
 للجماعة اإلسالمية األحمدية شروط المبايعة واالنضمام
 

فيما يلي شروط المبايعة لالنضمام إلى الجماعة اإلسالمية األحمدية معربةً من كالم اإلمام المهدي والمسيح الموعود عليه 

 :السالم

 .: أن يعاهد المبايع بصدق القلب على أن يجتنب الشرَك حتى المماتأوال

: أن يجتنَب قوَل الزور، وال يقَرَب الزنى وخيانةَ األعين، ويتنكب جميَع طرق الفسق والفجور والظلم والخيانة والبغي ثانيا

ا  .والفساد؛ وأال يََدَع الثوائَر النفسانية تغلبه مهما كان الداعي إليها قويًّا وهامًّ

عًا ألوامر هللا ورسوله، وأن يداوَم جهَد المستطاع على أداء صالة : أن يواظَب على إقامة الصلوات الخمس بال انقطاع تبثالثا

ه التهجد، والصالةِ على النبي صلى هللا عليه وسلم، واالستغفار وطلِب العفو من ربه على ذنوبه كل يوم؛ وأن يَذُكَر نِعََم هللا وِمنَنَ

 .بخلوص القلب كل يوم، ثم يتخذ من حمده وشكره عليها ِورًدا له

: أال يؤذَي، بغير حق، أحًدا من خلق هللا عموًما والمسلمين خصوًصا من جراء ثوائره النفسية.. ال بيده وال بلسانه وال بأي ارابع

 .طريق آخر

: أن يكوَن وفيًّا هلل تعالى وراضيًا بقضائه في جميع األحوال: حالِة التََرح والفََرح، والعسر واليسر، والضنِك والنِعَم؛ وأن خامسا

 .كوَن مستِعدًّا لقبول كل ذلة وأذى في سبيله تعالى، وأال يُعرَض عنه سبحانه وتعالى عند حلول مصيبة، بل يمشي إليه قُُدًماي

: أن يُكفَّ عن اتباع التقاليد الفارغة واألهواء النفسانية واألماني الكاذبة، ويقبََل حكومةَ القرآن المجيد على نفسه بكل معنى سادسا

 .تخذَ قوَل هللا وقول الرسول دستوًرا لعمله في جميع مناهج حياتهالكلمة، وي

فقسابعا  .: أن يطِلِّق الكبَر والزهَو طالقًا باتًّا، ويقضَي أيام حياته بالتواضع واالنكسار وَدماثة األخالق والحلم والِرِّ

ه ومواساةُ اإلسالم أعزَّ عليه من نفسه وماله وثامنا  .أوالده وِمن كل ما هو عزيز عليه: أن يكوَن الديُن وعزُّ

: أن يظل مشغوالً في مواساة خلق هللا عامةً لوجه هللا تعالى خالصةً، وأن ينفَع أبناء جنسه قدر المستطاع بكِلِّ ما رزقه هللا تاسعا

 .من القوى والنِِّعَم

ة خالصاً لوجه هللا.. على أن يطيعَني فعاشرا ي كل ما آمره به من المعروف، ثم ال يَحيد عنه وال : أن يعقَد مع هذا العبد عهد األخوِّ

 .ينُكثه حتى الممات، ويكون في هذا العقد بصورة ال تعِدلها العالقاُت الدنيوية.. سواء كانت عالقات قرابٍة أو صداقٍة أو خدمةٍ 
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 واالنضمام إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية وثيقة املبايعة
 بسم هللا الرمحن الرحيم                         حنمده ونصلي على رسوله الكرمي            

 حضرة إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية، أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته... وبعد،

 ف أان ......................أتشر 
إبحاطتكم علما أبين قد  اطلعت على عقائد اجلماعة اإلسالمية األمحدية وشروط االنضمام إليها، فشرح هللا صدري، وّحبب إيل 

 االنضمام إىل هذه اجلماعة املباركة، وأرجو منكم قبول مبايعيت هذه: 
 مدا عبده ورسولهأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حم

 أشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
يه أابيع اليوم على يد مسرور أمحد، وأنضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية. إنين أؤمن إمياان كامال أبن سيدان ونبينا حممد صلى هللا عل

غالم أمحد القادايين عليه الصالة والسالم هو ذلك اإلمام املهدي واملسيح املوعود الذي  وسلم هو خامت النبيني، كما أؤمن أبن سيدان مريزا
بّشر به سيدان حممد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وأتعهد أبنين سوف أسعى جاهدا للعمل ابلشروط العشرة للمبايعة اليت وضعها 

أؤثر الدين على الدنيا، وسأبقى دوما وفّيا ابخلالفة األمحدية، وأطيعكم سيدان املسيح واإلمام املهدي عليه الصالة والسالم. وسوف 
 بصفتكم خليفة املسيح املوعود يف كل ما أتمرونين به من املعروف.

 أستغفر هللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه. 
 أستغفر هللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه. 
 أستغفر هللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه. 

 مُت نفسي واعرتفت بذنيب، فاغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت آمني. رّب إين ظل
 املخلص: 

 التوقيع واتريخ املبايعة:
 اسم العائلة:   اسم األب واجلد:      االسم:

 احلالة االجتماعية:    املهنة:    اتريخ الوالدة:
 اجلنسية:   الدين واملذهب قبل املبايعة:   درجة التعليم:

  عنوان الكامل:ال
 الربيد اإللكرتوين:      رقم التلفون:

 (ده البالغني إال إذا ابيعوا فعالوال أوال  نرجو من املبايع أن ال يذكر يف وثيقة البيعة اسم زوجته)
 (18أفراد العائلة)الزوجة واألطفال حىت السن 
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 توقيع رئيس اجلماعة:                    توقيع املبلغ املسؤول:
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