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  .بهذا العمل

 

  .من وراء القصد واهللا



  
  
  
  
  

 إقرار

  
ٍّأقر أنا مقـ ّدم هـذه الرسـالة أنهـا قـدمت بجامعـة القـدس لنيـل درجـة الماجـستير، وأنهـا كانـت نتيجـة أبحـاثي ّ

َّالخاصة، باستثناء ما أشير إليـه حيثمـا ورد، وأن هـذه الدراسـة، أو أي جـزء منهـا لـم يقـد م لنيـل أي درجـة ّ
  .عليا ألي جامعة أو معهد
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  الشكر والتقدير
  

ّالذي أعانني على إتمام هـذه الرسـالة، وأصـلي وأسـلم علـى سـيدنا محمـد ، عز وجل ، أحمد اهللا  ّ
ًمعلم الناس الخير والهدى، وأخذا بقوله ـ تعالى ـ ِومن يْشكر فإنما يْشكر لنفسه﴿ :ُ ِ ِْ َ ُ ُ َُ ََ ََّ ِ َ ْ ْ َ﴾)1(.  

  
  .)2()ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس (لى اهللا عليه وسلم ،، صوقوله   

  
  .ّفإني أتوجه بالشكر لجامعة القدس التي أتاحت لي االلتحاق ببرنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة

ّوأشكر كل من أعانني على إتمام هذه الرسالة من آل بيتي األعزاء علي ّ.  
  

ّوأتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى المرب  الدكتور حسين الـدراويش الـذي فـتح  األستاذ ي الفاضلُّ
  .ّلي قلبه وبيته ومكتبته ، فجزاه اهللا عني كل خير

  
كمــا وأتقــدم بالــشكر لألســتاذين المناقــشين اللــذين سيناقــشان هــذه الرســالة ويفيــداني مــن علمهمــا 

  .فبارك اهللا فيهما
  

                                                 
 .12سورة لقمان، اآلية   )1(
  .، وقال عنه حديث صحيح حسن1995 والصلة، رقم الحديث ّررواه الترمذي في سننه، في كتاب الب   )2(

 ـب 
 



  الملخص

  

   ).في فلسطين في ضوء الشريعة اإلسالميةالفرقة األحمدية ( يتناول هذا البحث بالدراسة 

وتكمن مشكلة البحث في كونه يدرس هذه الفرقة منذ نشوئها في قاديان بباكستان، وحتى سفرها الى 

  .بريطانيا، ودخولها فلسطين، واتخاذ مدينة عكا مركزا لها في فلسطين

ضرورة  و.لموضوع العامعدم وجود دراسة سابقة حول هذا ا: ومن أهم أسباب هذه الدراسة، ما يأتي

ضرورة معرفة تاريخ دخولها فلسطين وعالقتها بالمحتلين اس بحقيقة هذه الفرقة وأفكارها، وَّتبصير الن

أفادت من المنهج التاريخي في  تقصي نشوء : وقد سلكت الدراسة المنهج التكاملي على النحو التالي 

ومن المنهج التحليلي في كشف ، يطانيا وفلسطين برإلىها  في شبة القارة الهندية، وانتقالهذه الفرقة

  .منهج المقابلة والمحاورة في التعمق في فهمها، مع نقدها، وعقيدة هذه الفرقة، وأفكارها، وعباداتها

 هذه الفرقة لها معتقدات غامضة، وتلجأ للتأويل والباحث يدعوها الى الحوار أن إلىوتوصلت الدراسة 

  .ي االعتقاد والسلوك  الصحيحالبناء للوقوف على الحقيقة ف

وقد أوصى الباحث بوجوب التعمق في دراسة هذه الفرقة وكشف مقاصدها، والحوار البناء معها، 

 .إلعادتها إلى جادة الصواب

  

 ـج 
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Abstract 

This research Tackles"the Aahmadis Group in Palestine in light of Islamic Shari’ a". 

The research problem lies in the point that it investigates the group since its foundation in 

the Indian peninsula in Qadiyan in Pakistan Islamic Republic passing  through Britain as 

its center and the name of its headquarter was al-Kababeer. 

 

 Among the most important reasons of this present study are the following ,Having no 

previous study regarding this important topicm The necessity of knowing  people the truth 

and ideologe of this group and The necessity of knowing the history of this group in 

Palestine and its relationship with occupiers, and  study takes a benefit from the historical 

methodology in tracking the foundation of this group in the Indian peninsula, pritain, and 

Palestine, It also benefits from the analytical methodology in revealing the creed of this 

group, its thoughts ,along with its criticism, In addition to the interview with discussion for 

deep understanding. 

 

This study concludes that this sect (group) has ambiguous beliefs and tends to use 

interpretation. The researcher calls this sect (group) for a constructive dialogue in order to 

reach the true and correct belief and practice. 

 

The study ended by recommendations among which are: the necessity of having a deep 

study of this group and reveal its principles and the importance of having dialogue to bring 

back this group to the proper position, to the monotheism group that unites all muslims 

under one umbrella. 
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 المقدمة
 

 الحمد هلل وكفى، وأتمُّ الصالة والتسميم عمى المصطفى ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ وبعد.
كفي ة عمى الساحة العربية كاإلسبلمية المستجدٌ  ة األحمديةالفرقىذه الدراسة تختص بالبحث في  فإف

 فمسطيف منذ نشأة ىذه الفرقة كحتى اآلف .

 أسباب اختيار ىذه الدراسة: 
 

 ي أسباب عديدة الختيار ىذه الدراسة منيا:وقد دفعتن

 كاضحة لمناس كافة.صكرتيا الكشؼ عف حقيقة ىذه الفرقة؛ حتى تككف  .1

عمييا، كبياف اختبلؼ تمؾ العقائد عف العقيدة اإلسبلمية  تكضيح عقائد ىذه الفرقة كالردٌ  .2
 الصحيحة.

 كأىدافيا. انتشارىا، كمراكز كجكدىا،يخ ىذه الفرقة، كأسباب قياميا، ك بياف تار  .3

 تقصي تاريخ دخكليا فمسطيف، كعبلقتيا بدكلة إسرائيؿ، كأسباب ىذه العبلقة. .4

 إظيار طريقتيا في دعكة الناس إلييا، كبياف حقيقة أفكارىا.  .5

 .التعامؿ معيا  كسائؿ كسبؿتكضيح  .6

 يا.يإثبات حكـ الشريعة اإلسبلمية ف .7
 

 : الدراسات السابقة 

 الفرقة منيا : ثمة دراسات سابقة كثيرة حكؿ ىذه 
، حيث ة كالمعاصرة في التاريخ اإلسبلميفي كتابو: الفرؽ القديم ،دراسة محمد حسن بخيت .1

 ألمَّت إلمامان عابران بيذه الفرقة . 

، كقد تطرِّقت ىذه جماعة األحمدية في ميداف اإلسبلـ، ال ودراسة الدكتور موسى البسيط .2
 الدراسة الى عقائد األحمدية . 

، تنكير البشر في الرد عمى الفرقة القادياتية بخصكص حسين الدراويش ودراسة األستاذ .3
حقيقة الميدم ، كبيف ردَّ  شيخنا عمى الفرقة األحمديةظيكر الميدم المنتظر، حيث 

 ، رآدان عمى أفكار الفرقة بيذا الصدد . المنتظر ككيؼ سيظير
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يتعمؽ بكجكدىا في  ،فرد بيابحث منبكثمة دراسات أخرل كثيرة قممَّا أفردت الفرقة األحمدية 
ف الداخؿ ، عف ىذه الفرقة ، كمعرفتيا مفمسطيف، مما استدعى ىذه الدراسة ،األرض المقدسة

 ، كتاريخ دخكليا في ىذه الببلد . كتكضيح عبلقتيا بفمسطيف

 
 مصادر الدراسة:

: كلقد اعتمدت عمى عدة مصادر في الكشؼ عف ادعاءات ىذه الفرقة، كمف أىـ ىذه المصادر
القرآف الكريـ، كالسنة النبكية المطيرة، كالكتب التي أٌلفيا مؤسس ىذه الفرقة، كأتباعو مف بعده، 

 " شريؼ محمد عكدة"كالكتب كاألبحاث التي أيلفىت حكليا، كمقاببلت عدة منيا: مقابمة أمير الفرقة
 ـ.12/2/2112)بالكبابير(( بتاريخ في فمسطيف في ))مدينة حيفا(( في المكاف الميسَّمى )

 

 صعوبات الدراسة:
 

 وقد واجيت ىذه الدراسة عدة صعوبات منيا:

 .، مما يتطمب كشفيا خفٌية أفكارذات ككف ىذه الفرقة  . أ

عماؿ العقؿ إبحاجة إلى كثير مف عقائدىا، كىذا التأكيؿ إٌف ىذه الفرقة تمجأ إلى تأكيؿ   . ب
 لفيمو.

دكنيا كيعمكف مف ليس ىذا فحسب، بؿ إف ىذه الفرقة ليا خصكـ يرٌدكف عمي . ت يا، كآخركف يمجّْ
 .ككؿ ىذه األمكر تجعؿ الباحث يجد صعكبة في كشؼ حقيقتيا، شأنيا

 

 مناىج البحث في الدراسة:
 

 الباحث عدة مناىج في معالجة ىذه الفرقة منيا:اعتمد يذه الصعكبات كمعالجة ل
نشأتيا، كتطكرىا، : في تتبع تاريخ نشكء ىذه الفرقة، كمف أنشأىا، كمكاف المنيج التاريخي . أ

 كأسمكب دعكتيا، كما آلت إليو.

: كذلؾ بتقصي عقيدة ىذه الفرقة، كصكالن إلى تحديد الخصائص المميزة المنيج االستقرائي . ب
 ليا عف غيرىا مف الًفرؽ.
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: حيث قاـ الباحث بنقد عقائدىا في ادعاء النبكة لمؤسسيا، كقكلو بأنو المنيج النقدي . ت
ريضة الجياد، مع كالئو كاتباعو لئلنجميز، كتأكيمو آليات الميدم المنتظر، كتعطيمو لف

القرآف الكريـ ىك كأتباعو حسب أىكائو كأىكائيـ، كتبياف عباداتيـ مف طيارة، كأحكاؿ 
 شخصية، كأطعمة، كجنائز، مع الردكد عمييا.

 مفردات الدراسة 

كالمراجع، كفيارس ك خاتمة، كفيرس المصادر  في مقدمة، كثبلثة فصكؿ،الدراسة كقد جاءت ىذه 
 فنية مناسبة لمدراسة، كفصكؿ الدراسة كىي: 

 

 الفصل األول: مؤسس الفرقة األحمدية، وتطورىا بعد وفاتو: 
تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ دراسة سيرة مؤسس ىذه الفرقة ميرزا غبلـ أحمد مف ميبلده حتى   

 عدد أفرادىا اليكـ.ك إلى فرقتيف، نقساميا فاتو، كاكفاتو، كتناكؿ كذلؾ بالدراسة تطكر ىذه الفرقة بعد ك 
 حمدية، والرد عمييا: ألالفصل الثاني: عقائد الفرقة ا

كفي المبلئكة كفي الرسكؿ ، عز كجػؿالفصؿ عقائد ىذه الفرقة في اهلل ىذا  يفتناكؿ الباحث   
قدر، كفي كفي الجنة كالنار، كفي القضاء كال ،عمييـ السبلـ،كفي األنبياء ،صمى اهلل عميو كسمـ

 الغيب كالجف.
بٌيف الباحث آراء ىذه الفرقة في العبادات كمنيا: الطيارة، كالقبمة، كاألذاف، كالصبلة، كالصكـ، كما 

 كالحج، كالزكاة، مع الرٌد عمييا.
 

 الفصل الثالث: دخول األحمدية إلى فمسطين وموقف اإلسالم منيا:
الفرقة إلى فمسطيف، كمقراتيا، كنظاميا تاريخ دخكؿ ىذه في ىذا الفصؿ تتٌبع الباحث حيث   

اإلدارم، كعبلقتيا بالفكرة األساسية ليذه الفرقة، كنظاميا االجتماعي كاالقتصادم، كالجانب الدعكم 
 عندىا، كأنيى الباحث ىذا الفصؿ بتكضيح عبلقة ىذه الفرقة بدكلة إسرائيؿ.

كالمراجع، كالفيارس الفنية  ك تكصياتيا، كفيرس المصادر كفي الخاتمة كضعت نتائج الدراسة،
 المناسبة ليا.    
 .سائبلن المكلى التكفيؽ كالقبكؿ                
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 مؤسس الفرقة األحمدية وتطورىا بعد وفاتو: الفصل األول  

 وفيو مبحثان ىما:
 الميرزا غبلـ أحمد.حمدية ألمؤسس الفرقة ا  :المبحث االول
 لفرقة األحمدية بعد كفاة مؤسسياتطكر ا : المبحث الثاني
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 وفييا إثنا عشر مطمبَّا، وىي : الميرزا غالم أحمد:المبحث األول: مؤسسيا 

 

 ونسبو: المطمب األول: مولد مؤسسيا 
 

مد، صمى ميرزا غبلـ أحمد بف ميرزا غبلـ مرتضى. كقضى غبلـ أحمد، أم عبد الرسكؿ محىك 
 اهلل عميو كسمـ. 

كقد كلد في قرية قادياف إحدل قرل كالية البنجاب بجميكرية الباكستاف اإلسبلمية، كذلؾ  يـك الرابع  
 (1)ـ. 1839ق، المكافؽ  لمثالث عشر مف شباط، سنة  1251، سنة عشر مف شكاؿ

ف، كلكف الميرزا يرل كأسرتو ذات أصكؿ مغكلية كانت تسكف في سمرقند، الى اليند منذ مئات السني
 أنو فارسي األصؿ بكحي مف اهلل تعالى. 

لظاىر أف أسرتي مف المغكؿ، كلكف اآلف، ظير عمي مف كبلـ اهلل أف أسرتي حقيقة ا :حيث يقكؿ )) 
  .(2)مما يعرفيا اهلل تعالى(ػارسية، كأنا أؤمف بيذا، ألنو ال يعرؼ أحد حقائؽ األسر مثػرة فػأس
كا مف الجرثكمة الماغكلية ، كلكف اهلل ناكبائي آأٌف  مكلده :" كسمعت مف أبي يزيد  فيقكؿ في أصؿ ك 

  (3)لٌي أنيـ كانكا مف بني فارس ...((أكحى إ
وسمعت من أبي وقرأت في بعض سوانحيم أنيم كانوا في بدء أمرىم يسكنون في بمدة )ويضيف قائاًل: )    

راء تمك األرض ووالتيا، ومن أنصار المّمة وُحماتيا، ثم طرحتيم "سمرقند"، قبل أن يرحموا إلى اليند، وكانوا من أم
النوى َمَطارحيا، وبسطت إلييم سيول السفر جوارحيا، حتى إذا وطئوا أرض ىذه البمدة التي تسمى "قاديان" ورأوا 

الّتسيار، ىذه الِخّطة المباركة، والتربة الطيبة، سّرتيم ريحيا وماؤىا، وسوادىا وخضراؤىا، فألقوا فييا عصا 
وأمصارا، ثم إذا مضى زمان  ىوكانوا يرجِّحون البدو عمى األمصار، وُرزقوا فييا من اهلل ضيعة وعقارا، وممكوا قر 

عمى ىذه الحالة، ونزل قضاء اهلل وقدره عمى السمطة الُمغمّيِة، َأمَّرىم اهلل في ىذه الناحية، وانتيى األمر إلى أنيم 
  .(4)((لخطة، وكان في يدىم من كل نيج عنان الحكومةصاروا َكَمِمٍك مستقل في ىذه ا

بلـ أحمد في ظؿ حكـ السيخ ،الذم كاف ممتدان عمى اليند منذ عقكد ، فسيطر غكالدة ميرزا ككانت 
 ، كأحضر لو معمميف خاصييف لتدريسو.أشرؼ عمى تعميمو كالده عمى الببلد الجيؿ كاألمية، لذلؾ 

                                                 
 .20ـ، ص1982/ىػ1402، 2ط ما ىي القاديانية، دار القمـ، الككيت، :المكدكدم، أبك األعمى (1)
 .91ـ، ص1987ماـ المجدد،إلإليي ظيير، إحساف: القاديانية دراسات كتحميؿ،دار ا (2)
 . 208كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا، صبلـ العكاجي، غالب بف عمي، فرؽ معاصرة تنتسب لئلس  (3)
 .39ص السيرة المطيرة، ،ثابت، مصطفى (4)
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قد تنبأ بكالدتو، عندما قاؿ:" يكلد في آخر الزماف كلد يدعك الى كقد رأل ميرزا  غبلـ أف ابف عربي 
 .(1)اهلل ، يككف مكلده بالصيف ، كلغتو لغة بمده، فأنا ىك المقصكد ، ألني أنا صيني األصؿ

 ياتية العالمية.ادقىذا ىك مكلد غبلـ أحمد مؤسس ال
   المطمب الثاني: نشأتو

 

الكتاتيب، طريقة ى دركسو في منزؿ أبيو عمى تمقٌ "  د أنو:كيجً  عند تتبع نشأة الميرزا غبلـ أحمد، 
 ،حيث كاف كالده طبيبان، فجمب لو المعمميف، ليتعمـ منيـ القراءة كالكتابة، فقرأ عمييـ القرآف الكريـ

 .(2)"كالنحك كالصرؼ، كالمنطؽ، كالحكمة، كفنكف المغة العربية، كالفارسية
لقد تـ تعميمي في الصغر، بحيث لٌما بمغت "ميمو قائبل: كلقد كتب ميرزا غبلـ أحمد عف نشأتو كتع

سنكات مف عمرم استخدـ كالدم لي معممان أتقف المغة الفارسية، كعممني القرآف الكريـ،  7أك 6
كبعض الكتب الفارسية، ككاف اسمو فضؿ إليي، كلما بمغت حكالي العاشرة مف عمرم.... استيٍخدـ 

نني ألرل أنو لما كاف تعميمي ىك الغرسة  ،مو فضؿ أحمدشخص آخر لتعميمي المغة العربية اس كا 
 .(3)" األكلى مف فضؿ اهلل؛ لذا فقد كاف اسـ كؿ مف المعمميّْف يبدأ بكممة فضؿ

الذم كاف رجبلن ، ضؿ أحمدفلقد قاـ المكلكم المحتـر أم "كيقكؿ عف أستاذه المكلكم ما نصو: 
كمثابرة، كدرستي عمى يده، بعض كتب الصرؼ، متدينان كصالحان عمى أمر تعميمي باىتماـ كبير 

كقكاعد النحك، كلما بمغت السابعة عشرة أك الثامنة عشرة  مف عمرم، تتممذت لبضع سنيف عمى يد 
نو أيضان لتعميمي في قادياف، كتعممت منو دم قد عيٌ ػاف كالػكك ،اةػمكلكم آخر كاف اسمو كؿ عمي ش

نحك، كدرست المنطؽ، كالطب، كالعمكـ المتداكلة في ذلؾ مف قكاعد ال،تبارؾ كتعالى ، ما شاء اهلل 
  .  (4) "كلما كاف كالدم طبيبان حاذقان فقد قرأت عمى يده بعض الكتب في عمـ الطب كذلؾ الكقت.

طريقة تعممو، ككيؼ درس القرآف الكريـ، كالعمـك األخرل إذ كانت كيؼ كانت ييفيـ مف كبلـ الميرزا 
ـ، 1891القديمة في العالـ اإلسبلمي ككاف زكاجو األكؿ حكالي عاـ  دراستو عمى طريقة الكتاتيب

، كاستمر الزكاج طكيبلن قرابة أربعيف عامان، لكنو في عاـ (5)(ابنة خالو المسماة حرمة بي)مف 

                                                 
 . 94ظيير ، إحساف إليي ، القادياتية دراسات كتحميؿ ، ص (1)
 ..356ص ،الفرؽ كالمذاىب اإلسبلمية منذ البدايات، النشأة كالتاريخ كالعقيدة كالتكزيع الجغرافي ،رستـ سعد   (2)
 .45ص ،يرة المطيرةثابت مصطفى، الس   (3)
 .47ص  ،المصدر السابؽ نفسو   (4)
 .47ص ،ثابت مصطفى، السيرة المطيرة   5



7 
 

سٌماىا    (1) ـ طمَّؽ زكجتو ىذه، كتزكج بإمرأة ثانية )ككاف اسميا: نصرت جياف بيجـ(1891
 .(2) ؤمنيف""أـ الم :القاديانيُّكف

لد لو مف زكجتو األكلى )ابنة خالو( كلداف أكليما: مرزا سمطاف أحمد الذم كلد عاـ  ـ، 1852ككي
كالتي تزكجيا عاـ )، أما زكجتو الثانية (3)ـ1855كالثاني: المرزا فضؿ أحمد، الذم كلد في عاـ 

المرزا بشير الديف ـ كالتي أتت لو بسائر أكالده الباقيف، ككانكا خمفاءه مف بعده، كىـ: 1891
 .(4)محمكد، كالمرزا بشير أحمد، كالمرزا شريؼ أحمد(

الذم قاد البشرية؛ كخيصَّ بنزكًؿ أعظـ ،صمى اهلل عميو كسمـ ، ي محمد كعميو فشتَّاف بيف النبي األمٌ 
ِٗ )  :كآخر كتاب سماكم ٍْفِ ْٓ َخ ِِ ال  َٚ  ِٗ ِٓ ٠ََذ٠ْ ٓ ث١َْ ِِ  ًُ ٌْجَبِط ِٗ ا و الدنيا بأسرىا، ىك كدانت ل .(5)(ال ٠َؤْر١ِ

؛ التي أبيرت العالـ ػ عميو الصبلة السبلـػ الحرمّّ باالحتراـ كالتقدير كاإليماف المطمؽ بصدؽ رسالتو 
كمو مف جميع النكاحي الفقيية، كاألخبلقية، كالتعميمية، كاألدبية، كالمغكية، دكف أف يرجع إلى أحد 

 :كصدؽ اهلل العظيـ الذم يقكؿ .و عف البشرخذ عممأفي تعميمو، كبيف الميرزا غبلـ احمد الذم 
َٛ اٌَِّزٞ ثََعثَ ) اِْ ُ٘ َٚ خَ  َّ ٌِْحْى ا َٚ ٌِْىزَبَة  ُُ ا ُٙ ُّ ٠َُعٍِّ َٚ  ُْ ِٙ ١ ٠َُضوِّ َٚ  ِٗ ُْ آ٠َبرِ ِٙ ُْ ٠َْزٍُٛ َع١ٍَْ ُٙ ْٕ ِِّ َٓ َسُسٛال  ١ِّ١ ِِّ  فِٟ األُ

 ٍٓ ج١ِ ُِّ ًُ ٌَفِٟ َضالٍي  ٓ لَْج ِِ  .   (6) (َوبُٔٛا 

فكاف لكؿ زكاجو ًحٍكمىةه  ػ لصبلة كالسبلـعميو اػ أما زكجاتو 
، أٌما زكاج الميرزا غبلـ أحمد فيك   (7) 

نما لغرض دنيكم.  ليس لغرض ديني كا 
 المطمب الثالث: شخصيتو:

 اتسمت شخصية ميرزا أحمد بعدة سمات منيا:
 التعنت :  -1

األحياف،  تظير شخصية غبلـ أحمد ميرزا متعنتة تىدًَّعي النبكة، كحتى األلكىية في بعض  
كتحكـ عمى كؿ مف ال يؤمف بيذه الشخصية كما يريدىا صاحبيا بالكفر، كالخركج عف 

                                                 
 . 86ص ، ثابت مصطفى، السيرة المطيرة (1)
 .9ـ، ص2005/ىػ1425 ،1ط القاديانية، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشركالتكزيع، بيركت، عامر، النجار، (2)
 . 47المطيرة، ص ثابت، مصطفى، السيرة  (3)
 .  9النجار، عامر، القاديانية، ص (4)
 .42اآلية  ،سكرة فٌصمت (5)
 . 2سكرة الجمعة، اآلية  (6)
 ـ.1994عبد المناف، عكاشة: زكجات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، دار اإلسراء لمنشر كالتكزيع، عماف، ينظر   (7)
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اإلسبلـ، ألف مف ال يؤمف بو ىك مف ال يؤمف باهلل كال برسكلو كما يقكؿ الميرزا القادياني: 
 .  (1)،الذم ال يؤمف بي، ال يؤمف باهلل كبرسكلو()

 الغرور  -2
 ه بأنو يخاطب اهللؤ دعاالغركر، كمف ىذا الغركر اتتسـ شخصيتو ب ليس ىذا فحسب، بؿ

ف مرتبة التشرؼ بمخاطبة )كيكممو، حيث يقكؿ في كتاب لو بعنكاف "فمسفة تعاليـ اإلسبلـ": ،تعالى كا 
كىذا القكؿ مردكد عمى  .  (2)،اهلل، كمكالمتو، التي كصمتيا اآلف ميسرة لي بفضؿ اهلل كعنايتو(

ب ) في القرآف الكريـ: ،تعالىػو ػلقكل، نو يخالؼ كتاب اهلل تعالىالميرزا، كعمى كؿ مف آمف بو؛ أل َِ َٚ

ب ٠َشَ  َِ  ِٗ َٟ ثِبِْرِٔ ْٚ ٠ُْشِسً َسُسٛال ف١َُِٛح َساء ِحَجبة أَ َٚ  ْٓ ِِ  ْٚ ْح١ًب أَ َٚ ُٗ َّللاَّ ااِل  ْْ ٠َُىٍِّّ َْ ٌِجََشٍش أَ ُ َوب َّٗ بء أِ

ّٟ َحِى١ُ  .  (3) (َعٍِ

ميًؽ  (  4) (ال نبي بعدي)كلنا األعظـ كعميو فأيف ىذا الميرزا مف قكؿ رس نبينا كاهلل يقكؿ في كصؼ خي
ٍُ ): ػ صمى اهلل عميو كسمـػ نبينا محمد  أََِّه ٌََعٍَٝ ُخٍٍُك َعِظ١ َٚ) (5  ). 

، فأيف أخبلؽ ىذا الميرزا   (6) (إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق) :ػ صمى اهلل عميو كسمـػ،كما يقكؿ 
 .أك مف أخبلؽ األنبياء جميعان ،  عميو كسمـصمى اهلل ،مف أخبلؽ رسكؿ اهلل 

 حدة المزاج  -3
كيصؼ بعضيـ  خصكموكذلؾ فإف شخصيتو كانت حادة المزاج إلى درجة السكداكية، فكاف يشتـ 

اؽ، كبالممكنيف، كالمفسديف، لفسَّ ابالكبلب كالذئاب كالخنازير، كبعبيد الشيطاف، كأكالد الحراـ، ك 
 العقارب.يف، ك كالمزكريف، كالغداريف، كالكذاب

 و:ئكيقكؿ في ذـ أعدا 

 .  (7) (()إف العدا صاركا خنازير الفىبل          كنساؤىـ مف دكنيـ األكمبك)

                                                 
 .  113ـ، ص1987/ىػ1403عماف، ط أكلى،  يكف، فتحي، المكسكعة الحركية، دار البشير،   (1)
ـ، المممكػة المتحػدة،  1996/ىػػ1416، 1القادياني ميرزا غبلـ أحمد، فمسػفة تعػاليـ اإلسػبلـ، الشػركة اإلسػبلمية المحػدكدة ط   (2)

 ، بتصرؼ طفيؼ. 187ص
 .51الشكرل: سكرة    (3)
 ة حكـ المحدث أنو صحيح.، كخبلص1484، الصحيح الجامعصحيح األلباني، محمد ناصر الديف،    (4)
 .4 ، اآليةالقمـسكرة    (5)
 .45، بدكف تاريخ لمطبعة، ركاه أبك ىريرة، ص1األلباني، محمد ناصر الديف، سمسمة األحاديث الصحيحة، ط   (6)
 .104إليي، ظيير إحساف: القاديانية دراسة كتحميؿ، ص   (7)
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 ال يتسم بيا األنبياء المرسمون .ىذه نماذج من أخالق الميرزا، التي 
 المطمب الرابع: ثقافتو:

 

عة، يقضي فييا معظـ كقتو، كقد إنو كاف ذا شغؼ كبير بالقراءة كالمطال) :الميرزا عف نفسويقكؿ 
تفرَّغ لدراسة الكتب الدينية كالصكفية كغمبت عميو ىذه النزعة، ككانت يكمئذ سائدة عند كثير مف 
العمماء في اليند، ككاف ليا رجاليا، كطرقيا، كمؤلفاتيـ، كما كاف ليـ خصكميـ الذيف يجاىركف 

 .  (1) بنقدىـ كمعارضتيـ(
فان ؛ حيث كاف مشغكفان بالقراءة كالمطالعة ؛فدرس كثيرَّا مف الكتب في الميرزا مثق كىكذا فقد كاف

الى انحراؼ عقيدتو ، العمكـ اإلسبلمية ، كبخاصة المنتشرة في عصره كالبكذية كغيرىا ، مما أٌدل 
 كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ : 

 .(3). كأنو )كرشف ((2)ادعائو أنو ) المسيح المكعكد كالميدم المنتظر(  . أ

 (4)عمى طاعتيـ كمدحيـ (. جياد ضد االنجميز ، كحثَّ )حرَّـ ال . ب

بنى مسجدان في قادياف ، كسمَّاه المسجد األقصى، ليصرؼ أنظار المسمميف عف المسجد  . ت
 .(5)األقصى المبارؾ 

 ، ليعكد أصحابيا الى العقيدة اإلسبلمية النقية مفيتىيا مما عمؽ بياقكىذه الثقافة بحاجة ماسة الى تن
 األفكار المغمكطة.ىذه الشكائب ك 

 

 المطمب الخامس: تقمُّبو في المناصب:
 

حينما رأل أف مخططاتو التي رسميا اإلنجميزم يعرؼ كؿ باحثو في تاريخ اليند، أف االستعمار 
)...فأعطى القاديانييف مراعاة )ؿ أمكر حياة القاديانييف سيٌ فتعطي ثمارىا كاشتد عكدىا أخذت 

، كأيعطكا ةسادر اديانييف إلى أكركبا لمتعميـ كالكأرسؿ طمبة  الق خاصة في الكظائؼ كغير الكظائؼ،
حقكقا خاصة في كؿ مياديف العمؿ في التجارة كالزراعة كالحرفة كغيرىا، كما أف الحككمة اإلنكميزية 

                                                 
 .356، النسأة كالتاريخ، صالفرؽ كالمذاىب اإلسبلمية منذ البدايات ،سعد، رستـ   (1)
 .24ثابت، مصطفى، السيرة المطيرة، ص  (2)
، نقػػبل عػػف محاضػػرة 24 كرشػػف ىػػك معبػػكد مػػف معبػػكدات الينػػدكس، ينظػػر: المػػكدكدم أبػػك األعمػػى: مػػا ىػػي القاديانيػػة، ص (3)

 مف المحاضرة. 34ـ، ص2/11/1904الميرزا غبلـ أحمد، في سيكالكت أردك، في 
 .24سيرة المطيرة، صثابت، مصطفى، ال  (4)
 . 24المصدر السابؽ ، ص  ((5)
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فشرعت ىذه الفئة بإبعاد  ،تكلَّت نشر أفكار ىذه الفئة التي كانت تعمؿ لحسابيا كلمصمحتيا
 .  (1) ((ـ، كتثبيت عبكديتيـ لبريطانيا العظمىالمسمميف عف اإلسبل

ـ، كلـ يزؿ 1947ظفر اهلل خاف الذم أصبح كزيران لمخارجية بالباكستاف سنة استمالتيـ لكال ننسى 
قامت ثكرة شعبية طالبت بإقالتو مف منصبو، حصدت "مقيمان في كزارتو مساعدان لمقاديانييف؛ كقد 

 .  (2) "ييف المسمميف، حتى تٌمت تنحيتو عف منصبوأركاح عشرة آالؼ مف أركاح الباكستان
عدة مناصب في بداية حياتو حيث غبلـ أحمد كفي ظؿ الحككمة اإلنجميزية في اليند شغؿ الميرزا 

، كشغؿ كظائؼ أخرل مدة أربع   (3)ف كاتبا في أكؿ تعييناتو، فكاف في محكمة في سيالككتيٌ عي "
اؾ الحككمة البريطانية، كالتي كانت تستعمر شبو القارة سنكات في الدكلة، التي كانت تحكميا آنذ

ترؾ العمؿ الكظيفي كماؿ إلى الخمكة، كالتأمؿ، كالتفكر، كالمطالعة الدينية، مدعيان أنو  ثـٌ  ،اليندية
سيبمغ الناس دينيـ الحؽ، كيحارب البدع كالضبلالت كالفساد، كأنو يبمغ الناس ما نسكا مف آثار 

د..، فاعممكا أييا الفقراء، كالزىاد، كمشائخ اليند، كغيرىا، الذيف كقعكا في )أما بع)الشرع يقكؿ: 
أذكركـ ما نسيتـ مف أسرار الشرع المتيف،  البدع كالفساد، أنني أمرت أف أبمغكـ أحكاـ الديف، كأف

كقد أليمني ربي في أمركـ، كقاؿ: إنيـ ينادكف مف مكاف بعيد كيفعؿ ربي في أمركـ ما يشاء كىك 
 .  (4) ((ر فكؽ القاىريفالقاى

 المطمب السادس: مناظراتو العممية
 

كيًجدى الميرزا غبلـ أحمد القادياني في اليند، في جك فكرم مشحكف بالمناظرات، بيف أتباع الديانة 
 كبرز منيـ اإلسبلمية، كالمسيحية، كاليندكسية، كقد شيدت اليند في عصره حركة تجديد ىندكسية، 

ينطقكف باسميا، كقد كثرت المناظرات بينيا كبيف خصكميا. ككانت ىناؾ  زعماء بارزكف كعمماء
بعثات تبشيرية تتألؼ مف القسيسيف، كالرىباف، كاليندكس، ككاف الصراع عمى أشده بيف عمماء 

ككانت لو مع كبار المناظريف مف اليندكس كالمسيحييف مناظرات، كتفكَّؽ بيا ،المسمميف كغيرىـ 
بّْبى إلي منذ دنكت مف العشريف أف أنصر )في ذلؾ:  قاؿبو عمماء عصره اعترؼ  تفكقان بارزان  )حي

                                                 
 .29القاديانية، دراسات كتحميؿ، ص ،ليي ظيير، إحسافإ   (1)
 . 129ما ىي القاديانية، ص ،المكدكدم، أبك األعمى   (2)
 كر. كـ مف مدينة الى 125سيالككت ىي بمدة تقع في الشماؿ الشرقي مف إقميـ البنجاب في باكستاف، تقع عمى بعد    (3)
ـ، 2004/ىػػػ1425القاديػاني، ميػػرزا غػبلـ أحمػػد: التبميػغ، الشػػركة اإلسػبلمية المحػػدكدة، المممكػة المتحػػدة، الطبعػة الحديثػػة،    (4)

 .2ص



11 
 

كالقسيسيف، كقد ألفت في ىذه المناظرات مصنفات عديدة  ػكبار الينكد ػالديف، كأجادؿ البراىمة
 .  (1) ((كمؤلفات مفيدة منيا كتاب البراىيف

بؿ كانت  منطمقان الميرزا،  إليويسعى إال أٌف ىذه المناظرات مع النصارل كالينكد لـ تكف ىدفان 
)ثناء اهلل األمر )مناظرة عمماء المسمميف، ككاف عمى رأس ىؤالء العمماء؛ الشيخ الجميؿ العبلمة ل

  .  (2) ((تسرم
 المطمب السابع: مؤلفاتو وآثاره العممية:

 

عممية كثيرة،  كاصؿ الميرزا مطالعة الكتب اإلسبلمية ككتب الفمسفة، كتصدَّر لمتاليؼ، فأنتج آثاران 
)البراىيف )قكبمت بالقبكؿ مف أتباعو، كلما بمغ األربعيف مف عمره نشر أىـ كتاب لو كىك كتاب 

. كيحث   (3) (()كتاب نادر ما نسج عمى منكالو في أياـ خالية)(، كىك كما يصفو بنفسو (األحمدية
فيو صكاـر الحجج القطعية  )فميقرأه مف كاف مف المرتابيف، كقد سمسمت)أتباعو عمى قراءتو قائبلن: 

 .  (4) ((عمى أقكاؿ الممحديف، كرميت بشيبيا الشياطيف المبطميف
 كقد ألؼ ميرزا غبلـ أحمد القادياني منذ شبابو حتى كفاتو ما يقارب مف ثمانيف كتابان، منيا: 

 أربعيف. .1

2. .  آريو دىـر

 .  (5) االستفتاء .3
 إعجاز أحمدم. .4

 .  (6) إعجاز المسيح .5

 .انجاـ آثـ .6

 .ار اإلسبلـأنك  .7

                                                 
 .  105القادياني، ميرزا غبلـ أحمد: التبميغ، ص   (1)
، ككاف بارعػان  ىػ 1367 -1287 عاش ما بيف سنة  ىك أبك الكفاء ثناء اهلل بف محمد خضرم األمر تسرم   (2) قرأ عامة العمـك

فأفحمػو،  فتحػداه القاديػاني  غبلـ أحمد القادياني في الرد عمى الفرؽ الضالة، ككاف حكيمان في المناظرة، حيث ناظر الميرزا
فػاة بعػد ك بأف الكاذب منيما يمكت في حياة الصادؽ، كمات الغبلـ القادياني كبقي أبك الكفا ثناء اهلل األمرتسرل أربعيف عامان 

 http://www.islamhouse.com الشبكة العنكبكتية .الميرزا
 .105القادياني: ميرزا غبلـ أحمد: التبميغ، ص   (3)
 .105القادياني: ميرزا غبلـ أحمد: التبميغ، ص   (4)
 ـ.2005ىػ/1425الناشر، الشركة اإلسبلمية المحدكدة،    (5)
 ـ.2011ىػ/1432الشركة االسبلمية المحدكدة، الطبعة الحديثة:    (6)



12 
 

 .أياـ الصمح .8

تحفة بغداد، إتماـ الحجة، حجة اهلل،  :)خمسة كتب ىيكىك يضـ باقة مف بستاف الميدم  .9
 .    (1) حقيقة الميدم(ك ترغيب المؤمنيف، 

 .  (2) التبميغ .11

 تجميات إليية. .11

 تحفة قيرة.  .12

 تحفة ككلرة.  .13

 تحفة الندكة.   .14

 .   (3) تذكرة الشيادتيف .15

 ترياؽ القمكب. .16

 لمراـ.تكضيح ا .17

 .   (4) رجاء المسيح الميدم المنتظ .18

 الحرب المقدسة.  .19

 .   (5) حقيقة الكحي .21

 الحككمة اإلنجميزية كالجياد.  .21

 .   (6) حمامة البشرل .22

 .  (7) الخزائف الدفينة .23

 .  (8)  الخطبة اإلليامية .24

 .  (9) خطبة دافع الكساكس .25

                                                 
 ـ.2007ىػ/1428الشركة اإلسبلمية المحدكدة،    (1)
 ـ.2004ىػ/1428الناشر، الشركة اإلسبلمية المحدكدة،    (2)
 ـ.2011ىػ/1423الشركة اإلسبلمية المحدكدة،    (3)
 ـ.2004ىػ/1425الشركة اإلسبلمية المحدكدة،    (4)
 ـ.2010ىػ/1431ترجمة عبد المجيد عامر،    (5)
 ـ.2007ىػ/1428شر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، النا   (6)
 ـ.2008ىػ/1429الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، الطبعة األكلى:   (7)
 ـ.2009ىػ/1430الناشر: الشركة اإلسبلمية، الطبعة الحديثة:   (8)
 ـ.2011ىػ/1432الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة،    (9)
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 دافع الببلء. .26

 در ثميف. .27

 ست يجف. .28

 سراج منير. .29

 .  (1) سر الخبلفة .31

 سفينة نكح. .31

 .  (2) سيرة األبداؿ .32

 شحنة حؽ. .33

 شيادة القرآف. .34

 ضركرة اإلماـ. .35

 عيف المعرفة. .36

زالة األكىاـ .37  .  (3) فتح اإلسبلـ كتكضيح المراـ كا 

 .  (4) فمسفة تعاليـ اإلسبلـ .38

 .  (5) كرامات الصادقيف .39

 كشؼ الغطاء. .41

 . (6) لجة النكر .41

 لكح الميدم. .42

 مرآة كماالت اإلسبلـ. .43

 . (7)رم عميو السبلـ في اليندالمسيح الناص .44
 . (8) مكتكب أحمد .45

                                                 
 ـ.1428/2007المحدكدة، الناشر:الشركة اإلسبلمية    (1)
 ـ.2011ىػ/1432الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة،    (2)
 ـ.2012ىػ/1433الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، ترجمة عبد المجيد عامر،    (3)
 ـ.1997ىػ/2141، 7، ط.المصدر اسابؽ   (4)
 ـ.2007ىػ/1428، المصدر السابؽ نفسو   (5)
 المممكة المتحدة.  2مية المحدكدة ط.الناشر: الشركة اإلسبل   (6)
 حيفا، الناشر الجماعة اإلسبلمية. ، ـ، المطبعة األحمدية الكبابير2004 3الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، ط.   (7)
 ـ2007ىػ/ 1428الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة،   (8)
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 .  (1) مكاىب الرحمف .46

 .  (2) منف الرحمف .47

 .  (3) نجـ اليدل .48

 . (4) نزكؿ المسيح .49

 نسيـ الدعكة. .51

 نشاف السماء. .51

 نصرة الحؽ. .52

 .  (5) نكر الحؽ .53

 . (6) اليدل كالتبصرة لمف يرل .54

 .  (8)  (7) الكصية .55

 ذة بسيطة عن كل كتاب:وىذه بعض أىم كتبو، وكتب جماعتو مع نب
)حقيقة )ىذا الكتاب مف تأليؼ ميرزا غبلـ أحمد القادياني، حيث أتبعو لكتابو  :االستفتاء .1

الفرؽ بيف كحي الرحمف ككحي  ػ حسب زعمو ػ(، الذم ألفو بالمغة األردية، كبيف فيو (الكحي
 .  (9) ككشكؼمف إلياـ ككحي، كرؤل  ػ حسب رأيوػ كذكر فيو ما أنعـ اهلل عميو  الشيطاف.

الميرزا غبلـ أحمد القادياني، في رسالة مكجية إلى الصكفية الغارقيف في صنكؼ تأليؼ  :التبميغ .2

الجماعة كقد نشرت ىذه  القرآف، كالغافميف عف كالمعرضيف عف تعاليـ ػ حسب رأيو ػالبدعات 
في  ـ، كىي محفكظة في مكتبة الخبلفة بربكة1892النسخة األكلى مف ىذا الكتاب سنة 

 . (10) باكستاف

                                                 
 ـ. 2006ىػ/1427الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكة، المطبعة الحديثة    (1)
 ـ.2010ىػ، 1431الناشر:الشركة اإلسبلمية المحدكدة،  (2)
 ـ2009ىػ، 1430الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة،    (3)
 ـ.2011ىػ / 1432الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، ترجمة عبد المجيد عامر،    (4)
 ـ. 2007ىػ/1426الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة،    (5)
 ـ. 2011ىػ / 1432الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة،    (6)
 ـ. 2005ىػ / 1426الناشر: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، الطبعة الحديثة:    (7)
 ممحكظة: رصدت كتب الميرزا أحمد القادياني، مف الشبكة العنكبكتية.   (8)
 ـ.1907ىػ / 1325كقد طبع ىذا الكتاب ألكؿ مرة عاـ  (9)
 كممة الناشر، بتصرؼ. ()أ قادياني، ميرزا غبلـ أحمد، التبميغ، صال   (10)
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كىك كتاب ألفو ثمة مف المؤلفيف،  :عقائد، مفاىيم، نبذة تعريفية :الجماعة اإلسالمية األحمدية .3
عمى رأسيـ تميـ أبك دقة، كىاني طاىر، كمحمد شريؼ عكدة...، ذيكر فيو تكضيح الفرقة 

ة األحمدية حكؿ الجماع ػفي حينو  ػر ػاألحمدية لفضيمة الشيخ محمد سيد طنطاكم شيخ األزى
كمؤسسيا كأنيا فرقة إسبلمية مف حيث عقائدىا، كمفاىيميا، كنبذة تعريفية عنيا إال أنيا قكبمت 

 .  (1) بالرفض كالتكفير
كىك عبارة عف خطبة عيد األضحى التي ألقاىا ، الميرزا غبلـ احمد تأليؼ : الخطبة اإلليامية .4

يح المكعكد، كالميدم المنتظر، كيفند الميرزا غبلـ أحمد، يذكر فيو مبادءه كآراؤه عف المس
 .  (2) غيرىا

: كقد ألفو الميرزا غبلـ أحمد القادياني بمساف عربي، ليحكـ في الخبلؼ الذم سر الخالفة  .5
حصؿ بيف أىؿ السنة كالشيعة كفيو قد كقؼ مع العرب، كتناكؿ فيو مسألة الميدم، كحقيقة 

 حسب زعمو.   (3) الخبلفة بعثتو كالكاجب عمى السنة كالشيعة اتباعو إلقامة
ـ، كلكنو 1899ؼ ميرزا غبلـ أحمد القادياني ىذا الكتاب سنة يألت: المسيح الناصري في اليند .6

ـ، كأشار في ىذا الكتاب إلى 1918سنة  تشريف الثاني  21طبع ألكؿ مرة بعد كفاتو في 
لببلد، كصمبو، كحياتو كشفائو لممرضى، كسياحتو في ا ػ عميو السبلـػ مكضكع عيسى المسيح 

 . (4) كمكتو في اليند
كقد ألفو الميرزا غبلـ أحمد كذكر فيو نبذة مف عطاء اهلل، كرحمتو لو، كذكر  :مواىب الرحمن .7

 ،  (5) نبذة مف عطاء اهلل كرحمتو عف عقائدىـ، كذكر تعميـ الجماعة

                                                 
ثمة مف المؤلفيف، )تميـ أبك دقة، ىاني طاىر، محمد شريؼ عكدة...، الجماعة اإلسبلمية عقائػد كمفػاىيـ، الناشػر: الشػركة    (1)

 كممة الناشر بتصرؼ. ()ب ـ، ص2005ىػ/1426الشركة اإلسبلمية المحدكدة،  المممكة المتحدة، 
( )أ القاديػػاني، ميػػرزا غػػبلـ أحمػػد، الخطبػػة اإللياميػػة، الشػػركة اإلسػػبلمية المحػػدكدة، المممكػػة المتحػػدة، الطبعػػة الحديثػػة، ص   (2)

 كممة الناشر، بتصرؼ.
ىػػػ/ 1428القاديػػاني، ميػػرزا غػػبلـ أحمػػد، سػػٌر الخبلفػػة، الشػػركة اإلسػػبلمية المحػػدكدة، المممكػػة المتحػػدة، الطبعػػة الحديثػػة،    (3)

 كممة الناشر، بتصرؼ. ()أ ـ، ص2007
الكبػابير،  ،القادياني، ميرزا غبلـ أحمد، المسيح الناصرم في اليند، المطبعة األحمدية، الجماعة اإلسبلمية األحمدية، حيفػا   (4)

 كممة الناشر، بتصرؼ.( ـ، ص )أ2004ىػ/1425، 3الكبابير، ط
محػػػدكدة، المممكػػػة المتحػػػدة، الطبعػػػة الحديثػػػة، القاديػػػاني، ميػػػرزا غػػػبلـ أحمػػػد، مكاىػػػب الػػػرحمف، الشػػػركة اإلسػػػبلمية ال   (5)

 كممة الناشر، بتصرؼ.( )أ ـ، ص2006ىػ/1427
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حة كالبميغة، نظما ميرزا غبلـ أحمد القادياني، كقد ألفو بالمغة العربية الفصيتأليؼ  :نور الحق  .8
عماد الديف ،القسيس ردٌ  ىكـ، ك 1894كطبعو في شباط  ػحسب زعمو  ػ كنثرا بتأييد إليي خاص

المرتد عف اإلسبلـ، كالذم ألفو إثر نقاشات حادة بيف المسمميف كالمسيحييف، ىزمت فيو 
عمى مطاعف ذلؾ القسيس، خصكصا أف ذلؾ القسيس كاف مرتدا عف كردَّ فيو  المسيحية.

إلسبلـ، فطعف في تأليؼ الميرزا غبلـ أحمد، كأشار في طعكنو عمى فصاحة القرآف الكريـ، ا
كحرض الحككمة البريطانية عمى  ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػكشف ىجكما شرسا عمى رسكؿ اهلل 

)اإلسبلـ )ميرزا غبلـ أحمد كإماـ ميدم كمسيح مكعكد، ثـ تناكؿ مسألة الجياد. كذكر بأف: 
 .  (1) ((ضد معارضي اإلسبلـ ميما كانت الظركؼ يأمر بالقتاؿ

ال ) فشتاف بيف كتب ىذا المفترم، كبيف كتاب اهلل ػ تعالى ػ الذم َٚ  ِٗ ِٓ ٠ََذ٠ْ ٓ ث١َْ ِِ  ًُ ٌْجَبِط ِٗ ا ال ٠َؤْر١ِ

١ذٍ  ِّ ٍُ َح ْٓ َحِى١ ِِّ  ًٌ ِٗ رَِٕض٠ ٍْفِ ْٓ َخ ِِ) (2)  . 

 ور، أىميا: الغزير لميرزا غالم أحمد يدل عمى عدة أموىذا االنتاج 
: إف ىذا العدد مف الكتب التي كتبيا الميرزا ال يمكف أف تككف مف بنات أفكاره، كليست األمر األول
 ، فمنيا ما ألفو ىك، كمنيا ما أٌلفو أتباعو مف بعده.مف كتاباتو

أنو  كىذا الكـ اليائؿ مف كتبو المنشكرة، ذات الكمفة العالية في النشر مف الناحية المالية، دليؿ عمى
ؽ األمكاؿ عمى الميرزا سابقا، دكغمدعكـ بصكرة مباشرة مف جية خارجية ال تحسب لمماؿ حسابا، 

 كعمى أتباعو الحقان، لنشر أفكار ىذه الفرقة الضاٌلة الميضٌمة.
كىذه الجية الداعمة ىي بريطانيا، التي كانت تحاكؿ كضع مكضع قدـ ليا في اليند، فكجدتو خير 

ٌطف ليا العباد بدعكتو الخارجة عف اإلسبلـ، كالمبطمة لمقاكمة المحتؿ مف ييمىكّْف ليا في  الببلد، كييكى
 .ضده كالجياد

: أف االمكر لـ تتكقؼ عند نشر كتبو فحسب، بؿ ساعد المحتؿ االنجميزم في نشر األمر الثاني
صى دعكتو في العالـ كالمحافؿ الدكلية، محاكال إبعاد الناس عف االلتفات إلى المسجد األق

 كفمسطيف، مما ميد لمدعكة البريطانية إليجاد الكطف القكمي لمييكد في فمسطيف.

                                                 
القاديػػػػػػاني، ميػػػػػػرزا غػػػػػػبلـ أحمػػػػػػد، نػػػػػػكر الحػػػػػػؽ، الشػػػػػػركة اإلسػػػػػػبلمية المحػػػػػػدكدة، المممكػػػػػػة المتحػػػػػػدة، الطبعػػػػػػة  الحديثػػػػػػة،    (1)

 كممة الناشر، بتصرؼ. ( ـ، ص)أ2007ىػ/1428
 . 42سكرة فيٌصمت، اآلية    (2)
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قامة القنكات  األمر الثالث: الدعـ الكبير لنشر أفكاره في العالـ، فيما يزيد عمى مئة كثمانيف دكلة، كا 
 الفضائية لتغيير أفكار المسمميف، ككذلؾ أفكار اآلخريف مف أصحاب الديانات األخرل.

 

 مب الثامن: الردود عمى كتبو:المط
 

كمف الكتب التي ألفت كتبيا، كتفنيد مف الصعب إحصاء الردكد التي تصدت لكشؼ حقيقة األحمدية 
 في الرٌد عمى الفرقة األحمدية ما يأتي :

كاف مف أىـ نقاط المشتغميف " أثر البيئة في ظيكر القاديانية، لمحمد شامة، الذم يقكؿ في مقدمتو: .1
يارات الفكرية، ىك البحث عف منابعيا، كالكشؼ عف المؤثرات التي تكجييا كي بدراسات الت

ضارة بالمجتمع، أك تدعيميا إف كاف كجكدىا خيران لمفرد  ػفي نظرىـ  ػت ػيستطيعكا مكاجيتيا إف كان
ذلؾ ىك أسمكب المصمحيف، كالداعيف إلى سبيؿ الحؽ في مكاجية التيارات الفكرية، كمنيج  .كاألمة
 .  (1) "يف عمى الدراسات الجامعية.القائم

، كيبحث لمحمد الشكيكي براءة الممة اإلسبلمية مف افتراءات كأضاليؿ الفرقة األحمدية القاديانية .2
 النقاط التالية: مؤلؼ الكتاب في كتابو

  صمى اهلل عميو كسمـ،انقطاع النبكات بعد سيدنا محمد  . أ

  إليو.بؿ رفعو اهلل،ػ عميو السبلـ،عدـ مكت سيدنا عيسى  . ب

لما في ،ػ عميو السبلـ،ػحمدية، بأف الميدم ىك نفس شخص المسيح حض مزاعـ الفرقة األد . ت
 ذلؾ مف ادعاء التقمص عند الشيعة. 

 عمى إنكارىـ الجياد.الرد . ث

 الرد عمى إنكارىـ النسخ في القرآف. . ج

 الرد عمى إنكارىـ عقك بة المرتد. . ح

 .  (2) الرد عمى إنكارىـ كجكد الجف . خ

                                                 
 1ص ـ،1979ػ/ى1399 ،شامة، محمد، أثر البيئة في ظيكر القاديانية، نشر مكبة كىبة، القاىرة   (1)
 ـ.1995كطبع ىذا الكتاب في القدس،   (2)
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كالميدم  ػ عميو السبلـػ ي الرد عمى افتراءات الفرقة القاديانية األحمدية عمى المسيح ػر فػشتنكير الب .3

المنتظر، تأليؼ حسيف الدراكيش، أثبت الباحث فيو بالدليؿ القاطع مف الكتاب كالسنة نزكؿ المسيح 
 ، رٌدان عمى ادعاء الميرزا أنو ىك المسيح المكعكد.  (1) عميو السبلـ

لمجكانب اليامة المتعمقة فيو تعٌرض  .البسيط  مكسىتأليؼ مدية في ميزاف اإلسبلـ، الجماعة األح .4
لقاء الضكء عمى مؤسسيا كمكاف  باألحمدية، فجاء ذلؾ عمى شكؿ عرض لمعتقداتيا كمبادئيا أكالن كا 

تأسيسيا الكاقع في قادياف باليند، أما القسـ اآلخر مف الكتاب فجاء عمى شكؿ دحض دعاكل 
ة مف خبلؿ األدلة كالبراىيف الثابتة في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة، مفٌندان معتقدات ىذه القادياني

بعض المسائؿ االعتقادية كالتي  عمىالجماعة المرتدة، كأخيران تفٌرد الجزء األخير مف الكتاب بالتأكيد 
منييان ، لمسيحدخمت مف خبلليا تمؾ الطائفة محاكلة البحث كالتضميؿ كقضية الميدم المنتظر كا

كصكر مؤسس حركة  ػعمى حد زعميـ  ػسيح ػمػالكتاب بممحؽ يشمؿ عمى بعض الرسكمات لمسيد ال
 حمدية كخمفائو.ألا

 ختـ النبكة، لمشيخ الحافظ محمد جكندلكم. .5

 سكداء القادياني، محمد عمي األمر تسرم. .6

 سير المصنفيف، محمد يحيى. .7

 لمشيخ الحافظ محمد إبراىيـ السيالككتي. ػ عميو السبلـػ شيادة القرآف في نزكؿ عيسى  .8

 عقائد القادياني، لمشيخ ثناء اهلل األمر تسرم. .9

 فاتح قادياف، لمشيخ ثناء اهلل األمر تسرم. .11

 فتنة القاديانية، لمبمغ قادياني سابؽ عتيؽ الرحمف عتيؽ.كتاب  .11

 .  (2) بخيت الفرؽ القديمة كالمعاصرة في التاريخ االسبلمي، لمدكتكر بخيت محمد حسف .12

 .  (3) القاديانية، الحنفي، أحمد رضا خاف .13

 .  (4) القاديانية دراسات كتحاليؿ، لمشيخ إحساف إليي ظيير .14

 

                                                 
عمػػى المسػػيح عميػػو السػػبلـ كالميػػدم  تنػػكير البشػػير فػػي الػػرد عمػػى افتػػراءات الفرقػػة القاديانيػػة األحمديػػة، ،الػػدراكيش، حسػػيف   (1)

 .القدس، فمسطيف، 1ـ، ط1998ىػ/1418، 1المنتظر، ط
 ـ. 2001/ىػ1421 ،1غزة، ط ،الناشر: مكتبة آفاؽ   (2)
 اليند. -تعريب: محمد جبلؿ رضا،  أكاديمية رضا بكمبام   (3)
 ـ. 2005/ىػ1426طبع سنة  (4)
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 .  (1) ما ىي القاديانية، المكدكدم أبك األعمى .15

 لياس برني.إالمذىب القادياني، لبركفيسكر  .16

 الياس برني.تأليؼ مقدمة المذىب القادياني،  .17

 هلل معمار األمر تسرم.محمدم باكت بؾ لمشيخ عبدا .18

 .  (2) نزكؿ المسيح، اليندم، محمد أنكر شاه الكشميرم .19

 .غالب بف عمي العكاجي تأليؼفرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ، كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا،  .21
 إلى غير ذلك من الكتب التي صدرت في الرّد عمى ىذه الفرقة.

 
ف ىذه الكتب كأمثاليا، التي صدرت كما زالتك    تصدر في فمسطيف، كخارجيا تظير عدـ رضى  ا 

العمماء عف ىذه الطائفة كأتباعيا؛ ككنيـ خرجكا عف ديف االسبلـ، كجماعة المؤمنيف، كجماعة 
المسمميف الذيف تصدكا بقكة لدعكة الميرزا غبلـ أحمد، كىـ خير شاىد عمى أف اإلسبلـ صخرة 

ك التاريخ اإلسبلمي الذم يبقى شامخان، ثابتة؛ تتحطـ عمييا كؿ المؤامرت، ميما عظمت، كىذا ى
صمى  ػميما ظيرت مف فرؽ ضالة ممف سمكا أنفسيـ بأنيـ أتباع ىذا الديف كأتباع رسكلو محمد 

ف دينو اإلسبلـ، ىك بحر زاخر  ػاهلل عميو كسمـ  كؿ المؤامرات كالمتآمريف  ييغرؽكىك منيـ براء، كا 
 كيبقى ماؤه عذبا زالال لمناىميف. 

ُُّ ُِٔٛسٖ ) :القائؿ  العظيـ في ىؤالء الممحديفكصدؽ اهلل  زِ ُِ  ُ َّللاَّ َٚ  ُْ ِٙ ِ٘ ا َٛ ِ ثِؤَْف َْ ١ٌُِْطفُِئٚا َُٔٛس َّللاَّ ٠ُِش٠ُذٚ

 َْ ٌَْىبفُِشٚ ْٛ َوِشَٖ ا ٌَ َٚ) (3)  .  

َسَعٝ فِٟ َخَشاثِ (كالقائؿ:  َٚ  ُٗ ُّ َٙب اْس َسبِجَذ َّللّاِ أَْ ٠ُْزَوَش ف١ِ َِ ََٕع  َِّ  َّّٓ ِِ  ُُ ْٓ أَْظٍَ َِ َٚ ُْ ُٙ ٌَ َْ ب َوب َِ ٌَـئَِه  ْٚ َٙب أُ

 ٌُ ُْ فِٟ ا٢ِخَشِح َعَزاٌة َعِظ١ ُٙ ٌَ َٚ  ٌٞ ١َْٔب ِخْض ُْ فِٟ اٌذُّ ُٙ ٌ َٓ َ٘ب ااِلَّ َخآئِف١ِ ْغِشُة * أَْ ٠َْذُخٍُٛ َّ ٌْ ا َٚ ْشِشُق  َّ ٌْ ِ ا لِِلّ َٚ

 ٌُ اِسٌع َع١ٍِ َٚ َّْ َّللّاَ  ْجُٗ َّللّاِ اِ َٚ  َُّ ْا فَثَ ٌُّٛ َٛ ب رُ َّ  .  (4) ) فَؤ٠ََْٕ
 لمطمب التاسع: ادعاؤه أنو الميدي المنتظر والمسيح الموعود:ا
 

                                                 
 ـ. 1928\ىػ1402، 2الناشر: دار الفكر، الككيت،  ط   (1)
: بباكسػػػػػػػػػتاف 2ـ، ط1965ىػػػػػػػػػػ، 1385: بحمػػػػػػػػػب، 1يػػػػػػػػػع كالترجمػػػػػػػػػة: طالناشػػػػػػػػػر: دار السػػػػػػػػػبلـ لمطباعػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػر كالتكز  (2)

ـ، 1992-ىػػ1412: ببيػركت 5ـ، ط1982 /ىػػ1402: بالقػاىرة 4ـ، ط1981/ىػػ1401: ببيركت 3ـ، ط1975/ىػ1395
 ـ. 2005/ىػ1426: بالقاىرة 6ط

 . 8سكرة الصؼ، اآلية    (3)
 .115 ك 114سكرة البقرة، اآليتاف   (4)



21 
 

حمد القادياني، كأراد أف يحقؽ طمكحو في إرضاء مف اختاركه ليذه ألما كثر اتباع الميرزا غبلـ   
الميمة، كيظير ليـ التكجو الصادؽ كاألميف تجاىيـ لتحقيؽ مصالحيـ، كدكف أف يعبأ بأحد أخذ 

ػ مة، فأعمف بأنو المحدث الذم يتمقى أكامره مف اهلل ك ىذه الرسالة المزعيكابر كيعض النكاجذ عمى 
دّْث يتمقى التف الميرزا غبلـ أحمد أنو مي ػ، أعمـ1889)أكائؿ السنة )كفي ، تعالى ػ ف مف اهلل ػديػحى
قد أذف لو أف يأخذ البيعة مف الناس عمى ىذا األساس، فالتىفٍَّت حكلو ،تعالىػكأف اهلل ، تعالى

كأعمف في الكقت نفسو أنو مجدد العصر، كأف العناية اإلليية قد  ػ المريديف ػة ممف ييدعىٍكفى مجمكع
عمى الحديث الشريؼ  التفاؼكىذا االدعاء ،   (1) ((اختارتو ليجدد لؤلمة اإلسبلمية أمكر دينيا

 .  (2) ((إن اهلل يبعث ليذه األمة عمى رأس كل مائة سنة من يجدد ليا أمر دينيا))القائؿ: 
ـ أنو 1891)في سنة )أنو مجدد القرف الذم ىك فيو ثـ أعمف بعد سنتيف الميرزا كىكذا ادَّعى 

استنادا إلى ما ركاه الحاكـ، في حديث إسناده  (3)،((الميدم المكعكد، كأنو أيضا المسيح المنتظر
اليمو، مف . بمعنى أنو آت بيدم المسيح كتع  (4) (()ال ميدم إال عيسى بف مريـ)ضعيؼ، قكلو: 

)لما )بىثّْ السبلـ كالرحمة كالتعاطؼ في العالـ. كالذم دعاه إلى ذلؾ كساكس كانت تأتيو يقكؿ فييا: 
بمغت أشد عمرم، كبمغت أربعيف سنة، جاءني نسيـ الكحي، بعنايات ربي، ليزيد معرفتي كيقيني، 

ا الصالحة، فكنت ال كترتفع حجبي، كأككف مف المستيقنيف، فأكؿ ما  فتح عمي بابو، كانت الرؤي
ني رأيت في تمؾ األياـ رؤيا صالحة صادقة، قريبان مف  أرل رؤيا اال جاءت مثؿ فمؽ الصبح، كا 
ألفيف أك أكثر مف ذلؾ، منيا ما ىك محفكظ في حافظتي، ككثيرا منيا نسيتيا كلعؿ اهلل يكررىا في 

 .  (5) ((كقت آخر
دافعا عف نفسو بأنو المسيح المكعكد، فمـ كقد حرص عمى إيجاد سبب يجمع بو أتباعو كالناس، م

ىكاإلشاعة التي حيكت ليتخذ منيا  :يجد سببا إال أف يستمر في دعكتو، كيقكؿ بأف المسيح المكعكد
ككاف قبرا  ػعميو السبلـ  ػشماعة يستظؿ بيا فكانت اإلشاعة تتمثؿ بكجكد قبر مزعكـ لمسيد المسيح 

)إنو المكتشؼ ليذا القبر، )عمى ىذا النحك بقكلو: ساؼ ككاف إدعاؤه إ لكلي ىندم يدعى يكسؼ

                                                 
 ، بتصرؼ.22عمى،  ما ىي القاديانية، صالمكدكدم، أبك األ   (1)
 باب ما يذكر في قرف المائة. 4291ىػ، رقـ 1389، 1بيركت، ط -سنف أبي داككد، كتاب المبلحـ، دار الكتب العممية   (2)
 .12القادياني ، حقيقة الكحي ، ص   (3)
، 6348، بػػػػرقـ 7-6ىػػػػػ، ج1408، 2األلبػػػػاني، محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف، ضػػػػعيؼ الجػػػػامع، المكتػػػػب اإلسػػػػبلمي، بيػػػػركت، ط   (4)

 كخبلصة حكـ األلباني أف الحديث ضعيؼ.
 .  106القادياني ميرزا غبلـ أحمد، التبميغ، ص   (5)
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كأنو باكتشافو ليذا القبر، قد حمَّت فيو ركح المسيح كقكتو، كأنو ىك الميدم المنتظر، فيك بركح 
المسيح، ككصفو الميدم يجدد أمر الديف، كيككف ما يقكلو ىك الحؽ، كليس ألحد أف ينكره، ليس 

 .  (1) ((في جسدهىذا فحسب بؿ يدعى أف البلىكت قد حؿ 
)إف اهلل )ليؤكد بأنو المسيح المكعكد كالميدم المنتظر قائبل عف نفسو: عدة أساليب ثـ بدأ بانتياج 

المكعكد؛ ألف  كسمي المسيح أرسؿ رجبلن كاف نمكذجان لركحانية عيسى، كقد ظير في مظيره،
 .  (2) ((حدت بوالحقيقة العيساكية قد حمت بو، كمعنى ذلؾ أف الحقيقة العيساكية قد ات

كسرت دعكتو في صفكؼ أتباعو، كفي صفكؼ الجيمة مف المسمميف كالمنتفعيف منيـ سرياف النار 
في اليشيـ، كمف كذب كذبة فصدقيا فيقكؿ أحد أتباعو كىك المكلكم عبد الكريـ في خطبة جمعة 

كّْميكا المسيح المكعكد في كؿ ما يشجر بينكـ ك ) لو: تؤمنكا بو كما آمف )كاعممكا أنكـ إف لـ تيحى
كنتـ إلى حد كبير مف الميفىرّْقيف بيف رسؿ اهلل كغير ،ػ صمى اهلل عميو كسمـ،الصحابة بالنبي الكريـ 

 صمى اهلل عميو كسمـ ػ:اف بيف قكؿ الميرزا كقكؿ الرسكؿ ،كشتٌ .   (3) ((األحمدييف
عيسى بن مريم ألنو ليس ، أمياتيم شتى، ودينيم واحد، وأنا أولى الناس بلعالت إخوة األنبياء))

نو نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع، إلى الحمرة والبياض، بين  بيني وبينو نبي، وا 
ن لم يصبو بمل، فيقاتل الناس عمى اإلسالم، فيدق الصميب، ويقتل  ممصرتين، كأن رأسو يقطر، وا 

، وييمك اهلل المسيح الدجال، الخنزير، ويضع الجزية، وييمك اهلل في زمانو الممل كميا إال اإلسالم
وتقع األمنة في األرض حتى ترتع األسود مع اإلبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويمعب 
الصبيان بالحيات ال تضرىم، فيمكث في األرض أربعين سنة، ثم يتوفى، فيصمي عميو 

 .  (4) ((المسممون
ألنيـ يعتقدكف بأف  ؛كفار ػحسب زعميـ  ػ( ()أىؿ السنة)كاعتبر األحمديكف بأف جميع المسمميف 

، بؿ ىك رجؿ كذاب أشر، كىك أحد الكذابيف  ،القادياني رجؿ أحمؽ يٌدعي النبكة ًليٍّ كليس بنبي كال ًبكى
 عنيـ.، صمى اهلل عميو كسمـ،الذيف أخبر الرسكؿ 
عمى ،ميزأم اختيار اإلنج،ختيار الكقع ا)) خكنة اإلسبلـ أغا شكرش كشميرم: يقكؿ صاحب كتاب

الميرزا غبلـ أحمد القادياني لتحقيؽ ىذا اليدؼ، كقد ظير في بداية األمر في مظير المتكمـ؛ الذم 
                                                 

 . 213أبك زىرة، محمد، تاريخ المذاىب اإلسبلمية، دار الفكر العربي، القاىرة، دكف ذكر تاريخ لمطبعة، ص   (1)
 .  77صالندكم، أبك الحسف، القادياني كالقاديانية،    (2)
 .23المكدكدم، أبك األعمى، القاديانية، ص  (3)
  .2182األلباني، السمسمة الصحيحة،    (4)
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ثـ ككف جماعة مف أتباعو في عاـ  كاف يجادؿ اآلباء اليسكعييف الذيف كانكا يكاجيكف اإلسبلـ.
ـ 1888عاـ  ثـ أعمف دعكاه عف ككنو مجددان، كفي (()مميـ مف اهلل)ـ كادعى أنو محدث 1891

ـ، أنو ىك المسيح المكعكد كما 1891أعمف أف اهلل أمره بأخذ البيعة مف المسمميف، كادعى في عاـ 
 .  (1) ((اخترع لنفسو مصطمحان جديدان، كىك أنو نبي ًظمّْي

  كصدؽ اهلل العظيـ، إذ يقكؿ:

َٛ ٠ُْذَعٝ) ُ٘ َٚ ٌَْىِزَة  ِ ا ِٓ اْفزََشٜ َعٍَٝ َّللاَّ َّّ ِِ  ُُ ْٓ أَْظٍَ َِ َٚ  َٓ ١ ِّ ََ اٌظَّبٌِ ْٛ ٌْمَ ِْٙذٞ ا ُ ال ٠َ َّللاَّ َٚ  َِ   . (2) (اٌَِٝ اإِلْسال

  (3)((النار منفميتبوأ مقعده  د عمي كذباتعمّ  من))القائؿ: ، صمى اهلل عميو كسمـ ،كصدؽ رسكؿ اهلل
عو كعميو فإف ىذا القادياني كضع شركطان ليقبؿ بيا مف أراد الدخكؿ معو، فكضعيا ليطمؽ عمييا أتبا

، يريد بذلؾ أف بحذك خذك رسكؿ اهلل محمد ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ في بيعة العقبة اسـ البيعة
 كالرضكاف، كشتٌاف بيف البيعتيف.

 
 المطمب العاشر: ردود الفعل عمى ادعائو النبوة:

 

، قكبمت دعكل الميرزا بأنو المسيح المنتظر باستنكار شديد، إذ تصدل ليذه الفتنة عمماء اإلسبلـ
كقادة الفكر باليند في حينيا كحاربكىا بأخبلقيـ كبعمميـ، كاعتبركا المعتنقيف ليذه النٍّْحمىة خارجيف 

بكا بالفكرة القاديانية أشد ترحيب، ألنيا تضفي قد رحَّ  كاليندكس في اليند أما عف دائرة اإلسبلـ، 
كعف مكة  ػ و كسمـصمى اهلل عمي ػعمى اليند القداسة، كتصرؼ كجو المسمميف عف ديف محمد 

لى مركز قادياف، كالذم أضاؼ عميو غبلـ أحمد  المكرمة، كالمدينة المنكرة، إلى المتنبىء المحمي، كا 
 كأتباعو، ثكب القداسة كاالحتراـ.

كانت ثكرة عمى النبكة المحمدية، كعمى خمكد ) القاديانية ، كما يقكؿ أبك الحسف الندكم: فإف كىكذا 
نيا تخَّطت الخط األخير الذم يفصؿ ىذه األمة عف الرسالة اإلسبلمية، كعم ى كحدة ىذه األمة، كا 

 .  (4) أمـ أخرل، كالذم يعتبر كخط التحديد بيف مممكتيف(

                                                 
 .  17النجار، عامر، القاديانية، ص   (1)
 . 7سكرة الصٌؼ، اآلية    (2)
مى اهلل صػػ صحيح البخارم، البخارم، محمد بف إسماعيؿ، المجمػد األكؿ، الفصػؿ األكؿ،  بػاب: إثػـ مػف كػذب عمػى النبػي    (3)

 .38ص ػ عميو كسمـ
 .129الندكم، أبك الحسف عمي، القادياني كالقاديانية، ص   (4)
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ٌدث الكبير الشيخ محمد أنكر شاه الكشميرم اليندمكي تألفيو كتاب  ندع   (1) قكؿ إماـ العصر الميحى
اعث عمى جمعو كترتيبو: فتنة عمياء كداىية )ككاف الب)التصريح بما تكاتر في نزكؿ المسيح: 

دىياء ظيرت في ببلدنا اليندية، عمى شكؿ الفرقة الميرزائية، التي اٌدعى رئيسيا األكؿ ميرزا غبلـ 
، كتفكه أنو المسيح الذم أخبر رسكؿ ػ عمييـ السبلـػ أحمد النبكة بؿ األفضمية عمى أكثر األنبياء 

لو في آخر الزماف، ثـ دعاه ىذا اليكس إلى دعاكل باطمة كأماني بنزك  ػ صمى اهلل عميو كسمـػ اهلل 
 .  (2) ((عاطمة حتى ساقتو ىذه الدعاكل إلى إنكار شطر مف الديف

ؿي لوي نفسو أف يمتطي صيكة  لذا كاف كما زاؿ كاجبا عمى كؿ مسمـ أف يتصٌدل بشدَّة لكؿّْ مف تيسىكّْ
 ،لتمرير مصالحو الشخصية ؛ىداؼ دنيكيةأللكذب جكاد اإلسبلـ بغير كجو حٌؽ، كيفترم عمى اهلل ا

كما قاؿ األكلكف كتابعييـ إلى يكمنا ىذا، بؿ  ،الذم سيأتييـ ال محالة ػ تعالىػ فميحذركا عقاب اهلل 
ٌب اهلل كرسكلو، كجياد أعداء اإلسبلـ عمى ى أف يرث اهلل األرض كمف عميياػإل . كال بد مف تغميب حي

  أغمى ما يممؾ المسممكف.
َُّٛ٘ب ( :ػ تعالىػ  ؿاق اٌي اْلزََشْفزُ َٛ ِْ أَ َٚ  ُْ َعِش١َشرُُى َٚ  ُْ اُجُى َٚ أَْص َٚ  ُْ أُُى َٛ اِْخ َٚ  ُْ أَْثَٕبُإُو َٚ  ُْ َْ آثَبُإُو ًْ اِْ َوب لُ

َٙبدٍ  ِج َٚ  ِٗ َسُسٌِٛ َٚ  ِ َٓ َّللاَّ ِِّ َٙب أََحتَّ ا١ٌَُِْىُ  َٔ ْٛ ُٓ رَْشَض َسبِو َِ َٚ َ٘ب  َْ َوَسبَد ْٛ رَِجبَسحٌ رَْخَش ِٗ فَزََشثَُّصْٛا فِٟ َسجِ  َٚ ٍِ١

 َٓ ٌْفَبِسم١ِ ََ ا ْٛ ٌْمَ ِْٙذٞ ا ُ الَ ٠َ َّللاَّ َٚ  ِٖ ِش ِْ َ ُ ثِؤ َٟ َّللاَّ  .   (3) )َحزَّٝ ٠َؤْرِ
كىذه اآليات التي نزلت في سكرة التكبة في زمف تآمر فيو الكفار كالمنافقكف عمى اإلسبلـ كنبٌي 

في سبيؿ اهلل باذالن الغالي كالنفيس  ألف ىناؾ مف يجاىد ؛اإلسبلـ، كانتصر اإلسبلـ رغـ كيد ىؤالء
: ػ جٌؿ في عبلهػ كىؤالء ىـ الذيف قاؿ فييـ رب العٌزة  ػتبارؾ كتعالى  ػمف أجؿ إرضاء اهلل 

* َٓ ْحِس١ِٕ ُّ ٌْ َع ا َّ ٌَ َ َّْ َّللاَّ اِ َٚ ُْ ُسجٍََُٕب  ُٙ َّ ِذ٠َٕ ْٙ َُ٘ذٚا ف١َِٕب ٌََٕ َٓ َجب اٌَِّز٠ َٚ( (4)  . 

 
 

                                                 
ىػػػ كقػػد تربػػى عمػػى كالديػػو تربيػػة مثاليػػة، كػػاف معركفنػػا 1292ىػػك العػػالـ محمػػد أنػػكر شػػاه الكشػػميرم، المكلػػكد بكشػػمير سػػنة    (1)

كثػر مػف جيػكد العممػاء المعاصػريف، ككػاف يفكػر دائمػان بالتقكل، ككانت جيكد الشيخ أنػكر رحمػو اهلل فػي مكاجيػة القاديانيػة أ
في إيجاد الطرؽ الكفيمػة لمقضػاء عمػى ىػذه الطائفػة، مػف مؤلفاتػو: إكفػار الممحػديف، التصػريح بمػا تػكاتر فػي نػزكؿ المسػيح، 

 (:الشػػاممة الشػبكة العنكبكتيػة )المكتبػة ،التصػريح بمػا تػكاتر فػي نػزكؿ المسػػيح، تحيػة اإلسػبلـ فػي حيػاة عيسػى عميػػو السػبلـ
http://www.shamela.ws. 

 .40-37الكشميرم اليندم، محمد أنكر شاه، التصريح بما تكاتر في نزكؿ المسيح، ص   (2)
 . 24سكرة التكبة، اآلية    (3)
 . 69سكرة العنكبكت، اآلية    (4)
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 تو وامتدادىا:المطمب الحادي عشر: انتشار دعو 
 

إف انتشار أم أمر ال بد أف يككف لو أتباعو كأعكانو؛ يحممكف أفكاره كتعاليمو، كبنشاطيـ أك 
تقاعسيـ نستطيع الحكـ عمى انتشار مبادئيـ، كعميو فإف انتشار القاديانية مرتبط بارتباط أتباعيا 

، كذلؾ فإنو يعتمد عمى الجية أك الجيات الب تي تقؼ خمفيـ، لذلؾ نرل فكرتيـ كنبييـ المزعـك
، كبدعـو ال متناهو كال محدكد، أثر تأثيرا كامبلن عمى انتشارىا،  اتساع انتشار القاديانية األحمدية اليكـ

إذ لك كانت ىذه الفرقة ممنكعة، كمحاصرة، كمبلحقة، شأنيا شأف كافة الجماعات اإلسبلمية لما 
ثيريف مف أصحاب المناصب كالنفكذ بيـ، كصمت إلى ىذا الحد مف االنتشار، ناىيؾ عف تعمؽ ك

، كعميو فماذا يعني حضكر العديد مف القادة  كقد استسممكا ليـ كتبعكىـ ككأف ذلؾ أمره دبّْر بميؿو
كالزعماء الدكلييف مناسباتيـ، كاإلشادة بأعماليـ، لذلؾ نرل لعبة السياسة كاضحة تماـ الكضكح، 

د أتباع ىذه الفرقة رئيسان لمكزراء في ببلده في بمشاركة قادة الدكؿ كزعمائيا، حتى أصبح أح
الباكستاف، ناىيؾ عف أف أعدادىـ في تزايد مستمر ليس فقط في اليند كباكستاف، بؿ في العالـ 
ف تكاصؿ المسؤكليف مع ساسة العالـ؛ ألكبر دليؿ عمى أف ىناؾ سران خفيان يعممو اهلل،  أجمع، كا 

ف مما القتو القاديانية مف دعـ المؤسسات الييكدية كالراسخكف في العمـ، كمف نكر اهلل بصا ئرىـ، كا 
كالتبشير في أماكف كجكدىـ في فمسطيف، كاليند، كباكستاف، كأكركبا، كبريطانيا، كىامبكرغ، 
ندكنيسيا، ككينيا، كسيراليكف، كنيجيريا، كأمريكا، لخير دليؿ  سبانيا، كسكيسرا، كسيبلف، كماليزيا، كا  كا 

 .(1)عمى سر نشاطيـ
سبلمي، في القرف التاسع عشر ككاف في مقدمة إل)أكركبا قد غزت الشرؽ ا)مف المعركؼ أف ك 

الغزاة بريطانيا التي تكلت اليجكـ السياسي، كالمعنكم، كالمادم، عمى اليند كمصر، كتآمرت عمى 
ية الدكلة العثمانية مما حقؽ ليا النصر عمى اليند اإلسبلمية، حتى عدت حككمتيا المغكلية التيمكر 

رىينة في يد اإلنجميز، كقد ازدادت المسألة سعة كانتشاران عندما تكافؽ كانياؿ الدعـ المالي عمى 
؛ خصكصان أنيا تحارب اإلسبلـ   (2) ((أفراد الجماعة األحمدية حينما سارت بركب الدكلة اإلنجميزية

ضد اإلسبلـ كالمسمميف  مف كراء ستار باختيارىا جانب اإلنجميز الداعـ ليا، كالمكشكفة مكاقفو بأنو
)كقد كافقت الحككمة اإلنجميزية عمى إنشاء قناة )ميما لبس مف أقنعة يتستر بيا عمى سكء أفعالو، 

خاصة بيذه الفرقة تقديرا لدكر القاديانية في كقكفيا إلى جانب االستعمار اإلنجميزم في اليند، 
                                                 

 سف محمكد عكدة. استنتاجات مف مطالعة الكتب عف األحمدية ، كمنيا كتاب : األحمدية عقائد كأحداث ، لح (1)
 .-93القادياني كالقاديانية  دراسات كتحميؿ، ص ،الندكم، أبك الحسف  (2)
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القناة التمفزيكنية تبث بأكثر مف خمس كدعكة القاديانية إلى إلغاء فريضة الجياد اإلسبلمي، كىذه 
عشرة لغة مختمفة في أنحاء العالـ، منيا المغة العربية، كتغطي العالـ كمو برامجيا الداعية لمذىبيا 

، كيمكف إجماؿ ما تبثو ىذه   (1) ((الخارج عف اإلسبلـ، كمف العجيب أف اسميا القناة اإلسبلمية
 الفرقة في الفضائيات بما يمي: 

لفرقة القاديانية تقكـ بالدعاية المعادية ضد حككمة باكستاف، كضد الجماعات الدينية، إف ا .1
 كيساندىا اإلعبلـ الغربي.

باسـ إف الفرقة القاديانية استأجرت قناة لمقمر الصناعي، كبدأت تنشر عقائدىا كأفكارىا  . 2
ب المسمميف، الذيف ىـ بيف الشبا أفكارىاـ كمو، مما يسبب خطران بانتشار في العالاإلسبلـ، ك 

 بعيدكف عف تعاليـ اإلسبلـ.
عبد السبلـ القادياني؛ يسعى بتعاكفو مع بعض الدكؿ اإلسبلمية  إف عالـ الطبيعة المشيكر . 3

لعقد مؤتمر عالمي لمطبيعة لمدكؿ المسممة كدكؿ عدـ االنحياز، كليس الغرض منو إال السيطرة 
 الطبيعة كالكصكؿ إلى المفاعبلت الذرية لباكستاف. عمى جيكد العالـ اإلسبلمي في ميداف عالـ

إنيـ يأمركف الشباب المسمـ، المكجكديف في الدكؿ الغربية؛ العاطميف عف العمؿ بمؿء  . 4
 االستمارات القاديانية، ثـ يقدمكنيـ كبلجئيف سياسييف قاديانييف، كىذا العمؿ يجرم بنظاـ.

لمغات المختمفة، كالنشرات القاديانية، في العالـ عمى إنيـ ينشركف ترجمة القرآف المحرفة في ا . 5
نطاؽو كاسع، كلما كانت ىذه التراجـ كالنشرات تقدـ باسـ اإلسبلـ، كاف ذلؾ سببان لضبلؿ أكلئؾ 

 .  (2) المسمميف الذيف ال يعرفكف عف حقيقة القاديانية(
اجتمع قادة االستعمار  تي:نجميز عمى النحك اآلإلكيمكننا أف نبيف بداية ىذه الفرقة كعبلقتيا با

اإلنجميزم كزعماؤه في لندف، كخططكا الخطط ضد اإلسبلـ، كتكصمكا إلى أنو ال بد مف تدعيـ 
يجاد فرؽ  قكتيـ االستعمارية في القارة اليندية، بعد زكاؿ منيـ تحمؿ اسـ اإلسبلـ، دكلة اإلسبلـ، كا 

دىٍت غيبلـ أحمد الق لمتعامؿ مع  معركفةادياني؛ مف أسرة كتيدـ أصكؿ اإلسبلـ كعقائده، فىكىجى
 عمى النحك اآلتي:عممو  اإلنجميز، ككجدت بو الحامؿ األميف لدعكتيـ ضد دينو كأمتو، كبدأ

 قد ريفع.  -حسب زعمو -أفتى بعدـ جكاز رفع السبلح في كجو اإلنجميز، ألف الجياد  .1

 .(1)الرضخمفاء اهلل في ا -حسب زعمو -ألنيـ  ؛عدـ جكاز الخركج عمى اإلنجميز .2

                                                 
 . 77النجار، عامر، القاديانية، ص (1)
 .  39 -38 المفتي، محمكد، المتنبئ القادياني مف ىك، أكاديمية خاتـ النبكات، دكف تاريخ لمطباعة، ص (2)
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 المطمب الثاني عشر: وفاتو ودفنو:
 

 75ـ، كقد جاكز عمره 1918 أصيب الميرزا غبلـ أحمد بالككليرا كىك في مدينة الىكر، كمات سنة
)كدفف في المقبرة التي سماىا )عامان، كنقؿ جثمانو إلى قادياف التي تبعد عف الىكر ستيف ميبلن. 

عمى قبره "ميرزا غبلـ أحمد المكعكد، كأنزلو أتباعو منزلة ككتب  ػأم مقبرة الجنة  ػ بيشتي مقبرة
كصرحكا بأف زيارة قبره ،صمى اهلل عميو كسمـ  ،األنبياء، كاتخذ أتباعو قبره بمنزلة ضريح رسكؿ اهلل

بارؾ ثبلثة أمكنة ىي مكة ػتعالى ػكقالكا: بأف اهلل  ػ صمى اهلل عميو كسمـ،تعدؿ زيارة قبر الرسكؿ 
 .   (2) ((ف حيث تمكح تجميات الحؽكالمدينة كقاديا

 ىي: مطالبالمبحث الثاني: تطور الفرقة األحمدية بعد وفاة مؤسسيا وفيو سبعة 
 

 تسميتيا باألحمدية: تطور المطمب األول:
 

: ػ ة، لقكلو تعالىػمف التباس عند العامٌ  يكقعسـ "األحمدية" استحسانان، لدل ىذه الفرقة، لما القي 
ًشا ثِشَ ) جَشِّ ُِ ذُ َٚ َّ ُٗ أَْح ُّ ٓ ثَْعِذٞ اْس ِِ  .  (3) (ُسٍٛي ٠َؤْرِٟ 

احب ػـ صػسا)كربما ليذا السبب اشتيرت القاديانية أيضا باسـ األحمدية، كعادة الغربييف أف يطمقكا )
 ػ صمى اهلل عميو كسمـ،الديانة عمى أتباعو، فيقكلكف "المحمدييف"، كيقصدكف أتباع النبي محمد 

كالحقيقة  .  (4) (ػ(عميو السبلم،ػ ح، ك"المكسكييف" عمى أتباع  مكسىالمسيك"المسيحييف" عمى أتباع 
)بؿ تنتسب إلى مؤسسيا الميرزا ) صمى اهلل عميو كسمـ،رسكؿ اهلل الى  تسبتنأف ىذه الفرقة ال 

 .  (5) ((غبلـ أحمد
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 . 15صالنجار، عامر، القاديانية، (1)
  .24ـ، ص1999ىػ/ 1420 ،1لبناف، ط ،العاممي، سميماف الظاىر، القاديانية، الغدير لمدراسات كالنشر، بيركت   (2)
 .6سكرة الصؼ، اآلية  (3)
 . 513، ص2الحفني عبد المنعـ، مكسكعة الفرؽ كالجماعات كالمذاىب كاألحزاب كالحركات اإلسبلمية، ط (4)
 . 1ية دراسات كتحميؿ، صظيير إحساف إليي، القاديان  (5)
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 إلى فرقتين: ة مؤسسياانقساميا بعد وفا المطمب الثاني:

 

 ـ، انقسـ أتباع ىذه الفرقة إلى فرقتيف:1918الميرزا غبلـ أحمد سنة  )بعد كفاة مؤسس الفرقة)
: ككانت بزعامة نكرالديف، كالميرزا بشير أحمد، كىما خميفتا الميرزا غبلـ أحمد الفرقة األولى .1

  القادياني األكؿ كالثاني، كىما يرياف فيو أنو نبي مرسؿ، كأف مف ينكر نبكتو يككف كافران.

زعيـ الفرقة عف طريؽ االنتخاب، فمما مات خمفو بشير أحمد الذم ألؼ كتابا  كقد خمؼ نكر الديف
ذكر فيو أف القادياني أفضؿ مف بعض أكلي العـز مف الرسؿ، كيمكف أف يككف  ،اسماه حقيقة النبكة

 .   (1) ((أفضؿ مف كثير مف األنبياء
اف أتباع ىذه الفرقة يركف )ككانت بزعامة محمد عمي كخكجة كماؿ الديف، كك): الفرقة الثانية.2

بالميرزا غبلـ أحمد مصمحان كليس نبيان، كأف ادعاءه النبكة بأنو خركج عف اإلسبلـ، كىؤالء أطمقكا 
الىكر، كىي المدينة التي مدينة (، كعرفكا كذلؾ بالبلىكرييف نسبة إلى ()األحمدية)عمى أنفسيـ اسـ 

 .  (2) ((كجدكا فييا
تيف الفرقتيف بادعاء النبكة، كما فعؿ الميرزا غبلـ أحمد، ليحافظكا )كلـ يسمح ألحد مف أتباع ىا)

 .(  3) ((عمى انتشار تمؾ الفرقة بيف المسمميف كعدـ  تشكيؾ عكاـ المسمميف بيـ
 :عمى النحو اآلتيحول ىذه الفرقة وقد اختمف العمماء 

القاديانية  نجميز إلتماـ مخططإلف محمد عمي اختير مف قبؿ الساسة اأمنيـ مف كاف يرل  . أ
كامتصاص الستدراج الناس إلى القاديانية  ؛بطريقة يتحاشى بيا مكاجية المسمميف في اليند

 نقمتيـ.

 ىناؾ مف كاف يرل أنو لـ يٌدع النبكة.  . ب
 .  (4) (()كالمسممكف ال يفرقكف بيف ىاتيف الفرقتيف. فيما في نظرىـ سكاء)

كالميدم المنتظر   ،لمدعي بأنو المسيح المكعكدكذلؾ لتبعيتيـ لميرزا غبلـ أحمد المدعي النبكة كا
 كاتحادىـ في حياة الميرزا عمى ىذه األقاكيؿ.

                                                 
 .380الشكعة، مصطفى، إسبلـ ببل مذاىب، ص  (1)
 .380 صالقادياني محمد عمي، حياة محمد كرسالتو،   (2)
 بتصرؼ. 88-86العكاجي، غالب بف عمي، فرؽ معاصرة تنتسب لئلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا، ص    (3)
 .20صالمكدكدم، أبك األعمى، ما ىي القاديانية،    (4)
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 من قاديان في اليند إلى ربوة في باكستان: الفرقةانتقال مركز  المطمب الثالث:

  
 ،)حينما قامت دكلة باكستاف كجزء مف اليند أمر بشير الديف محمكد أتباعو بالذىاب إلى باكستاف

كحصؿ المياجركف إلى الباكستاف عمى أرض في إقميـ  ،قسـ منيـ في مركزىـ في قادياف كبقي
 (1)سمكىا ربكة ،بنكا عمييا مدينة خاصة بيـكىك إقميـ البنجاب الكاقع شرقي باكستاف ، ،جينؾ

َّ ) :_تعالى امتثاالن حسب زعميـ إلى قكلو ٠َْٕبُ٘ َٚ آ َٚ ُٗ آ٠َخً  َِّ أُ َٚ  َُ ْش٠َ َِ  َٓ ٍَْٕب اْث َجَع ٍح َراِد لََشاٍس َٚ َٛ ب اٌَِٝ َسْث

 ٍٓ ِع١ َِ َٚ)
 (2)  

حٍ ): ـ رعبٌٝـ ، ٚاعزجشٚا أْ ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ ٟ٘ جٕخ ٌمٌٛٗ  َٛ ًِ َجٍَّٕخ ثَِشْث ثَ َّ  .  (3) (َو

كىي تماثؿ دكلة الفاتيكاف لممسيحييف في إيطاليا، دكيمة  األحمدييف في باكستاف كاعتبرت ربكة عٌش 
ب مستقمة، كحرس كطني باسـ ىيئة خٌداـ عى مف دكائر كمكاتب كشي داخؿ دكلة، فييا كؿ ما لمحككمة 

آمميف أف يحكلكا أنظار    (4)  .مارس نشاطيا في داخؿ نطاقيا المحدكدكتنظيـ عسكرم، كتي  األحمدية
 ،لمعمؿ عمى تفريؽ األمة اإلسبلمية ،بتكجيو مف اإلنجميز ؛كنبييـ المزعكـ ،الناس إلى دينيـ الجديد

 بتنفيذ مآربيـ.كتحقيؽ أحبلميـ 
 :النشاط السياسي لمفرقة في اليند وباكستان الرابع: المطمب

 

أنيا أقيمت لغرض )) يبدك لنا مف خبلؿ دراستنا لمفرقة األحمدية، كأفكارىا، كعقيدتيا، كسياستيا،
حتبلؿ اليند لدراسة األكضاع ارسمت بريطانيا فرقة برلمانية بريطانية قبؿ حيث أى  ؛سياسي إنجميزم

( مف أجؿ احتبلؿ اليند فجاءت تكصيتيـ بأف أكثر المسمميف يتبعكف (ـ1869ىػ/1286)) ىناؾ
أعمى كقالكا: لك كجدنا شخصان يٌدعي أنو نبي الجتمع حكلو كثيره مف  ان زعماءىـ الدينييف اتباع

ٌمت ىذه المسألة، فمف الممكف أف  الناس، كلكٌف ترغيب شخص كيذا أمر في غاية الصعكبة، فإف حي
نبكة ىذا الشخص بأحسف كجو تحت إشراؼ الحككمة، كفعبلن درست الحككمة مف يقكـ بيذا ترعى 
مت أف يككف مف بيف األسر التي تكالي اإلنجميز، كأف يككف مسممان تتكافر فيو مقٌكمات كفضَّ  ،الدكر

                                                 
ربكة : بقعة كبيرة مف اإلرض ، تقع في إقميـ البنجاب خصصيا ليـ كزير الخارجية الباكستاني ، ظفر اهلل خاف لتككف   (1)

 مركزا عالميا لطائفتيـ ، كسمكىا ربكة ، االستعارة ليـ مف نص اآلية القرآنية . الشبكة العنكبكتية :سبأ نت . 
 .50سكرة المؤمنكف، اآلية    (2)
 .265كرة البقرة، اآلية س   (3)
 بتصرؼ. 362رستـ، سعد، الفرؽ كالمذاىب اإلسبلمية منذ البدايات، ص   (4)
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كاف ك  .  (1) ((الزعامة، خطيبان لبقان، يجيد الجدؿ كالمناظرة، ككجدكا ضالتيـ في أحمد القادياني
كاضحان كؿ الكضكح، مف خبلؿ إلغاء فريضة الجياد كالطعف في العقيدة اإلسبلمية، مف خبلؿ 

سـ إأفكار مؤسسيا الميرزا غبلـ أحمد كطمكحاتو، ككاف ال بد ليـ أف يحققكا طمكحيـ السياسي ب
سف ػىـ أحتبر ػذم اعػ، ال  (2) (()نيرك))فمدكا الجسكر كالركابط مع السياسييف، كعمى رأسيـ )الديف، 

كليـ مركز مقدس في  ػحسب زعميـ  ػ ف الجنس اليندمػذلؾ ألف نبييـ ينحدر م ؛طكائؼ المسمميف
 قادياف. 

كقد حذكا حذك المسمميف بقيادة أمير المسمميف أبي األعمى المكدكدم بمعارضتو فكرة تقسيـ اليند 
رفع مناصب المكظفيف في إلى دكلتيف، محبذيف فكرة كحدة اليند كداعيف كداعميف ليا، ككاف مف أ

خطط لمقاديانييف، كامتاز كىك العقؿ المي  ،أكؿ كزير خارجية لباكستاف ػظفراهلل خاف  ػباكستاف منيـ 
كالسفارات كالمفكضيات خارج باكستاف بالككادر القاديانية، كنشرىـ  بسعيو إلى شحف كزارة الخارجية

ش كالشرطة كمصمحة الطيراف، مما جعميـ في القنصميات عمى مستكل العالـ، كما سٌربيـ إلى الجي
في اإلنقبلب الفاشؿ ضد الدكلة لجعؿ  الباكستانية، كقد سعكا مشاركيف أصحاب نفكذ في الحككمة

 .(  3) ((ـ1951ىػ/ 1371باكستاف كاممة تحت قيادتيـ القاديانية كذلؾ سنة 

الدكائر، كيتحينكف الفرص  مما سبؽ نستنتج أف القاديانييف كانكا يتربصكف بدكلة باكتساف الناشئة
٠َب )كحمـ أسيادىـ اإلنجميز مخالفيف قكؿ اهلل تعالى:  ،مف أجؿ تحقيؽ حمميـ ؛لبلنقضاض عمييا

ُٕٛا أط١عٛا َّللا ٚأط١عٛا اٌش سٛي ٚأٌٟٚ األِش ِٕىُ َِ َٓ آ َٙب اٌِّز٠ْ  .  (4)(أ٠َُّ

 :إلى بريطانيا الفرقة: انتقال مركز المطمب الخامس
 

قد لى بريطانيا إف انتقاؿ ىذه الفرقة مف الباكستاف أمبلحظة تبع لتاريخ ىذه الفرقة المتال يخفى عمى 
ـ تـ نقؿ مركز الجماعة مف 1985ففي عاـ  ،مر ىذه الفرقة في الباكستافأكتشاؼ اجاء بعد 

)خميفة )كالمسمى  ػالميرزا طاىر أحمد  ػ)بعد أف قرر زعيـ الجماعة حينذاؾ )باكستاف إلى بريطانيا 

                                                 
 .20ص القادياني محمد عمي، حياة محمد كرسالتو،   (1)
نيرك: أحد زعماء حركة االستقبلؿ في اليند، كأكؿ رئيس كزراء لميند، تمقى عمكمو في بريطانيا كاف إسبلمي الثقافػة، درس    (2)

فيو مف الييسر كالصراحة مػا حػٌض النػاس عمػى  -صمى اهلل عميو كسمـ –لحقكؽ ككاف يؤكد أف الٌديف بٌشر بو سيدنا محمد ا
 ـ الشبكة العنكبكتية.1964مايك  27 –ـ 1889نكفمبر  14التجاكب معو، كلد في 

 بتصرؼ. 363رستـ، سعد، الفرؽ كالمذاىب اإلسبلمية منذ البدايات، ص    (3)
 . 59النساء، اآلية سكرة    (4)
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( ذلؾ، ًلما فيًرضى عمى جماعتو مف تضييؽ في باكستاف، إلنكارىـ ختـ النبكة بسيدنا (يح الرابعالمس
ًظرى عمييـ تسمية مساجدىـ  .  (1) ((فصدرت الفتاكل بتكفيرىـ،  صمى اهلل عميو كسمـ،محمد  كما حي

يجتمع  ،لبث دعكتيـبالمساجد أك األذاف منيا، كاٌتخذكا آنذاؾ مف لندف مقران ليـ، كأسسكا فييا مركزان 
مف مختمؼ أنحاء العالـ، كيشٌكؿ ىذا المقاء فرصة االلتقاء  الفرقةفيو عشرات اآلالؼ مف أتباع ىذه 

 بقادتيـ، كتقييـ مسيرتيـ، كما يجددكف البيعة لخميفتيـ المزعـك في اليـك األخير مف اجتماعيـ ىذا.
ـ، حيث تـ 2113مف نيساف/إبريؿ عاـ  كقد تكفي زعيميـ الميرزا غبلـ طاىر في الثاني كالعشريف)

 كىك الميرزا مسركر أحمد(.  ،انتخاب الخميفة الخامس لممسيح
)لك كانت ىذه الفرقة ) كانتقدت الفرقة التخاذ مركزىا الرئيسي في بريطانيا ، يقكؿ أحد العمماء:

ج األكبر، ػـ الحػسك ػكلما اختارت إال م ،حقيقة إسبلمية لما اختارت أف يككف مركزىا إال مكة المكرمة
الَ رَٕمُُضٛاْ ) لقكلو تعالى: ،عيد اهلل تعالى  الَّ إً  عيدان كذلؾ لما اختارت  َٚ  ُْ َ٘ذرُّ ِ اَِرا َعب ِذ َّللاَّ ْٙ فُْٛا ثَِع ْٚ أَ َٚ

ب رَْفَعٍُٛ َِ  ُُ َ ٠َْعٍَ َّْ َّللاَّ ُْ َوف١ِالً اِ َ َع١ٍَُْى ُُ َّللاَّ ٍْزُ لَْذ َجَع َٚ َ٘ب  ِو١ِذ ْٛ َْ ثَْعَذ رَ ب َّ  .  (3)   (2) (َْ األ٠َْ

قيمت في أنيا أإف انتقاؿ مركز الفرقة مف اليند إلى باكستاف، كمف ثـ إلى بريطانيا، يؤكد حقيقة 
 ،ىاكانكشؼ سرٌ  ،ا باف حالياكلمَّ  ،منشئييا أفكارلنشر  ،لى باكستافإلت ثـ سرعاف ما تحكٌ  ،اليند

يا ،اللتقاء مصالحيا مع مصالح الى بريطانانتقمت  ،يايكازداد الخكؼ عم ،كصدرت الفتاكل حكليا
 .بريطانيا التي أنشأتيا

 السادس: الفضائيات التي تبث منيا أفكارىا:لمطمب ا
 

 ،)أخذت عمى عاتقيا حماية أتباع ىذه الفرقة)مف أبرز نشاطات الجماعة القاديانية في لندف أنيا 
إنشاء ىذه القناة الخاصة؛ كأنيا أقامت قناة تمفزيكنية خاصة، كقد كافقت الحككمة اإلنجميزية عمى 

تقديران لدكر القاديانية في كقكفيا إلى جانب االستعمار اإلنجميزم في اليند، كىذه القناة التمفزيكنية 
تبث بأكثر مف خمس عشرة لغة مختمفة في أنحاء العالـ، كىي القناة المسماة ب القناة اإلسبلمية 

  .  (4) ((األحمدية

                                                 
 بتصرؼ. 70-66العكاجي، غالب بف عمي، فرؽ معاصرة تنتسب لئلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا، ص   (1)
 . 91سكرة النحؿ، اآلية    (2)
 بتصرؼ. 364رستـ، سعد، الفرؽ كالمذاىب اإلسبلمية، ص     (3)
 .78النجار، عامر، القاديانية، ص   (4)
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ؿي األحٌمديكف كثيران  كىك أحد أتباع  عمى ىذه القنكات كالفضائيات، يقكؿ محمد أحمد النعيـ: كييعىكّْ
)ىذه الفضائية فريدة مف نكعيا، فيي منزىة تماما عف اإلسفاؼ كالمغك كالتأثيـ، )الفرقة األحمدية: 

 .  (1) (_ حسب زعمو_حيث ال رقص كال غناء، كال إعبلنات، كأف البرامج إسبلمية 
كبابير، كفي مسجدىـ المسمى" مسجد محمكد" تستعمؿ اليكـ القاعة كفي مقرىـ في حيفا في ال

كالبرامج الخاصة  السفمية في المسجد كمركز تمفزيكني تتـ فيو إجراء المقاببلت كالمقاءات
التي تستغؿ لضيافة نفسيا فكارىـ، كىي القاعة أكترسؿ إلى أمكنة البث التي تبث منيا  ،باألحمدييف

 .  (2) مييـالكفكد القادمة لمتعرؼ ع
 :فرادىا في العالمأالسابع: عدد  طمبالم

 

)رغـ أنو لـ يمض عمى تأسيس الجماعة األحمدية أكثر مف قرف كنصؼ إاٌل أنيـ لنشاطيـ في 
غداؽ األمكاؿ عمييـ تمكنكا مف االنتشار في عدد كبير مف بمداف الع لـ شرقا االدعكة ألفكارىـ، كا 

ؿ الككمنكلث البريطانية مثؿ: اليند، كباكستاف، كاستراليا، يـ في دك ل دك كغربا، إاٌل أف أكثر كج
كأندكنيسيا، كبريطانيا، كنيجيريا، كجنكب إفريقيا، كصار لمجماعة أتباع في بعض البمداف العربية 

. إال أف بعض أعضاء   (3) مبلييف(( ةكببلد الشاـ، كمصر. كيقدر عددىـ اآلف في العالـ بعشر 
يربك عمى مائة كخمسيف مميكنا، كربما كاف في ىذا العدد شيء مف  ما عمىالجماعة يصؿ بعددىـ 

 .  (4) المبالغة

                                                 
 .  481ـ، ص2008بمناسبة اليكبيؿ المئكم، مجمة التقكل، عدد خاص    (1)
 ـ12/2/2012بناء عمى معاينة لممسجد عند زيارتو بتاريخ    (2)
 .373الفرؽ كالمذاىب اإلسبلمية، ص  ،رستـ، سعد   (3)
قاؿ: إف عدد األحمدييف في العالـ يزيد عمػى مائػة كخمسػيف  12/2/2012، شريؼ محمد عكده في الفرقةفي مقابمة ألمير    (4)

 يكف فردا، كىك رقـ غير صحيح كمبالغ فيو.مم
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  قائد األحمدية وآراؤىا في العبادات، واألحوال الشخصية، ع الفصل الثاني:
 :ائز، والمواريث، وحكم اإلسالم فيياوالجن

 وفيو ستة مباحث ىي:
 عقائد األحمدية. المبحث األكؿ: 
 آراء األحمدية في العبادات. المبحث الثاني: 
 األحكاؿ الشخصية عند األحمدية. المبحث الثالث: 
 آراء األحمدية في الجنائز. المبحث الرابع: 

 يث.آراء األحمدية في المكار  المبحث الخامس: 
 حكـ اإلسبلـ في األحمدية. المبحث السادس: 
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 المبحث األول : عقائد األحمدية وفيو عشرة مطالب ىي: 
 -المطمب األّول: عقيدة األحمدّية  في اهلل عز وجل:

 

فإف  ، لك أٌف الباحث أراد أف يتقٌصى عقيدة األحمدٌية، كمفتريات الغبلـ القاديانػي عمى اهلل تعالى 
كتاب مستقٌؿ، كلكف الباحث سيكتفي بالتمثيؿ، كيحيؿ القارئ إلى المصادر التي ذلؾ يحتاج إلى 

تكسعت في الحديث عف ىذه العقيدة، كمنيا ما نشره العبلمة أبك المكاـر محمد عبد الٌسبلـ، 
 .  (1) في أعماؿ مدٌرس، باليند (بمدة كرنكؿ)المدٌرس بالكمية العربية في 

إف اهلل يصٌمي، )قكؿ مؤسسيا الغبلـ ميرزا أحمد:  ، عٌز كجؿٌ فمف مفتريات ىذه الفرقة عمى اهلل
إٌف اهلل )كقكلو:  .  (2) كيصكـ، كيناـ، كيصحك، كيكتب، كيصيب، كيخطئ، كيجامع، كيكلد، كيجٌسـ(

طكؿ، كعرض، كلو أرجؿ، كأيدو ال تحصى، كأيضان لو أعصاب، كأكتار، كالسمؾ البرقي الممتد  ذك
 .(  3) في الجيات(

)إفَّ اهلل ليسعد أف كشؼ لي الغطاء، ككاف يمازحني ):الغبلـ ميرزا مفتريان عمى اهلل تعالىكيقكؿ 
يستكجب    (5) ((إسمع يا كلدم)في قكلو: )، تعالىػ كيبلحظ أٌف الميرزا يشرؾ باهلل .  (4) ((مراران  كىذا ى

ُ ):ىقاؿ تعال تعالى اهلل عف ذلؾ عمٌكان كبيرا ،لو زكجة ككلد أف يككف اهلل تعالى ُ أََحٌذ، َّللاَّ َٛ َّللاَّ ُ٘  ًْ لُ

ا أََحذٌ  ًٛ ْٓ ٌَُٗ ُوفُ ُْ ٠َُى ٌَ َٚ ُْ ٠ٌَُْٛذ،  ٌَ َٚ ُْ ٠ٍَِْذ  ُذ، ٌَ َّ  .(  6) (اٌصَّ

كما كرد في  ، كمف صفاتو سبحانو كتعالى، تعالىفي الكقت الذم يقر فيو المسممكف بكحدانية اهلل 
  العقيدة الطحاكية ما يمي:

قىديـه ، كال إلىوى غىيريهي  كال شيء! ييعًجزيهي، كىال شيءى ًمثميوي، شىريؾى لىوي،)إفَّ اهلل كىاًحده ال )
  

، دىاًئـه ًببل اٍنًتياءو   . ال يىفنىى كىال يىًبيد، ببل ابًتداءو
ـي  كال يىكيكفي إال ما ييريد.   .ال تىبميغيو األٍكىا

                                                 
 ىػ.1351شكاؿ  21ينظر مجمة الصراط المستقيـ الغٌراء، الصادرة بتاريخ  (1)
 .97، ص2ينظر: كتاب البشرل، المجمد    (2)
 .85ينظر: الغبلـ أحمد القادياني، تكضيح المراـ، ص   (3)
 .85المصدر السابؽ نفسو ، ص   (4)
 .49، ص1لقادياني، كتاب البشرل، الجزء ينظر: الغبلـ أحمد ا   (5)
 .4-1، األيات اإلخبلصسكرة    (6)
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ـي   . كال تيٍدًركيوي األٍفيىا
. ـى  كىال ييشًبوي األنىا

يّّ ال يىمك  ، قىيُّكـه ال يىناـ.حى  تي

ة، رىاًزؽه ببل ميٍؤنة. اجى اًلؽه ًببل حى  خى
افىة، بىاًعثه ببل مىشىقَّة.  مميت ببل مىخى

ٍمًقو فاًتو قىديمان قبؿى خى  .مىا زىاؿى ًبصن

 شيئان.  لـ يىٍزدىٍد ًبكىكًنًيـ

مٍييا أىبىًدٌيان   لٌيا، كذلؾ ال يزاؿ عى  .  (1) ((ككىما كىافى ًبًصفاتىوى أزى
 كما يقكؿ المفترم القادياني، كىك ال يصٌمي كصبلة البشر، كال يصكـ، ،ال يشبو األناـ  عٌزكجؿٌ فاهلل

 كال يناـ، كال تأخذهي ًسنىةه، كال نكـ، كىك حيّّ ال يىمكت، قىيُّكـي الٌسماكاًت كاألرض، كىكى سبحانىوي كتعالى
)قاؿ لي الرب: أنت )قكؿ الميرزا: ال إلو غيره، كليس بحاجو إلى مف ييظًيريهي، أك يىظيىر بو كما ي

 .  (2) ((مني، كأنا منؾ، ظييكرؾ ظييكرم
)ًإفَّ اهلل نزؿ بي كأنا كاسطة بينو )ثيَـّ يدَّعي الميرزا غبلـ أنَّو الكاسطة بيف اهلل كبيف مخمكقاتو بقكلو: 

ينزؿ عمييـ  بياء الذيف كافػ، كىك بذلؾ يدَّعي أنو يتفٌكؽ عمى منزلة األن  (3) ((كبيف المخمكقات
 ػ تعالىػف اهلل ػككاسطة بينيـ كبي جبريؿ عميو السبلـ

                                                 
  .9ػ  8ينظر: الطحاكم، متف العقيدة الطحاكية، ص    (1)
 .73ينيظر: الميرزا غبلـ القادياني، حقيقة الكحي، ص  (2)
 73، صكتاب البرٌية ينيظر: الميرزا غبلـ القادياني،    (3)
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)في )كيٌدعي الميرزا غبلـ أيضان أٌنو رأل  .  (1) (()أٌنو يتمقى الكحي التشريعي)كيدَّعي الغبلـ أحمد: 
 .  (2) ((ميكقع عميياػ تعالىػ)قدَّـ أكراقان كثيرة إلى اهلل )( بأنو: (الكشؼ

قكـ عمى الرؤل كالكشكؼ؟!، كأٌف ىذه األكراؽ تنتظر تكقيع اهلل عمييا، كىذا فما ىذا الديف الذم ي
١ُع ٌ ). تعالى وقكلفي السنة كالجماعة التي تعتقد ك لعقيدة ألىؿ امخالؼ  ِّ َٛ اٌسَّ ُ٘ َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َش ْثٍِ ِّ ١َْس َو

 .(  3) (اٌجَِص١شُ 

أصكؿ  عالىتى اهلل ػا عمػفترياتيذا غىٍيضه مف فىٍيض، مف أىباًطيؿ ىذه الفرقة، الٌتي تخالؼ في مػى
فاهلل سبحانو كجٌمت قدرتو ليس كمثمو شيء، كىك عمى كؿ شيء قدير، كال يكٌقع  ،العقيدة اإلسبلمية

أكراقان لبشر حقير، ككؿُّ شيءو إليو فقير، ككؿُّ شيءو عميو يسير، كال يحتاجي إلى شيء، أك مخمكؽ 
سبحانو كتعالى عما  ربان، كالكؿُّ بحاجة إليو، كفقير إليوميما كاف، كلك كاف نبيان مرسبلن، أك ممكان مق

 .يقكؿ المفترم القادياني عمكان كبيران 
)أثبتت في كؿّْ كممةن منيا مخالفتيا لكسيمتيف )،إٌف أكاذيب كافتراءات الميرزا غبلـ عمى اهلل تعالى

ثانييا معرفة أسماء ك  مف خبلؿ العقؿ كالتأكيؿ كالنظر كالتفكير، أساسيتيف لمعرفة اهلل عز كجؿٌ 
 .  (4) ((كصفات اهلل تعالى

 
 المطمب الثّاني: عقيدة األحمدّية  في المالئكة:

 

)ال تتنٌزؿ، كال مىمىؾي المىكت إلى األرض أبدان، كما المبلئكة إال اسـ )يرل االحمديىكف أٌف المبلئكة: 
كح   .  (5) ((لحرارة الرُّ

كصدؽ اهلل  .هلل الكذب، فالمبلئكة ليست اسـ لحرارة الركحكلقد كذب القادياني فيما قاؿ كافترل عمى ا
ُوزُجِِٗ ) العظيـ إذ يقكؿ: َٚ  ِٗ الئَِىزِ َِ َٚ  ِ َٓ ثِبلِلَّ َِ ًٌّ آ َْ ُو ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ  ِٗ ْٓ َسثِّ ِِ  ِٗ ب أُِٔضَي ا١ٌَِْ َّ ُسُٛي ثِ َٓ اٌشَّ َِ آ

عْ  ِّ لَبٌُٛا َس َٚ  ِٗ ْٓ ُسُسٍِ ِِ َٓ أََحٍذ  ُق ث١َْ ِٗ ال ُٔفَشِّ ُسُسٍِ ِص١شُ َٚ َّ ٌْ ا١ٌََِْه ا َٚ َب  أَطَْعَٕب ُغْفَشأََه َسثَّٕ َٚ  .  (6) (َٕب 

                                                 
 .453، ص 17الركحانية، ج ينظر: مجمكعة الخزائف   (1)
 .255ينظر: حقيقة الكحي، ص   (2)
 .11سكرة الشكرل، اآلية   (3)
 .19ـ، ص1978نظر: سيد سابؽ، العقائد اإلسبلمية، دار الفكر، بيركت، ا   (4)
 .52أنظر: الميرزا غبلـ أحمد، تكضيح المراـ، ص   (5)
 .285سكرة البقرة، األية    (6)
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َْ ) كالمبلئكة ىـ جند اهلل تعالى ُشٚ َِ ب ٠ُْئ َِ  َْ ٠َْفَعٍُٛ َٚ  ُْ ُ٘ َش َِ ب أَ َِ  َ َْ َّللاَّ  .  (1) (...ال ٠َْعُصٛ

، محسكس، ليس ليـ كجكد جسمانيٌ غير )عالـه لطيؼ، غيبٌي، )فالمبلئكة في المفيكـ اإلسبلمي: 
  ، إذان ىـ ليسك اسمان لحرارة الٌركح.  (2) ((يدرؾ بالحكاس، كىـ مف عكالـ ما كراء الطبيعة

ِش َسثِّهَ عز كجؿ: )لقكلو  تعالىػكالمبلئكة ال يتحٌرككف إال بأمر مف اهلل  ِْ َ ُي ااِل ثِؤ ب َٔزََٕضَّ َِ َٚ  َٓ ب ث١َْ َِ  ٌَُٗ

ٌِهَ 
َٰ
َٓ َر ب ث١َْ َِ َٚ ٍْفََٕب  ب َخ َِ َٚ َْ َسثَُّه َِٔس١ًّبَٚ  أ٠َِْذ٠َٕب  ب َوب َِ) (3  ). 

ككبلـ الميرزا عف مكانة المبلئكة التي كىبيا اهلل ليـ تتصادـ مع حقيقة ككظائؼ المبلئكة كمنيا: 
كاستثمارىـ لكقتيـ في الٌطاعة كالعبادة، كتفٌردىـ في ، إلى أنبياء اهلل تعالى تعالى نقؿ رساالت اهلل)

ٌذكر، كصبلة الجماعة، كقياميـ بالٌتسميـ عمى أىؿ الجٌنة، حمؿ عرش الرحمف، كحضكرىـ مجالس ال
 التيتمؾ كظائؼ المبلئكة  (  4) ((كتعذيبيـ ألىؿ الٌنار، كتثبيتيـ المؤمنيف في مكاقع القتاؿ كالجياد

 .األحمدٌيكف ينكرىا
 المطمب الثّالث: عقيدة األحمدّية في األنبياء:

 

)أيعطي كؿ األنبياء حياة لمجيئي، ): وة تظير في قكلإٌف خبلصة عقيدة الميرزا في األنبياء بعام
ػ  كىذا كبلـ مردكد، فالنبكة ختمت بسيدنا محمد .  (5) ((ككؿ كاحد مف الرسؿ مستكر تحت قميصي

ََ ) :تعالى قاؿكبو تمت ألشرائع ككىميؿى ألديف  كالمرسميف فيك خاتـ األنبياء، صمى اهلل عميو كسمـ ْٛ َ١ٌْ ا

ُْ دِ  ٍُْذ ٌَُى َّ ََ ِد٠ًٕبأَْو ُُ اإلْسال َسِض١ُذ ٌَُى َٚ زِٟ  َّ ُْ ِْٔع ُذ َع١ٍَُْى ّْ َّ أَْر َٚ  ُْ  .  (6) (٠َُٕى

، ما عاد ألحد أف يٌدعي النقص في ىذه فركعان ككممت  ،كبعد أف تمت شرائع اإلسبلـ أصكالن 
 .ك الزيادة عمى ىذه الديانة السمحاءأ، الشريعة الغرىاء

اليكـ أكممت لكـ دينكـ" أحكامو كفرائضو فمـ ينزؿ )) :اآلية السابقة  كيقكؿ السيكطي في تفسير
 .  (7) ((بعدىا حبلؿ كال حراـ

                                                 
 .6سكرة التحريـ، اآلية    (1)
 .111ينظر: سٌيد سابؽ، العقائد اإلسبلمية، ص (2)
 .64سكرة مريـ، اآلية  (3)
 .118-113سٌيد سابؽ، العقائد اإلسبلمية، ص   (4)
 .20ينظر: الغبلـ أحمد، حقيقة الكحي، ص   (5)
 .3سكرة المائدة، اآلية    (6)
 ئدة.ينظر: تفسير الجبلليف، السيكطي، تفسير اآلية الثالثة مف سكرة الما (7)
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بحاجة إلى الميرزا ليعطييـ حياة مف ، صمى اهلل عميو كسمـ ،كليس األنبياء كمنيـ سيدنا محمد 
صمى اهلل  محمدفسيدنا ميزم، ػكرغبة المستعمر اإلنج  حياتو المضطربة، كالتي كانت تمثؿ حياة

حٌرركا البشرية مف الفرس كالركـ، كأعطكا حياة رغدة  ، ييـػرضكاف اهلل عم كصحبو و كسمـعمي
 كريمة.

كالميرزا غبلـ نادل بإبطاؿ الجياد كاستعباد العباد، كمنيـ المسممكف لممحتؿ كالمستعمر اإلنجميزم، 
الحياة الذليمة كالعميمة،  في شبو القارة اليندية كغيرىا، فأية حياة أعطى الميرزا لؤلنبياء كالبشر إالٌ 

كما ىذا القميص ليذا المٌدعي الذم تستتر تحتو كؿُّ الرُّسؿ كاحدان كاحدان، فكأف ىذا القميص قد 
 تحكؿ، إلى درع معجز؟!.

 كعمى أنبيائو الكراـ، الذيف ىـ صفكة خمؽ اهلل تعالى تعالى ككبلمو ىذا يدؿُّ عمى جرأتو عمى اهلل
ح القادياني، كتقكلو عمى النبي المعصكـ، سيدنا محمدكمف  كيدٌؿ عمى سذاجة عقمو. صمى اهلل  تبجُّ

 .(1) (()إٌف النبي لو ثبلثة آالؼ معجزة، كلكف معجزاتي زادت عمى مميكف معجزةيقكؿ: )، عميو كسمـ
كالظاىر أٌف الميرزا كاف كما ثبت في سيرتو مختبلن عقمٌيان كمضطربان نفسيان، كلو كسكسات شيطانية 

أٌف المعجزة لمنبي فقط، كالكرامة لمكلٌي فقط، أما اإلىانة ))ككاضح  ،يا معجزات إلييةكاف يظن
 .  (2) ((كاالستدراج فيما لمغىكمّْ فقط

 . كىمكسة ككسكسة كأظفُّ أٌف المميكف معجزة التي أشار إلييا الميرزا غبلـ ما ىي إال مميكف إىانة
)إٌف اهلل أنزؿ لصدؽ )قكلو: ،ػ دنا نكح عميو السبلـحات الميرزا غبلـ مقارنان بينو كبيف سيٌ كمف تبجٌ 

كىذا اٌدعاء مف  .  (3) ((دعكام آياتو كبٌينات كثيرة، لك أينزلت عمى نكح لـ يغرؽ أحد مف قكمو
 الميرزا باطؿ، كال يكجد أٌم دليؿ عمى ما يقكؿ بؿ ىك أقرب إلى اليذياف منو إلى الحقيقة كالبرىاف.

)ًإفَّ اهلل شيد )إذ يقكؿ: ، ٌديؽ عميو السبلـيكسؼ الصٌ سيدنا أفضؿ مف كفي مكطف آخر اٌدعي أٌنو 
 .  (4) ((الناس لى شيادةإلبراءتو بنفسو، بآيات كثيرة، حينما احتاج يكسؼ مف يعقكب لبراءتو 

نبي عميو السبلـ يكسؼ سيدنا إذ أف  عميو السبلـسيدنا يكسؼ بينو كبيف فيقارف نفسو مع الفارؽ 
كلعؿ الميرزا استشعر كذبو كعدـ صدقو،  .غير صادؽ حمد ألميرزا غبلـ صادؽ صٌديؽ، كا

                                                 
 .41الميرزا غبلـ أحمد، تذكرة الشيادتيف، ص(1)
ـ، 1995، 1الػدراكيش، حسػػيف، تبصػػير الفطػػيف بنفحػات مػػف إعجػػاز القػػرآف الكػػريـ، مطبعػة بيػػت المقػػدس، القػػدس، الػػراـ، ط (2)

 .10ص
 . 137الميرزا غبلـ أحمد، حقيقة الكحي، ص (3)
 .50الميرزا غبلـ أحمد، البراىيف األحمدية، ص (4)
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)إنني صادؽ، كمكسى، كعيسى، كداكد، كمحمد صمى اهلل عميو كسمـ كقد )كتكذيب الناس لو فقاؿ: 
صمى اهلل عميو  ػكؿ ػرسػأنزؿ لتصديقي آيات سماكية تربك عمى عشرة آالؼ، كقد شيد لي القرآف، كال

 .  (1) ((ي السمكات، كاألرض، كما مف نبي إال كقد شيد ليكقد شيدت ل ػكسمـ 
ككصمت األمكر بالميرزا غبلـ أحمد حدان ال يمكف تصكره، كال يصدر ما قالو عف المسيح عيسى بف 

مف مرتد يطعف في النبكة كاألنبياء، كأمياتيـ لقكلو فييـ كبلمان تقشعر  إالَّ ، مريـ كأمو عمييما السبلـ
)كاف يشرب الخمر، ككاف عدكَّ الصدؽ، ) مسيح عميو السبلـ: إنوػي الػيقكؿ فمنو األبداف، حيث 

 .  (2) ((متكٌبران، أٌكاالن، يدَّعي األلكىٌية، مجتنبان العبادة، كالزىد غاية االجتناب
جدات المسيح عميو إف  كأمو، بؿٌ ػ عيسى عميو السبلـسيدنا ساءة لاإلكلـ يكتؼ بيذا القدر مف 

)كانت ثبلثة مف جداتو ألبيو  )ىي األخرل مف شطحاتو الشيكانية، فقاؿ في ذلؾ: لـ تسمـ ،السبلـ 
ككذب الميرزا غبلـ أحمد فيما قاؿ، كصدؽ اهلل  .  (3) ((كذا كثبلث مف جداتو ألٌمو بغايا كزانيات!

اِْر لَبٌَذْ ) العظيـ في قكلو: طَََّٙشن َٚ َٚ َّْ َّللاَّ اِْصطَفَبن  ْش٠َُ اِ َِ الئَِىخ ٠َب  َّ ٌْ اْصطَفَبن َعٍَٝ َِٔسبء  ا َٚ

 َٓ ١ ِّ ٌَْعبٌَ   .في ىذه اآلية أبمغ رٌد عمى الميرزا المفترم .(  4) (ا

ُْ أَُن ) :اء في القرآف الكريـ أيضا قكلو تعالىكج ٌَ َٚ َسْسِٕٟ ثََشٌش  ّْ َ٠ ُْ ٌَ َٚ  ٌَ ُْ ٌِٟ ُغال لَبٌَْذ أََّٔٝ ٠َُىٛ

 يـ الصٌديقة العفيفة رضي اهلل عنيا ػ.تكذيبا لمميرزا، كثناءن عطران عمى مر . (  5)(ثَِغ١ًّب

قد فاؽ كؿ تصٌكر، ،عمييا السبلـ  كيرل الباحث أف افتراء الميرزا غبلـ أحمد عمى سيدتنا مريـ
 كتجاكز كؿ الحدكد.

 عقيدة األحمدّية في القرآن الكريم:المطمب الرّابع: 
 .   (6) ((كممات لساني)كالقرآف كممات اهلل، ك )يقكؿ الميرزا غبلـ أحمد في القرآف الكريـ: 

 فغير صحيح .كممات لساف الميرزا أف يككف ك  ،تعالى فحؽ اهلل  اتمكريـ كمالقرآف اليككف  فٍ فأى 

                                                 
 .4لميرزا غبلـ أحمد، تحفة الندكة، صا (1)
 .24-23، ص3الميرزا غبلـ أحمد، مكتكبات أحمد، ج   (2)
 . 3الميرزا غبلـ أحمد، أنجاـ الميـ، ص (3)
 .42سكرة آؿ عمراف اآلية  (4)
 .20سكرة مريـ، اآلية    (5)
 .20الميرزا غبلـ أحمد، حقيقة الكحي، ص   (6)
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ُْ ٠َُٛح )في محكـ التنزيؿ:  تعالىاهلل  يقكؿ ٌَ َٚ  َّٟ َٟ اٌَِ ْٚ لَبَي أُِٚح ِ َوِزثًب أَ ِٓ اْفزََشٜ َعٍَٝ َّللاَّ َّّ ِِ  ُُ ْٓ أَْظٍَ َِ َٚ

 َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َش الئَِىخُ ا١ٌَِْ َّ ٌْ ا َٚ ِد  ْٛ َّ ٌْ َشاِد ا َّ َْ فِٟ َغ ٛ ُّ ْٛ رََشٜ اِِر اٌظَّبٌِ ٌَ َٚ  ُ َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َِ  ًَ ْث ِِ ِْٔضُي  ُ ْٓ لَبَي َسؤ َِ

ِ غَ  َْ َعٍَٝ َّللاَّ ُْ رَمٌُُٛٛ ْٕزُ ب ُو َّ ِْ ثِ ُٛٙ ٌْ َْ َعَزاَة ا ْٚ ََ رُْجَض ْٛ َ١ٌْ ُُ ا ْٔفَُسُى ُْ أَْخِشُجٛا أَ ِٙ َحكِّ ١َْش اٌْ ثَبِسطُٛ أ٠َِْذ٠

 ِٗ ْٓ آ٠َبرِ ُْ َع ْٕزُ ُو َٚ َْ  .(  1) (رَْسزَْىجُِشٚ

 حاديث الّنبوّية:المطمب الخامس: عقيدة األحمدّية في األ
 

)األحاديث التي تخالؼ إليامي تستحٌؽ أف )يقكؿ الميرزا غبلـ أحمد في األحاديث النبكية إٌف: 
يجعؿ إليامو مقياسان  أف ىذا الرجؿ فيبلحظ .  (2) ((نمقييا مع األكراؽ الرديئة في سمَّة الميمبلت

مختؿ العقؿ، أعمى البصيرة، كمف جنايتو عمى الحديث ، لصحة األحاديث، كىك إلياـ مجنكف 
تأكيؿ األحاديث الشريفة التي نزلت بحؽ المسيح عميو السبلـ شرقي مدينة النبكم ما قاـ بو مف 

ف ا)المراد بالرداء األصفر: العمت) يرزا:عند المنارة البيضاء كعميو رداءآف أصفراف فقاؿ الم ،دمشؽ
األرض، كأخاؼ بو  الدكار الشديد الذم قد أىًخرُّ بو عمى مما أيعاني، إحداىا في مقدـ جسمي، كىك

  .(  3) ((عمى نفسي؛ كالعٌمة الثانية: في أسفؿ الجسـ كىي كثرة التبٌكؿ
في مقدـ جسمو  اػبالعٌمتيف المتيف كانت كتأكيمو لمردائيف المذيف يككناف عمى السيد المسيح عميو السبلـ

كىك الدكار الشديد في رأسو، كالعٌمة الثانية كىي كثرة التبٌكؿ كغيره في أسفؿ جسمو تأكيؿ سقيـ عقيـ 
 ىميو السبلـ ػ كحاشالتأكيؿ استيزاء كسيخرية بالمسيح عما أنزؿ اهلل تعالى بو مف سمطاف، كفي ىذا 

 لممسيح أف يككف كذلؾ.
-)إٌف قرية قادياف مشابية لدمشؽ إلخضاعيا إلى ىكاه؛ يقكؿ: األحاديث تحريؼ ى كقد لجأ إل
في الطريؽ الشرقي عند المنارة البيضاء، الذم - أم قادياف -كأٌف اهلل أنزلو في دمشؽ - حسب رأيو

 .(  4) ((مف دخمو كاف آمنان 
 

 المطمب الّسادس: عقيدة األحمدّية  في الجنَّة والنَّار:
 

 :مدية في الجّنةعقيدة األح ( أ)

                                                 
 .93سكرة األنعاـ، اآلية    (1)
 .20/31/75الميرزا غبلـ احمد، اإلعجاز األحمدم، ص    (2)
 .201صالميرزا غبلـ أحمد،  براىيف أحمدٌية،  (3)
 .68الميرزا غبلـ أحمد، إزالة األكىاـ، ص (4)
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)فكرة إنسانية )عنده: التي ىي في الجٌنة كالٌنار، فالجنة  ان عجيب ان غريب ان إٌف لمميرزا غبلـ أحمد رأي
باطنية تتمثؿ في إيماف اإلنساف كأعمالو الصالحة أك الطالحة، كىي التي يبدأ بيا في التمذذ في ىذا 

!؟العالـ الميشاىىد، فينعكس في باطنو اإليماف أعماال ك  فما أسفو تأكيؿ الميرزا غبلـ أحمد . (1)((أنيارن
 لمجنة!.

اؿ ػكنطؽ بذلؾ القرآف الكريـ، ق ،مردكد عميو فالجٌنة دار الخمكد لممتقيف يكـ القيامةكتأكيمو ىذا 
َٓ إِ) :تعالى زَّم١ِ ُّ ٌْ ٍَٙش فِٟ فِٟ َّْ ا َٔ َٚ ْمَعِذ ِصْذقٍ  َجَّٕبٍد  ْمزَِذسٍ  ِعٕذَ  َِ ُِّ ١ٍٍِه  اْدُخٍُٛا ) :تعالى لو، كقك (  2) (َِ

 َْ ُْ رُْحجَُشٚ اُجُى َٚ أَْص َٚ  ُْ ْٔزُ ٌَْجَّٕخَ أَ َْ )، كقكلو تعالى: (  3)  (ا َٙب رَؤُْوٍُٛ ْٕ ِِ َٙخٌ َوث١َِشحٌ  َٙب فَبِو ُْ ف١ِ  .(  4) (ٌَُى

بلـ فالجنة حقيقة كاقعة، كاإليماف بيا كاجب حتمي، كليست فكرة إنسانية باطنية كما يزعـ الميرزا غ
 ؼ الجٌنة كما سبؽ.أحمد في كص

 :عقيدة األحمدية في النار)ب(
)ىي نار منبعيا غضب اهلل كتشتعؿ بالمعصية، )قكؿ الميرزا: ب ،القاديانية في النار ةديعقتتمثَّؿ 

كتتغمب أكال عمى القمب، كىذا إشارة إلى أف أصؿ ىذه النار ىي تمؾ اليمكـ كالحسرات كاآلالـ التي 
 ((ع العذاب الركحاني تبدأ مف القمب أكالن، ثـ تستكلي عمى الجسد كموتأخذ القمكب ذلؾ ألف كؿ أنكا

ُُ )تعالى: ػو ػ، كىذا مخالؼه لقكل(  5) ُْ فِٟ َح١َبرُِى ُْ ط١َِّجَبرُِى َْ٘جزُ َٓ َوفَُشٚا َعٍَٝ إٌَّبِس أَْر ََ ٠ُْعَشُض اٌَِّز٠ ْٛ َ٠ َٚ

١َْٔب َْ عَ  اٌذُّ ْٚ ََ رُْجَض ْٛ َ١ٌْ َٙب فَب ُْ ثِ زَْعزُ ّْ اْسزَ ب َٚ َّ ثِ َٚ ٌَْحكِّ  َْ فِٟ األَْسِض ثَِغ١ِْش ا ُْ رَْسزَْىجُِشٚ ْٕزُ ب ُو َّ ِْ ثِ ُٛٙ ٌْ َزاَة ا

 َْ ُْ رَْفُسمُٛ ْٕزُ ، لذلؾ فيذه الٌنار الحسٌية عند أىؿ السٌنة كالجماعة ستعصؼي بالميرزا كزمرتو   (6) (ُو

ٌْم١َِب): ػ تعالىػ لقكلو  ًَّ َوفَّبٍس َع١ِٕذٍ  فِٟ أَ َُ ُو ََّٕٙ  . ( 7) (َج

                                                 
 .126القادياني ، ميرزا غبلـ أحمد ، حقيقة الكحي ، ص (1)
 .55 -54 افسكرة القمر، اآليت   (2)
 .70سكرة الزخرؼ، اآلية    (3)
 .73سكرة الزخرؼ، اآلية    (4)
 .69الميرزا غبلـ أحمد، فمسفة تعاليـ اإلسبلـ، ص   (5)
 .20سكرة األحقاؼ، اآلية    (6)
 .24سكرة ؽ، اآلية  (7)
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َٓ َوفَُشٚا َعٍَٝ إٌَّبِس أ١ٌََْسَ )تعالى:ػكقكلو  ََ ٠ُْعَشُض اٌَِّز٠ ْٛ َ٠ َب لَبَي فَُزٚلُٛا  ََ٘زا َٚ َسثِّٕ َٚ ٌَْحكِّ لَبٌُٛا ثٍََٝ  ثِب

 َْ ُْ رَْىفُُشٚ ب ُوٕزُ َّ ٌَْعَزاَة ثِ  ، فيذا مصير المكذبيف كالمٌدعيف عمى اهلل غير الحؽ. (  1) (ا

. يصؼ الجٌنة (  2) (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ)تعالى: ػ تفسيره لقكلو مكضع آخر، في معرض كيقكؿ في

نما منشأىيما أمكر ركحانية، سكؼ تشاىد )كالجحيـ بأنيما:  )ليستا مادتيف كيذا العالـ الجسماني، كا 
 .(  3) ((بأشكاؿ متجسمة في عالـ اآلخرة

معقيدة مخالؼ لر بيذه الصكرة كىذا المعنى، يماف الميرزا كأتباعو بالجنة كالناإكمف الكاضح أٌف 
اإلسبلمية ، كيخالؼ عقيدة أىؿ السٌنة كالجماعة، التي تؤمف بالجٌنة كالٌنار الماٌديتيف، كالمتيف ال بٌد 

، كانتياءن بيكـ القيامة، كالحساب، ا اإلنساف في حياتو اآلخرة، بدءان مف الحياة البرزخيةمأف ييعايشي
 .، كاألحاديث النبكية الشريفة الغزيرةيات القرآنية الكثيرةاآل كما تدٌؿ عمى ذلؾ

 
 المطمب الّسابع: عقيدة األحمدّية  في القيامة:

 

الصريحة لمقرآف  كىذا الكبلـ ليس بصحيح لمخالفتو (  4) (()أٌف القيامة ليست آتية)يرل القاديانيكف 
خِ ):  تعالىػ الكريـ، في قكلو َِ ٌْم١َِب َِ ا ْٛ ُُ ث١َِ َع  ال أُْلِس َّ ُْ أٌََّٓ َْٔج ِخ أ٠ََْحَسُت اإِلَٔسب َِ ا َّٛ ُُ ثِبٌَّْٕفِس اٌٍَّ ال أُْلِس َٚ

 ْٛ َ٠ َْ ُٗ ٠َْسؤَُي أ٠ََّب َِ ب َِ ُْ ١ٌَِْفُجَش أَ ًْ ٠ُِش٠ُذ اإِلَٔسب َٞ ثََٕبَُٔٗ ثَ ِّٛ َٓ َعٍَٝ أَْ َُّٔس ُٗ ثٍََٝ لَبِدِس٠ َِ ِخ فَبَِرا ِعظَب َِ ٌْم١َِب َُ ا

َخَسَف ا َٚ ٌْجََصُش  َصَس اٌَِٝ ثَِشَق ا َٚ فَشُّ َوالَّ ال  َّ ٌْ َٓ ا ئٍِز أ٠َْ َِ ْٛ َ٠ ُْ ُش ٠َمُُٛي اإِلَٔسب َّ ٌْمَ ا َٚ ُس  ّْ َع اٌشَّ ِّ ُج َٚ ُش  َّ ٌْمَ

شَ  أَخَّ َٚ  ََ ب لَذَّ َّ ئٍِز ثِ َِ ْٛ َ٠ ُْ ْسزَمَشُّ ٠َُٕجَّؤُ اإِلَٔسب ُّ ٌْ ئٍِز ا َِ ْٛ   .(  5) (َسثَِّه ٠َ
 در:المطمب الثّامن: عقيدة األحمدّية في القضاء والق

 

تعتبر الجماعة األحمدٌية أٌف اإلنساف أماـ القضاء كالقدر عاجز، ال يستطيع أف يحرؾ ساكنان، فتمغي 
 .(  6) نساف، كتقكؿ الجماعة: )إٌننا ال نتحرؾ أماـ القضاء كالقدر(إلإرادة ا

                                                 
 .34سكرة ؽ، اآلية    (1)
 .24سكرة البقرة، اآلية    (2)
 .69الميرزا غبلـ أحمد، فمسفة تعاليـ اإلسبلـ، ص   (3)
 .202األكىاـ، ص الميرزا غبلـ أحمد، إزالة (4)
 .13-1سكرة القيامة، اآلية   (5)
 .113الميرزا غبلـ أحمد، سفينة نكح، ص (6)



42 
 

نساف ميخٌير فيما كاإل .  (1) مف القضاء((،بفتح الداؿ ، ىك: ما ييقٌدر اهلل  تعالى ػكمعمكـ أف ))القىدىرى 
يقدر عميو، كميسٌير في ما ال يقدر عميو، كغير مسؤكؿ عف األمر الذم يككف فكؽ قدرتو، كليس 

 اء كالقدر، بؿ يفٌر مف قدر اهلل تعالى إلى قدر اهلل  تعالى ػ اإلنساف جمادان ال يتحٌرؾ أماـ القض
 

  المطمب التّاسع: عقيدة األحمدّية في الِجنّ 
 

ا ك ءجا ػ صمى اهلل عميو كسمـػأٌف الجٌف طائفة مف البشر، اجتمعكا بالرسكؿ محمد  يعتقد األحمديكف
 .ىـ أناسه عادٌيكف، إال أٌنيـ مسيحيكف عظماء كعباقرةك مف الخارج، فيـ أجانب كغرباء، 

َْ  )قكلو تعالى .يقكؿ الميرزا في تفسير  ُعٛ ِّ ِّٓ ٠َْسزَ ٌِْج َٓ ا ِِّ اِْر َصَشْفَٕب ا١ٌََِْه َٔفًَشا  َٚ َْ ٌْمُْشآ  . (2) (ا

في الخفاء، كليس المراد  ػ صمى اهلل عميو كسمـ ،طائفة مف البشر اجتمعكا بالنبي ،أم الًجفٌ ،)إٌنيـ )
، ( 3)بو نفكس ال يقع عمييا البصر، كقد جاءكا مف الخارج ككانك أجانب كغرباء كليذا سميكا جٌنان(

َّٟ )كىك المراد في قكلو تعالى:  َٟ اٌَِ ًْ أُِٚح َع َٔفَشٌ لُ َّ ُ اْسزَ َّٗ َٓ  أَٔ ْعَٕب لُْشآًٔب َعَججًب ِِّ ِّ ِّٓ فَمَبٌُٛا أَِّب َس ٌِْج  (ا

(4). 
)يظير أنيـ كانكا نصارل، كقد جاء ذكرىـ عف طريؽ )كيردؼ قائبلن في تفسير ىذه اآلية الٌسابقة: 

لؾ جٌنان كعفاريت مسيحية تبمغ الذركة في العظمة كالرقٌي؛ فتصبح بذ ان النبكءة، كيككف المراد شعكب
 .ىذا تصٌكر الميرزا المغمكط لمجف. (5) ((كيؤمف بعض طكائفيا بالقرآف كعباقرة في القٌكة كالصنعة

أٌما الجٌف في العقيدة اإلسبلمية فيـ حقيقة كاقعة، ككاجب اإليماف بيـ، كليسك شعكبان مسيحية تبمغ 
 كما يٌدعي الميرزا غبلـ أحمد. ،الذركة في العظمة كالرقيٌ 

 
 المطمب العاشر: عقيدة األحمدّية في الغيب:

 

فالميرزا يقكؿ: )إٌف ىؤالء القكـ ال يفكركف أف غريبا في اإليماف بالغيب كتأكيمو  ان إٌف لؤلحمدٌية رأي
ال خرجت دعكة اإلسبلـ عف حدكد  الدنيا دار ابتبلء فبل تظير فييا المعجزات بيذه الطريقة قط، كا 

                                                 
 ـ، مادة "قدر".2007 ىػ/ 1428، 2الجكىرم، إسماعيؿ بف حٌماد، معجـ الصحاح، دار المعرفة، بيركت، ط (1)
 .29سكرة األحقاؼ، اآلية   (2)
 .67، ص3الميرزا غبلـ أحمد، بياف القرآف، ج (3)
 .1سكرة الجٌف، اآلية    (4)
 .67، ص3الميرزا غبلـ أحمد، بياف القرآف؛ ج   (5)
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)طمبكا مف سيدنا كمكالنا خاتـ األنبياء المعجزة ) ٌف كٌفار مكة:إالميرزا  ، كقاؿ  (1) اإليماف بالغيب(
أعظـ كأسمى مف أف يرل في  ،تعالى ػ( أم أٌف اهلل ()قؿ سبحاف رٌبي)نفسيا... كلكٌنيـ تمقكا رٌدان 

 .  (2) ((بتبلء كيضٌيع الحكمة مف اإليماف بالغيبالدار ا
)قؿ سبحاف )ؿ مائدة مف الٌسماء كقد رٌد عمييـ بقكلو: كىذا قد جاء رٌدان عمى طمب النصارل بإنزا

)اعممكا يقينان أنكـ باعتقادكـ ىذا ال تجمبكف مصيبة )(، فيقكؿ الميرزا في تأكيمو لرٌدًه عمييـ: (ربي
كبيرة ال مبرر ليا لممسيح فقط، بؿ تحٌطكف أيضان مف شأف اهلل كترتكبكف إساءة شديدة بسبب ىذه 

 .  (3) ((األفكار العبثٌية
الغيب، كلـ يفسح المجاؿ لمميرزا تفٌرد بمعرفة  ،لىيقكؿ الباحث: إٌف اهلل تعا ما سبؽكرٌدان عمى 

 ػ صمى اهلل عميو كسمـ، كلـ يكف الميرزا أعظـ شأنان مف الرسكؿ،تعالى ػكأمثالو التدخؿ في شأنو 
ْٛ ) الذم قاؿ اهلل تعالى في حٌقو بخصكص الغيب: ٌَ ٌْغَ  َٚ ُُ ا ُْٕذ أَْعٍَ َٓ  ١َْت الْسزَْىثَْشدُ ُو ب  ِِ َِ َٚ ٌَْخ١ِْش  ا

ٛءُ  َٟ اٌسُّ ِٕ سَّ َِ) (4)  .   

)كمع أنني ضعيؼ، )قائبلن: ،يكرد الباحث ىذه اآلية رٌدان عمى الميرزا الذم يفترم عمى اهلل تعالى 
كىذا الكبلـ غير  .(  5) ((كضعيؼ البنياف مثؿ بقية الناس الفانيف، كلكٌني أيعطىى قٌكة مف الغيب

 صحيح . 

                                                 
 .169إزالة األكىاـ، ص الميرزا غبلـ أحمد، (1)
 .64تكضيح المراـ، ص الميرزا غبلـ أحمد،  (2)
 .64المصدر السابؽ نفسو، ص (3)
 .188سكرة األعراؼ، اآلية  (4)
 558 الميرزا غبلـ أحمد، إزالة األكىاـ، ص (5)
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 المبحث الثاني : آراء األحمديين في العبادات وفيو سبعة مطالب ىي:
  

 المطمب األول: في الطيارة:
 

كاف لـ تيتـ القاديانية بمكضكع العبادات؛ كالتي تتألؼ مف الغسؿ كالكضكء كالتيمـ...إلخ، ك  
بَّان عمى مكضكع الدعكة إلى اإليماف المزعكـ ميرزا غبلـ أحمد، كما اىتمكا  بنبييـ اىتماميا كاف ميٍنصى

األمكر التي ييبنى عمييا فكرىـ، مف حيث القبمة، كالصبلة، كالحج، كالزكاة، باىتمامان مباشران 
  .زكاج، كالطبلؽ، كالجنائز، كالمكاريثكالكاألحكاؿ الشخصية؛ 

عكدة عف الكضكء كالغيسؿ كعند زيارة الباحث لمقٌر الفرقة األحمدية كسؤالو ألميرىـ شريؼ محمد 
 . (1) "إف غسمنا ككضكءنا ال يختمؼ عف غيسؿ ككضكء المسمميف"أجاب شريؼ قائبل: 

أحدىما مع اثنيف مف أتباع ىذه الفرقة  شريؼ محمد عكدة كعندما زارني في بيتي أمير الجماعة
 ىندم ، كاآلخر مقدسي .

 المطمب الثاني: في الِقبمة:
 

نصافا ليـ كقكالن لمحقيقة ياقبمة ليـ، حيث قبر الميرزا غبلـ أحمد في يتخذ األحمديكف مف قادياف . كا 
يـ في المسجد كجدتيا القبمة التي نتكٌجو إلييا نحف تت قبمما زرتيـ في مسجد الكبابير كتفحَّصعند

المسمميف، كىي الكعبة المشرفة. كيؤكد ىذه الحقيقة ما قامكا بو مف التكٌجو نحك الكعبة عندما 
حيث صمكا متجييف نحك الكعبة المشرفة. كعندما سألت أميرىـ  21/2/2112في بيتي في زاركني 

 .  (2) عف التكٌجو إلى القبمة قاؿ: )) إف قبمتنا ىي قبمة المسمميف((
 

 المطمب الثالث: في األذان: 
 

ي إلى أىؿ السنة كالجماعة، كقد استمعت إليو عند زيارتعف  أذاف أٌما األذاف عندىـ فيك ال يختمؼ 
(، كلـ أىرى فيو أم اختبلؼ()الكبابير)مقرىـ في 

 (3)   . 
 

                                                 
 ـ.12/2/2012ىـ بحيفا بالكبابير بتاريخ ر قمشريؼ محمد عكدة ب الفرقةمقابمة ألمير  (1)
 ـ.13/2/2012زيارة الفرقة في كاف ىذا السؤاؿ عند    (2)
 ـ.13/2/2012ك  12في يكمي مع أمير الجماعة شريؼ محمد عكدة زيارة ليـ كمقابمة   (3)
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 في الصالة: المطمب الرابع:
 

ذا نفسيا الصبلة عند األحمدييف ىي الصبلة  عند أىؿ السنة كالجماعة، كقراءة القرآف نفسيا، كا 
مف  فرض المكقؼ عمييـ الصبلة مع المسمميف صمكا معيـ، كلكنيـ ال يعتبركنيا كيعيدكنيا خكفان 

 اإلحراج ليـ.
)إف ) (()ممفكظات أحمدية)كما يحـر عمييـ الصبلة خمؼ إماـ ال تعرؼ عقيدتو، لما جاء في كتاب 
عقيدتو؟ فقاؿ: ال، إال أف  رجبلن سأؿ غبلـ أحمد: ىؿ يجكز ألحد أف يصمي خمؼ إماـ ال يعرؼ

ف يكذبني فبل يجكز، كلك لـ يصدؽ ك  لـ يكذب فأيضان ال يقؼ عمى عقيدتو، إف يصدقني فيجكز، كا 
 .  (1) ((ألنو منافؽ ؛يجكز

ذا اضطركا لمصبلة في مساجد أىؿ السنة كالجماعة، كلـ تتحؽ ليـ إمكانية االستفسار مف اإلماـ  كا 
فيقكؿ ابف الغبلـ محمكد أحمد كىك يذكر رحمتو لمحج كالتقاءه ، صبلتيـأعادكا عف رأيو في زعيميـ 

كفي أكؿ يـك حيث كانا في الطكاؼ، أدركتيـ الصبلة مع جده مف أمو، كذىب معو إلى مكة، 
كسدت الطرؽ أماميـ مف االزدحاـ، كبدأت الصبلة فأمره جده أف يصمي مع القكـ فصميا معان، كبعد 

إلى البيت قاؿ: ىيا نصمي الصبلة هلل التي ال تؤدل كال تقبؿ خمؼ غير القادياني، فقاما  اعكدتيم
 .  (2) كصميا الصبلة مرة أخرل

ؤكد الحقيقة السابقة في عدـ االعتداد بالصبلة خمؼ مف ال يعتقد بالقاديانية أف الكفد الذم قدـ كي
قاـ ييصمي إمامان بمف معو كبي، كلـ يسمح لي بأف أصٌمي بو كبمف معو إماما،  ،لزيارتي في بيتي

 كلقد أعدت صبلتي التي صميتيا خمفو، شعكران مني بأنيا غير مقبكلة.
مقاببلتي في مدينة نابمس مع أحد أفراد ىذه الجماعة، كسؤالو عف الصبلة خمؼ ككذلؾ ففي إحدل 

كاحد مف أىؿ السينة قاؿ: ))ال تجكز صبلتنا خمؼ مف ال يعتقد بميرزا غبلـ، كنيصٌمي في بيكتنا 
 .  (3) كحدنا، كال نيصٌمي في المساجد العادية((

 
 
 

                                                 
 .164، ص 4ممفكظات أحمدية، ج   (1)
 .36يير، إحساف إليي، القاديانية دراسة كتحميؿ، صظ   (2)
 ـ ظيرا. 30/12/2012بنابمس بتاريخ  الفرقةمقابمة مع أحد أفراد    (3)
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 المطمب الخامس: في الصوم:
 

كمف يقمؿ مف األكؿ عندىـ في الصياـ يصبح  حمديو ثالث أركاف اإلسبلـ،فرقة األالإف الصـك عند 
ألف  ،غذاءالمف  اك مأف يقمعمييـ  كلكنو يشير ػحسب قكؿ زعيميـ الميرزا غبلـ أحمد ػ قكم الكشؼ 

كعندما تجتمع حرارة الغذاء مع حرارة الركح يصير ىناؾ  الغذاء غذاء الجسـ ثـ إشباع الركح.
 .  (1) (()رمضاف)

ىـ أف يحظى بو القمب بالتجمي كتزكية النفس: أف يصير العبد في معزؿ عف شيكات دفالصكـ عن
 النفس األمارة، كعندىا يفتح عمى العبد باب الكشؼ؛ بحيث أف العبد عندىـ يرل اهلل تعالى.

أف  إذا كانت حالتو الصحية سيئة جدا، كما الصكـ إالٌ  أحد  كيٌدعي الميرزا غبلـ أحمد أنو ال يترؾ
اهلل قد رخص لممسافر كالمريض أف يصكـ الكاحد منيـ مف أياـ أخر، كأف اهلل لـ يشترط أف يككف 

ف بعد الصحة كنياية المرض، كأف صكـ المرضى أك ك بؿ يصكم ،أك المرض شديدا ،السفر طكيبل
 يعتبر عند األحمدييف معصية. المسافر

متكاصمة، مما فتح لو باب الكشؼ كقابؿ  كيدعي ميرزا غبلـ أحمد أنو صاـ ثمانية أشير أك تسعة
كلياء ألمما أتاح لو أيضا مقابمة العديد مف بعض كبار ا-حسب زعمو -العديد مف األنبياء 

 .  (2) مف قبؿ اكالصمحاء مف المسمميف الذيف خمك 
 نيف كعمي كفاطمة.مع الحسى  ، محمد صمى اهلل عميو كسمـػقد رآل يقظة الرسكؿ  كأنو مع ذلؾ

في  تعالىكاف يرل االعمدة البيضاء كالخضراء كالحمراء تخرج مف قمبو؛  لتصؿ إلى اهلل كما أنو 
كىك بذلؾ يؤكد أنو لـ يصـ بناءن  األمر الذم أشعر الميرزا بالحب المتبادؿ بينو كبيف اهلل. السماء،

 عمى رغبتو بؿ بناءن عمى أكامر اهلل.  
ية؛ في إجابتيـ عمى سؤاؿ مف سائؿ عف حكـ عمى صفحتيـ عمى الشبكة العنكبكت كقد كردت فتاكل

رجؿ أتى زكجتو في رمضاف، كلـ يغتسؿ حتى الصباح بعد اإلمساؾ، فكاف الجكاب عمى النحك 
)إف الصياـ يعني االمتناع عف األكؿ كالشرب كالجماع، كما يتكجب عمى الصائـ أف يبذؿ )التالي: 

فجر حتى الغركب، كليس مف شركط بدء قصارل جيده لبلبتعاد عف المغك، ككقت ذلؾ يمتد مف ال

                                                 
 ظيران، ككبلـ أحد أفراد الجماعة عف الصياـ. 30/12/2012المقابمة ذاتيا بتاريخ    (1)
 كما بعدىا بتصرؼ. 90ينظر: غبلـ أحمد، تكضيح امراـ، ص  (2)
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، لذا ال بأس لك جامع زكجتو ليبلن، ثـ طمع الفجر كىك جنب،  نيبو الصياـ أف يككف اإلنساف غيرى جي
 .  (1) ((لكف ال بد لو مف االغتساؿ مف أجؿ صبلة الفجر كما ىك معمكـ

 المطمب السادس: في الحج:
 

د بو القصد إلى بيت اهلل الحراـ ألداء أعماؿ الحج ىك الركف الخامس مف أركاف اإلسبلـ، كيقص
  ػ مخصكصة بأكقات مخصكصة، لنيؿ رضا اهلل كمغفرتو، كقد حج رسكلنا محمد عميو السبلـ

،   (2) ((خذوا عني مناسككم))امتثاال ألمر ربو، كعٌمـ الناس أداء المناسؾ كىك يقـك بو كيقكؿ: 
في  ا، كمحاكلة فتح صفحة جديدة مع اهلل عز كجؿانقطاع عف الدني) كيرل القاديانيكف الحج بأنو:

كما ىك يقدـ رأسو هلل عز كجؿ في حالة  ان هلل عز كجؿعيقدـ نفسو طائفالحاج الدنيا كاآلخرة، الحياة 
الحمؽ كالتقصير، كالعبرة عندىـ في الحج التكجو إلى مكة، كليس التكجو إلى قادياف كما يقكؿ 

ان بدكف زيارة قبر الميرزا غبلـ أحمد في اليند، كما أنيـ ، كلكف الحج عندىـ يككف ناقصيـبعض
عز  حيف يمبسكف األبيض ىي مساكاة مف اهلل يفرضيا عمييـ؛ ليركا أنفسيـ بأنيـ سكاسية عند اهلل

  .  (3) كجؿ(
أف زيارة قادياف كاجبة، كأف الحج إلى مكة بغير الحج إلى قادياف حج جاؼ خشيب، ألف  فعتبرك كي

 .  (4) ال يؤدم رسالتو كال يفي بغرضو_  حسب زعميـ_الحج إلى مكة 
)لقد قدس اهلل ىذه المقامات )عتبر القاديانيكف أف قادياف ىي ثالث المقامات الثبلثة، بقكليـ: يك 

 .  (5) (((، كاختار ىذه الثبلثة لظيكر تجمياتو()مكة كالمدينة كقادياف)الثبلثة 
 مخالفان عف الحج الحجعمى ركف حمد أا غبلـ الميرز ماأدخمو بكضكح جمي الباحث رل يلذلؾ 

 في القرآف الكريـ ، كالسنة النبكية المشرفة .ما كرد كاإلسبلمي 
 
 
 
 

                                                 
 ني طاىر مف أتباع ىذه الفرقة، كىك أحد مفكػٌرييا كقادتيا في فمسطيف.ىا (1)
 .7882األلباني، محمد ناصر الديف، صحيح الجامع،    (2)
 ./http://www.islamahmadiyya.netالشبكة العنكبكتية، مكقع الجماعة اإلسبلمية األحمدية الرسمي:    (3)
 .150الرقب، حاضر العالـ اإلسبلمي، ص  (4)
 .42الندكم، أبك الحسف، القادياني كالقاديانية، ص (5)
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 المطمب السابع: في الزكاة:

 

ألم ، ذلك الكتاب ال ريب فيو ىدى لممتقين )) :تعالى  ركف مف أركاف اإلسبلـ حيث يقكؿالزكاة 
 :خمس عمى اإلسالم بني)). كيقكؿ الرسكؿ:(1)نفقون ((،الذين يقيمون الصالة ومما رزقنيم يب

قام يتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم  شيادة أن ال إلو إال اهلل، وأن محمدا رسول اهلل، وا  الصالة، وا 
كىذا األمر يتعمؽ بالجانب االقتصادم في الديف اإلسبلمي الحنيؼ، إذ يجسد فيو .   (2) ((رمضان

تو بإعطاء حؽ اهلل ػ تعالى ػ فيو، كىي الزكاة التي بالماؿ ككيفية تنمي الخالؽ حكمتو لكيفية التعامؿ
 حٌددتيا الشريعة اإلسبلمية كأمرت بأدائيا.

ككاف القاديانيكف يركف بأف كبلـ اهلل تعالى في الزكاة كتحديده لمصارفيا أمر ال يرضييـ، فدفع 
الذم حرص الميرزا عمى إضافتو أتباعو إلى الزيادة إلرضاء أنفسيـ كسد احتياجاتيـ كىك األمر 

 _ حسب زعمو _% مف الممتمكات المالية لمعتنقي ىذه الديانة 6.5ليذا الديف، مف خبلؿ إضافة 
  .  (3) كتمحيصا ألتباعو عمى صدقيـ

                                                 
 .3-1سكرة البقرة ،اآليو  (1)
 .2840األلباني، محمد ناصر الديف، صحيح الجامع،    (2)
 بتصرؼ. 200، ص 4ممحكظات أحمدية، ج (3)
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 األحوال الشخصية عند األحمدية وفيو مطمبان ىما: المبحث الثالث: 
 في الزكاج. المطمب األكؿ: 
 في الطبلؽ. المطمب الثاني: 
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 المطمب األول: في الزواج: 
 

القاديانيات الزكاج ممف لـ يؤمنكا بنبكة القادياني، كأنيـ بذلؾ  نساءترل األحمدية بأنو ال يجكز لم))
ف دؿ ذلؾ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أنيـ ال يعتبركنيـ  يعاممكف غيرىـ بمعاممة أىؿ الكتاب، كا 

 .  (1) ((المخالفيفالزكاج مف ىـ مف ءؾ ما منعكا نسامسمميف مف البداية، حيث لك كانكا كذل
ىذا كقد اعتبر الميرزا غبلـ مف ينكح ابنتو مف غير القادياني خارج مف الجماعة بأمر مؤكد ميما 
يٌدعي القاديانية كما ال ينبغي ألحد مف األتباع القاديانييف أف يشترؾ في مثؿ تمؾ الحفبلت 

كال يجكز إعطاؤىـ؛ كمف أعطى بنتو  ،سمميف كاليندكس كالسيخالزكاجية، كما أجاز أخذ بنات الم
 .  (2) لممسمميف فيطرد مف الجماعة كيكفر

كراء سماحو بالزكاج مف الحكمة  كيسمحكف لؤلحمدم بأف يتزكج مف غير األحمدية، كيكٌضح الميرزا
لحكمة كراء ، "كما يكشؼ ا  (3) (()قد يتسبب في ىداية شخص آخر)بنات غير األحمدييف بأنو  فم

ذلؾ أٌف المرأة أكثر تأثران مف الرجؿ كأقؿ تأثيران  )نييو عف تزكيج األحمديات مع غير األحمدييف؛
فيو؛ فإذا تزكج األحمدم بفتاة غير أحمدية، فعمى األغمب أنيا ستتأثر منو كستنضـ إلى األحمدية 

ر فييا فتخرج مف في آخر المطاؼ، كلكف الفتاة األحمدية لك تزكجت بغير أحمدم فسكؼ يؤث
 .  (4)(الجماعة

الزكاج مف غير كييجيزكف لغير األحمدم الزكاج مف األحمدية، كىكذا فإف األحمدييف ال ييجيزكف 
 ، لتيصبح عقيدتيا عقيدة أحمدية تبعان لعقيدة زكجيا.الستقطابيا إلى ديف ميرزا غبلـ أحمد ،األحمدية

 
 
 
 
 
 

                                                 
 بتصرؼ. 347الفرؽ القديمة كالمعاصرة في التاريخ اإلسبلمي، ص  ،بخيت، محمد رباح   (1)
 بتصرؼ. 39-38باكستاف، ص، ر أحمد، القادياني كمعتقداتو، جنيكتي، اإلدارة المركزيةمنظك    (2)
 400القادياني، ميرزا غبلـ أحمد، الخزائف الدفينة، ص  (3)
 ـ، ظيرا.25/2/2012مقابمة مع محمد عبلكنة مف الفرقة األحمدية في مدينة نابمس، بتاريخ   (4)
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 :: في الطالقالمطمب الثاني
 

كأف الزكاج كالطبلؽ مف سنف الحياة عندىـ  ،يانيكف أنفسيـ بأنيـ المسممكف الحقيقيكفيعتبر القاد
أك حاممة ىذا الفكر  ،إنتقاء الزكجة األحمدية لكفكقد ذكرنا طريقة الزكاج عندىـ، ككيؼ يحاك 

كتطمؽ عندىـ المسممة إف كانت ال تؤمف بأفكار الجماعة، فالطبلؽ بحقيا عندىـ  المؤيدة لو.
 .الجماعةىذه في تى ال تؤثر في أبناء األسرة األحمدية، كتككف معكؿ ىدـ ليذه األسرة كاجب، ح

)محمد )كالدليؿ عمى تطميؽ المسممة إف لـ تعتقد بأفكار األحمدية ما حدث مع األحمدم في نابمس 
فريؽ بينو كبيف زكجتو المسممة لكفر ت(، الذم حاكلت المحكمة الشرعية في نابمس ال(عبلكنة
كاختبلؼ دينيا عف دينو، إال أنو اٌدعى أماـ المحكمة كأماـ الناس أٌف زكجتو أصبحت  وجماعت

قضيتيا برمتيا، كتغمؽ أحمدٌية مثمو، مما جعؿ المحكمة تتغاضى عف تطميؽ زكجتو منو، كتيمؿ 
 .  (1) نابمس الشرعية ممفيا في محكمة

 

 : في الجنائز:بعاالر المبحث 
 

كالذم يختمفكف فيو عف  لتكفيف كالصبلة عمى الميت كسائر المسمميف.يقـك األحمديكف بالغيٍسًؿ كا
)اعتبار مقبرة قادياف التي دفف فييا الميرزا غبلـ أحمد مف الجنة، )المسمميف أمر كاحد فقط ىك: 

كأكصى بأف يدفف كاممك اإليماف في ىذه المقبرة؛ كي تجدد األجياؿ القادمة مف األحمدييف إيمانيـ 
ف كاحد؛ كلكي تبيف لؤلمة عمى مرّْ األياـ مآثرىـ في اإلنجازات الدينية التي قامكا برؤيتيـ في مكا

 .(2)((بيا

 : في المواريث:الخامسالمبحث 
 

إٌف قانكف المكاريث عند األحمدييف ال يختمؼ عف المكاريث اإلسبلمية ، يقكؿ الميرزا طاىر أحمد: 
ؿ. كفي مدل ثبلثة أك أربعة أجياؿ تتحكؿ تكزع كتقسـ في كؿ جي_ثابتة أك منقكلة _)كؿ الثركة 

                                                 
 ـ، ظيرا.25/2/2012األحمدية في مدينة نابمس، بتاريخ مقابمة مع محمد عبلكنة مف الفرقة  (1)
 250غبلـ ميرزا ، حقيقة الكحي ، ص (2)
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العقارات الكبيرة إلى أنصبة صغيرة بحيث ال يبقى قسـ دائـ بيف الناس عف طريؽ احتكار ممكية 
 .  (1) األرض(

 : حكم اإلسالم في األحمدية:السادسالمبحث 
 

ـ، بعث 1941ـ ك1939تباينت ردكد الفعؿ كاألحكاـ كالفتاكل حكؿ عقيدة القاديانيف ، فبيف عامي  
كالتحقا بكمية أصكؿ الديف، فمما عمـ بيما شيخ األزىر آنذاؾ، ، أحمديكف طالبيف لؤلزىر الشريؼ 

اهلل المَّبَّاف  شكؿ لجنة لمتحقيؽ معيما، كالتحقؽ مف مذىبيما ككانت ىذه المجنة برئاسة الشيخ: عبد
الطالباف مف  ؿى ييف كفار، كفيصً أف األحمدكىي ))ككتبت المجنة قراراتيا:  ، عميد كمية أصكؿ الديف،

 .  (2) ((استبعاد األحمدييف مف الدراسة باألزىر الشريؼ أالكمية، كاعتبرا ممحديف، كمف ىنا استفَّ مبد
ف أ)) :المؤتمر في ىذا مما قررك  ،ـ 1953 سنة باكستافبكراتشي بالمؤتمر المنعقد ككاف كذلؾ 

نتيجة طبيعية كمنطقية لما اختاركه ىـ ألنفسيـ ذا كى،القاديانييف أمة خارجة عف األمة اإلسبلمية 
فيـ الذيف أحدثكا األسباب التي تقطعيـ عف سائر المسمميف، كتجعميـ  ،مف المكاف في ىذه األمة

 .  (3) ((أمة خارجة عف سائر المسمميف

 مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلميعمى الفتكل السابقة  ككذلؾ 
ف ما ادعاه ميرزا غبلـ أحمد مف النبكة إ)اٌمٛي :بمكة المكرمة ، حيث جاء في قرارات ىذا المجمع . 

مف  ،إنكار صريح لما ثبت مف الديف بالضركرة ثبكتان قطعيان يقينيان  ،كنزكؿ الكحي عميو ،كالرسالة
نو ال ينزؿ كحي ع ػ صمى اهلل عميو كسمـ،ختـ الرسالة كالنبكة بسيدنا محمد  مى أحد بعده. كىذه كا 

الدعكل مف ميرزا غبلـ أحمد تجعمو كسائر مف يكافقكنو عمييا مرتديف خارجيف عف اإلسبلـ. كأما 
البلىكرية فإنيـ كالقاديانية في الحكـ عمييـ بالردة، بالرغـ مف كصفيـ ميرزا غبلـ أحمد بأنو ظؿ 

فتاء األعمى في فمسطيف فتكل كقد أصدر مجمس اإل.  (4) (كبركز لنبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ
ىذه أراء عمماء .  (5) سابقة "بخصكص ىذه الجماعةفتاكل ال"، كأكد فييا ما جاء في 5/56رقـ 

المسمميف، كمجامعيـ الفقيية كفتاكييـ في ىذه الفرقة . كيرل الباحث أف أسمـ طريؽ إلعادة ىذه 
                                                 

القاديػػػاني، ميػػػػرزا غػػػبلـ أحمػػػػد، اإلسػػػبلـ كالتحػػػػديات المعاصػػػػرة، ترجمػػػة الحػػػػاج محمػػػد حممػػػػي الشػػػافعي، الناشػػػػر: الشػػػػركة    (1)
 .172-171اإلسبلمية، المممكة  المتحدة، دكف تاريخ لمطباعة، ص

 .52الشيخ محمد الخضر حسيف، القاديانية، ص   (2)
 .69المكدكدم  أبك األعمى، ماىي القاديانية، ص   (3)
 .42 – 1/419الجيني مانع بف حماد، المكسكعة الميسرة في األدياف المذاىب كاألحزاب المعاصرة    (4)
 .5/65ينظر: مجمس اإلفتاء األعمى في فمسطيف، فتكل رقـ   (5)
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ي فممست منيـ تفيمان لما نقكؿ ، فبلبد الفرقة إلى اإلسبلـ ىي طريؽ الحكار، كقد حاكرتيـ أنا كشيخ
فيما بيننا كبينيـ، أف ال نعبد إال اهلل كحده، مف مكاصمة الحكار معيـ لمكصكؿ الى الحقيقة المشتركة 

 .كأف نؤمف بأف سيدنا محمد صمى اهلل عمية كسمـ، كخاتـ النبييف، كال نبي بعده
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طين وأنظمتيا ، وفيو أحد عشر الفصل الثالث : دخول األحمدية في فمس
 مبحثًا، ىي : 
 .: تاريخ دخول األحمدية في فمسطينالمبحث األول

 .المبحث الثاني:عدد أفرادىا في فسطين 
  .المبحث الثالث: مقرَّات األحمدية في فمسطين

 .المبحث الرابع : عالقة األحمدية بدولة إسرائيل 
 ة .المبحث الخامس: النظام اإلداري عند األحمدي

 المبحث السادس: النظام اإلقتصادي عند األحمدية .
 عند األحمدية . السابع : النظام اإلجتماعيالمبحث 

 الجانب الدَّعوي عند األحمدية.المبحث الثامن :
 مستقبل ىذه الفرقو حسب زعم مؤسسيا الميرزا غالم أحمد.المبحث التاسع:

 المبحث العاشر :خطرىا عمى األمة اإلسالمية .
 بحث الحادي عشر: ُسبل مواجيتيا والتصدي ليا. الم
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 المبحث األول: تاريخ دخول األحمدية في فمسطين: 
 

 .  (1) ))العبلقة بيف القاديانية كالحركة الصييكنية عبلقة قديمة كحميمة(( يرل بعض الباحثيف أف 
ا بشير الديف محمكد ـ، عندما قاـ الميرز 1924))كقد بدأت العبلقة بيف القاديانية كالصييكنية عاـ 

بف غبلـ أحمد كخميفتو الثاني بزيارة فمسطيف، كقد التقى خبلليا بالمندكب السامي البريطاني ىناؾ، 
كاتفؽ معو عمى بعض المخططات المستقبمية، كما أنو التقى بعددو مف الزعماء الييكد، كأعمف عف 

 .  (2) ؿ((أممو في نجاح الجيكد الييكدية الرامية إلى إقامة دكلة إسرائي
))شريؼ محمد عكدة(( عندما زرت الجماعة في حيفا،  الفرقةكقد أٌكد ىذه الحقيقة السابقة أمير 

عف تاريخ دخكؿ األحمدية في فمسطيف أجاب قائبل: ))دخمت األحمدية  فرقةكعندما سألت أمير ال
 .  (3) ـ عندما زار الخميفة الثاني محمكد أحمد فمسطيف، ثـ حيفا((1924فمسطيف سنة 

ة القاديانية أحد أتباعيا كييدعى ))جبلؿ الديف شمس(( أكالن إلى فرق))كعمى إثر ىذه الزيارة أرسمت ال
دمشؽ ليتكلى أمر البعثة القاديانية في ببلد الشاـ، كمنيا إلى فمسطيف، كقد طيرد مف سكريا عند 

ة، كأسس فييا عاـ ضعؼ أمر االستعمار ىناؾ، كبعدىا سافر إلى حيفا المحتمة بفمسطيف المحتم
 .  (4) اليا، كالذم يقع عمى جبؿ الكرمؿ.ـ المركز القادياني المعركؼ ح1928

كقد حظي المركز القادياني في حيفا منذ البداية بدعـ كبير مف الدكائر االستعمارية، كمف مركز 
كاؿ ـ عمى نصيب األسد مف ميجمؿ األم1934القاديانية في ))ربكة(( حيث حصؿ ىذا المركز عاـ 

المجبلت القاديانية ذلؾ بقكليا: ))إف ليند ، كقد عممت إحدل المخصصة لممراكز القاديانية خارج ا
 الجماعة في حيفا، كالمدرسة األحمدية في الكبابير قد قٌدمت أفضؿ نمكذج لئلخبلص كالتضحية((

(5)  . 
مف ترسيخ أقداـ مركز كقد مٌكنت ىذه األمكاؿ التي أغدقت عمى مركز القاديانييف القائميف عمى ال

 .  (6) ((القاديانييف في عكا في فمسطيف 

                                                 
 .189ـ، ص 2002ات بيف القاديانية كاإلسبلـ، نشر مكتبة مدبكلي، القاىرة، دؼ: أحمد ديالطكيؿ، يكس  (1)
تأليؼ نخبة مف عمماء باكستاف: مكقؼ األمة اإلسبلمية مف القاديانية، إصدار مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر، ص   (2)

119. 
 .ءن الساعة الخامسة مسام12/2/2012 يـك في الفرقةمقابمة مع أمير   (3)
 .243السامرائي، عبد اهلل، القاديانية كاالستعمار اإلنجميزم، ص   (4)
 .189ـ، ص 2002ات بيف القاديانية كاإلسبلـ، نشر مكتبة مدبكلي، القاىرة، دالطكيؿ، يكسؼ: أحمد دي  (5)
 .190المصدر السابؽ نفسو، ص    (6)
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 المبحث الثاني: عدد أفرادىا في فمسطين:
 

أف عدد أفراد الفرقة ال يزيد عمى ألفي فرد منذ  في فمسطيف  أمير الجماعة شريؼ محمد عكدهأفاد 
. يكجد ألؼ كمئتا شخص منيـ في حي الكبابير في جبؿ الكرمؿ  قياميا في فمسطيف كحتى اليـك

 .  (1) بحيفا، كالباقي يتكٌزعكف في أماكف متفرقة في فمسطيف
كأفاد الصحفي ))كامؿ عكاكم(( في لقاء معو: ))إف أتباع الفرقة كأميرىا يحاكلكف جاىديف مضاعفة 

 .  (2) ىذا العدد، بدعكتيـ الناس إلى اعتناؽ أفكارىـ((
 المبحث الثالث: مقرات األحمدية في فمسطين:

 

جبؿ الكرمؿ، المطؿ  في سطحساسي في فمسطيف، في مدينة حيفا، ألمقر الفرقة األحمدية ا يقع
عمى البحر األبيض المتكسط مف الناحية الغربية، محاذيان لمقر الطائفة البيائية، في المنطقة 

( الذم أسسو الداعية ()مسجد محمكد)(، كيتككف المقر مف المسجد المسمى ()الكبابير)المسماة بػ 
ـ كلو x15 ـ15( اليندم األصؿ، كتقارب مساحتو ()جبلؿ الديف شمس) ػحسب زعميـ ػ لقادياني ا

ـ 211مساحة مرتفعة تطؿ عمى المنطقة المجاكرة كعمى البحر مف ناحيتيا الغربية كىي تزيد عمى
 .  (3) مربع تقريبان 

عمقت عمى جدرانيا كيضـ المقر بجانب المسجد بناءن يحتكم عمى قاعة الستقباؿ الضيكؼ، كالتي 
صكر مسيحيـ المكعكد، كميدييـ المنتظر، ك صكر خمفائو الخمسة، كما يمكف لمناظر إلى الداخؿ 
أف يرل غرفة سكرتير الفرقة، كىك مف أصؿ ىندم، ككما يضـ المقر مكتبة إسبلمية تحتكم عمى 

دية لمقرآف الكريـ عدد مف الكتب، كأىميا كتب الفرقة القاديانية، كعدد مف نيسخ التفاسير األحم
كيجاكر ىذا المسجد عدد مف السكاف مف أتباع ىذه الفرقة، كيطمؽ عمى حٌييـ  كغيرىا مف الكتب.
  .  (4) ))حي األحمدييف((

 
 

                                                 
 ـ.12/2/2012في  الفرقةمقابمة مع أمير  (1)
 ـ.27/2/2012ي كامؿ عكاكم في لقاء مع الصحف (2)
 ـ..12/2/2012بناء عمى معاينة لممقر كالمسجد مف الباحث بتاريخ )  3(
 ـ.13/2/2012بناء عمى معاينة لممقر كالمسجد مف الباحث بتاريخ   (4)
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 عالقة األحمدية بدولة إسرائيل:: الرابعالمبحث 
 

طعتو الذم قإف كقكع فمسطيف تحت االنتداب البريطاني، كحرص بريطانيا عمى تنفيذ كعد بمفكر 
ـ، حيث أخذت عمى عاتقيا قياـ دكلة إسرائيؿ كالدفاع عنيا، كبسبب العبلقة 1917سنة عمى نفسيا 

في فمسطيف، كجعمكا ىذا ليـ القكية بيف بريطانيا كالقاديانية، أسس القاديانيُّكف مركزان دعكيا تبشيريا 
رى المركز قاعدة النطبلؽ دعاتيـ إلى الببلد العربية كاإلسبلمية، كفي الك  فيو قت الذم ىيجّْ

الفمسطينيكف مف أرضيـ كببلدىـ، كأمعف الييكد فييـ التنكيؿ، اختار األحمديكف مقران ليـ في حيفا، 
كقدمت ليـ إسرائيؿ كؿ االحتياجات البلزمة، كالحفاكة العظيمة، كزارىـ بعض مف رؤسائيـ، بعد أف 

كف في دكلة إسرائيؿ مييكد، كجد األحمديٌ تبادلكا الرسائؿ فيما بينيـ. كلما سممت بريطانيا فمسطيف ل
، ككجدكا الرعاية كالمساعدة، فمـ يقفكا عند حدكد إنشاء مركز ليـ في حيفا؛ بؿ ليـ كسبلمان  أمنان 

، تكزع ()البشرل()أنشأكا ليـ في جبؿ الكرمؿ مطبعة، كتصدر في حيفا مجمة بالمغة العربية تسمى 
منيا إلى إفريقيا أعداد كبيرة تحت إشراؼ السفارات  في العالـ، كيرسؿ القاديانيةعمى المراكز 

 .  (1) اإلسرائيمية، كذلؾ لبلرتباط الحميـ بيف القاديانية كالصييكنية
كال زالت العبلقة حميمة حيث زارىـ شمعكف بيريز في مقرىـ؛ في إحدل ليالي رمضاف، كأفطر 

عمى رضى المحتؿ عف ىذه معيـ كبصحبتو جمع غفير مف المشاركيف الييكد كىذا خيري  دليؿ 
كقاـ ))مسركر أحمد(( بمخاطبة رئيس كزراء إسرائيؿ  .  (2) الفرقة كأعماليا كتقديـ الدعـ البلـز ليا
 .  (3) ))بنياميف نتنياىك(( طالبا منو عٌدة أمكر

كة كال يزاؿ التعاكف قائمان بيف القاديانية كدكلة إسرائيؿ حتى كقتنا الحاضر، بؿ إنو قد كصؿ إلى الذر 
))إف رئيس الكياف الصييكني ))ىيرتصكغ(( استقبؿ  :يكسؼ الطكيؿيقكؿ في السنكات الماضية، 

مميكف دكالر أمريكي، كحضر  18 رسميا رئيس المركز القادياني في مدينة حيفا، كتبٌرع لو بمبمغ
 .  (4) المقاء المدير السابؽ لجياز المخابرات اإلسرائيمية ))المكساد((

ذاتو: ))أف ))ريتشارد كركاف(( زعيـ جمعية ))بنات بريت(( الصيكينية في ككرد في المصدر 
بريطانيا أعمف أف جمعيتو تيبدم اىتمامان كبيران بتكطيد عبلقاتيا مع القاديانية، كأٌكد أف جمعيتو تقـك 

                                                 
 .65المكدكدم، أبك األعمى، ما ىي القاديانية، ص   (1)
 .ـ12/2/2012بتاريخ الفرقةبناءن عمى مقابمة مع أمير    (2(
 ـ.2012آذار  5مطالب عرضيا التمفزيكف اإلسرائيمي بتاريخ   (3)
 .190المصدر المذككر أعبله، ص   (4)
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قيـ بالدعـ الماٌدم كالمعنكم لمشباب القاديانييف لمساعدتيـ في تركيج أفكارىـ بيف الشباب المسمـ الم
 . (1) في بريطانيا((

ليس ىذا فحسب، بؿ إف الصحؼ البريطانية تقكـ بالتركيج لمعتقدات كأفكار الطائفة األحمدية، كقد 
ذكرت صحيفة ))معاريؼ(( في تقرير ليا بعنكاف: ))اإلسبلـ ليس مثمما يعتقدكف(( قاصدة أف 

رىاب ك  عنؼ ليست صحيحة كيميان، الصكرة التي يعرفيا الناس عف اإلسبلـ، كأنو ديف تطٌرؼ كا 
تيارات دينية تؤمف بديف اإلسبلـ، كلكف ليسكا متطرفيف، أك ديعاة عنؼ  كجكدمشيرة إلى 
 . (2) كاألحمدييف((

يما اإلقامة في قمب كقد عٌبر أحد األحمدييف عف امتنانو لما تقدمو إسرائيؿ ليـ مف خدمات، كال سِّ 
 . (3) في قمب فمسطيف غير األحمدييف(( فمسطيف بقكلو: ))إنو ال ييسمح ألحد اإلقامة

كصفكة القكؿ: ))إف مركز القادانييف في حيفا يقـك بكاجب مستشار الصياينة لشؤكف الببلد 
 .(4) اإلسبلمية كما يقكؿ المفتي محمكد((

 س: النظام اإلداري عند األحمدية:خامالمبحث ال
 

قادياني؛ أنو المسيح المكعكد كالميدم تعتبر الجماعة األحمدية بزعامة الميرزا غبلـ أحمد ال
كأنو سيأتي بعده أيناسه ػكة اهلل تعالى ػكتعتبره مظير ق،المنتظر، كتعتبر أنو بيًعثى مف اهلل عز كجؿ 

آخركف سيككنكف مظاىر قدرة اهلل الثانية، كيحث أصحابو أف يككنكا منتظريف لقدرة اهلل الثانية، 
دعك حتى تنزؿ القدرة أف تلصالحيف في كؿ قيطر، ك كيدعك أصحابو أف تجتمع كؿ جماعة مف ا

يريد أف يجذب إلى التكحيد جميع ػالثانية مف السماء، كتيًرمى أصحابو  قدرة اهلل القادر، كأف اهلل تعالى 
الفطرة الصالحة مف مختمؼ أقطار المعمكرة، سكاء كانكا مف أكركبا أك آسيا، كأف  اتاألركاح ذ

حسب رسالتو التي يٌدعي أنو جاء بيا ،عز كجؿ  ىذه ىي غاية اهلل يجمعيـ عمى عبادة ديف كاحد،
 . (5) رأس النظاـ اإلدارمعمى قاـ في الجماعة نظاـ الخبلفة التعاليـ إلى الدنيا. كلذلؾ كبحسب ىذه 

                                                 
 .191الطكيؿ، يكسؼ: أحمد ديات بيف القاديانية كاإلسبلـ، ص    (1)
(2)  www.odabasham.net/show.php?sid=8264. 
 ـ، الىكر.1950أغسطس،  30مجمة الفضؿ:   (3)
 .47د، المتنبي القادياني: نبذة عف أحكالو كأكاذيبو ص المفتي، محمك    (4)
 .167ػ  166ينظر: الجماعة اإلسبلمية األحمدية، عقائد، مفاىيـ، كنبذة تعريفية، ص   (5)
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فكاف أكؿ مؤسس لمجماعة ميرزا غبلـ أحمد القادياني ))المسيح المكعكد كاإلماـ الميدم(( ػ ))
 .ـ((1918ػ  1835))

 ـ((.1914ػ  1914ككاف الخميفة األكؿ لمجماعة: ))الحافظ نكر الديف البييركم(())
 ـ((.1965ػ  1914كالخميفة الثاني: ))مرزا بشير الديف محمكد أحمد(())

 ـ((.1982ػ  1965كالخميفة الثالث: ))ميرزا ناصر أحمد(())
 ـ((.2113ػ  1982كالخميفة الرابع: ))ميرزا طاىر أحمد(())

 .  (1) ػ حتى اآلف(( 2113فة الخامس: ))ميرزا محمكد أحمد(())مف كالخمي
ُ )عمى نظاـ الخبلفة في قكلو تعالى:  اعتبر الجماعة أف القرآف كالسنة النبكية قد نٌصتكتي  َعَذ َّللاَّ َٚ

ب اْسزَخْ  َّ ُُٙ فِٟ األَْسِض َو بٌَِحبِد ١ٌََْسزَْخٍِفََّٕ ٍُٛا اٌصَّ ِّ َع َٚ  ُْ ُٕى ِِ ُٕٛا  َِ َٓ آ َّٓ اٌَِّز٠ َٕ ىِّ َّ ُ١ٌَ َٚ  ُْ ِٙ ٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ ٍََف اٌَِّز٠

َْ ثِٟ ًٕب ٠َْعجُُذَِٕٟٚٔ ال ٠ُْشِشُوٛ ِْ ُْ أَ ِٙ فِ ْٛ ٓ ثَْعِذ َخ ِِّ  ُُٙ ٌََّٕ ١ٌَُجَذِّ َٚ  ُْ ُٙ ُُ اٌَِّزٞ اْسرََضٝ ٌَ ُٙ ُْ ِد٠َٕ ُٙ ٓ َوفََش  ٌَ َِ َٚ َش١ْئًب 

 َْ ٌْفَبِسمُٛ ُُ ا ُ٘ ٌَئَِه  ْٚ ُ  .  (2) (ثَْعَذ َرٌَِه فَؤ

تكون فيكم النبوة ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعيا اهلل )) :صمى اهلل عميو كسمـرسكؿ كقكؿ ال
تعالى ثم تكون خالفة عمى منياج النبوة ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعيا اهلل تعالى ثم تكون 
ا ممكا عاضا فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعيا اهلل تعالى ـثم تـكون ُممـكا جبريا فيـكون م

 ثـ سكت.   (3) ((شاء اهلل أن يكون، ثم يرفعيا اهلل تعالى ، ثم تكون خالفة عمى منياج النبوة
يٌدعكف  ، كىـ بذلؾالجماعاتدكف سائر  جماعتيـكيعتبر األحمديكف أف ىذه البشارة متحققة في 

ح، يسيركف عمى نفس النظاـ اإلسبلمي ألىؿ السنة، معتبريف أف دينيـ ىك اإلسبلـ الصحي أنيـ
 .  (4) كأنيـ ليسكا خارجيف عف اإلسبلـ الصحيح

 
 
 
 
 

                                                 
 ـ، الصفحات األكلى ببل ترقيـ.2009ػ  2008، 12ػ  8ينظر: مقدمة مجمة التقكل، المجمد الحادم كالعشركف، العدد  (1)
 .55ر، اآلية سكرة النك    (2)
  5306.، ح1ىػ،ج1422، 1األلباني،  تخريج أحاديث مشكاة المصابيح، دار ابف القيـ، الدماـ، ط    (3)
 بتصرؼ. 168-164الجماعة اإلسبلمية األحمدية: عقائد، مفاىيـ، نبذة تعريفية، ص   (4)
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 يعتيا ىي:وىناك شروط لالنضمام إلى الجماعة وبْ 
 أف يتعاىد المبايع بصدؽ القمب عمى أف يتجٌنب الشرؾ حتى الممات. .1

 أف يتجٌنب قكؿ الزكر كال يقرب الزنا. .2

 أف يكاظب عمى إقامة الصمكات الخمس ببل انقطاع. .3

 حؽ أحدان مف خمؽ اهلل عمكما، كالمسمميف خصكصا.أال يؤذم بغير  .4

 أف يككف كفيا هلل تعالى كراضيا بقضائو في جميع األحكاؿ. .5

 أف يكٌؼ عف اتباع التقاليد الفارغة، كاألىكاء النفسانية، كاألماني الكاذبة. .6

 أف ييطٌمؽ الكيد كالزىك كالغركر طبلقا بائنا، كيقضي أياـ حياتو بالتكاضع. .7

 كعزه أعٌز عميو مف نفسو كمالو كأكالده، ككؿ ما ىك عزيز عميو. أف يككف الديف .8

 أف يظؿ مشغكالن في مكاساة خمؽ اهلل عاٌمة لكجو اهلل تعالى ػ .9

 .  (1) ((أف يعقد مع ىذا العيد العبد عيد األخٌكة خالصا لكجو اهلل ػتعالى .11
 

                                                 
 .190ػ 189، ص 1، مجمكعة اإعبلنات، ج1989ينظر: إعبلف تكميؿ التبميغ المنشكر في يناير    (1)
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 : النظام االقتصادي عند األحمدية:دسالمبحث السا
 

الدعـ المتكاصؿ كالسخي لؤلحمدييف مف بريطانيا التي أٌسست ىذه الفرقة، كمف تهشير المصادر إلى 
كرغـ كضكح ىذا الدعـ ليذه الفرقة، كتصريح المصادر  .يقيـ بعض األحمدييف دكلة إسرائيؿ التي 

إال أف الفرقة األحمدية تنفي ذلؾ نفيا قاطعا فتقكؿ عف نفسيا: ))إف الجماعة اإلسبلمية    (1) بو
ة تعتمد في مكاردىا المالية عمى ما يقدمو أفرادىا ليا فقط، كال تقبؿ الدعـ المالي مف أية األحمدي

حككمة أك مؤسسة أخرل. فكؿ فرد مف ىذه الجماعة المباركة يمتـز ػ إلى جانب أداء الزكاة ػ بتقديـ 
عضاء % مف دخمو الشيرم عمى األقؿ في سبيؿ إعبلء كممة اإلسبلـ. ىذا كيتبرع كثير مف األ6.5

رجاال كنساءن بأكثر مف ىذا القدر بمكجب ))نظاـ الكصايا(( كتبمغ نسبة ىذه التضحية مف أمكاليـ 
 .  (2) كعقاراتيـ كميا الثمث((

 
 يستنتج الباحث أنو توجد عدة مصادر لدخل الجماعة األحمدية منيا:

 الظاىر وىو: () أ 
 الزكاة .1

 % مف دخؿ أفرادىا.6.5كمبمغ محدكد بنسبة  .2

 غير محدكد لمف شاء. كمبمغ .3

 الكصية عند الممات عمى أف ال تزيد عمى الثمث.ك  .4
 والدخل الخفي: )ب(

 ة لمجماعة، كالذم تنفيو الجماعة، حتى ال تيحرج كتكصؼ بالعمالة.لداعمكىك دعـ الحككمات ا

 

                                                 
 .190ات بيف القاديانية كاإلسبلـ، ص دينظر: الطكيؿ، يكسؼ، أحمد دي   (1)
 .170ينظر: الجماعة اإلسبلمية األحمدية: عقائد، مفاىيـ، نبذة تعريفية، ص   (2)
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 : النظام االجتماعي عند األحمدية:سابعالمبحث ال
 

ذه الطائفة، ألنيا طائفة مغمقة، كتيكٌفر كؿ مف لـ مف الصعب الكقكؼ عمى النظاـ االجتماعي لي
يؤمف بالميرزا غبلـ أحمد. يقكؿ الميرزا ))بشير محمدكد أحمد((: ))إف جميع المسمميف الذيف لـ 

ة اإلسبلـ، كلك كانكا لـ يسمعكا دائر يشترككا في مبايعة المسيح المكعكد كافركف خارجكف مف 
 .  (1) بالمسيح المكعكد((

ال يشارككف أىؿ السيٌنة في أفراحيـ كأتراحيـ، كال يصمكف عمى مكتاىـ. يقكؿ ))ميرا  كاألحمديكف
غبلـ أحمد(( في ىذا الشأف: ))إذا كاف ال يحٌؿ لنا أف نشاركيـ في مصائبيـ، فكيؼ يجكز لنا أف 

 .  (2) نيصٌمي عمى مكتاىـ؟((
رجية باكستاف في ذلؾ الكقت في كتمٌسكان بيذه العقيدة لـ ييشارؾ ))محمد ظفر اهلل خاف(( كزير خا

صبلة الجنازة عمى مؤسس دكلة باكستاف ))محمد جناح(( كلما سئؿ لماذا لـ تيصًؿ عمى مؤسس 
 .  (3) باكستاف؟ أجاب قائبل:)) إٌما تعتبركني كزيرا مسمما لدكلة كافرة، أك مكظفا كافرا لدكلة مسممة((

مف غير القادياني، ))ألف ىذا أمر مف المسيح كتيحٌرـ األحمدية عمى أم قادياني أف يينكح ابنتو 
المكعكد ))القادياني(( أمر مؤكد، كقاؿ: ))إف مف يينكح ابنتو مف غير القادياني فيك خارج مف 
جماعتنا ميما يٌدعي القاديانية، كأيضا ال ينبغي ألحد مف أتباعنا أف يشترؾ في مثؿ ىذه الحفبلت 

 .  (4) الزكاجية((
دية أف تحقيؽ الكحدة كالتآلؼ بيف أفرادىا ىك أىـ إنجاز لمجماعة، إذ تقكؿ: الجماعة األحم كترل 

ف أىـ ما أنجزتو الجماعة اإلسبلمية األحمدية ىك تحقيؽ الكحدة كالتآلؼ بيف أفراد الجماعة،  ))كا 
رغـ انتمائيـ إلى ألسنة مختمفة، كدكؿ مختمفة، كثقافات مختمفة، كتحٌكليـ مف ديانات مختمفة، 

جميعا، كلـ تحدكا جميعا عمى كممة كاحدة، كتحت قيادة كاحدة، كألنيـ اعتصمكا بحبؿ اهلل كلكنيـ ا
بيف قمكبيـ، ككٌحد كممتيـ، كجمع شمميـ، كىك األمر الذم تقؼ األمة  ،عز كجؿ يتفرقكا، فأٌلؼ اهلل 

 .  (5) اإلسبلمية كميا اليكـ في أشٌد الحاجة إليو((

                                                 
 .76ػ  75ص ، ينظر: الندكم، حسف عمي الحسني: القادياني كالقاديانية   (1)
 .39ظيير، القاديانية، ص   (2)
 .33ـ، ص 1991، 1البينكرم، محمد يكسؼ كآخركف، مكقؼ األمة اإلسبلمية مف القاديانية، دار قتيبة، دمشؽ، ط   (3)
 ـ.1921مايك،  23ينظر: مجمة الفضؿ،   (4)
 .180ػ  179الجماعة اإلسبلمي األحمدية: عقائد، مفاىيـ، كنبذة تعريفية، ص   (5)
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 د األحمدية:: الجانب الدعوي عنالمبحث الثامن
 

اعتمد القاديانٌيكف أسمكب الدعكة إلى مذىبيـ عمى الطريقة التي بدأ بيا زعيميـ الميزرا غبلـ 
كاف يعتبر نفسو حامبلن ثقافتو العربية، التي كانت ىبة إليية أعطييا كمعجزة، جعمتو ))الذم أحمد

 .كما يٌقكؿ    (1) ف((قادران عمى تأليؼ ما يربك عمى عشريف كتابان كمقاالن بمساف عربي ميبي
أتباع الميرزا غبلـ أحمد ))أف الميرزا ىك الميجٌدد، كىك المسيح، كأنو الميدم المكعكد،  رلكي

براىيـ، كمكسى، كنكح، كداككد،  كالمسيح المعيكد، كأنو نبي، كظؿ لجميع األنبياء، كمنيـ: آدـ، كا 
ارة أنو نبي ظٌمي، كأنو نبي غير أنو نبي لغكم، كت ركفكيكسؼ، كسميماف، كيحيى، كعيسى، كما يد

تشريعي، كرسكؿ غير تشريعي، ثـ ارتقى كادعى أنو نبي تشريعي، كرسكؿ تشريعي، ثـ جعؿ كحيو 
مثؿ القرآف، كجعؿ مسجده المسجد األقصى، كجعؿ قريتو مكة المسيح، كأسس مقبرة أسماىا مقبرة 

الجياد، كأنكر  ات المؤمنيف، كأنكرالجنة، كؿ مف ديفف فييا فيك مف أىؿ الجٌنة، كسمى أزكاجو أمي
كأنكر ككنو خاتـ األنبياء، كأنكر نزكؿ عيسى  عقيدة ختـ النبٌكة، كاٌدعى جكاز ظيكر نبي بعده،

 .  (2) كاٌدعى مكتو كصمبو، كاٌدعى أف الدكلة البريطانية ىي ظؿ اهلل في األرض(( ،عميو السبلـ 
 

 مجال الدعوى فيما يأتي:ويمكن تمخيص إنجازات الطائفة القاديانية في ال
تشييد المساجد: ))حيث شيدت األحمدية آالؼ المساجد لنشر الدعكة اإلسبلمية ػ كما تٌدعي  .1

ػ كتمكينيا في مختمؼ ربكع األرض... كعمى سبيؿ المثاؿ أكؿ مسجد بيني في لندف سنة 
ـ كاف عمى يد األحمدية، كاسمو ))مسجد الفضؿ(( كفي إسبانيا بنت األحمدية 1924

 .  (3) ))البشارة(( بقرطبة، كتكجد آالؼ المساجد في قارات العالـ كميا(( سجدم

بمدان، بمغ عدد أتباعيا ػ كما يٌدعي  151إنشاء مراكز لمدعكة كالتبميغ: فيما يقرب مف  .2
 .  (4) مميكف نسمة 161األحمديكف ػ 

 .  (5) ترجمة معاني القرآف الكريـ إلى معظـ المغات الغربية .3

                                                 
عٌممو المغة العربية في ليمػة كاحػدة. ينظػر: الجماعػة اإلسػبلمية األحمديػة، عقائػد، مفػاىيـ، يٌدعي الميرزا أف اهلل ػ تعالى ػ قد    (1)

 .141كنبذة تعريفية، ص 
 .120ـ، ص 18/4/1982اإلدارة الدينية لمسممي شرؽ غانا: المتنبي القادياني نبذة مف أحكالو، كأكاذيبو بتاريخ    (2)
 .171ػ  170الجماعة اإلسبلمية األحمدية، ص   (3)
 .171المصدر السابؽ ذاتو، ص   (4)
 .171المصدر السابؽ ذاتو، ص   (5)
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 .  (1) ات كالكتب حيث نشرت آالؼ الكتب بمغات عالميةنشر المطبكع .4

(( بمندف، كىي MTA Internationl)) :: ىيبالعربية  إنشاء أكؿ محطة فضائية عالمية .5
تبث برامجيا بمختمؼ المغات العالمية، كييغٌطي إرساليا كؿ القارات عبر األقمار 

 . (2)الصناعية
ية: ))كمف أعظـ بركات ىذه الفضائية أف األحمدييف يقكؿ األحمديكف في فضؿ ىذه المحطة الفضائ

في العالـ يستمعكف إلى خطبة الجمعة إلماميـ مف لندف مباشرة مع ترجمتيا الفكرية الحٌية إلى 
خمس لغات عالمية ىي: العربية، كاإلنجميزية، كالفرنسية، كالبنغالية، كاأللمانية، مما يقدـ مشيدان 

 .  (3) لكحدة األٌمة((
الصحية كالتعميمية: لقد شيدت الجماعة عشرات المدارس كالكميات كالمستشفيات  الخدمات .6

 .  (4) كالمستكصفات

تأىيؿ الديعاة: أنشأت الجماعة المعاىد الدينية لتأىيؿ الديعاة في كثير مف بمداف العالـ،  .7
 حيث يتخٌرج سنكيا عشرات الديعاة، كيقكمكف بنشر األفكار األحمدية في أقاصي األرض

(5). 

رساؿ الدعاة إلى العالـ كٌمو كالناس كاٌفة كمنيـ العرب: يقكؿ الغبلـ مػيرزا  .8 تكجيو الدعكة كا 
قد تجٌمى  ،تبارؾ كتعالى  ،أحمد القادياني في رسالة لو لمػعرب: ))أييا األعزة، إف الرب 

أنكاع عمٌي لتأييد اإلسبلـ، كتجديده بأخص التجميات، كمنح عمٌي كابؿ البركات، كأنعـ عمٌي ب
اإلنعامات، كبٌشرني في كقت عبكس لئلسبلـ، كعٍيش بؤس ألمة خير األناـ، بالتفضبلت 
كالفتكحات كالتأييدات، فصبكتي إلى إشراككـ... يا معشر العرب... في ىذه الًنعـ، ككنتي 

 .  (6) ليذا اليـك مف المتشكقيف، فيؿ ترغبكف أف تمحقكا بي هلل رب العالميف((

                                                 
 .171، ص الجماعة اإلسبلمية األحمدية   (1)
 .178المصدر السابؽ ذاتو، ص   (2)
 .481ـ، ص 2009ػ  2008، 12ػ8، العدد 21ينظر: مجمة التقكل، عدد خاص، المجمد   (3)
 .178الجماعة اإلسبلمية األحمدية، ص   (4)
 .179الجماعة اإلسبلمية األحمدية، ص   (5)
 .22ـ، ص 2007ميرزا غبلـ أحمد، حمامة البيشرل، مطبعة الرقيـ، بريطانيا،    (6)
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، فيـ ييقسمكف كييعاىدكف اهلل بأنيـ ألفكارىـ كف عف االستمرار في الدعكة كال يتكقؼ األحمدي
سيكاصمكف جيكدىـ حتى آخر لحظة مف حياتيـ، كأنيـ سكؼ يكصكف أكالدىـ جيبلن بعد جيؿ 

 الخبلفة القاديانية، حتى تبقى ىذه الخبلفة في أماف كحفظ إلى يـك القيامة.عيد بالتمٌسؾ ب
مى ػاـ عػة عػعاىد اليكـ بمناسبة مركر مائػف: تجديد العيد التاريخي: ))نيقكؿ األحمديكف تحت عنكا

أننا سنكاصؿ جيكدنا حتى ،إقامة نظاـ الخبلفة في الجماعة اإلسبلمية األحمدية حالفيف باهلل تعالى 
صمى اهلل عميو  ،آخر لحظة مف حياتنا لنشر دعكة اإلسبلـ كاألحمدية، كليبمغ اسـ محمد رسكؿ اهلل

إلى أقصى أنحاء األرض. كلػتكميؿ ىذا الكاجب الميقٌدس سكؼ نيكٌرس حياتنا لكجو اهلل تعالى  ،كسمـ
كسنظؿ رافعيف راية اإلسبلـ في جميع أقطار العالـ إلى يـك القيامة،  ،صمى اهلل عميو كسمـ ،كرسػكلو

مف  مقدميف كؿ تضحية ميما كانت كبيرة، كنقٌر أيضا أننا سنظؿ نسعى جاىديف إلى آخر لحظة
حياتنا لمحفاظ عمى نظاـ الخبلفة كلتقكيتو، كسكؼ نكصي أكالدنا أيضا نسبلن بعد نسؿ بالتمٌسؾ  
بالخبلفة، كاالستفادة مف بركاتيا، لكي تظؿ الخبلفة اإلسبلمية األحمدية مصكنة كمحفكظة إلى يـك 

لميـ كفقنا لئليفاء فكؽ كؿ راية، ا، صمى اهلل عميو كسمـ ،القيامة، كلكي تيرٌفرؼ راية سيدنا محمد 
 . (1) بيذا العيد، الميـ آميف، الميـ آميف، الميـ آميف((

كيبلحظ في تجديد العيد التاريخي بالدعكة إلى ىذه الطريقة التمٌسؾ بنظاـ الخبلفة في الجماعة 
اإلسبلمية األحمدية حتى آخر لحظة مف حياة أتباع ىذه الجماعة. مع االدعاء بأف ىذه الجماعة 

كتسعى لتبقى راية  ،صمى اهلل عميو كسمـ  ،كطاعة رسكلو،سبحانو كتعالى ػ، ياتيا لكجو اهلل تيكٌرس ح
 تيرفرؼ في العالـ فكؽ كؿ راية.  ،اهلل عميو كسمـ صمى ،سيدنا محمدػ

:))أف القاديانية مؤامرة مدركسة أف ىنالؾ مف يرل كخبلصة القكؿ في الجانب الدعكم عند األحمدية
 ،صمى اهلل عميو كسمـ ،فة جديدة تدعميا نبٌكة جديدة منافسة لنبٌكة سيدنا محمدترمي إلى تأسيس طائ

كألجؿ ذلؾ فإف القاديانييف يتخذكف مكقؼ االنفصاؿ التاـ عف المسمميف في الشؤكف الدينية 
 .  (2) كاالجتماعية((

 

                                                 
ينظػػػػر الصػػػػفحة األخيػػػػرة مػػػػف مجمػػػػة التقػػػػكل، كىػػػػي عػػػػدد خػػػػاص صػػػػدر بمناسػػػػبة اليكبيػػػػؿ المئػػػػكم لمخبلفػػػػة األحمديػػػػة، مػػػػف  (1)

 ـ.2009ػ  2008إلى الثاني عشر،  8ـ، العدد 2009ػ1908
، 1ط ،السامكؾ، سعدكف محمد، في مقارنة األدياف، المعتقدات كاألدياف كفؽ منيج القرآف، دراسة أكاديميػة، دار كائػؿ لمنشػر (2)

 .306ـ، ص 2006
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 : مستقبل ىذه الفرقة حسب زعم مؤسسيا الميرزا غالم أحمد:تاسعالمبحث ال
 

يرزا غبلـ أحمد جماعتو باالزدىار في المستقبؿ، يقكؿ: ))أنا الًحصف الحصيف ليذا لقد كعد م
العصر، كمف تحٌصف بي فقد كقى نفسو مف اليبلؾ، أما الذم ييريد البقاء بعيدان عٌني فسيكاجو 

 .  (1) المكت مف كؿ ناحية((
زقني العظمة الخارقة، قد أخبرني مرارا كتكرارا أنو سير  تعالىكيقكؿ في مكطف آخر: ))إف اهلل ػ

ٌبي في القمكب، كينشر جماعتي في األرض كميا، كيجعميا غالبة عمى جميع الفرؽ،  كييرٌسخ حي
كسيناؿ أبناء جماعتي كماالن في العمـ كالمعرفة، لدرجة ييفحمكف الجميع بقكة نكر صدقيـ كالبراىيف 

 .  (2) بالعالـ كمو...((كاآليات... إف ىذه الجماعة ستنمك كتزدىر بقكة خارقة حتى تيحيط 
 العاشر : خطرىا عمى األمة اإلسالمية:المبحث 

 يرل محمد شيخاني أف خطر ىذه الفرقة عمى األمة اإلسبلمية ، يتمخص فيما يأتي : 
 تضميؿ الفرقة لمناس، كمحاكلة بث أفكارىا بيف المكاطنيف."  .1

 .إحداث الفرقة كاالنقساـ بيف أبناء األمة الكاحدة .2

 طاؿ الجياد، كىك ذركة سناـ اإلسبلـ.الدعكة إلب .3

 تكفير كؿ مف ناىضيـ كلـ يؤمف بمسيحيـ المكعكد، كميدييـ المنتظر. .4

 إظيار التفسيرات المغمكطة لمقرآف الكريـ، كالتي تؤيد أىكائيـ كمعتقداتيـ غير الصحيحة. .5

زعزعة كمحاكلة ، عميو السبلـ  ،محاكلة أفساد الفكر العقدم اإلسبلمي بشأف قدكـ الميدم  .6
 .  (3) "أفكاره، كالتصدم ليا، كتثبيت أفكار زعيميـ بأنو ىك الميدم المنتظر الحقيقي

                                                 
 .34، ص 2نقبل عف كتاب لمميرزا عنكانو: فتح اإلسبلـ، ج 181الجماعة اإلسبلمية األحمدية، ص  (1)
 .410ػ  409، ص 20نقبل عف كتاب لمميرزا التجميات اإلليية، ج 181المصدر السابؽ ذاتو، ص  (2)
 
 25ـ، دار قتيبة لمطباعة كالنشر، دمشؽ، سػكريا، ص 2009ىػ/ 1430، 1محمد، الفرؽ اإسبلمية كالمتأسممة، ط ،شيخاني (3)

 بتصرؼ.
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 عشر: ُسبل مواجيتيا والتصدي ليا: حاديالمبحث ال
 

 :تمخص فيما يأتي ت يرل الباحث أف سيبؿ مكاجية األحمدييف كالتصدم ليـ  
عندىـ ، كالتقميد بدكف تفكر، فبل تبصير األحمدييف بعدـ اتباع المكركث مف األفكار الكاردة  .1

بد مف دعكة ىؤالء لمتبصر في أمرىـ ، أىـ عمى نكر مف اهلل ، أـ عمى شفى حفرة مف 
 النار ؟، فإف كانت الثانية فبل بد مف إنقاذىـ منيا . 

كالبد مف دعكة األحمدييف الى ترؾ الظف ، كاتباع اليكل ، كالبد ليـ مف النظر الصحيح ،  .2
مف أجؿ اإليماف ، مع الدعكة الى التعقؿ كالتفكر كالتدبر ، كاتباع البرىاف كالبحث العممي 

 الساطع القاطع في فيـ حقيقة الميرزا غبلـ أحمد ، كما جاء بو مف أفكار. 

اء أف ينقمب رش، ألنو ال يريد في دعكتو اآلخريف الى سبؿ الَّ ؿكيقكؿ الباحث ىذا القك  .3
كال ييغني مف جكع ، تككف النصرة فيو لمنفس  ال ييسمفالحكار العممي معيـ الى صراع 

فتقكـ النفس األمارة بتجكيز قتؿ الخصكـ ، كالتقكؿ عمى الخصكـ ،  كىكاىا ، كمبتغاىا ،
كزرع الكراىية الشديدة في النفكس ، مما يؤثر سمبان عمى العبلقات الحميمة بيف المسمميف ، 

ع اإلسبلمي ، كاالبتعاد عف العدؿ كيستثير العامة كالغكغاء ، إلحداث الفتف في المجتم
 كاإلنصاؼ في الحكـ عمى اآلخريف .

كصفكة القكؿ في مكاجية ىذه الفرقة أف الباحث ليس ضد اإلنساف كإنساف ميما كاف  .4
المطيرة ، فإف تخمَّى مشربو ، لكنو ضد األفكار التي يحمميا مخالفة لمكتاب الكريـ كالسنة 

فبل إلى حكض اإلسبلـ ينيؿ مف مائو العذب الزالؿ ، اإلنساف عف أفكاره السمبية ، كعاد 
 .مف الفرؽ اإلسبلمية األيخرل كىذا ما يتمناه الباحث ليذه الفرقة كلغيرىاخبلؼ بيننا كبينو. 
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 الخاتمة والتوصيات
 الخاتمة: ( أ)

 بعد ىذه الرحمة مع ىذه الفرقة يجمل الباحث خالصة ىذه الدراسة حول ىذه الفرقة ، فيرى : 
نيا نشأت في نيايات القرف التاسع عشر الميبلدم ، إحيث حديثة التككيف ، ف ىذه الفرقة إ :أوالً 

 كأكائؿ القرف العشريف .
ميرزا غبلـ أحمد القادياني المكلكد في قرية قادياف ، إحدل قرل  ىك إف مؤسس ىذه الفرقة  :ثانياً 

 ـ. 1835البنجاب بجميكرية الباكستاف اإلسبلمية ، سنة 
أكؿ ما تيدؼ إليو األحمدية ىك دعكة المسمميف كغيرىـ الى التصديؽ بدعكل ميرزا غبلـ  إف :ثالثاً 

 أحمد القادياني  عمى أنو المسيح المكعكد ، كالميدم المعيكد . 
كدعميا ، فردَّت ىذه الفرقة إٌف ىذه الفرقة ىي كليدة االستعمار اإلنجميزم ، الذم غٌذاىا  :رابعاً 

 الجياد ، تثبيتان لحكـ اإلنجميز في القارة اليندية . الجميؿ لو بإلغاء فريضة 
 لقد استشعر العمماء المسممكف خطر ىذه الفرقة ، فتصدكا لمرد عمييا ، كتفنيذ حججيا .  :خامساً 

 
دخؿ االنتداب البريطاني الى فمسطيف دخمت ىذه الفرقة معو ، كاتخذت مف مدينة كلٌما  :سادساً 

يا  الذم استقرت فيو بالكبابير ، كبدأت تبث أفكارىا كدعكتيا حيفا مقران ليا ، كسمَّت مكان
 بدعـ مف المحتؿ اإلنجميزم .

كعندما قامت دكلة إسرائيؿ ، أيدت ىذه الفرقة دكلة إسرائيؿ ، فرٌدت عمييا دكلة إسرائيؿ  :سابعاً 
 ية . بمنحيا مكانان حيكيان عمى الشاطئ الفمسطيني عمى سفح جبؿ الكرمؿ ، قرب الفرقة البيائ

مما كاف مف أبرز الدكافع ليذه الدراسة ،  ؛لقد اعتنؽ أفكارىا في فمسطيف قمة مف الناس  :ثامناً 
 التي ألقت األضكاء عمى ىذه الفرقة كأفكارىا . 
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 :التوصيات  )ب(
 وتنتيي ىذه الدراسة بيذه التوصيات:

 ألفكارىا. ، لمزيد المعرفةىذه الفرقةحكؿ ال بد مف زيادة الدراسات  :أوالً 
مف النافع فتح حكار مع ىذه الفرقة، لمكصكؿ الى كممة سكاء بيف عمماء المسمميف كىذه :ثانياً 

 الفرقة. 
و الى ىذه الفرقة الى :ثالثاً  عدة  يكصي الباحث بتككيف فضائية عربية، يترجـ فييا الخطاب المكجَّ

لى رشدىا، فما ذلؾ عمى اهلل إ كتعكدي ، لعؿ ىذه الفرقة تستبيف أمرىا لغات، كبأسمكب مكضكعي
 ببعيد. 

رابعان: يدعك الباحث األحمدييف إلعادة النظر في عقائدىـ ، كأفكارىـ، كعباداتيـ في ضكء القرآف 
الذكر الحكيـ، أك تحريؼ ألحاديث الرسكؿ  بدكف تأكيؿ آليات الكريـ، كالسنة النبكية الشريفة،

ف حقيقة أمرىـ، كمدل قربيـ أك بعدىـ عف ليعرؼ األحمديَّك ، صمى اهلل عميو كسمـ، الكريـ
 الديف اإلسبلمي الحنيؼ. 
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 الفيارس الفنية 

 

 أواًل: فيرس اآليات القرآنية الكريمة 

 األحاديث النبوية الشريفة فيرس ثانيًا : 

 ثالثًا : فيرس المصادر والمراجع                   
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 رآنية الكريمةالقاآليات  فيرس أوال:
 

الرقم 
 المتسمسل

 رقم اآلية رقميا اسم السورة
 رقم الصفحة

 42 24 2 البقرة  .1

 21 115-114 2 البقرة  .2

 21 121 2 البقرة  .3

 28 265 2 البقرة  .4

 37 285 2 البقرة  .5

 39 42 3 آل عمران  .6

 31 59 4 النساء  .7

 37 3 5 المائدة  .8

 41 93 6 األنعام  .9

 44 188 7 األعراف  .11

 31 91 16 حلالن  .11

 37 64 19 مريم  .12

 28 51 24 المؤمنون  .13

 61 55 24 النور  .14

 24 69 29 العنكبوت  .15

 7 42 41 فّصمت  .16

 36 11 42 الشورى  .17

 8 51 42 الشوري  .18
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 41 71 43 الزخرف  .19

 41 73 43 الزخرف  .21

 42 21 46 األحقاف  .21

 42 24 51 ق  .22

 42 34 51 ق  .23

 41 55-45 54 القمر  .24

 22 7 61 الصف  .25

 19 8 61 صفال  .26

 7 2 62 الجمعة  .27

 37 6 66 التحريم  .28

 8 4 68 القمم  .29

 43 1 73 الجن  .31

 34 4-1 112 اإلخالص  .31
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 األحاديث النبوية الشريفة فيرس ثانيا:
 

رقم ال
 المتسمسل

 الصفحة الحديث الشريف طرف

 21 ..... إن اهلل يبعث ليذه األمة عمى رأس  .1
 21 ......األنبياء إخوة لعالت  .2
 51 إنما بعثت األمم مكارم األخالق   .3
 61 ......تكون فيكم النبوة ما شاء اهلل أن تكون  .4
 21 إال عيسى ابن مريم ال ميدي   .5
 أ ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس  .6
 23 ........من تعّمد عمّي كذبا   .7
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 :ويتضمن ما يمي المصادر والمراجع فيرس ثالثا: 
 القرآن الكريم  أوال:
 المصادر   ثانيا:

 ثالثًا:        والمراجع 
 فات الميرزا غالم أحمد القاديانيمؤل   رابعًا: 
 الشبكة العنكبوتية خامسًا:
 المجالت سادسًا: 

 الفضائيات ابعًا: س
 المقابالت والزيارات والمعاينات  ثامنًا:
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 مسرد المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. :أوالً 
 المصادر :ثانياً 

دار ابف كثير،  رم ، محمد بف إسماعيؿ، صحيح البخارم، تحقيؽ مصطفى ذيب البيغا،البخا (1
 ـ.987-ق147بيركت، 

الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى، الجامع الصحيح، دار الكتب العممية، بيركت،  (2
 ـ .1987-ق1418

ماد، معجـ الٌصحاح، دار المعرفة، بيركت، جكىرم، إسماعيؿ لا (3  ـ. 2117-ق1428بف حِّ

 ق. 1389بك داكد، سنف أبي داكد، دار الكتب العممية، بيركت، أ (4

 السيكطي، جبلؿ الديف، تفسير الجبلليف، جبلؿ الديف السيكطي، كجبلؿ الديف المحمي. (5

 .1984-ق1414الشيرستاني، أبك الفتح محمد، ذيؿ الممؿ كالنحؿ، دار المعرفة، بيركت،  (6

، ، متف العقيدة الطالطَّحاكم، اإلماـ  أبك جعفر (7  ـ. 1995-ق1417حاكية، دار ابف الجـز

 
 ثالثًا: المراجع 

 
 .18/4/1982اإلدارة الدينية لمسممي غانا، المتنبي القادياني: نبذة مف أحكالو كأكاذيبو، بتاريخ   (8
 األلباني، ناصر الديف: 
 ىػ. 1422، 1، دار ابف القٌيـ، الدماـ، طتخريج أحاديث مشكاة المصابيح (9

، 2، المكتبة السمفية، عماف، ط1، كشيء مف فقييا كفائدتيا، طيحةسمسمة األحاديث الصح (10
 ىػ. 1404

 ىػ. 1484، المكتب اإلسبلمي، بيركت، صحيح الجامع الصحيح (11
 ىػ. 1408، 2، المتكب اإلسبلمي، بيركت، طضعيف الجامع (12
 ـ.1987، دار اإلماـ الميجدد، القاديانية، دراسات وتحميلإليي، إحساف ظيير،  (13
، دار قتيبة، دمشؽ، موقف األمة اإلسالمية من القاديانيةمد يكسؼ كآخركف: نكرم، محيالب (14
 ـ.1991، 1ط
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، مكتبة اآلفاؽ، غزة، الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ اإلسالميبخيت، محمد حسف:  (15
 ـ.2001ىػ/ 1421، 1ط

عاصرة، أـ الفحـ، مركز الدراسات الم، الجماعة األحمدية في ميزان اإلسالمالبسيط، مكسى:  (16
 .ـ2000ىػ/ 1420، 1ط

 ـ.2006، 1، الشركة اإلسبلمية المحدكدة، بريطانيا، طالسيرة الُمطّيرةثابت، مصطفى:  (17
 الشركة، مف تأليؼ الجماعة، نشر عقائد، مفاىيم، نبذة تعريفيةالجماعة اإلسبلمية األحمدية:  (18

 .1اإلسبلمية المحدكدة، ط
، 1، طفي األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرةالموسوعة الُميّسرة الجيني، مانع بف حماد:  (19

 دكف تاريخ لمطباعة.
، موسوعة الفرق والجماعات والمذاىب واألحزاب والحركات اإلسالميةي، عبد المنعـ: نالحف (20

 ـ.1999، 2نشر مكتبة مدبكلي، القاىرة، ط
اإلسبلـ،  ، الناشر: مكقع دعكةرسائل في األديان والفرق والمذاىبالحمد، محمد بف إبراىيـ:  (21

2008 www.toislam.net. 
 ىػ.1389، 1، دار الكتب العممية، بيركت، طُسنن أبي داودأبك داكد:  (22
، مطبعة بيت المقدس، تبصير الفطين بنفحات من إعجاز القرآن الكريمالدراكيش، حسيف:  (23

 ـ.1995، 1القدس، الراـ، ط
بخصوص ظيور  رد عمى افتراءات الفرقة القاديانية األحمدية تنوير البشر في ال (24

 ـ.1998  ىػ/ 1418، طبع في القدس، الميدي المنتظر
، الشركة اإلسبلمية المحدكدة، الجماعة اإلسالمية: عقائد ومفاىيمأبك دقة، تميـ، كآخركف:  (25

 المممكة المتحدة، الطبعة الحديثة، دكف تاريخ لمطباعة.
المذاىب اإلسالمية منذ البدايات: النشأة، والتاريخ، والعقيدة، والتوزيع الفرق و رستـ، سعد:  (26

 ـ.2004، دار األكائؿ لمطباعة كالتكزيع، دمشؽ، سكريا، الجغرافي
 .، دكف إشارة إلى المطبعة كمكانيا كزمانياضر العالم اإلسالمياح، الٌرقب (27
القاىرة، دكف ذكر لتاريخ  ، دار الفكر العربي،تاريخ المذاىب اإلسالميةأبك زىرة، محمد:  (28

 الطباعة.
 ـ.2006، 1، دار كائؿ لمنشر، عماف، طفي مقارنة األديانالسامكؾ، سعدكف محمكد:  (29

http://www.toislam.net/
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 ، دكف ذكر لمكاف كزماف الطباعة.القاديانية واالستعمار اإلنجميزيالسامرائي، عبد اهلل:  (30
 ـ.1978، 1، دار الفكر، بيركت، طالعقائد اإلسالميةسيد، سابؽ:  (31
، نشر مكتبة كىبة، القاىرة،   أثر البيئة في ظيور القاديانيةمحمد: شامة،  (32

 ـ.1979ىػ/1399
، الدار المصرية المبناينة لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، إسالم بال مذاىبالشكعة، مصطفى:  (33

 ـ.1996ىػ/ 1416
، اديانيةبرآءة الِممة اإلسالمية من افتراءات وأضاليل الفرقة األحمدية القالشكيكي، محمد:  (34

 ـ.1995طبع في القدس، 
، دار قتيبة لمطباعة كالنشر، دمشؽ، سكريا، الفرق اإلسالمية والمتأسممةشيخاني، محمد:  (35
 ـ.2009، 1ط

، 248، جريدة الصنارة، ع تاريخ الطائفة األحمدية من مصادر الجماعة نفسياصبلح، رائد:  (36
 ـ.11/12/1987تاريخ 
 ـ.2002، نشر مكتبة مدبكلي، القاىرة، يانية واإلسالمأحمد ديدات بين القادلطكيؿ، يكسؼ: ا (37
، 1، الغدير لمدراسات كالنشر، بيركت، لبناف، طالقاديانيةالعاممي، سميماف الظاىر:  (38

 ـ.1999ىػ/1420
دار اإلسراء لمنشر كالتكزيع،  زوجات الرسول ـ صمى اهلل عميو وسمم ـعبد المٌناف، عيكاشة:  (39

 ـ.1994عٌماف، 
، دار اليداية لمطباعة كالنشر حوار مع القاديانيين وجيا لوجويؿ بف سعد: ابف عتيؽ، إسماع (40

 ـ.1987ىػ/1407، 1كالترجمة، الرياض، ط
، دار فرق معاصرة تنتسب لإلسالم وبيان موقف اإلسالم منياالعكاجي، غالب بف عمي:  (41

 ـ.1995الفكر، بيركت، 
التقكل العالمية ، بريطانيا، عكدة، حسف بف محمكد، األحمدية، عقائد كأحداث، نشر مؤسسة  (42

 ـ. 2000ق1421الطبعة األكلى، 
، دار السبلـ لمطباعة التصريح بما تواتر في نزول المسيحالكشميرم، محمد أنكر شاه:  (43

 ـ.2005ىػ/1426، 6كالنشر، مكتب المطبكعات اإلسبلمية، حمب، ط
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مجمع البحكث ، إصدار موقف األمة اإلسالمية من القاديانيةلجنة مف عمماء باكستاف:  (44
 اإلسبلمية باألزىر، دكف تاريخ لمنشر.

ستانبكؿ، إ، أكاديمية خاتـ النبكات، مكتبة الحقيقة، المتنبي القاديانيالمفتي، محمكد:  (45
 ـ.1986ىػ/1364

 ، جنيكتي، اإلدارة المركزية، باكستاف، دكف تاريخ لمطباعة.القادياني ومعتقداتومنظكر، أحمد:  (46
 ـ.1982ىػ /1402، 2، دار القمـ، الككيت، طىي القاديانية ماالمكدكدم، أبك األعمي:  (47
، 1، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، طالقاديانيةالنٌجار، عامر:  (48

 ـ.2005/ػى1425
، 3: دراسة كتحميؿ، الدار السعكدية لمنشر، جدة، طالقادياني والقاديانيةالندكم، أبك الحسف:  (49

 ـ.1987ق،/1387
، المطبعة األحمدية، الناشر، القول الصريح في ظيور الميدي والمسيحير، أحمد: نذ (50

 الجماعة اإلسبلمية األحمدية، الكبابير، حيفا، دكف تاريخ لمطباعة.
، 2، الناشر: الجماعة اإلسبلمية األحمدية، حيفا، الكبابير، طماذا تنقمون مناىاني، طاىر:  (51

 ـ.2004ىػ/1425
 ـ.1987 ىػ/1403، 1، دار البشير، عٌماف، طلحركيةالموسوعة ايكف، فتحي:  (52
 

 مؤلفات الميرزا غالم أحمد القادياني:ثالثا:
 : الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، دكف تاريخ لمطباعة.إزالة األوىام (53
 ـ.2005 ىػ/1425: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، االستفتاء (54
، 1: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، طالمعاصرةاإلسالم والتحديات  (55

 ـ.1994ىػ/1414
 ـ.2011ىػ/ 1422، 2: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، طإعجاز أحمدي (56
 ـ.2007 ىػ/1428، 1: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، طاإلمام (57
 ـ.2005ىػ/1426لمممكة المتحدة، : الشركة اإلسبلمية المحدكدة، االُبشرى (58
 ـ.2004 ىػ/1425/ 1: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، طالتبميغ (59
 ـ.2011ىػ/ 1423: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، تذكرة الشيادتين (60
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 ـ.1902: مطبعة ضياء اإلسبلـ، قادياف، ترياق القموب (61
 ـ.2007ىػ/ 1428ة المحدكدة، المممكة المتحدة، : الشركة اإلسبلميتوضيح المرام (62
: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، جاء المسيح الميدي المنتظر (63

 ـ.2004ىػ/1425
 ـ.2007ىػ/ 1428: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، حقيقة الميدي (64
 ـ.2010ىػ/ 1431دة، : الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتححقيقية الوحي (65
 ـ.2007ىػ/ 1428: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، حمامة البشرى (66
: ترجمة إلى العربية، منير بعمبكي، دار العمـ حياة محمد ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ورسالتو (67

 ىػ.1390، 2لممآلييف، بيركت، ط
 ـ.2008ىػ/ 1429المتحدة،  : الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكةالخزائن الدفينة (68
 ـ.1099ىػ/ 1430: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، الخطبة اإلليامية (69
 ـ.2012ىػ /1432: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة خطبة دافع الوساواس (70
 ـ.2007ىػ/ 1428: الشركة اإلسبلمية المحدكدة، المممكة المتحدة، سّر الخالفة (71
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