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رقم اإلصدار87 / 7444 :

نعي حامل دعوة

ص َدقُوا َما َعا َهدُوا ه
ضى َن ْح َب ُه
َّللاَ َعلَ ْي ِه َف ِم ْن ُهم همن َق َ
﴿مِنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ِر َجال ٌ َ
َو ِم ْن ُهم همن َين َتظِ ُر َو َما َب هدلُوا َت ْبد ً
ِيال﴾
ٌنعً حزب التحرٌر فً والٌة لبنان األخ حامل الدعوة جمال سليمان أبو خالد ،الذي وافته
المنٌة فجر الٌوم االثنٌن  ٧١محرم ٧١١١هـ ،الموافق  ،2822/80/٧1عن عمر ناهز  1٥عاما.
أبو خالد سلٌمان ،من رجاالت الدعوة األوائل فً مدٌنتً صٌدا وصور ومحٌطهما ،حمل الدعوة
بصدق وإخالص ،نحسبه كذلك وهللا حسٌبه وال نزكً على هللا أحدا ،فً أصعب أٌامها وأحلك
ظروفها ،ولم تعرفه الدعوة إال رجالا َحسن الخلق ،طٌب المعشر ،جاداا مثابراا فٌها ،محبا ا للدعوة
وجٌلها الشاب.
كان أبو خالد ثاقب الفكر ،صاحب رأي واضح سدٌد ،وفهم دقٌق .سأله أحد شباب الدعوة ٌوما:
اع ُبدْ َر هب َك َح هتى َيأْتِ َي َك
إلى متى نحمل هذه الدعوة؟ فأجابه :حتى الموت ،وتال قول هللا عز وجلَ ﴿ :و ْ
ٌتوان فٌها عن أي مسؤولٌة أو تكلٌف مهما كثر حتى آخر أٌام حٌاته،
ا ْل َيقِينُ ﴾ ،وهو ما كان ،لم
َ
رحمه هللا.
لقد عمل أبو خالد إلقامة الخالفة ،وهو ٌراها ماثلة أمامه ،متٌقنا ا بوعد هللا تعالى وبشرى رسوله
صلى هللا علٌه وآله وسلم.
إن العٌن لتدمع وإن القلب لٌحزن وإنا على فراقك ٌا أبا خالد لمحزونون ،وال نقول إال ما
ٌرضً ربنا﴿ :إِ هنا للِ َوإِ هنا إِلَ ْي ِه َرا ِج ُعونَ ﴾.
رحمك هللا ٌا أبا خالد وأسكنك فسٌح جناته ،وجمعنا وإٌاك مع النبٌٌن والصدٌقٌن والشهداء
والصالحٌن وحسن أولئك رفٌقا.
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