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بسم �هللا �لرWن �لرحيم

�لسيد   Pنتقا� خ�  �لتقو�   Nسر' تلقت  "�ألسى   Hحلز� ببالغ 
�ملناسبة   Dֲדذ" �ألعلى.  �لرفيق   M� �لشبوطي  �هللا  عبد   dمو*
"Ãيع  �لفقيد   Nألسر  Nملو�سا�"  Oلعز�� Åالص  نتقد)   �ألليمة 
 H' �لقدير  �لعلي  �هللا   M� "نبتهل  باليمن.  �جلماعة   Oعضا'
يتغمدD بو�سع �»ته "يسكنه فسيح جناته "يلهم 'هله "E"يه 

"'صدقاDO �لص� "�لسلو�H، �مني.
"لقد صلى حضرN �ملؤمنني –'يدD �هللا- على �"i �لفقيد 

مبسجد بيت �لفتوi لندH بتا�يخ ١٤-١١-٢٠١٤ "'لقى 
قبيلها �لكلمة �لتالية بعد خطبة �جلمعة:

�هللا  عبد   dمو* �لسيد  على   Ngجلنا�  Nصال 'صلي   eسو”
/١١/٩  W �هللا  �»ة   M�  Wتو حيث  �ليمن،  من  �لشبوطي 

 Dبَعثه "�لد .H٢٠١٤ �ثَر مر� طويل. �نا هللا "�نا �ليه ��جعو
للد��سة W �جلامعة �إلسالمية �أل»دية W �بوN، حيث Âر  
بعد  �ليمن   W �dعيًة  "ُعيِّن  ”شاهد“،   Ndشها حامًال  منها 
 Dبو' H١٩٣٤/٥/٢٤. كا W (لد�عية غال) '»د. ُ"لد �ملرحو�
�لسيد عبد �هللا *مد عثماH �لشبوطي '"P '»د[ W �ليمن 

حيث بايع بو�سطة �لد�عية غال) '»د.
�جلامعة   W للد��سة يونيو عا) ١٩٥٢  بعثه "�لدW D شهر   
 M� "باإلضافة  �جلامعة.   W Âرَّ   حيث  �أل»دية  �إلسالمية 
Eلك ناP شهاNd ”مولو[ فاضل“ 'يضا من جامعة �لبنجا#، 
"كاP"' H 'جن+ يناP هذD �لشهاNd. بعد �لتخر  W �جلامعة 
�أل»دية عاM� d بالW Dd عا) ١٩٦٠ لكن "�لدD نصحه قبل 
�لعوH' Nd يتز"  هنا` W �بوN. فرتَّبت له مؤسسة �لتحريك 
�جلديد �لز"�  من نسرين شاD �ملحترمة �بنة سيد بش6 '»د 
�ل2   Dشا �لستا�  عبد  �لسيد   Nحضر عائلة  من  "هو  �ملحتر) 
عن  كتب  لقد  �هللا.  �»ه  �لر�بع  �خلليفة   Nلد�" بنته  كانت 
�ملرحو) �لشبوطي �بُنه 'Ã Hيع طال# �جلامعة �أل»دية كانو� 

 W �لفجر   Nصال  Hيصلو
قريبا  �لو�قع   dمو* مسجد 
�لتحريك  مساكن  من 
 Hكا �ملرحو)  لكن  �جلديد 
�ملسجد   W �لفجر  يصلي 
 Nلصال� "بعد  �ملبا�`. 
 Nحضر مع   Dيتنـز  Hكا

 Hعثما Eجلماعة �ألستا� W مالئهg بش6 '»د �. من Hميا
لقد ظل   .(d� �لوها#  �ملرحو) عبد   Eملحتر) "�ألستا� �لصي¨ 
�ملرحو) يعمل �dعيًة للجماعة حÀ بد�ية �لسبعينا� W �ليمن 
حيث �ستقل �ليمن عن �حلكم �ل�يطا "�ستوM على �حلكم 
تبليغ.   ]'" dينية  نشاطا�   ]' منع  �لذ[  �لشيوعي  �حلز# 
فطلبت منه �جلماعة 'H يتوقف عن �لنشاÕ، �ال 'نه ظل يدير 
'مو� �جلماعة �إل��dية "�ملالية، كما كاH يلقي خطب �جلمعة 
"�لعيدين W مسجد �جلماعة W عدH. كاH هذ� �ملسجد ِملكا 
 Ndألحد �أل»ديني "بعد "فاته طالب 'هُله غ6 �أل»ديني بإعا
�ملسجد �ليهم. فعر� �ملرحو) بيته ليتحوM� P مسجد، "ظلت 

�لصلو�� تقا) فيه. 
a يكن �ملرحو) يأخذ من �جلماعة '[ نفقة بل كاH يسد Ãيع 
�جلماعة  ميز�نية  "يرسل  �خلا�  من جيبه  �جلماعة  �حتياجا� 
�M �ملركز H"d �ستقطا� �حتياجا� �جلماعة �ملحلية. كانت 
 Hكا"  Nبو�  W '�ضا  �أل"�ئل  �ملبشرين  كل  'عطت  �جلماعة 
 Eملرحو) منهم، لكنه ت�� ֲדا للجماعة، كما ت�� ֲדا �ألستا�
�ملرحو) عبد �لوها# �d) 'يضا. لقد �ّبى �ملرحو) '"الDd على 
حب �خلالفة "�جلماعة. كاH �نسانا *با جد�،  كاH يصل �لرِحم 
لكل 'هله سو�O كانو� '»ديني '" ال، "كاH يز"�هم d"�يا. 
 Oبنا' �ملحترمة "Öسة   Dشا نسرين   Nلسيد� g"جته  خلفه  تر` 
"�ث¨ عشر حفيد� "حفيدN. 'حد 'بنائه يقيم W كند�، "�لثا 
ناصر '»د مقيم هنا W بريطانيا. �فع �هللا �dجا� �ملرحو)، 
                                 .Dثر' Oيضا القتفا' Ddفَّق '"ال""




