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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

س: مــى أعلــن  عن اســتعداده 
لخذ البيعة أبمر من هللا  وكيف 

حدث ذلك؟
ج: عندمــا ألّــف  كتابــه التاريــي 
املســمى »الراهــن األحديــة« واّطلــع 
مــن  فيــه  ومــا  العصــر  علمــاء  عليــه 
التحــدي أبــدى الكثــري منهــم رغبَتهــم 
يف أن يبايعــوا علــى يــده بصفتــه إمــام 
هذا الزمان، حى أن سيدن نور الدين 
 حن قابله أول مرة عام 1885م 

سأله أن يبايعه لكنه  كان يقول 
. للجميع: مل ُأؤمر بذلك من هللا

 وقــد كتــب  يف هنايــة اإلعــان 
الذي نشره عند وفاة ابنه بشري األول 
يف 1888/12/1م بعنوان »التبليغ« 

ما يلي: 
»هبــذه املناســبة ُأوصــل رســالة أخــرى 
املســلمن  وإخــويت  عامــة  هللا  خللــق 
بيعــة  آخــذ  أن  ُأمــرت  أبنــي  خاصــة 
طالــي احلق ليتمتعــوا ابإلميان الصادق 

والطهــارة اإلميانيــة احلقــة وملعرفــة حب 
املــوىل وهجــران الِعيشــة اخلبيثــة وتــرك 
فالذيــن  والغِدريــن،  الكســاىل  حيــاة 
جيــدون يف نفوســهم هــذه القــدرة حِلــدٍّ 
مــا، فمــن الــازم عليهــم أن يتوجهــوا 
وأســعى  أواســيهم  فلســوف  إّل، 
ألخفف عنهم إصرهم ولسوف يبارك 
هللا يف دعائي والتفايت إليهم بشرط أن 
يكونــوا مســتعدين مــن أعمــاق قلوهبــم 
لتحقيق الشروط الرابنية؛ هذا ما أمرين 
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رب وأوصلتُــه لكــم اليــوم، ومــا أوحــي 
إّل يف ذلــك ابللغــة العربيــة هــو »إذا 
عزمَت فتوّكْل على هللا. واصنع الُفْلك 
أبعيننــا ووْحينــا، الذيــن يبايعونــك إمنــا 
أيديهــم،  فــوق  هللا  يــد  هللا،  يبايعــون 

والسام على من اتبع اهلدى« 

املبلِّغ
العبد املتواضع

غام أحد ُعِفي عنه
1888/12/1م

 
مــن  علــى    اشــرتط  مــاذا  س: 
إل  واالنضمــام  مبايعتــه  يف  يرغــب 
اجلماعــة اإلســلمية المحدية، ومى 

كان ذلك؟
األوىل  مجــادى  مــن  التاســع  يف  ج: 
املوافــق  اهلجــري   1306 عــام 
1889/1/12 امليــادي؛ أعلــن عــن 
شــروط البيعة واالنضمام إىل اجلماعة 
املباركــة الــي أمــره هللا تعاىل إبنشــائها. 
وقد بّينها يف إعان »تكميل التبليغ« 

الذي جاء فيه:
كل مــن يرغــب يف عهــد البيعــة فعليــه 

أن يعقد العزم على ما يلي:
أوال: أن جيتنب الشرك حى املمات.
اثنيــا: أال يقــرب الــزن، وجيتنــب قــول 

الزور وخيانة األعن، وحيرتز من مجيع 
أنواع الفسق والفجور والظلم واخليانة. 
ويتنكــب عــن طــرق البغــي والفســاد. 
وال يــدع الثوائــر النفســانية تغلبــه مهما 

كان الداعي إليها قوي وهاما.
الصلــوات  علــى  يواظــب  أن  اثلثــا: 
هللا  ألوامــر  تبعــا  اباللتــزام  اخلمــس 
 . الكــرمي  رســوله  وتعاليــم  تعــاىل 
ويــداوم جهــد املســتطاع علــى إقامــة 
صــاة التهجــد، والصــاة علــى النــي 
، وطلب العفو من ربه على ذنوبه 
واالســتغفار. ويذكــر كل يــوم نعــم هللا 
ومننه خبلوص قلبه، مث يشكره عليها، 
ويتخــذ مــن حــده والثنــاء عليــه ِوردا 

له.
خلــق  مــن  أحــدا  يــؤذي  أال  رابعــا: 
هللا عمومــا.. واملســلمن خصوصــا.. 
وال  بيــده..  ال  النفســية،  بثوائــره 

بلسانه.. وال أبي طريق آخر.
خامســا: أن يكــون خملصــا هلل تعــاىل 
األحــوال:  بقضائــه يف مجيــع  وراضيــا 
حالــة الــرتح والفــرح، والعســر واليســر، 
مســتعدا  ويكــون  والنعــم.  والضنــك 
ذلــة وهــوان، وحتمــل كل  لقبــول كل 
وال  تعــاىل،  ســبيله  يف  وعنــاء  مشــقة 
أو  عنــد حلــول مصيبــة  عنــه  يعــرض 

نزول بلية، بل ميشي إليه قدما.

سادســا: أن ينتهــي عن اتِّبــاع التقاليد 
والعــادات الفارغــة واألهــواء واألمــاين 
الكاذبــة. ويقبــل حكومــة القرآن اجمليد 
على نفسه بكل معى الكلمة. ويتخذ 
دســتورا    الرســول  وقــول  هللا  قــول 

لعمله يف مجيع مناهج حياته.
ســابعا: أن ُيطلّــق الكــر والزهو طاقا 
ابلتواضــع  حياتــه  أيم  ويقضــي  اباّت، 
ابلبشــر،  النــاس  ويقابــل  واخلضــوع، 

ويعاملهم ابحللم واخللق احلسن.
اثمنا: أن يكون الدين وعزه ومواســاة 
اإلسام.. أعز عنده من نفسه وماله 

وأوالده وِمْن كل ما هو عزيز لديه.
هللا  خلــق  مجيــع  يواســي  أن  اتســعا: 
تعاىل، ويعطف عليهم ابتغاء ملرضاته، 
وينفق.. بقدر اإلمكان.. كل ما رزقه 
أبنــاء  خــري  والنعــم يف  القــوة  مــن  هللا 

جنسه ونفعهم.
عاشــرا: أن يعقــد مــع هــذا العبد )أي 
عهــد  القــاديين(  أحــد  غــام  مــرزا 
تعــاىل..  هللا  لوجــه  خالصــا  األخــوة 
على أن يطيعي يف كل ما آمره به من 
املعــروف، مث ال حييــد عنــه وال ينكثــه 
حــى املمــات، ويكــون يف هــذا العقــد 
بصورة ال تعدهلا العاقات الدنيوية.. 
ســواء كانت عاقات قرابة أو صداقة 

أو عمل.


