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التقوى

٤٦.  بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. حدثت« 

لدô +قالت: كا2 للمسيح 
ملوعو0 +
كانت   .�

خو+ �خو�  ��بعة   �
تز+جت  
ل§  هي   ÊOلك
 شقيقته 

Kوشيا�بو��،  Ãغال7 غو 
µمن مر
+كانت   ó  ó  0
مر 
²ها  كا2 
يصغرها  +كشو×،   Êë� صاحبة 
 ïلذ� كا2 بعد¾ ص

 غال7 قا�0 µمر
تو� � صغر¾. كانت بعد¾ شقيقته 

ل§ +لد� معه � تؤ�ًما +توفيت 
+كا2  ”جنة“،  
²ها  كا2  سريًعا، 
 ôلد
+ تقو=  `يًعا.  �صغرهم   �
بأنه � كا2 يقو= Kا: لقد �عطى 
 �  ÊOلك
 لشقيقتنا  
لصلحا¹  �حد 

ستيقظت كا2  فلما  تعويذً�  �ëياها 

بيدها سو�� مرمي مكتوبة على 
جلريد 

جلريد   
هذ ��يت  قد  (�قو=: كنت 

لز+جة   Êلد "فوًظا   =
يز ال  
لذ� 
 
µمر �لد
+ �� Oألك

لكÊO ألخينا 

�شيد �د).

٤٧.  بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو=: 
للمسيح  
لوحي  سلسلة  بد��  قد 

ملوعو0 � منذ �مد طويل �ال �2 

هللا  من   � فيه  ُ�مر  
لذ�  
لوحي 
تامة  بصر
حة  
خللق   Çإلصال تعا� 
 ١٨٨٢ ما�/   �  � تلقاها  قد 
�� حني كا2 يؤلف 
جلز¹ 
لثالث من 

هني Oل
  

نظر+) 
ألدية.  
هني Oل

 (٢٣٨� 
لثالث  
جلز¹  
ألدية، 

بل  
لبيعة  �خذ  يبد�   Â  � +لكنه 

نتظر لذلك �مًر
 �Kًيا Öخر، فلما نز= 
�خذ  عن  �علن  تعا�  
هللا  �مر  عليه 

لبيعة � 0يسمO ١٨٨٨ +0عا 
لنا/ 
 í .¾لك من خال= �عال2 نشرD ��
�ال  
لبيعة  �خذ  بد�  بد
ية ١٨٨٩   �
�نه  �ال  
حلني  Dلك   �� يعلن   Â �نه 
Ôد0 +مأمو� من 
هللا مع �نه منذ بد
ية 
�عالنه Â يصّرÇ فقط �نه مأمو� من 
 �
�شا� على  ºتو�  +حيه  بل  
هللا 
صرºة �� �نه 
ملسيح 
ملوعو0 +لكنه 
بأنه  يعلن   Â تعا�  
هللا  قد�  +فق 

ملسيح 
ملوعو0 +
قتصر على �نه ُبعث 
من 
هللا تعا� مصطبًغا بصبغة 
ملسيح 
خلق   Çصال� �جل  من  
لناصر� 


لقسط 
لسا0/) )
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ملسيح  مع  مماثلة   �  2� +قا=:  
هللا، 
عا7  بد
ية   � �علن   í 
لناصر�. 
�نه  +�علن  
ملسيح  +فا�  عن   ١٨٩١
هو 
ملسيح 
لذ� +عد مبجيئة � هذ¾ 

لعامة  معا�ضته  بد��  +لقد  
ألمة. 

 .
بسبب �عالنه هذ
كما كانت هنا� �شا�
� صرºة � 
+حيه 
لبد
ئي �� �نه نï +�سو= �ال �2 

ملشيئة 
إلKية منعته من 
إلعال2 بذلك 

مليال�0  
لعشر+2  
لقر2  بد�   2�  ��
حني 
ستخد7 � عن نفسه كلما� 
ينشر   Â+ صر
حًة،  
لرسو= +  ïلن

�عالنه عن كونه مثيال لكرشنا � 
 .١٩٠٤  �  �� بكث&   
هذ بعد  �ال 
 Â+ هللا تعا�
+كا2 هذ
 كله مبشيئة 
يكن له � 0خل فيه. +نالحظ � 
 å�ّلتد
 
حيا� 
لنï � �يضا مثل هذ

لذ� ºتو� على كث& من 
ِحلَكم 
ل§ 

ال يسع 
ملقا7 لسر0ها.


لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٤٨
 
µمر  �� نا  جدِّ جدُّ  كا2  �قو=: 
+"بًّا  +تقيًّا  +�ًعا  �جال  "مد  كل 
 
للعلم، كانت قا0يا2 � عهد¾ مركًز
للعلما¹ 
لصاحلني، +لكن تعرضت � 
�جد
0نا  من  
ملتو
�ثة  عقا�
تنا  عهد¾ 
خسا��   ��  �0�+ 
لسيخ  Kجما� 
بعض 
لقرÊ �ال �نه ظل "افًظا على 

جز¹ كب& من هذ¾ 
لعقا�
�، +تو� 
على 
ألغلب � ١٨٠٠، í تو� 
بنه 

لعائلة +�ب  
 عطا "مد �ئاسة µمر
غرهـ“   7
�” منطقة  من  
لسيخ 
 
`يع عقا�
ته +
ضطر للعيش "صوً�
سو�  ºيطه  كا2  
ل§  قا0يا2   �

لسيخ  سيطر  
لنهاية   �+ خا�جي. 
مكتبتنا   
+�حرقو 
لبلد�  على  خد
ًعا 

 عطا "مد للخر+å من µضطر مر
+
 �� فتوجه  +�قا�به  عائلته  مع  
لبلد� 
ثّله“  ”كفو�  +الية   �  “=
”بيغو+
حيث ُ�كِر7 من قبل 
لرئيس 
لسيخي 

لذ� �حله ضيًفا عند¾.  
لوالية  Kذ¾ 
عطا   
µمر ُسّمم   �
سنو بضع  بعد 
"مد مبكيد� من 
ألعد
¹ فما�، كا2 

لسن.  صغ&  
لوقت  Dلك   � جدنا 
بأ2 جد� على صغر   :ôلد
+ تقو= 
قا0يا2   �� 
لد¾ +  �µنا� جا¹  سنه 
جاֲדه  لقد  
لعائلة.   �Oمق  � ليدفنه 
 2� �ال  قا0يا2   � 
ملقيمو2  
لسيخ 

لعاملة �  
لفئة  
لنا/ +السيما  عامة 
ֲדم  +بلغ  جدنا  مع   
تكاتفو 
لبيو� 
من  
لسيخ  خا×   Åح �0جة  
ألمر 

لتمر0   �� +حتوله  
ألمر  
ستفحا= 
بعد  بذلك. �جع جّدنا  له   
فسمحو
 � 
لسيخ  كا2  قا0يا2.  من  Dلك 

 على `يع +Dستحو
Dلك 
لعصر قد 
مساجدنا   
+حولو +بيوتنا  عقا�
تنا 

 í .إلقامة للمسافرين
0+�
 للسكن +
� عهد 
لر
جا �جنيت سنغ ُكسر� 

7 غرهـ“ +خضع �” سيِخ  شوكة 

لبلد كله لسيطر� 
لر
جا �جنيت سنغ 

لذ� 
ستعا0 منه جد� بعض عقا�
ته 
+بعد  قا0يا2،   �� +�جع  
لعائلية 
 
µألصغر مر
Dلك قّد7 جّدنا +�خو¾ 
عسكرية  خدما�  
لدين  "يي  غال7 
�جنيت  
ملها�
جا  حكم   � متعد0� 
مذكو��  كلها  
ألمو�  +هذ¾  سنغ. 
 Punjab Chiefs :¿بالتفصيل � كتا
(µعما¹ 
لبنجا¿) للمؤلف 
لس& ليبل 

لسيخي  
حلكم  
نتهى  فلما  غريفن. 
+تعرضت  
لبال0   � 
لفوضى  عّمت 
+لعل  للمصائب،   Êخر� مر�  عائلتنا 
فيه جدنا  ُ�سر  
لذ�  
لعصر  هو   
هذ

 غال7 "يي 
لدين ++ضعا µخو¾ مر�+
� قلعة ”بسر
+í .“2 جا¹ 
إلجنليز 
 
+�جر+ عقا�
تنا،  على   
+Dفاستحو
مقابل Dلك تقاعدية فخرية مقد
�ها 
هذ¾  +ظلت  سنوًيا،  �+بية   ٧٠٠
 �� +صلت   Åح تتناقص  
لتقاعدية 
١٨٠ �+بية سنوًيا عند +فا� جد�، 
+بعد +فا� عمي توقفت هذ¾ 
لتقاعدية 
فبسبب  Dلك   �� �ضافة  
نتهت. +

لفوضى   �� 
لعظيمة   �

لتغ& هذ¾ 
 ¹

حلاصلة � �اية عهد 
لسيخ í جر
تغ& 
حلكومة نشأ� �سئلة +نز
عا� 
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التقوى


لعصر كث& من حقوقنا بتملك بعض 
لقرÊ حو=  
كث&� حو= حق متلكنا لعقا�
تنا � ضو
حي قا0يا2، فأتلفت � هذ

مللحقة ֲדا. قيل  Êلقر
قا0ياÂ+ ،2 يستطع جّدنا مع بذ= �مو
= طائلة �ال 
ستعا0� حقو^ 
لتملك على قا0يا2 +بعض 
�2 جّدنا قا= ألقا�به قبل �فع 
لقضية: ��يد �فع هذ¾ 
لقضية فإ2 كنتم تريد+2 �2 تشتركو
 فيها فاشتركو
. +لكن ملا 

 حصلت على شي¹ D�+ ميكنك �2 تقو7 بذلك 

 �فض 
جلميع 
الشتر
� فيها بل قالو كا2 جناÇ هذ¾ 
لقضية ضئيال جدًّ
فهو لك. فلما 
ستعا0 جد� `يع حقوقه كتب 
ملحامي جلد� �²ا¹ `يع �قا�به � خانة 
مللكية. مع كل Dلك ظلت 

لعقا�
� كلها حتت سيطر� جد� +ظل 
ألقا�¿ ينالو2 جز¹ً
 من مدخوKا. �2 شجر� عائلتنا � عا7 ١٨٦٥ تقريًبا 

كانت كما يلي:


ألعلى Ãملو�

 ها�0 بيك µمر


 "مد �سلمµمر


 "مد قائم µم& "مدمر 
µمر


 فيض "مدµنو� "مدمر 
µمر


 كل "مدµمر�
 تصد^ جيالµمر


 قاسم بيكµعطا "مد       مر 
µمر

Ãغال7 غو 
µمر

ملعر+× باألصم 


لسيد� سند2

 غال7 �سو=µملة مر��


لسيد� سكينة
�

 غال7 صمدµملة مر��


 غال7 مصطفىµمر

      �
 غال7 جيالµمر   �

 غال7 صمدµغال7 �سو=        مر 
µمر


 غال7 مرتضىµغال7 "مدمر 
µلدينمر

 غال7 "ي µنظا7 حيد�مر 
µمر


 غال7 قا�0µدمر
 غال7 �µمر �حضر

ملسيح 
ملوعو0  


 غال7 حسنيµمر

ملعر+× Áسني بيك


 �ما7 
لدينµلدينمر

 نظا7 µلدينمر

 كما= µمر
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أل²ا¹ � 
ملربعا� Kي �²ا¹  2�
 � شركا¹   
كانو 
لذين  �+لئك 
عا7  قا0يا2   �
عقا� متلك  حق 
 �
عقا� ُجّل  ُ+µعت   .١٨٦٥
قا0يا2 � 	س حصص؛ حصتا2 

 �جيال تصد^   
µمر أل+ال0 
"مد  كل   
µمر أل+ال0  +حصتا2 
حصة  مرتضى  غال7   
µمر +ُ�عطي 
على  +مشرًفا   
مديًر لكونه  
حد� +
هذ¾ 
لعقا�
� +ُ+µعت هذ¾ 
حلصة 

بعد Dلك على �+ال0¾.
�قو=: بعد +فا� جّدنا �فع بعض 
لشركا¹ 

 �ما7 
لدين، µمن مر �ملتملكني، بإثا�
غ& 

ملحكمة لنيل حق 
لتملك على  � Ê0عو

 غال7 قا�0 µلعقا� ضد عمنا مر
حّصتهم � 
 �
قر 
لعليا  
ملحكمة  من  
لنهاية   � فصد� 
�عظم   
µمر  Êشتر
 Dلك  بعد  عمنا.  ضد 
 �
 تصد^ جيالµلالهو�� حصة مر
بيك 

 قاسم بيك +فق µبن مر
 Ãغال7 غو 
µمر+

لسابق +مبوجبها قد  بينهم �  
تفاقية متت 
هذ¾  نفقا�  `يع  بيك  �عظم   
µمر حتمل 
فقد  
لدين  "يي  غال7  �+ال0  �ما  
لقضية. 
متلكو
 حصتهم � 
لعقا�
� بأنفسهم. +مبا 

 غال7 حسني Â ينجب �Dية لذلك µ2 مر�

 غال7 مرتضى µنتقلت حصته �� �+ال0 مر



 غال7 "يي 
لدين.µال0 مر+�+
من  
حليا�  قيد  على  �حد  يبق   Â �قو=: 
 
µمر+  �جيال تصد^   
µمر عائلة  فر+´ 
فر´  من  �حد  يبق   Â كما  بيك،  قاسم 
 
µغال7 حيد� �يضا. تو� �عمامي مر 
µمر

 كما= µلدين +مر

 �ما7 µغال7 قا�0 +مر
�ال  
آل2  يبق   Â+  .
éلفو  2�  2+0 
لدين 

 نظا7 
لدين 
لذ� µبن مر

 كل "مد µمر
بانضمامه �� 
ألدية قد 0خل � 
لذ�ية 

هللا  قا=   .� 
ملوعو0  للمسيح  
لر+حانية 
تعا�: ينقطع Öبا�ë +يبد� منك. (
لتذكر�، 
تلقى  لقد   ،(٢٠٠٤ عا7  طبعة   ،٣٩٧�

إلKا7 ملا كانت  

ملسيح 
ملوعو0 � هذ  �  �
 غال7 �د 
لقا0ياµسيدنا مر
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التقوى

.¹
`يع فر+´ شجر� عائلته خضر

٤٩. بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. حدثت« 

لدô قالت: +

عندما كا2 
ملسيح 
ملوعو0 عليه 
لسال7 
شاب� Dهب الستال7 
لر
تب 
لتقاعد� 
 .(� 
ملوعو0  
ملسيح  
لد +) جلد� 

 �ما7 
لدين. +عندما µ&هب خلفه مD+

ستلم 
لر
تَب �خذ¾ �ما7ُ 
لدين þد
عه 

لتحايل عليه � مشو
� خا�å قا0يا2 +
بد= �2 يأô به �� قا0يا2، +ظّل يتنّقل 
به من مكا2 �� مكا2 حÅ بّد0 (�ما7ُ 
+Dهب  تركه   í 
لنقو0،  كل  
لدين) 
�� مكاÖ 2خر. فشعر 
ملسيح 
ملوعو0 
باخلجل +Â يرجع �� 
لبيت. +حيث 
�2 جّد� كا2 يرغب 0+ًما � توظيفه 
سيالكو�  بلد�   �� توجه   � فإنه 
+عمل موظف� � مكتب نائب 
ملفو¡ 
مد�  هنا�  يعمل  فظل  ضئيل.  بر
تب 
í ملا مرضت جدتك ��سل �ليه جّد� 

لوظيفة  ليتر�  شخص  مع  �سالة 
+يعو0، فعلى 
لفو� سافر. فلما +صل 
للوصو=  عربة  
ستأجر + �مرتسر   ��
هنا�   �� +صل  قد  كا2  قا0يا2   ��
+�خذ¾  الستقباله  قا0يا2  من  شخص 

لشخص  
سريًعا �� قا0يا2. +�خذ هذ
يقو= � �ثنا¹ 
لطريق لصاحب 
لعربة 
 í كانت خط&�،  حالتها  أل2   ْ́ �سِر

حالتها خط&�  كانت  قليل:  بعد  قا= 

 فأسر´ ألن« �خشى �2 تكو2 قد  جدًّ

توفيت �� 
آل2.
تقو= +
لدô: كا2 � يقو=: كنت 

لدô قد + 2� 
قد فهمت من كالمه هذ
توفيت أل�ا لو كانت على قيد 
حليا� 

لكال7. فلما +صل  
ملا تكلم مبثل هذ

�� قا0يا2 عر× ��ا توفيت حقًّا. 
تقو= +
لدô: قا= �: عندما ترك« 
هنا  يتجو=  صا�  
لدين  �ما7   
µ&م
ُمحّملًة  قافلًة  هاجم   
+�خ& +هنا�، 
بالشا� لينهبها، +ُقبض عليه، í ُ�طلق 

سر
حه � 
ملحكمة. 
تعا�  
هللا   2� يبد+  يقو=:   � كا2 
ألنه  �جلنا  من  
لسجن  من  �نقذ¾  قد 
لو بقي � 
لسجن - فبغّض 
لنظر عن 
لقا=  
لشرير�-  
لشخص   
هذ س&� 


لنا/ عنا: �2 
بن عّمه كا2 سجينا.
 �  � توظفه  مرحلة   2� �قو=: 
 ��  ١٨٦٤ من  كانت  سيالكو� 

.١٨٦٨
 2� 
لر+
ية  هذ¾  من  يفهم  �ال  (Üب 
 � توظف  قد   � 
ملوعو0  
ملسيح 
قد  
لدين  �ما7   
µمر أل2  سيالكو� 
مبلغ  عليه  
لتحايل + þد
عه  منه  �خذ 
أل2  +Dلك  جلد�،  
لتقاعد�  
لر
تب 
 �  Çصر قد   � 
ملوعو0  
ملسيح 
بعض مؤلفاته �يضا �2 
لسبب 
لرئيس 

� توظفه هو �2 +
لد¾ كا2 يلّح عليه 
بذلك، +�ال فإنه � كا2 �
غًبا عن 
 ¹
�+ 
لرئيس  
لسبب  +هو  
لتوظف، 
تركه 
لوظيفة ألنه كا2 يكر¾ 
لتوظف 
 2Dلد¾ يستأ
+كا2 يكتب 0
ئًما �� +
بتر� 
لوظيفة +لكنه Â يكن يسمح له 
 ôجد مرضت  عندما  +لكن  بذلك، 

لعو0� + 
لوظيفة  بتر�  جد�  له  ²ح 


لبيت.) ��

٥٠.  بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو=: 
�2 عائلتنا معر+فة بشغفها بعلم 
لطب 

لطب   � 
لبا´  طويلة  عائلتنا  +ظلت 
طبيًبا  جدنا  كا2  
لدهو�.   Êمد على 

ئع 
لصيت. كا2 عمي D ًقاDحا+ 
ماهًر
للمسيح   2� كما  
لطب،   /�0 �يضا 
فيه،  عميقة   �Oخ �يضا   � 
ملوعو0 
Ôموعة  
لبيت   � عند¾  يضع  فكا2 
يعطيها  
أل0+ية +كا2  بأ/ ֲדا من  ال 

 سلطا2 �د µللمرضى، كما �2 مر

خلليفة  حدث«  
لطب.   /�0 �يضا 

لثا� للمسيح 
ملوعو0 � +قا=: لقد 
بد�
سة   � 
ملوعو0  
ملسيح  نصح« 


لطب. 
�قو=: مع �2 عائلتنا قد متيز� مبها�ִדا 
 Â  0ها
� علم 
لطب َيْيَد �2َّ �يًّا من �فر
 Â+ لعلم مهنة �+ مكسًبا له
 
يتخذ هذ

يقبض قط من �حٍد مقابًال لعالجه.


