
 

337 
 

 النشأة والتاريخ القاديانيةفرقة 
The Qadianis group, its origins and history 

 د. توفيق عبد الل  أبو نعيم
 عقيدة اإلسالميةدكتوراه ال
 فلسطين 

10.36529/1811-000-011-015 

Fatema.naeem85@gmail.com 

 ملخص البحث:
 في آلن،ا الباكستان من جزء هي والتي بالهند البنجاب بإقليم ظهرت دينية حركة هي القاديانية

 .الميالدي العشرين القرن  وأوائل عشر التاسع القرن  أواخر الهجري، عشر الثالث القرن 
 ضالبع عليها ويطلق أحمد، غالم ميرزا مؤسسها إلى نسبة" ةاألحمدي" همبعض عليها أطلق   
 .م١١٢٨ -١٨٣١ الحركة، هذه مؤسس فيها ولد التي القرية قاديان إلى نسبة" القاديانية"

 نمؤرخي من البعض يعدها مسلم شخص يد وعلى إسالمي مجتمع في ظهرت الحركة هذه وكون 
 .نمسلمي أنفسهم يعتبرون  أتباعها أن وخصوصا اإلسالمية الحركات من بأنها أديان وعلماء

 لتح المسيح روح إن كقوله األمة معتقدات فيه خالف مما أحمد غالم ومعتقدات أفكار كانت وقد  
 حل هوتالال أن ادعى بل الله، عن نيابة يتكلم وأنه المنتظر، المهدي انه ادعائه ثم جسده، في
 لمجمد حىيو  كان كما إليه يوحى رسول أنه ادعى النهاية وفي يديه، على تظهر المعجزات وأن به

 .ومعتقداته أفكاره مع يتناسب بما النبوة ختم أول وقد السالم، عليه
 :أتباعه على فرضها التي التشريعات أهم ومن
 .له الموجبة دواعيه انتهت الجهاد أن مدعيا الجهاد، فريضة ألغى. ١
 .قادياني غير إمام خلف القادياني صالة جواز عدم. ٠
 .بدعوته يؤمن لم من كل بكفر الحكم. ٣
 .القادياني غير من القاديانية زواج حرمة. ٤

 الهند يف البريطانية الحكومة كانت لهذا والعمالة التبعية عالقة باإلنجليز أحمد غالم عالقة كانت
 .امطلق دعما تدعمه
 :شعبتين إلى القاديانية انقسمت موته بعد

 كارألف تشددا األكثر وهم قاديان شعبة وهي أحمد غالم بن دمحمو  الدين بشير تزعمها األولى
 .المؤسس
 .كافرا فالمخال تعتبر وال تشددا أقل وهي الهور شعبة وهي الالهوري  علي محمد تزعمها: الثانية
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 األزهر ىفتأ وقد ،اإلسالم على خارجة الجماعة هذه الدينية والمؤسسات المعتبرون  العلماء يعتبر   
 هذه بأن عشرين،ال القرن  من الثالث العقد في اللبان المجيد عبد الشيخ األزهر شيخ برئاسة الشريف
 .الملة من خارجة كافرة الجماعة

 .  الرحمن، فر بالكلمات المفتاحية: القاديانية، ةالم أحمد، السيخ، اإلنجليز، مواه
Abstract: 

The Qadianis is a religious movement that emerged in the Punjab province 

of India, which is now part of Pakistan, in the thirteenth century AH, the 

late nineteenth century and early twentieth century AD. 

Some called it “Ahmadiyya” after its founder, Mirza Ghulam Ahmad, and 

some called it “Qadiani” after the Qadian of the village in which the 

founder of this movement was born, 1839-1908 AD. 

And the fact that this movement appeared in an Islamic society and at the 

hands of a Muslim is considered by some historians and religious scholars 

to be one of the Islamic movements, especially since its followers consider 

themselves Muslims. 

Ghulam Ahmad’s thoughts and beliefs were among the things in which he 

contradicted the beliefs of the nation, such as his saying that the soul of 

Christ settled in his body, then his claim that he is the Awaited Mahdi, and 

that he speaks on behalf of God. Rather, he claimed that theology came to 

him and that miracles appear on his hands, and in the end he claimed that 

he is a messenger revealed to him. It was also revealed to Mujammad, 

peace be upon him, and he first sealed the prophecy in accordance with his 

thoughts and beliefs. 

Among the most important laws that he imposed on his followers: 

1. He canceled the obligation of jihad, claiming that jihad had ended its 

motives. 

2. It is not permissible to pray a Qadiani behind a non-Qadiani imam. 

3. Judgment in disbelief everyone who did not believe in his call. 

4. The sanctity of Qadianis marriage to non-Qadiani. 

Ghulam Ahmad's relationship with the English was one of dependence and 

employment, so the British government in India supported him with 

absolute support. 

After his death, the Qadianis were divided into two sects: 

The first is led by Bashir al-Din Mahmoud bin Ghulam Ahmad, and it is 

the Qadian Division, and they are the most strict of the founder's ideas. 

The second: It was claimed by Muhammad Ali al-Lahouri, which is the 

Lahore Division, which is less extreme and does not consider the violator 

to be an infidel. 

Reputable scholars and religious institutions consider this group to be 

outside Islam. Al-Azhar Al-Sharif, headed by Sheikh Abdul-Majid Al-
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Labban, issued a fatwa in the third decade of the twentieth century. This 

group was considered infidels outside the religion. 

Keywords: Qadianis, Ghulam Ahmad, Sikhs, the British, talents of 

Rahman, teams. 

 مقدمة
لقد دأب أعداء اإلسالم على محاربة هذا الدين منذ بزوغ فجره للحط من قدره بالقضاء على    

فعملوا على اختالق أفكار ما أنزل الله بها من سلطان  ،عقيدته الصافية باستخدام كافة الوسائل
ن على بوا هذا الديلم يكتمل نضجهم العقدي ولم يتشر  نمستغلين ذوو الحداثة في اإلسالم الذي

فنجد  ،فكونوا فرًقا وأسسوا جماعات تنادي بأفكار هدامة تناقض العقيدة الصالحة النقية ،أصوله
كفل بحفظ ولكن الله سبحانه ت ،الشيعة والبهائية والقاديانية ممن جرفهم هذا التيار الهائج الحقود

لصوا في إيمانهم فردوا عليهم هذا الدين من خالل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه آمنوا فأخ
الم نقًيا ليبقى دين الله كما ارتضاه لنبيه عليه الصالة والس ،ببراهينهم الساطعة وحاربوهم أينما حَلوا

حدى هذه الفرق التي ترجع في أصلها إلى أيد ال تشوبه شائبة، وسنعرض نموذجا إلمستقيما 
 استعمارية فوقف لهم ذلكم الرجال بالمرصاد.

والمراحل التاريخية التي مرت بها ومعتقداتها ومبادئها العامة القاديانية  ةحدث عن نشأفسنت    
 ونبذة عن مؤسسها.
 أوال . أهمية الدراسة:

على الساحة الفكرية  يعتبر هذا الموضوع: )القاديانية(، من الموضوعات ذات الطرح الملح     
ث عنها ، تتقاذفه األلسن واألقالم، وكثر الحديواالجتماعية والدينية والقضائية والحقوقية والسياسية

من خالل المنابر المسموعة، والمقروءة، والمرئية، مما أوقع الناس في حرج وحيرة من أمرهم، أين 
 ؟وأين الحقيقة ؟الحق

 لهذا أحببت أن أكتب في هذا الموضوع ألهميته.
 ثانيا . أهداف الدراسة:

 لخارجة.. بيان حقيقة مثل هذه الفرق الضالة وا0
 . تبصير المسلمين، بما لهم، وما عليهم.6
 . الرد على الشبهات المطروحة من قبل هذه الفرق.7
 . بيان موقف أهل السنة من قضية الفرقة واالفتراق.4
 . متابعة المستجدات والمتغيرات الواقعة في المجتمعات اإلسالمية.0

 ثالثا  منه( الدراسة:
 لوصفي االستنتاجي، والذي يقوم على استقراء األحكام التي تتعلقاتبعت في دراستي المنهج ا     

 بموضوع الدراسة، كما يلي:
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 . الرجوع إلى كتب الفرقة األصيلة والمكتوبة بأقالمهم قدر اإلمكان.0
 . عرض أقوال علمائهم في كل مسألة، وبيان أدلتهم ومناقشتها مع وجه الحق فيها.6
حواشي مبتدئًا باسم المؤلف ثم الكتاب، وأرجأت التوثيق الكامل . توثيق المصادر والمراجع في ال7

 في فهرس الدراسة مبتدئًا باسم المؤلف ثم اسم الكتاب، ثم دار النشر، ومكانها والطبعة وتاريخها.
. عزوت اآليات القرآنية إلى سورها وذلك بذكر السورة، ورقم اآلية، وبيان وجه االستدالل ما 4

 أمكن.
 سات السابقة:رابعا . الدرا

 .القاهرة الحسن علي الندوي، أبو رسالة :الحركات الهدامة القاديانية. 0
  ، القاهرة.محمد الخضر حسين :الحركات الهدامة القاديانية. 6
 .، جدة، السعوديةأحمد بن حجر البنعلي :القاديانية ودعايتها الضالة والرد عليها. 7
المطابع  ون ؤ يسى عبد الظاهر، القاهرة، الهيئة العامة لش. القاديانية نشأتها وتطورها: د. حسن ع4

     األميرية.
 خطة البحث:

 :العائلة واإلنجليز المبحث األون:
 الميرزا واإلنجليز. المطلب األون:    
 .عائلة الميرزا والسيخ المطلب الثاني:    

 : الميرزا غالم أحمد القادياني المبحث الثاني:
 .تاريخية لمحة المطلب األون:    
 .نبذة عن حياة الميرزا غالم أحمد المطلب الثاني:    
 .القادياني والمرض المطلب الثالث:    

 المبحث الثالث: النشأة:
 نشأة القاديانية. المطلب األون: 
 فرق القاديانية. المطلب الثاني: 
 المبادئ العامة للقاديانية. المطلب الثالث: 

 نية:المبحث الرابع: عقائد القاديا
 التأويالت التي اعتمد عليها القادياني في ادعاء النبوة. المطلب األون:       
 القادياني والنبوة وعقيدته في الرسول والشريعة. المطلب الثاني: 
 عقيدة القاديانية في الله. المطلب الثالث:  

 المبحث الخامس: القادياني والجهاد ونظرت  للمسيح:
 لقاديانية في الجهاد.عقيدة ا المطلب األون:  
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 عقيدة القاديانية في المسيح. المطلب الثاني:  
 نظرات حول كتاب مواهب الرحمن. المطلب الثالث:  

 وفي الخاتمة تم ذكر المعتقد الصحيح في نزول المسيح عليه السالم، والمهدي المنتظر وختم النبوة.
 المبحث األون
 العائلة واإلنجليز
 المطلب األون 

 ميرزا واإلنجليزعائلة ال
عائلة الميرزا غالم أحمد القادياني مؤسس القاديانية لها سجل مخزي بخدمة اإلنجليز المستعمرين   

لبالد المسلمين فوالد الميرزا غالم أحمد ُيدعى غالم مرتضى كان من أخلص أصدقاء االحتالل 
دمة مفخرة لها عتبر هذه الخاإلنجليزي، الذي فرض سيطرته على شبه القارة الهندية، وهذه العائلة ت

يص فهم الحاكم بتخصيفيقول القادياني أحمد "إن والدي: الميرزا غالم مرتضى كان من الذين ض
مقعد لهم في قصره خالل المناسبات الرسمية، وكان والدي من الموالين المخلصين للحكومة 

م وقام 0202في الهند عام اإلنجليزية، وقد أمد الحكومة السامية خالل الثورة الكبرى التي حدثت 
بها أهل الهند ضد الحكم اإلنجليزي، وتمكن الجيش اإلنجليزي من قمعها بخمسين فرًسا اشتراها من 

 ".1ماله الخاص، وبخمسين فارًسا، وكان هذا العون أكثر بكثير مما في طاقته
 المطلب الثاني 

 عائلة الميرزا والسيخ
ائلة للسيخ، فهذه الع -من قبل-دأبهم خدمة هذه العائلة  إن ما يؤكد خدمتهم لإلنجليز وأن هذا   

 في خدمة السيخ فكانت تدين بالوالء الصادق يها القادياني أحمد كان لها دور بارزالتي ينتمي إل
لحكم السيخ الذين حكموا بعض مناطق الهند قبل الحكم اإلنجليزي فهؤالء السيخ من ألد أعداء 

عملوا الفساد والخراب في مدينة بنجاب بعد تفكك الحكم اإلسالمي اإلسالم والمسلمين فهم الذين أ 
اض، وغالم والعجزة وهتك األعر ، فكانوا يأتون المنكرات ويشفون غليلهم بقتل النساء ،ببالد الهند

مرتضى لم يقصر بخدمتهم فكانت له من الصداقة والود بينه وبين حكام السيخ ما دفع المهراجا 
السيخ إلى طلب عودته إلى قاديان من مهجره الذي كان يعيش فيه،  رانجيت سينغ مؤسس دولة

أحد أتباع القادياني أحمد في كتاب له )المجد األعظم( من المؤكد أن أسرة الميرزا  لوفي ذلك يقو 
غالم مرتضى قد تغيرت أحوالها في عهد المهراجا رانجيت سينغ فاستبدلت بالضيق فرجا وبالعسر 

د المهراجا إلى هذه األسرة ما كان لها من عقارات في مدينة القاديان وما رخاًء ورغًدا، حيث أعا

                                                           
ص ، 6112 القاديانية: دار القلم نقله عن التحفة القيصرية: تأليف الميرزا غالم أحمد القادياني. ،أبو األعلى المودودي 1

011. 
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جاورها وأسند إلى الغالم ميرزا مرتضى منصًبا عسكرًيا حساًسا تحت إشرافه المباشر وقد قام الميرزا 
 1غالم مرتضى بخدمات عسكرية جليلة تحت توجيه المهراجا

 الذي عاش بكنفه مؤسس القاديانية وشب فيه كانما سبق يتضح لنا جلًيا أن المحيط األسري م   
موالًيا للحكومات الذي استبدت الشعوب وأي حكومات أنها استعمارية فالرسالة التي حملها أبيه 

 أبيه والعائلة. اغالم مرتضى أسندها لنفسه على خط
 المبحث الثاني

 الميرزا ةالم أحمد القادياني
 المطلب األون
 لمحة تاريخية

شر س عدصل في الفكر الذي نادى به مؤسس القاديانية غالم أحمد إلى القرن السااأل عيرج   
م( حيث كان في تلك الفترة ملًكا يدعى جالل الدين أكبر متولًيا عرش المملكة 0022الميالدي )
م( ومن الجدير بالذكر أن جالل الدين 0210م( حتى عام )0022ي الهند في عام )فاإلسالمية 

مع البحث والدراسة عن طريق السماع، فج علىمن خالله  رقتديلكنه ذو عقل كبير أكبر كان أمًيا و 
الصفوة من رجال األديان، حول مملكته وكان يجتمع بهم مستمًعا لمناظراتهم وتصوراتهم الدينية 
المختلفة، فتميزت تلك الجلسات بحب السيطرة لكل فريق متعصًبا لمذهبه، وهذا بدوره أدى إلى 

الل الدين أكبر فاستولت عليه الحيرة فانتهزت هذه الفرصة والحالة التي عليها اضطراب فكر ج
الحاكم لينال بها جاًها أو مااًل فأوهموه أنه العبقري األوحد ودفعوه إلى دعوى االجتهاد المطلق، 
وأنه صاحب دورة دينية جديدة فادعى أن بعد نبوءة محمد قد انتهى بنهاية األلف عام وبدأ عهد 

ه إمامة السلطان جالل الدين أكبر ثم أعلن فكرة التقريب بين األديان معلًنا اجتماع الهند إمامت
سالمية وزرادشتية  بأسرها تحت دين واحد أطلق عليه )دين الله( وهو مزيج بين مبادئ هندوسية وا 

ين ب وأعتقد جالل الدين أنه ظل الله ونائب عنه في األرض، فاستمر في هذا الطريق تلفيًقا وجمعا
ه بأن يسمى ؤ الهوة بينه وبين الدين اإلسالمي فوصل به الحد أن يسو  تاألديان المختلفة حتى كبر 

أحد في بالطه ابنه محمًدا وبذلك أصبح اإلسالم غريًبا في تلك البالد، وكاد ُيقضى عليه لوال جهود 
 .علماء مخلصين

تي تعتبر مزج الديانات فيما بينها والوهالك جالل الدين أكبر، فهذه الظاهرة الدينية والتي تتمثل ب
ظاهرة هندية كان لها األثر الكبير على ميرزا غالم أحمد فنادي بدعوة هي القاديانية مزج فيها بين 

 .2مبادئ مسيحية وأخرى إسالمية

                                                           
 .00- 01بق. ص االمرجع الس 1
 .بتصرف، مكتبة وهبة 01،61،60،66ص م، 0220البيئة في ظهور القاديانية.  أثر، ةشامنظر ـ د. محمد ا 2



 

343 
 

 المطلب الثاني
 1نب ة تاريخية عن حياة الميرزا ةالم أحمد

وا إلى الهند واستوطنوا قاديان فصارت لهم الرياسة ثم رحل 2يسكنون سمرقند كانت عائلة القادياني   
في تلك المنطقة ثم دارت عليهم الدوائر فذهبت عنهم الرياسة ونهبت أموالهم ويقول في ذلك غالم 

وفي هذه العبارة داللة على  3أحمد: )ثم رد الله إلى أبي بعض القرى في عهد الدولة البريطانية(
 تعاطفه مع البريطانيين.

 ،يةالقرآن وبعض الكتب الفارس حفظوفي السابعة من عمره شرع ب ،م ولد غالم أحمد0206ففي عام 
وفي العاشرة من عمره تعلم اللغة العربية، وفي السابعة عشرة تلقى النحو والمنطق والفلسفة وقرأ 
ا هعلى أبيه كتًبا في علم الطب وكانت علومه تلك يتعلمها على أيدي معلمين، أما الدينية فلم يدرس

 .على يد معلم، إنما كان ولوعه بها يدفعه لمطالعتها
في شبابه تقلد وظيفة في إدارة نائب المندوب السامي التابع للسلطة البريطانية، وقدم استقالته و    

 4نه.ؤو إليه في إدارة ش تهبعد مرور أربع سنوات نزواًل لرغبة أبيه لحاج
اًما، زعم غالم أحمد أنه نزل عليه وحي من م أي بعد والدته بأربع وعشرون ع0222في عام    

الله بأن أباه سيموت بعد الغروب، ويعتبر هذا اإلخبار أول وحي نزل عليه في زعمه، ثم بعد ذلك 
أخذ يصرح ببعض اآلراء زاعًما أنه يتلقاها من طريق الوحي، ولكن المسلمون في تلك المنطقة كانوا 

ن لى )لودهيانه( وبنصرة من الوالي له جنبه مناظرة كادت أينكرون عليه ذلك إنكاًرا شديدا فانتقل إ
ُتعقد بينه وبين علماء الشريعة الذين أنكروا عليه ذلك. وفي هذه البلدة أذاع منشوًرا أعلن فيه أنه 

 .6داعًيا 5المسيح المنتظر ومن ثم انتقل إلى )دلهي(

                                                           
ة ضمن مجموع 012 – 12ص م، 6104، لقاديانية رسالة محمد الخضر حسينالحركات الهدامة، ا ،أبي األعلى المودودي 1

 بتصرف. ،الندوي رسائل بثالث ألبي الحسن 
ضارة اإلسالمية، وهي مركز زراعي ومصنوعات حرفية  احتلها جنكيز خان سمرقند: مدينة في أوزبكستان من عواصم الح 2

 م وقام بتخريبها، كانت عاصمة تيمور لنك وفيها قبره، تشتهر اآلن باآلثار اإلسالمية.١٠٠٢عام 
 . ٣٢٨م، ص١١٨٦منجد األعالم: دار الشرق، بيروت، الطبعة الثامنة والعشرون، 

 .20ص م، 6110 اء:االستفت ،. انظر ميرزا غالم أحمد 3
 .002م ص 0122مكتبة األزهر، القاهرة،  األولى،عقيدة ختم النبوة المحمدية:  ،. انظر د. عثمان عبد المنعم عيش 4

دلهي: مدينة تقع شمال الهند، وهي عاصمة الهند، فتحها المسلمون في القرن الثاني عشر الميالدي، ودمرها تيمور لنك  5
 حي وتجاري وصناعي وتشتهر بكثير من الحرف والصناعات واآلثار.م، تعتبر نركز سيا١٣١٨عام 

 . ٠٤٤منجد األعالم: ص
 .61ص  الرحمن:مذاهب  ،غالم أحمد 6
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 ممثلو ملل كثيرة فحضره وعقد في تلك السنة مؤتمًرا لألديان حضره 1م ذهب الهور0212عام 
 .2غالم أحمد

زداد غضب المسلمون عليه بعد أن نشر حسين كامي سفير تركيا في البنجاب في ا م0212عام 
ذلك الوقت مقاال أنكر فيه ما يدعيه غالم أحمد أشد اإلنكار، فنشر غالم أحمد خطاًبا أسماه 

نفًعا  لتشنيع عليه ولكنها لم تجد)الصلح خير( لعلماء اإلسالم يدعوهم إلى الكف عن معارضته وا
ه، فلجأ إلى حاكم الهند العام وطلب منه وضع قانون يحمي أصحاب كل ئفاستمروا على تفنيد آرا

 .3دين من التعرض لهم وحمايتهم مدعًيا أن أصل اضطراب الهند هو المشاغبات الدينية
وأسس  لم يكن مصدًقا بنبوتهم وضع غالم أحمد قانوًنا ألتباعه بعدم تزويج بناتهم لمن 0212عام 

 .4مدرسة بقاديان لتعليم مبادئ نحلته
م بنى مسجًدا بقاديان فبنى أقاربه الذين سلمهم الله في نزعاته جدارًا أمام المسجد 0111عام 

فيضطر الذاهب للمسجد أن يسير مسافة طويلة حتى يصله ولكن بقرار من المحكمة أزيل الجدار، 
 .5عه خطبة أسماها )الخطبة اإللهامية(وفي هذا العام ألقى ألتبا

 م: أمر أتباعه بإحصاء عددهم وتسجيل أسماءهم بسجل.0110عام 
م: أصدر مجلة لنشر مذهبه )مجلة األديان(، وكان يكتب فيها بعض المقاالت بنفسه 0116عام 

 وهي ُتنشر باللغتين األوردية واإلنجليزية.
لتخريج دعاة عارفين بنحلته، وزعم أنه أوحي  م أسس مدرسة دينية عربية في قاديان0110عام 

إليه أن أجله قد قرب وكتب كتاًبا أسماه )الوصاية( ولكن أجله امتد بعدها بثالث سنوات، وزعم 
 بأنه أوحي إليه بإنشاء مقبرة خاصة ألتباعه.

ضد الحكومة البريطانية فانحاز غالم أحمد لجانب  6م قامت حركة وطنية في بنجاب0112عام 
ومة وأذاع منشوًرا دعا فيه أتباعه إلى مواالة الحكومة ومساعدتها على إخماد الحركة الوطنية الحك

 ففعلوا.

                                                           
الهور: مدينة في شمال شرق باكستان، عاصمة البنجاب، مركز ثقافي إسالمي، تشتهر بالصناعات الحديدية الثقيلة  1

 إسالمي مغولي.وصناعة النسيج والتبغ والجلود، وفيها متحف 
 .٤١٢منجد األعالم: ص 

 .14م، ص0127مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، األولى،  والقاديانية:البهائية  ،د. محمد حسن األعظمي 2
 .14المصدر السابق: ص  3
 .14نفس المصدر: ص  4
 .10نفس المصدر: ص 5
 بنجاب: والية هندية عاصمتها شنديغار، وهي مركز ديانة السيخ. 6
 . ١٣٨جد األعالم: ص من
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م توجه إلى قاديان وفي هذه السنة اشتد عليه مرضه حيث ُذكر أنه كان ُمبتلًيا بإسهال 0112عام 
مات  ن حتىمزمن ونقل إلى قاديان ودفن فيها، وانتخب أتباعه لرياسة المذهب حكيم نور الدي

 1م، فانتقلت الرياسة إلى بشير الدين محمود.0104
 المطلب الثالث 
 القادياني والمرض

 (02(. )األنفال/َوَما َرَمْيَت ِإْ  َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّ  َرَمىيقول تعالى: )
بحفظ هذا الدين من متطاول عنيد فذلك النمرود سخر الله له بعوضة  -عز وجل-فلقد تكفل الله   

 .-زكم اللهأع-يدب رنينها في رأسه فال يهدأ له بال وال يستكين له حال إال إن ُضرب بالنعال 
ان مصاًبا كمنها ف اض شتى الزمته طيلة حياته لم يشفَ وهذا القادياني أحمد قد ابتاله الله بأمر 
فهذه زوجته  :وقد ُذكرت في مؤلفاته ومؤلفات أتباعه الهستيريا ،بطائفة من األمراض الفتاكة الخطيرة

تروي في كتاب سيرة المهدي قائلة: "إن حضرة المسيح الموعود أصيب بالصداع ودوار الرأس 
 .2والهستيريا ... ثم توالت نوبات هذه األمراض الخطيرة مرة بعد مرة"

أصيب القادياني بمرضين خطيرين: يذكر الميرزا أحمد في كتابه حقيقة الوحي قائاًل: "يالزمني    
يران: مرض في النصف األعلى في جسدي، ومرض في النصف األسفل، أما الذي مرضان خط

 لس البول، وهذانفي النصف األعلى فهو دوار الرأس، وأما الذي في النصف األسفل فهو س
 3ي منذ نشرت ادعائي بكوني مأمور من الله.المرضان يالزمان

، بني بين حين وآخر دوار الرأسويقول في كتابه ملحق األربعين: "أنا رجل دائم المرض، ينتا 
والصداع واألرق والتشنج القلبي وتمسني الحاجة إلى البول أكثر من مائة مرة في ليلة واحدة، وأن 

 ".4األمراض التي تنشأ عن سلس البول هي كلها تالزمني
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .6/014م، 6116المكتبة العصرية، جدة، األولى  اإلسالم:فرق معاصرة تنتسب إلى  ،د. غالب بن علي عواجي 1
 .002البهائية والقاديانية: ص ،د. محمد حسن األعظمي 2
 62 ص الوحي:حقيقة  ،الميرزا أحمد 3
 مرجع سابق. 02- 02القاديانية، ص  ،لمودوديا 4



 

346 
 

 المبحث الثالث
 النشأة

 المطلب األون
 1نشأة القاديانية

فة غالم أحمد القادياني، المنسوب لبلدة قاديان في الهند، وتنتسب الطائ القاديانية فرقة تتبع ميرزا   
القاديانية إلى هذه المدينة وأحياًنا ُيطلق عليهم اسم )األحمدية( النتسابهم إلى مؤسسها غالم أحمد، 
أي عبد أحمد النبي عليه السالم، وقد يكون لسبب آخر يطلق عليهم األحمدية من أجله حيث يقول 

ني: "لقد ُحرم الذين سبقوني من األولياء، واألبدال، واألقطاب من أمة محمد النصيب الكبير القاديا
من هذه النعمة، ولذلك خصني الله باسم النبي، أما اآلخرون فال يستحقون هذا االسم وربما لهذا 

لى عالسبب اشتهرت القاديانية أيًضا باسم األحمدية فكعادة الغربيين أن يطلقوا صاحب الديانة 
أتباعه فيقولون )المحمديين( ويقصدون أتباع النبي محمد صل الله عليه وسلم. )والمسيحيين( أتباع 

 .2المسيح عليه والسالم. و)الموسويين( أتباع موسى عليه السالم"
فلقد اجتاحت العالم اإلسالمي في منتصف القرن التاسع عشر الميالدي حالة من اليأس في    

األوروبي، إذ بلغت سيطرته ذروتها على البالد اإلسالمية في تلك الفترة النصر على المستعمر 
فتوجه المسلمون بفضل علماء اجالء إلى القوة التي ال تقهر وهي قوة اإلسالم، مثال المجاهد 
الشهيد أحمد بن عرفان الذي أقض مضاجع اإلنجليز وعانت منه الحكومة اإلنجليزية في الهند 

آخر في  فاتخذت الحكومة اإلنجليزية منًحى 3ال الدين األفغاني،مصاعب عظيمة، ودعوة جم
المواجهة لما رأت عليه المسلمين في أن طبيعتهم وصبغتهم صبغة دينية والدين هو الذي يثيرهم 
فاقتنعت بأنه ال يؤثر بالمسلمين، وفي اتجاههم مثل ما يؤثر رجل منهم باسم منصب ديني رفيع 

لحد من لة لوسيسياسة اإلنجليز، فوجدوا في شخص ميرزا وأتباعه  ليجمع حوله المسلمين، ويخدم
تيار الدعوة إلى الجهاد ضد المستعمر، فسجل مذهبه رسمًيا خالل هذه الفترة وكان ذلك عام 

م فأمدته الحكومة اإلنجليزية بكل ما أوتيت لنجاح مذهبه وأمدها بالجواسيس وبمتطوعين 0111

                                                           
 ، الناشر مكتبة نهضة الشرف.46- 40ص ، 0124 اإلسالمي،طوائف العالم  ،رف، د. محمد متوليانظر بتص 1
دار الرشاد. والملل  707- 706الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ص  موسوعة، الحفنيبتصرف د. عبد المنعم  2

ل والنحل تحت عنوان المسلمون وقد ذكر ذلك المحقق ضمن الباب الثالث في ذيل المل 6/02والنحل للشهرستاني، 
 المعاصرون، الفصل األول الحركة القاديانية تحقيق محمد سيد كيالني دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان.

م(، نشأ في كابل في أفغانستان، تجول في كثير من البالد اإلسالمية، دعا إلى ١٨١٧ -١٨٣٨األفغاني: جمال الدين ) 3
من فالسفة الشرق، له كتاب "إبطال مذهب الهريين وبيان مفاسدهم"، ترجمه للعربية صديقه الشيخ محمد  الوحدة اإلسالمية،

 ٥٧عبده. منجد األعالم: ص
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إلنجليزية في الهند وخارجها نذكر منهم عبد اللطيف القادياني وأصدقاء أوفياء خدموا الحكومة ا
 1الذي كان في أفغانستان يدعو إلى القاديانية ويستنكر الجهاد.

والخالصة أن هذه النحلة من الحركات التي تبناها اإلنجليز ليلتف الناس إلى مؤسسها ليكون زمام 
 .2وفعاًل عمل القادياني على ذلك األمور بأيديهم فأوعزوا إليه لمزج اإلسالم بالمسيحية

 المطلب الثاني 
 فر  القاديانية

م انقسم أتباعه إلى فريقين فريق يتزعمه ولده نور 0112ما توفى غالم أحمد القادياني عام عند   
الدين، وميرزا بشير أحمد وهما الخليفتان األول والثاني للقاديانية لكنهم ال يعتبران فرق متناقضة، 

تداد لمعتقد الميرزا غالم أحمد القادياني فهم يكفرون من ال يعتقد بنبوة مؤسس القاديانية، ومعتقدهم ام
ونور الدين خلفه باالنتخاب غالم رضا وبعد وفاته خلفه بشير أحمد الذي بقى متحمًسا لنبوة 

ن م القادياني وألف كتاًبا أسماه )حقيقة النبوة( ذكر فيه أن القادياني أفضل من بعض أولي العزم
ل وهو مصداق قو  -الله عليه وسلم ىصل-الرسل حتى غالى في ذلك وقال: إن ميرزا هو محمد 

 .3القرآن "ومبشًرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد"
وفريق آخر أطلقوا على أنفسهم األحمدية وكان على رأس هذا الفريق خوجا كمال الدين، وموالى 

ميرزا غالم أحمد ويرون في ذلك خروًجا على اإلسالم، محمد علي وعقيدتهم أنه ال يعترفون بنبوة 
نما يرون فيه مصلًحا ملهما ويحاولون تصحيح اآلراء المنحرفة التي نادى بها زعيمهم "وهذا موالى  وا 
محمد علي له شهرة أكثر من خوجا كمال الدين وله كتاب )بيان القرآن( يذهب فيه إلى منهج 

لك... أن القادياني لم يقصد بقوله أنه نبي أن الله قد بعثه لذ التأويل في التفسير محاوال أن يثبت
فالنبوة التي قصدها هي نبوة المجد الذي يفيض عليه العلم من نور النبي صل الله عليه وسلم 

 .4وبإذن منه يتكلم القادياني
 
 
 
 

                                                           
 بتصرف. 006ص م، 6110فرق معاصرة تنتسب لإلسالم:  ،د. غالب عواجي 1
 لهدامة القاديانية.ضمن مجموعة رسائل، عن الحركات ا 67- 66انظر بتصرف رسالة الحسن علي الندوي، ص  2
 .62ص ، ضميمة الوحي ،غالم أحمد 3
الدار المصرية اللبنانية. وتاريخ المذاهب  720– 721إسالم بال مذاهب: ص  ،انظر  بتصرف د. مصطفى الشكعة 4

. 704لمحمد زهرة دار الفكر العربي وموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ص  662اإلسالمية المعاصرة ص 
 د. حسن أيوب، دار البحوث العلمية. 711ع سابق وتبسيط العقائد اإلسالمية ص مرج
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 المطلب الثالث 
 1المبادئ العامة للقاديانية

وذلك كمدخل لعقيدتهم وهذه المبادئ هي المرتكزات األساسية سنورد ذكًرا لمبادئ القاديانية العامة 
 التي تقوم عليها القاديانية في معتقدها وهي:

 القول بعدم ختم النبوة وتأويل ما يدل على ختمها. -0
مسيح وهو ال -الله عليه وسلم ىصل-غالم أحمد هو المهدي والنبي المؤيد لشريعة محمد  -6

 الموعود به.
 وقد نزل على القادياني وسمعه بعض أتباعه. باب الوحي مفتوح للناس -7
 تحريم الجهاد. -4
 الدعوة لطاعة والة األمر واإلنجليز. -0
قاديان ومسجدها تماثل مكة ومسجدها، والحج إليها مثل الحج إلى مكة فهي ثالث األماكن  -2

 المقدسة.
 تكفير من ال يصدق به من المسلمين ألن القادياني يعتبر نفسه من السلسلة المحمدية. -2
 المغاالة في تفضيل الميرزا غالم أحمد على جميع األنبياء وأتباعهم. -2
نكارهم  -1 ادعاؤهم أن المعنى المقصود من اآليات القرآنية ال يدركها إال المسيح القادياني، وا 

أن سنة رسول الله صل الله وعليه وسلم في التشريع وهم يدعون أنفسهم للناس على أنهم 
 مصلحون مسلمون.

 بعالمبحث الرا
 عقائد القاديانية
 المطلب األون

 2التأويالت التي اعتمد عليها القادياني في ادعاء النبوة
لقد جاء الميرزا أحمد ورجال جماعته بتأويالت مختلفة لختم النبوة من باب مسايرة عقيدة عامة    

 المسلمين في باب ختم النبوة.
أفراد االمة اإٍلسالمية ولكن مما ينافي ختم  فإن خاتم النبوة أي طالبها ال يزال في التأويل األون:

النبوة أن يأتي نبي من غير األمة اإلسالمية، ويقول القادياني في كتابه )العين المسيحية( "إن 

                                                           
 المجلد األول دار السالم. 441-442ص ، 0114 وفقهها،األساس في السنة  ،بتصرف د. سعيد حوى  1

 الناشر دار البحوث العلمية. مرجع سابق. 701ص ، 6112 اإلسالمية،تبسيط العقائد  ،د. حسن أيوب
 مرجع سابق. 44- 77ديانية ألبو األعلى المودودي ص انظر القا 2
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 خاتم األنبياء بمفهوم أنه قد تمت عليه كماالت نبوته، وأنه ال يأتي -الله عليه وسلم ىصل-محمًدا 
 .1من غير أمته بعده رسول ذو شريعة جديدة وال نبي

الله  ىصل-يقول القادياني في كتابه )حقيقة الوحي( "قد جعل الله جل شأنه محمًدا  تأويل ثاني:
صاحب الخاتم أي أعطاه الخاتم إلفاضة الكمال وذلك ما لم يؤته أحد غيره ولذلك  -عليه وسلم

 .2بياء"سمي بخاتم النبيين أي أن طاعته تمنح كماالت النبوة وأن الروحي يصنع األن
م 0117-4-02يقوم القادياني، ضمن إرشاد له ورد في عدد جريدة الحكم الصادر في  تأويل ثالث:

"وفي حكمة الله ولطفه باألمة المحمدية أن رفع عنها هذه الكلمة ـ النبوة ــ ثالثة عشر قرًنا بعد 
ي أن م تقتضوذلك لتتم عظمة نبوته، ثم لما كانت عظمة اإلسال -الله عليه وسلم ىصل-محمد 

شابهة بالسلسلة لتتم الم -الله عليه وسلم ىصل-تطلق عليهم كلمة النبي بعده  يكون في األمة أفراد
 القديمة أجريت على لسانه كلمة النبي للمسيح الموعود في آخر الزمان.

 المطلب الثاني
 القادياني والنبوة وعقيدت  في الرسون والشريعة

وما كانت لهذه الدعوى صورة واحدة بعينها ولكنها سمات تختلف  ،القادياني أحمد النبوةادعى     
باختالف الظروف واألحوال التي كان يمر بها القادياني، ويتضح ذلك من خالل أقواله تجاه النبوة 
فترى تناقًضا، فتراه يقول في كتابه حقيقة الوحي "... ثم نزل علي وحي الله كالمطر فيما بعد ... 

 .3اطبة صريحة ولكني نبي من جهة وأم ي  )من أفراد األمة( من جهة أخرى"وخاطبني بالنبي مخ
ويقول في كتابه: )التجليات اإللهية( "وقد انقطعت اآلن النبوات كلها إال النبوة المحمدية فيأتي    

نبي ذو شريعة، وال يمكن أن يكون أحًدا نبًيا بدون شريعة، إال من هو من األمة نفسها من ذي 
ًء على هذا أن فرد من األمة المحمدية ونبي أيًضا. "والله تعالى، قد خصني، ألنال في قبل، فبنا

 ".4هذه األمة اسم النبي، وال يستحق أن ينال هذا االسم غيري 
فمما سبق يتضح أن النصوص التي يذكرها القادياني أحمد مضطربة في ذاتها وكانت بين    

ظهر في كتاباته حول النبوة فتراه يقول: "ال يمكن أن ي الغموض والوضوح فتجد مراوغة في القادياني
في األمة المحمدية أكثر من نبي واحد، فقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم أنه ال يظهر في أمته 
إال نبي واحد فقط وهو المسيح الموعود وما سمى غيره نبي أصاًل وما أخبر بظهور نبي آخر بل 
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( وقال بوضوح أنه ال يأتي نبي أو رسول بعدي إال المسيح قد نفى غيره بقوله )ال نبي بعدي
 1الموعود".

بل إنه لم يكتف بادعائه النبوة بل تراه يتجاوز فقام سيد المرسلين صل الله عليه وسلم فيقول: "لقد 
تجلت روحانية النبي في األلف الخامس بصفات إجمالية ولم تكن الروحانيات قد بلغت غايتها 

عهد القاصر بل كانت الخطوة األولى في سبيل ارتقائها وكمالها ثم تجلت هذه وأوجها في ذلك ال
( 2الروحانية في األلف السادس )زمن المسيح الموعود: غالم أحمد في أبهى حللها وأرقى مظاهرها

ورد ذلك في الخطبة اإللهامية للقادياني. ونرى أيًضا أن القادياني حينما ادعى النبوة بدا له خطورة 
المر وخشي خيبته وفشله في دعواه فادعى أن رسالته مؤيدة لإلسالم ال ناسخة لشريعته، هذا ا

ويقول القادياني )أما ما يطلب الله منكم في ناحية العقائد هو أن تعتقدوا أن الله واحد ال شريك له 
رداء  هوأن محمًدا عبده ورسوله وهو خاتم األنباء وأفضلهم أجمعين، فال نبي بعده إال من خلع علي
 3المحمدية على وجه التبعية، ألن الخادم ال يغاير مخدومه وال الفرع ينفصل عن األصل(

 المطلب الثالث 
 عقيدة القاديانية في الل 

يرى القادياني أحمد في نفسه أنه عين الله متصًفا بصفات الله فيقول القادياني "أعطيت صفة    
ًضا: "رأيتني في المنام عين الله وتيقنت أنني هو... اإلفناء واإلحياء من الرب الفعال. ويقول أي

وبينما أنا في هذه الحالة كنت أقول أريد نظاًما جديًدا وسماء جديدة، وأرًضا جديدة، فخلقت السماوات 
واألرض أواًل بصورة إجمالية ال تفريق فيها وال ترتيب، ثم فرقتها ورتبتها بوضع هو مراد الحق، 

مصابيح ثم ا السماء الدنيا بن  ا كالقادرين، ثم خلقت الدنيا وقلت: إنا زيَّ وكنت أجد نفسي على خلقه
 ".4قلت: اآلن تخلق اإلنسان من ساللة من طين

ويقول القادياني: "إن إلهنا هو فردوسنا ألنه وجوده يحوي جميع الملذات، وجماله ينير جميع    
فقد وجودنا رة جديرة بأنه نحرزها ولو بالحسان، هذا... حقيق بأن تنصيبه ولو ببذل النفس، وهذه الد

ـ يا أيها المحرومون اسعوا إلى هذا النبع الدفاق ألنه سيطفئ عليكم إنه لنبع الحياة الذي ينقذكم من 
 ".5الموت
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 المبحث الخامس
 القادياني والجهاد ونظرت  للمسيح

 المطلب األون 
 نظرة القاديانية في الجهاد

لجهاد قد انتهى ألنه قد استنفذ أغراضه فال داعي إليه اآلن بعد أن اعتبر القادياني أحمد أن ا   
زالت الفتنة في الدين فتراه ينفي عن نفسه أن يكون مقاتال أو داعًيا إلى الجهاد وموقفه هذا من 

 :فليرتبط رأي القادياني أحمد في الجهاد أساًسا بعاملين ،والئه لإلنجليزلالجهاد يترتب كنتيجة 
الظروف التي كانت تعيشها الهند والمسلمون في ظل حكومة استعمارية غاشمة طبيعة  األون:

 ووالئه التام لهذا المستعمر المستبد بحجة أنه األمين على مقدرات الشعب.
من خالل فكرته بادعائه المسيحية الجديدة والنبوة المزعومة فيقول القادياني: "أنا ال أعتقد  الثاني:

ينتظره الناس من بني فاطمة يمأل األرض دًما وال أري مثل هذه  أني مهدي هاشمي قرشي سفاح
األحاديث صحيحة ــــ التي تدعو للجهاد ــــ بل هو كومة من الموضوعات نعم، أدعي لنفسي: أنني 
أنا المسيح الموعود الذي يعيش متواضًعا مثل المسيح مبتدًئا من القتال والحرب كاشًفا عن وجه 

لمي، والمالطفة وذلك الوجه الذي احتجب عن أغلب األمم، إن مبادئي ذي الجالل بالطريق الس
وعقائدي وتعليماتي ال تحمل طابع المحاربة أو العدوان وأنا متأكد من أن أتباعي كلما زاد عددهم 

 ".1قل عدد القائلين بالجهاد المزعوم ألن اإليمان بي كمسيح ومهدي معناه رفض الجهاد
ني عقيدة الجهاد ويرفضها وهو الذي عاش في كنف اإلنجليز فأمده فكيف ال يحارب القاديا    

وحماه وقدم له التسهيالت وخصص له جنوًدا لحراسته فظل القاديانيون يرتعون في كنف االستعمار 
البريطاني، ويصيبون من خيرات البالد ما ال يصبه غيرهم فألف القادياني أحمد كتًبا ورسائل 

لصريح على طاعة الدولة البريطانية وعدم الخروج عليها ومما أفتى ونشرات كثيرة ضمنها الحث ا
به القادياني أنه ال يجوز للمسلم أن يرفع السالح في وجه اإلنجليز ألن الجهاد قد ُرفع وألن اإلنجليز 
هم خلفاء الله في األرض فال يجوز الخروج عليهم فيقول القادياني: "لقد أفنيت معظم عمري في 

اإلنجليزية ونصرتها، وقد ألفت في منع الجهاد ووجب طاعة أولي األمر اإلنجليز ما  تأييد الحكومة
" ويقول: َمن ِمن الكفار يرفع سيفه اليوم بداعي 2لو ُجمع بعضها على بعض لمأل خمسين خزانة

الدين؟ ومن يبعد المسلمين عن دينهم؟ ومن يحول بين المسلمين واآلذان في المساجد فإذا ظهر 
مثل أيام األمن هذه واستخف بهذا األمن وأراد أن يرفع السيف بال مبرر ألجل الدين  المسيح في

فإني أقسم بالله أن هذا الشخص كذاب ومفتر وليس هو المسيح الصادر البتة" ويقول في ملحق 
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كتابه )شهادة القرآن(: "إن عقيدتي التي أكررها أن اإلسالم جزآن: الجزء األول طاعة الله، والجزء 
. 1اني طاعة الحكومة التي بسطت األمن وآوتنا في ظلها من الظالمين، وهي الحكومة البريطانيةالث

طاعة الحكومة اإلنجليزية نصف عقيدة اإلسالم مساوًيا لها ا نرى أن الميرزا غالم أحمد جعل وهكذ
 بطاعة الله.

 المطلب الثاني
 عقيدة القاديانية في المسيح

حتى  قاتالن الناسالسالم وظهور المهدي وبأنهما سي لمسيح عليهيرى القادياني بأن نزول ا    
 يقر ويعتبر في ذلك إكراه في الدين ولذلك ال ،يسلموا بأنها عقيدة تسيء لسمعة اإٍلسالم أيما إساءة

برجعة المسيح عليه السالم وينكر أصاًل أنه رفع إلى السماء فيقول: "واعرفوا حق المعرفة أن عيسى 
حارة ضافيار ولقد أخبر الله بوفاته في كتابه  2بره لموجود في )سرينكر( كشميرقد توفي، وأن ق

ن كان الله قد أنبأني بأن المسيح المحمدي أفضل  العزيز، ولست أنكر مكانة المسيح الناصري، وا 
من المسيح الناصري، لكنني مع ذلك ُأِكرم المسيح إكراًما ألنه خاتم الخلفاء في األمة الموسوية كما 

ني خاتم الخلفاء في األمة المحمدية، كذلك كان المسيح الناصري موعوًدا للملة الموسوية كما أنا ان
 ".3المسيح الموعود للملة اإلسالمية

القادياني يجعل من المسيح عليه السالم قد انتهى أجله وأن لفظ المسيح ليس خاًصا له  ،إذن   
 ضلية المسيح المحمدي تفوق أفضلية عيسىفهو مسيح ناصري، والقادياني مسيح محمدي، وأن أف

عليه السالم. ثم إننا نجد تناقًضا واضًحا عما ينادي به القادياني وعما ذُكر في قوله السابق فهو 
ه ويذكر فيما بل هي باقية في أمت -الله عليه وسلم ىصل-يقول بأن سلسلة النبوة لم تختتم بمحمد 
فهذا إن عبر إنما يعبر عن تناقض واضطراب واضمحالل  سبق أنه خاتم الخلفاء في األمة المحمدية

عقدي في فكر وشخص القادياني ولم يكتفي القادياني بما سبق ذكره فتراه يختار حيلة لتكون مخرًجا 
له من مأزق وقع فيه، وهذا المأزق يتمثل بأنه ورد في صحيح مسلم بأن المسيح ينزل في دمشق. 

الواردة في  4لك بقوله "وعليكم أن تعرفوا اآلن أن لفظة "دمشق"والقادياني في قاديان وحيلته في ذ
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حديث مسلم فإن هذه اللفظة ما زالت تحير الرجال المحققين منذ أولي األمر ال يوجد أي أثر للحيرة 
في كالم أحد ممن قد تناولوا هذا الحديث بالشرح فاعلموا أنه قد أطلعني الله على ما يراه في مدينة 

قد أظهر لي أن مدينة قاديان هذه ... تشابه دمشق وتماثلها مماثلة، والله الذي  دمشق... والله
 ".1بعثني والذي من عمل الملعونين االفتراء عليه أنه جعلني المسيح الموعود وأرسلني إلى الدنيا

 المطلب الثالث
 نظرات حون كتاب مواهب الرحمن 

لميرزا غالم أحمد القادياني وقد أتاح لي كتاب مواهب الرحمن من مؤلفات مؤسس القاديانية ا   
قدر الله باالطالع على هذا الكتاب فجعلته مصدًرا يتم من خالله تأكيد مما سبق ذكره عن القادياني 

ولذلك خصصت له مطلًبا ضمن  ،ومعتقداته، وكتاب )مواهب الرحمن( هو كتاب قادياني محض
ياني حول االلهامات الربانية التي كانت البحث يعرض ما تضمنه هذا الكتاب من معتقدات القاد

 تأتيه، ومعتقده حول المسيح، وذكر آياته التي تدلل على نبوته حسب زعمه.
يعتبر القادياني كتابه )مواهب الرحمن( من االلهامات التي أوحى الله به إياه وأن الكتاب في    

بياء ميرزا ولياء جري  الله في حلل األنقوة الله فعنون كتابه قائاًل: مواهب الرحمن لخاتم الخلفاء واأل
غالم أحمد القادياني، المسيح الموعود والمهدي المعهود عليه الصالة والسالم" ويعتبر القادياني 
كتابه هذا رًدا على من عانده ولم ينصره في دعوته فيقول: ــــ قاصًدا العلماء الذين لعنوه وصخبوا 

ني ألجبتهم بقول حق   لوال صيانة النفس من الفحشاء وسعوا كل السعي ألبتلي ببليةمن ادعائه ـــ وا 
ويغير علي  نعمة نلتها من الرحمن، فخذلوا في كل موطن ونكصوا على أعقابهم من الخذالن ولكما 

 ".2ألقوا علي شبكة خديعة مخترعة فرجها ربي عني بفضل من لدنه ورحمة
اهب الرحمن(، يقول القادياني: "نؤمن بأن ذكر نبذة من عقائد القاديان كما جاء في كتاب )مو    

سيدنا محمًدا نبيه ورسوله، وأنه جاء بخير األديان، ونؤمن بأنه خاتم األنبياء ال نبي بعده، ونعني 
بختم النبوة ختم كماالتها على نبينا الذي هو أفضل رسل الله وأنبيائه، ونعتقد بأنه ال نبي بعده إال 

 ".3عه الذي وجد الفيض كله من روحانيته وأضاء بضيائهالذي هو من امته ومن أكمل أتبا
وينكر القادياني رجعة عيسى عليه السالم، ويعتبر أن بعودة المسيح تكون العزة لليهود وهذا    

يناقض القرآن وأن النبوة انتقلت من ولد إسرائيل إلى ولد إسماعيل، فيقول بعد ذكره ما سبق ثم بعد 
ئيل إلى إسماعيل، وأنعم الله على نبينا محمد وصرف عن اليهود الوحي ذلك نقل النبوة من ولد إسرا
م وهذا وعد من يرد العزة المسلوبة إليهال يبعث بعده نبيًّا من اليهود وال وجبرائيل فهو خاتم األنبياء 

الله الودود وكذلك كتب في التوراة واإلنجيل والقرآن فكيف يرجع عيسى، فقد حبسه جميع كتب الله 
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ن... ثم عندنا دالئل على موت عيسى ال نرى بًدا من نشرها لعل الناس يفقهون فمنها نصوص الديا
قرآنية فإن الله في آية )فلما توفيتني( وفاة ابن مريم، وصرح معه عدم رجوعه إلى الدنيا وأيًضا رآه 

لى عالم إ نبينا صل الله عليه وسلم ليلة المعراج قاعَدا عند يحيى وال يجوز العقل أن ينقل الحس
الموتى. ثالًثا أن الموت من سنة األنبياء من آدم إلى نبينا خير البرية فكيف خرج عيسى عن هذه 
السنة المتوارثة، رابًعا وكذلك اطلعت على قبره الذي وقع قريًبا من هذه الخطة وثبت أن ذلك القبر 

 ".1هو قبر عيسى من غير الشك والشبهة
كما جاء في كتاب مواهب الرحمن: يقول القادياني إن الله كان بعض خطابات الله للقادياني     

قد خاطبني وتجلي  علي  وبشرني وقال: )يأتي عليك زمن كزمن موسى أنه كريم تمشي أمامك، 
وعادي لك من عادى، يعصمك الله من العدا، ويسطو بكل من سطا، يبدي لك الرحمن شيًئا بشارة 

 (.2طوبى لمن وجد ورأي، ُقتل خيبة، ويزيد هيبةتلقاها النبيون، إن وعد الله اتى، ف
 3)أرد عليك كثيًرا من الورى، بعدما كفروك وصاروا من العدا، ال مبدل لكلماته وال راد لقضائه(

ي حضرتي فاعلم أن الله كان خاطبني، وقال: )يا أحمدي أنت مرادي ومعي أنت وجيه ف    
مني بمنزلة ال يعلمها الخلق، إذا غضبت  نت معي وأنا معك وأنتاخترتك لنفسي وسرك سري وأ

ني معين من أراد إعانتك، إني أنا  غضبت وكلما أحببت أحببت إني مهين من أراد إهانتك وا 
 4الصاعقة تخرج الصدور إلى القبور إنا تجادلنا فانقطع العدو وأسبابه(.

زه" يأتون له من ع)أنت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي لحين أن تعان وُتعرف بين الناس، يحمدك ال
 5من كل فج عميق فال تصعر لخلق الله وال تسئم من كثرة اللقيان األمراض تشاع والنفوس تضاع".

وخاطبني بكلمات فكتبتها فإن بينها آيات: جاءني واختار وأدار أصبعه وأشار يعصمك الله من  
 6العدا ويسطو بكل من سطا إني هو جبرائيل وهو ملك من رب جليل".

فاظ الوحي فهو قوله تعالى: إني أحافظ كل من في الدار، إال الذين علوا من استكبار إني وأما أل
 7مع الرسول أقول وألوم من يلوم أفطر وأصوم لوال اإلكرام لهلك المقام"
  كر آيات الميزرا الدالة على نبوت  كما ورد في كتاب مواهب الرحمن

 ل على نبوته فقال:ذكر القادياني في كتابه مواهب الرحمن آيات تدل
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أن الله أوحى إليه في زمانه وأنه لن يتركه فرًدا وأنه وجه له فوًجا فأنجز وعده بعد ثالث  أوال :
 .1سنوات من الدعوة بحيث وصلت أخبار تبين أن جماعته زادت على مائة ألف في الثالث سنوات

 .2جميع الجهات أنه ُأخبر بحلول الطاعون قبل مجيئه وأنه قد جاء وانتشر في ثاني ا:
 .3موت رجال عادوه وآذوه ونعتوه بالكفر وسبوه على المنابر ثالث ا:
شهرة اسمه باإلكرام والتكرمة وأن الله بشره بإكرامه وبقوله في زمن شاع فيه البأس فالله  رابع ا:

من ه ن ُتعان وُتعرف بين الناس يحمدك الليدي وتغريدي فحان أخاطبه قائاًل )أنت مني بمنزلة توح
 .4عرشه(
ا: أن الله أنبأه بأن هناك رجل لئيم وعقابه عظيم يتربص به ليقتله وهذا النبأ اإللهي ظهر  خامس 

على يد عدو مبين اسمه )كرم الدين( وأنه رغب في إحراقه في نار ولكنه لم يستطع ذلك وكتب 
 5.الله ليغلب رسله ولو يمكر العدا مكرا

 الخاتمة
 ي:أتالباحث ما ي ائج التي توصل إليهامن النت

 . القاديانية ليست فرقة من الفرق اإلسالمية.١
 . أوجدت هذه الحركة شرخا في جسد األمة اإلسالمية.٠
 . نشرت أفكارا وعقائد فاسدة بين جموع المسلمين.٣
 . أظهرت تبعيتها للمحتل اإلنجليزي وكانت عونا له في مواجهة المعارضين لالحتالل.٤
 عضا من عبادات اإلسالم.بطلت هذه الحركة بأ. ٥
 . تالعبت في مقدرات المسلمين لصالح زعمائها.٦
 . أبطلها علماء اإلسالم وعارضوها وبينوا ضاللها.٧
 . تبعها جماعة من الجهلة أو المنتفعين.٨
 .. لها انتشار واضح في بالد الغرب كونه يسمح لهم بحرية الحركة١

 لمون.ن يظهروا للناس أنهم مسأ. يحاول أتباعها ١٢
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