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. ده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عب
حيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرن الرمحمِ اهللا الربس * دمالْح

 الَمنيالْع بحيم * هللا رن الرمحين * الرم الدوالك يم * اكإيو دبعن اكإي
 عنيتسن * قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ* اه يناط الَّذرر صغَي هِملَيع تمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.   
  : يف بيان حقيقة الدعاء�يقول املسيح املوعود 

. جيب على املرء أن يسعى يف سبيل اهللا أيضا كما يسعى يف سبيل الدنيا "
، وإذا الذي يسأل كأنه يقبل لنفسه املوت: "هناك مثل يف اللغة البنجابية تعريبه

يطلب الناس الدعاء، ولكن ". أردت أن تسأل فلتقبل لنفسك املوت أوال
والتعبري البنجايب املذكور أعاله يعين أن الذي يصيبه . الدعاء مبنـزلة املوت



 

- ٢ -

إن يف الدعاء موتا، وأكرب . االضطراب الشديد هو الذي يدعو يف احلقيقة
ان مثال أن عطشه الشديد قد لو ادعى اإلنس. يصيبه املوتأن الداعي وكتأثريه 

زال بشرب قطرة من املاء لعد كاذبا، ولكنه لو شرب كوبا مملوًءا لصدقه 
فاإلنسان حينما يدعو بكل لوعة وحرقة حىت تذوب روحه وتسيل . الناس

ومن سنة اهللا تعاىل أنه حينما يتم الدعاء . على عتبة اهللا، فهذا ما يسمى الدعاء
، ٤، جملدامللفوظات(."  السائلربا يقبله أو خيإم �ذا األسلوب فإنه 

  ) ٣٤٠ص
والسعداء هم . فهذه هي حقيقة الدعاء. أي خيربه أنه لن جياب على هذا النحو

الذين ال يدعون دعاء سطحيا بل يؤمنون باهللا إميانا كامال، ويدعون مع اإلميان 
يسترشدون مث يدعون مستغرقني يف الدعاء عندما . أن اهللا تعاىل جييب الدعاء

اهللا تعاىل يف أمر ما أو يريدون حل مشاكلهم، أو يريدون جلب أفضال اهللا 
فكل هذا حيدث عندما خيضع املرء أمام اهللا تعاىل مع جلِّ قدراته . تعاىل

لقد جربنا دائما وإىل يومنا هذا أن اهللا تعاىل يقبل . وكفاءاته ويدعوه باستمرار
 مل يكن دعاؤه يف مصلحته، ويهيئ له مثل هذه األدعية أو يرشد الداعي إن

  . أسبابا للطمأنينة والسلوان
الدعاء شيء عجيب، ولكن : " مبينا آداب الدعاء�مث يقول املسيح املوعود 

من املؤسف أنه ال يعرف آدابه أناس يطلبون الدعاء من اآلخرين وال يعرف 
لون حقيقة الداعون املعاصرون أيضا شروط إجابة الدعاء، بل احلق أم جيه

هناك بعض ممن ينكرون الدعاء كليا وهناك آخرون ال ينكرونه . الدعاء كليا
ولكن دعاءهم ال جياب بسبب جهلهم آدابه ألنه ال يكون دعاء مبعناه 
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فهم ال يدركون آداب الدعاء، فحني ال يدركون آداب الدعاء ال (. احلقيقي
فهم يف حالة أدىن من  )يجاب دعاؤهم أصال، وذلك ألم ال يلتزمون بآدابه

. منكري الدعاء، وإن حالتهم العملية قد أوصلت اآلخرين قريبا من اإلحلاد
األهم يف موضوع الدعاء أال يتعب الداعي وال يقنط وال يسيء الظن باهللا 

  ."تعاىل أنه قد ال حيدث اآلن شيء
طويلة ولن حيدث اآلن مدة  أنه قد دعا ظن سوء أي ينبغي أال يظن باهللا 

 أسلوب الدعاء وآدابه، وعلّم أصحابه �فقد علّمنا املسيح املوعود . شيء
الثورة اليت وقعت واحلركة العامة اليت . قبلنا الذين حظوا بالتربية منه مباشرة

 أيضا أدت إىل أن يدرك الناس � اهللا عند بعثة املسيح املوعود مبشيئةنشأت 
 �بذلك ازداد إميام به  حقيقة الدعاء و- الذين أراد اهللا تعاىل إصالحهم-

  . أكثر من ذي قبل
من واستفادوا  الذين عاصروه �واآلن سأذكر أمامكم بعضا من أصحابه 

بركاته وأدركوا حقيقة الدعاء فأراهم اهللا تعاىل مشاهد إجابة أدعيتهم مما أدى 
  . إىل تقوية إميام فصاروا سببا هلداية اآلخرين أيضا

كانت هناك ضجة عن الطاعون يف مدينة : خانيقول السيد ميان حممد نواز 
كان . كانت اجلثث تتراءى يف كل حدب وصوبو ١٩٠٦سيالكوت يف عام 

 خبش، كنت مستلقيا يف البيت موىلالسيد مبارك يلقي درسا يف بيت السيد 
يا ريب، قد آمنت مببعوثك : فدعوت اهللا تعاىل قائال. مصابا بورم الطاعون

فكان من عجائب قدرة . بدو كأين هالك ال حمالةوأصبت بورم الطاعون وي
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وكان يل صديق فيما مضى امسه حممد شاه . اهللا أن غاب الورم إىل صباح الغد
  . وكنا نسكن يف غرفة واحدة، مث رأيته قد مات

سافرت ذات مرة من جامون إىل : يقول خليفة نور الدين املقيم يف جامون
 يف فالة قرب غوجرات وقرأت مدينة غوجرات مشيا على األقدام، وصليت

بإحلاح وخضوع وقلق شديد " نزاللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلَ: "دعاء
يقول الراوي بأن اهللا تعاىل وهب يل سعة يف . متمنيا أن حيسن اهللا تعاىل ظرويف

فكانت آالف الروبيات . الرزق بعد ذلك وما عانيت من ضيق ذات اليد أبدا
  . ةعدم قيامي بتجارة ملحوظ علىتأتيين من الغيب 

م، مقيما يف قاديان مع ١٩١٥كنت يف عام : يقول السيد أمري خان احملترم
األهل واألوالد وأصيب ابين عبد اهللا خان بالطاعون واشتدت احلمى كثريا 

الساعة الرابعة مساء كانت حالته حنو بعد يومني لدرجة حني عدت إىل البيت 
كان هو ابين الوحيد، فكادت أمه لك دونه و. خطرية جدا وحياته يف خطر

كان . نظرا إىل معاناته، وما إن رأتين إال وسلّمت الولد إيلّ وأجهشت بالبكاء
الطقس صيفا واجلو حارا جدا، وزاد ضيق املكان والعزلة واالضطراب الطني 

. أي كانت العائلة تسكن بعيدة عن األقارب يف بيت ضيق يف طقس حار. بلة
 احتضنت الولد وجادت عيين .لد أدى إىل ازدياد قلقهم واضطرامومرض الو

ففي هذه . دموعا غزيرة نظرا إىل حالة الولد املزرية وضعفي وقلة حيليت جتاهها
يا ريب، يا ريب : احلالة من االضطرار رددت مرة بعد أخرى دعاء وقلت

ب، أنت احلبيب، ال أنيس يل وال مواسي وال معاجل يف هذا الوقت العصي
فباختصار، كنت مستغرقا يف هذه األفكار إذ . وحدك تقدر على أن تشفيه



 

- ٥ -

قلنا يا نار كوين بردا وسالما على : "أُلقي يف قليب بغتة أن أقرأَ الدعاء القرآين
، وأن أمسح رأس الولد بيدي وأمررها من األعلى إىل األسفل وأن "إبراهيم

 حىت  بعينني تذرفان دموعا باكيالكأعيد هذه العملية أكثر من مرة، فبدأت ذ
زالت احلمى عن الولد خالل دقائق وبقي الورم فقط ومت استئصالُه هو اآلخر 

  . بعملية جراحية، وشفي الولد من املرض خالل بضعة أيام
حني مضت مدة على عالج زوجيت يف : يقول حضرة شودري أمري حممد خانْ

ن ثالث عمليات جراحية أجريت مستشفى هوشيار بور ومل تنل الشفاء مع أ
إذا : ذات يوم  املمرضة اإلجنليزية وكانت شفيقة وخلوقة؛ قالت يل لقدمها

غرغرينا وحتدث مسحت فيمكن أن تبتر القدم عند الكعب ألا ال تكاد تشفى 
وقد يتسرب املرض إىل ما فوق الكعب، فسمحت هلا بعد التشاور مع أهل 

إىل غرفة أخرى حيث كانت القدم ستبتر، مث أخذتها املمرضة . البيت
فتوضأت . ينبغي أن تبقى يف الغرفة: فاستأذنت يف مرافقتها فلم تأذن يل وقالت

أي هم أخذوا زوجيت للعملية اجلراحية (وبدأت أصلي النوافل ألدعو هلا، 
يا إهلي أنت قادر تستطيع أن تفعل : ودعوت اهللا قائال) وانشغلت أنا يف الدعاء

، مستدميةتشاء، أرجو أن تنقذ القدم من البتر ألا إذا بترت أدت إىل عاهة ما 
ويف هذه الفكرة استغرقت يف الدعاء ساجدا حبرقة . وال شيء مستحيل عليك

ففور مساع " ال تقنطوا من رمحة اهللا"متناهية، فسمعت نداء يف حالة الوجد 
مرضة تندفع إيل ركضا هذا الصوت حني رفعت الرأس من السجدة رأيت امل

هذه املرة أود أن أغسل : لقد قال الطبيب اجلراح: وقالت فور وصوهلا إيل
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اجلرح شخصيا وأؤجل البتر، ألن البتر ميكن أن يتم يف املستقبل أيضا إذا مل 
  . توصلتتحسن لكنها إذا بترت فلن 

الوعد يف إنين فداء هللا الذي أظهر قدرته إكراما هلذا العبد املتواضع، وحقق 
  . ، فلم تبتر القدم"ال تقنطوا"بشارة 

 حني تزايدت نفقات صدر أجنمن مت إقالة ١٩٢٥يف : يقول حضرة أمري خانْ
بعض املوظفني مبن فيهم أنا أيضا، فتضايقت جدا بسبب نفقات البيت فلم 
أجد أي ملجأ غري اهللا فخررت على عتباته أدعوه وأتضرع إليه ليفرج عين، 

ن املبارك فأكثرت فيه من الدعاء، مث يف االعتكاف تسنت يل حىت جاء رمضا
فرصة التركيز على الدعاء أكثر حبرقة والتياع فتلقيت إهلاما باللغة البنجابية ما 

، لكنه حني مضت مدةٌ "اصرب فإن أيام الضيق ستنقضي ويأيت الفرج"معناه 
باللغة الفارسية على هذه البشارة أيضا واشتد يب الضيق كثريا، تلقيت البشارة 

فبعد ". ال حتزن فأنا أرى وجه احلبيب يف هذا القلق واالضطراب: "ما معناها
هذه البشارة بأيام وهبين اهللا ولدا، مسيته حممود أمحد، وبعده يف شهر أغسطس 

 ٩٠ توظفت مفتشا مساعدا يف مديرية حتديد األراضي براتب ١٩٢٦عام 
  .  روبية٣٠ية شهريا بدال من  روب٩٠ �روبية شهريا، فقد رزقين اهللا 

لقد : � إحدى رحالته مع شودري رستم علي �بابو عبد الرمحن يذكر 
وصلت مع شودري احملترم برفقة أمحديني أو ثالثة إىل قاديان يف عربة، فرأيت 
هذا الشارع أول مرة، فأصابتنا اهتزازات كثرية قد أرهقتنا حيث كان الطريق 

وبعد ذلك استخدمنا الطريق نفسه . ع كله غري مستوٍمليئا باحلفر وكان الشار
للوصول إىل قاديان عدة مرات أحيانا بالعربة أو مشيا على األقدام، إىل أن 
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على أية حال قد أقمنا يف دار الضيافة بعد الوصول . وصلت السكة احلديدية
 وكان �املسيح املوعود بعد ذلك قابلت أنا وشودري احملترم . إىل قاديان

 صغريا جدا مشايل املسجد  املسجد وكان–سا على سطح املسجد املبارك جال
 قرابة اثين عشر شخصا آخر، منهم املولوي � وكان معه -املبارك احلايل 

بعد املصافحة . � واملولوي عبد الكرمي السيالكويت �احلكيم نور الدين 
 فاستلم مبلغا زهيدا مغلفا يف منديل،له ، فقدمت �عرفين شودري حبضرته 

مث بعد قليل أخذ بيعيت استجابة لطليب، وبعد البيعة شارك مجيع ، املنديل
 وعدنا إىل بطالة بطريق غري ممهد ومن هناك هاحلضور يف الدعاء، مث ودعنا

  . بالقطارتوجهنا إىل البيت 
أي أنه كان يبين بيته ( كنا قد ذهبنا إىل قاديان تاركني أعمال بناء البيت وملا

 فقد بدأْنا أعمال البناء بعد العودة فورا، وعندما اكتمل بناُء )األياميف تلك 
الطابق السفلي وبدأنا العمل لبناء الطابق العلوي، أصابين مرض مفاجئ حيث 

. ، فطال املرض عدة أيام درجة مئوية٤٠  احلمى إىل حراريت نتيجةارتفعت 
 يطَمئنين شودري رستم علي يعودين يوميا ليطمئن على حايل وكانكان 

.  يف كل يوم�ويقول بأنه يرسل رسالة الدعاء إىل سيدنا املسيح املوعود 
لقد أجيب : وذات يوم رأيت يف النهار رؤيا أنّ أخيت املرحومة تقول يل

إن أخيت كانت : وعندما استيقظت قلت لزوجيت وأخي وأوالدي. الدعاُء
 أن احلرارة ارتفعت إال. واقفة هنا قبل قليل وقالت يل إن الدعاء قد أجيب

تدرجييا وبقيت عدة أيام مغمى علي، ويئس أهلُ بييت كلُهم، وخاف شودري 
مت فسوف يقول اجلميع بأن ذلك عقوبة إن رستم علي بصفة خاصة ألنه 
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. البيعة، وهذا يؤثر سلبيا يف أفراد البيت واألصدقاء الذين بايعوا معي أيضا
 �املسيح املوعود رسل رسالة إىل فاستمر شودري املرحوم يدعو يل وي

فبدأت صحيت تتحسن تدرجيا واستعدت الصحة متاما خالل . للدعاء كل يوم
صلينا صالة العيد يف احملالت، فاحلمد هللا . شهر فأمحد اهللا على ذلك وأشكره

  . على أن الدعاء أجيب كما كان اهللا قد بشر يف الرؤيا
 كان حيترم املولوي �يفة األول إن اخلل: يقول حضرة احلافظ مبارك أمحد

خانْ ملك احملترم كثريا، وسبب ذلك أن املولوي خان ملك نفسه كان يقول 
إن اخلليفة األول كان يقول له يف أيام الدراسة أن يدعو له ليكون رجال 

:  يقول)وكان يقصد من ذلك أن ينال العظمة يف األمور الدينية(عظيما، 
ثريا بعد مساع قوله هذا، مث أخربته بعد رؤية كنت أدعو للمولوي نور الدين ك

وهذا ما كان يريده اخلليفة . آثار استجابة الدعاء أنك ستصبح عالم دينٍ كبريا
  .األول، أي أن يبلغ درجة كبرية يف علم الدين

 قد تلقى �كان سيدنا املسيح املوعود : � يقول عبد الستار بن عبد اهللا 
أي تندرس الديار سواء أكانت حمل إقامة " (عفَت الديار حملُّها ومقامها: "نبوءة

، وقبل ثالثة أيام من الزلزال الذي وقع بعدها رأيت يف الرؤيا )مؤقتة أو دائمة
 جالس يف بيتنا على سرير، فقلت سيدي إن أهل قرييت �أن املسيح املوعود 

هذا :  باللغة البنجابية ما معناه�فقال .  يليؤذونين أذى شديدا، فادع اهللا
فأمسك ساعدي . ولكن ادع يل دعاء خاصا: فقلت. هو العمل الذي أقوم به

فرفعت أنا يدي . بقوة بيده اليسرى، وبدأ الدعاء رافعا يده األخرى وحدها
وشرعت يف الدعاء معه، وبينما كنا نقوم بالدعاء وقع زلزال عنيف، فأوشكت 
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 بقوة، وعانقته، مث استيقظت �لسقوط، فأمسكت املسيح املوعود على ا
 �ويف الصباح الباكر أتيت إىل قاديان، فوجدت املسيح املوعود .  من املنام

قد ضرب خياما يف البستان الكبري، فتوجهت إىل خيمته، ووجدته يتمشى 
ا سيدي أريد أن أسرد عليكم منام: فسلمت عليه وصافحته، وقلت. خارجها

سوف تنقَذون، :  يل�فأذن يل بذلك، فحكيت له هذه الرؤيا، فقال . يل
مث هاجم الطاعون بييت حيث مرضت . وأعادها ثالث مرات على ما أظن

ميوت الناس هنا يوميا بالعشرات، فمن : فقال يل القوم. زوجيت وبنيت كلتامها
يقتربون من أي أنت أمحدي، والناس ال (ذا الذي سيحفر قربك لو مت أنت؟ 

فرددت ) األمحديني، فمن ذا الذي سيقوم بغسلك وحيمل نعشك لو مت؟
مث ساءت حالة زوجيت حىت أشرفت على املوت، . اتركوا أمرنا إىل اهللا: عليهم

رب، ليس هنا من حيفر : فتوضأت وقمت للصالة وابتهلت إىل اهللا تعاىل قائال
كانت عندي برتقاالت، فقشرا قربنا ويقوم بغسلنا وحيملنا إىل القرب؟ و

بنيت فوضعت اأما . وأطعمت زوجيت إياها، فأصاا إسهال، فتركتها احلمى
نبتة معروفة عندنا ذا االسم خيرج " (اآلك"على غدة الطاعون عندها ماَء نبتة 

مث دعوت اهللا تعاىل باللغة البنجابية، وبينما . ، فشفيت)منها ماء كاحلليب
قلْ سريوا يف : " جرت على لساين الكلمات التالية من تلقائهاأمحد اهللاكنت 

بنيت من ميتة الطاعون، افنجت زوجيت و." األرض، كيف كان حافظًا عليه
. سوف تنقذَون، سوف تنقَذون:  يل�فتذكرت قول املسيح املوعود 
  .وبالفعل قد أُنقذنا بفضل اهللا تعاىل
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 الفجر يف املسجد املبارك ذات يوم صلّيت: �ويقول مري مهدي حسني 
وذهبت مع بري سراج احلق احملترم ووقفت أستمع إليه على الدرج أمام بيته 

وبينما أنا يف ذلك إذ علمت بربقية من . وهو حيكي يل قصة طويلة ألحد الناس
 وكنت يف تلك األيام أقوم )يعين أنه انتابه هذا الشعور(الغيب أنين يف خطر 
، فجريت من عند حضرة البري، وقبل وصويل �وعود حبراسة باب املسيح امل

 دخل السيد حممد أكرب خان السنوري إىل داره  �إىل دار املسيح املوعود
 من �حامالً بعض احلاجيات اليت اشتراها من السوق، فرتل املسيح املوعود 

السيد السنوري إنه ليس : أين ميان مهدي حسني؟ فقال له: فوق، وقال له
فقال . سيدي، أنا حاضر: فناديت.  واقفًا يف بعض احملالت القريبةهنا، سيكون

فقال .  قد رجع اآلنهيبدو أن: �أكرب خان السنوري للمسيح املوعود 
خذْ هذا املصحف، واسأل فالنا عن اآلية اليت موضوعها كذا وكذا، : �

وم كنت يف حالة غريبة عندها، ومتنيت أن أق. وضع عليها عالمة وارجع ا
فدعوت . ، ولكن ذلك كان حماالً يل�له باستخراج اآلية املطلوبة وأقدمها 

وانظروا بأية سرعة (رب أطلعين على تلك اآلية : اهللا تعاىل قائما يف مكاين
 وبعد الدعاء فتحت املصحف، وكان أول ما وقع عليه )استجيب دعاؤه

سيدي، ها هي : تفقل. �نظري هو تلك اآلية اليت يريدها املسيح املوعود 
. اذهب إىل حكيم فضل دين احملترم واسألْه عن اآلية: فقال يل. اآلية املنشودة

حسنا، اذهب واسألْ : �فقال يل . سيدي، ها هي اآلية موجودة: قلت
سيدي، ها هي اآلية أمامي، فماذا سأسأل : فقلت. حكيم فضل دين عنها
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نعم، :  اآلية وقال املصحف من يدي، ونظر يف�حكيم فضل دين؟ فأخذ 
  .مث صعد إىل بيته. هذه هي اآلية املنشودة

ال أتذكر هذا احلادث حبسب : ويروي احلافظ غالم رسول الوزيرآبادي
تارخيه، ولكين أتذكر أنه بعد املناظرة املذكورة آنفًا نشر سيدنا املسيح املوعود 

لقيت يف يعين حماضرته اليت أُ إعالنا بأن حماضرته ستكون هي الغالبة، �
واليت نشرت فيما بعد باسم ) أي يف مؤمتر األديان الكربى(جلسة مهوتسو 

وكنت حينها مصابا مبرض شديد وأعاين ضعفًا . "فلسفة تعاليم اإلسالم"
 كانت كبرية جدا، فهل يستطيع �شديدا، ولكن دعوى املسيح املوعود 

ان مؤيدا من عند اهللا أحد أن يتحدى أن حماضرته ستكون هي الغالبة إال إذا ك
تعاىل فعالً؟ فذهبت إىل مكان احملاضرة بصعوبة بالغة مع أحد علمائنا من أهل 

لقد استمعنا إىل حماضرة الشيخ ثناء اهللا والشيخ حممد حسني . احلديث بالهور
من جوع، أما حماضرة تغين البطالوي وغريمها ولكنها ما كانت تسمن وال 

 بدأت حىت مل يبق يف قاعة املؤمتر مكان، واستمع  فما إنْ�املسيح املوعود 
إليها اجلمهور وكأن على رؤوسهم الطري، حىت إن بعض احملاضرين تنازلوا عن 

 كاملةً، كما مدد املؤمتر ليومني �الوقت احملدد هلم لكي يتم إلقاء حماضرته 
  وملا انتهت احملاضرة رفعت يدي على الفور للدعاء. آخرين للغرض نفسه

اللهم إذا : قلت:  يقول)انظروا كيف يهدي اهللا تعاىل ذوي الطبائع السعيدة(
 فاشفين من مرضي �كان هذا هو الشخص الذي تنبأ عنه رسولُك احلبيب 

فلما انتهت اجللسةُ وخرجت من الباب الرئيس ملكان . هذا بربكة وجوده
أي مرض، بل  بأنه ليس يب - وأقول ذلك قسما باهللا تعاىل–اجللسة شعرت 
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وهكذا (. شفيت متاما، ومنذ ذلك اليوم إىل اآلن مل يعد إيلّ ذلك املرض ثانية
  )قد دخل يف األمحدية

هو القاضي يف احملكمة اليت     " شندو الل آريا  "كان  : ويقول" اهللا خبش "يروي  
غردهاري الل  "رفعت فيها قضية كرم دين، وكان يل صديق من اآلريا يدعى            

لقد تقرر يف جلنتنا أن يعاقَب السيد املرزا معاقبة         : أخربين قائال الذي  " احملاسب
 فأوصـاين   �للمسيح املوعود   فلما مسعت هذا اخلرب ذكرته فورا       . شديدة

بالدعاء، فلما عدت من قاديان ووصلت إىل أمرتسر ذهبت إىل املسجد لصالة            
 إذا بصوت � على النيب أُصلِّيالفجر، وبينما كنت جالسا قرب باب املسجد 

:  يقـول  –وال زالت كذلك  ما كنت أمسع ا      اليت   -عال جدا يف أذين اليمىن      
حضرت عند املـسيح املوعـود      . قبل أن يصدر احلكم   " شندو الل "سيموت  

 يقول بـأن     صوتا  وأخربته بأنين مسعت بصوت عال جدا يف أذين اليمىن         �
، مث   بـشارة  ههـذ : � فقال  . سيموت قبل إصداره احلكم   " شندو الل "

أوصاين بالدعاء أكثر، فرأيت بعد ذلك يف الرؤيا قاضيا مسلما يسقي مـاًء يف     
 فيه املذكور " آمتا رام"لقد رأيت يف املنام   ". آمتا رام "كأس أبيض لرجل يدعى     

كنت يف غورداسبور ملا حان موعد القضية مرة أخرى فرأيت          . عرج خفيف 
ة أو رمبا مت نقله إىل مكـان آخـر،          أن أحد املسؤولني يغادر إما لقضاء إجاز      

. أيضا، فلما رأيته عرفته   " آمتا رام "وكان من بني املودعني له على حمطة القطار         
 موجودا، وكان اإلخوة    � احملكمة حيث كان املسيح املوعود       إىلمث ذهبت   

اآلخرون أيضا جيلسون على سجادة مفروشة فجلست معهم، ويف هذه األثناء           
من حمطة القطار ومر من قربنا، حيث كان ذلك هو الطريـق            " آمتا رام "رجع  
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هو القاضي الذي تعـرض     : من هذا؟ فقال  : املؤدي إىل احملكمة فسألت أحدا    
  .لقد أُريت صورته يف املنام قبل هذا: قلت. عليه قضيةُ حضرته اآلن

 ملا قيل .  خربا عنه  �فقد تلقى املسيح املوعود     " شندو الل "أما بالنسبة إىل    (
مضطجعا على   �يريد أن يسجنك، كان     " شندو الل "حلضرته أن القاضي    

فتم تنـزيل درجتـه يف     . ال أراه على كرسي احملكمة    : السجادة فجلس وقال  
الوظيفة ونقل إىل ملتان، مث تقاعد وجاء إىل لدهيانه، وكانت عاقبته يرثى هلا             

  .إذ أصابه اجلنون الذي أدى إىل موته
 يتعرض ملثل هذه املواقف كـان يكثـر مـن     �وعود  فلما كان املسيح امل   

أنه كان يتحلى بسكينة من اهللا تعاىل مع ذلك كان يطلب مـن             ومع  الدعاء،  
أصحابه أيضا الدعاء، وكان يقول هلم أن خيربوه إذا رأى أحـدهم شـيئًا يف               

  .)الرؤيا، مث كان يستمع إىل مثل هذه الرؤى ويعلق عليها أيضا
 بعد  �شغفت بقراءة إهلامات املسيح املوعود      : ليروي مرزا غالم نيب ويقو    

واجلرائد األخرى من " زميندار"البيعة، كما كنت أقرأ ما كان ينشر يف جريدة  
 فأثرت يفّ تعليقام وأمهّتين حالة      �املسيح املوعود   تعليقات على إهلامات    

 يقول بأن املعارضني يذكرون إهلامات حضرته مث يعلّقـون        . (الوحي وكيفيته 
إهلـي ال   : فدعوت اهللا تعاىل يوما وقلـت     ) عليها تعليقات تافهة مما يثري قلقي     

أستطيع فهم هذه احلقيقة، أفهِمين إياها بفضلك، فطرأت علي وقت الظهـر            
تقريبا حالةٌ من النعاس فجأةً فرأيت حصانا أزرق نازال من السماء، وكلمـا             

. علة نارية خترج من عنقه    األرض كان يزداد ملعانا، كانت ش     من  كان يقترب   
يف روعي أن هذه الشعلة آية لسيدي ومرشدي، وسيصل قريبا هـذا            وألقي  
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 لون األعداء، وبعد أيام قليلة ظهرت آية ظهور جنـمٍ    ويصفّرالنور إىل األرض    
  .ساطعٍ على صدق حضرته وقد ذكرها حضرته يف كتابه حقيقة الوحي

  : عنها�يح املوعود أذكر لكم باختصار عن هذه اآلية، يقول املس
 ٣١ بتاريخ -كيف حتققت النبوءة بعد ذلك، فبيان ذلك أنه قد ظهرت "
 ٧ يوما بدءا من ٢٥م بالضبط أي اليوم الذي يكتمل فيه ١٩٠٧مارس /آذار
 يف السماء شعلة مهولة من النار رجفت هلوهلا القلوب، -مارس /آذار

الذي قد (ميل  ٧٠٠وشوهدت تسقط هنا وهناك بتوهج رهيب على امتداد 
وكان سقوطها مهيبا لدرجة ) علم إىل اآلن، وقد يكون أوسع من ذلك أيضا

. حتير لرؤية هذا املشهد مئات اآلالف من خلق اهللا حريةً ما بعدها حرية
وسقط بعضهم على األرض مغشيا عليهم ومل يستفيقوا إال بعد أن صب املاء 

 كرة نارية ظهرت بصورة مهيبة لقد قال معظم الناس إا كانت. يف أفواههم
وكان يبدو أا سقطت على األرض مث صعدت إىل . للغاية وغري عادية متاما

  . السماء كدخان مبني
وقال أكثر النـاس إـا      . وقال آخرون إنه كان يف جزء منها دخانٌ كذنب        

كانت نارا مروعة ظهرت من الشمال وامتدت إىل اجلنوب، وقال البعض إا            
وقد وقع هذا احلادث حنو الـساعة       . اجلنوب وامتدت إىل الشمال   ظهرت من   

  ) حقيقة الوحي." (اخلامسة والنصف مساء
 عن بعض آياته بعـد      �هكذا كان اهللا تعاىل خيرب صحابة املسيح املوعود         

  .إمياناوزادم دعائهم له مث تتحقق هذه اآليات جبالء 
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م آيات باهرة وأنعم علـيهم      فقد قوى اهللا تعاىل إميان هؤالء الصحابة بإراء       
حظي به  ينبغي أن ندعو كثريا للتوفيق حىت حنظى مبا         . بآيات استجابة الدعاء  

 من فهم وإدراك حلقيقة الدعاء وآدابه، وأن يرينا         �صحابة املسيح املوعود    
اهللا تعاىل آيات استجابة الدعاء بكل جالء، وأن يوفق كلَّ واحد منا ليـزداد              

  .وعود وينشئ عالقة خاصة باهللا تعاىلإميانا باملسيح امل
لقـد ذكـرت    . وم عليه افهذا هو الدعاء الذي ينبغي على كل أمحدي أن يد         

عفت الديار حملها ومقامها، وإن أوضاع العـامل        : �وحي املسيح املوعود    
الراهنة املتغرية تنذر باحلرب العاملية اآلن؛ فيجب أن ندعو ذا اخلصوص أيضا            

منها مجيع األمحديني بل البشرية كلها، وأن تـزول هـذه           أن حيفظ اهللا تعاىل     
  .آمني. الباليا كلها اليت حتدق بالعامل كله

مـن  مباركا  اُدعوا اهللا تعاىل أن جيعله      . سأقوم مرة أخرى بالسفر لعدة أسابيع     
  . وكندا مباركة أيضاأمريكا مجيع النواحي، وأن جيعل جلسة 

البالد إضافة إىل باكستان، فـادعو اهللا       تنغص احلياة على األمحديني يف بعض       
تعاىل أن يبعد عنا شرور األشرار مبا فيهم بعض احلكومات أيـضا، ويـريهم              
آيات قدرته، وجيلّي صدق األمحدية، وحيفظ األمحديني يف كل مكان من كل            

ومكروه آمني. شر.                                                                                                                         
�����  


