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 المولد والنشأة:

 
 

م، في حي اسمه 1941في قرية تقع في الشمال الوسط من فلسطين اسمها سيلة الحارثية في لواء جنين عام  - رحمه هللا - ولد الشهيد عبد هللا عزام 
مد، حارة الشواهنة، واسم والده الحاج يوسف مصطفى عزام الذي وافته المنية بعد سنة من استشهاد ابنه، أما والدته فهي زكية صالح حسين األح

  بآل عزام، وقد وافتها المنية قبل استشهاد الشيخ عزام بسنة تقريبا  ودفنت في مقبرة الشهداء ببابي.من عائلة ثانية لها صلة قرابة 
وال  وعائلة عزام عائلة مشهورة أصال ، ولعل الشهرة التي حظيت بها هذه العائلة نتيجة بروز بطل من أبطالها وليث من ليوثها، يحمل الدعوة أ

 منذ صباه في طهره وصفائه وقربه من هللا تعالى.وهو في سن مبكر، عرف بين أقرانه 
درج الشهيد على أراضي القرية، فشب وترعرع في أحضان والديه، يسهران عليه، ويقومان برعايته وتربيته، وتنقل بين مرابع قريته وهو لم 

  يتجاوز في سنه العقد األول من حياته.
كنت  - وهي شقيقة الشهيد وقد تربى في كنفها  - ست كبقية الطفوالت، تقول لي والدتي إن المتتبع لحياة الشهيد وهو صغير يلمس أن طفولته لي

ع أقرانك أدخل على عبد هللا وهو في المرحلة االبتدائية وهو منهمك في دراسته ويطالع بين كتبه، فأقول له: يا أخي رفقا  بنفسك، لو ذهبت تلعب م
  . زيد على القول ليس وقته اآلنال ي - رحمه هللا  - الذين يلعبون ويرتعون، فكان 

 
  نبوغ مبكر:

بعة من كان الشهيد المعا  منذ طفولته المبكرة، فكان يتردد على أرحامه وأقاربه من أسرته، وكان أكثر ما يتردد على بيتنا وهو لم يتجاوز الرا
  والدي، وهو خال والد الشهيد، يقول: م وهو والد 1970وقد توفي  - رحمه هللا  - عمره، يقول لي جدي الحاج صالح محمود العزام 

  كان عبدهللا يدخل علينا كثيرا  وهو دون الخامسة من عمره، فكنت أمسك بأذنيه وأقول له:
نحسبه كذلك وال نزكي على هللا أحدا   - يا عبدهللا أذناك أذنا شملة (كناية أنه سيصبح شيخا ) وكان الحاج صالح مشهورا  بصالحه وتقواه وورعه 

 ذا كان يشهد له أهل المنطقة، إنها فراسة المؤمن (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور هللا).وهك - 
لك وهو ال المهم: ليس غريبا  أن يكون هذا النبوغ المبكر من الشهيد عبدهللا وهو لم يتجاوز سن البلوغ بعد، فقد شهد له أساتذته ومدير مدرسته بذ

، كما انخرط في صفوف الحركة اإلسالمية (اإلخوان المسلمون) وهو دون سن البلوغ، ولهذا ليس غريبا  أن يزال طالبا  في المرحلة االبتدائية
نرى المراقب العام لإلخوان المسلمين في األردن (أبو ماجد) يتردد على قرية الشهيد وهو في مراحله األولى من دراسته، وهو ال يزال في 

و ماجد بنفسه، ولقد زار قريتنا أكثر من مرة كي يرى شابا  صغيرا  في الصف السادس اإلبتدائي اسمه الصف السادس اإلبتدائى كما ذكر هذا أب
  عبدهللا عزام، كان يرى مخايل النجابة والذكاء تلوح على وجهه.

  إجماال  فقد اشتهر وذاع صيته وهو لم يتجاوز العقد الرابع من عمره.
 

 حمل الدعوة وهو صغير:
تاليا  للقرآن منذ نعومة أظفاره، وعرفه أقرباؤه وعشيرته وأهل بلده، وعرفته فلسطين، كان ال يضيع لحظة واحدة من وقت  لقد عرفناه مصليا 

 . فراغة، بل وصل األمر به أن يقوم الليل وهو في المرحلة اإلبتدائية المتوسطة
له: يا ولدي رفقا  بنفسك والزم فراشك واسترح، فيقول لها: وهل لنا تقول أمه الحاجة زكية: كنت أفيق في الليل فادخل عليه وإذا به يصلي، فأقول 
 من راحة للنفوس والقلوب إال بهذا? أي بالعبادة (أال بذكر هللا تطمئن القلوب).

 وقد غرس بفعله هذا حب قيام الليل والتهجد في نفوس أرحامه وأهله وعشيرته.
 لجماعة، ومدرسا  وواعظا  يقرع آذان المصلين بالذكر والموعظة الحسنة.وما كنت أراه إال مالزما  للمسجد يحافظ على صالة ا

أن يغار من الشهيد نظرا  إلقبال الناس على - وقد تتلمذت عليه في الكتاتيب قبل دراستي اإلبتدائية  - رحمه هللا- لقد بلغ األمر بإمام مسجد قريتنا 
ن العقد الثاني من عمره، وحاول أن يقف في طريقه بشتى الوسائل، وال زلت أذكر دروسه في المسجد يوم الجمعة وهو ال يزال شابا  صغيرا  دو

م وقبل دخول اليهود إلى الضفة الغربية حيث كانت دائرة األوقاف ال تسمح ألحد أن ي درس إال بإذن مسبق منها، ولكن 5691ذلك الموقف سنة 
ام المسجد أن يخيفه بعسكري أردني داخل إلى المسجد ليصلي مع الناس، فنزل الشيخ الشهيد لم يكن يلتفت إلى هذ األمر، فأذكر مرة حاول إم

توضأ اإلمام عن ظهر المسجد وقال: يا شيخ عبد هللا جاء العسكري... جاء العسكري، ولكن الشيخ الشهيد لم يلتفت لهذا الكالم، ودخل العسكري و
 شهيد.على مصف الوضوء ودخل المسجد وصلى ركعتين وجلس يستمع لدرس ال

 
 في مراحل دراسته وعمله:


