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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

4- ربِّ ال ُتبِق ل من امُلخزايت ذكرًا.
5- رب إن مغلوب فانتصر. 
6- رب إين مظلوم فانتصْر.

7- رب اغفر وارحم من السماء.
8- رب أصلح أمة حممد. 

9- رب توفين مسلما وأحلقين ابلصاحلني.
10- رب اجعلين غالبا على غريي.

11- رب أذهب عين الرجس وطهِّرين تطهريا
12- رب أرين آية من السماء.

13- رب أرين أنوارك الكلية.   
 

س: مىت ظهرت آيتا كسوف الشمس وخسوف القمر 
تصديًقا لإلمام املهدي ؟ 

ج: لقد تنبأ رسول هللا  أن الشمس والقمر سينكسفان 

  املوعود  املسيح  إىل  ُأوِحي  دعاًء  تعرف  هل  س: 
ووّصى أفراد اجلماعة برتديده كثريًا؟

الدعاء هو »ربِّ كل شيء خادمك ربِّ فاحفظين  ج: 
وقد  األعظم.  ابالسم    ووصفه  وارحين«،  وانصرين 

رخص  برتديده بصيغة اجلمع أيضا. 

إل  أوِحيت  مهمة  أخرى  أدعية  من  تعرف  ماذا  س: 
املسيح املوعود ؟

اللهم  العظيم،  ج: 1- سبحان هللا وحبمده سبحان هللا 
صل على حممد وآل حممد.

 2- ربِّ َأِرين حقائق األشياء. 
  املوعود  للمسيح  الرابع  اخلليفة  سيدن  نصح  وقد 

الطالب برتديد هذا الدعاء أايم االمتحانت. 
3- ربِّ علِّْمين ما هو خري عندك.
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اخلسوفني  اجتماع  وسيكون  املهدي  لإلمام  تصديًقا 
قال  فقد  املبارك؛  واحد شهر رمضان  هذا يف شهر 
: »إن ملهدينا آيتني مل تكون منذ خلق السماوات 
رمضان،  من  ليلة  ألول  القمر  ينكسف  واألرض؛ 
وتنكسف الشمس يف النصف منه.« )رواه الدارقطين 

 ) عن اإلمام حممد الباقر
فلما أعلن سيدن مرزا غالم أحد القادايين  أنه 
العلماء  طالبه  املنتظر،  واملسيح  املهدي  اإلمام  هو 
واملشايخ هبذه النبوءة اليت عّدها رسول هللا  داللة 
  وملّا كان  املهدي،  اإلمام  دعوى  صدق  على 
مصداقًا هلذه النبوءة، فما كان له إال اللجوء إىل هللا 

ليحق احلق ويزهق الباطل؛ فقام - يف شباط 1894م- 
دعاًء  هللا  إىل  فيه  رفع  احلق«  »نور  بعنوان  بنشر كتاب 
لنصرته، وبعد ذلك بشهٍر تقريبا، استجاب هللا دعائه؛ فقد 
حتققت هذه النبوءة العظيمة - اليت ال يقدر أي إنسان 
على حتقيقها لصاحله، مهما تكْن وسائله وإمكانياته- إذ 
يف  1894م  عام  يف  رمضان  يف  اخلسوفان  هذان  ظهر 
أيًضا؛  التال، ويف رمضان  العام  اهلندية. ويف  القارة  شبه 
تكرر الكسوفان يف الوالايت املتحدة األمريكية، وقد كتب 
سيدن أحد  كثريا عن ذلك وفنَّد االعرتاضات الواردة 
وخاصة كتاب  الكتب،  من  عدد  يف  النبوءة  هذه  على 

»نور احلق« ابللغة العربية.
ومما قاله  شعرًا بعد حتقق هذه النبوءة:
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