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إمتياز، تلقى الشهيد علوم اإلبتدائية واإلعدادية في مدرسة القرية، ثم واصل تعليمه العالي بكلية خضورية الزراعية، ونال منها دبلوما  بدرجة 
 ورغم أنه كان أصغر أقرانه في الكلية إال أنه كان أذكاهم، يقول لي والد الشهيد:

كان الطالب يتجمعون  - طولكرم- ان أصغر الطالب سنا  إال أنه كان أذكاهم، فكنت عندما أذهب لزيارته في خضورية الزراعية رغم أن عبد هللا ك
 فأقول لهم: نعم أريد عبد هللا. - ألنه كان أصغر أقرانه في الكلية  - حولي عندما أصل ويحيطون بي ويقولون: تريد الولد الصغير?! 

في منطقة الكرك، والسبب في ذلك إبعاده عن بلده ومسقط رأسه، نظرا   - جنوب األردن- عيينه معلما  في قرية أدر وبعد تخرجه من خضورية تم ت
وال  للخالفات التي كانت قائمة بينه وبين مدير الكلية، حيث كان الشهيد من األوائل ويعرفه القاصي والداني، ولكنه لم يكن يصبر على الضيم،

ال يعرف المهادنة بهذا، صلبا  في الحق بل أحد من السيف، مما أثار حفيظة المدير فتركت هذه الخالفات بعض  يقبل اللف والدوران، فكان
 الحساسيات التي جعلت مدير الكلية يثأر لنفسه، بأن يوصي بتعيين الشهيد خارج الضفة الغربية كعقوبة له.

لتقيت بمعظم المعلمين الذين كانوا معه يوم أن دعاهم على وجبة غداء في ) [قضاء جنين].، وقد ا1وبعد سنة من عمله نقل إلى مدرسة برقين(
 قريتنا، يقول لي أحدهم:

ما ينصرفون إن الشيخ عبد هللا يختلف عن جميع المعلمين بكثرة تالوته للقرآن، وكلماته الحارة التي يبعثها من بين جنبيه للطالب، إن األساتذة عند
من  يتناولون السندوشات ويشربون الشاي، إنه يذهب لوحده إلى إحدى غرف المدرسة وقد خلت - لى غرفتهمإ- من حصصهم إلى فترة اإلستراحة 

 الطالب، يقرأ القرآن وال يضيع لحظة واحدة من فراغه دون أن يستفيد منها.
أعماق نفسي حب دراسة الشريعة  لكن الشهيد لم يقف عند هذا الحد في التحصيل العلمي، فقد كان شغوفا  بدراسة الشريعة، حتى أنه غرس في

 وأنا صغير، وقد فكرت في دراستها وأنا طالب في الصف الثالث اإلعدادي.
 م.6691المهم: إنتسب الشيخ الشهيد إلى كلية الشريعة في جامعة دمشق ونال منها شهادة الليسانس في الشريعة بتقدير جيد جدا  

 
 صلة الشهيد بعلماء الشام:

راسته على خيار علماء الشام أمثال الدكتور محمد أديب الصالح، والشيخ سعيد حوى، والدكتور محمد سعيد رمضان تعرف الشهيد أثناء د
ي البوطي، ومال رمضان شيخ الشافعية في بالد الشام، وقد زار مال رمضان بيت الشهيد وقدم له الطعام فامتنع عن األكل، فقال له صاحبه الذ

فاستحيا وأكل، وقال: أنا ال آكل من طعام ابني الدكتور البوطي الذي يعمل استاذا  في كلية الشريعة، ألن راتبه من يرافقه كل من طعام عبد هللا، 
 الدولة التي اختلطت أموالها بالحالل والحرام مع المكوس وضرائب الخمر.

حياته بالشيخ مروان حديد المشهور بعداوته للطواغيت ولقد تأثر الشهيد بمثل هذه المواقف التي يظهر منها ورع العلماء، كما التقى الشهيد في 
 وجهاده لهم.

 
 جهاد الشهيد في فلسطين:

م حيث سقطت والشهيد يعيش داخل فلسطين، لم يرق للشهيد أن يعيش في ظالل اإلحتالل اليهودي ولقد رأيته 7691بعد احتالل الضفة الغربية 
فسه أنه يعيش مكبال  داخل عشه وقفصه، فصمم على الهجرة من فلسطين ليقوم بمرحلة يومها يتململ من هذا الوضع الجديد الذي رأى فيه ن

 اإلعداد والتدرب على السالح.
قد أثر على نفس الشهيد كثيرا ، مما جعله يأخذ لألمر أهبته  - وكأنها في نزهة- إن ما رآه بأم عينه وهو دخول الدبابات اليهودية إلى فلسطين 

 لذي يثأر فيه لدينه وربه وألقصى المسلمين.واستعداده، لذلك اليوم ا
األرض واآلن: فإن الفرصة سانحة للتدرب على السالح، بعد السماح للعمل الفدائي من أرض األردن، إذن البد من التفكير في األمر جديا  إلنقاذ 

 المباركة.
قيم في شقة في نفس الجبل غرفة في عمان، وفي ليلة هادئة، وإذا في هذا الوقت كان الشهيد يعمل معلما  في مدرسة التاج الثانوية للبنات، وكان ي

بصوت نشيد ينبعث منه الحماس، من أفواه بعض الشباب للقتال على أرض فلسطين، يقول الشهيد: فقلت في نفسي: أليس من العار عليك يا عبد 
 ?هللا أن يسبقك هؤالء الشباب إلى ساحات األقصى? من أولى بالجهاد منا

 ?شباب المسلم أولى بالدخول إلى فلسطين والوصول إلى روابي القدسأليس ال
خ، هي ذهب وقدم استقاتله، وانتقل فورا  بعائلته من عمان، من الشقة التي كان يسكن فيها مع عائلته إلى غرفة من طين!! غرفة واحدة، هي المطب

 غرفة النوم، وهي معدة لإلستقبال، وهي الحمامات.
يد مجموعة من الشباب وبمشاورة الحركة اإلسالمية في األردن اتخذوا قواعد لهم في شمال األردن، وبدأوا عملياتهم على فاستنهض الشيخ الشه

 اليهود في فلسطين.
 

 ردود الفعل من جهاد الشهيد:
جهاد يومها مستغربا ، وال زلت أذكر يوم أن جاءت مجموعة من األقارب، من بينهم والد الشهيد إلقناعه بالعدول عن طريقه، حيث كان ال

 !خصوصا  من موظف مؤهل يحمل شهادة، ألنه كان في نظر الناس أن الجهاد ال يقوم به إال العاطل عن العمل أو غير الموظف
وإذا  كان هذا في قرية الرصيفة حيث كانت تسكن شقيقته (أم محمد) فقال له والده: يا بني أنا كنت مؤمال  أن تكون من القضاة الكبار في عمان،

 مع الشباب في الجبال، وبدأ يبكي هو والوالدة.- بك تدور مع األوالد الصغار 
فهب الشهيد غاضبا  وقام من مكانه وقال: أنا أدعوكم إلى الجنة وأنتم تدعونني إلى النار (يا قوم مالي أدعوكم إلى  - وقد كنت جالسا - وأذكر يومها 

 النجاة وتدعونني إلى النار).
 )14(المؤمن: 

 و من يومها يرى أنه ال إذن للوالدين منذ أن كان مجاهدا  على أرض فلسطين.فه
 اما زوجته أم محمد: فقد ارتضت هذا الخط الجهادي الذي قبله الشهيد لنفسه وصبرت معه.

 ما بعد جهاده في فلسطين:
وكان قد انتسب إلى  - لقاعدة بيت المقدس (في مرو) حيث كان أميرا - يقرأ وهو في المغارة  - في فلسطين- كان الشهيد عزام وهو في ساحة الجهاد 

األزهر للحصول على شهادة الماجستير، وفي ظل هذا الجو كان يدرس، ثم تقدم لالمتحان وهو خائف من عدم النجاح، ألن القراءة كانت على 
جح في الماجستير، فأرسل الشهيد لهذا األخ قائال : الهامش، فأرسل الشهيد يومها ألحد اإلخوة في القاهرة أن يرسل له النتيجة، فأبرق له: إنك نا

إذا به أنت استحييت أن تقول إن معدلك مقبول وال يقبل في الدكتوراه، فأرسل للشهيد برقية ثانية أن تقديرك جيد جدا  وأرسل مخطط الدكتوراه! و
 األول على الدورة بكاملها.

 
 من معلم مدرسة إلى أستاذ جامعي:
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م أنهم يريدون معيدين، فتقدم فكان من ضمن المقبولين للتدريس في كلية الشريعة، فأصبح 0791يومها في أوائل سنة  أعلنت كلية الشريعة
م، فعاد مدرسا  في الجامعة 3791محاضرا  فيها، ثم أرسل بعد سنة في بعثة إلى األزهر للحصول على شهادة الدكتوراه، حيث حصل عليهاعام 

لدكتوراه التقى بآل قطب، وأخذ عنهم أخبار سيد قطب، وفترة سجنه وإعدامه، والفتن التي تعرضت لها الحركة األردنية، وفي فترة إعداده ل
 اإلسالمية أثناء اعتقال أفرادها.

 
 الموازين مقلوبة:

في المدارس الثانوية، أو   لما كان الشهيد في قواعد الجهاد كانت نظرة األقارب واألصدقاء تختلف تماما  عن نظرتهم له وألهله يوم أن كان معلما
 بعد أن أصبح استاذا  في الجامعة األردنية.

لقد تغيرت نظرات النساء تجاه زوجته وأوالده، واحترامهم لها ألنها كانت زوجة موظف، فأصبحت زوجة مجاهد تنتقل في الجبال مع األوالد 
 في نظر الناس. - مع الشباب- الصغار 

نساء األقارب لها، فقال لها: إطمئني أنت ستصبحين بإذن هللا خيرا  منهن في الدنيا قبل اآلخرة، ألن هللا لقد شكت زوج الشهيد من عدم زيارة 
  يقول: (والذين هاجروا في هللا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة)

 )14(النحل: 
 بركة الجهاد ال يعدلها وظيفة وال منصب وال مال.ويوم أن فتحت الدنيا على الشهيد وجاءت إليه طائعة أحست فعال  زوجته أن نعمة و

ذا  لقد أصبح راتب الشهيد عشرة أضعاف، ولكن البركة التي كانت تخيم على بيته (غرفة الطين) يوم أن كان مجاهدا  قد فقدت بعد أن أصبح استا
الشيخ في  ة والنعمة والبركة التي كانت تغمرهم أيام جهادفي الجامعة، فزادت تكاليف الحياة والكماليات، وفقد أهل الشيخ الشهيد السعادة الحقيقي

 فلسطين.
 

 نقلة إلى الوراء:
 نقلة غير طبيعة في إحساس الشهيد عزام وفي نظر المجاهدين الذين ذاقوا حالوة الجهاد. - في نظري- إن هذه النقلة من مجاهد إلى أستاذ جامعي 

ا  بإيصاد أبواب الجهاد في وجهه، وهو يعبر عن الجهاد بالنسبة للمجاهد بأنه كالماء للسمك، ذرع - رحمه هللا- ولهذا ليس غريبا  أن يضيق الشهيد 
 فمعاودة الشهيد إلى العمل الوظيفي، والحياة الروتينية نغص عليه عيشه، وكدر عليه صفو حياته.

وليس هذا هو الدور المنوط به، وقد سار في طريق ورغم أن الدنيا فتحت عليه وجاءته طائعة إال أنه يرى أن هذه ليست هي الحياة الحقيقية، 
أثرنا الجنة شوطا  كبيرا  وهو يرى نفسه اآلن يعود إلى الورا، بالرغم من أنه ربى جيال  في األردن، ومعظم من نلتقي بهم يقولون لنا: إننا ت

ى أروقة الجامعة األردنية التي شهدت له في محاضراته العامة بالشهيد، ولوال هللا ثم عبد هللا لكنا اآلن نرتع مع الضائعين، وإن كنا ننسى فال ننس
يل بهم نير والخاصة، وبصماته الواضحة فيها، وقد تربى على يديه مئات الشباب المسلم العائد إلى ربه، والذين كان يعدهم ليوم اللقاء مع العدو ليز

 اإلحتالل عن فلسطين، ويقيم بهم دولة القرآن.
 صله من الجامعة األردنية بقرار من الحاكم العسكري العام.ولهذا لم يمهل، فتم ف

 
 جهاده في أفغانستان:

 الحديث عن هذه النقطة يحتاج إلى مجلد كبير، لكننا سنلقي بعض الضوء عليها:
أى نورا  لمع فوق إلتفت الشهيد بعد فصله من الجامعة وإغالق أبواب الجهاد على أرض فلسطين عله يجد أرضا  يؤدي عليها عبادة القتال، فر

 أرض أفغانستان، فقال: لعل اإلنفراج يكون من هناك.
عند المسعى في الحرم أثر كبير في تصميم الشهيد  - الذي زار أرض الجهاد - وكان للقاء الذي تم بينه وبين الشيخ كمال السنانيري رحمه هللا

 وعزمه أن يحمل أمتعته ويتوجه إلى أفغانستان.
ة وجيزة في الجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم آباد، ليكون قريبا  من الجهاد األفغاني، وبدأ يتصل بأمراء الجهاد، ارتحل الشهيد وعمل فتر

 وتوثقت صالته بهم.
 ادوكان الشهيد قد جمع محاضراته في ثالثة أيام في األسبوع لينصرف بقية األسبوع للجهاد، ولما وجد أن هذه األيام التكفي ألمور الجهاد ع

 في يومين، ولما وجد أن عمله في الجامعة يعرقل سير جهاده استقال من الجامعة وتفرغ نهائيا  للجهاد. - في الجامعة- فحصر محاضراته 
دة من لقد تحول الشهيد بحق إلى قلب الجهاد على أرض أفغانستان وعقله المفكر، فهو الذي عرف بهذا الجهاد في العالم، وهو الذي نقله نقلة بعي

 د إقليمي محلي إلى جهاد إسالمي عالمي، حتى أضحى الجهاد وأخباره حديث السامر والناس في كل مكان.جها
جع وكان الشهيد ترسا  لهذا الجهاد، يدفع عنه مؤامرات األعداء وكيد األلداء الخصام، وتحول فكر الشهيد إلى مدرسة جهادية عملية أقضت مضا

تحول بفضل هللا أوال  ثم بمشاركته عمليا  في المعارك داخل أفغانستان إلى شخصية جهادية عالمية ال الظالمين والكافرين في أرجاء األرض، و
تبارى، بعد أن سرى حب الجهاد في دمائه وعروقه، وتغلغل في روحه، وصقلت نفسيته، ونضج واستوى على سوقه، حتى وصل به األمر أن 

ع سنوات، سبع سنوات ونصف في الجهاد األفغاني، وسنة ونصف في الجهاد في فلسطين، يصرح قبل استشهاده: ؛إنني أشعر بأن عمري اآلن تس
 .»وبقية عمري ليس له قيمة عندي

 ولهذا تآمر عليه أعداء هذ الدين ورصدوا حركاته وسكناته ثم قاموا باغتياله وتفجير سيارته في أكبر شوارع بيشاور وفي وضح النهار.
صبح دماء الشهيد عزام أجدى وأنفع لألمة اإلسالمية من مداد قلمه فاختاره هللا شهيدا ، وأخذ معه زهرتين من أن ت - في ظني  - لقد وصل األمر 

 أفالذ كبده (محمد وإبراهيم).
 لقد كنا نراه يوميا  قبل استشهاده يحمل روحه على كفه يعرضها على فاطرها أن يقبضها فرحا  مستبشرا ، لقد فرغت نفسه من حظ نفسه، وطلب

 لشهادة صادقا  فأعطيها، وتنسم الناس رائحة المسك من دمائه الزكية، ورأوا اإلبتسامة العريضة على وجهه عندما وضع في قبره، رحمه هللا
 وأنزله منازل الشهداء في عليين، إنه سميع مجيب.

 
 *شــهيد أحــيا الجــهاد  بدمـــه

 ].1989ديسمبر  2هـ الموافق 1410ولى جمادي األ 4التاريخ:  80[نشر في لهيب المعركة العدد: 
    قال تعالى:    من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال 

 )32(األحزاب: 
م اإلسالمي والمسلمون في شتى أرجاء لقد كان النبأ المزلزل الذي وقع على نفسي وماأظن أنني تلقيت خبرا في حياتي أشد منه ، لقد فجع العال

سيح جناته األرض وهم يتلقون نبأ استشهاد المجاهد وقائد مسيرة المجاهدين العرب في أفغانستان الشهيد الدكتور عبدهللا عزام  رحمه هللا واسكنه ف


