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ثلمة كيف تجبر؟
رثاء الشيخ الفاضل  ،زعيم جمعية العلماء لعموم كيرال ،مأوى الفقراء
والمساكين الحاج ممد الفيضي رحمه الله المتوفى في
1341/11/11هـ الموافق 7117/7/6م)
(الطويل)
أال ِنمَََََََََََا الَََََََََََدنيا لَََََََََََدار نسَََََََََََافر

ِلَََََى اللََََََه منهََََََا حَََََين نََََََدعى فنقبََََََر

وِنََََََََا بملََََََََك اللََََََََه فالكََََََََل راجََََََََع

ِليَََََه بقَََََبض الَََََروح  ،بَََََالنفخ يحشَََََر

وال يَََََََََدفع المَََََََََال الحمَََََََََام وقَََََََََدرة

ولََََََََو كََََََََان ذا علََََََََم وجََََََََاه يََََََََؤقر

ومََََا خلََََد الََََرحمن فََََردا مََََن الََََورى

ولَََََََََََََََم يبَََََََََََََََق ِال ذات رب نكبَََََََََََََََر

نعَََََََََََيش كأنَََََََََََا راحلَََََََََََون لغايَََََََََََة

هََََََي الرحمََََََة العليََََََا يتََََََوق المبشََََََر

لََََََََََََدنيا فنََََََََََََاء ال بقََََََََََََاء لهلهََََََََََََا

سَََراب يَََرى الظمَََآن فَََي الشَََمس يظهَََر

سََََََرورا نََََََرى فيهََََََا وحزنََََََا كلهمََََََا

يجَََََََََيء لكَََََََََل ذاك أحَََََََََرى وأجَََََََََدر

ومَََََََا بعَََََََد مَََََََوت فالسَََََََرور لمتَََََََق

وال الحََََََََزن فََََََََي دار السََََََََلم يقََََََََدر

ومَََََن كَََََان يع َََََي يلَََََق نَََََارا تبا َََََر

وفََََََي النََََََار أنََََََواع العََََََذاب ويسََََََعر

تهيَََََََََأ لمَََََََََوت كَََََََََل حَََََََََين فإنَََََََََه

جََََرى خلفنََََا فََََي غايََََة القََََرب يحضََََر
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لكَََََََل اجتمَََََََاع النَََََََاس ال بَََََََد فرقَََََََة

يزيَََََد الفَََََراق الحَََََزن ممَََََن تناصَََََروا

نعََََََم  ،بََََََل دمعََََََي لحيتََََََي وملبسََََََي

لنعََََََي أتَََََََاني ال َََََََبح للشَََََََيخ يَََََََذكر

بحَََََاج الكَََََريم ممَََََد الفيضَََََي  ،منهَََََل

زعَََََيم "سمسَََََتا" ثلمَََََة كيَََََف تجبَََََر؟

بكتَََََََََََه ديَََََََََََار للعلَََََََََََوم تأسسَََََََََََت

بَََََََه مثَََََََل "أنَََََََوار" بكَََََََاء يكَََََََرر

( )1

وكَََََََم مَََََََن يتَََََََيم أو فقيَََََََر تشَََََََرفوا

بهَََََََذا الكَََََََريم أنفَََََََق المَََََََال ين َََََََر!

وفََََََََي أهََََََََل "كنََََََََت" ََََََََهير والدة

هَََو ابَََن الكَََريم موسَََى مسَََلر  ،طَََاهر

ووفقَََََََََََََََه رب العبَََََََََََََََاد بفضَََََََََََََََله

لنيَََََََل علَََََََوم الَََََََدين والفقَََََََر حاضَََََََر

كإخوتَََََََََه تَََََََََم التلقَََََََََي وِن دعَََََََََت

ظََََََروف ِلََََََى تََََََرك العلََََََوم فيخسََََََر.

وكرمَََََََََه بالمَََََََََال والولَََََََََد والتقَََََََََى

وأعظََََََََم بََََََََه دينََََََََا ودنيََََََََا تفََََََََاخر!

تلقََََََى العلََََََوم مََََََن مشََََََايخ ع ََََََره

وبََََََََاهى بخََََََََدمات السََََََََاتيذ يفخَََََََََر

مَََن الشَََيخ س ك  ،كَََان مَََولى َََريكه

ومََََََََن ََََََََيخنا السََََََََتاذ دام ينََََََََور

( )7

وبعََََََََد التََََََََروي مََََََََن دروس تقََََََََدما

ِلََََََى مركََََََز العرفََََََان علمََََََا يكثََََََر

( )4

ويكفيََََََََه فخََََََََرا أن يكََََََََون م ََََََََاحبا

لشَََََيخي أسَََََاتيذ همَََََا النَََََور ينشَََََر

( )3

قضََََََى فََََََي الحجََََََاز بعََََََده بالتجََََََارة

سَََََنين طَََََويل يكسَََََب المَََََال  ،يشَََََكر
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ولَََم يَََنس فَََي الَََدنيا ن َََيبا ولَََم يكَََن

ََََََحيحا ومََََََا ضََََََاعت فلََََََوس يبََََََذر

يجََََََََََََود كبحََََََََََََر ال يََََََََََََرد ببابََََََََََََه

فقيَََََََر ولَََََََو جَََََََاء العَََََََدو المشَََََََاجر

أخَََََو َََََيخنا العَََََالي المَََََين الموفَََََق

وخََََََدام سََََََادات  ،علََََََى الََََََنهج ثََََََابر

ولََََم يخََََش ِال اللََََه فََََي الََََدين قائمََََا

بإصَََََََلح ذات البَََََََين فَََََََالحق ظَََََََاهر

وكَََََم مَََََن لجَََََان الخيَََََر يَََََرأس دائمَََََا

كشَََََََََبان سَََََََََنيين  ،بالمجَََََََََد أ َََََََََهر

ِمامَََََََا خطيبَََََََا داعيَََََََا كَََََََان واعظَََََََا

تَََََََراه أميَََََََرا دعَََََََوة الَََََََدين يجهََََََََر

ينيَََََر القلَََََوب عنَََََد مَََََا قَََََام يخطَََََب

ويلقَََََََي دروسَََََََا عَََََََن عَََََََدانا يحَََََََذر

وكََََََََََان مََََََََََديرا مََََََََََاهرا للجريََََََََََدة

و"للنََََور و"الفكََََار" للسََََني ت ََََدر

( )5

وفَََََََي لجنَََََََة التعلَََََََيم كَََََََان مشَََََََاركا

بعضََََََََََوية طََََََََََول السََََََََََنين يحََََََََََرر

وأحََََََََي ببََََََََذل الجهََََََََد أم المََََََََدارس

ف َََََََََارت كق َََََََََر بالتعجَََََََََب يخبَََََََََر

وفَََي خدمَََة الحجَََاج بَََات منَََى  ،مشَََى

بميَََََدان عرفَََََات  ،علَََََى الحَََََر ي َََََبر

غنَََََََي كَََََََريم يطلَََََََق الوجَََََََه باسَََََََما

ََََََََََجاع ومقََََََََََدام  ،لحََََََََََق ينََََََََََاظر

وحََََََََََج مََََََََََرارا حاويََََََََََا للفضََََََََََيلة

وأجَََََََرى زيَََََََارات المقَََََََدس يكثَََََََر

( )6

وكََََََان رئيسََََََا مََََََاهرا فََََََي السياسََََََة

يََََََََراد بهََََََََا أمََََََََن  ،صََََََََلح يعََََََََزر
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وفَََي حَََزب "ليكَََـ" كَََان يرجَََو سَََلمة

لمتََََََه مََََََن فتنََََََة الكََََََون تحضََََََر

وأوالده كَََََََََل مشَََََََََوا نحَََََََََو نهجَََََََََه

مََََََن السَََََََنة الغَََََََراء للعلَََََََم هَََََََاجروا

تََََََراهم تلقََََََوا مََََََن جوامََََََع علمهََََََم

جميََََََع جهََََََات البيََََََت بََََََالعلم نََََََوروا

وأصََََََََهاره أصََََََََحاب ديََََََََن وحكمََََََََة

بعلََََََََََم وِر ََََََََََاد ون ََََََََََح تبََََََََََادروا

و َََََجعني فَََََي حلقَََََة الَََََدرس مرسَََََل

ِليهَََََََا البنَََََََين يَََََََدعم الَََََََدرس ينظَََََََر

وال يسََََََََتحي مََََََََن زي علََََََََم يََََََََداوم

علَََََََََى سَََََََََنة المختَََََََََار ال ال يكَََََََََابر!

قضََََى عمََََره فََََي خدمََََة الََََدين نََََاهزا

بسَََََبعين عامَََََا هَََََل يسَََََاويه معمَََََر؟!

ونََََََََادى ِلََََََََى اللََََََََه الكبيََََََََر يََََََََؤذن

كمََََََا كََََََان فََََََي بََََََدء ختََََََام يقََََََرر

( )1

ِلََََََََى آخََََََََر النفََََََََاس كََََََََان يثََََََََابر

علََََََََََى خدمََََََََََة  ،نََََََََََاداه رب يغفََََََََََر

وذلَََََََََك فَََََََََي ألَََََََََف يعَََََََََد وأربَََََََََع

مئَََََََََََََات ثلثَََََََََََََين ثمَََََََََََََان تعبَََََََََََََر

وفََََََي ََََََهر ََََََوال لحََََََد و عشََََََرة

قبيََََل ال ََََباح فََََي الخمََََيس فحََََرروا

( )9

فيَََََََا رب أفَََََََرغ رحمَََََََة منَََََََك دائمَََََََا

علََََََى الفََََََيض أدخلََََََه الجنََََََان تحََََََرر

وسَََََََلم جميعَََََََا عَََََََن َََََََرور وآفَََََََة

وأدخََََََََل بفضََََََََل جنََََََََة أنََََََََت أكبََََََََر

وصََََََََل ِلهََََََََي مََََََََع سََََََََلم مؤبََََََََد

علََََََى أحمََََََد المختََََََار  ،جََََََاء يبشََََََر.

(c) www.nidaulhind.com

محمد عبد الرحمن الفيضي
7117/7/9م
هاتف 9137651717 :
.1
.7

.4
.3
.5
.6
.7
.1
.9

معهد أنوار اإلسلم تروركاد.
الشيخ محمد مسليار رحمه الله أرفرا وكان الشيخ المولى عبد الله القادري
رحمه الله زميل في درسه ثم في درس يخنا يخ الجامعة وأخيه علي
كوتي مسليار
الجامعة النورية
الشيخ مس العلماء والشيخ أبوبكر مسليار كوتومل
الجريدة اليومية "سوبرابهاتم"ومجلة "النور"لخريجي الجامعة النورية
و"سني أفكار"السبوعية
حج اكثر من أربعين مرة
رابطة المسلمين
وقد أذن في جامع محلته التي هو رئيسها قبل وفاته أياما
 /11وال1431/هـ قبيل ال بج

