


 : للكتاب  الفنية ملعلوماتا

 .ودراسة  عرضا  ..العربية   البالد يف )القاداينية( األمحدية  اجلماعة  الكتاب:  عنوان
 .البجيدي سليمان بن مشعل املؤلف:  اسم
 .الرايض والتوزيع، للنشر العقيدة دار الطباعة:  دار
 .م2021-هـ1442 عام ،األوَل  بعة الط    : واترخيها الطبعة  رقم
 .صفحة  (375) صفحاته عددو  ،جملد يف يقع الكتاب:   حجم
 العقيـــــدة قســـــ  يف املاجســـــتر مرحلـــــة  يف تكميلـــــ  حبـــــ  أصـــــله يفهـــــو  : الكتلللللابأصللللل  
 .سعود بن حممد اإلمام جبامعة  املعاصرة واملذاهب
 : وهدفه البحث مشكلة

 ،السـنة   إل  والـدعوة  الصـال   مبظهـر  لإلسـالم  املنتسبة   )القاداينية(  األمحدية   اجلماعة   ظهور
ــبها   وبــــ ه  ــا  بــــن وأفكــــاره  شــ ــا ل أحــــد  مســــت دمة  ؛املســــلمن أبنــ  مــــن ؛التواصــــل وســ

 ،االجتمـاع   التواصـل  ووسا ل  احملاداثت،  وغرف  إلكرتونية،  ومواقع  فضا ية،  وقنوات  صحف،
 بعقا ــده  اآلخــر الطــرف وإقنــا  الشــبه، لبــ  احملــاورين فضــلأب االتصــاالت وســا ل مــن وغرهــا
 .هب  أتثر من وهناك  ،الباطلة 

 شلللبههم ودحللل  ، املللل ه  يف هلللؤ   يسللل    ملللا لكشلللف البحـــ  هـــذا كـــان  هنـــا ومـــن
 دراسـة  توجـد ال أنـه  خاصـة   ،املسللوون  منله  ليح ر  ؛ ظاهر    على  م هبهم  وبيان  ، واف ا اهتم

 العربية. البالد يف طوا فه  يف  مفردة
 السابقة:  الدراسات
 هلـذ  املنتسـبن العـر  تناولـ  علميـة  دراسـة  علـ  هحب ـ  خـال   يقـف  مل  أنـه  الباحـ   أفصح
 ومـن عـام؛ بشـكل القاداينية  أو األمحدية  اجلماعة  عن  علمية   دراسات  دتج  و    ولكن  اجلماعة،
 ذلك:
 جامعــة  يف هـــ(،1403-1402) ماجســتر رســالة  ،منهــا اإلســالم وموقــف القاداينيــة  -1



 مسباوة. مجا  سامية  :للطالبة  القرى، أم
 اجلامعــــة  مــــن هـــــ(،1409) ماجســــتر رســــالة  ،نيجــــراي يف األمحديــــة  اجلماعــــة  حقيقــــة  -2

 .بصري أونال رفيع :للطالب ة،نابملدي اإلسالمية 
 نشـر  ،الطريـف  علـ   بـن  يوسـف  للـدكتور  حبـ   ،احلـدي   العصر  يف  األمحدية   اجلماعة  -3

 العـدد األو ، اجمللـد القصـي ، جلامعـة  التابعة  الشرعية   العلوم  جملة   يف  هـ(،1429)سنة  
 .ال اين

 الـبالد يف اجلماعـة  هـذ  بدراسـة  تعـن ومل ،عامـة  الدراسـات هـذ  فـنن القـار  يالحـ  وكمـا
ــة  ــة  وال ،العربيـ ــا طريقـ ــيه  انتقاهلـ ــارها إلـ ــنه  وانتشـ ــيا   وال ،بيـ ــواقعه  وال ،ش صـ  وأنشـــطته  مـ
 ذلك.ل حتريرًا البح  هذا فكان ،وكتبه 
 البحث:  خطة

 وخامتة. فصو ، وستة  ومتهيد،  مقدمة، يف: إمجااًل  هاخيوط   انتظم 
 ومنهجــــــه، ،وخطتــــــه ،وهدفــــــه  ،اختيــــــار  وأســــــبا  ،البحــــــ  أمهيــــــة  :املقدمللللللة يف فتنــــــاو 

 .السابقة  الدراساتو 
 اتريــ  فيــه وذكــر ،إبجيللا  واترخيهللا القاداينيللة،  األمحديللة اجلواعللة تعريللفب التوهيللد وبــدأ
 احلـاي حـى بعـد   مـن  اخلمسـة     خلفـا  مث  ،والنبـوة  واملهديـة   التجديد  ودعوا   ،ومؤسسها  نشأ ا
 القاداينيـة  إل وانقسـامها اجلماعـة  نشـقا ال  أيضـا  وتطـر   ،أمحـد(  مسـرور  )املـرزا  يسـمونه  الذي

 .الالهورية  والقاداينية  األمحدية 
 والنبلو    واللوح   هللا  يف  عقيـد    فبـن  ،إمجا   القاداينية  األمحدية  اجلواعة  عقائدب  ثىن  مث

 دياحملمــ   املســيح هــو خليفــته  وأن ،اللمــان آخــر عيســ  نــلو  وإنكــاره  واحلللديث؛  والقللر ن
 قريــة  وتقديســه  واجلــن الــردة وحــد   اجلهــاد إنكــاره  ذكــر مث ،املوســوي   املســيح مــن أفضــل وهــو

 قاداين!
 العربيللة الللب د  يف القاداينيللة األمحديللة اجلواعللة اتريلل  :وهــو األول الفصلل  إل انتقــل مث

 مباح : ثالثة  يف وتناوله ، شخصياهتا وأبر  وانتشارها



 مرحلتن: عل  دخل  أهنا فيه وبن ، العربية للب د   دخوهلا اتري  األول:  املبحث
 ابهلند. العر  ودعوة الكتب إرسا  .1
 الدعاة. وإرسا  املباشرة اللايرات .2

 مصــر يف كــان  هلــا انتشــار أو  أن فيــه وبــن ، العربيللة الللب د  يف انتشللارها الثللا :  املبحللث
 ووســـا ل الفضـــا ية  القنـــوات بســـبب انتشـــرت مث فلســـطن، يف الكبـــابر بلـــدة وحتديـــدا ،والشـــام
 املغر . وبلدان  اخلليج دو  يف  احلدي ة  التواصل

 ومنه : ،القاداينية األمحدية شخصيات بر أل الثالث:  املبحث يف وتطر 
 احلصين. منر األستاذ -1
 البسط . ابكر رشدي -۲
 القل . وعل  حممد -۳
 عودة. القادر عبد صاحل -4
 اثب . مصطفی -5
 الشافع . حلم  حممد -6
 عودة. شريف حممد -7
 طاهر. هاين -٨
 دقة. أبو متي  -9
 .إدليب منر حممد -10
 يف القاداينيللة األمحديللة اجلواعللة انتشللار وسللائ  : عــن الثللا  الفصلل  يف احلــدي  وكــان
 :نمبح  يف جعلهو  ،ذلك يف ا ستعوار وأثر  العربية الب د 

 ومنها: ، املعاصر   القاداينية األمحدية اجلواعة انتشار وسائ  األول:  املبحث
 الــي قضــاايه  يف املت صصــة  والكتــب ،واخللفــا  املؤســ  كتــب  بــن مــا الكتــب، نشــر .1
 أعداؤه . عليه  ينتقدها



 البشرى. وجملة  التقوى كمجلة   اجملالت .2
 .mta3 كقناة  الفضا ية  القنوات .3
ــا العنكبوتيــــة  الشــــبكة  .4  بريديــــة  وجمموعــــات حواريــــة  ومنتــــدايت إلكرتونيــــة  مواقــــع بــــن مــ

ــة  وخـــدمات ــة  حمادثـ ــا فوريـ ــافة  ،وغرهـ ــاابت إل ابإلضـ ــل مواقـــع حسـ ــاع  التوصـ ــويرت  االجتمـ  كتـ
 .وفيسبوك

 عالقـــة  فيــه وأبــرز ، العربيللة اللللب د  يف نشللرها يف الغللري ا سلللتعوار أثللر  الثللا :  املبحللث
 وجودهـا  بركة   بسبب  وأنه  السابقة   بريطانيا  ملكة   مد   يف  كتأليفه  الربيطاين؛  ابملستعمر  املؤس 
 طاعــة  جعلهــ  عــن انهيــك مملكتهــا! حــدود يف الســما  مــن مســيحه هللا أرســل قلبهــا وإخــال 
 علــ  الربيطــاين االســتعمار أثــر لنــا يبــن مــا وهــو ،خليفــته  بيعــة  شــرو  أحــد بريطانيــا حكومــة 
 .اجلماعة  هذ 

 العربيلة الب د  يف القاداينية األمحدية عقائد  بني  مقارنة  : فيه  فأجرى  الثالث  الفص   وأما
 مباح : أربعة  يف وجا  ،واجلواعة السنة أه  عقيد   ضو  يف نشأهتا أص   يف وعقائدهم

 ذلك أصدروا أهن  وبن ،هللا يف عقيد   نص   أورد  وفيه،  هللا  يف  عقيدهتم  األول:   املبحث
 توحيــد فيــه الغايــة  جعلــوا ذلــك ومــع ،معتقــده  حقيقــة  مت ــل وال املســلمن لعطــف جلبــا البيــان
 ســـه مؤس   كـــالم  وإمنـــا ،مصـــدرا والســـنة  الكتـــا  يعتمـــدون ال هـــ  مث ،ابملتكلمـــن أتثـــرا الربوبيـــة 
 ليتم ـ   وتعـال  سـبحانه  أنـه  عونيـد    عيب  كل  عن  هللا  تنليه  دعواه   ورغ   ،التعارض  عند  ة خاص  
 كاإلفنــــا   اإلهليــــة  الصــــفات مــــن مجلــــة  مؤسســــه  علــــ  خلعــــ  هــــ  مث اإلنســــاين! الشــــكل يف

 فيكون! كن  :للش   بقوله والتدبر واإلحيا 
 أمسـا  مـن وأن بـه! الفاحشـة  فعـل هللا إل ونسـب ،هللا ابن مبنللة  أنه يلع  املؤس  أن  وبن  

 ويقـو  امل تف ! وكالرجل كالصاعقة   أبنه هللا ويصف له(،  شريك  ال  لـ)اي  اختصار  )يالش(  هللا
  أعضا  له أبن هللا ويصف م له ! العلل ة عل أو  التامة   ابلعلة   ويقو   الباطين!  الفلسف   ابلفيض 
  كاألخطبو !  ك رةً 

 ابحللـــو  يقـــو  ســـه ومؤس   وجـــوده ! ي بـــ   املؤســـ   أن مـــع اجلـــن   وجـــود تنكـــر واجلماعـــة 
 تنكرمها! واجلماعة  األنبيا  يف والتناس 



  .لرد   تصور  يكف  الباطل هذا وم ل
 مــا أظهــر ومــن إال، لــي  ،ملؤسســه  تبــع فيــه وهــ ، القللر ن يف عقيللدهتم الثللا :  املبحللث

 فيه. للنس  وإنكار  هو! أبنه الكوثر كتأويله  ؛للقرآن الباطنية  أتويالته فيها
 كسـبية   أهنـا وزعموا  ،النبوة  خلفا ه   دعوى  فيه  وبن،  النبو    يف  عقيدهتم  الثالث:   املبحث

 وفارسـية  وأردية  وإجنليلية  عربية  من امل تلفة  ابللغات إليه  يوح   خليفته   أن  ويدعون  وهبية،  ال
 عليـه  هللا  صـل   حممـد  بعـد  تشـريع     غـر  نـيب  فهو  ،النبوة  خت   مع  تعارضها  عدم  عوااد  و   وغرها!
 والــوأتو   ،وســل  عليــه هللا صــل  نبينــا شــريعة  علــ  هــو وإمنــا ،جديــد بشــر  أيت مل أي: ،وســل 
 النبوة. خت  يف الواردة واألحادي  اآلايت

 ،النصــو  يف املـذكور املسـيح هــو أنـه خليفـته  يــلع ، املسلي  يف قللوهلم الرابل::  املبحلث
 علـ  بنـا  ،املسـيح نـلو  يف الـواردة النصـو  نفسه  عل   وينل   املوعود،  املسيح  :نفسه  لقبوي

 وهــ وإمنــا ،ش صــا لــي  الــدجا  املســيح أن يلعمــون مث مــات، قــد عيســ  املســيح أن دعــواه 
 . للهند االستعمار دخو  منذ اإلسالم  العامل اجتاح  الي األوربية  األم 

 هلللل    أفكللللار علللل  تراجعلللل  الللللي الشخصلللليات أبللللر  عــــن: تكلــــ  الرابلللل: الفصلللل  ويف
 اجلواعة. 
 :نمبح  يف تناوله وقد

 . اجلواعة ه    ع  تراجع  الي الشخصيات أبر  األول:  املبحث
 . نقدها يف عنها تراجع  الي الشخصيات جهود  الثا :  املبحث
 أبرزها: ومن
 بـــن حلســـن وأحـــدا ( عقا ـــد و)اإلســـالم وأحـــدا ( عقا ـــد )األمحديـــة  كتـــا :  أتليـــف .1
 أيضا:  جهود  ومن  ،عودة حممود
 التقوى. صحيفة  إنشا  .2
 أيًضا:  جهود  ومن ،سقالوي الرمحن عبد بن ألجمد قاداين( )دجا  كتا :  أتليف .3
 العنكبوتية. الشبكة  عل   األمحدية( )ضد موقع إنشا  .4



 واملنتدايت. الصحف بعض  يف والكتابة  املقاالت من جمموعة  نشر .5
 .الفضا ية  القنوات بعض  يف املشاركة  .6
 قسمن: إل وقسمه ، القاداينية محديةاأل مواجهة وسائ  اخلامس:  الفص  إل انتقل  مث
 ومنها:  ،عامة وسائ  •
 مبقتضا .  والعمل الشرع  ابلعل  التسلح .1
 العقيــــدة علــــ  برتبيتــــه ؛منحــــرف فكــــر أي ضــــد املســــلمة  الش صــــية  يف املناعــــة  حتقيــــ  .2
ــة  ــا وأن ،احلقـ ــلي  علـــ  مبناهـ ــنة، للكتـــا  التسـ ــة  العقيـــدة أن وبيـــان والسـ  فهـــ  واعتناقـــه ،توقيفيـ
 .الناس فيه واختلف تشابه فيما  خاصة   ،األمة  سلف
 حــد  كــل  مــن بــه أعدا ــه وتــربص  والربهــان ابحلجــة  اإلســالم انتصــار حقيقــة  توضــيح .3
 عليه. األم  وتداع  وصو 
 هنـاك أو هنـا غـرض أو ملصـلحة  يكـون وال  وهلل  هللا  يف  والبغض   احلب  عل   املسل   تربية  .4
 أفراد.  أو مجاعة  سوا 
 اإلسالمية. الشريعة  حتكي  إل  الدعوة .5
 ومنها:  خاصة،  وسائ  •
 املنحرفة. والعقا د األفكار هلذ  درً ا الصحيحة  اإلسالمية  العقيدة تدري  .1
ــمية  .2 ــذ  تســـ ــة  هـــ ــا: اجلماعـــ ــة، ابمسهـــ ــة، أو )القاداينيـــ ــة(، أو املرزا يـــ  تســـــم  وال الغالميـــ

 هـــذا يقصـــدون وهـــ  ،وســـل  عليـــه هللا صـــل  حممـــد نبينـــا إل انتســـاهبا  لتـــوه   دفعـــا بــــ)األمحدية(
 .القادايين  أمحد غالم  املرزا  إل نسبة  أنه عونويد   ،التلبي 
 بصلة. لإلسالم مت  ال هب  خاصة  عقيدة ذات مجاعة  القاداينية  ابعتبار املطالبة  .3
 شـــأهن  مـــن واإلعـــال  واجلماعـــة  الســـنة  أهـــل قـــدر بيـــان وطلبـــة  علمـــا  العلـــ  أهـــل علـــ  .4

 .هلا ة ياحلقيق  والصورة هاوضرر  القاداينية  خطورةبيان و  ،وعلما ه 
 وتفنيدها. ودحضها القاداينية  شبهات عل   الرد العل  يف الراس ن عل  .5
 أحسن. ه  ابلي وجمادلته القاداينية  أبفكار أتثر ملن والتصدي املناصحة  .6

 والشــبكة  الفضــا ية  كــالقنوات  ؛احلدي ــة  الوســا ل مــن جبملــة  األهــداف هــذ  حتقيــ  وميكــن
 .االجتماع  التواصل ووسا ل اإللكرتونية  واملواقع العنكبوتية 



 ، القاداينيللة األمحديللة اجلواعللة مواجهللة يف العلوللا  جهللود  : واألخــر السللاد  الفصلل و
 مجاعـة  ابعتبـاره   وطـالبوا  اجلماعـة،  هلـذ   ىتصـد  من  أو   كانوا  اهلندية   القارة  علما   أن  فيه  بن
 مبح ن:هذا الفصل  تناو  وقد ذلك، وحتق  ،بصلة   لإلسالم مت  ال

 العل : أ مة  من فيه وذكر، القاداينية على الرد   يف العلوا   جهود  األول:  املبحث
  يف هل  ونقد  وحماوراته معه  ومناظراته ،هللا  رمحه  األلبا   الدي   انصر   حمود  الشي  .1

  وألـف  فيـه،  علـيه   رد  عوجـا   داللة   به  يستدلون  حدي   ذكر  مر  ما  إذا  خاصة   كتبه
 معتقـد  فيـه  ونقـد  إاي (  وقتلـه  السالم  عليه  عيس   ونلو   الدجا   املسيح  )قصة   كتابه

 السالم. عليه عيس  للمسيح القاداينية 
 اجلليـة  )اإليضـاحات كتـا :  وأتليفـه هللا، رمحـه هللا سلبي  بل  هللا عبد  حمود  الشي  .2

 القاداينية(. حا  عن  الكشف يف
ــا )القاداينيـــة  كتـــا :  وأتليفـــه هللا، رمحـــه البنعلللل  حجلللر  بللل  أمحلللد الشلللي  .3  ودعايتهـ

 عليها(.  والرد الضالة 
 (.القاداينية  طا فة ) كتا :  وأتليفه هللا،  رمحه حسني  اخلضر  حمود .4
 اهلــــدى) :كتــــا   ويف املنــــار جملــــة  يف وردود  هللا، رمحــــه رضللللا رشلللليد حموللللد الشللللي  .5

 (.يرى ملن والتبصرة
 لإلســـالم القــاداينين ســب) كتــا :  وأتليفــه هللا، رمحــه اهللل ي الللدي  تقلل  الشللي  .6

 .املقاالت وبعض   ،(وجواهب  امللعونة  الشجرة وتسميته
 وتطورها(. نشأ ا )القاداينية، كتا :  وأتليفه هللا،  رمحه الظاهر  عبد عيسى حس  .7
 .)القاداينية( كتا :  وأتليفه هللا، رمحه النجار  عامر  .٨
 افــــرتا ات مــــن اإلســــالمية  امللــــة  )بــــرا ة كتــــا :  وأتليفــــه هللا، رمحــــه الشللللويك  حموللللد .9

 .القاداينية(  األمحدية  الفرقة  وأضاليل
 ميـــلان يف األمحديـــة  )اجلماعـــة  كتـــا :  وأتليفـــه هللا، رمحـــه البسلللي  إمساعيللل  موسلللى .10

 .اإلسالم(
 .ومشاهدات( واث   )القاداينية  كتا :  وأتليفه  هللا، رمحه   هري خالد .11
ــه السلللللامرائ  سللللللو  هللا عبلللللد .12 ــه هللا، رمحـــ ــا :  وأتليفـــ ــة  كتـــ ــتعمار )القاداينيـــ  واالســـ



 اإلجنليلي(.
 )القاداينية(. كتا :  وأتليفه  هللا،  رمحه احلووي صاحل  هللا عبد .13
 الضالة. والطوا ف الفر  تناول  الي العامة  الكتب يف عليه   الردود إل ابإلضافة  هذا

ــه، القاداينيللللة مواجهللللة يف الفقهيللللة واجملللللام: املؤسسللللات جهللللود  الثللللا :  املبحللللث  وفيــ
 وأهنــ  ،فــيه  اإلســالم وحكــ  القاداينيــة  حــا  بينــ  الــي والقــرارات اجلهــود مــن مجلــة  اســتعرض
 هبذا: أقر وقد خليفته ، يف النبوة الدعا ه  كفارًا  يعتربون
 .اإلسالم  العامل رابطة  .1
 .املكرمة   مبكة  املنعقد الفقه   اجملمع .2
 واإلفتا . للبحو   الدا مة  اللجنة  .3
 الشريف. األزهر جامع .4
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