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األعمال السياسية واإلصالحية للشيخ ويل أمحد املعروف
بـ" ڈنسايك بابا" يف إقليم سوات خيربپختوخنوا
Political and reform Efforts of Sheikh Sandâkī Bâbâ of
Swat Khyber Pukhtūnkhwâ Pakistan

* عبد الوهاب جان

Abstract:
Sheikh Walī Ahmad nick named as Sandâkī Baba was a famous
political leader, reformer, sūfī saint and literary personality of
Swat (KPK), Pakistan. In the subcontinent, he also contributed
in freedom movement against the English imperialism like other
literary and political workers. Especially he was the founder of
Swat State. In this article political, scholarly and reform
services of Sheikh Sandâkī has been highlighted.
Key words: Sandâkī Baba, Swat, KPK, freedom movement,
scholarly and reform efforts.
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فاحتة البحث:
بسم هللا و ادممد و ه و الاالو و السالع علأ أفرف األيبيام دممد وعلأ هلو و و واه
وبعد! فعند ا ايتشر الفساد والضعف العقائدي يف نطقة سوات ،وأخذ البدع والتقاليد كان السنة
وهاثر الاحابة رضوان هللا تعاىل عليهم .وترك الناس ا هيت بو الرسول صلى هللا عليو وسلم و أ ور يف
العقيدو والعبادو والسياسة ،أرسل هللا تعاىل ببعض عباد املخلاني الذيو قا وا إبحيام السنة ودمو الكفر
والبدع .وأحد هؤهم املخلاني هو الشيخ ويل أمحد املعروف بـ ڈنسايك اباب الذي عاش حياو دعوو وكفاح
وجهد ييل هذا الغرض النبيل وهو يشر العقيدو اإلسال ية الاحيحة وإحيام السنة النبوية واألحكاع
الشرعية على كافة املستوايت ،على ستوى ادمكو ة و ستوى اجملتمع والفرد.
* األستاذ املساعد بكلية أصول الديو – اجلا عة اإلسال ية العاملية إسالع هابد – ابكستان.
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الشيخ ڈنسايك اباب ،ولد يف قرية صغريو امسها ڈنسايك و قرى جكيسر ،واملعلو ات املفالة
حولو يف وقت بكر و يشأو حياتو غري توفرو ،بل كل ا قيل عنو أو كتب عنو و حياتو املبكرو
1
يعتمد على ا قالو الناس الذيو عافوا عار .
وقد عرف الشيخ " بـ ڈنسايك اباب "حىت هيعرف الناس امسو األصلأ ،بنامً على هذا يوجد
اختالف بني املؤرخني يف تعيني امسو فبعضهم ذكروا أن امسو " ال أمحد جان" ،ويسميو بعض الناس بـ
2
"كوهستان ال".
ولد الشيخ وىل أمحد يف عائلة دينية فتح عينيىو يف أسرو هتتم بتعليم الديو وتعلمو ،فبدأ حياتو
التعلمية و بيتو على اخلطوط التقليدية .لكو املشكلة اليت واجهها الشيخ يف هذ املرحلة املبكرو و
حياتو هو أيو كان يعيش ع زوجة أبيو اليت كايت قاسية يف حقو.
فبدأ الشيخ حياتو العلمية و بيتو مث سافر إىل ناطق أخرى يف حتايل العلوع الشرعية ،3
واتبع رحالتو على يطاق واسع حىت وصل إىل اهلند ودرس هناك على أيدي الشيوخ الكبار ادمديث
الشريف وعلو و والتفسري و علوع القرهن و الفقو وأصولو والكتب النقلية والعقلية ،مث زار بغداد وسوراي
و راكز ادمضارو اإلسال ية األخرى.
بعد ا فشلت ثورو 1857ع 1274/هـ الشهريو ضد اهحتالل اإلجنليزي يف فبو القارو
اهلندية اليت قاع هبا مجيع الشعب اهلندي ،وتناهت ادمالة السودام؛حيث لفظت الدولة املغولية اإلسال ية
القائمة امسا يف دهلأ أيفاسها األخريو ؛ إذ فشلت الثورو مبؤا رات و داخل الاف ،وبقوو اجلنود
العدد و قبل اهستعمار ،وعلى ذلك فتم استيالم اإلجنليز على اهلند كلها فرقا
العدد و ُ
والبنود وكثرو َ
وغراب ،فوضعوا السيف يف املسلمني يف دهلأ ويف أرجام البالد ،وكثر القتلى واجلرحى ،وا تألت الشوارع
والطرقات جبثث الشهدام ،وتعرض العلمام ورجال الفكر والدعوو خاياا لغضب اإلجنليز فقتّلوا تقتيال
يدا ،وأُعد وا فنقا بعدد ه حياى ،و و ختلص نهم و ذلك كلو يُفوا إىل جزيرو إيدو ان
وفّردوا تشر ً
ُ
اليت كايت نفى سياسيّا على عهد اإلجنليز ،لكوهنا غري الئمة طبيعيّا وجغرافيا للحياو اإليسايية
والاحة اجلسمايية .
وبعد ا فشلت دماوهت صداع كشوف رات كثريو ع اهستعمار اإلجنليزي الذي كان قد
قضى هنائيا على الدولة املغولية اإلسال ية ،وأحكم قبضتو على اهلند و أقااها إىل أقااها .كايت
هخر هذ احملاولة اجلرئية عركة اجلهاد اليت خاضها اإل اع دممد قاسم النايوتوي  4وز الؤ وفيوخو
العظاع يف قرية "فا لأ" مبديرية " ظفر يكر" بوهية "أتربرديش" اهلند ،تلك اليت سقط فيها أحد العلمام
الرابييني الكبار أ ثال ادمافظ ضا و على 5وغريهم فهدام على أرض املعركة. 6
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مث ُخيّم الظالع على اهلند كلها؛ حيث صادر اإلجنليز األوقاف والعقارات واإلقطاعات مجيعاً
املدارس اإلسال ية ابدمياو ،وعملوا علأ جتفيف نابع اإلفعاع واإلصالح والفكر والدعوو
اليت كايت ُُت ّد
َ
والتعليم والرتبية ،حىت يتحول املسلمون ع األايع ُج ّهاه يسهل صوغهم يف بوتقة املسيحية احملرفة.
وبعد ا افتدت وطأو التبشري املسيحأ على الديو اإلسال أ الذي كايت ُُتد دولة
اهستعمار اإلجنليزي املوطدو األركان ،الشاخمة البنيان ،املمتدو األطراف اليت كايت ه تغرب عنها
صوهتا ع صوت
الشمس  .وبعد ا كثرت هجمات الدعوو اهلندوكية على اإلسالع اليت كايت تضم َ
التبشري املسيحأ يف أغلب األحيان؛ فالباطل يلتقأ دائما ع الباطل على النقطة املركزية.
وبعد ا حال كل ذلك ،وأصبح املسلمون ابلنسبة إىل اهحتفاظ بدينهم وعقيدهتم كالغنم يف
الليلة املطريو الشاتية ،فكر علمام اإلسالع وقادو سفينة اإلسالع واملسلمني يف اهلند يف مجيع الطرق اليت
كان و فأهنا أن تساعدهم على عملية اإلبقام على الكيان اإلسال أ يف هذ البالد وادمفاظ على
الرتاث اإلسال أ وادمضارو اإلسال ية وعقيدو الديو اإلسال أ األصلية؛ فألقى هللا يف روعهم أن يبدؤوا
بسلسلة إقا ة الكتاتيب الدينية واملدارس اإلسال ية األهلية السائرو بتربعات الشعب املسلم ،وأراهم هللا
تعاىل أن ذلك هو وحد الطريق األجنع األسلم إىل بقام اإلسالع واملسلمني يف هذ الداير يف هذ
الظروف؛ حيث ستنتشر بذلك علوع الكتاب والسنة والتعاليم اإلسال ية ويستمر بقام املسلمني على
7
دينهم رغم قساوو الظروف وافتداد احملو.
وه سبيل لذلك إه دارس دينية ستقلة يف كل فأم عو ادمكو ة ،وكل و ليس لو صلة
هبا و األ رام ،واألغنيام ،وقاع بعض العلمام الذيو افرتكوا افرتاكاً فعلياً يف حرب اإلجنليز ومحل
السالح ضدهم ،قا وا للجهاد يف هذا امليدان العلمأ ،بعد أن فشلوا يف يدان السالح وادمرب ،نها
8
دار العلوع ديوبند.
لكو علمام املسلمني اثروا على تلك األوضاع الظاملة وعلى اهستعمار اإلجنليزي؛ فحاولوا
ادمفاظ على العلوع الشرعية؛ ودماربة ايتشار النارايية؛ دافعوا عو اإلسالع وعقائد  ،ويشأ لديهم حس
عاد للغة اإلجنليزية ،ومنا لديهم اإلحساس أبمهية ادمرية واهستقالل.وكان و بني أولئك العلمام الثائريو
الشيخ دممد قاسم النايوتوي؛ فقد انظر الناارى واهلندوس عدو رات كايت أفهرها املناظرو اليت وقعت
يف بلدو تشايدبور مبديرية فا جهايبور بوهية أتربرديش ،واملناظرو اليت وقعت ع األسقف اتراجند،
فغلبهم.9
جهود علماء إقليم " سرحد قدميا" خيرب خبتواخنواه حاليا:
بعد هذا اهستعراض أنيت اآلن إىل جهود علمام إقليم " سرحد قدميا" خيرب خبتوخنوا حاليا،
ففأ تلك األايع حاجأ صاحب تريكزئ 10كان يعمل صد الربيطايية يف إقليم سرحد واملناطق اجملاورو .

اإليضاح ( 36عدد)1:

األعمال السياسية واإلصالحية للشيخ ويل أمحد...

224

و و فطاية الشيخ وذكائو كان يعمل ضد الربيطايية يف ياديو خمتلفة و جماهت تعددو ،فكان يقاتلهم
فعال يف واضع عديدو ،ويف الوقت يفسو كان يفتح املدارس الكتاتيب ،ويكثر عدد املدارس الدينية يف
ناطق إقليم سرحد ،ولو ؤيدو و العلمام يف املناطق اجملاورو لبشاور ،وكان لديهم تال يذ ستعدون
ألي تضحية حفاظا على الديو اإلسال أ النقأ وألجل ذلك حاجأ صاحب فتح العديد و املدارس
املستقلة لتثقيف اجليل اجلديد حسب تعاليم اإلسالع ملواجهة دوافع املدارس التبشريية التابعة للحكو ة
اإلجنليزية الربيطايية هيذك .والشيخ ويل أمحد ڈنسايك اباب كان إىل حد كبري ستوحاو و حاجأ
صاحب .ففتح درسة يف كالوخان يف صوايب  .وبدأ يساعد حاجأ صاحب تريكزي يف يشاطاتو
السياسية واجلهادية والعلمية  .مث جام إىل سوات ألن هذ املنطقة كايت تعد قاعدو عسكرية للمتطوعني
املشاركني يف املعارك ضد ادمكو ة الربيطايية اخلاضعة هلا .والشيخ وىل أمحد ڈنسايك اباب قد بذل جهودا
يف سبيل واجهة اإلجنليز وكان لو روابط قوية وعالقة تينة حباجأ صاحب تريكزئأ.
اجلهود السياسية للشيخ ڈنسايك اباب:
الشيخ ايتقل إىل سوات بعد أن فارك ع حاجأ صاحب تريكزي يف حركتو ويشاطاتو ضد
اهحتالل الربيطاين ،وأيو مل يكتف على املشاركة فقط بل أيو أخذ الفكرو اليت كايت تدور يف ذهو
حاجأ صاحب تريكزئأ ،واخلطة اليت كان يريد تنفيذها يف إقليم خيرب خبتوخنوا  ،وهأ قاو ة اهحتالل
وجها لوجو عو طريق اجلهاد العلمأ ،وإقا ة املعاهد واملدارس لنشر العلوع الشرعية .و الشيخ فتح
درسة دينية يف نطقة هتكال بيشاور واثيية يف صوايب ،وهذ كايت البداية لتنفيذ اخلطة اليت تعلّمها و
حاجأ صاحب تريكزي.
مث قرر الشيخ البقام يف نطقة سوات بشكل دائم ،حيث فرعت املشروع إىل تنظيف اجملتمع
و البدع والرسو ات اليت ه عالقة هلا ابلديو اإلسال أ ادمنيف ،إىل تربير ذلك ادعأ أيو رأي النيب
صلى هللا عليو وسلم يف املناع ،وأيو صلى هللا عليو وسلم أ ر بقياع العمل اإلصالحأ يف سوات .اختار
لتمويل خمططاتو التجارو و األخشاب و خالل النهر سوات و قبل الطريقة التقليدية يف يقل
اخلشب اليت تسمى (  )Heerفيبيع هذ األخشاب يف املناطق املستقرو املالية وينفق تلك األ وال على
11
قياع املدارس الدينية ويارفها على طالهبا،وقد تارف هذ األ وال يف فرام األسلحة للمقاو ة.
بدأ الشيخ ويل أمحد بتطهري العادات السيئة املروجة اليت ترسخت يف اجملتمع البشتوين يف
نطقة سوات ،وإىل جايب هذا ركز على ختطيط تشكيل ادمكو ة اإلسال ية يف املنطقة ذاهتا ،حيث
جملسا يتكون و اثين عشر عضواً واختار
تطبق فيها الشريعة اإلسال ية كا لة .وألجل هذا ف ّكل الشيخ ً
الشيخ للعضوية و أوثق الناس وأبرزهم سيادو يف نطقة سوات  .والظروف السياسية هيذاك تزعزعة
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وغري ستقرو يف نطقة سوات،وادمكو ة أصبحت لعبة بني أيدي اخلوايني ،12مث اخلطر املز ع و "يواب
دير" يهدد استقرار األوضاع  .واستفاد الشيخ و هذ الظروف فكون جمموعة و تال يذ جمهزو
أبسلحة جديدو تناسب الوضع والوقت يفسو . 13إىل جايب هذا ،بدأ جهود السياسية للماادمة بني
قيادات تكوية و قبائل تعددو يف سوات للوصول إىل حل سياسأ سلمأ يرجع األوضاع إىل أصلها
ويؤكد األ و للسكان املنطقة .وبعد ضى ثالث سنوات تقريبا جنح الشيخ إبقا ة دولة إسال ية أعطى
املسمأ ياں گل عبد الودود.14
ز ا ها إىل ابو فيخو وأستاذ
ّ
ياں گل عبد الودود لك سوات ،فخاية همة جدا يف اتريخ سوات يف الوقت الذي
كايت نطقة سوات فيو دولة ستقلة نفالة و ابكستان.توىل ز اع ادمكو ة سنة 1914ع بعد أن
غلب على جنود سيد عبد اجلبار فا وحليفو يواب دولة دير .15ووضع الشيخ وىل أمحد اتج ادمكو ة
على رأسو ،وُتت راسم توىل ز اع ادمكو ة يف نطقة" كبل" يف سوات يف حضور فيوخ القبائل املتعددو
واخلوايني .
و ياں گل عبد الودود الذي لقب فيما بعدبـ "ابدفا صاحب " لعب دورا هما جدا يف
توحيد مشل القبائل حتت أ ر واحد وحكو ة واحدو،كما لعب دورا كبريا يف بنام دولة سوات على كافة
املستوايت ،علأ سبيل املثال ؛على ستوى التعليم :ففتح دارس وكليات تعلم أبنام الشعب جماان،
وعلى ستوى القضام والعدالة ،فعني قاضيا يف كل قرية مث عني قاضأ القضاو يف عاصمة الدولة ،ترفع
إليو أهم القضااي.واحملاكم كلها يف وقتو ختدع الشعب جماان ،حىت األوراق اليت تكتب عليها الدعاوي
تدفع و قبل الدولة بدون دفع أي رسوع .خدع اللغة البشتو فرتجم بعض الكتب األدبية والتارخيية و
اللغة ا لعربية واألردية والفارسية واإلجنليزية إىل البشتو ثل كـتاب" كلية ود نة" ابسم " أيوار سهيلأ"
وطبعها على يفقة ادمكو ة ووزعها بني الناس جماان .،16.كان ؤسس دولة سوات اليت هزال الناس
حيبوهنا ويذكرون أايع حكو تو ابجلميل.
ومل ميض وقت طويل على توليو ز اع ادمكو ة أن أصدر بعض األحكاع اليت أاثرت غضبا عند
رجال الديو املتمسكني ابلشريعة اإلسال ية ُتسكاً ات ًّا ،خاصة غضب الشيخ وىل أمحد غضباً فديداً
تسبب يف برامتو و حاكم سوات و ا يقوع بو و أوا ر وأحكاع ومل يكتف الشيخ على هذا بل خرج
اثئرا ضد ادمكو ة.17
وعند ا عرف حاكم سوات اخلطر الذي يهدد عرفو ،أ ر بسجو الشيخ وىل أمحد لكنو مل
يستطع أن حيبسو لشهرتو بني الناس وأثر يفوذ يف قلوب الناس ،ع ذلك حاول قتلو بطريقة وأخرى
ليتخلص و الشيخ وتال يذ لكنو فشل فيو ،مث أرسل إليو بعض ؤيديو و اخلوايني ليتكلم عو ،وأخرياً
عند ا ضاقت أرض سوات على الشيخ وفعر أن ادماكم يريد قلتو فرتك سوات سنة 1920ع وايتقل إىل
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قرية و قرى ديرية دير امسها "كوهان" حيث بقأ هناك إىل وفاتو وتويف هذا العامل اجلليل والداعية
18
الكبري يف عاع 1939ع1356/هـ ودفو هناك.

جهوده اإلصالحية:

اندى الشيخ وىل أمحد املعروف بسنڈايك اباب ابهبتعاد عو مجيع ا أضيف للعقيدو والعبادات
و زايدات ابعتبارها بدعا خرافية غريبة عو اإلسالع الاحيح فخلع على ديو دممد رويقا جديدا وبدد
اخلرافات اليت زالت ع الز و فأظهر اإلسالع خاليا و مجيع ا عزى إليو و الشوائب .و ا لبثت
النفوس اليت أرهقتها الشروح املطولة الغا ضة أن رجعت إىل بعض بادئ عا ة بسيطة واضحة وقبلت
الشيخ وىل أمحد اإلصالحية بقبول حسو.
كان املسلمون يف نطقة سوات يو ئذ "أي نذ ظهور وىل أمحد " ميارسون أفكاه غريبة و
العبادات حبيث لو عاد " دممد " صلى هللا عليو وسلم إىل الدييا ،لظو أن اإلسالع زال نها ،ولرأي فيأ
عجبا ،فعلى القبور تقاع القباب واملباين ،ويزعم أن ألصحاهبا كرا ات و عجزات ،وهناك وسطام بني هللا
والناس يقبلون الرفوو ،وهم جمايني (جمذوبني) ينتقلون يف البالد ُحّراً ،وه جيرؤ أحد على قاو تهم ألهنم
فسرو تفاسري ذهلة
السر" ،وأ ا التعا ل ع القرهن الكرمي فقد ّ
– حسب زعمهم -و أصحاب " ّ
غابت فيها حقيقتو فجام الشيخ وىل أمحد وأعاد اإلسالع على سريتو األوىل.
طريقة الشيخ وىل أمحد يف اإلصالح بسيطة جدا ،فهو يدعو إىل عبادو إلو واحد ،وهو
يقول :إن أحدا ه يستطيع أن يتوسط بني العبد وخالقو ،وإن املوتى ه يضرون وه ينفعون ،وتوجيو
األدعية إليهم ،والبنام على قبورهم عبث بل فرك ،ألن الناارى ثل ذلك بدؤوا تقديسو وايتهوا إىل
جعل املسيح إهلا يعبدويو.
إضافة إىل ذلك كان يف ز و الشيخ وىل أمحد كايت توجد العقائد الباطلة واألعمال
الفاسدو بني الناس ،فكايوا ميارسون حيلة اإلسقاط بطريقة فاسدو ُتا ا عند مجهور الفقهام .كذلك
يسهرون ليلة يف فهر فعبان املعظم ،يالون فيها إىل الاباح مجاعة وفرادى ،ويسمون هذا العمل "
بقضام عمري" أي صالو هذ الليلة الواحدو تكفأ جلميع ا فات و العبادات عا ة والالوات خاصة
يف حياو اإليسان.
وكايت تعاليم هذا املالح ؤسسة على بادئ أخالقية سليمة ،تدعوا إىل عبادو هللا وحد ،
والتوجو إليو وحد ابلسؤال والدعام وكل فأم دعا إليو الشيخ وىل أمحد هو و الديو ،أي مما أ ر بو
هللا ورسولو ولكو املسلمني يسو أو تناسو وأمهلو  ،فقاع هذا الشيخ يدعوهم إليو ومحلهم عليو أعظم
قياع.
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ابإلضافة إىل هذ اجلهود اإلصالحية اخلالاة الاادقة ،اليت حتدثنا عنها هيفا ،قاع الشيخ
إبيشام املدارس الدينية يف أحنام نطقة سوات .كان يعيش فيها تال يذ الشيخ يدرسون ويقو ون
ابألعمال اإلصالحية اإلجيابية .فقد يالحون الطرقات واجلسور على يا هنر سوات ،كما يقو ون
بنشاطات أخرى تسهل ادمياو على سكان نطقة سوات .وقد لعب دورا كبريا ا يقوع بو تال يذ الشيخ
و إصالح الطرقات واجلسور وأعمال أخرى يف يفوذ الشيخ إىل قلوب أهايل سوات.
واأل ر الذي تسبب يف إيشام يزاع بنيو وبني لك سوات هو أيو كان يطبق األحكاع الشرعية
أح ياان بنفسو ألن لك سوات كان أسلوبو يف تطبيق القوايني أيو عند ا يستوىل على قرية أو نطقة
جيمع كبارها يف وضع ،ويسأهلم حول القوايني اليت تطبق يف نطقتهم ،فمثال كان يسأل عو خان
أورئيس القبيلة أن ا هأ جزام القاتل أو ا ذا يكون جزام السرقة و ا ذا يكون جزام الزان ،فما يوافق
عليها خان 1أو رئيس القبيلة كان يابح قايوان وثوقا خبتم امللك لتلك القرية وتلك القبيلة سوام أكان
هذا وافقا للشريعة اإلسال ية أع غري وافق .وكان هذا يف البداية عند ا مل تستقر األوضاع يف دولة
سوات ،وأ ا إذا استقرت األوضاع وساد األ و يف املنطقة كلها طبق امللك القوايني اإلسال ية ،ولو بعد
ذلك احنرف امللك و تطبيق الشريعة  ،19والشيخ قاع إبصالح امللك ولكو امللك مل أيخذ ياحو بعني
اهعتبار وأخرياً امللك كان يريد قتلو ،ملا الشيخ عرف ؤا رتو فايتقل الشيخ 20و سوات إيل نطقة دير
وتويف فيها.
وهبذ اجلهود اإلصالحية للشيخ بدأ الناس حيرت ويو ويقدسويو وأيخذون برأيو ،و و مث ظهر
ادمسد وادمقد عند بعض العلمام فقا وا ضد الشيخ يقللون و فأيو أ اع الناس ابخلطب يف املساجد،
واجملالس العلمية ،ينسبون إليو و كالع يف العقيدو والرسالة وكرا ة األوليام ا مل يعتقد الشيخ أبدا.
ورغم كل هذ الضغوط والعوائق اتبع الشيخ دعوتو وواصل جهد يف سبيل إحيام السنة النبوية ودمو
الكفر والبدع والطقوس والتقاليد غري الشرعية.
نتائج البحث:
:1

الشيخ وىل أمحد املعروف بسنڈايك ابابجأ كان داعياً و الحاً كبرياً لعب دوراً هما يف جماهت
خمتلفة يف جمال السياسة وجمال الدعوو واإلصالح والرتبية وجمال يشر العلوع اإلسال ية وجمال
ادمفاظ على الروح اإلسال أ األصلأ الاحيح والعقيدو اإلسال ية الاحيحة .

اإليضاح ( 36عدد)1:

:2

:3

:4
:5

األعمال السياسية واإلصالحية للشيخ ويل أمحد...

228

يتضح و اتريخ سوات خاصة و اتريخ الشيخ وىل أمحد أن ا يشاهد اليوع و عاهد
و دارس دينية ختدع اجليل بعد اجليل خد ة علمية دينية ،كان يف إقا تها دورا ابرزا للشيخ
وتال يذ وتعليماتو.
ٍ
ناب ،ومل يرغب إطالقاً يف
كان الشيخ صوفياً وزاهداً يف الدييا ومل يكو دمباً ألي جا ٍ أو
مجع املال والثروو لذاتو بل كل ا يف يد كان ينفق على الفقرام واملساكني واألرا ل واليتا ى.
وأيو مل يطلب أبدا أي ناب قابل جهود اليت قد ها إلقا ة دولة سوات رغم أيو كان
يستطيع ولكنو مل يفعل وهذا خري فاهد وأكرب دليل على زهد يف الدييا ورغبتو يف اآلخرو.
كان الشيخ شغوه يف يشاطاتو العلمية والعملية إىل حد مل جيد فرصة أن يتزوج فيها فعاش
عزاب وهثر العلم واجلهاد على الزواج.
وأعتقد أن و يكتب اتريخ سوات يذكر فخايتو ألن اتريخ هلذ املنطقة ه يكتمل أبدا
بدون تسجيل جهود .
وهللا ويل التوفيق
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