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التقوىالمجلد الواحد والثالثون،  العدد األول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

ذكــر أحــد أفــراد احلــرس اخلــاص ابخلليفــة الثالث حادثــة وقعت له 
مع حضرته رمحه هللا فقال:

ذات مــرة وخــالل قيامــي بواجــي األمين خارج مقر إقامة حضرته، 
مهمــت بتدخــن لفافــة تبــغ كعاديت. وإذا بشــخص واقف جبواري، 
فلمــا تفرســت يف وجهــه، فــإذا بــه حضرة اخلليفــة الثالث رمحه هللا. 
حينها ارتعدت فرائصي، وسرت الُقَشْعرِيرَُة يف أوصال، وتسارعت 
نبضات قلي، ويف تلك اللحظة الي مرت كسنن طوال، مل يكن 
يشــغل تفكري ســوى شــكل العقوبة الي ســُأمىن هبا جراء فعلي 
الشــنعاء. ولكن، وايللعجب! حدث ما مل يكن يف حســباين، بل 
ْبِد حضرته أي امتعاض، ومل َتُشْب أساريره  وما خيَّب توقعايت، مل يـُ
الســمحة أيــة شــائبة غضــب، بــل وبــكل وداعة ورفــق أعطاين ورقة 
نقديــة مــن فئــة اخلمســة روبيــات وقال ل: »أمتــىن أن تتخلص من 
هذه العادة الســيئة، فعليك بشــرب احلليب ابنتظام، فسيســاعدك 
على ذلك«. وما إن عملت مبقتضى نصيحة حضرته حى أراحين 
هللا تعاىل من تلك العادة، وأقلعت عن التدخن هنائيا خالل فرتة 

وجيزة.
لطاملا قرأت عن كرامات أولياء هللا، ولكن من خالل جتربي هذه 
ســنحت ل الفرصة كي أكون شــاهد عيان على ملســة مباركة من 
حضرته غرت جمرى حيايت حيث إن حضرته مل يكتِف بتشخيص 
الداء، بل وصف ل الدواء ودفع ل أجره أيضا، فاحلمد هلل على 

بركات اخلالفة الي ننعم بظلها.
ويروي َأحُد اأَلمحدين قصة ُمبيًِّنا قبول دعاء اخلليفة الثالث رمحه هللا:

تلقيــت رســالة مــن حضرتــه خــالل زايرتــه العاصمــة الباكســتانية 
إســالم آابد. يومهــا كنــت يف بيــي بربــوة. أمــرين حضرته أن أســافر 
إىل العاصمــة يف نفــس اليــوم، وألقــاه هنــاك. حينهــا كانــت ابنــي 
طرحيــة الفــراش، وكانــت تعــاين مرضــا عضــاال، وال تــزداد صحتهــا 
إال ســوءا، حــى كــدت أوقــن أهنــا مفارقــة احلياة ال حمالة، نصحتين 
زوجي أبن أستأذن حضرته يف البقاء إىل جوار ابني املشرفة على 
املــوت. فأجبتهــا أن قــدر هللا  إذا نــزل فلــن يغــر تواجــدي جبوارهــا 

شيئا.
يقول الراوي: بعد أن وصلُت إســالَم آابد َأخَر شــخٌص حضرَته 
عن حال ابني. وعلى الفور استدعاين حضرته، ودفع ل تكاليف 
سفر العودِة  قائال: عليك ان ترجع إىل بيتك بربوة فورًا، ووعدين 

أبنه سيدعو هلا، وطمأنين أبن هللا سيمن عليها ابلشفاء. 
يقول الراوي: ما إن دخلت البيَت حى شــهدت اســتجابة دعاء 
اخلليفة، لقد حتسنت صحة ابني بصورة إعجازية، وصارت ترفل 
يف ثيــاب العافيــة، فاحلمــد هلل علــى نعمــة اخلالفــة ودعــاء اخلليفــة 

املستجاب.
)بتصرف عن جريدة الفضل العاملية ابللغة األردية(
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