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التقوى
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استجابة هللا دعاء املسيح املوعود )عليه السلم( بشأن 
إجناب زوجة أحد صحابته مرتني على التوايل

نيب  ميان غالم  الرحيم. حدثين  الرمحن  بسم هللا   -445
ما  أو  اهلزال  مبرض  مصابة  زوجيت  وقال: كانت  سيتهي 
اجلنني  سقوط  تعاين  فكانت  الضوى  أو  السغل  ُيسمى 
قبل الوالدة. فلقد جئت مرة ملداواهتا إىل قاداين وبدأُت 
عالجها على يد حضرة اخلليفة األول، ابإلضافة إىل ذلك 
 . املوعود  املسيح  حضرة  من  الدعاء  أطلب  كنت 
وحدث يف تلك األايم بينما كنت جالًسا يف عيادة اخلليفة 
لك  مبارك  قائال:   وخاطبين  إذ دخل حضرته  األول 
اي ميان غالم نيب! ال حتتاج زوجتك اآلن إىل املزيد من 
بّشر اببن لك. مث  املوعود  قد  املسيح  العالج ألن 
ذكر يل القصة التالية: كان املسيح املوعود  قد ذهب 

للنـزهة إىل بستانه مع حضرة أم املؤمنني، فرافقتهما زوجتك 
األخرايت  النساء  وبعض  زوجيت  صحبتهما  أيضا كما 
أيضا. عند وصوله إىل البستان طلب حضرته بعض مثار 
التوت، فذهبت بعض النساء الحضارها وكانت زوجتك 
إحداهن. جاءت النساء بثمر التوت الذي سقط هبزهن 
الشجرة وقطفت  فتسلقت  أما زوجتك  الشجر،  أغصان 
أطيبها وأفضلها. فلما رأى حضرته مثر التوت على قسمني 
قال: ما األمر؟! هذا التوت يعلوه الغبار واآلخر نظيف 
ا؟ قالت حرم حضرته: لقد تسلقت زوجة غالم نيب  جدًّ
فسّر  حبة.  حّبة  النظيف  التوت  هذا  وقطفت  الشجرة 

بذلك حضرته ودعا هلا وقال: رزقها هللا تعاىل صبًيا.
يقول ميان غالم نيب: لقد رزقين هللا تعاىل بعد ذلك صبًيا 
إال أنه تويف بعد سنة ونصف، فكتبت إىل حضرته رسالة 
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به، مع  أن بشرتين  بعد  ُولد بدعائك  قد  الولد  أبن هذا 
ذلك فقد تويف، فبعث يل حضرته الرد التايل على رساليت 

تلك: 
7 أكتوبر 1902

بسم هللا الرحن الرحيم حنمده ونصلي
حميب وعزيزي ميان شيخ غالم نيب سلمه هللا تعاىل

                   السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

وفلذة  جنلك  وفاة  صدمة  وْقع  ولعل  رسالتك،  وصلتين 
منه.  تعاىل خبري  أبدلكم هللا  شديدا.  عليك  كبدك كان 
جيب أال خيطر ببالك أن والدة هذا الطفل كانت معجزة، 
مث تساءلت: ملاذا إًذا تويف؟! وذلك ألن هللا تعاىل يقول: 

َها َأْو ِمْثِلَها َأملَْ  ْنِسَها أَنِْت خِبَرْيٍ ِمنـْ ْنَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو نـُ ﴿َما نـَ
ْعَلْم َأنَّ اللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ )البقرة 107(  تـَ

أي إذا حموان آية أو معجزة أظهران آية أخرى أفضل منها، 
أما ابلنسبة إىل األوالد فقد قال تعاىل:

َنٌة﴾ )التغابن 16( َا َأْموَاُلُكْم وََأْواَلدُُكْم ِفتـْ ﴿ِإمنَّ
أي أن أموالكم وأوالدكم حمل اختباركم، فإن هللا تعاىل يرى 
من يثبت منكم ومن يتعثر، السيما وأنك ال زلت صغري 
السن، يف حني أن الرجل ميكن أن ينجب يف الـ 90 من 
عمره، لذلك أكتب إليك أن حتتسبه ثوااًب هذه املرة وتنال 
نصيًبا من الرمحة املوعودة املذكورة يف هذه اآلية اليت يقول 

فيها هللا تعاىل:
ْقٍص ِمَن اأْلَْموَاِل  ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف وَاجْلُوِع َونـَ بـْ ﴿َولَنـَ
ُهْم  تـْ اِبرِيَن * الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَ ِر الصَّ ُفِس وَالثََّمرَاِت َوَبشِّ وَاأْلَنـْ
-156 )البقرة  رَاِجُعون﴾  إِلَْيِه  َوِإانَّ  لِلَِّ  ِإانَّ  َقاُلوا  ُمِصيَبٌة 

)157

 فال ختف مطلًقا وكن منتظرًا ملعجزة هللا الثانية. 
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

العبد املتواضع
غالم أمحد من قاداين

رسالة  استالمي  عند  سررت كثريا  نيب:  غالم  ميان  قال 
حضرته وزال احلزن كله املتعلق بوفاة ولدي، ولقد قلت ملن 
جاء إىل بييت للتعزية أن يذهبوا ألنين ال أشعر حزاًن مطلًقا 
ألن املسيح املوعود  قد كتب يل بشارة عن ولد آخر.

يقول ميان غالم نيب: بعد فرتة رزقين هللا تعاىل صبًيا آخر 
ال يزال على قيد احلياة واسه »كرم إهلي«، وله أوالد أيضا 

بفضل هللا تعاىل.

املوت  على  مشرفا  صاحبه  من كان  هو  الق  الدعاء 
)مضطرًّا(

446- بسم هللا الرمحن الرحيم. أقول: كان املسيح املوعود 
 كثريا ما يقول بصدد ذكر الدعاء: إن مثل الدعاء هو: 

اج گ�ن 
ن

م�
وس  رمے  رےہ  رم  وس  ےگنم  وج 

من  نوع  لقبول  مستعًدا  يكون  أن  فعليه  يسأل  من  أي 
املوت، وال خيرج للسؤال إال من كان مستّعدا لقبول هذا 
الشرف. ومعناه أن استجابة الدعاء تقتضي من اإلنسان 
عتبة  على  ويسقط  املوت  من  نوًعا  نفسه  على  يورد  أن 
ابب هللا تعاىل كامليت الذي ال حياة فيه، ويقطع كل آماله 

األخرى إال ما يتعلق بباب هللا تعاىل.
ومعىن اجلزء األخري من هذا املثل أنه ال يسأل إال املشرف 
على املوت، أي من تعرض حلاجة حقيقة ملحة ال جيد 
ا من السؤال، ولكن يبدو أن اجلزء األول من هذا  عنده بدًّ

الشطر متعلق مبسألة الدعاء، وهللا أعلم.


