الدعاء
قصة واقعية مجيله جدا فيها من العجب !! حصلت يف ابكستان.
خرج الطبيب اجلراح الشهري دكتور ايشان على عجل اىل املطار للمشاركة يف
املؤمتر العلمي الدويل الذي سيلقى فيه تكرمياً على اجنازاته الکبرية يف علم
الطب ،وفجأة و بعد ساعة من الطريان أُعلن أن الطائرةأصاهبا عطل كبري
بسبب صاعقة ،وستهبط اضطرارايً يف أقرب مطار ،توجه اىل استعالمات
املطار خماطباً:
 أان طبيب عاملي كل دقيقة عندي تساوي أرواح أانس وأنتم تريدون أنأبقى  16ساعة إبنتظار طائرة؟
أجابه املوظف:
 ايدكتور ،إذا كنت على عجلة ميكنك إستئجار سيارة ،فرحلتك التبعدعن هنا سوى  3ساعات ابلسيارة.
رضي دكتور ايشان على مضض وأخذ السيارة وظل يسري وفجأة تغري اجلو
وبدأ املطر يهطل مدراراً وأصبح من العسري أن يرى اي شيء أمامه وظل
يسري و بعد ساعتني أيقن أنه قد ضل طريقه وأحس ابلتعرب أى أمامهُ بيتاً
صوًت إمرأة كبرية تقول:
صغرياً فتوقف عنده وطرق الباب فسمع ً
 -تفضل ابلدخول كائنًا من كنت فالباب مفتوح.

دخل وطلب من العجوز املقعدة أن يستعمل تليفوهنآ ضحكت العجوز
وقالت:
 أي تليفون ايولدي؟ أال ترى أين أنت؟ هنا ال كهرابء وال تليفوانتولكن تفضل واسرتح وخذ لنفسك فنجان شاي ساخن وهناك بعض الطعام
كل حىت تسرتد قوتك.
شكر دكتور ايشان املرأة وأخذ أيكل بينما كانت العجوز تصلي وتدعي
وانتبه فجأة اىل طفل صغري انئم بال حراك على سرير قرب العجوز وهي هتزه
بني كل صالة و صالة استمرت العجوز ابلصالة والدعآء طويالً فتوجه هلا
قائال:
ً
  ....وهللا لقد اخجلين كرمك ونبل أخالقك وعسى هللا أن يستجيبلك دعواتك
قالت العجوز:
 ايولدي أما أنت ابن سبيل أوصى بك اللهو أما دعوايت فقد أجاهبا هللاسبحانه وتعاىل كلها إال واحدة.
فقال دكتور ايشان:
 وماهي تلك الدعوة؟قالت:
مرض عضال عجز
 هذا الطفل الذي تراه حفيدي يتيم األبوين ،أصابهُ ٌعنه كل األطباء عندان ،وقيل يل أن جراحاً كبرياً قادر على عالجه يقال له

دكتور ايشان ولكنه يعيش بعيداً من هنا وال طاقة يل أبخذ هذا الطفل اىل
هناك وأخشى أن يشقى هذا املسكني فدعوت هللا أن يسهل امرى...
بكى دكتور ايشان وقال:
 وهللا ان دعاءك قد عطل الطائرات وضرب الصواعق وأمطر السمآء ،كييسوقين إليك سوقاً وهللا ما ايقنت أن هللا عز وجل يسوق األسباب هکذا
لعباده املؤمنني ابلدعآء

