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عن صفة لباس املرأة
 -391بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين املولوي شري علي أنه ذُكر
مرة يف جملس املسيح املوعود 
شيء عن لباس النساء فقال حضرته:
ال يُستحسن لبس السروال الضيق
امللتصق ابجلسم ألن ذلك يظهر
مالمح جسد املرأة وهو ما يتناىف مع
السرت واحلجاب.
أقول :السروال الفضفاض هو عادة
لباس املرأة يف اإلقليم مع حدود
أفغانستان وامتد أثره إىل البنجاب
أيضا فهو لباس املرأة فيها عموًما .أما
التقوى
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يف اهلند فالسروال الضيق هو السائد،
ففي بيوتنا أيضا بسبب أتثري حضرة
الوالدة -اليت هي من دهلي -يُلبس
السروال الضيق عموًما إال أن السروال
الفضفاض أيضا يستخدم .وال شك
يف أن السروال الضيق امللتصق جبسم
املرأة غري الئق إىل ح ّد ما وال مقارنة
بينه وبني السروال الفضفاض ،إال
أن كليهما جيد من أجل الزينة أي
يبدو السروال الضيق مجيال على
بعض األجسام والسروال الفضفاض
على بعضها األخرى .ففي مثل هذه
احلالة ّ
لعل األفضل هو ترويج السروال

الفضفاض بشكل عام.
هنا ميكن أن يقال أبن املرأة تبقى يف
داخل البيت وإذا خرجت فال ختتلط
إال مع النساء وال تلتقي إال هبن ،ففي
مثل هذه احلالة ليس حمال لالعرتاض
إذا كان السروال الضيق منافيًا نو ًعا
ما للسرت واحلجاب ،ولكن هذا الرأي
ليس بصائب ،ألن الشريعة قد فرضت
مثل هذا السرت واحلجاب للنساء عن
النساء أيضا .إضافة إىل ذلك أييت

 .1العناوين اجلانبية من إضافة هيئة جملة «التقوى»
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حضرة مرزا غالم أمحد القادايين  مع ثلة من صحابته الكرام

يف البيوت بعض الرجال أيضا الذين
ال أتمر الشريعة ابحلجاب عنهم إال
أنه يبدو معيبًا ًّ
جدا بل حمرًما على
املرأة أن تظهر مالمح جسمها هكذا
بصورة واضحة .فإن كراهة املسيح
املوعود  ملثل هذا السروال
الضيق امللتصق ابلبدن الذي جيسد
اجلسم ينبئ عن حكمة عظيمة وهو
متوافق مع روح الشريعة اإلسالمية.
هذا ،وجيوز للمرأة أن تلبس ما
تشاء أمام بعلها أو ما يشاء بعلُها
أن تلبس ،وال حرج فيه البتة .ولكن
يف املناسبات اليت يطوف على البيت
رجا ٌل أو تلقى املرأة فيها النساء

من األغيار فالسروال الفضفاض
أفضل.
وجيدر ابلذكر هنا أن هناك نو ًعا
آخر من السروال الضيق وهو ال
يكون ملتصقًا ابجلسم بل يكون
فضفاضا نو ًعا ما وال يُظهر مالمح
ً
جسم املرأة ،وال اعرتاض على مثله
وإن مل يكن خريا من السروال
الفضفاض .ومثل هذا السروال
يُلبس يف بيوتنا عموًما .أما الذي
هو حمل لالعرتاض فهو الضيق
ًّ
جدا حبيث يبدو وكأن املرأة َخا َطتْه
على اجلسم .وهللا أعلم.

اخلطأ يف االجتهاد ال يقدح يف
صدق النبوءات
 -392بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
املولوي فضل دين احملامي أنه قد ُو ّجه
إىل املسيح املوعود  يف قضية
كرم دين اجلهلمي سؤال :هل حتظى
بتلك املكانة اليت ذكرهتا يف كتابك
كذا؟ وكتب عنه املسيح املوعود 
الحقًا يف «حقيقة الوحي» أن هذا
السؤال كان متعلقًا مبا ورد يف «ترايق
صحيحا،
القلوب» ،ولكنه ليس
ً
ويبدو أنه حصل نسيان عند حضرته
 خبصوص اسم الكتاب ،أو أنه
سهوا دون
ذكر اسم «ترايق القلوب» ً
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أن يشعر به .وذلك ألن الكتاب
الذي قُ ّدم يف احملكمة كان «التحفة
الغولروية» ،وقُ ّدمت إحدى عباراته
وُو ّجه إىل حضرته سؤا ٌل بناء عليها.
والدليل على ذلك أن وثيقة جمرايت
هذه القضية احملفوظة يف احملكمة وهي
حتتوي على اسم الكتاب «التحفة
الغولروية» ،وذُكر فيها بكل وضوح
نص من
السؤال الذي أثري بناء على ّ
التحفة الغولروية .فقد ورد يف هذه
الوثيقة بيان املسيح املوعود 
ابلكلمات اآلتية:
«التحفة الغولروية ..كتاب يل نُشر
يف أول سبتمرب  ،1902ولقد أُلّف
هذا الكتاب ردًّا على بري مهر علي
وليس ردًّا على كتاب «السيف
اجلشتيائي».
السؤال :هل أنت املصداق للصفات
الواردة يف هذا الكتاب من ص 48
إىل 50؟
اجلواب :بفضل هللا ورمحته أان
املصداق هلا.
السؤال :هل استخدمت هذه القوى
زت هبا سابقًا بني
الروحانية اليت ميّ َ
األحجار الكرمية والزائفة للتمييز بني
الرسالتني لكرم دين أي ما ورد يف
الصفحة الـ  14وما ورد من مقال
منشور يف جريدة سراج األخبار
التقوى

الصادرة يف جهلم وكذلك ما جاء يف
اهلوامش الواردة يف إعجاز املسيح؟
أدع يف هذه الصفحات
اجلواب :مل ِ
وال يف أي مكان آخر ّ
قط أبنين أعلم
الغيب.
السؤال :هل كتبت عن نفسك ما
يرتشح من مضمون السطر السادس
يف الصفحة رقم 29؟
اجلواب :أنسب هذا املضمون إىل
نفسي ،وكذلك ما ورد يف الصفحة
رقم  89أيضا كتبته عن نفسي.
السؤال :هل اختربت رسائل كرم
دين وعبارات حممد حسني من
خالل املزااي والصفات اليت أدرجتها
يف صفحات ،49 ،48 ،30 ،29
89 ،50؟
اجلواب :مل أدع حيازة مثل هذه القوة
بشكل عام.
السؤال :القوة اليت استخدمت على
األحجار الزائفة اليت ال تساوي
مليمات فتم اختبارها ،هل كانت
هذه القوة خاصة أم عامة؟
اجلواب :كانت تلك القوة خاصة،
أحيان ،وأحياان
ينخدع اإلنسان
ً
أخرى يدرك كنه األمر من خالل
فراسته.
السؤال :هل ميكن أن خيطئ الغيب
الذي يظهر من خالل القوة الروحانية.

اجلواب :ال ميكن أن ختطئ هذه
القوة الروحانية إال أنه ميكن أن
اجتهادي يف
خيطئ اإلنسان خطأ
ً
تبين رأيه.
يتضح من هذا البيان الذي نسختُه
املصدقة موجودة يف مكتب التأليف
والتصنيف يف قاداين أن السؤال كان
يتعلق بكتاب «التحفة الغولروية»
ال بـ»ترايق القلوب» ،فما كتبه
حضرته الحقًا يف بعض كتاابته أنه
كان «ترايق القلوب» فهو يعود إما
صوِبه
إىل النسيان أو سهو ،ألنه يُ ّ
حرر وأرفق مع
بيان حضرته الذي ّ
القضية ،ليس هذا فحسب بل
مضمون هذه األسئلة واألجوبة يثبت
قط ًعا أن ما قُ ِّدم هناك كان «التحفة
الغولروية» ال «ترايق القلوب» ،ألن
موضوع التمييز بني األحجار الكرمية
واألحجار الزائفة إمنا ورد يف التحفة
الغولروية ومل يرد مضمون مماثل له
يف «ترايق القلوب» .وميكن مطالعة
الصفحات املذكورة لكال الكتابني
للتحقق من هذا األمر بكل سهولة.
أقول :برواية املولوي فضل دين
أتيّدت رواية املولوي شري علي الواردة
يف اجلزء األول من هذا الكتاب اليت
ذكر فيها تقدمي كتاب «التحفة
الغولروية» يف تلك املناسبة.
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