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س :مــى وأيــن أعلــن  عــن أمــر هللا
له بتأسيس اجلماعة اإلسالمية األمحدية،
وأيــن متــت أول بيعــة علــى يــده ،ومن هم
املبايعون األوائل؟
ج :يف مــارس /آذار 1889م ذهــب
ســيدان أمحــد  إىل مدينــة «لدهيانــه»،
ويف الرابــع مــن ذلــك الشــهر نشــر منشــورا
جــاء فيــه« :إن هللا تعــاىل يريــد أن يؤســس
مجاعة من املؤمنني ليظهر جمده وقدرته .إنه
ســيجعل هــذه اجلماعــة تنمــو وتزدهــر حــى
يتوطــد حــب هللا والتقــوى والطهــر والــورع
والســام والوائم بني الناس .إهنا مجاعة من
النــاس وهب ـوا أنفســهم هلل ،وســوف يؤيدهــم
التقوى

هللا تعــاىل بروحــه ،ويباركهــم ويطهرهــم،
ويضاعــف أعدادهــم أضعافــا كثــرة حبســب
وعــده .إن آالفــا مــن الصادقــن ســوف
يلزمــون جانبــه وهــو ســرعاهم بنفســه
وينميهم ،حىت أن عددهم وتقدمهم سوف
يدهــش العــامل .إن هــذه اجلماعــة هــي املنار
العلــي الــذي ينــر أرجــاء املعمــورة ،ويكــون
أفرادهــا مثــاالً لــركات اإلســام .إن أتباعي
املخلصــن ســوف يكــون هلــم الســبق علــى
كل الفــرق األخــرى ،وســوف يكــون مــن
بينهــم دائمــا وحــى قيــام الســاعة رجــال
خيتارهــم هللا خاصــة .هكــذا ق ـ ّدر هللا ..وإنه
ليفعلن ما يشاء».

س :مىت وأين أخذ  البيعة األوىل؟
ج :يف  20رجــب عــام  1306هـ ـ املوافــق
 1889/3/23امليــادي ..جــاء اليــوم
املوعــود الــذي ولــدت فيــه اجلماعــة املباركــة
الــي أراد هللا هلــا أن حتمــل مســئولية بعــث
اإلســام ونشــره يف مجيــع أحنــاء العــامل مــن
جديــد .وكان ذلــك يف حجــرة صغــرة مــن
بيــت متواضــع للســيد الصــويف أمحــد جــان
يف مدينــة لدهيانــه ،حيــث جلــس ســيدان
أمحد  على األرض يف الركن الشمايل
الشــرقي منها ..متِّج ًها إىل القبلة ..ووقف
أحــد الصحابــة -وهــو حامــد علــي شــاه-
أمــام البــاب ،لينــادي الصحابــة ليدخل ـوا
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حبسبما يذكر سيدان أمحد  أمساءهم،
وكلمــا دخــل املبايــع الغرفــة جلــس علــى
األرض أمــام ســيدان أمحــد  الــذي ميــد
يــده اليمــى وأمســك بيــد املبايــع ،مث ذكــر
ســيدان أمحــد بعــض اجلمــل القصــرة الــي
رددها املبايع يف عهد البيعة.
س :مــاذا كانــت كلمــات عهــد البيعــة
األوىل؟
ـص علــى
ج :كان عهــد هــذه البيعــة ينـ ّ
مــا يلــي« :اليــوم أتــوب علــى يــد أمحــد
مــن مجيــع الذنــوب والعــادات الســيئة الــي
كنــت مصـ ًـاب هبــا ،وأتعهــد مــن صميــم
ف ـؤادي وبصــدق النيــة وبرغبة صادقة وعزمية
متقــدة أن أجتنــب -جهــد طاقــي وحبســب
فهمــي -مجيــع الذنــوب آلخــر يــوم مــن
عمري ،وسأؤثر الدين على الدنيا وملذّات
النفــس ،وأمتســك قــدر املســتطاع ابلشــروط
العشــرة ال ـواردة يف اإلعــان الصــادر يف
 ،1889/1/12وأســأل هللا اآلن أيضـًـا
العفو عما تقدم من الذنوب.
أستغفر هللا ريب ،أستغفر هللا ريب،
أستغفر هللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه،
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك
له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،
رب إين ظلمت نفسي واعرتفت بذنيب
فاغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر
الذنوب إال أنت».

س :مــن حظــي بشــرف أول مبايــع لــه
؟
ج :ســيدان احلــاج احلافــظ نــور الديــن
البهــروي ؛ الــذي أصبــح فيمــا بعــد
خليفته األول.
شخصا ابيع يف اليوم األول؟
س :كم ً
ج :أربعون رجالً.
س :اذْكر امساء ثالثة من الصحابة الذين
ابيعوه يف البيعة األوىل؟
ج :مــر عبــاس علــي ،ميــان حممــد حســن
مراد آابدي ومنشي عبد هللا السنّوري.
س :ماذا تعرف عن دعواه بكونه املسيح
َ
املنتظــر ،وعن إبطالــه للعقيدة اليت كانت
ســائدة بــن عامــة املســلمني عــن حيــاة
املســيح الناصري يف السماء ورجوعه اىل
األرض يف املستقبل؟
ج :يف أواخــر عــام 1890م كشــف هللا
علــى ســيدان مــرزا غــام أمحــد القــادايين
 أن املسيح بن مرمي الذي تنبأ رسول
هللا  بن ــزوله مــرة أخــرى مــا هــو إال هــو
 ،أمــا املســيح الناصــري فليــس حيًّــا
يف الســماء جبســده العنصــري أبي شــكل
مــن األشــكال ،بــل قــد أتــى عليــه الفنــاء
كما حدث جلميع األنبياء الســابقني وفق
ســنة هللا يف عبــاده .ومــع أنــه  قــد
تل ّقــى عــددا مــن اإلهلامــات تصفه أبنه هو
املســيح املوعــود ،إال أنــه مل يُكشــف عليــه
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بصراحــة وبكلمــات واضحــة هــذا األمــر،
متمسـ ًـكا بعقيدتــه القدميــة
لــذا؛ فقــد ظــل ّ
السائدة يومذاك بني عامة املسلمني -اليت
تقــول أبن املســيح الناصــري حـ ّـي جبســده
املــادي يف الســماء وأنــه سين ــزل يف األايم
األخــرة إىل هــذه األرض ليكــون هــو
املســيح املوعــود بذاتــه -وكان  يــؤّوِل
اإلهلامــات الــي تصفــه ابملســيح املنتظر وال
أيخذها حبرفيتها ،إال أنه عندما كشف هللا
عليه احلقيقة بوضوح ات ّم ،وانكشــف عليه
األمــر جليًّــا بعــد تواتر الوحي اإلهلي الغزير
عليــه يف هــذا الشــأن بصــورة تقطــع الشــك
ابليقــن ،تــرك  العقيدة القدمية وأعلن
أنــه هــو املســيح املوعود الذي بُشــر مبجيئه
يف آخــر الزمــان ،وأن ســيدان عيســى 
قــد أتــى عليــه الفنــاء ولــن يعــود إىل هــذه
الدنيــا أبــدا .وقد أعلن  هذا اإلعالن
بــكل يقــن وثقــة فقــال :وملــا اهنمــر علـ ّـي
الوحــي كاملطــر يُفصــح أن املســيح بن مرمي
النــي اإلس ـرائيلي قــد مــات ،توجهــت إىل
القــرآن فوجدتــه مليئــا آبايت تصـ ّـرح مبوتــه
تصرحيا ال يقبل أي أتويل ،مثل:
َت ِم ْن َقـبْلِ ِه
ومــا ُم َّم ـ ٌد إِالَّ َر ُســو ٌل قَ ـ ْد َخل ْ
الر ُس ُل( آل عمران)145 :
ُّ
ـت فِي ِهــم
ـت َعلَيْ ِهـ ْـم َش ـهِيْ ًدا َّمــا ُد ْمـ ُ
وَ وُكنـ ُ
ـب َعلَي ِهــم
ـت َّ
ـت أنـ َ
َفـل ََّمــا َتـ َوفَّيتَـ ِـي ُكنـ َ
الرقِيـ َ
ـت علَــى ُك ِّل َشـ ْـيء َش ـهِي ٌد( املائــدة:
َوأنـ َ
)118
ـك َورافِ ُعـ َ
وي ِعيْ َســى إ ِِّن ُمَتـ َوفِّيـ َ
ـك
َ
إ َ َّ
ِل(آل عمران)56 :
التقوى

