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تساهل حضرته يف أموره 
اليومية الشخصية  )1(

الرحيــم.  الرحــن  هللا  بســم   -378
حدثــي الدكتــور مــري حممــد إمساعيــل 
وقــال: كان املســيح املوعــود  يف 
أعمالــه اليوميــة متســاها للغاية، حى 
أنه كان أحياًن يلبس اجَلْوَرَب  مقلواًب 
حبيث يصبح الكعب إىل أعلى القدم 
أمخصهــا،  إىل  يكــون  أن  مــن  بــدال 
وأحياًن كان يوثق الزر يف غري عروته، 
وحــى إذا مــا أهــدى إليــه أحد اإلخوة 
حــذاًء مــن نــوع »غرغــاب« )2( فــكان 

أحياًن ينتعل فردتيه ابلعكس، مما كان 
يســبب لــه شــيئا مــن األذى، وألجــل 
ذلــك كان يفضــل احلــذاء التقليــدي. 
وكذلك كان حاله عند تناول الطعام. 
كان حضرتــه يقــول: إذا وقعــت بــن 
أضراسي حصاة صغرية، عندها أدرك 

ماذا آكل.

)1(  العناوين اجلانبية من إضافة هيئة جملة »التقوى«
)2( اشتهر هذا النوع احلديث من األحذية يف شبه القارة اهلندية، وتتميز فرداته عن األخرى نوعا ما، ولكن 
يصعب التمييز بينهما أيضا من النظرة األوىل. أما احلذاء التقليدي فا فرق فيه بن اليمى واليسرى. ملزيد 
من الشرح ميكن مراجعة الرواية رقم 83 من اجلزء األول من هذا الكتاب. كما كان حضرته دائم التفكري 
يف شى املواضيع اهلامة وألجل ذلك مل يكّن يول اهتماًما كثريا لألكل والشرب وامللبس وغريها. )املرتجم(

احلــذاء التقليــدي الشــائع يف شــبه القــارة اهلنديــة، 
ال  حيــث  ــة«  »اخُلصَّ اســم  عليــه  يطلــق  والــذي 
وُياحــظ  خاصــة،  مناســبات  يف  ُينتعــل  يــزال 
وقــد  اليســرى.  عــن  اليمــى  فردتــه  تتميــز  ال  أنــه 
ابســم  عرفــت  والــي  احلديثــة  األحذيــة  أخــذت 
»التقــوى« بعــد.  فيمــا  حملــه  حتــل  »غرغــاب« 
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التقوى

التقوي بحتساء اللنب
الرحيــم.  الرحــن  هللا  بســم   -379
حدثــي الدكتــور مــري حممــد إمساعيــل 
وقــال: كان املســيح املوعــود  قــد 
َمِرَض ابإلســهال لســنوات قبل وفاته، 
املــرض.  هبــذا  متأثــرا  تــويف  إنــه  حــى 
مــرارا أن حــــــــضرته كان  وقــد لوحــظ 
يشــــــــعر بعد قضـــــــاء حاجته بضعـــــــف 
شــــــــديد، لذا كان حيتـــــــــسي كأًسا من 

الــــــلنب.

تقدير وحب حضرته
للقائمني بملهمات الدينية

الرحيــم.  الرحــن  هللا  بســم   -380
حدثــي الدكتــور مــري حممــد إمساعيــل 
وقــال: كان املولــوي حممــد علــي، قبــل 
زواجه وأتمن البيت له، يقيم يف جزء 
مــن الطابــق العلــوي مــن بيــت املســيح 
  حضرتــه  ، كان  املوعــود 
أنــه كان  حــى  خاصــة،  عنايــة  يوليــه 
يرسل إليه كأًسا من اللنب كل صباح، 

وحُيلِّيه بيده  بسكر العنب.
أقول: كان من ُخُلق حضرته حـــــــــــــسن 
الوفــادة،  وإكـــــــــــــــــــرام  الضــــــــــــــــيافة 
يضطــــــلعون  كانــوا  مــن  السيــــــــما 
ات الدينـــــــية، فــكان حضرتــه  ابمَلهـــــــمَّ
التقـــــــــــــــــدير  بعــن  إليــــــــــهم  ينظـــــــــر 

واحلب البالغــــــــــن.

ضرورة العمل برخصة
اإلفطار يف السفر

الرحيــم.  الرحــن  هللا  بســم   -381
أخرين الدكتور مري حممد إمساعيل أنه 
قــد حضــر إىل قــادين ذات مرة بعض 
اإلخــوة يف شــهر رمضــان قادمــن مــن 

 ، الهور ، فُأخر املســيح املوعود
حامــًا  املســجد  يف  للقائهــم  فجــاء 
صائمــون،  إننــا  فقالــوا:  هلــم،  الطعــام 
فقال : ال جيوز الصوم يف السفر، 
بــل جيــب العمــل برخصــة هللا، فأمرهــم 

ابإلفطار فأفطروا.

حضرة مرزا غام أحد القاديين وعن ميينه جنله حضرة املصلح املوعود. 
ويبدو يف الصورة  املسيح املوعود منتعا احلذاء التقليدي الشائع يف شبه 
القارة اهلندية آنذاك قبل أن أتخذ األمناط احلديثة لألحذية واألزيء يف 

االنتشار، كاحلذاء من نوع »غرغاب« مثا. 


