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التقوى

%خانا   ?% لإلخو! �هو  %�كر�   ?% %{يد  "هنا� خ� 3ز? 
�لسيد مصطفى ثابت �ملصر� قد �نتقل �لبا{حة @< {#ة 
عليه صال!  نصلي  {�جعو?. سو¦  @ليه  �@نا  @نا هللا  �هللا، 
�جلنا¡! يوc �الثنني بإ�? �هللا على ما %ظن، �لكن¾ سو¦ 
 cقر% عليكم �آل? بعضا من �قائع حياته. لقد ُ�لد �ملرحو%
��ملغفو{ له ± مصر ± ف��ير عاc c١٩٣٦، �هكذ� كا? 
تعا<،  �هللا  بفضل  موصيا  كا?  تقريبا.  عاما   ٧٤ عمر� 
 .١٩٥٦ cبايع ± عا .cكا? يسكن ± كند� منذ ١٩٧١�
@? قصة بيعته طويلة جد� �قد �كرها �لسيد 3مد طاهر 
ندمي ± جريد! "�لفضل" ± مقاله حيث يعّر¦ باأل#ديني 

لقد توفيت ¡�جته �أل�<  �بنا ��بنة.  �لعرv. تر� �{��� 
�لنفط.   Dله %? عمل ± شركا ثانية. قد سبق  é تز�¿ 
كما خدc ± مناصب ôتلفة ± �جلماعة %يضا. فقد عمل 
�لد�لية ±  للتبليغ ± كند�. �كا? {ئيسا للجنة  سكرت;� 
عاc c١٩٨٥. كا? يتحلى ìما¯ ��ندفاÈ خا� خلدمة 
 ،vجلماعة. كا? ُيعّد %شرطة مرئية �مسموعة لإلخو! �لعر�
ُبثَّت  �مي Ù ��، �قد  �لنطا� لـ  �قد جهّز ما\! ��سعة 
\�ئما،  �ملالية   Dلتضحيا�  ± سباقا  كا?  بر�مج.  عد!  له 
 D�� .Dمو�ال هائلة للجماعة ± بعض �ملناسبا% cقد قد�
مر! قا� عنه �خلليفة �لر�بع {#ه �هللا بأ� {�جعت حسابه 
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!با خالد، !يها �ملرحوP، لقد بكا� �لعر8 من �يطهم tH خليجهم... 
بعد !G عرفو� بعلمك �لغزير 1!�بك �جلّم 1حججك �لقاطعة 1تو�ضعك �ملميز. 

..�
بعد !
بعة �1سني عاما على بيعتك 1جها�� �ملتو�صل ترجلت !يها �لفا
 .tهللا تعا� GRألبد بإ� tH ية
 لكنك ستبقى حيا y قلو8 �ملاليني، 1ستظل !عمالك صدقة جا

ֲדذ� �لعبا{�D �جلياشة تو\È %سر! "�لتقو¥" %حد كتاֲדا �لكبا{. �قد �كر� حضر! %م; �ملؤمنني (%يد� �هللا)
 ± خطبة �جلمعة بتا{يخ ٠٦ %غسطس ٢٠١٠، فقا� ما تعريبه:
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باملئة  بسبعني  للجماعة   È�يت %نه كا?  فعلمت  مر!   D��
من \خله، فكا? يقوc بتضحياD مالية بسخا�. �قد %نفق 
 È�مو�ال طائلة لتركيب مطبعة �جلماعة ± �ملركز. كما ت%
إلقامة \�{ �لتبليغ ± مصر. �قد %لَّف عد! كتب بالعربية 
 cإلميا?"، �إلسال� �لفكر" � "%جوبة عن  فيها "3كمة  مبا 
�لدين �حلي، �ملعجز! �لفلكية، �لس;! �ملطهر!، \الئل صد� 
"نو{   vلعربية كتا�  >@ ترجم  @< �لك  �ألنبيا�. �@ضافة 
 .� خا?  �هللا  ظفر  شو\هر�  �لسيد  %لفه  �لذ�  �لدين" 
كما ترجم كتاv سيدنا �خلليفة �لر�بع {#ه �هللا: "�لوحي، 
 - �أل��  �ملجلد  %يضا  �ترجم  ��حلق"  �ملعرفة  �لعقالنية، 
باسم �لتفس; �لوسيط - من تفس; �لقرy? �إلجنليز� �لذ� 
 cتذكر %نه جا�� مبسو\ته ± عا% .Dلد�Ð يقع ± ×س
c٢٠٠٣، كا? عندها مريضا جد�، فقا� %{جو %? يوفق¾ 
�هللا  فوّفقه   .Ùحيا  ± �ُينشر  ترIته  %كمل   ?% تعا<  �هللا 
لذلك �نشر �لكتاv ± عاc ٢٠٠٣ %� c٢٠٠٤. كذلك 
ترجم �لكتاv "مقدمة تفس; �لقرy?" غ; %? yخرين %يضا 
يلقى خطاباD مؤثر! ±  �لترIة. كا?  ساعد�� ± هذ� 
�الجتماعاD �لسنوية %يضا. كا? سباقا لالشتر�� ± Iيع 
�ملشا{يع. قابلته ± عاc ١٩٨٤ أل�� مر! حني ¡�{ غانا 
بنا� على %مر من �خلليفة �لر�بع {#ه �هللا. كا? بعض �لنا¯ 
± غانا يظنو? %? �لعرv ال ميكن %? يدخلو� �أل#دية ìا� 
من �ألحو�� فأمر� �خلليفة �لر�بع {#ه �هللا بالذهاv @< غانا 
نفو�  فيها  �ل  �ملناطق  يز�{ بوجه خا�   ?% منه  �طلب 
%ك� للعرv، فوفقه �هللا تعا< للخدمة هنا�. عندما هاجر 
 cخلليفة �لر�بع {#ه �هللا @< بريطانيا حضرها %يضا �ملرحو�
��ملغفو{ له �عمل ± �لنشر ��إلشاعة �هد متو�صل. لقد 
@خالصا  %بد¥  �لكنه  �جيز!  لفتر!  %يضا  �البتال�  من  مّر 

��فا� بكل معÏ �لكلمة بفضل �هللا تعا< �{#ته، فأعطا� 
�هللا تعا< %جر� عظيما. حني �شتد به �ملر� قبل ٧ %� ٨ 
%شهر كا? يكتب @¹َّ بأنه يريد %? يأÙ @< هنا �يريد %? 
 >@ فجا�  بذلك  له  فأ�نت  م¾،  قريبا  حياته  بقية  يقضي 
هنا �حل بد�{ �لضيافة {قم ٥٣. �± �ليوc �لذ� جا� فيه 
كا? مريضا جد� فأ{\D %? %¡�{�. �لكنه علم بشكل من 
�ألشكا� بأ� قا\c @ليه فخر¿ من غرفته مسرعا ��صل 
مكتä. قلُت له بأ� كنت قا\ما @ليك بنفسي. فقا�: ال، 
بنفسي   Ùy ?% بد  هذ� ال ميكن. ما \مُت قد جئُت فال 
 >@ ��نتقل  �ملر�  به  �شتد   cيا% بضعة  �قبل  لزيا{تكم. 
�ملستشفى، �ظل �ملر� يتفاقم ح¤ %�\¥ ìياته {#ه �هللا. 
لقد لعب \�{� با{¡� جد� ± برنامج �حلو�{ �ملباشر. �قد 
%\¥ حقَّ خدمِته للمسيح �ملوعو\ � �كْسِر �لصليب. 
كا? عاملا كب;� للكتاv �ملقد¯ لذلك كا? �لقسس �لكبا{ 
%يضا Òترمونه كث;�. كا? مصابا بالسرطا? �لكنه حتمله 
بكل ص� �َجلد، �ظل Àدc �جلماعة @< %? %عيا� �ملر� 
متاما. �· ُيظهر على ¡مالئه %يضا بشد! �ملر�. {فع �هللا 
 cجاته. �%غلب ظ¾ %ننا سنصلي عليه صال! �جلنا¡! يو}\
سيحضر�?  ��بنته  �بنه  أل?  قبل،  من  قلت  كما  �الثنني 

�جلنا¡!."  

مبسجد  �لفقيد  على  �جلنا¡!  �ملؤمنني  %م;  �لقد صلى حضر! 
�لفضل ± لند? بتا{يخ ٩ %غسطس ٢٠١٠ é طلب حضرته 
 .cفتح �لكفن ��ضع يد� �لشريفة على جبني �ألستا� �ملرحو
�· يتوقف تكرمي �لفقيد @< هذ� �حلد بل @? حضرته %شر¦ 
بنفسه على مر�سم �لدفن ± مق�! "��كينغ" شرقي �لعاصمة 
c% éَّ �جلميع ± �لدعا�. يا له من حسن ختاc يا فقيد %مة خ; 

�ألناc. �هكذ� y? %��? ترجل فا{سنا �ملغو�{. "�لتقو¥"

                         


