذي أكًذر مذن مكذان بذأن النذاس سذيأتون  - ميمة الودي–وفي كتابا 

إليا في قاليان أفواجا ه فقال عن نفسا عن طريذق اإللهذا : ))ويعذان مذن دضذرة 

بعد أفذواخه كبحذر مذواخ دتذى يكذال أن الكبرياءه وتأتيا من كل ف  عميق أفواخ 

يسأ  من كًرتهم ويضيق صدره مذن رؤيذتهم ويروعذا مذا يذرو، العايذل المعيذل 

 .  (143)عند كًرة العيال ودمل األعباء وقلة المال(( 

فكانت النتيجة عكس ذلك: ))دوربت القاليانية من قبل المسلمين في الهند 

عليها باالرتدال والكفر بذاهلله  وباكستان دربا   عواءه وخرجت مهزومة محكو 

 ولم تنتشر إال في بلدان نائية بين جهلة المسلمين وعوامهم.

 

*  * * * *** * * * * * * * * * * * 

                                                 
 .  3 ميمة الودي ص   (143)



 الفصل السالس

 غلوه وتفضيلن نفسن على األنبياء وغيرهم
 

لم يقتصر المير ا على التنباه بل دملا غروره على أن فّضل نفسا علذى 

أكًر األنبياء والمرسلينه وأنا ُجمع فيا ما تفرق في أنبياء كًيرين  فما من نبذي 

إال وقد أخذ منا قسطا  دسب قولا اآلتي: ))لقد أرال هللا أن يتمًذل جميذع األنبيذاء 

. وقولا: ))وآتاني  (144)رجل(( والمرسلين في  خص رجل وادده وإنني ذلك ال

ه كما فضل نفسا على النبي صلى هللا عليا  (145)ما لم يات أددا  من العالمين(( 

 وسلم دير قال متطاوال : 

 (146)لن خسف القمر المنير وإن لي           غسا القمران المشرقان أتنكر

ولا نصوص كًيرة في تفضيلا نفسا علذى سذائر البشذره مذع أنذا كذان فذي 

أول أمره يصف نفسا بالمسكين والضعيفه ثم جاء المير ا بشير الدين محمول 

خليفتا الًذاني لذيعلن غلذوه فيذا بقولذا: ))إن غذال  أدمذد أفضذل مذن بعذض أولذي 

 .  (147)العز  من الرسل(( 

يذر مذن األنبيذاءه ويجذو  أن يكذون وقال عنا أيضا : إنا كان أفضذل مذن كً

  وقذال أيضذا  مقارنذا  دذال النذاس فذي عهذد والذده  (148)فضل من جميذع األنبيذاء 

ودالهم في عصر الرسول صلى هللا عليذا وسذلم والفيو ذات الربانيذة فذي ديذاة 

الذدنيا مذن الفيذوض  –أ  الرسذول صذلى هللا عليذا وسذلم –كل منهما: ولم يحر  

زارة وتدفقا ه وإن كانذت تجذر  مذن قبذل كترعذة صذغيرة الرودانية بل  الها غ

فاآلن أصبحت كنهر  اخر  ألن العلم لم يبل  عندئذ لوره الكامذله لكذن اآلن قذد 

 .  (149)بل  أوجا 

ثم العى الغال  أنا عين محمد صلى هللا عليا وسلم فقال: ))من فرق بيني 

لك أنذذا مظهذذر . كمذذا العذذى كذذذ (150)وبذذين المصذذطفى فمذذا عرفنذذي ومذذا رأى(( 

تعذالى هللا عذذن –ثذم العذى أنذا ابذن هللا  . (151)))لكر ذن(( وأنذا بذر  فيذا وتجلذى

                                                 
 ه نقالُ عن القاليانية لراسة وتحليل .  90آئينة كماالت اسال  ص  (144)
 ه عن القالياني والقاليانية .  87ملحق دقيقة الودي ص   (145)
)) مترجم (( قال في تعداله  7ه عن ما هي القاليانية ه وفي  ميمة الودي ص  71إعجا  أدمد  ص  (146)

آلياتا : منها : إن الشهب الًوابت انقضت لا مرتان و هد على صدقا القمران إذا انخسفا في رمضان ه وهو 

 كال  كاذب لم يذكره غيره . 
 . عن القاليانية .  257ص دقيقة النبوة للمير ا بشير الدين محمول   (147)
 .  78ه  76  إبريل . انظر : القالياني والقاليانية ص 1927سنة  291عدل  14صحيفة الفضل جـ  (148)
 . )) مترجم (( .  31معتقدات الجماعة اإلسالمية األدمدية ص –لعوة األمير   (149)
   .  1915يونيو سنة  17جريدة الفضل   (150)
 .  34ص  1904/  11 /2في سيالكوت في  محا رة المير ا (151)



.  (152)فقال: إن هللا ألهما: أنذت منذي بمنزلذة أوالل   -أقوالا الكفرية علوا  كبيرا  

أنذت مذن  (154)يذا  ذمس يذا قمذر  (153)وخاطبا هللا مرة بقولذا: ))اسذمع يذا ولذد  

 .  (551)مائنا وهم من فشل(( 

ومن هنا رأى بأن مددذا لنفسذا مذن األمذور الجيذدةه فقذال يصذف  خصذا 

 ويقارن بينا وبين األماكن المقدسة: 

))وإني وهللا في هذا األمر كعبة المحتاخه كما أن في مكذة كعبذة الحجذاخه 

وإنذذي أنذذا الحجذذر األسذذول الذذذ  و ذذع لذذا القبذذول فذذي األرض والنذذاس بمسذذا 

 ولون: إنا يريد الدنيا. وإنا من الدنيا مبعدون((. يتبركونه لعن هللا قوما  يق

 .  (156)قال في الهام : ))هذه خالصة ما أودى هللا إلي(( 

ثذذم  عذذم أن كذذل المصذذائب التذذي دلذذت بالقذذارة الهنديذذة إنمذذا كانذذت توطئذذة 

لبعًتا دير قذال: ))فذاعلموا ردمكذم هللا أن هذذه المصذائب مذن األقذدار التذي مذا 

ن وال آبذاؤكم فذي دذين مذن األديذانه إنمذا هذي آيذات الرجذل رأيتم قبل هذا الزما

 .   (157)الذ  بعر فيكم من هللا المنان((

وإذا كانت تلك الكوارث كلها بسببا فال عيب بعد ذلك علذى مذن تشذاء  بذا 

َواتاقُذذواص  ﴿ورأى أنذا مصذدر الكذوارث والعقذاب الشذذديد علذى دذد قذول هللا تعذالى: 

ة   نُكمص َخآصا يَن َظلَُمواص مِّ يبَنا الاذِّ  .   25سورة األنفال :  ﴾ فِّتصنَة  الا تُصِّ

وهذه اإللهامات والكشوف والودي الذ  العاه في أقوالا السابقة إنما تذدل 

على جهلا المطبق وجهل أتباعاه وعد  معرفة الغال  قدر األنبياء العظذيم الذذ  

يرهمه وتدل كذلك على عد  معرفتا بنفسا أيضا   ديذر ظذن ال يصل إليا أدد غ

أنا بمجرل التفضيل الفارغ لشخصذا ينقلذا إلذى رتبذتهمه فقولذا: إن هللا جمذع فيذا 

كذذب ظذاهر  فذإن -كل صفات األنبياءه وأنا آتذاه مذا لذم يذات أدذدا  مذن العذالمين

وال صبر  ل،نبياء صفات لم يجرؤ القالياني على العائها  فلم يات ملك سليمان

أيوبه وال سفينة نوقه وال بركات محمد صلى هللا عليا وسلم وانتشار لينا فذي 

أقطار األرض بسرعة مذهلذة لون اللجذوء إلذى أ  لولذة مذن الذدوله وال الحذب 

الذ  كان يكنا المسلمون لاه بخالف القالياني الذ  مات وهو يحاول جاهذدا  أن 

                                                 
 .  4رقم  23رسالة األربعين ص   (152)
 .  1/49البشرى   (153)
 .  73دقيقة الودي ص   (154)
ه  34للغال  أدمد ه وكل تلك المصالر مأخوذة عن )) ما هي القاليانية إ (( ص  55إنجاق آثم ص   (155)

 .  154ه ص  100القاليانية إلدسان إلهي ص 
 )) مترجم (( .  45 ميمة الودي ص   (156)
 .  65المصدر السابق ص   (157)



نفسذا لهذمه وتوسذل بشذتى الوسذائل يزوجوه ببنت ابن خالا فرفضوه رغذم إذالل 

 لون جدوى. 

فكيف بعد ذلك يتجاسر ويفضل نفسا علذى جميذع البشذر  بذل وعلذى أولذي 

العذز  مذذن الرسذذل الذذذين اجتبذذاهم هللاه وجعذذل لهذم الذذول واالدتذذرا  فذذي نفذذس كذذل 

 خص عاقل   بل وأغرب من هذا أن يقال: ومن أ  طريذق أقذد  علذى لعذوى 

–ا وسلم ه وأنذا كذان لمحمذد صذلى هللا عليذا وسذلم أنا عين محمد صلى هللا علي

بعًتذين: األولذى وكانذت بمكذةه والًانيذة وكانذت  -دسب مزاعم القالياني وأتباعا

 بالقاليان بالهنده وأن محمدا  في بعًتا الًانية كان أكمل منا في بعًتا األولى. 

د إذا كان يزعم أن ذلك تم عن طريق التناساله فذإن التناسذال لذم يقذل بذا أدذ

من العقالء غير عبال البقر والفروخ مذن الهنذدوس والبذوذيينه ثذم كيذف تنذاقض 

بعد ذلذك فذي مسذألة وادذدة هامذة وخطيذرة جذدا   فذزعم أوال أنذا مظهذر لكر ذن 

معبول الهنال ه ثم  عم ذلك أنا محمد صذلى هللا عليذا وسذلم . كيذف سذاغ لذا أن 

ه هذذا هذو عذين التخذبا يجمع بين الشرق والغرب  الليل والنهار في مكان وادد

 والجهل الشنيع. 

ولقد  ال على جهلا بحق األنبياء الجهل بحق هللا عز وجل  فها هذو يًبذت 

 أن هللا قال لا:))أنت مني بمنزلة أوالل ((. 

تعالى هللا عن هذا المعتقد الجاهلي فإن هللا تعالى لم يلد ولذم يولذد ولذم يكذن 

إِّن ُكذذلء َمذذن فِّذذي الساذذَماَواتِّ  ﴿لذذد: لذذا كفذذوا  أدذذده فهذذو منذذزه عذذن الصذذادبة والو

َمنِّ َعبصدا } دص ضِّ إِّالا آتِّي الرا َرص َصاُهمص َوَعداُهمص َعدّا }93َواألص َوُكلءُهمص آتِّيذاِّ {94{ لَقَدص أَدص

لا   َ  الصقِّيَاَمةِّ فَرص  . 95 -93سورة مريم :  ﴾ يَوص

َن  ﴿بذذل هذذو قذذول عظذذيم جذذدا :  ُض تََكذذالُ الساذذَماَواُت يَتَفَطاذذرص َرص ذذاُ َوتَنَشذذقء األص نص مِّ

بَاُل َهدّا } رء الصجِّ َمنِّ َولَدا  90َوتَخِّ دص ا لِّلرا  .   90سورة مريم :  ﴾ { أَن لََعوص

ولقذذد أخبذذر هللا أن كذذل مذذن نسذذب إلذذى الذذردمن ولذذدا  فإنذذا كذذاذبه كمذذا قذذال 

مص لَيَقُولُوَن} ﴿تعالى:  هِّ نص إِّفصكِّ ُ 151أاََل إِّناُهم ّمِّ بُونَ { َولَدَ حا سورة الصذافات :  ﴾ َوإِّناُهمص لََكاذِّ
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ومن دكم هللا عليا بأنا كاذب فقد استحق المقت وعد  االلتفات إلذى قولذا  

فإن المامن ال يكون كذذابا ه ال يسذتحلا وال يسذتمر عليذا إال مذن مقتذا هللا. ولهذذا 

-إلذى ودذي هللا ونسذبة هذذا الفجذور ((اسذمع يذا ولذد ))فإن خطاب هللا لا بقولذا: 

ذذَر فذذي كتذذاب مذذن الكتذذب جريمذذة كبذذرى وكذذال  لذذم يقلذذا نبذذي مذذن األنبيذذاء وال ذُ  كِّ

 .  ولم يقل با إال الجهال الذين يقولون المنكر والزور المنزلةه



وقول القالياني: إن هللا خاطبا بقولا: يا  مس يا قمر  فمعاذ هللا أن يصدر 

ن العذاطلين عذن المعرفذةه ولذيس هذا من هللا عز وجله وإنمذا هذذا قذول الفذارغي

هنا  ما يدعو إلى هذا الغزله فإنا لم يات جمال يوسف وال بهاءهه ومع ذلك لم 

 يوصف يوسف بمًل هذا الوصف فأين القالياني وأين الشمس والقمرإ . 

ثذذم ذكذذر القاليذذاني تعبيذذرا  مجوسذذيا  وثنيذذا  جذذل هللا عنذذا  ديذذر  عذذم أن هللا 

ن فشذل   كبذرت كلمذة تخذرخ مذن فمذا كذذبا  و ورا  ألهما: أنت من مائنا وهم مذ

يُم الصَخبِّيرُ ﴿ وتنزه هللا عن كل نقص: هِّ َوُهَو الصَحكِّ بَالِّ َق عِّ ُر فَوص سورة األنعذا   ﴾ َوُهَو الصقَاهِّ

ذذدُورُ  ﴿. 18:  فِّذذي الصء ذذيُنِّ َوَمذذا تُخص َعص لَذذُم َخائِّنَذذةَ األص إِّن ُكذذلء َمذذن فِّذذي ﴿. 19: سذذورة غذذافر ﴾يَعص

َمنِّ َعبصدا   دص ضِّ إِّالا آتِّي الرا َرص     93سورة مريم:﴾الساَماَواتِّ َواألص

ذذذلها علذذذى جميذذذع األنبيذذذاء  وإذا كذذذان القاليذذذاني قذذذد غذذذال فذذذي نفسذذذا وفضا

فمن الطبيعي أن يفضلها على جميع أمة محمد صلى هللا عليا وسذلم -والمرسلين

 الفعل. ابتداء بالصحابة الكرا  فمن بعدهم. وهذا هو الذ  وقع ب

فقد فضل القالياني نفسا علذى جميذع أمذة محمذد صذلى هللا عليذا وسذلم بمذا 

 فيهم الصحابة كلهم لم يستًن أددا  منهمهفقد ألاه الغرور إلى أن يقول: 

))ال  ك أنذا ولذد فذي أمذة محمذد صذلى هللا عليذا وسذلم آالف مذن األوليذاء 

التفضذيل بذرغم بشذاعتا . وقد يبدو هذذا  (158)واألصفياء ولكن ما كان أدد مًلي 

 :  صغيرا  بالنسبة لتفضيل نفسا على جميع األنبياء دير قال

))جاء أنبياء كًيذرونه ولكذن لذم يتقذد  أدذد علذّي فذي معرفذة هللاه وكذل مذا 

 .   (159)أعطي لجميع األنبياء أعطيت أنا ودد  بأكملا((

 وجاء في تمجيد أتباعا لا على نفس المعنى: 

أنزل لصداقة غال  أدمد آيات وبينات لو تو ، علذى  ))نحن نعتقد بأن هللا

ألف نبي لًبتت بهذا نبذوتهم. وكذان يجمذع فذي ذاتذا جميذع الصذفات القدسذية التذي 

  (160)وجدت في جميع األنبياء

وقد فضل نفسا على أنبياء خصهم بأسذمائهم وقذبلهم فضذل نفسذا علذى آل  

اعا  وأميرا  داكمذا  علذى كذل عليا السال  فقال: ))إن هللا خلق آل  وجعلا سيدا  مط

ذُجدُواص آللَ َ  ﴿ذ  نسمةه كما يظهذر مذن قولذا:  ه ثذم أغذواه الشذيطان وأخرجذا  ﴾ اسص

مذذن الجنذذة ورجذذع الحكذذم إلذذى الشذذيطانه وصذذار آل  مصذذغرا  ثذذم خلقنذذي هللا لكذذي 

 أهز  الشيطان وهذا ما وعده في القرآن((. 

                                                 
 . ترجمة الندو  ه القالياني والقاليانية .  29تذكرة الشهالتين للغال  ص   (158)
 .  13ه وانظر :  ميمة الودي ص  288ه  287لر ثمين للغال  ص   (159)
 مصالر عن )) ما هي القاليانية (( .   . تلك ال 1917أكتوبر سنة  16جريدة الفضل   (160)



وعيسذذى  وتوجذذد نصذذوص كًيذذرة مذذن كالمذذا فذذي تفضذذيل نفسذذا علذذى نذذوق

ويوسذذفه وإذا كذذان هذذذا هذذو موقفذذا مذذن األنبيذذاء فمذذا الحذذال بغيذذرهم  خصوصذذا  

أصحاب محمد صلى هللا عليا وسلم الذين هم هدف درباه ودرب كل الطوائف 

المعالية لالسال ه ولهذا نرى القالياني وقد فضل نفسذا علذى كًيذر مذن مشذاهير 

بذي هريذرة لون أن الصحابة مًذل أبذي بكذر وعمذر وعلذّي والحسذن والحسذين وأ

ترفذع يجد رالعا  من دياء أو  ميره وهو دينما يسب ويشتم هذاالء األخيذار وي

دسين فليس إال خبير ملعذون ))الذ  يسب أو يشتم األخيار المقعليهم نسي قولا:

 . (161)لئيم((

وقذذد تطذذاول أدذذد أقربذذاء الغذذال  وقذذال فذذي جذذرأة  ذذريرة: ))أيذذن أبذذو بكذذر 

 .  (162)ال يستحقان أن يحمال نعليا((  وعمر من غال  أدمده إنهما

ونصوص أخذرى كلهذا تذدور علذى تفضذيل القاليذاني علذى مذن ال يسذاو  

 را  نعل أددهمه نتركهذا لتفاهتهذا ولمذا فيهذا أيضذا  مذن الظلذم الصذريح بسذبب 

 تنقص القاليانيين باألنبياء وبأصحاب محمد صلى هللا عليا وسلم . 

دينما يزعمذون أو يذزعم الغذال  لنفسذا أن  ومن الغريب دقا  أن القاليانيين

لا هذا الفضل الذ  ال دد لا يأبى هللا إال أن يظهره على دقيقتاه فإذا با يوصف 

بأنا كان سكيرا  عربيدا  يحب األفيون دبا   ديدا  دتى جعلذا فذي  ذريعتا نصذف 

الطبه يقول عنذا ابنذا محمذول أدمذد: ))إن األفيذون يسذتعمل فذي األلويذة كًيذرا  

ى كان أبي يقول: إن األفيون نصذف الطذب((ه ثذم يقذول محمذول عذن تحليلذا: دت

 ))ولذا استعمالا للتداو  يجو ه وال بأس با((. 

ويذكر كذلك أن والده صنع من األفيذون لواء  إلهيذا  بإلهذا  منذا عذز وجذله 

صذذنع لواء باسذذم تريذذاق إلهذذي بهذذدى هللا  (163)فقذذال بعذذد كالمذذا السذذابق: ))وأنذذا 

كان الجزء األكبذر فذي هذذا الذدواء األفيذونه وكذان يعطذي هذذا الذدواء وأعيناه و

لخليفتا األول نور الذدينه كمذا كذان يسذتعملا هذو أيضذا  دينذا  بعذد دذين لمختلذف 

 .  (164)األمراض(( 

هو أقذوى صا  يأتي من بريطانيا يسمى وائن وكان الغال  يشتر  خمرا  خا

أن  -ما سماه إدسان إلهي ردما هللاك-. فكيف ساغ لهذا الحشااش (165)المسكرات

                                                 
 .  19البالغة المبين ص   (161)
 لمحمد دسين القالياني .  304رقم  57المهد  ص   (162)
 أ  والده .   (163)
   .  1929يوليو سنة  19مقال محمول أدمد في جريدة الفضل   (164)
ني . والمصالر عن القالياني والقاليانية للطبيب محمد دسين القاليا 5مكتوب اإلما  باسم الغال  ص   (165)

 ترجمة الندو  . 



يفضذذل نفسذذا علذذى آل  واألنبيذذاء والمرسذذلين وجميذذع أمذذة محمذذد صذذلى هللا عليذذا 

 وسلم  إ 

وقد تبع هذا التفضيل لعوى المعجزات التي فاقت معجزات األنبيذاء  ألن 

الغال  تمدق بمعجزات كًيرة و عم أنهذا فاقذت معجذزات الرسذول محمذد صذلى 

سى بن مريم وغيرهما مذن األنبيذاء علذيهم الصذالة والسذال   هللا عليا وسلم وعي

دير قارن الغال  بين معجزات الرسول صلى هللا عليا وسلم فبلغت ثالثة آالف 

 .  (166)معجزةه وبين معجزاتا فبلغت أكًر من مليون معجزة 

 وهي معجزات خرافية وفضائح  نيعة ظنها ماء  فإذا بها سراب. 

مذة أنذا تذزوخ بزوجتذا الًانيذة وهذي  ذابة وكذان ومن تلذك المعجذزات الها

 عمره هو الخمسينه وكان مصابا  بعدة أمراض فتاكة قال عنها: 

والمعجذذزة الًانيذذة بأنذذا لمذذا نذذزل الذذودي المقذذدس فذذي  ذذأن الذذزواخ كنذذت ))

مصابا  بضعف القلذب والذدماغ والجسذم ومذرض البذول ولوران الذرأس والذدقه 

جذذت تأسذذف بعذذض النذذاس  ألن دذذالتي وفذذي هذذذه األمذذراض المضذذنية لمذذا تزو

((وقوتي الرجولية كانت كالمعدو  وكنت كشيال فان
(167)   . 

كما أنا أيضا  ما كانت با قوة رجولية للزواخ ومع ذلك أنجب أواللا  فقال: 

ثذم قذذال:  (168)))دينمذا تزوجذت ال  لذذت متيقنذا بذأني لسذذت برجذل مذدة طويلذذة(( 

 .  (169)))ولكن مع هذه األمراض والضعف أعطيت الصحة وأربعة بنون(( 

أن يعلذق علذى هذذه المعجذزة  -ردمذا هللا-ومن هنا ُدق للشيال إدسان إلهي

العظيمذذة بقولذذا: ))وليذذت  ذذعر  مذذاذا يريذذد مذذن معجزاتذذاإ إن كذذان المذذرال مذذن 

قذوة الرجوليذةه فهذذه المعجزات بأنا ولد لذا األوالل مذع أنذا كذان محرومذا  مذن ال

. إنذا تمذدق بهذذه المعجذزة فذي غفلذة عذن  (170)معجزة  وجتا ال معجزتا هذو(( 

 عقلا فجاءت فضيحة مضحكة.

 

 *  * * * *** * * * * * * * * * * * 
 

                                                 
 .  40تحفة كولرة ص  (166)
 للغال  .  209هام  نزول المسيح ص   (167)
 .  145 /5مكتوبات أدمدية  (168)
 للغال  . 209هام  نزول المسيح ص  (169)
 ه وعنها المصالر السابقة .  72القاليانية لراسة وتحليل ص   (170)



 الفصل السابع

 أهم عقائد القاديانية
 

لقد تخبا القالياني وأتباعا في متاهات عديدة وجاءوا بأفكار  اذة غريبةه 

وتناقضوا في أقوالهم وأفعالهم. ومن األمذور التذي تظهذر فذي معتقذدات  عذيمهم 

 القالياني مبال  كًيرة ننبا إلى أهمها بإيجا  فيما يلي: 

 :  التناسخ والحلول .1

اعتقذذال التناسذذال والحلذذوله وأن األنبيذذاء تتناسذذال أروادهذذم وتذذتقمص روق 

م ودقيقَتُا َجَسد ودقيقَةَ آخذرينه وتظهذر فذي مظهذر الجسذد اآلخذر تمامذا ه  هِّ بعضِّ

 وقد قال بهذا ليصل إلى تًبيت بعًتا ونبوتا. 

وعلى هذا االعتقال الفاسذد قذرر أن إبذراهيم عليذا الصذالة والسذال  قذد ولذد 

كرتا ومشابهتا القلبيذة بعذد وفاتذا بنحذو ألفذي سذنة وخمسذينه فذي بيذت بعالتا وف

عبد هلل بن عبد المطلب وسمي بمحمد صلى هللا عليا وسلم ه ومًذل هذذه الذواللة 

دصلت لعيسى عليا السذال  دينمذا ظهذر بمظهذر القاليذاني أيضذا . وأن الرسذول 

بعًتذذا  -ذلككمذذا صذذرق القاليذذانيون بذذ-محمذذدا  صذذلى هللا عليذذا وسذذلم بعذذر مذذرتين

 األولى وبعًتا األخرى دينما دلت رودانيتا في القالياني نفسا. 

وفذذي هذذذا يقذذول القاليانيذذة: ))إن مراتذذب الوجذذول لائذذرةه وقذذد ولذذد إبذذراهيم 

بعالتا وفطرتا ومشابهتا القلبية بعذد وفاتذا بنحذو ألفذي سذنة وخمسذينه فذي بيذت 

 .  (171)سلم (( عبد هللا بن عبد المطلب وسمي بمحمد صلى هللا عليا و

 .  (172)وقال أيضا : ))وتحل الحقيقة المحمدية وتتجلى في متبع كامل((... 

وقد مضى مئات األفرال تحققت فيهم الحقيقة المحمدية وكانوا يسمون عند 

. وبقصذد بطريذق الظذل أنهذم أ ذباق  (173)هللا عن طريق الظل محمذدا  وأدمذد(( 

 طريقة التأويالت الباطنية. للرسول محمد صلى هللا عليا وسلم على 

َمنِّ ﴿ويجذذاب عذذن هذذذا بقذذول هللا تعذذالى:  دص نذذدَ الذذرا أَاطالَذذَع الصغَيصذذَب أَ ِّ اتاَخذذذَ عِّ

دا    . فمن الذ  أخبره بأن هاالء األظلة هم عند هللا محمد وأدمد.  78سورة مريم:﴾َعهص

ويقول عن دلول  خصية المسيح ابن مريم في  خصاه هو دذين أرسذلا 

هللا: ))إن هللا أرسل رجال  كان أنموذجا  لرودانية عيسىه وقد ظهذر فذي مظهذره 

                                                 
 .  155ترياق القلوب ص   (171)
 يقصد بالمتبع الكامل نفسا .   (172)
 ه المصالر عن )) ما هي القاليانية إ (( .  346آئينة كماالت إسال  ص  (173)



وسذذمي المسذذيح الموعذذول  ألن الحقيقذذة العيسذذوية قذذد دلذذت فيذذا. ومعنذذى ذلذذك أن 

 .  (174)الحقيقة العيسوية قد اتحدت با(( 

 إنما تأثر بها ألمور:  -أ  عقيدة التناسال-يةوهذه العقيدة المجوس

منها: بعده عن الذدين وعذن الحقذائق التذي ذكذرت فيذا لمصذير الذروق بعذد 

 الموت. 

ومنها: مجاورتا للهندوس وميلا إليهم في هذا المبدأ خصوصا  وأنا يحقذق 

لهم مكاسبه في أولها هذه العقيدة التي تسذب  عليذا  خصذية المسذيح و خصذية 

 ا الصالة والسال . محمد عليهم

بين البشذره بذل  (175)فال عجب بعد ذلك في تأكيده لعقيدة الحلول والتناسال 

األلهى واألمرء من ذلك أنا العى دلول هللا عذز وجذل فيذا  ديذر قذال: ))إن هللا 

ل فيا وأنا واسطة بينا وبين المخلوقات كلها((  أُنصزِّ
(176) . 

 :  التشبين .2

كفرية في وصف هللا تعالى  فهو يذزعم أن هللا قذال كما أن للقالياني أقواال  

 .  عن نفسا جل وعال: بأنا يصلي ويصو  ويصحو وينا ه وأنا يخطئ ويصيب

.  (177)قال القالياني: ))قال لي هللا: إنذي أصذلي وأصذو  وأصذحو وأنذا (( 

وقذذال أيضذذا : ))قذذال هللا: إنذذي مذذع الرسذذول أجيذذب  أخطذذئ وأصذذيبه إنذذي مذذع 

 .  (178)الرسول محيا(( 

ويبلذذ  منتهذذى التشذذبيا والتجسذذيم دذذين  عذذم أنذذا رأى فذذي الكشذذف أنذذا قذذد  

أوراقذذا  كًيذذرة إلذذى هللا تعذذالى ليوقذذع عليهذذا ويصذذدق علذذى طلباتذذا التذذي اقتردهذذا  

فذي وقذت الكشذف رجذل مذن  -كما يزعم-فوقع هللا عليها بحبر أدمره وكان عنده

نذا قطذرات الحبذر علذذى مريديذا اسذما عبذد هللاه ثذذم نفذض الذرب القلذم فسذذقطت م

بالفعذل أن أثوابذا  -كمذا يكذذب-أثوابا وأثواب مريدهه ودينما انتهى الكشف رأى

 .  (179)وأثواب عبد هللا لطخت بتلك الحمرة 

وقذذد وصذذف هللا تعذذالى بأنذذا مًذذل األخطبذذوط علذذى طريقتذذا البدائيذذة  ديذذر 

كًيذرةه قال: نستطيع أن نفرض لتصذوير وجذول هللا تعذالى بأنذا لذا أيذال وأرجذل 

وأعضاءه بكًرة ال تعد وال تحصىه وفذي  ذخامة ال نهايذة لطولهذا وعر ذهاه 

                                                 
 .  180المصدر السابق ص   (174)
 .  75ه  74انظر : القالياني والقاليانية ص   (175)
 للغال  .  75كتاب البرية ص   (176)
 .  97 /2البشر للقالياني   (177)
 . والمصالر عن القالياني والقاليانية  79المصدر السابق ص   (178)
 ه كالهما للغال  .  255ه دقيقة الودي للقالياني ص  33ترياق القلوب ص   (179)



. بذذل  (180)مًذل األخطبذوط لذا عذروق كًيذرة امتذذدت إلذى أنحذاء العذالم وأطرافذا 

يصف القالياني إلا العالمين بصفات في غاية القبح والشناعةه ننزه عذن ذكرهذا 

والذذواللة علذذى طريقذذة  أسذذما، وأبصذذار طذذالب العلذذم  كلهذذا تذذدور دذذول الجذذنس

الباطنية وغالة التشبيا والتجسيمه بل وعلى طريقة النصارى الذين العوا أن هلل 

 .  (181)ولدا  

يذنفال  -تعذالى هللا عذن قولذا-وفي صرادة تامة يصرق الغال  بأن هللا لا فم

 با الصور تأييدا  لدعوتا المشئومةه دير قال: 

لتأييذذدهاه وينجذذذب إلذذى هذذذا ))ستاسذذس جماعذذة ويذذنفال هللا الصذذور بفمذذا 

الصذذوت كذذل سذذعيد وال يبقذذى إال األ ذذقياء الذذذين دقذذت علذذيهم الضذذاللة وخلقذذوا 

 .  (182)ليملئوا جهنم(( 

لقذذد وصذذل فذذي تشذذبيا رب العذذالمين إلذذى مًذذل مذذا وصذذل عتذذاة التجسذذيم 

والتشبيا  مًلا مًل هشا  بن الحكم الرافضي وغيرهه ممن  ل سعيا في الحياة 

 ن أنا يحسن صنعا . الدنيا وهو يظ

وأغلب الظن أن الغال  كان متأكدا  من دركتاه بأنا لم يحسن فيهذا صذنعا ه 

 ولكن غلبتا  هوتا ودبا الزعامة. 

ولقد  با هللا بإنسان لا قصذره فيذا بذاب يمنذع الذداخلين إال بإذنذا. قذال فذي 

 .  (183) ميمة الودي: ))وال يوصل إلى قصر هللا وبابا إال هذا الدين األجلى(( 

وممذذا ال ريذذب فيذذا أن مذذن تصذذور أن هللا تعذذالى يصذذلي ويصذذو ه أو يفعذذل 

غيرهمذذا مذذن العبذذالة أنذذا ال دذذظا لذذا مذذن العقذذل فضذذال  عذذن الذذدينه فلمذذن يصذذلي 

تعذالى هللا عذن هذذا  ومذن الذذ  كلفذا بهذذه التكليفذاتإ ويصو  الذرب عذز وجذلإ

 المعتقد الجاهلي البدائي. 

النو  والصحوه والخطأ والصوابه وغير ذلك وأما كونا عز وجل يلحقا 

من صفات النقص التي تحل بالبشر لنقصهم وافتقارهم إلى ذلذكه فذإن هللا تعذالى 

هو الخالق العظيمه والقو  العزيزه يعلم ما في السذموات ومذا فذي األرض ومذا 

 بينهما وما تحت الًرى. 

))إن هللا وورل في الحدير عن المصطفى صذلى هللا عليذا وسذلم أنذا قذال: 

 .  (184)121ال ينا  وال ينبغي لا أن ينا (( 

                                                 
 .  75تو يح المرا  للقالياني ص   (180)
 وعنها أخذت تلك المصالر .  100ه  99الى صانظر : القاليانية إلدسان إلهي ظهير ردما هللا تع  (181)
 .  82 /5براهين أدمدية   (182)
 .  19 ميمة الودي ص  (183)
 .  162 /1أخرجا مسلم   (184) 



وهذذو دذذي قيذذو  ال تأخذذذه سذذنة وال نذذو ه يعلذذم خائنذذة األعذذين ومذذا تخفذذي 

الصذدوره ال يكذذون إال مذا أراله تنذذزه سذذبحانا عذن الخطذذأ ألنذذا محذال عليذذا عذذز 

 وجل لنفاذ علما بكل  يء. 

فُا تعالى بالتوقيع والكتابةه أو أنا مًل األخطبو طه أو أن لا ولدا  كل ووصص

هذه األوصاف إنما يطلقها على هللا تعالى من خرخ عن الحق واتبع هواه وأفسد 

عقلا قرناء السوء من الجن واإلنسه وصار أ ل من األنعذا  واتخذذ لينذا لهذوا  

ولعبا  وفضل العقائد الوثنية والخرافية على لين اإلسال ه فانسلال منا وأ لا هللا 

  من الزي  والضالل.على علم. نعوذ باهلل

 

*  * * * *** * * * * * * * * * * * 



 الفصل الًامن

   عالقة القاديانية باإلسالم وبالمسلمين وبغير المسلمين،

 وموقف علماء الهند وباكستان من القاديانيين
 

لقذذد ابتعذذذد القاليذذاني وعذذذن اإلسذذال  عذذذن المسذذلمينه و ادمذذذت القاليانيذذذة 

اإلسذذال ه وأرالت أن تحذذل محلذذا فذذي العقيذذدة والفكذذر والعاطفذذةه وقطعذذت أقذذوى 

صلة للقاليانية باإلسال ه وجعلت كل مذن يذدخل هذذه الديانذة الجديذدة أو اإلسذال  

ارتضذاه رب العذالمين بعيذدا  عذن اإلسذال  الذذ   -كما يذزعم القاليذانيون–الجديد 

لخلقا. ومن هنا نرى القاليانيين يقارنون بين أصحاب الرسول محمذد صذلى هللا 

عليا وسلم وبين أتبذا، الغذال ه لون أن يجذدوا فذي ذلذك أ  دذرخه فقذد جذاء فذي 

صذذحيفة الفضذذل القاليانيذذة: ))لذذم يكذذن فذذرق بذذين أصذذحاب النبذذي صذذلى هللا عليذذا 

إال أن أولئذك رجذال البعًذة األولذى وهذاالء وسلم وتالميذذ الميذر ا غذال  أدمذد  

 .  (185)رجال البعًة الًانية(( 

ثم جعلوا الح  األكبر هو  يارة قاليانه وقبذر القاليذانيه مضذاهاة لزيذارة 

المسذجد النبذو  الشذريف والسذال  علذى الرسذول صذلى هللا عليذا وسذلم بالمدينذة 

الثذذة: مكذذة والمدينذذة المنذذورةه ونصذذوا علذذى أن األمذذاكن المقدسذذة فذذي اإلسذذال  ث

لوا المرال بالمسجد األقصذى بأنذا مسذجد قاليذانه فقذد جذاء فذي تلذك  وقاليانه وأوا

 الصحيفة أيضا : 

))إن الذ  يزور قبذر المسذيح الموعذول عنذد المنذارة البيضذاءه يسذاهم فذي 

البركات التي تخذص قبذة النبذي الخضذراء فذي المدينذةه فمذا أ ذقى الرجذل الذذ  

 .  (186)متع في الح  األكبر إلى قاليان(( يحر  نفسا هذا الت

وفيها أيضا : ))أن الح  إلى مكة بغير الح  إلى قاليان د  جاف خشذيب  

 .  (187)ألن الح  إلى مكة اليو  ال يال  رسالتا وال يفي بغر ا(( 

 واخترعوا لهم أ هرا  غير األ هر اإلسالميةه وهي: 

ه اإلدسذذانه الوفذذاءه الظهذذوره الصذذلحه التبليذذ ه األمذذانه الشذذهالةه الهجذذرة

 .  (188)تبو ه اإلخاءه النبوءةه الفتح 

وهذذو نفذذس المسذذلك الذذذ  سذذار عليذذا البهذذاء الما نذذدراني دذذين اختذذر، لذذا 

أ هرا  غير األ ذهر اإلسذالميةه ليقطعذوا صذلتهم باأل ذهر اإلسذالمية وبمذا جذاء 

                                                 
   .  1918مايو سنة  28( 92جريدة الفضل عدل )  (185)
   . 1922سنة  10( خ 1848جريدة الفضل عدل )  (186)
 . وعنها أخذت تلك المصالر .  33عدل  21ه نقال  عن المجلد  119و  ص القالياني والقاليانية للند  (187)
 .  121القالياني والقاليانية ص   (188)



مسلمين أتبذا، فيها من مناسبات مفضلةه ومن هنا يتضح أن عالقة القاليانيين بال

محمد صلى هللا عليا وسلم عالقة مبتورةه فقذد قطعذوا كذل صذلة بهذم وعذاملوهم 

 على األسس اآلتية: 

أن المسلمين كفار ما لم يدخلوا في القاليانيذة  ألنهذم يفرقذون بذين الرسذله  .1

ُسلِّاِّ  ﴿وهللا تعالى يقول:  ن رء ُق بَيصَن أََدد  ّمِّ ه فذالمامن  285سذورة البقذرة :  ﴾ الَ نُفَّرِّ

 باإلسال  ونبيا إذا لم يامن بالقاليانية ونبيها فإنا يكون كافرا . 

وعلى هذا فإنذا لذو مذات مسذلمه فإنذا ال يجذو  للقاليذاني الصذالة عليذا وال  .2

لفنا في مقابرهم  ألنا كافر لعذد  إيمانذا بنبذوة الغذال ه فذال تجذو  الصذالة 

ان و يذذر خارجيذذذة عليذذا ولذذو كذذان طفذذال  أيضذذا ه ويذذذكر أن ظفذذر هللا خذذ

باكستان لم يَُصّلِّ على القائد الشهير محمد علي جناق دين ماته ألنذا فذي 

 نظر ظفر هللا كافر لعد  إيمانا بنبوة الغال . 

ال يجذذو  نكذذاق المسذذلم بالقاليانيذذةه ويجذذو  ذلذذك للقاليذذاني كمذذا هذذو الحذذال  .3

 ب. بالنسبة ألهل الكتاب  أ  إنهم يعاملون المسلمين معاملة أهل الكتا

ال تصح الصالة خلذف غيذر القاليذاني مهمذا كانذت منزلتذاه وإذا فعذل ذلذك  .4

تقية أو لمصلحةه فعليا أن يعيد تلك الصالة دتما ه دتذى وإن كذان صذالها 

في أدد الحرمين الشذريفينه وهذذه التقيذة أو النفذاق هذو األسذاس الذذ  قذا  

 عليا مذهب الشيعة والباطنية والقاليانية. 

ماعذذات المسذذلمين سذذواء كانذذت فذذي أفذذرادهم أو فذذي ال يجذذو  دضذذور اجت .5

مصذذائبهمه بذذل وال يجذذو  أن يذذذكر المخذذالف للقاليانيذذة مذذن المسذذلمين أو 

 يتردم عليا أو يستغفر لا. 

بل و أبعد من هذا أنهم ال يجو ون الصالة على من يصلي من القاليذانيين  .6

 .  (189)خلف المسلمين أو يتعامل معهم أو يوالهم 

 المسلمين:  عالقتهم بغير

 :  وأما عالقتهم بغير المسلمين فنوجزها فيما يلي
لقد قامت بين القاليذانيين وبذين كًيذر مذن الملذل المخالفذة لالسذال  عالقذات  .1

قويذذةه خصوصذذا  بيذذنهم وبذذين الذذدول المعاليذذة للمسذذلمينه مًذذل بريطانيذذا 

وإسرائيل اليهولية الحاقدةه فهي تتمتع معهم بصداقات دميمة واتصذاالت 

 وثيقذذةه وقذذد أعطذذتهم إسذذرائيل أمكنذذة لفذذتح المراكذذز والمذذدارسه وأغذذدقت

علذذذيهم األمذذذوال سذذذرا  وجهذذذرا ه وقذذذد جذذذاء فذذذي خطذذذاب للقاليذذذانيين باسذذذم 

 ))مراكزنا في الخارخ(( هذا النص: 
                                                 

 ه فصل القاليانية والمسلمون .  34انظر مصالر هذا الكال  في : القاليانية لرسة وتحليل ص  (189)



))ويمكذذن للقذذارئين أن يعرفذذوا مكانتنذذا فذذي إسذذرائيل بذذأمر بسذذياه بذذأن مبلغنذذا 

جوهدر  محمد  ريف دينما أرال الرجذو، مذن إسذرائيل إلذى باكسذتان سذنة 

يل بذأن يذزوره قبذل مغالرتذا الذبالله  ه أرسل إليذا رئذيس لولذة إسذرائ1956

فاغتنم المبشر هذه الفرصة وقد  إليا القرآن المترجم إلى األلمانية الذذ  قبلذا 

   وقذذذذد نشذذذذر تفاصذذذذيل اللقذذذذاء فذذذذي الصذذذذحف  (190)الذذذذرئيس بكذذذذل سذذذذرور 

اإلسرائيليةه كما أذيع أيضا  في اإلذاعةه بل وقد سمحت لهم إسذرائيل بإنشذاء 

 ر. مدرسة بقرب جبل الكبابي

ومن المعروف بداهة أن إسرائيل ما كانت لتحتضن هذه الدعوة القاليانيذة 

وال أن تقو  بتمويلها بل والدعاية لها لو أنها تعرف فيها مًقال ذرة من اإلسال ه 

الذذذ  تعتبذذره إسذذرائيل الخطذذر الحقيقذذي عليهذذاه كمذذا أن إسذذرائيل تمذذول جميذذع 

ك لتحقيذق أهذدافها فذي السذيطرة الحركات الهدامة من قاليانية وبهائيذة وغيذر ذلذ

والعلذوه فذالماامرات وا ذحة ال تحتذاخ إلذى سياسذي بذار، وال ذكذي فذي تحليذل 

 األدداث. 

ردب القوميذون الهنذول بالقاليانيذة وفردذوا بهذا وتحمسذوا لهذا كًيذرا ه ألن  .2

هذذذاالء الهنذذذال  يحقذذذدون علذذذى اإلسذذذال  دقذذذدا  ال يقذذذل عذذذن دقذذذد اليهذذذول 

جا المسلمين الهنول بقلوبهم إلى نبيهم محمذد والنصارىه و ايقهم جدا  تو

صذلى هللا عليذا وسذلم وكتذاب ربهذمه بذذل وإلذى الجزيذرة العربيذة إلذى مكذذة 

المكرمذذة والمدينذذة المنذذورةه ولهذذذا فقذذد اعتبذذروا توجذذا النذذاس إلذذى قاليذذان 

انتصذذارا  للوطنيذذة الهنديذذة علذذى اإلسذذال  األجنبذذي عذذن باللهذذمه وفرصذذة 

تفكير المسلمين الهنول وغيرهم من اإلسال  إلى سانحة للتحول العظيم في 

القوميات والتعصب لها بدال  عن اإلسال . وفي هذا يقول الكاتب الهندوكي 

 ل/ نكرلاس مهرا: 

))إن المسذلمين الهنذول يعتبذرون أنفسذهم أمذة منفصذلة متميذزة وال يزالذون 

د اسذذم يتغنذذون بذذبالل العذذرب ويحنذذون إليهذذاه ولذذو اسذذتطاعوا ألطلقذذوا علذذى الهنذذ

العربه وفي هذا الظال  الحالك وفي هذا اليأس الشامل يظهر  ذعا، مذن النذور 

 يبعر األمل في صدور الوطنيين وهي دركة األدمديين )القاليانيين(. 

وكلما أقبذل المسذلمون إلذى األدمديذة نظذروا إلذى قاليذان كمكذة هذذه الذبالل 

 بمعنى الكلمة. والمركز الرودي العالمي وأصبحوا مخلصين للهند وقوميين 

                                                 
ه وانظر : كتاب ))  48ة (( إلدسان إلهي ص ه انظر : )) القالياني 79كتابر )) مراكزنا في الخارخ (( ص  (190)

ه دير نقل الكال  السابق بتصرف وعزاه إلى كتاب القاليانية )) بعًاتنا الخارجية ((  66ما هي القاليانية إ (( ص

 تأليف المير ا مبار  أدمد القالياني . 



إن تقد  الحركة األدمدية  ربة قا ية علذى الحضذارة العربيذة والودذدة 

اإلسذذالمية. وكذذل مذذن اعتنذذق األدمديذذة تغيذذرت وجهذذة نظذذره و ذذعفت صذذلتا 

الرودية بمحمد صلى هللا عليا وسلم بذلكه وتنتقل الخالفة من الجزيرة العربيذة 

 لمدينة إال درمة تقليدية. وتركيا إلى قاليان في الهنده وال يتبقى لمكة وا

إن كل أدمد  سواء كان في الذبالل العربيذة أو تركيذا أو إيذران أو فذي أ  

نادية من نوادي العالم يستمد مذن قاليذان القذوة الروديذة وتصذبح قاليذان أرض 

نجاة لاه وفذي ذلذك سذر فضذل الهنذده وهذذا هذو سذر عذد  ارتيذاق المسذلمين إلذى 

يذة هذي المنافسذة دركة األدمدية وقلقهم منهذا  ألنهذم يعتقذدون أن دركذة األدمد

 للحضارة العربية واإلسال . 

ولذلك اعتزل األدمديون عن دركة الخالفة ألنهم يحرصون على تأسيس 

الخالفذة فذذي قاليذان مكذذان تركيذذا والجزيذرة العربيذذةه وإن كذذان هذذا الواقذذع مقلقذذا  

لمسلمين الذين ال يزالون يحلمون باالتحال اإلسذالمي وباالتحذال العربذيه ولكنذا 

 .   (191)ور وارتياق للوطنيين الهنديين((مصدر سر

والكال  ظذاهر المعنذى ينفذر خبًذا  ودقذدا  علذى المسذلمين وعلذى اإلسذال ه 

ويريد قائلا أن تشن الحرب التي ال هوالة فيها على كذل مسذلم غيذر القاليذانيينه 

الذذذين يذذرى فذذيهم تحقيذذق أدالمذذا الكفريذذة ومحذذو اإلسذذال  مذذن أذهذذان المسذذلمين 

عميذذل اإلنجليذذز وبذذالوطنيين الهنذذوله كمذذا يريذذد فو ذذويو المجوسذذية واالهتذذداء ب

 ولاعتها الحاقدون. 

ومما يو ح موقذف القاليذانيين مذن اإلسذال  أيضذا  ذلذك الذدفا، الذذ  بذلذا 

عدو اإلسال  والمسلمين في الهند جواهر الل نهرو رئيس و راء الهند دينذذا  

دذد  عمذاه وغريذب منذا أن علذى -يقذص القاليذانيين-عن هذه الطائفة المسذلمين

يتعاطف مع المسذلمينه فقذد قذال متسذائال  ومسذتنكرا : لمذاذا يلذح المسذلمون علذى 

فصل القاليانية عن اإلسال ه وهي طائفة من طوائف المسلمين الكًيذرةإ فأجابذا 

فقال: ))القاليانية تريد أن تنحت من أمة النبذي  -ردما هللا–الدكتور محمد إقبال 

هللا عليا وسلم أمة جديدة تذامن بذالنبي الهنذد ...وقال: إنهذا العربي محمد صلى 

أ د خطرا  على الحياة االجتماعية اإلسذالمية فذي الهنذد عذن عقائذد ))أسذفنورا(( 

 .  (192)الفيلسوف الًائر على نظا  اليهول(( 

                                                 
  ه وانظر : 1932يل سنة أبر 22مقالة الدكتور  نكر لاس مهرا في صحيفة بند في ماتر  الصالرة في  (191)

 .  122القالياني والقاليانية ص
ه وقد أثنى المولول  على الجهول التي بذلها محمد إقبال ردما هللا  57انظر : ما هي القاليانية إ ص (192)

لددض القاليانية ه والمواقف المشرفة التي وقفها في وجا القاليانيين بإخالص وصدق غيرة على لينا اإلسالمي 

 يف . الحن



ودينما تظاهر القاليانيون في خبر ولهاء ومكر باإلسال ه إنما أرالوا أن 

مين ويذذذدخلوا علذذذى عذذذوامهم مذذذن طذذذرق ال يفطنذذذون لهذذذا يموهذذذوا علذذذى المسذذذل

ليسذذلخوهم عذذن ليذذنهم  ذذيئا  فشذذيئا  إن اسذذتطاعواه ولذذن يذذتم لهذذم ذلذذك إن  ذذاء هللا 

 تعالى. 

ومذذن هنذذا نجذذد أن لعلمذذاء الهنذذد وباكسذذتان مذذن المسذذلمين مواقذذف ونضذذاال  

إلسذال  مريرا  للقاليانية  دير جعلوها بالعراء وبينوا  يف تظاهر القاليذانيين با

 ومدى عداوتهم لا. 

والجدير بالذكر أن محكمة باكستانية موقرة أصدرت دكمذا   ذرعيا  بشذأن 

هذه الفئة الشريرة من القاليانيين وبكل دذز  و ذجاعةه وقذد ظهذر فذي األسذواق 

فذذي  ذذكل كتذذابه وقذذد صذذدر الكتذذاب مترجمذذا  مذذن األرليذذة إلذذى العربيذذة تعريذذب 

الشذرعية الفيدراليذة بجمهوريذة باكسذذتان  األسذتاذ/محمد بشذيره باسذم ))المحكمذة

 اإلسالمية تقرر: القاليانية فئة كافرة((. 

جذذذاء فذذذي أول الكتذذذاب قولذذذا: ))بذذذإذن مذذذن المحكمذذذة الشذذذرعية الفيدراليذذذة 

الباكستانية بإسال  آبال طبعنا النص الكامل لحكمها على االلتماس الشرعي رقذم 

  والقا ذي 1984يذل لعذا  آ/2 ه وااللتماس الشذرعي رقذم 1984آيل لعا   /17

 (193)بو ع القاليانيين من كلتا الفرقتين: الفرقة الالهورية والفرقذة القاليانيذة(( 

 . 

وكانت هذه المحكمة مالفة من سيالة القا ي: فخذر عذالم رئذيس القضذاةه 

القا ذذي:  ذذولر  محمذذد صذذديقه القا ذذي الشذذيال: ملذذك غذذال  علذذيه القا ذذي 

 الشيال: عبد القدوس القاسمي. 

قد بحذر هذاالء القضذاة مسذألة القاليانيذة بكذل جذد ودذز ه وقذد اسذتعانوا و

بمجموعة مذن العلمذاء فذي مناقشذتهم لقضذية القاليذاني و عمذا النبذوةه ومواقذف 

القاليذذانيين مذذن المسذذلمين ومذذن اإلسذذال  ونبيذذا وتعاليمذذاه علذذى  ذذوء االلتمذذاس 

والنقيذذذب الذذذذ  قدمذذذا بعذذذض المحذذذامين والقاليذذذانيينه ومذذذنهم مجيذذذب الذذذردمنه 

 المتقاعد عبد الوادد وغيرهما. 

وقذذد اسذذتوفت المحكمذذة لراسذذة المسذذألة كاملذذةه وظهذذرت النتيجذذة بتذذاريال 

   كما يلي: 1984

أصذذذدر رئذذذيس المحكمذذذة فخذذذر عذذذالم مرسذذذوما  يسذذذمى: ))مرسذذذو  دظذذذر  .1

ومعاقبة النشاطات المناهضة لالسال  للفرقة القاليانية والفرقذة الالهوريذة 

 واألدمديين((. 

                                                 
 .  7ص  (193)



 ت هذه البنول فعال  إجراميا  من القالياني: جعل .2

أن يسمي نفسا أو يتظاهر بطريقة مبا رة أو غير مبا رة بكونا مسلماَ أو  -أ

 أن يسمى مذهبا اإلسال . 

أن ينشذذر ويذذروخ مذهبذذا أو أن يذذدعو غيذذره إلذذى قبذذول مذهبذذا أو يًيذذر  -ب

 بطريقة ما المشاعر الدينية للمسلمين. 

أن يدعو الناس إلى الصالة بقراءة األذانه أو يسمي طريقة ندائا للصذالة  -خ

 أو  كلا بكلمة األذان. 

 أن يدعو أو يسمي محل عبالتا مسجدا .  -ل

أن يذكر أ   خص غير أدد من خلفاء النبي محمد صلى هللا عليا وسلم  -هـ

الصذذحابي أو  بكلمذذة أميذذر المذذامنين أو خليفذذة المذذامنين أو خليفذذة المسذذلمين أو

ر ي هللا عناه أو يذكر أددا  غير  وخ من أ واخ النبذي صذلى هللا عليذا وسذلم 

بكلمة أ  المامنين أو أن يسمى غير أهل بيت النبي صذلى هللا عليذا وسذلم بكلمذة 

 .  (194)أهل البيت 

ومما ال ريب فيا أن هذا توفيق عظيم من هللا لهذه المحكمةه أجزل هللا لهم 

ألجر والًواب إلى يو  الدين  فإنهم أصابوا القاليانيذة فذي مقتلهذا ولمن ساعدهم ا

 لون أن يظلموهم بكلمة واددة أو قانون غير ما يستحقونا. 

 وفي أدكا  العقوبات جاء في المرسو : 

))أ   خص يدنس اسما  مقدسا  أل  من أ واخ النبي صلى هللا عليا وسلم 

الرا ذذدين أو صذذحابتاه بأيذذة كلمذذات )أمهذذات المذذامنين( أو أهذذل بيتذذا أو خلفائذذا 

منطوقة أو مكتوبةه أو بأ  تعبير محسذوس أو بذأ  تعذريض أو تلمذيح أو إيمذاء 

سذذيعاقب بسذجن لمذذدة يجذو  أن تمتذذد إال –مذاه بطريقذذة مبا ذرة أو غيذذر مبا ذرة 

  (195)ثالث سنوات عن كل تعبيره أو الغرامة أو العقوبتين كلتيهما

يانية أو الفرقذة الالهوريذة الذذين يسذمون ومنا: أ   خص من الفرقة القال

أنفسذذهم أدمذذديين أو بذذأ  اسذذم آخذذره يذذذكر بكلمذذات منطوقذذة أو مكتوبذذة أو بذذأ  

تعبير محسوس طريقة النذداء للصذلوات التذي تسذتعملها فرقتذا بكلمذة األذانه أو 

سيعاقب بسجن لمدة يجو  أن تمتد إلى ثذالث –يقرأ األذان كما يقرؤه المسلمون 

 .  (196)ل تعبيره وسيكون معر ا  للغرامة أيضا (( سنوات عن ك

                                                 
 . )مترجم ( .  10المحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية باكستان اإلسالمية تقرر : القاليانية فئة كافرة ص  (194)
 . 14القاليانية فئة كافرة ص  (195)
 .  15المصدر السابق ص  (196)



( مائذذة وثمذذان وثمذذانين 188وقذذد بلغذذت لراسذذة المحكمذذة لهذذذه الطائفذذة )

صذذفحة اسذذتوعبت أهذذم مذذا يتعلذذق بأفكذذار القاليذذاني وفرقتذذا الشذذريرةه وانتهذذت 

بصذذرف النظذذر عذذن االلتماسذذات التذذي تقذذد  بهذذا مجيذذب الذذردمن وعبذذد الوادذذد 

 نيين.وغيرهما من القاليا
 

*  * * * *** * * * * * * * * * * * 



 الفصل التاسع

 أسباب انتشار القاديانية
 

إن البشذذر ليسذذوا علذذى لرجذذة وادذذدة مذذن الفهذذم والذذذكاءه وال قذذوة اإليمذذان 

و ذعفاه بذل هذذم أصذناف وأ ذكال: مذذنهم الخامذله ومذنهم المخذذال،ه ومذنهم مذذن 

يحب المسكنة والذلةه ومنهم مذن يحذب الرياسذة والسذلطة والشذهرةه ولهذذا فكذل 

ة أو صذذائح يجذذد لذذا صذذدىه وكذذل لا، يجذذد لذذا أتباعذذا ه مهمذذا كانذذت لعوتذذا خيذذر

 ريرة  الخيرة يقبلها أهل الخيره والشريرة يتلقفها أهذل الشذره والتافهذة يتقبلهذا 

 التافا من الناس و عاف النفوس. 

والقالياني ولعوتا الشريرة التافهة وجد لها من يتقبلهذا. والذذ  يهمنذا هنذا 

هو نظرة سريعة في األسباب التي ساعدت على انتشار وباء القاليانيذةه ويمكذن 

 وجز عناصر تلك األسباب في األمور التالية: أن ن

جهذذل كًيذذر مذذن النذذاس بحقيقذذة الذذدين الذذذ  ارتضذذاه هللاه فذذأكًرهم مسذذلم  .1

 بالتبعية والتقليد يتأثرون بكل لعوة ويقلدون كل صائح. 

وقوف االستعمار إلى جانب هذه الدعوة الخبيًة وتأييده لها ماليذا  ومعنويذا   .2

 ماعهم في العالم اإلسالمي. إللراكهم نتائجها في تحقيق أط

اسذذتغالل القاليذذانيين لفقذذراء بعذذض المسذذلمينه بمسذذاعدتهم الماليذذة ببنذذاء  .3

المدارس والمساجد والمستشفياته وتو يع الكتب وإيجال بعض الوظذائف 

 وغير ذلك. 

نشذذاط القاليذذانيين وذهذذابهم إلذذى األمذذاكن النائيذذة مذذن بلذذدان المسذذلمين التذذي  .4

 ة. يكًر فيها الجهل والعامي

تمويا القاليانيين على السذخ من المسلمينه بأن القاليانيذة واإلسذال   ذيء  .5

 وادده وأن القاليانية ما قامت إال لخدمة اإلسال . 

عذذد  قيذذا  علمذذاء اإلسذذال  بالتوعيذذة الكافيذذة  ذذد القاليانيذذة وغيرهذذا مذذن  .6

الطوائذذف الضذذالة التذذي بذذدأت تنتشذذر فذذي هذذذا الذذزمن أكًذذر مذذن أ  وقذذت 

مضىه وبتخطيا ألق وأكمل عما مضى  إذ العالم اليو  من عّز بّزه ومن 

 غلب استلب. 

شذر هذه هي أهم األسباب وربما توجد أسباب أخذرى كًيذرة سذاعدت فذي ن

 القاليانية في أماكن كًيرة من بلدان المسلمين. 

ويطول المقا  لشرق تلك األسباب التي استغلها القاليانيون ودولذوا كًيذرا  

من المسلمين إلى ليانتهمه وألخلوا كذلك كًيرا  من غير المسذلمين فذي القاليانيذة 

ن الكذريم على أساس أنها هي الدين اإلسالمي الذ  ارتضاه هللا وأنذزل بذا القذرآ



وأرسل با محمدا  صلى هللا عليا وسلمه بحير ال يعلم الشذخص مذدى البعذد بينذا 

 وبين اإلسال  إال إذا وفقا هللا فأبصر واقع القاليانية. 

على أنا وجذد بعذد ذلذك نذو، مذن اليقظذة اإلسذالميةه ووجذد علمذاء أوقفذوا 

القاليانية عند ددها في بعض البلدان وكتبوا مقاالت كًيرةه بل ووجد أيضا  مذن 

بعض من لخل القاليانية من المفكرين على أساس أنها هي اإلسال ه ولكنا تبين 

 لى اإلسال  الصحيح. لا بعد ذلك أنها عدوة لالسال  فبدأ يهاجمها ويدعو إ

ومع هذا كلا فقد انتشرت القاليانية فذي هذذه األيذا  وبذدأت تسذتعيد أنفاسذها 

في أماكن متفرقة من العالم اإلسالميه مستغلين نفس األسباب التي ذكرت آنفذا ه 

واألمذذل فذذي هللا قذذو  أن يهيذذئ مذذن عبذذاله مذذن يتصذذدى للقاليانيذذة وغيرهذذا مذذن 

يكشذذذف  يفهذذذا ويبذذذين خطرهذذذا علذذذى اإلسذذذال  التيذذذارات الهدامذذذة المعاصذذذرةه و

 والمسلمين وما ذلك على هللا بعزيز. 

ولذذوال أن خطذذة قويذذة وتيذذارا  هذذائال  لصذذرف أنظذذار النذذاس عذذن واقذذع هذذذه 

الفذذذرق الخبيًذذذة النكشذذذفت ولبذذذان لكذذذل ذ  لذذذب الخطذذذر الذذذذ  يترصذذذد العقيذذذدة 

عقائذذدها  اإلسذذالمية مذذن جذذراء انتشذذار هذذذه الفذذرق التذذي تتظذذاهر باإلسذذال  لبنذذاء

المنحرفة وأمجالها الزائفةه وال ألل على نجاق تلك الخطة من انصذراف عامذة 

عذذن معرفذذة هذذذه الفذذرقه التذذي يمذذوخ بهذذا العذذالم  -بذذل وطذذالب العلذذم–المسذذلمين 

 -أخي القار  الكذريم–اإلسالمي في  تى الدول اإلسالمية لون استًناءه فانظر 

لك االجتما، أو صغيرا ه وسواء كان إلى أ  اجتما، بين المسلمينه كبيرا  كان ذ

ال تسذذمع أ  دذذدير عذذن هذذذه الفذذرق وبيذذان  -المجتمعذذون طذذالب علذذم أو عامذذة

أخطارها على الدين والمجتمعه دتى ليخيل لغير المتتبع لهذه الحركات الهدامذة 

أنا ال توجد بين المسلمين أ  فرقة خارجة عن التدين الصحيحه ولهذذا يذرللون 

 ير لائما . عبارة: المسلمون بخ

سبب انتشار القاليانية في بلدان  -ردما هللا-ولقد عزى الشيال إدسان إلهي

 المسلمين وخصوصا  أفريقيا وأوروبا إلى أهم األسباب اآلتية: 

مسذذذذاعدة االسذذذذتعمار بشذذذذتى أ ذذذذكالا لهذذذذم  ديذذذذر يمذذذذدونهم بكذذذذل أنذذذذو،  .1

 المساعدات. 

 ي تلك البالل. قلة وجول العلماء المسلمين الحقيقيين و غور مناصبهم ف .2

 جهل أكًر المسلمين لحقيقة القاليانية األصلية وأهدافهم.  .3



غفلة العالم اإلسذالمي عذن أفريقيذاه فذي الوقذت الذذ  تنشذر فيهذا القاليانيذة  .4

مجالت راقيةه بينما ال توجد مجلذة وادذدة للمسذلمين   (197)أكًر من خمس

 في أفريقيا كلها تجابههم. 

يين الذذذ  يتجولذذون مذذن ألنذذى أفريقيذذا إلذذى وجذذول مئذذات المبلغذذين القاليذذان .5

 أقصاها عبر القارات األخرى. 

مذائتين وسذتين مسذجدا   260سبعا  وأربعذين مدرسذة وبنذوا  47أقاموا فيها  .6
ه هذذا غيذر مذا يتبذع ذلذك مذن المكتبذات العامذة والخاصذة والمالفذذات  (198)

 والنشراته وترجمة القرآن إلى لغات  تى. 

خيذذرة مستشذذفيات ولورا  اجتماعيذذة فذذي مختلذذف كمذذا فتحذذوا فذذي اآلونذذة األ .7

ص فذي أكًر مذن مليذوني  ذخ - دسب نشراتهم -أنحائهاه وأصبح أتباعهم

 .  (199)مدة ال تجاو  خمس عشرة سنة

هذا كلا يجر  في الوقذت الذذ   ذحت فيذا الذدول اإلسذالمية بإرسذال الذدعاة 

آالف القاليذانيينه إلى تلك األماكن النائيذة مذن العذالم اإلسذالمي ليواجهذوا نشذاط 

وما ذلك عن فقر في الدول اإلسالميةه ولكنا  عف الحمذاس للذدين اإلسذالميه 

وانشغالهم بأنفسهم وبأمور أخرى افتعلها أعداء اإلسال  إللهاء  عماء المسلمين 

 بهاه وا غالهم بعيدين عن واجبهم الذ  يحتما عليهم لينهم اإلسالمي. 

دمة الدين الذذ  ارتضذاه هللا لهذمه وبذذلت ولو توجهت الدول اإلسالمية إلى خ

بعذذض األمذذوال التذذي تذذذهب إلذذى هنذذا وهنذذا  فيمذذا ال يعذذول أكًذذره لخيذذر اإلسذذال  

والمسلمينه لو توجا هاالء بنية صالقة وعز  قو ه لتغير الحذال المهذين الذذ  

تعيشا األمة اإلسالمية في كل مكانه ولصار المسلمون هم سالة العالم ومشاعل 

حذذا آمذذال الفقذذراء والمستضذذعفين فذذي العذذالم كلذذاه ومنفذذذا  لكذذل مذذن أنذذواره وم

 أداطت با ظلمات الجهل والظلم المشين. 

إال أن العالم اإلسالمي مع األسف الشديد صار دالا مع ليناه مًل دال العلم 

 عند كًير من أتباعا دين وصفهم الجرجاني بقولا: 

 طماع حتى تجهماولكن أهانوه فهان ودنسوا           محياه باأل

لقد كان للقاليانيين نشاط قو  في الصحافة والمجالته لعلمهم بتأثير هذذه 

الوسذذيلة فذذي مفذذاهيم األمذذةه ومذذن هنذذا فقذذد أصذذدر القاليذذانيون عذذدة مجذذالت بعذذدة 

                                                 
(( ) أباطيل القاليانية في الميزاكتابا ) لقد  ال عدل المجالت إلى أكًر من هذا العدل كما ذكر النجرامي في  (197)

 .  105ص 
 لقد  ال عدل المساجد إلى أكًر من هذا العدل كما ذكر النجرامي .   (198)
ه ولعل هذه األرقا  التي ذكرها كانت في ذلك الوقت ه وربما  الت في  15القاليانية لراسة وتحليل ص  (199)

 عصرنا الحا ر  يالات ال يعلمها إال هللا ه ومنها ظاهر ومنها خفي . 



لغات وفي عدة لول نذكر هنا األرقا  التي أفالها النجراميه إ افة إلى ما سبق 

 ذكره عن إدسان إلهي: 

 جيريا مجلة أسبوعية باللغة اإلنجليزية. فلهم في ني

 ولهم في غانا مجلة  هرية باللغة اإلنجليزية. 

 ولهم في سيراليون مجلة  هرية باللغة اإلنجليزية. 

 ولهم في كينيا مجلة تصدر كل ثالثة أ هر باللغة اإلنجليزية. 

 ولهم في  رق أفريقيا مجلة  هرية باللغة السوادلية. 

 ولهم في موريشيوس مجلة  هرية باللغة اإلنجليزية والفرنسية. 

 ولهم سيلون مجلة  هرية باللغة اإلنجليزية. 

 ولهم في إندونيسيا مجلة  هرية باللغة اإلندونيسية. 

 ولهم في إسرائيل مجلة  هرية باللغة العبرية. 

 ولهم في سويسرا مجلة  هرية باللغة األلمانية. 

 ولهم في لندن مجلة  هرية باللغة اإلنجليزية. 

 ولهم في الدنمار  مجلة  هرية باللغة الدنماركية. 

هذا باإل افة إلى الكتب الكًيرة والمبال  الضخمة التي ترسذلها لائمذا  إلذى 

 بلدان كًيرةه لنشر القاليانية بين  عوب تلك البلدان. 

المسذاجده فقذد بلذ  عذدل كما أن لهم نشاطات أخرى  وهي بناء المذدارس و

 مدرسة كما تقد .  47المدارس في أفريقيا دوالي 

ا فذي  343كما بل  عدل المساجد التي بنوها في العالم دذوالي  مسذجدا ه بَنَذوص

مسذجدا  وادذدا ه  -كل بلد مذن هذذه البلذدان -أمريكا وفي هولندا وسويسرا وبورما

–وكذذا الماليذو  –جدين مسذجدينه وفذي سذيلون مسذ-ألمانيا الغربيذة-وفي ألمانيا

وفي الواليات المتحدة األمريكية ثالثة مساجده وفي بورنيذو سذتة مسذاجده وفذي 

موريشذذيوس عشذذرين مسذذجدا ه وفذذي  ذذمال أفريقيذذا أربعذذين مسذذجدا ه وكذذذا فذذي 

مائذة  161نيجيريا وفي سيراليون ستين مسجدا ه وكذا في أندونيسياه وفذي غانذا 

 وواددا  وستين مسجدا . 

ساجد إنما أقيمت لتكذون وكذرا  للقاليانيذة ومحذال  للتخطذيا ودبذك وهذه الم

الدسائس على األمة اإلسالميةه وإقامة الزعامة القاليانية على دسذاب اإلسذال ه 

فهي أ با ما تكون بمسذجد الضذرار الذذ  هدمذا الرسذول صذلى هللا عليذا وسذلم 

 بأمر ربا دينما بني على نية سيئة. 

عمل بهذذه المسذاجد كمذا عمذل الرسذول صذلى هللا يقول النجرامي:) فليتنا ن

عليا وسلم بمسجد الضراره دتى ال تكون نقطة االنطالق لهذه الحركة الضالةه 



تنطلق من خاللها للكيد للمسلمين وتفتيت وددتهم وبذر الشذقاق بذين جمذوعهم(( 
(200)  . 

ط ومما ال ريب فيا أن هذذه األعمذال التذي قذا  بهذا القاليذانيون وهذذا النشذا

الذذذ  أبذذداه هذذاالء فذذي نشذذر بذذاطلهمه يحتذذاخ  ذذرورة إلذذى أعمذذال خيذذرة تقابلذذا 

وتصذذدهه وإال لكذذان المجذذال مفتودذذا  أمذذا  هذذاالء الذذذين ا لال نشذذاطهم أكًذذر ممذذا 

ذكر سابقا ه و ال طمعهم في بلدان المسلمينه واالستحواذ على  باب المسلمينه 

ا  في ظل الحكا  الذين هم خصوصا  واألو ا، الداخلية تساعدهم على ذلك كًير

 رؤوس دراب فوق الشعوب اإلسالمية. 

فإن كًيرا  من دكذا  الذدول اإلسذالمية لذم يبذق فذيهم مذا يتفذاءل بذا اإلسذال  

والمسذذلمونه ألنهذذم إن لذذم يبذذدءوه بذذالحرب كذذان أقذذل مذذا فذذيهم نحذذوه االسذذتهتار 

ن هذاالء ال بمبالئا وإظهار الجفاء لتعاليما والتقطيب في وجوه مذن يمًلونذا  أل

 يًمنون عند عتاة الكفر واإللحال إال بقدر ما يهدمون من تعاليم اإلسال .

 

*  * * * *** * * * * * * * * * * * 

                                                 
 .  108 – 106انظر : أباطيل القاليانية في الميزان ص   (200)



 الفصل العا ر

 وفاة القادياني
 

  بين القالياني وبذين العالمذة ثنذاء هللا األمذر تسذر  1907وقعت في عا  

مناظرات خرخ الغال  منها مددورا  مغضبا ه ثم تحدى القاليذاني الشذيال ثنذاء هللا 

بأن هللا سيميت الكاذب منهما في دياة اآلخره ولعا هللا تعالى أن يقبض المبطذل 

 الطاعون يكون فيا دتفا. في دياة صادباه ويسلا عليا لاء مًل الهيضة و

  أجيبذت لعوتذا فأصذيب بالهيضذة الوبائيذة الكذوليرا فذي 1908وفي  هر مذايو 

ذتَفصتَُحواص َوَخذاَب ﴿الهوره فمات في بيت الخذالء وكذان جالسذا  لقضذاء داجتذا:  َواسص

 . 15: سورة إبراهيم ﴾ُكلء َجباار  َعنِّيد  

ونقلت جًتا إلى قاليذان ديذر لفذن فذي المقبذرة التذي سذماها بمقبذرة الجنذة 

ه وعذذاش ثنذذاء هللا بعذذده أربعذذين سذذنة فذذي نضذذال القاليذذانيين  (201)بهشذذتي مقبذذرة 

والرل عليهمه وانطبق على القالياني قولا: ))إن كنذت كذذابا  ومفتريذا  كمذا تذزعم 

م أن المفسد الكذاب ال يعي  في كل مقالة لك فإنني سأهلك في دياتك  ألنني أعل

طويال ه في عاقبة األمر يموت ذال  ودسرة في ديذاة ألذد أعدائذاه دتذى ال يذتمكن 

 .  (202)من إفسال عباله(( 

وبعد هال  المير ا خلفا في  عامة القاليانية صديقا الحميم و ذريكا فذي 

 قيا  نبوتا الحكيم نور الدين البهيرو . 

أنا كان كذابا  في لعواه النبوة دتى في موتاه  والمالدظ أن القالياني أثبت

ألن الرسول صلى هللا عليا وسلم قال: ))ما قبض هللا نبيا  إال في المو ذع الذذ  

يحب أن يدفن فيا(( كما رواه الصحابي الجليل أبو بكر الصديق ر ي هللا عنا 

 . (203)عن النبي صلى هللا عليا وسلم 

 

*  * * * * * * * * * * * * * *** * 

                                                 
 .  27ه  26القالياني والقاليانية ص   (201)
   .  1907إبريل سنة  5المصدر السابق نقالُ عن إعالن الغال  بتاريال   (202)
 كتاب الجنائز .  338 /3أخرجا الترمذ    (203)



 الفصل الحال  عشر

 بعض زعماء القاديانية
 

بذذر  كًيذذر مذذن  عمذذاء القاليانيذذة وكبذذرائهم متخذذذين مذذن ديذذل القاليذذاني 

 .  و الالتا منهجا  لهم

إال  -أ  مرتبذة النبذوة-وطمع بعضهم في نفس المكانة التي ادتلها  عيمهم

كما فعلت مذع  أن بريطانيا لم تشأ أن تقويهم إلى دد نصرتهم على العاء النبوةه

الغال   لئال يذهب تأثير القاليانية من نفوس أتبا، القالياني بحير تصبح النبوءة 

متعدلة في عصر وادده مما يستدعي فتذور النذاس عذن التصذديقه أو الشذك فذي 

نبذذوة الغذذال ه فتخسذذر مذذا بنتذذا فذذي أعذذوا  عديذذدةه وكذذانوا أذكذذى مذذن أولئذذك الذذذين 

 تشوقوا للنبوة. 

بعذض أولئذك الزعمذاء بصذورة مذوجزة  إتمامذا  للتعريذف وفيما يلي نذكر 

 بالقاليانيين وهم باإل افة إلى الغال  أدمد القالياني الماسس األول للقاليانية: 

 :  الحكيم نور الدين البهيروي -1

هذا الرجل هو الشخصية البار ة بعد الغال  وصذار هذو الخليفذة للقاليانيذة 

بعذذد مذذوت الغذذال ه ويعتقذذد بعذذض البذذادًين أنذذا صذذادب الفكذذرة والتصذذميم فذذي 

الحركة القاليانية كلهاه وكان محبا  للعز والجاه يتمنذى ذلذك بذأ  ثمذن كذانه وقذد 

هرةه فالتحق با وصار وجد في الغال  ما يمكنا من تحقيق ما يهدف إليا من الش

أكبذذر أعوانذذا والمخطذذا والمنفذذذ ألكًذذر آراء المتنبذذيه وكذذان المتنبذذي يبذذال  فذذي 

 إكراما إلى أبعد الحدول. 

هـ في بهيرة من مديرية  اه بور فذي 1258ولد الحكيم نور الدين في عا  

ه وأبذذوه  (204)البنجذذاب غربذذي الباكسذذتان وتسذذمى هذذذه المديريذذة اآلن سذذركولها 

ول كان إماما  في مسجد بهيرةه وقد لرس الحكذيم نذور الذدين الفارسذية غال  رس

 وتعلم الخا ومبال  العربية. 

  1858وعين أستاذا  للفارسية في مدرسة دكومية في روالبند  فذي عذا  

ثم عين مذديرا  لمدرسذة ابتدائيذة لمذدة أربذع سذنواته ثذم تركهذا وانقطذع للدراسذة 

(ه ثم سافر إلى لكهنو ولرس الطذب عذن ومال مة بعض الشيوخ في ))رامبور(

الطبيب المشهور الحكيم على دسين مدة سذنتينه ثذم سذافر إلذى بهوبذاله ثذم إلذى 

 الحجا ه وفي كل ذلك يتلقى العلم عن علماء هذه البلدان. 

                                                 
 .  28القالياني للندو  ص  (204)



وا تهر بهاه وفذي  -كشمير الجنوبية-ثم عين طبيبا  خاصا  في والية جمون

دمذذد القاليذذاني الذذذ  كذذان مقذذيم فذذي هذذذا الوقذذت تعذذرف علذذى الميذذر ا غذذال  أ

سيالكوت وتوثقت بينهما الصذداقة و ذر، يحذرض القاليذاني علذى العذاء النبذوة 

ويالف الكتب لتصديقا وتكفير من ال يامن بنبوتاه ولقب بالخليفة األول وخليفة 

 المسيح الموعد بمباركة االستعمار البريطاني. 

لسانا قبل وفاتا بأيا ه  وكان آخر دياتا أن سقا عن فرسا وجرق واعتقل

  واسذتخلف الميذر ا بشذير الذدين محمذول 1914مذن مذارس عذا   13ومات في 

 نجل المير ا غال  أدمد. 

 :  صفاتن

قلق النفسه ثائر الفكذره عقلذي  -كما وصفا الندو  -وكان الحكيم المذكور

النزعذذةه تذذأثر بالمدرسذذة التذذي تذذدين بضذذرورة اخضذذا، الذذدين والعقيذذدة والقذذرآن 

لذذو  الطبيعيذذة التذذي لخلذذت عذذن طريذذق اإلنجليذذزه وتأويذذل كذذل مذذا عذذارض للع

المقذذذررات الطبيعيذذذة فذذذي ذلذذذك العصذذذر وكذذذان كًيذذذر الرغبذذذة فذذذي المبادًذذذات 

 .  (205)والمناظرات

وقد ظل متحمسا  للقاليانية  عيمذا  لهذا بعذد وفذاة الميذر ا القاليذاني إلذى أن 

 توفي. 

 :  محمود أحمد

الًذاني للقاليانيذة. تذولي  عامذة القاليذانيين بعذد ابن غال  أدمذد أو الخليفذة 

وفاة نور الدينه وأعلن أنا خليفة لذيس للقاليذانيين فقذاه وإنمذا هذو خليفذة لجميذع 

أهل األرض بما فيهم بريطانياه التي تفانى في الجاسوسية لها  دير أعلن قولا: 

سذيح الموعذوله ))أنا لست فقا خليفة القاليانية وال خليفة الهنذد بذل أنذا خليفذة الم

فذذإذا  أنذذا خليفذذة ألفغانسذذتان والعذذالم العربذذي وإيذذران والصذذين واليابذذان وأوروبذذا 

وأمريكا وأفريقيذا وسذماترا وجذاواه ودتذى أنذا خليفذة لبريطانيذا أيضذا  وسذلطاني 

 .  (206)محيا جميع قارات العالم(( 

 ﴿ثم العى أن لقمان هو والدهه وأنذا هذو ولذد لقمذان الذذ  ذكذره هللا بقولذا: 

بصنِّاِّ  ه ومما يذذكر عذن سذيرتا أنهذا كانذت مملذوءة  13سورة لقمذان :  ﴾ َوإِّذص قَاَل لُقصَماُن الِّ

 فحشا  و ناعة وفجورا  مما جعل القاليانيين يتألمون منا... 

ن آال  الحكومذة اإلنجليزيذة ومما كان يوصي با أتباعا أنذا يقذول لهذم: ))إ

آالمنا((ه وكان يشاركهم في أفرادهم ويرى خدمتهم  رفا  لا على نفس المسذلك 

                                                 
 من كتابا القالياني والقاليانية .  28انظر ترجمة هذا الشخص فيما كتبا عنا الندو  في الفصل الًالر ص  (205)
 القاليانية .  253  ه ترجمة إدسان إلهي ص 1931نوفمبر لسنة  1جريدة الفضل   (206)



ه واستمر في غيا إلذى أن -ومن يشابا أباه فما ظلم-الذ  كان عليا والده من قبل

  . 1965عاقبا هللا بعده أمراض ألزمتا الفراش إلى أن هلك سنة 

 :  الخواجة كمال الدين

كذان يذدعي لنفسذا أنذا مًذل غذذال  أدمذد فذي اإلصذالق والتجديذده وقذد أخذذذ 

كًيذذرا  مذذن األمذذوال وذهذذب إلذذى انجلتذذرا لتبليذذ  القاليانيذذةه وسذذكن فذذي ))ووكذذن  

 مشن((ه ومال إلى انتهاب اللذات وبناء البيوت الفاخرة. 

وكان إذا سمع بشخص أسلم العى فورا  أنا أسلم على يديذا علذى الطريقذة 

نيذذة الخارجذذة عذذن هذذد  اإلسذذال . وكذذان بعذذض هذذاالء الذذذين يذذدخلون فذذي القاليا

 -ويذدعي الخواجذة أنهذم أسذلموا علذى طريقذة القاليانيذة-اإلسال  مذن األوروبيذين

دذذذين يعلمذذذون العذذذاء الخواجذذذة يكذبونذذذاه ويبينذذذون أنذذذا ال عالقذذذة لهذذذم بمذذذذهب 

 القاليانية. 

ي طعاماه فقال: وقد ذكر سائح هند  عن الخواجة كمال الدين وطريقتا ف

))إن األستاذ كمال الدين كان جالسا  مع أدد أصدقائا في المطعم يأكالن الطعا ه 

وبعد ذهابهما سألت صبي المطعم ما ذا أكل هذان الشذيخانه فقذال بكذل سذذاجة: 

 .  (207)أطيب نو، من لحم الخنزير(( 

مذاء قال إدسان إلهي: ))فهذا الصحابي الجليل للمتنبذي القاليذاني ومذن  ع

ه وأيضذا  كذان يأكذل  (208)القاليانية الالهورية مات بعد أن تر  تركة  ذخمة(( 

 أطيب نو، من لحم الخنزيره وأين الطيبإ وأين لحم الخنزيرإ 

وقال فضل كريم خان في تكذيبا إللعاء القاليانيين أن الناس أسلموا علذى 

 قال: -أيديهم في ))ووكن  مشن((

الذين أسلموا من يرجع الفضل في إسالما  ))ال يوجد في عظماء اإلنجليز

إلذذى ووكذذن  مشذذن. وقذذد أعلذذن اللذذورل هذذدلي أنذذا لرس اإلسذذال  بنفسذذا واعتنذذق 

اإلسال ه وقال: ولم أتعرف على الخواجة كمال الدين إال قبل إسالمي بأسبوعين 

فقذذذا. وقذذذد أسذذذلم المسذذذتر مذذذار مذذذاليو  بكتهذذذال فذذذي مصذذذر وبفضذذذل األتذذذرا  

قد اعتنق سرارجيبا لدهملتين بضرورة عائليذةه وهكذذا والمصريين وتأثيرهم. و

إذا فحصذذذنا وجذذذدنا أن ووكذذذن  مشذذذن لذذذيس لهذذذا فذذذي إسذذذال  هذذذاالء فضذذذل وال 

 . (209)نصيب((

                                                 
   .  1924أغسطس سنة  21جريدة الفضل   (207)
 .  260القاليانية ص   (208)
ه  155ه  154  ه انظر : كتاب القالياني والقاليانية للندو  ص 1934مجلة دقيقة إسال  الهور يناير سنة   (209)

 لعاية وتهري  (( .  فصل ))



ويقول فذي نفذس هذذه المقالذة رالا  علذى الذذين يزعمذون أن مسذجد ووكذن  

 مشن من بناء القاليانيينه ومبينا  صلة القاليانيين با بعد ذلك: 

))لست ألر  كيف  ا، في الهند أن جذامع ووكذن  مذن بنذاء القاليذانيين ه 

الواقع أن هذا الجامع إنما بني بالمال الذذ  تبرعذت بذا إمذارة بوفذال اإلسذالميةه 

أمذذا المسذذكن الذذذ  بجذذوار الجذذامع فهذذو فذذي تذذذكار و يذذر ديذذدر آبذذال المشذذهور 

الذدكتور الئذتسه  سرساال رجنكه وقد بني كل ذلك تحت إ راف العالم األلمذاني

لقد أسكن المالف اإلسالمي المشهور السيد أمير علي الخواجة كمذال الذدين فذي 

هذا الجامع. وإلى األول يرجع الفضل في بقذاء هذذا الجذامع مركذزا  للمسذلمين(( 
(210)  . 

 :  مثل –وهناك شخصياط أخرى قاديانية 

يرسذل محمد أدسن أمر وهو الذ  كان مصدر عون لقاليانيه ديذر كذان 

إليا مسولات كتباه ليصلح ما يحتاخ إلى إصالدا فيها ثم يرسلها للغذال  ليجعذل 

 اسما على الكتاب. 

وقذذد كذذان فذذي عيشذذة را ذذية طذذوال عهذذد الغذذال ه إال أنذذا وفذذي خالفذذة ابذذن 

الغذذال  محمذذول وأدمذذد وقذذع بذذين  ذذركة النبذذوة القاليانيذذة مذذن التشذذاجر والسذذباب 

أن -تلك العالقذات القائمذة علذى الكذذب والحيذل في مًل -والتفرقة ما كان طبيعيا  

 يقع. 

ومنهم: محمد صالقه وكان مفتيا  للقاليانيةه وعبد الكريم السيالكوتي إمذا  

مسجد الغال  وخطيبا وصديق الغال  الخالص الذ  مددا بقولذا: ))لذم يولذد فذي 

القاليانية رجل ثالر يضاهي دضرة الشيال عبد الكريم((ه وهو أول من خاطذب 

 غال  برسول هللا ونبي هللاه فأذاقا هللا في الدنيا عذابا  تقشعر منا الجلول. ال

كتب ابن الغال  أدمد بشير أدمذد عذن مذرض عبذد الكذريم فقذال: ))فذابتلي 

الشيال عبد الكريم في مرض كاربينكل وما بقي فذي جسذما مو ذع إال  ذق مذن 

نسذذان العمليذذات الجراديذذةه وكذذان يصذذرخ فذذي مر ذذا صذذرخات ال يحتمذذل اإل

سذذماعها  وألجذذل ذلذذك غيذذر دضذذرة المسذذيح الموعذذول مسذذكنا  ألن الشذذيال عبذذد 

الكذذريم كذذان يسذذكن فذذي نفذذس البيذذت الذذذ  كذذان يسذذكنا المسذذيح الموعذذوله وكذذان 

الشذذيال عبذذد الكذذريم يبكذذي ويصذذرخ لكذذي يذذزوره دضذذرة المسذذيح ولكذذن دضذذرة 

ولكنذي ال  المسيح لذم يذذهب لعيالتذا  ألنذا كذان يقذول: ))أنذا أريذد أن أذهذب إليذا

 أطيق أن أراه في هذه الحالة((. 
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 فصل )) لعاية وتهري  (( .



وبعض األديان كان الشيال عبد الكذريم يفقذد  ذعوره لشذدة مر ذاه وكذان 

يقذول: هذذاتوا إلذي المركذذب دتذى أذهذذب إلذى دضذذرة المسذيح  ألنذذي منذذ أيذذا  مذذا 

رأيتاه كأنا كان يظن أنا يسكن بعيدا  عذن دضذرتا فذي خذارخ القاليذانه وهكذذا 

 هلك. استمر با المرض دتى 

ومنهم: يار محمده وهو من الماسسين األوائذل لنبذوة الغذال ه وبعذد هذال  

الغال  استسهل يار محمد أمر النبوة فالعى هو اآلخر أنذا نبذي لحضذرة الغذال ه 

وكذذان مذذن أسذذاتذة ابذذن الغذذال  محمذذول أدمذذد الذذذ  رل بعذذد ذلذذك علذذى يذذار محمذذد 

 ختالل وقع با. وخطأه في لعواه النبوةه وأن ذلك إنما كان عن سبب ا

ومنهم نور أدمد القالياني الذ  أعلن أنا رسول هللا أيضذا  فذأعلن قولذا: ال 

إلا إال هللا نور أدمد رسول هللاه أنذا رسذول هللا أُرسذلت ردمذة للعذالمين كمذا أنذا 

مظهر لجميع األنبياءه فرلّ عليا ابن الغال  وخطأه و عم بأن با مرض الجنون 

 دسدا  من ابن الغال  لا. 

ومنهم عبد هللا تيمابور ه العى النبذوة دسذب بشذارات غذال  أدمذد فقذال: 

أنا هو الذ  بشر عنا دضرة األقدس المسذيح الموعذول غذال  أدمذد بأنذا يرسذل 

نبذذيه فهذذا أنذذا أرسذذلت ببركذذة غذذال  أدمذذد وفيضذذاناه وسذذوف يظهذذر علذذى يذذد  

 صداقة دضرة الغال  على الدنيا. 

ة الغذال ه فذالعى كذل وادذد أنذا هذو ولقد هذان أمذر النبذوة فذي نظذر صذحاب

النبي المبعوث بعد الغال ه وكّونوا جماعة قاليانية أخرى دصذل بيذنهم نزاعذات 

كًيرة إال أنا كان يجمعهم تقريبا  انتسابهم إلى الغذال ه وأن الغذال  القاليذاني نبذي 

مده هللا ورسولا كما أنهم أنبياء هللا ورسلا وال نجاة لمن لم يامن بنبوة الغال  أد

 كما ال نجاة لمن لم يامن بنبوتهم ورسالتهم هم أيضا . 

أن الغذال  اكتسذب  -بذزعمهم-والفرق بيذنهم وبذين المتنبذي الغذال  القاليذاني

النبوة بال واسطةه وهم اكتسبوها بواسطتاه فهو كاألستاذ لهم وهذاالء كالتالميذذ 

لكن بريطانيا لم تقذد  لاه وكانوا خلفا  جيدا  للغال  وجيدا  لالستعمار البريطانيه و

على لعمهم لعما  كامال ه ولم تد، إلذى نبذوتهم كمذا لعذت إلذى نبذوة الغذال   لذئال 

 يستهين الناس بالقالياني  فتبطل لعواه النبوة وينفر الناس عنها كما تقد . 

هاالء هم أ هر  عماء القاليانيةه وهنا  مئات من الزعماء األ قياء لهذه 

هم هللا في أمذاكن كًيذرة وانبذرى لهذم أتبذا، محمذد صذلى الفرقة الضالةه وقد خذل

هللا عليا وسلم يذرلون علذيهم ويبينذون خذروجهم عذن اإلسذال  ويحذذرون مذنهمه 

مما جعل القاليانيين يتتبعون بدعوتهم الذديار النائيذة للمسذلمين ومذن تكًذر بيذنهم 

 األميةه وقد نجحوا في لعوتهم بينهم. 



ر مذذن األمذذور التذذي ال تنتهذذي بذذين والحذذرب بذذين قذذوى الخيذذر وقذذوى الشذذ

البشره وهلل الحكمة في ذلك والحمد هلل على كل داله ونعوذ بذاهلل مذن دذال أهذل 

 النار. 

َمة  إِّناَك أَنَت الصَوهاابُ ﴿ ن لادُنَك َردص غص قُلُوبَنَا بَعصدَ إِّذص َهدَيصتَنَا َوَهبص لَنَا مِّ سورة ﴾َربانَا الَ تُزِّ

   8آل عمران:
 

*  * * * *** * * * * * * * * * * * 



 الفصل الًاني عشر

 الفرع الالهوري القادياني
 

أميذذر هذذذا الفذذر، هذذو محمذذد علذذي مذذن أوائذذل المنشذذئين صذذرق القاليانيذذةه 

وممن كان لا يد ومنّة عظيمة في توجيا الغال  المتنبي ومساعدتا بذالفكر والقلذم 

أيضذذا هوكان هذذو اآلخذذر مذذن أ ذذد المخلصذذين لالنجليذذز والمحر ذذين علذذى بذذذل 

كان أديانا  يتبر   الطاعة التامة لهمه وقد كانت لهم مواقف مع الغال  وأسرتا  إذ

من استبدال المتنبي باألموال التي تصل إليذا مذن أتباعذاه فيصذرق للمتنبذي بهذذا 

 ويرل عليا المتنبي هذه التهمة. 

وبعد وفاة الغال  استفحل الخذالف بذين أسذرة المتنبذي ومحمذد علذيه دذول 

اقتسا  األموال التي جاءتهم دير اسذتغلها ورثذة المتنبذي مذع علمهذم ))بذأن هذذه 

ه ولعذذل هذذذه الخالفذذات  (211)النبذذوة  ذذركة تجاريذذة وهذذم كلهذذم  ذذركاء فيهذذا(( 

الشخصية لم يكن لها تأثير على إتمذا  الخطذة وإدذالل القاليانيذة محذل اإلسذال ه 

خصوصا  والقوة التي أنشأت الغال  وفكرتا ال تذزال هذي القذوةه والمتذآمرون ال 

 يزالون في إتما  دبكها وتنفيذها. 

حقيقة معتقد هذا الرجل فذي غذال  أدمذده وهذل كذان متلونذا  أو أما بالنسبة ل

كان لا مبدأ أُملَي علياه أو كان مقتنعا  با لون تدخل أدذده فذإن الذذ  اتضذح لذي 

 :  من كال  العلماء الذين نقلوا عنا آراءه أنهم مختلفون على النحو اآلتي

تمذذا  مذذنهم مذذن يذذرى أن )محمذذد علذذي( اختيذذر مذذن قبذذل الساسذذة اإلنجليذذز إل .1

مخطذذا القاليانيذذة بطريقذذة يتحا ذذى بهذذا المواجهذذة مذذع مختلذذف طوائذذف 

المسذلمين فذي الهنذذد والباكسذتان وغيرهمذاه ويتحا ذذى بهذا كذذلك مصذذالمة 

علمذذاء اإلسذذال  الذذذين نشذذطوا فذذي فضذذح القاليانيذذة وإخراجهذذا عذذن الذذدين 

اإلسالميه فاقتضى الحال أن يتظاهر محمذد علذي وفرعذا بذأنهم معتذدلون 

ون بنبوة الغال ه وإنما يًبتون أنا محدل ومصلح  السذتدراخ النذاس ال يقول

إلى القاليانية والمتصاص غضب المسلمين علذى القاليانيذةه فتظذاهر بعذد 

ذلك محمد علي وفرعا بهذه الفكذرة بغذرض اصذطيال مذن يقذع فذي أيذديهم 
(212)  . 

 ومنهم من يرى أن )محمد علي( وفرعا كانوا يعتقذدون أن الميذر ا غذال  .2

أدمذذد لذذم يذذدا،ِّ النبذذوةه وكذذل مذذا جذذاء عنذذا فذذي ذلذذك إنمذذا هذذي تعبيذذرات 

 .  ومجا اته وكابروا في ذلك اللغة وكابروا الواقع
                                                 

 .  250القاليانية إلدسان إلهي ص   (211)
 .  224انظر : ما كتبا إدسان إلهي في كتابا القاليانية لراسة وتحليل ص  (212)



وقذذد لقذذبهم القاليذذانيون بالمنذذافقين ))ألنهذذم يحذذاولون الجمذذع بذذين العقيذذدة 

القاليانية واالنتساب إلى ماسسها و عيمهاه وبين إر اء الجماهير(( ومع هذذا 

إن محمد علي الالهور ه لائما  يلقب المير ا غال  أدمد بمجدل القرن الموقف ف

 الرابع عشر والمصلح األكبره و يالة على ذلك يعتقد أنا المسيح الموعول((. 

 .  (213)قال الندو  عنهم: ))وعلى ذلك تلتقي الطائفتان(( 

وذهذذذب األسذذذتاذ مذذذر ا محمذذذد سذذذليم أختذذذر فذذذي كتابذذذا: ))لمذذذاذا تركذذذت  .3

إ(( إلى رأ  آخر دير قال بعد أن ذكر ما وقذع بذين محمذد علذي القاليانية

قذذال: -وجماعذذة الربذذوة مذذن خذذالف علذذى منصذذب الخالفذذة بعذذد نذذور الذذدين

))وأنكر نبوة المير ا ليكسب العزة عند المسلمين((ه ثم قذال: ))ولذم ينكذر 

أدد هذه الحقيقة: أن )محمد علي( أقر بنبوة المير اه وإنكاره لنبوتا يعتبر 

 .  (214)قدة في الهواء(( كالع

علي ما كانوا  -وعلى رأسهم محمد-والواقع أن القول بأن الفر، الالهور 

يامنون بنبوة الغال  عذن اقتنذا، قذول بعيذد جذدا   ذلذك أن مذواقفهم وتصذريحاتهم 

 كلها تشهد بإقرارهم بنبوة الغال  وليس فقا أنا مصلح ومجدل. 

تخفذذى علذذى مذذن هذذو أبعذذد مذذن  كمذذا أن تصذذريحات الغذذال  نفسذذا بنبوتذذا ال

   الفر، الالهور ه فكيف يقال بأنها خفيت عليهمإ

كما أن معتقد الفر، الالهور  ليس لا أ  أساسا آخر غيذر األسذاس الذذ  

 بناه غال  أدمد وأسهم فيا محمد علي نفسا. 

والباطل ال بد وأن يتناقض أهلا فياه فقد صرق محمد علي نفسا بقولا 

نعتقد أن غال  أدمد مسيح موعول ومهد  معهول وهو عن الغال : ))نحن 

جميع  رسول هللا ونبياه ونزلا في مرتبة بينها لنفسا  أ  إنا أفضل من

    (215)بأن ال نجاة لمن ال يامن با(( كما نحن نامنالرسله

ونصوص أخرى كًيرة كلها تًبت أن هذا الفر، ال يختلف في النتيجة عن 

قاليذذانه وأنذذا كذذان يذذراوغ فذذي إظهذذار معتقذذده نفاقذذا  الحركذذة القاليانيذذة األ  فذذي 

وإيغاال  في خدا، العامةه دتى إنا كان يوصذي أتباعذا فذي جزيذرة مار ذيس أال 

ينشروا هنا  أن الغال  نبيه وأن مذن لذم يذامن بذا فهذو كذافر  ألن هذذا المسذلك 

ه أ  ولكذذن ينشذذروا أنذذا مجذذدله لتقريذذب وجذذذب   (216)يضذذر بانتشذذار القاليانيذذة 

 مسلمين إليهم. ال
                                                 

 .  144القالياني والقاليانية ص  (213)
 ترجمة محمد كليم الدين .  31لماذا تركت القاليانية إ ص   (214)
 .  411 /3جريدة الفضل   (215)
 .  1/21التبلي    (216)



ومذذن أقذذوال هذذذا الفذذر، أيضذذا : ))يذذا ليذذت أن القاليانيذذة كانذذت تُظهذذر غذذال  

أدمد بصورة غير النبي...ولو فعلوا هذا لكانت القاليانية لخلت في أنحاء العذالم 

 . (217) كلا((

وبهذا يتضح أن هذا الفر، أمكر وأكًر ادتياال  لنشر القاليانيةه وهو الذذ  

ي العصر الحا ر إلى أقصى البلدان اإلسالمية فذي آسذيا وفذي أتيح لا التوغل ف

 أفريقيا. 

وقد قا  محمد علي بنشاط كبير في عرض القاليانية. ولعل من أهم أعمالا 

  ديذذذر م،هذذذا باألفكذذذار  (218)ترجمتذذذا للقذذذرآن الكذذذريم إلذذذى اللغذذذة اإلنجليزيذذذة

ظذانين أنهذذا  القاليانيذةه ممذذا جعذل الكًيذذر مذن النذذاس يقعذون  ذذحية تلذك األفكذذار

ترجمة رجل مسلمه لقذد اتجذا هذذا الرجذل فذي تفسذيره للقذرآن وجهذة خطيذرة لذم 

يتور، فيها عذن الكذذب والتعسذف ومخالفذة أهذل العلذم واللغذة واإلجمذا،ه وإنمذا 

فسره بمعان باطنيةه فيها التركيز على إنكذار اإليمذان بالغيذب وبالقذدرة اإللهيذةه 

 على سبيل المًال: واألمًلة على ذلك كًيرة جدا ه منها 

ذَرةَ ﴿قولا تعالى لموسذى:  .1 نصذاُ اثصنَتَذا َعشص ب بِّّعََصذاَ  الصَحَجذَر فَذانفََجَرتص مِّ ذرِّ ا ص

أ  أن هللا أمر موسى بالمسير إلى جبل فيا اثنتا عشرة    60سورة البقرة: ﴾َعيصنا  

 عينا . 

قَُكُم الطءورَ  ﴿ .2   أ  كنتم فذي مذنخفض مذن األرض  63سورة البقرة:  ﴾ َوَرفَعصنَا فَوص

 والجبل يطل عليكم. 

ذذذئِّينَ  ﴿ .3 نَذذذا لَُهذذذمص ُكونُذذذواص قِّذذذَرلَة  َخاسِّ   أ  مسذذذخت قلذذذوبهم   65سذذذورة البقذذذرة: ﴾ فَقُلص

 وأخالقهم. 

ينِّ َكَهيصئَةِّ الطايصذرِّ فَذأَنفاُُل فِّيذاِّ فَيَُكذوُن َطيصذرا  بِّذإِّذصنِّ ّحِّ  ﴿ .4 َن الّطِّ لُُق لَُكم ّمِّ   ﴾ أَنِّّي أَخص

المذذرال بذذالطير هنذذا اسذذتعارة  أ  رجذذال يسذذتطيعون أن  . 49سذذورة آل عمذذران :

يرتفعوا من األرض وما يتصل بها من أخذالق وأ ذياءه ويطيذروا إلذى هللا 

 ويحلقوا في عالم الروق. 

المرال باليد البيضاء التي أُعطي موسى أ  الحجةه والحبال والعصي فذي  .5

بَذذالَُهمص ﴿قولذذا تعذذالى:  ا دِّ ذذياُهمص  فَذذأَلصقَوص صِّ أ  وسذذائلهم  .  44سذذورة : الشذذعراء :  ﴾ َوعِّ

 .  (219)وديلهم التي عملوها في إدباط سعي موسى 

                                                 
   جريدة الفر، الالهور  ه والمصالر عن )) ما هي القاليانية إ (( .  1934إبريل لسنة  17بيغا  صلح  (217)
يذكر محمد اختر الذ  كان قاليانيا  ثم انصل عنهم ه أن تلك الترجمة ليست من صنع محمد علي كلها وإنما   (218)

 هي للحكيم نور الدين البيهرو  ونسبها محمد علي لنفسا . 

 ترجمة محمد كليم الدين .  32انظر كتابا : لماذا تركت القاليانية إ ص
 .  153 – 145انظر : ص  (219)



تِّذذاِّ إِّالا لَاباذذةُ ﴿وفذذي قولذذا تعذذالى:  .6 َت َمذذا لَلاُهذذمص َعلَذذى َموص ذذاِّ الصَمذذوص ذذا قََضذذيصنَا َعلَيص فَلَما

ضِّ  َرص ا  بذذن اآليذذة: لابذذة األرض: هذذو رجذذل اسذذما ردبعذذ . 14سذذورة سذذبأ:﴾األص

سليمان الذ  تولى الملك بعدهه وسمي لابة األرض لقصذر نظذره  إذ كذان 

 ال يجاو  األرض. 

 والمنسأة التي هي العصا كناية عن  عف الحكومة وانقرا ها. 

 والجن:  عوب أجنبية بقيت في دكم بني إسرائيل إلى ذلك العهد. 

س السر  وهدهد سليمان: هو إنسان كان يسمى الهدهد وكان رئيس البولي

 في دكومة سليمان. 

وقذذد تالعذذب بمعذذاني القذذرآن الكذذريم علذذى هذذذا التفسذذير البذذاطني الهزلذذي 

خصوصذا  مذن لذم يعذرف –المملوء باألكاذيب والخرافاته وقذد تلقفذا المسذلمون 

بكل سروره لعد  علمهم بذأن تفسذير محمذد علذي للقذرآن الكذريم باللغذة  -العربية

اني الشذريعة اإلسذالمية والمفذاهيم الصذحيحةه اإلنجليزيةه إنما يذرال بذا هذد  معذ

وقذذد ذكذذر األسذذتاذ النذذدو  فذذي كتابذذا القاليذذاني والقاليانيذذة كًيذذرا  مذذن مًذذل هذذذا 

 .  (220)التالعب بالقرآن للتحذير وإبراء الذمة 
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