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٢٦

التقوى

 *� لكم خ�f حزينا &هو  �aكر   *� �Kيد  "&�آل* 
  *7Kأل� من  جد�   pلو�& &�ملخلص  �حلبيب  �خانا 
�لسيد طه �مد �لقزR �ملحتر= قد توفِّي قبل يومني، 

فإنا هللا &+نا +ليه �Kجعو*. 
كا* �ملرحو= &�ملغفوK له ينحدK من عائلة معر&فة 
بعائلة �لقزp R حيفا. كا* &�لد� �أل
دd �لثا� 
p حيفا +a كا* �ملرحو= Kُشدd �لُبسطي قد �نضم 
 p جلماعة� �نتشر0  هنا  &من  قبله.  �جلماعة   )+
قرية wا&�K "�لكباب#" &aلك حني &صل حضر� 

�7عية   b&كأ  eهنا  )+  � ÷س  �لدين   bجال
للجماعة. 

يقوb: كنت صغ#� حني   Rلقز� طه  �لسيد  كا* 
�نضم &�لدd +( �جلماعة �إلسالمية �أل
دية، &قد 
&�جه معاKضة مرير� جد�. كا* �ألشقياz يرمونه 
بالطماطم &�لبيض �لفاسد بتحريض من �ملشايخ. 
&p +حد� �ملر�0 ضرE �ملعاKضو* &�لدd ضربا 
يقولو*  �ملشايخ  كا*  عليه.  �غمي   Æح مfحا 
 *Fلقر� غّير&�  أل�م   �Kكفا  �&Kصا �أل
ديني   *+

األستاذ طه حممـد القزق

 يف ذمة اهللا

 6�مبزيد من �حلز6 .�ألسى تنعى �سر� "�لتقو�" �ألستاo �لفاضل طه �مد �لقز�. نسأ+ �ملو� عز .جل 
يتغمد �لفقيد بو�سع 
�ته .يدخله فسيح جناته .يلهم �هله .o.يه �لص� .�لسلو�6، {مني.

��د -�يدm �هللا- ~ خطبة �جلمعة بتا
يخ ١٤{�/ �غسطس ٢٠٠٩ .$ليكم  
.لقد 
ثاm حضر� مر�� مسر.
�لنص ~ ما يلي:
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خفية   dلد�& ��Kقب  كنت  �يضا.  �لقبلة  &غّير&� 
�لقرFَ* &�لقبلة. &لك¹ كنت  أل�K هل فعال غّير 
��K �* حضر� �لو�لد يقر� �لقرF* نفسه �لذd كا* 
يقر·� من قبل &يستقبل عند �لصال� نفس �لقبلة �ل� 
 Eمن كذ Eكا* يستقبلها من قبل. فكنت �ستغر
+ميا�  كا*  �خر�  ناحية  &من  ناحية  من  �ملشايخ 
 p ضة كانتKيتقو� باملسيح �ملوعو7 �. فاملعا
�ملاضي �يضا تقوd +ميا* �لصغاK كما تقويه �ليو=. 
 zدية بنا
كا* &�لد �ملرحو= طه �لقزR قد 7خل �أل
 bيقو �مليتني  �قاKبه  �حد   *� فيها   ��K K·يا  على 
له: "يا حا� �مد �سرْ� فإ* �أل
ديني قد فتحو� 
�ملدينة �ملنو�K. ففي �ليو= �لتا� بايع على يد �ملرحو= 

جالb �لدين ÷س �.
&ظل �ملرحو= طه �لقزR يز7�7 +خالصا &&فاz، &بد� 
حضوp �K �جللسة �لسنوية K pبو� من �لسبعينا0 
من �لقر* �ملنصر=. &ظل �ضرها بالتز�= ما �7مت 
 p Kباحلضو بد�   Ò باكستا*.   p ُتعَقد �جللسا0 
�خلليفة  هاجر  &حني  بريطانيا.   p هنا  �جللسا0 

ه �هللا من باكستا* +( لند* حضر للقائه K لر�بع�

ه �هللا. كا* K حضرته bليو= �لتا� من &صو� p
على عالقة ¿لصة للغاية مع �خلالفة، &كا* aلك 
&�ضحا جليا من كل عمله. بقي يز&K لند* +( ما 
قابل¹ &جدته  تقريبا. &كلما  �آل*  قبل سنتني من 
�هللا  بفضل  منه. كا*  تترشح  �لتضحية   �&K *كأ
تعا( موصيا &قد �&صى بـ ١٣ باملئة من 7خله 

&عقا�Kته. &كا* ¥ا´ �نه من �ملمكن �* تعتر� 
 p صيته بسبب �لظر&´ �لسائد�& z�7� p ملشاكل�
بال�7 &بسبب �حلظر �ملفر&� على �جلماعة لذ� كا* 
¥د= �جلماعة مباله بسخاz. عندما بد� سيدنا �خلليفة 

ه �هللا مشر&� تر5ة �لتفس# �لكب# باللغة K لر�بع�
�لعربية - &قد ُنشر wلد�* p حياته، �ما p �ألعو�= 
&�لتاسع   wلد�0  Ùانية  ُنشر0  فقد  �ملاضية  �لستة 
قيد �لتر5ة بفضل �هللا تعا(- قاb �ملرحو= حلضرته 
�نه يو7 �* يت�f بكافة نفقا0 نشر هذ� �لتر5ة &ال 

¬�لت تلك �لتر5ة ُتنشر على حسابه هو. 
كا* بيته مركز� للجماعة، كا* �ملرحو= �تر= كث#� 
7عا� �جلماعة &غ#هم من مملثي �ملركز. &قد �شتد 
به �ملر� منذ بضعة شهوK حÆ بقي p غيبوبة +( 
 p �ملشد�7  �لعناية  قسم   )+ +ثرها   )+ &ُنقل  فتر� 

ة �هللا تعا( بتاKيخ ١٢ K )+ نتقل� Ò ،ملستشفى�
EF/ �غسطس ٢٠٠٩، فإنا هللا &+نا +ليه �Kجعو*. 
تر�z�K& e ثالثة �بناz &ثالÀ بنا0، &حو�� عشرين 
 Rلقز� �لسيد حسا=  �حفا�7 -  من �ألحفا7. �حد 
- على صلة متينة &¿لصة جد� مع �جلماعة. ندعو 
�هللا تعا( �* يقوd هذ� �لعالقة �كثر فأكثر &يزيد 
بقية �&ال�7 �يضا p �إلخالÏ &�لوفاz مع �جلماعة. 
&Kفع  له  &غفر  
ته K بو�سعة  �ملرحو=  �هللا  تغمد 
K7جاته &جعل p �حبائه مثو��، Fمني. بعد صال� 
�ملرحو= صال�  على  �صلي  &�لعصر سو´  �جلمعة 

�لغائب بإa* �هللا." 


