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 ]عد�� �لد�عية �مد طاهر ندمي

 Ì سنة ١٩٧٨ حصل ¤
شرÊ �ملشا�كة ¤ مؤمتر 
�لصليب"  من   Èخلال�"
 ¤ بريطانيا   ¤ �جلماعة  عقدته  �لذ� 
حيث   ،Yبلند }لزيت  �مللكة  قاعة 
�خلليفة  
(د  ناصر  مر¨�  
لقى حضر� 
 bاضر� قيمة حوH (ه �هللا)�) لثالث�
�لصلب.  �لسيد �ملسيح � من  جنا� 
 bخال حضرته  بلقا  تشرفت  "لقد 
 ¤ بالذكر  "�جلدير  هنالك.  }قام� 
 Y
هذ� �لصد� 
مر لفت �نتباهي "هو 
�لسيد Hمد ظفر �هللا خاY كاY ميشي 
"�� حضر� �خلليفة �لثالث "يد�¬ "�� 
ظهر¬ موحيا للجميع 
نه ال يرغب ¤ 
فيما بعد على  مصافحة  
حد. سألته 
�خلليفة   Yكا 
ينما  
نه  فأجاب®  صنيعه 

¸ب 
Y ُيوجه كل �الهتما[ "�الحتر�[ 
على  ¸ب  لذلك  حلضرته،  "�لتبجيل 

Y يصافحو� حضرته  Ê"�لضيو �لز"��
فحسب. فبما 
Y �لسيد Hمد ظفر �هللا 
لذلك  عامليا  مشهو��  شخصية   Yخا
 Y
يو� كل من ير�¬ 
Y يسلم عليه }ال 
جعله  للخالفة  �لشديد  "حبه  تو�ضعه 

يتخذ هذ¬ �خلطو�.
 Yمد ظفر �هللا خاH كرم® �لسيد
"لقد 
"�عا< أل¨"�¬ ¤ �لغرفة �ل� كاY يقيم 
فيها ¤ لندº" Y يكن فيها }ال سرير 
"منضد� عليها �أل�"ية �ل� يستعملها. 
"º تنته سلسلة تكرميه Ì حيث �عا< 
كي 
نزb ضيفا عليه "
قيم عند¬ عندما 
حيث  �بو�   ¤ �جلماعة  مركز   �"¨



صبح يعت�< صديقا مقربا.

¤ سنة ١٩٨٠ ¨�� �لقا�ياY حلضو� 
حلمي  �حلا¦  بصحبة  �لسنوية  �جللسة 
كامل   مصطفى  �Áه  »خر  "صديق 
يقطن ¤ �لسويد. "بعد �جللسة �نضم 
عبد  �لدمنا�كي  �أل(د�   ºلعا� }لينا 
 Y«لقر� ترجم  �لذ�  ما�سن  �لسال[ 
}لينا  �نضم  كما  �لدمنا�كية  �للغة   z{
"uهبنا  عو��  
سعد  �هللا  عبد  �أل÷ 
لزيا�� ق� �ملسيح ¤ كشمï J �جتهنا 
حضر�   قابلنا  "هنا�   .Yلباكستا�  z{
فيما  �نُتخب  �لذ�  
(د  طاهر   �¨Jم
بعد خليفة ��بعا. "لقد تركت 
خالقه 
�حلميد� "علمه �لغزير �ألثر �لكبJ على 

قلب �حلا¦ حلمي؟
منظمة   ¤ عضو  
نا "  ýشبا منذ 
 Y
 �Jملسلمني �عو� �هللا كث� Yإلخو��
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Y يbñ سيدنا عيسى  z{ يطيل عمر�
كل  عن  سأ�لى  حينها  �لسما  من 
جيشه   z{ "�نَضمَّ   �لدنيوية  �ملشاغل 
 Y
 منذ  "لكن®   .bلدجا� ألحا�� 
"�نشغلت ¤ كسب  تز"جت  بايعت 
ير�"�<  ��ئما   Yكا" �لعيش  لقمة 
}حسا² قو� كي 
ُنذ� حيا� خلدمة 
بالدعا�   �Jكث تأثر�  حيث  �إلسال[ 
�لذين قابلتهم. "¤ سنة ١٩٨٢ عندما 
�نُتخب حضر� مر¨� طاهر 
(د خليفة 
 Y

طلب من حضرته  Y
��بعا قر�� 
يقبل م® "قف حيا� خلدمة �إلسال[. 
�سبانيا   z{ �لسنة  نفس   ¤ "سافر� 
مسجد  �خلليفة  سيفتتح حضر�  حيث 
�لبشا�� هنالك. "هكذ� حتققت 
مني� 
"عرضت  مر�   b"أل حضرته  "قابلت 
"�فق  حيا�.  "قف  حضرته  على 

نه " Yتر� شغلي �آل
"نصح® 
Y ال 
يأ�   Y
  z{  bألشغا� ببعض  سيكلف® 
�لوقت �ملناسب. فكنت 
ترجم خطب 
�لعربية   z{ �الجنليزية  �للغة  من  �جلمعة 
 ï .فر�� �جلماعة ¤ مصر
 z{ بعثها
"
جلسة   ¤ �ملشا�كة   Êشر  Ì حصل 
 Jم
�جلماعة ¤ �بو� "قابلت حضر� 
 Yغانا أل z{ Ìسا�} �ملؤمنني �لذ� قر�

مJ �جلماعة هنالك طلب من حضرته 

Y يرسل® لبلد¬ ألY هنالك كث�J من 
تبليغية.  ¾وال�  نقو[  كي  �لعر� 

قطعت   Y
 بعد   �Jألخ� �للحظة   ¤"
�لتذكر� طلب م® حضر� 
مJ �ملؤمنني 

قو[ ¾ولة تبشJية ¤ نيجJيا 
يضا.  Y

 Y
 
�يد  حا�ثة  هنالك  �لصد�  "ֲדذ� 

uكر تفاصيلها: �لتذكر� �ل� �شتريتها 
عاصمة  
كر�   z{ �لقاهر�  من  كانت 
 Y
غانا ï �لعو�� }z �لقاهر�. ï بعد 

¨"� نيجJيا 
يضا قر��  Y
ُطلب م® 

شتر� تذكر� من 
كر� }z الغو²  Y


كر�   z{ �لعو��   ï نيجJيا  عاصمة 
فوجئت  "لكن®  �لقاهر�.   z{ "منها 
مباشر�  خطو�  هنالك  ليست  ألنه 
هي  �لسويسرية  "�لشركة  �لبلدين  بني 
 z{ من سويسر�  تذهب  �ل�  �لوحيد� 
نيجJيا. uهبت }z مكتب   z{" غانا
 Yيا "كاJنيج ¤ Y�Jشركة مصر للط
فيها عامل نيج�J "ملا قلت له }< 
�يد 
تغيJ �لتذكر� بدال من 
كر� }z �لقاهر� 
 bقا �لقاهر�.   z{ الغو²  من  
�يدها 
Ì: هذ� مستحيل "غJ ممكن. 
خ�ته 
�لتذكر�  �ن   ¤ فر�  هنا�   Yكا  �u{
 Ì  bفقا uلك.  
�فع   Y
 مستعد  فأنا 
�لرجوµ من  }Y تذكر� توجب عليَّ 
يا  "قلت  �هللا  "�عو�  توقفت  
كر�. 
 Ì ر فيسِّ �خلليفة  بأمر من  هنا  
نا   ý�
 u{" �لدعا  من  �نتهيت   Y
 فما  �ألمر 
�فتر  منه  �لد�¦ "Öر¦  يفتح  بالرجل 
تذكرتك  
عط®   Ì  bيقو" �لتذ�كر 

فأعطيته }ياها فكتب Ì تذكر� 
خر¯ 
من الغوz{ ² �لقاهر�. فسبحاY �هللا 
مقلب �لقلو�، 
uكر هذ¬ �حلا�ثة كي 
 ¤ Y
يستفيد كل من يسمعها "يعلم 
طاعة 
"�مر "توجيها� �خلليفة بركا� 

عديد�.
خطر ¤ باÌ مر� خالb لقا مع بعض 

شرطة  
جهز  كي  كند�   ¤ �إلخو� 
صوتية .... 
عّرÊ من خال%ا بعقائد 
هدية  
قدمها   Y
 "نويت  �جلماعة. 
�هللا)  (�(ه  
(د  طاهر  مر¨�  حلضر� 
�لعر�  بتبليغ  مهتٍم  ِجّد   Yكا حيث 
"كاY §ثنا على uلك. متكنت بفضل 
"كل  
شرطة   ستة  تسجيل  من  �هللا 
شريط كاY §تو¯ على ساعة "نصف 
§ضر  مصر�  شا�  مع  
�سلتها 
حلضر�  يقدمها  كي  �بو�   ¤ �جللسة 
بعملي  
عجب حضرته  �ملؤمنني.   Jم

�ملتو�ضع "
خ�< 
Y هذ¬ 
عظم هدية 
�لنسخ  تصنع   Yبأ 
مر " م®،  يتلقاها 
على   µ¨تو" �ألشرطة   هذ¬  من 

�جلماعا�.
 Yلباكستا� من  حضرته  هجر�  "بعد 

�سل Ì حضرته  Y¤ لند �الستقر��"
هنالك   Yللقائه. فحضر� "كا �عو� 

�بعة }خو� عر� من بينهم 
مJ �اعة 
�لكبابH Jمو� 
(د، "
يضا طه �لقز� 
من �أل��Y "حسني �لقز� من �لكويت. 
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طلب منا موالنا 
مJ �ملؤمنني 
Y جنتمع 
�لعر�.  لتبليغ  خطة  لوضع  سويا 
قضينا 
سبوعا كامال نتباحث "�طط 

خ�J "ضعنا خطة "�جتمعنا éضر� "
على حضرته  "عرضناها  �ملؤمنني   Jم

هذ¬  ضمن   Yكا "لقد  عليها.  فو�فق 
�خلطة 
Y يتفر� 
حد �لعر� لتنفيذها 
 Jم
فاقترÉ �جلميع �Áي ""�فق حضر� 
�ملؤمينن قائال 
Y مصطفى ثابت عر¥ 
عليَّ "قف حياته منذ فتر� "كنت قد 
َقِبلت طلبه "قلت له 
Y ينتظر �لوقت 
 .Yآل�  Yحا قد   ¬��
 �لذ�  �ملناسب 

عو� }z كند� "
ستقيل  Y
"طلب م® 

من عملي "
تفر� لعمل �جلماعة.
توكلت  حيا�  
"قفت  ملا  �حلقيقة   ¤

جهز   º" "جل  عز  �هللا  على  كلية 
لسد  ألسر�  شهر�  �خل  مصد� 
قد  ¨"ج�  "كانت  مصا�يفهم. 
�شتر� حضانة لألطفاb سنة ١٩٨٤ 
ما  
سبوعني   b"
  ¤ خسرنا  "لكننا 
كند�.  �"ال�   Êال« سبعة  يقا�� 
  z{ "�جعت  نفسي  
"قفت   Y
 "بعد 
سأستقيل  
ن®  ¨"ج�  
خ�� " كند� 
 Y"� تفر� خلدمة �جلماعة
من �لعمل "
�هللا  بركة  على   Ì قالت  مقابل.   �

 Ê"فلقد فتح �هللا علّي "حتسنت �لظر
.Êصبح لدينا �خل كا
¤ �حلضانة "

 Y
 �ملؤمنني   Jم
 م®  طلب  بعدها 

فاتصلت  �لعربية  �لبال�   ¤ ¾ولة  
قو[ 
عن  فسألو<  �جلز�ئرية  بالسفا�� 
جنسي� فأخ�ִדم: كندية فقالو� نعطيك 
�لتأش�J بعد ثالثة 
يا[، ï سألو< 
ين 
"لد�؟ فقلت ¤ �لقاهر�. فقالو�: ¤ 
�سة   �Jلتأش� تستغر�  �حلالة  هذ¬ 
عد[  "قر��  فشكرִדم  يوما  عشر 
�ملغر�  فز��  �جلز�ئر.   z{ �لذها� 
 ��¨  ï  Yلند  z{ عد�   ï "تونس 
 Y��فلسطني، �أل ï لقاهر� فالسعو�ية�
"سو�يا ï عد� }z �لقاهر�. �جعت 
كلف® حضر�  حيث   Yلند  z{ بعدها 
�لكتب  بعض  مبر�جعة  �ملؤمني   Jم

�حلاسو�  على  صّفها  حيث  �لعربية 
 ¤ �ملطبعة.  صاحب  مسيحي  شا� 

�تح له فكنت 
��جع كل  º حلقيقة�
كلمة صفها مع �ألصل بدقة شديد�. 

نه  فوجد�  حدسي   صد�  "فعال 
كاY }ما يغJ بعض �لكلما� 
" يسقط 

حيانا " سطر�  ميحو  
حيانا " بعضها. 
 Y{ خر¯ ميحو فقر� بكاملها خصوصا

كاY فيها كال[ ضد �ملسيحية. فكر� 
لنا   Yتكو  Y
 
نه ¸ب  
يت �" طويال 
قسم  فيها  باجلماعة  خاصة  مطبعة 
لصف �لكتب يشتغل به 
بنا �جلماعة. 
 Jم
 حضر�  على   µملوضو� فعرضت 
�ل�  �ملؤمنني "
�يت حضرته �ألخطا 
 Y
 علينا  ¸ب  
نه  "عرضت  "جدִדا 

حضرته  "�فق  بأيدينا.  كتبنا  نصف 
�جلماعة  ألفر��  
علن " �لفكر�  على 
uلك  "مت  مطبعة.  إلنشا  يت�عو�   Y

بكل  �جلماعة  
بنا   µت�" �هللا  بفضل 
�ملؤمنني   Jم
 بعدها  كلف®  سخا. 
من   Jكث فحضر�  �ملعد��  بشر� 
عديد�  بشركا�  "�تصلت  �ملعا�¥ 
�ملعد��  شر�  من  متكنت   �Jخ
"
 Yكا كما  
مني�.  حتققت  "هكذ� 
�ختيا� �سم مناسب %ا  بفضل �هللا من 
 ²"�� }حد¯  نصي· حيث حضر� 
 Y
 فيها  
خ�نا  �ملؤمنني   Jم
 حضر� 
 Y"مير  Yلباكستا�  ¤ �جلماعة  
بنا 
}ميا¼م  
جل  من  متو�صل  باضطها� 

صحا�  للقب  مستحقني  ¸علهم  مما 
�نتها  بعد  حضرته  فسألت  �لكهف. 
مبا  عليه..   Ê�متعا  Y² كما كا�لد�

شر� }ليهم  Yخوتنا ¤ �لباكستا{ Y

بأ¼م 
صحا� �لكهف فأ�¯ 
نه ينطبق 
ألننا  �لرقيم  �لقر»<  �لوصف  علينا 
سوÊ نكتب "نُصف على �حلاسو� 
�لذ� لغة برÿته �أل�قا[ كتَب �جلماعة 
"هكذ� ُيربط بيننا "بينهم ﴿َ
ْ[ َحِسْبَت 

ْصَحاَ� �ْلَكْهِف َ"�لرَِّقيِم َكاُنو� ِمْن َ َّY
َ

َ»َياِتَنا َعَجًبا﴾

عجب حضرته باقتر�حي ""�فق عليها 
»با�  بإسال[  �ملطبعة  ُسميت  "هكذ� 

(بريطانيا) مبطبعة �لرقيم.      (ُيتبع)


