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تعريب �لد�عية: ,مد طاهر ندمي

�جلز7 �لثا5 (3 ٨)

 Rملهد� :Gمؤلف س Iما بني �لقوسـني كال

مر§� بشG �´د �. (�ملترجم)

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٠
سافر   :pقا	 علي  عنايت   Gم  �حدث
 Gمال”  �E مر:   �  Tملوعو� �ملسيح 
كوتله“ برفقة ßانية �	 عشر: �شخا 
تقريًبا، 	كنت �صحبه 5 هذF �لرحلة. 
 �E قد 	صلت  �لقطا�  تكن سكة   M
 Iكا0 حضرته قد قا	كوتله“.  Gمال”
 qلد: نو��	ֲדذ� �لسفر �ستجابة لدعو: 
طريق  ��سلْتها عن  �ل�  Eبر�هيم خا0 
بعض خد�مها �E حضرته 5 لدهيانه 
بقد	مه  مالG كوتله  ليشّرd حضرُته 
	<لك  له.  	يدعو  �بنها  حالة  	يعاين 
أل0 نو�E qبر�هيم علي خا0 كا0 قد 

لقد  فتر:.  بد�@ T 5ماغه منذ  �صيب 
عربة   5 لدهيانة  من  حضرته  �كب 
”قاضي خو�جه علي“ 5 �لعاشر: �	 
 Gمال �E صل		ية عشر: صباًحا Tحلا�
�لظهر 	حل  بعد  �لثالثة  كوتله حو�6 
ضيًفا على هذF �لوالية. فلما �صبح 5 
�ليوI �لتا6 �مرwْ 	�لد: نو�E qبر�هيم 
حلضرته  عربة   Tإلعد� خّد�مها  خا0 
�لبستا0   �E qلذها� ح¬ يتمكن من 
خا0.  علي  Eبر�هيم   qنو� 	§يا�: 
 �E Úتا�  ال   :pقا حضرته  	لكن 
 ،Iعربة، بل سنذهب مشًيا على �ألقد�
فذهب هكذ� 	كا0 معه ~ع غفG من 

�لنا�. فلما 	صل �E �لبستا0 توقف 
مع �صحابه. خر� نو�E qبر�هيم مع 
 p	� حضرته تقهقر O�� صحابه فلما�
	سّلم  <لك  بعد   Iتقّد �نه  Eال  	هلة، 
عليه � 	سأله E<� كا0 �جلز@ �لر�بع 
 qمن �ل[�هني �أل´دية قد ُطبع؟ �جا
حضرته �نه M ُيطبع بعد 	لكنه سيطبع 
قريًبا. { قاp له نو�E qبر�هيم: تعالو� 
 F��T جنلس 5 �لد�خل فدخل حضرته
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	مبا  تقريًبا.  ساعة  نصف  معه  	ظل 
 ��T 5 يدخل �حد مع حضرته M نه�
شيئا   dنعر ال  لذلك  Eبر�هيم   qنو�
	بعد  بينهما.   ��T  Rلذ� �حلديث  عن 
مشًيا  �ملسجد   �E حضرته   Tعا <لك 
�لنا�، 	خر�  �ألقد�I مع ~يع  على 
مع   Fللتنـز �يضا  Eبر�هيم   qنو�
 pملسجد قا� �E صوله	حاشيته. بعد 
حضرته للجميع �0 يتوضأ	� { يصّلي 
كل 	�حد �كعتني يدعو فيهما لصحة 
نو�E qبر�هيم ألنه 	�pٍ على مدينتهم، 
باختصا�،  سيدعو.  �يضا  بأنه   pقا	
<لك  	بعد  �جلميع،  مع  حضرته  Tعا 
 5 يقم   M	 لدهيانه   �E سريًعا   Tعا

مالG كوتله �غم Eصر�� �لنا�.

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤١
�لقاطن  �لر´ن  عبد  �خلو�جه   y]خ�
له 	قاp: كنت  5 كشمG 5 �سالة 
حيا:   5 بقاTيا0  مد�سة   5  ��T�
بعض  	كا0   ،�  Tملوعو� �ملسيح 
�لنا� يأتو0 بفو�كه �	 شيًئا ¾خر هدية 
 �E يرسلوfا  كانو�  	�حياًنا  حلضرته 
 �بيته عن طريقي. 	كا0 حضرته يعطي
�ستغر�قه  	بسبب  عموًما،  منها  شيًئا 
 6 pلتأليف كا0 يقو� p5 �عما Gلكث�
T	0 �0 يرفع بصرF �0 �تر° عندF تلك 

.Tعو�	ألشيا@ فكنت �ضعها لديه �

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٢
�خ[y �خلو�جه عبد �لر´ن �لقاطن 5 
كشمG 5 �سالة له 	قاT :pخل مرً: 
 ،� Tني بيت �ملسيح �ملوعوg كلب
	��Tنا Úن �لصغا� ضربه بعد Eغال· 
علم  �لكلب   Oعو فلما   .qألبو��
ففتحنا  علينا  سخَطه  فأظهر  حضرته 

�لباq 	�طلقنا سر�� �لكلب. 

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٣
�خ[y �خلو�جه عبد �لر´ن �لقاطن 5 
كشمG 5 �سالة له 	قا� p	O �لسيد 
 5 ¾سنو�  سكا0  من   “��T ”لسي 
 “��T عن �خيه �حلا� ”عمر Gكشم
قاp: ملا §�w قاTيا� 0	p مر: من �جل 
بيعة حضرته، كانت �	p كلمة �لقاها 
�ألقربا@.  حقو·   @�Tبأ تتعلق  حضرته 
	ملا كنت قد غصبت شيئا من حقو· 
�خي ”لسي ��T“ فقد فهمت �ألمر، 
 �E �جوعي  عند  حّقه  Eليه  فأTّيت 

.Gكشم
 F@نبيا� يرسل  تعا�  �هللا   0� مبا   :pقو�
	مرسليه من �جل EمتاI مهمة Eصال� 
�خللق لذلك فإنه بتصرفه ُيجرR على 
�ل�  باألخطا@  يتعلق  كالًما  لساfم 
�لنا�  Lد  	بالتا6  �لنا�،   5 تكو0 

فرصة إلصالحهم.
جند �حد�ًثا كثG: 5 سG: حيا: �ملسيح 

�ملوعوT �، 	يتضح من �ألحاTيث 
 hعلى لسا0 �لن RرL 0لنبوية �نه كا�
 ºضا	بأ يتعلق   Iٌيضا �حياًنا كال�  �

�لنا� 	حاجاִדم.
”عمر  �حلا�  كا0  �يضا:  	�ضيف 
منطقة  من   � جدًّ oلصا  �´دًيا   “��T
�ئيَس  	كا0   ،Gبكشم ”¾سنو�“ 
منطقته، 	�بناFä �يضا يكّنو0 للجماعة 

.�Gخالًصا كبE

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٤
�لقاطن  �لر´ن  عبد  �خلو�جه   y]خ�
 �حدث  :pقا	 �سالة   5  Gكشم  5
	�لدR ميا0 حبيب �هللا 	قاp: سنحت 
 Tمع �ملسيح �ملوعو d6 فرصة �لوقو
� 5 �لصال:، 	ملا كنت 	هابًيا (من 
�هل �حلديث) قبل Tخو6 5 �أل´دية 
 Iبقد ملتصقة  �0 �ضع قدمي   wTفأ�
�ملسيح �ملوعوE ،� Tال �ن� ملا قّربُت 
 Iند� �قدمي من قدمه �بعَدها، مما جعل

على فعل� 	M �عد ملثلها �بًد�.
�قوp: فرقة �هل �حلديث ¸ترمة نظًر� 
�لنا�  من   �Gًكث  0E  >E �صو\ا،   �E
 ºستفاضو� باتبا�	 wمن �لبدعا �	حتر�
بسببها، 	لكنهم �ّكز	�  �لنبوية  �لسنة 
 �E I§على بعض �ألمو� �كثر من �لال
حّد �ملبالغة ح¬ خرجت هذF �ألمو� 
�ألساسية  �ملسألة  �لشريعة.   �	� من 
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بل  �ملصلني  بني   åفر� يكو0  �ال  هي 
متكاتفني  �ملصلو0  يقف   0� ينبغي 
فا�غا  مكا0  يظل  ال  ح¬  	<لك 
 Iعد	 فوضى   iحتد �ال  ثانيا  عبًثا، 
ترتيب، 	ثالثا �ال Lد كبا� �لنا� حيلة 
�قل  هم  عمن  قليال  مبتعدين   dللوقو
�هل  	لكن  <لك.   Gغ	 منهم،  �Tجة 
�حلديث شّدT	� عليها كث�G 	بالغو� 5 
 Gمر مث� �E لعمل ֲדا لد�جة حتولت�
للضحك، 	¾p �ألمر �E �نه ال تصلح 
صال: �هل �حلديث Eال E<� كا0 متكاتفا 
مع �ملصلي �ملجا	� له 	�0 تكو0 �كبته 
قدَمه،  	قدُمه   F�ِجا �كبَة  مالصقًة 
يوجب   qلقر� هذ�  مثل   0� حني   5
�الضطر�q 	�لضر� بدال من �0 يكو0 

مفيًد�.

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٥
 :pقا	 Eبر�هيم  ¸مد  �حلافظ   �حدث
كنت   ��ن  I١٩٠٣  Iعا  5  iحد
للمسجد  �ملجا	�:  �لغرفة   5 جالًسا 
�لكرمي،  عبد   Rملولو� جا@   >E �ملبا�° 
 �  Tملوعو� �ملسيح  جا@  قليل  	بعد 
�يضا 	M ميض 	قت يسG ح¬ 	صل 
�يضا  �ألمر	هي  �حسن  �ملولوR ¸مد 
ضد  �ألمو�  بعض  Eليه  يشكو  	�خذ 
�ملولوR نو� �لدين مما �ثا� �ملولوR عبد 
�صو�ִדما   0� �لنتيجة  	كانت  �لكرمي، 

�fا  ح¬  بعضهما  ضد  ترتفع   wخذ�
�ملسيح   pفقا �لغرفة،  من  بد�Å wر� 
�صو�تكم  ترفعو�  ال   :�  Tملوعو�
 Rملولو� فسكت   .hلن�  wصو فو· 
عبد �لكرمي فو� gاعه هذ� �ألمر، �ما 
مد �حسن فظل ُيخر� ثو�َته   ̧Rملولو�
�لزما0،  من  ل[هة  منخفض   wبصو
فقاI حضرته من هنا° 	Tخل �ملسجد 

�ملبا�° أل�T@ صال: �لظهر.

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٦
حدث� ِميا0 غالI نh سيتهي: "كنت 
�ملسيح  	كا0  مر:،   w�> قاTيا0   5
"مر¾:  بتأليف   Iيقو  �  Tملوعو�
كماالw �إلسالI"، فاستشا� �جلماعَة 
�لعلما@   �E �لدعو:  تبليغ  كيفية   5
�لز	�يا، فبد�   qملتصوفني من �صحا�	
تباpTُ �آل��@ ֲדذ� �لشأ0، فقاp �ملسيح 
 qكتا تأليف  Lب   :�  Tملوعو�
�ملشكلة  	لكن  �جلهم،  من  بالعربية 
�y ال �جيدها. غy� G سأكتب مقاال 
 } مًعا.  �لعربية   �E 	نتر~ه  باأل�Tية 
Tخل حضرته بيته، 	ملا عاT جا@ بشي@ 
 Rملولو� عليه  	�طلع  بالعربية  كتبه  مما 
نو� �لدين 	�ملولوR عبد �لكرمي فُذهال 
 pقا �لكرمي  عبد   Rملولو�  0� لد�جة 
�لعربية  �لكتب  من   Gلكث�  wقر�  �Eن
غG �ن� M �َ� مثل هذF �للغة �لر�ئعة. 

فقاp �ملسيح �ملوعوT �: لقد كنت 
منه  فُعلِّمُت  �لشأ0،  ֲדذ�  �هللا   wعوT

٤٠ �لف ماT: من �لعربية". 
 Tملوعو� �ملسيح  �عطي  لقد   :pقو�
� علم �للغة �لعربية معجز: من �هللا 
�علن حضرته  <لك  	بنا@ على  تعا�، 
	�Tبا@  كله   Mلعا� علما@   T��� لو  �نه 
 5 y	§0 يبا�� Iلشا�	مصر 	 qلعر�
	هزمهم 5  �هللا  �ملجاp ألخز�هم  هذ� 
مبا�§ִדم معي 5 �لتأليف باللغة �لعربية، 
 �	لن يقد	�� على �0 يأتو� بكالI غ
	بليغ  	فصيح  	مليح  	لطيف   Iبالعلو
مثلي، 	عليه فرغم توجيهه �لتحدR مر: 
بعد �خرM O يقد� �حد على مو�جهته 
أل0 �جلميع كانو� يشعر	0 �0 �إلتيا0 
مبثل كالمه �لعرÂ �ملتميز مبيز�T� wبية 
	معنوية £ر� عن نطا· قد�ִדم. 	لقد 
ظهر كل <لك على يد شخص كانت 
��Tسته فيما يتعلق باألqT �لعرÂ بد�ئية 
�، 	كا0 قد ��T على يد  	عاTية جدًّ
�لبد�ئية  �لد��سية  �لكتب  بعض  �ستا< 
 Fعطا� عندما  	لكن   ،Fعمر �	�ئل   5
�هللا تعا� علًما بقد�ته �خلاصة فإ0 هذ� 
 qلعر�  Oلشخص نفسه �صبح يتحد�
	�ملبا�§:  للمناضلة  	يدعو  	�لعجم 
��سه  �فع  على  �حد   äرL  M 	لكن 

:Fلقائل ما معنا� �T مامه. هللا�
لو صرwَ له، صا� �لعاM كله لك.


