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بسم �هللا �لر
ن �لرحيم

�نتقا�  �لتقو	 خ�  �سر�  تلقت  �حلز� ��ألسى  ببالغ 
�ألعلى.  �لرفيق   !" سو$يا  من  عنا'  جنا�  �لسيد� 
��ملو�سا�  �لعز�-  نتقد2  1الص  �ألليمة  �ملناسبة  �ֲדذ5 
 !" �نبتهل  �جلماعة.  �عضا-  �=يع  �لفقيد�  ألسر� 
�لقدير �� يتغمدها بو�سع $Aته �يسكنها  �لعلي  �هللا 
�لص�  ��صدقا-ها  ��Iيها  �هلها  �يلهم  جناته  فسيح 

��لسلو��، Mمني.
 O�$ ملؤمنني –�يد5 �هللا- على� Rلقد صلى حضر� �م�
يناير   ٣٠ بتا$يخ  لند�   Oلفتو� بيت  مبسجد  �لفقيد� 

٢٠١٥ �مما قا� عنها ] خطبة �جلمعة:
”�لسيد� جنا� عنا' من سو$يا �لa كانت مقيمة ] 
عن   ٢٠١٥/١/٢٣  [ �هللا  $Aة   !" توفيت  تركيا، 

عمر يناهز ٥٧ عاما.

 �نا هللا ��نا �ليه ��جعو�. 

ُ�لدf �ملرحومة ] ١٩٥٨/١/١١.  كانت قبل قبو� 
�ألAدية �يضا تفكر �� هذ5 �لدنيا فانية ��jا iب �� 
�ملذ�هب  تتقرo من �هللا �كثر، فبد�f تد$l mتلف 
�تتنقل بينها، فلم تقر qا عني قط، �كانت تدعو $ֲדا 
مبنتهى �حلرقة �tما �� يرشدها للحق. ��خ�R �قعت 
عيناها ] ١٩٩٤ على قناتنا MTA، فتعلقت ֲדا تعلقا 
للمر�  ��حست   ،oلعر� مع  لقا-  برنامج   [ شديد� 
�أل�! بالطمأنينة مبشاهد� هذ5 �ل��مج. j" zا �$سلت 

بالرt عليها ]  فقا2  �سئلة،  �هللا  �لر�بع $Aه  للخليفة 
�ميا   t�tلر� ֲדذ5  فُأعجبت   ،oلعر� مع  لقا-  برنامج 
عا2 ١٩٩٥،  ��جها  �ما2  بيعتها  ��علنت   ،oعجا"
�باها   �� �مع  �لقر�$.  هذ�   [ معها  �بنتها  �كانت 
�آلخرين  ���الtها  ��جها   �� "ال  بشد�،  عا$ضها 
�نضمو� "! �ألAدية بر�ية صالحها �تقو�ها �حسن 

�خالقها �حسن �عماqا. 
�ألخال�،  طيبة  �لطبع،  بسيطة  �هللا  $Aها  كانت 
�لتهجد.  �لقلب، �مو�ظبة على صال�  lلصة، $قيقة 
كانت تعني �جلميع، �تعامل �لصغا$ ��لكبا$ بالشفقة 
لعبت �t$� هاما ] سو$يا �تركيا ]  لقد  ��ملحبة. 
تربية جلنة "ما- �هللا ��ألطفا� �تعليمهم نظا2 �جلماعة 
�خلالفة  �العتصا2 �بل  ��ية  �خلليفة �ترسيخ  �حب 
] قلوֲדم. عملْت $ئيسًة للجنة "ما- �هللا ] مدينة ] 
سو$يا لفتر� طويلة، z ملا هاجرf "! تركيا ُعّينْت 
 �tئيسًة للجنة "ما- �هللا ] �سكند$��، �ظلت تؤ$
Mخر   !" �جه  �حسن  على  �ملنصب  ֲדذ�  ��جباִדا 
حلظة من حياִדا. تركت �$�-ها ��جها ��بنني �بنتا، 
كانت  تعا!.  �هللا  بفضل  lلصو�  �Aديو�  �كلهم 
باجلماعة، �لكن  �لوصية  نظا2  �ملرحومة منخرطة ] 
�لظر��  بسبب   fُفقد ت�عاִדا   fحسابا بعض 
�لصعبة ] سو$يا، �قضية �صيتها قيد �لبحث، �Mمُر 

مكتب �لوصية بقبو� �صيتها. 
�نسلها  ��الtها  ��فق  �ملرحومة   fجا$t �هللا  $فع 
متمسكني  �جعلهم  �tما،  باجلماعة  لالعتصا2 
�لد��2  على  له  حقيقيني  �خد�ما  �حلقيقي  باإلسال2 

كما كانت �منيتها qم.“


