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العدناني تميم الشيخ تأبين
قبر على يتألق رثاء كلمة

دفنه أثناء تميم الشيخ
عزام الله عبد الشيخ ألقاها 

الرجيم الشيطان من بالله أعوذ
الرحيم الرحمن الله بسم

من لمغفرة متم أو الله سبيل في قتلتم ولئن"
"يجمعون مما خير ورحمة الله

ماتوا أو قتلوا ثم الله سبيل في هاجروا والذين"
خير لهو الله وإن حسنا رزقا الله ليرزقنهم

لعيم الله وإن يرضونه مدخل ليدخلنهم الرازقين
"حليم

وداع:     كلمة

هكذا..

العزة، رب بعد إليك نكون ما أحوج ونحن ياسر أبا يا مضيت
يكون أن وجل عز الله ونرجو الطريق، على وخلفتنا مضيت

رب لن شللهادتك، وناولللك قصدك وأعطاك أمنيتك بلغك قد
قتلللون ي الللذين بيللن يسللوي الجهللاد طريللق علللى العللزة

أو متللم" - القتللل أو الللله سللبيل فللي قتلللم "ولئن ويموتون
الللدنيا مللن خيللر وهو ورحمة الله من مغفرة الموت- جزاؤه

بنللص جللزاؤه المللوت أو الللله سللبيل فللي والقتل عليها، وما
.المرتضى والمدخل الحسن الرزق ؛العزيز الكتاب

في عبيد بن فضالة قال: رأيت جحدم ابن الرحمن عبد روى
الغللزاة أحللد وأصابت منجنيق قذيفة فجاءت البحر في غزاة

فجلس دفنوهما الشاطيء إلى وصلوا وعندما آخر توفي ثم
وجلسللت الشهيد له: تركت قيل المتوفى رأس فوق فضالة

أي مللن أبللالي مللا والللله فضالة، فقال المتوفى؟ رأس فوق
يقللول: وجللل عز الله لن هذه، أو هذه أمن بعثت، الحفرتين
ليرزقنهللم ملاتوا أو قتلللوا ثم الله سبيل في هاجروا "والذين
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مدخل ليدخلنهم الرازقين، خير لهو الله وإن حسنا رزقا الله
بللالرزق لللي تكفللل كان فإذا. حليم" لعليم الله وإن يرضونه
أو الحفللرة هذه من أبالي فل أرضاه الذي والمدخل الحسن

.بعثت هذه

أو فرسلله وقصته أو قتل أو فمات الله سبيل في فصل (من
حتللف بللأي مللات أو سم- فمات - ذات هامة لدغته أو بعيره
والحللديث الجنللة)، للله وإن شهيد فهو يموت أن له الله شاء
حسن. وهو وغيره، الحاكم رواه

الصللحابة سللأل عنلله، الله رضي الخطاب بن عمر سأل وقد
قتللله فأحللدهم معللا وهللاجروا معللا أسلللموا نفللر ثلثللة عللن

فللي قتللل (المللرض) والثللالث البطللن قتله والخر الطاعون
قتللل قالوا: الذي الله؟ عند أفضل فأيهم ، شهيدا الله سبيل
رفقاء يكونوا أن لرجو إني بيده نفسي . قال: والذي شهيدا

الدنيا. في رفقاء كانوا كما الخرة، في

حق:     شهادة

النللاس رب يدي وبين الناس عند له نشهد كما تميم والشيخ
.أبدا الدنيا على حرص وما هاجر أنه

وظيفتللك إلى رجعت لو تميم شيخ مرة: يا ذات له قلت لقد
الشللهر فللي ريللال ألللف وعشللرون خمسللة راتبهللا يبلغ التي

). 1( والخرة الدنيا خير ففيه عليك؟ فماذا

رجعلت ملا شلهريا ريال مليون أعطوني لو والله( لي:  قال
حللتى عقلي فقدت الوظيفة. وهل إلى رجعت الدنيا. ما إلى

فللي يللوم ربللاط... عليهللا؟ ومللا بالدنيا ريال، مليون أستبدل
عليها). وما الدنيا من خير الله سبيل

قللدمت، ملا إلللى أفضلليت وقللد ياسللر أبللا يلا فيك نقول ماذا
.العلى الفردوس في تقبلك قد يكون أن الله ونرجو

نقول؟ ماذا

.مازحا السؤال هذا الشيخ سأله-  1
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لله ليلس لشلاب ربنلا ؛وعجللب وشللبابك صلباك أنقول: عن
ة تأخذ ولم لحيتك أطلقت صبوة« وقد بينملا العاملة، الثانوي

.والجهالة الجاهلية دياجير في غارقة كانت كلها الدنيا
أن نفسللك علللى مت حر وقد وتقاك، ورعك عن ؛نقول ماذا

لن المحللارم أرحامللك إحللدى بيللت مللن شللاي كأس تشرب
بنك؟ في يعمل زوجها

الشلليخ لللك شللهد وقللد وشللجاعتك جرأتللك عللن نقللول ماذا
رأى؟ بما قليل قبل سياف

عندها تتصاغر والله أخرى مواقف وكذلك رأى، ما رأينا وقد
آمنللت إذا العمالقللة، مواقفللك أمللام وتتقللزم الرجللال كبللار

كلهللا، بالللدنيا تبالي ول عرقلة أي تحقيقه دون ترى ل بشيء
عللن تبحللث والموت، الحياة وفي الرزق في الله على توكل

.مظانة الموت

متمثل وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول حديث رأيت وما
آخللذ رجل الناس معاش خير "من تميم كالشيخ شخص في

طللار فزعللة أو هيعة سمع كلما متنه على يطير فرسه بعنان
.مظانة" الموت يبتغي إليها

الجهللاد علللى تحللض وأنللت وغربا شرقا كلها الرض طوفت
أمللوال ملن اسللتطعت ملا وتجملع عليلله الملؤمنين وتحرض

صدقا ووقوفا دعما الجهاد لهذا النساء حلي ومن المسلمين
الطريللق بهللذا نفسك ربطت فقد ومحبة، عاطفة ، وإخلصا

قضلليت الطريللق، هللذا علللى وأنللت يأخللذك أن إل الله وأبى
إن فنحللن ومضلليت، قلوبنللا وأخذت ربك إلى ومضيت نحبك
تلقي أن الله ونرجو عليه فارقتنا الذي العهد على الله شاء
عليه. فارقتنا الذي بالعهد ربك

اليمللن إلللى مصر إلى نيجيريا من الخيرة رحلته كانت ولقد
ثلثللة أمريكللا فللي يبقللى أن قرر ولقد أمريكا، إلى قطر إلى

غللرام كيلللو تسعون ووزني إل إليكم أرجع لن( قال:  أشهر،
الشللهادة يرزقنللي الللله لعللل بنفسللي المعارك أخوض حتى
الرجللال وميللدان النزال مكر وفي والفخار العزة أرض فوق

.(

عشللرة وزني نقص ؛ يبشرني والخر الحين بين يتصل وكان
.غراما كيلو  عشرون..عشر  خمسة..غرامات كيلو
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لللدعوته يتسللابقون وبللدأوا أمريكللا فللي الشللباب بلله وعلللم
أنهم حتى بكلمته ويأنسون لخدمته به يحفون هم لمراكزهم

السبوع نهاية عطلة متواصل برنامجا محاضرات، له حجزوا
أكتللوبر، شللهر أواسللط عشللر، الحللادي الشللهر أواسط إلى

لمحاضللرة أشللهر بعللد ولللو حجللزا لهللم يجدوا لم والكثيرون
.تميم للشيخ

مللن وبينكللم-  الللله إلى ومضيت المنية وافتك فلوريدا وفي
ودعه زوجتله دخلت عندما-  شهده - طويللة سلاعات بعلد ت
زوجلله  فللوقفت- بنفسلله هللذا شللهد الللذي طللارق أبو بينكم
وأنللت تركتنللا هناك، لقاؤنا ياسر، أبا يا الجنة إلى( له:  تقول

وثكللالى يتللامى وتركتنللا عليلله، النللاس يحسللدك موقف في
بطللل  يللا- تخللاطبه زوجه-  ياسر أبا يا تميم، شيخ يا وراءك،

، وداعللا عليهللم الحجللة وأقمللت الناس بلغت من يا السلم،
). بعده لقاء ل وداعا

معني - وهلو طارق أبو قال عينلاه ففاضلت( : -  بينكلم يس
وأخللذت ) ، وجهلله علللى تسلليل الللدموع وأخللذت بالللدموع،

بقيللة وجففللت جئللت ثلم وجهله علن الللدموع تجفلف زوجله
الدموع.

نللراه أن الخللامس اليوم هو هذا المدة، لطول أخشى وكنت
لللم العللالمين رب لللله والحمللد ، شلليء له حصل أو تغير قد

الجنلة في هناك روحه يحفظ أن وجل عز الله ونرجو ، يتغير
اء حيلث الجنلة فلي تسلرح خضر طيور حواصل في ثلم تش

كللذلك وجل عز الله ونرجو ، العرش تحت قناديل إلى تأوي
تحفللظ أن الللدنيا فللي رب يللا دينك حفظ الجسد هذا أن كما
غيره. حفظت كما يلقاك حتى القبر في الجسد هذا

   الخوة:     أيها     يا

وأفللل الشللامخ الطللود وغللاب بحماسلله، تميم الشيخ مضى
.البازغ النجم

قط مخلوق على بكيت أظنني ول قط بمثله أصبنا ما ووالله
الللله ونرجللو ، خيرا بك نظن أننا وعزائنا ، فراقه على بكائي

. وزيادة الظن حسن عند تكون أن

عليهللا فارقتنللا التي " ، الله إل إله ل"  تميم شيخ يا تنس ول
كذلك.  عليها فارقتنا التي " ، الله رسول محمدا"  تنس ول
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يرزقنللا وأن أجمعيللن لنللا يغفللر أن وجللل عللز الللله ونرجللو
.سبله في الشهادة

تسللعى كنللت الللتي الدولة تلك يقيم أن وجل عز الله ونرجو
- دولللة شللريعتها ظلل فللي تتفيللأ أن تأمللل وكنللت لقامتهللا

السلم- 

يختللم وأن أقللدامنا يثبت أن الله ونرجو ، الطريق على نحن
العلى. الفردوس في بك نلتقي وأن بالشهادة لنا

هذه تنزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد
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