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الشامخة القمة
العدناني تميم الشيخ رثاء في

عزام الله عبد الشيخ بقلم

بعممده، نممبي ل مممن على والسلما والصلةا ، وحده لله الحمد
وبعد:

وذروةا والبمماء، المجممد قمممة الشممماء، الممذروةا غممابت وفجأةا
لهمما، اسممتعداد دون الحممداث وداهمتنمما والسممناء، الفخممر

الطريممق علممى فتلفتنا والبليا الرزايا بوابل القدار وأمطرتنا
معجونممة وآلمهمما، بأحزانهمما ممزوجممة أشممجاننا وجدت حولنا

وعرقها. بدموعها

قل المقصود عظم إذابلدةا كل في الخلن من وحيد
المساعد

الجراحات الجديدةا الحداث تنكأ الجادةا على سيرنا وواصلنا
بعد.. تشف لم التي القديمة

أو غوروا صحبي حلفاء       والقنا والرزايا البليا إن
أنجدوا

الشمميخ تعطممي أن تقصممر تميم الشيخ عن الكتابة أن والحق
نزكممي ول كممذلك - نحسبه قط مثله رأيت فما حقه، الراحل

عنممه تسممطر أن تميممم الشمميخ علممى - وقليممل أحدا الله على
بمممدحه يلهممج أن عليممه كممثيرا وليس بمكارمه تتغنى السفار
 {والسممفار: الترحممال فممي الركبان بقصصه ويسلو البرار،
}.الخآرين في صدق لسان لي واجعل

الصممحيح: الحديث ولكن القلبية، بالسكتة برحيله فجعنا لقد
ورحمممة - غاضممب- للكممافر آسممف أخآممذةا الفجممأةا (ممموت

.. أقدارهم الفذاذ  يوف لم إن البيان ومعذرةا للمؤمن)،

عن الرزء جلل        والقوافي اليراعة ومعذرةا
يدق وصف
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العجالممة بهممذه الكلممات همذه تميمم الشيخ عن نكتب إذ وإنا
كامممل، مؤلممف فيممه يفممرد أن بممد ل إذ حقه، ياسر أبا لنبخس
حياته: من قبسات بعض سطور نكتب ولكننا

بيت من القدس في ما1942 سنة تميم الشيخ - ولد1
باشمما) واليمما (خآورشمميد جممده كممان إذ وحسب ونسب شرف

العثمانية. السلمية الدولة منقبل للقدس

ذ العدناني) ولقمد (محمد لمعا شاعرا والده - كان2 ب
معروفة. شعر دواوين وله شعره، في طوقان إبراهيم

سمموريا، إلممى فلسممطين سممقوط بعممد والده - ارتحل3
أيممدي علممى تميممم الشمميخ وتتلمذ الشهباء حلب في واستقر

أبممو الفتمماح عبممد الشمميخ تلميممذ أنممه يفخر وكان العلماء، كبار
غدةا.

وأطلممق سممنة حداثممة منذ السلمية بالداب - تمسك4
.متدينا شابا تجد أن عز زمن في العامة الثانوية في اللحية

دراسممته ليكمممل القمماهرةا إلى وتوجه الثانوية - أنهى5
أن إذ والقتصمماد السياسممة / كليممة شمممس عيممن جامعة في

فممي مرموقة مكانة ليحتل دراسته ينهي أن يؤمل كان والده
الدبلوماسي. السلك

المعممروف الجهمماد علممم علممى تعممرف القمماهرةا - في6
الشمميخ نفممس فممي فممانطبعت الحموي، حديد مروان الشيخ
والتحممدي والسمممو النفممة ومن والباء، العزةا شيم من تميم

مروان. الشيخ صفات من الكثير

فعممرض وعمماد الجامعيممة دراسته تميم الشيخ - أنهى7
ولكنممه العربي، البنك في مغر براتب عمل أرحامه أحد عليه
ثانويممة مدرسممة فممي مدرسمما يعمممل أن لنفسممه ورضممي أبى

زهيد. براتب خآاصة

وخآطبهمما صممالحة فتمماةا علممى تدريسممه أثنمماء - تعرف8
حياته. شريكة لتكون

شممركة فممي السممعودية فممي يعمممل أن له الله - يسر9
.B( للطيممران بريطانيممة  E.  C( نفمموس واطمممأنت مترجممما

كممانوا أن بعممد للمشممتريات مديرا فعينوه لمانته المسؤولين
أثمممان فممي صممدقه مممن ليتوثقمموا السممواق إلممى ينزلممون

المشتريات.
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/ السممعودية الممدفاع وزارةا مممع الشركة تعاقدت -10
فممي عممامل تميممم الشميخ وأصممبح الجويممة، الظهمران قاعمدةا

المسجد إمامة سلموه ولذا الديني اتجاهه فيها وبدأ القاعدةا
الجمعة. وخآطبة

الشرقية المنطقة في يتألق تميم الشيخ نجم بدأ -11
المتجه الشباب لنظار محطا المسجد وأصبح السعودية في
الله. إلى

فضماق فوسمعوه لمرواده يتسمع المسجد يعد لم -12
أضعاف أربعة أصبح حتى تدريجيا مساحته وزادوا بالمصلين
مساحته.

الفغمماني الجهمماد بقضممية تميممم الشمميخ اشممتغل -13
أممموالهم لنقممل بممه يثقممون المحسممنين، أنظممار محط وأصبح
الملييممن يجمع فكان الجهاد عن الخآبار لتلقي ثقتهم ومحل

إجممازةا فقضممى المجاهممدين، بيممن السممنوية إجممازته ويقضممي
ومممع بكتيمما فممي حقمماني الدين جلل الشيخ مع الولى السنة
الثانيمة السمنة إجممازةا وقضمى بالممذات، حسمن محممد القائد

لممدى خآطبة يلقي وكان بكتيا، في سياف الشيخ عند والثالثة
والثالثة. والثانية الولى زياراته من عودته

السممعودية فممي تميممم الشمميخ أشممرطة انتشرت -14
السممامر حممديث وأصبحت الركبان، بذكرها وسارت والخليج

الفغاني. الجهاد في الكرامات خآاصة

فممي الحسمماس ونمما قطممر إلى الشيخ انتقل ثم -15
يتوافممدون النمماس وأصبح الفغاني بالجهاد القطري الشعب

ومبممالغ الشممهداء مممن مجموعممة قطممر وقممدمت الجهاد، إلى
المال. من طيبة

رجوناه ثم طويلة فترةا النصار مأسدةا في رابط -16
عني وحمل مشكورا فقبل الخدمات مكتب إدارةا يستلم أن

ويوضممح الجهمماد عممن يممذب الرض فممي ف وطممو ثقيل حمل
لم ولية تجد قلما الشمالية أمريكا ففي عنه، وينافح صورته
وفنممزويل كنممدا ثممم ، طيبمما أثممرا فيهمما تميممم الشمميخ يممترك

وقطممر والسممعودية ومصممر واليمممن ونيجيريمما والبرازيممل
القطار. من كثير في الشارع حديث فأصبح وبنجلديش،
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في / فلوريدا أورلندو في القلبية بالسكتة - توفي71
ما.18/10/1989 الموافق ه1410الول/ /ربيع17

منها: وفاته بعد كثيرةا كرامات له حصلت -18
زوجتممه وقفممت عندما  ساعة،84 مب وفاته بعد أ- بكاؤه

الخآير. الوداع تودع
وفاته. من يومين مرور رغم جسده ب- لين

الذي المكان أرجاء بها عبقت عطرية رائحة ج- خآروج
فيه. جي س

الشمميخ عليممه وصمملى أمريكمما مممن جثته أحضرت -19
العممرب المجاهممدين من غفير جمهور جنازته ع وشي سياف

فيهمما: (لقممد قممال رائعة كلمة سياف الشيخ وألقى والفغان،
قويممة)، جبهممة سممقوط مممن أكممثر نفسي على شهادته نبأ أثر

حارةا. بكلمات ياسر الكبر ابنه وودعه كلمة عليه وألقيت

فممي بممه وجمعنمما واسممعة رحمممة تميممم الشمميخ اللممه رحممم
العلى. الفردوس

هذه تنـزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد
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