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الميالد والنشأة

حســين رشــدي   / المجاهــد  المرحــوم  الحــاج  ولــد     °
حســين النخالــة )أبــو نضــال( فــي مدينــة غــزة بتاريــخ 
1951/8/13م، وفــي عمــر خمــس ســنوات انتقــل مــع عائلتــه 
ــوة  ــن اإلخ ــه م ــده، ول ــل وال ــبب عم ــس بس ــة خانيون لمدين
اثنــان وهمــا الحــاج األســتاذ / زيــاد رشــدي النخالــة )أبــو 
طــارق( نائــب األميــن العــام لحركــة الجهــاد اإلســامي فــي 
ــدي  ــان رش ــتاذ/ عدن ــاج األس ــر الح ــه األصغ ــطين وأخي فلس

ــد(. ــو العب ــة )أب النخال

°   فــي عــام 1956م استشــهد والــده أثنــاء العــدوان 
الثاثــي، وقــد رأى مشــهد استشــهاد والــده وأثــر فــي نفســه 
كثيــرًا ذلــك المشــهد المؤلــم، ثــم انتقلــت األســرة إلــى 
مدينــة غــزة وتربــى فــي بيــت أخوالــه مــن عائلــة الحســيني.

°   درس المجاهــد الكبيــر/ حســين النخالــة بمــدارس غــزة، 
وبعــد حــرب 1967م واحتــال الصهاينــة المجرميــن لغــزة 
التحــق بإحــدى الــورش ليتعلــم مهنــة الكهربــاء، وبعــد ذلــك 
بعاميــن اســتطاع أن يفتتــح ورشــة خاصــة بــه، وبــدأ يشــق 
طريقــه لرعايــة أســرته مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى القيــام 
ــجون  ــي الس ــل ف ــة المعتق ــاد النخال ــاج/ زي ــه الح ــارة أخي بزي
ــن  ــه م ــب من ــا يطل ــم كل م ــل بتقدي ــم يبخ ــة، ول الصهيوني
مســاعدات تجــاه األســرى، واســتطاع أن يبنــي منــزاًل بســيطًا 
ــه ولعائلتــه علــى قطعــة أرض كانــت تملكهــا والدتــه فــي  ل

حــي النصــر غــرب مدينــة غــزة. 

°   تــزوج الحــاج أبــو نضــال فــي عــام 1980م وأنجــب 
ــاء، خمســة منهــم ذكــور وأنثــى واحــدة وهــم:  )6( مــن األبن
)نضــال، محمــد، عمــر، عبــداهلل، الشــهيد محمــود وســندس(. 

°   تعــرض الحــاج المرحــوم/ أبــو نضــال لاعتقــال أكثــر 
ــة  ــث كان حلق ــي حي ــال الصهيون ــد االحت ــى ي ــرة عل ــن م م
ــه  ــب أخي ــى طل ــاء عل ــة بن ــجون الصهيوني ــن الس ــل بي وص
المابــس  لتزويــد  أو  المعلومــات  لنقــل  )زيــاد(  المعتقــل 
المخابــرات  جهــاز  لــدى  اعتقــل  كمــا  لألســرى.  والكتــب 
ــرات  ــدة م ــطينية ع ــلطة الفلس ــن الس ــي زم ــطينية ف الفلس

لفتــرات قصيــرة.

ــام  ــام 2014م ق ــوص ع ــان المرص ــة البني ــان معرك °   إب
ــو  ــوم/ أب ــاج المرح ــزل الح ــتهداف من ــي باس ــدو الصهيون الع
نضــال مــا أدى إلــى استشــهاد زوجتــه الســيدة أم نضــال )54 

عــام( وابنــه محمــود )19 عــام(.

°   التحــق الحــاج/ أبــو نضــال مــع إخوانــه وعمــل معهــم 
فــي مؤسســة مهجــة القــدس لرعايــة أســر الشــهداء واألســرى 

والجرحــى، ورافــق عــددًا مــن قــادة ســرايا القــدس.

°   كان لــه الــدور األول والرئيــس فــي بناء مســجد الشــهيد 
المجاهــد/ ماجــد الحرازيــن المجــاور لبيتــه فــي حــي النصــر 

ومســجد عســقان فــي مخيــم الشــاطئ. 



      لقد أبكرت يا قرة عيني ونور قلبي لقد أوجعت قلبي يا أبا نضال..
      أعذرنــي أبــا نضــال، فراقــك ثقيــل علــى قلبــي ال أدري هــل لغــزة طعمهــا 
ــتطيع أن  ــك.. ال أس ــر اتصال ــتطيع أن ال أنتظ ــف أس ــك.. وكي ــد رحيل األول بع

تغــادر بــدون أن أحتضنــك وأقبلــك وأودعــك وداع يليــق بقلبــك الكبيــر..

      أبــا نضــال األب واألخ والصديــق والحبيــب.. كنــت خيمــة روحــي وونيــس 
غربتــي يفاجئنــي فراقــك مــوتٌ علــى مــوت.. ويحزننــي أن أتلقــى خبــر رحيلك 
وأنــت تســكن روحــي. لمــاذا لــم تخبرنــي أنــك مغــادر هكــذا بــدون اســتئذان.. 
لــم تنتظــر حتــى صــاة الفجــر.. وكنــت أنــوي أن أكلمــك اليــوم ألطمئــن عليــك 
وأســمع صوتــك الــذي لــم يغــب عنــي منــذ كنــا صغــارًا.. كنــت غائبــًا حاضــرًا 

وحاضــرًا غائبــًا. ولكنــك كنــت دومــًا فــي القلــب.

      أبــا نضــال إننــي كلمــا أتأمــل نفســي اآلن تخنقنــي العبــرة وأدرك أي أخ فقــدت فتشــرق عينــي بالدمــوع.. عشــت محبــًا وبــارًا 
بأمــك وأهلــك ومخلصــًا إلخوانــك ولــكل مــن عرفــوك.. وداعــًا أبــا نضــال حتــى نلتقــي..

      اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهًا خيرًا من أهله.. واجعله مع الصديقين والنبيين والشهداء.

كلمة شقيقه الحاج / أبو طارق النخالة في رثاءه

قالوا عن الحاج المرحوم/ أبو نضال النخالة

°   األخ/ د. محمــد الهنــدي )عضــو المكتــب السياســي 
لحركــة الجهــاد اإلســامي(:

ــدًا،  ــه مجاه ــى حيات ــًا وقض ــادر راضي ــن غ ــى لم طوب
ودّع زوجتــه وابنــه، جلــدًا صبــورًا حامــدًا رغــم المصــاب 
الكبيــر وأقبــل علــى ربــه محتســبًا، ودّع آلمــه وحــج مخلصــًا 

ــًا. ــًا مرضي ــه راضي ــق برب ــق والتح ــت العتي ــى البي إل

°   األخ/ د. جميل يوسف )قيادي في الجهاد اإلسامي(: 
ســيفتقدك كل الذيــن يعملــون بعيــدًا عــن الدنيــا 
ويشــتاقون لألطهــر، كنــت دومــًا الحقيقــة والواجــب والعطــاء 
وســتظل دومــًا نســتحضرك فــي كل محطــات الصمــود نحــو 

ــه اهلل.  وج

°   األخ/ خالد البطش )قيادي في الجهاد اإلسامي(:
لــألخ  الكــرام،  النخالــة  آلل  التعــازي  أقــدم  مجــددًا 
الكبيــر العزيــز أبــو طــارق وأبنــاء الراحــل أبــو نضــال، وأبــرز 
ــز هــذا الرجــل صدقــه وإخاصــه وتواجــده فــي  مــا كان يمي
كل ســاحة ينبغــي أن تــراه فيهــا مــن أعــراس الشــهداء 
وســاحات التضامــن مــع األســرى، إضافــة إلــى دوره اإليجابــي 
البنــاء فــي اإلصــاح، مــا جعلــه مقربــًا مــن كل القلــوب فــكان 

ــوة. ــكل اإلخ ــي ول ــئ ل ــه مفاج فراق

°   األخ/ د. سمير زقوت )أستاذ جامعي(:
أخــي الحبيــب أبــو نضــال، للمــوت رهبــة وجــال، 
ــه  ــت في ــًا اجتمع ــوم صديق ــك الي ــوض، أبكي ــك ال تع صداقت
صفــات حــب الخيــر والوقــوف عنــد الحــق، لقــد كان فقدانــك 
انطفــاء لومضــة عمــل إنســاني، عشــت أيهــا الحبيــب لغيــرك، 
تمتــد حياتــه بعــد مفارقتــه لوجــه األرض، نتمنــى أن نلقــاك 

فــي جنــة النعيــم.

ــة  ــي لحرك ــب اإلعام ــر المكت ــهاب )مدي °   األخ/ داوود ش
ــاد اإلســامي(: الجه

أبــو نضــال ممــن نحســبهم أهــل صــاح وتقــوى، تميــز 
بخصــال طيبــة فــكان رفيقــًا حانيــا فــي الحــق، متفانيــًا فــي 
خدمــة النــاس واصــاح ذات البيــن، وأداء الواجــب االجتماعــي 
ــاء  ــي الوف ــوذج ف ــام نم ــا أم ــيرته تضعن ــع، وس ــاه الجمي تج
واإليثــار، ال تلتقــي بأبــي نضــال إال تجــده مبتســمًا يقبــل 
عليــك بــكل مــودة ومــا أن يحدثــك حتــى تلمــس همــًا يحملــه 
تجــاه الفقيــر والثكلــى والملكــوم، كنــت أراه ســباقًا فــي كل 

مناســبة دينيــة أو وطنيــة أو اجتماعيــة.



°   األخ/ خليل أبو هادي )أحد قادة سرايا القدس(:
ــال  ــو نض ــد األخ/ أب ــاص تج ــن اإلخ ــث ع ــا تبح عندم
الــذي لــم يغب عــن ســاحات الواجب، عرفنــاه أبــًا للمجاهدين، 
أبــًا للشــهداء، يطــوف فــي كل الســاحات، شــاركنا الحــزن 
والفــرح واألمــل، ال يعــرف الكلــل والملــل، رحمــه اهلل رحمــة 

واســعة وأســكنه فيســح جناتــه. 

°   األخ/ د. خضر عباس )أسير محرر وأستاذ جامعي(:
نقــف اليــوم لنرثــي أخ عزيــز وصديــق حبيــب، لــه 
مكانتــه المغروســة فــي القلــب، ال يســعنا أن نقــول فــي هــذه 
الذكــرى، أن الــذي مــات بحــق هــو نحــن فيــك والــذي عــاش 
ــات أخ  ــذه الكلم ــي ه ــى ف ــا ال نرث ــذا فإنن ــا، ل ــت فين ــو أن ه
وصديــق قــد فارقنــا فقــط، وإنمــا نرثــي أيضــًا حــال األحيــاء 

ــل األمــوات. قب

°   األخ/ محمد الحرازين )من كوادر الجهاد اإلسامي(:
األخ حســين النخالــة قــدوة ونمــوذج اســتثنائي فــي 
التضحيــة  فــي  ومتقــدم  االجتماعــي  والعمــل  العاقــات 

والصبــر وطاقــة فــي التحمــل والصبــر.

°   األخ/ أحمد أبو حصيرة )أسير محرر(:
يحتــرم  عاليــة،  أخــاق  ذو  صــادق  إنســان  كان 
المناضليــن، يحــب الخيــر للجميــع، أســأل اهلل لــه الرحمــة 

جناتــه. فســيح  يدخلــه  وأن  والمغفــرة 

°   األخ/ محمد الحسني )أسير محرر(:
يأتــي أول رمضــان ونفتقــدك أخــي وأنت فينا وســتبقى 
باســمك ولــك نصيــب مــن االســم كالحســين باإلخــاص 
والوفــاء لــكل المحبيــن لــك، وعهــدًا أن نكمــل الطريــق التــي 

بدأناهــا معــًا.

°   األخ/ محمود عطوة )أسير محرر(:
عندمــا تتشــابك الحــروف وتتناثــر الكلمــات ال أجــد 
أمــام مخيلتــي ســوى كلمــة حســين وكأنهــا تتفقدنــا، مــا زلنــا 

علــى العهــد يــا أبــو نضــال، نعــم مــا زلنــا علــى عهــدك.

°   األخ/ صالح شهاب )أسير محرر(:
بالخلــق  يمتــاز  ومعطــاء،  حميــم  وصديــق  أخ  كان 
الحســن، وكان ســند لــي وألســرتي أثنــاء اعتقالــي، حقــًا لقــد 

ــد. ــات الخل ــي جن ــاه ف ــو اهلل أن ألق ــب أدع ــدت أخ حبي فق

°   األخ/ ناصر الشيخ علي )أسير محرر(:
أبــو نضــال هــذا الرجــل الــذي أحببتــه، إنســان كبــرت 
بأخاقــه  عرفــه  مــن  كل  قلــوب  فســكن  إنســانيته  فيــه 

وتســامحه.

°   األخ/ طاهر السويركي )من كوادر الجهاد اإلسامي(:
لقــد فقــدت أخــًا عزيــزًا، فقــد كان لــي بمثابــة األب 
الموجــه واألخ الكبيــر والقائــد القــدوة، أرشــدني ووجهنــي 
فــي جميــع ثنايــا الحيــاه بحلوهــا ومرهــا، فرحمــة اهلل عليــك 

ــا حــاج أبــو نضــال.  ي

°   األخ/ غازي أبو جياب )مركز حقوق اإلنسان(: 
خســرنا بفقــدان أبــو نضــال رحمــة اهلل مكانــة وطنيــة 
ــي  ــا ف ــرديء بمثله ــن ال ــذا الزم ــود ه ــدر أن يج ــامية ن وإس
التواضــع واألخــاق وعفــة النفــس، أحبــه كل مــن عرفــه 
ووقــف علــى ســجاياه وأحــب هــو النــاس جميعــًا، تغمــده اهلل 
برحمتــه وســيظل اســمه محفوظــًا ال ينضــب فــي ذاكــرة كل 

مــن عرفــه.

°   األخ/ حلمــي موســى )محــرر الشــئون العبريــة فــي 
جريــدة الســفير اللبنانيــة(:

ــه  ــه ألخي ــع الســبعينيات مــن زيارات ــذ مطل ــه من عرفت
المجاهــد فــي الســجن، وصادفتــه بعــد تحررنــا، فــكان نعــم 
األخ والصديــق، تميــز بالنخــوة والطيبــة والوطنيــة فــكان 

ــة. ــة والرحم ــاذًا للمحب ــرنا م ــه خس ــق، بفقدان ــًا للح عنوان

°   األخ/ بديع المصري )مهجة القدس(:
ــر،  ــح البص ــريعًا كلم ــا س ــت، غادرتن ــهيدنا أن ــًا ش طيب
ــب،  ــا الطي ــك، أيه ــت ســنين عمــرك دون أن نكتفــي من طوي
عودتنــا أن نــراك بيننــا فــي كل وقــت، تتنقــل بيــن األماكــن 
ــوت،  ــث جث ــا حي ــر عليه ــافي األث ــهدها الش ــع ش ــة تض كنحل
الذيــن نحبهــم ومهمــا قلنــا لهــم أننــا نحبهــم فنحــن لــم نقــل 

شــيئًا.



°   األخ/ ياسر صالح )مهجة القدس(:
كل  فــي  مضحيــًا  مناضــًا  عرفتــه  عرفتــه  منــذ 
المجــاالت وقافــًا عنــد الحــق فــي كل الدوائــر، رحمــه اهلل 

جناتــه.  فســيح  وأســكنه  واســعة  رحمــة 

°   األخ/ محمد حميد )مهجة القدس(:
إلــى استشــهاد  أدى  الــذي  عقــب اســتهداف منزلــه 
بيتــه  وهــدم  محمــود،  الشــاب  وابنــه  زوجتــه  الســيدة 
ــد  ــزاء: »الحم ــم الع ــن ومراس ــاء الدف ــي أثن ــال ل ــل، ق بالكام
هلل رب العالميــن، إحنــا مــش أحســن مــن النــاس، إحنــا زينــا 
زي النــاس«. رحــم اهلل األخ والصديــق العزيــز/ الحــاج أبــو 
نضــال الــذي انحــاز بــكل مــا يملــك لخيــار المقاومــة والجهــاد 
ــن  ــاندة كل المقاومي ــن مس ــدة ع ــة واح ــف للحظ ــم يتوق ول
والمجاهديــن مــن أبنــاء شــعبنا رغــم التكلفــة الباهظــة التــي 

ــار.  ــذا الخي ــا له قدمه

°   األخ/ ياسر مزهر )مهجة القدس(:
ــي  ــاش ف ــن، ع ــن الصادقي ــبه م ــال أحس ــو نض األخ أب
زمــن صعــب، قــدم الواجــب علــى اإلمــكان ولــم تمنعــه 
الظــروف الصعبــة عــن القيــام بــدوره االجتماعــي، ألنــه كان 
ــى فكــر الشــهيد القائــد فتحــي الشــقاقي ورفاقــه  ينتمــي ال

ــة. ــاد والمقاوم ــوان الجه ــوا عن ــا زال ــوا وم ــن كان الذي

°   األخ/ طارق أبو علي )مهجة القدس(:
مقاومـًا  رجـًا  عرفنـاه  نضـال،  أبـو  الحـاج  اهلل  رحـم 
بداخلـه البـراءة والعفويـة والتواضـع، فـي رحيله قدم شـهادة 
الشـاهد علـى أن فلسـطين هـي الذاكـرة والمقاتـل واألمـل.

°   األخ/ عبد الرحيم البشيتي )مهجة القدس(:
ــنه  ــي س ــو ف ــن ه ــد م ــا تج ــذي قلم ــاء وال ــل العط رج
حاضــرًا فــي كل المياديــن، يجــوب أرجــاء قطــاع غــزة مهنئــًا 
ــن  ــاحات التضام ــه س ــهيد، فقدت ــًا بش ــرر أو معزي ــير مح بأس
مــع األســرى، رجــل يواصــل ليلــه ونهــاره إلعــاء رايــة الجهــاد 
والمقاومــة، ســيرتك تشــحذ هممنــا نحــو مزيــدًا مــن العطــاء 

رحمــك اهلل وأســكنك فســيح جناتــه.

°   األخ/ نضال النخالة )ابن الفقيد(:
ــا فقــد  ــرك غصــة فــي قلوبن ــي ت ــدي الغال ــدان وال فق
فقدنــا ســندًا لنــا فــي ضعفنــا، ومرجعــًا لنــا عنــد جهلنــا، 
ــا وإخوانــي مــن حمــل األمانــة وإكمــال  واهلل أســأل أن يمكنن

ــون.  ــه راجع ــا إلي ــا هلل وإن ــلكه وإن ــذي س ــق ال الطري

°   األخ/ عدنان النخالة )شقيق الفقيد(:
أبــا نضــال يــا صاحــب القلــب الكبيــر كنــت بمثابــة األب 
ــل  ــت جب ــد والكــره، كن ــت ال تعــرف الحق ــق كن واألخ والصدي

المحامــل فــي كل شــيء.

°   األخ/  م. علي النخالة )صاحب مكتب هندسي(:
نحــن فــي عائلــة النخالــة فارقنــا أبــو نضــال ونحــن في 
أمــس الحاجــة إليــه، فقدنــا علمــًا مشــرقًا فــي كل مــكان يزور 
القريــب والبعيــد يشــارك فــي أفــراح النــاس وأحزانهم، شــعلة 
ــة، يصعــب فراقهــا ولكــن هــذا قضــاء اهلل،  متوقــدة بالحيوي

وقــد رضينــا بالقضــاء والقــدر. 

°   األخ/ رضوان النخالة )مختار عائلة النخالة(:
إن عزائـي ألخـي وعديلـي الحبيـب أبـو نضـال النخالـة 
رحمـه اهلل تعالـى أن ألتقـي بـه في فـردوس ربنـا األعلى، مع 
النبييـن والصديقيـن والشـهداء والصالحيـن، فقـد كان نعـم 
األخ والحبيـب وضـرب المثـل عاليًا في تحمله استشـهاد زوجه 

وولـده وتدميـر بيتـه علـى يـد المجرميـن الصهاينة.


