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بقلوk ملؤها �لرضى بقضاM �هللا "قد
g "بعيوJ ]غرقتها
�موq �لفر�p "بألسن تلهج بالدعاM بالرmة "�ملغفر�

 تنعي ]سر� ”�لتقو/“  ]mد tمد حامت حلمي �لشافعي 

نقتبس لكم ما �كر± حضر" &م< �ملؤمنني مر�Í مسر�{ &$د -&يد± �هللا- ¯ خطبة �جلمعة بتا{يخ ٢٠١٠/٠٥/٢١:

سأصلي صال" �لغائب على &$د� مصر� هو &$د >مد حامت حلمي �لشافعي �لذ� ُتو¯ بالفشل �لكلو� 
¯ ٢٠ مايو/&يا{ ¯ {يعاB شبابه Cنا هللا �Cليه {�جعوB، كاB عمر± ٢٢ عاما تقريبا. كاB بكَر &�ال` �لدكتو{ 
حامت �حفيد �ألستا� حلمي �لشافعي �ملرحوk، �لذ� هو غú عن تعريف فقد سجل بر�مج عد" للقا� مع 

�لعرÏ مع حضر" �خلليفة �لر�بع {$ه �هللا.
�ملر¿   kالÆ حتمل  �لك  {غم  لكنه  �ملعاقني  كرسي   kيستخد  Bكا� �لطفولة  منذ  معاقا   Ïلشا� هذ�   Bكا
مبنتهى �لص� �كاB يقو� لو�لدته �C &حتمل كل هذ� بص� فال تقلقي، تقو� ��لدته: كاB ص�± يبعثú على 
ع على مقا�مة �ألÑ عند تفاقم �ملر¿، كاB يطمئن ��لدته �&عز��±  �الستغر�Ï ��لتعجب، �عندما كاB يَشجَّ
بأB ال يقلقو� من &جله، �لقد قالت ��لدُته &نه كاB &كثر �أل�ال` بر� بالو�لدين �طاعة �ما. ��لُد± �لدكتو{ 
{ئيس  �هو  �عتقلتهم،  �ملصرية  �حلكومة   B& لكم   Gُكر� �لذين  �ملصريني  �أل$ديني  ضمن  �لشافعي  حامت 

�جلماعة هنا� �كاB ¯ �لسجن �قت �فا" �بنه.
 Bلكمبيوتر، �كا� G�}�` قد &كمل بعض Bقد نا� شها`" ¯ �لتجا{" {غم كونه معاقا، �كا Ïهذ� �لشا
 �}�Í على عالقة �فا� ��ال� مع �خلليفة فقد Bجلماعة مثل جّد±، كا� Gعد�` مطبوعاC ¯ يساهم B& ينو�

هنا ¯ عهد� مرتني مبناسبة �جللسة �لسنوية.
 (٩٧:Bعمر� �Æ) ﴾َة &فا`G ��لدته: �قَت �لوفا" كانت على لسانه Æيُة ﴿BCَِّ َ&�ََّ� َبْيٍت ُ�ِضَع لِلنَّاåِ لَلَِّذ� ِبَبكَّ
÷ قر& �لتلبية �لفظ &نفاسه �ألخ<"، �بسبب �لفشل �لكلو� كاB يذهب AC �ملستشفى لغسيل �لكليتني منذ 
فن هنا� �Ñ يستطْع ��لد± �ملشا{كة̄  صال" �جلناÍ" لكونه &س<�̄  سبيل �هللا �لكونه̄  �لسجن.  فتر". لقد̀ 
�م ��لديه �&قا{به �لص� ��لسلو�B �$ى كل &$د� من كل شر `�ما، Æمني.&� kملرحو� Gفع �هللا `{جا}

َّا إِلَْيِه رَاِجُعوَن  َّا ِهللاِ وَإِن َّا إِلَْيِه رَاِجُعوَن إِن َّا ِهللاِ وَإِن إِن


