
١٢٨. بسم �هللا �لر ن �لرحيم. �قو*: =F �جلّد �ألعلى من 
nبائنا �أل.لني �لذW قِدP= B بالt� 6ند .�ستوطنها كاF ��ه 
 Bند هو ١٥٣٠t� P= من قد.مهL. ،“بيك W6ها �Lمر”
�ملغو¬  �مللك  .َفَد =P هنا مع  �نه  =ما  �نه  يع°  تقريًبا، مما 
”بابر“ �. بعد� بفترT قص�T. كاF ”مر�L هاW6 بيك“ 
.=ليكم  ”تيمو4“.  �مللك  عّم  �حلا� ”برال¢“  نسل  من 
�ملسيح   P=. بيك   W6ها  �Lمر من   �iًبد �لكاملة   Tلشجر�

�ملوعو6 �:
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(�لقسط �لسابع عشر) 
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مالحظة: �لتعليقا& �ل% بني قوسني �. �ل% بعد "�قو*" هي من �ملؤلف.

تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

� zد �لقا6يا � Bغال �Lسيدنا مر



Hلسال�. jنسب �ملسيح �ملوعو& عليه �لصال jشجر
tملغو� .نسل برال� Hها&% بيك   من قو �dند هو    مر�� a+ Hَألّ.� �لذ% قِد� �Qملو�

2مد �لدين

2مد �ك5

2مد سلطا2Fمد غو¶

عبد �لباقي ناصر بيك*ֲדا46 بيكعظمت بيك*

عبد �لن� 4حيم بيك*2مد بيك�فضل بيك*تشاند بيك2مد بيكصفو بيك*نو4 بيكعبد �لكرمي*2مد فاضل

عبد �لعبد*   عبد �خلالق*
2مد بيك

مر�L � د

مر�L �فضل* حيد4 بيك

(هذ� �لفر� �نتقل =P منطقة بريلي)

عتيق �هللا   2مد فاضل* u62مد �سلم   2مد صا

FماL 2مد 
6ينا بيك     غد�ئي بيك

2مد بيك*   2مد مصطفى
مهر علي

نتهو بيك*

نو�� بيك
غال� بيك  جاz بيك*

ما¬ بيك

مر�6 بيك
2ر�� بيك

غاماF بيك   ب� بيك* 
6.�6 بيك

عظيم بيك   فضل � د  سندهي بيك*

شريف بيك2مد بيك
 �عظم بيك

  2مد قائم    م� 2مد   شاW6 بيك
�.لياi بيكعبد �لقا46* نو4 2مد

zجيال uتصد �Lمر

*zجيال Bغال *zصمد� B4سو**-غال Bغال
غالB حيد4 

(�صبح هذ� �لشخص " عد�6 �ملفقو6ين " حياT .�لد�) 

مر�L فيض 2مد  2مد حسني  6ين 2مد 
فيض �هللا بيك   =خال� بيك
=التشي بيك   عبد �هللا بيك*

 ستا4 بيك*  غفا4 بيك*

مر�L غل 2مد

مر�L غالB 2ي �لدين*   مر�L عطاi 2مد   مر�L غالB غو¶*

عابد بيك جعفر بيك غاWL بيككرمي بيك*4حيم بيك*عظمة �هللا بيك*سعد �هللا بيك*فتح 2مد*تانن بيك

Lين �لعابديننقي بيك   �Lهد بيك*

عبد �لعزيز   عبد �لصمد* تقي بيك*

=�اعيل   2مد ضياi*ֲדاi �لدين*   =له 6ين   عزيز �لدين

*Fهد*  2مد جا�L 2مد عبد �لرحيم

2مد 6ال.4  2مد فاضل*  فيض �هللا

صاu6 بيك  سيف �هللا بيك  قاسم بيك
2مد حيا&*  لطيف �هللا    2مد �فضل

مر�L غالB حيد4مر�L غالB 2ي �لدينمر�L غالB 2مد*مر�L غالB مرتضىمر�L غالB مصطفى*

مر�L غالB حسني*مر�L =ماB �لدين*  مر�L نظاB �لدين   مر�L كما* �لدين*
(�صبح هذ� �لشخص " عد�6 �ملفقو6ين)

حضرj مر�d غالc> Hد �ملسيح �ملوعو& � مر�L غالB قا46*
مر�L غل 2مد

مر�L سلطاF � د  مر�L فضل � د*   عصمت  بش� � د �أل.**   مر�L بش� �لدين 2مو6 � د   شوكة*  مر�L بش� � د  مر�L شريف � د  مبا4كة بيغم  مباQ4 � د*  �مة �لنص�*  �مة �حلفيظ بيغم

منصو4 � د  ظفر � د  à�6.6 � دمر�L 4شيد � د مر�L عزيز � د

مظفر � د   يد � د  من� � د  مبشر � د  Áيد � د

نص� � د* ناصر � د  مباQ4 � د  منو4 � د  خليل � د  حفيظ � د  4فيع � د  .سيم � د   �نو4 � د  طاهر � د   �ظهر � د  نعيم � د  حنيف � د   4فيق � د

�أل�اi �ملرفقة بنجمة " هذ� �لشجرT تش� =P ��م � ينجبو� -4ية. (�لناشر)

.Fآل
� ¶

إل4
ن �

B م
ُحر

نه 
.لك

 Fا
قا6ي

 "
و6 

وج
� م

لفر
ذ� �

* ه
�L 

 ال

نسيم � دسعيد � د مباQ4 � د  خو4شيد � د 

  مالحظة: هذ� �لشجرP= T عاB ١٩٣٨ .هي تتطابق مع ما .64 " �لطبعة �أل.P من س�T �ملهدW �جلزi �أل.*. (�لناشر)
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�لرحيم.  �لر ن  �هللا  بسم   .١٣٠
�قو*: .64& " شجرT عائلتنا �ل% 
 W4لتشخيص �لعقا� u�4.� 4ِفَقْت مع�
 Fقا6يا Fُعمر�" Fملا¬، حتت عنو��.
 �Lمر من  بتوقيع  تسميتها"  .سبب 
 zجيال  Bغال  �Lمر. مرتضى   Bغال
.غ�هم  �لدين  2يي   Bغال  �Lمر.
�4بعة   Tلتالية: "مضت مد� �لسطو4 
 W6ها �Lتو�فد مر عشر جيال حني 
بك من عائلة �ملغو* �لفر� برال¢ 
مع �مللك بابر موظًفا .عامال له من 
 Fٍ-= بعد   Bقا�. �لعربية  �لبال6  جهة 
�ل5ية  هذ�   " �لقريَة  هذ�  ملكي 
للعائلة  �لبعيدT، .هو �ملو4ِّ¶ �أل.* 
�ل% متلك هذ� �لقرية �آلF. .سبب 
�جد�6نا   F� هو  �لقرية  هذ�  تسمية 
من   iلقضا� منصَب  هنا  ُ�عطو�  قد 
�شُتهر.�  �ملناسبة  .ֲדذ�  �ملِلك،  ِقبل 
هذ�  .�يت   "Fقاضيا" بلقب 
بو�4"،   Bسال=  Fبـ"قاضيا �لقرية 
 "Fمغال  Fقا6يا" بـ  �شُتهر&   `
على   ��4  Wلذ�  Bلعو�� غلط   iجر�
�لسن �لنا¢ 4.يًد� 4.يًد�. .=�ا قرية 
عامرT منذ =نشائها .ما طاtا �خلر�� 
 B.قط. (لقد .64 " هذ� �لر.�ية قد
�لعائلة من بال6 �لعر�، .لكنه على 

�ألغلب سهو.)

�لرحيم.  �لر ن  �هللا  بسم   .١٣١
 *�.L بعد  �لبنجا�  ظلت  �قو*: 
�حلكومة �ملغولية " �لنصف �ألخ� 
مسرًحا   W6مليال� �لثامن   Fلقر� من 
هجما&  كانت  �لطو�ئف.  حلكم 
 "FماL ."شا�  �بد�¬"  شا�  "� د 
 Tمن �لشما* �كثر تأثً�� من �لسيطر
 F� ملؤقتة للمملكة �ملغولية. .�حلقيقة�
نفو- �لسيخ بد� " هذ� �لوقت نفسه 
 Tلوحد� P= لكنهم بسبب �فتقا4هم.
�صبحو�   Tملوحد�  T6لقيا�.  Bلنظا�.
يقتتلوF .يتحا4بوF، .هكذ� صا4.� 
 W6تؤ  F� من  بدال  لألمن  6ين  مهدِّ
ترسيخ   P= �ملنطقة  على  سيطرִדم 
6عائم �ألمن .�لسالB. كاF �لسيخ 
عشر  �ث°  على  منقسمني  يومها 
يسعى   Fكا حز�  .كل  حزًبا، 
 T6قيا به حتت  إلنشاi .الية خاصة 
4ئيسه �. à4سائه، لذلك �ستمّر& 
" �لبنجا� " -لك �لعصر سلسلة 
�لقتل .=هر�u �لدB، .� ُتحفظ من 
نفوسهم  .ال  �لنا¢  �مو�ُ*  -لك 
.ال �عر�ضهم، =F� P جاi "�لر�جا 
4جنيت سنغ" .�خضع �يع طو�ئف 
فأحكم  حلكمه،  .فصائلهم  �لسيخ 
 Bلبنجا� كلها .�قا� �لسيطرT على 

�حلكومة �ملركزية فيها.

tا   T4.ملجا� .�ملناطق   Fقا6يا  F=
كانت Éضع لوالية �جد�6نا، لذلك 
حكم  عصر   " �جد�6نا  �ضطر 
 Tكث� Q4لطو�ئف للخو� " معا�
�ل%  �لسيخ  .طو�ئف  �لسيخ.  ضد 
 Rُتعر ملجاֲדتها  �جد�6نا  �ضطر 
."كنهيا"  غرهي"   B�4" بــ 
2ا-ية   Fقا6يا .الية  كانت  حيث 
ملناطق خاضعة لسيطرִדما. �ستطا� 
�ملسيح  .�لد  "غل 2مد" جد   �Lمر
.اليته  على   ãحلفا�  � �ملوعو6 
من هجما& �لسيخ =P حد ما =ال 
�F عديًد� من �لقر/ قد خرجت من 
.لكن  2ا.الته.  كل  4غم  سيطرته 
بعد .فاته - �ل% كانت " ١٨٠٠ 
عطا   �Lمر �بنه  عهد   ".  – غالًبا 
 Tسيطر حتت  سريًعا  .قعت  2مد 
 Fلقا6يا  T4.ملجا� �ملناطُق  �لسيخ 
 �Lمر .�ضطر  �يضا،   Fقا6يا .�خً�� 
.الية  من  للخر.�  2مد  عطا 
kو  .�جته  �جد��6،  من  متو�4ثة 
منطقة "بيغو.�*" �لو�قعة =P جانب 
ضيًفا  .حّل  "بيا¢"  �ر  من  nخر 
على 4ئيس هذ� �ملنطقة "سر4�6 فتح 
4ئيس   Fكا  Wلذ� �هلو.�ليه"  سنغ 
 Fطائفة "�هلو.�ليه" من �لسيخ .كا
�لعصر  -لك   " كب�  بنفو-  يتمتع 
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- .�لر�جا �حلا¬ " كفو4ثلة �يضا 
من سلسلته - لقد ما& مر�L عطا 
2مد " "بيغو.�*"مسموًما على يد 
�عد�ئه بعد �نتقاله =P هناQ بـ ١٢ 

عاًما.
�قو*: لقد �حتّل "جّسا سنغ" 4ئيس 
 .� �لسيخ  من  غرهي"   B�4" طائفة 
 ١٨٠٢ Bعا " Fَبعض متبعيه قا6يا
 " سنغ"  "جّسا  ما&  فلما  غالًبا. 
معظم  على  سيطر   ١٨٠٣  Bعا
سنغ"،   F6يو�" �خيه  �بُن  مناطقه 
بينما ظلت طائفة "B�4 غرهي" 2تلًة 
سنغ"   F6يو�" حكم  حتت   Fَقا6يا
 Bهز -لك  .بعد  عاما،   ١٥  Tملد
 B�4" طائفة  سنغ"  4جنيت  "�لر�جا 
غرهي" .سيطر على �يع مناطقها 
 Bبعد -لك " عا. .B١٨١٦ Bعا "
�عيدْ&  تقريًبا   ١٨٣٥  .�  ١٨٣٤
عقا�4ُ&  مرتضى   Bغال  �Lمر جلدنا 
�لر�جا 4جنيت سنغ  قا6ياF من قبل 
، .هي �لفترT �ل% .�جه فيها جّدنا 

.Tمصائب كب�

�لرحيم.  �لر ن  �هللا  بسم   .١٣٢
�قو*: لقد بد� �لس� "ليبل غريفن" 
 W�  Punjab Chiefs تأليف كتا�
"�مر�i بنجا�" بإ4شا6 من حكومة 

�لبنجا� ` نا� عنه " =كما* هذ� 
ميسي"  "مستر  .مر�جعته  �لكتا� 
 Fآل� صا4   Wلذ� كريك"  ."مستر 
عند .قت صد.4 �لطبعة �لثانية tذ� 
�لكتا� "س� هنرW كريك" .يعمل 
 " �لد�خلية   T4�L. عضًو� "  حالًيا 
�tند. .قد .64 " هذ� �لكتا� عن 

عائلتنا كما يلي: 
�مللك  عهد  من   Tألخ�� �لسنة   ""
 B١٥٣٠  Bعا  "  W� بابر  �ملغو¬ 
.64 " �لبنجا� �حد �ملغو* .��ه 
هاW6 بيك من سكاF �رقند بعد 
�F هاجر منها .�ستوطن " 2افظة 
�لشخص  هذ�   Fكا غو�64سبو4. 
مثقًفا .متعلًما نوعا ما. .ُعيِّن قاضيا 
على ٧٠ قرية حو* قا6ياF. .يقا* 
.�ا�   ،Fقا6يا قرية  �سس  �نه  عنه 
يتغ�  �خذ   Wلذ� قاضي  بو4   Bسال=
.يتغ� ح� صا4 قا6ياF. ظلت هذ� 
 P= 2ترمة  مناصب  تتبو�  �لعائلة 
�حلكومة  عهد   " طويلة  �حقا� 
�6Lها4  عهد   " .لكنها  �ملغولية 
�لكب�.  لإلفال¢  تعرضت  �لسيخ 
ظل مر�L غل 2مد .�بنه مر�L عطا 
للسيخ  فصيلني  مع   Fيتحا4با 2مد 
"B�4 غرهي" ."كنهيا" �للذين كانا 
 T4.ملجا� �ملناطق  على  مسيطرين 

فَقَد   Rملطا� �اية   ".  ،Fلقا6يا
ُجلَّ عقا�4ته .سكن "  عطا 2مد 
�هلو.�ليه"  فتح سنغ  ِجو�4 "سر4�6 
 Qهنا  Õعا. "بيغو.�*"  منطقة   "
 .Fألما�. باألمن  متمتًعا  عاما   ١٢
4جنيت  �ملها�4جا  6عا  .فاته  .بعد 
�يع  على  سيطر   Wلذ�  – سنغ 
عقا�4& فصيلة �لسيخ "B�4 غرهي" 
 Fقا6يا  P= مرتضى   Bغال  �Lمر  -
.�4جع له جز�iً كبً�� من عقا�4& 
�جد��6 فتوظف مر�L غالB مرتضى 
 Bقد. =خوته  �يع  مع  جيشه   "
خدما& 2ترمة على حد.6 كشم� 

 .Tماكن �خر/ كث�� ".
 Bيقد مرتضى   Bغال  �Lمر ظل 
خدماته �لعسكرية " عهد "نو�ا* 
عصر   ". سنغ"  ."ش�   " سنغ 
 Bُحكِم َقْصِر الهو4* �يضا. ." عا
مرتضى   Bغال  �Lمر 4�ُسل   ١٨٤١
 "Wمند"  P= ".جنو�4"  �جلنر�*  مع 
."كلو" �يضا، كما ُعّين قائًد� لكتيبة 
 P= .4�ُسل   ١٨٤٣  Bعا  " جيش 
 TL4بيشا.4. .لقد �6/ خدما& با

 Wلعل �ملر�6 منه هو ملا �نتقل �حلكم �ملركز  *

" �tند =P الهو4. (�ملترجم)
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" �ملفسدT �حلاصلة " منطقة "هز��4"، 
كما ظّل .فًيا حلكومته .�شترQ من قبلها 
حدثت  �ل%  �لتمر6ّ   حالة  مكافحة   "
 B١٨٤٨. .لقد �6/ �خو� غال Bعا "
2يي �لدين �يضا خدما& نزيهة " هذ� 
�ملناسبة. فلما كاF "ֲדاW مها��4 سنغ" 
 Tملساعد  "Fملتا"  P= جيشه  مع  -�هًبا 
"6يو�F مولر��" حثَّ غالBَ 2يي �لدين 
"لنغر  مثل  �آلخرين  �إلقطاعيني  .بعَض 
خاF ساهيو�*" . "صاحب خاF تو�نه" 
فانضمو� =P جيش "مصر صاحب 6يا*" 
�د   �. فهزموهم،  �ملتمر6ين  .حا4بو� 
�ر  طريق  غ�  طريًقا  للفر�4   F.6ملتمر�
"شنا�" حيث ما& ستمئة منهم غرًقا.

عند =قامة �لد.لة �ملوحدt� Tندية ُ�ِخذ& 
 F� =ال  عقا�4ִדا  �يُع   Tألسر� هذ�  من 
 F.مرتضى .=خوته ظلو� يأخذ Bغال �Lمر
مت  كما  4.بية،   ٧٠٠ قد4ها  تقاعدية 
 Fهذ� �لعائلة على قا6يا uقو� Rالعتر��

.بعض �لقر/ �ملجا.t T4ا.
 TL4با لقد قدمت هذ� �ألسرT خدما& 
 �Lحيث �6خل مر ،B١٨٥٧ Tمفسد iثنا�
 Fمرتضى �لكث�ين " �جليش، .كا Bغال
.�بنه مر�L غالB قا46 �يضا " �جليش " 
 " قضى  حني   Fنكلسو �جلنر�*  عهد 
من  �ملتمر6ين  على  "ترميوغها&"   Fمكا
�لذين كانو�   "Wنفنتر� "نيو   Tملشا� كتيبة 

 Tً6قا46 شها Bلغال Fقد هربو� من سيالكو&. لقد منح �جلنر�* نكلسو
ُ�َسِر قا6ياF -مبحافظة غو�64سبو4-  كتب فيها �F �سرَته كانت �كثر 

.B١٨٥٧ Tمفسد iمع �حلكومة �ثنا iًفا.

zمع جنله .خليفته �لثا � zد �لقا6يا � Bغال �Lسيدنا مر
 حضرT مر�L بش� �لدين 2مو6 � د  �

اجمللد السابع والعشرون، العدد السادس - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٤هـ  - تشرين األول / أكتوبر ٢٠١٣ م
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التقوى
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ملحوظة: جتا.Lنا �لر.�ية ١٢٩ بسبب طوtا، حيث ستفرt 6ا �لز�.ية كلها 
.B6لعد6 �لقا� "


