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عن حقيقة الرؤاي
 -383بســم هللا الرمحــن الرحيــم .حدثــي
الدكتــور مــر حممــد إمساعيــل وقــال :بعــد
التقدم المتحان الثانوية العامة (البكالوراي)
حضرت إىل قاداين ،وكان املسيح املوعود
 كثريًا ما يسألين :أما رأيت من رؤاي؟
إىل أن رأيــت رؤاي فقصصتهــا عليــه وقلــت
إنــي رأيــت وروًدا .قــال حضرتــه :أتويلهــا
اهلــم والغــم .وقــد صــدق أتويــل حضرتــه،
ـبت يف االمتحــان يف تلــك الســنة.
إذ رسـ ُ
كذلــك كلمــا هـ َّـم حضرتــه أبمــر ذي ابل
ســأل نســاء البيــت واألطفــال واخلادمــات
أيضــا عمــا إذا كان أحدهــم قــد رأى أيــة
رؤاي ،مث إذا كان أحدهــم قــد رأى شــيئا
كان حضرته يصغي إليه منصتا.
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أقــول :مل يعــد النــاس يعرتفــون حبقيقــة
الــرؤى بســبب وقوعهــم حتــت أتثــر عصــر
املاديــة الراهــن ،وفكرهتــم عــن الــرؤى أهنــا
جمــرد نتيجــة للع ـوارض اجلســدية .ال شــك
أن بعــض الــرؤى تكــون نتيجــة األم ـراض
اجلســدية ،إال أن هــذه حقيقــة أزليــة أيضــا
أن هللا تعاىل يري يف الرؤى مشاهد بعض
األمــور احلاصلــة يف املســتقبل أو بعــض
األمــور الغيبيــة اخلفيــة ،وحني تتحقق تلك
ختمــا علــى صدق
األمــور يف وقتهــا تضــع ً
هذه الرؤى .وإن إنكارها مياثل إنكار املرء
لألشياء احملسوسة واملشهودة.
وأضيــف وأقــول :كان مــر حممــد إمساعيــل
ينجح يف مجيع امتحاانته بعالمات عالية،
أمــا رســوبه يف امتحــاانت الثانويــة العامــة

فــكان يرجــع إىل أمــر آخــر وهــو أنــه يف
تلك الســنة كانت معارضة اهلندوس على
أوجهــا بســبب قتــل ليكه ـرام ،فــكان كثــر
مــن الطــاب عرضــة لســخط ِ
املمتحنــن
اهلنــدوس ،ال ســيما وأن الطــاب كان ـوا
مضطريــن إىل كتابــة أمسائهــم علــى أوراق
االمتحان وقتذاك ،مما سهَّل على املمتحن
التمييز بني املسلم واهلندوسي.
عن الزواج والتعدد
 -384بســم هللا الرمحــن الرحيــم .حدثتين
والــديت أنــه بوفــاة مبــارك أمحــد ترّملــت
«مــرمي بيغــم» الــي كان قــد ُعقد قرانه هبا،
فأبــدى حضرتــه  رغبــة يف أن تظــل
هذه البنت يف بيتنا ،أي من األحسن أن
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يتزوج هبا أحد األوالد.
أقول :لقد تزوج هبا اخلليفة الثاين حتقيقًا
لرغبة حضرته هذه.
كمــا حدثتــي والديت أنه إذا قُ ّدم حلضرته
اق ـراح لــزواج األبنــاء الذكــور وقيل له أبن
فالنــة مــن الفتيــات يف مثــل عمــر فــان
مــن األبنــاء وقــد يعــرض ذلك هــذا االبن
ملشــكلة مــا  -ألن امل ـرأة تشــيخ قبــل
الرجل ،أما الرجل فيستغرق استقامة قواه
مــدة أطــول -فــكان حضرتــه يقــول :ال
حرج يف ذلك ،أما إذا شعر أحد األوالد
حباجــة إىل الــزواج فيمكــن أن يتــزوج
أبخرى أيضا عندما تتقدم به السن.
كذلــك حدثتــي والــديت أن حضرتــه كان
حيــب أن يع ـ ّدد األمحديــون مــع مراعاهتــم
للحــدود اإلســامية حــى يزدهــر النســل
وينمو سري ًعا وينتشر.
أقــول :ال شــك أن الــزواج ذريعــة مثلــى
الزدهــار النســل ،كمــا أنــه ميكــن أن
تكــون هنــاك فائــدة أخــرى هلــذا الطريــق
وهــي أنــه سيتســى للذيــن حظ ـوا بصحبة
املســيح املوعــود  أن يرب ـوا أوال ًدا
كثرييــن أمامهــم ،وهــو أمــر هــام جـ ًّـدا يف
جمــال الفــاح والرقــي القومــي .ولكــن ال
ودب حتقيــق شــروط
ـب ّ
يســع كل مــن هـ ّ
العــدل الصارمــة الــي يفرضهــا اإلســام،
ولكن الذي يقدر على ذلك وله حاجة
شرعية فليتزوج من أكثر من واحدة حىت
تتحقــق –ابإلضافــة إىل املنافع املذكورة-
التقوى

فائدة أخرى وهي أن يُزال بسريهتم احلسنة
و ِ
ـوء الظــن الذي نشــأ
منوذجهــم الصــاحل سـ ُ
عن قضية التعدد عند زمرة النساء يف هذا
العصر بسبب منوذج سيئ لبعض الناس.
عن اْبـ َن حضرته من زواجه األول
 -385بســم هللا الرمحــن الرحيــم .حدثــي
احلافــظ نــور حممــد مــن ســكان «فيض هللا
جــك» أن املســيح املوعــود  كان
يقــول :يصغــرين ســلطان أمحــد (أي ابنــه
مــرزا ســلطان أمحــد) بـ ـ  16عامــا ،وفضــل
أمحــد بـ ـ  20عامــا ،وبعــد إجنــاب فضــل
أمحد مل تعد يل عالقة مع زوجيت تلك.
عــن نصــح حضرتــه للرجــل األرمــل
ابلزواج
 -386بســم هللا الرمحــن الرحيــم .حدثــي
احلافــظ نــور حممــد أن مــر حامــد شــاه
الســيالكويت ووالده مري حســام الدين كاان
موجوديــن مــرة يف قــاداين ،وُذكــر أمــام
حضرتــه أن زوجــة مــر حســام الديــن قــد
توفيت ،فقال حضرته :ينبغي ملري صاحب
أن يتــزوج ،بــل قــال ملــر حامــد شــاه أن
يســاعد يف زواج مري حســام الدين ،وكان
مــر حســام الديــن يف ذلــك الوقت عجوًزا
طاعنًا يف السن.

 .1العناوين اجلانبية من إضافة هيئة جملة «التقوى»

أمرا
جيري هللا تعاىل على لسان مبعوثيه ً
مث حيققه
 -387بســم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
الدكتــور ســيد عبــد الســتار شــاه أنــه قــد
صدر أمر من املفتش العام للمستشفيات
مفــاده َّأن علــى مجيــع األطبــاء العاملــن
يف املستشــفيات الفرعيــة العمــل يف
املستشــفى الرئيــس يف احملافظــة لشــهرين
ـنوي ،حــى يتســى هلــم االطــاع علــى
سـ ً
التجــارب اجلديــدة والطــرق املســتحدثة
للعــاج .فأخــذ األطبــاء يذهبــون تِباعــا
ألداء هــذه املهمــة ،وكان دوري موشـ ًـكا
جـ ًّـدا فأصابــي اضط ـراب شــديد ،إذ كان
االنتقــال إىل احملافظــة مع األهل واألاثث
يف كل ســنة أم ـرا شــاقا جــدا .وخــال
تلــك الفــرة أخــذت اإلجــازة ونزلــت
قــاداين ،وعرضــت علــى حضرتــه األمــر
برمتــه .قــال حضرتــه :ال تقلــق ،رمبــا لــن
أييت دورك للذهــاب إىل هنــاك .لقــد
اســتخدم املســيح املوعــود  كلمــة
«رمبا» ،مع ذلك اطمأننت .ولقد حتقق
قول حضرته إذ تلقيت رسالة من املفتش
العــام للمستشــفيات وجــاء فيهــا :تُعفــى
من هذه املهمة.
أقــول :تصــدر مثــل هــذه األق ـوال يف
حــاالت خاصــة ،وينبغــي أال يُفهــم
منهــا أن ّ
كل مــا يقولــه األنبيــاء يتحقــق
علــى حنــو مقاهلــم ،فاألنبيــاء ال يعلمــون
الغيب.
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