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 Wعد�� �لد�عية ¢مد طاهر ندمي

عز  �هللا  بأنعم  حتديثا 
 Û كا^  فقد  "جل.. 
تبليغ   � "�فر  حظ 
�عو� �أل;دية من خال� �حال� 
تبليغية § تقتصر على �لقا�� �لسمر� 
 ^| بل  فحسب  �لعربية  "�لد"� 
�هللا)  (�;ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر� 
كلفr � مناسبا� عديد� بزيا�� 
"حتديد�  ÷تلفة.  
"�"بية   �"�
سنة ١٩٨٥ ��� �لنر"يج حيث 
لقا��  �ملحلية   �جلماعة  نظمت 
مع �جلالية �لعربية. "كا^ من بني 

�حلضو� شخص ُيصد� Øلة �îها 
|حد�  "خال�  �لشما�.  طائر 
�الجتماعا� 
خذ Û صو�� بد"^ 
 rألمر �لذ� جعل� ،rمسبق م ^�|
 �صد "لقد  تصرفه.   � 
شك 
شهو�  بضعة  "بعد   �| حسي 
”�ملسلمو^“  جريد�  نشر� 
�لسعو�ية �لصا��� من لند^ مقاال 
مشينا حو� �جلماعة �حتو� على 
�هللا  �;ه  �لر�بع  �خلليفة  صو�� 
 � Û خذ�
"تلك �لصو�� �ل� ُ
حقد   تذكر�  حينها  �لنر"يج. 


نه لن  Gعلى �جلماعة حيث حتد�
يقبل "ال عربç "�حد � �لنر"يج  
خيب  "لقد   . �اعتنا  معتقد�� 
حيث  باإلحبا�  
صابه " ظنه  �هللا 
�إلخو�  من   Rكث للجماعة  �نضم 

هنالك.
 ñ �لسويد   {| بعدها  سافر� 
Øهو���  من  فبالرغم  �لدمنا�� 
�لباكستانيني  �جلماعة  
بنا 
حلضو�  �لعر�  
صدقائهم  لدعو� 
�ملقامة، |ال 
ªم  �لتبليغية  �لند"�� 
 � "�هية  
عذ���  يقدمو^  كانو�  
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Ñخر حلظة. فأحسست 
^ هنالك 
�لعر�  �إلخو�  ملنع  منظمة  ;لة 
هذ�   ����� "قد  |لينا.  يصغو�   ^

�ألمر "ضوحا ملا ��� 
ملانيا فيما 
بعد، حيث حضر �لند"� كثR من 
�لسلفيني "�إلخو�^ �ملسلمني �فعة 
"�حد� "بعد� كبR. فرحت مبدئيا 
برíيتهم "لكنهم "لسو �حلظ قد 
حضر"� لتقدمي �العتر�ضا� �لو�هية 
�لند"�.  Øر�  على  "�لتشويش 
�العتر�ضا�  بأ^  طمأنتهم  "لقد 
�ملطر"حة ليست حديثة �لعهد "قد 
"كنت  طويلة.  فتر�  منذ  فندناها 
بكل  �ملحاضر�  
لقي  �هللا  بفضل 
هد" "ثقة. "هكذ� 
�د �هللا نا� 

�لفتنة �ل� 
"قد"ها.
يظن �لبعض 
^ �جلماعة ُمعتم عليها 
��خل �لد"� �لعربية فحسب، بل 
خال�  "من  طويلة  سنني  "بعد 
÷تلفة،  عربية  õاليا�  �حتكاكي 
توصلت |} 
^ هنالك 
يا�� خفية 
تعمل على "ضع �لعر�قيل � سبيل 
للعر�  �جلماعة  معتقد��  تبليغ 
�لد"�  حد"�  خا�¼  �ملقيمني 
�لعربية 
يضا. "قد تبني هذ� �ألمر 
 rسل�
خصوصا سنة  ١٩٩٧ ملا 

�هللا)  (�;ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر� 

ملانيا. "خال� |حد� �لند"��  {|
قابلت شخصني من غر� �فريقيا 
كانا يتكلما^ �لعربية بطالقة "كانا 
يقاطعانr خال� �ملحاضر�. "كا^ 
�لغر· من تدخالִדما غR �لسليمة 
تشتيت 
�ها^ �حلضو� "|قصائهم 
من �لند"� "لكنr بفضل �هللا "بنا 
على �خل�� �ل� �كتسبتها � تعليم 
�لكبا� "�لتد�يب �لقّيم �لذ� تلقيته 
حلمي،  للحا¼  تبليغي  خال� 
"لقد  معهما.  �لتعامل   � جنحت 

خر�  لند"�  ¶ضو�òا  فوجئت 
�ملر�  "هذ   Øا"��.  مدينة   �
يقوما   §"  fباحتر� 
سئلتهما  
لقيا 
سألتهما  �لند"�.  Øر�  بإ�عا¼ 
 � فأجابا:  �لعربية  تعلما  
ين 
�أل�هر حيث 
�سلتهم حكومتهم 
ملا��  منهما:  فاستفسر�  لذلك. 
|ªا  بعد  بلدكما   {| ترجعا   §
�لد��سة. فقاال:  |^ �جلها� �ملعنية 
هنالك  أل^  
ملانيا   {| 
�سلتهما 
سيقومو^  �لذ�  من  
هم  عمل 

ªا  Ñنذ��  فهمت  بلدهم.   � به 
Nـا"لة يـائسـة 
خر� للتقليل 

من مسا� �أل;ديـة.

 Kلة �لتقو£
ضمن �لنقا� �ل� "ضعتها �للجنة 
للعر�  �أل;دية  �عو�  لتبليغ 
نشر Øلة عربية عاملية لسا^ حا� 
�جلماعة. "قد تز�من "ضع خطتنا 
هذ  مع نشر صحفي 
��î� Gه 
على  فيها   Áث
 مقالة  نا�  
بو 
�هللا  ظفر  Nمد  �لبا�  �جلماعة  �بن 
 �خا^. �تصل به �ألستا� طه �لقز
"بلغه بدعو� �أل;دية فانضم |} 
�جلماعة بسرعة �"^ تدقيق "حتليل 
–على عكس عا�� �لصحفيني-. 
�ألستا�  �عا   �الستشا��  فبعد 
�لسنوية  للجلسة  للحضو�   �قز
�ملنعقد� � بريطانيا للتشا"� حو� 
�ملجلة. "قد كلفr حضر�  |نشا 
Ñنذ��  �هللا)  (�;ه  �لر�بع  �خلليفة 
 .ëخلصو� ֲדذ�  معه  
تناقش   ^

لديه   ^
  Gخ�
" به  فاجتمعت 
له  ¤و�  "صالحيا�  كفا�� 
|نشا �ملجلة "áتا¼ |} مر�سلني 
جر�.  "هلم  "مكاتب  "مبعوثني 
بد  ال  �ملشر"�   
نبد كي  �ملهم 
جنيه  
لف  مائة  مبلغ   Àصر من 

ستطع   § �حلقيقة   �  .rسترلي�
 Àعر

خفي  ضحك� حيث  ^
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|مكانيا� �جلماعة "طريقة قيامها 
حضر�  
خ��  �ملهم  مبشا�يعها. 

فصحت " بذلك  �ملؤمنني   Rم


شعر بر�حة خال�  § rن
حلضرته 
�جل  
نه  "شعر�  معه  حديثي 
�نتها��. �بتسم حضرته قائال 
نه 
 § "طبعا  �ملوضو�،   � سينظر 

يو�فق على هذ  �ملسرحية.
�ملجلة  |نشا  مت  تعا}  �هللا  بفضل 
 §" �جلماعة  |مكانيا�  حسب 
"مبعوثني  مر�سلني   {| Ôتج 
بضع  "بعد  "مكاتب.  "صحفيني 
�حلا¼  تو}  صد"�ها  من  سنني 
حتريرها  �ئاسة  �لشافعي  حلمي 
للرفيق �ألعلى سنة  �نتقا%ا  ñ بعد 
 ü١٩٩٦ شغل �ألستا� عبا�� بربو

بو ;ز� �لتونسي) هذ� �ملنصب. )

ترuة 2تأليف �لكتب  
�ملوضوعة  �خلطة  ضمن  كا^ 
"تر�ة  تأليف  �لعر�   � للتبليغ 
كتب  �جلماعة. "لقد �ستهل هذ  

حلمي  �حلا¼  �ملبا��  �ملشر"� 
"بد
 بتأليف كتابني. �أل"� حو� 
�إلسر� "�ملعر�¼ ñ حقيقة �جلن. 
"بالرغم من سعة علمه |ال 
نه كا^ 
��ئما يستشGR "ُيغR �لنص حسب 

لفنا  Àخر �ملطاÑ �" ،قترحه
ما 
كتا� �جلن مع بعض. ñ "�صل 
ا  �ملكتب �لعرð �ملشو�� "
جنز كمًّ

هائال من �لكتب تأليفا "تر�ة.

�كر ֲדذ� �لصد� 
^ بعد  ^

�يد "
�ملشر"�  هذ�   �|طال من  سنني 

حر� كتا� حضر� �خلليفة �لر�بع 
(�;ه �هللا) باللغة �الجنليزية �لوحي 
"�لعقالنية �هتماما بالغا على صعيد 
�جلماعة. عقد� �لعزÑ fنذ�� على 
�إل�^  �لضا� "طلبت  للغة  تر�ته 
من حضرته 
^ يسمح Û بذلك، 
فوجئت  "لقد  هللا.  "�حلمد  فو�فق 
بصعوبة Nتو�  "بتعقيد مصطلحاته 
 

قر § rلعلمية "�أل�بية حيث |ن�
خدم�  
عر·   ^
 قبل  �لكتا� 
معربا   �Rكث �هللا  فدعو�  لتر�ته. 


�جع |}  ^
 ليس من �أل��  
نه 
ال   rن
 
خ�  " �خلليفة  حضر� 
تضرعت  كتابكم.  تر�ة  
ستطيع 
 Gميد"  Gيساعد  ^
 هللا  طويال 
فكنت  "�لر"حية.  �لعقلية  بالقو� 
 � صفحا�  عشر  مبعد�  
ترجم 
صفحا�  Øمو�   ^
 علما   fليو�
�لكتا� سبع مائة، هذ� |} جانب 
"�ملو�ضيع  �لفذ   ðأل�� �ألسلو� 
"بعد  "�لفلسفية.  �لقيمة  �لعلمية 
كنت  �لعربية  �لتر�ة  نشر�   ^


نا  هل  
ستغر�.. " 
تصفحها 
فعال َمن ترجم هذ� �لكتا� �لفذ؟! 
لذلك 
ستغل هذ  �لفرصة ألنصح 
�إلخو� �لعر� 
^ يستمسكو� �ليفة 
�هللا  أل^  بأ"�مر   "يعملو�  �لوقت 
±عل بركة عظيمة � كل خطو� 
ûطوªا بعد مبا�كة �خلليفة "�عائه 
%ا. "ليتيقن �جلميع 
^ �خلالفة هي 
�لنبو�.  "بركا�  ألنو��  �ستمر�� 
±عل  "جل  عز  �هللا   ^
 شك  "ال 
بركا� عظيمة � 
"�مر �خلليفة. 

اإلنسان عدوُّ ما يَجهل.


