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 وال لبس. اختالطوضوح الرایة وتمیز الهدف دون  .5
 بناء القاعدة الصلبة التي حملت البناء كله. .6
 اإلستفادة من جمیع الطاقات. .7
 وزن األشخاص بالمیزان الرباني؛ بالتقوى. .8
 واقعیة.التربیة من خالل األحداث والحركة ال .9

 الجهاد. .10
 الثقة بنصر اهللا في أعماق النفوس. غرس .11
 األسوة الحسنة والقیادة العملیة بالتطبیق. .12
 .اقواإلشقالرفق واإلشفاق دون العنت  .13
 خاصة عبر التنقل من مرحلة إلى مرحلة. بعد نظر قیادته  .14
 .واالمتثالتلقي الصحابة رضوان اهللا علیهم األوامر للتنفیذ  .15

 :والعلمي تراث الشيخ الفكري
ــذین التقیــتهم ممــن یعرفــون الشــیخ ویحبونــه فــي حقیقــة األمــر ال  ولكــنهم ,كــم مــن النــاس ال

یعرفون من تراثه العلمي والفكري إال القلیل ظنًا من بعضهم  أن مؤلفاتـه تقتصـر علـى بعـض 
وغیرهـــا مـــن هـــذه الكتیبـــات التـــي  ثـــل: "آیـــات الـــرحمن فـــي جهـــاد األفغـــان"م ,الكتیبـــات القلیلـــة

;ت بشكل واسع.. انتشر 

ن مثل هذا التقصیر إما أن یكون بسـبب تخـاذل تالمذتـه فـي , إوبكل أسف ,ونحن إذ نقول
 ارـنشر هذا الفكر وٕاما أن یكون بسبب المنع من قبل جهات ال ترغب أصًال في انتش
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هذا التراث ، استكماًال لمالحقته بعد أن غاب تحـت التـراب, وهـذا بالتأكیـد یصـب فـي مصـب  
ـــة كمنعـــه مـــن مواصـــلة مســـیرته الجهادیـــة ،  ,التـــي لوحـــق فیهـــا وهـــو علـــى قیـــد الحیـــاة المرحل

 ولتوضیح ما یتعلق بتراث الشیخ الفكري والعلمي ال بد من شرحه بالتفصیل:

طرأت فـي ذهنـي فكـرة تقـوم علـى تجمیـع كـل مـا قالـه ومـا  ,بشهر تقریباً ;شهاده;قبل استشهاده
ة، فنصــت قلــیًال ثــم قــال: توكــل علــى اهللا، كتبــه، وقــد عرضــت هــذه الفكــرة علــى الشــیخ مباشــر 

تمكـن  التـي وفعًال بدأت على بركة اهللا، ولكـن بخطـوات بطیئـة، بـدأتها بتفریـغ بعـض األشـرطة
حیـث  ,الشیخ من تدقیق بعضها وأدخل علیها بعض التعدیالت، إال أن المفاجأة كانـت سـریعة

بل  ,ملحًا لتنفیذ هذا المشروع وبشكل لم نكن نتوقعه.. عندها أصبح األمر اختطفته ید المنون
ولهـــذا وضـــعت فیـــه ثقلـــي، وقـــررت أن یكـــون هـــذا  ,واجـــب التنفیـــذ علـــى الفـــور وبشـــكل جـــدي

 أن تتدخل به أي جهة من الجهات.  المشروع من أولى أولویاتي وتحت إشرافي المباشر دون

ین لـم الـذ ,خوةغت له بشكل كامل وقررت مع بعض اإلفقد تفر  ,ولما لهذا العمل من أهمیة
مركز الشهید عـزام إنشاء مركز خاص بهذا العمل سمیناه  ,یتجاوز عددهم أصابع الید الواحدة

وبعـد توفیـق اهللا تعـالى  ,یصدر عنه كل مـا یتعلـق بالشـیخ عبـد اهللا عـزام اإلعالمي, وقررنا أن
مــن هــذا ســرنا علــى بركــة اهللا تعــالى, و  وعلــىلمشــروع تــراث الشــیخ بــدأنا بوضــع خطــة مؤقتــة 

تضـــح لنـــا هـــذا األخـــرى حتـــى االفینـــة و مســـیرتنا فـــي هـــذا العمـــل كنـــا نقـــیم خطواتنـــا بـــین  خـــالل
مراحـل تنفـذ قمنا بوضـع خطـة شـاملة تتضـمن خمـس  ؛على ذلك اوبناءً  ,المشروع بشكل كامل

 متتالیة. على مدى سنوات ثـمانٍ 
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UˆÂ^;∞Â¯\;Ï÷tÖ∏\: ى أن یصدر عل ,أن یصدر خالل هذه المرحلة كتیبات بالحجم الصغیر
في كل شهر على أقل تقدیر.. وقد نجحنا والحمد اهللا في هذه المرحلة بإصدار  كتیب واحد

 -:)1من خالل تفریغ األشرطة( ,الكتب التالیة

 من الحجم الصغیر. ا) جزءً 27(عددها , التربیة الجهادیة والبناءسلسلة  
 .أجزاء من الحجم الصغیر )5( عددها, ي التآمر العالميف سلسلة 
 أجزاء من الحجم الصغیر.  )3( , عددهافي الهجرة واإلعدادسلسلة  
 أجزاء من الحجم الصغیر.  )3وعددها ( ,الجهاد فقه واجتهادفي  سلسلة 
) عـــدد صـــفحاته مـــا یقـــارب فـــي ظـــالل ســـورة التوبـــة مجلـــد بحجـــم (ریـــاض الصـــالحین 
 ) صفحة. 400(
 لصغیر.جم اصفحة من الح )300(ما یقارب  ,األسئلة واألجوبة الجهادیة 
 ) صفحة.100, أكثر من ("في السیرة عبرة"كتاب  
 , وهو یتحدث عن الشیخ تمیم العدناني."الطود الشامخ"كتاب  
 ."هدم الخالفة وبناؤها" 
 ."قصص وأحداث" 

„ |;]Ÿ;]Ÿ^;U∞Â¯\;Ï÷tÖ∏\;∫;‰ÅËd;~Ëç’\ 

 اً شـهید )250(بحجم ریاض الصالحین، جمع فیـه عـن حیـاة أكثـر مـن "عشاق الحور" 
استشهدوا على أرض الجهاد فـي أفغانسـتان .. نشـر جمیعـه عبـر مجلـة الجهـاد  اً عربی

 Iلشیخ;بالتواتر وعبر أعداد مختلفة بقلم الشیخ

                                                 
 ) عدد الصفحات تقدیري ولیس حصریاً.(1
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افتتاحیات مجلــة )أجــزاء مــن الحجــم الصــغیر.(4وعــددها( ,فــي خضــم المعركــة سلســلة 
 .الجهاد)

) أجــــــــــزاء مــــــــــن الحجــــــــــم 3(عــــــــــددها , كلمــــــــــات مــــــــــن خــــــــــط النــــــــــار األولسلســــــــــلة  
 .لهیب المعركة األسبوعیة) ةافتتاحیات نشر ,(الصغیر

 صفحة من الحجم الصغیر .  )100(, أكثر من "جهاد شعب مسلم" 

 صفحة.  )100(أكثر من  ",الدفاع عن أراضي المسلمین أهم فروض األعیان" 

... عبــارة عــن بعــض الــذكریات التــي كتبهــا الشــیخ أیــام قواعــد "مــن القلــب إلــى القلــب" 
حتى ال تضـیع (وقد نشرت عبر مجلة الجهاد تحت باب..  ردن,في أغوار األ الشیوخ

 ,صـفحة مـن الحجـم الصـغیر )100(.. وعـدد صـفحاته أكثـر مـن )فلسطین إلـى األبـد
 ورسائل موجهة لالنتفاضة الفلسطینیة بذكریات الشیخ في قواعد الشیوخومادته تتعلق 

. 

 الصغیر.عدد صفحاته أكثر من مائة صفحه من الحجم  ", لحق بالقافلة"إ 

عدد صفحاته أكثـر مـن مائـة صـفحة مـن الحجـم الصـغیر,  ,اإلسالم ومستقبل البشریة 
 ,نهیـار أوروبـا بفرعیهـا الشـرقي والغربـيوقـد تنبـأ فیـه الشـیخ با ,ام األردنألفه الشیخ أیـ

 .ولكنه توقع أن یكون انهیار الفرع الشرقي أسرع من الفرع الغربي 
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 .ألفه الشیخ أیام األردن ,صفحة )190(كثر من أ,"العقیدة وأثرها في بناء الجیل" 

سـها الشـیخ فـي الجامعـة األردنیـة درِّ عبـارة عـن مـادة كـان یُ ", تهذیب العقیدة الطحاویـة" 
) صفحة من الحجم 170یقارب( حیث طبعت على شكل كتیب ما ,وجدت بین أوراقه

 الصغیر.

منـــــاطق كتـــــاب یتحـــــدث عـــــن خطـــــر الشـــــیوعیة الـــــداهم علـــــى ال", الســـــرطان األحمـــــر" 
صـفحة مـن  )170(وعدد صـفحاته أكثـر مـن  ,ألفه الشیخ وهو في األردن ,اإلسالمیة

دة بــین المســلمین والشــیوعیین, تــاب معركــة شــدیالحجــم الصــغیر, وقــد أحــدث هــذا الك
 .خوة في الحركة اإلسالمیة في غزة كانوا فرسانًا لهذا المیدانواإل

زمـة وملا بـین أوراقـه لزمـة وجـدناه, عبـارة عـن م"األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر" 
إال أننا لم نضف هذه الملزمة األخیرة  ,نفس الموضوعب أخرى (بغیر خط یده) تتعلق 

 , فخرج الكتاب على هذا الشكل.ألننا لم نتأكد منها أنها للشیخ ؛لهذا الكتاب

ــاً "وصــیة الشــیخ"  م 1986كتبهــا عــام  ,، عبــارة عــن وصــیة قیمــة ومــؤثرة تــأثیرًا عاطفی
الكبیــر  وقــد كــان لهــا الــدور ,ت علــى شــكل كتیــب صــغیر یــوم استشــهاده مباشــرةوطبعــ

 المسلم ألرض الجهاد .في نفرة الشباب العربي و 
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عبارة عن كتاب كتبـه الشـیخ خـالل رحلتـه إلـى شـمال أفغانسـتان  ",شهر بین العمالقة" 
ًا یومــ )35(أكثــر مــن التــي اسـتمرت  ,م1988قاصـدًا  أحمــد شــاه مسـعود أواخــر عــام 

 .هدف توحید جهود القائد حكمتیار مع جهود القائد مسعودب

كتاب مثیر للجدل (في نظر البعض) عـن كرامـات  ",آیات الرحمن في جهاد األفغان" 
عدد صفحاته أكثر من  د أشرنا إلیه في الصفحات السابقة,وق ,الشهداء في أفغانستان

 الصغیر. صفحة من الحجم )180(

صـغیر, ومادتـه تتعلـق الحجـم ال أكثر من مائة صـفحة مـن ",وأحكام في الجهاد آداب" 
 بفقه الجهاد.

, وهـــذا ) صـــفحة مـــن الحجـــم الصـــغیر150(أكثـــر مـــن  ",الـــذبائح واللحـــوم المســـتوردة" 
ات مـــن القـــرن یثـــر تجوالـــه فـــي العواصـــم األوروبیـــة فـــي الســـبعیناب كتبـــه علـــى إالكتـــ

مـا دفعـه  ,وم المسـتوردةاللحـه أسئلة كثیرة حول حكم الذبائح و حیث وجهت ل ,الماضي
ـــة فـــي هـــذا الموضـــوع ن إلـــى لبنـــان الـــذاهبیخـــوة اإلوقـــد أعطـــى الكتـــاب ألحـــد  ,للكتاب
قد لعقد من الزمان دون أن یكون فٌ  م, إال أن الكتاب1978لطباعته هناك أواخر عام 

حیـث عثـر  ,اتیـبقـي األمـر هكـذا حتـى أواخـر الثمانین, و منـهأخرى لدى الشیخ نسخة 
ستشــهاده بأشــهر, وقــد دفعــه قبـل امنــه فـي رابطــة العــالم اإلســالمي الشـیخ علــى نســخة 

 ته حیث تم طباعته بعد استشهاده.طباعإلینا ل
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جـــدناها فـــي أوراق الشـــیخ فـــي بیتـــه عبـــارة عـــن ملزمـــة و   ,"عمـــالق الفكـــر اإلســـالمي" 
وقد أضفنا إلیها موضوعًا نشر  ,تعلق بسید قطب ومسیرته العلمیة والفكریةومحتواها ی

خر نشـر فـي آوموضوعا  ,عشرون عامًا على الشهادة؛ لة الجهاد تحت عنوانفي مج
علـى الشـیخ األلبـاني الـذي أتهـم الشـیخ رد فیـه م 1980 -1979المجتمع عـام  مجلة
 سید قطب بأنه یؤمن بوحدة الوجود. فیه

فــة اإلســالمیة أكثــر مــن مائــة كتیــب یتحــدث فیــه عــن الخال ",المنــارة المفقــودة"كتــاب  
 .صفحة

 ,منهــا خطبـــة عیــد األضـــحى ,تجمیــع لـــبعض المواضــیع عبـــارة عــن ",ئر النصــربشــا" 
 ,عن ضیاء الحـق رئـیس باكسـتان تحـت عنـوان (رحـل رجـل المرحلـة)وكذلك موضوع 

 ,بمناسـبة استشـهاد ضـیاء الحـقبخـط یـده حیث كتبـه الشـیخ وهذا الموضوع له قصه, 
ي المجلــــة خــــوة فــــن اإلإال أ ,فتتاحیــــة لمجلــــة الجهــــادالیكــــون  ,رئــــیس دولــــة الباكســــتان

 الزمــان یُعــدفــي هــذا ن الكتابــة عــن رئــیس دولــة عترضــوا علــى نشــره مبــررین ذلــك بــأا
مســیرة وبالتـالي یــؤثر فـي  ,ممـا ســیثیر حساسـیة أبنــاء الحركـة اإلســالمیة للحكــاممـدحًا 

علیــه مــن قبــل إدارة  رح الموضــوع للتصـویتلــذلك ُطــ ومنهجــه الفكـري الشـیخ الجهادیــة
مما كتبه الشیخ, فقد قمت  بعاده من النشر, وحتى ال یضیع أي شيءستالمجلة, وتم ا

 .وأضفت هذا الموضوع لهذا الكتاب
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یتحدث عن جذور حماس من عهد عمر بـن  , )1( "حماس الجذور التاریخیة والمیثاق" 
تحـاد الطلبـة المسـلمین الــذین أن بعـض شـباب ا كتابتـه,الخطـاب حتـى اآلن, ومناسـبة 

 ,أن یكتــب لهــم مقدمــة لمیثــاق حمــاس وا للشــیخ وطلبــوا منــهؤ جــا یعیشــون فــي باكســتان
وقــد  ,عبــر الفــاكسإلینــا أرســله إلــى الســعودیة و فكتــب الشــیخ هــذا الكتــاب خــالل ســفره 

ب المعركـــة) یـــوتـــم توزیعـــه مـــع النشـــرة اإلســـبوعیة (له ,نســـخة آالفطبـــع منـــه خمســـة 
طبـع منـه خمسـة وقـد  ,فـي جمیـع أنحـاء العـالم والمراكز اإلسـالمیة للعلماء والمحسنین

مرفقــة  )لهیـب المعركــة(الطریقـة مــع نشــرة بــنفس الكتــاب أرسـلت نسـخة أخــرى, و  آالف
وكــل ذلــك حســب  هــذا الكتــاب لصــدیق لــه حتــى تعــم الفائــدة. ن یعطــيمعهــا رســالة بــأ

 توجیهات الشیخ نفسه.

 ة قتل المسلم بغیر حق.كتیب صغیر یبین فیه جریم ",س المسلمةجریمة قتل النف" 
 كتیب یبین فیه بعض كرامات الشهداء. ",وبصائر للجهاد في العصر الحاضر عبر" 
 ."إعالن الجهاد" 
 ."إتحاف العباد بفضائل الجهاد" 
 ."أذكار الصباح والمساء" 

 
 

                                                 
 ن البد من ذكرھما باعتباري شاھداً على العصر الذي عشتھ بجوار الشیخھناك مالحظتان مھمتا )(1

 .الكتاب كان اسمھ الحقیقي حماس جذورھا التاریخیة ومیثاقھاأن  .1

ثاق) وكذلك كتب على الكتاب (إعداد) غضب الشیخ غضباً شدیداً عندما رأى الشیخ تغییر العنوان إلى (حماس الجذور التاریخیة والمیاً, فن الطبعة األولى كتب علیھا إعداد ولیس تألیفأ .2

یكن عند األخ جواب شاٍف أو مبرر مقنع وإنما على األخ الذي قام على إخراج الكتاب وقال لھ : من وكلك بتغییر العنوان ؟ وكیف كتبت على الكتاب إعداد ؟ ألست أنا الذي ألفتھ ؟ فلم 

 ا أن نترك العنوان على حالھ لعدم تمكننا من استدراك األمر خاصة بعد أن صدر الكتاب بھذا االسم, ووزع في أنحاء العالممنھ وبالتالي اضطررن كان اجتھاداً 
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لكتــاب المــأثورات للشــیخ  قــام بــه الشــیخ قیــعبــارة عــن تحق ",ورات بثوبــه الجدیــدالمــأث" 

 .حسن البنا
فـــي جامعـــة  -حـــول الطـــالق  –( بحـــث تخـــرج  ",نونالقـــاانحـــالل الـــزواج فـــي الفقـــه و " 

 .) 66دمشق عام 
 ."رات وأضواء على القومیة العربیةنظ" 
 ."ي الفقه والقانونالمرافعات فاإلجراءات و " 
یـــع مســـودات كانـــت بـــین أوراق عبـــارة عـــن تجم ,2, ج1حاضـــر العـــالم اإلســـالمي ج" 

 الشیخ.
 ."خط التحول التاریخي" 
 ."القواعد الفقهیة" 

 
]Ë›]lUÏË›]m’\; Ï÷tÖ∏\; U وذلك بجمع هذه السالسل  ,تتلخص هذه المرحلة باألمور التالیة

;-:بمجلدات بحجم ریاض الصالحین
   في ست مجلدات. )27(تم جمع سلسلة التربیة الجهادیة والبناء ال 
    أجزاء في مجلد واحد. )5(جمع سلسلة في التآمر العالمي ال 
   أجزاء في مجلد واحد. )3(د التم جمع سلسلة في الجهاد فقه واجتها 
   أجزاء في مجلد واحد. )3(تم جمع سلسلة في الهجرة واإلعداد ال 
   أجزاء في مجلد واحد. )4(تم جمع سلسلة في خضم المعركة ال 
 ) أجزاء في مجلد واحد. 3تم جمع سلسلة كلمات من خط النار األول الـ ( 

;
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UÏm’]m’\;Ï÷tÖ∏\;U]m’]l;UÏ¡ÊàÊ∏\;Ï÷tÖŸ 
ة من أربعة مجلدات بحجم مجلدات م جمع كل ما كتبه الشیخ وما قاله في موسوعة مؤلفت

تحت اسم: موسوعة (الذخائر العظام فیما أثر عن اإلمام الهمام الشهید  "القرآن ظاللفي "
 عبد اهللا عزام)، وكان على النحو التالي:

ÿÂ¯\;Å÷-\U;وصل عدد صفحاته أكثر من  ,عبر الكتیبات, جمع فیه كل ما كتبه الشیخ بیده
 ألف صفحة.
È›]m’\; Å÷-\U; من والنشرات جمع فیه كل ما كتبه الشیخ بیده عبر الصحف والمجالت

بلغ عدد صفحاته أكثر من ومقابالت صحفیة وغیرها,  -نشرة لهیب المعركة  – افتتاحیات
 صفحة.. 800

n’]m’\;Å÷-\U;عبارة عن مجموعة المجلدات ( اءجمع فیه كل ما یتعلق بالتربیة الجهادیة والبن
ویحتوي هذا المجلد على الخطب بلغ عدد صفحاته ألف ومائتي صفحة,  ,)الست

وهي عبارة عن  المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي كان یعقدها الشیخ في أماكن مختلفةو 
 تفریغ أشرطة.

√d\Ö’\;Å÷-\U;نوان واحد, وقد یصل التي ال تخضع لع ,جمعنا فیه كل ما تبقى من كتب الشیخ
خطب جمعة أو  تكان عبارة عن تفریغ أشرطة سواء ة,عدد صفحاته إلى ألف صفح

 .أو غیرها ,أو أسئلة وأجوبة جهادیة محاضرات

U; Ï¬d\Ö’\; Ï÷tÖ∏\; U]¬d\Ñ; مرحلة جمع ما قیل في الشیخ وما كتب عنه, وقد تم في هذه
 ,عبد اهللا عزام في عیون معاصریهسمیناه الشهید  ,المرحلة إصدار مجلد بحجم الموسوعة
 یخـصیة الشـوقد جمع فیها كل ما قیل عن شخ ,عبارة عن مرحلة من المراحل الخمس
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وقد  ,الخطباء وأمراء الجهاد وغیرهمدباء والشعراء و وحیاته وما كتب عنه من قبل العلماء واأل 
ثم ضممنا إلیه  صفحة )350(وصل تعداده أكثر من  ,أصدرنا الجزء األول بالحجم الكبیر

صفحة  )650(صدرا في مجلد واحد بحجم الموسوعة وصل عدد صفحاته إلى , الجزء الثاني
;;من الحجم الكبیر.

IIÏμ2’\;Ï÷tÖŸ;UÏâŸ]£\;Ï÷tÖ∏\;U]âŸ]| 
كان هناك تفكیر جدي بترجمة كتب الشیخ إلى لغة أخرى غیر اللغة العربیة، وقد وقع    

;دمنا بواقعین:یة إال أننا اصطنجلیز لى اللغة اإلاالختیار ع

∞Â¯\;√Õ\Ê’\;; Uفكنا إذا وجدنا من یجید العربیة اد المترجم الذي یتقن اللغتین معاً یجعدم إ ,
 I;بالعكساللغة اإلنجلیزیة و یجید  نجده ال

È›]m’\;√Õ\Ê’\; Uنجلیزیة تحتاج إلى تصریف ونشر، وهذا األمر إن طباعة الكتب باللغة اإل
ناحیة المادیة خاصة إذا تطلب األمر ترحیلها إلى الخارج  عبر البرید، یكلف كثیرًا من ال

ت دون ترجمة كتب الشیخ باللغة فكان هذا الوضع من أكبر العوائق التي وقفت أمامنا وحال
 اإلنجلیزیة.

ستقر الرأي بعد االستشارة واالستخارة وتوفیق اهللا فا ,وقد فكرنا ملیًا تجاه هذا الموضوع    
 التكالیف ولسهولة توزیعها في وذلك لقلة ,وم بترجمة هذه الكتب إلى اللغة الفارسیةعلى أن نق
، وبعد التوكل على اهللا استطعنا بإذن اهللا أن نترجم من هذه الكتب إلى اللغة نفسهاالمنطقة 

;Iشیخ % من مجمل ما صدر من مؤلفات الشیخ 80الفارسیة ما یقارب 
;
;
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;

كانت تواكب هذا ;;وكنا وال زلنا نشعر أن ید اهللا;Gشیخ;هذه خالصة ما یتعلق بكتب الشیخ
, بعد توفیق اهللا وًال وأخیرًا هللا أاألمر كله  العمل، الذي لیس لنا فیه حول وال وقوة، ویرجع

الذي ضحى بدمائه ودماء أبنائه من أجل هذه األمة كما نظن لصدق هذا الرجل وذلك 
 ودینها وأرضها وعرضها...

ي عن تراث الشیخ الفكري والعلمي ال بد من اإلشارة إلى أن عدد وقبل أن أختم حدیث   
 ,أشرطة تقریباً  306أشرطة الكاسیت التي تخص الشیخ من خطب ومحاضرات وصلت إلى 

هللا أن نجمعها من أماكن متعددة, إال أن هناك أشرطة لم نتمكن من جمعها استطعنا بحمد ا
 خاصة في البلدان التي زارها.

من خطب الجمعة والمحاضرات التي  ؛ب الخمسینفقد بلغت ما یُقر  ,یوأما أشرطة الفید
وقد كنا نحرص أن نضع خطبة جمعة ومحاضرة  ,تناولت القضایا التربویة الجهادیة وغیرها

;.على الشریط الواحد

U;ÏàÄ]â’\;Ï÷tÖ∏\;U]àÄ]à;ناك مرحلة خاصة تقوم على البحث كان من المقرر أن تكون ه
وتوجیه أبناء الجیل لنیل درجة الماجستیر فكر الشیخ عبد اهللا عزام االستنتاج ودراسة و 

 إال أن الظروف لم تسعفنا حیث عدت ,من هذا التراث الضخم الذي تركه الشیخ ةوالدكتورا
, في الفترة الواقعة ما بهتاناً ) سنة زورًا و 12(ي مباشرة وسجنت ألقي القبض علَّ إلى فلسطین و 

 تهام.ام, دون تهمة أو قضیة أو الئحة 2009إلى منتصف  1997بین عام 
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وننوه هنا إلى أمر مهم أن جمیع ما صدر عن الشیخ عبد اهللا عزام كان عبر مركز الشهید 

 ).1(عزام اإلعالمي

العلماء والمثقفین ومراكز الدراسات أن ندعو  وال یفوتنا هنا من خالل هذه الفرصة الذهبیة إال
عملوا جاهدین على إخراج هذه التجربة العظیمة من بطون هذه وأبناء الحركة اإلسالمیة أن ی

 إن شاء اهللا تعالى. ,المجلدات كي تستفید منها األجیال القادمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;
;

                                                 
) صدر بعض الكتب عن مكتب الخدمات أیام كنا نعمل من خالل مكتب الخدمات ولكن بعد استشھاد الشیخ بفترة وجیزة رأینا (1

 ً  خاصاً بھذا التراث وذلك نظراً لضخامة ھذا العمل. من المناسب أن ننشئ مركزاً إعالمیا


