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الرشيد ناصر بن الله عبد الشيخ؛ بقلم 

ًبششا الشششهيد الطاغوِت جنود قتلت ّيششاني متع تقبلششه المح
ٍة فششي اللششه ٍة إثششر مطششارد ّكششة، مداهمشش أن علششى زادوا فمششا بم

ًبا صاروا ّناه، ما على حصوله في سب سششبيل في وشهادته يتم
ّبله أن الله نسأل الله، ويرحمه. له ويغفر يتق

ٍد عن الحديث تقدم ّنهششا وبيششان الشهيد، أحكام من عد أ
ِته، بحياته منوطٌة ّنه ومو ّيت عن اختلف وأ ّنه أحكام في الم ل

ًتا. وليس حّي مي

الشششهيد تسششمية عششن النهششي اللششه كتششاب فششي جاء وقد
ّيت، َ عّز فقال بالم َولَ ْا وجّل:ّ { ُلو ُقو َتششُل ِلَمْن َت ْق َسششبيِل ِفششي ُي

ِه ّل َواٌت ال َيششاء َبششْل َأْمشش ِكششن َأْح َل ّ َو ُعُروَن}َ، لَ َ َتْششش َولَ َبّن { َتْحَسشش
ِذيَن ّلشش ْا ا ُلششو ِت ِبيِل ِفششي ُق ِه َسشش ّلشش ًتششا ال َوا َيششاء َبششْل َأْم َد َأْح ِهششْم ِعنشش ّب َر

ُقوَن}َ. ُيْرَز

ّقششبّ بششالميت، الشهيد تسمية عن الله فنهى ّنهم وع بششأ
ّننا أحياء ّهم عن الخرى الية في ونهى بذلك، نشعر لَ ولك تو

ّكششد ميت الشهيد أّن ّنهششم وعششّز جششّل وأ الحيششاة وذكششر أحيششاء، أ
ٍة ٍة بأمار ِره، الشرزق جريشان وهي لها، معروف ّيشن واسششتمرا وب

ّبهم. عند فهم وعل جّل عنده الشريفة الحياة هذه أّن ر

مشششرف بششن العزيششز عبششد قصششيدة علششى وقفششُت وقششد
ّبلششه العييششري يوسَف الشهيد الشيخ رثاء في البكري اللششه تق

قوله:ّ  منها واستوقفني

ّتى ماَت وما ُبُه الرَض أنهَك ح ًدا ضر ّوتها جها ًء ور دما
ُلوُمُه ُك

ِإن اللششه فّرق وقد يُمت، ولم ُقتل والشيُخ َفشش َأ بينهمششا:ّ {
ْو ّماَت ِتَل َأ ُتْم ُق ْب َل َق َلى ان ُكْم}َ، َع ِب َقششا ْع ِئششن َأ َل َو ّتششْم { ْو ّم ُتششْم َأ ْل ِت ُق
َلى النصوص. من ذلك ُتْحَشُروَن}َ... وغير الله ِل

ّيششا ليششس الشششهيد أّن علمنششا مششع َة ح المعروفششة، الحيششا
حيششاة تششوجيه فششي العلمششاء واختلششف بدنه، فارقت قد فروحه
ومعناها. الشهيد
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ُيحيششا ثششّم بقتله يموُت الشهيد أّن إلى ذهبّ من فمنهم
في جابر حديث عليه يدّل ما وهو البرزخية، الحياة قبره في

ولكششن أبششاه، أحيششا اللششه أّن ذكششَر وفيششه مششاجه، وابن الترمذي
البيهقّي عند عائشة عن آخر وجه من وُروي ضعيٌف الحديث

بالششذكر الحيششاة معنششى تأويل إلى ذهبّ من ومنهم غلٌط، وهو
ّذكر خششّص الشششهيد أن رأى مششن ومنهششم ونحششوه، الحسن بالشش
ّو وبيان لشرفه اختصششاٌص، بذلك له يكون أن دون منزلته عل

ّنما ًة حّي هو وإ في بما محتّجين المواِت، كسائر برزخيًة حيا
طششائر المششؤمن مالششك:ّ (نسشمة بشن كعبّ حديث من المسند

ٌع والحديث الجنة)، شجر في يعلق يصّح. لَ منقط

ِة الشششهيد اختصششاص وهششو الظششاهر على والكثر بالحيششا
ّلششت مششا وهششو مقتلششه، بعششد ّكششدته، اليششات عليششه د وجششاءت وأ

ِنه الحاديث كمششا الشهيد، يعيشها التي الحياة هيئة وبيان ببيا
ٍم جاءت ٍة له بأحكا ّيششت، عششن بهششا يختّص الحياة على مبني الم

عليه. والصلة وتكفينه تغسيله ترك من

ُكششّل عششّز قششوله ُينششافي لَ وهششذا ْفششٍس وجششّل:ّ { َقششُة َن ِئ َذآ
ْوِت}َ فإّن ْلَم هيد فشي النهشي ا ميته عشن الش ًتشا تس عشن لَ مي

ّنه القول وقششع وقششد البششدن، الششروح مفارقششة والموُت ماَت، بأ
ِد ّنه ريبّ، بل للشهي ًة حّي ولك ُع آخَر نوٍع من حيا حياة من أرف
ّتصلٌة الشهيد فروُح البرزخ، الطيششر أجواف وهو آخر، ببدٍن م
حششديث مششن مسششلم رواه الششذي الحديِث في جاء كما الخضر

ٍد ابششن ٍر أجششواِف فششي الشششهداء أرواح أّن وغيششره مسششعو طيشش
ٍر. خض

ّين، هو المعنى وهذا النششبي بششه فّسششر مششا هششو بششل المتع
صششحيحه فششي مسششلم روى فقد ؛ الية وسلم عليه الله صلى

ًقا أن ٍد ابن سأل مسرو َ اليششة هششذه عن مسعو َولَ َبّن { َتْحَسشش
ِذيَن ّلشش ْا ا ُلششو ِت ِبيِل ِفششي ُق ِه َسشش ّلشش ًتششا ال َوا َيششاء َبششْل َأْم َد َأْح ِهششْم ِعنشش ّب َر

ُقوَن}َ، ّنا قال:ّ ( أما ُيْرَز عليشه اللشه صشلى الله رسول سألنا إ
ّلم لهششا خضششر طيششر جشوف في "أرواحهم فقال؛ ذلك عن وس
ثششم شششاءت حيششث الجنششة مشن تسششرح بالعرش معلقة قناديل

القناديل.."... الحديث). تلك إلى تأوي

أرواحهششم، عليهششا تكششون الششتي بالهيئششة الحيششاة ففّسششر
انفصششالها والمششوت بالبششدن، الروح اتصال الحياة أّن ومعلوٌم

انفصششلت فروحششه وهششذا، هششذا الشهيد حال في فاجتمع عنه،
ّنه بذلك، ومات بمقتله بدنه عن ًتا ليس ولك جعششل أن بعششد مي
ٍر، جششوف فششي روحه الله بالبششدن متصششلة روحششه فكششانت طيشش

الجنة. في يسرحون بذلك وهم حياة، وهذه
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ّبل أن الله نسأل فششي الشششهادة ويرزقنششا شششهداءنا، يتق
سبيله.

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد على وسلم الله صلىو

الرابع / العدد الجهاد صوت مجلة؛ عن

)3(والجهاد التوحيد منبر

منبر التوحيد والجهاد
www.tawhed.ws

www.almaqdese.com
www.alsunnah.info

منبر التوحيد والجهاد
sw.dehwat.www

moc.esedqamla.www
ofni.hannusla.www


