
٢٥

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الثاني عشر - جمادى الثانية ورجب  ١٤٣٦هـ  نيسان / ابريل ٢٠١٥ م 

Ú��Ìå��»��m

بسم �هللا �لرoن �لرحيم

ببالغ �حلز� ��ألسى تلقت �سرg "�لتقو�" خ% �نتقا7 
�ملناسبة   eألعلى. �ֲדذ� �لرفيق   �� بوخطة   N� ألستا��
�لفقيد   gألسر  gملو�سا�� �لعز��  Þالص  نتقد�   �ألليمة 
�£يع �عضا� �جلماعة. �نبتهل �� �هللا �لعلي �لقدير �� 
يتغمدe بو�سع ��ته �يسكنه فسيح جناته �يلهم �هله 

���يه ��صدقا�e �لص% ��لسلو��، [مني.
�لقد صلى حضرg �مN �ملؤمنني –�يدe �هللا- على ��5 
/٠٢/٢٧ بتا�يخ  لند�  �لفتو5  بيت  مبسجد  �لفقيد 

 Kل� لكلمة حضرته  ملخصا  يلي  فيما  ��ليكم   ٢٠١٥
�اية خطبة �جلمعة: 	 Mجا�

”سأصلي �جلنا]g على �لسيد �N بوخطة �لذ6 ��فته �ملنية 
صبا5 ٢٤ ف%�ير ٢٠١٥ 	 �ملانيا، 

 <نا هللا ?<نا <ليه �Cجعو+. 

كا� مريًضا بالسرطا� منذ فترg طويلة، �ال �نه ظل مشغوال 
Þدمة �لدين �غم هذ� �ملر� �ملؤ�. كا� عمرe ٥٨ عاما.

�لد 	 �جلز�ئر 	 ١١ مايو ١٩٥٧ �بايع على يد �خلليفة 
�لر�بع ��ه �هللا 	 عا� ١٩٩١.

من  بأملانيا  "كاسل"   Zفر  	 �جلماعة  �ئيس  بوصفه  خد� 
"كاسل"  �قليم   	 �لًيا   �Nًم� �صا�   ،١٩٩٤ ��  ١٩٩٣
من ١٩٩٤ �� ١٩٩٩. �من ٩٩ �� ٢٠٠٣ ُ�فِّق خلدمة 

�جلماعة بوصفه �م�N إلقليم "هيسن".
معلم  بصفة  �لدين  يريد خدمة  بأنه  عا� ٢٠٠٦  كتب ¡ 
:ي°، مع �نه كا� يقو� Þدمة �لدين من قبل �يضا، فوفقه 
�هللا تعا� بعد هذ� �لطلب للخدمة على �حسن �جه �� [خر 

حلظة من حياته. 

 �� gعديد MوالÁ فرنسا 	اعتنا £ Nقا� �ملرحو� مع �م
�ملغر\...  ��M مرg �لقت �لشرطة �لقبض عليه 	 تونس 
	 �حد �سفا�e �لدعوية، ¿ خّلت سبيله لكونه ¢مل جو�] 

سفر ����بيًّا..
بعثها  [خر �سالة  مدينة كاسل: كانت  :�عيتنا 	  كتب 
قد  كنُت   ��� كالتا¡:  طريقي  عن  حلضرتكم  �ملرحو� 

��تكبت خطأ 	 عملي فاعُف ع° يا سيد6. 
��نا �قو7: �حلق �� �ملرحو� � يوّ� عهد �لبيعة حق �إليفا� 
 �� �يضا  �لدين  Þدمة   eعهد إليفا�  سعى  بل  فحسب، 
[خر حد ممكن. كانت خدمة �لدين شغله �لشاغل. كانت 
��ديا  بأ�  �ملر�  يتوقع  ال  yيث  عظيمة  للخليفة  طاعته 

جديد� ميكن �� يتحلى مبشاعر �لطاعة fذe �لد�جة. 

�بنا�  لقد خّلف ����e ��ملته �لسيدg مرمي بوخطة �ثالثة 
�ك%هم نو� �لدين �هو متز�³، ��لثاW هو عبد �حلكيم، 
��فق  �ملرحو�   Mجا�: �هللا  �فع  ��د.   Nمن هو  ��لثالث 

��ال:e التباZ خطو�ته. [مني

�ألستا� �4 بو خطة 
��ه �هللا




