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 داءــــاإله
 "رمحهمــا اللــه" اءــــــــــبــي األحـــــدتـــــــدي ووالــــــى روح والــــــــــإل

 رابَ فلســـطنيــم الزكيــةِ تــائهـوا بدمن روّــهداء الذيــــإىل الش

 اهد الدكتــور عبد اهلل يوسُف عــزامإىل روح  الشهيد اجمل

 انــــفى الدهشــــؤاد مصطــد فــــاهــد اجملــهيــإىل روح الش

 اللـــون االحتـجــــي ســـال فــــرى األبطـــى األســـإل 

 انــــدهشــعبان الـــــرر منذر شـــي احملــــ خ إىل

 اتيـــــــة وبنـــذيفــــي حـــرتي  وابنـــى خســـإل 

 انـــــات  وليــــح  وجنـــــة  وتسبيــملــبس

 زاءــــواتي األعـــواني وخ ـــى إ ـــوإل

 هذا البحثإليهم مجيعاً خهدي 

 

 الباحث:
 الدهشانخليل  عبانسائد ش 

 



 ث 

 شكر وتقدير

نجازه, حمدًا يليق بجالله وعظيم سلطانه وصلِّ  أعاننيالحمد هلل الذي  على كتابة هذا البحث وا 
 اللهم وسلم وبارك على عبده ورسولِه وبعد: اعتراًفًا ألهل الفضل بفضلهم وانطالقًا من قوِل اهلل تعالى

 َِوَمْن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسه وقول النبي(,04آيه:)النمل  ( ِالناس اهلل ال يشكرِ  من ال يشكر).(1) 
بخالص الشكِر والتقدير إلى الجامعة اإلسالمية هذا الصرِح العلمّي الكبير, وأشكر كلية  أتوجه

أصوِل الديِن وقسَم العقيدِة والمذاهِب المعاصرة, وأخص بالشكر والتقدير واالمتنان المشرف على هذه 
لما قام به من ُجهد كبير من   - حفظه اهلل -ستاذ الدكتور  صال  حسين الرقب الرسالة, فضيلة األ

قراءٍة ومتابعٍة وتوجيهاٍت سديدٍة ومالحظاٍت دقيقٍة ونافعٍة منذ أن بدأ هذا البحُث فكرًة حتى َنُضج 
 واكتمل, فجزاه اهلل عنا خير الجزاء.

فضيلة األستاذ اِء لجنة المناقشة, ِة الكرام أعضوال أنسى أن أتوجه بالشكر الجزيل لألساتذ
 -اهلل احفظهم – نافذ حسين حماد وفضيلة األستاذ الدكتور    محمود يوُسف الشوبكي,الدكتور

 لتفضلهما بالموافقة على مناقشة الرسالة  مما سيزيدها إثراًء وقيمًة علمية.

لما قام به من  "أبي عادل" الفاضل العميد  محمود سعيد عزام وأتقدم بالشكر الجزيل لألخ 
 توفيِر المادِة العلمية, ومساعدتي في إنجاز هذا البحث.

ِه بالُمراجعِة الُلغوية للرسالة, واألخ  أحمد مهدي اشكر األستاذ  محمد ُعمر الزغبي  لتفضلكما 
لما قام به من ترجمة  ,البلبيسي محمد   وائلستاذ واأل لما بذله من جهد في تنسيق الرسالة, ,أبو زور

 ملخص الرسالة.
والشكر موصول لكل اإلخوة الذين ما بخلوا علّى بالنص  واإلرشاد والتشجيع وأخص بالذكر 

وأخي الغالي  رياض شعبان  ,الدكتور  عبد الكريم حمدي الدهشان, والعميد  ماهر صال  بنات
الداعيَة   سمية شعبان  واخُص ِمنهنّ , ان الدهشان, وأخواتي الكريماتالدهشان وأخي العزيز  رائد شعب

 الدهشان.

 ,,والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

                                                 

, والترمذي في سننه 421, 1/ 1144أخرجه أبو داود في سننه, كتاب األدب, باب في شكر المعروف, حديث رقم ( 1)

مشذكا   فذي  , : حذديث يذ    -رحمذه    -وقذال األلاذا ي , , وقال الترمذذي حنذص يذ   4341قم حديث ر 333 /1

 .2/414 المصاب  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة:
إن الحمد هلل, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالناا, مان 

وأشهد أن ال إله إالَّ اهلل وحده ال شريك له, وأشاهد أن  يهده اهلل فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له.
 أما بعد:  محمدًا عبده ورسوله,

َبـِل اللَّـُه  عباده ال تعد وال تحصى, ومن أعظمهاا نعماة اإليماان قاال تعاالى: ىفإن نعم اهلل عل
قال  اتم األنبياء والرسل محمد ومّن علينا بإرسال خ (11)الحجرات:آيه  َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلْْلِيَمانِ 

ــَزك يتعااالى: ــِه َوُي ْم  َياِت ِِ ــْي ــو َعَل ْم َيْتُل ِِ ــْن َأْنُفِســ ْم َرُســواًل ِم ِِ ــي ــَث ِف ــْإِمِنيَن َِْذ َبَع ــى اْلُم ــْد َمــنَّ اللَّــُه َعَل ْم َق ِِ
ُِــُم اْلِكتَــاَب َواْلِحْكَمــةَ  وماان عظاايم نعمااه الخاصااة باألمااة اإلسااالمية تكفلااه  (160:آيااه ل عمران)ا  َوُيَعل ُم

نَّـا َلـُه َلَحـاِفُ ونَ بحفظ الدين إلى يوم القيامة, كما قال تعاالى:  :آياه ال عمران) َِنَّـا َنْحـُن َنزَّْلَنـا الـذ ْكَر َواِا
وقااد صاادق وعااده بتسااخير العلماااء العاااملين بالكتاااب والساانة فااي كاال زمااان ومكااان, وجعلهاام ورثااة  (160
العلم والعمل, فقاموا بما ورثاوا خيار قياام, فمقااموا الحجاة علاى خلقاه, يادعونهم إلاى  هعن ورثوا مد لمح

 دينهم الصحي , ويجسدونه بواقعهم, ويحمونه من كل الشوائب. 
 ومن هؤالء العلماء الذين اختارهم اهلل لتلك المهام العظيمة, الشيخ الدكتور عبد اهلل عزام.

 جهوُد الدكتور عبد اهلل عزام في نشِر الدعوةِ اإلسالمية.فرسالتي هي بعنوان: 

 اختياره: وأسباب البحثأهمية أواًل: 
 عبد اهلل عزام .الشيخ  جهود في في نشر الدعوة والجهاد ممثلةً  العلماء جهود إظهارُ  .1
 اإلسالمية في هذا العصر.  الدعوة الذي خدم لعبد اهلل عزام الوفاء .2
 الدعاة وحشد طاقات أجيال المسلمين للدعوة إلى اهلل تعالى. تحفيز همم .3
 .إبراز منهج عبد اهلل عزام الدعوي وبيان دوره الجهادي .0

 :البحث منِج ثانيًا:
 الوصفيُّ التحليلّي. أما المنهج المستخدم

  :: طريقة البحثثالثاً 
وتميياز الحاديث النباوي  مان كتاب السانة وذلاك بعزوهاا إلاى مظانهااتخريج األحاديث النبوية الشريفة  .1

 الشريف بوضعه بين قوسين بهذا الشكل ) (.



 ح 

, رقاام الحااديث ,الجاازء بااابعنااد ذكاار الحااديث أول ماارة يااتم ذكاار المصاادر وماان ثاام اساام الكتاااب وال .2
ذا تكرر الحديث ,والصفحة سابق تخريجاه فاي صافحة كاذا مان )يتم اإلشارة إلى ذلك فاي الحاشاية  وا 
 .(البحث

اسام المحقاق أو  ,اسام المؤلاف ,وذلاك باذكر اسام الكتااب ,كتاب كاماًل عند أول اقتباس مناهلتوثيق ا .3
ذتااااريخ النشااار ,رقااام الطبعاااة, دار النشااار, بلاااد النشااار ,م إن وجااادالمتااارج ا لااام يوجاااد للمصااادر أو , وا 

دون دار نشار, أو بادون , أو باو تااريخ نشار يكتاب بادون رقام طبعاة, أو دار النشار, أالمرجع طبعة
 .نشر, رقم الجزء, رقم الصفحة تاريخ

والجزء  التوثيق بذكر اسم الكتاب, اسم المؤلف, , يكوناالقتباس من نفس الكتاب بعد ذلكفي حال  .0
ذا كاااان االورقااام الصااافحة تاااب المرجاااع الساااابق ورقااام , اكقتبااااس مااان نفاااس الكتااااب بعاااده مباشااارة, وا 

ذا تكرر مر الصفحة  .الصفحةة أخري اكتب المرجع السبق نفسه, ورقم , وا 

وأوثقه في الحاشاية ن عالمتي تنصيص بهذا الشكل "  " , أضع النص بيفي حال االقتباس النصي .5
تنصايص, وأشاير فااي الحاشاية بلفااظ  ت, أمااا فاي حالاة االقتباااس باالمعني فاال عالمااالفاظ انظار دون

ذا تصرفت  .في النص فمذكر في الحاشية بتصرف انظر, وا 

بااذكر الصااحيفة أو المجلااة أو  والاادوريات يكااون التوثيااق فااي حااال االقتباااس ماان الصااحف والمجااالت .6
ذا تكااارر التااااريخ , العااادد,الدورياااة, البلاااد االقتبااااس مااان نفاااس الصاااحيفة أو المجلاااة أو , الصااافحة, وا 

 .سم الصحيفة أو المجلة أو الدورية, العدد, رقم الصفحةابذكر أكتفي  ,الدورية

 ,ن التوثيااق بااذكر يااوم وتاااريخ البحااث, يكااو (رنااتالعنكبوتيااة )اإلنت ةحااين االقتباااس ماان مواقااع الشاابك .1
ذا تكارر االقتبااس مان نفاس الموقاع, و اسم الموقع الذي تم االقتباس مناه لموقاع , اكتفاي باذكر اسام اا 

 .فقط وال اقتبس من اإلنترنت إال عند عدم وجود مصادر

 .في البحثاألعالم التي ورد الترجمة لبعض  .8

  السابقة: الدراساترابعًا: 
 وبعض الكتب. ,عن الشيخ عبد اهلل عزام علمية واحدة تتحدث وجدت رسالةمن خالل البحث والتحري 

" للطالاب إيااد معالم التربياة الجهادياة فاي ضاوء كتاباات الشايخ عباد اهلل عازام رسالة ماجستير " الرسالة:
فاي الجامعاة اإلساالمية عقل, تحدث فيها عن مفهاوم التربياة الجهادياة, وأهام المرتكازات التربوياة للجهااد 

 بغزة.



 خ 

 الكتا:

ملخص وهو كتاب  تمليف ابن أخته د. فايز عزام,", الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد" .1
هلل عزام من ميالده حتى استشهاده, وعالقته بالحركة اإلسالمية, عن حياة الشيخ عبد اومختصر 

هذه الدراسة تناولت ابراز دور الشيخ ومواكبته للصحوة اإلسالمية ومكانته بين العلماء, إال أن 
  عبد اهلل عزام في الجهاد في أفغانستان.

, تحدث عن الشيخ عبد اهلل " للكاتب حسني جرار الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد" .1
 من الناحية التاريخية بذكر صفاته ومواقفه في المعارك والجهاد في فلسطين وأفغانستان.

مواقف مختصرة للشيخ عبد  تناول فيه ,د.عدنان النحويللمؤلف احداث ومواقف " "عبد اهلل عزام  .2
 قضية فلسطين وأفغانستان. خاصةو  ,اهلل عزام في ساحة العمل اإلسالمي

الدكتور الشهيد عبد اهلل يوسف عزام شيخي الذي عرفت, تمليف ابن اخته محمود سعيد عزام,  .3
تناول تجربته مع الشيخ عبد اهلل عزام ومقتطفات من تاريخه ورحالته وعالقاته الدولية, ومواقفه 

 الجهادية في فلسطين وأفغانستان. 

عبد اهلل يوسف عزام, تمليف محمود قطوف من أعماق التجربة التربوية والفكرية للشيخ الشهيد  .0
 عزام, تناول بعض تجارب وأفكار الشيخ عبد اهلل عزام التربوية.  

ظهار جهود الدكتور  المالحظ بمن هذه الدراسات جميعًا مهمةومن  ولكنها تبقى غير كافية في إبراز وا 
 ر واألمصار.وبيان منهجه الدعوي في نشر الدعوة اإلسالمية في جميع األقطاعبد اهلل عزام 

 :خامسًا: مميزات هذه الدراسة
 بالرغم من أهمية الدراسات السابقة وفائدتها إال أن هذه الدراسة تميزت بما يلي:

  .الشيخ عبد اهلل عزام وجهوده في نشر الدعوة اإلسالميةدور تناولت الدراسة  .1

 بيان أثر جهوده الدعوية والجهادية على العالم اإلسالمي والعالم الغربي. .2

 أبرزت الدارسة عقيدة الشيخ عبد اهلل عزام السلفية.  .3

بينت الدراسة صفات ومالم  المنهج الذي يدعو إليه الشيخ عبد اهلل عزام لنشر الدعوة  .0
 اإلسالمية.

 أشارت هذه الدراسة إلى موقفه من خصوم الدعوة اإلسالمية, وتبيين مساوئهم, وكشف زيفهم. .5

 عزام المستقبلية للدعوة اإلسالمية والخالفة اإلسالمية. أبرزت الدراسة رؤية الشيخ عبد اهلل .6

 .من أهل السنة والجماعةوالعلماء وقادة المجاهدين الدعاة مع  انسجامه الفكري ىإظهار مد .1

وتطبيق ذلك على اإلصالح وتوحيد األمة اإلسالمية بينت الدراسة منهج الشيخ عبد اهلل عزام في  .8
  ي لجمع شتات المسلمين.أرض الواقع  في إطار العمل الجماع



 د 

قامة الخالفة, الشواهد بمن المستقبل لهذا الدين أبرزت هذه الدراسة األدلة والنصوص و  .9 وا 
 لتكون منارة لألجيال القادمة. اإلسالمية

  بينت المنهج الدعوى الذي  يجب على الدعاة  ان يسلكوه خالل عملهم الدعوي والجهادي. .14

 :البحث : خطةسادساً 
 موزعة على النحو التالي: وخاتمة فصول, ستةو  مقدمة,اشتمل هذا البحث على: 

 وطريقـة البحـث، والدراسـات، البحـث ومـنِج اختيـاره، وأسـباب البحـث أهميـة تضـمنوت :المقدمـة 

  ثم خطة البحث. السابقة،
 ويتكون من أربعة مباحث:، عصر عبد اهلل عزام وحياته: األول الفصل 

 ويتكون من المطالب التالية:, عبد اهلل عزامعصر  :األول  المبحث
 .: الحياة السياسيةالمطلب األول -
 المطلب الثاني: الحياة الثقافية. -
 المطلب الثالث: الحياة االجتماعية. -

 ويتكون من المطالب التالية:, شمتهون المبحث الثاني: حياته
 .المطلب األول: اسمه ونسبه وأسرته -
 .وتربيتاااهنشمتاااه  المطلب الثاني: -
 .المطلب الثالث: صفاته وأخالقه -
 استشهاده.المطلب الرابع:  -

  ويتكون من  المطالب التالية:, أعماله ومؤلفاته ث:الثال المبحث
 .المطلب األول: أعماله -
 .المطلب الثاني: مؤلفااااته -

 ويتكون من المطالب التالية:, : عقيدتهالمبحث الرابع
 السلف الصال .المطلب األول: اإلقرار بمنهج   -
 .المطلب الثاني: موافقته لعقائد السلف -
 المطلب الثالث: محاربته للبدع والخرافات. -
 .: عالقته بعلماء السلفالمطلب الرابع  -



 ذ 

 ويتكون من ثالثة مباحث:، مراحل دعوته :الفصل الثاني 
 ويتكون من المطالب التالية:, دعوته من خالل جماعة  :األول المبحث
 .حكم العمل في جماعةالمطلب األول:  -
 .المطلب الثاني: الدوافع للعمل في جماعة -
 .المطلب الثالث:  دعوته لألمة بااللتزام في جماعة -

 ويتكون من المطالب التالية:, موقفه من العمل الدعوي في جماعة :الثاني المبحث
 المطلب األول: التزامه و نشاطه بالعمل في جماعة -
  الخارجية في إطار جماعةالمطلب الثاني: نشاطه وجوالته  -

 ويتكون من المطالب التالية:, ته في فلسطين واألردن وأفغانستاندعو   ث:الثال المبحث
 .المطلب األول: دعوته في فلسطين -
 .المطلب الثاني: دعوته في األردن -
 .المطلب الثالث: دعوته في أفغانستان -

 

 من أربعة مباحث:ويتكون ، أهداف دعوته ووسائلِا ومستقبلِا :الفصل الثالث 

 ويتكون من المطالب التالية:, : أهداف الدعوةالمبحث األول
 المطلب األول: األهداف العامة. -
 األهداف الخاصة. المطلب الثاني: -

 ويتكون من المطالب التالية:, : وسائل الدعوةالمبحث الثاني
 المطلب األول: الوسائل المعنوية. -
 .المطلب الثاني: الوسائل المادية -

 ويتكون من المطالب التالية:, : أثر جهوده الدعوية في العالم اإلسالميالمبحث الثالث
 المطلب األول: أثر جهوده الدعوية على العلماء والدعاة. -
 المطلب الثاني: أثر جهوده الدعوية على القادة والمجاهدين. -
 : أثر جهوده الدعوية على عامة المسلمين.المطلب الثالث -

 



 ر 

 ويتكون من المطالب التالية:, مستقبل الدعوة اإلسالمية كما يراه عبد اهلل عزام :المبحث الرابع
 انتصار اإلسالم على من عاداه. المطلب األول: -
 .عودة الخالفة اإلسالمية المطلب الثاني: -

 

 ويتكون من أربعة مباحث:، منِجه في الدعوة َلي اهلل: الفصل الرابع 

 ويتكون من المطالب التالية:, الدعوي: صفات ومالم  منهجه المبحث األول
 المطلب األول: جمع العلم إلى العمل والقول إلى الفعل. -
 المطلب الثاني: الصبر على الدعوة إلى اهلل. -
 المطلب الثالث: التضحية والتفاني  في الدعوة إلى اهلل. -

 ويتكون من المطالب التالية:, : مبادئ الدعوة عند عبد اهلل عزامالمبحث الثاني
 المطلب األول: توحيد اهلل عز وجل وفهم العقيدة الصحيحة. -
 .المطلب الثاني: غرس روح الجهاد في قلوب الناس -

 ويتكون من المطالب التالية:, : تمثره بغيره من الدعاةالمبحث الثالث
 المطلب األول:  تمثره بالدعاة القدماء. -
 المطلب الثاني: تمثره بالدعاة المعاصرين. -

 ويتكون من المطالب التالية:, صفات الداعية كما يراها عبد اهلل عزام :المبحث الرابع
 .المطلب األول: الصفات الذاتية -
 المطلب الثاني: الدعائم العلمية. -

 

  ويتكون من أربعة مباحث:، جِود عبد اهلل عزام الدعوية في التربية الجِادية :الخامس الفصل 

 ويتكون من المطالب التالية:, والمعنوية: جهوده في التربية الروحية المبحث األول
 المطلب األول التربية الروحية. -
 المطلب الثاني:التربية المعنوية. -

 ويتكون من المطالب التالية:, جهوده في اإلعداد و التدريب العسكري الثاني: المبحث
 المطلب األول: اإلعداد المعنوي. -
 المطلب الثاني: اإلعداد المادي. -



 ز 

 ويتكون من المطالب التالية:, جهوده في توحيد المجاهدين  في أفغانستان: المبحث الثالث
 المطلب األول: محبة األفغان للعرب. -
 المطلب الثاني: اإلصالح بين المجاهدين األفغان. -

 ويتكون من المطالب التالية:, أثر جهاده في العالم اإلسالمي :الرابع المبحث 
 .المطلب األول: أثر جهاده على المسلمين -
 .المطلب الثاني: أثر جهاده على الكيان الصهيوني -

 ويتكون من ثالثة مباحث:، موقفه من خصوم الدعوة والجماعات اإلسالمية :الفصل السادس

 ويتكون من المطالب التالية:, موقفه من خصوم الدعوة: المبحث األول
 .المطلب األول: القومية -
 .المطلب الثاني: الشيوعية -
  .العلمانيةالمطلب الثالث:  -

 ويتكون من المطالب التالية:, : موقفه من حزب التحرير وجماعة الدعوة والتبليغالثانيالمبحث 
 المطلب األول: حزب التحرير. -
 .المطلب الثاني: جماعة التبليغ والدعوة -

 ويتكون من المطالب التالية:, : موقفه من حركة  المقاومة اإلسالمية )حماس(المبحث الثالث
 ألول : موقفه من حركة  المقاومة اإلسالمية )حماس(. المطلب ا -
 المطلب الثاني : موقف حركة حماس من الشيخ عبد اهلل عزام. -

 .أهم النتائج  والتوصيات والفهارس ىمل علتتشو : الخاتمة 
 ،، واهلل خسأل الرضا والتوفيق والقبول

 

 الباحث: 

 الععشانخ  ل  ائع شعبان  
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 الفصل األول:
 عصر عبد الله عزام وحياته

 المبحث األول :  عصر عبد اهلل عزام.

 المبحث الثاني :  حياته ونشأته.

 المبحث الثالث:  أعماله ومؤلفاته.

 المبحث الرابع :  عقيدته.
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 المبحث األول:
 عصر عبد الله  عزام

 

 : الحياة السياسية. األول المطلب

 المطلب الثاني : الحياة الثقافية.

 .االجتماعية: الحياة المطلب الثالث
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 المبحث األول:
 عصر الدكتور عبد اهلل عزام 

لما كان من الصعب فهم دور الدكتور عبد اهلل عزام الدعوي والجهادي فهماًا صاحيحًا, دون          
البااد ماان اسااتعراض  ؛ لااذاسااائدة فااي فلسااطين واألردنتحاايط بااه وكاناات معرفااة الظااروف التااي كاناات 

الحياااة السياسااية والثقافيااة واالجتماعيااة فااي الفتاارة التااي عاشااها الاادكتور عبااد اهلل عاازام إللقاااء الضااوء 
وشخصاايته الدعويااة والجهاديااة, ودوره فااي التاامثير فيهااا,  ,عليهااا, ومعرفااة ماادي تمثيرهااا علااى حياتااه

يادة  الجهاد ضد اإلتحاد السوفيتي في أفغانستان, وحمل لاواء التحاريض بالجهااد  حيث كان يتمتع بر 
باستنهاضااه ههاام الشااباب المساالم فااي العااالم  مسااتعينًا باااهلل عااز وجاال ثاامَّ  ضااد اليهااود فااي فلسااطين,

 اإلسالمي.  

قضاء جنين في  (1)".في قرية ) سيلة  الحارثية( م1901عبد اهلل عزام سنة "ولد الشهيد 
لمسلوبة, ويبنون فلسطين, لينشم وهو يري اليهود يشقون األرض المغتصبة, ويملكون المروج ا

م 1908 الفلسطينيين عام ن عمره, حتى زحفت أفواج الالجئينوما تجاوز السابعة م دولتهم وكيانهم,
 (2)وخارجها. إلي مواقع أخري في داخل فلسطين, إلي قريته, كما زحفت

خرج  ثمَّ , م1961وبقي في فلسطين يري المذاب  اليومية والتشريد والهجرة, حتى حرب عام        
أفغانسااتان وباكسااتان, ليبحااث عاان مااالٍذ يسااتطيع ماان السااعودية و  ثاام إلااى ,عبااد اهلل عاازام إلااى األردن

 ا اغتصب من أرضه.خالله أن ينهض بفكره, ويدافع مع إخوانه عمَّ 

         

 
 
 
 

                                                 

علااي رضااا النحااوي , الطبعااة األولااى, دار النحااوي للنشاار والتوزيااع,   , د. عاادنان( عبااد اهلل عاازام أحااداث ومواقااف1)
 .11ص م,1990 ,السعودية

 دار الضاااياء للنشااار والتوزياااع,, وة ومدرساااة جهااااد, حساااني أدهااام جااارارالشاااهيد عباااد اهلل عااازام رجااال دعااا :( انظااار2)
 .16ص  م,1990,عمان
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 المطلب األول:
 الحياة السياسية 

 :في فلسطين الحياة السياسيةأواًل: 

عاش في فلسطين والعالم اإلسالمي عدد كبير من الدعاة والعلماء والمجاهدين, ومان هاؤالء  
الدكتور عبد اهلل عزام, تلك الشخصية العظيمة التي لها أثرها الكبيار فاي العاالم اإلساالمي, ال يمكان 

فلساطين كال مان  عانجمل الحاديث مالسياساية التاي عااش فيهاا, وسااستجالئها إال بدراسة الظاروف  
ستة وعشرين عامًا, وفي األردن أربعة عشر  فلسطين حيث قضي فيواألردن وأفغانستان وباكستان 

 . رحمه اهلل عاما, وثمانية أعوام  في أفغانستان وباكستان, حتى استشهد هناك

طين ماان دون بااالد العااالم اإلسااالمي باامثر بعااد انتهاااء الحاارب العالميااة  األولااى  انفااردت فلساا
اسااتعماري ماازدوج, منهااا أثاار مباشاار, تجلااي فااي وقااوع  فلسااطين جاازءا ماان حصااة انجلتاارا عنااد تقاساام 

, أي مااااع نشاااوء دولااااة الكيااااان اً الغناااائم, وأثاااار غيااار مباشاااار, لاااام تظهااار نتائجااااه إال بعااااد ثالثاااين عاماااا
 ( 1)الصهيوني.

ي ظال التاممر العاالمي علاي الشاعوب المقهاورة كانت فلسطين هادف األطمااع االساتعمارية فا
والمظلومة, وقد بدأت سلسلة المؤامرات من انجلترا, وعندما وضعت استعمارها علي أرض فلسطين, 

م, وقاد عمال علاي 1919قامت بتعيين اليهودي )هربرت صموئيل( مندوبًا ساميًا علي فلسطين عام 
السااااتيطان والساااايطرة علااااي مرافااااق الدولااااة تثبياااات دعااااائم اليهااااود فااااي فلسااااطين ماااان خااااالل الهجاااارة وا

بريطانياااا قاااوانين صاااارمة مااان أجااال تهيئاااة اليهاااود إلقاماااة وطااانهم حياااث منعااات  الحساساااة, وفرضااات
الفلسطينيين من حمل الساالح, وفاي المقابال دعمات وزودت األحيااء الساكنية والمساتعمرات اليهودياة  

فكانت الكارثة  (2)العرب والسكان األكثرية.بالسالح والعتاد علي اعتبار أنهم أقلية تجب حمايتها من 
 ها منذ وقت طويل وهي إقامة  دولة لليهود في فلسطين.    لالتي خطط االستعمار 

  

                                                 

السااااتقالل بيااااان نااااويهض الحااااوت, الطبعااااة األولااااي, دار ا -الحضااااارة  -الشااااعب –القضااااية  -فلسااااطين :انظاااار( 1)
 .051,  056ص  ,م1991 ,للدراسات والنشر, بيروت

أ.عاارف  دار الهدي بدون رقم طبعة وتاريخ طبعاة, ,1952-1901النكبة الفلسطينية والفردوس المفقود  :انظر( 2)
 . 31 1العارف, 
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 :دور االستعمار البريطاني وهيئة األمم  في  قرار التقسيم
أيقنت بريطانيا بعد انقضااء ثالثاين عاماًا علاي وجودهاا فاي فلساطين أن ماا أسامته عصابة  "

باالنتاااداب مشاااروعًا فاشااااًل, وأن زماااام األماااور قاااد فلتااات مااان يااادها, رغااام الجهاااود التاااي باااذلتها  األمااام
إلرضاااء الفااريقين العربااي واليهاااودي, فلاام يعااد بإمكانهاااا أن تساايطر علااي الااابالد كمااا كاناات مسااايطرة 

  (1.)"عليها في أوائل عهد االنتداب

أن تنسااحب ماان المياادان كدولااة منتدبااة, وذلااك بتحوياال القضااية ماان وزارة  بريطانيااا اعتزماات
الخارجيااة البريطانيااة فااي لناادن إلااي هيئااة األماام فااي نيويااورك, وطالباات بعقااد اجتماااع لحاال المشااكلة,  
واجتمعااات الجمعياااة العمومياااة لهيئاااة األمااام المتحااادة بعاااد طلاااب بريطانياااا لاااذلك, وكاااان االجتمااااع فاااي 

م, وقررت اللجنة أنه يجاب علاي جمياع الحكوماات والشاعوب 1901سان سنة ني 28 بتاريخ نيويورك
أو القيام بمي عمل من شمنه أن  وعلي األخص سكان فلسطين االمتناع عن أعمال العنف والتهديد,

 (2).يعيق حل المشكلة

بواسااااطة ممثلهااااا فااااي مجلااااس األماااان فااااي األماااام  م 1901  11 13وأعلناااات بريطانيااااا فااااي 
الفلساطينيون هاذا م, وعنادما سامع 1908 5  15االنساحاب مان فلساطين  فاي  المتحدة, أنهاا قاررت

, وقام  عبد الارحمن عازام رئايس الجامعاة العربياة  بالطلاب رساميًا مان بريطانياا بعادم النبم لم يصدقوه
االنساااحاب فاااي الوقااات الحاضااار, وذلاااك لعااادم اساااتعداد الجياااوش العربياااة لمواجهاااة حااارب ماااع الفااارق 

وقاااد ( 3)."منظماااة والمسااالحة تساااليحًا جيااادًا, ولكااان اإلنجلياااز رفضاااوا اقتاااراح عااازاماليهودياااة المدرباااة وال
قاارار التقساايم الااذي يتضاامن تقساايم فلسااطين إلااي  م 1901 11 29أصاادرت األماام المتحاادة بتاااريخ 

وتبقااي مدينااة القاادس منطقااة دوليااة تتااولي إدارتهااا األماام ( 0)., واألخاارى يهوديااةما عربيااةدولتااين: أحااده
  (5).المتحدة

, بنااًء علاي طلاب الدولاة المنتدباة  عقدت الجمعياة العمومياة دورة خاصاةعند خروج بريطانيا 
علاااي حااال  ةلجناااة خاصاااة يعهاااد إليهاااا فاااي التحضاااير للمسااااعدللبحاااث فاااي تااامليف وتحدياااد صاااالحية 

ن لجناة دولياة  لتاذهب إلاي فلساطين تحات إشاراف مجلاس المشكلة, وقد قررت األمم المتحادة أن تكاوِّ 
لم اإلدارة مااان الحكوماااة البريطانياااة بعاااد إجالئهاااا. هكاااذا عالجااات األمااام المتحااادة قضاااية , وتتسااااألمااان

                                                 

 . 1 1 ,الفردوس المفقود, أ.عارف العارفالنكبة الفلسطينية و ( 1)
 .1 1المرجع السابق,  :انظر( 2)
 . 281ص, 1998, دار الشروق للنشر والتوزيع, فلسطين, د. تيسير جبارة الطبعة األولى ( تاريخ فلسطين,3)
  .281ص ,المرجع السابق :( انظر0)
إسماعيل احمد ياغي, بدون رقم طبعة, دار المريخ للنشر, . , دالفلسطينيةالتاريخية للقضية  ذورالج :( انظر5)

 .120ص, م1983,الرياض
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دولاة لليهاود,  فيهاا وبهذه الطريقة حكمت تقسيم فلسطين, وزرعات , ومصير شعب فلسطين,فلسطين
فحققت لالساتعمار باذلك هادفًا ظالماًا طالماا ساعي إلاي تحقيقاه فاي المنطقاة العربياة, ونفاذتِ بريطانياا 

 (  1).من خططها االستعمارية ماكرةخص خطة علي األ

وكااان لقاارار التقساايم المتقاادم ذكااره أسااوأ الوقااع عنااد العاارب, وأحساانه عنااد اليهااود, حيااث أخااذ  "
, إذ اعتباروه أول نصار وارعهم, وصلوات الشكر في معابدهمهؤالء اليهود يقيمون معالم الزينة في ش

   (2)". اليهودية في حقبة االمبراطورية اليونانيةتاريخ الطائفة , من نالوه منذ عهد المكابيين

قاام اليهاود دولاتهم علاي جراحاات الشاعب الفلساطيني, وماذابحهم فاي ديار ياساين, وكفار لقد أ
خف, وهدم القرى والمدن العربية الناس من بالدهم يدشر تقاسم, و    (3).معالمها اءوا 

يرمااي إلااي ضاام الجاازء العربااي ماان فلسااطين, إلااي شاارق  باان الحسااين وكااان الشااريف عبااد اهلل
, إذ أناااه هاااو الوحياااد مااان الزعمااااء العااارب آناااذاك الاااذي وافاااق علاااي مشاااروع م1931األردن مناااذ عاااام 

  (0).التقسيم, وظل يتطلع لتحقيق هدفه

تعمادة ماان وظال األردن يعتماد اعتمااادًا كبيارًا علاي بريطانيااا مالًياا, وكااان هاذا نتيجاة لسياسااة م       
ألنها قاعدة أمامية ويجاب أال يسام  لاألردن االعتمااد علاي ذاتهاا, حتاى ال  ؛قبل االنتداب البريطاني

فااي الااذي يترأسااه ضااابط بريطاااني "جااون جلااوب" يسااتغني عاان بريطانيااا, وكااان حصااة األسااد للجاايش 
 (5).الميزانية والفتات لبناء األردن

 :ردود فعل العرب والفلسطينيين

بت الاابالد عاان , فمضاار العليااا رفااض التقساايم, ودعاات األمااة إلااي إضااراب عااامهيئااة العربيااة "قااررت ال
وساار الشابان فاي مظااهرات صااخبة مناادين بساقوط االنتاداب وساقوط االسااتعمار العمال ثالثاة أياام, 

  (6)". االنجليزي, الذي جر البالد إلي هذه الهاوية

                                                 

 .158 -151,ص, 1991,بيروت,الطبعة األولى شفيق الرشيدات,-مصيرًا  -عبرة -تاريخاً  -فلسطين :( انظر1)
 .29عارف العارف, صفقود, أ.النكبة الفلسطينية والفردوس الم( 2)
, المؤسساة العربياة عباد الوهااب الكياالي, موسوعة السياساة, د. 331, تيسير جبارة , ص تاريخ فلسطين :( انظر3)

 .139  2م ,1991للدراسات, دارالشفق, بيروت لبنان, بدون رقم طبعة, 
 . 121, صة, د.إسماعيل احمد ياغيالجذور التاريخية للقضية الفلسطيني :( انظر0)
 .135  1 ,الكيالي د الوهابعب ,موسوعة السياسة :( انظر5)
 .32ص الفردوس المفقود, أ.عارف العارف, النكبة الفلسطينية و ( 6)
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, وباتات تشااكل العربااي اليهاوديجاوهر الصاراع م 1908وغادت القضاية الفلساطينية منااذ عاام        
وأصاب  تهدياد اليهاود علاي البلادان  ,سياسيًا واقتصاديًا واجتماعياًا وعساكريًا علاي العاالم العرباي خطراً 

 (1).العربية يزداد يومًا بعد يوم

فااس , وفااي نضااد االنتااداب البريطاااني معركااة حياااة أو مااوت يونفقااد خاااض العاارب والفلسااطين       
, لقد رفض العرب بكل إصرار االستعمار الصهيوني وبذلوا الكثير الصهاينة الوقت ضد المستعمرين

, وامتااد هااذا الاادفاع المرياار طيلااة ثالثااين عامااًا, وقااد ضااحيات ألجاال الاادفاع عاان حريااة وطاانهمماان الت
أثبت بكل وضوح جميع الفلسطينيين بالقول والفعل معارضتهم بدون أي تحفظ ألي عملية صهيونية 

وتاام تشااكيل لجنااة عسااكرية دعاات الشااباب القااادرين علااي ( 2).هاام وعلااي وطاانهمكاناات تجااري فااي بالد
, وتولي قيادته رئيس التطوع واالنخراط في جيش التحرير, وقد أسمته جيش اإلنقاذحمل السالح إلي 

 (3).اللجنة نفسها اللواء ركن إسماعيل صفوت باشا

 :م4418نكبة عام 

م, وبحماياة االنتاداب 1908نفذت القوات الصهيونية عدة ماذاب   ضاد الفلساطينيين فاي عاام        
 (0)ا., األمر الذي دفع الجيوش العربية إلى دخول فلسطين بغية تحريرهالبريطاني

, وهااذا باإلضااافة إلااي بكثياار ماان ذي قباال , وكاناات القااوات الصااهيونية  أقااويوباادأت الحاارب        
دخلت تحت قيادة واحدة برئاسة الملك  ا, مع أنهجيوش العربية وعدم توحيد قيادتهافقدان الثقة بين ال

فااارض علااايهم مااان االنتاااداب  ناااهأل ؛عباااد اهلل والاااذي لااام يثاااق أحاااد مااان القياااادات العربياااة فاااي قيادتاااه
, حياث اشاترك الملاك عباد اهلل للبريطانيين والصهاينة البريطاني, للوصول بفلسطين إلي نهاية مرجوة

سارائيلب بصورة تخادم مصافي الحر  , وهاذا كاان لاه دور كبيار فاي هزيماة الحه, ومصاال  بريطانياا وا 
حااوالي ثلااث  تشااريدوضااع الكيااان الصااهيوني يااده علااي أربعااة أخماااس فلسااطين, و و الجيااوش العربيااة 
بعااد طاارد تهاام عنااوة ونية التهجياار القسااري للمااواطنين و واتبعاات القااوات الصااهي (5) .الشااعب الفلسااطيني

 (6).ضيهم التي كانوا يعتمدون عليهاصادرة أرام

                                                 

 .131 -136, د. إسماعيل أحمد باغي, صذور التاريخية للقضية الفلسطينيةالج :( انظر1)
 .56 -55, ص1989 , مطبعة األطلساالستعمار الصهيوني في فلسطين, د. فايز صايغ :( انظر2)
 .38  1 , أ.عارف العارف,والفردوس المفقودالنكبة الفلسطينية  :( انظر3)
 .246 -245 2, موسوعة السياسة, د.عبد الوهاب الكيالي :( انظر0)
 .121, ص . إسماعيل ياغي, دذور التاريخية للقضية الفلسطينيةالج: ( انظر5)
األردن,  ,صاال , الطبعاة األولاى, دار الشاروقغرافيًا, د. حسن عباد القاادر سكان فلسطين ديموغرافيًا وج :انظر( 6)

 .242, 199, ص 1985
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تنسايق الماا كاانوا يعاانون مان عادم م, بالرغم من الجبهات الرئيسيةالعربية حشدت القوات لقد        
, مماا دفعات  الوالياات المتحادة  لتقاديم وقوع الجيش الصهيوني في ممزق جديأدى إلي  مما ,بينهما

, ثاام مااا لبثاات أن باادأ القتااال علااي الجبهااة المصااريةا , وبعاادهأسااابيع ةأربعاا ةهدنااة تحاات التهديااد لمااد
نجاحااات باااحتالل اللااد والرملااة,  الصااهيونيوحقااق الكيااان قيااة الجبهااات السااورية واألردنيااة, اشااتعلت ب

دة القااوات األردنيااة, وتعمااد إهمااال الضااابط االنجلياازي, الااذي تااولى قيااا لوب باشااا(جوالااذي كااان فيهااا)
الواليات المتحدة  بمشروع هدنة ثانية, ووافقات جامعاة الادول , وسرعان ما تقدمت تحصين المدينتين

  (1)العربية عليها.

م, 1909, اجتماااع بعاااض أعياااان الضااافة الغربياااة فاااي أريحاااا عاااام م1908وبعاااد النكباااة  عاااام        
واتخذوا قرار يدعوا شرق األردن إلي ضم منطقتهم إليه, وسمي البلاد المملكاة األردنياة الهاشامية أدى 

 (2)إحداث تغيرات عميقة في المجتمع األردني بسبب األراضي والخبرات التي اكتسبها.ذلك إلى 

 :تولي المملكة األردنية الِاشمية وعزل االنتداب من األردن
لاع ثام خُ ل الاذي لام يملاك إال سانة واحادة, , خلفه ابنه طاالم1951بعد اغتيال الملك عبد اهلل        

م وهي أطول مدة 1993الملك حسين في الحكم حتى عام قد بقي ولوخلفه ابنه حسين ملكًا لألردن, 
 ( 3). قضاها ملك أو رئيس دولة عربية

, م1952نصب الملك حسين ابن طالل ملكًا علي المملكة األردنية الهاشامية فاي عاام وكان        
وية أنه أمر بعزل قائد الجيش األردني البريطاني الجنسية واله لم سلطته الدستورية ومما يذكر لهوتس

, وكاااان ره مااان الضااباط االنجلياااز ماان األردنوأماار بإخراجاااه وغياا)جااون جلااوب (عااان قيااادة الجااايش, 
وهاااي السياساااة رباااي باتجااااه السياساااة البريطانياااة, )جلاااوب ( مخادعاااًا فظااال يحااااول أن يقاااود الخاااط الع

كانات قائماة باين بريطانياا غي الملك حسين معاهدة التحالف التي , وألالعربي الجمهورالبغيضة لدي 
     (0).م تخلص الملك حسين والشعب األردني من عناء الثقل البريطاني1951, وفي عام واألردن

                                                 

 .246, 245 2 ,الكيالي عبد الوهاب ,موسوعة السياسة :( انظر1)
 ,الكيااااالي عباااد الوهاااااب , موسااااوعة السياسااااة,161 1الموسااااوعة التاريخياااة الجغرافيااااة , مسااااعود الخوناااد, :( انظااار2)
1 136. 
 .091 1العالمية, مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع,الموسوعة العربية  :( انظر3)

 .095 1المرجع السابق , :انظر( 0)
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   :م4491العدوان الثالثي عام 

الفرنسي  –البريطاني  – اليهودي -م بدأ العدوان الثالثي1956في تشرين أول أكتوبر عام و        
علي مصر, وكانت الرغبة الصهيونية في تادمير العمال الفادائي الفلساطيني فاي قطااع غازة  لفات   -

خطاااوط المالحاااة لسااافنهم فاااي البحااار األحمااار, ساااواء بفااات  قنااااة الساااويس أوفاااك الحصاااار عااان مينااااء 
باالتوافق ماع  إيالت, فضاًل عن نواياهم التوسعية, وهي أبرز العوامل التي دفعتهم لشن هاذه الحملاة,

مصار لالرغبة البريطانية في استمرار السيطرة علي قناة السويس, والرغبة الفرنسية في توجيه ضاربة 
 (1).ألنها كانت تدعم الثورة الجزائرية ضدها

وانتهااات الحاااارب بانتصااااار سياسااااي كبياااار لمصااار وحركااااة التحاااارر العربااااي, رغاااام أن النتيجااااة            
تاام إيقاااف القتااال بناااًء علااى طلااب ماان األماام المتحاادة, وذلااك بعااد العسااكرية لاام تكاان لصااال  مصاار, و 

تهديد اإلتحاد السوفيتي ضرب لندن وباريس, ولم تقف الواليات المتحادة إلاي جاناب بريطانياا وفرنساا 
فمعلناات وقااف إطااالق النااار, وتاام انسااحاب القااوات البريطانيااة والفرنسااية ماان بااور سااعيد, وانسااحبت 

    (2)اء وقطاع غزة. القوات اإلسرائيلية من سين

 :سطين و من مة التحرير الفلسطينيةَنشاء جيش فل
إلسااالمي خصوصااًا فااي مصاار م فرضاات التضااييق والمطاااردة علااي التيااار ا 1951فااي عااام        

, وطرحاات تساااؤالت أمااام شااباب اإلخااوان المساالمين المتحمسااين, الااذين أخااذوا يتساااءلون وقطاااع غاازة
فلساطين, رغام أن التياار العاام كاان يادعوهم إلاي الترياث والتركياز علاي عن الوسائل الممكنة لتحرير 

عمال ب القياام  الجوانب التربوية واإليمانية, وفي المقابل أخذ تيار من الشاباب الفلساطيني علاي عاتقاه
نما وطنيه منظم مان تنظايم قطاعاات واساعة مان  متمكنه فلسطينية, دون أن يتخذ صبغة إسالمية, وا 

م, 1951دافاع إنشااء حركاة فات  فاي أواخار أماامهم ي, وكانت تجربة الثاورة الجزائرياةالشباب الفلسطين
من أحضان اإلخوان المسلمين, وظلت هذه الحركة  تعمل علي تجنيد أبنائها  بعض مؤسسيهاوالتي 

, وخصوصااًا بعااد أن خاارىم, وانفتحاات أكثاار علاي قطاعااات الشااعب األ1963مان األخااوان حتااى عااام 
ما مع اإلخاوانأصدرت قيادة اإلخوا , وذلاك نتيجاة انحاراف فات  انحرافاًا بينااً  ن التمايز, إما مع فت  وا 

  (3)تصبغ بصبغة وطنية علمانية .بعد ذلك وأخذت فت  

                                                 

الطبعة األولى, مركز  ,, د. محسن محمد صال 2441القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى سنة  :( انظر1)
 .86م ص 2442 ,عربياإلعالم ال

        .241-246 2 ,الكيالي عبد الوهاب موسوعة السياسة, :( انظر2)
, الطرياق إلاي 88-81, د. محسان صاال  ص 2442القضية الفلسطينية خلفياتهاا وتطوراتهاا حتاى عاام  :( انظر3)

 .162-161القدس, د. محسن محمد صال  , ص 
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بااراز كيانااه, شااعبًا واحاادًا ال         دعاات الجامعااة العربيااة إلااي ضاارورة تنظاايم الشااعب الفلسااطيني وا 
مجارد الجئااين, جااء ذلااك بتوصاية ماان لجناة الشااؤون السياساية التابعااة لمجلاس الجامعااة العربياة عااام 

  (1)م, وأوصت اللجنة بضرورة إنشاء جيش فلسطيني.1959

م تقارر تكلياف أحماد الشاقيري باالتصاال 1960 ة فاي القااهرة فاي عااموعند انعقاد القمة العربي       
بالاااادول األعضاااااء والشاااااعب الفلسااااطيني, وعمااااال تقرياااار لااااذلك بغياااااة الوصااااول إلاااااي تنظاااايم الشاااااعب 
الفلسطيني, وتمكنه من تحرير وطنه, فقام أحمد الشقيري بوضع الجامعة العربية تحت األمار الواقاع 

 (2)إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية. الشقيري مصري أعلنوبدعم  ,لها اً دون أن يعمل تقرير 

واساااتطاعت التنظيماااات الفدائياااة بقياااادة حركاااة فااات  الوصاااول إلاااي م ت ف, والتاااي أصااابحت        
في مؤتمر  -م ت ف  -تمكنتولقد م, 1969منذ شباط فبراير  رئيس حركة فت  بقيادة ياسر عرفات

علي اعتراف من الدول العربية, بمنها الممثل الشارعي م من الحصول 1910الزعماء العرب في عام 
 (3)الوحيد للشعب الفلسطيني.

 :م4411حرب عام 
لقاااد تنامااات  قااادرات القاااوات المصااارية والساااورية, وبااادأ الشاااعب الفلساااطيني حلقاااة مااان حلقاااات         

سااارائيل ومخاوفهماااا,  ,م1965 عاااامنضااااله فاااي  وقاااد أثاااارت هاااذه التطاااورات قلاااق الوالياااات المتحااادة وا 
الخاطفااااة التااااي شاااانتها إساااارائيل علااااي الاااادول العربيااااة فااااي حزيااااران يونيااااو وبعاااادها باااادأت الضااااربة  

واسااتراتيجي, وتمكناات ماان خاللااه احااتالل عسااكري  ناات عبرهااا ماان تحقيااق انتصااارم, وتمك1961عااام
ة الغربيااة وقطاااع غاازة, وشاابه جزياارة ساايناء المصاارية, ومرتفعااات المزيااد ماان األراضااي العربيااة الضااف

  ( 0)العربية.وكان أخطر عدوان يقع علي األمة  الجوالن السورية,

ألاف فلساطيني إلاي  044 مع  الصهاينة التي أدت إلاي تشاريددخلت األردن في هذه الحرب        
وفااي غضااون سااتة أيااام  (5).األردن, وأفضاات األحااداث إلااي فتاارة جدياادة ماان عاادم االسااتقرار السياسااي

                                                 

 .304-339ص  تاريخ فلسطين, تيسير جبارة, :( انظر1)
 .004 11,,الموسوعة العربية العالمية94صال , صمحسن  دلفلسطينية خلفياتها وتطوراتها, القضية ا: ( انظر2)
 .95القضية الفلسطينية, د. محسن صال , ص :( انظر3)
ة , مؤسسالعربية العلمية, الطبعة الثانية, الموسوعة 241 2, د. عبد الوهاب الكياليياسةموسوعة الس :انظر( 0)

 للقضية الفلسطينية, إسماعيل ياغي,الجذور التاريخية , 050-053 11 م,1999,أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع
 .131ص
الموسوعة , 095 1, الموسوعة العربية العالمية, 131 1 الكيالي, عبد الوهابد. ,موسوعة السياسة :( انظر5)

 .161 1التاريخية الجغرافية, مسعود الخوند, 
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قوانين تمكنها من سرعة تجريد وعندها طبقت إسرائيل  (1)كان األمر قد انتهي بكارثة عربية جديدة .
 (2)العرب الفلسطينيين من أراضيهم, تحت مسمي األساليب األمنية.

إن تاريخ األحداث في هذه المنطقة منذ قيام الصهيونية في فلسطين, تكفي للتمكد بمن السلم         
, واساتقرار الكياان الصاهيونيواالستقرار اللذين تناادي بهماا الادول االساتعمارية, ال يعنياان ساوى سالم 

  (3). فقط  هأمن

م, تقاادمت الجيااوش اإلساارائيلية 1961أياادي اليهااود عااام  هاازم الجاايش األردنااي علااى عناادما         
ياة الشايخ تحتلهاا مديناة مديناة, وقرياة  قرياة, ودخال الجايش قر فاي الضافة الغربياة نحو المدن والقارى 

وكااان عمااره حينئااٍذ سااتة يعاايش فيهااا الاادكتور عبااد اهلل عاازام  كااان التااي "ساايلة الحارثيااة" عبااد اهلل عاازام
" سااالحه وكااان معااه بعااض شااباب أهاال  -اهلل  رحمااه – , حماال الشاايخ "عبااد اهلل عاازاموعشاارين ساانة

القريااااة, وأرادوا أن يتصاااادوا لليهااااود؛ ولكاااان أهاااال القريااااة ماااان كبااااار الساااان أخااااذوا يقنعااااونهم باااامنهم ال 
يسااتطيعون مواجهااة هااذا الجاايش؛ ألن الجيااوش العربيااة قااد انسااحبت وال يوجااد ماان يعياانهم, وال يوجااد 

قليلااة خاارج  بعاادها إلااي األردن مشاايًا علااي  اً امااعناادهم ذخياارة... ولاام يمكااث الشاايخ  فااي قريتااه إال أي
  (0)األقدام.

 : ِور المقاومة الفلسطينية وقمعِا من الجيش األردني

م ظهاااارت المقاومااااة الفلسااااطينية ومعسااااكرات الشاااايوخ التااااي شااااكلها 1961عااااام بعااااد حاااارب         
عملهاا وتميزهااا م, واساتمرت فااي 1968فات  عااام حركاة فااي األردن تحات مظلااة  "اإلخاوان المسالمين"

   (5)بعملياتها الفدائية.

فااي هااذه الفتاارة توجااه الشاايخ عبااد اهلل عاازام ومجموعااات ماان شااباب الحركااة اإلسااالمية عااام        
كااان الناااس  ,اتخااذوا قواعااد لهاام فااي شاامال األردنو م إلااى مراكااز التاادريب فااي جبااال عجلااون, 1968

وكان الشايخ عباد اهلل عازام أميارًا إلحادى هاذه القواعاد وهاي قاعادة بيات  ,يطلقون عليها قواعد الشيوخ
إلااى العساكري لالنطاالق  بمحافظاة إرباد فاي عماان, كانات هاذه القاعادة مركاز ماروقرياة المقادس فاي 

  (6)فلسطين المحتلة لمواجهة العصابات اليهودية.
                                                 

 .     91ص ,م, د. محسن محمد صال  2442القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى سنة  :انظر( 1)
 .053 11الموسوعة العربية العالمية,  :( انظر2)
 .     254, ص 1961فلسطين تاريخ وعبر ومصيرًا, شفيق الرشيدات, طبعة خاصة ونشرت في بيروت, :( انظر3)
 . 51الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسنى أدهم جرار, ص  :( انظر0)
 .165ص  ,1998لندن, الطريق إلي القدس, محسن محمد صال , الطبعة الثالثة,  :( انظر5)
 .58- 21الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, ص :( انظر6)
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كانت أول قاعدة أقمناها في أحاراش " ,يقول السيد داود جرار في ذكرياته مع مراكز التدريب       
 ,دبااين, وكااان الشاايخ عبااد اهلل عاازام فااي تلااك القاعاادة يؤمنااا فااي الصااالة ويحاادثنا عاان الاادعوة والجهاااد

وبعااد انتهاااء ماادة التاادريب عاااد بعااض اإلخااوة إلااى أعمااالهم وبقااي الشاايخ عبااد اهلل عاازام فااي القواعااد 
   (1).لها" اً متفرغ

أن السارية األولااي فااي معساكرات الشاايوخ قاادمت  -رحمااه اهلل  –زام وياذكر الشاايخ عباد اهلل عاا       
  (2)ن المعسكرات نجحت في كسب ود الناس.أنموذجًا رائعًا ورفيعًا, و 

م هاي الفتارة الذهبياة للعمال الفادائي الفلساطيني, 1914-م1961لقد كانت الفترة بين عاامي        
 عااام  الفدائيااة, وكاناات معركااة الكرامااة فاايحيااث كاناات حاادود األردن مااع فلسااطين مفتوحااة للعمليااات 

للمقاومااااة  ًا ومادياااا اً م التااااي كباااادت العاااادو الصااااهيوني خسااااارة فادحااااة, وأحاااارزت نصاااارًا معنوياااا1968
والتحق بها عشارات األلاوف للقتاال  ,الفلسطينية, فالتفت حولها جماهير الشعب الفلسطيني متطوعين

رت مان بعاض الفلساطينيين أصابحت فصاائل ونتيجة ألعمال وتصرفات مخالفة للقانون والنظام صاد
المقاومااة الفلسااطينية تشااكل تهدياادًا جااديًا للنظااام األردنااي, وباادا لفتاارة أن مصااير العاارش الهاشاامي قااد 

تمكناه مان طارد  م إلى تشكيل حكومة عسكرية1914بات مهددًا, إال أن الملك حسين بادر في عام 
خراجهاا مان األردن, وذلاك بعاالفلسطينية المقاومة  د مجابهاة عساكرية عنيفاة ذهاب ضاحيتها ا لاف وا 

   (3).الفلسطينيين عرفت بمجازر أيلول األسود

 :م4414حرب عام 

م ومااااا أحدثتااااه ماااان خسااااائر ماديااااة 1961وبعااااد الهزيمااااة التااااي لحقاااات بالاااادول العربيااااة عااااام         
ساارائيل, قااررت القيااادة المصاارية للسااالم ومعنويااة, ومااا ثباات ماان فشاال الجهااود المبذولااة  بااين مصاار وا 

الهجوم على الكيان الصهيوني, وعملت مصر علي تشكيل  من أجلاتخاذ موقف مشترك مع سوريا 
 (0)م.1913من مصر واألردن وسوريا, بقيادة الفريق أول أحمد إسماعيل عام موحدة قيادة عسكرية 

                                                 

م نقاًل عن  الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني 1994-1-26داود جرار في عمان  :( مقابلة1)
 . 58جرار, ص

 .165الطريق إلى القدس, محسن محمد صال , ص :( انظر2)
, عبااد الوهاااب , موسااوعة السياسااة98-91, صمحساان صااال  القضااية الفلسااطينية خلفياتهااا وتطوراتهااا , :( انظاار3)

 .161 1الموسوعة التاريخية الجغرافية, مسعود الخوند, ,131 1الكيالي,
 .249 2موسوعة السياسة, عبد الوهاب الكيالي,  :( انظر0)
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م, وانتهت الحرب 1961المنطقة منذ حرب وكانت الحرب تهدف خرق الجمود المهيمن علي          
 ( 1)بانتصارات عسكرية عربية, وانهزام الجيش الصهيوني, وانتهت أسطورة الجيش الذي اليقهر.

 :ثانيًا: الحياة السياسية في األردن

م نظاام الحكام بمناه ملكاي وراثاي مان سااللة الملاك عبااد اهلل 1952عاام  األردناي يحادد دساتور       
الملاااك  واعتبااار ,م بااارزت المقاوماااة الفلسااطينية والتاااف الشاااعب حولهااا1914وفاااي عااام  ,باان الحساااين

تقاااوم بضااارب  ,فااامعلن عااان تشاااكيل حكوماااة عساااكرية ن بااان طاااالل أن عااارش المملكاااة مهااادد,الحساااي
خراجها من األردن بعد معارك ضارية أدت إلى ضحايا باأللف. ةالمقاومة الفلسطيني    (2)وا 

م إلقاماة  مملكاة عربياة  1912رياق  المشاروع الاذي طرحاه  عاام حاول الملك حسين عان ط       
لدي  ة األردنوضع الضفة الغربية تحت سياد هتمكيد مطالب من متحدة شرق األردن والضفة الغربية,

تحقيق االنسحاب اإلسرائيلي, وراحت منظمة التحرير لتطرح من جهتهاا حاق تقريار المصاير للشاعب 
قامة الدولة المستقلة, وتبنت الدول العربية هذا المطلب فاي قماة الربااط  عاام   ,م1901الفلسطيني وا 

  (3)الجمعية العامة لألمم المتحدة. تبنته وكذلك

, م1913ة إلاااي جاناااب ساااورية عناااد انااادالع حااارب تشااارين األول شاااارك األردن بقاااوات رمزياااو        
هي األولاى مناذ و عرفات,  قام بزيارة األردن  منظمة التحرير الفلسطينية  ياسر وقبل ذلك كان رئيس

م وشكلت هذه الزيارة بداية الحوار بين 1914هزيمة المقاومة الفلسطينية, وخروجها من األردن عام 
  (0)األردن والمنظمة .

م مسئواًل لقسام اإلعاالم باوزارة األوقااف 1912عام  -رحمه اهلل  –عمل الدكتور عبد اهلل عزام       
األردنياة, فكااان لااه الفضاال فااي تنشاايط المساااجد والخطباااء والوعاااظ, حيااث طعاام القساام بطاقااات شااابة 
قادرة على الدعوة, وأصدر نشرات لنشر الوعي اإلسالمي ثم عمل مدرسًا وأساتاذًا بكلياة الشاريعة فاي 

                                                 

مؤسسااة أعمااال الموسااوعة الموسااوعة العربيااة العالميااة, , 248 2 ,الكيااالي عبااد الوهاااب ,موسااوعة السياسااة :( انظاار1)
 .004 11,للنشر

 .138, 131 1,المرجع السابق :( انظر2)
 .161 1,نفسهالمرجع السابق  :انظر( 3)
 .168 1الموسوعة التاريخية الجغرافية  :انظر( 0)
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وكان للدكتور عبد اهلل عزام نشاط م 1984م حتى 1913الجامعة األردنية مدة سبعة أعوام من عام 
 (1) لذا كان كثير من الشباب من خارج الجامعة يحضرون محاضراته.متميز في الدعوة إلى اهلل, 

علي مبادرة الرئيس أنور السادات, والتاي  بن طالل وبعد انتهاء الحرب تحفظ الملك حسين         
التاي حادثت باين مصار والكياان الصاهيوني ت كامب ديفياد بدأت بزيارته إلى القدس, وعارض اتفاقيا

ساارائيل اتفاقيااة كامااب ديفيااد, 1918وفااي عااام  (2).م1918 وشااارك فااي قمااة بغااداد م وقعاات مصاار وا 
 (3)مؤيد ومعارض لهذه االتفاقية.وبقيت الدول العربية بين 

قااد اسااتطاع أن فشخصااية فرياادة ماان نوعهااا,  -رحمااه اهلل  –لقااد كااان الاادكتور عبااد اهلل عاازام        
إدارة الجامعااة  لااذا قامااتينشاار أفكاااره بااين صاافوف الطلبااة والطالبااات فااي مختلااف كليااات الجامعااة, 

لتف حولاه مئاات الطاالب االطاالب, فا علاىبالتضييق عليه لصاالبة موقفاه ولصادعه باالحق ولتامثيره 
ولكااان الجامعاااة لااام  ,اينة علاااي أرض فلساااطينالعائاااد إلاااى اهلل وكاااان يعااادهم بمالقااااة أعاااداء اهلل الصاااه
انتقل الشيخ عبد اهلل من األردن إلاي بعدها و , تعطيه فرصة ليحقق أمنيته فقررت فصله من الجامعة

عمال فاي  للجامعاة الملاك عباد العزياز فاي جادة, ثام تقادم بطلاب  فاي م, ليادرس 1981السعودية عاام 
ليكاون قريباًا مان الجهااد األفغااني, فانتادب لهاذا تان بباكساالجامعة العالمية اإلسالمية في إسالم أبااد 

العمل, وعندما وصل هناك قال: )هؤالء الذين كنت أبحث عنهم منذ زمن بعيد( وقام بتمسيس مكتب 
 ( 0)م .1980خدمات المجاهدين في عام 

 أفغانستان:ثالثًا: الحياة السياسية في 
ومئاااات مااان  ,فقتلاااوا الااارئيس محماااد داودم 1918فاااي عاااام نفاااذ الشااايوعيين انقالباااًا عساااكريًا         
 , وحاازب بارشااام,ماان حاازب خلااق وكاناات مكونااة ,الثانيااةالشاايوعية وأعلنااوا قيااام الجمهوريااة  ,أنصاااره

 ,فااي هااذه األثناااء اجتمعاات الحركااات اإلسااالمية والتااي كاناات تملااك قواعااد شااعبية كبياارة فااي الاابالدو 
كاااان فاااي مصااالحة المعارضاااة اإلساااالمية أن  عبية, ومماااايااار الحكااام الكاااافر باااالقوة الشاااودعااات إلاااى تغ

على حزب انتصار حزب خلق دائم, أدى إلى  وصراع في تناحر تكان الشيوعي األحزاب في الحكم
القطيعاة اهلل أماين" مان حازب خلاق حفايظ "وأعلان  م1919أيلول  10قتل "محمد طرقي" في فبارشام 

                                                 

, , عباد اهلل عازام أحاداث ومواقاف23الشهيد عباد اهلل عازام رجال دعاوة ومدرساة جهااد, حساني جارار ص  :( انظر1)
 .31ص  عدنان على النحوي,

 .168 1الموسوعة التاريخية الجغرافية  :انظر (2)
الموساوعة مؤسساة أعماال , الموسوعة العربياة العالمياة, 248 2الكيالي , عبد الوهاب, موسوعة السياسة :( انظر3)

 . 004 11,للنشر
 .20ص حسني جرار, , اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد الشهيد عبد :( انظر0)
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ساكو, أدى إلاى رية تختلاف ماع تقالياد ومفااهيم مو على إقامة جمهورية ماركسية ثو مؤكدًا  مع موسكو
القلااق الشااديد لاادي موسااكو ماان "حفاايظ اهلل أمااين" وظهااور الحركااات اإلسااالمية فااي أفغانسااتان عباار 

 (1)المظاهرات واالحتجاجات ضد حكومة الشيوعيين.

 ,خشية تمدد التيار اإلسالمي إلي أفغانستان م1919عام فقررت موسكو احتالل أفغانستان         
التوقيات لالحاتالل فاي  , فاساتغلتالروسايةاحتالل البالد اإلسالمية  حلقاة مان سلسالة المطاامع  بعدو 

انشااغال الواليااات المتحاادة برهائنهااا فااي طهااران, وانشااغال الاادول العربيااة فااي اتفاقيااة) كامااب ديفيااد(, 
لساااوفيتي مقاوماااة ضاااارية, وكاااان قاااادة الجااايش الساااوفيتي فاااي  واخاااتالفهم عليهاااا, لقاااد واجاااه االتحااااد ا

مقاومااة فقياارة وضااعيفة, وبعااد مااا  أن المسااملة لاان تتعاادي نزهااة بساايطة فااي مواجهااة ونثكناااتهم يعتقااد
  (2)وجدوه من ضراوة المقاومة أيقن السوفيت أن األمر عكس ما كانوا يتوقعون تمامًا.

دور كبيااار فاااي  -رحماااه اهلل  –لااادكتور عباااد اهلل عااازاملقاااد كاااان للمجاهااادين العااارب وشااايخهم ا        
التصدي للغزو السوفيتي ألفغانستان, حيث أطلاق الشايخ عباد اهلل عازام الصارخات, وأعلان الناداءات 
تلاو الناداءات للعاالم اإلسااالمي مان أجال دعاام المجاهادين والجهااد علااى أرض أفغانساتان, حياث وقااع 

تحاد الساوفيتي كاان السالمي وهي من أخطر البوابات؛ الن االبوابة الشرقية للعالم اإل ىاالحتالل عل
يخطط البتالع العالم اإلسالمي عان طرياق غازو أفغانساتان, وعمال الادكتور عباد اهلل علاي تحاريض 

وأسااااس مكتااااب خاااادمات  , الشااااباب العاااارب علااااي الهجاااارة والجهاااااد فااااي أفغانسااااتان, وجمااااع التبرعااااات
لتحاريض المجاهادين, وعمال علاى تادريب المجاهادين نشارات, ومجلاة الجهااد  الالمجاهدين, وأصدر 

 (3)خاضوا معارك كثيرة.الذين و 

ضااارية خاضااها المجاهاادين األفغااان بمشاااركة  ماان أفغانسااتان بعااد معااارك انسااحاب السااوفيت       
 (0) .دون شرط أو قيدالمجاهدين العرب بعدما تكبد السوفيات خسائر فادحة 

                                                 

 .250 2الموسوعة التاريخية الجغرافية, :( انظر1)
, جامعااااة 1984-1919المشاااااكل األفغانيااااة وتطورهااااا فااااي المحافاااال الدوليااااة  ,256 2 : المرجااااع السااااابقانظاااار (2)

, تاااريخ أفغانسااتان, فاااروق حامااد باادر, 2-1, صوالعربيااة الجمعيااة التمسيسااية مكتااب أفغانسااتانالشااعوب اإلسااالمية 
 . 22-12, ص1986, احتالل أفغانستان احتماالت الحل السلمي, د. محمد زيان عمر, نشر عام 114ص
 .114-91-91-81حسني جرار ص  الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, :( انظر3)
 .264 2الموسوعة التاريخية الجغرافية, :( انظر0)
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 :باكستانرابعًا: الحياة السياسية في 
م أدت إلااااى هزيماااة باكسااااتان واسااااتقال 1911نشااابت حاااارب باااين الهنااااد وباكساااتان فااااي عاااام         

الجناارال "يحيااى خااان" ماان منصاابه كاارئيس للااوزراء فااي باكسااتان, وحاال محلااه "ذو الفقااار علااي بوتااو" 
م, حتااى أجرياات انتخابااات نيابيااة وفااز حاازب الشااعب الااذي يرأسااه 1911وبقاي فااي الحكاام حتااى عاام 

و ماارة أخاارى, إال أن المعارضااة اإلسااالمية طعناات فااي نتااائج االنتخابااات وقااادة حملااة تظاااهرات بوتاا
عنيفااة تطالااب بتنحااي بوتااو واسااتغل الجاايش هااذه المظاااهرات, وقااام بااانقالب عسااكري وتاام تنصاايب 
صالح النظام البرلماني, وتم اعتقال رئيس الوزراء" ذو الفقار علاي بوتاو" وحكام علياه  ضياء الحق وا 

   (1)عدام.باإل

ملياااون, وقامااات بااادعم  044م بمبلاااغ1919قامااات أمريكياااا بمسااااعدة ضاااياء الحاااق فاااي عاااام         
اقتصااادي وعسااكري لباكسااتان, وفااي نفااس العااام تاام توقيااع اتفاااق بااين الهنااد وباكسااتان بعاادم االعتااداء 

          (2)على بعض.

بالدهااااا, وتاااادفق  هخشااااية تهديااااد م1919فااااي عااااام  االحااااتالل الروسااااي عارضاااات باكسااااتان        
بكثرة, ووجهت بعض الدول اتهامًا إلى باكستان بمنهاا تادرب الالجئاين األفغاان للقتاال  إليها الالجئون

  (3)في أفغانستان, لكن باكستان أنكرت ذلك.

 % 91,1م إلى استفتاء على الشريعة اإلسالمية وفاز بنسابة1980ودعا ضياء الحق في عام      
 (0)م.1988كبيرة دعت إليها المعارضة, وقتل ضياء الحق في حاثة طائرة في عام وسط مقاطعة 

                                                 

 .32 5, الموسوعة التاريخية الجغرافية :( انظر1)
 .32 5المرجع السابق,  :( انظر2)
 .18-9ص  ,المشكلة األفغانية وتطورها في المحافل الدولية, جامعة الشعوب اإلسالمية :( انظر3)
 .30 5الموسوعة التاريخية الجغرافية,  :( انظر0)
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 المطلب الثاني:
 ة:الحياة الثقافي 

يسير عليها من أجل استعماره  معينة إن أي احتالل أو استعمار له سياسات وبرامج وأهداف       
عن الحياة الثقافية في كل من فلسطين واألردن  متحدثوهيمنته للبالد المستعمرة, في هذا المطلب س

مرحلاااة االنتااااداب البريطاااااني   :األول :وغيرهماااا, وساااايقوم الباحاااث بتقساااايم هااااذه المرحلاااة إلااااي قساااامين
 م.1908مرحلة ما بعد النكبة  :والثانية

 الحياة العلمية في فلسطين: :أواًل

   :مرحلة االنتداب البريطاني
عاااش الشااعب الفلسااطيني ويااالت االنتااداب البريطاااني, وتاانمره علااي فلسااطين, وتسااليمها إلااي        

تسااوقت ماع مانهج يوافااق مباشاارة, و البكال الوساائل المباشارة وغيار  مان أجال ذلااك الصاهاينة, وعملات
  , سياساااة التجهيااال وهااادم الثقافاااة ألبنااااء الشاااعب الفلساااطيني, حتاااى ال تقاااوم  لهااام قائماااة أهااادافها مااان

وكانت تدعي الحكومة البريطانية بمنها تفتقر إلي المال لتوفير التسهيالت التعليمية الجيدة في عموم 
الاابالد, وأهملاات أجياااال ماان الطااالب عباار ثقافتهااا الهدامااة, لقااد شااحت الماادارس الحكوميااة بحيااث ال 

تضاااع للعااارب للقليااال مااان الطاااالب, باإلضاااافة إلاااي الحرماااان مااان التعلااايم الثاااانوي, وكانااات  إال تكفاااي
 (1).تعليميًا وثقافيًا يرمي أساسا إلي تحقيق أهداف االنتداب البريطاني اً الفلسطينيين نظام

, ونسبة التعليم فاي المرحال % 31 كانت نسبة التعليم في المراحل االبتدائية متدنية جدًا فقط       
الااااذين التحقااااوا بالماااادارس تكاااااد ال تااااذكر, فااااالتعليم الثااااانوي لاااام يتيساااار إال لنخبااااة قليلااااة ماااان  األخاااارى
ولعل ذلك يرجع إلي قلة المدارس, وارتفاع كلفة التعلايم, مماا جعال التعلايم الثاانوي خااص  ,االبتدائية
 (   2) .باألغنياء

لقااااد عملاااات حكومااااة االنتااااداب علااااى إدارة الماااادارس الفلسااااطينية, بمااااا يتوافااااق مااااع سياسااااتها        
 ( 3).اليهودية للمجالس اليهوديةمدارس إدارة ال كاالستعمارية, وتر 

                                                 

 .1133-1134  2, ,1994, هيئة الموسوعة العامة, بيروت لبنان, الموسوعة الفلسطينية :( انظر1)
تاريخ الفكر التربوي ونظام التعليم في فلسطين, د. فؤاد العاجز وأ.محمد سلمان, الطبعة األولى مطبعة  :( انظر2)

 .355, ص1991المقداد غزة,
القاهرة, بدون  , د. كامل السوافيري, دار المعارف1984-1964األدب العربي المعاصر في فلسطين: ( انظر3)

 . 61, صرقم  طبعة
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 (1), بعكاس ماا كانات تتعامال ماع المادارس الفلساطينية.والمعونااتوكانت تقدم لهم التبرعات 
فتوالاات االحتجاجااات ماان شااتى الهيئااات العربيااة الفلسااطينية, ضااد ساايطرة الحكومااة البريطانيااة علااي 

 ( 2)باإلشراف على إدارة  مدارسهم.وتوجيهه منذ بداية االنتداب, وطالبوا  إدارة التعليم العربي,

وكااانوا يضااطرون لتلقااي العلاام فااي ماادارس خاصااة, كااان الطااالب يحرمااون ماان التعلاايم,  لقااد            
إال القليال مان الشاعب, وهاذا يعناي تضاحية أسارهم  بكثيار مان حاجياتهااا  ى نفقاتهااوالتاي ال يقادر علا

لتااممين تعلاايم أبنائهااا, ويعكااس هااذا ماادي الحياااف والغاابن الااذي أصاااب الطلبااة العاارب الفلساااطينيين, 
ومدي إمعان إدارة االنتاداب فاي فارض سياساة التجهيال علايهم, وتنكار لحقاوقهم فاي الحيااة األفضال, 

   ( 3)ري .وفي مواكب التطور الحضا

مااان كااال النااااجحين فاااي المرحلاااة  وكاااان فاااي عهاااد االنتاااداب البريطااااني يسااام  ألول طاااالبين        
ويخصاص فقاط للمراحال  ,حياث كاان عادد المادارس قليال جاداً  ,في الصفوف العليا االبتدائية للدخول
التزاماتهااا ولاام يكاان العاارب راضااين عاان الطريقااة التااي أدت بهااا ساالطات االنتااداب , الاادنيا ماان التعلاايم

 (0)حيث شعر العرب بمنه يوجد تقصير بالجانب التعليمي. ,التعليمية

ماا جاءت النكبة العظمي التاي حلات بالشاعب الفلساطيني بسابب االنتاداب البريطااني, والتاي            
, وكاان من الشعب الفلسطيني تزال تلقي بظاللها علي كافة نواحي الحياة اليومية لكل الجئ ومهجر

يكااااد ياااذكر فاااي طاااول الااابالد  سااايد الموقاااف, فاااي كااال مواقاااع اللجاااوء, وكاااان عااادد المتعلماااين ال الفقااار
  (5)وعرضها.

  

                                                 

 .350تاريخ الفكر التربوي ونظام التعليم في فلسطين, ص  :( انظر1)
 .1132  2الموسوعة الفلسطينية , :( انظر2)
 .1131   2المرجع السابق , :( انظر3)
الثقافة القومية في فلسطين خالل االنتداب البريطاني, عدنان أبو غزالة, دار األسوار عكا, مؤسسة  :( انظر0)

 .122- 121-124الثقافة الفلسطينية, بدون رقم طبعة, ص 
 , مؤتمر كلية ا داب الرابعد.عودة أبو عودةالتطور الثقافي في األردن وفلسطين في القرن العشرين,  :( انظر5)

 .012ص  , 8-9-2442
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 :م4418مرحلة ما بعد النكبة 

سانة ارثاة التاي حلات بالشاعب الفلساطيني الكاحتالل اليهاود لمعظام أرض فلساطين وهاي بعد         
تزاحموا علي ينابيعاه المتاحاة , فُغصص فقد دفعتهم بقوة إلي العلم منبسببها , وما تجرعوه م1908

رغام الظاروف القاساية التاي  ( 1).االعتناء الشديد بالمراحال االبتدائياة واإلعدادياة والثانوياةوظهر , لهم
د معاناات الشاعب الفلساطيني, فقد ظهر من بينهم من يجسابعد االحتالل, عاشها الشعب الفلسطيني 

  (2)يهم وقد برز بينهم األدباء والمفكرون والشعراء والكتاب والرسامون.عن أمان ويعبر

فقد أنشمت الوكالة مدارس ابتدائية في المعسكرات التي يكثر فيها الالجئون, وأنشامت بعاض         
الفصول الثانوية, وكان في بداية األمر مباني بدائية مصانوعة مان الخشاب فاي ثكنااتهم مقسامة إلاي 

 (3)مهيمة ألبسط حقوق التعليم.فصول, وغير 

 :م4411التعليم الفلسطيني بعد حرب 

صدار األوامر التي تحد مان تالل الصهيوني إلي تعديل المناهجلقد عمدت سلطات االح         , وا 
بااال إنهاااا تغلاااق المؤسساااات التعليمياااة بمجااارد قياااام  ؛حرياااة التعلااايم فاااي الجامعاااات والمعاهاااد والمااادارس

الطلباة بمظااهرات احتجااج علااي هاذه السالطات, وتسااتعمل العناف والشادة ضاد الطلبااة وتازج بهام فااي 
 وتمناااع تاادريس واسااتعمال كثياار ماان الكتااب التااايإلااى االردن, المعااتقالت والسااجون, وتبعااد بعضااهم 

فااات  بعاااض الكلياااات العلمياااة التاااي يحتاجهاااا االحاااتالل, وتحااارم الجامعاااات  سااايادة تماااس تعتقاااد أنهاااا
 ( 0)المجتمع مثل, الطب والصيدلة وطب األسنان والهندسة وغيرها.

وهذا يساعد علي نشر ثقافة الجهل والتساوق مع طموحات االحتالل, لكي يركن طويال باال         
ودور  المدارس والمعاهاد لقد أقبل أهالي الُقرى الفلسطينية علي التبرع بمموالهم من أجل إقامة ,مقاوم

وحظااي التعلاايم فااي  (5).العلاام, وهااذا ياادل علااي وعااي عظاايم وتقاادير بقيمااة العلاام وأهميتااه فااي الحياااة 
حيث ازدادت نسب التعليم األساسي  وجعلته إلزاميًا, ومجانًا حتاى سان   نفوس األهالي بمهمية كبيرة,

  (6)الثامن عشر.

                                                 

 .19ص د. كامل السوافيري,م, 1984-1964 ئاألدب العربي المعاصر في فلسطي :( انظر1)
 . 008 11 مؤسسة اعمال الموسوعة, الموسوعة العربية العالمية, :( انظر2)
 .19ص  ,, د. كامل السوافيريم1984-1964األدب العربي المعاصر في فلسطين  :( انظر3)
 . 202ديمغرافيًا وجغرافيًا, د.حسن عبد القادر صال , صسكان فلسطين  :( انظر0)
 .61ص  ,, د. كامل السوافيري1860-1980األدب العربي المعاصر في فلسطين  :( انظر5)
 .001 11, مؤسسة اعمال الموسوعة ,الموسوعة العربية العالمية :( انظر6)
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يمثاال الكيااان الصااهيوني التحاادي الرئيسااي الااذي يواجااه الثقافااة لاادي شااعب فلسااطين,  زال وال        
وهو المصدر الرئيس لكل األزمات التي شهدتها المنطقة, فليست هناك أزمة واحدُة لم يكن فيها لهذا 

 (1)الكيان دور سواء بشكل مباشر أوغير مباشر, وهذه المسملة أصبحت من البديهيات.

ات التاااي يواجهاااا الشاااعب الفلساااطيني فاااي  مسااايرتهم التعليمياااة اإلغاااالق المتكااارر ومااان المعانااا       
, وقيااود اإلقاماة فااي المنااطق, ومنااع اساتيراد الكتااب قاااالت واإلبعااد للمدرسااين والطلباةللمادارس واالعت

  (1215)م منع من التداول 1982م وحتى عام 1911والمراجع ومصادرتها, ففي الفترة بين عامي 
  (2)كتابًا ومرجع ودورية. (1444فضاًل عن مصادرة ) كتابًا,

تعااني وتعاني المدارس والمعاهد نقصًا في األجهزة والمختبرات وأعضاء هيئة التدريس, وكما          
 (3).من اإلغالق المؤقت والدائم

 :بعد النكبة التعليم في الضفة الغربية

لام يعايش فيهاا  –رحماه اهلل  –ولن أتطرق للتعليم في قطااع غازة؛ ألن الادكتور عباد اهلل عازام      
 ولم يدخلها, وكانت تتبع لإلدارة المصرية وليست األردنية.

, حيث هجر الناس إلاي خاارج خاصةً  اً م ظروف 1908عاشت الضفة الغربية بعد عام النكبة        
داخلها تحت حكم أردناي فاي الشائون المدنياة والتعلايم, حياث كاان  ألفٍ  644ألف وبقي  254البالد 

خاضااعًا لسياسااة الحكومااة  األردنيااة وكااان التعلاايم فااي الضاافة الغربيااة جاازءًا ماان التعلاايم فااي المملكااة,
 (0) .األردنوسلطتها كتعليم بقية المواطنين, وتعاملت المملكة مع الضفة الغربية وكمنها شطر من 

ارة األردنياة فاي الضاافة الغربياة علاى التطاور العلمااي, حياث اعتنات بالخصااوص سااعدت اإلد       
يواكاب  لكايحال, اأدنى من التجهيزات المدرسية في هذه المر  اً وفرت حدو بالمراحل العليا من التعليم, 

  (5) التطور العلمي الحاصل في المنطقة.

                                                 

 , مؤتمر كلية ا داب الرابع,د. عودة أبو عودة التطور الثقافي في األردن وفلسطين في القرن العشرين,  :( انظر1)
 .012, ص  8-9-2442 
 .161-164 3,هيئة الموسوعة العامة ,الموسوعة الفلسطينية :( انظر2)
 .008 11,مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيعالموسوعة العربية العالمية,  :( انظر3)
 .128-125 3, هيئة الموسوعة العامة,الموسوعة الفلسطينية :( انظر0)
الطبعة األولى,  , نبيل أيوب بدران,1961-1908التعليم والتحديث في المجتمع العربي الفلسطيني  :( انظر5)

 .53-52 2, مركز األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية 1919
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فإن ما أصاب الضفة الغربية من التعليم في مدارس الحكومة لم يكن مختلفًا كثيرًا عما        
لجميع بدون استثناء, اأصاب جميع مواطني المملكة األردنية, فالقوانين والتشريعات كانت تشمل 

كبير وكانت أبوب المدارس والمعاهد في هذه الفترة تفت  أو تغلق في وجه المواطنين بدون تميز 
سكان الضفة الغربية أو الضفة الشرقية, ففي عهد اإلدارة األردنية تطورت وتحولت مدرسة  بين

في عام , م1912م, ومن ثم إلى جامعة في عام 1963بيرزيت بالتدرج إلى معهد فوق الثانوي عام 
ية أما من ناح, ي مدرسة النجاح الوطنية في نابلسم تم افتتاح معهد إلعداد المعلمين ف1965

م 1960عام 16الضفة الغربية كان قانون رقم  القوانين التي صدرت في فترة التعليم األردني في
المعروف بقانون التربية والتعليم, وقد أقر في أحد بنوده إلزامية التعليم للسنوات التسع األولى على 

ات والقوانين تشمل كل هذه المؤسس تامتداد المرحلتين االبتدائية والمتوسطة لجميع األوالد, وكان
الجميع وتهدف إلى تطوير البالد والدفع بعجلة التقدم لصال  الجميع على هدى سياسة الدمج 

   (1)جاء احتالل الضفة ليهدم كل شيء. ولكن بعد ذلك ؛والتوحيد بين الضفتين

 :الحياة العلمية في األردنثانيًا: 
العلاااوم والفناااون وا داب ورعاياااة  وعمااادت الحكوماااة األردنياااة علاااي إحيااااء التاااراث القاااومي فاااي 

نشاااء المراكااز الثقافيااة, ودعاام حركااة التاامليف والنشاار, واإلشااراف علااي  األدباااء والكتاااب وتشااجيعهم, وا 
  (2)المكتبات العامة, وحفظ المخطوطات والوثائق الوطنية.

ا لقاااد أولااات الحكوماااات األردنياااة المتعاقباااة قطااااع التربياااة والتعلااايم جااال اهتمامهاااا, واحتااال هاااذ 
التحاديات, حتاى القطاع جانباًا كبيارًا مان الرعاياة والادعم لبنااء اإلنساان األردناي القاادر علاى مواجهاة 

األردن يفاااخر بمركاازه المتقاادم بااين الاادول فااي المنطقااة, بمااا حققااه فااي مجااال تنشاائة األجيااال  أصااب 
عداد الموارد البشارية المؤهلاة والمدرباة, حتاى أصاب  األردن مصادر للكاوادر البشار  ية المؤهلاة لادول وا 

  (3) المنطقة.

                                                 

 .132-131   3 الموسوعة العامة, هيئة الموسوعة الفلسطينية :انظر (1)
 والتوزيع, , دار أجنا دين للنشرو رنا سعد الحمود, الطبعة األولى التربية الوطنية, د.عبد السالم نجادات :( انظر2)

 . 108ص بدون تاريخ الطبع, األردن 
التطور الحضاري في األردن خالل القرن العشرين, د. محمود سالم عبيدات, الطبعة األولى, دار عمار  :( انظر3)

 .  131ه, ص1011-م 1994للنشر والتوزيع األردن, 
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وتقوية رابط التعليم المهني بحاجاات العمال, , %93حيث تم رفع نسبة التعليم اإللزامي إلى   
دخااال تعلاايم الحاسااوب فااي الماادارس, وتمهياال معلمااي المراحاال الثانويااة, وتحسااين فعليااات التقنيااات  وا 

   (1)التعليمية, والتركيز على التطور الشامل وتحسين التعليم.

كان التعليم إلزاميًا لتسع سنوات علي األقل في األردن, وأصب  عشر سنوات, ويلتحق أكثر         
مااان ثلاااث ساااكان األردن بالمااادارس والمعاهاااد والكلياااات والجامعاااات الحكومياااة واألهلياااة, فاااي الوقااات 

ماان الساكان, وغالبيااة  %25وقاد انخفضاات نسابة األميااة فاي الساانوات األخيارة إلااي حاوالي  ,الحاضار
 وبعضااها يتبااع للقطاااع الخاااص, ووكالااة الغااوث وتشااغيل الالجئااين الفلسااطينيين, ,الماادارس حكوميااة

 (2)األردنيين يدرسون في الخارج في جامعات عربية وأوروبية وأمريكية.وهناك عدد كبير من الطلبة 

ال, فااال يوجااد بياات فااي األردن, إال والحياااة العلميااة والتعليميااة نشااطت فااي األردن بهااذا المجاا           
عملاات الدولااة علااي إنشاااء الماادارس و وبااه إنسااان مااتعلم سااواء كااان جامعيااًا أو خااريج كليااة مجتمااع, 
جامعااة فااي شااتي بقاااع الااوطن,  11 والكليااات والجامعااات, فقااد بلااغ عاادد الجامعااات الحكوميااة حااوالي
هاااتم بالبحاااث والدراساااة, وكاااذلك وجاااود إضاااافة إلاااي وجاااود المعاهاااد الدينياااة واإلدارياااة والفلكياااة التاااي ت

  (3)المؤسسات التي تهتم بدراسة بعض المواضيع, بيت الحكمة ومركز الدراسات.

  :الحياة العلمية في أفغانستانثالثًا: 
تسااايطر علاااي أفغانساااتان ثقافاااة قبلياااة وعرقياااة, وهاااي ثقافاااة تنطاااوي علاااى العدياااد مااان المزاياااا         

سايطرتها  إحكاام واساتدامةنج  فاي تاوالمضار في آن واحد, أما المزايا فهي أن الادول األجنبياة قلماا 
   (0).على أفغانستان كلها والتحكم فيها

حيااث حاولاات  ,م بااالتعليم بقاادر المسااتطاعاالهتمااا ةحاولااموماان محاساان الحكومااة األفغانيااة         
ساااانوات بااللتحاااااق  14-1ويلاااازم القااااانون جميااااع ماااان تتااااراوح أعمااااارهم بااااين , جعاااال التعلاااايم إلزامياااااً 

, وأعداد المعلمين في البالد لعدك وجود مكان دراسي لهميستطيعون  , ولكن كثير منهم البالمدارس

                                                 

   .139ص  ,التطور الحضاري في األردن خالل القرن العشرين, د. محمود سالم عبيدات :( انظر1)
 .080 1,, مؤسسة أعمال الموسوعةيةالموسوعة العربية العالم :( انظر2)
 .69ص  عمان, الطبعة األولى, دار الخليج للنشر والتوزيع,سليمان الصماوي,  األردن عبر العصور, :( انظر3)
رادة الكفاح, محمد السعيد جمال الدين, مارس,  :( انظر0) م, مركز زايد 2443أفغانستان بين نوازع السيطرة وا 

 . 20-23ات, ص للتنسيق والمتابعة, اإلمار 
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الكتابة والقراءة, اتجهوا نحو الفنون مثل الغنااء والمسارح  قليلة, ونظرًا ألن أغلبية األفغان ال يجيدون 
  ( 1)والسينما وغيره, وهذا يؤدي دورًا مهمًا في حياة األفغانيين.

فااي التعلاايم والثقافااة األفغانيااة, حيااث قااام  اً لقااد أحاادث االحااتالل السااوفيتي دمااارًا وخرابااًا  كبياار         
, حياث انخفاض وتهجيرهم األساتذة في جامعة كابول حقةمالاإلسالمية,  التعليمية بإلغاء المؤسسات

أقاادم مؤسسااة تعلاايم عااالي فااي أفغانسااتان, بعااد أن كاناات لهااا هااي معاادل التعلاايم هناااك فااي الجامعااة, و 
وباااذلك ساامعة عظيمااة, وكاناات تفخااار بهيئااة التاادريس نظااارًا لتاامهيلهم تاامهياًل جيااادًا وشااهرتهم الكبياارة, 

وكثيار مانهم  ,فترك المئات منهم الجامعة ,للتدخل العسكريضحية  أصب   الطلبة في جامعة كابول
 ( 2)آالف. 6ألف إلى  10من أبعد, وبعضهم ذهب إلى دول أجنبية, وقد انخفض الطالب من 

 %54فااي األماام المتحاادة باامن  زماان اإلحااتالل الروسااي واعتاارف وزياار خارجيااة حكومااة كاباال          
ماااان جميااااع معاهااااد ومؤسسااااات التعلاااايم فااااي %18ماااان الماااادارس بمفغانسااااتان قااااد دماااارت, وان نساااابة 

 ( 3) أفغانستان مدمرة بالكامل.

  :الحياة العلمية في باكستانرابعًا: 

ظلاات أوجااه االخااتالف الثقااافي تمثاال مشااكلة فااي باكسااتان مااا زالاات قائمااة حتااى اليااوم؛ ألن         
 ( 0)عب يتكون من عدد من الجماعات الثقافية المتعددة, وكل جماعة لها لغتها الخاصة.الش

لمتعلمااين فااي باكسااتان تصاال إلااى م فااإن نساابة ا 1984واسااتنادا إلااى التقاادير القااومي لعااام         
وبلااغ  ,د الماادارس فااي المراحاال االبتدائيااة والثانويااةاوازدادت أعااد ,, جاازء كبياار منهااا فااي الماادن20%

جامعااة وماان أشااهرها جامعااة إسااالم  24كليااة, وعاادد الجامعااات يصاال إلااى نحااو  004عاادد الكليااات 
  (5)أباد, وجامعة البنجاب, وجامعة السند, وجامعة بيشاور.

                                                 

 .395 2 ,مؤسسة أعمال الموسوعة ,الموسوعة العربية العالمية :( انظر1)
  مستقبل أفغانستان, وقائع ندوة مستقبل أفغانستان بعنوان التعليم في أفغانستان, محمد يوسف علمى, : ( انظر2)

 ,1988مارس -22-21فترة من عقدت الندوة تحت إشراف معهد الدراسات السياسية, إسالم أباد الباكستانية في 
 . 82-81 ص
 . 86, صالمرجع السابق :( انظر3)
 .145 0,  مؤسسة أعمال الموسوعة ,الموسوعة العربية العالمية :( انظر0)
, مجلة دورية تصدر عن المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 2العدد  ,مجلة اإلسالم اليوم, الدار البيضاء :( انظر5)

 .143ص , م1980ه, إبريل 1040رجب تاريخ شهريه  ,مطبعة النجاح الجديدة, واإيسيسك ,الثقافية
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ثقافاااات متعاااددة فاااي جمياااع أنحااااء باكساااتان, كااال مجموعاااة لهاااا عاداتهاااا وتقاليااادها  للنااااسو         
ينون بااالوالء صاااعب فااي الحياااة عناادهم, ويرجااع ذلااك إلااي أنهاام ياادالثقافيااة, وهااذا كلااه يااؤدي إلااي الم

 (1), أكثر من والئهم إلى األمة الباكستانية بشكل عام.للمجموعات الثقافية

اللغة البنغالية وهي لغة محلية, لم يتامثر بهاا الشاعب الباكساتاني وتكتاب توجد باكستان  فيو         
غااااة األرديااااة, وأصاااابحت هااااي اللغااااة القوميااااة والوحياااادة,  بااااالحروف السنسااااكرتيية, وبعاااادها انتشاااارت الل

م, وهاااي تكتاااب باااالحروف العربياااة كماااا يرجاااع أكثااار 1913واعتااارف بهاااا الدساااتور الباكساااتاني عاااام 
المفردات والمصطلحات فيها إلى أصل عربي, وكانت وال تزال تعتبر لغة إساالمية مشاتركة لمسالمي 

 ( 2)بية لغة علمية ودينية بعد اللغة العر كشبه القارة 

القاضااي بجعاال اللغااة العربيااة أساسااية فااي جميااع  م صاادر القاارار الرئاسااي1982وفااي عااام            
مااادارس باكساااتان , وبااادأ التااادريس اللغاااة العربياااة كماااادة إجبارياااة مااان الصاااف الساااادس حتاااى الصاااف 

  (3)الثاني عشر, ويوجد أالف المدارس العربية واإلسالمية في جميع أنحاء باكستان .

تفساير لمصاادر أنهاا فاي حيااة المسالمين و أنها ذات قيماة حقيقياة  اللغة العربيةيميز  ما همّ أو        
كانات محاط اهتماام مان الادول العربياة واإلساالمية, فمرسالت البعثاات مان جامعاة األزهار فاي ف, الدين

أفغانسااااتان لتعلاااايم اللغااااة العربيااااة فااااي وجامعااااة الاااادول العربيااااة  مصاااار, والمملكااااة العربيااااة السااااعودية,
 ( 0).وباكستان

 

                                                 

 .141 0, مؤسسة أعمال الموسوعة ,الموسوعة العربية العالمية :( انظر1)
تطوير اللغة العربية في باكستان, د مظهر معين, العدد مجلة حولية الجامعة اإلسالمية العالمية,  :( انظر2)

, 11مجلة الدعوة, العدد ,205-200م, ص 1990ه ,1015الجامعة اإلسالمية العالمية عام الثاني, تصدر عن 
 .23-22ص 

 .251-254ص  ,2العدد مجلة حولية الجامعة اإلسالمية العالمية  :( انظر3)
 .23-22, ص 11باكستان, العدد مجلة الدعوة,  :( انظر0)



25 
 

 المطلب الثالث:
 الحياة االجتماعية  

لكاال بلااد فااي العااالم العربااي واإلسااالمي أوضاااعه االجتماعيااة الخاصااة بااه بحسااب الظااروف         
الحديث في هذا المطلب مان الحيااة االجتماعياة فاي  مجملوس ,التي تمر به, والحوادث التي تقع فيه

 البلدان التي عاش فيها الدكتور عبد اهلل عزام.

  :فلسطينالحياة االجتماعية في : واًلأ

نقطاة تحاول باارزة فاي التااريخ العرباي المعاصار, في فلسطين م 1908نكبة عام  لقد شكلت        
هااذه األحااداث, التااي شااكلت الصاادمة الحقيقااة  فلاام تسااتطع أي ماان مكونااات المجتمااع العربااي تجاااوز

رت علاي تبلاور للواقع العربي, وأدت هذه النكبة إلي تغير شبه شامل لواقع المجتمع وبنائه العاام, وأثَّا
شكل الهجرة تشخصية الشعب الفلسطيني, الذي بدأ يخسر خصوصيته السابقة لخصوصية جديدة, و 

والضاام,  الصااهيوني هااا أهاام صاافاتها, بجانااب االحااتالل خااارج البلاادان والقاارى الفلسااطينية والشااتات في
ففي هذا اإلطار انتشر الشعب الفلساطيني مكرهاًا فاي الادول المحيطاة بفلساطين, وأكاره علاي الخاروج 

, وخضااع قساام ثاااني إلااي االحااتالل الصااهيوني, ومصاار واألردن باألعااداد الكبياارة إلااي لبنااان وسااوريا
  (1)الرابع  لإلدارة المصرية.والقسم الثالث للحكم المحلي األردني, و 

تواجاد الجايش  :إلاى األردن لعادة أساباب منهااالضافة الغربياة ضامت م 1908بعد نكبة عاام         
مصاابحت الضاافة الغربيااة فاألردنااي فااي الضاافة الغربيااة, توقيااع اتفاقيااة الهدنااة مااع الكيااان الصااهيوني 

فاي األردن وأصاب   الفلساطيني من الدولاة األردنياة وخاضاعة لسياساتها, وقاد تزاياد عادد الساكان اً جزء
, وتامثروا بكثيار مان العاادات والتقالياد األردنياة التاي تختلاف عان لهم وضع وكمنهم مواطناون أردنياون

 (2)وعاشوا تحت الحكم الملكي للملك حسين. ,وحملوا الجنسية األردنية عاداتنا,

م, بساابب ناازوح 1968م حتااى عااام 1966تناااقص عاادد السااكان فااي الضاافة الغربيااة عااام قااد ل        
أعاداد كبيارة منااه إلاى األردن واساتمر النمااو الساكاني بعاد ذلااك فاي الضافة الغربيااة معتمادًا علاي الزيااادة 

                                                 

الحركاة الطالبياة الفلسااطينية  الممارساة والفاعلياة, عماااد غياظاة, الطبعاة األولااي, مؤسساة نادياا للطباعااة  :( انظار1)
 .24-19م, ص 2444والنشر, رام اهلل, 

, 2446التطااور التاااريخي والبناااء االجتماااعي, د. إبااراهيم أبااراش, الطبعااة األولااى, المجتمااع الفلسااطيني   :( انظاار2)
 . 66ص 
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, وفاي عاام ألاف نسامة 611م حاوالي  1914الطبيعية خالل السبعينات, إذ بلغ عدد السكان في عام 
 ( 1)ألف نسمة, وأصب  يزداد حتى يومنا هذا. 833م بلغ 1981ألف نسمة, وفي عام  158م 1984

 :األردنالحياة االجتماعية في : ثانيًا 
يتكااون المجتمااع األردنااي ماان ثااالث فئااات اجتماعيااة, وهااي الماادن واألرياااف والباادو, وكاناات         

ويعملون كلهم بالتجارة والوظائف العاماة,  المدن عبارة عن سكان لهم التطور والتحضر في المعيشة 
ربد والزرقاء, وتعتبر المدن في الوقت الحالي العدد األكبار فاي التجمعاات  ومن أشهر المدن عمان وا 
السكانية, واألرياف هي عبارة عن تجمعات ساكانية خاارج المادن, معظام أعمالهاا بالزراعاة والتجاارة, 

ة فااي المناساابات العامااة يكونااون دائمااًا أكباار وحاادة,  , وخاصاابعضاااً أكثاار احتكاكااا مااع بعضااهم  موهاا
معظمهااام اشااتركوا فااي بناااء الاااوطن,   والباادو هااي جماعااات شاابه مساااتقرة فااي بيااوت الحضاار والبناااء,

  (2)أخر من التعليم والصحة.  اً واشتغلوا بالوظائف العامة وتلقوا قسط

نفاس  ساكان الضافة الغربياة م كان عدد1954عندما ضمت الضفة الغربية إلي األردن عام         
من مجماوع ساكان األردن, وكاان نسابة ساكان األردن  % 01 عدد سكان األردن, وهو ما كان نسبة

وفاي عهاد   (3), وكاان يتفااوت النماو الساكاني بحساب المنطقاة. % 2.8تزداد سنويًا كل عام, بمعدل 
ومجاالتها, حياث تاوفر األمان الملك عبد اهلل بن الحسين شهدت األردن تطورًا في كل مناحي الحياة 

 ( 0)واالستقرار, وكذلك عمدت الدولة علي شق الطرق وتعبيدها واستصالحها .

من مجماوع عادد الساكان,  %92الدين اإلسالمي هو دين الدولة الرسمي ويشكل المسلمون             
وملتزماون بتمدياة  دينون,نسبة كبيرة من األردن مت إنّ ويؤثر اإلسالم في حياة الشعب تمثيرًا عميقًا إذ 

سااننه, ويشااكل النصااارى الشاارقيون الغالبيااة بااين الطوائااف النصاارانية, التااي تشاامل و  فاارائض اإلسااالم
يتااملف معظااام سااكان األردن مااان العاارب, ويعااايش  ( 5)أيضااًا علااي الروماااان الكاثوليااك والبروتساااتانت.

قليااات فااي مجموعهااا مااا معهاام أقليااات صااغيرة غياار عربيااة فااي حالااة وئااام وانسااجام, وتشااكل هااذه األ

                                                 

 .52-51ص  لسطين ديموغرافيًا وجغرافيًا, د. حسن صال ,سكان ف :( انظر1)
 .11ص , األردن عبر العصور, سليمان المادي وعودة الحراحشة :( انظر2)
 .54سكان فلسطين ديموغرافيًا وجغرافيًا, د. حسن صال , ص  :( انظر3)
 .11ص ,المرجع السابق :( انظر0)
, الموسوعة 111التطور الحضاري في األردن خالل القرن العشرين, د. محمود سالم عبيدات, ص  :( انظر5)

 .080 1العربية 
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تقريبااًا ماان إجمااالي السااكان, وأكباار األقليااات فااي األردن هااي األقليااة الشركسااية المساالمة,  %2يعااادل 
 (1).والكاثوليك والبرتوستانت المسلمة والبهائية والدروز واالرمنية وأما األقليات األخرى فهي الشاشان

ألااف نساامة, وفااي  044م 1908الهاشاامية فااي عااام األردنيااة  السااكان فااي المملكااة كااان عاادد            
ألااف نساامة, وماان ثاام بقااي العاادد السااكاني بالزيااادة حتااى  581م أزداد تعااداد السااكان إلااى 1964عااام 

مااان الساااكان فاااي المنااااطق الحضااارية, وقاااد  %81ملياااون نسااامة, و 3,9 , إلاااىم1991وصااال عاااام 
مااادن وفاااي كبااار أحجامهاااا وتناااوع أساااهمت الهجااارة مااان البادياااة  والرياااف إلاااى المااادن فاااي زياااادة عااادد ال

م كان 1961وظائفها, ورافق ذلك تغير في توزيع السكان بين المناطق الريفية والحضرية, ففي عام 
 %68م إلااي 1969ماان إجمااال السااكان, وارتفعاات النساابة فااي عااام  %51سااكان الحضاار يشااكلون 

   (2).م1991وتمت في ازدياد حتى عام 

فااااي  %83إلااااي  %61فااااي قطاااااع الخاااادمات بنسااااب متفاوتااااة  ازدياااااد عاااادد العاااااملينكااااان و         
الحقة, وتستوعب الوظائف الحكومية المدنية والعسكرية عدد كبير من العاملين في قطاع الالسنوات 

الخدمات الاذي يشاتمل علاي الوظاائف اإلدارياة والتعليمياة والصاحة والتجاارة, وقاد شاهد األردن تطاورًا 
تقادم للماواطنين مان حياث الميااه والمحروقاات والكهربااء والنقال  ملحوظًا ظهر أثره في الخدمات التاي

 (3).والتصاالت واإلسكان

   :أفغانستانالحياة االجتماعية في : ثالثًا

تعاااود أصاااول الساااكان األفغاااانيين إلاااى مجموعاااات بشااارية دخلااات الااابالد غااازاة أومساااتوطنين,         
والعرب, وجماعات أخري تتكلم التركية قدمت وتشتمل تلك المجموعات العرقية علي ا ريين والفرس 

ماان وسااط آساايا, وأخاارى منغوليااة ماان غاارب الصااين, وتوجااد فااي أفغانسااتان عشاارون مجموعااة عرقيااة 
والباشااتونيين ماان أكباار المجموعااات العرقيااة فااي  هااا لغتهااا الخاصااة, وجماعااة الطاجيااككاال واحاادة ل

  (0).من السكان%15البالد, ونسبتهم 

                                                 

 . 080 1 مؤسسة أعمال الموسوعة, ,الموسوعة العربية العالمية :( انظر1)
 .083-082 1 المرجع السابق, :( انظر2)
 .089  1 نفسه, المرجع السابق :( انظر3)
, الموسوعة العربية 5, دار الفكر اإلسالمي, ص1990عمر قوش, الطبعة األولى,  تان, يوسفأفغانس :( انظر0)
2 393. 
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ن أن أفغانساااتان ماااا هاااي إال متحاااف لألجنااااس البشااارية, وهاااذا المتحاااف الكبيااار ويااارى البااااحثو        
: السكان األوائل جنبًا إلى جنب مع القادمين الجدد, وسكان أفغانستان في الوقات يقسامان فيه يعيش
  (1) قسم الجنس األبيض, وقسم الجنس األصفر. إلى

ماان السااكان فااي أفغانسااتان فااي مناااطق ريفيااة, ويقيمااون فااي مناااطق مبنيااة ماان  %82يعاايش        
 اإلسااالمي ويلبسااون الثياااب الخاااص بهاام, ويمثاال الاادين ,الطااوب ويعاايش قلااة ماان السااكان فااي الماادن

انعكاسااااات واضااااحة علااااى العالقااااات أدى إلااااى ماااان نساااابة السااااكان, والاااادين عناااادهم  %99عناااادهم 
معظاام القاارى و , وخصوصااًا األساارية وجميااع نااواحي الحياااة االخااري, يااة األفغانيااةوالوطن االجتماعيااة

ويتباع معظام القبائال األفغانياة ماذهب أهال السانة, وتوجاد  الالريفية والقبائل لها زعيم ديني يدعى الُما
 (2).بعض القبائل الشيعية

 :باكستانالحياة االجتماعية في : رابعًا
تضم باكستان أربع قوميات متباينة تمثال ساكان منااطق البنجااب والساند والبااختون والبلاوش,        

, ومناااذ قياااام باكساااتان والبنجاااابيون هااام المجموعاااة األكثااار سااايطرة, فهااام األكثااار مااان الناحياااة العددياااة
لغااة ماان إجمااال السااكان, وهاام المساايطرون سياساايًا واقتصاااديًا, ولغااة البنجاااب هااي ال %64فيمثلااون

    (3)المتداولة في باكستان

ن         ساكان,  مان ال %91باكستان دولة إساالمية ويادين أهلهاا باإلساالم ونسابة المسالمين فيهاا وا 
, حياث كاان هاذا هاو السابب فاي قياام باكساتان اإلساالمية, وعنادما منحات ويمارسون الشعائر الدينية

 (0)لبالد على أساس ديني.م قامت بتقسيم ا1908بريطانيا باكستان استقاللها عام 

يعيش نحو  ثلثي الشعب الباكستاني فاي القارى واألريااف, ويماارس معظمهام حرفتاي الزراعاة        
اصاااام والماااادن القريبااااة فااااي العو الحكوميااااة األخاااار فااااي شااااغل الوظااااائف  هموالرعااااي, كمااااا يعماااال بعضاااا

ة فاااي الرياااف الباكساااتاني,  وتتمياااز العاااادات الباكساااتانية بالتااامثير القاااوي علاااى أوجاااه الحياااا والمجااااورة,
ويتفاااوت شااكل الاازى والملاابس وطريقااة بناااء المساااكن ماان إقلاايم إلااى أخاار, وذلااك وفقااًا لحالااة المناااخ 

                                                 

رادة الكفاح, محمد السعيد جمال الدين,:( انظر1) م, مركز زايد 2443مارس  أفغانستان بين نوازع السيطرة وا 
 .16للتنسيق والمتابعة, اإلمارات, ص 

 .080 1مؤسسة أعمال الموسوعة, ,الموسوعة العالمية العربية :( انظر2)
 .29  5, , مسعود الخوندالموسوعة التاريخية الجغرافيا :( انظر3)
دراسات عالمية المشاكل القومية والعرقية في باكستان, أبها دكسيت, مركز اإلمارات للبحوث والدراسات  :( انظر0)

 .145  0 ,ل الموسوعةمؤسسة أعما ,, الموسوعة العربية العالمية15, ص 9أبو ظبي, العدد 
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لااابس الممياااز والمعاااروف ومعظااام ل, ولاااديهم طقاااوس فاااي ااألخااارىوالعاااادات المحلياااة وبعاااض العوامااال 
   (1)سكان المدن الباكستانية هم من عمال المصانع وأصحاب المتاجر والحرف.

 

 

 
 
 
 
 

  

                                                 

 .149  0, مؤسسة أعمال الموسوعة ,الموسوعة العربية العالمية :( انظر1)
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 المطلب األول:
 مه ونسبه وأسرتهـاس 

 :أواًل: اسمه ونسبه
عباد  ولاد (1)" -رحماه اهلل –عازامبن يوسف بن محمد  مصطفى بن يوسف بن  عبد اهللهو  "       

م, في قرية سيلة الحارثية قضاء جنين, في فلسطين في 1901سنة  -رحمه اهلل  –اهلل يوسف عزام 
, ولعاال الشااهرة التااي حظياات بهااا هااذه عاازام عائلااة مشااهورة أصااالوعائلااة حااي اساامه حااارة الشااواهنة, 

وكاان صاااحب  ,الشايخ صااال  محماود العاازام حياث كاان عماادة القرياة ومرجعيتهاااالعائلاة نتيجاة بااروز 
هاذه العراقاة والشاهرة لهاذه العائلاة  توازداد, وهاو خاال الشاهيد عباد اهلل عازام مكانة عالية بين النااس,

وليااث ماان ليوثهااا, عاارف بااين أقرانااه منااذ صااباه   بطاال ماان أبطالهااابوجااود الاادكتور عبااد اهلل عاازام فهااو 
  (2).طهره وصفائه وقربه من اهلل تعالىب

 ـــه وأسرتـــــــــه:هلــثانيًا : أ

 :والـــــــــــــــــداه

ترباااي عباااد اهلل وترعااارع فاااي أسااارة ريفياااة متديناااة فاااي كناااف والاااده الوقور,"يوساااف مصاااطفى 
وكان والده الشيخ يوسف يعمل في فالحة األرض, ويجتهد في عمله  ليربي أبناءه من كاد  (3)عزام".

لقاد جاهاد فاي فلساطين ورافاق  (0)عرقه, وكان رجاًل متدينًا ومحافظًا, ويعيش فاي غاياة مان البسااطة.
ابنااه فااي الجهاااد فااي أفغانسااتان, رغاام كباار ساانه حيااث كااان البنااه أثاار فااي جهاااده, وقباال أشااهر ماان 

لاااى بلدتاااه سااايلة الحارثياااة وعنااادما أراد الخاااروج  إلاااى استشاااها د ولاااده عباااد اهلل عااااد إلاااى فلساااطين, وا 
 (5)أفغانستان ليستكمل جهاده هناك, منعه اليهود من الخروج من فلسطين.

                                                 

م 1951 9 22ولد في عام محمود سعيد عزام ابن أخت الشيخ عبد اهلل عزام, م, 2411 1 14مقابلة في  (1)
م, وعمل 1985من عام  حاصل علي دراجة الماجستير  في اإلسالميات من باكستان, الزم الشيخ عبد اهلل عزام

م, ومدير مكتب عزام اإلعالمي في باكستان 1989م حتى استشهاده عام1981مدير مكتب الشيخ عزام من عام 
 بعد استشهاده.

انظر: الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, د. فايز سعيد عزام, الطبعة األولى, نشر وتوزيع مركز الشهيد  (2)
 .  1م, ص1993ه 1015 عزام في بيشاور باكستان,

 م. 2411 1 14مقابلة, محمود سعيد عزام, بتاريخ,  (3)
 م. 2411  1 14محمود سعيد عزام, بتاريخ, مقابلة,  (0)
 .53-52انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني أدهم جرار, ص  (5)
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فهاااي زكياااة بنااات صاااال  بنااات حساااين األحماااد, عاشااات معاااه فتااارة فاااي بيشااااور  أماااا والدتاااه "           
بباكساتان, وهااي مان عائلااة عريقاة بينهااا وباين عائلااة عازام نسااب قاوي, لقااد أثار فااي والدياه بالتضااحية 

, أي قباال استشااهاد م1988والعماال والجهاااد وكااان بمثابااة قاادوة إلاايهم, ووافتهااا المنيااة فااي أواخاار عااام 
ت فااي مقباارة الشااهداء, منطقااة بااابي فااي باكسااتان, وهااذه المقباارة ضاامت كاال ابنهااا بعااام واحااد, ودفناا

   (1)شهداء العرب".

 َخوانه:

وهام ثالثاة مان الاذكور  , والاداه ومن سبعة أفراد -رحمه اهلل  –اهلل أسرة الشهيد عبد " تتكون       
خوتااه يعمااالن فااي التجااارة, وعبااد المالااك  عبااد القااادر ا: ماان اإلناااث وهماا واثنتااانوالشاايخ عبااد اهلل, وا 

ونخاص قاي بيانهم ناوع مان الحناان والحاب والتربياة, وال ,إخوتاهوالشيخ عبد اهلل أصاغر  بهجة وجميلة
 (2) به".واالهتمام  تهتربي في بالذكر الحاجة أم فايز لما لها من فضل كبير 

 ــــــــــــه:زوجت

شااريكة حياتااه زوجتااه سااميرة عبااد اهلل  م1965فااي عااام  -رحمااه اهلل  – اختااار عبااد اهلل عاازام       
ماان بياات محااافظ علااى الاادين ماان قريااة ام الشااوف بجااوار مدينااة حيفااا, وقااد  وهااي، أم محمااد هعواطلاا

لساطين بعاد طارده مان قبال اليهاود تربت علي يد والدها الذي هااجر مان قرياة ام الشاوف فاي شامال ف
, ثام ارتحال -رحماه اهلل  –عباد اهلل عازامقرية سيلة الحارثية, وقد سكنوا فترة وجيزة في بيت أهال  إلى

, لقااد كاناات زوجااة مجاهاادة وصااابرة قريااة دياار الغصااون فااي منطقااة طااولكرموالاادها مااع عائلتااه إلااى 
ومحتسااابة تاااذكرنا بالرعيااال األول مااان المؤمناااات فاااي عهاااد النباااوة, أمثاااال صااافية وخديجاااة والخنسااااء 

فاااي األردن ترعاااى البيااات وترباااي وفاطماااة وسااامية وأساااماء, وقفااات إلاااي جاناااب زوجهاااا شاااريك حياتهاااا 
األبناااء, وتقااوم بواجااب الاادعوة, ولمااا انتقاال الشاايخ إلااى باكسااتان وتفاارا هناااك للجهاااد فااي أفغانسااتان, 
قاماات ام محمااد بنشاااط كبياار لخدمااة الجهاااد, وواصاالت نشاااطها فااي رعايااة األساار األفغانيااة, وتعلاايم 

  (3)النساء واجبات دينهم.

 أبناإه: 

براهيم وحمزة ومصعب, تربوا علي اإلسالم في بيت والادهم الشايخ عباد وهم محمد وحذ         يفة وا 
اهلل عزام, وتشربوا كثيارًا مان صافاته وأخالقاه, كااألدب الرفياع والشاجاعة الناادرة والكارم الاذي لايس لاه 

                                                 

 .م2411  1 13مقابلة, محمود سعيد عزام, بتاريخ  (1)
 .م 2411 0 3ة, محمود سعيد عزام, بتاريخ مقابل (2)
 . 24انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني أدهم جرار, ص  (3)
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حد, والتفاني في خدمة ا خرين, والجارأة فاي الحاق والصاراحة فاي التعامال, دون موارباة وال ريااء وال 
  (2)"وأما بناته الثالثة فهي فاطمة ووفاء وسمية, وقد اختار لهن أزواجًا مجاهدين". (1)ق.نفا

والذي استشهد معه, كان يحمل قلبًا كبيرًا  -رحمه اهلل  –: االبن البكر للشيخ عبد اهلل عزاممحمد .1
يقباال  رغاام حداثااة ساانه, وكااان كالمااه متزنااًا وهادئااًا, فلاام ياارد لطالااب طلبااًا, كااان عزيااز الاانفس ال

تقان, وكاان  الدنية جاهد مع والده في أفغانستان, وشهد عدة معارك, وكان ينجز عمله بسرعة وا 
 (3)ذكيًا, وكان رحمه اهلل في زيارة إلى األردن, وحضر قبل استشهاده بيوم واحد إلي بيشاور.

يرتساام  فتَّااى فااي مقتباال العماار والشااباب,كااان عنااد وفاااة والااده , فهااو النجاال الثاااني للشاايخ :حذيفــة .2
كمااال المساايرة نفسااها التااي قضااى  علااى وجهااه عاازم وتصااميم قااوي, للمضااي علااي نفااس الخطااى وا 

 والده شهيدًا, وحمل نفس الصفات التي كانت لوالديه.  افيه

واستشهد معه, كاان والاده يقاول عناه "هاذا خليفتاي" كاان يحمال  فهو النجل الثالث للشيخ :َبراهيم .3
ادئاة علاي وجهاه, ساريع البداهاة ذكياًا ذا عاطفاة جيادة, كاان يحاب قلبًا كبيرًا وعقاًل نيارًا وبسامة ه

المعااارك والقتااال حبااًا جمااا, وكااان يطلااب أن يكااون فااي الصاافوف األولااي, وكااان يهااتم بااه والااده 
الشايخ ماان الناحيااة العلمياة وكااان يشااعر باامن لاه مسااتقباًل عظيمااًا, وكااان بعاض الناااس ياارون فيااه 

 (0) صفات الشيخ رحمه اهلل .

فكااان يااذهب مااع والااده لجبهااات القتااال, وهااو ال يتجاااوز الثانيااة عشاار ماان عمااره   :حمــزة أمــا ابنــه .0
ويقول: عن والده أنه كان يعلمهم على صالة الفجر جماعاة وصاالة الضاحى, وأال يغتاابوا أحادًا 

 السيئين. بمن المسلمين, وأال يخالطوا الشبا
فكاان عماره عناد وفااة والاده . م1980ولاد فاي إساالم أبااد سانة  أصاغر أبنااء الشايخ :أما مصـعب .5

 (5)خمس سنوات.

 

 

                                                 

 .01انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني أدهم جرار, ص (1)
 م.2411 1 13محمود سعيد عزام, بتاريخ  :مقابلة (2)
مقابلاة: محماود ساعيد  ,08, 01د اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حساني أدهام جارار ص انظر: الشهيد عب (3)

 م.2411 1 11عزام, في 
 م.2411 1 11مقابلة: محمود سعيد عزام في  ,08انظر: المرجع السابق, ص  (0)
  .09, 08, 01انظر: المرجع السابق نفسه, (5)
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 المطلب الثاني:
 نشأتـــه وتربيتـــه 

 ـه:: نشأتــأواًل

 ةمسلمة متدينة, فلسطينيأسرة  م من1901سنة  -رحمه اهلل  – الشهيد عبد اهلل عزام نشم        
سيلة الحارثية في لواء  تسمى ,قرية تقع في الشمال الوسط من فلسطين وميسورة الحال فياألصل 

  (1).جنين, في حي اسمه حارة الشواهنة

وتتميز هذه القرية العريقاة )سايلة الحارثياة ( بتخاريج  أعاداد مان المجاهادين, وكانات منطقاة         
جنين مركزًا من مراكز الجهاد الرئيس في فلسطين, لخلوهاا مان اليهاود ومان ناحياة أخاري, هاي التاي 

 (2)للجهاد في فلسطين.وفرت للمنطقة دورًا 

, اليهاااود يشاااقون األرض المغتصااابة ىيااار  وهاااو -رحماااه اهلل  –عااااش الشاااهيد عباااد اهلل عااازام          
 هاااجرتحتااى ره, تجاااوز السااابعة ماان عماا, ومااا دولااتهم وكيااانهم ويبنااون ويملكااون المااروج المساالوبة, 

إلاااي مواقاااع أخاااري فاااي داخااال  هااااجرتكماااا  ,إلاااي قريتاااهم 1908عاااام  نالفلساااطينيي الالجئاااينأفاااواج 
    (3)وخارجها. ,فلسطين

كنات أدخال علاى  -وهي شقيقة الشاهيد وقاد ترباى فاي كنفهاا  - الحاجة أم فايز عزامتقول  "        
رفقا  عبد اهلل وهو في المرحلة االبتدائية وهو منهمك في دراسته ويطالع بين كتبه, فمقول له: يا أخي

 ال يزياااد علاااى  -رحماااه اهلل  -أقراناااك الاااذين يلعباااون ويرتعاااون, فكاااان  بنفساااك, لاااو ذهبااات تلعاااب ماااع 
 (0)"القول ليس وقته ا ن

 َتَميُز الشهيد  المبكر: 

مناااذ طفولتاااه المبكااارة, فكاااان يتاااردد علاااى  المعااااً  -رحماااه اهلل  –عباااد اهلل عااازامكاااان الشاااهيد  "       
وهو لم يتجاوز الرابعة من عماره,  يرة أخته الكبأرحامه وأقاربه من أسرته, وكان أكثر ما يتردد على 

م وهاو خاال والاد الشاهيد, كاان 1914جادي الحااج صاال  محماود العازام وقاد تاوفي فايز عازام: يقول 
اهلل  ياا عباد :دون الخامسة مان عماره, فكنات أمساك بمذنياه وأقاول لاه وهو  اهلل يدخل علينا كثيراً  عبد

                                                 

 .2411 1 13مقابله: محمود عزام  ,1انظر: الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, د. فايز سعيد عزام, ص (1)
 .11انظر: عبد اهلل عزام أحداث ومواقف, د. عدنان النحوي ص  (2)
 .16ص  ,انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني أدهم جرار (3)
 .2411 1 13, مقابلة: محمود عزام 2د واالستشهاد, د. فايز سعيد عزام, صالشهيد عزام بين الميال (0)
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الحاااج صااال  مشااهورا  بصااالحه وتقااواه وورعااه  )كنايااة أنااه سيصااب  شاايخا ( وكااان أذناااك أذنااا شااملة
 (1) ". اسة المؤمنوهكذا كان يشهد له أهل المنطقة, إنها فر 

      :هصغر منذ  يالدعوالتزامه 

وهو لم  -رحمه اهلل  –عزاماهلل  عبد أن يكون هذا النبوا المبكر من الشهيدغريبا  ليس       
وهو ال يزال طالبا  في  بتميزه وتفوقهومدير مدرسته  معلمهيتجاوز سن البلوا بعد, فقد شهد له 

وهو دون سن  ين(اإلخوان المسلم)المرحلة االبتدائية, كما انخرط في صفوف الحركة اإلسالمية 
محمد عبد الرحمن خليفة  أن نرى المراقب العام لإلخوان المسلمين في األردنغريبا  ليس البلوا,

 (2).له األولى من دراستهيتردد على قرية الشهيد وهو في مراح

فضيلة األستاذ محمد عبد الرحمن خليفة المراقب العام لإلخوان المسلمين, من ذكرياته  يقول:       
في إحدى زيارتي لشعبة اإلخوان في مدينة جنين, في  -رحمه اهلل  –عن الشيخ عبد اهلل عزام

الخمسينيات, بينما كنت أجلس مع نائب الشعبة دخل علينا فتي صغير وقال: أنا عبد اهلل عزام من 
سيلة الحارثية ومن اإلخوان المسلمين, أدرس في الصف السابع, كونت أسرة من أقاربي وزمالئي 

وك لزيارتنا, فوعدته بزيارة عندما أحضر مرة ثانية  إلى جنين, وألتقي بهم في مسجد قريتنا, وأنا أدع
ولما ذهبت إليها في المرة التالية زرت سيلة الحارثية وصليت العصر في المسجد, فوجدت عبد اهلل 

وكم كان سرورهم بزيارتي لهم, ثم عدت إلي جنين, مجموعته يجلسون في زاوية المسجد, عزام و 
كان يرى مخايل النجابة والذكاء تلوح و  ما ترك في نفسي من أثر طيب,و  ءوما زلت أذكر ذلك اللقا

  (3).فقد اشتهر وذاع صيته وهو لم يتجاوز العقد الرابع من عمره ,على وجهه

 انك لقد تمسى الشهيد بمن سبقه من القادة العظماء علي حبه الدعوة منذ صغره, حيث
والموعظة  ,يقرع آذان المصلين بالذكر وواعظاً  ى صالة الجماعة,للمسجد يحافظ عل مالزماً 
إلقبال الناس على دروسه في  أن يغار من الشهيد نظراً  القريةلقد بلغ األمر بإمام مسجد  ,الحسنة
العقد الثاني من عمره, وحاول أن يقف في  جد يوم الجمعة وهو ال يزال شابا صغيرا دونالمس

وقبل  م1965سنة في  كما حدث ,ف في جنينومنها االستعانة بدائرة األوقا طريقه بشتى الوسائل
إال بإذن يلقي موعظة دائرة األوقاف ال تسم  ألحد أن دخول اليهود إلى الضفة الغربية حيث كانت 

                                                 

 .3-2الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, د. فايز سعيد عزام, ص (1)
 . 3انظر: المرجع السبق, ص (2)
مايالد , الشاهيد عازام  باين ال19الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حساني أدهام جارار, ص انظر:  (3)

 م.2411 1 11, مقابلة محمود سعيد عزام, في  0-3واالستشهاد, د. فايز سعيد عزام ص 
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وبرغم من المحاوالت لمنعه عن القيام  (1).األمر امسبق منها, ولكن الشهيد لم يكن يلتفت إلى هذ
الشهيد وهو يلقي  أن يخيفذات يوم  الذي كان يتبع لألوقاف إمام المسجدبدوره الدعوي, وحاول 
بعسكري أردني داخل إلى المسجد ليصلي مع الناس, فنزل اإلمام عن ظهر موعظة في المسجد 

جاء العسكري, ولكن الشهيد لم يلتفت لهذا الكالم, يا شيخ عبد اهلل جاء العسكري... المسجد وقال:
 (2).جلس يستمع لدرس الشهيد , ثمودخل العسكري المسجد وصلى ركعتين

 :ثانيًا : تربيتــــــــه
 :أهله تربيته بين

للقرآن منذ نعومة  وتالوته بقربه من اهلل بصالته -رحمه اهلل  –لقد عرف الشهيد عبد اهلل        
 وكان ,فراغهال يضيع لحظة واحدة من وقت  , كانأقرباؤه وعشيرته وأهل بلده بذلك عرفه أظفاره,

كنت أفيق في الليل "  تقول أمه الحاجة زكية: ,المتوسطة االبتدائيةيقوم الليل وهو في المرحلة 
ذا ب فراشك واسترح, فيقول لها: وهل  لزماو بنفسك ه يصلي, فمقول له: يا ولدي رفقا فادخل عليه وا 

لتهجد في نفوس وقد غرس بفعله هذا حب قيام الليل وا, " لنا من راحة للنفوس والقلوب إال بالعبادة
  (3) .أرحامه وأهله وعشيرته

أحضان والديه, يسهران عليه, ويقومان برعايته وتربيته,  بين, عاش وتربى الشهيد في قريته        
األطفااال؛ باال كااان ممياازًا فااي المتتبااع لحياااة الشااهيد وهااو صااغير يلمااس أن طفولتااه ليساات كبقيااة  إن

  (0)أخالقة وأدبه بين إخوانه.

 دراسته:مراحل 

 ,على التعليم اً بر على أن يكون مصا منذ صغره -رحمه اهلل  –الشهيد عبد اهلل عزامحرص     
ثم درس المرحلة  واإلعدادية في مدرسة القرية, االبتدائيةفدرس المرحلة  ,وحريصًا علي تلقيه

في مدينة  ثم واصل تعليمه العالي بكلية خضورية الزراعيةالثانوية في مدرسة جنين الثانوية, 

                                                 

 . 5-0انظر: الشهيد عزام  بين الميالد واالستشهاد, د. فايز عزام, ص (1)
 . 2411 1 11, مقابلة محمود سعيد عزام في   5انظر: المرجع السابق, ص (2)
 .2411 1 11, مقابلة محمود سعيد عزام في  0المرجع السابق نفسه, ص (3)
الشاهيد عازام باين المايالد , 19الشهيد عبد اهلل عزام رجال دعاوة ومدرساة جهااد, حساني أدهام جارار, ص انظر:  (0)

 .2واالستشهاد, د. فايز سعيد عزام, ص
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, ورغم أنه كان أصغر أقرانه في الكلية إال أنه م1959عام  امتيازبدرجة  اً وم, ونال منها دبلطولكرم
 (1) وأكثرهم اجتهادًا ونبوغًا. كان أذكاهم

ه كان إال أنّ  ن عبد اهلل كان أصغر الطالب سناً رغم أ: "والده الشيخ يوسف عزام يقول        
كان الطالب يتجمعون حولي م ر طولك لزيارته في خضورية الزراعيةأذهب أذكاهم, فكنت عندما 

فمقول  ,ألنه كان أصغر أقرانه في الكلية عندما أصل ويحيطون بي ويقولون: تريد الولد الصغير
حيث كان الشهيد من األوائل ويعرفه القاصي  تخرج من خضورية ئذٍ وبعد, "لهم: نعم أريد عبد اهلل

  (2).والداني

العلوم  , فقد كان شغوفا بدراسةالشهيد لم يقف عند هذا الحد في التحصيل العلمي لكن        
ونال منها شهادة الليسانس في  ,الشهيد إلى كلية الشريعة في جامعة دمشق انتسبف ,الشرعية

  (3) .م1966الشريعة بتقدير جيد جدا  

في أصول  الماجستير مرحلةليدرس في بجامعة األزهر في مصر  م التحق1969وفي عام          
انتدب من كلية الشريعة في  م1911وفي عام  على درجة الماجستير بتقدير جيد جدًا,حصل الفقه, 

بتقدير امتياز مع مرتبة  م1913حصل عليها عام عمان لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه, و 
 (0).الشرف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

, الشاهيد عبااد اهلل عازام رجاال دعاوة ومدرسااة  5ص انظار: الشاهيد عاازام باين الماايالد واالستشاهاد, د. فااايز عازام, (1)
 .  2411 1 11, مقابلة محمود سعيد عزام في 16جهاد, حسني أدهم جرار, ص 

 . 6-5الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, د. فايز عزام , ص (2)
واالستشاهاد, د.فاايز , الشهيد عزام بين المايالد 19عبد اهلل عزام أحداث ومواقف, د. عدنان النحوي ص  انظر: (3)

 .1عزام, ص
, الشاهيد عازام باين المايالد 31انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجال دعاوة ومدرساة جهااد, حساني أدهام جارار, ص  (0)

 . 11واالستشهاد, د. فايز عزام, ص
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 المطلب الثالث:
 اته وأخالقهـصف 

ويترتب  ,ويوليها منزلة كبيرة ,عظمة اإلسالم في أنه دين جاء ليتمم مكارم األخالق تتجلى        
كان   أن رسول اهلل عبد اهلل بن عمروفعن  ,التمسك بها األجر العظيم في الدنيا وا خرةعلى 
 أكمل المؤمنين إيمانا) :قال رسول اهلل  وعن أبي هريرة (1)(.إن خياركم أحاسنكم أخالقا ):يقول

إن من أحبكم ) :قال أن رسول اهلل  ن جابروع (2).(أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا
  . (3) (إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا

درك بحسن إن المؤمن ليُ يقول: ) ول اهلل سمعت رس :وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت        
ما من شيء أثقل في  ):قال عن النبي   عن أبي الدرداء (0).( خلقه درجة الصائم القائم
 (5) (الميزان من حسن الخلق

, وذلااك والاادعاة خاصااة ,ينبغااي لجميااع المساالمين عامااة التمسااك بهاااإن األخااالق اإلسااالمية         
ْْ َعـِن   امتثااًل لقوله عز شمنه اْلَجـاِهِلينَ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعـِر

وقولاه  (199)األعراف:آياه .
ـوْا ِمـْن َحْوِلـ َ   :تعاالى ُِـْم َوَلـْو ُكْنـَت َف لـًا َغِلـيَ  لْلَقْلـِب اَلْنَفضُّ ـَن لللَّـِه ِلنـَت َل آل ) …َفِبَما َرْحَمٍة م 
نََّ  َلَعَلى  :وقال تعالي .(159:آيه عمران     .(0:آيه القلم) …ُخُلٍق َعِ يمٍ َواِا

بحسان األخاالق وجميال الصافات وعلاو الهماة  -رحماه اهلل  –لقد تمتع الشيخ عباد اهلل عازام         
المسااالمين فاااي قريتاااه سااايلة الشااايخ عباااد اهلل علاااى مااانهج اإلخاااوان  تربياااة ومماااا أثّااار علاااى حسااان خلقاااه

وكانات ساببًا كبيارًا فاي اًل مهمًا في جمع القلوب من حوله, وصفاته عامأخالقه ولقد كانت الحارثية, 
 :الدعوية والجهادية ومن هذه الصفات تهنجاحاته في حيا

                                                 

  .061 18. 5515, حديث رقم باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخلصحي  البخاري, كتاب األدب,  (1)
وقاال أباو  ,389 2, 1482, حاديث رقام باب ما جاء في حق المرأة على زوجهااكتاب الرضاع, سنن الترمذي  (2)

 الترمذي: هذا حديث حسن صحي .   ىعيس
 .1901, حديث رقمباب ما جاء في معالي األخالق, كتاب البر والصلة عن رسول اهلل ,سنن الترمذي (3)
    .018 2السلسلة الصحيحة في : يب, وحسنه الشيخ األلباني رحمه اهللقال الترمذي: هذا حديث حسن غر و ,349 1
وقال الشيخ األلبااني رحماه  ,024 12 ,0165حديث رقم  , كتاب األدب, باب في حسن الخلق,سنن أبي داود (0)

 .391, 1, 3695اهلل: صحي  في الجامع الصغير وزيادته حديث رقم 
, وقاال الشايخ األلبااني رحماه 253 0 ,0199حسان الخلاق, حاديث رقام  , كتاب األدب, باب فايسنن أبي داود (5)

 حسن صحي . حديث اهلل:
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 الذكاء والنبوغ وحب العلم: -4

يتميااز فااي جميااع مراحاال حياتااه بااالنبوا والااذكاء  -رحمااه اهلل  –كااان الشاايخ عبااد اهلل عاازام"          
يلماا   حتاى مان نظراتاهِ  ,وكاان عناده ذكاااء مثااليًا فاي جميااع مراحال تعليماه, كاان متفوقا ,وحباه للعلام

يقاول ابان أختاه فاايز وكانات خطباه كلهاا بادون أن يكتبهاا  ,فيهاا الاذكاء الخاارق بادون ماا ياتكلمالمارء 
وكل واحد يذكر اسامه وبعاد ماا تنتهاي الجلساة نجلس جلسة كبيرة ونبدأ بالتعارف,  وكنا عندماعزام: 

أناه رى: أختاه الكباوهاي وكانات تحادثني والادتي  هم باالسام جميعاًا,هم جميعا من قبل فيعادّ وكمنه يعرف
مان كثارة اإلرهااق كانات تادخل علياة  راءة والمطالعاة وعنادما يناام أثنااء القاراءةكل ليلة يسهر على الق

, بمجاارد أن تمسااك الكتاااب كااان يسااتيقظ ويمسااك الكتااابو  وتريااد أخااذ الكتاااب ماان يديااه لكااي يسااتري  
 (1)."وكان متفوقاً في جميع مراحل تعليمه  وكان مولعًا بالمطالعة ,ويرجع للقراءة من جديد

 العــــزة واإلبـــــاء: -3

حيااث أنااه لاام يحاان هامتااه طااوال حياتااه إال  ,نجااد هااذه الصاافة قااد تمثلاات فااي شخصاايته بقااوة        
ولام يقاف موقاف ذٍل أبادا بال  ,ولام يحارص علاى وظيفاة ,لخالقه ولم يطمطئ رأساه لطاغياة وال لظاالم

يسااتهزئ  رقااام برساام كاريكاااتي نيااةطاارد ماان الجامعااة األردنيااة بعااد أن قااام بتهديااد محاارر صااحيفة أرد
اساااتدعاه وزيااار الداخلياااة وعنااادما  -الساااي أي إياااه  -, وكاااان مكتاااوب علياااه عماااالءبالعلمااااء وبااااللحى

واهلل لااو جاااء يعتااذر لااي مااا قبلاات : قااائالً فاارد الشاايخ , لماادير الصااحيفة األردنااي ونصااحه أن يعتااذر 
وناه وهذه الحادثة تاذكرنا بعازة السالف أمثاال العاز بان عباد الساالم ياوم أن جااءه النااس يرج, اعتذاره 

فقاال يانااس أناتم فاي واد ونحان فاي أن يعود إلى منصابه فاي القضااء, مقابال أن يقبال يادي الحااكم, 
 (2) .ل يدي ما قبلتبواهلل لو جاء وق ,واد

 الشجاعة النادرة:الجراءة و  -4

 إالوأناه لام يارض , وشجاعة في المعاارك, يتمتع بجراءة عالية -رحمه اهلل  –لقد كان الشيخ          
, وحينمااا نااتكلم عاان ساامة بااارزة فااي الشااهيد نظاان أنهااا الساامة أن يتقاادم الصاافوف األولااي فااي القتااال

قالعهاا, وعنادما تحادثوا عان الغالبة فاي شخصايته, لقاد طارق الادعاة أباواب الادعوة فوجادوه قلعاة مان 
 "األسااود الجائعااة"ولقااد كااان أخاار كالمااه مقالااة كتبهااا بعنااوان  (3) الجهاااد وجاادوه علمااًا ماان أعالمهااا.

                                                 

 م.2411 1 13مقابلة, محمود عزام . (1)
الشااهيد عازام بااين الماايالد  ,28: الشااهيد عباد اهلل عاازام رجاال دعاوة ومدرسااة جهااد حسااني أدهاام جارار, ص انظار (2)

 م.2411 1 11د عزام, مقابلة, في , محمود سعي50واالستشهاد, د. فايز عزام, ص 
  .55الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, د. فايز عزام, ص  انظر: (3)
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 اً باإليمان فإنه ال يعود يخشى أحاد أن عمادها القلب وأن القلب إذا امتألو  ,تحدث فيها عن الشجاعة
  (1)بل يقبل على الموت في ساحات الوغى بشكل منقطع النظير. ,وال يخاف من الموت ,إال اهلل

حياث , كان الشهيد يعبر عن السعادة الغامرة التي تمأل قلباه وهاو يحياا هاذه الحيااة الجهادياة        
كال واحاد ارتقاى قمااة جبال مرابطاًا وراء سااالحه  ,يقاول: "ماا أجملهاا ماان أياام تقضايها باين المجاهاادين

  (2)" تسمع منهم إال صوت التكبير يقطع صمت الظالم. حتى إذا جن الليل ال

عادة إنااه ياارى المااوت كاال يااوم ماارات ليااوفر الحياااة الحقيقيااة والساا "ويقااول عاان أمثااال هااؤالء:        
 .   (3)ويحزن ليهنم المسلمون من ورائه"  ,, يسهر كل ليلة لينام الناسوالعزة لألمة المسلمة

 الزهد والبعد عن الترف: -1

الادنيا وطرحهاا عان عاتقاه, وياوم أن قاتال فاي فلساطين  -رحمه اهلل  –عبد اهلل عزام ترك لقد        
م ترك الوظيفة, وآثر أن يسكن زوجته وأوالده في غرفة واحدة تكاد أن تكون مظلمة, 1961بعد عام 

ه عان باالد اً غريبا, وأقبل على الجهااد حتاى ناال شارف الشاهادة  (0)دون وجود أبسط مقومات الحياة .
عنادما شاعر  عاش معظم حياتاه ,وترك وظيفته في الجامعة اإلسالمية في إسالم آباد ,التي ولد فيها

 فكاان يقبال بالشائ ,كاان يعتبار الزهاد عمااد الجهااده, وتعرقال ساير  عان الجهااد ن هذه الوظيفة تعيقهأ
 (5).القليل والضروري من متاع الدنيا, فقد طلق الدنيا, واشتري ا خرة

ياوم مان جبهاة فاي ناه جااء ألقد سمعته ذات ياوم فاي محاضارة يتحادث يقول محمود عزام: "         
ترت ثاااالث فرشاااات, شااااودخااال بيتاااه فوجاااد زوجتاااه قاااد , القتاااال بعاااد غيااااب أساااابيع باااين المجاهااادين 

مااذا  :فقاال لهاا الشايخ ا,ريتهمتشااو ي لقاد بعات بعاض ذهبا :قالات ا,من أين جئت بهمفغضب وقال: 
وأخاذ  ذلك المجلاس مناذ رأيات هاذه الفرشاات,إني واهلل أكره , الفقراء الذين يمتون إليّ أقول للمجاهدين 

  (6) ."ا تم بيع الفرشاتهيعاتبها بذلك حتى أغمي عليها وبعد

يمتي براتبه الشهري ويقوم بوضعه في يدي مكتب  -رحمه اهلل  –وكان الشيخ عبد اهلل عزام"        
ويبقاااى بقياااة الراتاااب فاااي مكتاااب الخااادمات  ,ادفعاااوا لألهااال كماااا تااادفعوا للمجاهااادين :ويقاااول ,الخااادمات

                                                 

 .28الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد حسني أدهم جرار, ص انظر:  (1)
 .112, الشهيد عبد اهلل عزام, عبر بصائر للجهاد في العصر الحاضر (2)
 .112ص  ,المرجع السابق (3)
 .51 , د. فايز عزام صد واالستشهادالشهيد عزام بين الميال :انظر (0)
 .29الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد حسني أدهم جرار, ص انظر:  (5)
 م .2411 1 11محمود سعيد عزام, مقابلة:  (6)
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ال تعطهاام أكثاار ماان المجاهاادين فاامعطهم مثاال مااا تعطااي  :عااادليااا أبااا وكااان يقااول لااي  ,للمجاهاادين
 (1)".المجاهدين

 رإال باليساااي ىكاااان ال يحاااب الااادنيا وال التمتاااع بهاااا وال يرضااا" :تقاااول أم محماااد زوجاااة الشاااهيد           
ساواء أكانات ثميناة  ن قد طلق الادنيا ورماهاا خلاف ظهاره, حتاى الهاداياكا ,الضروري من المتاع فقط

رحماه  –كانو   (2)"وليس من األساسيات ئداً زا ئاً ألنها شيرخيصة فإنه كان يطلب مني أن أهديها؛ أم 
وآثار  ,ولكناه كاان يمقات التارفه بزينتهاا, فقد أقبلات الادنيا عليايعتبر الزهد من أعمدة الجهاد,  -اهلل 

   (3).حياة الجهاد على التقلب في أطراف النعيم

 الحلم والصبر والسماحة:  -9

كنااا نجلااس مااع الشاايخ فااي بيشاااور فجاااءه أحااد اإلخااوة المصااريين ماان  "نووور محمااد  :يقااول         
وغضااب  ,القااولجماعااة الجهاااد وتحاادث معااه بخصااوص بعااض األمااور, وفااي أثناااء حديثااه أغلااظ لااه 

وأن يغلظ له القول كماا أغلاظ صااحبه  ,فكان المتوقع أن يرد الشيخ عليه  بمثل غضبه ,على الشيخ
ومحاولاة إساكات غضابه والثنااء علياه وعلااى  ,واالعتاذار للرجاال ,ولكناا دهشانا بخفاض صاوت الشايخ

الء إخوانناا : هاؤ فقاال ,وساكت عناه وهاو مسايء ,فقلنا لاه لام رضايت ياا شايخ بماا قالاه الرجال ,إخوانه
  (0)."إلينا  او ؤ وأن نصف  عنهم بما أسا ,وأن نرفق بهم ,وينبغي علينا أن نتواضع لهم

فقااد , حليمااًا صاابورًا مسااامحًا سلساااً  كااان رجااالً , وكااان هااذا الرجاال يتمسااى باامخالق النبااي         
ولكناه  ,من األذى واإلساءة في طريق الجهاد مان كثيار مان المجاهادين والعلمااء وغيارهم اً ل كثير تحمَّ 

؛ بال كاان يساام  هاايقابال اإلسااءة بمثلِ وال  ,مان أسااء إلياهفلقاد كاان يعفاو ع ,ه وعملهتفانى في طريق
وكان يصاف  عمان أسااء  ,وكان يرفق بإخوانه ويتواضع لهم ,وكان يظن بالناس خيراً من أساء إليه, 

   (5)له.

 

                                                 

 م .2411 1 11محمود سعيد عزام, مقابلة,  (1)
العدد  , نقال عن مجلة الجهاد 34-29رجل دعوة ومدرسة جهاد حسني أدهم جرار , ص الشهيد عبد اهلل عزام  (2)

 . 31ه , ص 1014, جماد األخر ,  63
 .58 الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد , د. فايز عزام ص :انظر (3)
الدكتور محمد نور, بتاريخ الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد , حسني جرار, في مقابلة أجراها مع  (0)
 . 32-31ه . ص  1014 1 8
 . 32-31المرجع السابق, صانظر:  (5)
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ر بما فيه من مرق سااخن علاى قد  أذكر يومًا أن انكفم الِ  ": ابن أخت الشهيد يقول فايز عزام         
ذا البيات يرتباكيد ابنه الصغير مصاعب إن بياوت األفغاان  ,, فقاال لهام الشاهيد بهادوء سابحان اهلل, وا 

, هقلعاات عاين ابنتااه, أو ابنا, وقااد شاوه وجااه محيانااًا تجاد البياات فياه مامتم, فة مصاائبال تخلاو مان عااد
ذا بالبيااات فجااامة يلفاااه الصااامت, وهااام ماااع ذلاااك صاااابرون ومحتسااابونهجلاااأو ر وهاااذا قطعااات ياااده   ,, وا 

   (1) ."ويرضون جميعًا بقضاء اهلل

فو عن المسيئين إليه وال يقابال عكان رحمه اهلل ذا قلب كبير ي "تقول أم محمد زوجة الشهيد          
وكان يظن بالناس خيرًا  ,بل كان يسام  من أساء إليه  وال يحمل في قلبه على أحد ,اإلساءة بمثلها

 ,من عشارة صافحات اً في مرة من المرات كتب أحد الشباب ضده منشورًا مكونو  ,وال يظن السوء أبداً 
 ,عليااه يااردَّ  وطلبنااا منااه أن ,عليااه , ولكنااه لاام يوافااق فقمنااا نحاان بقراءتااهورجوناااه أن  يقاارأه وياارد عليااه

ـا َمـا  (2)."الحااالت هقولتاه المشاهورة فاي مثال هاذ :فمبى ذلك وقاال لاي َبـُد َفَيـْذَهُب ُجَفـاًء َوَأمَّ َفَأمَّـا الزَّ
 ِْ َيْنَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَْر

   (11لرعد: آيه ) ا 

يخصصااه لاابعض الطلبااة   ماان راتبااهًا قسااط يخصااص -رحمااه اهلل  –لشاايخ عبااد اهللاكااان "         
نني أندم استشهاد الشيخ عبد اهلل وقال لي: إ جاءني شاب بعد :محمود عزام من خصومه يقول حتى
 :قاال الشاابأنني لم أستفد من الشيخ ومن علماه, قلات لاه ماا المشاكلة وماا القصاة, شديد على  اً ندم

أسائلة تعجيزياة؛ ألناه لايس مان وأناقشاه وأوجاه لاه  عنده وعندما تنتهي المحاضرة اساتوقفه اً كنت طالب
التزاماات ولكنناي أقصاد فاي تامخيره, وكاان الشايخ يشاعر باذلك,  , وأناا أعارف أن الشايخ عنادهاتجاهي

فااي ظاارف  وعلماات أنااه كااان يقتطااع ماان راتبااه ويرسااله إلاايَّ عناادما أستشااهد عرفاات قاادر هااذا الرجاال, و 
 (3) ."مغلق كل شهر

 التواضع وحسن االستماع: -1

يماتعض وال  ال ,كال استفساار نبامدب عا دويار , لرأي ا خارين مهماا كاان ساطحياً كان يستمع        
وكااان الشاايخ عبااد اهلل , والكلمااات الطيبااة دائمااًا علااى لسااانه, فالبساامة ال تغااادر شاافتيه  ,ذرعاااً  قيضااي

فكاان يجلاس ويساتمع  ,أكثار النااس تواضاعاً  عزام على علو منصبه ورفعاة رتبتاه وشاهرته باين النااس
ورفااض أن وكاان يجلاس مااع طالباه يعلمهام وياربيهم,  سااء والمرضاى والفقااراء والمسااكينلألطفاال والن

عناادما ياازور المخيمااات التربويااة عاااملوني أنااا : وكااان يقااول عاماال فااي أفغانسااتان بصاافته العاليااة, يُ 

                                                 

 . 59-58الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, د. فايز عزام ص  (1)
, 3, نقااًل عان البنياان المرصاوص, العادد31الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد , حسني جرار, ص (2)

 .15ه, ص1014رجب 
 م .2411 1 13محمود سعيد عزام, مقابلة,  (3)
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ورفض أن يكون له ض أن يترك الجهاد ويتقلد المناصب, ورف, وأوالدي كما تعاملون أي واحد منكم 
  (1).فكان يلقب بين أقرانه بالرجل الشعبي, حتى لقي ربه شهيداً  اً شخصي اً حارس

ا بامخر أمنَّافمذَّن المغرب فشرب شربة ماء, ثام  كان الشيخ مرة صائماً  " يقول محمد شومان:
ه طوياًل وأنا اسمع بممور ال تهم وبعد الصالة استوقفه رجل بسن والده فمخذ يحدث ,سورة التوبة فبكى
الشيخ يبتسم ويقول إن شاء اهلل, ما شاء اهلل, لعلاه خيار, توكال وأثقل عليه الرجل و  ,الشيخ في شيء

 (2)."ولم يقل لصاحبه حسبك ,فمدركهما أذان العشاء وهما واقفان والشيخ لم يفطر بعد على اهلل,

 الكرم والجود: -1

العالية الرفيعة, بصفاتهم اتصف عزام بمخالق األنبياء و  -رحمه اهلل  –عبد اهللالشهيد تخلق         
 فما من ناازل علاى أفغانساتان مان المجاهادين العارب وغيارهم ممان يصال بيتاه إال اً كريم ءً كان معطا

فكاان بيتاه دائماا مملاوءًا باالرواد , حتى أناه لايجلس القاادم علاى فراشاه الخااص, حظي بكرمه وسخائه
, ولام يكان ام وشاراب وملابس وفاراشوالمسافرين والقادمين يوفي احتياجاتهم من كل الجوانب مان طعا

 (3).يكل من ذلك أبداً ليمل أو 

 فماا أظان أحادًا أكارم مناه فاي سااحة الجهااد كريمًا معطااًء, -رحمه اهلل  –كان الشيخ عبد اهلل       
هلاه وكاان أ ًا,نهاار  و أال تجد غرفة إال وفيهاا ضايوف لايالً  ,لقد كان بيته بمثابة الفندق في أفغانستان
  (0) .باؤهوأقر  اؤهوكان يستقبل الناس وكمنهم أعز مشغولين بضيوفهم,  كذلك دائماً 

يومًا كان يمار  فما أظن أنته في بيشاور أكثر من أربع سنوات, لقد جاور "  يقول أبو معاذ :        
نزلات ماع األهال فاي في بداية ذهابنا إلي أرض الجهااد,  ففي تجربتي معهعليه وبيته دون ضيوف, 

اساتقبلنا  كاان مدرساًا فاي الجامعاة اإلساالميةوعنادما  ,م1980بيته في إسالم آباد وكان ذلك في عام 
واألعجب من ذلك أنه يل  كثيرًا من كرمه, يقدم لنا أحسن استقبال وكمننا بعض أبنائه,  الشيخ وأهله

للشاباب القاادمين  ؤها كرمه وعطاأمَّ مستطاع, على ضيفه في الطعام والنوم والمكوث في بيته بقدر ال
 (5)."لباس أو طعام فيال يبخل عليهم كبيرًا حيث للجهاد فكان 

                                                 

, الشهيد عازام باين المايالد  33- 32الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص انظر:  (1)
 .64واالستشهاد, ص 

 .15ه, ص1014, رجب3, نقاًل عن البنيان المرصوص, العدد31المرجع السابق, ص  (2)
اهلل عاازام الرجاال الااذي تاارجم األقااوال إلااى أفعااال, محمااد عبااد اهلل العااامر, مكتبااة دار البيااان, الشاايخ عبااد انظاار:  (3)

 . 15م , ص1994الكويت,
 .33انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص  (0)
 ه1014 5 14في  253, نقاًل عن مجلة المسلمون العدد33المرجع السابق, ص (5)
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ن كثاارة ماا ألااف دوالر  عشاارة اثنااادياان وعليااه  -رحمااه اهلل  –واستشااهد الشاايخ عبااد اهلل عاازام "        
وقبل أن يدخل علي بيته بعد غياب أسابيع من الجهاد  موكان عندما يقد إنفاقه  وكرمه علي إخوانه,

 (1) ".بيته ويقدم لهم الطعام الكي يدخلو  ,تجده يقف مع جيرانه ويمخذ بميديهمويسلم على أوالده 

يجاد فيهاا مان الصافات  -رحماه اهلل  –إن المطلع على سيرة وشخصاية الشايخ عباد اهلل عازام        
الفرياادة والحمياادة التااي تؤهلااه ألن يكااون داعيااة متميااز, ونااادرًا مااا تجتمااع هااذه الصاافات فااي شااخص 

فكاان نموذجاًا فريادًا فاي العازة الكارم, والجاود والعطااء   وصاحابته الكارام  واحد, سوى رسول اهلل
 وانه ومخالفيه. والحلم والتواضع, وحسن المعاملة مع األهل, وسماحته وصبره على إخ

        

                                                 

 م.2411 1 11 : محمود سعيد عزام,مقابلة (1)
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 المطلب الرابع: 
 استشِاده

 الشيخ عبد اهلل عزام قبيل االستشِاد:

ألنااه نظااار األعااداء؛ علاان الجهاااد العااالمي محطااة أمنااذ أن أُ  -رحمااه اهلل  – لقااد كااان الشاايخ          
هم مااان كااال ماااا لااادي افاسااتنفذو  ,وهااذا ماااا ال يرياااده أعاااداء الحاااق, أصااب  يمثااال القاااوة الحقيقياااة لإلساااالم

 .من صميم منهج الحق تبارك وتعالى هذا الشعاع المتوقد والنابعمحاوالت من أجل أن يطفئوا 

مناذ ذهاب إلاي باكساتان  -رحماه اهلل  –لقد بدأت المؤامرات تحااك ضاد الشايخ عباد اهلل عازام        
ماان أجاال وياادربهم, مااع الشااباب العاارب ماان حولااه ومنااذ باادأ يجوقااام بنشاااط لاادعم الجهاااد األفغاااني, 

عنهااا بعااد أن خماادت جااذوتها فااي النفااوس ونفااض  أحيااا فريضااة الجهاااد  وخاصااة أنااهخااوض الجهاااد 
إلاي  نومان الكاالم باللساامان صافحة الكتاب إلاي مياادين القتاال, ونقلها الغبار المتراكم عبر القرون, 

 (1).القراع بالسنان

بمناه يتوقاع الذي توفي فياه  يتحدث في الفترة األخيرة قبل الحادث -رحمه اهلل  –وكان الشيخ             
وأن قضاااء اهلل ال راد  ,وبمنااه يطلااب الشااهادة وأن ا جااال محاادودة ,المااؤامرات التااي تاادور ماان حولااه

 (2).له

إلخاااراج ت سااافراء دول عربياااة علاااي ضاااياء الحاااق رئااايس وزراء باكساااتان الساااابق لقاااد ضاااغط         
 فقامت سفارة باكساتان بجاده بالاذهاب إلاي أماين عاام رابطاة العاالم من باكستان, عبد اهلل عزام الشيخ

جرين األفغاان فاي امسائول المها ن الشايخ عباد اهللعايّ  اإلسالمي الدكتور عباد اهلل نصايف, لكوناه مان
فقارر  وطلبت منه أن يطلاب مان الشايخ عباد اهلل أن يغاادر باكساتان, وكاان يحباه حباًا كثيارًا,بيشاور 

قناعاااه بالمغاااادرة مااان باكساااتان عااارض علاااى , وعناااد وصاااوله بيشااااور, نصااايف الاااذهاب إلاااي الشااايخ وا 
فقاال لاه الشايخ عباد , ويتارك بيشااور أن يكون مدير جامعة جديدة فاي نيجيرياا  -رحمه اهلل  –الشيخ

ماااا أن ا لااان أتااارك الجهااااد إال بإحااادى ثاااالث, إماااا أن اقتااال فاااي أفغانساااتان, واهلل ,اهلل عااازام قتااال فاااي وا 
ما أن اخرج مكباًل من باكستان ,بيشاور إن كاان علايكم ضاغط فمساتعد " الشايخ عباد اهلل:  ثم قال ,وا 

                                                 

 . 295انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد حسني جرار, ص  (1)
 . 85انظر: عبد اهلل عزام أحداث ومواقف, عدنان النحوي, ص (2)
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ولكناي هاذه ليسات رغبتاي, ": قاال لاه عبد اهلل  فلما رأى نصيف موقف ,"أن أقدم استقالتي من العمل
   (1)."وادخل أفغانستان فالمؤامرات قائمة ,أخشى عليك إذن فال تبقى في باكستان

فلقاد  ,رحيله مان باكساتانمن أجل  -رحمه اهلل  –كثرت المؤامرات علي الشيخ عبد عزاملقد         
لاه الشايخ  ":فقاال ,كثيرة تريادك أن تغاادر اً الرئيس الباكستاني وأبلغه بمن هناك ضغوط يوماً  استدعاه
 جثاة هامادة أو مكابالً  ولان يغادرهاا إالنه في باكستان لنصارة قضاية الجهااد, أ -رحمه اهلل  –عبد اهلل
  (2)."بالحديد

وعناد المغاادرة طلاب  ,زينب الغزالي بزيارة المجاهدين والتقت بضياء الحق الداعيةقامت  لقد        
فاي المطااار عائاادة إلااى   لااه وهااي تشاير إلااي عبااد اهلل عاازام ضاياء الحااق أن يقاادم خدمااة إليهاا  قالاات: 

  (3) .األفغاني ليكن في رعايتكم بعد اهلل سبحانه وتعالىهذا ابني وهو هنا لنصرت الجهاد مصر, 

: إن السااافارة الفلساااطينية فاااي باكساااتان قامااات بتحاااذير الشااايخ عباااد اهلل يقاااول أحماااد السااالمان        
حسب ما وصالهم مان  ,من قبل مخابرات العدو الصهيوني اً ألنه أصب  مستهدفينتبه؛  ونصحته بمن

كبياار فاي تاادريب بعاض العناصاار مان األراضااي المحتلاة للقيااام  معلوماات, لمااا كاان للشاايخ عازام دور
قلقاه مان عالقاة الشايخ عازام الصاهيوني الموسااد  ىلقاد أباد ,بعمليات عسكرية ضاد العادو اإلسارائيلي

  (0).الشيخان أحمد ياسين وعبد اهلل نمر درويشالحركات اإلسالمية في فلسطين, مع قيادة 

استشااهاده وضااع لغاام أساافل المنباار الااذي يخطااب عليااه  فااي مسااجد قباال أربعااة أسااابيع ماان         
وكااان بمثابااة إنااذار قااوي ألن يمخااذ الشاايخ  وساارعان مااا اكتشاافت هااذه المحاولااة, الشااهيد فااي بيشاااور

وخاصااة بعااد مااا  ,ماان التكاارار بوسااائل أخاارى علااى محاولااة قتلااهالقااائمين  لاام يااثنِ , ورغاام ذلااك حااذره
هااذه المحاولااة قلااياًل حتااى  ولاام تمااضِ كااان يخطااب فيااه,  دة علااى المسااجد الااذيفرضاات حراسااات مشااد

  (5).المحاولة األخيرة التي أدت إلى استشهادهجاءت 

                                                 

. مقابلاة: محماود ساعيد 196-195انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرساة جهااد, حساني جارار , ص  (1)
 م.2411 1 11عزام 

 .295المرجع السابق , ص (2)
 .م2411 1 11, مقابلة: محمود سعيد عزام في 295انظر: المرجع السابق نفسه, ص  (3)
, نقااااًل عااان مجلاااة الجهااااد, 196ومدرساااة جهااااد, حساااني جااارار, صالشاااهيد عباااد اهلل عااازام رجااال دعاااوة  انظااار: (0)

 .2ه ص1014 5 3, 225, ومجلة المسلمون عدد22ه ص1014, رجب 60عدد
  ربياااع 29, الثالثااااء 903انظااار: مجلاااة المجتماااع , تصااادر عااان جمعياااة اإلصاااالح االجتمااااعي الكاااويتي, عااادد  (5)

, 85عااازام أحاااداث ومواقاااف, عااادنان النحاااوي, ص, وعباااد اهلل 0م, ص1989 ناااوفمبر 28ه الماااوا فاااق 1014األول 
 .191والشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص
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 حادثة استشِاد عبد اهلل عزام :

للشاهيد ياوم الجمعاة فاي أخار ياوم  -رحماه اهلل  –عبد اهلل عزامالشهيد ذكرت ام محمد زوجة         
 ةثام أيقظناا جميعاًا لصاال صاالة الفجار فصالي القياام,لشايخ قبال اساتيقظ ام, 1989 11 20الموافق 
وشارح لناا األحكاام وعنادما أشارق  ما صلينا جلسنا وقرأنا الممثورات, ثام قرأناا ساورة الكهافبعد ,الفجر

أن أعااد الطعااام  -رحمااه اهلل  –وطلااب منااي الشاايخوالد يلعبااون الكاارة مااع زمالئهاام, الصااباح ذهااب األ
الغاداء لضايوف كثيارين ساوف يامتون  تعادَّ بمن  هاوأخبر ينام قلياًل, إنه سوف قال  ,وبعد تناول الطعام

فقاااام إلاااي مكتباااه وأخاااذ يحضااار لخطباااة إلااايهم بعاااد صاااالة الجمعاااة, لكااان التلفاااون لااام يتركاااه ليساااتري , 
ابنااه محمااد ماان األردن, قباال ضاارها حمالبسااه الجدياادة التااي أى ثاام أعااد نفسااه للصااالة وأرتاادة, الجمعاا

ى علاى األوالد جميعاًا لياذهبوا نااد لصاالة الظهارباالخروج  الشايخ  همّ ما استشهادهم بيوم واحد, وعند
حذيفاااة أن  ابناااهطلاااب مااان معاااه, وانتظاااروا أباااا الحاااارث ليمخاااذهم كالعاااادة فاااي سااايارته, ولكناااه تااامخر ف

ماان تجهيااز نفسااه  لاام ينتااهِ  ماان قباال, وكااان ابنااه حذيفااةيارته التااي لاام يساابق أن اسااتخدمها بساا يوصااله
باراهيم أن يصاطحباه, فمحاب والادهما أن  : أوصلك ثم أعودفقال ألجهز نفسي, فرغاب ولاداه محماد وا 

الحاارث  وأبا جااء ماوعنادمعهام, وركاب إباراهيم , محمد  ليقود السيارة ابنه فتقدم يستجيب لرغبتهما, 
لطلااب  فوافااق الشاايخ امعهماابقااى باامن ي ولااداهألاا  عليااه الصااعود معااه,  وطلااب ماان الشاايخ يااهاباان أخ
  (1).أوالده

ي الحاارث أن يتابعهم, وقااد السايارة نجلاه محماد وساار فاي من أباوفي هذه األثناء طلب الشيخ         
وقبل أن تتجه السيارة إلي اليمين لتدخل في الطريق  طريق معاكس التجاه المرور وفي شارع حمرود,

قبال أياام  كانات قاد أعادت ,انفجارت عباوة ناسافة فاي المكاانرعي الذي يدخل شارع مسجد الشهداء, الف
كيلوا جرام من المتفجرات, قد وضعت في قناة المجاري فاي  24وكانت تحتوي علي ,من وقوع الحادث
 ,فاامدت إلااي مقتاال الشاايخ مااع ولديااه ,فااي الوقاات التااي كاناات تماار فيااه ساايارة الشاايخ, الشااارع الرئيسااي

  (2).ا خطبتهففزع المصلون الذين كانوا ينتظرونه في المسجد ليسمعو  ,وتدمير السيارة بالكامل

محمد إلى مسافة تزيد  أشالءوبسبب قوة االنفجار تقطعت السيارة إلى ثالثة أجزاء, وتناثرت        
رحمه  – الشيخ جسد وأما مترا,  64متر, وتناثرت أشالء إبراهيم إلى مسافة تزيد عن  144عن 
 ىأدفلم يصبه أذى ظاهري, ولكن يبدو أنه حدث نزيف داخلي وكسر في أسفل الجمجمة,   -اهلل

                                                 

 . 29, ص908انظر: مجلة المجتمع, عدد  (1)
, 0, ص 903, مجلااة المجتمااع, عاادد 80-83عبااد اهلل عاازام أحاداث ومواقااف, د. عاادنان النحاوي, ص  انظار: (2)

, جمااد  63, نقاًل عن مجلاة الجهااد, العادد 241عوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص الشهيد عبد اهلل عزام رجل د
 .21-16ه, ص 1014األخر 
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 ةوبعد صال ,نقل الشيخ وأوالده إلي قرية عبد رب الرسول سيافعلي الفور, وقد استشهاده  ىإل
 ودفنوا هناك ,ثم نقلوا إلي مقبرة الشهداء بقرية بابي ,من اليوم نفسه صلى الحضور عليهم المغرب
   (1).برة الشهداءفي مق

 
 

  

                                                 

 ,0, ص903, مجلااااة المجتمااااع , عاااادد  85-80, د. عاااادنان النحااااوي, ص عبااااد اهلل أحااااداث ومواقااااف انظاااار: (1)
 .240الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص
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 المبحث الثالث:

 أعماله ومؤلفاته

 .أعماله : المطلب األول

 ؤلفاته.المطلب الثاني: م
 أعماله المطلب األول:
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 المطلب األول:

 اله .ــأعم 

 وداعيًا,  واعظافي مجال الدعوة إلى اهلل, فكان  -رحمه اهلل  –عمل الشيخ عبد اهلل عزام       
وكان الناس يقبلون على دروسه ومواعظه المتميزة  المصلين بالذكر والموعظة الحسنةيقرع آذان 

 دائرة األوقاف, كانت صغيراً  جد يوم الجمعة وهو ال يزال شاباً المس في األسلوب واألداء وخاصة في
إال بإذن مسبق منها, ولكن الشهيد لم يكن يلتفت يلقي موعظة ال تسم  ألحد أن  في ذلك الوقت

 (1).األمر اهذإلى 
ه عاام تخرجاحياته في العمل مدرسًا, حيث كان  -رحمه اهلل  –ثم تابع  الشيخ  عبد اهلل عزام       
زي شاهادة دبلاوم   فاي تلاك م, من مدرسة خضاورية الثانوياة, والتاي تؤهلاه للعمال   وهاي تاوا1964
كارك فااي جنااوب األردن,  , وهااي تابعاة إلااي منطقااة الين مدرسااًا فااي مدرساة بقريااة )أدر (ثاام عا األياام,

وبعد سنة من عملاه نقال إلاى مدرساة )بارقين( قضااء جناين فاي الضافة الغربياة, ثام رحال إلاي دمشاق 
 (2) .م1966في سوريا, ليتابع دراسته الجامعية في كلية الشريعة, وتخرج منها سنة 

م, وكاان 1968وانتقل إلى األردن للعمل مجاهدًا وداعيًا إلي اهلل  في قواعد الشايوخ فاي عاام        
مجاهدًا متميزا في الجهاد والقتال, ومن بداية اشتراكه في هذه القواعد دوى فيهاا األذان, وكاان داعياًا 

 (3)متميزًا وبجهده أقيمت الصالة جماعًة وصدع بالحق في معسكرات التدريب.

لنيااال شاااهادة الماجساااتير فاااي أصاااول الفقاااه مااان جامعاااة األزهااار عاااام ثااام ساااافر إلاااي القااااهرة,        
اللويباادة   حتااى عمااان عااام م, ثاام عاااد إلااى األردن وعماال مدرسااًا بكليااة الشااريعة  فااي جباال 1969
 ثم أوفد إلى القاهرة لنيل شهادة الدكتوراه في أصول الفقه, وقد حصل عليها بمرتبة الشرفم, 1911

 (0)م.1913األولي عام 

, فكااان لااه اإلعااالم بااوزارة األوقاااف األردنيااةم  شااغل منصااب مساائول لقساام 1913وفااي عااام        
 (5)الفضل في تنشيط المساجد والوعاظ, وطعم القسم بطاقات شابة قادرة علي الدعوة.

                                                 

 . 5-0انظر: الشهيد عزام  بين الميالد واالستشهاد, د. فايز عزام , ص (1)
, الشهيد عزام بين المايالد واالستشاهاد, د. فاايز 19انظر: عبد اهلل عزام أحداث ومواقف, د.عدنان النحوي, ص (2)

 .6عزام, ص 
 .30-33انظر: عبدا هلل عزام أحداث ومواقف, د. عدنان النحوي, ص (3)
 .22يد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار , ص انظر: الشه (0)
 .23انظر: المرجع السابق, ص  (5)
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في الجيل الصاعد,   أن يكون له تمثير أكبر, وبناء أعظم -رحمه اهلل  –وأراد الشيخ عبد اهلل        
ي , فاي كلياة الشاريعة فوافقاوا علاى نقلاه واساتمر فالعمال مدرساًا فاي الجامعاة األردنياةفطلب االنتقاال ل

م, وكااان متمياازًا فااي أساالوبه فااي الاادعوة إلااى اهلل, 1984حتااى عااام التاادريس فااي الجامعااة األردنيااة, 
وتاام فصااله ماان الجامعااة  وكااان لااه الفضاال فااي فصاال البنااات خلااف البنااين فااي محاضاارات الجامعااة, 

األردنياااة, بقااارار مااان الحااااكم العساااكري بسااابب تهدياااده لمااادير صاااحيفة أردنياااة  كاااان قاااد اساااتهزأ فاااي 
 (1)الصحيفة بالعلماء.

م للعمل في 1981ونتقل الشيخ عبد اهلل بعد فصله من الجامعة األردنية إلى السعودية عام         
جامعة أن يوفد إلي العمل في الجامعة اإلساالمية فاي جامعة الملك عبد العزيز في جدة, ثم طالب ال

 (2). فانتدب للعمل هناك يكون قريبًا من الجهاد األفغاني,إسالم أباد, ل

وعمل في الجامعة اإلسالمية في إسالم أباد في باكستان ثم قدم استقالته منها, وتفرا للعمل             
السوفيتي, ليفارا رغباتاه وأشاواقه فاي ميادان الجهااد, في الجهاد مع المجاهدين األفغان, ضد االتحاد 

  (3)ولتكن تجربته األخيرة, يحصد منها أطيب الثمار وأذكاها.
وبااادأ عملاااه و نشااااطه ماااع المجاهااادين األفغاااان, فقاااام بتمسااايس مكتاااب الخااادمات, فاااي عاااام         
ؤسساااة إغاثياااه  م, وهاااو خااااص بالمجاهااادين العااارب, الوافااادين للقتاااال فاااي أفغانساااتان, ليكاااون م1980

عالمية تصدر عنه نشرة لهيب المعركة في داخل أفغانساتان. وقاد أساس الشايخ عباد اهلل  (0)جهادية وا 
, ويصاادر عنهااا مجلااة الجهاااد صااوت أفغانسااتان المساالمة, وأخبااار بيشاااور باكسااتاندار الجهاااد فااي 

 (5)جنود وقادة  الجهاد.
ولقد شارك في عدد كبير من المؤتمرات, في البالد العربية واإلسالمية, واألوربية واألمريكية         

داعيًا إلى اهلل, ولجمع التبرعات ومحرضًا للجهاد في أفغانستان, ونشر فكرة الجهااد فاي العاالم, ولقاد 
الحازب اإلساالمي الاذي  قضى رحمه اهلل وهو يقوم بمجل محاوالته الناجحاة وأطيبهاا فاي التوفياق باين

                                                 

, الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, د. فايز 31انظر: عبد اهلل عزام أحداث ومواقف, د. عدنان النحوي, ص (1)
 .23ي جرار, ص , الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد , حسن 28-21عزام , ص 

, الشهيد عزام بين الميالد 20الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص انظر: (2)
 .29واالستشهاد, د. فايز عزام, ص 

 .81انظر: عبد اهلل عزام أحداث ومواقف, د.عدنان النحوي, ص  (3)
, نقاًل عن عبد اهلل عزام رجل دعوة 8ص  م,1989-11-21, في 6345انظر: مجلة القبس الكويتية العدد  (0)

 .91ومدرسة جهاد, حسني جرار ص 
 .82انظر: عبد اهلل عزام أحداث ومواقف, د.عدنان النحوي, ص (5)
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يرأسه المهندس حكمتيار والجمعية اإلسالمية التي يرأسها برهان الدين رباني وقدم تام االتفااق بينهماا 
 (1)ووقعاه بعد استشهاده 

 
  

                                                 

 .83-82انظر: عبد اهلل عزام أحداث ومواقف , عدنان النحوي, ص (1)
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 لمطلب الثاني:ا
 مإلفـــاته 

 , والجهااد, والفقاه , , فاي العقيادةعددًا من الكتب -رحمه اهلل  –يخ عبد اهلل عزاملقد ألف الش         
, والتاي نشارتها مجلاة الجهااد فاي المقااالت والرساائل والقصاصالبحوث عدد من والتفسير, كما كتب 

 , باإلضاافة إلااى كثياار مان المحاضاارات العلمياة والدينيااة, والخطااب ,ونشاارة لهياب المعركااة افتتاحيتهاا,
, لعلااوم الشاارعيةه فااي اوالاادروس, المسااجلة عباار األشاارطة الكاساايت والفيااديو, وهااذا ياادل علااى تبحاار 

 :, والمؤلفات التي جمعت من األشرطة وهي كالتاليث بذكر المؤلفات التي كتبها بيدهوسيقوم الباح

 أواًل : المؤلفات التي كتبها بيده:

 .وسيقوم الباحث بتصنيف كتبه حسب الموضوعات وتعريفها بشكل موجزة 

 كتب العقيدة:
 العقيدة وأثرها في بناء الجيل: -4

ين والصلة با ,وعن حقيقة األلوهية والعبودية, عن خالصة عقيدة السلف الصال تحدث فيه         
تحاادث عاان خصااائص العقياادة اإلسااالمية, ومكانااة اإلنسااان فيهااا, ومعرفااة صاافات اهلل, و , العبااد وربااه

 (1).ورقة 04وهو كتاب من الحجم الصغير بقدر ااعتناقه, وأثار ترك العقيدة وأثار والرضا بحكم اهلل

 :تِذيب العقيدة الطحاوية -2

وهااي الخاتمااة, والتوحيااد دعااوة الرساال, وأنااواع  بااين فااي هااذا الكتاااب شااريعة ساايدنا محمااد         
التوحياد, وباين شارك العارب, وشاهادة التوحياد, وتحاادث عان الواجاب والمساتحيل فاي حاق اهلل, وشاارح 
بعض الصفات, واإليمان بالقدر مع أخذ األساباب, والتوقياف فاي أساماء اهلل, وهاو كتااب مان الحجام 

  (2)ورقة. 04الصغير وعدده 

                                                 

 انظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل عزام . (1)
 تهذيب العقيدة الطحاوية, عبد اهلل عزام .انظر:  (2)
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 كتب الجِاد:
 :الحورعشاق  -1

ه, بجهد مكتب الخدمات, بين فياه منزلاة  الشاهداء, 1011عام نشر هذا الكتاب في بيشاور        
حاوالي مئاة وعشار مان الشاهداء,  وكراماتهم ومناقبهم في حياتهم الجهادياة, حياث ذكار في أفغانستان

  (1)وتحدث في الكتاب عن وصاياهم ومكانتهم في الجهاد.

  :العصر الحاضرعبر وبصائر للجِاد في  -2

تكلم فيه عن قضايا إسالمية في هذا العصر, وعن فضل الجهاد, والرباط, والهجرة ومباررات        
الجهاد ودوافعاه, وعان واقاع الجهااد فاي أفغانساتان مشااكله ومعوقاتاه, والحلاول المقترحاة, والماؤامرات 

ي ظهاااارت فاااااي واقاااااع الجهااااااد العالميااااة والمحلياااااة, ودور الااااادول المعاديااااة والصاااااديقة, والكراماااااات التااااا
 (2)األفغاني.

 :في خضم المعركة -3

وهااو عبااارة عاان موضااوعات كثياارة  تتعلااق بالجهاااد األفغاااني, ونشاارت فااي افتتاحيااات مجلااة         
-ه1013الجهاااد, الصاااادرة عاان دار الجهااااد, وجمعاات هاااذه المواضااايع فااي كتااااب, وطبااع فاااي عاااام 

العاارب أمااام  ةوالمشااتاقين إليااه, والغرباااء, ومسااؤوليوماان هااذه الموضااوعات, أعماادة الجهاااد,  م,1993
 (3).اهلل, والقاعدة الصلبة, مصانع الرجال, وهكذا علمني الجهاد, جهاد شعب مسلم

  :جِاد شعب مسلم -1

عاان م, بجهااد مكتااب الخاادمات, تكلاام فيااه 1994-ه1014صاادرت الطبعااة الثانيااة فااي عااام         
الجهاااد  يااةوتحاادث عاان نظر , التاريخيااة الساابعة وعاان االنتفاضااات ,مساايرة الشااعب األفغاااني المجاهااد

ومخااااوف  ,والتصااميم علااى المااوت ,وتحاادث عاان مواضااايع متفرقااة منهااا تحطاايم القياااود ,ومتطلباتهااا
 (0).وتحدث عن انتصار اإلسالم ,اليهود

 الدفاع عن أراضي المسلمين: -9

ونشار فاي بيشااور  م1989-ه1089 طبع هذا الكتاب أربع طبعات, والطبعة األخيرة في عام        
باكستان, وتحدث عن الدفاع عن أراضاي المسالمين, وحكام القتاال فاي فلساطين وأفغانساتان, وفارض 

                                                 

 انظر: عشاق الحور, عبد اهلل عزام. (1)
 انظر: عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر, عبد اهلل عزام. (2)
 انظر: في خضم المعركة, عبد اهلل عزام. (3)
 انظر: جهاد شعب مسلم, عبد اهلل عزام. (0)
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العين وفرض الكفاية, وتحدث عن أسئلة في الجهاد, وشروط عقد المعاهدة مع الكفار, وتحدث عن 
 (1)حال اإلسالم في أكثر من دولة. 

 :القلب َلي القلب حتى ال تضيع فلسطين لألبد من -6

تحدث في هذا الكتاب عن مواضيع تخص فلسطين, وهاي عباارة عان سارد تااريخي وتاذكير         
المسلمين بهذه القضية الكبيرة, وتحدث برساائل عادة منهاا رساالة اإلخاالص والزهاد والتقشاف والاورع, 

ت ثمانيااة, بعنااوان ورسااالة األخااوة والمحبااة وذكاار تاااريخ فلسااطين ومااا يجااري حولهااا وفيهااا عباار حلقااا
 (2) حتى ال تضيع فلسطين إلى األبد.

 الحق بالقافلة: -1

طبع هذا الكتاب أربع طبعات, ونشره مكتب الخدمات في بيشاور باكستان, تحدث فاي هاذا         
الكتاب عن مبررات الجهاد وشرحها, وتحدث عن أن الجهاد فارض عاين فاي أفغانساتان بعاد ماا رأى 

عااان مالحظاااات للقاااادمين للجهااااد فاااي أفغانساااتان, وحكااام جهااااد النسااااء مااان دماااار والقتااال, وتحااادث 
 (3)العربيات في أفغانستان.

 :في الجِاد  داب وأحكام -8

م, وتكلاام فااي هااذا 1994-ه1014نشاار فااي بيشاااور الطبعااة الثانيااة منقحااة ومدققااة , عااام          
وأحكامااه وأقسااامه, ونقاال الكتاااب عاان حكاام األساارى وحكاام الجاسااوس, والغلااول فااي الغنيمااة, والشااهيد 
  (0) الميت, والبناء على القبر وهدم القبور, وتكلم بمن قتله قطاع الطرق والبغاة.

 َعالن الجِاد: -4

تحااادث فاااي الكتااااب عااان إخاااالص النياااة فاااي الجهااااد, وعااان إعاااالم الكفاااار بالجهااااد علااايهم,          
باات الدولاة, العالقاات التجارياة واألحكام المترتباة علاى الجهااد, وجاوب الهجارة مان أجال الجهااد, واج

 (5) بين دار اإلسالم ودار الحرب, وخطوط رئيسية في آداب الجهاد.
 

                                                 

 عبد اهلل عزام.انظر: الدفاع عن أراضي المسلمين,  (1)
 انظر: حتى التضيع فلسطين إلى األبد, عبد اهلل عزام. (2)
 انظر: الحق بالقافلة, عبد اهلل عزام. (3)
 انظر: في الجهاد آداب وأحكام, عبد اهلل عزام. (0)
 انظر: إعالن الجهاد, عبد اهلل عزام. (5)
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 :كلمات من خط النار األول -14

, وتحادث فياه عان مواضايع متفرقاة, منهاا م1993-ه1013كتااب تام طبعاه فاي عاام هذا ال        
ودور بريطانياااا فاااي محارباااة  قاااانون ثابااات, ألااايس الصاااب  قرياااب, التحااادي الكبيااار, والحااارب األهلياااة,

 (1)اإلسالم, وشهر الشهداء, ودعم الجهاد إنقاذ للبشرية.

 :َتحاف العباد بفضائل الجِاد -11

م, وبين فيه فضل الشهادة, 1994-ه1011في عام طبع هذا الكتاب الطبعة األولى        
ع الجهاد, وعن النية ل األعداء وتكلم في أنوا, وقتاوالهجرة واإلعداد, وجهاد النساء, وفضل الرباط

 (2)وتحدث عن الغلول ونصرة المجاهدين.وأسباب النصر, 

 كتب في الفقه:

 :انحالل الزواج في الفقه والقانون -1

هذا الكتاب هو عبارة عن رسالة التخرج من الليسانس, في الشريعة اإلسالمية, في عام  
عن المرأة والطالق في  وتحدث فيها اف الدكتور عبد الرحمن الصابوني,م, بإشر 1961-ه1386

الفسخ وأحكامهما والفرق وتحدث عن الطالق و وقف اإلسالم من األسرة والطالق, ومالشرائع, 
ء والظهار, وتحدث عن الطالق بكل أنواعه وأشكاله وصوره, مثل الخلع اللعان واإليالبينهما, 

 (3).القضائيوالتفريق القانوني أو 

 :من حيث البيان واإلجمال وال ِور والخفاءدالالت الكتاب والسنة على األحكام  -2

هااذا الكتاااب عبااارة عاان رسااالة الاادكتوراه, فااي أصااول الفقااه, فااي كليااة الشااريعة ماان جامعااة         
م فااي 2441-ه1021م, وماان ثاام نشاارت الرسااالة فااي كتاااب عااام 1912-ه1029األزهاار, عااام 

الواضااااا  عناااااد الحنفياااااة  السااااانة, وعااااانبيشااااااور باكساااااتان, وتحااااادث فيهاااااا عااااان االساااااتدالل باااااالقرآن و 
المتكلمين, وعن المبهم عند الحنفية والمتكلماين, وعان التمويال بشاكل مفصال, والمدارساة الظاهرياة و 

  (0)تعارض التمويل.

 
                                                 

 انظر: كلمات من خط النار األول, عبد اهلل عزام. (1)
 إتحاف العباد بفضائل الجهاد, عبد اهلل عزام.انظر:  (2)
 .انحالل الزواج في الفقه والقانون, عبد اهلل عزامانظر:  (3)
 .عبد اهلل عزام, دالالت الكتاب والسنة على األحكام من حيث البيان واإلجمال والظهور والخفاءانظر:  (0)



57 
 

  :مباحث في الصالة -3
ومنهااا حااد عااورة الماارأة  فااي الصااالة, تحاادث فااي هااذا الكتاااب عاان جوانااب عاادة ماان األحكااام 

, والحركاات والادعاء فاي الصاالةوالرجل, واستقبال القبلة, وشروط الصالة, والتسبي  فاي الصاالة, 
 (1)الة وصالة الجماعة.وصفة الصالة وسنن الصفي الصالة, ومكروهاتها وسترة المصلي, 

 :الذبائح واللحوم المستوردة -0

تحادث فيااه  , م1992-ه1013نشار هاذا الكتاااب فاي بيشااور باكسااتان الطبعاة األولاى عااام         
سااؤال عاان الذبيحااة عنااد الشااك والجهاال, وعاان واقااع المسااالخ الغربيااة, والعاان معنااى الزكاااة الشاارعية, 

 (2)شكلتها.والذبائ  بطريقة اإلسالم وحل م
 :حكم العمل في جماعة -5

وتحادث , األدلاة لوجاوب العمال الجمااعي من الحجم الصغير, تحادث فياه عان هذا الكتاب       
فاااي فهااام   حنيفاااة أبااايورأى  ,األمااار باااالمعروف والنهاااي عااان المنكااار فريضاااة بإجمااااع المسااالمينعااان 

ئم اطرياااق الداعياااة ودعاااوتحااادث فياااه عااان  والنهاااي عااان المنكااار, الصاااحابة لفريضاااة األمااار باااالمعروف
 (3).في الدعوة اإلسالمية أجر العاملينو الداعية 

 :فقه اإلجراءات والمرافعات في القضاء اإلسالمي -1

م, بإعداد مركز الشهيد عزام اإلعالمي بيشاور 1995-ه1016نشرة الطبعة األولى في عام        
القضاااء وضاامان العدالااة فااي اإلسااالم, ومشااروعية القضاااء, وحكاام تااولي تحاادث فيااه عاان باكسااتان, 
لعقوباات, وتحادث عان الادعاوى وشاروطها, وشاروط المادعي وتحدث عن االستثناءات فاي االقضاء, 
   (0) .وصفة المدعي ومن هو الخصم عليه,والمدعى 

 القواعد الفقِية: -1

, وفوائااد دراسااة القواعااد الفقهيااة ,تحاادث فااي هااذا الكتاااب عاان لمحااة تاريخيااة عاان قواعااد الفقااه        
ضاارر وال ال وتحادث عاان قاعادة يازول بالشااك,  وأن اليقااين الوتحادث عاان النياة وشااروطها وأحوالهاا, 

                                                 

 انظر: مباحث في الصالة, عبد اهلل عزام. (1)
 الذبائ  واللحوم المستوردة, عبد اهلل عزام.انظر:  (2)
 انظر: حكم العمل في جماعة, عبد اهلل عزام. (3)
 انظر: فقه اإلجراءات والمرافعات في القضاء اإلسالمي, عبد اهلل عزام. (0)
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وكاناااات المساااااائل مبسااااطة ومساااااهلة يسااااتطيع أي قاااااارئ أن , والضااااارورات تبااااي  المحاااااذورات, ضاااارار
 (1).يفهمها
 :جريمة قتل النفس المسلمة -8

ورأي فيهااااا عاااان تحااااريم قتاااال الاااانفس المؤمنااااة, تحاااادث هااااذا الكتاااااب ماااان الحجاااام الصااااغير, و         
وأراء العلمااء فاي ث فاي جازاء القتال العماد فاي الادنيا, وتحاد ,القضاية تلاكفاي  األمةالصحابة وعلماء 

ذا قتلااات الجماعاااة رجااااًل خطااامو  ,الكفاااارة وتحااادث عااان كااال  ,هم, وتحااادث أناااواع القتااال الثالثاااة وجااازاؤ ا 
  (2).للقتل بالجوانب والعواق

 ن رية العقد والكفالة: -4

ب العقاد اإليجااتحدث في هذا الكتااب عان العقاد وأركاان العقاد, والتصارف الشارعي وصايغة         
وشااروط الصاايغة, اإليجاااب والقبااول, وعبااارة المكااره واإلدارة المنفااردة فااي والقبااول, والتعاقااد باأللفاااظ, 
, وأهلية األداء الكاملة, وعوارض األهلياة قد والعلم بمحل العقد, والعاقدانالعقد اإلسالمي, ومحل الع

  (3)ل وشروطه, وشروط صحة الحوالة.والكفالة ومصطلحاتها وأدلتها, وأراء الفقهاء بها والكفي

 كتب األذكار:

 :أذكار الصباح والمساء -1
تحاادث فااي هااذا الكتيااب الصااغير عاان األذكااار الااواردة فااي صااباح اليااوم, مسااتندًا باألحاديااث         

  (0) وأخره ., والتسبي  والذكر في أول النهار وتحدث عن اإلكثار من االستغفار, وكفارة المجالس

 :بثوبه الجديدالمأثورات   -2

م, وتكلااام فياااه عااان فضااال تاااالوة 1994-ه1014طباااع الكتااااب فاااي بيشااااور باكساااتان عاااام          
, وتحساااين الصااااوت وفضااال الخشااااوعفااااي فضااال الصااااور, وتحااادث القااارآن وثوابهااااا, وأناااواع الااااتالوة, 
 (5).والخلود للنوم ئهوجميع األدعية اليومية من صباح اليوم حتى مسابالتالوة, وتعليم القرآن الكريم, 

  

                                                 

 انظر: القواعد الفقهية, عبد اهلل عزام. (1)
 انظر: جريمة قتل النفس المسلمة, عبد اهلل عزام. (2)
 , عبد اهلل عزام.نظرية العقد والكفالةانظر:  (3)
 , عبد اهلل عزام.أذكار الصباح والمساءانظر:  (0)
 , عبد اهلل عزام.الممثورات بثوبه الجديدانظر:  (5)



59 
 

 كتب فكريه:

 كتاب من جزأين:  –حاضر العالم اإلسالمي  -4

وتحااادث فياااه عااان م, 1995-ه1016طباااع هاااذا الكتااااب فاااي بيشااااور باكساااتان عاااام  األول:        
لحماياة  نالشيوعية, والثورات الشايوعية فاي العاالم اإلساالمي وفلساطين, وتحادث عان تادخل األمريكاا

المساالمين والمسااجد فااي االتحااد السااوفيتي, وتحادث عاان الماساونية وفرعهااا, عان وتحاادث الشايوعية, 
وعاان التبشاااير والحمااالت علاااي اللغااة, وتحااادث عاان المستشااارقين, والقوميااة العربياااة, وحاازب البعاااث, 

 (1).والعلمانية, وعن جمال الدين األفغاني ومحمد عبدو

فيااااه عاااان تجااااار تحاااادث م 1995-ه1016 : طبااااع الجاااازء الثاااااني للكتاااااب فااااي عااااام الثــــاني 
الحااارب  وأثااارهم فاااي ,وأغلاااب اليهاااود فاااي ثاااورات القااارن التاساااع ,م1189والثاااورة الفرنساااية الحاااروب, 

ليهود الفكري في العالم وعن غزو احدث عن خسائر الحربين العالميتين, وتالعالمية األولى والثانية, 
, والبهائيااة, والقاديانيااة, غاازوال, والرأساامالية, ووسااائل والتبشاايرراق, ستشااالوتحاادث عاان ااإلسااالمي, 
وتحاادث عاان حملااة أعااداء اإلسااالم علااى , وتحاادث عاان الساالطان عبااد الحميااد, والاادروزوالنصاايرية, 

 (2)القرآن والسنة.

 :حماس الجذور التاريخية والميثاق -2

 حتاى انتفاضاة الجهااد من زمن عمار بان الخطااب  تحدث في هذا الكتاب عن فلسطين,         
م, وتحاادث عاان اسااتغالل العلااوم لتاادمير البشاارية,  والمحاااوالت المعاصاارة إلقامااة الدولااة 1981عااام 

والمجاهاادين  م,1961قيااام دولااة اليهااود, وتحاادث عاان ذكريااات و  اليهوديااة, وساابب اختيااار فلسااطين,
اإلخااوان فااي فلسااطين, وجهاااد الحركااة اإلسااالمية, وتحاادث عاان عاادة عمليااات, ومنهااا عمليااة الساايد 

وتحاادث عاان إرهاصااات جهاااد االنتفاضااة, وموقااف أفغانسااتان, وحكاام الجهاااد فااي فلسااطين,  قطااب,
وذكر وصايا ألبناء حماس والصحوة اإلسالمية, وذكر ميثاق حركة المقاوماة اإلساالمية حمااس مان 

  (3)بدايته حتى نهايته, مع شرح مبسط للميثاق.

 :السرطان األحمر -3

فياه تحادث م, ونشر في بيشاور باكستان, 1994-ه1014طبع هذا الكتاب الطبعة الثانية         
و العااام التااي نبتاات فيااه الماركسااية, وعاان النظريااة الماركسااية, والثااورة البلشاافية مااع اليهااود, عاان الجاا

                                                 

 , عبد اهلل عزام.حاضر العالم اإلسالمي الجزء األولانظر:  (1)
 م., عبد اهلل عزاحاضر العالم اإلسالمي الجزء الثانيانظر:  (2)
 , عبد اهلل عزام.حماس الجذور التاريخية والميثاقانظر:  (3)
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ة  العاااالم, وموقاااف الشااايوعية مااان اإلساااالم والمسااالمين, وتحااادث عااان الشااايوعيالثاااورات الشااايوعية فاااي و 
والعرب, وعن سقوط الماركسية, وسقوط الشيوعية, وأسباب انتشاار الشايوعية  نوفلسطين, والشيوعيي

    (1) في العالم, وقانون العودة إلى اهلل.

 :عمالق الفكر اإلسالمي -0

وعان , وماا لقاي فاي طرياق الادعوة, وسايرة حياتاهالشهيد السيد قطاب, تحدث فيه عن مناقب         
 (2). إليه بالقول بوحدة الوجود تورد الشبه التي وجه ,سجنه

 :اإلسالم ومستقبل البشرية -9

إن المساتقبل لإلساالم ولهاذا الادين, ومان هاذه تحدث فياه عان أساباب ومباررات تجعلناا نقاول         
 ,الكتاااب والساانة, المبشاارات النصااية فااي المبااررات, اإلسااالم دياان الفطاارة, انهيااار الحضااارات الغربيااة

 (3).واقع الحياة عيةالمبشرات الواق

  :ن رات وأضواء على القومية العربية -6

م, بجهاااد مكتاااب الخااادمات, تحااادث فياااه عااان 1990-ه1015نشااارت الطبعاااة األولاااى عاااام         
اإلسااالم والعاارب, وتطااور الفكاار القااومي, وتحاادث عاان عواماال تطااور الحركااة القوميااة, وعاان البعااث 

ث عن حكم اإلسالم فاي القومياة, وحكام اعتنااق مباادئ القومياة االشتراكي, وعن حزب البعث, وتحد
 (0).ينقل من الملةوأنه كفر 

 :سعادة البشرية -1
وتحادث , وذكار أباواب الساعادة البشاريةدة البشارية فاي ظال المانهج الربااني, تحدث عان ساعا        

إلاي كباار  ووجاه رساائلرعي اإلبل أولى من رعاي الخناازير, وحاوار شاامل ماع مجلاة المغتارب,  عن
ووصاااااايا إلاااااي الشاااااباب الاااااذاهب إلاااااى القتاااااال فاااااي  , ورثااااااءات وأدعياااااةلمجاهااااادين فاااااي أفغانساااااتان, ا

   (5).أفغانستان

                                                 

 انظر: السرطان األحمر, عبد اهلل عزام. (1)
 انظر: عمالق الفكر اإلسالمي, عبد اهلل عزام. (2)
 انظر: اإلسالم ومستقبل البشرية, عبد اهلل عزام. (3)
 , عبد اهلل عزام.نظرات وأضواء على القومية العربيةانظر:  (0)
 انظر: سعادة البشرية, عبد اهلل عزام. (5)
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 :المنارة المفقودة -8

تحدث عن تدمير الخالفة, وتحدث عن حياة مصطفى كماال أتااتورك واتفاقاه مان اإلنجلياز,         
وتحادث عان إلغااء الخالفااة وصالة أتااتورك باااليهود, وتحادث عان حكام أتاااتورك وتركياا بعاد أتاااتورك, 

 (1)وأصداء الحركة الكمالية وانعكاسها على العالم. 

 كتب متفرقة:

 :وصية الشيخ -1

-شاعبان  -12كتب الوصية في بيت الشيخ جالل الادين حقااني, فاي عصار االثناين ياوم          
لاااي 1986-0-21ه الموافااق1046 م, وهااي عباااارة عاان وصاااية توجااه بهاااا إلااى المسااالمين عامااة, وا 

لااااي األحاااازاب  الاااادعاة خاصااااة وعلماااااء المساااالمين, والنساااااء, وزوجتااااه وأبنائااااه, ومكتااااب الخاااادمات, وا 
  (2) وى الوصية تتعلق باالستمرار في الجهاد.الجهادية وكانت فح

 خط التحول التاريخي: -2

م بجهد مركاز الشاهيد عازام اإلعالماي, تحادث 1995-ه1015نشرت الطبعة األولى عام          
فيااه عاان فشاال األعااداء فااي ساااحة المعركااة فااي أفغانسااتان, وتحاادث عاان محمااد علااي باشااا وأساارته, 

م, وتركياااا بعاااد السااالطان عباااد الحمياااد,  1891وصااافيه زغلاااول, وهااادي الشاااعراوي, وماااؤتمر باااال فاااي 
ودوره فاااي تااادمير الخالفاااة, وتحااادث عااان ملخاااص فتاااوى ابااان تيمياااة بالنصااايرين,  ومصاااطفى أتااااتورك

وتحادث عاان الاادعوة اإلسااالمية والمااؤامرات العالمياة, وأمريكيااا واالنقالبااات العسااكرية, وحاارب حزيااران 
 (3).م, وأسباب الهزيمة, والصل  مع إسرائيل1961عام 

 :شِر بين العمالقة  -3

ة الشااامال التاااي ذهاااب فيهاااا, والتقاااي بالمجاهااادين العمالقاااة تحااادث فاااي هاااذا الكتااااب عااان رحلااا        
وأحااداث كاناات األصااعب علااى الاانفس, وكاناات أشااد أيااام فااي حياتااه, ومحرقااة ا ليااات, وقصااص ال 
ينساااها مااع المجاهاادين والااروس, وتحاادث عاان خطااط الااروس, والخيااارات الصااعبة أمااام المجاهاادين, 

  (0)استنقاذ األسرى.والمجازر التي حدثت من الكفار, ومحاوالت روسيا 

  

                                                 

 , عبد اهلل عزام.المنارة المفقودةانظر:  (1)
 انظر: وصية الشيخ, عبد اهلل عزام. (2)
 انظر: خط التحول التاريخي, عبد اهلل عزام. (3)
 انظر: شهر بين العمالقة, عبد اهلل عزام. (0)
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  : يات الرحمن في جِاد األفغان -0

م, تحادث فاي هاذا الكتااب عان خالصاة عقيادة 1993-ه1010نشرت الطبعة األولاي عاام         
السالف, وتحاادث عاان المعجاازات, وعاان الكرامااات التااي تالقااي المااؤمن, واعتباار أن الكرامااات لألولياااء 

, وعان بشاائر وكراماات الشاهداء, وعان قضاية الصاحابة , وتحدث عن كراماات والمعجزة للنبي 
فااي ساااطور, ووجااه ناااداء إلااى مسااالمي العااالم أن يساااتيقظوا ماان الضاااربات المتتالياااة  يالجهاااد األفغاااان

(1)الموجهة ضد المسلمون في أفغانستان.
  

 :بشائر النصر -5

م  بإعداد مركز الشهيد عزام اإلعالمي,  تحدث في 1994-ه 1014طبع هذا الكتاب في         
الرماااح, وماا يعانيااه الشاعب األفغاااني ماان ا م  سهاذا الكتاااب عان قيااام أول دولاة إسااالمية علاى رؤو 

 ومعاناااة, وعاان المجاهاادين أنهاام وقفااوا وحاادهم فااي مواجهااة الاادنيا, وقاادم فااي هااذا الكتاااب وصااايا إلااى
الشاااباب المسااالم , تخاااص الجهااااد, وتوجااااه بكلماااات إلاااي قاااادة الجبهااااات داخااال أفغانساااتان فاااي عيااااد 

  (2)األضحى, ويوصيهم بمن يهتموا بالمجاهدين القادمين من الدول العربية.

 ثانيًا : المؤلفات التي تم تفريغها عن أشرطة مسجلة:  

مسااجلة علاي أشاارطة فياديو, بلااغ  وماؤتمرات, ونادواتوهاي عباارة عاان خطاب, ومحاضاارات,         
والتاي  عددها ستة وأربعين شريطًا مرئيًا عبار الفياديو, وبلاغ عادد األشارطة الكاسايت ثالثمائاة شاريط,

مركاز بجهاد طياب عان طرياق وتام جمعهاا فاي كتاب  ,كان يعقادها الشايخ عباد اهلل فاي أمااكن مختلفاة
 (3).الشهيد عزام اإلعالمي في بيشاور

 :قصص وأحداث  -1

وهااو عبااارة عاان أشاارطة مسااجلة تاام جمعهااا فااي كتاااب بجهااد مركااز الشااهيد عاازام اإلعالمااي,         
م, تحادث فياه عان كياف بادء الجهااد 1994وطباع هاذا الكتااب فاي عاام  ونشر في بيشاور باكستان,

األفغااااني, وقصااااص الجهاااااد األفغاااااني, واألحااااداث فااااي أفغانسااااتان, وعاااان محاااااوالت ضاااارب الحركااااة 
  (0)اإلسالمية.

                                                 

 عزام . انظر: آيات الرحمن في جهاد األفغان, عبد اهلل (1)
 انظر: بشائر النصر, عبد اهلل عزام. (2)
 .100انظر: عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص  (3)
 انظر: قصص وأحداث عبد اهلل عزام. (0)
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  واألجوبة الجِادية: األسئلة -2

, فاي بيشااور باكساتان, وهااو م1992-ه1013لهاذا الكتااب فاي عاام  نشارة الطبعاة األولاى         
عبااارة عاان تفريااغ أشاارطة, إجابااات ألساائلة تخااص الجهاااد فااي ساابيل اهلل, وعاان االستشااهاديين الااذين 

بالمدفعيااة, بحيااث يقتاال يفجاارون أنفسااهم, وعاان الغاازو مااع الكااافر, وبخصااوص ضاارب بيااوت الكفااار 
أطفالهم وحكم من مات في طريقه إلى الجهاد, وكثير من الفتاوى الدقيقة التي يحتاجها كال مجاهاد, 

 (1)وأحكام تخص الجهاد, والقتال, والشهداء, والهجرة ودار اإلسالم ودار الكفر, وقتل األطفال.

 مخ:الطود الشا  -4

هااو تفريااغ أشاارطة فااي كتاااب, بجهااد مركااز الشااهيد عاازام اإلعالمااي, ونشاارت الطبعااة األولااي         
م, تحدث فيه عن الشيخ تميم العدناني, وعن استشهاده, وتحادث عان نشامته وعان 1992-ه1010

 (2).دراسته ومناقبه, وعن نمازج الجهاد في أفغانستان

  :في  الل سورة التوبة  -0

الكتاااااب ماااان تسااااجيالت متفاااارق بجهااااد مركاااازا عاااازام اإلعالمااااي, وطبااااع فااااي  تاااام تجميااااع هااااذا        
م, وتحدث فيه عن أسماء السورة, والمعاارك التاي حادثت فيهاا, ونماازج تنتصار بهاا 1990ه 1010

الدعوات, وتحدث في كثير مان المواضايع ويربطهاا باالواقع التاي يعيشاه, وتحادث عان حكام األساير, 
صاالة, وأغلاب ا ياات يربطهاا باالواقع أو يمثال عليهاا, وكثيار ماا وحكم الحارق بالناار, وحكام تاارك ال

يستنبط األحكاام ولقاد ساار فاي منهجاه للتفساير كماا كاان السايد قطاب فاي تفسايره للظاالل, ولام ياذكر 
كل ا يات, وبعض ا يات يمر عليهاا بادون تفصايل, وركاز فاي تفسايره علاي الجهااد بشاكل خااص,  

 (3) ا يات, قد يكون أمر فني وليس مقصودًا.ولربما لم يفسر الشيخ عزام بعض 

 في السيرة عبرة: -5

تحااادث فاااي الكتااااب عااان ظاااالل معركاااة بااادر, وأنهاااا حولااات الخاااط التااااريخي البشاااري, وعااان         
كراماااات فاااي الجهااااد, وتحااادث عااان عنصااار الشاااباب, ومواقاااف للجناااود المسااالمين فاااي القتاااال, وقتاااال 
المالئكاااة, وتحااادث عااان معركاااة أحاااد, وعااان المواقاااف التاااي حصااالت فاااي ثناياااا المعركاااة, وعااان األخاااذ 

   (0)في المعركة.باألسباب, والنية 

                                                 

 انظر: أسئلة وأجوبة حول فقه الجهاد, عبد اهلل عزام. (1)
 انظر: الطود الشامخ, عبد اهلل عزام. (2)
 سورة التوبة, عبد اهلل عزام. انظر: في ظالل (3)
 انظر: في السيرة عبره, عبد اهلل عزام . (0)
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 هدم الخالفة وبناإها: -6

تحاادث فااي الكتاااب عاان الخطاار الحقيقااي علااى الكفااار, وأصاال اليهااود, واالجتماااع فااي مدينااة         
بال في سويسره, مان أجال البحاث عان قطعاة أرض يساكنوها, وعاروض هيرتازل علاي السالطان عباد 
عالن المؤامرة على الخالفة, وأتااتورك ضارب اإلساالم فاي الصاميم, أول محااوالت إلعاادة  الحميد, وا 

ة علي يد اإلمام حسان البناا, واألمريكاان أعاداء اهلل, والطغااة عصاّي بياد الكفاار, وتحادث عان الخالف
 (1)انتصارات كثيرة, وكيف سقطت الخالفة, والهلع العالمي من اإلسالم.

 في التآمر العالمي، خمسة أجزاء: -1

يضااام هاااذا الكتااااب خمساااة أجااازاء, وهاااو تفرياااغ أشااارطة متفرقاااة, بجهاااد مركاااز الشاااهيد عااازام   
 إلعالمي.ا

الجااازء األول: تحااادث فياااه عااان مساااتقبل أفغانساااتان, وقاااانون الااادفع, ومبااادأ القاااوة, وأثاااار هاااذا الجهااااد 
والرعااب العااالمي ماان الجهاااد األفغاااني, وصاافات المجاهاادين, والمساايرة المباركااة, وسياسااة األمريكااان 

 تجاه الجهاد.

أمال مرتقاب, الحقاد الصاليبي, تشاويه : تحدث فياه عان التجاارة ماع اهلل, وبشاائر النباوة, الجزء الثاني 
الجهاااد, صاااحوة الجهااااد, أسااااليب الماااؤامرات العالميااة, وخطاااط جديااادة لمحارباااة اإلساااالم, والجمااااهير 

 تصفق لمن يذبحها وأفغانستان, والتحدي العلمي.

, الاااذكرى الساااابعة الحركاااة اإلساااالمية وفلساااطين, : الجهااااد وحاضااار العاااالم اإلساااالميالجااازء الثالاااث 
 المعركة مع اليهود., المؤامرة على األزهرماة, لممساة ح

والشااايعة , والخياناااة العربياااة فاااي فلساااطين ,والتياااارات المنحرفاااة ,: األخطاااابوط اليهاااوديالجااازء الراباااع
 .من جنيف إلى مدينة الحجاج ,ومسجد ضرار ,وعاشوراء

ساااوريا,  الجااازء الخاااامس: تحااادث فياااه عااان حقاااائق القضاااية األفغانياااة, وكراماااات المجاهااادين, أحاااداث
وخياناااة فاضاااحة, وحركاااة ماااروان حدياااد, وحااارب ساااافرة, وأفغانساااتان والتطاااورات األخيااارة, وضاااربات 

  موجعة, وسرقة الثمار, واإلسالم والصليبية الحاقدة, والكيد العالمي لهذا الدين. 

 :أجزاء ثالثة  ،في الِجرة واإلعداد -8

يضااام هااااذا الكتاااااب ثالثااااة أجاااازاء, وهااااو تفريااااغ أشاااارطة متفرقااااة قااااام بااااه مركااااز الشااااهيد عاااازام         
 م. 1993 -ه1010اإلعالمي, وطبع في 

                                                 

 انظر: هدم الخالفة وبناؤها, عبد اهلل عزام. (1)
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: تحاادث عاان عالقااة الهجاارة بالجهاااد, وعاان مااوت المهاااجر, وفضاال الجهاااد, واعتباار أن الجاازء األول
 الجهاد هو القتال.

هلل, والخيااال والجهاااد, ومااان ثماارات اإلعاااداد والربااااط, : تحاادث عااان الشااهادة فاااي ساابيل االجاازء الثااااني
 وعالقة اإلعداد بالجهاد, وأجر المرابط.

اهاد, والصاحوة اإلساالمية : تحدث عن الصحوة في أفغانساتان, وتوجيهاات للشاباب المجالجزء الثالث
, ونصااايحة لألفغاااان المغتاااربين, وضاااغوط علاااي العااارب, وثقااال الجهااااد, ومحااااوالت علاااى فاااي الغااارب

   (1) .رالدولة اإلسالمية, وتجربة الجزائطريق 

  :أجزاءثالثة  ، في الجِاد فقه واجتِاد -9

م, وهااو عباارة عان جمااع أشارطة متفرقاة, بجهااد 1993-ه1013طباع هاذا الكتاااب فاي عاام         
 مركز الشهيد عزام اإلعالمي في بيشاور باكستان, ويتكون من ثالثة أجزاء 

: تحاادث فيااه عاان الفقااه فااي الجهاااد,  وحكاام الجهاااد وأنااه فاارض عااين, ولماااذا جئنااا إلااي الجاازء األول
 أفغانستان. 

, وحاالوة الجهااد وأخاذ األجارة علياه, والتجنياد ي: تحدث فيه عان رأياه فاي الجهااد األفغاانالجزء الثاني
 اإلجباري. 

ئ  إلاى , ونصااالعلمااء والادعاةوة المكياة, ودور والادعأثر الجهااد األفغااني فاي األماة,  :الجزء الثالث
 (2) , وتحدث بين المحنة والمنحة.الشباب المسلم في كل مكان

 :أجزاء أربعة ،في التربية الجِادية والبناء  -14

 م, وهو مكون من أربعة أجزاء. 1992-ه1013نشرت الطبعة األولى لهذا الكتاب في عام        

: تحدث فيه عان التربياة النبوياة للجيال األول, وآفاات تقضاي علاى المجتمعاات, الصادق الجزء األول
 مع اهلل, والتقوى والصبر, والجهاد والزهد, و األخالق اإلسالمية. 

, : تحاااادث فيااااه عاااان أصااااناف الناااااس, وصاااافات المجاهاااادين والصاااابر والااااوالء, والاااابالءالجاااازء الثاااااني
 أثر المجاهد العربي في أفغانستان. والكرم, و والغرباء, والرباط, والشجاعة, 

                                                 

 انظر: في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام. (1)
 انظر: في الجهاد فقه واجتهاد, عبد اهلل عزام. (2)
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تحدث فيه عن طبيعة العمل الدعوي, والجهاد, والجهاد األفغاني, وتحدث عان بعاض  الجزء الثالث:
 صفات المؤمن, والشهداء, ونفحات ومشاهد من الكرامات. 

 : تحااادث فياااه عااان صااامام األماااان, والتربياااة, وصااالة العباااد ماااع رباااه, والااادعوة اإلساااالميةالجااازء الراباااع
وبشاائر الغااد, واليهااود بااين أفغانسااتان وفلسااطين, وتحاادث فااي الجهاااد المظلااوم إعالميااًا, وصاالة العبااد 

 (1)بربه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  عزام.انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل (1)
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 عقيــــدته المبحث الرابع: 
 

 :  اإلقرار بمنهج السلف الصالح.المطلب األول

 المطلب الثاني:  موافقته لعقائد السلف.

 للبدع والخرافات.المطلب الثالث:  محاربته 

 :  عالقته بعلماء السلف.المطلب الرابع
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 المطلب األول:

 اإلقرار بمنِج  السلف الصالح  

ودراستها, تجد الوضوح  -رحمه اهلل  –ومن خالل االطالع علي كتب الشيخ عبد اهلل عزام        
 وتمكيدًا  لما يرى الباحث.ية وهذا مما يدلل على أنه ينهج منهج السلف الصال   السلففي عقيدته 

أنه يتبع المنهج السلفي, وذلك في كثير من كالمه, أنه  -رحمه اهلل  –لقد أقر عبد اهلل عزام        
ماان  السااالف الصاااال , وماان أهااال السااانة والجماعااة, حياااث قاااال: " عقياادتي سااالفية, والحماااد هلل لسااات 

ى عرشااه, بااائن عاان خلقااه, فااوق السااماء صااوفيًا... وأنااا أؤماان أن اهلل فااي السااماء السااابعة مسااتٍو علاا
, وال نمثل, وال نعطل, نثبت هلل األسماء الحسنى وصفاته هلل يدًا ليس كميدينا, وال نشبه السابعة, وأن

 (1) العليا, دون تشبيه وال تمثيل وال تعطيل, عقيدتي سليمة" 
وصرح  في كتابه آيات الرحمن فاي جهااد األفغاان عان خالصاة عقيادة السالف فقاال: " هاي       

عقياادة المؤلااف, وهااذه عقياادتنا, وهااي عقياادة الفرقااة الناجيااة المنصااورة, إلااى قيااام الساااعة أهاال الساانة 
والجماعااة, وهااي اإليمااان باااهلل ومالئكتااه, وكتبااه, ورسااله, والبعااث بعااد المااوت, واإليمااان بالقاادر خيااره 

أبنااااءه باتبااااع مااانهج السااالف الصاااال ,  -رحماااه اهلل  –لقاااد أوصاااى الشااايخ عباااد اهلل عااازام (2)شاااره." و 
فصاارح  بالوصااية التااي كتبهااا فااي أخاار حياتااه, فقااال: "أوصاايكم بعقياادة الساالف أهاال الساانة والجماعااة 

ياكم والتنطع".  (3) وا 

دمي, ساؤااًل عان عادم ووجهت له مجلة الموقف التونسية تصدر عن الحزب الديمقراطي التقا      
اهتمامه بممر العقيدة, فمجاب: "ساام  اهلل الجمياع, وغفار اهلل لاي وإلخاواني الاذين تكلماوا فاي شامني, 
ني تربيت على هذه العقيدة والزلت عليها من  أما العقيدة السلفية فهي عقيدة أهل السنة والجماعة, وا 

                                                 

-ه1010فااي الهجاارة واإلعااداد عبااد اهلل عاازام, الطبعااة األولااى, نشاار مركااز عاازام اإلعالمااي, بيشاااور باكسااتان,  (1)
  .82م, ص1993

آيااات الاارحمن فااي جهاااد األفغااان, عبااد اهلل عاازام الطبعااة األولااى, نشاار مركااز عاازام اإلعالمااي بيشاااور باكسااتان,  (2)
 5م, ص1993-ه1010

م, 2449نااوفمبر -ه1034كتور عباد اهلل عاازام, جماع ورتاب محمااود ساعيد عاازام, ذي الحجاة وصاية الشاهيد الااد (3)
 .11ص 
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ذي يعادي عقيادة السالف الصاال  يعاادي هاذا عليها, وأن ال يفضل اهلل, وأرجو اهلل أن يثبتني ويميتن
  (1)الدين".

ااون تيميو   لويو يووفياً هقيدتوه مضواوا  وأنوا  "لقد أوضو  اتااهوه  لعقيودا  ال ولو اقولوه   

 (2)." معتقد اها

وذكر في مقدمة كتابه "العقيدة وأثرها في بنااء الجيال" " أشاهد أن ال إلاه إال اهلل وحاده الشاريك     
لاااه, إقااارارًا باااه وتوحيااادًا بربوبيتاااه وألوهيتاااه وأسااامائه وصااافاته, وأشاااهد أن محمااادًا عباااده ورساااوله, فهاااذه 

لجماعاة, وهاي اإليماان سانة واعقيدتنا, وهي عقيدة الفرقاة الناجياة المنصاورة إلاى قياام السااعة أهال ال
   (3), ومالئكته, وكتبه, ورسله, والبعث بعد الموت, وبالقدر خيره وشره".باهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ه, نقال عن موساوعة الاذخائر المجلاد الثااني,  1014السنة العاشرة جمادي األول 61-66مجلة الموقف العدد  (1)
م, نشاااار وتوزيااااع مركااااز الشااااهيد عاااازام 1993-ه1013, كلمااااات ماااان خااااط النااااار األول الطبعااااة األولااااى 336ص 

 . 269اإلعالمي ص, 
 .53في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام , ص (2)
اإلسااالمية وأثرهااا فااي بناااء الجياال, عبااد اهلل عاازام, موسااوعة الااذخائر العظااام فيمااا أثاار عاان اإلمااام الهمااام  العقياادة (3)

 .  2 1الشهيد عبد اهلل عزام, 
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 المطلب الثاني:

 موافقته لعقائد السلف 

كالماااه فاااي عقيااادة الصااافات ماااذهب السااالف الصاااال , وذكااار ذلاااك  -رحماااه اهلل  –وافاااقلقاااد          
مذهباااه فاااي عقيااادة الصااافات وهاااو في"كتااااب العقيااادة اإلساااالمية وأثرهاااا فاااي بنااااء الجيااال", فقاااال: " إن 

سنة والجماعاة, إثباات الصافات ه الذي يدين به هو مذهب أهل الهبمذ, مذهب أهل السنة والجماعة
ونارى أن السالف , وال تمثيال, فوال تكي, لوال تعطيدون تمويل, وتوحيدها  ,واألسماء الحسنىالعليا, 
يعتباااارون األسااااماء والصاااافات ماااان  ونااااري أن الساااالف ال ,فيهااااا نبتااااون الصاااافات وال يفضااااو ثكااااانوا ي
 (1)".الكيف مجهول يسملون كيف؛ ألن ولكنهم اللمون معناها, بل كانوا يع ؛المتشابه

وافقااااًا لماااانهج أهاااال الساااانة م  فااااي أهاااال الكبااااائر ماااان أمااااة محمااااد  -رحمااااه اهلل  –ويقااااول         
ن لم يكونوا تائبين فهام فاي مشايئته وحكماه  -إذا ماتوا موحدين -ال يخلدون في النار: " والجماعة وا 

ن شاء عذبهم بعدله "   (2)إن شاء غفر لهم بفضله وا 

وأن مااااذهب أهاااال الساااانة تحاااادث عاااان صاااافة االسااااتواء والناااازول واليااااد هلل ساااابحانه وتعااااالى و          
, اإلمااام مالااك االسااتواء معلااوم :كمااا يقااولل: نحن نقااو والجماعااة هااو المااذهب السااليم والصااحي  " فاا

نقاااول االساااتواء هاااو  وال ,النااازولإليماااان باااه واجاااب, والساااؤال عنااه بدعاااة وكاااذلك واوالكيااف مجهاااول, 
هب السالف أسالم وأعلام ن ماذوال نقول يده قدرته ونقول إينا, كذلك هلل يد ليست كميد :ونقولالهيمنة, 

َء َوُهاَو السَّاِميُع  ماذهب أهال السانة والجماعاة ن مذهب السلف هاو وأحكم ونقول: إ لَاي َس َكِمث ِلاِه َشاي 
أمااا الخلااف: الااذين يؤولااون كاألشاااعرة  فهاام ماان أهاال الساانة والجماعااة إال ( 11)الشااورى آيااة  ال َبِصاايرُ 

 (3)في تمويل الصفات, فهم ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة " 

: فيقااولف الصااال  بمااا يوافااق عقياادة الساالفااي الجنااة الحااوض ورؤيااة اهلل عقياادة فااي تكلاام و          
 ,وأن الجنااة والنااار مخلوقتااان ال تفنيااان ,افعوبشاافاعته وأنااه أول شاا ونااؤمن بحااوض نبينااا محمااد "

وأن النبي  ,وأن المؤمنين يرون ربهم بمبصارهم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر, وأنهما ا ن موجودتان
 (0) ."والقرآن الكريم ,خاتم النبيين والمرسلين وخير الخلق أجمعين  

                                                 

 . 23 1العقيدة اإلسالمية وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل عزام موسوعة الذخائر,  (1)
 .1, عبد اهلل عزام, صآيات الرحمن في جهاد األفغان (2)
 .23 1انظر: العقيدة اإلسالمية وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر,  (3)
 .1, عبد اهلل عزام, صآيات الرحمن في جهاد األفغانانظر:  (0)
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من خير أو  هالفعل إلى العبد وتجعله خالقًا لفعلوعقيدتنا وسط بين القدرية التي تسند وقال "        
بال كماا قلناا نعتقاد أن اهلل  ؛ونخالف الجبرية فال نقول العبد مجبورًا على فعلاه مان خيار أو شار, شر

 (1)."فعلهلخالقنا وخالق أفعالنا والعبد مختار 

وعقيدتنا وسط, بين الروافض والشيعة والخوارج, فنحن نعتقد بفضل الصحابة كلهم, وال         
نغلو في أهل البيت, بخالف الخوارج فقد كّفروا عثمان وعليًا وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن 

 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ذو النورين ثم علي كرم اهلل العاص, ونؤمن أن أفضل أمة محمد 
وجهه, ثم العشر المبشرون بالجنة, ثم أهل بدر, ثم أهل الشجرة بيعة الرضوان, ثم سائر الصحابة 

كلهم ونستغفر لهم, ونذكر محاسنهم ونكف عن  رضوان اهلل عليهم, ونتولى أصحاب الرسول
مساوئهم, ونسكت عما شجر بينهم, ونقر بفضلهم, وال نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب مالم 

أو يعمل عماًل ال يحمل إال الكفر مثل السجود للصليب, ونرجو أن يعفو اهلل عنهم ويدخلهم يستحله,
, ونترضى الجنة عرفها لهم, وال نممن عليهم, وال نشهد لهم بجنة وال نار, إال من شهد له الرسول

  (2) على أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .6-5انظر: آيات الرحمن في جهاد األفغان, عبد اهلل عزام ص  (1)
 . 6, عبد اهلل عزام , ص انظر: المرجع السابق (2)
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 ث: المطلب الثال
 محاربته للبدع والخرافات  

والخرافات الصوفية الباطلة فيقول: فإنه كان يحارب الخرافات والبدع للمنهج السلفي  تباعاً ا  و         
على النفور الشديد في قلوبنا نحو الصوفية المنحرفة والبدع لقد تربينا منذ نعومة أظفارنا..." 

في السادس االبتدائي دخلت في الدعوة اإلسالمية والخرافات لقد حاربناها منذ نعومة أظفارنا, وأنا 
وقدمتها في مصر وما زرت قبر اإلمام الشافعي ألني  هوكراهية عميقة نحو هذا, وحضرت الدكتورا
 (1)خفت من أن تكون من باب شد الرحال".

لية يحارب البدع والخرافات الضال -رحمه اهلل –" لقد كان الشيخ عبد اهلليقول محمود عزام:        
أشد المحاربة بطريقة اإلقناع, وليس بطرق العنف,  فكان الشيخ عبد اهلل يقيم مخيمات تربوية لقادة 
الصف الثاني, وكان في نهاية كل مخيم يعمل مسابقات, وفي ذات مرة جعل المسابقة في رأي 

ال الشيخ األحناف في التمائم, فمجاب الحضور بإجابات مختلفة في هذه المسملة, وأثناء الحديث ق
ففت  واحدة فوجد فيها كالمًا غير مفهوم, فمصب  عبد اهلل: دعونا نفت  واحدة ونرى ما بدخلها 

الجميع في المخيم يضحكون, وقام كثير منهم بخلع التمائم من رقابهم, ووضعوها بصندوق بالقرب 
   (2)من الشيخ, هكذا كان الشيخ يوصل رسالته, باإلقناع والحوار والحجج والبراهين".

نصدق كاهنًا وال عرافًا ونكره أصحاب البدع ونرى أن االستغاثة باألموات وطلب " وال        
 (3)". الحاجات منهم شرك

الصوفية وكان بينه وبينهم  َمن  في -رحمه اهلل –كان من أصدقاء الشيخ عبد اهلل عزاملقد         
ل بالمخلوقات غير جائز والتوسل بالرسول سفاعتبر التو شديد في التوسل والتعاويذ وغيرها, خالف 

 تستغيث بقبره  , أورسول اهلل المدد المدد يا ,أو اشف لي ولدي ,كمن تقول مثاًل يا محمد أغثني
  (0).ويجب تركهوهذا كله  

                                                 

-ه 1010في ظالل سورة التوبة, عباد اهلل عازام, الطبعاة الثانياة, نشار وتوزياع مركاز الشاهيد عازام اإلعالماي,  (1)
 .) بتصرف يسير( 233م  ص,1990

 م. 2411 5 18مقابلة, محمود عزام,   (2)
 .6آيات الرحمن في جهاد األفغان, عبد اهلل عزام , ص  (3)
 . 254 - 230في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص انظر:  (0)
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, ونرى أن البناء على القبور, واتخاذ والتوسل بمي أحد من الخلق غير جائز ويجب تركه"         
قامة السدنة حولها من المساجد  عليها, ووضع السرجة فوقها, والرايات وتعليق الستور عليها, وا 

 (1) البدع المحرمة, التي يجب محاربتها."

وهو  -رحمه اهلل  –هذا يدلنا على صفاء العقيدة التي كان ينتهجها الشيخ عبد اهلل عزام         
صافية الخالصة, التي تبعد عن الشوائب يبني علمه وعمله على أساس متين ينبع من العقيدة ال

لمنهج السلف الصال  في محاربة  التعكير لصفوة العقيدة السليمة, فكان يحرص على حرفية اإلتباع
 الخرافات والبدع من غالة الصوفية الباطلة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .1آيات الرحمن في جهاد األفغان, عبد اهلل عزام, ص (1)
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 المطلب الرابع:
 عالقته بعلماء السلف  

قات وطيدة رجاًل واسع الفكر, نير البصيرة, تربطه عال -رحمه اهلل –هلللقد كان عبد ا          
عقيدته يهم وتعلم يدأوتتلمذ على بهؤالء العلماء,  وكان دائما ما يتغنىبمشايخ وعلماء السلف, 

  منهم.
:" إّن شيوخ السلفية , كممثال الشيخ قال وبين عن شدة انتمائه وحبه لعلماء السلف الصال          

رحمه  –, والشيخ األلباني(2) -رحمه اهلل –والشيخ بن عثيمين, (1) -رحمه اهلل –العزيز بن بازعبد 
 ( 0)."أحب إلينا من أبنائنا وآبائنا, (3) -اهلل

                                                 

ه بمدينة الريااض, كاان بصايرًا 1334عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرحمن آل باز, ولد في ذي الحجة عام  (1)
ه,اجتهد فاي طلاب العلام حتاى بارز فاي العلاوم الشارعية ثم أصيب في عينية وفقد بصره, حفظ القرآن الكريم مناذ صاغر 

ه, الزم  البحاث والتادريس, واعتناى بالحاديث الشاريف وعلوماه, حتاى أصااب   1351واللغاة, وعاين فاي القضااء عاام 
حكمه على الحديث من حيث الصحة والضعف محل اعتباار, ألاف مجموعاة كبيارة مان الكتاب فاي المجاال الشارعي, 

ه, 1024حوث العلمية واإلفتاء, ثم فقيهًا عاماًا, شاغل مناصاب عادة فاي الدولاة, تاوفي فاي عاام عين رئيسًا إلدارة الب
شاراف محماد بان  مجموعة فتاوى ومقاالت منتنوعاة, التوحياد وماا يلحاق باه, عباد العزياز بان عباد اهلل بان بااز, جماع وا 

   .12,9 1م,1992 -ه1013سعد الشويعر, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض, بدون رقم طبعة, 
ه فااي إحاادى ماادن 1301  ماان رمضااان عااام 21محمااد باان صااال  باان محمااد باان سااليمان آل عثيمااين, ولااد فااي  (2)

القساايم فااي المملكااة العربيااة السااعودية, نشاام فااي بيئااة متدينااة حفااظ القاارآن الكااريم وهااو صااغير, تعلاام علااى ياادي علماااء 
شااايخ عباااد العزياااز بااان بااااز, عااارف الشااايخ بالنجاباااة وسااارعة الساااعودية الكباااار, مااانهم الشااايخ عباااد الااارحمن الساااعدي وال

التحصيل العلمي, عين مدرسًا في المعهد العلماي بعنيازة, وكاان يادرس فاي المساجد النباوي والمساجد الحارام, ومان ثام 
انتقاال لياادرس فااي كليااة الشااريعة وأصااول الاادين بالقساايم, كااان لااه أساالوب تعليمااي فريااد فااي جودتااه ونجاحااه, ألااف عاادة 

ه. شارح العقيادة الواساطية, محماد بان صاال  العثيماين, الطبعاة األولاى, 1021  مان شاوال عاام 15في في كتب, تو 
 .15-13م ص2445-ه1026دار البيان الحديثة, القاهرة, 

م فاي مديناة اشاقودرة عاصامة دولاة البانياا, عااش فاي 1910 -ه1333(  محمد ناصر الدين األلبااني, ولاد عاام 3)
ويغلب عليها الطابع العلمي, اتم الدراسة االبتدائية, وتوجه نحو فكار والاده بتارك الدراساة النظامياة أسرة فقيرة ومتدينة 

,واإلهتمام بتلقاين العلام,  فحفاظ القارآن الكاريم علاى يادي والاده, وتعلام النحاو والصارف والفقاه وعلاوم القارآن, ثام توجاه 
هورًا, شاغل مناصاب عادة فاي مياادين العمال الادعوي, نحو علم الحديث واالهتمام به, حتى أصاب  عالماًا ومحادثًا مشا

محمااد ناصاار الاادين  ,ويعتباار ماان العلماااء البااارزين المتفاارد فااي علاام الجاارح والتعااديل. مااع شاايخنا ناصاار الساانة والاادين
 .11-5الطبعة األولى, ص  ,تمليف علي الحلبي, دار المنهاج مصر ,األلباني

, الطبعاااة األولاااى, نشااار وتوزياااع مركاااز الشاااهيد عااازام اإلعالماااي, زامخاااط الناااار األول , عباااد اهلل عااا (  كلماااات مااان0)
 .269م  ص, 1993-ه1013
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ووفاًء منه لمشايخه, ومن تربى على أيديهم من علماء السلف واعترافًا بجميلهم عليه ومنهم         
, فالحقيقة إحقاقًا للحق اهلل في عمره ونفعنا اهلل بعلمه : " باركعنهقال  -رحمه اهلل –الشيخ األلباني

واعترافًا بالجميل, وأنا ممن تتلمذ على يد الشيخ, فاستفدت كثيرًا منه في العقيدة, وفي البحث عن 
  (1)النص." 
وكان عبد  (2)وكان ينص  الشباب بالرجوع إلى كتب الشيخ األلباني, وخاصة في التوسل.        

اهلل عزام يمتدحه الشيخ األلباني, ويصفه بالرجل العظيم, وأنه لم يهادن الطاغوت, وال داهن, وال 
 (3)أكل بدينه, وال اشترى بنيات اهلل ثمنًا قليال, وكان يهتم بكتبه وبمؤلفاته وأن كتبه ال تفارقه.

اء السلف, فالتقي مع الشيخ عبد حبه ولم يخفيه لعلم -رحمه اهلل –لقد أظهر عبد اهلل عزام        
عندما ذهب ألداء فريضة الحاج, حيث أظهر ذلك الحب فقال: " يا  -رحمه اهلل –العزيز بن باز

: نعم فقال: عبد -رحمه اهلل –شيخ ابن باز أنت تعرف أني من اإلخوان المسلمين, فقال ابن باز
ك أحب إلّي من مرشد اإلخوان ومن مراقب : ال أعدل بك ال مراقبًا وال مرشدًا , ان -رحمه اهلل –اهلل

رحمه  –امتدح الشيخ عبد اهلل أبا الحسن الندوي (0) اإلخوان, ألني أظن أنك تفيد اإلسالم أكثر منهم"
وأثنى عليه لما له الفضل والخير ودعا اهلل أن يبارك في عمره, وقال : هو بقية من السلف  (5) -اهلل

     (6)اهلل أحدًا؛ ألنه من خيار أهل األرض.الصال  نحسبه كذلك, وال نزكي على 

ويرى الباحث من خالل اطالعه, وقراءته لبعض المؤلفات, وا راء, واألفكار لعبد اهلل         
بمنه سلفي العقيدة والمنهج إقرارًا, وموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة, وال نزكي  -رحمه اهلل –عزام

 علي اهلل أحدًا. 
                                                 

 . 116في ظالل سورة التوبة , عبد اهلل عزام, ص  (1)
 . 230في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص انظر:  (2)
 . 111المرجع السابق , صانظر:  (3)
 . 90المرجع السابق نفسه , ص,  (0)
ولد في   سني وينتهي نسبه إلى علي بن طالببن عبد الحي بن فخر الدين الح)الندوي ( أبو الحسن علي  (5)
تعلم القرآن الكريم منذ  ,م بقرية تكيه بمديرية راي يريلي في الوالية الشمالية بالهند1910ه الموافق 1333  محرم 6

س األحاديث الشريفة وحضر درو  ,م1929التحق بدار العلوم لندوة العلماء  ,صغره وتعلم اللغة العربية وآدابها
 ,عين مدرسًا في دار العلوم لندوة العلماء, وتعلم التفسير عند شيخه خليل األنصاري ,حسن خانللعالمة حيدر 

 ,الية في الهندمسس هيئة التعليم الديني للوالية الشمشارك في ت ,سالميةاإلشارك في مناصب عدة في مجال الدعوة 
موسوعة  ,م1999توفي عام  "نحطاط المسلمينباماذا خسر العالم ,"ألف كثير من الكتب وأهمها الكتاب المشهور

  3م, 2441-ه1028أعالم الفكر اإلسالمي, إشراف وتقديم أ.د محمود حمدي زقزوق, القاهرة, بدون رقم طبعة, 
268,260 . 

 .149هلل عزام, ص في ظالل سورة التوبة, عبد اانظر:  (6)
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 الثاني:الفصل 
 مراحل دعوته

 

 : موقفه من العمل الدعوي في جماعة.المبحث األول

 المبحث الثاني: دعوته من خالل جماعة.

 المبحث الثالث: دعوته في فلسطين واألردن وأفغانستان.
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 المبحث األول:
 موقفه من العمل الدعوي الجماعي 

 

 :  حكم العمل في جماعة.المطلب األول 

 :  الدوافع للعمل في جماعة.الثانيالمطلب 

 :  دعوته لألمة بااللتزام في جماعة.المطلب الثالث
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 المطلب األول: 
 حكم العمل في جماعة

ى والتناصاار, والتاانخي علااى الحااق, وهااو مااا يعااين علاا ,إن العماال الجماااعي نااوع ماان التعاااون       
وهااو فاارض الزم  ,والنهااي عاان المنكاار, وإلعااادة حكاام اهلل فااي األرضأعمااال الخياار واألماار بااالمعرف 

ألن معظام تكااليف هاذا الادين جماعياة, وال يساتطيع مسالم أن يماارس ديناه كماا  ؛في عنق كل مسالم
بل من الواجب لوجود األدلة على فضيلة الجماعة,  ؛ولذا فهو مشروع ,يريد اهلل إال في مجتمع مسلم

واالتفاق, والتعاون, وخاصة إن كانات تلاك الجماعاة تتبناى مانهج أهال السانة والجماعاة فاي المعتقاد,  
قامااة الجماعااة فااي حياااة  ,فإنااه البااد ماان أن تتبعهااا وأن تتعاااون معهااا وتناصاارها ؛والفكاار, والساالوك وا 

, وأن غياب جماعة المسالمين عان قياادة األماة, يعناي الشاتات األمة أمر ضروري للتعاون والتناصر
 (1)ة.والذلة والهوان في الدنيا, والعذاب الشديد في ا خر 

 حكم وجود جماعة إسالمية:

 :أدلة شرعية :أوالً 

( 2)المائدة:آياه  َواْلُعْدَوان.. َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبر  َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثمِ   تعالى: ويقول      
تعااااالى عباااااده المااااؤمنين, بالمعاونااااة علااااى الخياااارات وهااااو الباااار, وتاااارك اهلل يااااممر : " قااااال اباااان كثياااار

اباان جرياار:  القاا (2) ."المنكاارات, وهااو التقااوى, وينهاااهم عاان الباطاال والتعاااون علااى الماامثم والمحااارم
هاو اتقااء ماا  :التقاوىوهاو  ,وهاو العمال بماا أمار اهلل ,أيها المؤمنون علاى الباربعضًا  وليعن بعضكم

  (3)واألمر للوجوب. ,وعلى هذا فقد أمر اهلل بالتعاون على أمر دينه ,واجتنابه معاصيه, أمر اهلل به

أن أساااااس الواجااااب للقيااااام بفرضااااية األماااار  -رحمااااه اهلل –ولقااااد بااااين الشاااايخ عبااااد اهلل عاااازام        
حكاام العماال فااي  " يكااون إال ماان خااالل جماعااة, فااذكر فااي كتابااهبااالمعروف والنهااي عاان المنكاار ال 

العمااال فاااي جماعاااة واجاااب علاااي جمياااع المسااالمين لكاااي يتسااانى لهااام القياااام  األدلاااة علاااى أن "جماعاااة
 (0)ر.بفرضية األمر بالمعروف والنهي عن المنك

                                                 

-ه1010الدعوة اإلسالمية طريق الخالص د.صادق أمين, الطبعة األولى, دار الدعوة للطبع والنشار,  :انظر (1)
 .06-05م ص 1993

تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء اسماعيل بن عمر بان كثيار, المحقاق ساامي ساالمه, الطبعاة الثانياة, دار طيباة ( 2)
   13 2م, 1999-ه1024للنشر,

 .  614 1 , موسوعة الذخائر,عبد اهلل عزام حكم العمل في جماعة, :انظر (3)
 .  614 1 المصدر السابق, :( انظر0)
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ام جماعاة أن المسالمين فاي العاالم بحاجاة ماساة لقيا -رحماه اهلل –ض  الشيخ عبد اهلل عزامو ي       
الشاايخ  اً عتباار م اجباتهااا,تااؤدي إلااى القيااام بو و ولكااي تكااون هااي الخااالص  ؛يتوحااد فيهااا جميااع المساالمين
يكاون باالتزام جماعاة  فسااد وانحاالل وشاقاءالذي يعيشاه العاالم مان ضنك عبد اهلل أن الخالص من ال

ــَتُكْن ِمــْنُكْم  :قــال تعــالىإسااالمية تااممر بااالمعروف وتنهااى عاان المنكاار,  ــِر َوْل ــةي َيــْدُعوَن ََِلــى اْلَخْي ُأمَّ
ــون ــُم اْلُمْفِلُح ــَ  ُه ــِر َوُأوَلِئ ــِن اْلُمْنَك ــْوَن َع َِ ــاْلَمْعُروِف َوَيْن ــْأُمُروَن ِب لااالم فااي او  (140:آيااه )آل عمرانَوَي

ْنَســاَن َلِفــي ُخْســٍر  *َواْلَعْصــِر  :قااال تعااالى ألماار واألماار للوجااوبلولااتكن  َِالَّ الَّــِذيَن  َمُنــوا  *َِنَّ اإلِْ
ْبر اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحق  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ فالبد مان تاوافر هاذه الصافات األرباع  (العصر) َوَعِمُلوا الصَّ

  (1)في النفس الناجية يوم القيامة.

علاي ضارورة الجماعاة  بساورة العصار قاال: "هاذه الساورة  -رحماه اهلل –ستدل الشيخ عبد اهللاو       
لاو لام ينازل ساوى ساورة العصار  كما قاال اإلماام الشاافعي:صغيرة ولكن معانيها تكفي الناس جميعًا, 

سواء كان ذلك يعناي الزماان أو الوقات وهاو ماابين العصار  ,للناس لكفتهم,  يقسم رب العزة بالعصر
لى بمنااه ال ينجااو ماان الضااياع والخسااران سااوى ماان حاااز ونااال ويقساام ساابحانه وتعااا ,والمغاارب لشاارفه

والتواصااي بااالحق, والتواصااي بالصاابر, فاإليمااان باألركااان  اإليمااان, والعماال الصااال , :أربااع صاافات
تشااير و , فممااا التواصااي بااالحق اً منثااور  وعماال بااال إيمااان هباااءً  ,وأن اإليمااان بااال عماال ال يفيااد ,السااتة

 ألنااه ال ؛ألن األواماار واألخبااار كلهااا جاااءت بااواو الجماعااة ,ساالمةا يااات إلااى ضاارورة الجماعااة الم
والتواصي بالحق والتواصي بالصابر الباد مان جماعاة تساتقيم علاى  ,يمكن التواصي إال مع مجموعة

 ,وتواصاااال الجااااادة مهمااااا كاناااات المشاااااكل والعقبااااات ,الخياااار وتساااالك الاااانهج وتصااااابر علااااى الطريااااق
ولاذا  ,والباد أن يصااحبه األلام والحازن ,والبد أن يعتريه مشاكل ,والتواصي بالحق البد أن يتبعه أذى

       (2)البد من التواصي بالصبر".

 (143) آل عماران :آيااهاللَّــِه َجِميعــًا َوال َتَفرَُّقــوا َواْعَتِصــُموا ِبَحْبــلِ  :الحااق تباارك وتعااالى قاولي       
حبال اهلل هاو : يقاول ابان عبااس هاو العمال بشاكل جمااعي, ,ومما يحقاق المقصاود مان هاذه ا ياة

                                                 

. 29م ص 1981الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية, صادق أمين,النسخة األخيرة,  انظر: (1)
 الدكتور عبد اهلل عزام بمشاركة الدكتور محمد أبو فارس,مقابلة, محمود عزام يقول: هذا الكتاب من تمليف الشيخ 

وكان للشيخ عبد اهلل عزام النصيب األكبر في تمليفه, وذلك في األردن وكان السبب في تغير االسم أن الكتاب 
 يتحدث في منهجيات أحزاب وجماعات وقد يؤدي لتصادم.

األولااى, مركااز الشااهيد عاازام اإلعالمااي, بيشاااور باكسااتان الطبعااة  فااي التربيااة الجهاديااة والبناااء ,عبااد اهلل عاازام, (2)
  .81-84 1م 1013-1992
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: والمعناى متقاارب متاداخل رحمه اهلل قال: أنه هو الجماعة, ويقول القرطبي وابن مسعود  ,القرآن
 (1).والجماعة نجاة ورحمة ,فإن اهلل تعالى يممر باأللفة, وينهى عن الفرقة, فإن الفرقة هلكة

 نقليه:ثانيًا: أدلة 

ِْ َوَفَســادي َوالَّــِذيَن  قــال تعــالى:       ٍْ َِالَّ َتْفَعُلــوُه َتُكــْن ِفْتَنــةي ِفــي اأْلَْر ُِْم َأْوِلَيــاُء َبْعــ َكَفــُروا َبْعُضــ
 ,كما يتكالب الكفار جميعاًا علايهم المؤمنون بعضهم بعضاً  أي إن لم يتولّ ، ( 13 :آياه األنفال) َكِبيري 

ل وماان أبسااط بانتصااار الباطااالشاارك يعاام األرض الفتنااة و ضااد المااؤمنين فااإن  وينصاار بعضااهم بعضاااً 
على تاممير رجال إذا  البديهيات أن الجماعة البد لها من أمير وجنود يطيعون, ولقد حض الرسول

أن  وروي عان أباي هريارة  ,كانوا ثالثة في سفر فكيف إذا كانوا يريدون إعادة المجتمع اإلساالمي
  (3( )2)قال: )إذا كان ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم( الرسول اهلل 

 الجماعة: بالتزام أمر الرسول  (4

بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام  خطبنا عمر :قال عن ابن عمر       
أوصيكم بمصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ):فقال فينا فقال أوصيكم بمصحابي رسول اهلل 

رجل بامرأة  الشاهد وال يستشهد أال ال يخلونّ ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل وال يستحلف ويشهد 
ياكم والفرقة ,إال كان ثالثهما الشيطان فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنين  ,عليكم بالجماعة وا 

 (0).(أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن

أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة" لقد حدد الحديث المراد "من  ما أجمل التعبير النبوي       
بالجماعة هم الملتقون في اهلل المؤتلفون على دينه مهما كان عدد الجماعة ضئياًل فإن كان مع 
الواحد فهو مع االثنين أبعد وأشد ما تكون حاجة الناس إلى الجماعة عندما يعم الفساد ويطغي 

 (5)الباطل كما وصف أول الحديث.
                                                 

براهيم  :انظر (1) الجامع ألحكام القرآن, محمد بن أحمد بن أبو بكر شمس الدين القرطبي, تحقيق أحمد البردوني وا 
 . 150 0م, 1960-ه1280أطفيش, الطبعة الثانية, دار الكتب المصرية, القاهرة, 

قال: األلباني  .2202, 186 1,باب في النداء عند النفير يا خيل اهلل اركبي بو داود, كتاب الجهاد,سنن أ (2)
 .2 1, محمد ناصر الدين األلبانيأبو داود, صحي  وضعيف سنن  انظر: حسن صحي .

 .31انظر: الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية, صادق أمين, ص (3)
 قال أبو عيسى. 2491, 69 8, باب ما جاء في لزوم الجماعة, سنن الترمذي, كتاب الفتن عن رسول اهلل  (0)

, صحي  وضعيف سنن الترمذي . وقال األلباني: حديث صحي , فيهذا حديث حسن صحي  غريبالترمذي: 
 .165 5, محمد ناصر الدين األلباني

 . 34رة بشرية, صادق أمين, ص انظر: الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرو  (5)
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 حكم العمل في الجماعة: (3

وعلى هذا  فالعمل في جماعة إلعادة حكم اهلل في " :-رحمه اهلل –يقول الشيخ عبد اهلل عزام
األرض فرض الزم في عنق كل مسلم ألن معظم تكاليف هذا الدين جماعية وال يستطيع المسلم أن 

 فإعادة ,الواجب به فهو واجبيمارس دينه كما يريد اهلل إال في مجتمع مسلم ولذلك ما ال يتم 
 (1) "الخالفة واإلمامة إلى األرض فرض والعمل من أجل قيامها فرض

: "علمنااي الجهاااد أن التربيااة اإلسااالمية والحركااة اإلسااالمية ضاارورة ماان -رحمااه اهلل –ويقااول       
وال باد  ,فالبد من حركة ,والجهاد ضرورة للحركة ,والشعب ضرورة حتمية للجهاد ,الضرورات للجهاد

  (2)والبد من شعب". ,من جهاد

والجماعااة  فااي شااريعة اإلسااالم لهااا مكانااة عظيمااة وعاليااة, فهااي العااروة الااوثقى التااي متااى    
نقضت انفرطت باقي عرى اإلساالم وتجمادت أحكاماه, وذهبات دولتاه, وتشاتتت أمتاه وصاارت غثااء 

 كغثاء السيل. 

: )لينقضاان عاارى اإلسااالم عااروة عااروة, قااال عاان رسااول اهلل  وعاان أبااي أمامااه الباااهلي    
 (3).فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها, وأولها نقضا الحكم, وآخرها الصالة(

 وقد استفاضت مقاالت أهل العلم في شرعية التعاقد على أعمال الخير والتحالف عليها 

العمال الجمااعي, مان أجال وهذا قول اإلمام أبي حنيفة رحمه اهلل : وهاو يؤكاد علاى ضارورة         
ورجاااًل  ,إن وجااد عليااه أعوانااًا صااالحين القيااام بفريضااة األماار بااالمعروف والنهااي عاان المنكاار" ولكاان

وهذا أمر ال يص  بواحد ما أطاقته  ,أي يجب العمل معهم, يرأس عليهم مممونًا على دينه فال يحول

                                                 

 .34الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية, صادق أمين, ص  (1)
 .  024 1 التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, (2)
 – قرطبة مؤسسة: النشر دار الشيباني, عبداهلل أبو حنبل بن أحمد: تمليف حنبل, بن أحمد اإلمام مسند (3)

 محمد: تمليف الصحيحين, على , وصححه الحاكم في المستدرك. )المستدرك 251  5,  22210رقمحديث مصر 
: الطبعة م,1994 - ها1011 , العلمية, بيروت الكتب دار: النشر دار النيسابوري, الحاكم عبداهلل أبو عبداهلل بن

صحي  الجامع , في وصححه األلباني ,1422حديث رقم 140 0عطا  القادر عبد مصطفى: تحقيق األولى,
اإلسالمي, بيروت,  األلباني, المكتب الدين ناصر محمد: , تمليف(الكبير الفت ) وزيادته الصغير الجامع صحي 
 . 945م ,حديث رقم 1988 ها1048: الثالثة سنة:  الطبعة
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ألن سااائر الفاارائض  ؛لفاارائضوهااذه فريضااة ليساات كسااائر ا ,حتااى عقاادت عليااه ماان السااماء ,األنبياااء
 (1).وحده" يقوم بها الرجل

فااي شاارعية العماال الجمااعي, ممااا تكاااد ال تصاادق أنااه ماان كااالم رحمااه اهلل الباان تيميااة  تقارأو         
َوِلَمـْن  أما لفاظ الازعيم فإناه مثال لفاظ الكفيال والقبيال والضامين, قاال تعاالي :القدماء يقول رحمه اهلل

فاإن كاان قاد  ,فمن تكفل طائفة فإنه يقال هو زعيم (12)يوسف : آيه   َبِعيٍر َوَأَنا ِبِه َزِعيمي َجاَء ِبِه ِحْمُل 
ن كان شرًا كان مذموم ,تكفل بخير كان محمودًا على ذلك " وأماا رأس الحازب فإناه  ...على ذلاك اً وا 

ورسااوله ماان  بااهرأس الطائفااة التااي تتحاازب؛ أي تصااير حزًبااا, فااإن كااانوا مجتمعااين علااى مااا أماار اهلل 
ن كاااانوا قاااد زادوا فاااي ذلاااك  غيااار زياااادة وال نقصاااان فهااام مؤمناااون, لهااام ماااا لهااام وعلااايهم ماااا علااايهم, وا 
ونقصوا؛ مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق وبالباطل, واإلعراض عمن لم يدخل في حزبهم, 

اهلل ورساوله أمارا سواء كان على الحق أو الباطل, فهذا من التفرق الذي ذمه اهلل تعالى ورسوله؛ فإن 
عاان  اً بالجماعااة واالئااتالف, ونهيااا عاان الُفرقااة واالخااتالف, وأماارا بالتعاااون علااى الباار والتقااوى, ونهياا

 (2.)التعاون على اإلثم والعدوان"

يتبااين بوضااوح أن العماال الجماااعي الموافااق  ,وأراء أهاال العلاام ,إن المااتفحص لهااذه الشااواهد        
وماا ال  ,واجاب مان اجال فرضاية األمار باالمعروف والنهاي عان المنكار ,لمنهج أهال السانة والجماعاة

 يتم الواجب إال به فهو واجب. 

  

                                                 

 .  612 1, موسوعة الذخائرحكم العمل في جماعة ,عبد اهلل عزام ,  :( انظر1)
عاامر الجازار, –, تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبااس, المحقاق أناور البااز ( مجموع الفتاوى2)

 . 92  11م, ج2445 -ه1026 ,دار الوفاء , الطبعة الثالثة
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 المطلب الثاني:
 الدوافع للعمل في جماعة  

إن الناظر إلاى حكام وأهمياة العمال فاي جماعاة يادرك ببصايرة أن اإلساالم ال يمكان أن يقاوم         
خر هذه األمة إال بماا صال  باه أولهاا, ويتحقاق ذلاك مان آوال يصل  , مرة أخرى إال كما قام أول مرة

حتااى نكااون اقارب لمكانااة الجماعااة فااي حياااة و  (1)خاالل جماعااة إسااالمية يتربااي أفرادهاا علااى العقياادة.
 على الدوافع التي تجعلنا نلتزم في جماعة والتي منها:المسلمين, البد من التعرف 

 تحقيق مرضاة اهلل عز وجل: .4

مرضاة اهلل سبحانه وتعالى تتمثل في التعاون على  فعل الخيرات وهاو ماا  يحباه إن تحقيق         
َوَتَعــاَوُنوا   اهلل ويرضاااه ماان األقااوال واألفعااال والبعااد عاان كاال المحرمااات, يقااول الحااق تبااارك وتعااالى

ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا ال   (2) المائـدة : يهـه لََّه َِنَّ اللََّه َشـِديُد اْلِعَقـابِ َعَلى اْلِبر  َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ
ويرياد سابحانه أن يكاون هاذا الكاون عاامرًا ال كوناًا  ,إن التعاون هو مطلب إلهي تتحقق فياه مرضااته

 ( 2)خربًا.

واستفاضت األحاديث التي تتحدث عن معية اهلل تعالي ومحبته لمن سار في موكب العمل         
 رسول اهللأن  عن ابن عباس الجماعي لنصر التوحيد, والتعاون على الخير, والبعد عن اإلثم, 

 وعن الشعبي عن النعمان بن بشير  (3).(الجماعة)يد اهلل مع : قال  أن النبي خطب فقال :
عليكم ):أنه قال عن النبي  روى عمر بن الخطاب (0).رحمة والفرقة عذاب( )الجماعة

ياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم  ,بالجماعة وا 
 (5)(.الجماعة

                                                 

 .114الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد,  فايز عزام , ص  :انظر (1)
 .2948 5تفسير الشعراوي, محمد متولى الشعراوي, دار أخبار اليوم  بدون رقم طبعة وتاريخ طبعة ,  :انظر( 2)
وقااااال أبااااو . 2492, 14 8, , مااااا جاااااء فااااي لاااازوم الجماعااااة كتاااااب الفااااتن عاااان رسااااول اهلل  ,ساااانن الترمااااذي (3)

لجااااااامع صااااااحي  وضااااااعيف ا . انظاااااار:صااااااحي   رحمااااااه اهلل : قااااااال األلباااااااني, و هذا حااااااديث حساااااان غرياااااابعيسااااااى:
 . 5930, 346 13الصغير,

 .661 212 2السلسلة الصحيحة حديث  . انظر:حسنه األلباني. و 15ح  03 1مسند الشهاب  (0)
أبو عيسى  . قال2491, 69 8, باب ما جاء في لزوم الجماعة, , كتاب الفتن عن رسول اهلل سنن الترمذي (5)

صحي  وضعيف سنن  في, حديث صحي  رحمه اهلل: األلباني. وقال هذا حديث حسن صحي  غريب الترمذي:
 .165 5الترمذي, محمد ناصر الدين األلباني, 
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عن عرفجة بن (  1. )( الجماعة)فإن البركة مع  :قال رسول اهلل  :قال عن عمر بن الخطاب
 أن يريد أو الجماعة فارق رأيتموه فمن هنات و هنات بعدي ستكون) قال: عن النبي  أسعد 
ن الجماعة مع اهلل يد فإن فاقتلوه كان من كائنا محمد أمة أمر يفرق  فارق من مع الشيطان وا 

 (2)(.يركض الجماعة

 القيام بفريضة األمر بالمعروف والنِي عن المنكر:  .3

مان دوافاع العمال الجمااعي, وجاوب القياام بااألمر باالمعروف والنهاي عان المنكار إلعااادة  إن        
ألن كل ؛ ومجابهة الطغاة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,القرآن الكريم إلى منصبه في الحكم

نّ  التقاااعس عاان األماار بااالمعروف  فساااد البشاارية يرجااع إلااى إقصاااء القاارآن واإلسااالم عاان الحكاام, وا 
ن تخاذل المسلمين عن القيام بمهمة األمر  ,ال يكفرها إال النهوض بها ,هي عن المنكر جريمةوالن وا 

يااؤدي إلااى مصااائب وكااوارث تمخااذ بالصااالحين والطااالحين والبهااائم  ,بااالمعروف والنهااي عاان المنكاار
  (3).والحشرات

هاام الادعوة اإلساالمية لقد أمر سبحانه وتعالي بمن تقام  الجماعة المسلمة من أجل القياام بم        
ــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر  :, فقاال ساابحانه َِ ــةي َيــْدُعوَن ََِلــى اْلَخْيــِر َوَيــْأُمُروَن ِبــاْلَمْعُروِف َوَيْن َوْلــَتُكْن ِمـْنُكْم ُأمَّ

 ,جاال ثنااااؤهويممرنااا  القرآنيااة,ماان خااالل هااذه التوجيهااات (  140 آل عمااران: آيااه) َوُأوَلِئــَ  ُهــُم اْلُمْفِلُحــونَ 
لاااى اإلساااالم, آي جماعاااة يااادعون النااااس إلاااى الخيااار ,ولاااتكن مااانكم أيهاااا المؤمناااون أماااة وياااممرون  ,وا 

وينهاون عان المنكار وينهاون عان  ,باه ءوديناه الاذي جاا تبااع محماد اباالمعروف وياممرون النااس ب
 (0).الكفر باهلل

أنه وبإجمااع السالف : في كتابه حكم العمل في جماعة -رحمه اهلل –وتحدث الشيخ عبد اهلل        
يجب أن يقوم بها قسم مان األماة فاي حاال  ,والخلف أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة

ال  ,وجود الدولة واألمة المسلمة التي تعيش في إطار المجتمع المسلم الخاضع لشارع اهلل ومنهاجاه وا 

                                                 

, وحساانه األلباااني 1493 2, 3281ساانن اباان ماجااة, كتاااب األطعمااة, باااب االجتماااع علااى الطعام,حااديث رقاام ( 1)
 .289 2, 0544رحمه اهلل في صحي  الجامع الصغير وزيادته, حديث رقم, 

  على شرط الشيخين و لم هذا حديث صحي, وقال الحاكم:2665( حديث 169 2للحاكم )المستدرك  :ا ظر( 2)
 .611 1,  5930وانظر صحي  الجامع حديث رقم .يخرجاه

 .54-09, الدعوة اإلسالمية طريق الخالص, د. صادق أمين, ص225 2في التربية الجهادية والبناء  :انظر( 3)
بااااان جريااااار الطباااااري, تحقياااااق, محماااااود محماااااد شااااااكر, وتخاااااريج أحماااااد محماااااد , محماااااد تفساااااير الطباااااري :انظااااار (0)

 .94 1شاكر,الطبعة الثانية, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, 
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  األمر باالمعروف بغيابه, فيصهذا في حال قيام المجتمع المسلم, أما عند  ,كانت األمة كلها آثمة
  (1)والنهي عن المنكر فرض عين علي كل مسلم ومسلمة.

 قيام الدولة اإلسالمية:  .4

وال  ,أن العمال الجمااعي هاو أسااس قياام الدولاة اإلساالمية -رحمه اهلل –الشيخ عبد اهلل يرى       
هؤالء يريدون أن يبناوا  ,إسالميةن اإلسالم يقوم بدون جماعة إ :تكون بغير ذلك قال:" الذين يقولون

 (2) وسقفها بدون أعمدة ". ,دولة في الهواء

وبين أيضًا أنه البد من حركة إسالمية حتى تقوم الدولة اإلسالمية على يدها, ثم وض  أنه         
ا تاربيهم تربياة ربانياة وعلاى المانهج اإللهاي, هاؤالء األفاراد عنادم ,البد أن تعتناي هاذه الحركاة بمبنائهاا

وأن تختاااار  ,تاااربيهم ويصااابحوا ناضاااجين الباااد أن يشااارعوا الساااالح وتبااادأ المعركاااة المسااالحة األولاااى
نحاو الجهااد الحركة اإلسالمية  لها بقعة أرض مناسبة وشعبًا مناسبًا ثم تشاعل الفتيال وتقاود المسايرة 

    (3).ويلتف الشعب حولها

باال  ؛دة أساسااية لبناااء المجتمااع اإلسااالميقاعاا -رحمااه اهلل –لقااد وضااع الشاايخ عبااد اهلل عاازام         
تشاب علاى  ,وهي أنه ال يمكن للمجتماع اإلساالمي أن يقاوم بادون حركاة إساالمية, والدولة اإلسالمية

وهاذه الجماعااة تمثال الصاااعق الاذي يفجاار طاقااات  ,ناار المحاان وينضاج أفرادهااا علاى حاارارة االبااتالء
فياااه الحركاااة اإلساااالمية دور القياااادة والرياااادة  تمثااال ,ويقاااود العمااال الااادعوى والجهاااادي طاااويالً  ,األماااة

وتحادد مقاماااتهم  ,تتمياز مقاادير النااس وتبارز طاقااتهم ,واإلقاماة واإلرشااد مان خاالل الجهااد الطويال
ويجعلهام ساتار  ,ن اهلل لهام فاي األرضوهؤالء بعد طول المعانااة يمكِّا , وتتقدم قادتهم لتوجيه المسيرة

قامةأو ه لقدر   (0)دولة اإلسالم المنشودة. داة لنصرة دينه وا 

إلااى ضاارورة اإلتحاااد والعماال  الاادعاة فااي العااالم اإلسااالمي -رحمااه اهلل –ونبااه الشاايخ عبااد اهلل        
إذا كان الدعاة جادين في إقامة الدولة اإلسالمية فإن جماعتك وحدها لن تساتطيع الجماعي فقال: " 

نظايم بمفارده أن يقايم دولاة إساالمية, الباد مان لان تساتطيع أي جماعاة وأي ت ,إقامة الدولة اإلسالمية

                                                 

 .611 1, , عبد اهلل عزامحكم العمل في جماعة :( انظر1)
, بيشااااور فاااي التربياااة الجهادياااة والبنااااء, عباااد اهلل عااازام, الطبعاااة األولاااى, مركاااز الشاااهيد عااازام اإلعالماااي :انظااار (2)

 .261 5م ,1993-ه1010باكستان, 
 .305 1في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص  :انظر (3)
فااي خضاام المعركااة, عبااد اهلل عاازام, الطبعااة األولااى, مركااز الشااهيد عاازام اإلعالمااي, بيشاااور باكسااتان,   :انظاار (0)

 . 228-221 3م,1993 -ه1010
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 ,وأن تسااااتفيد مااان روحهاااام, وبالجماعاااات اإلسااااالمية كلهاااا, الطيبااااين أن تساااتعين بطاقااااات المسااالمين
قاماااة  ,وانااادفاعهم ,وخياااراتهم وجهاااادهم حتاااى تعيناااك علاااى الوصاااول إلاااى إقاماااة المجتماااع اإلساااالمي وا 
 (1)اإلسالم.

                                                 

 .99ص, عبد اهلل عزامفي ظالل سورة التوبة,   (1)
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 المطلب الثالث: 

 بااللتزام في جماعةدعوته لألمة 

ماااة لأل الناااداءات والااادعوات عبااار مواعظاااه ومؤلفاتاااه -رحماااه اهلل –لقاااد وجاااه الشااايخ عباااد اهلل        
وأن  ,باامن يكونااوا فااي جماعااة, وخااص فاايهم الشاابابالصاافوة ماان األمااة, خاطااب  ,إلسااالمية جمعاااءا

تجماااع الجهاااود , وأنهاااا الحكومااااتو وأن لهاااا هيباااة فاااي نفاااوس النااااس  ,الجماعاااة تعاااين علاااى الطاعاااة
وأوصاااهم بااااللتزام  فااي جماعااة إسااالمية مااع الصاابر علااى تكاليفهااا, وأنهااا مصاادر لكاال  (1).والقاادرات

  (2)ولكن افت  صدرك لتلقي الخير". ,"كن في جماعةخير, حيث قال: 

 فاااي جماعاااة ضااارورة االلتااازامجهااادًا فاااي دعاااوة األماااة إلاااى  -رحماااه اهلل –لااام يتااارك الشااايخ و         
إساالمية, مااع عاادم التعصااب إليهااا, وأال يتحااول اإلنساان ماان عبااادة اهلل إلااى عبااادة الجماعااة ودعاااهم 
إلااى التعاااون مااع باااقي الجماعااات, وأخااذ القاادر الكااافي ماان التربيااة فااي الجماعااة, واعتباار أن التربيااة 

  (3)مهمة ألبناء الجماعة.

في الحركة  فموصاهم بااللتزام ر حياته,وصيته التي كتبها أخوحتى أبنائه دعاهم من خالل         
ولكاان اعلمااوا أنااه لاايس ألمياار  ,: "أوصاايكم يااا أبنااائي بالعماال مااع الحركااة اإلسااالميةاإلسااالمية فقااال

الحركة أي سلطة عليكم بحيث يمنعكم مان الجهااد أو أن يازين لكام البقااء للادعوة بعيادًا عان مصاانع 
   (0) الرجولة وميادين الفروسية".

منااه ال يكااون العماال لإلسااالم ناضااج إال ماان ب -رحمااه اهلل –د كاناات رؤيااة الشاايخ عبااد اهلللقاا        
 ,وأن ال يعبدوا األحزاب من دون اهلل ,ويكون فيها التربية أساس, ولكن بدون تعصب ,خالل جماعة

وحذرهم أيضاًا مان أن يحال الحازب عباادة  ,لهم إلى عبادة الطاغوت وهم ال يشعروناوأال تحول أعم
اتهم ولتؤكااال لحاااومهم وتاااداس حرمااا ,جديااادة محااال عباااادة اهلل عاااز وجااال, لتهضااام  فيهاااا حقاااوق النااااس

 (5)وباسم العمل اإلسالمي., وباسم مصلحة الدعوة, وتمزق أعراضهم باسم اإلسالم

                                                 

 .111-114في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص  :نظرا (1)
 .93صعبد اهلل عزام, في ظالل سورة التوبة, (2)
 .93, عبد اهلل عزام, صانظر: المصدر السابق (3)
م, 2449وصية الشهيد الدكتور عبد اهلل عزام وهكذا علمني الجهاد, جمعه ورتبه محمود سعيد عزام, نوفمبر  (0)

 .11ص  ه,1034الحجة ذي 
 .99-98في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص :انظر (5)
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علاى حضاهم , فحيااة الادعاة نه يعرف أهميتها فاياهتم الشيخ عبد اهلل بجانب ذلك التربية أل        
 وأالَّ  ,ودعااااهم إلاااى اإلخاااالص فاااي العمااال الجمااااعي, ذ بقساااط مااان التربياااة مااان خاااالل جماعاااةاألخااا

ونصحهم بمن ال يكونوا حزبيين  ,وأن تكون عبادتهم خالصة هلل وحدة ,يتعصبوا ألحزابهم وجماعاتهم
   (1)ودعاهم إلى الصدق في الطوية. ,فتنقلب عبادتهم من عبادة رب العالمين إلى عبادة المسئولين

من دور فاي  رجاوع النااس إلاى  أهمية الجماعة وما لها -رحمه اهلل –ووض  الشيخ عبد اهلل        
جماعة إسالمية تدعو إلى الدين الخالص, فتقوم الجاهلياة هو قيام وأن الطريق الوحيد إلى ذلك , اهلل

الشاعب وينضام  ,الجهاد وتشعل فتيلاهعة اإلسالمية الجمافتعلن ها, في وجهها وتشوش عليها وتحارب
ويااادخر اهلل بعاااض أبنااااء  ,ويكاااون الشاااعب وقاااود هاااذه المعركاااة الطويلاااة, للحركاااة اإلساااالمية تااادريجياً 

وعنااادما يتسااالم أبنااااء الحركاااة  الحكااام  ,الحركاااة اإلساااالمية أحيااااء لقطاااف ثماااار الجهااااد وحصاااد زرعاااه
فوق أرضه, فإذا رأى الناس المجتمع المسلم يفيئون إلى ويطبقون دين اهلل  ,ويقيمون المجتمع المسلم

 (2)اهلل ويدخلون في دين اهلل أفواجا.

يحتااااج إلاااى أن يكاااون  ,أن الداعياااة الملتااازم فاااي جماعاااة -رحماااه اهلل –وباااين الشااايخ عباااد اهلل        
ن كانت أوامر أمير سفر والمجموعة ال تتعدى الثالثة أو األربعة أو  عدَّ الخمسة,  ملتزمًا  باألوامر وا 

هاا, وال يعارف هوأنهاا طاعاة ال يادرك كن ,الشيخ أن الطاعة في جماعة هي عبادة يتقرب بها إلى اهلل
معناهااا إال المتوساامون, فالبااد ماان إدراك منزلتااك ومعرفااة حقيقتااك, ولماان تتبااع أناات ومااع ماان تسااير 

تم الجهااد باال يا نإيمكان  ولماذا وجدت هنا البد أن تعلم أنك تابع لمجموعة وال جهاد بال جماعة وال
وال يقبل اإلسالم مجموعة إال إذا كاان لهاا  ,وال يمكن أن يتم الجهاد إال عن طريق مجموعة ,جماعة

تضاافر الجهاود وتنصاب  فاإنّ  ,وال جماعة بال أمير وال أمير باال طاعاة ,وال إسالم بال جماعة ر,أمي
 (3)خير.هو الكلها في بوتقة واحدة فهذا 

أعماق الشباب أنه البد من العمل  فيفالبد أن تستقر يخاطب الشباب المسلم بقوله: "وكان       
حتااى تتربااى القاعاادة الصاالبة التااي ترفااع رايااة التوحيااد علااى أرض صاالبة تكااون  ,الجماااعي اإلسااالمي

ياااك والتقاااعس عاان العماال لاادين اهلل وضااع ياادك بيااد أخيااك ال"منطلقااًا لتحااري البشاارية كلهااا مااؤمن, , وا 
 (0).ظ األعراض والحرماتلكي تحف

                                                 

 .99صعبد اهلل عزام, في ظالل سورة التوبة,  :انظر (1)
 .120كلمات من خط النار األول, عبد اهلل عزام, ص :انظر (2)
 .12 1في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  :انظر (3)
 .  219 2موسوعة الذخائر,فلسطين إلى األبد من القلب إلى القلب, حتى ال تضيع  (0)
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 التربيةويجب على الشاب المجاهد يجب علية قبل حمل السالح أن يمخذ القسط الكافي من         
ال حماال السااالح يحاافاي جماعااة إسااالمية,  ة تهاادد الناااس فااي أماانهم حالناااس إلاى عصااابات مساال ولوا 

 (1)وأموالهم.

اهتمامه بالعمل الجماعي لما فيها من  –رحمه اهلل  –الشيخ عبد اهلل عزام إن من فطنة         
خير يعود بالنفع على اإلسالم والمسلمين, وأن للجماعة اإلسالمية أهمية كبيرة في نصرة هذا الدين 
وتمكينه في األرض, وأن الجماعة تعين على الطاعة وتفعيل النفوس التي يتخللها فتور ويمس وأنها 

أن لها دور كبير في صياغة وثقل النفوس, وان تجمع طاقات الشباب لتصب في خانة واحدة, و 
اإلسالم ال ينتصر إال من خالل التعاون والتناصر في الحق, وهي من عوامل النصر والتمكين لهذا 
الدين, ويحرص على عدم التعصب للجماعة على حساب المنهج والدين, ودائمًا ما يوجه الشباب 

 ه في الدعوة لاللتزام في جماعة.   الناشئ لاللتزام في العمل الجماعي, فهذا منهج

  

                                                 

 .021 1عبد اهلل عزام, انظر في التربية الجهادية, (1)
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   :المبحث الثاني
 دعوته من خالل جماعه 

 

 المطلب األول: التزامه و نشاطه بالعمل في جماعة.

 نشاطه وجوالته الخارجية في إطار جماعة. المطلب الثاني:
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 المطلب األول:

 التزامه و نشاطه بالعمل في جماعة 

م فااي جماعااة اإلخااوان المساالمين منااذ أن كااان 1953عااام  -رحمااه اهلل –التاازم الشاايخ عبااد اهلل       
" أنااا عشات غرباة اإلسااالم,  صاغيرًا, فكاان يماارس جميااع النشااطات فيهاا, بااالقول والفعال حياث قاال:

غربااة عجيبااة لهااذا الاادين, أنااا فااي الحركااة اإلسااالمية منااذ خمسااة وثالثااين عامااًا تقريبااًا, وكااان عمااري 
 (1)".اثني عشرة عاماً 

, عنادما كاان فاي الاديار الساعودية عنادما وّصرح بمناه ينتماي إلاى جماعاة اإلخاوان المسالمين        
, ودار بيااانهم نقااااش فاااي األماااور  -رحماااه اهلل –كاااان ياااؤدي فريضاااة الحاااج, التقاااى بالشااايخ بااان بااااز 

ن " ياا شايخ بان بااز أنات تعارف أناي ما -رحماه اهلل –الشرعية, وأثناء الحديث  قال : الشيخ عباد اهلل
فقاال ال باد  وفي كثير من كتبه دعا الشباب المسلم إلاى االلتازام فاي جماعاة,  (2) اإلخوان المسلمين".

  (3).أن تكونوا في جماعة, والجماعة تعين على الطاعة لها هيبة في نفوس الناس والحكومات

ودعااا أبناااءه فااي وصاايته التااي كتبهااا آخاار حياتااه إلااى االلتاازام  فااي جماعااة إسااالمية, وهااي         
ولام يانس الشايخ  (0)جماعة اإلخوان المسالمين التاي التازم بهاا وساار علاى خطاهاا, وعمال فاي كنفهاا.

أساعد عباد األساتاذ الشايخ شافيق عبد اهلل ذكر من كانوا سببًا في دخوله الجماعة, وااللتزام بها, وهاو 
وهو لم يبلغ سن الحلم, وعرفه طريق الدعوة,   -رحمه اهلل –الذي أخذ بيد الشيخ عبد اهلل (5)الهادي.

   (6)وفت  عينيه على دعوة اإلخوان المسلمين ليكون له نصيب االلتزام بها والعمل في صفوفها.

                                                 

 .  111في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص (1)
 . 90في ظالل سورة التوبة ,عبد اهلل عزام, ص,  (2)
 .111-114في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص انظر:  (3)
 .11انظر: وصية الشهيد الدكتور عبد اهلل عزام وهكذا علمني الجهاد, جمعه ورتبه محمود سعيد عزام, ص  (0)
األستاذ شفيق أسعد عبد الهادي, ولد في قرية سيلة الحاثية تعلام فاي مادارس القرياة, وواصال تعليماه فاي مدرساة  (5)

م, وبقاى فاي عملاه إلاى أن توفااه اهلل عاام 1952ل الساعودية عاام جنين الثانوية, وعمال مدرساًا فاي بلادة القرياات شاما
منطقاة جناين وهو أحد مؤسساي جماعاة اإلخاوان المسالمين فاي م, وهو في ريعان شبابه وكان خطيبًا وداعية, 1960

انظااار الشاااهيد عباااد اهلل عااازام رجااال الااادعوة  ,وكااان يقضاااي جمياااع أوقاتاااه فاااي دعاااوة النااااس, وتربياااة الشااباب رحماااه اهلل
  .11رسة جهاد, حسني جرار, صومد

 .15, 10, 13انظر: الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص (6)
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فاي زيااارات دار اإلخااوان  (1).شايخه الداعيااة فرياز جاارار  -رحمااه اهلل –ورافاق الشاايخ عباد اهلل        
في جنين, وفي حضور الندوات واللقاءات التربوية في داخل المركز, التي كان يشارف علياه المرباي 
الشايخ فريااز جارار, وأصااب  الشايخ عبااد اهلل مان أكثاار الشاباب نشاااطا, ومشااركة فااي اللقااءات, وكااان  

يزور شيوخه الاذين د يمر وقت إال و ف, فال يكايذهب  في كثير من الجوالت لزيارة إخوانه في األريا
خوانه في الجماعة, ويقضي كثيرًا من الوقت فاي دار الجماعاة, ويماارس النشااطات ربوه, وعلموه,  وا 

   (2)المختلفة مع إخوانه الشباب.

في موكب جماعة اإلخوان المسلمين في الخمساينيات مان  -رحمه اهلل –سار الشيخ عبد اهلل        
بتنظااايم حلقاااات األسااار رف فكرهاااا, وساااار علاااى خطاهاااا ومنهجهاااا, فبااادأ نشااااطه القااارن العشااارين, فعااا

التي يتربى عليها الفرد في الجماعة, فباشر يربي أقرباءه وأبناء  اإلخوانية, وهي من الوسائل التربوية
بلدتاااه, يعلمهااام الااادين ويغااارس فاااي نفوساااهم حاااب اإلساااالم, ثااام امتاااد نشااااطه علاااى مساااتوى الحركاااة 

ة جناين, فكاان ال يفاارق إخواناه فاي العمال والنشااط فاي صافوف جماعاة اإلخاوان اإلسالمية في مدينا
   (3)المسلمين.

عاااش الجااو الااذي ُملاائ بالنشاااط والحماااس, وغااذي بالتربيااة والثبااات, فااي وقاات تبايناات فيهااا         
االتجاهاات واألفكاار, واشااتد الصاراع باين مبااادئ الحاق األصايلة, ومبااادئ الطااغوت المساتوردة, فااي 

ذا الجااو نشاام الشاايخ عبااد اهلل وشااب علااى مبااادئ اإلسااالم, وسااار فااي طريااق الحااق والقااوة والحريااة, هاا
  (0)وكان من الرعيل األول, الذي ساهم في بناء الحركة اإلسالمية في منطقة جنين

وسااابق أن اهاااتم الشااايخ عباااد اهلل باألسااار اإلخوانياااة, لمعرفتاااه أنهاااا قاعااادة للتربياااة, ومحضااان         
الرجال, الذين يحملون على عاتقهم أعباء الدعوة اإلسالمية, وكان معجبًا بفكر اإلمام الشاهيد لتربية 

حسن البنا رحمه اهلل, وكان يوزع رسائله علاى األسار اإلخوانياة التاي نظمهاا فاي القرياة, ويشارح هاذه 
   (5)الكتب ويطالبهم بحفظها وفهمها وتطبيقها جيدًا.

                                                 

م, 1961في جناين حتاى عاام  جماعة اإلخوان المسلمينلشعبة  مسئول من سكان جنين وكانالشيخ فريز جرار  (1)
اة فااي الجماعااة, وهااو مربااي الشاايخ عبااد اهلل عاازام فااي منطقااة جنااين وتصاادى لصااعود التيااارات كااان ماان أنشااط الاادع

الشاهيد عباد  المعادية لإلسالم في تلك المنطقة اعتقل مدة سابعين يوماًا علاى أثار انتمائاه لجماعاة اإلخاوان المسالمين,
 .  18-11اهلل عزام رجل الدعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص

 . 18-11انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل الدعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص (2)
 13. والمرجع نفسه ,ص 19انظر: الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص (3)
 .24انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل الدعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص (0)

 .16د واالستشهاد, فايز عزام, صانظر: الشهيد عزام بين الميال (5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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أشاد  -رحماه اهلل –ع شيوخه في مقر الجماعة, وكاان الشايخ عباد اهللوكثيرًا ما كان يجلس م        
الحااارص علاااى أن يرافاااق مشاااايخه فاااي لقااااءاتهم وجاااوالتهم ونااادواتهم التربوياااة والثقافياااة واالجتماعياااة, 
وحاارص الشاايخ علااى المطالعااة لكتااب الاادعوة, وخاصااة كتااب الشااهيد حساان البنااا وعبااد القااادر عااودة 

, ومن شدة حبه للعمل في جماعة اإلخوان وتعلقه بها كاان كثيارًا وسيد قطب ومحمد قطب رحمه اهلل
مااا يجلااس فااي دار الجماعااة, باال سااكن فااي إحاادى غاارف دار الجماعااة فااي جنااين فااي فتاارة دراسااته, 
وكااان يمااارس ألوانااًا متعااددة ماان النشاااط الفكااري والتربااوي والرياضااي, عااالوة علااى هااذا النشاااط كااان 

يااة وتعليميااة  فااي المدينااة وبعااض القاارى, ويجمعااون التبرعااات يشااارك شااباب الجماعااة بجااوالت تربو 
   (1)للنشاط الدعوي.

أخاذ عباد اهلل علاى  -رحماه اهلل –م توفى الشيخ األستاذ شفيق عبد الهاادي1960وفي  عام         
عاتقه حمل الراية من بعده, وأخذ يشق طريق الدعوة بالتعاون مع إخوانه في مدينة جنين, في وسط 

            (2)تيارات عاصفة مخالفة لإلسالم التي كانت تسيطر علي الشارع.

ًا في جماعة متميزًا في التزامه ومن أصغر الشباب سن -رحمه اهلل –كان الشيخ عبد اهلل عزام       
اإلخاااوان المسااالمين وكاااان أكثااارهم نشااااطًا فاااي العمااال, كاااان كثيااارًا ماااا يهاااتم فاااي تجمياااع الشاااباب فاااي 

 (3)المخيمات التربوية والرحالت الدعوية والزيارات اإلخوانية ويطالع الكتب التربوية.

ب ماااان قريااااة ساااايلة الحارثيااااة بحساااا -رحمااااه اهلل –م ارتحاااال الشاااايخ عبااااد اهلل1961وفااااي عااااام        
صعوبة الظروف التي عاشها من الصعوبة بمكان, فخرج من القرية متجهًا إلى األردن, وتارك خلفاه 

 (0)إخوة رباهم علي العمل من أجل اهلل والدعوة إلى اهلل.

في عبد اهلل كان في األردن ملتزمًا " بمن الشيخ همام سعيد:ذكر لي الشيخ الدكتور فقد        
وكان يمارس جميع النشاطات في الجماعة, من األسر  المسلمين,صفوف جماعة اإلخوان 

التربوية, والرحالت الدعوية, والكتائب اإلخوانية, والزيارات, وغيرها من األنشطة, ولقد كان الشيخ 
  (5)عبد اهلل  شعلة من العمل والنشاط في صفوف الجماعة".

                                                 

 .24-19انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل الدعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص (1)

 .15, 10, 13انظر: الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص (2)

 .18انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل الدعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص (3)

 . 19لشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, صانظر: ا (0)
 م الساعة الخامسة عصرًا. 2411 6 13اتصال عبر الهاتف مع الشيخ الدكتور همام سعيد, االثنين,  (5)
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في الجامعة األردنية, وقضى سبع  م, عمل مدرساً 1913وبعدما نال درجة الدكتوراه عام        
 (1) سنين في قلب الحركة اإلسالمية ُيمارس فيها جميع ألوان النشاطات داخل اإلخوان المسلمين.

 
 

  

                                                 

 . 69انظر: عبد اهلل عزام أحداث ومواقف, د.عدنان النحوي ص  (1)
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 المطلب الثاني:

 نشاطه وجوالته الخارجية في َطار جماعة  

دور كبيار  في الدول العربية واإلسالمية -رحمه اهلل –لقد كانت لجوالت الشيخ عبد اهلل عزام         
جماعاة اإلخاوان المسالمين فاي العاالم  في إيقاظ روح الجهاد بين الشباب المسلم, ومما الشاك فياه أن

يحضاارون اللقاااءات والمحاضاارات التااي يلقيهااا الشاايخ عبااد اهلل أثناااء هااذه الزيااارات فااي الاادول العربيااة 
فااي أو شاهرين, إال ويكاون فاال يكااد يمار شاهر البلاادان,  بمثاباة سافير الجهااد باينواإلساالمية, وكاان 

يقااظ المسالمين مان الخطار الاذي ياداهم أفغانساتان,دعم الجهاد, ويهدف إلى دولة يدعوا إلي  فازار  وا 
عااددًا كبياارًا ماان الاادول العربيااة واإلسااالمية واألجنبيااة زار األردن والسااعودية والكوياات الشاايخ عبااد اهلل 

وزار الشااااباب المساااالم فااااي ديااااار الغربااااة فااااي أوروبااااا وأمريكااااا وغيرهااااا ماااان  وقطاااار واإلمااااارات العربيااااة
  (1)البلدان.

 ومن األمثلة على جوالته:

فااي جوالتااه, ومنهااا زيارتااه لدولااة  -رحمااه اهلل –حسااني جاارار: بمنااه شاااهد الشاايخ عبااد اهلل ذكاار .4
فاي قطر حيث أعطت هذه الزيارة فكرة واضحة عن نشاطه في هذا المجال فقاد وصال الدوحاة 

, وكااان فااي اسااتقباله الشاايخ تماايم العاادناني, وعاادد ماان العلماااء والشااباب ااااه1049شااعبان  21
ومكث ثالثة أيام, يلقي المحاضارات, والماواعظ, والادروس, متتالياة بادون توقاف فاي كثيار مان 

  (2)مساجد قطر وهكذا كانت جميع جوالته ذاخرة بالحيوية واإلخالص والنشاط.

, زار -رحمااه اهلل –قباال حااوالي شااهر ماان استشااهاد الشاايخ عبااد اهلل ذكاارت مجلااة المجتمااع بمنااه .2
الكوياات للمشاااركة فااي اجتماعااات الجمعيااة العموميااة للهيئااة الخيريااة اإلسااالمية العالميااة, وقااد 
ألقاااى كلمااااة  فااااي االجتمااااع, كمااااا ألقااااي محاضااارة فااااي مساااارح جمعياااة اإلصااااالح االجتماااااعي, 

جرت معه لقاء صحفيًا, وكان اللقاء مستفيضاًا المجلة , وأ هحضرته جماهير غفيرة  واستضافت
  (3)حول تطورات القضية األفغانية.

                                                 

 .91حسني جرار ص  الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, :( انظر1)
 .98-91ص المرجع السابق :( انظر2)
, 904, المرجاااع الساااابق, عااادد11, ص900, مجلاااة المجتماااع, العااادد 144ص المرجاااع الساااابق نفساااه, :( انظااار3)

 .85عبد اهلل عزام أحداث ومواقف, عدنان النحوي, ص ,18ص



96 
 

وللشيخ مئاات الخطاب, والادروس, والماواعظ, ألقاهاا فاي األردن وأفغانساتان, وفاي كثيار مان         
   (1)البلدان التي زارها, تحدث فيها عن الدعوة والجهاد.

كلماة وجههاا إلاى قاادة الحركاات اإلساالمية, فاي الماؤتمر  -رحماه اهلل –وألقى الشيخ عبد اهلل        
 (2)الذي أقامته الجماعة اإلسالمية بباكستان, في مركز المنصورة بمدينة الهور.

م ذهااب الشاايخ إلااى المملكااة السااعودية ماان أجاال أداء العماارة وكاناات الزيااارة 1989وفااي ساانة         
ا وسااائل اإلعااالم الغربيااة عاان الجهاااد, ودحااض األخياارة لااه؛ لكااي ياارد علااى كاال الشااائعات التااي بثتهاا

األكاذيااب, حيااث أن جرياادة عكاااظ السااعودية كااان لهااا الحااظ األوفاار ماان هااذه الزيااارة, حااول مااا يشاااع 
ضد الجهاد في أفغانستان تحدث بكل ثقة ووضوح حول ما حدث من فتنة في  مديناة تخاار, وأشاار 

    (3)بي لتشويه صورة الجهاد.إلى أنها مجرد حادثة عادية, نفخ فيها اإلعالم الغر 

م, وكاان يطاوف علاى مسااجد أمريكاا مان أجال 1988شارك في ماؤتمر فاي أمريكاا عاام لقد         
التحااريض وجمااع التبرعااات, وفااي مسااجد كاليفورنيااا وجهاات لااه أساائلة ماان المصاالين فااي فقااه الجهاااد 

    (0)وأحكامه.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 .111حسني جرار ص  الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, :( انظر1)
 .131ص المرجع السابق,: ( انظر2)
 .211كلمات من خط النار األول, عبد اهلل عزام, ص :( انظر3)
, عبد اهلل عزام أحداث 305, ونفس المرجع, ص231انظر: األسئلة واألجوبة الجهادية, عبد اهلل عزام, ص (0)

 .85-80ومواقف, عدنان النحوي ص
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 المطلب األول:

 دعوته في فلسطين  

ال يزال شابًا صغيرًا, وعرف  الدعوة حبًا كبيرًا, وهو -رحمه اهلل –لقد أحب الشيخ عبد اهلل        
ه وعشيرته وأبناء بلدته, وعرفته فلسطين, فكان ؤ بقربه من اهلل, بصالته وتالوته للقرآن, وعرفه أقربا

مالزما لمسجد الحي يحافظ على صالة الجماعة, وداعيًا يقرع آذان المصلين بالموعظة الحسنة, 
إال بإذن  لقد كان الشيخ داعية في وقت ال تسم  دائرة األوقاف اإلسالمية ألحد أن يلقي موعظة

  (1).اً مسبق منها, ولكن الشيخ لم  يلتفت لهذا األمر, وكان جريئًا في الدعوة ال يخشى أحد

بكال معااني النجااح, عارف طريقاه فسالكها,  اً داعياة ناجحا -رحمه اهلل –فكان الشيخ عبد اهلل        
(, ينخاوان المسالميحب العمل والنشاط وااللتزام, وكان قد انخرط في صافوف الحركاة اإلساالمية )اإل

ليمارس الادعوة عبار الجماعاة, ولتميازه فاي النشااط الادعوي كاان محاط اهتماام قياادة اإلخاوان, ولايس 
عجيبااًا أن يهااتم فيااه المراقااب العااام لإلخااوان المساالمين فااي األردن, محمااد عبااد الاارحمن خليفااة فياامتي 

  (2)لزيارته في قريته سيلة الحارثية بمدينة جنين.

كااان صااغيرًا, إال أنااه كااان ذكيااًا, وكااان يجااذب كاال ماان تكلاام معااه, وكااان  ورغاام أن عبااد اهلل
 (3)متفوقًا في مراحل دراسته, ولقد اشتهر بمواعظه ودروسه ولقاءاته وجاذبية كالمه.

فاي أول حياتاه وقبال زمان الصاحوة اإلساالمية, وفاي  -رحماه اهلل –لقد عاانى الشايخ عباد اهلل        
تلااك األيااام كااان الواحااد يسااتحي أن يااذكر التزامااه بالاادين, وكااان الكفاار يطاااردهم واإلعااالم الناصااري 
اليدع لهم مستقرًا, وكلما تمسك شاب بدينه أطلاق علياه الناصاريون وغيارهم عماالء الغارب, وعماالء 

م تااوفى شاايخه الااذي رباااه الشاايخ األسااتاذ شاافيق عبااد 1960عااام وفااي ( 0)االسااتعمار, وأعااداء األمااة.
علااى عاتقااه حماال الاادعوة  الهااادي, وكااان جعاال الشاايخ عبااد اهلل عاازام فااي تلااك األيااام  ياانهض ويمخااذ

 (5), وذلك بالتعاون مع إخوانه في مدينة جنين.اإلسالمية

                                                 

محمااااود سااااعيد عاااازام فااااي   :, مقابلااااة5-0واالستشااااهاد, د. فااااايز عاااازام, صالشااااهيد عاااازام  بااااين الماااايالد : انظاااار( 1)
11 1 2411. 

 .3الشهيد عزام  بين الميالد واالستشهاد, د. فايز عزام, ص :انظر( 2)
 . 6-5المصدر السابق, ص :انظر( 3)
 .195 2في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  :انظر( 0)
 .15, 10, 13الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص :( انظر5)



99 
 

ه بياد الادعاة فاي موكاب تعالى يضع ياد داعية هلل -رحمه اهلل –لقد عمل الشيخ عبد اهلل عزام        
م تعرف على الداعية المربي الشيخ فريز جرار, وأصب  صديقًا لاه 1966الخير  واإليمان, في عام 

فكااان أكثاار الشااباب نشاااطا ومشاااركة فااي اللقاااءات الدعويااة, فكااان  يااذهب  فااي كثياار ماان الجااوالت 
م كاان الادكتور 1961حادثت نكساة  ئاذعندف, وإللقاء النادوات والمحاضارات, لزيارة إخوانه في األريا

عبااد اهلل يعماال مدرسااًا  فااي مدرسااة باارقين فااي الضاافة الغربيااة, فلاام يصاابر الشاايخ علااى مااا يااراه ماان 
   ( 1)دخول الدبابات لقريته سيلة الحارثية بمدينة جنين.

يخ فممتشاق ساالحه ليواجااه الادبابات اليهودياة التااي كانات تتقاادم بإتجااه القرياة, لقااد عااش الشاا        
الشااطر األول ماان حياتااه علااى أرض فلسااطين, دون أن يااتمكن ماان إعااداد نفسااه إعاادادًا حقيقيااًا فااي 
عاداد وعباادة ونقااء, وكاان يتمناى أن  التدريب على السالح, ولقد كان فترة حياته األولى فتارة تربياة وا 

 (2) يكون لديه إعداد وتدريب على السالح.

ياارق للشاايخ أن يعاايش فااي ظااالل االحااتالل اليهااودي, فباادأ وبعااد احااتالل الضاافة الغربيااة  لاام         
يتملمال ويثااور مان الوضااع الجديااد الاذي داهاام فلسااطين ويامبى أن يعاايش مكااباًل داخال عشااه وقفصااه, 

   (3)فصمم على الهجرة من فلسطين, ليقوم بمرحلة اإلعداد والتدرب على السالح.

, وكنااات ماااع 14-69ت فاااي فلساااطين عاااام : "انناااي قاتلااا-رحماااه اهلل –يقاااول الشااايخ عباااد اهلل        
المجاهدين للادفاع عان أرض فلساطين, واعتبار الجهااد فريضاة كالصاالة والصاوم, وكماا أن اإلنساان 

    ( 0) مفروض عليه أن يقاتل في سبيل اهلل في أي بقعة من بقاع العرب".

إلااى األردن عناادما رأى ماان الظلاام والممساااة  -رحمااه اهلل –ارتحاال الشاايخ عبااد اهلل بعااد ذلااكو         
والجاور التاي حال باالبالد والعبااد مان االحاتالل اليهاودي للضافة الغربياة, وتارك خلفاه فراغاًا كبيارًا فاي 

       (5)الدعوة واإلصالح بين الناس, من أجل إعداد وتهيئة نفسه للقتال.

 

                                                 

الشاهيد عبااد اهلل عاازام رجال الاادعوة ومدرسااة , 03عبااد اهلل عازام أحااداث ومواقااف, د.عادنان النحااوي, ص  :انظار( 1)
 .18-11جهاد, حسني جرار, ص

 .60الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص  :انظر( 2)
 .8المصدر السابق , ص  :انظر( 3)
 .19م, ص1989  نوفمبر 1ه الموافق 1014   ربيع األخر8, الثالثاء 904مجلة المجتمع, عدد( 0)
 . 19الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص :( انظر5)



111 
 

 المطلب الثاني:

 دعوته في األردن 

بعاد  عندما هاجر إلي األردن  -رحمه اهلل –الثانية لدعوة الشيخ عبد اهلل عزامبدأت المرحلة        
عااثوا فاي األرض فساادًا وتقتايال, فخارج مان القرياة حيث م 1961احتالل اليهود للضفة الغربية سنة 

متجهًا إلى األردن, بعاد أن تارك بصامات الخيار فاي نفاوس الشاباب المسالم, وتارك إخاوة ربااهم علاي 
  (1)عوة إلى اهلل.لدواالعمل 
وساايقوم الباحااث بتقساايم المرحلااة الثانيااة علااى شااكل نقاااط لكااي يتساانى للقااارئ اإللمااام بهااذه        

 وهي كالتالي: المرحلة
 :دعوته بالجِاد

لقااد كااان هاادف الشاايخ عبااد اهلل ماان الخااروج ماان فلسااطين إلااى األردن أن يااوفر لنفسااه فرصااة        
السااماح للعماال الفاادائي الفلسااطيني ماان األراضااي األردنيااة إلنقاااذ سااانحة للتاادريب علااى السااالح بعااد 

م, واسااااتنهض 1968األردن عااااام  -رحمااااه اهلل –وصاااال الشاااايخ عبااااد اهلل عاااازام (2)األرض المباركااااة.
تخااذوا قواعااد لهاام فااي شاامال امجموعااة ماان الشااباب المساالم بمشاااورة الحركااة اإلسااالمية فااي األردن, و 

 ( 3) وا بعمليات ضد اليهود.ؤ ح, وبداألردن, من أجل التدريب على السال

نضم الشيخ إلاى قواعاد الشايوخ فكاان لاه الادور األول فاي العمال فيهاا دفاعاًا عان فلساطين, او        
وفي إحدى القواعد في أحراش دبين كان يؤم المجاهدين في الصالة, ويتحدث عان الادعوة ويحارض 

إلااى أعمااالهم وبقااي الشاايخ عبااد اهلل فااي  علااى الجهاااد, وبعااد انتهاااء ماادة التاادريب عاااد بعااض اإلخااوة
خالصاااه, عاااين أميااارًا إلحااادى  (0).القواعاااد متفرغاااًا لهاااا هاااذه ومااان شااادة نشااااطه والتزاماااه وتضاااحيته وا 

القواعد, وهي قاعدة بيت المقدس في قرية مرو بمحافظة إربد األردنية, كي ينطلق منهاا المجاهادون 
  (5)إلى فلسطين المحتلة لمواجهة العصابات اليهودية.

                                                 

 . 19الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص :( انظر1)
 .9-8, صالسابقالمرجع  :( انظر2)
 .9, صالمرجع السابق نفسه :( انظر3)
م نقاًل عن  الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني 1994-1-26داود جرار في عمان  :( مقابلة0)

 . 58جرار, ص
ز الشااهيد عاازام بااين الماايالد واالستشااهاد, فاااي ,21الشااهيد عبااد اهلل عاازام رجاال دعااوة ومدرسااة جهاااد, ص :( انظاار5)

 .11عزام, ص



111 
 

 النصح والتوجيه العملي:بدعوته 

حياتاه الدعوياة ماع إخواناه فاي األردن عبار  -رحمه اهلل  -" لقد مارس الشيخ عبد اهلل عزام         
النصائ  والتوجيهاات كامن ماثاًل  إذا التقاى أخ أو صاديق وضاع الشايخ عباد اهلل ياده علاى جيباه لكاي 

ن لاام يجااد يحثااه الشاااب  علااى اقتناااء المصااحف بشااكل دائاام والقااراءة لياارى هاال يوجااد مصااحف معااه وا 
واالحتفااااالت لكاااي كاإلساااراء والمعاااراج  والهجااارة النبوياااة  كاااان يساااتغل المناسااابات اإلساااالمية و  ,فياااه

  (1) بالخطب والدروس والمواعظ والتوجيهات التي تفيد الدعوة والمجتمع.يصدع 

داعيااة متميااز فااي كااان   -رحمااه اهلل -بااان الشاايخ عبااد اهلل عاازام"  :يقااول الاادكتور نافااذ حماااد        
نصاااحه إلخواناااه وفاااي خطبااااه ودروساااه ومواعظاااه فاااي جميااااع  أرجااااء األردن, فاااي صاااويل  وعمااااان 
رباد, وينطلااق عبار المؤسساات الثقافيااة والمسااجد ليوصال رسااالته الدعوياة والعلمياة, وكااان  والزرقااء وا 

الفضاال فااي إنشاااء مسااجد  -حماه اهللر  -, وكااان للشاايخ عبااد اهلل عاازام مدرساة فااي العلاام والفقااه والفكار
عبد الرحمن بن عوف في مدينة صويل , والذي كان منارة للعبادة وتجمع اإلخوان والدعاة, وصليت 

كامااال صاااالة الفجااار, وكاااان صاااوته نااادي ورقياااق فاااي قاااراءة القااارآن الكاااريم مماااا يجعلاااك  اً خلفاااه عامااا
  (2)تخشع".

 والمخيمات:دعوته بالتعليم 

كاان لاه دور فاي الادعوة مان خاالل منصابه كمسائول لقسام اإلعاالم  م1913 وفي بداياة عاام        
لوظيفته حرص على تنشيط المسااجد والخطبااء والوعااظ, حياث  ومن خاللبوزارة األوقاف األردنية, 

أضاااف للقساام مجموعااة طاقااات شااابة ومتعلمااة وقااادرة علااى الاادعوة, ثاام عماال مدرسااًا وأسااتاذًا بكليااة 
وكاااان متميااازًا  ,م1984م حتاااى 1913دنياااة مااادة سااابعة أعاااوام مااان عاااام الشاااريعة فاااي الجامعاااة األر 

بطريقتاااه وأسااالوبه فاااي الااادعوة إلاااى اهلل, لاااذا كاااان كثيااار مااان الشاااباب مااان خاااارج الجامعاااة يحضااارون 
  (3)محاضراته.

وقاااااره الاااادعوي المتميااااز وجاذبيتااااه الجهاديااااة المتفااااردة,  -رحمااااه اهلل –وكااااان للشاااايخ عبااااد اهلل        
وأسلوبه السلفي الخاص والنادر, وسمته الرباني الصادق, تقول إحدى الطالبات: التي كانت تحضر 
دروسه ومحاضراته في األردن "مع أن الحجاب لم يكن إلزاميًا فاي الجامعاة, إال أن أياة فتااة لام تكان 

                                                 

 .م2413 1 10أ. د نافذ حسين حماد, بتاريخ  :مقابلة ( 1)
 .م2413 1 10أ. د نافذ حسين حماد, بتاريخ  مقابلة :( 2)
, , عباد اهلل عازام أحاداث ومواقاف23 , حساني جارار صاهلل عازام رجال دعاوة ومدرساة جهااد الشهيد عبد :انظر( 3)

 .31ص  عدنان على النحوي,
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نما احتراماعلى حضور محاضرته دون ح ؤلتجر  لشخصاه حتاى  اً وتقادير  اً جاب, ال خوفًا من توبيخ وا 
  (1)صار الحجاب السمة الرئيسية البارزة للطالبات حين كان مدرسًا لهن".

شخصااية فرياادة ماان نوعهااا, وقااد اسااتطاع أن  -رحمااه اهلل –لقااد كااان الاادكتور عبااد اهلل عاازام        
 لتاافّ اف كليااات الجامعااة, ولتاامثر الطااالب بااه ينشاار أفكاااره بااين صاافوف الطلبااة والطالبااات فااي مختلاا

حوله مئات الطالب العائد إلاى اهلل, وكاان يعادهم بمالقااة أعاداء اهلل الصاهاينة علاي أرض فلساطين, 
وقااام بتهديااد ماادير المؤسسااة الصااحفية األردنيااة التااي ولكاان الجامعااة لاام تعطااه فرصااة ليحقااق أمنيتااه, 

لينتقال الشايخ عباد اهلل  األردنياة بفصاله ت الجامعاةفقرر بالعلماء,  يستهزئوضع صور في الصحيفة 
 (2)م.1981من األردن إلي السعودية عام عزام رحمه اهلل 

يتناوع فاي إيصاال الادعوة  -رحماه اهلل -لشيخ عبد اهلل عازاميقول الدكتور نافذ حماد: " كان ا        
خاللهااا يوصااال أهاااداف  اإلسااالمية للنااااس, عبااار المخيمااات التربوياااة والااارحالت الدعويااة, والتاااي مااان

التاادريب  ويماارس معهاام , والتسااابق إليااه,يحفاز الشااباب علااى التناافس فااي الخيارالادعوة اإلسااالمية, و 
  (3)", والسباق وغيره من األعمال الشاقة, التي تثقل شخصية الدعيةصعود الجبالعلى الخشونة, و 

 إلخوانه والطالب: دعوته بالزيارات المنزلية
علااى ساايرة الشاايخ عبااد اهلل يجااد كثياارًا ماان األنشااطة التااي مارسااها خااالل حياتااه, إن الناااظر         

ومنهااا الزيااارات واهتمامااه بااذلك , حيااث أنااه كثياارًا مااا كااان يتفقااد إخوانااه, أوماان يتغيااب عاان حضااور 
الجماعة فاي المساجد, كاان ياذهب ويساال عناه ويازوره ويقادم لاه النصا  والتواصاي باالحق, ففاي ياوم 

د زعماااء وكبااار حاازب إسااالمي فااي األردن, وهااو الكاتااب أمااين شاانار فااذهب غاااب عاان المسااجد أحاا
الشيخ لزيارته في بيته, فوجده معتزاًل الناس جميعًا لما أصابه من اإلحبااط الشاديد بعاد اعتقالاه علاى 
خلفيااة سياسااية, وتاارك أعضاااء كثاار الحاازب, فقاادم لااه الشاايخ النصاايحة بعاادم اعتاازال الناااس والصاابر 

 (0)ي بالحق والصبر من أجل مصلحة هذا الدين.على آذاهم والتواص

كاألب الحنون, دائمًا ماا  -رحمه اهلل –يقول الدكتور نافذ حماد: " كان الشيخ عبد اهلل عزام         
يتوجااه لسااكن الطااالب فااي الجامعااة اإلسااالمية فااي األردن فااي وقاات متاامخر ماان اللياال لكااي يشاااركهم 

                                                 

 .21م, ص1994  يوليوا  31ه الموافق 1011  محرم  9, الثالثاء 916المجتمع, عددمجلة ( 1)
 .23, ص , حسني جرارالشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد :( انظر2)
 .م2413 1 10أ. د نافذ حسين حماد بتاريخ, : مقابلة (3)
 .91-94في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص  :( انظر0)
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ية, وأحياناااًا يساااتمع لألخباااار, فيقاااوم بتحليلهاااا مااان منظاااار الهمااوم الحاااديث فاااي أماااور الااادعوة اإلساااالم
 (1)ومفهومه اإلسالمي".

اهلل عازام كمادرس ومرباي   ويقول الدكتور نافذ حماد: " كنت طالب عناده وتعلقات بالشايخ عباد       
 وأحببته من أعماقي وأثر فياه كثيارًا  ألناه كاان رجال قَلماا تجاد مثلاه فاي التمياز بااألخالق و المعاملاة 

   (2)والدعوة والعمل ".
        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .م2413 1 10مقابلة : أ. د نافذ حسين حماد بتاريخ, ( 1)
 .م2413 1 10مقابلة : أ. د نافذ حسين حماد بتاريخ, ( 2)
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 المطلب الثالث:

 دعوته في أفغانستان 

فااااي  -رحمااااه اهلل –فااااي الحااااديث عاااان المرحلااااة الثالثااااة واألخياااارة ماااان حيااااات الشاااايخ عبااااد اهلل        
أفغانستان منبرًا أفغانستان نستطيع القول أنه أصب  صاحب خبرة في الدعوة إلى اهلل, وأنه جعل من 

يخاطب فيه العالم كله إلنقاذ الشعب األفغاني ودعم المجاهدين والجهاد علاى أرض أفغانساتان؛ الن 
اإلتحاد السوفيتي كان يخطط البتالع العالم اإلسالمي عن طريق غازو أفغانساتان, وحارض الشاباب 

   (1)العرب علي الهجرة والجهاد في أفغانستان.

باال خطااط هااو بنفسااه, فطلااب  ؛إلااى أفغانسااتان لاام يكاان ماان باااب المصااادفة إن ذهاااب الشاايخ        
مااان رئااايس جامعاااة الملاااك عباااد العزياااز بجااادة بعاااد أن عمااال فاااي الجامعاااة اإلساااالمية فاااي إساااالم أبااااد 
بباكساتان علاى حسااب جامعااة الملاك عباد العزيااز للاذهاب إلاى أفغانساتان فاسااتجاب لاه ذلاك الطلااب, 

ماان أجاال الاادعوة والجهاااد فااي أفغانسااتان, ونشاار اإلسااالم  سااالميالعااالم اإلوكلااف أيضااًا ماان رابطااة 
وسايقوم الباحااث بتقساايم المرحلاة الثالثااة علااى شاكل نقاااط لكااي  (2)والمشااركة فااي الادفاع عاان أراضاايه.
 وهي كالتالي: يتسنى للقارئ اإللمام بهذه المرحلة

 :دعوته بالخطابة والموع ة

له دور كبير في إيقاظ روح الجهاد في األماة العربياة  -رحمه اهلل –كان الشيخ عبد اهلل عزام
واإلسالمية, وفي تحاريض الشاباب المسالم, وبادأ بنفساه ثام بغيارة تاركاًا كال ملاذات الادنيا وهااجر إلاى 
أفغانستان للجهاد ولدعم المجاهدين ضد الروس, لقد كان الناطق اإلعالمي ولسان حاال المجاهادين 

 (3.)لتحريضية ضد الروس والشيوعيينهناك وذلك عبر خطبة ولقاءاته ا

علمااًا ماان أعااالم الاادعوة إلااى اهلل, فكااان خطيبااًا  -رحمااه اهلل –لقااد كااان الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
وواعظااا, يقاارع آذان الناااس بالااذكر والموعظااة الحساانة, وكااان الناااس يقبلااون علااى دروسااه ومواعظااه 

 ( 0)وخطبه المتميزة في األسلوب واألداء وكان دائم الحديث في القضايا التي تهم الناس.

                                                 

 .91حسني جرار ص  الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, :( انظر1)
اإلعالمااااااي, بيشاااااااور فااااااي التربيااااااة الجهاديااااااة والبناااااااء, عبااااااد اهلل عاااااازام الطبعااااااة األولااااااى, مركااااااز عاااااازام  :( انظاااااار2)

 .260 5, 1993-1013باكستان,
 .91حسني جرار ص  الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, :( انظر3)
 . 5-0الشهيد عزام  بين الميالد واالستشهاد, د. فايز عزام , ص :انظر( 0)
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كااان يتميااز بجاذبيتااه فااي  -رحمااه اهلل –هللباامن الشاايخ عبااد ا ":(1) يقااول إبااراهيم عبااد الاارحمن
للمجاهاادين متاامخرا ماان اللياال,  (2)الخطااب والاادروس والمااواعظ, حيااث كااان ياامتي إلااى معسااكر صاادى.

وكااان الشااباب المجاهااد متعااب جاادًا ماان شاادة التاادريب طااول النهااار, إال أنااه ال يتخلااف عاان حضااور 
ميع متيقظًا ومتلهفًا لسماع كالماه, محاضراته ومواعظه مع أنهم غير ملزمين بالحضور, ويكون الج

 (3) ."وتحريضه للقتال ورفع المعنويات

لقااد كاااان الشااايخ خطيباااًا بارعاااًا فاااي المسااااجد, حيثماااا حااال فهاااو اإلماااام والخطياااب والمحاضااار 
  (0) والمتخصص بالتحريض على الجهاد والدعوة.

وكان مميزًا في إذا خطب في مسجد جذب الناس جميعًا  -رحمه اهلل –كان الشيخ عبد اهلل" 
خطبااه ودروسااه, وكلهااا تتحاادث عاان واقااع المساالمين فيتناااول قضاااياهم ويحللهااا ويربطهااا باازمن النبااي 

, ولديااه مئااات ماان الخطااب والمااواعظ  المسااجلة تاام تفريغهااا فااي كتااب  بجهااد مركااز الشااهيد محمااد 
  (5)عزام اإلعالمي".

 :دعوته بالجِاد

 بحاثمجلد كبير لكننا سنلقي بعض الضوء علياه , لقاد  إلىالحديث في هذا المرحلة يحتاج 
غالق أبواب الجهاد على أرض فلسطين عله يجاد  الشيخ عبد اهلل  بعد فصله من الجامعة األردنية وا 

ارتحل الشيخ إلى الجامعة اإلسالمية العالمياة فاي إساالم  لذا يحيي فيه فريضة الجهاد والقتال؛ أرضاً 
األفغااني وبادأ يتصاال باممراء الجهااد ويوثاق الصاالة بهام, كاان الشايخ قااد  أبااد ليكاون قريباًا ماان الجهااد

مسيرته جمع محاضراته في ثالثة أيام ثم في يومين من األسبوع لكنه وجد عمله في الجامعة يعرقل 

                                                 

م, أنهااى الثانويااة 1956 3 3 ( ابااراهيم عبااد اهلل عبااد الاارحمن, الملقااب أبااو جناادل, فلسااطيني ماان غاازة, ماان مواليااد1)
العامة ودرس في جامعة أم القرى فاي مكاة المكرماة تربياة لغاة إنجليازي حتاى السانة الثالثاة, وآثار الاذهاب للجهااد فاي 

م وعماال ماادربًا فااي معسااكر صاادى للمجاهاادين وماان ثاام عماال قائاادًا 1989م حتااى عااام 1981أفغانسااتان , فااي عااام 
م 1991اده بشهرين الذهاب للجهاد في فلسطين وعاد إلى موطنه وفاي عاام للمعسكر ثم طلب منه الشيخ قبل استشه

 م.1990سنوات ونصف وأفرج عنه عام 3اعتقل من قبل اليهود على خلفية العمل العسكري وحكم عليه 
( معساااكر صااادي لتااادريب المجاهااادين العااارب القاااادمين مااان الااادول العربياااة واإلساااالمية ويقاااع فاااي منطقاااة القبائااال  2)

نية على حدود أفغانستان وهذا المعسكر تابع لمنطقة عبد رب الرساول ساياف, إباراهيم عباد اهلل عباد الارحمن, الباكستا
 . 2411 1 0مقابلة, بتاريخ 

 . 2411 1 0بتاريخ إبراهيم عبد اهلل عبد الرحمن , مقابلة ( 3)
 .88الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد ,حسني جرار, ص  :( انظر0)
 م.2411 6 22,عزام بتاريخ سعيد محمود ,مقابلة( 5)
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عمل علاى تادريب المجاهادين وخااض معاارك .(1)استقال من الجامعة وتفرا نهائيًا للجهاد.ف الجهادية
العارب  ونه داخل أفغانستان التاي أثبات فيهاا المجاهاد1046جاجي في رمضان عدة ومنها معركة 
  (2)صالبتهم وقوتهم.

أن استمرار الجهاد والدعوة في أفغانستان يحتاج إلى دعم,  -رحمه اهلل –علم الشيخ عبد اهلل        
أساس مكتاب  فقام بالدعوة لجمع التبرعات من الادول العربياة واإلساالمية, وحتاى يكاون العمال منظمااً 
  (3)خدمات  المجاهدين, الذي يقوم على دعم وتهيئة الخدمات للقادمين من العرب للجهاد.

" لقااد :: لقااد ساامعته يقااول -رحمااه اهلل –يقة الشاايخ عبااد اهلليقااول الاادكتور فااايز عاازام اباان شااق        
           (0)مارست الشعائر والعبادات كلها فلم اجد أشق على النفس من عبادة الجهاد"

رغباتااه وطموحاتااه فاي العماال مجاهادًا فااي ساابيل اهلل,  -رحماه اهلل –لقاد حقااق الشايخ عبااد اهلل        
هذا الميادان الملتهاب الواساع  في  وفي ساحة الجهاد في أفغانستان الملتهبة, لقد وجد الشيخ عبد اهلل

غاادر الشايخ سااحات العمال د الدفاع عن أمته ودينه, ولق اءه فيما يحقق حلمه بالجهاد, ويروي ظم
إلى سااحة جديادة لإلساالم سااحة الادم واللهاب والشاهادة والباذل جااء عازماًا ومصاممًا غيار  اإلسالمي
 (5).حيث يؤدي ما اقتنع أنه فريضة عليه جاء مطمئنًا راغبًا راضيًا مقتنعاً  لٍ جِ متردد أو وَ 

 :دعوته بالتعليم والمخيمات التربوية

الاادعوة اإلسااالمية عباار إقامااة المشاااريع التعليميااة فااي  -رحمااه اهلل –الشاايخ عبااد اهلللقااد أحيااا         
أفغانستان, وخاصة الشعب األفغاني يعاني كثيرًا من الجهل, فمقام دورًا للقرآن الكاريم مان أجال   داخل

خل كل تعليم الشباب األفغاني أحكام وآداب القرآن, وقام بتربية المجاهدين على الثبات والتضحية دا
 ( 6)تحاد السوفيتي.الالجبهات القتالية ضد ا

                                                 

 .15-10الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص :( انظر1)
الشاهيد عباد اهلل عازام رجال دعاوة ومدرساة  ,158الشاهيد عازام باين المايالد واالستشاهاد, فاايز عازام, ص  :( انظر2)

 .88جهاد ,حسني جرار ص 
 .91حسني جرار ص عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, الشهيد عبد اهلل :( انظر3)
 .151الشهيد عزام بين الميالد إلى االستشهاد, فايز عزام, ص( 0)
. الشاهيد عباد اهلل عازام رجال دعاوة ومدرساة 80-83عبد اهلل عازام أحاداث ومواقاف, عادنان النحاوي ص  :( انظر5)

 .20حسني جرار, ص  جهاد,
عبااااد اهلل عااازام الطبعااااة األولاااى, مركااااز عااازام اإلعالمااااي, بيشااااور باكسااااتان, فااااي الجهااااد فقااااه واجتهااااد,  :( انظااار6)

 .239 3, 1993-ه1013
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لقااد تعمقاات فكاارة المخيمااات للتربيااة اإلسااالمية فااي نفااس الشاايخ عبااد اهلل بعاادما رأى الساااحة            
األفغانية تفقد كل يوم عدد من الشهداء المتعلمين والمربين, من أبناء الحركة اإلساالمية والاذين ناالوا 

بيااة فااي أحضااان الحركااة اإلسااالمية وعلااى أياادي العلماااء العاااملين, فكاناات الفكاارة قسااطًا وافاارًا ماان التر 
حتى ينهل المجاهدون نصيبًا من التربية على يدي المربي والمرشاد, فكاان مخايم التربياة األول الاذي 
ضم بين جنباته مئات من المجاهادين والقاادة فاي الاداخل ومان مختلاف المنظماات الجهادياة, يتلقاون 

ربية إلعداد المجاهدين للمرحلة القادمة, ليتالءم العمل وطبيعة المرحلة التي يعيشها الجهاد برامج الت
لقااد كااان الشاايخ حريصااًا علااى إنشاااء مخيمااات للتربيااة اإلسااالمية حتااى يعمااق اإلسااالم فااي  ,األفغاااني

 (1.)ماتما يعالج العادات السيئة عبر هذه المخي النفوس, فيقوم بمعالجتها وتعليمها, وكان كثيراً 

يعااالج النفااوس ماان العااادات الساايئة عباار  -رحمااه اهلل –كااان الشاايخ"يقااول اباان أخاات الشااهيد:         
المخيمااات التربويااة, ففااي يااوم أقااام الشاايخ مخاايم للصااف الثاااني ماان القيااادة, وأراد أن يعااالج موضااوع 

ي حكام التماائم فا ماذهب األحناافالتمائم والحجب المعلقة في رقاب األفغان,  فوضع ساؤاًل عان رأى 
والحجااب فلاام يجااب عليااه إال القلياال, واإلجابااات متنوعااة ومختلفااة فمخااذ الشاايخ احاادي التمااائم المعلقااة 
وفتحها أمامهم, لكي يرى ما بداخلها فوجد كالم غيار مفهاوم فمخاذ الحضاور يضاحكون علاى التماائم 

لوضااااعها فااااي ووضااااع الشاااايخ صااااندوقًا أمامااااه فقااااام الجميااااع بخلااااع التمااااائم والحجااااب ماااان أعناااااقهم 
   (2)."الصندوق

 :دعوته بتأليف الكتب

عااددًا ماان الكتااب, فااي العقياادة,  فااي أفغانسااتان  -رحمااه اهلل –لقااد ألااف الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
المقااااالت والرساااائل  والقصاااص, والتاااي و مااان البحاااوث  اً والفقاااه,  والجهااااد, والتفساااير, كماااا كتاااب عااادد

 اً وقاااادم تراثااااًا فااااي الكتابااااة ليكااااون زاد ونشاااارة لهيااااب المعركااااةنشاااارتها مجلااااة الجهاااااد فااااي افتتاحيتهااااا, 
 (3)لألجيال.

  :دعوته على الصعيد اإلعالمي

دائماااًا يااادافع عااان المجاهااادين ويااازي  دوماااًا غباااار تشاااويه  -رحماااه اهلل –كاااان الشااايخ عباااد اهلل         
, أفغانساتانعلى نصرة الجهااد فاي  على الجهاد وحيّ  األعداء وتهم األصدقاء المغفلين, وينادي حيّ 

فلاام يتغيااب قلمااه قااط ماان تسااجيل بطااوالت المجاهاادين وكراماااتهم, وشاارح المظااالم التااي ماارت بالشااعب 
                                                 

سلساالة مجلاادات لهيااب المعركااة, عبااد اهلل عاازام, مركااز الشااهيد عاازام اإلعالمااي, الطبعااة األولااى, بيشاااور  :( انظاار1)
 .136-135 1م ,1990-ه1010باكستان, 

 .م2411 6 15محمود عزام بتاريخ  ,( مقابلة2)
 .100الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد ,حسني جرار, ص  :( انظر3)
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مسالم, فلقاد كاان الشايخ وحاده وكالاة أنبااء كاملاة لجهااد الشاعب األفغااني, فهاو الاذي نشار الاألفغاني 
هو الذي جمع عليه النفاوس, واستصادر مان أخبار هذا الجهاد وأحوال المجاهدين في العالم أجمع, ف

أجلااااه فتاااااوى العلماااااء, وأقنااااع كاااال مشااااارك فيااااه, وأبطاااال شاااابهات كاااال معاااااد, أسااااس مكتااااب خاااادمات 
   (1) المجاهدين الذي يصدر عنه نشرات, ومنها مجلة الجهاد لتحريض المجاهدين .

  :دعوته بالقدوة الحسنة

لقد كان يمثل القادوة الحسانة فاي إيصاال الادعوة اإلساالمية  فكاان يجلاس ماع طالباه يعلمهام         
ويربيهم على مبادئ وأخالق اإلسالم, ورفض أن يعامل فاي أفغانساتان بصافته العالياة, وكاان عنادما 

 , ورفاض أن"عاملوني أنا وأوالدي كما تعاملون أي واحد مانكم"يزور المخيمات التربوية  كان يقول: 
 (2)يترك الجهاد والدعوة ويتقلد المناصب, فكان يلقب بين أقرانه بالرجل الشعبي.

كاااان الشااايخ يتمتاااع بمسااالوبه فاااي الااادعوة مماااا جعلاااه محااال ثقاااة ومحباااة فاااي نفاااوس الجمياااع,          
واساااتطاع أن ينتااازع ثقاااة الشاااعب األفغااااني بكااال ساااهولة ويسااار, وخاصاااة الشاااعب األفغااااني إذا وثقاااوا 

بمفعااالهم وأقااوالهم وأخالقهاام, فكااان ينصاا  القااادة فااي أحلااك الظااروف  شاايءكاال  بشااخص يمخااذوا منااه
خمادها لقد بذل  واألوقات ويقف بجانبهم في الخطوب والملمات, وكان له دور كبير في بتر الفتنة وا 

أب الصدع وتسوية الخالف وتسديد مسيرة الجهاد, وكان لجهاده أطياب ر الشيخ جهد دعوي كبيرًا في 
ن أن قلمًا يستطيع أن يوفيه حقه وأن يكتب بشكل كامل عن جهوده في الدعوة والجهاد األثر وما أظ

   (3)والوفاء.

لقاد سامعت أحاد المجاهادين األفغاان يقاول لاو ": -رحماه اهلل –أخت الشيخ عباد اهلل يقول ابن        
الجهااااد رشااا  الشااايخ عباااد اهلل عااازام لقياااادة الشاااعب األفغااااني لحصااال علاااى أصاااوات أكثااار مااان قاااادة 

(0)"الادعوي النااج  بمسالوبهوماا يتمتاع  ياألفغاني, لما له من الثقة الطيباة فاي نفاوس الشاعب األفغاان

                                                 

 .89-88حسني جرار, ص  الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, :( انظر1)
 .64, ص , الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام 33- 32, ص المرجع السابق :( انظر2)
, مقابلاة محماود عازام بتااريخ 91-94الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرساة جهااد ,حساني جارار, ص :( انظر3)

 م.2411 6 22
 م.2411 6 22محمود عزام, بتاريخ  :مقابلة (0)
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  :دعوته بالرسائل

لقااد مااارس دعوتااه عباار النصااائ  ماان خااالل المراسااالت إلااى المجاهاادين العاارب واألفغااان,        
وياادعوهم إلااى التمسااك بالاادين واالسااتمرار بالجهاااد حتااى تحرياار األرض ماان دنااس الشاايوعية, وكااان 

الناااس بهاام, فيااوجههم بااان ال ينقلااوا  ييخااص القااادمين العاارب إلااى أفغانسااتان حتااى يكونااوا قاادوة يهتااد
مااان العاااالم العرباااي, ويحااااول أن يبناااي هااادفًا يساااير علياااه كااال مجاهاااد, إناااه جااااء مااان أجااال خالفااااتهم 
  (1)الجهاد.

 :في أفغانستانلقد خاطب قادة الجِاد 

وكان جل جهده بهذه الرسائل تقديم النصائ  واإلرشادات الدعوية, يوصيهم بالتمسك بالدين         
المعركااة, ولشااحن هممهاام ولتقويااة عاازائمهم والتضااحية والثبااات والصاابر وتجاارع الغصااص فااي أرض 

ويدعوهم إلى تقوية الصلة باهلل تعاالى مان خاالل النوافال وقياام الليال وصايام النافلاة والاذكر والتسابي  
ومراقبة اهلل  في السر والعلن, والتعااون علاى البار والتقاوى وماوالة أوليااء اهلل, لقاد كاان يادعو الشاعب 

وسايقوم  (2)األرض من دناس الشايوعية. بالدين وبالجهاد حتى تحريروالقادة والمجاهدين إلى التمسك 
 وتعريف بعضها بشكل موجز.الباحث بذكر بعض الرسائل 

 :قادة الجبِات في داخل أفغانستان ىرسالة َل

نقاذ المستضعفين وتحدث عان          تحدث فيها عن قيمة الجهاد في إحياء الدين في األرض, وا 
ي أصااب  ماان خااوارق الواقااع, ووجااه لهاام قولااه المتفائاال والمحفااز إن أول الكرامااات وعاان النصاار الااذ

نقاذها من اليهود.  (3)عمل ينتظركم بعد تحرير أفغانستان هو فلسطين وا 

 :وجه رسالة َلى كل مسلم في األْر

ه فموصااااهم فيهاااا بتقاااوى اهلل, وتوثياااق الصااالة بااااهلل 1045 6 11وجاااه الرساااالة فاااي تااااريخ         
وبكلمااة الحااق وبكثاارة الاادعاء, وناابههم أن روساايا تحاااول ابااتالع العااالم اإلسااالمي فباادأت بمفغانسااتان 

                                                 

 م.2411 6 22, مقابلة, محمود عزام, بتاريخ 60-61 1 ,في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام :( انظر1)
 .303-284كلمات من خط النار األول, عبد اهلل عزام, ص  :( انظر2)
 م مكتااب الخاادمات, بيشاااور باكسااتان, ص1994-ه1011الطبعااة الثانيااة بشااائر النصاار,عبد اهلل عاازام: ( انظاار3)

15. 
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وهي تراهن على ذلاك ولكان اهلل لان يمكنهاا وأخبار بالرساالة أناه لان ينساى فلساطين, وأناه بعاد تحريار 
    (1).بإذن اهلل انستان سيتوجه إلى فلسطينأفغ

  :رسالة َلى أمير المجاهدين العرب في كابل

ه, دعااه 1049 شوال 21في أبو علي المالكي, وجه رسالة إلى أمير المجاهدين في كابل         
إلى الصبر على الشعب في الجهاد, وتحمال مشااق الطرياق, ونصاحه إلاى اإلخاالص هلل تعاالى وماا 

مستقبل في نصرة الدين, ونصحه بجلسات القرآن وصايام النوافال ورفاع كفااءة المجاهادين فاي له من 
التدريب العسكري, وتحدث في الرسالة عن بعض الفقهياات وموقاف الماذهب الحنفاي باذلك, وتحادث 

 (2)عن أسرى الشيوعية والغنائم.

  :رسالة مفتوحة َلى العلماء

أهمية العلماء لهذا الادين, واحتيااج البشارية لهام, وأنهام ماداد وجه رسالة إلى العلماء وبين         
وأنهم قادوة للنااس فاي كال شايء فاي التضاحية والباذل والصابر  وأنهم ورثة األنبياء, األمة اإلسالمية,

والعطاء, ونبه العلماء لما يجري في أفغانستان, وأن بالد المسلمين ضاعت بقعة بقعة وتبتلاع قطعاة 
فلساطين ضااعت وانتهكات أعاراض  نّ أوا علاى رقابهاا, ونحان ننظار متفارجين و قطعة واألعاداء تسالط

 (3)جتمع حول رايتكم األمة.تالمسلمين في كل مكان, ودعاهم إلى حمل الراية حتى 

 

 

  

                                                 

 .283-284كلمات من خط النار األول, عبد اهلل عزام, ص :( انظر1)
 .315-348صالمصدر السابق,  :( انظر2)
 .332-334, صنفسه المصدر السابق :( انظر3)
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  المطلب األول:

 األهداف العامة للدعوة.
إن اإلسالم دين عظيم في قيمه وأخالقه جاء للبشرية جمعاء, فكان البد له من أهداف لكي       

يسااتطيع أن يحقااق متطلبااات الحياااة ماان أجاال أن يسااود العاادل ويرفااع الظلاام ويحيااا الناااس فااي سااعادة 
  -وخير, وسيقوم الباحث بتوضي  أهداف الدعوة العامة على شكل نقاط وهي كالتالي:

 اج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد: أواًل: إخر
 ,إرشاد الناس إلى الصاراط المساتقيم وديناه القاويممن أعظم األهداف للدعوة إلى اهلل هو إن         

خراجهم من الظلمات إلى النور الجاور والظلام إلاى العادل والرحماة  ومان ,ومن الشرك إلى التوحياد ,وا 
 -:ذلك كثيرةواإلحسان واألدلة على 

َِْوَن َعـِن اْلُمْنَكـِر قوله تعاالى:         َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّةي َيْدُعوَن ََِلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْن
ــُم اْلُمْفِلُحــونَ  ــَ  ُه ــى ِصــرَاٍط  وقولااه تعااالى: (140) آل عمااران :آيااه َوُأوَلِئ ــِدل ََِل ِْ ــَ  َلَت نَّ ــَتِقيمٍ َواِا          ُمْس

ــَتِقيمٍ ... وقولااه تعااالى: (52:آيهالشااورى) ــًدى ُمْس ــى ُه ــَ  َلَعَل ــَ  َِنَّ ــى َرب  وقولااه  (61الحااج :آيااه) َواْدُع ََِل
َلْيِه َمآبِ  تعالى:   (1).(36:آيهالرعد) ُقْل َِنََّما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللََّه َواَل ُأْشِرَ  ِبِه ََِلْيِه َأْدُعو َواِا

أن الدين اإلسالمي جااء مان أجال إخاراج النااس مان  -رحمه اهلل –عزاميبين الشيخ عبد اهلل          
وأن الادعاة يحاب علايهم االنتبااه لاذلك,  ,عبادة العباد إلى عبادة رب العبااد ومان الناور إلاى الظلماات

وأن علاى المسالم أال  ,باإلساالمر حتاى يقتنعاوا ال بد من وقات وصاب ,هذا األمر ال يتحقق بيوم وليلة
خراجهم من الظلمات إلى النور ,ييمس من هداية الناس  (2).وا 

ـْم   ويقول تعاالى:         ِِ الر ِكتَابي َأْنَزْلَناُه ََِلْيَ  ِلُتْخـِرَج النَّـاَس ِمـَن ال ُُّلَمـاِت ََِلـى النُّـوِر ِبـِإْذِن َرب 
, ياا محماد  هاذا كتااب أنزلنااه إلياك": يقاول اإلماام الطباري (1:آياهإبراهيم )ََِلى ِصرَاِط اْلَعِزيـِز اْلَحِميـدِ 

الكفِر, إلى ناور لتهديهم به من ظلمات الضاللة و , يعني القرآن لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
ر به أهَل الجهل والعَمى س, وتُ اإليمان وضيائه  (3)."ىل الرشاد والهدببصِّ

                                                 

-ه1016انظاار: أصااول الاادعوة إلااى اهلل, عبااد الاارحمن عبااد الخااالق, باادون طبعااة, باادون دار نشاار, الكوياات,  (1)
 . 3م, ص1996

 .50انظر: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص (2)
 .549 16 ,أبو جعفر بن جرير الطبري ,جامع البيان في تمويل القرآن (3)
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ُكْنـُتْم َخْيـَر ُأمَّـٍة فممة اإلسالم والتي هي خير األمم قد أخرجها اهلل لهاذه الغاياة قاال تعاالى:        
َِْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْإِمُنوَن ِباللَِّه َوَلْو  َمـَن َأْهـُل الْ  ِكتَـاِب َلَكـاَن ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْن

 ُِ ُِْم ِمْن   (114:آيهعمران )آلُم اْلُمْإِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ َخْيرًا َل

الغاياات واألهاداف العاماة للاادعوة ولام يشارع الجهااد بالكلمااة والماال والسايف إال لتحقياق هااذه        
 عندما أرسله سعد بن أبي وقاص  فقال اإلسالمية وقد أجمل الصحابي الجليل ربعي بن عامر

اهلل ابتعثناا لنخارج مان شااء مان عباادة العبااد  " إنلرستم قائد الفرس فقال له رستم: لماذا جئتم فقال: 
, فمرسالنا اإلساالمإلاى عادل  األدياانساعتها, ومان جاور  ومن ضيق الادنيا إلاىرب العباد, إلى عبادة 

اتلناه أبدا حتى نفضي بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه, فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه, ومن أبى ق
قااالوا: ومااا موعااود اهلل   قااال: الجنااة لماان مااات علااى قتااال ماان أبااى, والظفاار لماان , إلااى موعااود اهلل

 (1)."بقي

رشااادهم          فالمقصااود بالهاادف العظاايم ماان الاادعوة هااو إخااراج الناااس ماان الظلمااات إلااى النااور وا 
خاراج الكفاار مان ظلماة الكفار  إلى الحق حتى يمخذوا به وينجاوا مان الناار, وينجاوا مان غضاب اهلل وا 

خاراج الجاهال مان ظلماة الجهال إلاى ناور العلام, والعاصاي مان ظلماة المعصاية  إلى النور والهدى, وا 
ُِْم :إلى نور الطاعة, وهذا هو المقصود من الدعوة كما قال جل وعال اللَُّه َوِليُّ الَّـِذيَن  َمُنـوا ُيْخـِرُج

ُِْم ِمـَن النُّـوِر ََِلـى ال ُُّلَمـاِت ُأوَلِئـَ   ِمَن ال ُُّلَماِت ََِلى النُّورِ  َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْوِلَياُإُهُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَن
َِا َخاِلُدونَ   (2).(251:آي البقرة)  َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفي

ُع : "يقاول القرطبااي (61:آياه الحاج) َواْدُع ََِلـى َرب ـَ  َِنَّـَ  َلَعَلــى ُهـًدى ُمْسـَتِقيمٍ وقولاه تعاالى:        َواد 
  (3)."قويم ال اعوجاج فيهو مستقيم  ,دينو  إنك لعلى هدى ,به واإليمانِإلى َربَِّك أي إلى توحيده ودينه 

فاألهداف العامة كانت من واجب الرسل ألنهم بعثوا ليخرجوا من شاء اهلل من الظلمات إلاى         
 ,بالادعوة وينشاطون لهاا إلخاراج مان شااء مان الظلماات إلاى الناورالنور, ودعاة الحق كاذلك يقوماون 

ومن العذاب إلى المغفرة والجنة, ومن طاعة الشيطان والهوى إلى طاعة اهلل ورسوله
.(0) 

                                                 

البداية والنهاية, أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي, تحقياق علاي شايري, الطبعاة األولاى, دار إحيااء التاراث  (1)
 .06 1م,1998-ه1048العربي, 

 . 0انظر: أصول الدعوة إلى اهلل, عبد الرحمن عبد الخالق, ص (2)
 . 90 12رطبي, الجامع ألحكام القرآن, الق (3)
 .0انظر: أصول الدعوة إلى اهلل, عبد الرحمن عبد الخالق, ص  (0)
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 :لقااد أراد اهلل ساابحانه ماان الناااس جميعااًا فااي كاال زمااان ومكااان أن يعباادوه وحااده فقااال تعااالى        
  َِا النَّاُس لقد فهام تلاك اإلرادة علمااء اإلساالم حياث  (21)البقرة:آياه  اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذل َخَلَقُكمْ َيا َأيُّ

نقل القرطبي قولهم في المراد بالناس في هذه ا ية وهو على قولين أحدهما: الكفار الاذين لام يعبادوه 
إن  ة وللكاافرين بابتادائها,وثانيهما: بمنه عام في جميع الناس فيكون خطابه للمؤمنين باستدامة العباد

هذا الهدف الرئيس من أهداف الدعوة إلى اهلل نحو البشرية يترتب علياه جناة أو ناار بالنسابة ألولئاك 
قااال  (1)الناااس, ألن عبااادة اهلل وحااده طريااق إلااى الجنااة, وصاارف العبااادة إلااى غيااره طريااق إلااى النااار.

ًِا وَ تعاالي: ـا ُيْشـِرُكونَ َوَما ُأِمُروا َِالَّ ِلَيْعُبُدوا ََِل قاال  (31:آياه التوبة) اِحًدا اَل ََِلَه َِالَّ ُهـَو ُسـْبَحاَنُه َعمَّ
 (2)ية:" أمروا بعبادة اإلله الواحد" الشيخ عبد اهلل عزام في تفسير هذه ا 

النداء إلى الناس كلهم لعبادة ربهام الاذي خلقهام والاذين ويقول السيد قطب في تفسير ا ية "        
وللعبااادة هاادف لعلهاام ينتهااون إليااه  ... بااالخلق, فوجااب أن يتفاارد بالعبااادة دربهاام الااذي تفاار  ماان قاابلهم.

  (3)".ويحققوه

 ثانيًا : إظهار اإلسالم على غيره من األديان:

لقد وضع الشيخ عبد اهلل عزام نصب عينيه أن هاذا الادين منتصار وأن العاالم كلاه سيخضاع          
على الدعاة أن ينظروا إلى هذا الياوم بتفااؤل, ويجاب علاى الادعاة أن  إلى دولة الخالفة الراشدة, وأن

       (0)يعلموا  أن هذا الهدف ال يكون تحقيقه قريب, إال بمشاركة جميع الدعاة وتوحيد جهودهم.

بااين اهلل ساابحانه وتعااالى أن الهاادف ماان الاادعوة إلااى اهلل هااو إظهااار اإلسااالم علااى غيااره ماان         
إقامااة الخالفااة اإلسااالمية فااي األرض وأنااه خطااوة مفروضااة علااى المساالمين جميعااًا  األديااان, وماان ثاامّ 

ـْوا َفـِإنَّ اللَّـَه ِبَمـا َيْعَملُـوَن  َوَقاِتُلوُهمْ بقوله تعالى: َِ َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنةي َوَيُكوَن الد يُن ُكلُُّه ِللَِّه َفِإِن اْنَت
ـَرُه وقال سبحانه وتعالي: (39األنفال:أيه) َبِصير ِِ ُِـَدى َوِديـِن اْلَحـق  ِلُيْ  ُهَو الَّـِذل َأْرَسـَل َرُسـوَلُه ِباْل

يوض  الشيخ عبد اهلل هذه ا ية, أن هذا الادين   (33التوبة:آيه) َعَلى الد يِن ُكل ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشِرُكونَ 
لقاد أمرناا سابحانه  (5) المساتقبل لهاذا الادين.سينتصر على األديان كلها وأناه سايعم األرض كلهاا وأن 

                                                 

انظااااار: الطرياااااق إلاااااى جماعاااااة المسلمين,حساااااين بااااان محماااااد بااااان علاااااي جاااااابر, الطبعاااااة الثانياااااة, دار الوفااااااء,  (1)
 .125م, ص1981-ه1048المنصورة.

 .111في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص  (2)
 -انظاار: فااي ظااالل القاارآن, ساايد قطااب إبااراهيم حسااين الشاااربي, الطبعااة السااابعة عشاار, دار الشااروق, بيااروت (3)

 . 06 1ه,1012القاهرة, 
 .111انظر: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص  (0)
 .118انظر: المصدر السابق, ص (5)
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وتعااالى أن نجاهااد حتاااى ال يبقااى شااابرًا فااي األرض لااام يخضااع لكلمتاااه ألن ذلااك هاااو الساابيل الوحياااد 
 (1)إلنهاء فتنة المسلم عن دينه بمي شكل من أشكال الفتنة.

ِباْلَيْوِم اْْلِخِر َواَل ُيَحر ُموَن َما َحرََّم اللَّـُه  َقاِتُلوا الَِّذيَن اَل ُيْإِمُنوَن ِباللَِّه َواَل  قال سبحانه وتعالي      
ــق   ــَن اْلَح ــِديُنوَن ِدي ــوُلُه َواَل َي لقااد فساار الشاايخ عبااد اهلل عاازام هااذه ا يااة أن اهلل  (29:آيااه التوبة) َوَرُس

حقاق الحق في األرض, األول: انهم ال يؤمنون باهلل  تعالى وضع ثالثة مبررات لقتال أهل الكتاب وا 
 (2) أنهم ال يدينون دين الحق. :والثاني: أنهم ال يحرمون ما حرم اهلل, والثالث ,واليوم األخر

 ثالثًا: تحقيق السعادة للبشرية وعمارة األرض بالخير:

, تمااام الخياار وكمالااه ىاإلنسااان إلاابصاال توتحاااول أن  ,تهاادف الاادعوة اإلسااالمية إلااى الخياار       
منهااا لااه هدفااه الخاااص لتصاال فااي النهايااة إلااى الهاادف الاارئيس  كاال فشاارعت ألجلااه كثياار ماان التعاااليم

  (3).تحقيق السعادة ونشر اإلسالموهو  لمتبعيها اإلسالمية الذي ترجوه الدعوة
لقاااد كاااان الشااايخ عباااد اهلل عااازام مطمااائن بااامن الااادين اإلساااالمي هاااو الورياااث الوحياااد ألنظماااة        

عاة المخلصاون قاادرون علاى تحقياق الساعادة للنااس األرض الوضعية وال وريث إال اإلسالم, وأن الد
   (0) جميعًا بإقامة العدل وعدم الظلم بين الناس.

وتهدف الدعوة اإلسالمية إلى عمارة األرض بالخير والعمل الصال  ويدلل على ذلك قوله        
َِا الَِّذيَن  َمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا تعالى: الحج:آيه )َربَُّكْم َواْفَعُلوا اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ َيا َأيُّ

ومما ال شك فيه أن دعوة  (140) آل عمران :آيهَوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّةي َيْدُعوَن ََِلى اْلَخْيرِ وقال تعالى: .(11
َوَما  استفاد منها كل العالمين حتى الذين لم يؤمنوا باإلسالم كما قال سبحانه وتعالى:  الرسول

فإن تعاليم اإلسالم جاءت بالفضيلة واإلحسان, ونبذ  (141األنبياء:آيه )َأْرَسْلَناَ  َِالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ 
قامة العدل قد استفاد منها كثير من األمم والشعوب ,الظلم ن لم تدخل في اإلسالم ,وا  وقد أخذت  ,وا 

واستفاد الناس الت, فاستفادت بذلك فائدة دنيوية كثير من دول العالم نظام اإلسالم في المعام
 (5).الظلم عن النساء والعبيد والضعفاءبرفع اإلسالم جميعًا من 

                                                 

 . 32م, ص1990-ه1015انظر: جند اهلل ثقافة وأخالقًا, سعيد حوى, الطبعة األولى, دار السالم,  (1)
 .125انظر: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص  (2)
 –انظااار: الااادعوة اإلساااالمية أصاااولها ووساااائلها, أحماااد غلاااوش بااادون رقااام طبعاااة, دار الكتااااب المصاااري القااااهرة  (3)

 . 29ص م,1981-ه1399بيروت,
 . 181انظر: الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص (0)
 . 1-6انظر: أصول الدعوة إلى اهلل سبحانه وتعالى, عبد الرحمن عبد الخالق, ص  (5)
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ارة األرض الساااعادة للبشااارية وعمااا أن عااان تحقياااق -رحماااه اهلل –الشااايخ عباااد اهلل عااازام يااارى        
اسااية وهااي الوظيفااة األس بااالخير ال يتحقااق إال بإقامااة العاادل بااين الناااس ورفااع الظلاام عاان المظلااومين

ُُِم اْلِكتَاَب َواْلِميزَاَن ِلَيُقوَم النَّـاُس  :لقيام هذا الدين, قال تعاالى َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبي َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَع
َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشـَنآُن َقـْوٍم َأْن َصـدُّوُكْم َعـِن اْلَمْسـِجِد اْلَحـرَاِم َأْن  وقال تعالى: (25:آيه لحديدا)ِباْلِقْسطِ 

ــَه َِنَّ  ــوا اللَّ ــِم َواْلُعــْدَواِن َواتَُّق ْث ــى اإلِْ ــاَوُنوا َعَل ــر  َوالتَّْقــَوى َواَل َتَع ــى اْلِب ــاَوُنوا َعَل ــُدوا َوَتَع ــَه َشــِديُد َتْعَت  اللَّ
يبااين الشاايخ عبااد اهلل عاازام أن الاادين اإلسااالمي جاااء ليقاارر المقاصااد العامااة و  (2األنعام:آيااه )اْلِعَقــابِ 
وحاارص سااالم بمقاصااد كباارى إللقااد جاااء ا ,وأن ماان ال ياادركها ال ياادرك طبيعااة هااذا الاادين ,للشااريعة

قامة قرارها في األرض وعلى رأسهاإ الدين على  (1).العدل بين الناس رفع الظلم وا 
 
 

                                                 

 . 261-266انظر في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص  (1)
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 المطلب الثاني:
 األهداف الخاصة للدعوة. 

 أواًل: إيجاد المؤمن الصالح:
إن الاادين اإلسااالمي ضاارورة لإلنسااان, وأساااس لقيااام المجتمااع اإلنساااني, فااإذا تركاات الاانفس          

اإلنسانية لسجيتها دون وازع أو رادع الرتكبت كل ما يفسدها, فهي تواقاة لكال ماا يؤذيهاا وأماارة بكال 
ن كال  ما يسيء إليها, وكذلك فإنه وقاية للنفس من كل ما يفسدها وعالج لها من كل  ما يصيبها وا 

ما أمر به الدين إنما يحقق صاالحًا لإلنساان فاي دنيااه, ويكتاب لاه فاوزًا فاي أخاراه وكال ماا نهاى عناه 
تماعي بخلقه إنما ليدفع به أذًى أكيدًا عنه في حياته, ويسبب له نعيمًا مقيمًا بعد مماته, واإلنسان اج

   (1)والبد أن يعيش مع غيره بطبيعته.

أن الاادعوة اإلسااالمية  دعااوة عمليااة, وأن دياان اهلل  -رحمااه اهلل –يبااين الشاايخ عبااد اهلل عاازام         
عااز وجاال دعااوة مرحليااة, يباادأ اإلنسااان بنفسااه يهااذبها ويربيهااا, ثاام ينطلااق لاايعلم غيااره, وأن المرحلااة 

ويااتعلم أمااور دينااه,  تلداعيااة نفساه بااتعلم األخااالق, وأدب المعااامالاألولاى هااي أهاام المراحاال يصاابغ ا
وأن يصبر على إصالح النفس البشرية, ذلك وحيث أن اإلنسان أساس المجتمع فإن صال  اإلنساان 

       (2) تصل  أسرته, ومن ثم  مجتمعه.

يكاون بداياة البنااء فمن أهداف الدعوة اإلسالمية بناء الفرد المسلم على قواعاد ساليمة بحياث          
ومان  فهداية مؤمن واحاد تحقاق هادف عظايم مان أهاداف الادعوة اإلساالميةلألسرة ومن ثم المجتمع, 

ار ) : يقول الرساول (3).أهداف الرساالت َواللَّاه أَلَن َيه اِدَي اللَّاُه ِبهُاَداك َرُجااًل َواحاًدا َخي اَر لَاك ِمان ُحم 
  (0).(النََّعم

األساااس أهميااة ا يااات القرآنيااة شاارحه ماان خااالل  -رحمااه اهلل –يوضاا  الشاايخ عبااد اهلل عاازام
هذا الصرح  اإلسالمي الكبير والممتد إلى ياوم القياماة, والاذي يتمثال فاي  الذي بنى عليه الرسول 

َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمـْإِمِنيَن َِْذ َبَعـَث  إيجاد الرجل الصال  الذي ينبني عليه المجتمع, فقال تعالى:
ْن َكـفِ  ُِـُم اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمـَة َواِا ْم َوُيَعل ُم ِِ ْم  َياِتـِه َوُيـَزك ي ِِ ْم َيْتلُـو َعَلـْي ِِ ْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسـ ِِ اُنوا ِمـْن َقْبـُل ي

                                                 

  .19-18صرة, بدون رقم وتاريخ طبعة, القاه الشعب,د الرزاق نوفل, مطبعة دار عبانظر: الدعوة اإلسالمية, (1)
  .55-05انظر: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص  (2)
 .5انظر: أصول الدعوة إلى اهلل سبحانه وتعالى, عبد الرحمن عبد الخالق, ص (3)
 .  92 14 ,2120الناس إلى اإلسالم, حديث رقم  صحي  البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب دعاء النبي  (0)
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علاى الكتااب وهاو تربيتاه يجب أن تقتصر الصال   الرجلبناء لو  (160آل عمران:آيه)َلِفي َضاَلٍل ُمِبينٍ 
لصاالح األماة  مان النبايوالحكمة وهي السنة النبوياة, وأن هاذا البنااء كاان مقصاودًا  ,القرآن الكريم

 (1)من بعده.

باين النااس يتحادد فاي ثالثاة  : بامن عمال الرساول -رحماه اهلل –ذكر الشايخ محماد الغزالاي         
واًل ِمْنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرسُ عناصر متماسكة إليجاد المؤمن الصال  في قوله تعالى: 

  .(151البقرة:آيه) َياِتَنا َوُيَزك يُكْم َوُيَعل ُمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعل ُمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ 

العنصاار األول: تااالوة آيااات اهلل, حيااث أن الااوحي األعلااى هااو دعامااة البنااائين النفسااي واالجتماااعي, 
 الرجل يبنيه اإلسالم بنيات الوحي الحق, كتاب ال يمتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه. 
والتربيااة والعنصاار الثاااني: التزكيااة, وهااي أقاارب الكلمااات وأدلهااا إلااى معنااى التربيااة, باال تكاااد التزكيااة 

 تترادفان في إصالح النفس, وتهذيب الطباع.

العنصاار الثالااث: التعلاايم, وتعنااي بااه ا يااة هااو تنااوير الااذهن بمااا يفتقاار إليااه ماان هاادايات كثياارة فااي 
عاااالمي الغياااب والشاااهادة, والقااارآن الكاااريم كتااااب تضااامن علوماااًا إنساااانية شاااتى فاااي العقائاااد والتشاااريع 

  (2)والتاريخ واألخالق.

بد من صياغة اإلنسان نفسه, وصياغة شخصيته صياغة إسالمية, وأن تكون مستجمعة فال        
لألخااالق األساسااية والثقافيااة, وهااو بناااء اإلنسااان المساالم بناااءًا أخالقيااًا, وهااذا هااو الهاادف األول الااذي 
 يجب أن يتم التركيز عليه, وهو يجب أن يحيى اإلنسان المسلم بالعلم والتربياة وبادون ذلاك ال يحقاق

   (3)شيئ.
أن أهميااة البناااء الشخصااي للفاارد, يكااون فااي إطااار  -رحمااه اهلل –يعااد الشاايخ عبااد اهلل عاازام        

االحتضاان الطويال للفارد فاي محاضان التربياة, ثام البنااء الروحااني بالقياام والصايام والطاعاات, لكاي 
 (0)تخرج نماذج صلبة مثل الصحابة الكرام, يعتمد عليهم في مستقبل هذا الدين.

أهااداف دعوتااه المنتشاارة فااي العااالم وهااي جماعااة  -رحمااه اهلل –لقااد بااين الشااهيد حساان البنااا        
اإلخااوان المساالمين وتعتباار ماان الجماعااات التااي تحماال لااواء الاادعوة فااي العااالم, وماان األهااداف التااي 

                                                 

 . 5 1انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (1)
-ه1021انظاار: الاادعوة اإلسااالمية فااي القاارن الحااالي, محمااد الغزالااي, الطبعااة األولااى, دار الشااروق, القاااهرة,  (2)

 .160م ص2444
 .33-32انظر: جند اهلل ثقافة وأخالقًا, سعيد حوى,  (3)
 .11 1جهادية والبناء, عبد اهلل عزام, انظر: في التربية ال (0)
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ن اإلساالم يرياد  مان الفارد وجادانًا وضعها بناء الفرد المسلم وجعله نموذجًا قائمًا بما يريده اإلساالم "وا 
رادة جازماة ال تضاعف  دراكاًا صاحيحًا يتصاور الصاواب والخطام, وا  ومشاعر يتذوق الجمال والقب , وا 
وال تلااين أمااام الحااق, وجساامًا سااليمًا يقااوم بمعباااء الوجبااات اإلنسااانية حااق القيااام ويصااب  أداة صااالحة 

ى على أفضل صفات األخالق لتحقيق اإلرادة الصالحة وينصر الحق والخير" فيكون اإلنسان قد ترب
  (1).وأرقى وجدان في العبادة والتقرب وأوسع علمًا وثقافة

بناء الشخصية المسلمة يتمثل في تنمية قدراتها الروحية والعقلية والبدنية, فتنمية الروح تكاون        
ى العمل الصال  باإليمان, وتنمية العقل تكون بالتفكر والتممل, وتنمية البدن بالقوة, وتنمية النفس عل

  (2)وفعل الخيرات واإلبعاد عن عمل الشر والسوء.

 ثانيًا: بناء األسرة المسلمة الملتزمة: 
فقااال مساالمة فياادعوها إلااى الهدايااة الصااال  البااد ماان الاازواج لبناااء أساارة  إيجاااد المااؤمنبعااد         
َِا الَِّذيَن  َمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم تعالى  صاياغة انطالقاا مان ا ياة يبادأ ب (6التحريم:آياه) َوَأْهِليُكْم َنـارًاَيا َأيُّ

 ,أسرته صبغة إساالمية يغارس فايهم القايم الساامية والمباادئ الرفيعاة التاي دعاا إليهاا اإلساالم الحنياف
  (3).ويجسدها في حياته مع كل الخلق ,فيتشبع بها

وأهاال بيتااه تربيااة  أساارتهبناااء وتربيااة علااى  –رحمااه اهلل  –لقااد حاارص الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
إسالمية, فكان يتابع أهل البيت في التسابق علاى الصاالة فاي المساجد, ويخاص مانهم صاالة الفجار 
ودائمااًا مااا يجمعهاام علااى قااراءة القااران الكااريم بعااد الصااالة فااي بيتااه يعلمهاام األحكااام والتفسااير والفقااه 

   (0) دأ ببناء األسرة المسلمة.وأحكام الجهاد, إيمانًا منه بمن بناء المجتمع يب

إن قواعااد التربيااة واألخااالق تنبااع ماان التاازام األساارة بماانهج القاارآن والساانة ويتاامثر بهااا األفااراد         
 ويترتب عليها صالح أو فساد ما بعدها من بناء  مجتمع إسالمي, فاألفراد يجب أن يتربوا فاي أسارة

         (5)والعقلية والبدنية واالجتماعية.الروحية و  متكاملة في جميع الجوانب الشخصية

                                                 

م, 2442-ه1022بناااااا, الطبعاااااة األولاااااى, دار الدعوة,اإلساااااكندرية,مجموعاااااة رساااااائل اإلماااااام الشاااااهيد حسااااان ال (1)
 .129ص
م, 1999انظاار: أساااليب الاادعوة واإلرشاااد, محمااد أمااين بنااي عااامر, مركااز كناااري للخاادمات الطالبيااة, عمااان,  (2)

 .11ص
 .123الطريق إلى جماعة المسلمين, حسين جابر, ص ,33انظر: جند اهلل ثقافة وأخالقًا, سعيد حوى, ص (3)
 .241انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص (0)
 .11انظر: أساليب الدعوة واإلرشاد, محمد أمين بني عامر, ص (5)
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الناافع الادور الكبيار واألثار  لاه سيكون للهادف األولفاألسرة هي المحضن الطبيعي لألفراد و          
وهماا  ,فاإذا صال  الرجال صالحت المارأة ,مجموعاة مان األفاراد األسارة في إصالح األسرة وخاصة أن

سالم إلذجيًا وفق القواعد التي وضعها اإلسالم, وقد وضع اواستطاع أن يكون بيتًا نمو  ,عماد األسرة
سااالم قضااايا كثياارة إلوعااالج ا ,قواعااد البياات حيااث وجااه الشااباب إلااى حساان االختيااار وبااين الواجبااات

  (1).يعترض الحياة الزوجية والمشاكل فيها منها ما

أسرته على الترفع عن متاع الدنيا الزائل فكان  –رحمه اهلل  –بنى الشيخ عبد اهلل عزام لقد         
ويطم   ال يبالي بالعيش في الفقر الخشونة بهدف ثَقِل نفسه وأبنائه وزوجته على مواجهة الصعاب

بإيصالهم بحبل اهلل والدار ا خرة, وحب التضحية لهذا الدين, إيمانًا منه بمن البناء إن كان متين 
 ( 2).األهواء والشهواتيصمد في مواجهة عواصف التغيرات 

 ثالثًا: بناء المجتمع المسلم واألمة المسلمة:

الجمياع  ةمساؤولي التاي تقاوم علاى الفضايلة وتحاارب الرذيلاة هايالمسالم  واألمة بناء المجتمع        
ََِداَء َعَلى النَّـاسِ وَكَذِلَ  َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا :التختص بالدعاة فقط تحقيقًا لقوله تعالى  ُش

فالشهادة مقام رفيع اختص به اهلل تعالى أماة اإلساالم فعلاى كال فارد أن يستشاعر قادر  (103:آيهالبقرة)
المساائولية الملقاااة علااى عاتقيااه فيقاايم الحجااة علااى الناااس, ويباارئ ذمتااه أمااام اهلل وهااذا المجتمااع المااراد 

ومجسااادًا لألخاااالق اإلساااالمية فاااي عالقاتاااه,  بنااااؤه يحاااب أن يكاااون منضااابطًا بالشااارع فاااي معامالتاااه,
  (3)تسوده المودة, وتغيب عنه األنانية, شعاره التوحيد, وال يرضى بالوثنية وال بالظلم.

أن بنااااء المجتماااع المسااالم يعتماااد علاااى االحتااارام  -رحماااه اهلل –يعتبااار الشااايخ عباااد اهلل عااازام        
المتبادل باين النااس والتعامال بامخالق اإلساالم الحسانة, وأال يحقار أحادًا مان المسالمين, ماثال: ينظار 

لعااادات تفكااك إليااة بسااخرية أو ازدراء أو احتقااار وأال يطلااق لسااانه بالنميمااة والهمااز واللمااز فااإن هااذه ا
    (0)األحقاد.المجتمع وتستشري فيه 

فااالمجتمع المساالم هااو الااذي يحماال اإلسااالم دعااوة وساالوكًا بحيااث تاارى البشاارية حقيقااة اإلسااالم        
  (5)الحنيف وهو يمثل الصورة النموذجية المتحركة على أرض الواقع.

                                                 

 .134حسن البنا, ص مجموعة رسائل اإلمام الشهيدانظر:  (1)
 .51الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, د. فايز عزام ص ( انظر: 2)

 .11انظر: أساليب الدعوة واإلرشاد, محمد أمين بني عامر, ص (3)
 .23 1في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, انظر:  (0)
 .123انظر: الطريق إلى جماعة المسلمين, حسين جابر, ص (5)



122 
 

ذا صلحت األسرة فقد صل  المجتمع الذي هو عبارة عن مجموعة من األسر فإنما األسرة          وا 
السعيدة فعقد بين  مة, وقد وضع اإلسالم للمجتمع واألمة قواعد للحياة االجتماعيةنموذج مصغر لأل
األخااوة واإليثااار وقضااى اإلسااالم علااى كاال مااا يماازق هااذه الااروابط أو يضااعفها, وحاادد أبنائهااا أواصاار 

اإلسالم الواجبات والحقوق والعالقات والِصالة داخل األسرة والتي بناها على الحب واإليثاار واألخاوة 
وبقااي عليهااا الثااواب والعقاااب, ولاام يجعاال ألحااد علااى أحااد فضاااًل إال بااالتقوى فااال ساايد وال مسااود وال 
نمااا يتفااوتون باألعماال الصاالحة, لقاد عاالج اإلسااالم  أماراء وال عبياد فالنااس كلهام كمسانان المشاط, وا 

 (1)المشاكل االجتماعية بالوقاية وباالستئصال فكل مشكلة اجتماعية عنده دواء لها.

فاألماة اإلساالمية الياوم بواقعهاا  ومهاام صاعبة عااتق الادعوة اإلساالمية حمال كبياريقع على           
وبعياادة عاان حقيقااة اإلسااالم المتمثلااة فااي صااالتها  ,عاان حقيقااة اإليمااان بربهااابعااد الحااالي بعياادة كاال ال

علااى الاادعوة ويجااب , وزكاتهااا وصااومها وحجهااا وبعياادة عاان أحكااام اإلسااالم وتعاليمااه شااريعة وقانوناااً 
اإلسااالمية أن تجعاال هاادفها األساسااي هااو إعااادة األمااة المساالمة أفاارادًا وأساارًا ومجتمعااات إلااى حقيقااة 

سااالم وتطالبهااا بالاادخول فااي إلثاام تنتقاال بعااد ذلااك إلااى البشاارية كافااة لتعاارض عليهااا ا ,دينهااا الحنيااف
 (2).تخضع ألحكامه السلم كافة أو

مااااع اإلسااااالمي بناااااءًا صااااحيحًا يعتمااااد علااااى االهتمااااام حاااارص علااااى بناااااء المجت إن اإلسااااالم        
بااالجوهر قباال المظهاار يريااد أن يبنااي صاارحًا متماسااكًا, واهااتم اإلسااالم واعتنااي بالجااذور ألن الشااعائر 
والشرائع والقوانين ال يمكن أن تستمر مستقيمة في نفس المسلم, أو في نفس األسرة أو المجتمع, ماا 

  (3)ة تحمل هذا المجموع الظاهر.لم يكن لها في األعماق جذور ضارب

  

                                                 

 .134مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا, صانظر:  (1)
 .120انظر: الطريق إلى جماعة المسلمين, حسين جابر, ص (2)
 .2 2في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  انظر: (3)
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 :وسائل الدعوة
 تعاالى عبااده بمباشارة راهلل تعالى أنَّ المقاصد ال تحصل إال بالوسائل, لذلك أمسنة  إن من        
ـا اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن قُـوٍَّة  :واتخاذ األسباب الموصلة إلى مقاصدها, فقال سبحانهالوسائل  ُِْم مَّ َوَأِعدُّوْا َل

فاي وثبات فاي العقاول,  ورساخوقاد اساتقر هاذا األمار فاي الفطار,  (64:آياهاألنفال)  َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيلِ 
إلااى  ةاألسااباب الموصاال رال يباشااالاادين والاادنيا, وأصااب  ماان  ة, وقاماات عليااه شااؤونيالماادارك السااو 

 (1)اإلدراك. مراداته ُينسب إلى ضروب العبث َوِقّلة

فالبااد لإلنسااان فااي ساابيل تحقيااق أهدافااه والوصااول إلااى غاياتااه ماان اسااتخدام الوسااائل التااي        
تعينه على ذلك فإن اهلل سبحانه وتعاالى قاد رباط األساباب بالمساببات وأمار باألخاذ بالوساائل المؤدياة 

َِا الَِّذيَن  َمُنوا اتَُّقوا اللََّه َواْبَتُغوا َِ إلى الغايات فقال وتعالى  وقاال   (35المائدة:آيه) َلْيِه اْلَوِسيَلةَ َيا َأيُّ
ــْم َأْقــَرُب َوَيْرُجــوَن َرْحَمَتــُه َوَيَخــاُفونَ  :تعااالى ُِ ــُم اْلَوِســيَلَة َأيُّ ِِ  ُأوَلِئــَ  الَّــِذيَن َيــْدُعوَن َيْبَتُغــوَن ََِلــى َرب 

الوسيلة التي تقاربهم  ء أولى بابتغافالدعاة إلى اهلل (51اإلسراء:آيه)َعَذاَبُه َِنَّ َعَذاَب َرب َ  َكاَن َمْحُذورًا
     (2)إلى اهلل وتصل بدعوتهم إلى الناس, حيث جعل اهلل من سنن الهداية إرسال الرسل وتنزيل الكتب.

يجاااب أن يعلااام الااادعاة أن وساااائل تبلياااغ الااادعوة فاااي أذهاااان النااااس قاااد تغيااارت نتيجاااة التقااادم        
حيث تقدمت العلوم وتوفرت وسائل جديدة لم تكان المدني والحضاري وخاصة في عصرنا الحاضر, 

متااوفرة ماان قباال, فعلااى الاادعاة أن يسااتعملوا هااذه الوسااائل كافااة لتوضااي  دعااوتهم ونقلهااا إلااى الناااس 
 (3)جميعًا.

م إلاااى قسااامين وساااائل ساااومااان خاااالل التعااارف علاااى الوساااائل تباااين أن الوساااائل الدعوياااة تنق       
 بتقسيم كل نوع في مطلب من أجل التوضي . وسيقوم الباحث  معنوية ووسائل مادية

  

                                                 

 .0انظر: الوسائل الدعوية,أحمد بن عبد العزيز الحمدان, بدون تاريخ ورقم الطبعة, ص (1)
ر: المدخل إلى علم الدعوة دراسة, منهجية شاملة لتاريخ الدعوة واصولها ومناهجها وأساليبها ووسائلها انظ (2)

-ه1012ومشكالتها في ضوء النقل والعقل, محمد أبو الفت  البيانوني, الطبعة األولى, مؤسسة الرسالة, بيروت, 
 . 282م, ص1991

بدون رقم طبعة, مركز كناري للخدمات  محمد بني عامر,انظر: أساليب الدعوة واإلرشاد, محمد أمين  (3)
 .105م, ص1999الطالبية, عمان, 
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 المطلب األول:
 الوسائل المعنوية  

لاايس غريبااًا أن يكااون جاازًء ماان الوسااائل الدعويااة معنويااًا قااد يكااون الداعيااة مااارس فااي حياتااه          
 أكثر من وسيلة فالبد للداعية أن يتقن الوسائل الدعوية الضرورية لتبليغ دعوته. 

فالوسائل المعنوية هي " جميع ما يعين الداعية على دعوته من أمور قلبية أو فكرية, وذلك          
نمااااا تعاااارف  كالصااافات الحمياااادة واألخااااالق الكريمااااة وماااا إلااااى ذلااااك ماااان أماااور ال تحااااس وال تلمااااس وا 

 (1)بنثارها".

اإلسااالم ومان هااذه الوسااائل الدعويااة المعنويااة التخلااق بااألخالق الحساانة التااي تعاارض جمااال          
ومحاسنه وتحبب الناس باإلسالم واألخالق الحسنة, ومنها الصدق والجود والكرم والشجاعة واإلقادام 

   (2)والصبر والحلم.

الكريماة  قويشير الباحث بمنه ذكر فاي الفصال األول مان الرساالة الصافات الحميادة واألخاال         
ن هذا النوع من ال وسائل كثيرُة جدًا, وسيقتصر الباحث باإلشارة في شخصية الشيخ عبد اهلل عزام, وا 
 إلى نموذج من الوسائل المعنوية وهي وسيلة الصبر.

 :وسيلة الصبر
لطرق إن الصبر من أبرز الوسائل التي يحتاج إليها الدعاة في طريق دعوتهم ومن أعظم ا         

ــا الَّــِذيَن : تعااالىالصاابر فقااال بقااد أماار اهلل عااز وجاال عبااادة الموصاالة إلااى الفااالح والنجاااح,  َِ ــا َأيُّ َي
َوِلَرب َ   :وقوله تعاالى (244:آيهآل عمران) َمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ 

ـا ُنِرَينَّـَ   وقوله تعاالى: (1:آيهالمدثر)َفاْصِبرْ  َْ الَّـِذل َنِعـُدُهْم َأْو َفاْصـِبْر َِنَّ َوْعـَد اللَّـِه َحـقإ َفِإمَّ َبْعـ
وبااين ساابحانه وتعااالى أن الصاابر ساابيل األنبياااء والرساال ماان  (11:آيااهغافر)َنَتَوفََّينَّــَ  َفِإَلْيَنــا ُيْرَجُعــونَ 

  (3).(35األحقاف:آيه )...َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسلِ  :قبله فقال تعالى
  (0)"البالء يصبر عليه المؤمن والكافر وال يصبر على العافية إال الصديقون"ويقول بعض السلف 

 

                                                 

 . 283المدخل إلى علم الدعوة, محمد أبو الفت  البيانوني, ص (1)
 . 342-341انظر: المرجع السابق, ص (2)
 . 342-341انظر: المرجع السابق نفسه, ص (3)
 ,حمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةم, عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينانظر:  (0)

 .60, صم1989-ها1049المملكة العربية السعودية,  ,دار ابن كثير, دمشق, بيروت ,الطبعة الثالثة
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 مكانة الصبر:
 الالزماااة لنجااااح ا مااار باااالمعروف والنااااهي عااان المنكااار,الحميااادة مااان الصااافات  إن الصااابر        

 وهو فضيلة من الفضائل التي حاث عليهاا القارآن الكاريم فاي ويحفظ الداعية من كيد العداء ومكرهم,
 الداعياة المسالم إن ,أكثر من آية حتى وردت مادة )ص. ب. ر( في القرآن في مائاة وثالثاة موضاع

نصااب نفسااه لبيااان الحااق والحااق ال يرضااي كاال الناااس, لااذا فإنااه يتعاارض لااألذى مماان ال يرضاايهم 
الحااق, فااال بااد لماان يقااوم بهااذه الفريضااة أن يكااون حليمااا صاابورا, فإنااه إن لاام يكاان كااذلك فربمااا يااؤول 

َوْأُمـــْر :به إلاااى فسااااد أكثااار مااان اإلصاااالح, ولاااذلك كانااات وصاااية لقماااان البناااه كماااا قاااال تعاااالىأسااالو 
فموصاه ( 11آيهلقمان:) ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَ  َِنَّ َذِلَ  ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ 

 (1).بالصبر مع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 أنواع الصبر:

يصاابر اإلنسااان علااى طاعااة اهلل ألن الطاعااة ثقيلااة  وهااو أن :علــى طاعــة اهللالصــبر : األولالنــوع 
علاى الانفس, وتصاعب علااى اإلنساان, وكاذلك ربماا تكااون ثقيلاة علاى البادن وكااذلك أيضاا يكاون فيهااا 
مشااقة ماان الناحيااة الماليااة؛ كمساااملة الزكاااة ومسااالة الحااج, فالطاعااات فيهاااا شاايء ماان المشااقة علاااى 

لي معاناة قا  .ل اهللالنفس والبدن, فتحتاج إلي صبر, وا 

الصاابر عاان محااارم اهلل بكااف اإلنسااان نفسااه عمااا حاارم اهلل  :محــارم اهلل الصــبر علــى: الثــانيالنــوع 
ي عليه, ألن النفس األماارة بالساوء تادعو إلاي الساوء, فيصابر اإلنساان نفساه, مثال الكاذب, والغاش فا

المعاصاااي  وماااا أشااابه ذلاااك مااان, والزناااا, وشااارب الخمااار, والسااارقة, المعاااامالت, وأكااال الماااال بالباطااال
فيحبس اإلنسان نفسه عنها حتى ال يفعلها, وهذا يحتاج أيضًا إلي معاناة, ويحتاج إلي كاف , الكثيرة

 النفس والهوى.

علاى اإلنساان مالئماة -عاز وجال -ألن أقادار اهلل: هو الصبر على أقدار اهلل المإلمـة: الثالثالنوع 
ومؤلمااة: بحيااث ال تالئاام اإلنسااان , عااات: تحتاااج إلااي الشااكر, والشااكر ماان الطاالمالئمااة, فومؤلمااة

ويبتلي في أهله, ويبتلي في مجتمعاه,  ,تكون مؤلمة؛ فيبتلي اإلنسان في بدنه, ويبتلي في ماله بفقده

                                                 

متطلبااات المحافظااة علااى نعمااة األماان واالسااتقرار , 183 2انظاار: فااي التربيااة الجهاديااة والبناااء, عبااد اهلل عاازام,  (1)
المااادخل إلاااى علااام  ,12, صم1991 -هاااا 1018الطبعاااة: األولاااى,  ,ساااليمان بااان عباااد الااارحمن الحقيااال ,بالدناااافاااي 

 .345-340المرجع السابق, ص ,342-341الدعوة, محمد أبو الفت  البيانوني, ص 
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وأنااواع الباليااا كثياارة تحتاااج إلااي صاابر ومعاناااة فيصاابر اإلنسااان نفسااه عمااا يحاارم عليااه ماان إظهااار 
 (1) .الجزع باللسان, أو بالقلب, أو بالجوارح

 :    د الصبرفوائ

عااان فوائاااد الصااابر, فالصااابر عااادد لاااه رب العااازة  -رحماااه اهلل –تحااادث الشااايخ عباااد اهلل عااازام        
ـــاِبُروَن َأْجـــَرُهْم ِبَغْيـــِر محاسااان إيجابياااات وفائااادة عااادة  وعلاااى رأساااهم قولاااه تعاااالى:  َِنََّمـــا ُيـــَوفَّى الصَّ

ن المالئكاة تساتعد لتالقاي هاؤالء  إن نهاياة الصابر هاي الفاوز العظايم بال (14آياه:)الزمار ِحَسـابٍ  وا 
ْم  وتسالم علايهم وتاذكرهم أن قياامهم  إنمااا هاو بسابب صابرهم قاال تعااالى: ِِ َواْلَماَلِئَكـُة َيـْدُخُلوَن َعَلــْي

   (2)(.23-20آيه:)الرعدَساَلمي َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّارِ  *ِمْن ُكل  َباٍب 

 أفضل أنواع الصبر:
الصاابر المتعلاااق باااالتكليف وهاااو األماار والنهاااى أفضااال مااان :"  -رحماااه اهلل –يقااول ابااان القااايم        

فاال باد لكال أحاد  ,ن هاذا الصابر يامتى باه البار الفااجر والماؤمن والكاافرإفا ,الصبر علاى مجارد القادر
فصابر أتبااع الرسال  والناواهي األواماروأماا الصابر علاى ًا, أو اضطرار  اً من الصبر على القدر اختيار 

فالصابر عان الحارام فاي  ,وكال صابر فاي محلاه وموضاعه أفضال ,وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلاك
  (3)".وعلى الطاعة في محلها أفضل ,أفضل محله

"الصبر علاي الطاعاات والصابر علاى المكااره أعظام أجارًا  -رحمه اهلل –ويقول عبد اهلل عزام        
برين أحب إلى اهلل  صبر مان يصابر افإن قيل أى الص: ويقول ابن القيم (0)من الصبر على البالء".

فقالاات طائفااة  ,قياال هااذا موضااع تنااازع فيااه الناااس أم صاابر ماان يصاابر عاان محارمااه  ,علااى أوامااره
وال يصابر  ,البار والفااجر فإن أعمال البار يفعلهاا ,وأصعب لمخالفات أفضل, ألنه أشقا الصبر عن

قالوا وألن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس وهاو  ,عن المخالفات إال الصديقون
                                                 

شااارح ريااااض , 68 1, المصااادر الساااابق, 186-185 2فاااي التربياااة الجهادياااة والبنااااء, عباااد اهلل عااازام, انظااار:  (1)
-112 1ه,1026,, الريااضطن للنشارو دار الا ,, بادون رقام طبعاةمحمد بن صال  بن محماد العثيماين ,الصالحين

ياك نستعين ,113 محمد بان أباي بكار بان أياوب بان ساعد شامس الادين ابان  ,مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 -هااا  1016 ,بيااروت –لكتاااب العرباايدار ا الطبعااة: الثالثااة, ,المحقااق: محمااد المعتصاام باااهلل البغاادادي,قاايم الجوزيااة 

 .151 156 2,م1996
 .183 2: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, انظر (2)
في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  ,36, صعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ابن قيم الجوزيةانظر:  (3)
1 14. 
  .181 2التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, في انظر:  (0)
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قالوا وألن ترك المحبوب الذى تحبه النفوس دليل على أن من ترك ألجلاه أحاب  ,أشق شىء وأفضله
فإنااه ال يسااتلزم ذلااك قااالوا وأيضااا فااالمروءة  ,بخااالف فعاال مااا يحبااه المحبااوب ,اليااه ماان نفسااه وهااواه

 (1)والفتوة كلها في هذا الصبر.
  

                                                 

 .31-36, صابن قيم الجوزية, عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينانظر:  (1)
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 المطلب الثاني:
 الوسائل المادية 

فااي مجموعااة الرسااائل: "وسااائل الدعايااة ا ن غيرهااا  -رحمااه اهلل –الشااهيد حساان البنااايقااول         
باألمس كذلك, فقد كانات دعاياة األماس كلماة تلقاى فاي خطباة أو اجتمااع أو كلماة تكتاب فاي رساالة 
أو خطاب, أما ا ن منشورات ومجاالت وجرائاد ورسااالت ومساارح وخيااالت, وقاد ذلال ذلاك كلاه فاي 

جااًل وفي بيوتهم ومتاجرهم ومصانعهم ومازارعهم, سبيل الوصول إلى قلوب الناس جميعهم, نساًء ور 
لذلك كان من واجب أهل الدعوة أن يحسانوا اساتخدام تلاك الوساائل جميعاًا حتاى يامتي عملهام بثمرتاه 

 (1)المطلوبة".

لقد عرف صاحب المدخل الوسائل المادية: هي "جميع ما يعين الداعية من أمور محسوسة         
ونظاااارًا لكثاااارة الوسااااائل الماديااااة وتنوعهااااا   (2)والحركااااة واألدوات واألعمااااال"أو ملموسااااة وذلااااك كااااالقول 

 فسيقوم الباحث بشرح جزء منها لإللمام بالموضوع.

 أواًل: التخطيط:

 تعريف التخطيط:
يقااال فااالن يخااط فااي األرض إذا كااان يفكاار فااي  ,التخطاايط بمعنااى التفكياارالتعريااف اللغااوي:   

نظااام  :ويسااتعمل التخطاايط بمااا يقاااارب معنااى التنظاايم يقااال (0).الطريقاااةويقااال بمعنااي  (3)أمااره وياادبره
 (5).نظم أمره اقامه ورتبه :ويقال ,بعضها على بعض فها وضمَّ األشياء ألَّ 

 التعريف االصطالحي: 

ويقابلاه  ,وضع الخطط والانظم لهاا"عرفه صاحب المدخل لعلم الدعوة التخطيط للدعوة يراد به       
 (6). أو غير متفق" متفقاً وقد يكون كاماًل أو قاصرًا,  ,رتجالية فيهاالالفوضى وا

                                                 

 11انظر: مجموعة رسائل اإلمام حسن البنا, ص (1)
 .283انظر: المدخل إلى علم الدعوة, محمد البيانوني, ص  (2)
 .288 2م, 2444انظر: لسان العرب, لإلمام الفضل جمال الدين إبن منظور,الطبعة األولى, بيروت لبنان, (3)
 . 141 5انظر: المرجع السابق,  (0)
انظر: المعجم الوسيط : قام بإخراجه مجموعة من العلماء, أحمد حسن الزيات, إبراهيم مصطفى, حامد عبد  (5)

 .933 2م, 1912-ه1392الثانية المكتبة اإلسالمية, تركيا,  القادر, محمد على النجار, الطبعة
 . 346المدخل إلى علم الدعوة, محمد البيانوني, ص  (6)
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: "بمناه هاو النظاام الواضا  الاذي يضاعه الادعاة عان علام وقصاد وقال الدكتور يحيى الدجني        
لتحقيق أهدافهم, أو تحديد األهداف في عمل معين, وتحدياد الوساائل الالزماة لتحقياق هاذه األهاداف 

    (1)تضحية". بمكبر كفاءة وأقل

 :أهمية التخطيط

تكمن أهمية التخطيط في حياة العااملين فاي حقال الادعوة اإلساالمية كوناه أمار الزم لتحقياق        
مقاصد الدعاة وبلوا أهدافهم وغاياتهم بمقصر السابل الممكناة وأقال الجهاد والتكلفاة, وهاو مااال تحققاه 

  (2).العشوائية واالرتجالية التي تصدر عن بعض الدعاة

 ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشـْرَعة...لقد  جعل اهلل لكل أمة شريعة ومنهاجًا تسير علية فقال تعالى:         
َِاًجـــ يقاااول صااااحب المااادخل لعلااام الااادعوة: إن المنهااااج هاااو الطرياااق والخطاااة  (08آياااه:)المائااادةاً َوِمْن
 ا واضااحاً ومساالكً  وساانة أي: طريقاااً ي ساابيال إلااى المقاصااد الصااحيحة, أويقااول اباان كثياار: (3)والنظااام.

  (0).بيناً 

" فقد سار في دعوته على خطة محكمة سواء  التخطيط كان له دور كبير في سيرة النبي       
لكال عهاد خطتاه المناسابة لاه مراعياًا فاي ذلاك  في العهد المكي أو العهد المادني, فقاد وضاع النباي
إلمكانيااات والواجبااات ناااظرًا فااي ذلااك إلااى المصااال  حااال الاادعوة والماادعوين ماان حولااه وموازنااًا بااين ا

  (5)القريبة والبعيدة للدعوة ".

أناااه كاااان يساااتخدم  التاااي تعكاااس التخطااايط وعااادم العشاااوائية فاااي سااايرة النبااايومااان الشاااواهد        
اإلحصااء لعااد جنااوده بماا يجعلااه علااى بيناة ماان قدرتااه فاي مواجهااة الخطااوب, ومان ثاام العماال لتااوفير 

  (6)األمان ألتباعه.

                                                 

م, 2441-ه1028الدعوة إلى اهلل أصولها ووسائلها وأساليبها, د. يحيى علي الدجني, الطبعة الثانية, أفاق, (1)
 .224ص 

 .224انظر: المرجع السابق, ص  (2)
 .341-346المدخل إلى علم الدعوة , محمد البيانوني, ص انظر:  (3)
 ,الثانية الطبعة محمد سالمةالمحقق: سامي بن  ,أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرتفسير القرآن العظيم,  (0)

 .129 3م, 1999 -ها 1024,دار طيبة للنشر والتوزيع
  .341المدخل إلى علم الدعوة , محمد البيانوني, ص  (5)
 .224انظر: الدعوة إلى اهلل أصولها ووسائلها وأساليبها, د. يحيى علي الدجني, ص  (6)
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, أحصاوا لاي كام يلفاظ اإلساالم): فقاال قاال : كناا ماع رساول اهلل  بن اليماان عن حذيفة         
ة   قال: إنكم ال تادرون لعلكام ئة إلى السبعمائام, أتخاف علينا ونحن ما بين الستفقلنا: يا رسول اهلل

 (1) (.ى جعل الرجل منا ال يصلي إال سراً : فابتلينا حتأن تبتلوا, قال

 مالمح التخطيط الدعول الناجح:

وحتااى يااؤدي التخطاايط الاادعوي وظيفتااه البااد ماان مالحظااة بعااض الضااوابط والتوصاايات فااي         
 -المرجوة عدة أمور:ذلك وينبغي للخطة كي تحقق أهدافها 

أن يكااون التخطاايط ماان أصااحاب االختصاااص والكفاااءة العلميااة والعمليااة فااي جميااع جوانااب  -
 الحياة.

أن يكاااون التخطااايط بعيااادًا عااان الفردياااة, وأن يكاااون بشاااكل جمااااعي لماااا لاااه مااان أهمياااة فاااي  -
 تصويب القرارات.

تاوازن, وأال يطغاى شايء أن يحقق التخطيط انسجامًا بين الواجبات واإلمكانيات, وأن يكاون  -
 على أخر.

 أاّل يكون التخطيط بناًء على ردود أفعال أو بالعواطف, ويكون بعيد عن األنانية والتعجل. -

أن يكااون التخطاايط مضاابوطًا باألحكااام الشاارعية, فااال يخااالف أدنااى حكاام شاارعي ماان القاارآن  -
 (2) والسنة.

 التخطيط في حياة الشيخ عبد اهلل عزام:

يعايش ويحارض ويهااجر جزافاًا أو بادون تخطايط؛  -رحماه اهلل –اهلل عازاملم يكن الشيخ عبد 
باال كااان يضااع الخطااط قباال الااذهاب إلااى أي مكااان, ويكااون األماار مدروسااًا لديااه ماان جميااع جوانبااه 
باإلضافة إلى الهمة العالية والعزيمة الصلبة مثاًل: فكرة إقامة مخيمات في مواقع الجهااد تعمقات فاي 

وعماال علااى تنفيااذها, وضااع لهااا أهااداف تسااير عليهااا, والتااي منهااا  -رحمااه اهلل –فكاار الشاايخ عبااد اهلل
زالاااة الخالفاااات, تعمياااق التحصااايل الثقاااافي لااادى المجاهااادين, ممارساااة  توحياااد صااافوف المجاهااادين وا 

حياء سنن القيام والصيام, والمحافظة على صلوات الجماعة.  (3)العبادات وا 
ير عليهااا المجاهاادون عناادما تطاام أقاادامهم لقااد وضااع الشاايخ عبااد اهلل عاازام خططااه التااي يساا

أرض الجهاد, وسعى بكل ما يملك من أجل تنفيذها والقياام بهاا, حياث باين ذلاك عملياًا رسام الطرياق 

                                                 

 .91 1, 290أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب اإليمان, باب اإلستسرار باإليمان, رقم الحديث  (1)
 .348انظر: المدخل إلى علم الدعوة, محمد البيانوني, ص  (2)
 .131-136 1انظر: لهيب المعركة, عبد اهلل عبد اهلل عزام,  (3)
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لهم والتي منها: نقل المعركة مان جهااد شاعب إلاى معركاة األماة اإلساالمية, رفاع المعنوياات وتجدياد 
 (1) عزيمة المجاهدين, تعليم المجاهدين.

 ثانيًا: وسيلة القول:

ــَق  :قااال تعااالى (2)"اً : "هااو كاال لفااظ قااال بااه اللسااان تامااًا كااان أو ناقصااتعريــف وســيلة القــول َخَل
ْنَساَن   (0-3)الرحمن:آيه َعلََّمُه اْلَبَيانَ  *اإلِْ

 أهمية وسيلة القول:
 -تبرز أهمية وسيلة القول من عدة وجوه:

 لناس إال من له سبب خرس أو نحوه.حيث أنها وسيلة فطرية متوفرة لدي جميع ا -

اهتمااااام القاااارآن الكااااريم بهااااذه الوساااايلة ولااااذلك ذكرهااااا كثياااارًا فااااي آيااااات القاااارآن فااااي جميااااع أحوالهااااا  -
 ومشتقاتها وتصرفاتها.

اسااتخدام جميااع األنبياااء والرساال علاايهم الصااالة والسااالم لهااذه الوساايلة مااع أقااوامهم, قااال تعااالى:  -
 َِ ُِمَوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل  .(0:آيه ابراهيم)الَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُيَبي َن َل

 (3)التي جمعت في كتب السنة والتي تمثل السنة القولية الشريفة. كثرة أقوال النبي  -

 ضوابط القول:
 البد لوسيلة الدعوة القولية من ضوابط من أجل أن تؤدي وظيفتها الدعوية. 

ــا الَّــِذيَن  َمُنــوا اتَّقُــوا اللَّــَه َوُقولُــوا َقــْواًل أن يكااون القااول مشااروعًا صااادقًا فقااال تعااالى:  - َِ َيــا َأيُّ
 .(14)األحزاب:آيه َسِديًدا

ُِـْم َوَلـْو ُكْنـَت َف ظـا َغِلـيَ  أن يكون القول لطيفاًا حسانًا قاال تعاالى:  - َفِبَمـا َرْحَمـٍة ِمـَن اللَّـِه ِلْنـَت َل
وا ِمْن َحْوِل َ  اْلَقْلبِ  ( 83)البقرة:آيه َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًناوقال تعالى: (158)آل عمران:آيه اَلْنَفضُّ

 .(00)طه:آيه َفُقواَل َلُه َقْواًل َلي ًنا َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى:وقال تعالى

َِا الَِّذيَن  َمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َمـا اَل َتْفَعلُـوَن أن يطابق القول العمل وال يخالفه قال تعالى:  -  *َيا َأيُّ
 .(3-2)الصف:آيه َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَِّه َأْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلونَ 

ُِمْ أن يكون القول بينًا واضحًا  -  .(0)إبراهيم:آيهَوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل َِالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُيَبي َن َل

                                                 

 .109 1انظر: لهيب المعركة, عبد اهلل عزام, (1)
 .221 12انظر: لسان العرب, إلبن منظور,  (2)
 .312-311انظر: المدخل إلى علم الدعوة, محمد البيانوني, ص  (3)
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أن يكون القول بعيدًا عن التقعقر بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغاة ودقاة األدب  -
 (1).العوام ةفي مخاطب

  :الخطبة من أشكال القول
: ماان الفعاال خطااب وهااي كااالم منثااور مسااجع ونحااوه والخطااب بفاات  الخاااء التعريااف اللغااوي للخطبااة

وقيل وهو الكالم المنثور يخاطب به ماتكلم فصاي  جمعاًا مان النااس  (2)وسكون الطاء األمر العظيم.
 (3).فقناعهم

بالغًا"التعريف االصطالحي:   (0).عرفها الماوردي " هي تمليف كالم يتضمن وعظًا وا 

 أهمية الخطبة:
مااان وساااائل االتصاااال العاماااة بالجمااااهير وهاااي مقيااادة فاااي  باعتبارهااااتبااارز أهمياااة الخطباااة         

قاات قصااير وبجهااد قلياال مااع جمهااور غفياار فهااي ماان و مخاطبااة وتوجيااه والتاامثير علااى الناااس وفااي 
 (5).الوسائل الجماعية الجماهيرية وليست من الوسائل الفردية

وة إلااى اهلل لقااد اسااتخدمت الخطابااة فااي الماضااي ومااا زالاات حتااى ا ن تسااتخدم وساايلة للاادع        
نهاااا تااادعو النااااس بشاااكل إ وهااي وسااايلة تربوياااة فاعلاااة فاااي تربياااة الجماعاااات وتوجيههاااا والتااامثير فيهاااا,

 (6).وتعالج مشاكل الناس وتوض  سياسات الحكم وترسي قواعده على الجهاد ضجماعي وتحر 

الاادعوة إلااى اهلل,  فكااان خطيبااًا  ماان أعااالمعلمااًا  -رحمااه اهلل –لقااد كااان الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
, وكااان الناااس يقبلااون علااى دروسااه ومواعظااه بالااذكر والموعظااة الحساانةالناااس يقاارع آذان , وواعظااا

 (1).وكان دائم الحديث في القضايا التي تهم الناس وخطبه المتميزة في األسلوب واألداء

                                                 

 .310-312انظر: المدخل إلى علم الدعوة, محمد البيانوني, ص  (1)
انظر: القاموس المحيط, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي, توثيق يوسف الشايخ البقااعي, دار الفكار,  (2)

 .16م ص 1995-ه1015بيروت, 
 .203 1انظر: المعجم الوسيط, قام به مجموعة من العلماء, ومنهم إبراهيم مصطفى , (3)
فقاااه الااادعوة وأسااااليبها, محماااود محماااد حماااودة و محماااد مطلاااق عسااااف, مؤسساااة الاااوراق للنشااار, عماااان األردن,  (0)

 .115, ص2444-ه1021
انظر: أسس في الدعوة ووسائل نشرها, د. محمد عبد القادر أبو فارس, بادون رقام طبعاة وتااريخ طبعاة, األردن  (5)

 .149عمان, ص 
 .113حمد حمودة و محمد مطلق عساف, صفقه الدعوة وأساليبها, محمود م (6)
 . 5-0انظر: الشهيد عزام  بين الميالد واالستشهاد , د. فايز عزام , ص (1)
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اإلماااام والخطياااب والمحاضااار  لقااد كاااان الشااايخ خطيباااًا بارعاااًا فاااي المسااااجد, حيثماااا حااال فهاااو        
كااان الشاايخ عبااد اهلل إذا خطااب فااي مسااجد جااذب  (1)والمتخصااص بااالتحريض علااى الجهاااد والاادعوة.

النااس جميعااًا وكاان ممياازًا فاي خطبااه ودروسااه, وكلهاا تتحاادث عان واقااع المسالمين فيتناااول قضاااياهم 
اعظ  المساجلة تام تفريغهاا فاي , ولديه مئات من الخطب والماو ويحللها ويربطها بزمن النبي محمد 

 (2)بجهد مركز الشهيد عزام اإلعالمي.كتب 

 :وسيلة )إقامة الجمعيات والمنظمات الدعوية( الوسائل المادية التطبيقية: ثالثًا

 (الجمعيات والمنظمات الدعوية):التعريف
  (3)".وعرفها صاحب المدخل "مجموعة من الناس التقت على هدف واحد ضمن إطار تنظيمي واحد

 :أنواعِا
وهااو مااا كااان لااه طااابع رساامي كالدولااة ومااا ينبثااق عنهااا مثاال رابطااة العااالم المن مــات الرســمية:  -أ

 .اإلسالمي في مكة المكرمة

, مثل جماعة اإلخاوان المسالمين التاي أنشااها وهو ما ليس لها طابع رسمي المن مات الشعبية: -ب
 (0)باكستان وغيرها.أفراد ولم تعترف بها الدولة, والجماعة اإلسالمية في 

 :أهمية الجماعات اإلسالمية

 .والهدف, والمضمون ,رز أهمية الجماعات من حيث, الشكلتب
فهي عمل جماعي وليس فرديًا وفضال العمال الجمااعي علاى العمال الفاردي ثابات  :من حيث الشكل

روى عمار  (143)آل عمران:آياه َتَفرَّقُـواَواْعَتِصُموا ِبَحْبـِل اللَّـِه َجِميًعـا َواَل بالكتاب والسنة قال تعالى:
ياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو ..):أنه قال عن النبي  بن الخطاب عليكم بالجماعة وا 

 (5).(..من االثنين أبعد, من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

                                                 

 .88الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد ,حسني جرار, ص انظر:  (1)
 م.2411 6 22,مقابلة محمود عزام بتاريخ (2)
 .333-332ي, ص المدخل إلى علم الدعوة , محمد البيانون (3)
 .333-332انظر: المرجع السابق, ص  (0)
أباو عيساى  . قال2491, 69 8, باب ما جاء في لزوم الجماعة, , كتاب الفتن عن رسول اهلل سنن الترمذي (5)

صاحي  وضاعيف سانن  انظار:, حاديث صاحي  رحماه اهلل: األلبااني, وقاال هذا حديث حسن صحي  غريب الترمذي:
 .165 5الترمذي, محمد ناصر الدين األلباني, 
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الجمااااعي يقاااوم علاااى ثالثاااة أساااس هاماااة التخطااايط,  : فاااإن مضااامون العمااال مـــن حيـــث المضـــمون
والتنظاايم, والتنفيااذ؛ ألن العماال الجماااعي أقاادر علااى الوصااول إلااى التخطاايط الكاماال وعلااى التطبيااق 

 .الصحي  للخطط والقيام بالمتابعة للخطط

ن الجماعااات اإلسااالمية تهاادف إلااى التعاااون علااى تحقيااق مرضاااة اهلل وتحقيااق إ: فاامــن حيــث الِــدف
َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبر  َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا   عز وجل هو أسمى أنواع البر يقول اهلل تعالى:مرضاة اهلل

ْثِم َواْلُعْدَوانِ   (1).(2:آيه المائدة)َعَلى اإلِْ

يعرف أهمية الجماعة في حياة الناس وما لها من دور  -رحمه اهلل –كان الشيخ عبد اهلل       
كبير في تجميع طاقات العمل فدعا أبناءه في وصيته التي كتبها آخر حياته على االلتزام  في 

وعمل في التي التزم بها وسار على خطاها,  جماعة إسالمية, وهي جماعة اإلخوان المسلمين
 (2)كنفها.

ماااة لأل الناااداءات والااادعوات عبااار مواعظاااه ومؤلفاتاااهاهلل  -اهللرحماااه  –لقاااد وجاااه الشااايخ عباااد       
وأن  ,باامن يكونااوا فااي جماعااة, وخااص فاايهم الشاابابالصاافوة ماان األمااة, خاطااب  ,إلسااالمية جمعاااءا

وأوصااااهم باااااللتزام  فاااي جماعاااة  (3).وأنهاااا تجماااع الجهاااود والقااادرات ,الجماعاااة تعاااين علاااى الطاعاااة
ولكان افات   ,"كان فاي جماعاةإسالمية مع الصبر على تكاليفها, وأنها مصدر لكل خير, حيث قاال: 

  (0)صدرك لتلقي الخير".

  
  

                                                 

 .331-335المدخل إلى علم الدعوة, محمد البيانوني, ص  (1)
 .11انظر: وصية الشهيد الدكتور عبد اهلل عزام وهكذا علمني الجهاد, جمعه ورتبه محمود سعيد عزام, ص  (2)
 .111-114في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص  :نظرا (3)
 .93صعبد اهلل عزام, في ظالل سورة التوبة,  (0)
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 المبحث الثالث:  
 أثر جهود عبد الله عزام الدعوية في العالم اإلسالمي 

 والدعاة. أثر جهوده الدعوهة على العلماء المطلب األول:

 المطلب الثاني: أثر جهوده الدعوهة على القادة و المجاهدهن.

 المطلب الثالث : أثر جهوده الدعوهة على عامة المسلمين.
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 المطلب األول:
  أثر جِوده الدعوية على العلماء والدعاة 

وكااان بمثاباااة قااادوة فااي الااادعوة والجهااااد  اً نموذجااا -رحمااه اهلل –عااازاملقااد كاااان الشاايخ عباااد اهلل        
عاادد ماان العلماااء والاادعاة, فماانهم ماان ألااف عنااه وخطااب  البااالغ فااي نفااوسكااان لااه األثاار وماانهم ماان 

عنه, وألقى دروسًا في سيرته الدعوية والجهادية, فمصب  الشايخ عباد اهلل بفضال نشااطه وتجارده فاي 
كباااار العلمااااء الاادعوة شخصاااية إسااالمية عالمياااة وقلعااة صااالبة يعجاااز عاان الوصاااول إليهااا كثيااار ماان 

   (1)والدعاة في العالم اإلسالمي.

 اء والدعاة بالشيخ عبد اهلل عزام.ج من تمثر العلمذوسيقوم الباحث بذكر نما 

 أحمد نوفل: أواًل: الدكتور
لقااد كااان الصااديق الحماايم والمقاارب للشاايخ عبااد اهلل عاازام, فكااان يالزمااه فااي كاال أماااكن الاادعوة  (1

, لقاد كاان فاي أفغانساتان كون معه هناك في مواقع الجهااديأن  والجهاد في األردن, وكان يتمنى
 (2)معجبًا في أعماله ودعوته وجهاده.

هاااو ماااداد السااالف الصاااال , والجسااار  -رحماااه اهلل –يااارى أحماااد نوفااال أن الشااايخ عباااد اهلل عااازام  (2
جاذبيته للناس وتمنى  به من شدة تمثرو  الواصل بين السلف الصال  والواقع الحاضر المعاصر,

األثر النافع بالخير والمحبة  باين إخواناه, وهاو حاي يارزق كاان يساتقطب , فكان له كان مثله لو
 (3)القلوب ويستجمع الطاقات والنفوس على حب الجهاد واالستشهاد.

وكاااان لاااه األثااار الواضااا  علاااى الدعياااة أحماااد نوفااال حياااث قاااال فياااه: " كلماتناااا الضاااعيفة أعجاااز  (3
من كلماتنا العاجزة  كم درس, وكم كتاب, وكام حاضار, وأضعف من أن تفيه حقه, منزلته أكبر 

ولكاان أعظاام محاضاارة ألقاهااا وأعظاام كتاااب ألفااه كااان كتاااب يااوم الجمعااة )يقصااد يااوم استشااهاده( 
أبلغ درس دّرسنا إياه, كان يوم الجمعة درس الشهادة الذي أعطاناا إيااه حاارًا نابضاَا دافقاَا, درس 

   (0)إلطالق".الجمعة الذي تلقيناه كان أبلغ درس على ا

                                                 

 .11انظر: الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, د. فايز عزام ص  (1)
 .341انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص  (2)
 .348انظر: المرجع السابق, ص  (3)
 .349المرجع السابق نفسه, ص  (0)
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 : الدكتور فايز سعيد عزام:ثانيًا
 لقد اظهر الدكتور فايز عزام مدى تمثره بشيخه وخاله الشيخ عبد اهلل عزام فقال:

"غرس في أعماق قلبي حب دراسة الشريعة وأنا صغير, وقد فكرت في دراستها وأنا طالب في  (1
  (1)الصف الثالث اإلعدادي" 

 (2).وكان النموذج الرائع في قول كلمة الحقفي الحق لقد تمثر بجراءته  (2

ودوره الماااؤثر فااااي إحياااااء روح  -رحمااااه اهلل –إعجاباااه بمواقااااف وصاااالبة الشاااايخ عبااااد اهلل عااازام (3
    (3).يد عزام بين الميالد واالستشهاد"ألف عنه كتابًا بعنوان "الشه الجهاد

 ثالثًا: األستاذ محمود سعيد عزام:
فاااي كثيااار مااان اإليجابيااااات  -رحمااااه اهلل –شااايخ عباااد اهلل عااازاماللقاااد تاااامثرت ب: " يقاااول محماااود عااازام
  :والتي منهاوالجهادية السلوكية والدعوية 

وكناااا نحتقاار صاااالتنا بصاااالته وقيامناااا  ,العباااادة وقيااام الليااال والخشااوع فااايتعلماات مناااه الصااابر  (1
 .بقيامة

وكيااف تعلماات منااه كيااف ُأناازل الناااس منااازلهم, والتسااام  مااع المخطاائ, وأن نحساان للمحساان,  (2
 نقيل ذوي الهيئات عثراتهم.

 .واألقاربتعلمت منه كثرة التواصل, وزيارة األرحام  (3

 تعلمت منه عدم االنتقام للنفس, ومحاربة الهوى والشهوات. (0

تمثرت بعطائه وتضحياته وتعلمت منه الجرأة والشجاعة, وحب العطاء وتبني المواقف الصعبة  (5
 في نصرت الحق وأهله.

 مخاطبة ا خرين. تعلمت منه السماحة في (6

ومن شدة ما تمثرت به قمت بجمع كتبه ومحاضراته وخطبه وندواته وطباعتها حتى أقدم شيء  (1
 (0)من الوفاء لخالي الشيخ عبد اهلل".

                                                 

 .1الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, د. فايز عزام, ص  (1)
 .5انظر: المرجع السابق, ص  (2)
 انظر: المرجع السابق نفسه. (3)
 م 2412 9 25مقابلة محمود سعيد عزام, بتاريخ  (0)
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 رابعًا: األستاذ محمد الحسن:
يقاااول محمااااد الحساااان: " تعلمااات منااااه الخشااااوع فاااي الصااااالة  وطااااول القياااام والتقاااارب إلااااى اهلل تعااااالي 

 واألعمال الصالحة.بالعبادات 

 وبالصبر عليهم. تعامل مع الناس باألخالق الحسنة تعلمت منه كيف أ (1

 تمثرت بكتاباته ومحاضراته وخطبه الجهادية وكان لها دور في صقل شخصيتي. (2

قدامه  (3   (1)".في المعارك وحبه للعطاء والتضحيةتمثرت بشجاعته وا 

  

                                                 

م وهو أحاد المجاهادين العارب فاي أفغانساتان, 2412  9  25مقابلة مع محمد الحسن أبو عبد الرحمن, بتاريخ  (1)
م, حاصل على ماجستير في الشريعة والقانون من الخرطاوم, تقابال ماع الشايخ 1953وهو فلسطيني من غزة, مواليد 
 في جدة وأفغانستان وباكستان.
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 المطلب الثاني:
 أثر جِوده الدعوية على القادة والمجاهدين 

 ر الواض  فايثألمثاًل في الجهاد والتضحية وله ا -رحمه اهلل –لقد كان الشيخ عبد اهلل عزام        
والقادوة الحسانة واإلخاالص المحباة أرساى بيانهم حياث  والمجاهادين فاي العاالم اإلساالمي نفوس القادة

 ألثر من أفواههم حينما يذكر أمامهم سيرة الشيخ عبد اهلل.جميع مواقع الجهاد وقد ظهر ذلك افي 

لقااد كاااان الشااايخ شخصاااية ماااؤثرة فاااي قلااوب جمياااع القاااادة فاااي أفغانساااتان, وجمياااع المجاهااادين        
العرب وغيرهم, لقد كانوا يهابونه ال  يعرف خوفًا أم احترامًا أم وجاًل, كان مثال األب الحناون والاذي 

ن أماار نفااذ أمااره, والعجيااب فااي األماار أن الشاايخ كااان كالمااه ملزمااًا للجميااع قااادة  إن تكلاام ساامع لااه, وا 
وجنااود, ال يجاارؤ أحااد علااى مراجعتااه فااي أي موضااوع ماان هيبتااه ومكانتااه, كااانوا يحترمونااه ويقاادرون 

(1)عمله.
  

 .-رحمه اهلل –وسيقوم الباحث بذكر من تمثر من القادة والمجاهدين بشخصية الشيخ عبد اهلل عزام

  (2).أمير الحزب اإلسالمي في أفغانستان األستاذ قلب الدين حكمتيار:أواًل: 
مان  مفاي حيااته -رحماه اهلل –ون واألفغاان مكاناة  الشايخ عباد اهلل عازامعارف القاادة األفغااني        

الزمااااوه فاااامحبوه و  ,لتفاااااني فااااي خدمااااة القضااااية األفغانيااااة, وااإلخااااالص والعماااال المتواصاااال والتضااااحية
 , فحكمتيار أفص  ما يجول بداخله عن الشيخ عبد اهلل. معرفة به عندما فقدوه اوازدادو  ,هواحترمو 

أناه ذات ياوم كاان فاي الجباال ماع  -رحماه اهلل –يقول محماود عازام: قاال لاي الشايخ عباد اهلل        
عبد  , قال الشيخالموقف الجميل بين هذين الرجلين, شهادة عمالق لعمالق وانظر إلى هذاحكمتيار 

                                                 

 ,61م, ص2442انظااار: والدة األفغاااان العااارب, عباااد اهلل أناااس, الطبعاااة األولاااى, دار السااااقي, بياااروت لبنااااان, (1)
 .2411 8 2بتاريخ  إتصال عبر الجوال, إبراهيم عبد اهلل عبد الرحمن,

م, عاش في قرية قندز وهي على الحدود األفغانية وكان مغرمًا بصنعة 1901قلب الدين حكمتيار ولد عام  (2)
ثم بكلية الهندسة في , ومن منذ صغرهوالده صيد األسماك وكان يعمل مع والده التحق حكمتيار بالمدرسة العسكرية 

م 1911م, تعرف على شباب التيار اإلسالمي بالجامعة وأصب  نشيط بينهم, اعتقل عام 1969جامعة كابول عام 
على خلفية قتل أحد الطالب الشيوعيين وامضى عامين في السجن وهرب من السجن وهاجر إلى باكستان وأسس 

فغانية وتولى الشؤون الداخلية والعسكرية لدي التنظيم ,وبعدها مع برهان الدين رباني تنظيم الجمعية اإلسالمية األ
 م موقع اإلسالم,2412 8 18, األنترنت, يوم السبت اختالفه مع رباني أسس الحزب اإلسالمي وأصب  قائدًا له

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc07.asp?DocID=49652&TypeID=7&T

abIndex=3 . 

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc07.asp?DocID=49652&TypeID=7&TabIndex=3
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc07.asp?DocID=49652&TypeID=7&TabIndex=3
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د األفغاني بعد انتصارنا  قلت : بم تفكر بعد الجها"حكمتيار قبل فترة قال لي -رحمه اهلل –اهلل عزام 
اهلل يفات  عليناا , لعال إلاى بالدناا : مهمتاي وأملاي الكبيار أن أوصالكم إلاى كابال منتصارين ثام نعاودله

حكام اإلساالمي ثام أذهاب معناا سانتين حتاى نقايم أركاان ال تبقاى ,: الثغارا نجاهاد فيهاا, قاال حكمتياار
يااك إلاى فلسااطين نقاتال فاي هاذا ماان شادة حباه وتاامثره بالشايخ يرياد مرافقتااه فاي جميااع  (1).فلساطين وا 

ناة الشايخ عباد اهلل بعاد مواقع الجهاد حتى ال يفارق أخالقه وأدبه ومعاملته, ويعبار حكمتياار عان مكا
 بمن األمة اإلسالمية  فقدت عظيمًا من عظمائها.استشهاده 

أنتم تبحثون عد استشهاد الشيخ عبد اهلل عزام, حكمتيار ب األستاذ: قال لي يقول محمود عزام       
 ال ,ليقاااود المجاهااادين العااارب علاااى أرض أفغانساااتان -رحماااه اهلل –عااان باااديل للشااايخ عباااد اهلل عااازام
   (2)ا الفراا الذي تركه الشيخ عبد اهلل.و يستطيع عشرة من القادة أن يملؤ 

 (3).برهان الدين رباني: أمير جمعية أفغانستان اإلسالمية الشيخثانيًا: 

 برهاااان الااادين -رحماااه اهلل –والنماااوذج الثااااني مااان القاااادة الاااذين تعلقاااوا بالشااايخ عباااد اهلل عااازام        
 وبخدمته للناس وللقضية األفغانية. خالصهبإرباني أحب الشيخ كثيرا وتمثر بمعمال الشيخ و 

        
  

                                                 

 م2411 8 2مقابلة محمود سعيد عزام , بتاريخ  (1)
 م2411 8 2مقابلة محمود سعيد عزام , بتاريخ  (2)
ينتمي إلى  ,والية بدخشانمركز  فيض آبادفي مدينة  م 1904ولد عام برهان الدين رباني بن محمد يوسف  (3)

بامدرسة أبي حنيفة بكابل, وبعد تخرجه من المدرسة انضم إلى  التحق ,السنية الطاجيكيةقبيلة اليفتليين ذات العرقية 
التحق  م1966م, وُعيِّن مدرًسا بها. في عام 1963م, وتخرج منها عام 1964جامعة "كابل" في كلية الشريعة عام 

يعة عاد بها إلى جامعة كابل ليدرس الشر  ,بجامعة األزهر وحصل منها على درجة الماجستير في الفلسفة اإلسالمية
ختارته الجمعية اإلسالمية ليكون رئيسا لها عام  ,اإلسالمية حاولت الشرطة األفغانية  1910وفي عام  ,1912وا 

لدولة هو ثاني رئيس , اعتقاله من داخل الحرم الجامعي, ولكن نج  في الهروب إلى الريف بمساعدة الطلبة
على  1996 سبتمبر 26, خرج من كابل في 1992بعد سقوط الحكم الشيوعي فيها في أبريل  كابلفي  المجاهدين
 تحالف المعارضة الشماليوهو يعتبر أحد أبرز زعماء , ظل ينتقل في واليات الشمال التابعة له ,طالبانيد حركة 
 ,2412 8 18األنترنت, يوم السبت م 2411سبتمبر 24, وقد اغتيل فيوالمعارض لطالبان السياسيين,

http://ar.wikipedia.org/wiki/ . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1940
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
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  ألنناا ,سامعت الشايخ ربااني يقاول : إن األعاداء يعرفاون قادتناا أكثار مناا :عزاميقول محمود 
إن أفغانساتان تبكاي علياه وكال بيات فاي أفغانساتان قاد  :نعرف قادتنا إال بعد أن يستشهدوا ثم قاال ال

  (1) نصب ممتمًا لفقدان الشيخ عبد اهلل لما له من األثر الواض  في خدمة الناس والدين.

كاان أحاد المشايعين ف -رحماه اهلل –حزن الشيخ رباني حزنًا شاديدًا بفقادان الشايخ عباد اهلل لقد        
ولكنهاا معبارة عان ماا  ,مثنى علاى الشايخ عباد اهلل وامتدحاه بكلماات ماوجزةفا ,قباره عنادوالقي كلماة له 

فامتدحه على جهده العظيم فاي تقرياب المجاهادين وتوحيادهم, وأن الشايخ عباد اهلل ال   يجول بخاطره
واعتباره العادو األوحاد للشايوعيين  يعرف الليل والنهار من العمل والتضحية لخدمة القضية األفغانياة,

والصاااهاينة وقاااال: لقاااد فقااادنا جساااده ولااام نفقاااد روحاااه, فهاااو حاااي بينناااا بحباااه وبدعوتاااه, وأن الااادعوة 
سااالمية لاام تمااوت, ألن الشاايخ عبااد اهلل ربااى جااياًل قويااًا بمخالقااه وأعمالااه, وأنهاام يسااتحقون النصاار اإل

  (2)والتمكين.

 (3). ”عبد رب الرسول سياف " رئيس حكومة المجاهدينالقائد  ثالثًا: 

األثار الواضا  فاي شخصاية القاادة األفغاان, حياث كاان  -رحماه اهلل –لقد كان لعباد اهلل عازام        
علااى الكاال, وكااانوا يقبلااون نصااائحه, ألنهاام يحبونااه, وكااان كثياارًا مااا يتشاااور  احترامااهالشاايخ يفاارض 

 ,لقد كان الشيخ له األثر الواض  على منهجية جهادهممعهم في المصال  العامة للقضية األفغانية, 
حلااول علااى القااادة المقترحااات و لهاام اليقاادمون  ,ى قااادة الجهااادجنبيااة علاااألوفااود الحيااث كاناات تقاادم 

المجاهااادين وبمجااارد أن يخااارج الوفاااد األجنباااي مااان بيااات القائاااد يااادخل الشااايخ عباااد اهلل عااازام يحااارض 
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نهضة الشباب المسلم". " بتهمة االنتماء لتنظيموذلك  م1910عام  اعتقل من ِقَبل البوليس األفغاني, بجامعة األزهر
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ويناقش القادة ويؤثر عليهم في أرائهم فسرعان ما تجدهم يخرجون بماؤتمرات صاحفية يفصاحون عان 
  (1)بالثوابت للقضية بدون مداهنة وال مهادنه.وهو التمسك  رأيهم من زيارة الوفد

 عنادفاي حفال التشايع  ةألقاى كلماو  ,-رحماه اهلل –لقد تملم القائاد ساياف بفقادان الشايخ عباد اهلل       
وعاهاد اهلل أن يساير علاى  ,وجهااده وصابره ودعوتاه اتهعلاى أعمالاه وتضاحي ىوأثناقبره امتدحه فيهاا 

استشهاده, وأن يكون وفيًا لاه فاي المحافظاة علاى المجاهادين الاذين كاانوا دربه وأن يحقق أهدافه بعد 
كنات أستصاغر نفساي , واهلل ثام واهلل, واهلل  ,هاذا البطال والتيعجز لساني عن ذكر بطامعه  وقال: "

ن الشيطان واألوضاع مهما كانت تحاول  ,أمامه وعندما أراه كنت أنسى كثيرًا من الهموم واألحزان وا 
 (2)".في سويداء القلوب اً من قلوبنا لم تكن تتمكن فإن حبه كان متمكن أن تسقط حبه

مصااايبة ألمااات بالعاااالم  -رحماااه اهلل –اعتبااار القائاااد ساااياف بااامن فقااادان الشااايخ عباااد اهلل عااازام       
: "سامعت الشايخ ساياف يقاول لقاد أحادث الشايخ عباد اهلل عازام ول محمود عازاميقاإلسالمي والعربي, 
العالم العربي واإلسالمي لماا لاه مان األثار فاي نفاوس النااس والقاادة والمجاهادين, ممتما على مستوى 

ن جبال أفغانستان ووديانها تعرف  لقد كنت أسمع أنيين وبكاء أبناء العالم اإلسالمي عبر الهاتف, وا 
  (3)الشيخ عبد اهلل عزام".

 محمد عبد الله صديقي:       رابعًا : المجاهد
بابًا في حياتنا المعاصرة يحبون شيخهم كحاب الشاباب الاذين شما رأيت " : ريقول حسني جرا       

ويقاااوم علاااى الفهااام واإلدراك والاااوعي  ,يماااانإليحبوناااه حباااًا ينباااع مااان ا ,ربااااهم الشااايخ عباااد اهلل عااازام
 (0)"يقتفون سيرته ويتمدبون أدبه ويجاهدون جهاده ,عن شيخهم كل شيءحفظون وي ,والبصيرة

فلاان  -رحمااه اهلل –يقااول المجاهااد محمااد عبااد اهلل صااديقي: "مهمااا تكلمنااا عاان الشاايخ عبااد اهلل       
نعطيااه حقااه"  بهااذه الكلمااات باادأ الحااديث عاان الشاايخ عبااد اهلل وتحاادث عاان أخالقااه, لقااد كااان خلقااه 

لقااء فاي القرآن وكان يصوم النهار, ويقوم الليل يؤثر في كل من قابله وعرفه, وأنه تمثر به من أول 
مؤتمر بالواليات المتحدة, وكانت له محاضرة تكلم فيها عان الجهااد, فمخاذ القلاوب, وتحادث بجراءتاه 
بوجاااود كباااار العلمااااء, ولااام يساااتطع أحاااد الااارد علياااة وخصوصاااًا فاااي فرضاااية الجهااااد فاااي أفغانساااتان, 

فكار بتفكيار وتحدث عن تمياز الشايخ عباد اهلل عان غياره مان العلمااء, وأناه عاالم يعمال بعلماه, وأناه ي
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الشباب فدائمًا ما يطرح مشاكل الشباب وقضاياهم وهمومهم, مما جعلاه أقارب إلاى القلاوب, لقاد كاان 
 (1) الشيخ جذابًا في حديثه, يجذب القلوب واألحاسيس لقد تمثر به كل من عرفة وعايشه.

                                                 

ه 1014 6 6ألربعااااء مقابلاااة ماااع الشااااب المجاهاااد محماااد عباااد اهلل صاااديقي فاااي بيتاااه فاااي بالدوحاااة مسااااء ياااوم ا (1)
 .301-304م نقاًل عن عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص 1994  1 3الموافق 
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 :"أبو جندل" عبد الرحمن إبراهيمخامسًا: المجاهد 
فااي  -رحمااه اهلل –" لقااد عايشاات الشاايخ عبااد اهلل عاازاميقااول المجاهااد ابااراهيم عبااد الاارحمن: 

 أفغانستان وباكستان وتمثرت به في أكثر من موضع. 

  .ألخالق والمعامالتلوذج الرفيع محيث كان النت بمخالقه تمثر  (1

 .اإلخوة والمجاهدينالتواضع وحب  وزرع في نفسيبتواضعه تمثرت  (2

ومواصاالة  ,وطااول قيامااه وتهجاده باللياال ,قربااه مان اهلل بصااالته فااي جماعاةو  بروحانياتااه تامثرت (3
 صيامه.

قدامه في المعارك  (0  فكان نموذج في اإلقدام والشجاعة. ,تمثرت بشجاعته وا 

 (1)تمثرت بإخالصه وتفانيه في حياته الجهادية والدعوية ".  (5
 

                                                 

 م.2412 6 14اتصال عبر الجوال مع المجاهد إبراهيم عبد الرحمن, أبو جندل, بتاريخ  (1)
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 :المطلب الثالث
 المسلمينأثر جِوده الدعوية على عامة  

داعية منذ صغره ملتزمًا بالصالة في المسجد  -رحمه اهلل -كان الشيخ عبد اهلل عزام        
فكان محط اهتمام الناس من حوله, وكان يجذب كل من تكلم معه,  ,حافظًا لكتاب اهلل ,جماعة

تسم  دائرة واشتهر بمواعظه ودروسه ولقاءاته, وكان جريئًا في إلقاء الدروس والمواعظ في وقت ال 
األوقاف اإلسالمية في جنين ألحد أن يلقي موعظة إال بإذن مسبق منها, ولكن الشيخ عبد اهلل عزام 
 كان ال يخشى أحدًا سوى اهلل فكان لهذا أثر في نفوس الناس وجعلهم يتعلقون به ويحبون السماع

  (1)له.

فكاان إذا ماا التقاى بامخ , ولاهالنااس مان حفاي نفاوس أصادقائه و " لقد كان له األثر الواض         
ياده علاى جيباه لكاي ليارى هال يوجاد مصاحف  -رحماه اهلل  –أو صديق وضع الشيخ عباد اهلل عازام 

ن لم يجد يحثه الشاب على اقتناء المصحف بشكل دائم والقراءة فيه. ,معه   (2)وا 

فااااي  ومواعظااااه -رحمااااه اهلل –وكااااان الناااااس يحبااااون سااااماع خطااااب الشاااايخ عبااااد اهلل عاااازام          
واالحتفاالت لما فيها من التوجيهات التي  ,والهجرة النبوية ,كاإلسراء والمعراج ,المناسبات اإلسالمية

تفياااد الااادعوة والمجتماااع, وكاااان النااااس يحباااون الصاااالة خلفاااه الشااايخ عباااد اهلل عااازام, فااادائمًا يقدموناااه 
مان رقاة  ,ماانلإلمامة فايهم فاي الصاالة الجماعاة فاي مساجد عباد الارحمن بان عاوف بصاويل  فاي ع

  (3)صوته وجماله في تالوة القرآن الكريم".

م 1913عمل مدرسًا وأستاذًا بكلية الشريعة في الجامعاة األردنياة مادة سابعة أعاوام مان عاام          
م وكان متميزًا بطريقته وأسلوبه في الدعوة إلى اهلل, لذا كاان لاه األثار فاي نفاوس الشاباب 1984حتى

  (0)محاضراته. خارج الكلية التي يدرس فيها, ويتسابقون في حضورأو من من خارج الجامعة 
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شخصااية فرياادة ماان نوعهااا, وقااد اسااتطاع أن  -رحمااه اهلل –لقااد كااان الاادكتور عبااد اهلل عاازام  
وكاان لاه األثار فاي التفااف ينشر أفكاره بين صافوف الطلباة والطالباات فاي مختلاف كلياات الجامعاة, 

        (1).وكلما سار في باحات الجامعة, يكون حوله الطالب كخلية النحلحوله من الطالب  مئات

الجامعاة األردنياة بشاهادة إحادى الطالباات  طالب وطالبات لوحظ األثر الدعوي الواض  في        
تقااول: "مااع أن الحجاااب لاام يكاان إلزاميااًا فااي الجامعااة, إال أن أيااة فتاااة لاام تكاان لتجاارؤ علااى حضااور 
نما احترامًا وتقديرًا لشخصه حتى صار الحجاب السمة  محاضرته دون حجاب, ال خوفًا من توبيخ وا 

  (2)".الرئيسية البارزة للطالبات حين كان مدرسًا لهن

عنده وتعلقت بالشايخ عباد اهلل عازام كمادرس ومرباي   اً ويقول الدكتور نافذ حماد: " كنت طالب        
المعاملاة  ا تجاد مثلاه فاي التمياز بااألخالق و قَلما ألناه كاان رجالَ ؛ وأثار فياه كثياراً  ,وأحببته من أعمااقي

   (3)والدعوة والعمل".

ومااا يواجهونااه ماان  ,يتحاادث فااي القضااايا التااي تهاام الناااسفكااان الشاايخ عبااد اهلل عاازام دائمااًا         
ويضاع لهام الحلاول لهاذه المشااكل  لك له الألثر الواض  في نفوسهم, مشاكل ومعانات وهموم فكان ذ

    ( 0)فُيقبلون على دروسه ومواعظه وخطبه المتميزة في األسلوب واألداء.

 –الناس يقاول ابان أخات الشاهيد: "كاان الشايخومن األثر الواض  لجهوده الدعوية في عامة        
يعالج النفوس مان العاادات السايئة عبار المخيماات التربوياة, ففاي ياوم أقاام الشايخ مخايم,  -رحمه اهلل

وأراد أن يعااالج موضااوع التمااائم والحجااب المعلقااة فااي رقاااب األفغااان, فوضااع سااؤاًل عاان رأى مااذهب 
إال القليل, واإلجابات متنوعة ومختلفة فمخذ الشيخ األحناف في حكم التمائم والحجب فلم يجب عليه 

احادي التماائم المعلقاة وفتحهاا أماامهم, لكاي يارى ماا باداخلها فوجاد كاالم غيار مفهاوم فمخاذ الحضااور 
يضحكون على التمائم ووضع الشيخ صندوقًا أمامه فقام الجميع بخلاع التماائم والحجاب مان أعنااقهم 

   (5)لوضعها في الصندوق".

قد كان له األثر الواض  في نفوس العوام من الناس عبر كتاباته التي ألفها الشيخ عباد اهلل ل        
, فااي العقيادة, والفقااه, والجهاااد, والتفساير, كمااا كتااب عاددًا ماان البحااوث والمقاااالت -رحمااه اهلل –عازام
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 .م2413 1 10أ. د نافذ حسين حماد بتاريخ,  :مقابلة ( 3)
  .5-0, ص. فايز عزاملميالد واالستشهاد, دبين اانظر: الشهيد عزام ( 0)
 م.2411 6 15محمود عزام بتاريخ  :مقابلة( 5)
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فاي تاى والرسائل  والقصص, وكتاب آيات الرحمن في جهاد األفغان الذي انتشر فاي أنحااء العاالم ح
 (1)شرائه ومطالعته.كان الشباب الفلسطيني يتهافتون على  ,اليهودي االحتاللفلسطين وهي تحت 

أن يعاماال فااي  -رحمااه اهلل–ممااا كااان لااه األثاار الواضاا  تواضااعه جعاال الناااس تحبااه ورفااض         
كااان يقااول: "عاااملوني أنااا وأوالدي  ان عناادما ياازور المخيمااات التربويااةأفغانسااتان بصاافته العاليااة, وكاا

كمااا تعاااملون أي واحااد ماانكم", ورفااض أن يتاارك الجهاااد والاادعوة ويتقلااد المناصااب, فكااان يلقااب بااين 
 (2)أقرانه بالرجل الشعبي.

 
 
 

  

                                                 

 .100 حسني جرار, ص ,اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد انظر: الشهيد عبد( 1)
 .64( انظر: الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص 2)
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 المبحث الرابع:

 مستقبل الدعوة كما يراها عبد الله عزام 

 : انتصار اإلسالم على من عاداه.المطلب األول
 : عودة الخالفة اإلسالمية.لثانياالمطلب 
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 المطلب األول:

 انتصار اإلسالم على من عاداه   

في كتابه الذي ألفه بعنوان "اإلسالم ومستقبل  -رحمه اهلل –الشيخ عبد اهلل عزام تحدثلقد   
إلنقاذ البشرية, وتخليص اإلنسانية من  الوحيد , وبين بمنه المرش المستقبل لهذا الدينالبشرية" عن 

خراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور وعدل اإلسالم.   الشقاء الذي لم تجد منه مهربَا, وا 

 تإكد أن المستقبل لِذا الدين أهمِا: عدة مبررات وأسباب -رحمه اهلل –لقد وضع الشيخ عبد اهلل

 ناسق مع فطرته. أن اإلسالم هو الدين الذي يرتضيه عقل اإلنسان ويت -

 انهيار الحضارة الغربية. -

 المبشرات النصية من الكتاب والسنة. -

 (1)المبشرات الواقعية في األرض وعودة اإلنسان إلى اهلل. -

 أواًل: هذا الدين هو الذي  يرتضيه عقل اإلنسان ويتناسق مع فطرته:

َِا اَل َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَ  الد يُن اْلَقي ُم َوَلِكـنَّ ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس  :قال تعالى   َعَلْي
َوِلَيْعَلُمـوا َأنََّمـا  َهَذا َباَلغي ِللنَّاِس َوِلُيْنـَذُروا ِبـهِ   :وقال تعالى( 34 : آيهالروم) َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُمونَ 

ِكتَابي َأْنَزْلَناُه ََِلْيـَ  ُمَبـاَر ي ِلَيـدَّبَُّروا :وقال تعاالى (52 : آيه)ابراهيم اأْلَْلَبابِ ُهَو ََِلهي َواِحدي َوِلَيذَّكََّر ُأوُلو 
ماا مان مولاود إال يولاد  ):قال النبي  هريرة بيأعن  (29 : آيهص)  َياِتِه َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 

ِفْطــَرَت اللَّــِه الَِّتــي  :ثاام يقااول أبااو هرياارة ...(علااى الفطاارة فاامبواه يهودانااه أو ينصاارانه أو يمجسااانه
َِا َفَطَر النَّاَس َعَلْي

 (2).(34 : آيه)الروم 

من جسد وروح, والمركب اإلنساني بكامله ال  إن اإلنسان من مخلوقات اهلل تعالى ويتكون        
يستطيع السير إال على سكة ذات حافتين حافة الجسد وحافة الروح, فإن أهمل إحدى الحافتين أو 
حطمها فهذا يعني تحطيم لإلنسان ذاته, وبين الشيخ عبد اهلل عزام نماذج من الحضارات المادية 

رس, وانتهت بالحضارة األوربية, وكذلك تحطمت التي تحطمت ابتداَء من أثنا وروما وحضارة فا
الكنيسة على صخرة الفطرة اإلنسانية, ألنها أرادت أن ُتسيّر اإلنسان على حافة الروح وحدها, 
فعجزت عن مواكبة الحياة, لذلك كل المحاوالت إلسعاد الروح البشرية عن غير طريق خالقها قد 

                                                 

 .155  1البشرية, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر لانظر: اإلسالم ومستقب (1)
 .103  5, 1214رقم الحديث ,إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه باب كتاب الجنائز,صحي  البخاري,  (2)
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ن اهلل كمن يتكلم مع عجوز صينية باللغة العربية باءت بالفشل, فالتعامل مع الروح بدون هدًى م
الفصحى فلن تفقه منه شيئًا ولن تستفيد, فالروح لن ترتاح إال بإشباعها, ولن تشبع إال بمنهاج ربها 
بالعبادة والذكر, فالراحة النفسية التي يؤمنها المنهج اإللهي للنفس البشرية ال توصف قال تعالى: 

ْم َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت ُهَو الَِّذل َأْنَزَل ال ِِ سَِّكيَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْإِمِنيَن ِلَيْزَداُدوا َِيَماًنا َمَع َِيَماِن
ِْ َوَكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما فالسكينة جند من جنود اهلل ينزلها اهلل تعالى على   (0 : آيه)الفت  َواأْلَْر

يقول  (2).الطممنينةأنزل  :ابن كثيريقول  (1)النفوس. قلوب الموحدين لتطمئن القلوب وتهدئ
   (3).السَِّكيَنُة": السُُّكوُن َوالطَُّمم ِنيَنةُ  :القرطبي

 ثانيًا: انهيار الحضارة الغربية:
هماال          لقد انهارت الحضارة الغربية ألنها أرادت أن تطير بجناح واحد وهاو الجنااح الماادي وا 

الجناح الروحاني, وأرادت أن تتعامى عن طبيعة اإلنسان, لقد تسلم الرجل الغربي قياادة البشارية بعاد 
بلتاه بهاا, أن خاض معركة شرساة ماع الكنيساة وبعاد أن دفاع ثمناًا غالياُا لايحطم القياود الوثيقاة التاي ك

فإن السبب الحقيقي وراء انهيار الحضاارة الغربياة واضا  وبسايط, هاو أنهاا قامات باال ديان ووضاعت 
ُِـْم َعـَذابي ِفـي اْلَحَيـاِة الـدُّْنَيا  *َوَمـْن ُيْضـِلِل اللَّـُه َفَمـا َلـُه ِمـْن َهـاٍد ربها وراء ظهرها يقول تعالى:  َل

ُِمْ  أن تبادع  القاد اساتطاعت أوروبا (30-33 : آيه)الرعد ِمَن اللَِّه ِمْن َواقٍ  َوَلَعَذاُب اْْلِخَرِة َأَشقُّ َوَما َل
في كل ما خضع لمقاييسها, فكل ما حللته فاي المختبارات أو راقبتاه مان خاالل التلساكوب وغياره مان 

نتاجاًا مادياًا هاائاًل,  االتجارب المتطورة فقد أبدعت فيه إبداعًا عجيباًا, لقاد قادمت أوروبا تكنيكاا رائعاًا وا 
لكاان أوروبااا فشاالت فااي تقااديم الراحااة للقلااوب الطممنينااة للنفااوس والسااكينة لإلنسااان االسااتقرار للضاامير 
واألعصااااب, والسااابب بسااايط هاااو أن هاااذه األماااور تتعلاااق باااالروح, والاااروح ال يشااابعها إال خالقهاااا وأن 

, إال خالقهااااا عااااّلم الغياااوب فيااادخل ماااا يشااااء ماااان قضاااية الساااعادة تتعلاااق باااالقلوب وال يفااات  القلاااوب
  (0)السعادًة.

المصااائب التاااي تناااتج عااان الفاااراا الروحاااي فاااي  -رحماااه اهلل –لقااد باااين الشااايخ عباااد اهلل عااازام        
الحضارة الغربية,  لقد سعى اإلنسان كثيرًا من أجل إشاباع الجاناب الروحااني باالجتهاادات األرضاية 

مر وهو أن اهلل خالق النفس البشرية, هو فقط مان يساتطيع إشاباع الجاناب دون العودة إلى حقيقة األ
الروحاااي فيااارى الشااايخ عباااد اهلل أن الفاااراا والخاااواء الروحاااي أناااتج مصاااائب كبيااارة ومااادمرة للحضااااارة 

 -الغربية, بل للبشرية كلها  وهي ما يلى :
                                                 

 .156 -155  1البشرية, عبد اهلل عزام, الموسوعة  لانظر: اإلسالم ومستقب (1)
 .328 1انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير,  (2)
 .260 16, القرطبي, الجامع ألحكام القرآنانظر:  (3)
 .151-156 1البشرية, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر, لانظر: اإلسالم ومستقب (0)
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 الولوا في المشروبات الكحولية.  .1

 اإلدمان على المخدرات.  .2

 بية والعقلية.األمراض العص .3

 التمرد وعدم االنتماء إلى الحضارة.  .0

 الجرائم.  .5

 السعار الجنسي. .6

 (1)واالنتحار. .1

أن االنهيااار فاااي الشااارق الشااايوعي قاااادم ال محالاااة  -رحماااه اهلل –واعتباار الشااايخ عباااد اهلل عااازام       
  -وذلك لعدة أسباب:

 كبت الحريات, وتكتيم األفواه, وشقاء اإلنسان بين فكي الجوع واإلرهاب.  -أ
االنهيار االقتصادي وفقد األقوات من األسواق رغم أن جميع دماء الناس وعروقهم يصب في  -ب

 جيوب الفئة الحاكمة.

هجرة األدمغة, وهروب العقول رغم الستار الحديادي المضاروب علاى النااس, وحرماان األفاراد  -ت
 ول على جواز سفر. من الحص

الشقاء الذي يعاني منه العمال وجميع الطبقات, ما عدا أفراد الحزب الشايوعي وكباارهم الاذين  -ث
يساتولون علااى ساادة الحكاام وبقيااة األمااة محرومااون ماان أبسااط الحقااوق والحياااة, أدي بهاام ذلااك 

 إلى كوارث ومصائب أصيب من سبقهم بها.  

نقاذهاا مان وياالت  -اهللرحمه  –يرى الشيخ عبد اهلل عزام        أن المرش  الحقيقي لقيادة البشرية وا 
ماماًا  الحضارة الغربية والشرقية هو اإلساالم ديان اهلل الاذي ارتضااه للبشارية جمعااء ارتضااه منهاجاًا وا 

ْساَلمَ اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم لهم يقول تعاالى: : )المائادة ِديًنا اإلِْ
 (2).(141:آيه)آل عمران َوَمْن َيْعَتِصْم ِباللَِّه َفَقْد ُهِدَل ََِلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ وقال تعالى:  (3آيه

 

                                                 

 .164 1البشرية, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر  لانظر: اإلسالم ومستقب (1)
 .162-161 1انظر: المصدر السابق,  (2)
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 ثالثًا: المبشرات النصية من الكتاب والسنة:
سااالم ومسااتقبل البشاارية أن هناااك إلفااي كتابااه ا -رحمااه اهلل –لقااد وضاا  الشاايخ عبااد اهلل عاازام         

مبشرات نصية من القرآن الكريم والسنة المطهرة تطمائن الانفس وتاؤذن بقادوم اإلساالم إلنقااذ البشارية 
 كلها. 

 في القر ن الكريم:

ْم َوَيـْأَبى اللَّـُه َِالَّ َأْن ُيـِتمَّ ُنـوَرُه َوَلـْو َكـرَِه  قال تعالى:         ِِ ُيِريـُدوَن َأْن ُيْطِفُئـوا ُنـوَر اللَّـِه ِبـَأْفَواِه
ـــَرُه َعَلـــى الـــد يِن ُكل ـــِه َوَلـــْو َكـــرَِه  *اْلَكـــاِفُروَن  ِِ ـــَدى َوِديـــِن اْلَحـــق  ِلُيْ  ُِ ُهـــَو الَّـــِذل َأْرَســـَل َرُســـوَلُه ِباْل
ـــِرُكونَ  ـــهِ  -قاااال ابااان كثيااار:  (33-32: آياااهالتوباااة) اْلُمْش ـــد يِن ُكل  ـــى ال ـــَرُه َعَل ِِ علاااى ساااائر آي  – ِلُيْ 

   (1)"األديان
, : "تنزلاات هاتااان ا يتااان الكريمتااان علااى قلااب الرسااول-رحمااه اهلل –يقااول الشاايخ عبااد اهلل         

أن هااذا الاادين ساايحكم  ولاام يكاان يحكاام ماان األرض سااوى مدينااة واحاادة وهااي المدينااة المنااورة, تبشااره
ـَرُه َعَلـى الـد يِن ُكل ـِه َوَلـْو َكـرَِه  البشرية كلها, وأناه سايمتد, سايمتد رواقاه حتاى يظلال كال الغباراء ِِ ِلُيْ 

وسقط األبااطرة, وهازم القياصارة, ووقاف هرقال ياودع ساوريا باال  ولقد فهمها الصحابة اْلُمْشِرُكونَ 
عودة لها,كان الصحابة يفهمون أن تفسير ا يات لام ياتم بعاد رغام هاذه الفتوحاات واالنتصاارات, لقاد 
مضى هذا الدين برعاية رب العالمين, يحكم بشرعة سيد المرسلين أجزاء من األرض قد تصل لثلثها 

عاان هااذه الدولااة اإلسااالمية  التااي تحكاام بنااور  فتاارات ال تغيااب الشاامسأو نصاافها وكااان يماار عليهااا 
 (2)القرآن".

: إن" هذه ا ية الكريمة تبشرنا بمن المستقبل لإلسالم بسيطرته  -رحمه اهلل –ويقول األلباني        
وعهد  وظهوره, وحكمه على األديان كلها, وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهد النبي

اء الراشاااادين, والملاااوك الصااااالحين ولاااايس كاااذلك فالااااذي تحقااااق إنماااا هااااو جاااازء مااان هااااذا الوعااااد الخلفااا
 اهلل  , قالات : سامعت رساولعان أباي سالمة, عان عائشاة كما أشار إلى ذلاك النباي (3).الصادق

, إن كناات ألظاان حااين هلل: يااا رسااول اى تعبااد الااالت والعاازى فقلااتال يااذهب اللياال والنهااار حتاا):يقااول

                                                 

 .136 0العظيم, ابن كثير,  تفسير القرآن (1)
 , )بتصريف بسيط(.221 3في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (2)
سلساااالة األحاديااااث الصااااحيحة, محمااااد ناصاااار الاااادين الأللباااااني, باااادون رقاااام طبعااااة, مكتبااااة المعااااارف, الرياااااض,  (3)

 . 31 1م, 1995-ه1015
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ـــرَِه :أنااازل اهلل ـــْو َك ـــِه َوَل ـــد يِن ُكل  ـــى ال ـــَرُه َعَل ِِ ـــق  ِلُيْ  ـــِن اْلَح ـــَدى َوِدي ُِ ـــوَلُه ِباْل ـــَل َرُس ـــِذل َأْرَس ـــَو الَّ ُه
 (1).(إنه سيكون من ذلك ما شاء اهلل:أن ذلك تاما قال (33: آيهالتوبة)اْلُمْشِرُكونَ 

التاي ال تتبادل, فاي إتماام ناوره وهو الوعد الحق من اهلل, الدال علاى سانته يقول سيد قطب: "        
.. وهو وعد تطمئن له قلاوب الاذين آمناوا فيادفعهم هاذا إلاى المضاي . بإظهار دينه ولو كره الكافرون

كما أنه يتضامن فاي , في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين والألواءفي الطريق على المشقة 
الزماااان ويزياااد الساااياق هاااذا الوعياااد وذلاااك الوعاااد ثنايااااه الوعياااد لهاااؤالء الكاااافرين وأمثاااالهم علاااى مااادار 

  (2)."توكيدا

ويقول الشيخ عبد اهلل عزام: "البد إن شاء اهلل أن يعم هاذا الادين األرض ليظهار علاى الادين         
كلاه, البااد أن يباادد هااذا الناور ظلمااات الجاهليااة التااي عمات األرض ال لشاايء إال ألنااه دياان اهلل الااذي 

الفطرة وترتاح له النفس ويساتقر باه الضامير والحاق ناافع يبقاى والباطال زباد  يشبع الروح وينسجم مع
ــا زائاال" قااال تعااالى  ــا َوِممَّ ــًدا رَاِبًي ــْيُل َزَب ــَل السَّ ــَدرَِها َفاْحَتَم ــةي ِبَق ــاًء َفَســاَلْت َأْوِدَي ــَماِء َم ــَن السَّ ــَزَل ِم َأْن

َبـُد ُيوِقُدوَن َعَلْيِه ِفي النَّاِر اْبِتَغاَء ِحْلَيٍة َأْو  َمتَاٍع َزَبدي ِمْثُلُه َكَذِلَ  َيْضِرُب اللَّـُه اْلَحـقَّ َواْلَباِطـَل َفَأمَّـا الزَّ
ِْ َكَذِلَ  َيْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَالَ   (3).(11: آيهالرعد) َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َيْنَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَْر

 في السنة النبوية:

األرض , فرأيااااات مشااااااارقها  إن اهلل زوى لاااااي:), قاااااال : قاااااال رساااااول اهلل عااااان ثوباااااان         
ن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاومغاربها ال ): أنه قال عن النبي   ثوبان روى (0)...(., وا 

 (5)(.تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, ال يضرهم من خذلهم, حتى يمتي أمر اهلل وهم كذلك

تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكاون, ثام يرفعهاا إذا ): حذيفة رضي اهلل عنه: قال  روى
اء شاء أن يرفعها, ثم تكون خالفة على منهاج النبوة, فتكون ما شاء اهلل أن تكاون, ثام يرفعهاا إذا شا

عهااا, ثاام , فتكااون مااا شاااء اهلل أن تكااون, ثاام يرفعهااا إذا شاااء أن يرفاً أن يرفعهااا, ثاام تكااون ملًكااا عاضاا

                                                 

 .182 8, 1045, حديث رقم الالت والعزىباب عبادة أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفتن,  (1)
 .1603   3, سيد قطب, في ظالل القرآن (2)
 .163 1البشرية, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر,  لانظر: اإلسالم ومستقب (3)
 .111 8,  1361أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفتن, باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض,حديث رقم  (0)
ال تاازال طائفااة ماان أمتااي ظاااهرين علااى الحااق ال »:باااب قولااه أخرجااه مساالم فااي صااحيحه, كتاااب اإلمااارة ,  (5)

 .1523 3, 1924, حديث رقم يضرهم من خالفهم
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تكون ملًكا جبرية, فتكون ما شاء اهلل أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها, ثام تكاون خالفاة علاى 
        (1).(منهاج النبوة

: "هذه األحاديث تطمائن القلاب أن هاذا الادين سايعود لينقاذ  -رحمه اهلل –يقول عبد اهلل عزام
المرتقااى السااامق ساايطهره ويريحااه ويقاادم إليااه  اإلنسااان المعااذب, ويمخااذ بيااده ماان الهااوة السااحيقة إلااى

إنسااانيته التااي فقاادها, ساايجد اإلنسااان أنااه ولااد ماان جديااد, وساايذوق السااعادة والطممنينااة, ويشااعر أنااه 
 (2)مخلوق كريم إن شاء اهلل".

 رابعًا: المبشرات الواقعية في األرض وعودة اإلنسان إلى الله:

أن النصااف األخياار ماان القاارن العشاارين يتساام برجااوع الناااس  -رحمااه اهلل –ياارى عبااد اهلل عاازام       
إلااى اهلل ورجااوع النفااوس الظامئااة لااري هااذا الاادين, فلقااد ياائس الناااس ماان كاال األنظمااة فااي األرض, 
فاإلنسان أصب  آيسًا من كل التجارب البشرية, لقد فشالت الرأسامالية باديمقراطيتها وانهاارت الليبرالياة 

فلام تساتطع الطبيعاة أن تماأل الفاراا الاذي خلفاه ديان  نالفالسافة الغاربييبفروعها, وكفر اإلنسان بكال 
 (3)الكنيسة بعد أن نابذته العناء والعداء.

نموذجًا مان المبشارات الواقعياة والتاي منهاا حارص الغارب  -رحمه اهلل –ويذكر الشيخ عبد اهلل       
 يهتمون بخلاق وال قايم, ولكانهم أن تكون االجيال القادمة من خريجي الجامعات ال يعبؤون بدين, وال

وأيضًا  ,(34: آيهاألنفال) َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخْيُر اْلَماِكِرينَ  يمكرون ويمكر اهلل قال تعالى:
ــا َمْكــرًا َوُهــْم اَل َيْشــُعُروَن  قااال تعااالى: ــا  *َوَمَكــُروا َمْكــرًا َوَمَكْرَن ــُة َمْكــرِِهْم َأنَّ ــاَن َعاِقَب ــَف َك ــاْنُ ْر َكْي َف

ُِْم َأْجَمِعينَ  ْرَناُهْم َوَقْوَم لقد أنفقوا أموالهم, وأحكموا خططهم, ودبروا مكائدهم,  (51-54: آيهالنمل) َدمَّ
إلخاااراج جيااال ال ديااان لاااه علمااااني توقعاااوا ساااحق اإلساااالم فاااي المنطقاااة فنقلاااب الساااحر علاااى السااااحر 

ت والمدارس التي خططوا لها تادفع بااألفواج إلاى اهلل, عااد الجيال إلاى فطرتاه بعكاس وعادت الجامعا
ما خططوا, فمصبحت الجامعاات كابالط فرعاون يرباي موساى علياه الساالم ليهادم بياده عارش فرعاون 

   (0)لقد بطل السحر وألقى السحرة سجدًا وقالوا أمنا برب هارون وموسى.

                                                 

ماان حااديث النعمااان باان بشااير, وقااال الشاايخ شااعيب: إسااناده حساان,  18034حااديث رقاام  213 0مسااند أحمااد  (1)
 . 30 1ة الصحيحة: وصححه األلباني رحمه اهلل: انظر: السلسل

 .163 1البشرية, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر,  لاإلسالم ومستقب (2)
 .169 1المصدر السابق, (3)
 .111-114 1البشرية, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر, لاإلسالم ومستقب (0)
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م وكااان فااي 1911" كناات فااي القاااهرة أيااام الاادكتوراه ساانة  -اهلل رحمااه –يقااول عبااد اهلل عاازام         
جامعاة القااهرة التاي تعاد حاوالي مائاه وعشارين ألفااًا, طالباة واحادة فقاط ترتادي اللبااس الشارعي واليااوم 
بعااد مضااي بضااع ساانوات ناارى العجااب العجاااب فااي الجامعااة نفسااها إذ عاادد اللااواتي يرتاادين اللباااس 

وبيانهن مجموعاات تعاد بااأللوف ممان ينتقابن أي يغطاين وجاوههن,  الشرعي يفوق خمسة عشر ألفًا,
وتاارى مثاال هااذه األعااداد فااي جامعااة اإلسااكندرية, وجامعااة أساايوط والمنيااا, وهكااذا دواليااك فااي أنحاااء 

  (1) الذي يبحث عن تراثه ودينه ويتلمس الطريق إلى ربه." العالم العربي اإلسالمي تجد الشباب

إلسااالمي هااو األكثاار رواجااًا فااي األسااواق, لقااد كااان دارجااًا  علااى ألساانة لقااد أصااب  الكتاااب ا         
تجااار الكتااب فااي بيااروت وغيرهااا أنااه إذا أشاارف أحاادهم علااى اإلفااالس ينصااحه زمااالؤه قااائلين إطبااع 
كمياااة مااان ظاااالل القااارآن لسااايد قطاااب لقاااد اكتسااا  الكتااااب اإلساااالمي الساااوق, وكسااادت كتاااب األدب 

مكااة قبلااة الشااباب فاارحالتهم أوقااات عطلهاام تكااون بالزيااارة الاارخيص والشااعر الماااجن  لقااد أصاابحت 
للبياات العتيااق والاادعاء عنااد الحجاار األسااود وكااذلك التحااول الكبياار ماان األحاازاب القوميااة والعلمانيااة 
الشيوعية إلى الحركة اإلسالمية فسماع األذان أصب  في كل شارع واالمتناع عان تقاديم الادخان فاي 

مساجد بالشباب  وأصبحوا يعتازون بفكارهم اإلساالمي ويبارزون اإلساالم المنتم واألفراح لقد امتألت ال
 (2)أن األنظمة الغربية تهاوت. كحل لقضايا العالم المعاصر و مشكالته, وأيقن الشباب

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .111 1البشرية, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر, لاإلسالم ومستقب(1)
 .112-111 1المصدر السابق, انظر:  (2)
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 المطلب الثاني:

 عودة الخالفة اإلسالمية

ريب؛ ألن اهلل تعالى وعد  البحقق تسالمية والتمكين  في األرض سيإلإن عودة الخالفة ا
لدي المؤمنين  ةأصب  هذا الوعد من األمور اليقيني فقد ,بذلك الدين والقائمين على أمرالمؤمنين 
 .واألدلة على إمكانية عودة الخالفة كثيرة منها الصادقين

 أواًل: النصوص القرآنية لعودة الخالفة اإلسالمية:
ُِْم ِفـي  َوَعَد اللَّهُ : يقول الحق تبارك وتعالى اِلَحاِت َلَيْسـَتْخِلَفنَّ الَِّذيَن  َمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ

ُِـْم َوَلُيَبـد لَ  ُُِم الَّـِذل اْرَتَضـى َل ُِـْم ِديـَن ْم َوَلُيَمك ـَننَّ َل ِِ ِْ َكَما اْسَتْخَلَف الَّـِذيَن ِمـْن َقـْبِل ُِْم ِمـْن َبْعـِد اأْلَْر نَّ
ْم َأْمًنــا َيْعُبــُدوَننِ  ِِ ــَ  َفُأوَلِئــَ  ُهــُم اْلَفاِســُقونَ َخــْوِف ــَد َذِل : النااور) ي اَل ُيْشــِرُكوَن ِبــي َشــْيًئا َوَمــْن َكَفــَر َبْع

  .(55آيه

بمنااه ساايجعل أمتااه خلفاااء  ,اهلل لرسااوله  هااذا وعااد ماانيقااول اباان كثياار عنااد تفساايره األيااة "          
خضاااع  لهااام العبااااد, وليبااادلن بعاااد ياألرض, أي: أئماااة النااااس والاااوالة علااايهم, وبهااام تصااال  الااابالد, و 

ولااه الحماد والمنااة, فإنااه لاام يماات  ,فاايهم, وقااد فعاال تباارك وتعااالى ذلااك وحكمااً  خاوفهم ماان الناااس أمناااً 
, حتى فت  اهلل عليه مكة وخيبار والبحارين, وساائر جزيارة العارب وأرض الايمن بكمالهاا رسول اهلل 

داه هرقال ملاك الاروم وصااحب مصار وأخذ الجزية من مجوس هجر, ومن بعض أطراف الشام, وهاا
وملااوك عمااان والنجاشااي ملااك الحبشااة, الااذي تملااك بعااد أصااحمة,  -وهااو المقااوقس  -واإلسااكندرية 

 (1)."رحمه اهلل وأكرمه
ِْ َفَيْنُ ـَر َكْيـَف  وقال تعاالى:         ُكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفـي اأْلَْر ِلَ  َعُدوَّ ِْ  َتْعَملُـونَ َعَسى َربُُّكْم َأْن ُي
يساتخلفكم فيهاا, فاإن اهلل :" يقاول الطباري, و " من اهلل واجبعسى" : يقول القرطبي(. 129:آيه)األعراف

 (2).يورث أرضه من يشاء من عباده
َِـا ِعَبـاِدَل  وقال تعالى:     َْ َيِرُث ُبوِر ِمـْن َبْعـِد الـذ ْكِر َأنَّ اأْلَْر ـاِلُحونَ َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ  الصَّ
  "(3)نها أرض األمم الكافرة, ترثها أمة محمد" إ يقول الطبري:. (145آيه:األنبياء)

  

                                                 

 .11 6تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, (1)
 .03 13,الطبري, جامع البيان في تمويل القرآن (2)
 .554 18المرجع السابق,  (3)
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 ثانيًا: األحاديث النبوية لعودة الخالفة اإلسالمية:
فاي كتباه مان خاالل سارده لألحادياث النبوياة التاي  -رحماه اهلل –لقد ذكر الشيخ عباد اهلل عازام       

تبشر بمن المساتقبل لهاذا الادين وأن الماؤمنين سايحكمون األرض فاي ياوم مان األياام, هاذا كاان رؤياة 
  (1)الشيخ عبد هلل  من خالل استقراء ا يات القرآنية واألحاديث النبوية لعودة الخالفة اإلسالمية.

بشار هاذه األماة بالساناء, والرفعاة, والنصار, ):  قَااَل: قَااَل َرُساوُل اهللِ  َعن  ُأَبيِّ ب ِن َكع بٍ         
  (2).(والتمكين في األرض, فمن عمل منهم عمل ا خرة للدنيا, لم يكن له في ا خرة نصيب

, إن اهلل زوى لي األرض, فرأيت مشاارقها ومغاربهاا:): قال رسول اهلل , قالعن ثوبان         
ن أمتااي  قااوم ال ت): قااال , أن رسااول اهلل عاان أبااي هرياارة (3)...(.ساايبلغ ملكهااا مااا زوي لااي منهاااوا 

, وحتااى اة مالااه فااال يجااد أحاادا يقبلهااا منااه, حتااى يخاارج الرجاال بزكااالساااعة حتااى يكثاار المااال ويفاايض

 (0).(تعود أرض العرب مروجا وأنهارا
تكااون, ثاام يرفعهااا إذا شاااء أن تكااون النبااوة فاايكم مااا شاااء اهلل أن ) :ل : قاااحذيفااة  روى      

يرفعهااا, ثاام تكااون خالفااة علااى منهاااج النبااوة, فتكااون مااا شاااء اهلل أن تكااون, ثاام يرفعهااا إذا شاااء أن 
يرفعها, ثم تكون ملًكا عاًضا, فتكون ما شاء اهلل أن تكاون, ثام يرفعهاا إذا شااء أن يرفعهاا, ثام تكاون 

ا إذا شاء أن يرفعها, ثم تكون خالفة على منهاج ملًكا جبرية, فتكون ما شاء اهلل أن تكون, ثم يرفعه
 (5).(النبوة

إن اهلل يبعث لهذه األمة علاى رأس كال مائاة سانة )قال: ول اهللعن رس  عن أبي هريرة        
 (6).(من يجدد لها دينها

                                                 

 .221 3انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, (1)
, قال 106 35, 21222أبي بن كعب, حديث رقم مسند اإلمام أحمد, مسند األنصار, حديث أبي العالية عن  (2)

, هااذا حااديث صااحي  اإلسااناد و لاام يخرجاااه وقااال الحاااكم:, 306  0المسااتدرك  شااعيب األرنااؤوط: حااديث صااحي ,
 ووافقه الذهبي.

 .111 8,  1361أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفتن, باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض,حديث رقم  (3)
, حااديث رقاام باااب الترغيااب فااي الصاادقة قباال أن ال يوجااد ماان يقبلهاااأخرجااه مساالم فااي صااحيحه, كتاااب الزكاااة,  (0)

2343  ,3 80. 
 , قال شعيب األرنؤوط إسناده حسن.355 3, 18046أخرجه أحمد في مسنده, حديث رقم  (5)
, قااال 149 0, 0219قاام حااديث ر  باااب مااا يااذكر فااي قاارن المائااةأخرجااه أبااي داود فااي سااننه, كتاااب المالحاام,  (6)

 األلباني: حديث صحي . 
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باال  ؛أنااه ال يلاازم أن يكااون فااي رأس كاال مائااة ساانة واحااد فقااط: يقااول اباان حجاار العسااقالني        
يكااون األماار فيااه كمااا ذكاار فااي الطائفااة وهااو متجااه فااإن اجتماااع الصاافات المحتاااج إلااى تجدياادها ال 
ينحصاار فااي نااوع ماان أنااواع الخياار وال يلاازم أن جميااع خصااال الخياار كلهااا فااي شااخص واحااد إال أن 
 يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز فإنه كان القائم باألمر على رأس المائة األولاى باتصاافه بجمياع
صفات الخير وتقدمه فيها ومن ثم أطلق أحمد أنهم كاانوا يحملاون الحاديث علياه وأماا مان جااء بعاده 
ن كان متصفا بالصفات الجميلة إال أنه لم يكن القائم باممر الجهااد والحكام بالعادل فعلاى  فالشافعي وا 

 (1)هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم ال
 : المبشرات من التاريخ لعودة الخالفة اإلسالمية:ثالثًا
يجااده مليئااًا وحااافاًل بالوقااائع التاريخيااة التااي تبعااث األماال فااي نفااوس إن الناااظر إلااى التاااريخ         

المساالمين, وتااوحي باامن المسااتقبل لهااذا الاادين, وتبشاار بقاادوم الخالفااة اإلسااالمية علااى الاارغم ماان كاال 
تواجه المسلمين في الوقت الحاضر, وما يتعرضه المسالمون فاي كال الادنيا المحن واالبتالءات التي 

 من قتل واعتقال وتشريد إال أننا نجد في وقائع التاريخ ما يثلج القلوب ويشفي الصدور.

وكااامن التااااريخ يحااادثنا أن هنااااك فاااي اإلساااالم قاااوة ذاتياااة مخباااوءة ال تظهااار إال عناااد الشااادائد         
وأشاادها  وأعظاام مااا يكااون صااموداً  ,مااا يكااون عااوداً  بالمساالمين تجاادهم أصاالبتناازل المحاان وعناادما 

 وسيقوم الباحث بذكر بعض الشواهد على الوقائع التاريخية. (2).قوة

 معركة بدر الكبرى:

فااي هااذه المعركااة العظيمااة التااي أظهاار اهلل فيهااا قدرتااه حيااث انتصاارت الفئااة القليلااة المؤمنااة         
فرة, وأظهر اهلل الضعف المادي على القوة والعتاد, ومكن لهم في األرض فقال على الفئة الكثيرة الكا

وقاال , (123: آياهآل عماران) َنَصَرُكُم اللَُّه ِبَبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلَّةي َفـاتَُّقوا اللَّـَه َلَعلَُّكـْم َتْشـُكُرونَ  َوَلَقدْ  تعالى:
ِْ َتَخاُفوَن َأْن َيـَتَخطََّفُكُم النَّـاُس َفـآَواُكْم َوَأيَّـَدُكْم َواْذُكُروا َِْذ َأْنُتْم َقِليلي  تعاالى: ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اأْلَْر

  .(26: آيهاألنفال) ِبَنْصرِِه َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّي َباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

: " مع أحداث غزوة بدر, وغزوة بدر سماها اهلل عاز -رحمه اهلل –يقول الشيخ عبد اهلل عزام        
وجاال, يااوم الفرقااان, اليااوم الااذي قاادره اهلل عااز وجاال رغاام إرادة الناااس أجمعااين, لينصاار المستضااعفين 

                                                 

, بادون رقام أحمد بان علاي بان حجار أباو الفضال العساقالني الشاافعي, فت  الباري شرح صحي  البخاريانظر:   (1)
 .295 13 ه1319 بيروت, ,دار المعرفة ,محب الدين الخطيب قام بإخراجه وصححه طبعة,

انظر: تثبيت أفئدة المؤمنين بذكر مبشرات النصر والتمكاين, د. سايد بان حساين العفااني, الطبعاة الثانياة, مكتباة  (2)
 .155-150م, ص 2442-ه1022معاذ بن جبل, القاهرة, 
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األذلة, ويهلك المتكبرين أصحاب البطر, قادر مقادور وغياب مساتور اجاراه اهلل عاز وجال علاى أيادي 
 (1).البشر"

حساانه إلايهم, حياث كاانوا " يقول ابان كثيار:         ينباه تعاالى عبااده الماؤمنين علاى نعماه علايهم وا 
 ستشاكرهماو قليلين فكثرهم, ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم, وفقراء عالاة فارزقهم مان الطيباات, 

وهااذا  كااان حااال المااؤمنين حااال مقااامهم بمكااة قليلااين مسااتخفين  ,فمطاااعوه, وامتثلااوا جميااع مااا أماارهم
مضطرين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بالد اهلل, من مشرك ومجوسي ورومي, كلهم أعداء 
لهم  لقلتهم وعدم قوتهم, فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن اهلل لهم في الهجارة إلاى المديناة, فانواهم إليهاا, 

نصروا يوم بدر وغيره وآسوا بمموالهم, وباذلوا مهجهام فاي طاعاة اهلل وطاعاة وقيض لهم أهلها, آووا و 
 (2)."رسوله
لقااد كاناات معركااة باادر هااي الفاصاال بااين الحااق والباطاال التفريااق بااين اإليمااان والكفاار فهااذه         

المعركاة نساتلهم منهاا العبارة والاادروس والعظاات علاى مادار التاااريخ لألجياال القادماة وتظهار عظمتااه 
  في نصرة المؤمنين.اهلل

 :حروب الردة
ظهار أدعيااء النباوة  ارتدت القبائل العربية ما عدا مكة والمدينة والطائف بعد وفااة الرساول        

الكاذبااة ماان كهنااة العاارب, مثاال مساايلمة الكااذاب وسااجاج التميميااة واألسااود العنسااي وطلحااة الساادي 
كذاب ربيعة أحب إلينا من صاادق مضار" وانضام وتبعتهم قبائلهم على عصبية إلى أن قال قائلهم:" 

إليهم مانعو الزكاة وكانت الفتنة كبيرة وعارمة والمحنة قاسية ابتلاى اهلل بهاا الماؤمنين حتاى يمياز بهاا 
 (3) الخبيث من الطيب.

باال ثباات كااالطود الشااامخ وجهااز الجيااوش ليخااوض معركااة  لاام يستساالم أبااو بكاار الصااديق      
: كياف تقاتال النااس وقاد قاال رساول قال عمر ألبي بكرومانعي الزكاة  الفصل ويحارب المرتدين 

له إال اهلل عصم مناي مالاه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهلل, فمن قال: ال إ): اهلل 
ة ق بااين الصااالة والزكاااة, فااإن الزكااافقااال: واهلل ألقاااتلن ماان فاار  (إال بحقااه  وحسااابه علااى اهلل  ونفسااه,

                                                 

 .1458 1في السيرة عبرة, عبد اهلل عزام موسوعة الذخائر,  (1)
 .04 0تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, (2)
صر الخالفة الراشدة, محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين, أكرم بن ضياء العمري, بادون انظر:ع (3)

 . 044رقم وتاريخ طبعة,مكتبة العبيكان, ص 
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لقااتلتهم  كانوا يؤدونه إلاى رساول اهلل  -(2)عناقاوفي رواية  – (1)المال, واهلل لو منعوني عقاالحق 
فاواهلل مااا هاو إال أن رأيات اهلل قاد شارح صاادر أباي بكار للقتاال, فعرفات أنااه )علاى منعاه, فقاال عمار: 

  (3).(الحق

علااى قلااتهم وبااين الفئااة المرتاادة ومااانعي الزكاااة  لقااد قاماات معااارك ضااارية بااين الصااحابة         
ومدعي النبوة علي كثرة عددهم, وانتهت المعارك بانتصار المؤمنين على الكافرين, فمرجعوا بعضهم 

بالاااادعوة  األذىإلااااى حظياااارة اإلسااااالم تااااائبين مسااااتغفرين, وأخااااذوا يكفاااارون عاااان أنفسااااهم بمااااا ألحقااااوا 
فاي قتاال الفارس والاروم وعاادت جزيارة العارب إلاى حضان اإلسالمية, فانضموا إلى قوافل المجاهدين 

 (0).اإلسالم على امتداد القرون

  

                                                 

جمااال الاادين أبااو الفاارج , غريااب الحااديث, َأنااه ال َحباال الَّااِذي تعقاال بِااِه ال َفِريَضااة وقياال  َأنااه َصااَدَقة َعااامعقااااًل: قياال  (1)
 لبنااااان, بيااااروت ,دار الكتااااب العلميااااة, الطبعااااة األولااااى ,المحقااااق: الاااادكتور عبااااد المعطااااي أمااااين القلعجااااي, وزيالجاااا

 .118 2,م1985-ه1045
 .131 2عناقًا: العناق وهي األنثى من أوالد المعز ما لم يتم له سنه, غريب الحديث, المرجع السابق (2)
حااديث رقاام  أخرجااه البخاااري فااي صااحيحه, كتاااب االعتصااام بالكتاااب والساانة, باااب اإلقتااداء بساانن رسااول اهلل  (3)

1280 ,9 93. 
 .316-311 6البداية والنهاية, ابن كثير,  (0)
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 المطلب األول:
 جمع العلم َلى العمل والقول َلى الفعل  

حياتاه الدعوياة مناذ صاغره وترباى علاى مانهج اإلساالم  -رحمه اهلل –بدأ الشيخ عبد اهلل عزام       
إخوانه وأبناء بلدته, وأخذ يتارجم أقوالاه إلاى أفعاال, فمحباه أهال القرياة, وبادأ يلقاي وحرص على تربية 

فمحبه الناس عمومًا وأقرباؤه خصوصًا, فلقد كان باارًا لهام يرشادهم  الدروس الدينية في مسجد القرية, 
  (1)إلى الخير ويعمل على صالح دينهم ودنياهم.

قياال والقااال دائاام النصاا  إلخوانااه باامن ال يشااتغلوا بال -رحمااه اهلل –لقااد كااان  الشاايخ عبااد اهلل        
وسايلة يساتطيع اإلنساان يتقارب بهاا إلاى , وأن يشتغلوا بالعمل الصال , وهو خير وكثرة الثرثرة واللغو

اعماال   اهلل وأن يجاادد اإلنسااان نيتااه فااي الاادعوة إلااى اهلل تعااالى, وواصاال المساايرة الدعويااة علااى ماانهج
, فكان دائمًا يتحادث إلخواناه ويادعوهم إلاى العمال واالشاتغال باه, وال ينكلاوا الكالم الذي تقولهوترجم 

أياااديكم وأرجلكااام وعقاااولكم تعمااال لخدماااة الااادعوة, واحبساااوا  وأن يعملاااوا وال يقصاااروا, ويقاااول لهااام دعاااوا
   (2)ألسنتكم حبسًا طوياًل حتى ال ترديكم في جهنم داخرين.

لقااااد شااااهد لااااه الاااادعاة الكبااااار مماااان عايشااااوه وعرفااااوه, بمنااااه جمااااع العلاااام إلااااى العماااال, العماااال         
م إنه جمع العلم والجهاد خالص, القليل من الناس الذين يعلمون فيعملون, ويعملون فيخلصون, نعبإ

نماااا ترجماااه واقعاااًا علاااى األرض, لقاااد كاااان ترجماااان للعلااام  معاااًا, لااايس هاااذا مااان بااااب الحاااديث فقاااط, وا 
  (3).اً وقلم اً واإليمان الذي ينبع من قلبه, وكان سيف

لقااد تعلاام وأكماال دراساااته العلميااة ولاام يااركن إلااى الاادنيا ومتاعهااا, فهاااجر ليطبااق العلاام الااذي         
يستشااعر الرجاال الااذي أفنااى حياتااه ماان أجاال  -رحمااه اهلل –إن الااذي يقاارأ ساايرة الشاايخ عبااد اهلل ه,مااتعل

, فكاان يادرس ويكمال ًا فاي عصارهالدعوة إلى اهلل لقد كان يجاهد بساالحه وقلماه, وقلماا تجاد لاه نظيار 
جهاده, وكاان ولم تثنه الدرجات العليا من العلم عن مواصلة  (0).علمه أثناء جهاده في قواعد الشيوخ

يطباااق كااال ماااا يتعلماااه مااان فقاااة وعلاااوم شاااريعة علاااى حياتاااه الدعوياااة والجهادياااة, ويمااازج باااين العلااام 
   (5)والعمل.

                                                 

 . 19انظر: الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص (1)
 . 295 1 عزام , صانظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل (2)
 . 269انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد , حسني جرار, ص (3)
م فااي شاامال األردن ماان أجاال 1968معسااكرات للتاادريب الفلسااطينيين أسسااها أبناااء الحركااة اإلسااالمية فااي عااام  (0)

 .9يالد واالستشهاد, فايز عزام, صالتدريب واالستعداد ومقاومة اليهود على أرض فلسطين, الشهيد عزام بين الم
 . 23-22انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص (5)
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يقااول الاادكتور محمااد نااور: " عشاات مااع الشااهيد قرابااة شااهر باااألردن فكااان يتواضااع إلخوانااه          
سابيل اهلل غاياة اإليماان, وقاد غاية التواضع من غير تفريق بينهم, وكان يؤمن بالجهااد  والقتاال فاي 

نفااذ مااا كااان يااؤمن بااه قااواًل وعماااًل قااواًل بالاادروس الصااباحية والمسااائية والمحاضاارات, وفااي اللقاااءات 
الخاصة والعامة, وعماًل بمشااركة إخواناه فاي قواعاد الشايوخ, تاركاًا أهلاه ووظيفتاه هلل الاذي ال تضايع 

  (1)ودائعه"

والعماااال بالجهاااااد, وفضاااله علااااى الولاااد واألهاااال والمعيشااااة لقاااد حاااارض الشاااباب علااااى العمااال          
المرفهة, واعتبر أن العمل بالجهاد هو أفضل الحياة التي يعيشها اإلنسان, ومن خير معاش الناس, 
يعني أفضل أنواع الحياة حياة الرجل ا خذ بعنان فرسه, هكذا فهم الحياة العملية والتطبيق, ال حيااة 

  (2)الكالم والشعارات

أفعااال يقااول الشاايخ عبااد اهلل وانطالقااًا ماان مفهااوم تطبيااق الكااالم إلااى األعمااال واألقااول إلااى          
" يميهاا اإلخاوة إن ديان اهلل ال ينتصار بالثقافاة وال باالكالم, إن ديان اهلل عاز وجال ال ينتصار إال عزام:

نطم علاى نفوسانا,  بالدماء, إال باالنتصار على النفس, إال بمن نطم على قلوبنا, نطم على مشاعرنا,
  (3)حتى تعود مبادؤنا, وبدون هذا ال نصر وال مبادئ وال عقائد وسينتصر الكفر"

في  وظيفته وعمله الذي يعيش مناه, وذهاب ليطباق  -رحمه اهلل –لقد ضحى الشيخ عبد اهلل         
مااا تعلمااه فااي الجامعااات علااى أرض الواقااع, وعناادما وافقاات زوجتااه أم محمااد علااى ذهابااه للقتااال فااي 
أفغانساااتان لكاااي يتااارجم علماااه إلاااى عمااال, فااارح الشااايخ عباااد اهلل فرحاااًا شاااديدًا واعتباااره أساااعد ياااوم فاااي 

 (0)حياته.

: " إن الشايخ كاان يقاود الشاباب فاي قاعادة -رحماه اهلل –باد اهللتقول أم محمد زوجاة الشايخ ع       
بيت المقدس في شمال األردن, وكان يدرسهم ويعلمهم اإلسالم, وينطلقون مان هاذه القواعاد لمحارباة 
اليهااود والقيااام بعمليااات ضاادهم داخاال األرض المحتلااة, وكااان ياانظم الهجااوم فتاارات, والماادة التااي بااين 

 (5)ب الشباب وتربيتهم".المعارك يستغلها في تدري

                                                 

 .26انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص (1)
 .26 2انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (2)
 .12 1في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام  (3)
 .64انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص (0)
 .61الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص (5)
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فااي الجانااب العملااي فلاام يتاارك مكانااًا فااي  -رحمااه اهلل –لقااد كااان يهااتم الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
خطبه وكتاباته ودروساه مان الحاديث عان االشاتغال باألفعاال بادل الكاالم, ففاي مجلادات التربياة تجاد 

, حتاى أناه عناون فاي كتاباتاه بمقولاة بطريقة وأخاري اهتماماه بتطبياق القاول بالعمال والكاالم باألفعاال
التي تتمثل بالتطبيق العملي فاي المعاارك  "األفعال أبلغ من األقوال" وكان يهتم بذكر مواقف النبي

 (1)والغزوات.

 

                                                 

 .68-61 2انظر: في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام  (1)
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 المطلب الثاني: 

 الصبر على الدعوة َلى اهلل

فاااي كتاباااه "فاااي التربياااة والبنااااء", وركَّاااز علاااى  -رحماااه اهلل –لقاااد كتاااب الشااايخ عباااد اهلل عااازام         
عنصر الصبر في التربية, من أجل الدعوة إلاى اهلل, وكاان يقول:"الصابر أيهاا اإلخاوة نصاف الادين, 
والصبر بمنزلة الرأس من الجساد بالنسابة لهاذا الادين, وكماا أناه ال جساد باال رأس, كاذلك ال ديان باال 

ودرساااهم وحاااثهم علاااى الصااابر, وأن الااادعوة ال تساااير بااادون صاابر"  لقاااد علااام الشااايخ عباااد اهلل إخواناااه 
صبر, البد من الصابر ويقاول: "يميهاا اإلخاوة ال تقاوم للادعوة قائماة, إال بالصابر عليهاا, وأن الصابر 

 (1) على الدعوة واجب بإجماع المسلمين".

عااادم  أن أول عالماااة علاااى الهزيماااة واالنتكااااس هاااو  -رحماااه اهلل –واعتبااار الشااايخ عباااد اهلل        
ــدَّةً الصاابر علااى التاادريب واإلعااداد, يقااول اهلل تعااالى:  ــدُّوا َلــُه ُع ــُروَج أَلََع ــْو َأرَاُدوا اْلُخ التوبااة )  َوَل

ويفسر ا ية  أن الخروج الحقيقاي طاول التادريب, ومان ال يحتمال التادريب فمعناى ذلاك أناه   (06:آيه
 (2) ال يستطيع أن يواصل الجهاد.

ه مان مكاناة عميقاة لما لا ويدرب الشباب على الصبر, ,يذكر قصص الصبركثيرًا ما كان و         
  (3).الستمرار الدعوة إلى اهلل تعالى في نفوس الدعاة, وأن الصبر هو الوقود الدائم

لقااد بااين أهميااة الصاابر فااي حياااة الاادعاة فهااو يشاارح النفااوس لتلقااي الخياار, وبالصاابر تتفاات          
ريم, فيعتبااار ويتااادبر ويساااير علاااى طرياااق الااادعاة إلاااى اهلل بكااال جاااد القلاااوب لتلقاااي معااااني القااارآن الكااا

يقاااول اهلل ونشااااط, فالصااابر هاااو الحااااجز والحائااال الاااذي يكاااون أماااام مكائاااد ومخططاااات أعاااداء اهلل, 
وقااال تعااالى:  (94:آيااهيوسااف ) َِنَّــُه َمــْن َيتَّــِق َوَيْصــِبْر َفــِإنَّ اللَّــَه اَل ُيِضــيُع َأْجــَر اْلُمْحِســِنينَ :تعااالى
 ْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا َِنَّ اللََّه ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيطي فااهتم  (124:آياهآل عمران ) َواِا

الشاايخ عبااد اهلل  بمفهااوم الصاابر وأنااه عبااادة يتقاارب بهااا إلااى اهلل, وخاصااة فااي دعوتااه, وفااي طريااق 
, وأن األمار الرباااني للماؤمنين هاو األماار بالصابر علااى عملاه, وباين أهميااة الصابر فاي القاارآن الكاريم

مشاق الدعوة وأعبائها, وكذلك الصبر والتقوى هما ترساان ركيناان متيناان ضاد مكائاد أعاداء اهلل عاز 
الناااس لااك, واعتباار أن الصاابر فااي ميااادين الجهاااد تااؤدي إلااى تنزياال مالئكااة  توجاال, وضااد مخططااا

ْصـِبُروا َوَتتَُّقــوا َوَيـْأُتوُكْم ِمـْن َفـْورِِهْم َهــَذا ُيْمـِدْدُكْم َربُُّكـْم ِبَخْمَســِة َبَلـى َِْن تَ النصار, يقاول اهلل تعاالى: 
                                                 

 .66 1ء, عبد اهلل عزام في التربية الجهادية والبنا (1)
 .134 2انظر: في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام  (2)
 .120 2انظر: المصدر السابق  (3)
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ِمينَ  فالصاابر والتقاااوى يرفعاااان اإلنسااان فاااي الااادنيا  (125:آياااهآل عمااران )   اَلٍف ِمـــَن اْلَماَلِئَكـــِة ُمَســـو 
َأَِنَّــَ  أَلَْنــَت ُيوُســُف َقــاَل َأَنــا  َقــاُلوا :وا خارة ولااذلك يقاول رب العاازة علاى لسااان يوسااف علياة السااالم

 ِســِنينَ ُيوُسـُف َوَهــَذا َأِخــي َقــْد َمــنَّ اللَّــُه َعَلْيَنــا َِنَّــُه َمـْن َيتَّــِق َوَيْصــِبْر َفــِإنَّ اللَّــَه اَل ُيِضــيُع َأْجــَر اْلُمحْ 
 فيضاارب مااثاًل باامن المنااة والمكانااة التاااي حصاال عليهااا يوسااف عليااه السااالم, كانااات (94:آيااهيوسااف )

    (1)بسبب صبره وتقواه.
بالصبر لما له من دور كبير في حياته الدعوية,  -رحمه اهلل –لقد اهتم الشيخ عبد اهلل عزام        

وركز علية في أغلب خطبة وكتاباته, تجده ينبه إلياه فاي كال مكاان وكال جلساة وخطباة, ألن أعبااء 
َفاْصِبْر َكَمـا َصـَبَر ُأولُـو الدعوة  تحتاج إلى صبر وعزيمة لمواصلة الطريق, وشرح ا ية  الكريمة :

ـاٍر َبـاَلغي اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َواَل  َِ ُِْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن َلْم َيْلَبثُـوا َِالَّ َسـاَعًة ِمـْن َن ُِْم َكَأنَّ  َتْسَتْعِجْل َل
َلُ  َِالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ  ِْ َِْل ُي فموض  إن اإلمامة في الدين إنما تحصل بالصبر  (35:آيهاألحقاف ) َف

والخروج عن الطريق إنما يحصل بالشاهوات والشابهات والشاهوات  واليقين, ألن االنحراف عن الجادة
ال بد لها من الصبر, والشبهات ال بد لهاا مان اليقاين, فعنادما تازول الشاهوة والشابهة يحصال الصابر 

 (2).واليقين وعندها تحصل اإلمامة في الدين

فاااي  ماااع إخواناااه كاااان جالسااااً  -رحماااه اهلل –ذكااار أحاااد المجاهااادين أن الشااايخ عباااد اهلل عااازام        
وتحادث معاه بخصاوص بعاض األماور,  ,فجاءه أحاد اإلخاوة المصاريين مان جماعاة الجهااد ,بيشاور

فكااان المتوقااع أن ياارد الشاايخ عليااه   عبااد اهلل, وفااي أثناااء حديثااه أغلااظ لااه القااول وغضااب علااى الشاايخ
ولكناا دهشانا بخفاض صاوت الشايخ واالعتاذار  ,بمثل غضابه وأن يغلاظ لاه القاول كماا أغلاظ صااحبه

لقااد صاابر علااى أخيااه وأراد أن يعلاام ماان   للرجاال ومحاولااة إسااكات غضاابه والثناااء عليااه وعلااى إخوانااه
 (3).حوله الصبر, فكان مدرسة في الصبر وتحمل األذى

الفقاه علاى أهال بيتاه علمهام الصاالة والعباادات و  -رحمه اهلل –لقد صبر الشيخ عبد اهلل عزام        
, لااى أهاال بيتااه, وتاارك الحياااة األمنااهوتااالوة القاارآن وصاابر علااى فااراقهم وهااو يعلاام أن الجهاااد مقاادم ع

وسلك طريقه الجهادية وهو يعلم نهايتها إما النصر أو الشهادة كان جلودًا في الصبر وتحمال األذى 
    (0)صبر على مغريات الحياة وترفها وفّضل عليها الجهاد ومشقاته.

                                                 

 .68-61-66- 1انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام  (1)
 .399-398 2انظر: المصدر السابق,  (2)
 .32-31ني جرار, صالشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حس (3)
 .31-36انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص  (0)
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بماانهج ثاباات مسااتمد ماان القاارآن الكااريم والساانة النبويااة فيمااا  -رحمااه اهلل –لقااد سااار الشاايخ         
يتعلاااق بالصااابر وكاااان يااارى يقيناااًا أن الصااابر هاااو بواباااة النصااار والفااارج, وأن سااابب انتصاااار األفغاااان 
والمجاهاااادين فااااي قتااااالهم ضااااد اإلتحاااااد السااااوفيتي إنمااااا كااااان بفضاااال الصاااابر واليقااااين, وخاصااااة أن 

وا كثياارًا فااي الساانوات العجاااف, وكااان التعااب والمشااقة هااو الساابيل األوحااد الموجااود, المجاهاادين عااان
عااااش الشااايخ حياتاااه هناااااك فاااي أفغانساااتان بااااين المجاهااادين فاااي السااااهول والودياااان يعلمهااام الصاااابر 
والتضحية, فخّرج نماذج في الصبر والتضاحية, وكاان يساير مطمئناًا فاي طريقاه الدعوياة والجهادياة, 

هلل, صابرًا على بالئه وشاكرًا ألنعمه, خص أجزاء متعددة في خطبه وكتبه للحديث كان يسير بقدر ا
  (1)عن الصبر وكان يرى أن يد اهلل تحرس المجاهدين في المعارك.

نموذجااًا فااي الصاابر, ويعتباار أن الصاابر أحااد أعماادة  -رحمااه اهلل –لقااد كااان الشاايخ عبااد اهلل         
الجهاااد, والصاابر ماان طبيعااة الجهاااد, وال يمكاان أن يكااون هناااك جهاااد باادون صاابر, لقااد كااان الشاايخ 

انكفام القادر بماا فياه مان مارق سااخن علاى ياد  مدرسة في الصبر وتحمل األذى, ففاي ياوم مان األياام
ذا البياات يرتبااكاب الشااهيد بهاادوء ساابحان اهلل إن بيااوت األفغااان ال  , فقااال لهاامنااه الصااغير مصااعب وا 

وهاذا  هه, أو قلعات عاين ابنتا, وقاد شاوه وجاه ابناب, فمحيانًا تجد البيت فيه مامتممصائ ةتخلوا من عد
ذا بالبياات فجاامة يلفااه الصاامت ويرضااون , وهاام مااع ذلااك صااابرون ومحتساابونهجلااأو ر قطعاات يااده  , وا 

 (2).جميعًا بقضاء اهلل

 

                                                 

 .04-31 1انظر: في خضم المعركة, عبد اهلل عزام  (1)
, الشاااهيد عبااد اهلل عااازام رجاال دعاااوة 59-58الشااهيد عااازام بااين المااايالد واالستشااهاد, د. فاااايز عاازام ص انظاار:  (2)

 .34جرار, صومدرسة جهاد, حسني 
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 :المطلب الثالث

  التضحية والتفاني  في الدعوة َلى اهلل

كااال أناااواع الااابالء والمصاااائب فاااي دعوتاااه فاااي  -رحماااه اهلل –لقاااد رأى الشااايخ عباااد اهلل عااازام        
تكاون الخاتماة  أنأفغانستان وأصبحت الحياة والمنية سيان أمام نظره, وأن كل ما يطم  القلب لدياه 

 بطال وكان يردد.شهادة في سبيل اهلل, فوق أرض النزال ومكر األ

 (4).َذا غاب الفتى خْو المنايا .... فأفضل ما يمر به الوحول                     

" لقد ُحلَّات فاي نفساي عقاد كثيارة منهاا عقادة الخاوف  -رحمه اهلل –يقول الشيخ عبد اهلل عزام        
علااى الاارزق واألجاال التااي تشااكل العقبااة الكااؤود علااى طريااق الاادعاة, وأيقناات أن دياان اهلل ال يمكاان أن 
يقوم في األرض وال يمكن لشجرته أن تستوي على سوقها وال أن تستقر بجذورها في األعماق وال أن 

 (2)اد في سبيل اهلل"ترسل بثمارها في ا فاق إال بالجه

الااادعوة إلاااى اهلل عملياااًا وخاصاااة فاااي دفاعاااه عااان  -رحماااه اهلل –لقاااد ماااارس الشااايخ عباااد اهلل         
أعاااراض المسااالمين فاااي أفغانساااتان, وكانااات تمااار باااه أياااام عصااايبة باااين الحيااااة والماااوت, بسااابب شااادة 
القذائف التي كانت تتساقط علايهم فاي معساكر جااجي وفاي إحادى الكهاوف, وذات ياوم كاان صاائمًا 

طع أن يكمل أكل الحباات فاي ياده مادة وجاء وقت اإلفطار وأخرج حبات ليكسر صيامه, لكن لم يست
  (3) ساعتين من شدة القصف.

يقااول: فااي حااث المجاهاادين علااى التضااحية والتفاااني فااي  -رحمااه اهلل –الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
نصرة المستضعفين في أفغانستان" يا شباب اإلسالم أليس هلل زكاة في أوقاتكم, ألايس هلل تعاالى حاق 
على أجسادكم, أليس إلخوانكم المسلمين حق عليكم في نصرتهم وواليتهم, من يحمي األعراض مان 

 , مااان يكفكاااف دماااوع الثكاااالى, مااان يهدهاااد آالم األرامااال االنتهاكاااات, مااان يحماااي األطفاااال مااان الاااذب
  (0)واأليتام".

                                                 

 .0 1في خضم المعركة, عبد اهلل عزام  (1)
 .0 1المصدر السابق  (2)
 .88 2انظر: المصدر السابق نفسه, عبد اهلل عزام  (3)
 . 29 1المصدر السابق نفسه,  (0)
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" اقبلااااوا علااااى اهلل : -رحمااااه اهلل –لقااااد خاطااااب الشااااباب باااامن يضااااحوا ماااان أجاااال دياااانهم فقااااال        
واسااتخدموا أجسااادكم فااي طاعتااه وأوقاااتكم فااي عبادتااه وال تفوتااوا الفرصااة التااي يسااوقها اهلل لكاام فااإن 

  (1)ته".اإلنسان مسئول عن أوقا

  

                                                 

 . 28 1في خضم المعركة, عبد اهلل عزام  (1)
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 المبحث الثاني 
 مبادئ الدعوة عند عبد الله عزام 

 

 األول : توحيد اهلل عز وجل وفهم العقيدة الصحيحة. المطلب

 المطلب الثاني : غرس روح الجهاد في قلوب الناس.
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  :المبحث الثاني
  مبادئ الدعوة عند عبد اهلل عزام

في دعوته كثيرة  –رحمه اهلل  –إن المبادئ الدعوية التي ركز عليها الدكتور عبد اهلل عزام         
 أتناولهوفي التفرق ضعف ولكن هذا الموضوع لم  ,قوة ومنها دعوته لألمة باإلتحاد ألن في اإلتحاد

 الجوانبوكذلك ركز في دعوته على (, 231) والحديث عنه بتوسع في صفحة ,هنا ألنه سبق ذكره
وكذلك سبق ذكره ذلك بالتفصيل في , العبادية والروحية حيث كان يربي الجيل عليها

(, وقد حث على التكافل والتحاب بين المسلمين, وقضايا أخرى تربوية كثيرة, لكنني 211)صفحة
د وجدت اهتمامًا كبيرًا له فيما سمقتصر عليه في هذا البحث على الحديث عن دعوته للعقيدة والتوحي

 وتركيزه على ذلك, كما أتحدث فيه عن غرس روح في األمة واألجيال.
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 المطلب األول:

 توحيد اهلل عز وجل وفِم العقيدة الصحيحة
ببيااان العقياادة الصااحيحة ودورهااا فااي إصااالح   -رحمااه اهلل – عاازاملقااد أهااتم الشاايخ عبااد اهلل        

يتناولها الدعاة, حياث أن واقاع المجتماع األفغااني التاي  المجتمعات فهي أولى القضايا التي يجب أن
 كان  وجود الشركيات والبدع والبعد عن دين اهلل.  -رحمه اهلل –انتقل إليه الشيخ عبد اهلل

فااي فهاام العقياادة والاادعوة إليهااا يقااوم علااى الكتاااب  -رحمااه اهلل –وماانهج الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
والسانة, وفهاام السالف الصااال  رضااوان اهلل علايهم, وذلااك يتضاا  مان خااالل العديااد مان كتبااه ورسااائله 

 ومؤلفاته, ويتناول منهجه بيان عدة مسائل. 

 بيان التوحيد الصحيح:

 أواًل: التوحيد:  
هو أصل الدين وهاو إفاراد اهلل تعاالى بالعباادة  -اهلل رحمه –التوحيد عند الشيخ عبد اهلل عزام        

إن قاعااادة التوحياااد فاااي وهاااو يتضااامن أناااواع التوحياااد الثالثاااة الربوبياااة واإللوهياااة واألساااماء والصااافات, 
  (ال إلااه إال اهلل محمااد رسااول اهلل)وهااذه القاعاادة , الأللوهيااة هااي الااركن األساسااي باال األساااس المكااين

بااممره  ,أبسااط صااورها أن هااذا الكااون منبثااق عاان إرادة  هااذا اإللااه الواحااد تعنااي فاايإال اهلل:  هفااال إلاا
 دته وال يند عن مشيئته. وبقدره تدبر أموره, ال يخرج عن إرا ,يسير

  .اهلل العزيز الحكيم من خلقال تغيب عن بالنا إن كل شيء في الكون : النقطة األولى

َوَلـُه جناود اهلل, يادعا فيلباى قاال تعاالى: : أن كال مخلاوق فاي هاذا الكاون جنادي مان النقطة الثانية
ِْ ُكلإ َلُه َقاِنُتونَ    (26الروم:آيه)َمْن ِفي السََّماَواِت َواأْلَْر

يَح  :قاال تعاالى ,قاد يساخر اهلل بعاض جناوده لطاعاة عباد مان عبيادهالنقطة الثالثة:  َوِلُسـَلْيَماَن الـر 
ري َوَأَسْلَنا َلُه َعْيَن اْلِقْطِر َوِمَن اْلِجن  َمْن َيْعَمـُل َبـْيَن َيَدْيـِه ِبـِإْذنِ  ِْ َِا َش ري َوَرَواُح ِْ  َرب ـِه َوَمـْن ُغُدوَُّها َش

ُِْم َعْن َأْمِرَنا ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَِّعيِر  َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشـاُء ِمـْن َمَحاِريـَب َوَتَماِثيـَل َوِجَفـاٍن  *َيِزْغ ِمْن
 .(13-12سبم:آيه )اْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياتٍ كَ 

قياد  عنهعليه ال يستطيع الخروج يسير  منهاج ربانيله اهلل  اتكل كائن من مخلوقفالنقطة الرابعة: 
 الماادار الااذي أمرهااا اهلل أن تاادور فيااه ولااو عاان مثاال الشاامس ال يمكاان لهااا أن تخاارج, أنملااة وال شااعرة

وكااذلك القماار واألرض قااال  كثياارًا ماان حولهااا,وحطماات  ,تمااخرجاات زاويااة واحاادًة عاان محورهااا لتحط
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ــــاِر َوُكــــلإ ِفــــي َفَلــــٍ   تعااااالى: َِ ــــَر َواَل اللَّْيــــُل َســــاِبُق النَّ ــــا َأْن تُــــْدِرَ  اْلَقَم َِ ــــْمُس َيْنَبِغــــي َل اَل الشَّ
  (1).(04يس:آيه)َيْسَبُحونَ 

 ثانيًا: اإليمان بالمالئكة:
ويخبرناا القاارآن أن المالئكاة موكلااون بحفاظ البشاار  ,اإليماان بالمالئكااة فهاو جاازء مان عقياادتنا        

ــــا  :وهاااام مكلفااااون بإحصاااااء أعمااااالهم وتسااااجيلها قااااال تعااااالى ,وحمااااايتهم َِ ــــا َعَلْي ــــٍس َلمَّ ــــلُّ َنْف َِْن ُك
فالمالئكاة  (18ق:آياه)َمـا َيْلِفـُ  ِمـْن َقـْوٍل َِالَّ َلَدْيـِه َرِقيـبي َعِتيـد تعـالى:وقولـه  (0الطارق:آياه)َحاِف ي 

حفظااة للبشاار يحصااون علاايهم أعمااالهم, ويقاادمون كتااب أعمااالهم إلااى رب العااالمين, ومنهااا الموكاال 
بقابض أرواح البشار, فهاام يساتغفرون للماؤمنين ويحضاارون مجاالس الرحماة, ولهاام أعماال يعلمهااا اهلل 

   (2).تعالى

 ثالثًا: الكتب السماوية:

 اإليماااان بصاااحف إباااراهيمومااان ذلاااك جااازء مااان عقيااادتنا  وهااا اإليماااان بالكتاااب الساااماوية         
والزبااور المناازل  واإلنجياال المناازل علااى عيسااى  ,والتااوراة المنزلااة علااى موسااى  وموسااى

 . والقرآن الكريم المنزل على محمد , على داود 

  :بالرسلرابعًا: اإليمان 

بحياث يعتبار مان يجحاد رساالة أي  مان عقيادتنا اإلساالميةن اإليمان بكل رسول مرسل هو إ        
 َمــَن الرَُّســوُل ِبَمــا وال يقباال منااه صاارفًا وال عااداًل, قااال تعااالى:  ,رسااول خارجااًا ماان إطااار هااذا الاادين

ُق َبـْيَن َأَحـٍد ِمـْن ُرُسـِلِه ُأْنِزَل ََِلْيِه ِمْن َرب ِه َواْلُمْإِمُنوَن ُكلإ  َمَن  ِباللَِّه َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبـِه َوُرُسـِلِه اَل ُنَفـر 
َلْيَ  اْلَمِصيرُ  من كفر بمي رسول فقد كفر بمصال  (285البقرة:آيه)َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَ  َربََّنا َواِا

  (3)النصوص قطعية الثبوت والداللة. الرساالت وكفر بالقرآن, ألنه ذكر أسماء الرسل في

                                                 

 .  8-1 1الذخائر,  عزام, موسوعة انظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل ,عبد اهلل (1)
 .  9 1انظر: المصدر السابق,  (2)
 .  9 1انظر: المصدر السابق نفسه,  (3)
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 اإليمان باليوم اْلخر:  خامسًا:
للااادين ويكاااون حجااار األسااااس  ,القواعاااد المكيناااة لهاااذا الااادينإن اإليماااان بااااليوم األخااار مااان         

ـاِبِئيَن َمـْن  :قال تعالى الصحي ,  َمـَن ِباللَّـِه َواْلَيـْوِم َِنَّ الَِّذيَن  َمُنـوا َوالَّـِذيَن َهـاُدوا َوالنََّصـاَرى َوالصَّ
ْم َواَل ُهْم َيْحَزُنونَ  ِِ ْم َواَل َخْوفي َعَلْي ِِ ُِْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرب   (1).(62البقرة:آيه)اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَل

  سادسًا: اإليمان بالقدر خيره وشره:
وهو الادافع الحقيقاي للعمال فاي فالقدر هو المحرك األصيل للنفس البشرية, هذا بيان لألثر,        

فلان  ,ويساتنفذ جمياع أجلاه ,اإلنسان ال يغادر هذه األرض قبل أن ينال كل رزقاه إنف ,ميادين الحياة
 ولن يستطيع أحاد أن يانقص مان رزقاه قرشاًا واحادًا مهماا كاان جاهاه وعظام سالطانه ,يموت إال بقدر

ْن َيْمَسْسَ  اللَُّه ِبُضرٍّ َفاَل كَ :قال تعاالى ُِـَو َعَلـى ُكـل  َشـْيٍء َواِا ْن َيْمَسْسَ  ِبَخْيٍر َف اِشَف َلُه َِالَّ ُهَو َواِا
 (2).(11األنعام:آيه)َقِديري 

بيان اآلثار المترتبة على ترك العقيدة اإلسالمية.

لقد وصلت البشرية إلى أحط صورها عندما تركت العقيدة اإلسالمية واتبعات منااهج أرضاية         
الصاحيحة وناادت باالتطور فاي اإلساالمية وعندما تركت الحضارات والدول العقيدة  ,من صنع البشر

فااي حياااة الناااس والمجتمعااات البعياادة ثااار هااذا التطااور آظهاارت الق واألديااان واألفكااار والتقاليااد, األخاا
 ومنها:عن اهلل تعالى 

وتارف مان ناحياة يقابلاه  ,وفقار مادقع مان ناحياة ,ثاراء فااحش مان ناحياة في الثروة, سوء التوزيع .1
 .مما يجعل المجتمع على شفا بركان مهدد بانقضاض طبقة على طبقة ,غيظ في قلب فقير

وقاماات المجااازر علااى  ,بعدالااة التوزيااعالقيااام دعااائهم االكباات والخااوف والقمااع فااي األماام بساابب  .2
 تحاد السوفيتي و في يوغسالفيا. الوتناقص عدد المسلمين في ا ,الطريق

لنفسي والخلقي الذي يؤدي إلى تدمير الحياة المادية ذاتها؛ ألن الحضارة البد لها من االنحالل ا .3
ضامان يحميهااا ومؤيادات تحفظهااا, فااإذا غرقات األمااة فاي وحاال الجاانس وعفان الناازوات الحيوانيااة 
فإنها تزول, والتاريخ شاهد, لقد اندثرت أثينا اليونانية عندما عبدت الشاهوات, وانادثر غيرهاا مان 

 ات بسبب ذلك.الحضار 

                                                 

 .  14-9 1عزام, موسوعة الذخائر,  انظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل,عبد اهلل (1)
 .  14 1انظر: المصدر السابق,  (2)
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القلاق العصاابي والتماازق النفساي واألمااراض النفسااية والعصاابية الجسادية, والقاارح المعديااة والشااذوذ  .0
 الجنسي وانفصام الشخصية واالنتحار الذي أصب  ظاهرة خطيرة في المجتمعات المترفة.

الخااوف العااالمي ماان الاادمار الشااامل فااي هااذا العااالم المضااطرب وشااب  الحاارب الرهيااب يضااغط  .5
 (1) أعصاب الناس ويقض مضاجعهم.على 

 اآلثار المترتبة على اعتناق العقيدة اإلسالمية:

هااادئ البااال قريار العااين لاايس  اً الشخصاية المساالمة التاي بنتهااا العقياادة فتجاد صاااحبها مطمئنا        
, وقياال نحاان فااي سااعادة لااو يعلاام الملااوك لقاتلونااا عليهااا :حتااى كااان يقااول أحاادهم,وال بااالحيران  قبااالقل

, مان الملاوك  قال:الزهااد, قاالوا: مان السافلة  قاال: الاذين يامكلون  -رحمه اهلل –لعبد اهلل ابن المبارك
 دينهم. عبدينهم, قالوا: فمن سفلة السفلة  قال: الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضيي

عجبااا ألماار المااؤمن إن أمااره كلااه خياار ولاايس ذاك :)قااال عاان الرسااول ويااروي صااهيب        
ن أصابته ضراء صبر فكان خيراً  للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً  ألحد إال  (2) (له له وا 

  تزيل القلق:فالعقيدة الصحيحة 

ليس هناك أسئلة في الكون تحيره, فهو يعلام أن اهلل واحاد وأن هاذا الكاون كلاه مان خلاق اهلل قاال  .1
ـــَه َِالَّ ُهـــَو  تعاااالى: ـــى ُكـــل  َشـــْيٍء  َخـــاِلُق ُكـــل  َشـــْيءٍ َذِلُكـــُم اللَّـــُه َربُُّكـــْم اَل ََِل ـــُدوُه َوُهـــَو َعَل َفاْعُب
اللَّـــــُه َخـــــاِلُق ُكـــــل  َشـــــْيٍء َوُهـــــَو َعَلـــــى ُكـــــل  َشـــــْيٍء  وقاااااال تعاااااالى:.(142األنعام:آياااااه)َوِكيـــــلي 

 وهو يعلم أن اإلنسان قبضة من طين ونفخة من روح وخلقه ربه بيده. (62الزمر:آيه)َوِكيلي 

رباك المنتهاي, قاال  إلاى أنالادنيا ليسات النهاياة والجازاء لايس فاي هاذه األرض و أنه يعلم أن هذه  .2
ْنَساِن َِالَّ َما َسَعى : تعالى  *ُثمَّ ُيْجزَاُه اْلَجزَاَء اأْلَْوَفـى  *َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى  *َوَأْن َلْيَس ِلْْلِ

َِى فاته فاي الادنيا سيعوضاه اهلل فاي ا خارة والحيااة فما  (02-39النجم : آيه )َوَأنَّ ََِلى َرب َ  اْلُمْنَت
َفَمـا َمتَـاُع اْلَحَيــاِة الـدُّْنَيا ِفــي اْْلِخـَرِة َِالَّ َقِليــلي  , قاال تعااالى:الادنيا مان ا خارة كساااعة مان نهاار

(38التوبة:آيه)  فبهذا كله يسكب الطممنينة والبذل حتى أنه ليبذل روحه في سبيل اهلل طمعًا فيما
النفس واألرض وهو الجنة. هو أكبر من

َوَمـا َكـاَن ِلـَنْفٍس  :ألنه يعلام أن الارزق محادود واألجال مقادر قاال تعاالى اً يكون اإلنسان مطمئن .3
اًل  ــَإجَّ ــا ُم ــِه ِكتَاًب ــِإْذِن اللَّ ــوَت َِالَّ ِب ــا  وقولااه: (105آل عمران:آيااه)َأْن َتُم ــْم َوَم ــَماِء ِرْزُقُك ــي السَّ َوِف

                                                 

 .  31 1عزام, موسوعة الذخائر,  انظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل (1)
 .284 10,  5318صحي  مسلم, كتاب الزهد والرقائق, باب المؤمن أمره كله خير حديث رقم  (2)
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, وأن اهلل ن كاال شاايء فااي هااذا الكااون بقاادر اهللوهااو االطمئنااان إلااى أ (22الذاريات:آيااه)ُتوَعــُدونَ 
وهو فعال لما يريد وبهذا االعتقاد يجعل اإلنسان أعز من  ,تعالى وراء كل حدث وفوق كل نفس

بهاذا االعتقااد جعاال  (14فاطر:آياه)َمـْن َكـاَن ُيِريـُد اْلِعـزََّة َفِللَّـِه اْلِعـزَُّة َجِميًعـا :علاى األرض قاال تعاالى
مااذا تصانعون  وقال: يتحدى حكام زمانه الذين زجوا به في سجن القلعة -رحمه اهلل -ابن تيمية

ن نف أنبي" إن قتلي شهادة و  وجعل السيد قطب يقول: وهاو فاي محناة  ي سياحة"يسجني خلوة وا 
إن " والكاااذبالسااجن ويعرضااون عليااه المناصااب الاادنيا ولكنااه أثاار الزنزانااه علااى البريااق المخااادع 

أصاااابع الساااابابة التااااي يشااااهد هلل بالوحدانيااااة فااااي الصااااالة لتاااارفض أن تكتااااب حرفااااًا واحاااادًا تقربااااه 
 (1)طاغية"

 

                                                 

 .  39-38 1عزام, الموسوعة,  انظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل (1)
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 المطلب الثاني: 
 غرس روح الجِاد في قلوب الناس

مفاهيم وأركان الجهاد في قلوب الناس  -رحمه اهلل –لقد غرس الشيخ عبد اهلل عزام        
والمجاهدين والدعاة, فكان له منهج بذلك, حيث بين أهمية الجهاد في حياة المسلمين, واعتبر أن 
بطال الباطل, ولنشر الدعوة اإلسالمية بين الناس, وهو  الجهاد هو الطريق الوحيد إلحقاق الحق وا 

َفَقاِتْل ِفي عن الضعفاء في األرض, قال تعالى: الطريق الوحيد لكسر شوكة الكافرين ورد بمسهم 
ِْ اْلُمْإِمِنيَن َعَسى اللَُّه َأْن َيُكفَّ َبْأَس الَِّذيَن َكَفُروا وَ  اللَُّه َأَشدُّ َسِبيِل اللَِّه اَل ُتَكلَُّف َِالَّ َنْفَسَ  َوَحر 

  (1).(80النساء:آيه )َبْأًسا َوَأَشدُّ َتْنِكياًل 

حياته  بهذا المبدأ الذي كان يسعى لتطبيقة في -رحمه اهلل –خ عبد اهلل عزاميصرح الشي        
"البد من إعادة غرس روح الجهاد واالستشهاد في النفوس التي تطرق إليها الدعوية والجهادية, فقال:

   (2)الملل"

بمنه ليس من السهل أن تحب الجهاد لما فيه من مشقة  -رحمه اهلل –يوض  الشيخ عبد اهلل        
وتضحيات, فهو مّنُة من اهلل يهبها لمن يشاء من عبادة, ويقذف حب الجهاد في قلبه, وحب الجهاد 
نعمة كبيرة من اهلل يسبغها اهلل على القلوب, فالقلوب المؤمنة يحبب اهلل إليها اإليمان ويزينه فيها, 

نما الفضل فيها هلل.فليس حب الجهاد بمماني ا          (3) إلنسان وال باجتهاده وال بدراسته وعمله وا 

 الجِاد هو السبيل الوحيد:

إن الجهااااد فاااي سااابيل اهلل هاااو السااابيل الوحياااد إلنتااازاع  حقاااوق الضاااعفاء مااان المسااالمين مااان         
مخالااااب الوحاااااوش البشااااارية, وهااااو الحصااااان الحصاااااين, للحفااااااظ  علااااى حرماااااات النااااااس والمقدساااااات  

ُكلُُّه ِللَِّه َفِإِن َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنةي َوَيُكوَن الد يُن واألوطان من براثين المعتدين, قال تعالى: 
َِْوا َفِإنَّ اللََّه ِبَما َيْعَمُلوَن َبِصيري  َفَقاِتْل ِفـي َسـِبيِل اللَّـِه اَل ُتَكلَّـُف وقال تعاالى: ( 39:آيه األنفال )اْنَت

ِْ اْلُمْإِمِنيَن َعَسى اللَُّه َأْن َيُكفَّ َبْأَس الَِّذيَن َكَفُروا َواللَّـُه    َأَشـدُّ َبْأًسـا َوَأَشـدُّ َتْنِكـياًل َِالَّ َنْفَسَ  َوَحر 
 (0).( 80:آيه النساء )

                                                 

 .  108 1انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (1)
 .  100عبر: وبصائر للجهاد في العصر الحاضر, عبد اهلل عزام, ص (2)
 .  115انظر: عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر, عبد اهلل عزام, ص (3)
 .16انظر: بشائر النصر, عبد اهلل عزام, ص  (0)
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بمناااه لااان يكاااون توحياااد هلل فاااي األرض بااادون السااايف  -رحماااه اهلل –يوضااا  الشااايخ عباااد اهلل        
ن والجهاااد والقتااال, فالااذين يرياادون نشاار الاادعوة والتوحيااد, علاايهم ان يحملااوا السااالح والساايف, والااذي

علااايهم أن يحملاااوا البندقياااة, وينزلاااوا ماااع المجاهااادين, بهاااذا ينشااار يريااادون أن يطهاااروا عقائاااد النااااس, 
 (1)التوحيد بهذا يعرف الناس ربهم.

أن الجهاااد فااي ساابيل اهلل ضاارورة تااالزم كاال ماان اراد أن  -رحمااه اهلل –يبااين الشاايخ عبااد اهلل        
يبلغ دين اهلل للناس, وينشر الفضايلة فاي العاالم, ويقاف فاي وجاه الكياان الجااهلي وأماام الباطال وهناا 
تكون المعدلة, فال يمكان أن يقاف الداعياة مكتاوف األيادي أماام مشاروعه وأهدافاه فاي إنقااذ البشارية, 

ونه بالسالح والسنان؛ ألن الجاهلية ستدافع عان كيانهاا, وتجتاث اإلساالم يبلغ بلسانه, وأعداءه يواجه
من جذوره, وسواء تحركت الجاهلية أو لم تتحرك ال بد من أن ينطلق اإلساالم بحركتاه الذاتياة, نحاو 
ال  نشر الدعوة والتوحيد, وهو قانون التدافع وهذا القانون هو من يحفظ الحياة صاالحة مان الاتعفن, وا 

ُْ اد فااي الباار والبحاار قااال تعااالى لظهار الفساا ٍْ َلَفَســَدِت اأْلَْر ُِْم ِبــَبْع َوَلــْواَل َدْفــُع اللَّــِه النَّــاَس َبْعَضــ
 (2).(251:آيه البقرة )َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمينَ 

 طريق الجِاد محفوفة بالمشقة:
يالقيه المجاهد من المشقة والعناء, وما ما سوف  -رحمه اهلل –الشيخ عبد اهلل عزام يبين        

 يقابله من األجر والثواب في طريق الجهاد لكي تهيئ النفوس وتستعد, وتكون على جاهزية, فيقول:
وخيرت الجهاد نفسه   ,لقد تمرست شعائر اإلسالم كلها فما وجدت عبادة أشد وأشق من الجهاد" 

وال مصادفة ذلك  اً لذلك لم يكن عبث ,فما وجدت في الجهاد أصعب من طول االنتظار والرباط
 أن رسول اهلل  عن سهل بن سعد الساعدي  (3) "الثواب العظيم واألجر الجزيل الذي رتبه اهلل 

م من الجنة خير من رباط يوم في سبيل اهلل خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدك) :قال
 (0).(الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل اهلل أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها

في توضي  الطريق الذي يسير فيها المجاهد من  -رحمه اهلل –لم يملوا جهدًا الشيخ عبد اهلل        
, ولكن المناص كالتضحيات الباهظة, والتكاليف الغالية والطريق الشاقة, والتي تكون معبدة باألشوا

ما  وال مفر إما أن تقعد بالفسق والمهانة والذل, أو تجاهد باإليمان وتنال بذلك إما النصر وا 
 (5)االستشهاد والجنان.

                                                 

 .141 1الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, انظر: في التربية  (1)
 .126انظر: عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر, عبد اهلل عزام, ص  (2)
 .  81 1في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (3)
 .19 14, 2618, حديث رقم فضل رباط يوم في سبيل اهللصحي  البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب  (0)
 .  86 1انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (5)
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على تقديم النص  للشباب المسلم والمجاهدين بقضايا مهمة عزام  عبد اهلل حرص الشيخ    
 لسير الجهاد في أفغانستان ليكون على استعداد وعلم, فهو أدعى للثبات وأعون على الصبر فيقول: 

" إن الجهاد في سبيل اهلل هو اشق األمور على النفس وأصعبها وال يحتمله إال األفذاذ من  (1
 اهلل الجزاء مقاباًل للجهد والبالء والمشقة.البشر, ولذا جعل 

إن الجهاد في أفغانستان أروع صورة للجهاد في العصر الحديث خالل القرون الثالثة األخيرة,  (2
 ويعتبر خارقة من خوارق الدهر.

إن الجو العام في أفغانستان ثقيل جدًا على النفس البشرية, وهنا يمتي دورك في الصبر  (3
 والمصابرة.

 د صبر وثبات واستقامة واحتمال للشدائد كلها, وعليك بتقوى اهلل والذكر.إن الجها (0

 (1)"وال تنسى أن الجهاد عبادة جماعية, فالبد لها من أمير, واألمير واجب الطاعة  (5

 فضل الجِاد:
ولكااان بهاااذه المناسااابة سيختصااار  ,رساااالة كاملاااة إلاااىإن الحاااديث عااان فضااال الجهااااد يحتااااج        

 جهاد والتي منها:الباحث بعض الدالئل على فضل ال

َأَجَعْلـُتْم ِسـَقاَيَة اْلَحـاج  َوِعَمـاَرَة اْلَمْسـِجِد اْلَحـرَاِم َكَمـْن  َمـَن ِباللَّـِه َواْلَيـْوِم اْْلِخـِر  قال تعالى:       
ِدل اْلَقْوَم ال َّـاِلِميَن  ِْ الَّـِذيَن  َمُنـوا َوَهـاَجُروا  *َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل اللَِّه اَل َيْسَتُووَن ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه اَل َي

ْم َأْعَ ـُم َدَرَجـًة ِعْنـَد اللَّـِه َوُأوَلِئـَ  ُهـُم اْلَفـاِئُزونَ َوَجا ِِ ْم َوَأْنُفِسـ ِِ :آياه التوبة )َهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِل
: "إن الجهاد في سابيل اهلل قماة سانام اإلساالم, وهاو -رحمه اهلل -الشيخ عبد اهلل عزاميقول  (19-24

بااااهلل ورساااوله وهاااو أفضااال مااان جاااوار المساااجد الحااارام  د اإليماااانبإتفااااق العلمااااء أفضااال األعماااال بعااا
 (2)."وعمارته بنص القرآن الكريم

إن في الجنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين في سبيل اهلل ما بين  )...:رسول اهلل  قال        
أحد في  والذي نفسي بيده ال يكلم):رسول اهلل  قال (3).(...الدرجتين كما بين السماء واألرض

 (0).(سبيل اهلل واهلل أعلم بمن يكلم في سبيله إال جاء يوم القيامة واللون لون الدم والري  ري  المسك
   (5).(ما اغبرت قدما عبد في سبيل اهلل فتمسه النار): رسول اهلل  قالو 

                                                 

 .10-13بشائر النصر, عبد اهلل عزام, ص  (1)
 .130عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر, عبد اهلل عزام, ص  (2)
 .350 9, 2581, حديث رقم باب درجات المجاهدين في سبيل اهللصحي  البخاري, كتاب الجهاد والسير,  (3)
 .312 9, 2593 , حديث رقمباب من يجرح في سبيل اهلل عز وجلصحي  البخاري, كتاب الجهاد والسير,  (0)
 .385 9, 2644 , حديث رقم,باب من اغبرت قدماه في سبيل اهللصحي  البخاري, كتاب الجهاد والسير,  (5)
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 المطلب األول:   

 تأثره بالدعاة القدماء

  -رحمه اهلل –لقد كان للدعاة والعلماء األثر الواض  في صقل شخصية الشيخ عبد اهلل عزام        
 ,قطب فكرياً لقد تتلمذت في حياتي وتمثرت في كتاباتي بمربعة سيد "  :وقد صرح بذلك صراحًة فقال

  (1)."ً وابن القيم روحيا ,وابن تيمية عقدياً  ,والنووي فقهياً 

 أوال: تأثره باإلمام ابن تيمية:

وخاصاة فاي جاناب العقيادة اإلساالمية  -رحماه اهلل –إن المتتبع لكتابات الشيخ عبد اهلل عازام        
حياث ألقات أراء ابان تيمياة بظاللهاا علاى كتاب الشايخ عباد اهلل  ,تجده يركز على رأي ابن تيمية فيهاا

  ., وهذا مما يدلل على أن الشيخ عزام تمثر بعقيدة ابن تيميةعزام

وكان موفقًا فاي اتخااذه قادوة لماا اتصاف باه مان صافات كثيارة جعلتاه مميازًا حياث قاال عناه,         
رأسااا فااي معرفااة الكتاااب  ,اء وساارعة اإلدراككااان آيااة فااي الااذك" رحمااه اهلل اباان تيميااة الشاايخ  :الااذهبي

 ,وساخاءً  ,وشاجاعة ,وزهاداً  ,هاو فاي زماناه فرياد عصاره علمااً  ,بحارا فاي النقلياات ,والسنة واالختالف

مفتااي الفاارق, الفااارق : "يقااول اباان كثياار بمنااه (2)"وكثاارة تصااانيف ,عاان المنكاار بااالمعروف ونهياااً  وأمااراً 
 (3)"فضائل كثيرةبين الفرق, كان له فضيلة حسنة, ولديه 

بعزيمة وصالبة الشيخ ابن تيمياة, كاان  -رحمه اهلل –ومن شدة إعجاب الشيخ عبد اهلل عزام       
كثيرًا ما يذكره في كتبه ويمخذ منه العبر, ويصفه بمنه صاحب عقيدة صلبة, تحدى بهاا حكاام زماناه 

 (0)الذين زجوا به في سجن القلعة ومات فيها.

وتاامثر بمواقفااه  -رحمااه اهلل -عاان اباان تيميااة -رحمااه اهلل –عبااد اهلل عاازام لقااد تحاادث الشاايخ       
العظيمااة وهاااو داخااال الساااجن, فمنهاااا أناااه كتاااب الرسااالة الحموياااة بالحجاااارة علاااى جااادران الساااجن مااان 

                                                 

 . 16الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص  (1)
شمس الدين محماد بان أحماد بان عباد الهاادي بان يوساف , الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أحمد بن تيميةالعقود  (2)

 –دار الكاتاب العربااي , , بادون رقام وتااريخ طبعاةالمحقاق: محماد حامااد الفقاي, هاا(100الدمشاقي الحنبلاي )المتاوفى: 
 .39, ص بيروت

 .343 13, ابن كثير,البداية والنهاية (3)
 .39 1انظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل عزام , موسوعة الذخائر,  (0)
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الداخل, ولكن اهلل أبقى ذكره ورفع شمنه, فنصرت تعاليمه ووزعت على العالم كله, وأصب  كالم ابن 
   (1)معظم القضايا التي تجد بين أبناء الحركة اإلسالمية الحديثة.تيمية هو الفصل في 

 :تأثره بمنِاج ابن تيمية

كلما نظرت إلاى فقال: "  -رحمه اهلل –بابن تيمية -رحمه اهلل –لقد تمثر الشيخ عبد اهلل عزام       
أََلـْم تَـَر َكْيـَف َضـَرَب اللَّـُه أثار الشيخ ابن تيمية والسيد قطب رحمهما اهلل في األرض أعارف معناى 

ــَماِء  ــا ِفــي السَّ َِ َِا ثَاِبــتي َوَفْرُع ــٍة َأْصــُل ــِإْذِن * َمــَثاًل َكِلَمــًة َطي َبــًة َكَشــَجَرٍة َطي َب ــا ُكــلَّ ِحــيٍن ِب َِ ُتــْإِتي ُأُكَل
َِا   (2) "(25-20:آية )إبراهيم  …َرب 

يكتب أحيانًا في السجن فمنعوا عنه القلم والدفتر فكتاب بحجاارة  -رحمه اهلل –كان ابن تيمية        
ه, وظااان العلمااااء الاااذين 128علاااى جااادران الساااجن الرساااالة الحموياااة أو التدمرياااة بعااادما تاااوفي عاااام 

ينافسااونه أنهاام ارتاااحوا منااه وبعااد أربعااة قاارون خاارج رجاال ماان بطاان الجزياارة العربيااة, أعجااب بكتااب 
الشاايخ محمااد باان عبااد الوهاااب واتفااق مااع محمااد باان مسااعود علااى أن الشاايخ اباان تيميااة وتتلمااذ عليهااا 

  (3)ينصر دعوة ابن تيمية, وأصب  اسمه علمًا من أعالم األمة.

 تاهفاي عقيد -رحمه اهلل –احمد بن تيمية مباإلما  -رحمه اهلل –لقد تمثر الشيخ عبد اهلل عزام       
منهااا الاارد علااى كاال مااا يخااص عقياادة الساالف الصااال ,  واسااتقى ماان كتااب الشاايخ اباان تيميااة  الساالفية

, لقااد كااان يعتباار اباان تيميااة صاااحب عقياادة سااليمة, وصاااحب عزيمااة فااي المشاابهة والممثلااة وغياارهم
َمـــْن َكـــاَن ُيِريـــُد اْلِعـــزََّة َفِللَّـــِه اْلِعـــزَُّة  تحاادي كااال ماان يحااااول تشااويه العقيااادة الصاااحيحة, قااال تعاااالى:

ــا أخرجااا أمثااال اباان تيميااة الااذي  نعتقاااد الصااحي  والهمااة العاليااة همااا اللااذاواال (14فاطر:آيااه)َجِميًع
 (0)تحدى حكام زمانه, حيث زجوا به في السجن من أجل صالبة عقيدته.

  -رحماه اهلل –هو نفسه مذهب الشيخ ابن تيمياة -رحمه اهلل –لقد كان مذهب الشيخ عبد اهلل        
في اثبات الصفات من غير تعطيل وال تشبيه وذكر قول ابن تيمية " ومان اإليماان بااهلل اإليماان بماا 

ماان غياار تحريااف وال تعطياال, وماان غياار  وصااف بااه نفسااه فااي كتابااه وبمااا وصااف بااه رسااول اهلل 
 (5)تكيف وال تمثيل"

                                                 

 .51 2انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (1)
 .202في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص  (2)
 .202ص  المصدر السابق: انظر (3)
 .39 1اهلل عزام, الموسوعة,  انظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل, عبد (0)
 .22 1المصدر السابق  (5)
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ماان العلماااء والاادعاة  كااان الشاايخ عبااد اهلل عاازام يمخااذ ويعماال بمااا يتفااق عليااه الساالف الصااال         
فيقااااول : "فاااانحن نثبااااات هلل عااااز وجاااال أساااااماءه الحساااانى وصاااافاته التاااااي وردت فااااي الكتاااااب والسااااانة 
الصاااحيحة, ونعتقاااد أن السااالف رضاااوان اهلل علااايهم يعلماااون معناااى الصااافات, ولكااانهم يفوضاااون علااام 

ذه الصافات الكيفية والكنه إلى اهلل عز وجل, فنحن نعتقد كماا اعتقادوا أن اهلل عاز وجال موصاوف بها
  (1)حقًا ال مجازًا على الوجه الذي يليق بجالله من غير أن يشابه خلقه شيء من صفاته".

 (2):تأثره باإلمام النووي  ثانيًا:
آثاااره فيهااا حمياادة, ومكانتااه و قاادم راسااخة فااي الساانة المطهاارة, لااه  -رحمااه اهلل –إلمااام النااوويا        

خدمااة, ثاام اسااتخلص ماان الصااحاح  صااحي  مساالم أجاالّ فيهااا مكانااة الراسااخين فااي العماال, فقااد خاادم 
األربعاااين حاااديثا المشاااهورة التاااي أنزلهاااا العلمااااء منزلاااة القباااول واالستحساااان, الشاااتمالها علاااى أصاااول 

  .األحكام وشرائع اإلسالم
وخاصااة أنااه ألااف  ,فااي الجانااب الفقهااي أثاار واضاا  و -رحمااه اهلل –لقااد كااان لإلمااام النااووي         

, فاساااتعان وعالماااًا فاااي الفقاااه, وأصاااب  الشااايخ عباااد اهلل فقيهااًا مجلاادات كبيااارة فاااي جمياااع جوانااب الفقاااه
 (3) .بمصطلحات عند اإلمام النووي في كتابه الذي ألفه القواعد الفقهية 

مثيال لاه,  بمواقفه وورعه الذي ال -رحمه اهلل –وقد امتدح الشيخ عبد اهلل عزام اإلمام النووي        
واعتباره نمااوذج اإلخاالص وقااوة القلاب والتقااوى والزهاد والفقااه, وكاان يحااافظ علاى الاادين ال تخارج منااه 
الفتااوى ساادى, وذكاار الشاايخ عبااد اهلل موقااف اإلمااام النااووي ماان الظاااهر بيباارس عناادما طلااب منااه أن 

ك, وقال النووي: " يفتيه في شراء السالح من مال المسلمين لمجابهة العدو, فرفض اإلمام النووي ذل
لقاااد جئتناااا عبااادًا مملوكاااًا ال تملاااك مااان الااادنيا شااايئًا وأناااا أرى لاااك الياااوم الغلماااان والجاااواري والقصاااور 
والضياع, فهذا ليست أموالك, فإن بعت هذا جميعًا ثم احتجت بعد ذلك لشراء السالح, أناا أفتياك أن 

   (0) تجمع من مال المسلمين".
                                                 

 .5آيات الرحمن في جهاد األفغان, عبد اهلل عزام, ص (1)
محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن حزام بن الحزامي  ام:اإلم(2)

واشتهرت بمقاصي البلدان, ولد في المحرم  الشافعي صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان, النوويالحوراني 
رياض  مثل: الحديث وعلومه والفقه والتربية واللغة والتراجم والسير , له مؤلفات فيسنة إحدى وثالثين وستمائة

في الرابع والعشرين من رجب سنة الصالحين, واألصول والضوابط, دليل المحتاج, تهذيب األسماء واللغات, توفي 
اعتقاد السلف في الحروف واألصوات أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: . جزء من ذكر ها616

 .9-6, ص مكتبة األنصار للنشر والتوزيع, الطبعة األولى, أحمد بن على الدمياطي
 .22ص 1996تان, انظر: القواعد الفقهية, عبد اهلل عزام, مركز الشهيد عبد اهلل عزام اإلعالمي, بيشاور باكس (3)
 .09-08 1انظر: في التربية الجهادية والبناء , عبد اهلل عزام , (0)
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باألدلاة الفقهياة, التاي ساار عليهاا اإلماام الناووي,  -رحمه اهلل – عزامواستعان الشيخ عبد اهلل        
   (1)حيث ذكر له أراء فقهية في أكثر من كتاب من شدة إعجابه في منهجه الفقهي .

 (2) :تأثره بابن قيم الجوزية ثالثًا: 

يجد مدي تمثره بابن القيم وخاصة  -رحمه اهلل –إن الناظر إلى سيرة الشيخ عبد اهلل عزام        
وعرفه  للقرآن منذ نعومة أظفاره, وتالوته عرف بقربه من اهلل بصالتهفي حياته الدعوية واإليمانية, 

المرحلة يقوم الليل وهو في  فراغه, فكانكان ال يضيع لحظة واحدة من وقت فأقرباؤه وأهل بلده, 
وقد غرس بفعله هذا حب , ويعتبر أن راحة النفوس والقلوب بالعبادة وقيام الليل, األولى من حياته

  (3) .قيام الليل والتهجد في نفوس أرحامه وأهله

وتمااارس علاااى قراءتهاااا  تلقاااد تااامثر باااابن القااايم وخاصاااة فاااي كتاباتاااه التاااي تتعلاااق بالروحانياااا        
مادارك الساالكين, الاذي تحادث فيهماا عان  وتطبيق ما باداخلها, ومنهاا كتااب عادة الصاابرين, وكتااب

الزهد, والورع, والصبر, والشكر والرضاا, واإليماان وحاالوة اإليماان, وغيرهماا مان الموضاوعات التاي 
 (0) , وقد استعان بهما الشيخ عبد اهلل في كتاباته.تتتعلق بالروحانيا

فااي كتبااة ماان شاادة قناعتااه بااه فااي جانااب  -رحمااه اهلل –ذكاار الشاايخ عبااد اهلل عاازام اباان القاايم        
السلوك والروحانيات, حيث تحدث عن كتابه الفوائد واصفًا إياه وكمنه رجل في الثمانينيات من عمره 
يحدثك عن تجارب حياته, واصفًا إياه من أروع الكتب التي كتبها, واعتبار الشايخ عباد اهلل ابان القايم 

القاايم كااان مشااهورًا ومتمياازًا بعمااق الااروح, وشاافافية فااي  هااو الثماارة الناضااجة ماان اباان تيميااة, وأن اباان

                                                 

 .121-126ص 1996انظر: القواعد الفقهية, مركز الشهيد عبد اهلل عزام اإلعالمي, بيشاور باكستان,  (1)
 هاا691ولاد فايوزياة هو الفقيه األصولي أبو عبد اهلل الشامس محماد بان أباي بكار بان أياوب الزرعاي ابان قايم الج (2)

وتفقااه  وساامع حااديث النبااي  وهااو صااغير نشاام فااي كنااف والااده, ودرس علااى عاادد ماان أهاال العلاام بعاادما حفااظ القاارآن
بمذهب الحنابلة حتى برع فيه, وأفتى, وتفنن في علوم اإلسالم, تفسيرًا وحديثًا, وعقيدة وعربية, وسلوكًا, وفقهاًا وطّباًا, 

, ونجااه اهلل مان العباس تقي الدين أحمد بن تيمياة شيخ الزمه وانتفع به وهو الشيخ أبووقد نفعه اهلل كثيرًا ب وغير ذلك
وتااوفي العالمااة اباان القاايم بعااد  أضااحى أباارز تالميااذه وأشااهرهم هااواء, فصاااحبه سااتة عشاار عامااًا حتااىهلكااة الباادع واأل

 . ها151 1 23شيخه ابن تيمية بنحو ثالث وعشرين سنة في وقت عشاء ا خرة من ليلة الخميس 
علااي باان عبااد , المااة اباان القاايم, والحااافظ اباان رجاابمخطوطااات األئمااة: شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة, والع األثبااات فااي

 .230-234ص  م2442 ها1023, الرياض –كتبة الملك فهد الوطنية م العزيز بن علي الشبل
قابلاااااة محماااااود ساااااعيد عااااازام فاااااي , م0انظااااار: الشاااااهيد عااااازام  باااااين المااااايالد واالستشاااااهاد, د. فاااااايز عااااازام , ص (3)

11 1 2411. 
 .60-63 1انظر: شرح العقيدة الطحاوية, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر,  (0)
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النفس وكثرة العبادة, ولقد جاور ذات مرة فاي مكاة فكاان أهال مكاة يتعجباون لكثارة عبادتاه, واشاتغاله 
  (1)بالذكر.

رحماه  –فاي كتباه عان التربياة إعجاباه بكتاب ابان القايم  -رحمه اهلل –لقد بين الشيخ عبد اهلل        
الكتااب التااي تتعلااق بالروحانيااات, فمااثاًل كتاااب الااروح والفوائااد وعاادة الصااابرين وغيرهااا  , وخاصااة-اهلل

من الكتب التي تتعلق بالسلوك والروحانيات, وأخذ الشيخ عبد اهلل  ياذكر مقتطفاات مان هاذه الكتاب, 
ضاعة الوقت, فإضااعة القلاب مان إيثاار  وما يتعلق بفساد القلوب وبينها في أمرين إضاعة القلب, وا 
ضاعة الوقت من طول األمل, واتباع الهوى رماز الفسااد ورأساه, واتبااع الهادى  الدنيا على ا خرة, وا 

  (2)واالستعداد للقاء اهلل هو أساس الصالح كله.

تكاد ال تمر عدة صفحات من كتبه  إال وتجد أن الشيخ عبد اهلل عزام يذكر ابان القايم لشادة         
والروحاااي, واساااتدل بقصااايدة ابااان القااايم فاااي موضاااوع الااارد علاااى المشااابهة تااامثره باااه وبمنهجاااه العقااادي 

  (3)والمجسمة.

 

                                                 

 . 140 3انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر, (1)
 . 140 3انظر: المصدر السابق, (2)
 .21 1عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر,  انظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل, (3)
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 :المطلب الثاني

 تأثره بالدعاة المعاصرين
 (1):أواًل: حسن البنا

لقد كان لمؤسس الحركة اإلسالمية اإلمام حسن البناا أشاد األثار فاي تكاوين شخصاية الشايخ        
البناا, فكاان الشايخ عازام ياوزع هاذه الرساائل علاى مجموعاات عبد اهلل عازام الحركياة, وخاصاة رساائل 

  (2)أسر األخوان التي نظمها في القرية, ويطالب تالمذته بحفظها وفهمها جيدًا.

بشخصاية وفكار اإلماام حسان البناا, فكاان يطاالع  -رحماه اهلل –لقد تمثر الشيخ عبد اهلل عازام        
 (3)كتب اإلمام حسن البنا لما يجد فيها من الفكر الحركي الناضج.

:"ال زلت أذكر ما كان يقوله الشيخ عبد اهلل عزام  بشمن رسائل -رحمه اهلل –يقول فايز عزام           
: "هاذا المانهج الاذي وضاعه إنماا اإلمام حسن البنا ونحن نتتلماذ علاى يدياه ونحان صاغار" كاان يقاول

  (0)هو فتوح من اهلل تعالى فقد وضع أسس الحركة اإلسالمية ولم يسبقه في ذلك أحد".

باذكر معاناات الشاهيد حسان البناا وماا واجاه مان  -رحماه اهلل –لقد اهتم الشايخ عباد اهلل عازام        
م حساان البنااا فااي التصاادي خيانااات ضااد فلسااطين وضااد جماعااة اإلخااوان المساالمين, وبااين دور اإلمااا

                                                 

وكاان  1946هو حسن بن أحمد بن عباد الارحمن البناا ولاد بمديناة المحمودياة بمحافظاة البحيارة فاي مصار سانة  (1)
دخل حسن مدرسة الرشاد الدينية ثم انتقال إلاى المحمودياة ودرس فيهاا اإلعدادياة, وبعادها و والده من العلماء العاملين 

م حيث أتم دراستة فيها وحفظ القرآن الكريم قبل إتمام الرابعة عشر من  1924انتقل إلى دار المعلمين بدمنهور سنة 
وكان ترتيبه األول  1921منها سنة م انتقل إلى القاهرة حيث انتسب إلى دار العلوم وتخرج  1923عمره, وفي عام 

وعاااين مدرًساااا بمديناااة اإلساااماعيلية علاااى قنااااة الساااويس, ومنهاااا بااادأ طريقاااه للااادعوة اإلساااالمية وشاااكل أول ناااواة لااادعوة 
انتقال إلاى القااهرة  1932م وفاي عاام 1921هاا 1301اإلخوان المسلمين ضمت ستة نفر من إخوانه وكان ذلك عام 

سااتمرت الاادعوة فااي مصاار وانتقلاات إلااى خااارج مصاار, ولكاان أعااداء اإلسااالم فااي مصاار وانتقاال مركااز الاادعوة إليهااا وا
الموساااوعة الميسااارة فاااي األدياااان  .هاااا1368  0  10وخاااارج مصااار أرادوا القضااااء عليهاااا فاغتاااالوا زعيمهاااا فاااي ليلاااة 

, الجهناااي ومراجعاااة: د. ماااانع بااان حمااااد إشاااراف, النااادوة العالمياااة للشاااباب اإلساااالمي, والمااذاهب واألحااازاب المعاصااارة
 .199-198 1, ها 1024, دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة

 . 16: الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص انظر (2)
 .24: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد حسني أدهم جرار, ص انظر (3)
 . 16واالستشهاد, فايز عزام, ص الشهيد عزام بين الميالد  (0)
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رساال شاباب اإلخاوان إلاى فلساطين, وتحادث عان حادثاة اعتقاال شاباب  للمؤامرات ومحاربته لليهود وا 
 (1)م.1909م, واغتيال اإلمام حسن البنا عام 1908اإلخوان عام 

كان يسرد قصصه الدعوية, وكيف كان يصل إلى قلوب النااس, ويتعامال ماع نفاوس النااس,        
ه في دعوة الناس في المقاهي والمالهي, وكان الشيخ عزام معجبًا بإسلوبه الدعوي وفاي ويذكر قصت

اسااتقطاب الناااس للاادعوة, وكااان مماان جلاابهم ماان المقهااى كااان الشاايخ المجاهااد يوسااف طلعاات الااذي 
  (2)م.1908أصب  قائد المقاتلين في سيناء ضد اإلنجليز,وقائد المجاهدين في فلسطين عام 

, ويمخاذ منهاا -رحماه اهلل –معجبًا بكتب اإلمام حسن البناا  -رحمه اهلل –الشيخ عزاملقد كان        
كااال ماااا يلزماااه فاااي كتاباتاااه فاعتماااد علاااى مجموعاااة الرساااائل ورساااالة العقائاااد فاااي كثيااار مااان القضاااايا 

 (3)واألمور.

بااالمعروف ماادى حكمااة اإلمااام حساان البنااا فااي األماار  -رحمااه اهلل –يااذكر الشاايخ عبااد اهلل عاازام      
والنهي عن المنكار وفاي تقاديم النصاائ  إلاى إخواناه, فيقاول ذات ياوم رأى  اإلماام حسان البناا شايخه 
يصلي بين السواري )أي األعمدة( في المسجد فاستحيا أن ينصحه, فكتب لاه رساالة وأرسالها بالبرياد  

هاا فاعال خيار, فلماا باسم فاعل خير, أيها الشيخ رأيتك تصلي بين الساواري وهاذا مكاروه ثام وقاع علي
قرأها الشيخ قال لتالميذه ومنهم اإلمام البنا, وصلتني رسالة بالبريد من رجل ينصحني أن ال أصالي 
بااين السااواري, ولاام أكاان قااد انتبهاات إلااى هااذه الكراهيااة, فااال تفعلوهااا فيقااول : حساان البنااا أوصاالنا فعاال 

     (0)الخير, ونصحنا شيخنا دون أن نحرجه.

 ثانيًا: سيد قطب:
وهااو  -رحمااه اهلل –ساايد قطااب علااى مطالعااة كتااب -رحمااه اهلل –الشاايخ عبااد اهلل عاازام بظااوا      

وكااان ياارى , فااي محاربااة الجاهليااة وبناااء الدولااة اإلسااالميةالفكريااة  ءهراآو تشاارب فكااره صااغير حيااث 
 اً حالكا اً بعادما رأى ظالما ,طاالع علاى كتاب سايد قطاببريق أمال فاي مساتقبل اإلساالم مان خاالل اال

سايد قطاب لالساتمرار فاي العمال  كتاب مان خاالل دروسفكان يمخذ ال ,الناس اتجاه اإلسالمواقع في 
 (5).الحركي

                                                 

 .111 3: ذكريات فلسطين, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر, انظر (1)
 .005: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص انظر (2)
 .21 1: العقيدة وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر انظر (3)
 .15اهلل عزام, ص  : في ظالل سورة التوبة, عبدانظر (0)
 .16-15انظر: الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص  (5)
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والحق أنني ما تامثرت بكاتاب فاي الفكار اإلساالمي ": -رحمه اهلل –يقول الشيخ عبد اهلل عزام       
ناي ألشاعر بفضال اهلل العظايم علاي إذ شارح اهلل صادري ,أكثر مما تمثرت بسايد قطاب وفات  قلباي  ,وا 

فهااؤالء أكثاار أربعااة أثااروا فااي  فقااد وجهنااي ساايد قطااب فكريااًا... -رحمااه اهلل –لدراسااة كتااب ساايد قطااب
 (1)."حياتي أثرًا عميقاً 

أن يارى الثماار المباركاة التاي  -رحماه اهلل –" لم يفس  األجل لألستاذ سيد قطاب وقال أيضاً        
سااالمية وال رجااوع الجياال إلااى اهلل إلياار الصااحوة الاام  ,أثمرهااا اهلل عااز وجاال ماان غااراس قلمااه المبااارك

أن  وددت يااوم ساامعت الحكام عليااه باإلعاادام ,الكلمااة الطيباة أصاالها ثاباات وفرعهاا فااي الساماء انهاكول
أفديه بنفسي وأمي وأبي, وأذكر أني كتبت برقية لعبد الناصر أقول فيها: الدعوة لان تماوت والشاهداء 

   (2) خالدون والتاريخ ال يرحم".

 عظيماة فاي العصار الحاديث,فاي مواقفاه ال -رحماه اهلل –لقد كان كثيارًا ماا يمتادح سايد قطاب        
ولكنه آثر الزنزانة  ,عرض عليه مناصب الدنيا من وراء القضبانكانت تُ نموذجًا في التضحية,  كانف

شاااهد هلل إن أصااابع السااابابة التاااي ت وكاااان دائماااًا ماااا ياااذكر: ة,ت الكاذباااعلاااى البرياااق الخاااادع والاااأل 
وعنادما طلاب مناه االساترحام , طاغياةللتارفض أن تكتاب حرفاًا واحادًا تقار باه  ,في الصاالة بالوحدانية

ن فمنا أرتضي حكم الحق,  بالحق اً إن كنت محكوم" لماذا أسترحم  :قال ,في الحكم عليه باإلعدام وا 
للتاااريخ ماان أجاال أن كلمااات تسااجل فمنااا أكباار ماان أن أسااترحم الباطاال" إنهااا  بالباطاال اً كناات محكوماا
  (3).لألمة من بعدهونورًا  اً تكون نبراس

فااي كتبااه ومااا تعاارض إليااه ماان ظلاام وافتااراءات  -رحمااه اهلل –ساايد قطااب كااان دائمااًا يااذكرو          
 ,وأن اهلل رفع ذكره عندما أستشهد ,وقول كلمة الحق ,وأنه أسطورة في الصبر والتحدي ,عندما أعدم

وأناه بعاد  ,وأنه طباع طبعاة واحادًة فاي حياتاه ,القرآن الكريم في زنزانتهر حيث ذكر أن سيد قطب فسّ 
وأن كاال ماان قاارأ لساايد قطااب وتاامثروا بااه وعااادوا إلااى اهلل كااانوا  ,عااام ماان إعدامااه طبااع ساابعة طبعااات

فااال توجاااد بقعااة ماان بقاااع األرض إال ووصااالتها نسااخة ماان تفساااير  ,بمثابااة لعنااة علااى مااان أضاالوهم
قافلة قادمة من باالد الشاام أول ماا  يكانوا عندما تمت ,اهدون في أفغانستانحتى القادة المج ,الظالل
وتتلماذ  ,وقارأ كتباه ,لما لهذا الرجل من أثر واض  في نفوس من عرفه ,عن كتب سيد قطب نيسملو 
   (0).عليها

                                                 

 .110في خضم المعركة, عبد اهلل عزام, ص (1)
 .114المصدر السابق, ص (2)
, في التربية الجهادية والبناء, عبد 39 1انظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر,  (3)

 316 1اهلل عزام, 
 .203انظر: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص, (0)
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 ,كااان الشااباب المساالم فااي األردن يطلقااون علااى الشاايخ عبااد اهلل عاازام ساايد قطااب األردنلقااد        
لمواقفهماا الصالبة فاي قاول كلماة الحاق مهماا  -رحمه اهلل  -نظرًا لوجود التشابه بينه وبين سيد قطب

 (1)هذا هو األثر الواض  في تتلمذ الشيخ عبد اهلل عزام على كتب سيد قطب. ,كلفهما من ثمن

في فترة إعداده للادكتوراه تعارف  -رحمه اهلل –ومن شدة تمثره بسيد قطب كان الشيخ عبد اهلل       
فمخذ عنهم أخبار الشاهيد وحرص على مواداتهم, وكان يتردد عليهم كثيرًا,  ,على آل قطب عن قرب

عدامه والفتن التي تعرضت لهاا الحركاة  ,تعرضت لها عائلته, والمحن التي سيد قطب وفترة سجنه وا 
لااى األردن بنفسااية ماان القاااهرة إ اهلل عاازامعبااد  حيااث رجااع الاادكتور ,اإلسااالمية أثناااء اعتقااال أفرادهااا

 (2).وهمة عالية واندفاع وحماس شديدينجديدة, 

أثاار فااي نفااس الشاايخ عبااد اهلل عاازام فتجااده يااذكر  -رحمااه اهلل –مواقااف ساايد قطاابلقااد كااان ل       
كلماة الحاق فاي قاول و  ,قياادةالويركاز علاى ثباات  ,القصة ويتمعن فيها مان حياث الكلماات واألحاداث

فاه والواثاق بنصار اهلل ولاو بعاد حاين, وأن كلماتاه ومواق بثقاة المنتصاروالتحادث  ,الظلم الحالاك أجواء
         (3).بمثابة مدرسة للتربية والبناء

يفتخااار باااذكر بطاااوالت ومواقاااف سااايد قطاااب فياااذكره  -رحماااه اهلل –كاااان الشااايخ عباااد اهلل عااازام       
لساجان المصاري حمازة البسايوني مان حميادة كنموذج حي يدافع عن مباادئ اإلساالم, ياوم أن طلاب ا

قطب أخت سيد قطاب بامن يعتاذر سايد, فاي مقابال أن يخفاف عناه حكام اإلعادام ويخارج مان الساجن 
بعد ستة شهور بعفو صحي, فقال وقتها سيد: " عن أي شيء أعتاذر ياا حميادة عان العمال ماع اهلل, 

يااا حمياادة, إن  يمااع اهلل واطمئناا واهلل لاو عملاات مااع غياار اهلل العتاذرت, ولكاان لاان اعتااذر عاان العمال
 (0)كان العمر قد انتهى ينفذ حكم اإلعدام, ولن يغني االعتذار شيئًا في تقديم األجل أو تمخيرها".

بهذه القصص الرائعة من سيرة سيد قطب وكمنه  -رحمه اهلل –يستشهد الشيخ عبد اهلل عزام       
 ه واضحًا تمثر  , لذلك تجدإلى اهلل وقول الحقالذي سيمر بها عبر عذابات الدعوة يرسم خط الطريق 

مثال: في قول كلمة الحق وعدم  الفكري في األحكام والتصرفات واألراء, وانسجامهبسيد قطب 
حيث أنه لم  ,بقوةالشيخ عبد اهلل عزام  ةجد هذه الصفة قد تمثلت في شخصيتالتنازل عن مبادئه 

ولم يحرص على وظيفة ولم يقف موقف  ,وال لظالميحن هامته إال لخالقه ولم يطمطئ رأسه لطاغية 
بل طرد من الجامعة األردنية بعد أن قام بتهديد محرر صحيفة أردنية  الذي قام برسم  ,ذٍل أبداً 

                                                 

 . 93: الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص انظر (1)
 . 81-84ع السابق, ص : المرجانظر (2)
 .035- 030 1: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, انظر (3)
  .311-616 1المصدر السابق,  (0)
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استدعاه وعندما  -السي أي إيه -, وكان مكتوب عليه عمالء يستهزئ بالعلماء وباللحى اً ر كاريكاتي
فرد الشيخ واهلل لو جاء ويعتذر لي ما , لمدير الصحيفة وزير الداخلية األردني ونصحه أن يعتذر 

  (1).قبلت اعتذاره

يمثل خطًا فكريًا وجهاديًا ال نظير له في العصر  -رحمه اهلل –لقد كان الشيخ عبد اهلل عزام       
قطب, ولذا فإن المطلع على كتابات الشيخ الحديث بل يعتبر الخط التطبيقي العملي ألفكار سيد 

عبد اهلل عزام يجد بين طياتها ودفاتها الحرارة والحركة والحيوية واالنبعاث, ما تجعل النفس البشرية 
 تتفاعل معها, وما على المرء إال أن يغوص في أعماق كتبه ليطلع على ذلك ويقطف منه ما يشاء.

كتابات سيد قطب تميزت بمميزات عن : أن -مه اهللرح –واعتبر الشيخ عبد اهلل عزام       
 -الكتابات المعاصرة وجعلها فذة مشرقة وعلى رأس هذه الميزات التي ميزته وميزت كتاباته :

نفاذ البصيرة وعمق النظر, وذلك راجع أوال وقبل كل شيء إلى اإلخالص الذي تلمحه من        
خالل عباراته, واإلخالص يورث الفراسة, أما عمق النظر فهذا يدركه كل من قرأ كتابه "المستقبل 
لهذا الدين" الذي صدر في الوقت الذي خيم فيه الظالم على المنطقة, ولم تعد ترى فيها بصيصًا 

نور في الليل البهيم, وكثيرا ما كان يردد ستهب في المرحلة القادمة على المنطقة رياح من من 
اإلسالم األمريكي وقد كان, لقد رأيت هذه المالم  على تفكير أخيه األستاذ محمد قطب فكثير ما 

تها كان يحدث بممور يتوقعها كنت احسبها أيامها ضربًا من الخيال أو غرقًا في األوهام, ثم رأي
 -:واقع األرض وهذا راجع إلى عاملينواضحة جلية في 

طالعه على الثقافة اإلنسانية.  -1  سعة ثقافته وا 

 (2).طالع على المخطط العالمي لضرب اإلسالمالا -2

في  -رحمه اهلل –ء السيد قطب راآو فكر  -رحمه اهلل  –تشرب الشيخ عبد اهلل عزام  لقد       
من خالل التمثر  يرى بريق أمل في مستقبل اإلسالمو  وكان نوذج حيًا في عصره, ,محاربة الجاهلية

 .الناس اتجاه اإلسالمواقع في  اً حالك اً رأى ظالم مابعد -رحمه اهلل –بالسيد قطب 
 

                                                 

الشااهيد عازام بااين الماايالد  ,28: الشااهيد عباد اهلل عاازام رجاال دعاوة ومدرسااة جهااد حسااني أدهاام جارار, ص انظار (1)
 م.2411 1 11محمود سعيد عزام, في , مقابلة: 50واالستشهاد, د. فايز عزام, ص

 .114 2: في خضم المعركة, عبد اهلل عزام, انظر (2)
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 المبحث الرابع:    
 صفات الداعية كما يراها عبد الله عزام 

 الصفات الذاتية.: المطلب األول

 الدعائم العلمية.: المطلب الثاني
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 :صفات الداعية

إن العمل للدعوة اإلسالمية وتبليغ رسالة رب العاالمين لايس بااألمر الهاين, وهاو عمال شااق         
يحتاج إلى جهد كبير, ومكانة الداعية  لن يستطيع أن يتحمل تكليف الادعوة إال الرجاال المخلصاون 

 ل لإلسالم.الذين باعوا أنفسهم هلل تعالى ونالوا شرف العم

أن للداعياااة صااافات ودعاااائم علمياااة متعاااددة وكلهاااا  -رحماااه اهلل –يااارى الشااايخ عباااد اهلل عااازام       
تصاااب فاااي مصااالحة الداعياااة, والتاااي منهاااا العلااام واللاااين والصااابر وغيرهاااا, وهاااي ركاااائز بهاااا يساااتطيع 

    (1) الداعية أن يواصل عمله الدعوي.

إلاااى  -رحماااه اهلل –تحااادث عنهاااا الشااايخ عباااد اهلل عااازامم الباحاااث بتقسااايم الصااافات التاااي اقااا          
  .العلميةوالثاني: الدعائم  ,الذاتية صفاتال :لاألو  مطلبين

  

                                                 

 615  1انظر: حكم العمل في جماعة, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر,   (1)
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 المطلب األول:
 الصفات الذاتية

إن الدعوة إلى اهلل هي وظيفة األنبياء وقد أثنى اهلل تعالى على الادعاة لكاونهم يقوماون بامعظم       
َوَمـْن َأْحَسـُن َقـْواًل ِممَّـْن َدَعـا ََِلـى اللَّـِه َوَعِمـَل مهمة أال وهاي تعرياف النااس بخاالقهم, فقاال تعاالى: 

 يتحلاى بهاا الداعياة إلاى اهلل صفات ذاتيةفالبد من  (33فصلت:آيه)َصاِلًحا َوَقاَل َِنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 
 في تبليغ الهدي القرآني والنبوي ومن هذه الصفات: يؤدي دوره بشكل كامل لكي

 أواًل: الصبر:  
ومنهاا قولاه تعاالى: لقد زخار القارآن الكاريم با ياات التاي تحاث المسالم علاى التحلاي بالصابر         

 ــــاِبُروَن َأْجــــَرُهْم ِبَغْيــــِر ِحَســــابٍ َِنََّمــــا ُيــــَوفَّى َواْصــــِبُروا َِنَّ اللَّــــَه َمــــَع وقولااااه:  (14الزمر:آيااااه)الصَّ
ــاِبِرينَ  عاان عبااد الاارحمن باان علااى الصاابر فااي أحاديااث عاادة منهااا  وحااث النبااي (06األنفال:آيااه)الصَّ

خيار, ولايس عجباا ألمار الماؤمن, إن أماره كلاه ): قال: قال رساول اهلل   أبي ليلى, عن صهيب
ن أصاابته ضاراء, صابر فكاان خيارا لذ ك ألحد إال للمؤمن, إن أصابته سراء شكر, فكاان خيارا لاه, وا 
  (1).(له

يرى ومما ال شك فيه أن الصبر من أهم الخصال التي يجب أن تتوفر في الدعاة إلى اهلل, ف        
بال النااس بماا يخاالف معتقاداتهم لاألذى وهاو يقاأشد عرضاًة عبد اهلل عزام بمن الداعية المسلم الشيخ 

, وأحوج ما يكون إلى الصبر حتى يستمر في دعوته ولاذلك يقاول وينقض مبادئهم وأفكارهم  همءراآو 
اَلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َمـا َأَصـاَبَ  الحق تبارك وتعالى:  َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ

أن ا مااار  علاااما يقاااول ابااان كثيااار تحااات تفساااير ا ياااة: (2).(11لقمان:آياااه)َذِلـــَ  ِمـــْن َعـــْزِم اأْلُُمـــورِ َِنَّ 
بر علاى أذى إن الصا ,اله من الناس أذى, فممره بالصبربالمعروف والناهي عن المنكر, ال بد أن ين

  (3)ر.الناس لمن عزم األمو 

: "وكااامن الااانص المباااين يشاااير أن اإلياااذاء ماااالزم لألمااار -رحماااه اهلل –ويقاااول عباااد اهلل عااازام        
باالمعروف, فالباد ماان العمال, والصاابر وصاية اهلل إلااى الرسال أجمعااين علايهم الصااالة والساالم" فقااال 

                                                 

 .2295 0, 2999, حديث رقم باب المؤمن أمره كله خيرأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الزهد,  (1)
 .615  1ي جماعة, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر, انظر: حكم العمل ف (2)
 .388 6, ابن كثير, تفسير القرآن العظيم (3)
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ــِبرْ تعااالى:  ــَ  َفاْص ــَن ويقااول اهلل تعااالى : (1).(1)المدثر:آيااهَوِلَرب  ــْزِم ِم ــو اْلَع ــَبَر ُأوُل ــا َص ــِبْر َكَم َفاْص
 . (35)األحقاف:آيه الرُُّسلِ 

علااى القيااام بااممر اهلل, واالنتهاااء إلااى طاعتااه ماان : " فاصاابر يقااول الطبااري فااي تفسااير ا يااة         
إن أولااي العاازم ماانهم, كااانوا الااذين , وذ ألمااره, مااا نااالهم فيااه ماان شااّدةرسااله الااذين لاام ياانههم عاان النفاا

باااراهيم امُتِحناااوا فاااي ذات اهلل فاااي الااادنيا بِاااالمَحن, فلااام تااازدهم الم حااان إال جاااّدا فاااي أمااار اهلل, كناااوح وا 
 (2)."وموسى ومن أشبههم

أن الدعوة قائماة علاى الصابر والتوكال علاى اهلل وأن يكاون  -رحمه اهلل –ويرى عبد اهلل عزام         
الداعية صبورًا على مشاق الطريق, ويجب أن يصبر على عاذابات الطرياق وآالمهاا وعلاى غصاص 

   (3)هذه الجادة وأهوالها وتكبد مشاقها وأتعابها.

يحتااج الصابر  فالداعية يجب أن يصبر على نفسه أواًل قبل أن يصبر على النااس والداعياة         
نمااا يحتاااج الصاابر للحصااول علااى العلاام الشاارعي  فااي كاال المراحاال, وال يتوقااف فقااط علااى الاادعوة وا 
الااالزم للاادعوة, ومحتاااج للصاابر فااي التعاماال مااع الماادعوين, ومحتاااج للصاابر لمواجهااة العقبااات التااي 

  (0).اهلل ستعترض طريق دعوته, فإن الصبر على الدعوة الزم لكي  يستمر في تبليغ الدعوة إلى

أهمية وثمار الصبر وأن الداعية يحتاج إلى الصبر  -رحمه اهلل –ويبين الشيخ عبد اهلل عزام        
على العبادة وعلى األوامر التي من اهلل, وعلى النواهي وعلاى مخالطاة النااس, وأناه مان صابر علاى 

ائاادة, وعلااى رأسااهم قولااه ذلااك فلااه األجاار الجزياال والثااواب العظاايم وأن فوائااد الصاابر تفااوق العشاارين ف
ـــاِبُروَن َأْجـــَرُهْم ِبَغْيـــِر ِحَســـابٍ تعااالى:  الصاابر هاااو الفاااوز وأن نهاياااة  (14)الزمر:آياااهَِنََّمـــا ُيـــَوفَّى الصَّ
 (5).العظيم

 ثانيًا: الصدق:
أن الصدق له أهمياة كبيارة فاي حيااة الداعياة, وخاصاة أناه  -رحمه اهلل –ويرى عبد اهلل عزام       

يجعل له مكانة احترام في نفوس الناس, والكذب يسقطه من أعين الناس, والقول الصادق يخرج من 

                                                 

 .615  1الذخائر,  حكم العمل في جماعة, عبد اهلل عزام, موسوعة (1)
 .105 22, الطبري ,جامع البيان في تمويل القرآن (2)
 .64 1انظر: في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام,  (3)
 .315 1في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, انظر:  (0)
 . 180-183  2المصدر السابق انظر:  (5)
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القلاااب إلاااى القلاااب, وان الصااادق ياااري  الداعياااة فاااي دعاااواه, ويااادعو كااال الااادعاة إلاااى اهلل بااامن يكوناااوا 
 (1)قوالهم وأعماله وأفعالهم والصادق يحبه اهلل تعالي.صادقين في جميع جوانب حياتهم في أ

أنااواع الصاادق الااذي يتصااف بااه الداعيااة: أن يكااون  -رحمااه اهلل –وممااا بااين الشاايخ عبااد اهلل         
  (2) اإلنسان صادقًا مع نفسه, وصادقًا في دعواه, وفي كالمه مع ربه, وصادق في النية والطوية.

ن كناات          لقااد نصاا  الشاايخ عبااد اهلل كاال الاادعاة إلااى اهلل قااائال إن كناات داعيااة فاصاادق اهلل, وا 
ن كناات مجاهاادًا فاصاادق اهلل, واعلاام أن الصاادق  ن كناات حارسااًا فاصاادق اهلل, وا  كاتبااًا فاصاادق اهلل, وا 

يااكم أن ت تعااملوا مرتبط ارتباطًا وثيقًا باإلخالص إلى اهلل, ولاه سار عجياب فاي الادنيا وفاي ا خارة, وا 
ياكم أن تعجبكم أنفسكم فتقولوا  ياكم أن تتعاملوا بالمكر والدهاء, وا  مع اهلل إال بالصدق واإلخالص, وا 

 َقاَل َِنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدل(18القصص:آيه).(3)  

صفة الصدق لها دور كبير فاي حيااة الادعاة إلاى  -رحمه اهلل –لقد يرى الشيخ عبد اهلل عزام        
اهلل أنها السمة العظيمة التي ينبغي أن يتصف بها الدعاة, وبادون هاذه الخصالة العظيماة لان يساتقيم 
لنااا حااال أو أماار, ولاان تصاالب لنااا قناااة, ولاان تسااتمر علااى الثبااات, فااالفطرة التااي خلقهااا اهلل بيااده ال 

ب وحينما يذكر الدعاة الصدق أو تسمع أية مان آياات اهلل تجاد تطيق الزور والبهتان, وال تطيق الكذ
القلااوب التااي فطرتهااا سااليمة تنااتفض وتهتااز وينااتفض عنهااا ركااام الاازور والبهتااان والباطاال, وكاام ماان 
الناااس يظلمااك أو يكااذب عليااك أو يخطااط لااك, وأمااام صاادقك وصاابرك الطوياال تجااد فطرتااه تنااتفض, 

و يتااوب صااادقًا علااى يااديك, وال ينفااع فااي العماال وفااي فيعباار عاان ندمااه وخطئااه باادموع بااين يااديك, أ
 (0)الدعوة إلى اهلل إال الصدق وال يقبل اهلل عماًل إال إذا كان صادقا.

 ثالثًا: الرفق و اللين:

البااد للداعيااة أن يكااون لينااًا فااي الاادعوة إلااى اهلل تعااالى, وداعيااًا بالحكمااة والموعظااة الحساانة         
في أكثر من موضع عن الرفق واللاين والحكماة  لقد تحدث القرآن الكريموالمجادلة بالتي هي أحسن, 

ـــِة َواْلَمْوِعَ ـــِة اْلَحَســـَنِة فاااي المعاملاااة والااادعوة إلاااى اهلل فقاااال تعاااالى:  ـــَ  ِباْلِحْكَم ـــى َســـِبيِل َرب  اْدُع ََِل
ُِْم ِبـــــالَِّتي ِهـــــَي َأْحَســـــُن َِنَّ َربَّـــــَ  ُهـــــَو َأْعَلـــــُم ِبَمـــــْن َضـــــلَّ َعـــــْن َســـــِبيِلِه َوُهـــــَو َأْعَلـــــُم  ـــــاِدْل َوَج

                                                 

 . 065انظر: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص (1)
 . 293  1في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام انظر:  (2)
 . 04  1المصدر السابق انظر:  (3)
 . 32-31  1در السابق نفسه المصانظر:  (0)
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َتِدينَ  ِْ ُِْم َوَلْو ُكْنَت َف ظـا َغِلـيَ  اْلَقْلـِب َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه وقوله تعالى:  (125النحل:آيه)ِباْلُم ِلْنَت َل
ُِْم َواْسَتْغِفْر  وا ِمْن َحْوِلَ  َفاْعُف َعْن ُِمْ اَلْنَفضُّ   .(159آل عمران:آيه)َل

زوج  عان عائشاة للمسالمين أهمياة الرفاق واللاين فاي الادعوة إلاى اهلل تعاالى, وبين النباي        
إن اهلل رفيق يحب الرفق, ويعطي على الرفق ما ال يعطي )قال: يا عائشة  أن رسول اهلل  النبي

من )يقول:  يقول: سمعت رسول اهلل  عن جريرو  (1).(على ما سواه على العنف, وما ال يعطي
إن الرفاق ال يكاون )قاال  عان النباي  رضاي اهلل عنهااعائشاة وروت  (2).(يحرم الرفق, يحارم الخيار

  (3).(ينزع من شيء إال شانهفي شيء إال زانه وال 
أن الداعيااة يحتااج إلااى صاافة الرفااق واللااين لمااا لهااا  -رحمااه اهلل –ويارى الشاايخ عبااد اهلل عاازام         

ماان دور عظاايم فااي الاادخول إلااى قلااوب الناااس؛ ألن قلااوب البشاار كالزجاااج رقيقااة قااد تكساارها الكلمااة 
الفظة الغليظة فتنفر من الداعياة وال تعاود إلاى االلتئاام واالنجباار, وكام مان كلماة دخلات إلاى القلاوب 

العميااق, وصاانعت هااذه الكلمااة رجااااًل عظماااء يحيااا هااذا الاادين  فهزتهااا وحركتهااا وأيقظتهااا ماان سااباتها
  (0)بحياتهم.

 رابعًا: اإلخالص:

ـــَه فقاااال تعاااالى:  لقاااد زخااار القااارآن الكاااريم بالحاااديث عااان اإلخاااالص فاااي العمااال         ـــاْدُعوا اللَّ َف
ُأِمُروا َِالَّ ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه َوَما  :وقوله (10غافر:آيه)ُمْخِلِصيَن َلُه الد يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

عمااار بااان علاااى اإلخاااالص هلل تعاااالى فاااي أعمالاااه, قاااال  وحاااث النباااي  (5البينة:آياااه)الـــد يَن ُحَنَفـــاءَ 
نماا المارئ ماا ناوى, فمان كانات هجرتاه إلاى ):  : قال رسول اهللالخطاب إنما األعمال بالنياة, وا 

اماارأة يتزوجهااا, فهجرتااه  وماان كاناات هجرتااه لاادنيا يصاايبها أو اهلل ورسااوله,اهلل ورسااوله, فهجرتااه إلااى 
  (5).(إلى ما هاجر إليه

بها وجه اهلل تعاالى كلماا تقبال اهلل دعوتاه  ىإن الداعية التقي النقي المتجرد في دعوته ويبتغ
إال لمان  وأعانه على أدائها, وحبس له عليها األجر الوفير واإلخاالص سار مان أسارار اهلل ال يعطياه

لقاد نصا   (282البقرة:آياه)َواتَّقُـوا اللَّـَه َوُيَعل ُمُكـُم اللَّـُه َواللَّـُه ِبُكـل  َشـْيٍء َعِلـيمي أحبه, يقول اهلل تعاالى:

                                                 

 .2443  0, 2593, باب فضل الرفق, حديث رقم أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البر والصلة وا داب (1)
 .2443  0, 2592, حديث رقم المرجع السابق (2)
 .2440  0, 2590, حديث رقم المرجع السابق نفسه (3)
 .618 1, الذخائرانظر: حكم العمل في جماعة, عبد اهلل عزام, موسوعة  (0)
 .1515  3, 1941, حديث رقم (إنما األعمال بالنية):باب قوله, أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب اإلمارة  (5)
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الشااايخ عباااد اهلل عااازام الااادعاة إلاااى اهلل أن يبيتاااوا النياااة, ويخلصاااوا الطوياااة علاااى أن يساااتمر جهاااادهم 
  (1)إن شاء اهلل.ودعوتهم, وبالتالي ستكون النصرة لكم 

  

                                                 

 .124 1انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (1)
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 المطلب الثاني:

 الدعائم العلمية      

األساسية وهو أهام ماا ن دعائم الداعية أن العلم م -رحمه اهلل –عزام الشيخ عبد اهللبين لقد          
:         , يقاول الشايخ عباد اهلل عازاماهلل إلاىفاي حيااة الادعاة  العلامأهمياة وباين  يحتاجه الداعية في دعوته,

يجوز له أن ينقل  أما العلم فهو ضروري للداعية ألنه ينقل دين اهلل فال... البد للداعية من دعائم " 
َواَل َتْقُف َما َلـْيَس َلـَ  ِبـِه ِعْلـمي َِنَّ السَّـْمَع َواْلَبَصـَر قال تعالى:  "كلمة مالم يتمكد منها ومن صحتها

ألن العاباد الجاهال كالعاالم الفااجر ساواء بساواء  (36اإلساراء:آيه)َمْسـُئواًل َواْلُفَإاَد ُكلُّ ُأوَلِئـَ  َكـاَن َعْنـُه 
بغيار علام كاان يفساد مان عباد اهلل :" قاال عمار بان عباد العزياز  (1)".كالهما ضرره أكثر من نفعاه

 (3)."والعمال تابعاه العلام إماام العمال"  قاال: معااذ بان جبال رضاي اهلل عناه وعان (2)."أكثر مما يصل 
وته ناجحة, ولكن الداعي إلى اهلل يلزمه مراعاة أمور مهمة في الدعوة حتى تكون دع" باز:يقول ابن 

ومن خالل التعرف على دعائم الداعية والتي منها  (0). ", أعظمها وأهمها العلموتكون عاقبتها حميدة
العلم قام الباحث بذكر وتوضي  الدعائم التي ينبغي على الداعية أن يستدل ويستهدي بها في حياته 

 -الدعوية وهي كما يلي:

 : القرآن الكريم:أواًل

فقاااال  ويشاامل علااى كاال تعاااليم اإلسااالم, رسااوله ريم كتاااب اهلل المناازل علااىالقاارآن الكااإن         
َنْحــُن َنُقــصُّ َعَلْيــَ  َأْحَســَن وقااال تعااالى:  (38األنعام:آياه)َمــا َفرَّْطَنــا ِفــي اْلِكتَــاِب ِمــْن َشــْيءٍ تعاالى:

لاذلك فهاو الدعاماة األولاى فاي المعاارف الدينياة  (3يوساف:آيه)اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ََِلْيَ  َهَذا اْلُقْر َن 
فااي واالستشاهاد بااه  هيجاب علااى الداعياة أن يحفااظ منااه بقادر المسااتطاع ليكااون اقادر علااى استحضااار 

التاي تعيانهم علاى  فالقرآن ذخيرة ال تنفد ومعين ال ينضب إلمداد الداعياة باألدلاة النقلياة, كل مناسبة
َوَمــْن َأْصــَدُق ِمــَن أداء مهمااتهم ومجادلااة المعاناادين, وال دلياال أقااوى ماان القاارآن الكااريم فقااال تعااالى: 

وباذلك  ,مداوماة الداعياة علاى تاالوة القارآن بخشاوع وتادبر يومان الضارور  (122النسااء:آيه)اللَِّه ِقـياًل 

                                                 

 .615  1, الذخائرعزام, موسوعة حكم العمل في جماعة, عبد اهلل  (1)
بادون  ,تحقياق محماد جميال غاازي, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ,األمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2)

 .04, صجدة ,مكتبة المدني رقم وتاريخ طبعه,
 .04, صبن تيميةا ,األمر بالمعروف والنهي عن المنكر (3)
بدون رقم وتاريخ  ,محمد بن سعد الشويعر أشرف عليه ,العزيز بن عبد اهلل بن بازعبد , مجموع فتاوى بن باز (0)

 .236 0 طبعه,
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 –ويارى ابان بااز (1).وتنشرح به الصادور وتقتابس العقاول مناه أناوار المعرفاة ,تفت  معه أقفال القلوب
, وسانة رساوله إنماا يؤخاذ مان كتااب اهلل العظايم م, والعلاأن يكون لديه العلمالداعية البد   -رحمه اهلل

 (2).(148يوسف:آيه)ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ََِلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرةٍ : كما قال عز وجل  الكريم

عالمااًا باالقرآن الكاريم يهياائ نفساه ويعادها إعاادادًا  -رحماه اهلل –لقاد كاان الشايخ عبااد اهلل عازام        
إيمانيًا بالمداومة على تالوة القرآن الكريم؛ بل وكان حافظًا لاه مناذ الصاغر وحارص علاى تعلام علاوم 
القرآن وأحكامه وكان مالزمًا للمسجد يلقي فيها دروسه ومواعظه المستقى مان القارآن الكاريم وعلوماه 

 (3) والسنة النبوية المطهرة.

الشاااباب المساالم  باامن يعاادوا أنفسااهم إعاادادًا جيااادًا  -رحمااه اهلل –نصاا  الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
ليكااون لهاام زادًا فااي  طريااق الاادعوة والجهاااد, وبااين هااذا اإلعااداد بااتعلم القاارآن الكااريم وأحكامااه, لكااي 

 هحفاظ منايومياًا, أن ي يستطيعوا أن يعلموه غيرهم, فدعا شباب الحركة اإلسالمية لتالوة القرآن الكريم
مثل  يسيراً تفسير ولو شيئًا يسيرًا بشكل يومي, وتعلم أحكامه وتفسيره, وأن يمتلك الداعية على األقل 

 (0).الجاللين أو مختصر الطبري

لقااد نااال االهتمااام بااالقرآن الكااريم وتفساايره جانبااًا مهمااًا فااي حياااة الشاايخ عبااد اهلل عاازام العلميااة         
سورة التوبة عبر ندواتاه ودروساه فاي المساجد وشارح المعاارك التاي حادثت فيهاا, والنماازج فمثاًل فسر 

التي تنتصر بها الدعوات, وتحدث في كثيار مان المواضايع ويربطهاا باالواقع التاي يعيشاه, وكثيار ماا 
يستنبط األحكام من السورة, ولقد سار في منهجه للتفسير, كماا كاان سايد قطاب فاي تفسايره للظاالل, 

 (5)في تفسيره علي الجهاد بشكل خاص. وركز

أن  يجماع ا ياات التاي تتعلاق بالموضاوعفيجب على الداعية إذا ما تحدث عن موضوع أن           
واألمثلاة وأحكاام  ,علاى القصاص القرآناي اً لعاوأن يكاون مطّ  ,يمكن نفسه في حفظ آيات القرآن الكاريم

                                                 

 11م, ص 1981انظر: ثقافة الداعية , يوسف القرضاوي, الطبعة الحادي عشر, مؤسسة الرسالة,  بيروت , (1)
 .236 0 ,عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز, مجموع فتاوى بن باز (2)
 .16انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد. حسني جرار. ص (3)
, حماااااس الجااااذور التاريخيااااة والميثاااااق, عبااااد اهلل عاااازام ,  16انظاااار: الهجاااارة واإلعااااداد , عبااااد اهلل عاااازام , ص  (0)

  .861 1,الذخائرموسوعة 
 انظر: في ظالل سورة التوبة , عبد اهلل عزام. (5)
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التي فيها العبر والعظاات, وأن يطلاع علاى كتاب التفساير التاي يساتطيع أن يفهام القارآن  القرآن الكريم
 (1)من خاللها.

 السنة النبوية: ثانيًا: 

إن الدعامة الثانية للداعية هي السنة النبوية المطهرة وهي التي جاءت شارحة القرآن الكاريم         
يتمثل التفساير النظاري والتطبياق العملاي لكتااب اهلل  وفيها ,ومبينة له مفصلة لما أجمله القرآن الكريم

ُِـــْم تعاااالى وكياااف ال وقاااد قاااال تعاااالى:  ْم َوَلَعلَّ ِِ َل ََِلـــْي ـــذ ْكَر ِلُتَبـــي َن ِللنَّـــاِس َمـــا ُنـــز  َوَأْنَزْلَنـــا ََِلْيـــَ  ال
   (2).(00النحل:آيه)َيَتَفكَُّرونَ 

علااى االلتاازام  والتمسااك بساانته وساانة الخلفاااء الراشاادين ماان بعااده, حيااث  ولقااد حااث النبااي           
يومااا بعااد صااالة الغااداة موعظااة بليغااة  قااال: وعظنااا رسااول اهلل  عاان العرباااض باان ساااريةروي 

ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب, فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رساول 
ن عباد حبشاي, فإناه مان يعاش مانكم يارى اختالفاا اهلل  قاال: أوصايكم بتقاو  ى اهلل والسامع والطاعاة, وا 

يااااكم ومحااادثات األماااور فإنهاااا ضااااللة فمااان أدرك ذلاااك مااانكم فعلياااه بسااانتي وسااانة الخلفااااء  كثيااارا, وا 
 (3)الراشدين المهديين, عضوا عليها بالنواجذ.

حسااانوا فهمهاااا ويتعلماااوا منهاااا دعاااا الشاااباب المسااالم ألن يطاااالعوا كتاااب السااايرة النبوياااة  وأن ي        
المانهج الحركاي "كتااب الدروس والعبر ويطبقوها علاى أرض الواقاع, فمرشادهم الشايخ عباد اهلل بقاراءة 

 (0).)لمحمد الكاندهلوي( "حياة الصحابة وكتاب  " ) لمنير الغضبان( "للسيرة النبوية

وجميع كتابات الشيخ عبد اهلل عزام كانت مدعمة با يات القرآنية والسيرة النبوية, ودائماًا ماا        
عان ساهل بان ساعد السااعدي رضاي فمثاًل: ذكر بفضال الربااط ,   يستشهد بمحاديث النبي محمد 

  (6()5).(.. قال رباط يوم في سبيل اهلل خير من الدنيا وما عليها اهلل عنه أن 

                                                 

عاااالى فاااي ضاااوء الكتااااب والسااانة, حسااان مساااعود الطوير,الطبعاااة األولاااى, دار قتيبياااة, بياااروت الااادعوة إلاااى اهلل ت (1)
 .95-90 م, ص1992-ه1013دمشق,

 .95 انظر: الدعوة إلى اهلل تعالى في ضوء الكتاب والسنة, حسن مسعود الطوير, ص (2)
. وقااال 301 0, 2616ث رقاام , حااديباااب مااا جاااء فااي األخااذ بالساانة اجتناااب الباادعرواه الترماذي, كتاااب العلاام,  (3)

 هذا حديث حسن صحي .
  .861 1,الذخائرانظر: حماس الجذور التاريخية والميثاق, عبد اهلل عزام, موسوعة  (0)
 . 35 0, 2892صحي  البخاري , كتاب الحج, باب فضل الرباط في سبيل اهلل حديث (5)
  .110انظر: في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص (6)
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وأقاام وأناه كيف كان يرباي النباي صاحابته الكارام  -رحمه اهلل –أظهر الشيخ عبد اهلل عزام لقد       
قاااال  فااي بناااء شخصاااية الصااحابة الكاارام النبوياااة مقتصاارة  صاارح اإلسااالم عليااه حياااث جعاال التربيااة

ْم َرُسـواًل ِمـْن  تعالى: ِِ ْم َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْإِمِنيَن َِْذ َبَعَث ِفـي ِِ ْم  َياِتـِه َوُيـَزك ي ِِ ْم َيْتلُـو َعَلـْي ِِ َأْنُفِسـ
ْن َكــاُنوا ِمــْن َقْبــُل َلِفــي َضــاَلٍل ُمِبــينٍ  ــُم اْلِكَتــاَب َواْلِحْكَمــَة َواِا ُِ فالكتاااب هااو  (160آل عمران:آيااه) َوُيَعل ُم

لشيخ عبد من االلتفات لغير ذلك فاقتدى به ا  القرآن والحكمة هي السنة, وكان يحذر النبي محمد
  (1)اهلل عزام في تربية الشباب المسلم على المنهج النبوي.

 ثالثًا : العقيدة اإلسالمية:

بااااهلل وهااي اإليمااان اإليمااان  ترساايخ قضاااايا إن أول مقصااد ماان مقاصااد الااادعوة إلااى اهلل هااو        
فالداعية ال غناي لاه عان التازود مان العلاوم  ,ومالئكته وكتبة ورسله والغيبيات التي جاءنا بها الوحي

ينبغاي علياه أن ال  ,وأمام الداعياة كتاب كثيارة تتعلاق بالعقائاد ,الغيبية والعقائد التي أخبرنا بها الوحي
  (2).بالمنفعة الدعوية عليه لما يعود ,يزهد في القراءة منها وأن ينهل من علومها

كتااب "العقيادة وأثرهاا فاي بنااء الجياال"  ساالميةإلالشايخ عباد اهلل عازام فاي العقيادة ا مماا كتاب       
 ,وتحادث عان خالصاة عقيادة السالف الصاال  وكان يدرس العقيدة اإلساالمية فاي المسااجد والجامعاة

, تحادث عان خصاائص العقيادة اإلساالميةو , والصلة باين العباد ورباه, لوهية والعبوديةألوعن حقيقة ا
 (3).ااعتناقه, وأثار ترك العقيدة وأثار والرضا بحكم اهللإلنسان فيها, ومعرفة صفات اهلل, ومكانة ا

وهاي  وكتب أيضًا كتاب " تهذيب العقيدة الطحاوية" بين في الكتاب شريعة سيدنا محمد         
الخاتمة, وأن التوحيد دعوة الرسل, وأنواع التوحيد, وبين شرك العرب, وشهادة التوحيد, وتحدث عان 

, والتوقيف واإليمان بالقدر مع أخذ األسباب الواجب والمستحيل في حق اهلل, وشرح بعض الصفات,
 (0)في أسماء اهلل.

ناااج  يجااب أن يكااون صاااحب عقياادة أن الداعيااة ال -رحمااه اهلل –اعتباار الشاايخ عبااد اهلل عاازام     
وذكار  صاحيحة عقيدتاهكاون تان  الشايخ عباد اهلل حارصسليمة لكي يدعو الناس بهاا علاى بصايرة, و 

في مقدمة كتاب "العقيدة وأثرها في بناء الجيل" " أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له, إقرارًا به 
د أن محمااد عبااده ورسااوله, فهااذه عقياادتنا, وهااي وتوحياادًا بربوبيتااه وألوهيتااه وأساامائه وصاافاته, وأشااه

                                                 

  .5 1ظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, ان (1)
 .96-95 انظر: الدعوة إلى اهلل تعالى في ضوء الكتاب والسنة, حسن مسعود الطوير, ص (2)
 انظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل عزام. (3)
 انظر: تهذيب العقيدة الطحاوية, عبد اهلل عزام. (0)
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عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة, وهي اإليمان بااهلل, ومالئكتاه, 
   (1)وكتبه, ورسله, والبعث بعد الموت, وبالقدر خيره وشره".

 العقيدة السلفية بين العقائد األخرى: أهمية
دراسة العقيدة السلفيَّة تنبع من أهمية العقيدة نفسها, وضرورة العمل الجاد الّدؤوب إن أهمية         

 إلعادة الناس إليها, وذلك ألمور:

نهاا عقيادة حياث إ: بها تتوحَّد صفوف المسلمين والدُّعاة, وعليها تجتمع كلماتهم, وبادونها تتفكَّاك؛ أوالً 
  تجمُّع على غيرها مصيره الفشل والتفكُّك., وكل  الكتاب والسنة والجيل األول من الصحابة

: أن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظِّم نصاوص الكتااب والسانة, وتع ِصاُمه مان ردِّ معانيهاا, أو ثانًيا
 الّتالعب في تفسيرها بما يوافق الهوى.

يمانا وَمن تبعهم, فتزيده عزَّةً  : أنها تربط المسلم بالسَّلف من الصحابةثالثًا , فهام ساادُة اً افتخاار و  اً وا 
  .األولياء, وأئمَّة األتقياء

خذ الكتاب والسنة منطلًقا في التصوُّر والفهم, بعيًدا عن التم ويل حيث إنها تت ,ميزَها بالوضوح: ترابًعا
اابيه, وتنجااي المتمسِّااك بهااا ماان نصااوص كتاااب اهلل  هلكااة الخااوض فااي ذات اهلل, وردِ  والتعطياال والتَّش 

ضااا واالطمئنااان لقاادر اهلل, وتقاادير ِعَظااِم اهلل, وال تكلِّااف وماان ثَاامَّ تكسااب صاااحبها الرِ  وساانَّة نبيِّااه 
رة, بعياادة عاان الّتعقيااد ماان الغيبيااات؛ فالعقياادة الساالفية سااهلة ميسااالعقاال التَّفكياار فيمااا ال طاقااة لااه بااه 

 (2)والّتعجيز.

ة اإلساالمية ألن يكوناوا علاى الادعاة وأبنااء الحركا -رحماه اهلل –أوصى الشايخ عباد اهلل عازام         
اإليمان أركاناه ثقافة وعلم بعقيدتهم الصحيحة وأن يطالعوا كتب العقيدة اإلسالمية والتي منها كتاب "

 (3).للدكتور محمد نعيم ياسين "هونواقض

أن العقياااادة هااااي الضااااابط األمااااين الااااذي يحكاااام  -رحمااااه اهلل –اعتباااار الشاااايخ عبااااد اهلل عاااازام         
تصاارفات الناااس الساالوكية, وأن انضااباط الساالوك لاادي الناااس يعااود لصااحة هااذه العقياادة, فكااان ال بااد 

, ووأضا  الشايخ عباد اهلل صحي , من اجل حماية نفساه ثام غيارهللداعية من فهم هذه العقيدة الفهم ال
                                                 

 .  2 1العقيدة اإلسالمية وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر,  (1)
ضابط , هاا(1395محمد بن خليل حسن هّراس )المتاوفى: , شرح العقيدة الواسطية, ويليه ملحق الواسطية :انظر (2)

 .1-6, ص ها1015, خبرال, دار الهجرة للنشر والتوزيع الطبعة الثالثة, ,علوي السقاف, نصه وخرَّج أحاديثه
  .861 1انظر: حماس الجذور التاريخية والميثاق, عبد اهلل عزام الموسوعة, (3)
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منهااا أحاادث فسااادًا كبياارًا فااي جميااع التصاارفات, أن العقياادة هااي دماااا التصاارفات, فااإذا تعطاال جاازء 
وانفراجا هائاًل عن سواء الصراط, وأن أي انحراف سواء في األفراد أو الجماعاات نااتج عان انحاراف 

 (1)في التصور العقدي.

 الفقه وأصول الفقه: : عًاراب

فااإن  ,المساالم وللعالقااة الوثيقااة بااين اإليمااان القلبااي والساالوك العملااي فااي شخصااية الداعيااة         
الداعياااة ملااازم فاااي التفقاااة فاااي األحكاااام العملياااة والتشاااريعية التفصااايلية ألناااه بعااادما يهااادي النااااس إلاااى 
لااااى العااااروة الااااوثقى ساااايجد نفسااااه بحاجااااة ماسااااة إلااااى تفقاااايههم فااااي العبااااادات والواجبااااات  اإلسااااالم, وا 

هاء, وأن ينتقي الكتب والمعامالت, وأنه يجب على الداعية أن يفت  صدره للخالفات الفقهية بين الفق
   (2)الميسرة في بداية األمر ومن ثم الخوض في األصول الفقهية.

 فااي الجامعااة  وعماال مدرساااً  ,م فااي أصااول الفقااه1969لقااد نااال درجااة الماجسااتير فااي عااام         
م نال شهادة الدكتوراه 1913وفي عام , س مادة الفقه اإلسالميوكان يدرّ األردنية في كلية الشريعة, 

 (3).في أصول الفقه بمرتبة الشرف

علااى أن يكااون زاد الداعيااة الفقااه فااي جميااع  -رحمااه اهلل –لقااد حاارص الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
لكي يستفيد منه ا خرون, وخاصة أن هذا الجانب يحتاجه الناس كثيرًا, فموصاى الادعاة بامن جوانبه 

 (0)وغيره من الكتب. سابقيطالعوا كتب الفقه, ومنها كتاب "فقه السنة" لسيد 

انحااالل الاازواج فااي كتبااًا كثياارًة فاي الفقااه والتااي منهااا  -رحمااه اهلل –ألاف الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
 ,دالالت الكتاااب والساانة علااى األحكااام ماان حيااث البيااان واإلجمااال والظهااور والخفاااء ,الفقااه والقااانون

 ,ت والمرافعااات فااي القضاااء اإلسااالميفقااه اإلجااراءا ,حكاام العماال فااي جماعااة ,مباحااث فااي الصااالة
, قااام الباحااث بتفصاايل أحااد هااذه نظريااة العقااد والكفالااة ,جريمااة قتاال الاانفس المساالمة ,القواعااد الفقهيااة

تحدث فيه عن  :فقه اإلجراءات والمرافعات في القضاء اإلسالميالكتب من باب المثال: كتاب وهو 
وتحاااادث عاااان القضاااااء وضاااامان العدالااااة فااااي اإلسااااالم, ومشااااروعية القضاااااء, وحكاااام تااااولي القضاااااء, 

                                                 

 .  5 1انظر: العقيدة اإلسالمية وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل عزام, موسوعة الذخائر,  (1)
 .96 انظر: الدعوة إلى اهلل تعالى في ضوء الكتاب والسنة, حسن مسعود الطوير, ص (2)
 .22انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص  (3)
  .861 1,الذخائرحماس الجذور التاريخية والميثاق, عبد اهلل عزام, موسوعة  انظر: (0)
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 لعقوباااات, وتحااادث عااان الااادعاوى وشاااروطها, وشاااروط المااادعي والمااادعى علياااه,االساااتثناءات فاااي ا
   (1) .وصفة المدعي ومن هو الخصم

َدبَُّروَن اْلُقْر َن َوَلْو َكـاَن ِمـْن ِعنـِد َأَفاَل َيتَ في أهمية الفقه في الدين والدعوة إليه  :قال تعالى        
َذا َجاَءُهم َأْمري ِمَن اأَلْمِن َأِو اْلَخـوِف َأَذاُعـوا ِبـِه َوَلـو رَ  دُّوُه ََِلـى َغْيِر اهلِل َلَوُجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثيرًا، َواِا

ُِم َلَعِلَمــُه الَّــِذيَن َيْســتَ  ــْن َلــى ُأْوِلــي اأَلْمــِر ِم ــُه الرَُّســوِل َواِا ــْيُكم َوَرْحَمُت ُِْم َوَلــوال َفْضــُل اهلِل َعَل ــْن ْنِبُطوَنُه ِم
َأَفـاَل َيتَـَدبَُّروَن اْلقُـْر َن َأْم َعَلـى ُقلُـوٍب : تعاالى وقاال .(83-82النسااء:آيه)التََّبْعُتُم الشَّـْيَطاَن َِالَّ َقِلـيالً 

َِا   .(20محمد:آيه)َأْقَفاُل

 خامسًا: التاريخ:

سيرة األولين يعطي فهمًا لطباائع البشار ومعرفاة أحاوالهم وينبغاي علاى الداعياة أن إن دراسة         
لقاااد كاااان للقصاااص  ,ًا بمحاااداث التااااريخوأن يكاااون ملّمااا ,يكاااون علاااى دراياااة بالتااااريخ المشااارق لإلساااالم

قااال  ,الاادور الكبياار والمشاارق فااي نشاار الاادعوة اإلسااالمية بمااا حكاااه القاارآن وعباارة لماان يعتباارالقرآنااي 
ْن ُكْنـَت ِمـْن َقْبِلـِه َلِمـَن  تعالى: َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيـَ  َأْحَسـَن اْلَقَصـِص ِبَمـا َأْوَحْيَنـا ََِلْيـَ  َهـَذا اْلقُـْر َن َواِا

   (2).(3يوسف:آيه)اْلَغاِفِلينَ 
الدعاة إلى أن يتزودوا من التاريخ لكاي يعرفاوا أمجااد  -رحمه اهلل –وجه الشيخ عبد اهلل عزام        

قادتهم وعز وفخر تااريخهم وهاو عامال تثبيات لهام فاي مياادين العمال الادعوي أو الجهاادي  وأوصاى 
 (3).كتاب التاريخ ألحمد شاكرابناء الحركة اإلسالمية بمن يقرؤوا 

نما يتتبع ما حدث فعاًل؛ لنمخاذ منهاا فكلُّ َقصص القرآن إيقول الشعراوي في تفسير ا ية: "         
والقصااة فااي القاارآن ماارًة تكااون للحاادث, وماارَّة تكااون لتثبياات فااؤاد , العبارة؛ ألن القصااة نااوع ماان التاااريخ

أمااا بقيااة الرساال , فلاام تَاام ِت قصااة رسااول فااي القاارآن كاملااة, إال قصااة يوسااف عليااه السااالم الرسااول 
, فتمتي لقطاة مان حيااة رساول, ولقطاة فَقَصصهم جاءت لقطات في مناسبات لتثبيت فؤاد الرسول 

 (0)".وال يقولن أحد: إن القرآن لم يستطع أن يمتي بقصة كاملة, من حياة رسول آخر, وهكذا

ياة وعلام بتااريخ علاى أن يكاون الادعاة علاى درا -رحمه اهلل –لقد حرص الشيخ عبد اهلل عزام        
أمجادهم, وأن األمم تحرص على كتابة تاريخ أفذاذها لتربية مقبل أجيالها وبناء الناشائة مان أبنائهاا, 

                                                 

 انظر: فقه اإلجراءات والمرافعات في القضاء اإلسالمي, عبد اهلل عزام. (1)
 .98 في ضوء الكتاب والسنة, حسن مسعود الطوير, ص انظر: الدعوة إلى اهلل تعالى (2)
  .861 1,الذخائرانظر: حماس الجذور التاريخية والميثاق, عبد اهلل عزام, موسوعة  (3)
 .6833 11, محمد متولي الشعراوي, تفسير الشعراوي (0)
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علاى القايم التااي ضاحى مان أجاال غرساها أبطالهاا وقممهااا, وباين أن أفضال طريقااة لتربياة الادعاة هااو 
وأصحابه  مسى برسول اهلل تدريسهم تاريخ أجدادهم من خالل مصلحيها وقادتها وأبطالها, فنحن نت

  (1)ونسير على هداهم ونقتبس من النور الذي جاء به ونقتفي أثرهم.

ينبغااي علااى الداعيااة أن يسااتعين بالتاااريخ والسااير علااى إيضاااح دعوتااه, حااري بااه أن يمخااذ         
بروايات سطحية  قبالعبرة وبغوص بالحوادث ويقرن المقدمات بالنتائج واألسباب بالمسببات, وال يتعل

 (2)المعنى, ويجب أن يكون جوهري في فهم القصص القرآني حتى يكون له زادًا في دعوته.
 

  

                                                 

 .10انظر: كلمات من خط النار األول, عبد اهلل عزام, ص  (1)
 .98 الدعوة إلى اهلل تعالى في ضوء الكتاب والسنة, حسن مسعود الطوير, ص (2)
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 المطلب األول: 
 التربية الروحية 

إن طريااق الاادعوة إلااى اهلل صااعبة وطويلااة, وتحتاااج إلااى زاد قااوي ومتااين؛ لكااي تسااتمر فيهااا,        
هاذه القاوة باتالوة القارآن الكاريم, والاذكر, وقياام الليال,  قوهذا الزاد هو العالقة بين العباد ورباة, وتتحقا

وصالة وصيام النوافل, واألمر باالمعروف والنهاي عان المنكار, والجهااد فاي سابيل اهلل وهاو قماة هاذا 
 .الزاد وذروته

 :التربية الروحية من خالل النوافل

, صادقة ل, والذكر, وقيام اللي:" زاد الطريق فهو: القرآن-رحمه اهلل –يقول الشيخ عبد اهلل عزام      
وصوم النافلاة, وصاحبة الصاالحين, واألمار باالمعروف والنهاي عان المنكار والجهااد وهاو قماة السر, 
والنوافال هاي أسااس  ,والباد مان النوافال حتاى تقاوي أواصار الصالة باين العباد ورباه ,وذروتاهالازاد هاذا 

   (1)."د الجهاد وروحه وحياتهوالنوافل زا ,والفتور في العبادة عالمة الخذالن ,التوفيق

علااى هااذا  الجانااب ماان األعمااال لمااا لااه ماان دور  -رحمااه اهلل –اعتمااد الشاايخ عبااد اهلل عاازام       
لكااي تتحماال جميااع أنااواع  اإلسااالمية وتقويااة الاادعوة ,كبياار فااي تقويااة أواصاار الصاالة بااين العبااد وربااه

الروحية, بالقيام بالنوافل لكي يتقوا ويفلحوا في , فكان يربي الدعاة والمجاهدين على التربية المعوقات
طاريقهم الدعوياة والجهاديااة, فموصااهم بصااوم النافلاة, وبقيااام الليال فهاذا مااداد وعاون لهاام فاي حياااتهم 

   (2)الدعوية والجهادية.

عان أباي رباه, يريد أن يكون العباد دائام الصالة بيناه وباين  ,لقد كان هذا المنهج منهج رباني       
من عادى لي ولياا فقاد آذنتاه باالحرب وماا تقارب إلاي )إن اهلل قال  :رسول اهلل  قال :قال  هريرة

عليااه ومااا ياازال عباادي يتقاارب إلااي بالنوافاال حتااى أحبااه فااإذا  هعباادي بشاايء أحااب إلااي ممااا افترضاات
أحببته كنت سمعه الذي يسمع باه وبصاره الاذي يبصار باه وياده التاي يابطش بهاا ورجلاه التاي يمشاي 

ن سملني ألعطينه ولئن  ألعيذناه وماا تارددت عان شايء أناا فاعلاه تارددي عان نفاس  اساتعاذتيبها وا 
 (3).(المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته

 

                                                 

 .  231في خضم المعركة, عبد اهلل عزام, ص (1)
 .  305انظر: كلمات من خط النار األول, عبد اهلل عزام, ص  (2)
 .  158 24, 6421صحي  البخاري , كتاب الرقاق, باب التواضع, حديث رقم  (3)
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, أهمياة البنااء الروحاي كيااف كاان فاي عهاد النبااي -رحمااه اهلل –الشايخ عباد اهلل عازام يباين        
 ةحيث أن اهلل فرض قياام الليال فاي بداياة الادعو  ,وكيف كانت أهميته في بداية الدعوة إلى اهلل تعالى

َِا اْلُمزَّم ُل :يقول اهلل تعالى َأْو ِزْد َعَلْيـِه  *ِنْصـَفُه َأِو اْنقُـْص ِمْنـُه َقِلـياًل  *ُقِم اللَّْيَل َِالَّ َقِلياًل  *َيا َأيُّ
هذا حتى تحصل نفساه ذلاك  فكل (5-1المزمل:آيه)َِنَّا َسُنْلِقي َعَلْيَ  َقْواًل َثِقياًل  *َوَرت ِل اْلُقْر َن َتْرِتياًل 

  (1).القول الثقيل

باًا فاي هاذا ألاف كتا ,فاي الجاناب الروحاي -رحماه اهلل –عازامعباد اهلل من شدة اهتمام الشيخ         
 ,وثااواب تااالوة القاارآن الكااريم ,ودعاااء قيااام اللياال, والنااوم فيااه أذكااار الصااباح والمساااءالجانااب وذكاار 

جابة األذان وفضل المشي للمساجدو  ور مان السا , وثاواب قاراءةوالخشاوع فاي الاتالوة ,وتعليم القارآن ,ا 
, يوجاااه الشااايخ عباااد اهلل  الشاااباب إلاااى أن يقااارأ الوظيفاااة علاااى إخواناااه, يقااارأ االساااتعاذة القااارآن الكاااريم

والفاتحااة وأيااة الكرسااي وخااواتيم البقاارة وسااورة اإلخاااالص والمعااوذتين كااُل منهااا ثااالث, ثاام يتبااع ذلاااك 
 (2).ألخير وذلك في الصباح وفي المساءباألذكار الواردة إلى االستغفار ا

حرص فاي المعساكرات القتالياة فاي أفغانساتان علاى تقوياة المجاهادين فاي الجاناب الروحااني         
والتقارب إلاى اهلل بقيااام  , كصايام االثنااين والخمايسفكاان يحضاهم علاى الزيااادة فاي النوافال, واإليمااني

فاي الصاباح  القارآن بعاد الصاالة واألذكاار المامثورة اءةوااللتازام بصاالة الفجار ثام قار  ,الليل قبال الفجار
, واعتباااره منهجاااًا لالرتقااااء باااالنفوس والسااامو فاااي الصااالة باااين العباااد ورباااه ربااااهم علاااى العمااال والمسااااء

 (3).الصال , وعلى اإليمان الخالص

كان رجاًل ربانيًا يصوم يومًا ويفطار يوماًا, وكاان يخاتم  -رحمه اهلل –الشيخ عبد اهلل عزامإن         
الرجال الاذي يترباى علاى ان ال يتارك قياام الليال فاي منااطق القتاال, فالقرآن الكريم في سابعة أياام, وكا

جاادر باامن يربااي كاال لهااو األ ,والتعلااق باااهلل وهمااه الوحيااد هاو تقويااة الصاالة بينااه وبااين رباه تالروحانياا
وتااالوة  علااى مااا تربااى عليااه ماان التقاارب بصاايام النوافاال والااذكر والتساابي  والصااالةتالمذتااه ومحبيااه 

   (0)القرآن.

                                                 

 .11 1تربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, انظر: في ال (1)
 الممثورات بثوب جديد, عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, نشر مكتب الخدمات, باكستان.   (2)
 .  132, في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص 126انظر: قصص وأحداث, عبد اهلل عزام, ص  (3)
 .355انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص  (0)
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 :أهمية التربية الروحية في حياة الدعاة
أهميااة التربيااة الروحيااة ماان خااالل التجربااة الدعويااة  -رحمااه اهلل – الشاايخ عبااد اهلل عاازامبااين         

  -التي مر بها منذ ثالثين عامًا ويلخصها في ثالث نقاط:

 كباروالداعياة مهماا لاى الاروح ساينهار مهماا كاان شاامخًا, بمن العمل والبنااء الاذي لام يؤساس ع: أوالً 
 ,حتااى تاامتي بمتباااع جاادد للاادعوة ,وماان عااادة الاادعوات أن تاانفخ أتباعهااا حتااى تظهاارهم أمااام الشااعب

يصاب  مصايبة علاى الادعوة وعلاى اإلساالم  ,ولم يكن على قدر المكاان ,الداعية الذي تنفخه الدعوةو 
قط من الدعوة ويصب  هذا سيسويمخذ نفسه بالعزائم والقيام وبالصيام  ,يعني ال يعتني بنفسه وبتربيته

 كمًا مهماًل.

ذا لام يكان الفكار روح وصالة و  ,ماع الفكار نفساياً و دعوة ولام يابن بنااًء روحياًا ال إن القائم على ثانيًا : ا 
  .يجمد قلبه ويقف ويصب  ال يعجبه العجب وال يؤثر فيه شيء ,باهلل وعبادات كثيرة

, جااء مان حزباه ويكاره أن يامتي الخيار مان غيار حزباهال يحب الخيار إال إذا الذي ن الداعية إ ثالثًا:
  (1).نشر دين اهللفي هلل عز وجل الصحيحة العبادة فهذا يتنافى مع 

ماان  ,المجاهاادين والاادعاة علااى تغذيااة القلااب بشااكل يااومي يااةلقااد كااان شااديد االهتمااام فااي ترب        
صااالة واحتاااى تساااتطيع م ,الصاااالحينلساااان ومجالساااة لالنوافااال والقااارآن والاااذكر والقياااام وحفاااظ اخاااالل 

, ويحااذر الاادعاة مان االغتاارار بمنفسااهم بقولااه: فكاام مان الناااس ماان هااو أعلاام الطرياق الصااعبة والشاااقة
منك وأقوى منك وأسماؤهم مشهورة ثم ساقطوا علاى طرياق الادعوة, ألن اهلل لام يعانهم علاى االساتمرار 

ن يثبات اهلل قلباه علاى ديناه ويثبات نفساه في المسيرة فالداعية الماؤمن يجاب أن يكاون دائام الادعاء بام
  (2)على طاعته.

 ,وماان محقاارات الااذنوب ,حاارص علااى أن تكااون قلااوب الاادعاة صااافية ونقيااة ماان المعاصااي        
الحجااارة التااي تكساار الزجااج, والااذنوب الصااغيرة مثال الطااين فااإن انكساار وباين أن الااذنب الكبياار مثال 

ين فقاااد يمسااا  ويعاااود كماااا كاااان فاااإن مكفااارات الاااذنوب الزجااااج ال يعاااود كماااا كاااان بااااألول, أماااا الطااا
   (3)وممسحها هو الصالة واالستغفار, والصدقات وقيام الليل والعمل الصال .

                                                 

 .  92-91انظر: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص (1)
 .  159 158انظر: في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص  (2)
 .  220-223 1انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (3)
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إياااكم ومحقاارات الااذنوب فااإنهن يجااتمعن : )قااال  , أن رسااول اهللبااد اهلل باان مسااعودعاان ع           
أرأياتم لاو أن نهارا ببااب :)يقاول أناه سامع رساول اهلل  عان أباي هريارةو  (1) (على الرجل حتاى يهلكناه

 :ال يبقاي مان درناه شايئا قااال :قاالوا ,أحادكم يغتسال فياه كال ياوم خمساا ماا تقاول ذلااك يبقاي مان درناه
  (2).(الخطايا هيمحو اهلل ب ,فذلك مثل الصلوات الخمس

وتنضااج نفسااه إن ماان يتربااى علااى عبااادة الجهاااد البااد أن يصااقل شخصاايته ويصاافى روحااه,         
لمواصلة الطرياق الشااق والمريار, يقاول الشايخ عباد اهلل عازام: " تجاارب عظيماة اكتسابناها علاى هاذا 
الطريق الشااق الادامي ونضاوج نفساي وصافاء روحاي وتوكال حقيقاي جنينااه ثمارة دانياة ناضاجة لهاذه 

          (3).المسيرة المريرة"

نوا الصالة بااهلل تعاالى, وأن يحسانوا النواياا بيانهم أوصى الشباب المسلم والادعاة إلاى أن يحسا        
ذا سملوا فليسملوا اهلل, وأن يطلبوا من اهلل ما يشاء, ودائماًا يتحارون الصادق واإلخاالص  وبين ربهم, وا 

   (0)هلل تعالى في جميع أعمالهم.

حااذرهم ماان مغبااة المعصااية وي ,الاادعاة والمجاهاادين -رحمااه اهلل –يوجااه الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
 تراجعات فاإذا ,وليتجناب المعاصاي ,من خاف على نفسه فليكثر من ذكار اهلل ومان تاالوة القارآنوأنه 

ذا نكصاات علاى عقبيااك فبنثاماك فاي حياتاك الدعويااة  مان اإلخبااات و فاامكثر مان ذكاار اهلل  ,فباذنوبك وا 
التاي تشاعر بهاا فاي طياات صادرك القلق أو الوحشاة  ما يعانيه الداعية من فإن ,إليه من تالوة كتابه

فمكثر من األعماال الصاالحة  ,بسبب بعدك عن األعمال الصالحة ,إنما هي بسبب بعدك عن الذكر
ُِْم ِبـِذْكِر اللَّـِه َأاَل ِبـِذْكِر اللَّـِه َتْطَمـِئنُّ : تعاالىحتى يطمئن قلبك يقول اهلل  الَِّذيَن  َمُنوا َوَتْطَمـِئنُّ ُقلُـوُب

   (5).(28:آيهالرعد)اْلُقُلوبُ 

 عالج أمراْ القلب:
لذلك يارى أن ويصيب الدعاة والمجاهدين,  ,يرى الشيخ عبد اهلل أن قسوة القلب هو مرض في القلب

  -:مواطن تةعالجه يكون في س

                                                 

إساااناده صاااحي  علاااى شااارط , قاااال الشااايخ شاااعيب األرناااؤوط: 361 6,  3818د اإلماااام أحماااد, حاااديث رقااام مساان (1)
 . الشيخين

 .  091, 355 2صحي  البخاري, كتاب مواقيت الصالة, باب الصلوات الخمس كفارة,  (2)
 .  0في خضم المعركة, عبد اهلل عزام, ص (3)
 .  30 5 عزام, انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل (0)
 .10-13انظر: في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص  (5)
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  .في قيام الليل .1

  .في تالوة القرآن الكريم .2

  .في خلوة البطن من الطعام .3

  .في صحبة الصالحين .0

 في الذكر  .5

 (1) .باألسحارفي االستغفار  .6

وقسام  ,قسام لعاالج ا فااتعاة فاي حيااتهم, فأن األذكاار والتسابي  دواء يتاداوى باه الاداعتبر         
لكاي يسامو بهاا الداعياة  ,علاى قياام الليال وعلاى النوافاللاذا فااهتم بتربياة الادعاة  ,يحميك من األعداء

وهم يقيمون الليل ويصاومون  ,لقد كان كثيرًا ما يذكر األمثلة عن المجاهدين في مواقعهم ,في حياته
وتالوتااه أناااء  آنفاعتماادوا حفااظ القاار  ,وألساانتهم تلهااج بااذكر اهلل تربااوا تربيااة إيمانيااة وروحانيااة ,النهااار

تقوياة الصالة و حل كال مشاكلة فاي حيااة الادعاة تكمان فاي التقارب إلاى اهلل  نَّ ا  و  ,الليل وأطراف النهار
  (2).به

ياااربط الشاااباب باااالقرآن الكاااريم, وبالسااايرة المطهااارة  -رحماااه اهلل –كاااان الشااايخ عباااد اهلل عااازام        
وبالحااااديث النبااااوي والعقياااادة الصااااحيحة, يهياااائهم لتخاااارة بااااالتقرب إلااااى اهلل تعااااالى, ياااازرع فاااايهم حااااب 
إخااوانهم, وأن يكونااوا سااالمي الصاادر, وأن يتغاضااوا عاان هفااواتهم, يااربيهم علااى طاعااة األماار وعلااى 

راءة الكتب الروحانياة, واألساساية فاي التفساير والعقيادة احترام الكبير وتقدير الصغير, ويحثهم على ق
وسيرة الصالحين, رباهم على حفظ اللساان وعلاى تفساير أعماال إخاوانهم علاى أفضال  وسيرة النبي

  (3).تفسير, ويحمل كلمات إخوانهم على أفضل محمل ال يستعجل بسوء الظن

في قلاوبهم قساوة يقولاون:  ين إذا شعرواأن الصالح -رحمه اهلل –يوض  الشيخ عبد اهلل عزام        
الاذي ياذكرك بااهلل  أي ر اهلل عاز وجالِكاؤوا ذُ وخيار النااس الاذين إذا رُ  ,دلونا على مان يادلنا علاى اهلل

ويرى الشايخ عباد اهلل عازام  ,حاله, ويزيدك في طاعة اهلل مقاله عندما تنظر إليه تتذكر اهلل عز وجل
, وحارص الشايخ عباد بال علاى قاوة الاروح وضاعفها ؛وقوته سمجأن العبادات ال تعتمد على ضعف ال

فالقلب ال باد لاه مان  ,من أجل إصالح األبدان ,على إصالح القلوب بالروحانيات والقربات اهلل عزام

                                                 

 .086انظر: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص  (1)
 .01 2انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (2)
 .02 2انظر: المصدر السابق,  (3)
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الكااريم ومجالسااة  آنللقلاب بااتالوة القار  فوضاع غااذاءً  ,حتاى يبقااى يحاب العبااادةو تغذياة حتااى يبقاى حيااًا 
 (1), واالستغفار باألسحار, وحفظ اللسان.الليلوقيام  ,الصالحين وصوم النوافل

وجساديًا, مان روحياًا  معاداً على أن يكاون الداعياة  -رحمه اهلل –لقد ربي الشيخ عبد اهلل عزام          
 الطاعااةو االنضااباط أجاال تحماال عااذابات الاادعوة والجهاااد, فكااان يعطااي الشااباب فتاارات لكااي يااتعلم  

  (2).معهميعرف كيف يتعامل تعلم فقههم حتى ي ,من عادات وتقاليد األفغان يتعلم شيئاً  ,الجنديةو 

  

                                                 

 .36, في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص 086انظر: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام,  (1)
 .128انظر: في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص (2)
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 :المطلب الثاني
 التربية المعنوية

, الباااد مااان استرساااال القاااول عااان التربياااة الروحياااة والتاااي هاااي أسااااس كااال عمااال بعاااد الحاااديث        
إلاااى اليااامس  ياااؤديقاااد طاااول التضاااحية وفداحاااة التكااااليف حياااث أن  بالحاااديث عااان التربياااة المعنوياااة,

وألن أعاداء  ,الطرياقا لكاي تكاون صامام األماان لهاذ ,ةالمعنويا إال في حال تعميق التربياة ,والضجر
  (1).اهلل يتربصون بالمؤمنين عبر اإلغراءات والمساومات على الطريق

 أواًل: التربية على العزيمة والثبات:
يربااي الاادعاة والمجاهاادين علااى التربيااة المعنويااة, وكااان كثياارَا مااا  -رحمااه اهلل –كااان الشاايخ         

يااااذكرهم بنماااااذج التاااااريخ اإلسااااالمي, ودائمااااًا مااااا يراجااااع سااااجل الرساااال والاااادعاة حتااااى يصاااابر الاااادعاة 
والمجاهااادين علاااى طرياااق النصااار والعااازة والكراماااة, ودائماااَا ماااا ياااذكر أن أصاااحاب المنااااهج الوضاااعية 

اطلااة والفاساادة, فكيااف بمصااحاب الحااق وصاابرهم وعطااائهم ماان أجاال صاابروا لكااي ينشااروا مبااادئهم الب
ا خرة, وأن ما تنعم به اليوم الشعوب الغربية ا ن مان الديمقراطياة لام يكان مصاادفة, وال نتااج ياوم, 
فادماء أناااس ضاحوا فااي ساابيل أفكاارهم, ال يطمعااون فااي جناة وال يخااافون ماان ناار, فكيااف بمصااحاب 

نة والخوف من النار, أليس حريًا بهام أن يعملاوا لهاذه الادعوة, وأن دعوة الحق, مما يطمعون في الج
 (2).نضحوا من أجلها, ومن أجل أهدافها السامية والعالية

المجاهاادين علااى التمحاايص وعلااى الشاادائد فااي أيااام  -رحمااه اهلل –ربااى الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
الرخاااء حتااى تتحماال نفوسااهم الشاادائد أيااام الاابالء, رباااهم علااى العاازة وعلااى الثبااات وهااي صاافة لكاال 
مجاهاد يتبناي فكار الجهااد, هااذه النفاوس التاي تترباى علاى العاازة ال يمكان ألعاداء اهلل أن تهازمهم فااي 

طمااة ال تساتطيع أن تواصال الطريااق وتخاوض معاارك مااع ميادان القتاال, بعكااس النفاوس الذليلاة المح
 (3)أعداء اهلل, فال بد من صقل النفوس على العزة حتى تستطيع أن تثبت مواقف الشدائد والعزة.

 عبااار التااااريخ كانااات كثياااراً ضاااحت علاااى الطرياااق  ,لقاااد قااادمت الااادعوة اإلساااالمية نمااااذج فاااذة        
فااي أكباار شااوارع الااذي قتاال حساان البنااا  فماانهم  همشااعلة لألجيااال ماان بعااددماااؤهم التااي ضااحوا بهااا 
ولم يصلِّ عليه إال أربع نساء, إال أن دمه وقضي عليه في داخل غرفة  ,القاهرة وفي ميدان رمسيس

وسااايد قطاااب  ,ويوساااف طلعااات ,عاااودة ومحماااد فرغلاااي,أحياااا أجياااااًل فاااي األرض, ومااانهم عباااد القاااادر
                                                 

 .229-228انظر: في خضم المعركة, عبد اهلل عزام, ص  (1)
 .58-51 1انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (2)
 .16-15  5انظر: المصدر السابق,  (3)
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والقسااام الااذين كاناات دماااؤهم تااؤجج صاادور الجياال   ,وغياارهم وعبااد الفتاااح إسااماعيل, ومحمااد هااواش
المسلم, الذي يسعى إلقامة دين اهلل من جديد, رباهم الشيخ عباد اهلل علاى هاذه النمااذج مان أجال أن 
يكونااوا نااواة العماال اإلسااالمي وماان أجاال أن يساايروا فااي طريااق الاادعوة, ومهمااا تعرضااوا ماان العااذاب 

  (1).وا الم والقهر استمروا في الدعوة

لقد ربى الشباب على أنهم قادة األماة وقادوتها فاي هاذا الجهااد العظايم, وكاان كثيارًا ماا يرفاع         
معنوياتهم بعدم السماع إلى اإلشااعات وعادم االكتاراث بماا يقاال عانهم, ألنهام علاى حاق وأن عملهام 

يرسالون عمالئهام  يغيظ األعداء وال يروق لهم أن يستمروا في الجهاد وفي الادعوة إلاى اهلل, فاألعاداء
لكي يدخلوا الدسائس واإلشاعات باين المجاهادين, فكاان الشايخ عباد اهلل دائام النصا  لهام علاى الثقاة 

   (2)بمنفسهم وقيادتهم وعدم السماع لإلشاعات والبلبالت.

علااى أن ال يربااي علااى الثقافااة وحاادها, ألن كثاارة  -رحمااه اهلل –حاارص الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
ون عماال تااورث قسااوة القلااب, والمقصااود ماان هااذا أن الااذين يتثقفااون فااي دياان اهلل يعرفااون الثقافااة بااد

كالمًا دون أن يطبقوه, تجادهم أقساى النااس قلباًا وأكثارهم مناه تفلتاًا, ألنهام يعرفاون المخاارج مان ديان 
اهلل, ويعرفون الرخص ويعرفون كيف يتخلصون من العزائم, وكيف يتخلصون من األوامر لذلك تجد 

 (3).ل الناس ورعًا الذين يدرسون الشريعة وال يطبقون, وهؤالء أخطر على الدين من الجاهلينأق

 لتربية الطويلة:األسباب الرئيسية التي وضعِا الشيخ عبد اهلل عزام ل
إال إذا كانت لهذه  ,يؤدي للملل واليمسقد مع طول الزمن  ,ن طول التضحية وفداحة التكاليف"إ .1

 .من لهذه المسيرةا  نصمام األما هية, و التربية العميق

ولكنهااااا كلمااااا اقترباااات ماااان النصاااار تاااازداد ات والمساااااومات علااااى الطريااااق مسااااتمرة, غااااراءإلن اإ .2
 .لقيادة عناصر غير قابلة للذوبانلفالبد أن تكون  ,العروض ومحاوالت االحتواء

هاااي التاااي باااين ياااديها الكناااوز و ن هاااذه القياااادة إذا مكااان اهلل لهاااا فاااي األرض هاااي التاااي ستوضاااع إ .3
 (0)."على حماية أموال الشعب المسلم وأعراضه ودمائهستشرف 

        

                                                 

 .58-51 1انظر: المصدر السابق  (1)
 .02 2انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (2)
 .391-396  1انظر: المصدر السابق,  (3)
 .229-228في خضم المعركة, عبد اهلل عزام, ص  (0)
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 مالشباب المسلم والدعاة على أن لديهم ذروة األمل بعد الضيق الشديد الذي يواجههلقد ُربى     
 (1).وكمنهم يقولون ألعدائهم اعملوا ما شئتم لن نترك لكم موطن قدم ,في الحياة الدعوية والجهادية

مفطاااورة  يهاااذه القلاااوب بياااد رب العاااالمين, وهااا" : -رحماااه اهلل –يقاااول الشااايخ عباااد اهلل عااازام        
الساابل كلمااا وجاادت  ذهوكلمااا انتهجاات هاا ,مجبولااة علااى موافقااة سااننه عااز وجاال وقوانينااه فااي الحياااة

ذ ,حت راحتهاو سعادتها واستر  َمِعيَشـًة َضـْنًكا َلُه  َفِإنَّ , قال تعالى: تنكبت الطريق وخالفت السنة اوا 
مااا ماان أرض يشااعر اإلنسااان فيهااا براحااة الضاامير  (23األحزاب:آيااه) َوَنْحُشــُرُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َأْعَمــى

وهدوء األعصاب وطممنينة الوجدان واستقرار النفس مثل أرض الجهاد, عليكم بالجهاد فإنه باب من 
لجهااد بعيادًا عان أهلاك, ولكان الراحاة التاي أبواب الجنة يكشف اهلل به الهم والغم, تعيش فوق أرض ا

تغمر جوانحك وتضمك بين عطفيها غامرة, كما عبار أحاد السالف: هاذه الساعادة إنناا لنمار بلحظاات 
نَّ في الادنيا جناة مان ال  من السعادة نقول إن كان أهل الجنة بمثل هذا النعيم فهم في خير عميم, وا 

 (2)يدخلها ال يدخل جنة ا خرة.

 التي استخدمِا الشيخ عبد اهلل عزام في التربية المعنوية:الوسائل 
ات الاادعاة أنااه قااد اسااتخدم وسااائل عاادة فااي رفااع معنوياا وجاادتكتااب الشاايخ  فااي وماان خااالل مااا قاارأت

 -:والمجاهدين والتي منها

 :كتابة النشرات وافتتاحيات المجالت -1
األخبار الساخنة من مواقاع الجهااد والتي منها مجلة الجهاد, حيث كانت تصدر شهريًا لنقل         

ولرفع الهمة عالية في نفوس المجاهادين ومان يتاابع أحاداثهم, وكاذلك نشارات أسابوعية كانات تصادر 
عاان مكتااب الخاادمات, حيااث كااان يبااين فيهااا عظمااة الجهاااد وأجااره ومااا كااان يحاادث ماان مواقااف عاازة 

 (3)وشموخ في مواقع النزال.

 :تأليف الكتب -2

علاااااى تااااامليف الكتاااااب التاااااي تتحااااادث عااااان الكراماااااات  -رحماااااه اهلل –اهلل حااااارص الشااااايخ عباااااد        
للمجاهاادين التااي يكاااد ال يتصااورها العقاال البشااري, والتااي يتبااين أن معيااة اهلل مااع المجاهاادين فااي كاال 

                                                 

 .16انظر: آيات الرحمن في جهاد األفغان, عبد اهلل عزام, ص (1)
 .811 3انظر: موسوعة الذخائر, عبد اهلل عزام,  (2)
 ,      م2411 -ه1032شيخي الذي عرفت, محمود عزام, قادة معاصرون سلسلة إصدارات إبداع,  انظر: (3)

 .04ص



219 
 

وقد ألف كتاب آيات الرحمن في جهاد األفغاان, وكتااب قصاص وأحاداث  موقف وكل حركة وسكنه,
حاادثت مااع المجاهادين والاادعاة والكرامااة الكبارى التااي تاادل علااى  الاذي يتضاامن القصااص الكثيارة التااي 

العزيماااة والثباااات والتاااي ال ينااااقش فيهاااا أحاااد مااان الكفاااار أو المسااالمين وهاااو هزيماااة أكبااار جااايش فاااي 
األرض أمام شعب مسلم أعزل, وبادأ ينساحب مان جيوباه, وكاان الغارب واألمريكاان والشارق يعرفاون 

مااؤزر هاام المساالمون الصااادقون, وهاام ماان  يقااودون المعركااة, يقينااًا أن ماان يقااف خلااف هااذا النصاار ال
 (1)وقد حاولوا اختبارهم فوجدوهم أقوياء بعزيمتهم وصبرهم وثباتهم.

   :َلقاء الدروس والخطب -3

مفعمة بالتربية ودروس منتقاه من  -رحمه اهلل –لقد كانت جميع لقاءات الشيخ عبد اهلل عزام        
عية, وكانات دروساه مليئاة بالشاحن اإليمااني والعساكري والادعوي, أجل صقل شخصية المجاهد والدا

وكان يحرص على تقوية عزائمهم, فكان يذكر قصص حوادث واقعية في أرض المعركة, وكياف أن 
اهلل نجااهم وكاناات معيااة اهلل معهاام, فكااان يضاارب األمثلااة مان أجاال رفااع المعنويااات, ودفااع الهماام فااي 

 (2)القتال بشراسة.

 والدعاة من الدول اإلسالمية:ماء جلب العل -4

ماان أجاال الحضااور كااان الشاايخ عبااد اهلل يخاطااب الشااباب المااتعلم والعلماااء يقااول أبااو جناادل: "       
للحضاااور, لكاااي يقوماااوا بتعلااايم  هم بالماااال مااان أجااال تشاااجيعهمءويحااااول إغاااراإلاااى أرض أفغانساااتان, 

 (3) الشباب أمور دينهم, وبالفعل كانوا يحضرون".

 ومشاريع تربوية:دورات تدريبية  -5

للقاارآن  اً وأنشاام دار  ,مشاااريع تربويااة وثقافيااة فااي داخاال المعسااكراتأنشاام الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
هم علااى أن يسااتقوا ماان اورّباا ,الكااريم ماان أجاال تعلاايم األفغااانيين كتاااب اهلل والتخلااق باامخالق اإلسااالم

 (0) .القرآن الكريم منهاج حياتهم ليكون لهم مناراً 

لقاد وضااع ضامن منهجااه الترباوي دورات تربويااة ومناااهج رباى عليهااا الادعاة مياادانيًا فااي أرض        
المعركة, فمقام المخيمات والدورات التي تساهم فاي تعمياق معااني الصابر والابالء والباذل والتضاحية, 

                                                 

 ام.تاب آيات الرحمن في جهاد األفغان, عبد اهلل عز ك انظر: (1)
 م.2411 1 0مقابلة: إبراهيم عبد اهلل عبد الرحمن أبو جندل, أمير موقع صدى القتالي يوم اإلثنين,  (2)
 م.2411 1 0مقابلة: إبراهيم عبد اهلل عبد الرحمن أبو جندل, يوم اإلثنين,  (3)
 .184-119انظر: قصص وأحداث, عبد اهلل عزام, ص  (0)
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ف وكان جل اهتمامه صقل شخصية الداعية لكي يكون عصيًا على االنكسار أمام التحاديات وظارو 
 (1)التغيرات.

 ثانيًا: التربية المعنوية على االبتالء والمحن:
لقد ربي الدعاة على الصمود في وجه األعداء, وتهيئة النفاوس علاى المحان واالباتالء؛ ألناه         

ساانة الصااالحين ماان قاابلكم وبااين أنااه يسااتحيل أن تتربااى النفااوس وهااي باااردة, ال بااد ماان أن تسااخن, 
من االبتالء, ابتالء بالجوع واألسار وبقاذائف الطاائرات, اباتالء بوجاود قائاد ال  والسخونة ال تمتيها إال

ــْبُتْم َأْن  يفهاام عليااك وال تفهاام عليااه, زرع فاايهم أن النصاار بعااد المحنااة امتثاااال لقولااه تعااالى: َأْم َحِس
ـرَّاُء َوُزْلِزلُـوا َحتَـّى َيقُـوَل َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيـْأِتُكْم َمثَـُل الَّـِذيَن َخَلـْوا ِمـْن َقـْبِلُكْم مَ  ُُِم اْلَبْأَسـاُء َوالضَّ سَّـْت

فبعااد البمساااء  (210البقرة:آيااه) الرَُّســوُل َوالَّــِذيَن  َمُنــوا َمَعــُه َمتَــى َنْصــُر اللَّــِه َأاَل َِنَّ َنْصــَر اللَّــِه َقِريــب
ا قبال ذلاك ال جناة والضراء والزلزلة  للنفوس من مرض وحرب وفقر يكاون النصار وتكاون الجناة, أما

 (2)وال نصر.

برغم الطريق الطويل لكن العذابات مستعذبة والغصص مستحاله في أعمااق القلاوب, ألنهام         
)رباط يوم في سبيل اهلل خيار...( يساتعذبون العاذاب,  وضعوا نصب أعينهم وصية قائدهم محمد 

ويسااااتحلون النصااااب علااااى طااااول الجااااادة الطويلااااة المااااروي بالاااادماء المفااااروش باألشااااالء تزينااااه أرواح 
الشاااهداء, ربااااهم علاااى العزيماااة والثباااات علاااى طاااول الطرياااق المريااار, يتجرعاااون الغصاااص ويكابااادون 

     وصااارخات األياااامى, إال أنهااام ال يفتئاااون يااارددوناألهاااوال يسااامعون أناااات الثكاااالى, وأهاااات اليتاااامى, 
  ِْســـرَاَفَنا ِفـــي َأْمِرَنـــا َوَثب ـــْت َأْقـــَداَمَنا َواْنُصـــْرَنا َعَلـــى اْلَقـــْوِم اْلَكـــاِفر آل )ينَ َربََّنـــا اْغِفـــْر َلَنـــا ُذُنوَبَنـــا َواِا

 (3).(101عمران:آيه

 ثالثًا: التربية على الزهد والتقشف:
وبقاي هاذا  ,وألهلاه مان حولاه ثام ألصاحابه للتربياة الكريماة لنفساه  اً ممياز  اً الزهد طابعاكان         

ساالم وهاو الجهااد اإل النمط من العيش قمة شااهقة فريادة لمان أراد أن يتسالق صااعدًا إلاى ذروة سانام
 (0).(ماان طعاام ثالثااة أيااام حتااى قاابض محمااد مااا شاابع آل ):قاال أبااي هرياارة فعاان ,فاي ساابيل اهلل

                                                 

 .136 1زام, انظر: لهيب المعركة, عبد اهلل ع (1)
 .240-243انظر: في الجهاد فقه واجتهاد, عبد اهلل عزام, ص  (2)
 .130انظر: قصص وأحداث, عبد اهلل عزام, ص  (3)
  ,0955( حديث رقم كلوا من طيبات ما رزقناكم)اب قول اهلل تعالىصحي  البخاري, كتاب األطعمة, ب (0)

16 061 . 
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لقااد رأيات نباايكم صالى اهلل عليااه وسالم ومااا يجاد ماان الادقل مااا ) ...  :يقاول بشاايرلنعمااان بان عان ا
 (1) (يمأل به بطنه

هاااذه التربياااة  (2)....(الااادنيا ساااجن الماااؤمن وجناااة الكاااافر)  قاااال : قاااال عااان أباااي هريااارة        
أباارزت نماااذج فتحاات الاادنيا ولاام تتغياار, ولااوال تقشااف الشااعب األفغاااني والمجاهاادين مااا اسااتطاعوا أن 

  (3).لمرض ويتصدون ألقوى قوة في األرضيقفوا هذه السنين الطوال يصارعون الموت والجوع وا

المجاهادين علاى الزهاد, انطالقاًا مان حارص اإلساالم  -رحماه اهلل –ربى الشيخ عبد اهلل عازام       
بعادهااا عاان سفاسااف الاادنيا والتعلااق بمتاعهااا والسااير وراء حطامهااا, وأن يكااون  علااى تربيااة النفااوس وا 

صحابته على الزهد,  على الزهد, وربي النبي  الزهد طابعًا, فقد ربى اهلل عز وجل النبي محمد 
بعااًا عامااًا مقصااودًا ويااوم أن تتاارك األماام والشااعوب والاادعاة وكااان الزهااد فااي زماان النبااي وصااحابته طا

 (0)الزهد, تقع النفوس فريسة لشهواتها وأهوائها وأعدائها.

اإلخااوة والمجاهاادين علااى أن يرتفعااوا وأنهاام فااي  -رحمااه اهلل –لقااد ربااى الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
م وبتطلعااااتهم وبقلاااوبهم ونفوساااهم القماااة يعيشاااون عااان متااااع الااادنيا, وأن يرتفعاااوا بمجساااادهم وأرواحهااا

مااال بساايط, أو  , وعاان التنااازع علااىاومشاااعرهم, يجااب أن يترفعااوا عاان عااالم األرض وعاان سفاساافه
عاارض قريااب, رباااهم علااى الترفااع فااي أخالقهاام فعاااًل عاان واقااع الطااين, وماان علااى منصااب تافااه, أو 

أمورهااا, وعلااى سفساااف مااا مسااتنقع الشااهوات وماان مسااتنقع التنااازع علااى الاادنيا, وعلااى حطامااه وتافااه 
يتنازع عليه الناس, لقد بناهم لجيال يحمال أماناة, لقاد ربااهم مان أجال أن يساتمروا فاي طرياق الجهااد 

 (5)والدعوة, لقد صقل أرواحهم ونفوسهم من أجل التحمل ألعباء الدعوة.

  :لتربية العصبة المإمنة والطليعة الرائدة كما يرها عبد اهلل عزام ةالخطوط الرئيسي
 تون المحن وأمواج االبتالء.أن تشب في أ .1

فالبااد أن تكااون القيااادة هااي المحضاان  ,مساايرة االبااتالء والعاارق والاادماء  القيااادة المربيااة مشاااركة .2
 .والبد من طول مدة الحضانة والتربية ,خهذه األفرا تهالدافئ الذي تنموا تحت أجنح

 .يث الزهد والتقشفعن متاع الدنيا الرخيص ويكون لها طابع منفرد من ح الترفع .3

                                                 

 .231  10,  5288حديث رقم صحي  مسلم , كتاب الزهد والرقائق, بدون تسمية باب, (1)
 .245  10, 5256حديث رقم صحي  مسلم , كتاب الزهد والرقائق, بدون تسمية  باب, (2)
 .196 2موسوعة الذخائر,  انظر: حتى ال تضيع فلسطين إلى األبد من القلب إلى القلب, عبد اهلل عزام, (3)
 .16-15  5: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, انظر (0)
 .169انظر: في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص  (5)
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ممتلئااة باااليقين الراسااخ بالعقياادة مااع األماال العااريض الااذي يمااأل جوانحهااا  القلااوب يجااب أن تكااون .0
 .بانتصارها

أماااد تحقياااق  مهماااا طاااال  فاااي طرياااق الااادعوة اإلصااارار والعزيماااة علاااى مواصااالة الساااير ضااارورة .5
 أهدافها.

  الدعوة وتحقيق النصر. إن صالة وصوم النوافل والصبر والثبات عند المحن زاد الطريق في .6

 .الوالء والبراءالتزام عقيدة  .1

 (1)والمسلمين. ضد اإلسالمالعالمية   توالمؤامرا المخططات إدراك  .8

 
 
 
 

  
  

                                                 

 .228انظر: في خضم المعركة, عبد اهلل عزام, ص (1)
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 المطلب األول:
 اإلعداد المعنول 

فهو اإلمام الخطيب المحاضار المتخصاص فاي  -رحمه اهلل –أينما حل الشيخ عبد اهلل عزام        
التحريض على الجهاد, كان لسان الجهاد الناطق وسفيره النااج  الاذي كاان يازي  دوماًا غباار تشاويه 
األعداء وتهم األصدقاء المغفلين عن وجهه, وكان يصدر مجلاة الجهااد ونشارة لهياب المعركاة والتاي 

لااى نصاارة األفغااان, فلاام يتعااب قلمااه قااط فااي خاللهااا ينااادي باامعلى صااوته حااي علااى الجهاااد, حااي ع
تسجيل بطوالت المجاهدين وكراماتهم, وشرح المظالم التي مرت بشاعب مسالم أباي يبناي صارح مجاد 
األمة بالجماجم واألشالء, فجمع أخبارهم باإلسناد, والتقى بمصحاب كل حادثة وخارقاة مان خاوارقهم 

الشاعب األفغااني ونشار عطار هاذا الجهااد فاي  وبطولة من بطاوالتهم, فكاان وحاده وكالاة أنبااء لجهااد
  (1).العالم أجمع

دائماًا يخاص الشاباب فاي كلماتاه وأقوالاه, ألنهام عمااد  -رحماه اهلل –كان الشيخ عباد اهلل عازام       
يمانيًا, ويوجههم لإلعداد, ألن كل ياوم يمار  هذا الدين ويحرص على أن يكون المجاهد معدًا فكريًا وا 

هااد إنماا يازداد نضاجًا, تنضاج شخصايته, وتسامو روحاه, وتتغيار أفكااره, فيصاب  عليه في مواقاع الج
صاااحب حكمااة يسااتطيع أن يتعاماال مااع األفغااانيين, وكيااف يجاهااد بجااانبهم, دائمااًا يبااث روح الجهاااد 

 (2)تحاد السوفيتي, وليستمر في طريق الصمود والتحدي.الوروح الصمود للوقوف في وجه ا

القائااد المربااي والمشااجع أللااوف الشااباب الااذين تركااوا  -رحمااه اهلل –عاازام كااان الشاايخ عبااد اهلل       
ديااارهم وتاارفهم, وذهبااوا إلااى أفغانسااتان يقاااومون المحتاال الروسااي, ويتحملااون الباارد والحاار فااي داخاال 
الخنااادق, وكااان دائاام التنقاال بااين ميااادين الجهاااد وأماااكن الحشااد, ال يقاار لااه قاارار ال فااي اللياال وال فااي 

 ن عبااارة عاان صااورة حقيقيااة تمثاال المجاهاادين األفغااان ماان شاادة انتمائااه للشااعب األفغااانيالنهااار, فكااا
 (3).المسلم

م, وكتاب أول كتااب 1982بدأ الشيخ عبد اهلل عازام عملاه الجهاادي فاي أفغانساتان فاي عاام         
عاان الجهاااد األفغاااني "آيااات الاارحمن فااي جهاااد األفغااان", ذلااك الكتاااب الااذي عماال ضااجة فااي جميااع 

                                                 

  .88الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :( انظر1)
 .85في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص :( انظر2)
 . 88الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :( انظر3)
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ال زالات تتنازل  تيألوساط, وجعل مئات الشباب العربي يذهبون إلى بيشاور ليشاهدوا كرامات اهلل الا
 (1) على جنده في الميدان.

لم يبخل الشيخ عبد اهلل في أن  يقدم النص  إلخوانه المجاهادين بامن يساتمروا فاي التادريب, 
الشاباب علاى أن ينتقال المجاهاد لما ثبت أن الاذين يتادربون أصالب وأفضال فاي مواقاع القتاال, وحاث 

 (2) من دورة إلى أخرى, ألنه في المعارك ال يعتمد إال على الذين لديهم خبرة في التدريب والقتال.

ودعا الشباب على مواصلة التادريب علاى الساالح وعلاى مقارعاة العادو, وأن يهيائ المجاهاد         
الصاعاب وأن يكثاف إعاداد نفساه لاذلك,  نفسايته وروحاه مان أجال أن يبقاى جناديًا يساتطيع أن يتحمال

وان يدرب شخصيته علاى حيااة الجندياة الاذي يخادم نفساه ويتحمال صاعاب الطرياق, حياث إن الاذين 
ماان  اً ال يتاادربون ال يسااتطيعون الصاابر علااى عقبااات الطريااق, لااذلك يحااب أن يكااون المجاهااد جاااهز 

  (3)جميع نواحي االستعداد.

أهمياة االعتمااد علااى اهلل فاي ماواطن الناازال, وان  -رحماه اهلل –يوضا  الشايخ عباد اهلل عاازام        
معياااة اهلل تعاااالى دائماااًا تكاااون بجاناااب المجاهااادين حتاااى فاااي اللحظاااات الصاااعبة, فكاااان يااادعم أفكااااره 
ونصائحه بالقصص التي تساعد علاى رفاع معنوياات المجاهادين, فماثاًل قصاة مادى العناياة والرعاياة 

:" أحيانااااًا كاناااات نتقطااااع الساااابل عاااان المااااوت المحقااااق يقااااول ماااانالتااااي حفظاااات المجاهاااادين اإللهيااااة 
المجاهدين فيحاصارون وتنقطاع الماواد التموينياة والغاذاء والخباز وكال شايء, فيادعون اهلل أن يارزقهم 

. فيسوق اهلل طاائرة الهيلاوكبتر مان العادو تنازل الطعاام والساالح علاى الكفاار, فيامتي ريا  عاصاف ..
 (0).ينقلها وينزلها على المجاهدين"و 

 :أهمية اإلعداد

إن الجهاد يقاوم علاى أرباع مراحال متصالة ببعضاها  -رحمه اهلل –اعتبر الشيخ عبد اهلل عزام        
الاابعض وهااذه المراحاال األربااع هاام, الهجاارة, ثاام اإلعااداد, ثاام الرباااط, ثاام القتااال, وكاال واحاادة ماان هااذه 
المراحال ورد فيهااا فضااائل كثياارة, ونحاان يكفينااا فااي هااذا المااوطن أن نركااز علااى المرحلااة الثانيااة وهااي 

ت الجهاااد وال يسااتغنى عنااه, لمااا لااه ماان أهميااة كبياارة فااي اإلعااداد, وأن اإلعااداد ضاارورة ماان ضاارورا
اسااتمرار وثبااات المجاهاادين فااي وجااه العاادو, ويعتباار اإلعااداد كالوضااوء بالنساابة للصااالة كمااا أنااه ال 

                                                 

 .18الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :( انظر1)
 . 131في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص  :( انظر2)
 . 31 2عبد اهلل عزام,  دية والبناء,التربية الجها :( انظر3)
 . 52( في الهجرة واإلعداد,عبد اهلل عزام, ص0)
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صاااالة باااال وضاااوء, كاااذلك ال جهااااد بااادون إعاااداد, وطاااول اإلعاااداد عالماااة مااان عالماااات العااازم علاااى 
ُِـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم ِمــْن قُـوٍَّة َوِمـْن ِرَبــاِط اْلَخْيـِل ُتْرِهُبـوَن ِبــِه َوَأِعــدُّ اساتمرار الجهااد يقاول اهلل تعاالى  وا َل

ُكمْ    (1).(64:آيهألنفال)ا َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

ال يمكاااان أن يقاتاااال المجاهااااد عاااادوًا إال باإلعااااداد, النفسااااي, والقتااااالي, والمعنااااوي, فااااإن قتااااال         
األعداء ساعة واإلعداد ألف ساعة, يكون اإلعداد عشرة سنوات والقتال أيام قليلة, يوم في شهر يوم 

 النفااوس التااي تحتسااب األجاار عنااد اهللعلااى فااي شااهرين, أمااا أإلعااداد والرباااط فهااو طوياال ومماال إال 
 (2)تعالى والتي تزيد طاقتها بالذكر والعبادات والنوافل.

أن إتقااان السااالح مهاام جاادًا فااي المعركااة والقتااال, فإنااه  -رحمااه اهلل –يوضاا  الشاايخ عبااد اهلل        
يجب عليك أن تعد نفساك لمواجهاة العادو, وأن يكاون فاي نفساك أناك تضارب باممر اهلل, وأن تصايب 

ُِْم َوَمـــــا َرَمْيــــَت َِْذ َرَمْيـــــَت َوَلِكـــــنَّ اللَّـــــَه  َفَلــــمْ بااااممر اهلل قااااال تعاااااالى:  َتْقُتُلـــــوُهْم َوَلِكـــــنَّ اللَّــــَه َقـــــَتَل
( فالعاادة والعاادد ال يساااوي شاايئًا إن لاام يكاان هناااك توفيااق ماان اهلل, البااد أن تتخااذ 11:آيااهألنفال)اَرَمــى

 (0( )3.): )إنما تقاتلون بمعمالكم(لألمر أهبته, كما قال أبو الدرداء

لقد فّسر الشايخ عباد اهلل  (06)التوبة:آيهَوَلْو َأرَاُدوا اْلُخُروَج أَلََعدُّوا َلُه ُعدَّةً : يقول اهلل تعالى        
عزام ا ية بمنها تدعوا إلى اإلعداد, وهو أن الجاد في أمر الجهاد والقتال يتخذ له أهبتاه ويشاتري لاه 

والشتروا الخيل, وتدربوا على اسااليب القتاال, ألن الجااد عدته, فهم لو أرادوا القتال الشتروا السالح, 
في أمر الجهاد والقتال البد أن يدرب نفسه, البد أن يمر على معسكر أو مخيم للتدريب, فإنه يجب 

  (5)على المجاهد إذا ما أراد دخول المعركة مع العدو أن يكون مستعدًا لها مهيم للقتال.

  :عزام مفِوم اإلعداد كما يراه عبد اهلل
أن اإلعااداد هااو القااوة وهااو الرمااي وتربيااة الخيااول,  -رحمااه اهلل –اعتباار الشاايخ عبااد اهلل عاازام        

للقارآن الكاريم فإناه يعلماه  اً واإلعداد أيضًا إعداد جسدي وروحي وفكري, فعندما يكون المجاهد متعلما
المجاهدين, وعندما يعد المجاهد نفسه بالقيام والصيام فإنه يعد نفسه لالستمرار الطويل علاى الادرب 

                                                 

 .13في الهجرة واإلعداد,عبد اهلل عزام, ص :( انظر1)
 .35, صالمصدر السابق :( انظر2)
 .318 9( صحي  البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب عمل صال  قبل القتال, 3)
 .228عبد اهلل عزام, صة, في ظالل سورة التوب :( انظر0)
 .221, صالمصدر السابق :( انظر5)
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اهلل أعظااام  هالمريااار, ألن الجهااااد صاااعب وثقيااال ال يوجاااد علاااى الااانفس أثقااال مااان الجهااااد, لاااذلك جعلااا
 (1).اً أجر 

 هعلاى تفساير مفهاوم اإلعاداد مان خاالل خطبا -رحماه اهلل –لقد حارص الشايخ عباد اهلل عازام        
ودروساااه وكتباااه التاااي كتبهاااا حياااث وضااا  هاااذا المعناااى, فاإلعاااداد هاااو الرماااي وتربياااة  الخياااول والقاااوة 
واإلعداد الجسدي, وكذلك اإلعاداد الروحاي والفكاري, حياث أن اإلعاداد هاو كال ماا يعاد اإلنساان مان 

   (2)العتاد والقوة لمواجهة العدو.

" فمنت تحسن عالقتك باهلل عز وجل وصلتك بماوالك :-رحمه اهلل –الشيخ عبد اهلل عزاميقول        
وتضاارعك إليااه, وتكاال األماار إليااه بعااد أن تكااون قااد تعلماات علااى السااالح, أمااا أن نتوكاال علااى اهلل 

الهيجاء بغير سالح, هاذا ال يجاوز شارعًا, وتعطيال  إلىونذهب إلى المعركة دون استعداد كالساعي 
, واألخااااذ مخااااالف لهااااذا الاااادين, فالتوكاااال هااااو حااااال النباااايو , مخالفااااة لساااانة رسااااول اهللاألسااااباب 

                                                   (3).باألسباب سنة, فمن لم يمخذ باألسباب فقد خالف السنة"

المجاهادين, فعنادما يرى الشيخ عباد اهلل عازام أن ذكار النمااذج  مان التااريخ مهماة فاي حيااة         
تاااذكر مواقاااف وصاااالبة السااايد قطاااب فاااي مواجهاااة جالدياااه يهيااائ المجاهااادين ألن يقتااادوا فياااه, وهاااذه 

م المجاهدين في مواجهة أعدائهم, حتاى يعاد نفساه لمواجهاة الصاعاب مالمواقف تساعد على شحن ه
مااان أجااال  فاااي المعاااارك والقتاااال, يتااامثر المجاهااادون بسااايرة الصاااالحين ممااان ضاااحوا بعمااارهم وشااابابهم

الدعوة, ال بد لكل مجاهد من أن يقرأ تاريخ أمجاده, وهذا من باب اإلعداد المعنوي لبث روح الجهاد 
فااي نفوسااهم, فااإن الاادعوة اإلسااالمية ال تنتصاار ماان شااخص قاعااد يتلااذذ بكاال متاااع الاادنيا وال ينقصااه 

تتنااثر وبااألرواح التاي شيء, إنما تنتصر الادعوة باإلعاداد الجياد بالادماء التاي تاراق وباألشاالء التاي 
تزهااق فااي ساابيل اهلل, ال بااد ماان تجهيااز المجاهااد نفسااه السااتقبال المصااائب والقتاال والتشااريد والجااوع 

   (0)والخوف من أجل أن تنتصر الدعوة اإلسالمية.

بهااذه المواقااف تتاامثر الجماااهير وتتبااع األجيااال ويقلااد الشااباب وبهااذه األمثلااة ترفااع المعنويااات         
الجهاد في نفوس المجاهدين لوجود القدوة المضحية من أجل نصرة الدين, وكانوا يقولون ويبث روح 

لسااايد قطاااب ياااا سااايد قااادم اساااترحامًا قاااال:" إن إصااابع السااابابة التاااي تشاااهد هلل بالوحدانياااة فاااي الصاااالة 

                                                 

 16في الهجرة واإلعداد,عبد اهلل عزام, ص :( انظر1)
 . 16, صالمصدر السابق :( انظر2)
 .228عبد اهلل عزام, ص( في ظالل سورة التوبة, 3)
 .18صالمصدر السابق  :( انظر0)
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بحق فمنا أرتضي  اً إن كنت محكوم لترفض أن تكتب حرفًا واحدًا تقر به حكم طاغية فلماذا استرحم,
ن كنت محكوم بالباطل فانا أكبر من استرحم الباطل"ح  (1)كم الحق, وا 

ُِـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم :البد من اإلعداد واإلعداد ماا اساتطعتم علياه مان قاوة قاال تعاالى         َوَأِعـدُّوا َل
ُكمْ  ( الاذي تساتطيعه مان التادريب 64:آيهألنفال)اِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

تقااان السااالح, فااإن اهلل تعااالى يحبااك ألنااك أتقناات الفاارض  والتربيااة الجساادية والتربيااة علااى السااالح وا 
الذي فرضه اهلل عليك, وأعدوا, مثل وأقيموا, وأقيموا الصالة, مثل وأعدوا لهم, وكما إن الصالة الباد 

سااااتطيع أن يصاااابر علااااى فتاااارة اإلعااااداد ي داد, والااااذي اللهااااا ماااان الوضااااوء فالجهاااااد البااااد لااااه ماااان إعاااا
ساااتطيع أن يصااابر علاااى فتااارة الربااااط والجهااااد, لااايس كااال ياااوم قتاااال قاااد تااادخل أرض ي والتااادريب, ال

المعركاااة وتبقاااى خمساااة أشاااهر وساااتة أشاااهر, ال تحااادث معركاااة فاااال باااد مااان أن تاااوطن نفساااك علاااى 
اليامس والملال وغيار ذلاك, وال يكاون ذلاك البد أن توطن نفسك على مقاومة السمم والقلاق و  االحتمال,

 (2)إال بالعبادات ال يكون ذلك إال بالنوافل إال بالذكر حتى نفسك تتحمل.

حارص مركاز الشاهيد عازام اإلعالماي المنبثاق عاان مكتاب الخادمات الاذي أسساه الشايخ عبااد         
روسااه ومحاضااراته اهلل عاازام علااى جمااع كتاااب وتسااميته فااي الهجاارة واإلعااداد, قاااموا بجمااع خطبااه ود

التااي تكلاام فيهااا عاان اإلعااداد والهجاارة والرباااط والجهاااد, حيااث كااان عنااوان خطبااة الهجاارة واإلعااداد, 
 (3)وعنوان درس اإلعداد ومفهومه, وعنوان محاضرة اإلعداد والرباط.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .19عبد اهلل عزام, ص( في ظالل سورة التوبة, 1)
 .83-82في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص :( انظر2)
 كتاب في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام.  :( انظر3)
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 :المطلب الثاني

 اإلعداد المادل 

إال أن الجهاد ربى فيه روح الجندياة الصاادقة هلل  لم يدخل الكليات العسكرية,عبد اهلل  الشيخ        
في خنادق القتال على أرض فلسطين  تعالى, وأعطاه خبرة عالية في المجال العسكري, إذ تربى أوالً 

وحولها, ثم انتقل إلى مدرساة أكبار وهاي مدرساة الجهااد فاي أفغانساتان, فملهماه اهلل الفهام الادقيق فاي 
العسااكرية كمنااه  ول األمااوروأناات تقاارأ مقاالتااه وكتابتااه وتحليالتااه حااالقضااايا العسااكرية, وأنااك لتعجااب 

الشااك أنااه  رجاال متخصااص فااي هااذا المجااال, إنمااا هااو نتاااج خباارة لممارسااته الجهاااد فااي ساابيل اهلل,
اسااتفاد ماان الجهااااد وأفاااد كثياارًا بماااا فاات  اهلل عليااه ببركاااة الجهاااد, وأكثاار ماااا كااان يهااتم باااه هااو دعااام 

      (1)تبر أنها أعظم مهمة يقدمها للجهاد والمجاهدين.بل يع ؛الجبهات العسكرية

م فاي أحاد جباال عمااان, وذات 1961فاي عاام  -رحمااه اهلل –كاان يقايم الشايخ عباد اهلل عازام        
ذا بمجموعة من الشباب يهتفون بحماس شديد للقتال على أرض فلساطين, فعازم فاي نفساه أن  ليلة وا 

خوانه من الحركاة اإلساالمية, حياث اتخاذوا قواعاد لهام  و يعمل معهم ونزل إلى الميدان هو  أصحابه وا 
جواناب, وبادأ العاد نفساه مان جمياع أفي الشمال فبدأ بنفسه في التدرب على الساالح وعلاى الجندياة و 

علااى أرض فلسااطين, فحاارص علااى االهتمااام بإعااداد  اليهااوديمااارس العماال فااي الباادء بعمليااات ضااد 
خوانااه الااذين شاااركوا فااي قو  اعااد الشاايوخ, وعناادما أغلقاات الحاادود بااين األردن وفلسااطين ومنااع نفسااه وا 

اإلخوة من المشااركة فاي الجهااد فاي فلساطين عااد الشايخ يازاول العمال الاوظيفي, وبعاد أعاوام فتحات 
 (2).جبهة للقتال في أفغانستان

أعجاااب الشااايخ عباااد اهلل بالجهااااد األفغااااني وأعجاااب بالشاااعب األفغااااني, وأدرك الخطااار الاااذي         
باااالوقوف بجاناااب إخاااوانهم  اإلساااالميةيحااادق بهااام مااان السااارطان األحمااار فصاااار يستصااارخ الشاااعوب 

المساالمين, وأخااذ يظهاار أهميااة نصاار المجاهاادين فااي أفغانسااتان, فكااان يرساال الرسااائل للشخصاايات 
اإلسالمية والعلماء وللمسلمين عامة ويدعوهم للدعم المادي من أجل أن يحصنوا الثغور, وأن يهيئوا 

دين, وأن يااتم إعاادادهم علااى أكماال وجااه, لقااد كااان لااه الاادور العلنااي للنااداء باادعم المجاهاادين المجاهاا
 (3)والوقوف بجانبهم ضد العدو الغاصب.

                                                 

 . 156-155الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :( انظر1)
 . 66-65الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص  :( انظر2)
 .164شيخي الذي عرفت, محمود عزام, صالدكتور الشهيد عبد اهلل يوسف عزام  :( انظر3)
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وعناادما باادأ الشاايخ عبااد اهلل عاازام بنفسااه وهاااجر للقتااال علااى أرض الجهاااد فااي أفغانسااتان,         
والخطط القتالياة التاي  ,يب على أنواع السالحوكان لديه أولويات اإلعداد واالستعداد للقتال من التدر 

ونازل فاي بيات الشايخ جاالل الادين حقااني  اكتسبها من قواعاد الشايوخ, ذهاب إلاى مديناة )ميارام شااه(
وكان الروس يشنون عليهم هجوماًا عنيفاًا, وطلاب الشايخ عباد اهلل المشااركة فاي معركاة جااور فسام  

ير فااي المعركااة, وكاناات هااذه المعركااة بمثابااة أول لااه, فتماات مبايعتااه ماان قباال الشااباب األنصااار كاامم
  (1)في معركة بجانب المجاهدين األفغان أمام الروس المحتلين. تجربة يخوضها الشيخ عبد اهلل

يهااااااا اإلخااااااوة اإلعااااااداد فاااااارض, يقااااااول اهلل م: " ي-رحمااااااه اهلل –يقااااااول الشاااااايخ عبااااااد اهلل عاااااازام        
ُِْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمـْن قُـوٍَّة :تعالى ( قادر اساتطاعتكم مان اإلعاداد أعادوا الاذي 64:آياهألنفال)اَوَأِعدُّوا َل

تستطيعونه من القوة أعدوه, فجسدك يجب أن يكاون رياضايًا, هاذا الشاحم يجاب أن ياذوب, يجاب أن 
عضاالتك حتاى تحمال تقفز من ارتفاع أربعة إلى خمسة أمتار ألنك ستضطر إليهاا, يجاب أن تقاوي 

 (2)."ركةالدشكة تحمل الدكتريوف, تحمل الكرينوف مسافات طويلة في أرض المع

حارص الشاايخ علاى أن يهااتم المجاهاد فااي نفسااه يعادها إعااداًد جيادًا حتااى يساتفيد منااه إخوانااه         
مية وياتقن األفغان عندما يرون مجاهدًا عربيًا قادمًا من الدول اإلساال ونفي المعارك, وكان المجاهد

وفاي  السالح أكثر منهم يكبر في عيونهم ويتوددونه ليستفيدوا منه ومن خبرته فاي اساتخدام الساالح,
 ( 3)إتقان القرآن الكريم, ودعا الشباب إلى أن يكون متدربًا على جميع أنواع السالح.

لااي تثبياات علااى القيااام بمهااام يحااافظ فيهااا ع -رحمااه اهلل –لقااد حاارص الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
  -والحفاظ على ثمرة الجهاد وهذه المهام تتمثل في أمرين: بوصلة الجهاد باالتجاه الصحي ,

 أواًل: إقامة معسكر لتدريب المجاهدين:
ت وفاود الشاباب العرباي أوباد ,فاي أفغانساتان -رحماه اهلل –عندما استقر الشايخ عباد اهلل عازام       

الشاباب العرباي القاادم مان الادول اإلساالمية وتادريبهم علاى فناون القدوم ألفغانستان, فكر في تجمياع 
القتااال وأنااواع السااالح, أنشاام معسااكر صاادى للتاادريب, الااذي يقااع بااين باكسااتان وأفغانسااتان بمنطقااة 

, وكااان يهااتم بمصااحاب الكفاااءات وعماال علااى تجميعهااا فااي مكااان اً صاادي, وكااان عاادد الشااباب جيااد

                                                 

 . 81الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :( انظر1)
 .  86,( في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام2)
 .  16 المصدر السابق, :( انظر3)
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نظرة الشيخ عبد اهلل االهتمام باالعرب فاي معساكر صادى لكاي واحد من أجل الفائدة للجميع, وكانت 
  (1)يتم نشرهم وتفريقهم في معسكرات المجاهدين األفغان.

وأصبحت المجموعة األولى من الشباب العربي المتدرب والمتعلم  لفنون القتاال فاي معساكر         
الاروس, وساموا مجموعااة صادى هاي النخباة التااي كاان االعتمااد علاايهم فاي العملياات العساكرية ضااد 

الضااباط, واسااتغرقت الاادورة التدريبيااة األولااى فااي معسااكر صاادى ثالثااة شااهور, واسااتفادوا منهااا كثياارًا 
لتاامهيلهم للعماال فااي الجبهااات القتاليااة, وهااذه المجموعااة خرجاات قااادة ماان المجاهاادين العاارب وصاااروا 

  (2)أمراء على الجبهات في القتال.

وغيااره ماان المعسااكرات قبلااة الشااباب المساالم فااي الاادول العربيااة يتوجااه وأصااب  هااذا المعسااكر         
إلياااه الشاااباب الماااتعطش للجهااااد واالستشاااهاد فاااي سااابيل اهلل, فمصاااب  المحطاااة التاااي يرسااالون إليهاااا, 

  (3)عظيم يعرفه كل من ذهب إلى أفغانستان. وأصب  عرينًا لألسود, حتى أصب  لهذا المعسكر شمنَ 

مقاار الشايخ عباد اهلل عاازام, وكاان مالزماًا فيااه يهاتم بشاؤون المجاهاادين وكاان معساكر صادي         
العاارب وتاادريبهم, وقضااي أكثاار أوقاتااه فيااه, حيااث كااان معسااكر صاادي يقااع فااي منطقااة القبائاال علااى 
الحدود ويتبع لمنطقة يسيطر عليها القائد عبد رب الرسول سياف, وكانت عليه ضغوطات كثيرة من 

   (0)ف مع الشباب العربي ورفض إغالق المعسكر.أجل إغالق المعسكر ولكنه وق

بتاادريب المجاهاادين علااى اسااتعمال بعااض األساالحة  -رحمااه اهلل –قااام الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
المتوفرة لدي المجاهدين من قبل مختصين وعساكريين أفغاان وغيارهم مان الطاقاات اإلساالمية, وأقاام 

مئات المجاهدين باإلضاافة علاى قاادتهم, مماا كاان لاه ست دورات تدريبية وتعليمية وتربوية حضرها 
أثر كبير في معااني الوحادة واالعتصاام بحبال اهلل, وانطلاق الخريجاون لسااحات التطبياق يطبقاون ماا 

 (5)من اإلعداد واإليمان. به تعلموا ويعيشون بالزاد التي تزودوا

كان له أكبر األثر فاي تحاريض الشاباب المسالم  -رحمه اهلل –مما ال شك أن الشيخ عبد اهلل        
الاااذين أقااااموا علاااى أرض الجهااااد  فاااي دخاااول الجبهاااات والمشااااركة فعلياااًا فاااي المعاااارك القتالياااة ضاااد 
الشيوعيين وذلك بعد إعدادهم وتدريبهم جيادًا, وكاان ال يهادأ لاه باال وال يحلاو لاه المقاام إال أن يكاون 

                                                 

 .309-308رسة جهاد, حسني جرار, صالشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومد :( انظر1)
 .39 2في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  :( انظر2)
 .112-111الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد. فايز عزام, ص  :( انظر3)
 .301الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :( انظر0)
 .    131 1اهلل عزام,  لهيب المعركة, عبد :( انظر5)
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المقدماااة, حياااث صاااليل الساااالح وأزياااز الطاااائرات وهااادير فاااي داخااال الجبهاااات وباااين المجاهااادين وفاااي 
  (1)الدبابات ودوي المدافع.

, فعلمهام علاى صاناعة خاصاة الشاباب الفلساطيني علاى -رحمه اهلل –الشيخ عبد اهلل حرص        
المتفجاارات والتاادرب علااى جميااع أنااواع السااالح, وكااان ذلااك فااي بدايااة االنتفاضااة األولااى وشااارك هااو 

عدادهم جيدًا يدخلون األراضي المحتلة.بنفسه في اإلشرا  (2)ف على هذه الدورات, وبعد تدريبهم وا 

 ثانيًا: إنشاء مكتب الخدمات:

باادأ الشاايخ عبااد اهلل عاازام عملااه مااع المجاهاادين فااي بدايااة الثمانينيااات, وقااام بتمساايس مكتااب         
العمااال داخااال م ليكاااون مؤسساااة إغاثياااة جهادياااة متخصصاااة ب1980الخااادمات للمجاهااادين فاااي عاااام 

أفغانساااااتان, وحلقاااااة التواصااااال باااااين المجاهااااادين فاااااي أفغانساااااتان والعاااااالم كلاااااه, ومتخصاااااص بخدماااااة 
المجاهدين داخل خنادقهم وفي مواقع القتال, وليعلموا المجاهدين القرآن الكريم, ومن أجل أن يوحدوا 

 (3).صفوفهم تكون الفائدة عامة ال تستثني أحداً 

هااذا المكتااب ساااعد علااى اسااتقطاب الشااباب العربااي ماان الاادول العربيااة للقتااال فااي أفغانسااتان,        
بحيث يتم استقبالهم وتوفير لهم سبل العيش, وكان له نشاط كبير في تعليم وتربية وعسكرة األفغان, 

عالمية واجتماعية تساعد المجاهدين في كل مكان.  (0)فمنشم مؤسسات تربوية وصحية وا 

: " إن مكتب الخدمات جمع من جميع األحزاب من  -رحمه اهلل –يقول الشيخ عبد اهلل عزام        
 جميااع الجنساايات ماان جميااع األلااوان ماان جميااع األصااناف, واسااتطاعوا أن يعيشااوا كلهاام علااى أرض

 (5).وتحت راية الجهاد إخوة متحابين" واحدة

 و يفة مكتب الخدمات:
 خدمة الجهاد في أفغانستان في جميع جوانبه والتي منها: يقوم مكتب الخدمات على        

 التوحيد بين الجبهات.  -1

                                                 

 .  151-156الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :( انظر1)
 .   356الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :( انظر2)
 .146عبد اهلل عزام, ص ,في الهجرة واإلعداد :( انظر3)
 .34واالستشهاد, عبد اهلل عزام, ص الشهيد عزام بين الميالد :( انظر0)
 .194في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص :( انظر5)
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تعلاااايم الجبهااااات, ألن األميااااة منتشاااارة  بااااين الشااااعب األفغاااااني فقااااد تتاااارك الجبهااااة صااااالة   -2
 ألنه ال يوجد واحد يصلي فيها بالجماعة. .الجماعة

 التربية على المبادئ واألخالق, ورفع المعنويات.   -3

 التقليل من الهجرة وتثبيت المجاهدين, والمس  على جراحات المصابين.  -0

 إيصال المساعدات إلى أيدي المحتاجين.  -5

 (1)إلى الجهاد األفغاني باإلضافة إلى فريضة الجهاد. ةإضافة خبرات جديد -6

صااالحية ودعويااة, والتااي منهااا فاات           وماان مهااام مكتااب الخاادمات يقااوم بمبعاااد ثالثااة إغاثيااة وا 
معاهااد وماادارس فااي داخاال أفغانسااتان ومعاهااد دينيااة لألفغااان الااذين فااروا ماان باكسااتان تااولى المكتااب 
كفالة ا الف من األيتام واألرامل, وهناك فرق كبير بين اإلغاثة التي يقاوم بهاا مكتاب الخادمات مان 

     (2).ىحيث االهتمام والمتابعة واإلغاثة التي تقوم بها مؤسسات أخر 

مااداد المااواد الغذائيااة  واصاال         الشاايخ عبااد اهلل دعاام المجاهاادين بشااراء األلبسااة وأكياااس النااوم وا 
للمواقااااع المحاذيااااة لحاااادود باكسااااتان, وكااااذلك األدوات الطبيااااة والمااااواد الطبيااااة, والمعاااادات الضاااارورية 

ت للمركز الصحي, وكذلك األجهزة الالسلكية التي كانوا يشترونها من أسواق القبائال, وكاذلك الحفاارا
التااي كااان يشااتريها ماان اليابااان والتااي كااان لهااا األثاار البااالغ فااي تهيئااة األنفاااق والمالجاائ فااي أعماااق 
الجبال, وكان يشتري التلسكوبات إلى الجبهات, وقام بشراء الدراجات الهوائياة للمجاهادين والسايارات 

 (3).عبء كبير في نقل أثقال المجاهدينوالخيول والبغال التي تقوم ب

 يس مكتب الخدمات:أهداف تأس
أهدافًا مان تمسايس مكتاب الخادمات حتاى تكاون  -رحمه اهلل –لقد وضع الشيخ عبد اهلل عزام        

 بوصلة العمل الجهادي في أفغانستان باالتجاه الصحي  والتي منها:

توحياااد المجاهااادين العااارب وصاااهرهم فاااي بوتقاااة عقيااادة الجهااااد علاااى اخاااتالف مشااااربهم وتوجهااااتهم  .1
ن األمااة أوانتماااءاتهم, لقااد فكاار الشاايخ عبااد اهلل عاازام فااي مسااتقبل الجهاااد وقااد رأى بنااور البصاايرة 

اإلسالمية ستتالحم وتتفاعل مع هذا الجهااد, وأن طالئاع الشاباب الاذين سايفدون إلاى أرض الجهااد 
ادى وجماعاااااات ساااااينزلون ضااااايوفًا عناااااد التنظيماااااات الجهادياااااة األفغانياااااة, وبالتاااااالي فاااااإن هاااااؤالء فااااار 

                                                 

 .338-331في الجهاد فقه واجتهاد, عبد اهلل عزام, ص  :( انظر1)
 . 30-33ص  ,سيرة عبد اهلل أنس بين مسعود وعبد اهلل عزام, عبد اهلل أنس  والدة األفغان العرب :( انظر2)
 .    341 1لهيب المعركة, عبد اهلل عزام, :( انظر3)
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سيحساابون فااي المسااتقبل كاال ماانهم علااى التنظاايم الااذي ناازل عنااده ممااا يساابب ذلااك أثااارًا ساالبيًا علااى 
 الجهاد األفغاني.

لم ليكااون للحااق صااوت يساامع عاان الجهاااد فااي العااالم, فعاان طريقااه يكااون بناااء جسااور بااين العااا .2
اإلساااااالمي والجهااااااد األفغااااااني وعااااان طريقاااااه تصااااال المسااااااعدات واألماااااوال وعااااان طريقاااااه تكاااااون 

مدادهم بالمال والسالح.  اإلمدادات وقوافل التراحيل للمجاهدين داخل أفغانستان وا 

 ليكون صوت الحق الناطق باسم الجهاد في العالم. .3

 (1).دفع الشباب العربي المجاهد إلى ميادين القتال داخل أفغانستان .0

 :مإسسات مكتب الخدمات
: " إن المكتب اشرف على تمسيس مستشفيات داخال -رحمه اهلل –يقول الشيخ عبد اهلل عزام        

الجبهات... وقد أنشم مكتب الخدمات قسمًا لأليتاام, وكفال ساتة آالف يتايم فاي داخال أفغانساتان وماا 
 ومعهاادين علااى الحاادود الستحضااارزال فااي نمااوه, وكااذلك انشاام مئتااي مدرسااة فااي داخاال أفغانسااتان 

من داخل الجبهات وتربيتهم في هاذه المعاهاد بمقساامها الداخلياة لمادة سانة ونصاف يعلمهام  الدارسين
داخال جبهااتهم أئماة ومرشادين,  إلاىالقرآن واللغة العربية وفقه العبادات والجهاد والعقيدة, ثم يعيادهم 

ي داخاال جبهاااتهم... وقااام المكتااب باإلشااراف علااى كااذلك قااام المكتااب بكفالااة مئااات القااادة والعلماااء فاا
 (2)."هم إلى أنحاء أفغانستان المختلفةترحيل طعام المجاهدين وذخائر 

بااادأ الشااايخ عباااد اهلل بإنشااااء المشااااريع للمجاهااادين األفغاااان والمهااااجرين العااارب, وبااادأ أيضاااًا         
نشاااء المستوصاافات علااى الحاادود الباك دخااال المعونااات وقااام بإنشاااء المخيمااات التربويااة وا  سااتانية, وا 

بمساعدة القادة األفغان بإدخال السالح إلى داخل المعارك, ألن كثيارًا مان القاادة كاان عنادهم ذخاائر 
في أماكن حدودية ويريدون نقلهاا إلاى أمااكن ونقااط أمامياة ولكان ال يملكاون أجارة نقال الساالح علاى 

بعضااًا ماان المبااالغ التااي يجمعهااا لياادفع األجاارة  البغااال والحمياار, وكااان الشاايخ عبااد اهلل عاازام  يسااتغل
ويمدونهم بالطعام والشراب ونقال الساالح إلاى  ,ألصحاب البغال والحمير الذين يساعدون المجاهدين

  (3)الخطوط األمامية.
  

                                                 

 .105-102الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, عبد اهلل عزام, ص  :( انظر1)
 .293األسئلة واألجوبة الجهادية, عبد اهلل عزام, ص :( انظر2)
 .   308-301الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :( انظر3)
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 محبة  األفغان للعرب.: المطلب األول

 .اإلصالح بين المجاهدهن األفغانالمطلب الثاني: 
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 المطلب األول:
   محبة األفغان للعرب

فرض الشيخ عبد اهلل عزام محبته على األفغان, حيث أصب  المجاهدون األفغان يصارحون         
بهااذا الحااب, حيااث نصااب نفسااه ماادافعًا عاان الشااعب األفغاااني وعاان تضااحياتهم وأعمااالهم العظيمااة, 

كاان دائماًا مااا يارد علاى ماان يحااول تشاويه الجهاااد األفغااني, بحاديث هنااا أو هنااك فكاان يثنااي حياث 
علااااى تضااااحياتهم وصاااابرهم علااااى الاااابالء, ويعكااااس الصااااورة اإليجابيااااة للجهاااااد األفغاااااني, بهااااذا كااااان 

 (1).يستوجب حبهم ويملك مشاعرهم اتجاهه واتجاه إخوانه

إن  "كابال يقاول :فاي  أفغااني محمد صديق جكري قائادأنه سمع  :يقول الشيخ عبد اهلل عزام        
 (2)ا الماسة إليها".عربيًا واحدًا بيننا أحب إلينا من مليون دوالر تقدم إلينا رغم حاجتن

الشعب األفغااني, ويقادرون دور مجايء المجاهادين ل في نفوس قفالعرب لهم مكانة كبيرة وث
حيث لام ياذكر أن قااموا باالعتاداء ولاو علاى شاخص واحاد عرباي  العرب لبالدهم لكي يدافعوا عنهم,

وهذا يدلل على كرم األصل وأصاالة  ,أو على أوالدهم وأسرهم ال في داخل أفغانستان وال في بيشاور
 (3).المعدن

هذه المكانة التي يحتلها العرب في قلوب األفغان تضاعهم أماام مسائولية كبارى أماام اهلل, ثام         
القيادة والريادة, فهذا يعيد للعرب التفكير في  ةفهي مسؤولي عظمى أمام التاريخ ةم مسؤوليتوقفهم أما

 (0)العودة لدورهم وتحمل تكاليف الطريق.

: كنات علاى حادود "يحادثني شااب اسامه شافيق قاال :-رحمه اهلل –يقول الشيخ عبد اهلل عزام        
فرأيت شايخًا كبيارًا قاالوا لاه هاذا عرباي جااء يقاتال فاي هاذه الابالد وهاذا الشايخ الكبيار  ,روسيا في بلخ

ياا حفياد رساول اهلل جئات  :احتضنني وبادأ يبكاي وقاال ,فذهبت بسرعة وعانقني: قال  سنة 94عمره 
 (5)"يا حفيد رسول اهلل جئت تدافع عن بالدي ,تدافع عن بالدي

إن جذور المحبة التي نمت مع األيام بين األفغان والعرب كانت بفضل تسابق العرب علاى         
لقااااء الاانفس فاااي أتااون المعاااارك  المااوت دفاعاااًا عاان األفغاااان, وماان خاااالل االلتاازام بخناااادق المااوت, وا 

                                                 

 .61 1في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, :انظر( 1)
 .30في خضم المعركة, عبد اهلل عزام, ص( 2)
 .240في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, صانظر: ( 3)
 .30في خضم المعركة, عبد اهلل عزام, ص :انظر( 0)
 .243في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص( 5)



237 
 

باء وفرسان يدركون أن هؤالء العرب ما جاؤوا  لغارض  المضطرمة, جعل األفغان وهم أهل رجولة وا 
نمااا جاااقريااب  حياااء  ؤواأو متاااع زائاال أو سفساااف ماان األماار, وا  لقضااية كباارى هااي الشااهادة والجنااة, وا 

قاماة المجتمااع اإلساالمي فااوق هضااب خراسااان وبلاخ وطالقااان, وزد علاى ذلااك  ديان اهلل مان جديااد, وا 
بار واعت االحترام العميق الذي يكنه األفغان بدافع دينهم للعرب, الذين يعتبرونهم أحفاد رسول اهلل 

العرب جزءا من دينهم, فمصب  األفغاني ال يستغني عان العرباي فاي مواقاع النازال وأصابحوا كالجساد 
(1)الواحد وكالمل  للطعام.

 

ويحبااونهم ألنهاام يعلمااون  األفغااان يقادرون ويحترمااون المجاهاادين العارب نالشاايوعيي أن حتاى        
والمجاهادين  ناشتد القتال بين الشيوعييففي يوم  أنه ليس للعرب هدف غير نصرة الشعب األفغاني,

وأخبااروهم بوجااود ضاايف  ,هاارت واتصاال أحااد المجاهاادين بالمليشاايات الشاايوعية األفغانيااةمدينااة فااي 
إن كااان عناادكم ضاايف نرساال لكاام ساايارة لنقلااه  :الشاايوعيين فاارد ,قتاالعربااي عناادهم ويخااافوا ماان أن يُ 

ضااااع بعاااد عملياااة كاااانوا  المجاهااادينأحاااد أن  , والقصاااة الثانياااةوبالفعااال قااااموا باااذلك ,شااااطئ األماااان
حتااى  ,كوف والحاازاموهااو يحماال كالشان يقطعاون الصااحراء وبادأ ينتقاال بااين قواعاد الااروس والشايوعيين

أنا مجاهد قال له وماذا تريد قال أبحث ه صاحب البستان وسمله من أنت قال: دخل بستان فموقف أنه
 :فقاااال ,قاتااال ماااع المجاهااادين األفغاااانولمااااذا جئااات هناااا قاااال ألتي قاااال: صااااحب البساااتان عااان قاعاااد

 (2).إكرامًا لك سموصلك إلى قاعدتك ولو سلمه إلى الروس ألخذ عليه أموال :صاحب البستان

عاااام إلاااى مديناااة 22وعماااره أرساال الشااايخ عباااد اهلل عااازام مجاهااادًا عراقياااًا ياادعي أباااو عاصااام          
القرآن الكريم وكان صوته ندي فطلب أبو بنجشير عند القائد األفغاني أحمد شاه مسعود, وهو يحفظ 

عاصام مان أحماد شااة أن يعلام القاادة الميادانيين القارآن الكاريم, فوافاق وعلمهام القارآن وعلوماه فتعلقااوا 
به, وبعد فترة من الوقات استشاهد أباو عاصام فاي معركاة مان المعاارك فتامثروا باه كثيارًا, حتاى عنادما 

خااف علاايهم القائاد أحماد شاااه مان شادة حاابهم ألباي عاصاام ياذكر اسامه أمااامهم يبكاون بكااًء شااديدًا, ف
   (3)العربي, وقام بتفريقهم في عدة مواقع حتى ال يصابوا بالجنون.

لقااااد كاناااات للعاااارب فااااي نفااااوس الشااااعب األفغاااااني رمزيااااة خاصااااة تماااانحهم المحبااااة والوفاااااء         
نفاوس الشاعب األفغااني  كان الواحد منهم يساوي كل مال الدنيا في ,واإلخالص في الصداقة والعمل

                                                 

 .301المعركة, عبد اهلل عزام, ص في خضم  :انظر( 1)
 .240-243في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص انظر: ( 2)
 .118-111-116قصص وأحداث, عبد اهلل عزام, انظر: ( 3)
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 اكانو  ,تقريب بين القادة والزعماء واألحزابالوفي  ,كانوا يحبونهم ويعتمدون عليهم في إدارة الجبهات
خالصهم ,كالمطر أينما حل نفع   (1).فكانوا يحبونهم لكثرة نفعهم وا 

يحاارص األفغاااني كاال الحاارص للتقاارب ماان المجاهااد العربااي, ويحبااونهم حبااًا عجيبااًا وغريبااًا,          
فاي محاضارة فاال  -رحماه اهلل –ويحبون سماع حديثهم وكالمهم, تجد الواحد منهم يسمع مان الشايخ 

 يمد رجليه وال يحرك يديه وال يمسك بلحيته من شدة أدبهم ورفعة خلقهم, ويعتبرونهم من أحفاد النبي
 (2).ويعتبرون أن التقرب منهم عبادة  محمد 

يعرف الشيخ عبد اهلل عزام أن األفغان يقدرون ويحبون العرب ألنهم يعرفون أنهم جاؤوا من         
أجال أن يعيادوا حقاوقهم المسالوبة, فكاان يوجاه الشايخ عباد اهلل  دائماًا النصا  للمجاهادين العارب بامن 

علااى إخااوانهم األفغااان وأن  ميهاادموا هااذا الحااب والتقاادير باسااتعالئهيتواضااعوا إلخااوانهم األفغااان, وأال 
   (3)الشعب األفغاني استعلى على أعظم قوى األرض وأبطشها.

لقد رفع الشيخ عبد اهلل عزام شعارًا كان يؤكد علياه دائماًا باساتمرار, وهاو الخاروج مان نطااق         
ني, ألنهام ينطلقاون مان منطلاق حزباي ضايق, الحزبية وأال يصدق العربي قاول األفغااني علاى األفغاا

فقد يكذب الواحد منهم لنصرة حزبه, وقد يدافع البعض مانهم عان أخطااء جماعتاه, لاذا فاإن المجاهاد 
العرباااي يبقاااى محترماااًا محبوباااًا عناااد جمياااع األفغاااانيين, حتاااى يصاااب  ماااؤهاًل ومقباااواًل عناااد الجمياااع, 

  (0)وكمصل  بين األطراف المختلفة.

 :األفغان للعربأسباب محبة 
مان باالد  االتضحية الكبيرة التي رآها األفغانيون من المجاهادين العارب وخاصاة أن العارب جااؤو  (1

وتركاااوا أسااارهم وأهلااايهم وأماااوالهم ومصاااالحهم مااان أجااال أن يااادافعوا عااان أعاااراض الشاااعب , بعيااادة
فاااي  األفغااااني, ودور المجاهاااد العرباااي فاااي  تثبيااات المجاهااادين األفغاااان مااان تااارك مواقاااع القتاااال

  (5)الجبهات.

                                                 

 .229في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, صانظر: ( 1)
 .166-165قصص وأحداث, عبد اهلل عزام, صانظر: ( 2)
 .239 1الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, : في التربية انظر( 3)
 .56شيخي الذي عرفت, محمود عزام, صانظر: الدكتور الشهيد عبد اهلل يوسف عزام  ( 0)
 .162ص انظر: المرجع السابق ( 5)
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لااذلك األفغاااني عناادما  يعتباار الشااعب األفغاااني أن العربااي المساالم هااو ماان أحفاااد النبااي محمااد  (2
ويحااااول أن يتقااارب مناااه ويحترماااه  يااارى مجاهااادًا عربياااًا يعانقوناااه ويمتدحوناااه بحفياااد رساااول اهلل

 (1)ويحبه ويقدره.

خواناااه المساااتمر عااان تضاااحيات الشاااعب (3 األفغااااني, ونقااال الصاااورة  دفااااع الشااايخ عباااد اهلل عااازام وا 
الصحيحة للعاالم اإلساالمي عبار النشارات والصاحافة, وعنادما سائل عان أساباب النازاع الحاصال 
بين المجاهدين قلل من شمن السؤال, وأنكر أن يكون هناك نزاع؛ بل اعتباره اخاتالف فاي وجهاة 

نماا يصايب  النظر ويخطائ مثال بقياة فقط ال يرتقي إلى خالف, وبين أن الشعب ليس مالئكيًا وا 
  (2)الشعوب.

خوانه بمنه حتمًا الشعب األفغاني والمجاهدون منتصرون, وأن  (1 التفاؤل من الشيخ عبد اهلل عزام وا 
ببشائر النصر المحاتم, يرفاع مان معنوياات الشاعب األفغااني واإلنساان بطبيعتاه  ةاألحداث متتالي

  (3)يحب المتفائل والمبشر الخير.

 :فغانيةدور العرب في الحياة األ

 اا مااان اجلهاااو أن العااارب لهااام أهاااداف واضاااحة  وجلياااة جااااؤ  -رحماااه اهلل –يااارى الشااايخ عباااد اهلل عااازام
 -:ووضع هذه األهداف في نقاط والتي منها 

حيااث أصااب  الصااراع  ,عااالميإسااالمي ضااد روساايا إلااى جهاااد األفغااان نقاال الجهاااد ماان قتااال  -أ
 .والعقيدة الشيوعيةإلسالمية بين العقيدة ا اً شديد

إذ أن مارور ثمانياة  ,معنويات المجاهدين األفغان التي تمثرت بطول الطرياق والتضاحيات رفع -ب
وأصاابحت  ,األب واألخ والعاام شااهداء مااع سااقوط مساانوات مااع اسااتمرار القصااف فااوق رؤوسااه

 البنات واألوالد مشوهين.

رة وال إذ أن أماكن الدعاة في هذا المجال شاغ ,تعليم المجاهدين وهذا أهم دور يقوم به العرب -ت
  (0).قد استشهد معظم الدعاة األوائل هوخاصة أن ,يسدها غيرهم

                                                 

 .243: في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, صانظر( 1)
 .302المصدر السابق, صانظر: ( 2)
 . 130- 133ة الجهادية, عبد اهلل عزام, ص األسئلة واألجوبانظر: ( 3)
 .109انظر: لهيب المعركة, عبد اهلل عزام, ص( 0)
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حيث أصابحت الهجارة مان أخطار ماا  باكستان,إيقاف سيل الهجرة المتدفق من أفغانستان إلى  -ث
  .كان العرب عامل تثبيت لألفغان من ترك بيوتهم وأسرهم ثاألفغاني, حي يواجه الجهاد 

تجده يعمل بشكل مستمر في تحرياك  ,للقتال اً يمتي متعطش يتحريك القتال ضد الروس فالعرب -ج
 .للقوات الروسيةعلى استمرارية المقاومة والمباغت اإلصرار نار الجهاد و 

ساية والعساكرية واإلعالمياة تصاب فاي دنوجعال جمياع الخبارات اله مشاركة الطاقات اإلسالمية -ح
 .بوتقة الجهاد المبارك

ها فاي لتنسيق بينهما فاي العمال ثام توحيادوا انية المجاهدةاألفغ هاتبتقليل االختالفات بين الج -خ
 (1).النهاية

 

                                                 

 . 66-65جهاد شعب مسلم, عبد اهلل عزام, ص انظر: ( 1)
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 المطلب الثاني: 
 اإلصالح بين المجاهدين األفغان

 عند عبد اهلل عزام: أهمية اإلصالح

التاي يمار بهاا الشاعب األفغااني وماا  خطورة المرحلاة -رحمه اهلل –أدرك الشيخ عبد اهلل عزام        
فكان يركز في  أبنائه واالستيالء على مقدراته, يعانيه من هجمة شرسة الجتثاث اإلسالم من صدور

وكاان  ,صالح بين القادةإلأولوياته ا أهمبل وكان  ؛محاضراته على عملية اإلصالح بين المجاهدين
والحفااظ  ,فغاانيأللحفاظ على مقدرات الشعب امن خالله يمكن ا ذييعتبر هذا هو الطريق الوحيد ال

 (1).على ثمار الجهاد من خالل اإلصالح بين الزعماء والقادة األفغانيين المتخاصمين

زالااة بعاض الخالفااات إ" الشاباب العرباي أقاادر علاى  -رحمااه اهلل –يقاول الشايخ عبااد اهلل عازام        
إن ذبا  أوالدي فاي ": الشايخ عباد اهلل عازام شاعاراً رفاع و   (2)."نهام غربااء هنااألالتي يمكن أن تحصال 

 (3)."من أن يبقى قادة المجاهدين مختلفين هن عليو حجري أه

ى ساااحة فاحصااة إلاانظاارَة رض أفغانسااتان نظاار أماان أول يااوم ناازل فيااه الشاايخ عبااد اهلل عاازام         
فارأى أناه الباد  ,مختلفاةتياارات وتوجهاات فوجد الشباب العربي الوافاد إلاى سااحة الجهااد مان  الجهاد,

والبااد ماان توحيااد كاال المجاهاادين تحاات رايااة  جهاااد,لمااا يصااب فااي مصاالحة ال المجاهاادينماان توحيااد 
دارة العماال بشااكل إ توماان خاللااه تكوناا ,ويكااون الشاايخ رماازًا لهااذا التجمااع ,واحاادة وتحاات سااقف واحااد

 طااوا ين العاارب وينخر يتفاارق جهااد المجاهااد أالَّ ماان ذلااك  عبااد اهلل عاازام كاناات أهااداف الشاايخ ,جماااعي
   (0)بعيدة عن الجهاد ضد االتحاد السوفيتي. تكون صراعاتها داخليةوأحزاب  في تيارات

وتوافااد المجاهاادين إلااى أرض  سااتانحاارص  الشاايخ عبااد اهلل عاازام ماان بدايااة قدومااه إلااى أفغان        
 والتاي يتمثال فاي  ه,علياعمل على تدريسه وتعليمه وتربية المجاهدين و  مفهوم الوحدة, على المعركة 

أو وأال ينقاال المجاهااد القااادم ماان الاابالد العربيااة أي نقطااة خااالف  ,تاارك الخالفااات الحزبيااة والحركيااة

                                                 

 .90ص  شيخي الذي عرفت, محمود عزامالدكتور الشهيد عبد اهلل يوسف عزام   انظر:( 1)
 .243صفي الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ( 2)
 .185شيخي الذي عرفت, محمود عزام, ص الدكتور الشهيد عبد اهلل يوسف عزام ( 3)
 .103انظر: الشهيد عبد اهلل عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص( 0)
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وحارص علااى أن تكاون أرض المعركاة فااي أفغانساتان صاافية ونقيااة مان أي خاالف أو فرقااة أو  فرقاة
    (1).نزاع

صااااائ  للمجاهاااادين العاااارب القااااادمين إلااااى لقااااد تقاااادم الشاااايخ عبااااد اهلل عاااازام بنصااااائ  تلااااو الن        
أفغانستان ليساعدوا إخوانهم المجاهدين األفغان في القتال ضد الاروس, ويوجاه الشايخ عباد اهلل عازام 

:" ال تنقلاوا تمازقكم وخالفااتكم فاي العاالم أرض المعركاة فاي أفغانساتان يقولاه نداءه الشباب القادم إلاى
هااام فياااه ماان مصاااائب ومشااااكل وخالفاااات, واألرض غيااار  العربااي إلاااى السااااحة األفغانياااة, كفاااهم ماااا

األرض, وأنكم بقلوبكم جميعاًا تحباون أن تخادموا الجهااد األفغااني فلنرفاع هاذا الشاعار, ولنلتقاي علياه 
جميعااًا شااعارنا خدمااة الجهاااد, أمااا خالفاتنااا البساايطة خالفااات فااي الفرعيااات الفقهيااة أو طريقااة العماال 

  (2)أن تتناسوها في هذه الساحة". أوهناك, وهذه األمور يجب من هنا

بين الشيخ عبد اهلل عزام أن اإلعالم الغربي يحااول تشاويه الجهااد فاي أفغانساتان, وينقال ماا         
يحدث في أفغانستان أنه فتناة طائفياة ويباالغ فاي القتال باين المجاهادين وتشاويه صاورتهم أماام العاالم 

اإلشاعات من أجل النيل من المجاهدين, ومن يرسل لهم اإلسالمي, وأنه ليس جهادًا, ويؤجج نيران 
الاادعم ماان الاادول العربيااة اإلسااالمية, ويوجااه سااؤااًل للتاااجر الكااويتي والعربااي أناات لماااذا تاادفع أموالااك 
لألفغاااان, تااادفعها لحااارب طائفياااة, فمااان األفضااال أن ترسااالها إلاااى الفقاااراء فاااي الصاااومال باااداًل مااان أن 

نهاام بااذلك يحاااولون توجيااه البوصاالة نحااو اإلشاااعات, وماان هنااا ترساالها فااي ساافك دماااء المساالمين, إ
  (3)تكمن أهمية اإلصالح ومحاربة اإلشاعات وتوضي  ما يهدف اإلعالم الغربي من ذلك.

 اهلل عزام:أسس اإلصالح عند عبد 
المبادئ والنقاط التاي يلتقاي عليهاا المجاهادون العارب  -رحمه اهلل –بين الشيخ عبد اهلل عزام        

لهاااا يسااود اإلصاااالح والوحااادة بااين المجاهااادين وهاااي ثاااالث خال دعاااهم إلاااى التمساااك بهااا والتاااي مااانو 
  -نقاط:

 : لنتناس تمزقنا وخالفاتنا في عالمنا العربي ولندعها فوق تلك الساحة, وكفى  النقطة األولى "
 الساحة ما فيها من مصائب وآالم.

  ,فلنتعاون على ما اتفقنا علياه وهاو الجهااد, وليعاذر النقطة الثانية : جئنا للتعاون على الجهاد
 بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.

                                                 

 .63 1في التربية الجهادية والبناء, عبد اله عزام,  انظر:( 1)
 .61 1,في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام( 2)
 .230: في الهجرة واإلعداد,عبد اهلل عزام, ص انظر( 3)
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 والسااكوت عاان العيااوب والساايئات, ال تصاادوا عاان  ,النقطاة الثالثااة: نشاار اإليجابيااات والحساانات
  (1) سبيل اهلل"

 :نموذج من اإلصالح الذل كان يقوم به الشيخ عبد اهلل عزام بين المجاهدين

وقاااادة يين الشااايخ عباااد اهلل عااازام يتمتاااع بحاااب وثقاااة جمياااع المجاهااادين والقاااادة العساااكر كاااان         
وهااذه الثقااة منحاات الشاايخ عبااد اهلل شخصااية توافقيااة بااين جميااع  ,سااالمية فااي أفغانسااتانإلاألحاازاب ا

ويقوم بإطفاء نار الفاتن التاي  ,حيث كان يقوم بالتوفيق بين المجاهدين كلما اختلفوا ,األحزاب والقادة
فاااي أحلاااك  نحياااث لااام يااامُل جهااادًا فاااي توجياااه النصااا  للقاااادة األفغاااانيي ,انااات تظهااار باااين المجاهااادينك

الظروف واألوقاات, وكاان يقاف بجاانبهم فاي الخطاوب والملماات, وكاان لاه دور كبيار فاي بتار الفتناة 
خمادهاااا كلمااااا حااااول أعااااداء اهلل أن يساااتثيروها, وكااااان يحاااارص علاااى توطيااااد المحباااة واأللفااااة بااااين  وا 

دراكاه المجا هدين وكل ذلك كان يمارسه الشيخ بنفساه, وال يكلاف باه أحاد, إيماناًا مناه بمبادأ الصال  وا 
 (2)مخاطر الفرقة واالختالف.

صااادقة فااي اإلصااالح بااين المجاهاادين, وكااان  -رحمااه اهلل –كاناات نيااة الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
ر أن االخااتالف هااالك يحاارص كاال الحاارص علااى عاادم االخااتالف فااي أي موضااوع, لااذلك كااان يعتباا

ودماار علااى مسااتقبل الجهااد فااي أفغانسااتان, حتاى أنااه فضاال أن يارى أبناااءه يااذبحون أماام عينيااة باال 
وفاي حجاره أهااون علياه مان أن ياارى قاادة المجاهاادين مختلفاين, يادرك أن االخااتالف يرياق دم األبناااء 

  (3)أمام أبائهم, وكذلك ا باء أمام أبنائهم.

اهلل عزام في بكورة عمله اإلصالحي على أن يلتقي القائاد المياداني أحماد حرص الشيخ عبد         
شاه مسعود قائد الجمعية اإلسالمية مع المهندس حكمتيار قائد الحزب اإلسالمي, حياث يارى الشايخ 
عبد اهلل أن التقااء هاذين القائادين كفيال بامن يحفاظ ثماار الجهااد ومان شادة اهتماماه باإلصاالح توجاه 

  (0)نستان على الحدود الروسية مشيًا على األقدام.إلى شمال أفغا

يقااول إبااراهيم عبااد الاارحمن أمياار معسااكر صاادي: إن الشاايخ عبااد اهلل عاازام كااان يجتمااع فااي         
المعساااكر بالقائاااد حكمتياااار والقائاااد ربااااني مااان اجااال تااامليف القلاااوب بينهماااا, وتقرياااب وجهاااات النظااار 

                                                 

 .60 1في التربية الجهادية والبناء, عبد اله عزام,( 1)
 .91-94انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص ( 2)
 .185 شيخي الذي عرفت, محمود عزام, صالدكتور الشهيد عبد اهلل يوسف عزام  انظر:( 3)
 .95-90المرجع السابق, ص  انظر:( 0)
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ًا يخرج مان االجتمااع  ليحادثنا عان أهمياة اإلصاالح وتوحياد بينهما, وكان دائمًا ما يهتم بذلك, وكثير 
  (1) الجهود بين القادة.

االخااتالف أمااام اهلل  ةالتقااى الشاايخ عبااد اهلل عاازام بمحمااد شاااه مسااعود وحااذره  وحملااه مسااؤولي        
وأمام التاريخ وحفاظًا على ثمار الجهاد في أفغانستان, حيث رجع من لقائه ماع القاادة وقاد اساتغرقت 
رحلااة الشاايخ مشاايًا علااى األقاادام مسااافة شااهر, وكاناات مضاانية وشاااقة  كتااب علااى إثرهااا كتابااًا سااماه 

  (2)"شهر بين العمالقة".

الشااقة إلاى باكساتان والتقاى ماع حكمتياار وحاذره مان خطاورة  عاد الشايخ عباد اهلل بعاد رحلتاه        
عادم لقائاه أحمااد شااه مسااعود فوافاق حكمتيااار ودخال مااع الشايخ عبااد اهلل إلاى أفغانسااتان ووصاال إلااى 
نقطة الوسط بين الطرفين على أن يمتي أحمد شاه مسعود لانفس المكاان, وبينماا كانات االساتعدادات 

ذا إذاعااة  البريطانيااة تااذيع خباار أن رجااال ماان الحاازب اإلسااالمي قتاال  BBCتجااري علااى قاادم وساااق وا 
عاااددًا مااان رجاااال أحماااد شااااه مساااعود, ولاااوال عناياااة اهلل وتااادخل الشااايخ عباااد اهلل الساااريع والحكااايم لكاااي 
يستكشااااف األماااار لحصاااال ماااااال يحمااااد عقباااااه, وخاصااااة أن الشاااايخ عبااااد اهلل علاااام أن أمياااار الحاااازب 

مسااارعًا إلااى مساااعود ماان أجااال محاصاارة الفتناااة  اإلسااالمي حكمتياااار غياار راضاااٍى عمااا حااادث فااذهب
ووأدها, وبفضل اهلل تم ذلاك بعاد أن خارج حكمتياار فاي ماؤتمر ينكار هاذه الفعلاة, وتام بعادها االتفااق 

 (3).على الصل 

عااان سااابب التوفياااق الاااذي منياااا باااه فاااي رحلتاااه  -رحماااه اهلل –ويتحااادث الشااايخ عباااد اهلل عااازام        
جاهدة في أفغانستان فيقول: " إن هؤالء القادة الكبار بعيادون أو ال اإلصالحية بين قادة األحزاب الم
: هم فاااي الناااار وهاااو يعلااام, هاااذه واحااادةفيهاااا إال كماااا يااادخل أحاااد نيحباااون هاااذه الخالفاااات, وال يااادخلو 

والشيء الثاني: الذي طممن نفسي أن هؤالء القادة الكبار, محبون للصل  كل واحد منهم متلهف له, 
تنتهااي بااه هااذه المشاااكل, والقضااية الثالثااة: التااي تجعلنااي أطماائن أن كاال واحااد وينتظاار الوقاات الااذي 

     (0) .منهم نصب عينيه وشغله الشاغل وذهنه بالتفكير ليل نهار كيف يطيحون بالحكم الشيوعي"

أعلان أميار الجمعياة وعندما انتشر خبر استشهاد الشيخ عبد اهلل عزام بعملية اغتياال مادبرة,         
ة برهان الدين رباني وأمير الحزب اإلسالمي قلب الدين حكمتيار التوصل إلى اتفاق بينهما اإلسالمي

حيااث  ,سااالمي فااي بيشاااورإلوذلااك فااي مبنااى الحاازب ا ,ينهااي جميااع أشااكال الخااالف بااين حزبيهمااا
                                                 

 م.2411 1 0مقابلة, إبراهيم عبد اهلل عبد الرحمن, بتاريخ ( 1)
 .95شيخي الذي عرفت, محمود عزام, ص الدكتور الشهيد عبد اهلل يوسف عزام   انظر:( 2)
 .388 3انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, ( 3)
 .388 3المصدر السابق,  (0)
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: إن وصاال القائاادان سااويًا وأيااديهما متشااابكة وسااط هتاااف الحضااور ماان أفااراد الحاازبين وقااال رباااني
  (1).فاق يعود للشيخ عبد اهلل عزامالتاصل إلى هذا الفضل للتو 

لقااااد قضااااي رحمااااه اهلل وهااااو يقااااوم بعاااادة محاوالتااااه الناجحااااة فااااي التوفيااااق بااااين قااااادة  الحاااازب            
(2)اإلسالمي والجمعية اإلسالمية, وقد تم اتفاق بينهما ووقعا بعد استشهاد الشيخ عبد اهلل عزام.

 

له الشيخ عبد اهلل عازام نجا  فاي الوصاول إلاى اتفااق باين قطباين ذالذي بوبعد الجهد الكبير          
تحااااد وتااادارك كااال المخااااطر التاااي تحااايط بالجهااااد األفغااااني ضاااد اال ,أساسااايين فاااي الجهااااد األفغااااني

   (3).ولعل هذا الصل  يكون مفتاح خير على الجهاد األفغاني ,السوفيتي

  

                                                 

 .260-263انظر: الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص ( 1)
 .83عبد اهلل عزام مواقف وأحداث, عدنان النحوي, ص انظر:( 2)
 .251الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص انظر:( 3)
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 المطلب األول:
 أثر جِاده على المسلمين

ابتاادأ الجهاااد األفغاااني بااين الحركااة اإلسااالمية األفغانيااة والشاايوعيين األفغااان, وخافاات روساايا          
ربائبهااااا وأصاااانامها, فتاااادخلت بمساااااطيلها البريااااة والجويااااة لااااتمكن لعمالئهااااا الشاااايوعيين داخاااال علااااى 

إلى ساحة الجهاد فاي أفغانساتان  -رحمه اهلل –أفغانستان, ثم ساق اهلل عز وجل الشيخ عبد اهلل عزام
 ليكون أحد أبطال هذه المرحلة في التصدي للزحف األحمر, وتصدر لنقل أخبار الجهااد وانتصاارات
المجاهدين والعمل على تحريض العاالم اإلساالمي والادعوة بااللتحااق بالجهااد األفغااني وكانات أولاى 

 (1)خطواته.

 استقطاب الشباب المسلم العربي للجِاد في أفغانستان:

يجذب الشباب المجاهد من الدول العربية واإلساالمية,  -رحمه اهلل –بدأ الشيخ عبد اهلل عزام         
الرصد ترصد وتراقب حركات هؤالء الشباب, وبدأ التخوف العالمي من تحمس الشباب  وبدأت أجهزة

العربي نحو الجهاد في أفغانستان, وبدأ الغرب يحسب لهم ألف حساب ألن الجهاد األفغاني المادعم 
بالمجاهادين العاارب باادأ ياوقظ مشاااعر المساالمين فاي كاال األرض, وتحااول الجهااد إلااى مدرسااة عمليااة 

ه تتاااردد فاااي بيااات المقااادس والااادول اإلساااالمية اؤ ائر اإلساااالم, وبااادأت انعكاسااااته وأصااادوتربوياااة لشاااع
 (2)مع الدم األردني والكويتي. والعربية, واختلط الدم األفغاني مع الدم السعودي, مع الدم الفلسطيني,

 (2)والكويتي.
افلاة" كاان ووجهه إلى الشباب المسلم وكان بعنوان "ِالحاق بالق اً ألف الشيخ عبد اهلل عزام كتاب        

لهاذا الكتااب صاادى وأثار باالغ فااي نفاوس الشاباب أدى إلااى دور كبيار فاي تضاااعف عادد المجاهاادين 
إلى عشرة أضعاف تقريباا, وهاذا الكتااب اساتنهض همام الشاباب وطاقااتهم بعاد أن كانات مغماورة فاي 

ير وأناااه إذا جاااد المااازارع البصااا الشاااهوات وحاااب الااادنيا, هاااذا يااادل علاااى أن األرض اإلساااالمية خصااابة  
 (3)والحارس األمين فإنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

                                                 

 .101د واالستشهاد, فايز عزام, ص الشهيد عزام بين الميال :انظر( 1)
 .01 5في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  :انظر( 2)
 .21 كلمات من خط النار األول, عبد اهلل عزام, ص :انظر( 3)
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كتابه "الحق بالقافلة " مميازات الجهااد, ثام قادم نصاائ  للمجاهادين, ثام عارف لهام في أجمل         
فضال وحكاام الجهاااد, ومكاناة المجاهااد ثاام انتهاى بمرقااام يااتم التواصال عليهااا عناادما يفكار فااي الااذهاب 

 (1).كتاب عناوين للمجاهدين يهتدون بهأفغانستان, ووضع في الإلى أرض الجهاد 

أن ياامتي بالشاااب السااعودي المرفااه الااذي يركااب  -رحمااه اهلل –واسااتطاع الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
المرسيدس وهوايته التفحيط في الشوارع, استطاع بفضل اهلل أن يجتثاه مان هاذه المادياات التاي غارق 

جااه ماان شااوارع جاادة والرياااض, ويصاال بااه إلااى جبااال الهناادوكوش ونهاار فيهااا حتااى قمااة رأسااه, ويخر 
جيحون وأصب  يفكر بين المسلمين هناك, خاض الشيخ عبد اهلل غمارًا كبيرة من أجل إقناع الشباب 

  (2)العربي المسلم للجهاد.

 نشاااار الشاااايخ عبااااد اهلل عاااازام ثقافااااة الجهاااااد بااااين أواسااااط الشااااباب المساااالم فااااي الاااادول العربيااااة        
واإلسااالمية وذلااك عباار الاارحالت المكوكيااة التااي كااان يقااوم بهااا ماان ارض القتااال إلااى الاادول العربيااة 
لجلااب المجاهااادين والاادعم الماااادي الاااذي يساااند فياااه المجاهااادين فااي قتاااالهم, كاااان همااه الوحياااد كياااف 
 يساااتقطب الشاااباب المسااالم لااادعم الجهااااد األفغااااني, يرياااد أن يحقاااق أهدافاااه فاااي عالمياااة الجهااااد, ففاااي

ن الساالطات السااعودية أدركاات أالسااعودية نفاار الشااباب إلااى الجهاااد بعاادما علمااوا فرضااية الجهاااد, إال 
خطاااار الشاااايخ عبااااد اهلل وحالاااات دون قيااااام الشاااايخ بمحاضاااارات وخطااااب ماااان أجاااال التحااااريض علااااى 

 (3)الجهاد.

العالم اإلسالمي والعربي وكان يصي  بالشباب,  -رحمه اهلل –لقد طاف الشيخ عبد اهلل عزام        
ريدون أن يقيموا دين ييا جماعة أنتم ال تدرون أن هناك معركة في بقعة إسالمية اسمها أفغانستان و 

اهلل فااي األرض, شااعب بكاملااه يحماال السااالح كلااه مسااتعد أن يمااوت ماان أجاال دينااه, وكااان يخاطااب 
ح للوقوف في وجه الطغاة, وقد حانت الفرصاة فتعاالوا الدعاة والشباب بمنكم كنتم تتمنون حمل السال

لمساعدتهم ومناصرتهم, لقد وفروا عليكم المكان والسالح إلقامة دولة اإلسالم حتى تنشر هاذا الادين 
  (0)وتحارب الفساد والمفسدين.

                                                 

 . 51-54ِالحاق بالقافلة, عبد اهلل عزام, ص  :انظر( 1)
 .355الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص  :انظر( 2)
 .135 ص شيخي الذي عرفت, محمود عزام,الدكتور الشهيد عبد اهلل يوسف عزام   :انظر( 3)
 .211 2في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  :انظر( 0)
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دعا الحركاات والجماعاات اإلساالمية مان أجال أن يفرغاوا مجموعاات مان أبناائهم الناضاجين         
ى حسابهم الخاص تكفل أسرهم وتحفظ ماء وجوههم, حيث أن الشاب الداعية يعدل العشرات من عل

 (1)من التوجيه والعناية. اً الشباب المسلم العادي الذي لم يخط في التربية ولم ينل قسط

" أخااذنا علااى أنفساانا أن نواصاال تحريضاانا للشااباب  -رحمااه اهلل –يقااول الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
العربااي بالقاادوم إلااى أرض الجهاااد, وأن ال تتوقااف مساايرتنا نحماال أقصااى مااا يمكاان أن نتحملااه ماان 

باء الجهاد األفغاني, وأن نبذل قصارى جهدنا في محاولة إعادة العلماء إلى داخل المعركة بكفالة عأ
لاى حمال التبعاات, ولايس لهاا إال تميياد رب العاالمين الاذي أسرهم... إن الدور كبيار والهمام قاصارة ع

يقاوي العاازائم, ويشاد الهماام فياا أبناااء العاالم اإلسااالمي أفيقاوا ويااا شاباب الحركااة اإلساالمية انتبهااوا ويااا 
َوُقـِل اْعَملُـوا َفَسـَيَرى أصحاب الدعوات الربانية استيقظوا ويا موجهي المراكاز اعملاوا " قاال تعاالى: 

َِاَدِة َفُيَنب ــــُئُكْم ِبَمــــا ُكْنــــُتْم اللَّــــُه عَ  ــــ َمَلُكــــْم َوَرُســــوُلُه َواْلُمْإِمُنــــوَن َوَســــُتَردُّوَن ََِلــــى َعــــاِلِم اْلَغْيــــِب َوالشَّ
  (2).(145)التوبة:آيهَتْعَمُلونَ 

العاالم اإلساالمي بامن ال يخاافوا مان هاؤالء الشاباب  -رحماه اهلل –طممن الشيخ عباد اهلل عازام        
وا إلى ساحات الجهاد, ووض  لهم أنهم طالئع أقوامهم وروادهم, وهام عادة المساتقبل وأنهام الذين نفر 
 (3)عصيانًا على التشدد واإلفراط.ن من التربية بحيث يكونو  عالٍ  على قدر

 نشر عالمية الجِاد:
يجده فعال داعية بمعنى الكلمة لهذا  -رحمه اهلل –إن المطلع على سيرة الشيخ عبد اهلل عزام        

بل في أطراف المعمورة, وكان لسانه الناطق وعقله  ؛الجهاد في أرجاء العالم العربي واإلسالمي
لخالص هذه األمة من الذل والهوان, فكان يدعو إلى  المفكر, وقلبه النابض آمن بمن الجهاد طريقاً 
والمحاضرة, والذي جعله يؤثر في الناس ويكون قدوة هذه الفكرة بلسانه وسنانه, بالخطابة والكتابة 

بل حمل السالح وجاهد بنفسه في سبيل اهلل,  ؛لتخرين أنه لم يكتف بالخطابة والكتابة عن الجهاد
 فكان يسهر حتى ينام الناس, ويتعب حتى يستري  غيره من المسلمين. 

ة ويشااهد المجاهاادون لااه بااذلك, فكاام كاناات مباركاا -رحمااه اهلل –إن حيااة الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
من شاب تدرب في أفغانستان واستشهد في فلسطين, وكم من غافل عن هذه األمة أيقظته صيحات 
الشيخ عبد اهلل عزام فعاد إلى رشده, وكم من مسلم حضر ساحات الوغى بفضل اهلل ثم بفضل بركة 

                                                 

 .03جهاد شعب مسلم, عبد اهلل عزام, ص :انظر( 1)
 .181-186ضم المعركة, عبد اهلل عزام, ص في خ( 2)
 .121الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص  :انظر( 3)
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األرض, وكاان هماه الوحياد كياف محاضراته الذي اخذ على عاتقه هموم نقل الجهااد إلاى كال أنحااء 
 (1)يوصل فكرة الجهاد إلى كل العالم اإلسالمي.

ساااالمي  -رحماااه اهلل –كاااان للشااايخ         األثااار الواضااا  فاااي تحويااال الجهااااد  إلاااى جهااااد عاااالمي وا 
وصااراع علااى العقائااد, حيااث كااان القتااال ضااد روساايا فحولااه إلااى قتااال بااين عقياادتين عقياادة التوحيااد 

إلااااى تجهيااااز الشااااباب وشااااحن همهاااام ماااان أجاااال خااااوض معركااااة طاحنااااة بااااين  وعقياااادة الشاااارك, ودعااااا
تحااد الساوفيتي وهاذا ماا كاان ياؤمن باه الشايخ عباد اهلل عازام مان فرضاية الجهااد علاى الالمجاهدين وا

 (2)كل المسلمين في العالم.

نشاار الفتااوى بفرضااية الجهاااد بااين المساالمين خاصااة فااي الاادول اإلسااالمية والعربيااة وحاارض         
باب علاااى الجهااااد فاااي أفغانساااتان, وتحااادث فاااي كتاباااة "جهااااد شاااعب مسااالم" أن الجهااااد ا ن فاااي الشااا

أفغانستان وفلسطين وفي كال أرض وطئهاا الكفاار فارض عاين باالنفس والماال, وباين الشايخ عباد اهلل 
ومحماااد ناصااار الااادين   -رحماااه اهلل –أن هاااذه الفتاااوى أفتاااى بهاااا العلمااااء أمثاااال عباااد العزياااز بااان بااااز

 (3).وكثير من العلماء والفقهاء المعاصرين -رحمه اهلل –األلباني

علاى نفساه أن يكاون محرضاًا للنااس ومبيناًا فرضاية  -رحماه اهلل –ونذر الشيخ عبد اهلل عزام        
الجهاااد فااي كاال الاابالد اإلسااالمية التااي سااقطت بمياادي الكفااار, وكاناات وسااائل التحااريض كلهااا متاحااة 

لمجالت والنشرات والرحالت, مما يادفع عجلاة هاذا الجهااد إلاى األماام بين يديه, والتي منها الكتب وا
وينقاال أخبااار المجاهاادين إلااى العااالم اإلسااالمي, بمااا فيهااا ماان انتصااارات للمجاهاادين األبطااال وهاازائم 

 (0)ألعدائهم الملحدين الكفار.

ة وروح الجهاااد لقااد كاناات لجااوالت الشاايخ عبااد اهلل عاازام دور كبياار فااي إيقاااظ األمااة اإلسااالمي        
فيهااا, وفااي تحاااريض الشااباب علاااى القتااال, وجماااع التبرعااات لااادعم الجهاااد زار أغلاااب الاادول العربياااة 

  (5)واإلسالمية, وكان يهدف من ذلك نشر فكرة الجهاد العالمي في البلدان اإلسالمية.

        

                                                 

 .94-89الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :انظر( 1)
 60جهاد شعب مسلم, عبد اهلل عزام, ص  :انظر( 2)
 .29, ص المصدر السابق :انظر( 3)
 .081 1لهيب المعركة, عبد اهلل عزام,  :ظران( 0)
 .91 الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :انظر( 5)
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لساطين كان يعتبار أن الادماء التاي تنازف فاي أفغانساتان هاي نفاس الادماء التاي تساكب فاي ف
وكان يردد عبارته المشاهورة: "إن الادماء التاي تسايل فاوق جباال الهنادوكوش وكابال هاي نفاس الادماء 

 (1).التي تسيل فوق جبال نابلس والقدس والخليل وغزة وال فرق بين هذه الدماء وتلك الدماء"

ات المحلياة استطاع أن ينشر ثقافة الجهاد في العالم, مما أدى إلى مخااوف كثيارة مان الجها        
ها تنااوير األجيااال العربيااة الطامحااة إلااى نقاال تجربااة الجهاااد األفغاااني الفااذ إلااى ؤ والعالميااة التااي يسااو 

 (2)العالم اإلسالمي وخاصة فلسطين ولذا دبروا قتله والتخلص منه.

وعكف الشيخ عبد اهلل عزام على كتابة رسالة بفرضية الجهاد والدفاع عن أراضي المسلمين         
واعتبرهااا أهاام فااروض األعيااان, وقاارأ الشاايخ عبااد اهلل عاازام هااذه الفتااوى علااى العالمااة عبااد العزيااز باان 

فوافقه في الرأي, وعرضها على كثير من الدعاة والعلماء المشاهورين فبااركوا هاذه   -رحمه اهلل –باز
ن أراضااي فرضااية الاادفاع عاا لااىنفااس الموضااوع وحااث فيااه عفااي الفتااوى, وألااف الشاايخ عبااد اهلل كتابااًا 

المسلمين وعن حكم القتال في أفغانستان وفلساطين ونشار هاذا الكتااب إلاي جمياع أنحااء العاالم, مماا 
 (3)ساعد الشباب على فهم الفتوى بفرضية الجهاد وقيامهم بتطبيقها.

العلماااء أمااام مسااؤولياتهم وأخااذ يبصاارهم بااواقعهم  -رحمااه اهلل –وضااع الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
مسؤولية عظيمة بين يدي اهلل عز وجال, فحااول أن يساتحث خطااهم وان ياوقظ  ماألليم ويضعهم أما

ال فاااإن العقباااة وخيماااة  إلاااىضااامائرهم وأفئااادتهم ليقوماااوا لقياااادة هاااذا الجيااال الراجاااع  رباااه, وال يتااارددوا وا 
ساااب ينتظاارهم عسااير, وحاااول الشاايخ عبااد اهلل عاازام أن ينقاال والمسااؤولية بااين ياادي اهلل عظيمااة, والح

الشااباب ماان حياااة التاارف والنعاايم ورغااد العاايش إلااى حياااة الجهاااد والرجولااة والجديااة فااي العماال لهااذا 
الدين, فمظهر لهم حقيقة غائبة عن أذهانهم, وهنا بدأ الشيخ عبد اهلل يضع علماء األمة على الجادة 

الدواء الناج , إلخراج هذه األمة من مستنقعها ا سان, حياث رأى عاالم القويمة, ويضع أيديهم على 
الكفر مجتمعة أن نتائج الجهاد العالمي ليست فاي صاال  الغارب وال الشارق, وأن أماة اإلساالم بادأت 

 (0)تسير بشكل صحي .

   

  
                                                 

 .112ص ,  شيخي الذي عرفت, محمود عزامالدكتور الشهيد عبد اهلل يوسف عزام   (1)
 .89الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :انظر( 2)
, الشاهيد عازام باين المايالد 6-5 الدفاع عن أراضي المسالمين أهام فاروض األعياان, عباد اهلل عازام, ص :انظر( 3)

 .146واالستشهاد, فايز عزام, ص 
 .141-146الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام, ص  :انظر( 0)
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اعتبااار الشااايخ عباااد اهلل عااازام أن مااان قتااال فاااي كابااال كمااان قتااال فاااي فلساااطين, وأن رصااااص 
ماات النيااة اورصاااص اليهااودي ال فاارق بياانهم, فالكاال قتاال فااي ساابيل اهلل, والكاال شااهيد مااا دالشاايوعي 

خالصة هلل, وراية الجهاد في فلسطين هي راية الجهاد في أفغانساتان, والعادو واحاد ساواء شايوعي أو 
 (1)يهودي أو أمريكي.

  

                                                 

 .14عبد اهلل عزام, ص, جهاد شعب مسلم :انظر( 1)
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 المطلب الثاني: 
 أثر جِاده على االحتالل اليِودل.

 :ن نشر الجهادأواًل: تخوف اليهود م
عناادما باادأت فكاارة الجهاااد فااي أفغانسااتان وانطلااق الشااباب المساالم إلااى ساااحات القتااال بقيااادة         

لشااباب االشاايخ عبااد اهلل عاازام وقيامااه بتحااريض الشااباب علااى الجهاااد فااي أفغانسااتان, لاام ياارق تجمااع 
الخبيثااة كاالسااتعمار المساالم لليهااود ألنهاام يفكاارون باامن تكااون أقطاااب األرض بميااديهم عباار وسااائلهم 

العساااكري والفكاااري, فانتفضاااوا هلعاااًا وارتجفاااوا خوفاااًا وجزعاااًا وهااام يااارون تجمعاااًا للشاااباب المجاهاااد فاااي 
أفغانسااتان باإلضااافة إلااى تحقيااق المجاهاادين انتصااارات فااي المعااارك ضااد الااروس, فصاااروا يؤلبااون 

  (1)العالم على المجاهدين.

دق بهم وبمستقبلهم في أرض فلسطين من خالل إيقاظ وحينما شعر اليهود بالخطر الذي يح        
شاااترط اليهاااود فاااي االعماااالق اإلساااالمي المتمثااال بالشاااباب المجاهاااد وتااادريبهم فاااي أرض أفغانساااتان, 

معاهدة جنيف إغالق المعسكرات األفغانية فاي باكساتان حتاى ال يتادرب فيهاا الشاباب العرباي, ومماا 
ب الفلسااااطيني بترديااااد أناشاااايد تشاااايد باااامعالم الجهاااااد زاد تخااااوف اليهااااود ماااان المجاهاااادين قيااااام الشاااابا

األفغاني, والذين أصبحوا رموزًا للتضحية والفداء, وانتشار كتاب الشايخ عباد اهلل عازام وخاصاة كتااب 
"آياات الاارحمن فاي جهاااد األفغااان" وماا يهاادف هاذا الكتاااب ماان رفاع معنويااات المسالمين فااي فلسااطين 

  (2)وخارجها.

: " لقااد ذعاار اليهااود وهاام ياارون صاافوة أبناااء األمااة -رحمااه اهلل –اهلل عاازاميقااول الشاايخ عبااد         
المسلمة والعرب على األخص يطلقون الدنيا, ويحطمون القياود التاي تشادهم إلاى األرض, ويقطعاون 
الجبال التي توثقهم بها, ويطيرون مع أشواقها المجنحة منتصارين علاى عناصار الضارورة والحاجاة, 

للحم والطين, نافرين مع أرواحهم المرفرفة فاوق ذرى الهنادوكوش وعلاى شاواطئ ويتغلبون على ثقلة ا
 (3)جيحون".

لقد وجه الشيخ عبد اهلل عزام تحادي ومصاارحة لليهاود بامنهم ال يساتطيعون وال يساتطيع أحاد         
فااي األرض أن ينتاازع حااب الجهاااد ماان أعماااق صاادور المجاهاادين, وال يسااتطيع أن يمنااع المجاهاادين 

ن وجود المجاهادين فاي أفغانساتان ال يعناي بامي حاال نسايان فلساطين وأن أاء هذه الفريضة, و من أد

                                                 

 .61عب مسلم , عبد اهلل عزام, صجهاد ش :انظر( 1)
 .852 1موسوعة الذخائر,  حماس الجذور التاريخية والميثاق, عبد اهلل عزام, :انظر( 2)
 .211في خضم المعركة, عبد اهلل عزام, ص( 3)
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فلسطين مقدمة على أفغانستان في قلوب ومشاعر وعقيدة المجاهدين, وصارحهم بالقول إن الطرياق 
   (1)في الجهاد العالمي لن يتوقف.

والمجاهاااادين ماااان القتااااال بعااااد إن مخاااااوف اليهااااود تكماااان فااااي تحااااول الشاااايخ عبااااد اهلل عاااازام        
أفغانستان إلى فلسطين, وخاصة أنه وصلت لهم رساائل عديادة مان الشايخ والمجاهادين أنهام يقااتلون 
فااي أفغانسااتان وقلااوبهم تهفااو إلااى القاادس وفلسااطين, ولاان يهاادأ لهاام بااال وال يسااتكين لهاام قاارار حتااى 

ين, وأن قلااوبهم معلقااة بالااديار يعااودوا إلااى فلسااطين وأن أشااباحهم فااي أفغانسااتان وأرواحهاام فااي فلسااط
(2)المباركة.

  

وممااا أزعااج اليهاااود قيااام الشاايخ عباااد اهلل عاازام باادعوة الفلساااطينيين إلااى الااذهاب ألفغانساااتان         
واغتنااام الفرصااة للتاادرب علااى جميااع أنااواع السااالح, وأنااه قااد ال تاامتي فرصااة أخاارى لااذلك, وماان ثاام 

(3)بوا, وهذا كان له دور كبير في إرعاب اليهود.العودة إلى فلسطين وتطبيق ما تعلموا وتدر 
   

 ثانيًا: محاوالت اليهود للقضاء على الجهاد:
العاارب حقاادًا دفينااًا ماان قباال اليهااود عباار إعالمهاام المشااوه, وكااان ذلااك ردًا  ونواجااه المجاهااد       

ث علاااى تخوفااااتهم مااان المجاهااادين ومااان توساااع الجماعاااات اإلساااالمية وخاصاااة المسااالحة, حااااولوا بااا
الشائعات واالفتراءات على المجاهادين بهادف النيال مان عازيمتهم وساحب البسااط مان تحات أقادامهم 

   (0)واشتدت الحمالت الصهيونية والصليبية لمواجهة المجاهدين العرب في أفغانستان.

لقد عز على الصهاينة أن يروا ثمرات هذا الجهاد المبارك, ومما أذهلهم أن يروا أن الشباب        
لذين أغرقوهم بالترف واشغلوهم بمتاع الدنيا الرخيصة قد انطلقوا من المستنقع إلى هناك, إلاى ذروة ا

سااانام اإلساااالم يساااطرون بااادمائهم الزكياااة أروع قصاااص البطولاااة وأسااامى آياااات التضاااحية, ويرسااامون 
م التاااريخ اإلسااالمي ماان جديااد بالاادماء, ويعياادون أمجاااد الساالف بالجماااجم واألشااالء فااانطلق اإلعااال

اليهاااودي الاااذي يسااايطر علاااى الغااارب يشاااوه الجهااااد المشااارقة األخااااذة, يصاااور أن الجهااااد عباااارة عااان 
 (5)مجموعات من قطاع الطرق يعيشون على تناول الحشيش التي تصب عليه الذهب والمجوهرات.

                                                 

 .68جهاد شعب مسلم , عبد اهلل عزام, ص :انظر( 1)
 .69 , صالمصدر السابق :انظر( 2)
 .111 5في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  :انظر( 3)
 . 11كلمات من خط النار األول, عبد اهلل عزام, ص :انظر( 0)
 .218-211في خضم المعركة , عبد اهلل عزام, ص  :انظر( 5)
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فصااار اليهاااود يؤلبااون العاااالم علااى المجاهااادين وخاصااة الاااذين يحيطااون بفلساااطين والمساااجد        
كي يضيقوا الخناق على المجاهدين, حتى يقضوا علاى تجمعهام فاي أفغانساتان خشاية مان األقصى ل

  (1)أن يمتد الجهاد لفلسطين.

:" كنت أحس منذ سنوات أن اليهود يتوجسون خيفاة  -رحمه اهلل –يقول الشيخ عبد اهلل عزام       
التشااديدات التااي ماان هاازة قادمااة بساابب الزلاازال الااذي حاادث فااي أفغانسااتان, وكناات ألماا  ماان خلااف 

تجريها أجهزة األمن الصهيونية على كل قادم من باكساتان, وزاد رعابهم عنادما وجادوا أفاواج الشاباب 
العاارب تقاادم علااى أفغانسااتان, وباادأ الشااهداء يتساااقطون, فااانتفض اليهااود هلعااًا وحركااوا أجهاازة الحكاام 

ر الصاارمة التاي ألقيات علاى الغربية وأمريكا حتى تشدد على مان  التمشايرات إلاى باكساتان ثام األواما
  (2)شركات الطيران العالمية أن ال تقل على ظهرها راكبًا إال بعد التمكد من التمشيرة "

عكف الصهاينة علاى مالحقاة كتاب الشايخ عباد اهلل عازام وخاصاة كتااب "آياات الارحمن فاي        
تااام طباعتااه ونشاااره,  جهاااد األفغااان" بعاااد إدخااال نساااخة ماان الكتااااب لطباعتااه فااي فلساااطين, وبالفعاال 

بشاكل منقطاع النظيار, مماا دفاع الصاهاينة إلاى مالحقاة  اءتهوأقبل الشباب المسلم الفلسطيني على قر 
حراقها  (3).الكتاب وقاموا بجمعه من المكاتب والمطابع وا 

: " كاااان الشااايخ يااادرب شااابابًا مااان فلساااطين علاااى صاااناعة (0)يقاااول محماااد عباااد اهلل صاااديقي         
لهام  دورة خاصاة فاي بداياة االنتفاضاة, وشاارك فيهاا بنفساه, وبعاد التادريب عاادوا  المتفجرات, وعمل

وكااان الشاايخ يراقااب الوضااع فااي األراضااي المحتلااة, وكااان يقااول: إن  ,ودخلااوا إلااى األراضااي المحتلااة
اليهود لن يسكتوا, وجاءه مان يحاذره بامن الصاحف اإلسارائيلية أصابحت تكثار مان ذكار اسامه وتبادي 

   (5)ض ضده"شعورها بالتحري

وفي نهاية المطاف تنمر الصهاينة وجهاز الموساد على الشيخ عبد اهلل عزام بقيامهم         
بالتورط في حادثة مقتله, وخاصة بعدما ثبت باليقين التفاف عشرات الشباب الفلسطيني حول الشيخ 

السالح, ومن ثم العودة إلى فلسطين وقيامهم  وقيامه بتدريبهم على -رحمه اهلل –عبد اهلل عزام
بعمليات استشهادية, وأصب  وجود الشيخ عبد اهلل عزام مصدر قلق زائد لدي اليهود في فلسطين, 

                                                 

 .61جهاد شعب مسلم , عبد اهلل عزام, ص :انظر( 1)
 .852 1موسوعة الذخائر,  ,حماس الجذور التاريخية والميثاق, عبد اهلل عزام( 2)
 .112الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, فايز عزام , ص :انظر( 3)
وهاو شااب مجاهاد يساكن فاي قطار رافاق الشايخ عباد اهلل عازام فاي مسايرة جهااده فاي أفغانساتان. الشاهيد عباد اهلل ( 0)

 .304عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص
 .356 عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, صالشهيد عبد اهلل :انظر( 5)
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ومن هذه الناحية أسرعت اليهود عبر جهاز الموساد بالتخلص من هذا الخطر المحدق لتفريق 
(1)بالجهاد العالمي. قلاللتحارات من الشباب الشباب الذين يلتفون من حوله وقطع األمل أمام العش

 

  

                                                 

 .210الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص :( انظر1)
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 الفصل السادس:

  موقفه من خصوم الدعوة والجماعات اإلسالمية
 موقفه من خصوم الدعوة. :المبحث األول

 : موقفه من حزب التحرهر وجماعة التبليغ والدعوة.المبحث الثاني

 حماس(.: موقفه من حركة المقاومة اإلسالمية ) المبحث الثالث
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 المبحث األول:

 موقفه من خصوم الدعوة
 القومية: المطلب األول

 الشيوعية :المطلب الثاني

 : العلمانيةالثالثالمطلب 
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 المطلب األول:
 ةـــوميــالق

لقد حرص أعاداء اإلساالم علاى تشاويه اإلساالم وصاورته البهياة والمشارقة فاي نفاوس أبنائاه,         
المساالمين, فتوالاات وتااواترت الشاابه واالفتااراءات والتشااكيك فااي الاادعوة اإلسااالمية,  ثاام فااي نفااوس غياار

تااارة يشاانون جاام عاادائهم علااى القاارآن الكااريم بالتشااكيك فااي ناازول الااوحي, وتااارة علااى الساانة المطهاار 
وتااارة أخاارى علااى التاااريخ اإلسااالمي, فااال يملااون وال يكلااون فااي تنصاايب العااداء للاادعوة اإلسااالمية, 

كتااب ونشااروا المقاااالت, وأذاعااوا اإلشاااعات, ماان أجاال النياال ماان الاادعوة اإلسااالمية, هااذا مااا فااملفوا ال
  (1).واهه وما تخفي صدورهم أعظم وأكبريخرج من أف

فالعصبية  ى قديمًا " العصبية "قدم االجتماع البشري, ولكنها تسمة القومية قديمة "إن فكر         
فيهم  وبصورة  تكتل واحد, وكان العرب قبل اإلسالم تسودكانت تجمع أفراد القبيلة الواحدة في 

ا  انصر أخ) الممثورة عنهم: تتمثله الجملة ,جامحة  العصبية القبلية والدموية, وكان أساسها جاهلياً 
وبسبب الروح العصبية نشبت حروب  ومين( فكانوا يتناصرون ظالمين أو مظل  المًا أو م لوماً 

 (2)."(وحرب البسوس, رب داحس والغبراءح)وأريقت دماء غزيرة, منها 

 أواًل: تعريف القومية:
إطار جغرافي  تمجد جماعة محدودة من الناس, يضمها حركة سياسية فكرية  متعصبة,        
قامة دولة موحدة لهم, على أساس من رابطة الدم واللغة وال ثابت, تاريخ, تدعو إلى تمجيد العرب, وا 

حاللها محل رابطة الدين  (3)وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا. وا 

 ثانيًا: أهداف القومية في العالم اإلسالمي:
عوب سااالم ماان أعماااق هااذه الشااإلاجتثاااث ا علااى لقااد عملاات الاادعوة القوميااة وأعااداء اإلسااالم         

يحرفااوا الناااس عاان دياانهم  لكااي القوميااة, وجعلاات البااديل هااو ,والدوليااةوتمزيقهااا بالاادعوات اإلقليميااة 

                                                 

  .124-111 2حاضر العالم اإلسالمي, عبد اهلل عزام,  :( انظر1)
الطالب الجامعي, غزة الطبعة الثامنة, مكتبة  الرقب, صال , د. الفكري والغزو المعاصر واقعناانظر:  (2)

 .145م, ص2445-ه1026 عام خانيونس,
, اإلسالمي لندوة العالمية للشبابا , المؤلف,مذاهب واألحزاب المعاصرةلموسوعة الميسرة في األديان والا:انظر (3)

 .99, دار الندوة العالمية ,إشراف: د. مانع بن حماد الجهني
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أهادافهم  تفكانا ,بادين واحاد يادينونو  ,وخاصة عنادما علماوا أنهام موحادون بقبلاة واحادة وبلغاة واحادة
  والتي منها. خبيثة 

تجوب الدول  واستبدال القومية باإلسالم فبدأت الدعوة القومية ,تمزيق الدولة اإلسالمية العثمانية (1
  (1)ثة للنيل من عقيدة المسلمين.العربية واإلسالمية بمهدافها الخبي

قصاء اإلسالم وتفريغ القضية السياسية واالجتماعية  (2 العمل على نشر األفكار الغريبة الالدينية وا 
حالل عقائد وفلسفات أخرى محل العقيدة اإلسالمية.  بوجه عام من المحتوى اإلسالمي, وا 

ن السياسااي اإلسااالمي والقضااااء تمكااين االسااتعمار الغربااي مااان الاادول اإلسااالمية, وتفتياات الكياااا (3
 على الوحدة اإلسالمية.

إحيااااااء النعااااارات والعصااااابيات الجاهلياااااة القديماااااة, التاااااي كانااااات ساااااائدة قبااااال اإلساااااالم, واالهتماااااام  (0
همال الديانة اإلسالمية. تبالحضارا  (2)القديمة كالفارسية والفرعونية والطورانية, وا 

 ثالثًا: النتائج التي تسعى لها القومية:

: إن القومياااة والااادعوات األخااارى كالعلمانياااة وغيرهاااا -رحماااه اهلل –يقاااول الشااايخ عباااد اهلل عااازام       
 -توصلت إلى نتائج مهمة منها:

 "قطع صلة العرب بالدول اإلسالمية. -أ

تمزيق العالم العربي إلى دويالت هزيلة, حتاى تبقاى فاي قبضاة العاالم الغرباي والشارقي تتساابق  -ب
 إلى روسيا لتحمي أنظمتها في المنطقة.في والئها ألمريكا أو 

تضاخم الكيااان اإلساارائيلي الااذي أصااب  تنينااًا يفاات  شاادقيه يبتلااع كاال فتاارة جاازءًا ماان بااالد العاارب  -ت
 والعالم اإلسالمي.

 انهيار في معظم النواحي االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعسكرية. -ث

الحيااة وال تعلام لمااذا تعايش ممزقاة  نشوء أجيال لايس لهاا هوياة معيناة, ولايس لهاا أي مبادأ فاي -ج
 (3)خلقيًا متفسخة اجتماعيًا متفككة أسريًا.

                                                 

 .105ص في خضم المعركة, عبد اهلل عزام,  :انظر (1)
 .115- 110ص  الرقب صال , د. الفكري والغزو المعاصر واقعناانظر:  (2)
م, 1990 -ه 1015 نظاارات وأضااواء علااى القوميااة العربيااة, عبااد اهلل عاازام, الطبعااة األولااى, بيشاااور باكسااتان, (3)

 .141-144ص 
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م ماااان قباااال اليهااااود باااادعم أوروبااااي 1908وماااان نتااااائج الفكاااار القااااومي احااااتالل فلسااااطين عااااام   -ح
لجعال  ونالقوميا ىوساع ,ثام سايطرة الصاهاينة بعاد ذلاك علاى الضافة الغربياة والقادس ,وأمريكي

  (1)القضية الفلسطينية قضية قومية تخص العرب بعيدًا عن اإلسالم.

 رابعًا: التحذير من القومية:
بهذا العنوان كتب الشيخ عبد اهلل عزام مقالته محذرًا الشباب المسلم من إياكم والقومية"         

للقتال  االمجاهدين العرب جاؤو وانتهاج نهجهم, وبين للشعب األفغاني أن نجرار وراء القوميات الا
هو  األوحد للقتالوأن النوايا يجب أن تكون خالصة هلل وأن الهدف من اجل أن المعركة إسالمية, 

قامة  , أراد من ذلك تحديد البوصلة نحو التوجه سالميةاإلدولة الأن تكون كلمة اهلل هي العليا وا 
  (2).تباع قومية وال عرقية أو غير ذلكاوليس  الصحي 

 :موقف اإلسالم من القوميةخامسًا: 
بطاالن التحازب و  من المعلوم من ديان اإلساالم بالضارورة بطاالن الادعوة إلاى غيار اإلساالم,        

إلى القومية سواء كانت عربية أم  والتعصب والتجمع على غير الوالء هلل ورسوله والمؤمنين, فالدعوة
منكااارة, يمباهااا ديااان اهلل عااز وجااال لألساااباب  باطلااةطورانيااة أم فارساااية, وغيرهااا مااان القوميااات دعاااوة 

 -التالية:

وتراثه,  لتاريخه افرة كل منها يتعصبين, وتجعلهم أحزاًبا وقوميات متنرق بين المسلمكونها تف -1
ألنهم كلهم لن  أنفسهم رق بين العربفعربي عن أخيه المسلم العجمي, وتفهي تفصل المسلم ال

نما يرتضيها فريق منهم دون فريق, وكذا تفرق بين : األتراك والفرس المسلمين يرتضوها, وا 
 اهلل تعالى: يقول واالعتصام, والعرب فيما بينهم, وبذلك تخالف مقاصد اإلسالم في التجمع

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا( 143آل عمران:آيه ) (:َِنََّما اْلُمْإِمُنوَن  ويقو ل
ِْ َجِميًعا َما أَلَّْفَت  ويقول: ( 14الحجرات:آيه )َِْخَوةي  ْم َلْو َأْنَفْقَت َما ِفي اأْلَْر ِِ َوأَلََّف َبْيَن ُقُلوِب

ُِْم َِنَُّه َعِزيزي َحِكيمي  ْم َوَلِكنَّ اللََّه أَلََّف َبْيَن ِِ    .(63األنفال:آيه )َبْيَن ُقُلوِب
اإلساالم  حاارب إن الدعوة إلاى القومياة مان دعااوى الجاهلياة التاي حاربهاا اإلساالم باال هاوادة, إذ -2

تلااك الااادعوة  كاناات كاال دعااوة تخاارج عااان دعوتااه المسااتمدة مااان مصاادريه: القاارآن والساانة, ساااواء

                                                 

 .115ص  الرقب صال , د. الفكري والغزو المعاصر واقعناانظر:  (1)
 .02 5انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (2)
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أن الاادعوة القوميااة  شااك وال, مااذهب وطريقااة عاارق, أو بلااد ووطاان, أومرتبطااة بلااون أو جاانس و 
  (1).ر اإلسالم, ومناصرة لغير الحقدعوة إلى غي

مااوالة الكفااار والمالحاادة, فالاادعوة إلااى القوميااة  إلااىماان أدلااة بطااالن الاادعوة القوميااة انهااا تااؤدي   -3
َِا  :قال تعالى العربية ُسلم إلى موالة كفار العرب من النصارى واليهود والدروز والشيوعيين, َأيُّ

ُِْم ِمـْنُكْم َفِإنَّـُه الَِّذيَن  َمُنوا اَل َتتَِّخُذوا  ٍْ َوَمـْن َيتَـَولَّ ُِْم َأْوِلَيـاُء َبْعـ ُِوَد َوالنََّصـاَرى َأْوِلَيـاَء َبْعُضـ اْلَي
ِدل اْلَقْوَم ال َّاِلِمينَ  ِْ ُِْم َِنَّ اللََّه اَل َي   .(51)المائدة:آيه ِمْن

ألن القوميين غيار  ,سالم عقيدة وشريعةإلن الدعوة إلى القومية تفضي بالمجتمع إلى إقصاء اإ  -0
 ة,هم تحكيم الشرائع الوضعييلذلك يوجب عل ,المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن وشرع اهلل تعالى

واعتباروا أن  ,الشاريعة اإلساالمية ىولقد صرح قادة القومية العربياة بامنهم ال يرغباون االحتكاام إلا
        (2) الفكر القومي جاء لتحرير اإلنسان من األديان والغيبيات.

 سادسًا: حكم اعتناق القومية:
 فاي اعتنااق مباادئ القومياة بقولاه: "فاإن اعتناااق  -رحماه اهلل –لقاد افتاى الشايخ عباد اهلل عازام        

, فمن ينقل من الملة ويخرج من اإلسالم مبادئ القومية العربية وغير العربية كالكردية واإليرانية كفر
اإلسااالم فااال تؤكاال ذبيحتااه وال تاانك  البناات القوميااة وال ياازوج اعتنااق مبااادئ القوميااة فإنااه يخاارج ماان 

وال يصااااااالى علياااااااه وال يااااااادفن فاااااااي مقاااااااابر  ,وال يغسااااااال وال يكفااااااان ,القاااااااومي مااااااان بناااااااات المسااااااالمين
 (3).المسلمين..."

  

                                                 

 .116-115, ص الرقب صال , د. الفكري والغزو المعاصر واقعناانظر:  (1)
 .111-116انظر: المرجع السابق, ص  (2)
م, 1990 -ه 1015 نظاارات وأضااواء علااى القوميااة العربيااة, عبااد اهلل عاازام, الطبعااة األولااى, بيشاااور باكسااتان, (3)

 .90ص 
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 المطلب الثاني: 
 يةـيوعـــالش

من اجل ومقاالته ومحاضراته  في كتبه الشيوعية -رحمه اهلل –الشيخ عبد اهلل عزام ذكرلقد         
لحادهم وأنهم ليسوا وطنيين, إنماأن يفض  أفكاره ا من أجل أن يغزوا العالم العربي و جاؤ  م وا 

وسيقوم الباحث بتعريف  ,اليهودية العالمية تخدم مقنعةً  اً وأن لهم أهداف ,فكر منحرفبواإلسالمي 
 م والعلماء المسلمين من الشيوعية.الشيوعية وتبين أسباب انتشارها وموقف الشيخ عبد اهلل عزا

 أواًل: تعريف الشيوعية:
وهي مذهب فكري مادي يقوم على اإللحاد, يارى أن الكاون واإلنساان والحيااة ماادة فقاط وأن         

المااادة هااي أصاال وأساااس األشااياء, وماان تطورهااا صااار وجااود األشااياء, وال يوجااد وراء المااادة شاايء 
قديمة لام يوجادها أحاد, وتفسار التااريخ تفسايرًا مادياًا وأناه صاراع طبقاات أن هذه المادة أزليه مطلقًا, و 

 (1)والمرجع في الصراع العوامل االقتصادية.

 أبرز الشخصيات:ثانيًا: 
 - 1818وضعت أسسها الفكرية النظرية على يد كارل ماركس اليهودي األلماني         
وهو ووالده البارون هيرش هو الذي أنشم الفرق اليهودية, ومول المستعمرات في فلسطين,  ,م1883

حفيد الحاخام اليهودي المعروف مردخاي ماركس, وكارل ماركس شخص قصير النظر متقلب 
سنة  البيان الشيوعي الذي صدر -جتمع, مادي النزعة, ومن مؤلفاته:المزاج, حاقد على الم

 ,في أعماله اً وكان ماركس فاشاًل في حياته مقصر  (2).م1861ر سنة رأس المال ظه -م1808
 (3)ناقص المروءة والشعور"., أناني ة: "أنك جامد العاطفمرة قائاًل أستاذه إنجلز  أرسل إليه

م وهو صديق كارل ماركس 1895 - 1824ساعده في التنظير للمذهب فردريك إنجلز         
ومن  ينفق على ماركس وعائلته حتى مات كما أنه ظل الحميم وقد ساعده في نشر المذهب

 (0).االشتراكية الخرافية واالشتراكية العلمية -عة.الثنائية في الطبي -أصل األسرة.-مؤلفاته:

 
                                                 

 ,لندوة العالمية للشباب اإلسالميا ,المؤلف,لموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ا :( انظر1)
 .111  1,دار الندوة العالمية ,إشراف: د. مانع بن حماد الجهني

 .6 1, حاضر العالم اإلسالمي, عبد اهلل عزام, 111 1المرجع السابق , :( انظر2)
 .8 1حاضر العالم اإلسالمي , عبد اهلل عزام,  :انظر (3)
 .111 1, لندوة العالميةا ,لموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ا :( انظر0)
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 :مذهب ماركس
يزعم مذهب ماركس بمن مذهبه ينتهي إلى إباحة كل شيئ على الشيوع أو بالمشاع, ولكن         

 (1)الديالكتيكية وهي الثنائية الحوارية.أصحاب المذهب جميعًا يسمونه بالمادية التاريخية أو المادية 
 (2) قال ماركس:" إن اهلل لم يخلق الجنس البشري؛ بل اإلنسان هو الذي خلق اهلل".

 المادية التاريخية: أواًل:
تفسير التغيرات  المادية التاريخية هي تفسير التاريخ البشري على األسس المادية, أي        

العصور واألجيال بمسباب  والظواهر السياسية واالجتماعية التي يمر بها المجتمع البشري عبر
 العلمي االجتماع علم: هي الشيوعيةأنصار  يسميها التاريخية والماديةن مادية خارجة عن إرادة اإلنسا

    (3).الحياة المادية للمجتمع ي هومعنى الوجود االجتماعو  االجتماعي, وهو الذي يحدد الوعي

 ية:المادية الديالكتيك ثانيًا:

الفلسفية  لمادة من وجهة النظرلعالم مادي, وهم يقومون بتعريف ااعتبار كل شيء في ا :المادية
ادة بمنها واقع لما وعليه فإن تعريف, يعكسها الوعيموضوعي, توجد خارج الوعي و بمنها" واقع 

األول, وهي غير مخلوقة, هي  , باعتبار أن المادةاً عميق اً يحمل مغزى إلحادي موضوعي  أي خارج
السبب األول واألساس األول لكل  بل هي السبب الداخلي النهائي لكل موجود فهي ؛ولن تزول

 (0).شيء

لفكر والمجتمع وا علم القوانين العامة لحركة وتطور الطبيعة" : هعند الشيوعية فمعنا الديالكتي :
ن األشياء مجموعة م س: أنه ال ينبغي النظر إلى العالم باعتبارهاإلنساني, وهو يقوم على أسا

نما باعتبا هر ثابتة في الظااألشياء التي تبدو  على –ره مجموعة من العمليات يطرأ فيها الجاهزة, وا 
إنها تكشف عن الطابع  ,ءالصيرورة والفنا تغير مستمر من -اوعلى صورها العقلية في أدمغتن

  (5)." األدنى إلى األعلى االنتقالي لكل األشياء وفي كل األشياء, من

                                                 

 .0 1حاضر العالم اإلسالمي, عبد اهلل عزام,  :( انظر1)
 .0 1المصدر السابق,  (2)
 .284, د. صالح الرقب, ص واقعنا المعاصر والغزو الفكري انظر:  (3)

 , الطبعة الرابعة, دار الفارابي  , الصافي الرزاق عبد ترجمة , سييف , آنا قا , الماركسية الفلسفة أسس :( انظر0)
 . نقاًل عن رسالة ماجستير بعنوان مالك بن نبي وموقفه من القضايا الفكرية المعاصرة إعداد 33-32 ص  , بيروت

 .131م, ص 2445-ه1026  صال  الرقب, الدكتور فواشراحسن العقبي, الطالب  
 .283, صالرقب صال , د. الفكري والغزو المعاصر واقعنا: ( انظر5)
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عملت الشيوعية بكل ما تطيق من سعة إلى محاربة الدعوة اإلسالمية من خالل إنكار هذا        
وأنه خرافة, وأن فكرة اإليمان باهلل خرافة وأن اإللحاد مذهبهم هذا ما كان يؤمن به  الدين

   (1)الشيوعية.

 :أسباب انتشار الشيوعية في العالم
ياارى الشاايخ عبااد اهلل عاازام أن أساابابًا كثياارة مهاادت الطريااق أمااام  انتشااار الشاايوعية فااي العااالم العربااي 

 واإلسالمي أهمها:

لقاااد عااااني المسااالمون فاااي العاااالم العرباااي واإلساااالمي مااان الغرباااي للعاااالم اإلساااالمي, االساااتعمار  .1
وأيضااًا أمريكااا قاماات باسااتعمار خفااي وظاااهر وسااالبت  ,ويااالت االسااتعمار البريطاااني والفرنسااي

ممااااا زرع الحقااااد  ,هم وداساااات كاااارامتهم وانتهكاااات أعراضااااهمءدمااااا توامتصاااا ,أوطااااان المساااالمين
فارتمى في  ,ولم يجرب الشباب مصائب الحكم األحمر ,والعداوة في نفوس الشباب اتجاه الغرب

وخاصاااة أن الشاااباب  ,خطباااوط الغااارب القاتااالأأحضاااان الشااايوعية ظناااًا مااانهم أن الخاااالص مااان 
 (2)خدعوا بنغمات تحرير الشعوب الضعيفة التي كانت تتبج  بها روسيا.

لقاد ركاز اإلعاالم الغرباي علاى ، وجيه التي ركز عليها الغرب للعاالم اإلساالميأجهزة التعليم والت  .3
وغارق الشاباب فاي  ,وعلى نشر العاري واالخاتالط أدى إلاى الفوضاى الجنساية ,الجنس المفضوح

 الغربااي, وكاذلك قااام اإلعاالم والشايوعية ال تفاارخ إال فاي مثاال هاذه البيئااة ,مساتنقع الجانس ا ساان
 (3).في المقابل تشويه علماء اإلسالم

فااااليهود هااام مااان أسساااوا الحركاااة الشااايوعية حياااث قااااموا بااادعم , التهمااالنفتااااح علاااى اليهاااود وماااو  .3
 (0)وخاصة الفلسطينية والعربية من أجل الصب في بوتقتهم وأفكارهم. ,التنظيمات الشيوعية

 والعربي. الم اإلسالميالمظالم االجتماعية والتفاوت الكبير في مستوى العيش في الع .0

 نالقبااوريولياااء وخرافااات وقصااص األ ,انتشااار العقياادة الفاساادة واألساااطير الخرافيااة باساام اإلسااالم .5
 والموتى.

                                                 

 . نقاًل عن فتاوى عن الشيوعية . عبد الحليم محمود.5 1: حاضر العالم اإلسالمي, عبد اهلل عزام, ( انظر1)
م 1994-ه1014الثانية, مكتب الخدمات, بيشاور باكستان, : السرطان األحمر, عبد اهلل عزام, الطبعة ( انظر2)

 .131ص 
 .133 -132: المصدر السابق, ص ( انظر3)
 .130-133: المصدر السابق نفسه, ص ( انظر0)
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 .والتزلف إليهم, وتزيين أعمالهم المنكرةخيانة علماء اإلسالم بالوقوف على أبواب الحكام  .6

 والدعة.والركون إلى الراحة تقاعس المسلمين عن الجهاد  .1

تبنااي الحركااات القوميااة للخااط العلماااني عباار تحمااس الشااباب العربااي وذهااابهم لالنضااواء تحاات  .8
 ألوية الحركات القومية. 

الاااادول الغربيااااة بااااالد المساااالمين بالبعثااااات إلااااى الشاااارق وهااااذا اسااااتغالل فااااي وضااااع الناااااس  غاااازو .4
طماعهماالقتصادي و   (1).بالدراسة والبعثات ا 

   :نقد الن رية الماركسية
مان حياث أن الحيااة التاي قامات عليهاا الشايوعية د اهلل عزام النظرية الماركساية الشيخ عب ينقد       

ظهر ماركس في عصاره يقاول: اإلنساان حياوان نااطق والماادة هادف الحيااة, فكاان  مادة بحتة, حيث
ن أفكر ماركس انعكاس لعصره, وهو أن اإلنسان له مشاعر وعواطف وضمير أنها قضايا ثانوية, و 

إن الماادة ال تقارر  ,هاذه البيئاة المادياة لكاي تالئام أغراضانا المختلفاةالاذي يعلمناا أن نغيار  فكرنا هو
نما وعينا هو الذي يقرر استخدام الموارد المادية.  (2)وعينا وا 

 :موقف الشيوعية من اإلسالم والمسلمين
في كتباه ومحاضارته مادى الحقاد والكاره الاذي يمارساه  -رحمه اهلل –يبين الشيخ عبد اهلل عزام       

 حرب على كل األديان وفي مقادمتهاال واأعلن الشيوعيينالشيوعيون ضد الدعوة اإلسالمية, حيث أن 
 ,م  بمساااعدة الجاايش األحماار الروسااي1930ففااي تركسااتان الشاارقية احتلتهااا الصااين عااام  ,سااالمإلا

م 1952وقامات الثاورة الصاينية فاي عاام  ,العلمااء والشابابربع ملياون مسالم مانهم المفكارين و  وقتلوا 
  (3).ألفاً 122فقتلت 

 الشيوعية:حكم من يعتنق 

علاى الشايوعية, فيقاول: "بنااءًا علاى رأيه فاي الحكام  -رحمه اهلل –يوض  الشيخ عبد اهلل عزام       
ن كاان يصالي دائماًا وأحياناًا,  ما تقدم من مبادئ الشايوعية فكال شايوعي كاافر خاارج مان اإلساالم, وا 
فال يزوج من بنات المسلمين, فإذا تازوج مسالمة فاالزواج زناى, وال تؤكال ذبيحاة الشايوعي, وال يغسال 

                                                 

 .101-135: السرطان األحمر, عبد اهلل عزام, ص  ( انظر1)
 .39-38 1: حاضر العالم اإلسالمي, عبد اهلل عزام, ( انظر2)
 .61-65 1المصدر السابق, : ( انظر3)
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قااابر المساالمين, وال يجااوز ألبنائااه المساالمين أن إذا مااات, وال يكفاان وال يصاالى عليااه, وال يقباار فااي م
يرثوا منه, ألنه ال يورث أهل ملتين شتى, وكذلك ال يجوز زواج البنت الشيوعية مان المسالم, والعقاد 

 (1)باطل هذه فتوى جميع العلماء في العصر الحديث وهي فتاوى شيوخ األزهر كذلك".

  

                                                 

 .65السرطان األحمر, عبد اهلل عزام, ص (1)
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 المطلب الثالث: 
 ةـــانيـــالعلم

 أواًل: تعريف العلمانية: 

 العلمانية لغة: 

لم توجد لفظ العلمانية في معااجم اللغاة القديماة وقاد وردت فاي بعاض المعااجم الحديثاة, ففاي       
 (1)".م بمعنى العالم وهو خالف الدينيل  نسبة إلى العَ العلماني " المعجم الوسيط,

 العلمانية في االصطالح:

تعني الالدينية أو الدنيوية, وهي دعاوة إلاى إقاماة الحيااة علاى  العلام الوضاعي والعقال بعيادًا          
عاان الاادين, وتعنااي فااي جانبهااا السياسااي بالااذات الالدينيااة فااي الحكاام, وهااي اصااطالح ال عالقااة لااه 

  (2)بكلمة العلم أو المذهب العلمي.

 ية:ثانيًا: موقف الشيخ عبد الله عزام من العلمان

كتاباتااه ومقاالتااه ومحاضااراته التااي  فاايموقفااه  -رحمااه اهلل –لقااد أظهاار الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
يعتبارون أن اإلساالم رجعاي وذلاك أنهام  ,بين فيها مادى الحقاد الادفين الاذي يكناه العلماانيون لإلساالم

تحطام و  ,وأن العلمانياة جااءت مان اجال أن تهادم أكاواخ التقلياد األعماى ,وأنه غير عصري ,ومتمخر
  (3).تحاد األخوي اإلنسانيالالقيود التي وضعها الجهلة في وجه ا

أن العلماانيين يريادون تحطايم اإلساالم ويساعون إلاى  -رحماه اهلل –وبين الشيخ عبد اهلل عزام        
سي, ويريدون مان خاالل المسالمين نشار فكار العلمانياة  تطبيق العلمانية بمنطق القوة وبالضغط السيا

االجتماعي بين األفراد  ويعتبرون أن السالم ينعدم من الدنيا إن تم محاربة العلمانية ولن يكون السلم
 (0).والمجتمع

                                                 

 .620 2دار الدعوة,  المعجم الوسيط, ابراهيم مصطفى , بدون رقم وتاريخ طبعة, (1)
 .131 1 دار الندوة العالمية, الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرةانظر:  (2)
 .138  1انظر: حاضر العالم اإلسالمي عبد اهلل عزام  (3)
 .139  1انظر: المصدر السابق,  (0)
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لقد حارب الشيخ عبد اهلل عزام العلمانية بكل قوة عندما علم أن الغرب يريد أن يفرض علاى          
ن قيااادة علمانيااة ال تاادين باادين هااذا الشااعب, وتكلاام فااي محاضاارات ولقاااءات للخااالص منهااا أفغانسااتا

 (1)التي تحاك ضد اإلسالم وأفغانستان. توكان يهاجمها في كل مكان ويبين المؤامرا

ُكتّاب جدة في السعودية وكلهم من العلمانيين في  -رحمه اهلل –وناقش الشيخ عبد اهلل عزام        
موضوع الكرامات, حيث اّدعو أن هذه الكرامات ال يصدقها العقل البشري وأنها من الخيال, فرد 
عليهم الشيخ عبد اهلل قائاًل:" كل ما كتبته على الكرامات احسبوه كذبًا أو نوع من األحالم 

م والكتاب الغربيين أن ينكروا كرامة كبرى ال زالت واألساطير والخيال لكن هل تستطيعون أنت
وأظن  ةشاخصة أمام أعين الناظرين أن شعبًا فقيرًا أعزل وقف أمام روسيا وهزمها وال زالت مهزوم

نما قائمة أمام الكتاب الغربيين والصحفيي األمريكيين  نأن هذه الكرامة ليست من أحالمي وا 
 (2)."روالمصورين الكنديين ... فبهت الذي كف

ن أو تحات راياة جاهلياة أو راياة لقد حذر الشيخ عبد اهلل عزام من القتاال تحات راياة العلماانيي        
ألناااه يعلااام أن فااات  تناااتهج مااانهج العلمانياااة, وأوصاااى  راياااة حركاااة فااات , ة وخصاااص فاااي تحاااذيرهياااعمّ 

   (3).تحت راية واضحة وهي راية اإلسالم بعيدًا عن العلمانية وغيرها االشباب المسلم بمن يقاتلو 

 ثالثًا: حكم اإلسالم في العلمانية:

عندما سمل أحد المجاهدين في أفغانستان الشيخ عبد اهلل عزام عان العلمانياة وحكام االنتمااء        
 (0).ينية وال يريدون ديناً إليها والسير على منهجها, أجاب بمنها كفر ألن العلمانية معناها ال د

ققًا معلومًا أنه من دين جدًا في بيان كفر وضالل من رفض شيئًا مح ةاألدلة الشرعية كثير        
, فكيف بمن رفض األخذ بكل األحكام الشرعية المتعلقة اإلسالم, ولو كان هذا الشيء يسيرًا جداً 

ارتكبوا ناقضًا من والعلمانيون قد , في كفرهمن فعل ذلك فال شك  -ين مثل العلماني -بسياسة الدنيا 
أكمل من هديه, وأن حكم غيره أفضل من   رنواقض اإلسالم, يوم أن اعتقدوا أن هدي غي

  .حكمه

                                                 

 .110  2انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (1)
 .110  2المصدر السابق,  (2)
 .110  2انظر: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام,  (3)
 .994 0هلل عزام, موسوعة الذخائر, انظر: ذكريات فلسطين, عبد ا (0)
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من اعتقد أن األنظمة  -" من نواقض اإلسالم  :-رحمه اهلل -قال الشيخ عبد العزيز ابن باز      
ال يصل  تطبيقه في , أو أن نظام اإلسالم اإلسالم نها الناس أفضل من شريعةوالقوانين التي يس

, دون أن و أنه ُيحصر في عالقة المرء بربه, أو أنه كان سببًا في تخلف المسلمين, أالقرن العشرين
 (1)".يتدخل في شئون الحياة األخرى

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

, ف جمعه الشويعراعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز أشر , مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه اهلل (1)
 .132 1بدون رقم وتاريخ طبعه,
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 المبحث الثاني: 

 موقفه من حزب التحرير وجماعة  التبليغ والدعوة

 
 حزب التحرهر. :المطلب األول

 جماعة التبليغ والدعوة. المطلب الثاني:
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 المطلب األول: 
 ريرــــزب التحــــــح

 : تعريف حزب التحرير:أواًل

يدعو إلى تبني مفاهيم اإلسالم وأنظمته وتثقيف الناس به  ,التحرير حزب سياسي حزب        
وقد  ,معتمدًا الفكر أداة رئيسية في التغيير ,اإلسالميةسعي جديًّا إلقامة دولة الخالفة والدعوة إليه وال

 (1)., أسسه الشيخ تقي الدين نبهانيصدرت عنه انحرافات كانت محل انتقاد جمهرة علماء المسلمين
, والذي ترأس الحزب بعد وفاة النبهاني (2)م ومن أبرز شخصياته عبد القديم زلوم.1952في عام 

 (3).وتم تمسيس فرع في لبنان, وكان له نشاط في فلسطين واألردن

 فالسياسة اإلسالم, مبدؤه سياسي حزب هو التحرير حزب: "التحرير حزب كتاب في جاء       
 إلعادة وليقودها لها, قضية اإلسالم لتتخذ ومعها األمة بين يعمل وهو مبدؤه, واإلسالم عمله,
 وال روحيًا, تكتالً  وليس سياسي, تكتل هو التحرير وحزب ,الوجود إلى اهلل أنزل بما والحكم الخالفة
 وسر نواته وهي, لجسمه الروح هي اإلسالمية والفكرة خيريًا, تكتالً  وال تعليميًا, وال علميًا, تكتالً 
 (0)."حياته

                                                 

لقاى تعليماة ت ,ها, فلسطيني, من مواليد قرية إجزم قضاء حيفا بفلساطين1391 :أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني( 1)
 ,عدد من مادن فلساطين ثم قاضيًا في ثم دار العلوم بالقاهرة, وعاد ليعمل مدرساً  ,األولي في قريته ثم التحق باألزهر

ُعين بعد ذلك عضوًا في محكماة االساتئناف الشارعية فاي بيات , غادر وطنه مع أسرته إلى بيروت م1908إثر نكبة 
م أسس حزباه وتفارا لرئاساته وإلصادار الكتاب 1952في عام , في َعمَّان في الكلية اإلسالميةمدرسًا  وعمل ,المقدس

كانت وفاتاه  تنقل بين األردن وسوريا ولبنان إلى أن ,والنشرات التي تعد في مجموعها المنهل الثقافي الرئيسي للحزب
األدياان والمااذاهب  الموسااوعة الميسارة فااي .اني, تاارأس الحازب عبااد القاديم زلاومبعااد وفااة النبها ,فاي بياروت وفيهااا دفان
  .301 1, مانع بن حماد الجهيني .داشراف واألحزاب المعاصرة,

وهو من موالياد مديناة الخليال بفلساطين, وهاو عاالم مان خريجاي األزهار, وصااحب كتااب هكاذا : ( عبد القديم زلوم2)
هب واألحاااااازاب الموسااااااوعة الميساااااارة فااااااي األديااااااان والمااااااذا ,وكتاااااااب األمااااااوال فااااااي دولااااااة الخالفااااااة ُهااااااِدَمت  الخالفااااااة

  .301 1 ,مانع بن حماد الجهينياشراف د.المعاصرة,
  .301 1د مانع بن حماد الجهيني اشراف الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة, :انظر( 3)
 .2 ص , م1985 -ه 1045 نشر, بلد بدون طبعة, رقم بدون التحرير, حزب( 0)
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 ثانيًا: األفكار والمعتقدات:

في البلدان المناداة بإقامة الخالفة تقوم غايتهم على استئناف الحياة اإلسالمية عن طريق   .1
 , ويتم توصيل الدعوة إلى البلدان غير اإلسالمية. اإلسالميةالعربية أواًل ثم الخالفة 

واالعتماد  تثقيف سياسيالميزة الرئيسة التي يتصف بها الحزب هي التركيز الكبير على   .2
ًا, ويحرص الحزب أشد عليها في إيجاد الشخصية اإلسالمية أواًل واألمة اإلسالمية أخر 

 الحرص على تنمية هذه الناحية لدى المنتسبين إليه.
 فقط.السياسي و يركز الحزب على إعادة الثقة باإلسالم عن طريق العمل الثقافي   .3

ثم الفكري,  االنقالبثم  الصراع الفكري, ,يقسم الحزب مراحل عملية التغيير إلى ثالث مراحل .0
 .باالعتماد على غيرهم بطلب النصرة كامالً  األمة, تسلماً  ون عن طريقتسلم زمام الحكم, ويك

, وتكررت المدة تاريخ تمسيسه للوصول إلى الحكم حدد الحزب أواًل مدة ثالثة عشر عامًا من  .5
 ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث على الرغم من مضي المدتين.

: "وال توجد ي نشراتهالحزب ف يغفل الحزب األمور الروحية وينظر إليها نظرة فكرية إذ يقول  .6
ه حاجات وغرائز ال بد من بل اإلنسان في ؛في اإلنسان أشواق روحية ونزعات جسدية

 ". إشباعها
ومن يعتقد هذا  ,يحرم الحزب على أعضائه االعتقاد بعذاب القبر وبظهور المسي  الدجال  .1

 في نظرهم يكون آثمًا.
ألن ذلك لديهم من  ,عن المنكريرى زعماء الحزب عدم التعرض لألمر بالمعروف والنهي   .8

معوقات العمل المرحلي ا ن, فضاًل عن أن األمر والنهي إنما هما من مهمات الدولة 
 (1)اإلسالمية عندما تقوم.

 ثالثًا: موقف الشيخ عبد الله عزام من حزب التحرير:
ذا كتب الشيخ عبد اهلل عزام في حزب التحرير من اجل ان يكشف زيف من يتستر به        

 الدين, وأن منهجهم يتعارض مع منهج الشيخ عبد اهلل عزام. 
  والتي منها: حزب التحرير ارتكب عدة أخطاء منهجيةأن اعتبر الشيخ عبد اهلل عزام 

 لبناء الشخصيةالفكر في جميع خطواته, واعتبره الوسيلة الوحيدة  اعتمد حزب التحرير .4
نهاضها في العقل وحده, ويرى الحزب ان انحطاط المسلمين  اإلسالمية, وأن دعوة األمة وا 

                                                 

-302 1د مانع بن حماد الجهيني اشراف الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة, :انظر( 1)
 .http://www.saaid.net/feraq/mthahb/18.htm ,م2412 9 21, االنترنت , الخميس, 300
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يكمن في ضعفهم الفكري, وأن أسباب انهيار الدولة اإلسالمية ايضًا ضعف فكري, وأن 
الوصول إلى الحكم هو فقط بالفكر, واعتمد أسلوب الجدل في نشاطاته بدون فائدة, مما جعل 

 (1)وبين الناس.الهوة تزداد بينه 

ن حزب التحرير اعتمد على منهج التشكيك في الحركات اإلسالمية الموجودة واألصيلة التي إ .3
وزرعوا البلبلة في أفكار  ,ال يستطيعون قيام دولة اإلسالم, ويتهمونهم بالفشل وأنهم سبقتهم
  (2)ويكتنف الغموض واإلبهام الذي يحيط بقيادته. ,الناس

 ,منفرد وغلوهم فيه أدى إلى ضعف شديد في الجانب الروحاني اهتمامهم بالفكر بشكل .4
فمهملوا  ,مما أدى إلى انحسار مفهوم الروح لدي أفراد الحزب ,باإلضافة على جوانب أخرى
أصب  الواحد و  يوحرُ  فَ وأصب  لدي أفراد الحزب ضع ,القلب يالنوافل والتي من شمنها أن تحي

وعدم االلتزام التام بمحكام  ,كريم والحديث الشريفف الصلة بالقرآن اليمن أفراد الحزب ضع
 (3).نهم ومن اشد دعاتهم يترك الصالةيوليس غريبًا أن تجد من ب ,اإلسالم

أنه  (0).أمين شنار يقوليبين الشيخ عبداهلل عزام مدى الخراب الذي وصل إليه حزب التحرير,   .1
, وكان يقيم في بيروت النبهاني الشيخ تقي الدينعندما خرج من السجن ذهبت إلى رئيس الحزب 

واحد من أول أسبوع  08فقلت له: " يا فضيلة الشيخ ظاهرة وتجربة ال خطم فيها وال مواربة 
.. والسبب كما أظن أننا ال نعلمهم القرآن وال السنة وال نربيهم .أعلنوا براءتهم من الحزب الهدام 

تجربة, وندخل القرآن والسنة وحياة على الصلة باهلل, فهل لنا أن نتعظ من هذه العبرة وال
الصحابة في منهاجنا الدراسي, والتربية الليلية وقيام الليل وغير ذلك, قال اسمع يا أمين:  أنا 

 (5).ال تتلف لي الشباب" ال أريد دراويش

ومن األخطاء التي وقع فيها حزب التحرير اعتبروا إقامة شرع اهلل والدولة اإلسالمية ال يحتاج  .9
تثقيف ألعضاء الحزب, ثم يتم التفاعل مع المجتمع لتثقف جماهير الشعب وهذا  أكثر من

يؤدي إلى الصراع الفكري, الذي يؤدي إلى انقالب فكري يهدم األنظمة الموجودة تلقائيًا, هذا 
المنهج حكم عليه بالفشل وانتهاء المدة المتوقعة لتسلم الحكم حيث مضى الحزب قريبًا من 

حدث أي تغير, فهذا أيضًا يتعارض مع السنن اإللهية إلقامة شرع اهلل نصف قرن بدون أن ي

                                                 

 .82-81صم 1981انظر: الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية, صادق أمين,النسخة األخيرة, ( 1)
 . 18انظر: المصدر السابق, ص ( 2)
 .82انظر: المصدر السابق نفسه, ص( 3)
أمين شنار وهو كاتب وأديب وكانت له مقاالت عدة في الصحف األردنية, هو أحد أقطاب حزب التحرير وكان  (0)

لفاات منهجياة فاي يدير أكثر من ثالثين حلقاة مان حلقاات حازب التحريار, واعتقال علاى خلفياة ذلاك, وعنادما وجاد مخا
 . 94في ظالل سورة التوبة عبد اهلل عزام, ص  وهداه اهلل وتبرأ من حزب التحرير, الحزب تركه

 .91في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص  (5)
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فطريق الدعوة شائكة ومحفوفة باالبتالءات والفتن, وقد تطول الطريق وتقصر حسب إرادة اهلل 
َيْأِتُكْم َمَثُل َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا  :تعالى لذلك, ويقول اهلل تعالى: يقول اهلل تعالى

رَّاُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن   ُُِم اْلَبْأَساُء َوالضَّ َمُنوا َمَعُه الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّْت
  (1)(.210البقرة: آيه )َمَتى َنْصُر اللَِّه َأاَل َِنَّ َنْصَر اللَِّه َقِريبي 

كان  بمن الرسول ذاتية للوصول للحكم مستشهد خطًم ر القوة غير لقد اعتمد حزب التحري .1
 (2)يطلب النصرة من القبائل.

وخاصة في األحكام  ,أخطاء كثيرة ومتعددة في نشراته التي نشرها رلقد ارتكب حزب التحري .1
الفقهية الغريبة كل الغرابة عن الحس اإلسالمي والتي منها تجويز عضوية غير المسلم في 

باحة تقبيل ومصافحة المرأة األجنبية وغيرها من األحكام الشاذة والغريبة. ,مجلس الشورى  (3)وا 

 رابعًا: نصيحة الشيخ عبد الله عزام إلى حزب التحرير:
موجهًا نصيحة على قادة وأفراد حزب التحرير:  -رحمه اهلل –عبد اهلل عزام يقول الشيخ        

ي أدعو قادة الحزب أن يتقوا اهلل ويثوبوا إلى فمنن (0)"الدين النصيحة" انطالقا من حديث النبي "
رشدهم فيهجروا هذه األفكار الشاذة والفتاوى المنكرة, ليوقنوا أنهم سيسملون عن مثل هذه الفتاوى 

فكار التي جرت على الناس البالء والدمار, فإلى التوبة ايها اإلخوة األحبة فباب التوبة مفتوح" واأل
ْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه َِنَّ اللََّه َيْغِفُر  قال تعالى: ِِ ُقْل َيا ِعَباِدَل الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِس

 (5)(.53الزمر: آيه )َغُفوُر الرَِّحيمُ الذُُّنوَب َجِميًعا َِنَُّه ُهَو الْ 
  

                                                 

 .80-83انظر: الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية, صادق أمين , ص  (1)
 .80انظر: المصدر السابق, ص  (2)
 .85-80انظر: المصدر السابق نفسه, ص  (3)
 .  82, 91 1صحي  مسلم , كتاب اإليمان, باب بيان أن الدين النصيحة,  (0)
 .142الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية, صادق أمين , ص  (5)
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 المطلب الثاني: 
 جماعة التبليغ والدعوة

 أواُل: تعريف جماعة التبليغ والدعوة:
رشاد منها إلى جماعة          جماعة التبليغ جماعة إسالمية أقرب ما تكون إلى جماعة وعظ وا 
باعها بمن تقوم دعوتها على تبليغ فضائل اإلسالم لكل من تستطيع الوصول إليه, ملزمًة أت ,منظمة

من وقته لتبليغ الدعوة ونشرها بعيدًا عن التشكيالت الحزبية والقضايا منهم جزءًا يقتطع كل واحد 
رهم السياسية, ويلجم أعضاؤها إلى الخروج للدعوة ومخالطة المسلمين في مساجدهم ودورهم ومتاج

لقاء المواعظ والدروس والترغيب في الخروج معهم للدعوة وينصحون بعدم الدخول في  ,ونواديهم, وا 
 (2)(1).الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي أسسها جدل  مع المسلمين أو خصومات مع الحكومات

 ثانيًا: مبادئ جماعة التبليغ والدعوة:
 دعوته, ويحصرون الحديث فيها فيس قرر المؤسس لهذه الجماعة ستة مبادئ جعلها أسا

 وهي: مؤتمراتهم وبياناتهم العامة
 الكلمة الطيبة )ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل(.  .1
 إقامة الصلوات ذات الخشوع.  .2
 العلم والذكر.  .3
 إكرام المسلمين.  .0
 اإلخالص.  .5

 (3) النفر في سبيل اهلل. .6

                                                 

بالهند, تلقى  ها ولد في كاندهلة, قرية من قرى سهارنفور1360اا  1343هو الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي  (1)
لي فيها, ثم انتقل إلى دهلي حيث أتم تعليمه في مدرسة ديوبند التي هي أكبر مدرسة لألحناف في شبه  تعليمه األوَّ

تلقى تعليمه األولى على أخيه الذي يكبره سنًا وهو الشيخ , م1861 -ها 1283ة وقد تمسست عام القارة الهندي
ي فوري واستفاد اتصل بالشيخ عبد الرحيم الرائ, هر العلوم بسهارنفوري مدرسة مظامحمد يحيى الذي كان مدرسًا ف

م , وهو 1903ا  1863,ها 1360ااا 1284أخذ بعض علومه على الشيخ أشرف علي التهانوي , من علمه وتربيته
مانع بن د اشراف  الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة, ,قب لديهم با ) حكيم األمة(المل

  .311 1م, 2441-ه1024حماد الجهيني الطبعة الرابعة, دار الندوة العالمية الرياض 
  311 1د مانع بن حماد الجهيني اشراف  الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة,: انظر (2)
 .69رية, صادق أمين, ص الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بش ,319 1 انظر: المرجع السابق (3)
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 الدعوة:ثالثًا: موقف الشيخ عبد الله عزام من جماعة التبليغ و

يتبين أن الشيخ بين جماعة  -رحمه اهلل –من خالل اطالعي لكتب للشيخ عبد اهلل عزام     
 التبليغ في وجهين اواًل: انتقدهم في المنهج وبين الجوانب السلبية عندهم.

 ثانيًا: إعجابه بسمو أخالقهم.

 :منِجِم غير قادر لقيام مجتمع اسالمي لعدة أسباب :الوجه األول

منتقاادًا موقاف واضا  فااي جماعاة التبلياغ  بيناه فاي كتباه  -رحماه اهلل –لشايخ عباد اهلل عازام ل         
 وذلك من خالل. منهجهم الذي يسيرون عليه

اعتبر أن جماعة التبليغ ليست تنظيمًا بالمواصفات المطلوبة وال تشكل تجمعًا تنظيمياًا لاه خطاة  .1
 وقواهم المنظمة.مدروسة وقادة مؤهلة لمواجهة الشرك والطغاة 

يبين أن عملهم يقتصار علاى المسااجد وتامثيرهم تامثير وقتاي وال يوجاد نظاام واتصاال مساتمر ماع  .2
للتربياااة والمتابعاااة مااان األشاااخاص التاااي تمااات  ناألفاااراد الاااذين تااام اساااتيعابهم, وال يوجاااد محاضااا

 هدايتهم على ايديهم.

اصااار عااان مواجهاااة تحاااديات إنهااام يعتمااادون كثيااارًا علاااى جاناااب الترغياااب والترهياااب, واسااالوبهم ق .3
 األفكار اإللحادية والمادية عمومًا.

لعاال هااذه الجماعااة نشاامت فااي بلااد كالهنااد أغلبيااة سااكانه ماان غياار المساالمين هااي التااي أعطاات  .0
أسااالوبها هاااذا الطاااابع وأبعااادتها عااان اتخااااذ األسااااليب والوساااائل المؤدياااة إلقاماااة حكااام اساااالمي, 

 واعتبرت الجماعة هذا األسلوب بعيد المنال.

إن قوة الباطل ال تفيد معهم موعظة يرق لها قلب السامع ثام تتركاه يجرفاه التياار الضاخم, فالباد  .5
 .من احتضان الفرد وتربيته ومالصقته حتى يصلب عوده

إن بعاادهم عاان السياسااة قااد أوقعهاام فااي مزالااق كثياارة ومنحنيااات خطياارة منهااا مهاجمااة الجماعااة  .6
 (1)لطغيان والفكر المادي الغازي.اإلسالمية في الباكستان, التي تقف في وجه ا

  

                                                 

 .14-69انظر: الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية, صادق أمين, ص  (1)
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 :الوجه الثاني: َعجاب الشيخ عبد اهلل عزام بسمو أخالقِم
وذلاك مان بااب الحاق فاي القاول  ,أفارادهم قلقد انصفهم الشيخ عندما ذكر أنه معجب بامخال        
كثيارًا ماا ياذكرهم فاي لقاءاتاه وخطباه ودروساه بامنهم   -رحماه اهلل – كاان الشايخ عباد اهلل عازام, والنقد

بصااافات  اً فكاااان معجبااا ,وخاصاااة أدبهااام مااع العلمااااء ,أصااحاب أدب رفياااع فاااي معاااامالتهم مااع النااااس
وكاان يارى  ,وترك األهل والتجارة ,افرادهم من اإليثار والتضحية بالوقت والمال والصبر على الدعوة

  (1).فات موجودة في شباب الدعوة  اإلسالميةفيهم خيرًا كثيرا تمنى أن تكون هذه الص

 لاو اساتطعت أن احباذ" :يقول الشيخ عبد اهلل عزام موجهاًا الحاديث لشاباب الادعوة اإلساالمية          
وحباذا لاو سالكنا طاريقهم فاي  ,خذ من التبلياغ أدبهام فاي التبلياغ ,الخير كله من تلك الجماعات تجمع

 ,رون القلوب بمدبهمحاحترام الناس وفي األدب مع العلماء وفي تبليغ الكلمة الطيبة كما يبلغونها فيس
 (2)."ويمتصون كل حسد عليهم

لقد بين أن كثيرًا من الناس يلتفات إلاى عياوبهم دون أن يظهار لاو شايئًا قلاياًل مان حساناتهم,         
إلى عدم االلتفات للعيوب والتطلع للمحاسن مع عادم إنكااره لعياوبهم, لكان باين  ووجه الشباب المسلم

أنهم يمتون بالسكارى من المقاهي إلى المساجد ويمشون معهم نصف الطريق, ودعا الشاباب المسالم 
يصالهم للجهاد ومعسكرات التدريب, وبين أنهم يقطعون  بمن يكملوا الطريق بإمساك أيدي المهتدين وا 

يرًا, والمطلاوب مان شاباب الادعوة اإلساالمية إكماال الطرياق معهام وهاذا مان بااب اإلنصااف شوطًا كب
  (3)في الحق.

: "ما من جماعة إال وفيها عيوب, فإذا عيبين ثالثة -رحمه اهلل –يقول الشيخ عبد اهلل عزام         
 (0)ال" فهذا ال يعني أن تشطب على كل الخير فيها فاترك عيوبهم وخذ محاسنهم من األعم

وضاا  الشاايخ عبااد اهلل عاازام أن جماعااة التبليااغ فيهااا الخياار الكثياار ماان إصااالح الضاااائعين        
والضالين, وانتقد بعض العلماء الاذين يفتاون بمحارباة جماعاة التبلياغ, وطاالبهم بامن يتركاوهم ينقاذون 
الناس من النار ومن أمراض الادنيا, واساتغرب مان بعاض العلمااء الاذين يحرماون العمال فاي جماعاة 

لياااغ والااادعوة, فهاااذه الجماعاااة أنجااازت الكثيااار مثااال هداياااة المالحااادة والمشاااركين, ونقلااات كثيااارًا مااان التب
العصاة إلى الطاعة لرب العالمين, أليس هذا خير, ونقلت الناس من الظلمات إلى النور, وفي ذلاك 

                                                 

 .313-312 1انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام,  (1)
 .11 2المصدر السابق,  (2)
 .93انظر: في ظالل سورة التوبة, عبد اهلل عزام, ص (3)
 .93المصدر السابق, ص (0)
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ال  مئات من األمريكان حيارى ضالين ضائعين أنقذوهم مان الضاالل إلاى الهداياة, تجاد الواحاد مانهم
ياااتقن كلمتاااين لكااان كالماااه يخااارج مااان القلاااب إلاااى القلاااب, ياااا ليااات شاااباب الااادعوة اإلساااالمية يقتااادون 

 (1)بمحاسنهم وأخالقهم وأدبهم.

  

                                                 

 .256- 255انظر: المصدر السابق نفسه, ص  (1)
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 المطلب األول

  موقف الشيخ عبد اهلل عزام من حركة حماس 

مدي حبه وتعلقه بحركة المقاومة اإلسالمية  -رحمه اهلل –لقد أظهر الشيخ عبد اهلل عزام        
حماس, منذ أن أعلن عن ظهورها, وما كان لها من حظ في نفسيته, فحرص على االهتمام 
بمخبارها, ومدحها والدفاع عنها, وتقديم النص  ألبنائها, ومن ثم ألف كتابًا وسماه باسمها هذا يعني 
أنه يكن كل االحترام والتقدير لها, ويعتبرها من صميم حركته األم جماعة اإلخوان المسلمين, التي 

 هو جزء منها.

 أواًل: اهتمام الشيخ عبد الله عزام بحركة حماس:

مااادي اهتماماااه بحركاااة حمااااس فاااملف كتاباااًا  -رحماااه اهلل –الشااايخ عباااد اهلل عااازاملقاااد أظهااار        
عااان تمصااايل حركاااة المقاوماااة اإلساااالمية حمااااس, فعنوناااه باااا "حمااااس  كااال ماااا فاااي جعبتاااه اساااتعرضو 

لتاي جااءت منهاا حمااس وعراقاة أصالها, والذي تحدث فيه عن الجاذور ا " الجذور التاريخية والميثاق
حتى االنتفاضة المباركة, وعرض في الكتاب جهاد المسلمين على مادرار  اب منذ عمر بن الخط

األزمان, وبين أمجاد المسلمين على أرض فلسطين, وباين مواقاف السالطان عباد الحمياد ووقوفاه فاي 
وجاه مطااامع اليهااود, وأسااباب اختياار اليهااود ألرض فلسااطين, وكشااف الماؤامرات التااي حاكهااا اليهااود 

إلساالمية, مان أجال االساتيطان علاى ارض فلساطين, وتحادث عان الوعاود التاي في إسقاط الخالفاة ا
تم تقديمها لليهود كبلفور وغيره, والقي الضوء على جهاد اإلخوان المسلمين في فلساطين, وماا جاري 

انتهت بمن نصبت لهم المشاانق, وتحادث عان ساقوط الضافة الغربياة, وتحادث عان  تلهم من مؤامرا
م وكياااف بااادأت االنتفاضاااة المباركاااة وظاااروف نشااامة حركاااة 1961ي عاااام ذكرياااات العمااال الفااادائي فااا

 (1)حماس في فلسطين.

الذي تحدث فيه عن حماس يحكي جذور حماس وهاي  -رحمه اهلل –إن كتاب عبد اهلل عزام
وعااودة  ,جااذور عريقااة عميقااة أصاايلة, ويحكااي التفاااف الشااعب حولهااا وانحسااار المااد عاان كاال زائااف

ثام قدمتاه لتاي عاشات الجهااد وعايشاته وواكبتاه, ويصور األحاسيس والمشااعر ا ,فطرتها ىالساحة إل
  (2).صورة واقعية

                                                 

  .810-820 1 موسوعة الذخائر, انظر: حماس الجذور التاريخية والميثاق, عبد اهلل عزام, (1)
 .66الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص  :انظر (2)
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بادأ جهااد  بهذه الكلمات بدأ يظهر الشيخ عبد اهلل عزام مدى اهتمامه بحركة حمااس فقاال :"        
ليا التي ثم حصلت عملية جبا ..االنتفاضة بعمليات عسكرية قام بها تنظيم الجهاد في غزة ومناطقها

 ,, ثام تحارك المسالمون وأبنااء فلساطين قاطباةالمخايم انتقاماًا ألخياه داس فيها يهودي أربعة من أبنااء
ساالمية الشاارع إلأبنااء الحركاة ا وبادأ يحارك ,أحمد ياسين رمز صمود الحركاة اإلساالميةالشيخ وقام 

واشاترك فاي هاذا الجهااد جمياع الطبقاات والفئاات مان أبنااء  ..م اهلل أكبارغيرجع أصداء ن ,الفلسطيني
ولكن حركة حماس قد برزت بشاكل مانظم  ,نتفاضةالوبدأت المنظمة تدخل األموال لدعم ا ,فلسطين
بااادأت تساااتحوذ علاااى اهتماااام و  ,ويصااالب عودهاااا ويقاااوى تيارهاااا وأخاااذت تشاااتد يوماااًا بعاااد ياااوم ,واضااا 

عجابهم بسبب التزامها ونظامها , ونحن نرقب ذلاك الياوم الاذي يتحاول فياه الحجار بميادي الجماهير وا 
حماس إلى رصاص, ويتبدل الحجر وتحل القنبلة والبندقية .., ونرقب الياوم الاذي تهتاز األرض مان 

 (1).تحت أقدام اليهود"

في حركة المقاومة اإلسالمية حماس, أنه  -رحمه اهلل –ومما يبين ثقة الشيخ عبد اهلل عزام        
ل في لقاء مع مجاهد, هل االنتفاضة تعد الخطوة األولى! أجاب بمن يهتم بها وبمخبارها: عندما سئ

" إن شاء اهلل إن حماس خطوة على الطريق إن شاء اهلل, ونرجو اهلل أن يفت  لنا األبواب ويرزقنا 
 (2).الشهادة في سبيله"

 ركاااة المقاوماااة اإلساااالميةعلاااى اتصاااال دائااام ماااع ح -رحماااه اهلل –عباااد اهلل عااازامكاااان الشااايخ         
وكاان يعاد  ,حياث كاانوا يوافوناه بمخباار الجهااد أواًل بامول ,حماس عن طرياق اتحااد الطلباة المسالمين

وينصاحهم  ,الشباب الذين لديهم التصااري  ويساتطيعون الاذهاب إلاى فلساطين, ويرسالهم بعاد اإلعاداد
بمن يبقوا في فلساطين وينضاموا إلاى المجاهادين هنااك, وكاان كثيارًا ماا يجماع التبرعاات أثنااء جوالتاه 

ويدعو اهلل دائمًا أن يجعل لاه سابياًل وطريقاًا للجهااد فاي  ,في المدن العربية باسم الجهاد في فلسطين
 .(3 )من أجل تحرير مسرى رسول  ,فلسطين

أخبااااار االنتفاضااااة المباركاااة فااااي فلسااااطين  -رحماااه اهلل –عبااااد اهلل عاااازام وكاااان يتااااابع الشااايخ         
وبااااألخص حركاااة المقاوماااة اإلساااالمية حمااااس, وماااا يحااادث فاااي اإلضااارابات التاااي تعلنهاااا فاااي وجاااه 
االحااتالل, و ذلااك أن شااباب حماااس عناادما يعلنااون إضاارابًا يشااهد مواجهااات وصاادمات بياانهم وبااين 

, وأن شااباب حماااس يقاااتلون اليهااود عاان عقياادة ات وقتلااىل الصااهيوني, ويخلااف إصااابجنااود االحااتال

                                                 

 .853-852  1 موسوعة الذخائر, حماس الجذور التاريخية والميثاق, عبد اهلل عزام, (1)
    .116األسئلة واألجوبة الجهادية, عبد اهلل عزام, ص  (2)
 .65الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد, حسني جرار, ص  :انظر( 3)
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صلبه تدفعهم كي  يتقدموا في الموجهات, بعكس الشاباب التاابع لمنظماة التحريار الفلساطينية, حياث 
     (1)كانوا يعلنون إضرابًا بدون مواجهات وال صدامات ودون أن تقع منهم إصابات وال قتلى.

جهااادي فااي فلسااطين, فيقااول: " توافينااا األنباااء عاان حاادوث وكااان يتطلااع عاان كثااب العماال ال         
اشتباك مسل  فاي شاوارع أكبار مديناة فلساطينية باين ساتة مان الملثماين )المقنعاين(, وغالباًا ماا تطلاق 
هاذه الكلماة علاى الشاباب المساالمين الاذين ينتماون إلاى حمااس, وبااين دورياة مسالحة مان اليهاود, ولاام 

 (2)التي لحقت بشعب اليهود الحاقد.تفص  األخبار عن تفاصيل الخسائر 

 :فلسطيني عاش سنوات على أرض الجهاد في أفغانستان مجاهد يقول: إبراهيم عبد الرحمن        
بعد أن  كان يتابع أخبار المقاومة اإلسالمية في فلسطين وأن الشيخ  قال له,بمن الشيخ عبد اهلل 

مع المقاومة  أنت دورك هناك وكان يقصد أرض فلسطين :تدرب على جميع أنواع السالح 
عداده للمجاهدين في فلسطيناإلسالمية,  , ودعاه إلى الذهاب إلى قطاع غزة لكي يقدم خبرته وا 

 على دعم المجاهدين والمقاومة بمصحاب الخبرات, عزام وهذا من تطلع وحرص الشيخ عبد اهلل
التحاق الناس في صفوف اهلل عزام إعجابه من الشيخ عبد  أبدى (3)للقتال على أرض فلسطين.

 في أمريكا سالمية حماسإلوذلك في مهرجان أقامته حركة المقاومة ا حركة حماس وازدياد شعبيتها,
 روفي المقابل يعلق على التراجع الحاصل في شعبة منظمة التحري ,وحضره ألف وأربعمائة شخص
ويعلق على , ئتين أو ثالثمائةاينة ولم يحضره إال مفي نفس المد اً الفلسطينية بمنهم أقاموا مهرجان
  (0) إلى اهلل. تهذا اإلعجاب بمن الناس عاد

اهتم الشيخ عبد اهلل عزام بشمن حركة حماس في كتبة ففي كتاب ألفه عن الشيخ عدنان         
أحد القادة المجاهدين العرب, ذكر فيها أنه طلب الشيخ عبد اهلل عزام من الشيخ عدنان  (5)التميمي

"ياسر  رالتميمي بالذهاب إلى فنزوال  حيث توجد فيها جالية فلسطينية هناك, وأنهم يحبون أبا عما
                                                 

   . 1421  موسوعة الذخائر, 0انظر: هدم الخالفة وبناؤها, عبد اهلل عزام,( 1)
 . 249 2 موسوعة الذخائر, إلى األبد من القلب إلى القلب عبد اهلل عزام,: حتى ال تضيع فلسطين انظر( 2)
 م.   2411 1 0 بتاريخ( مقابلة إبراهيم عبد اهلل عبد الرحمن 3)
    .183انظر: في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, ص( 0)
حيااث جااده خورشاايد باشااا م فااي القاادس وهااو ماان بياات شاارف ونسااب 1902ولااد الشاايخ تماايم محمااد العاادناني عااام  (5)

واليااًا للقاادس ماان قباال الدولااة اإلسااالمية العثمانيااة انهااي الثانويااة العامااة ثاام  أنهااي الجامعااة ماان القاااهرة كليااة السياسااة 
واالقتصاااد, تعاارف علااى الشاايخ المعاارف مااروان حديااد فااي القاااهرة, عماال فااي شااركة سااعودية, وعناادما باادأ الجهاااد فااي 

هد معااارك مشااهورة فااي أفغانسااتان مثاال معركااة ممساادة األنصااار,عمل علااى دعاام أفغانسااتان هاااجر للجهاااد هناااك, وشاا
م وحدثت 1989 14 18المجاهدين عبر تجواله ورحاله بين الدول اإلسالمية والعربية, توفي بسكتة قلبية في أمريكا 

     .24-11, الطود الشامخ , عبد اهلل عزام, صله كرامات بعد وفاته
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ين عرفات" والمنظمة حبًا كبيرًا, وكان الشيخ عدنان التميمي قد ذهب للحديث عن الجهاد في فلسط
وعن ظهور حركة حماس, دون الحديث عن منظمة التحرير الفلسطينية, وقام بتوجيه الجالية 

 (1)لإلنتماء لحركة حماس, وما خرج من فنزويال إال بعد أن فتت  مركزًا لحماس هناك.

يعتبر الشيخ حركة المقاومة اإلسالمية حماس هي التيار اإلسالمي الموجود في فلسطين         
نفسه والمجاهدين بمن الجهاد في فلسطين بخير ويحتاج إلى تفعيل, وأّن حماس تقوم حيث طممن 

  (2)بمهامها في داخل فلسطين على أكمل وجه.

 ثانيًا: الشيخ عبد الله عزام يمتدح حركة حماس:

 شعرًا في مدح حركة حماس ومن ذلك: -رحمه اهلل –كتب الشيخ عبد اهلل عزام

  .النائمين على قد ما جاءت, فهزت مضاجع"

 ونفحات هبت فمحيت قلوب الغافلين.

 ت, فدوت أصداؤها في ربوع العالمين.وأحداث دمدم

 .وأنوار برقت, أضاءت لها أرجاء فلسطين

 .ً : اهتزت في يد عماد الدين سيفا درة الفاروق 

 .وانبعثت بيمين نور الدين ترساً 

 .وأمضت بيارق نصرها

 .فظللت صالح الدين في فيئها

 .بيبرس وقطز من صفاء وردهاونهل 

  .وتتبعت خطا القسام معالم إقدام السابقين

  .ومن نفس المشكاة اقتبس البنا وفرغلي وأحمد ياسين

 (3)."ونحن على مواصلة المسيرة وسلوك الجادة صممنا وأقسمنا اليمين

                                                 

    .129بد اهلل عزام, صانظر: الطود الشامخ, ع( 1)
    .295 5انظر: في التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, ( 2)
    .189 2موسوعة الذخائر  حتى ال تضيع فلسطين إلى األبد من القلب إلى القلب, عبد اهلل عزام, (3)
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تقاديرًا كبيارًا,  -رحماه اهلل –يقادر الشايخ أحماد ياساين -رحماه اهلل –كان الشايخ عباد اهلل عازام        
وهااو الاازعيم الروحااي لحماااس ولقبااه برمااز الصاامود, وذلااك ماان خااالل اللقاااءات الجماهيريااة التااي كااان 
يلقيها الشيخ في الواليات المتحدة األمريكية, والتي دعاه إليهاا ممثلاو حمااس هنااك, حياث أخاذ يثناي 

ياال ماع أناه ال يساتطيع على الشيخ أحمد ياسين ويمتدحه, بمنه كان نصف مشلول ولكناه حارك األج
أن يتحرك, وهو من وقف في وجه العدو الغاصب اليهود, بسبب الشيخ أحمد ياساين عااد كثيار مان 

  (1)الشباب إلى اهلل, وأنه كان سببًا في تحريك االنتفاضة المباركة التي قضت مضاجع اليهود.

 ثالثًا: الشيخ عبد الله عزام يدافع عن حركة حماس:

أن حماااس هااي الماايالد الجديااد للمااارد اإلسااالمي  -رحمااه اهلل –يخ عبااد اهلل عاازاماعتباار الشاا        
ويااالت العلمانيااة  يالفلسااطين بعاادما ذاق الشااعب ,وهااي الممثاال للمقاومااة الحقيقااة فااي أرض فلسااطين

تحرك  ,وعندما ظهرت حماس وأعلنت أنها فرع من فروع اإلخوان المسلمين  واالشتراكية, والشيوعية
ا هااذا النااور الساااطع المتمثاال بمقاومااة حماااس فااي ئااو كة عربيااة وغربيااة ماان أجاال أن يطفالعااالم بمشااار 

والادول العربياة باإعالن فهم من حمااس قاام الغارب ومن شدة خو , فلسطين وجهاد االنتفاضة المباركة
, وبااادون أرض تقااايم شااارعيتها ,دولاااة فلساااطينية علاااى أراضاااي تاااونس بااادون ساااالح تااادافع عااان نفساااها

مان قادوم  اً ورعبا اً خوفا األول مان إعاالن الدولاة سات وأربعاون دولاة غربياة وعربياةواعتارف فاي الياوم 
يقااااف االنتفاضاااة المباركاااة,اإلسااالم المتمثااال بحركاااة المقاوماااة اإلساااالمية حمااااس ساااقاطها وا  وفاااي  , وا 

المقابل تحرك الغرب بدعم من اليهود مان أجال رفاع توصاياتهم للادول العربياة للقضااء علاى اإلخاوان 
   (2).والضغط على حماس من قبل اليهود لعدم ظهورها ,حماس مالتي تقوم بدع, المسلمين

وممااا يؤكااد مااا يعرفااه الشاايخ عبااد اهلل عاازام ماان إعااالن العااداء لحركااة حماااس فااي فلسااطين         
فااروق الشارع فاي صارح وزيار خارجياة ساوريا  سالمية حمااس,عندما أعلن ميالد حركة المقاومة اإلو 

ولكاان أذرعهااا فااي داخاال مصاار واألردن  إن حماااس رأسااها فااي داخاال فلسااطين, ": هقولااذلااك الوقاات ب
  (3).فيجب أن نكسر أرجلها وأيديها في مصر واألردن من أجل أن يضعف الرأس ونضعف حماس"

 سويوضا  أن حماا ,كان الشايخ عباد اهلل عازام يادافع عان حركاة حمااس بكال أشاكال الادفاع        
وأن شااباب حماااس   ,سااالميةإلهااا ممياازون فااي التربيااة اءَ وأن أبنا ,يتملااك نصااف الشااعب الفلسااطين

قباال عااامين ماان و  ,يعااانون لاايس ماان المحتاال الصااهيوني فحسااب باال ماان منظمااة التحرياار الفلسااطينية

                                                 

   . 1421 0 موسوعة الذخائر, انظر: هدم الخالفة وبناؤها, عبد اهلل عزام, (1)
    .214-269انظر: األسئلة واألجوبة الجهادية, عبد اهلل عزام, ص  (2)
    .214-269األسئلة واألجوبة الجهادية, عبد اهلل عزام, ص  (3)
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أكثار والياوم تملاك حمااس  ,المنظماة تمتلاك الشاعب والشاارع الفلساطيني تكان ,انطالق حركة حماس
نظمة التحرير تثور لشعورها أن البساط سوف يسحب مان مما جعل ممن نصف الشعب بل وزيادة, 

التاي تعارض  والمضاايقات االعتاداءاتوكثارت  ,شاباب حمااس  فقام أتبااع المنظماة بمواجهاة ,تحتها
فكاان  ,فاي داخال الساجون مان قبال منظماة التحريار وخاصاة ,حماس في بداياة االنتفاضاةشباب  لها

وأن ماان , أنهاام أصااحاب مباادئ وعقياادة مبينااً  ماااسدور الشايخ عبااد اهلل عازام رفااع معنويااات شاباب ح
وأوعاز عان سابب عادم  ,أن يكره أصحاب المبادئ الزائفة صعود حركاة المقاوماة اإلساالمية يالطبيع

إلاى أن فات  دخول بعض شباب منظمة التحرير وانضمام العلمانيين إلى حماس في بداية انطالقتها 
مكانياتهااا أقاال ماان منظمااة وحماااس ال يوجااد لااديها سااالح مثاال المنظمااة لهااا سااالح داخاال فلسااطين,  وا 

 (1)التحرير في ذلك الوقت.

 رابعًا: الشيخ عبد الله عزام ينصح شباب حماس:

 ,حماس صبغة المجاهدينحركة يريد أن يصبغ أبناء  هأن ته يرىوصي على المتطلع       
عدادهم  من  اً وقد وجه كثير , والثقافية والعلمية والحركيةمن جميع النواحي الروحية واإليمانية وا 

 .عشرة وصية تسعإلى  حيث وصل عدد النصائ  التي كتبها في كتابه ,ب حماسنصائحه لشبا

  :وصايا ألبناء حماس
 ا ألبناء حماس والصحوة اإلسالمية.وصاي: "يقول الشيخ عبد اهلل عزام 

ياك والرياء .1   .عليك بإخالص النية وصدق الطوية وا 

 عليك بتالوة جزء من القرآن الكريم. .2

 احفظ من القرآن يوميًا. .3

 عليك بمذكار الصباح والمساء .0

  .( أدعية الطعام واللباس والخروج والمسجد والمنامت)الممثورا ةداوم على أذكار اليوم والليل .5

 (.رياض الصالحين)وكتاب  (مختصر الطبري)أو  (الجاللين)احتفظ بتفسير صغير مثل   .6

 .المنهج الحركي للسيرة النبوية ) لمنير الغضبان( اقرأ كتاب .1

 .)لمحمد الكاندهلوي( اقرأ حياة الصحابة  .8

  .اقرأ كتاب فقه السنة لسيد سابق .9

                                                 

    994 0موسوعة الذخائر, انظر: ذكريات فلسطين, عبد اهلل عزام, (1)



287 
 

 .للدكتور محمد نعيم ياسين هقرأ كتاب اإليمان أركانه ونواقضا .14

 .وعليك بكتاب التاريخ ألحمد شاكر .11

 .كعلى خطيئت احفظ لسانك وابكِ  .12

وسااعيد  ,وآل قطااب ,سااالمية خاصااة حساان البناااإلطااالع فااي الكتااب او ال تضاايع وقتااك ساادى  .13
 ,وأحمد نوفل ,ومحمد فارس ,والمودودي ,وفتحي يكن ,والقرضاوي ,ومصطفى مشهور ,حوى

  .وجاسم مهلهل ,ومحمد أحمد الراشد

 .احفظ أعضاءك من المعاصي يحفظها اهلل لك نشيطة قوية .10

  .تقيال تصاحب إال مؤمنًا وال يمكل طعامك إال  .15

  .ابتعد عن المحرمات خاصة فيما يختص بالنساء .16

 .نم مبكرًا وقم مبكرًا وال تنم بعد الفجر .11

 .عليك بقيام الليل .18

 (1)."بيت النية على الجهاد واستعد له وخذ له أهبته .19

 

                                                 

  .861 1 موسوعة الذخائر, حماس الجذور التاريخية والميثاق, عبد اهلل عزام, (1)
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 المطلب الثاني:
 كة حماس في الشيخ عبد اهلل عزامموقف حر 

, يدرك شهدائهااإلسالمية حماس وقيادتها ووصايا  حركة المقاومةكلمات المتتبع لبيانات ول        
  مدي التقدير واالحترام الذي يملكه الشيخ عبد اهلل عزام في نفوس أبناء وقيادات حركة حماس. 

 أواًل: أصدرت حركة حماس بيانًا في يوم استشهاده:
مناذ  هاساتنكرت اغتيالافقاد  -رحماه اهلل –الشيخ عباد اهلل عازامتمثرت حركة حماس بمقتل لقد         

فمصاادرت بيانااًا لهااذه المناساابة ووضااحت رؤيتهااا اتجاهااه, ومجماال البيااان مااا يلااي مااا  ,اللحظااة األولااى
 يلي: 

ماا  هولكان ألنا ؛مان أبنااء فلساطين هال ألنا اعتبرت حركة حماس الشيخ عبد اهلل شاهيد فلساطين, (1
 (1)بواب.إال عندما غلقت من دونها األ ,غادر موقع الجهاد على أرض فلسطين

تعهاادت حركااة حماااس باامن تواصاال طريااق الجهاااد والمضااي قاادمًا لتحرياار فلسااطين عماااًل بوصااية  (2
ن ألفااا اناااهعلاااى فقد تقاااد حزناااالشااايخ عباااد اهلل عااازام ورفاااع راياااة الجهااااد حتاااى إحااادى الحسااانيين, و 

 (2).خير مثال يحتذي في الجهاد والتضحية والفداء , واعتبرتهالمصاب جلل

أظهرت حركة حماس مكانة هذا الرجل في بيانها وما تملكاه مان مشااعر وأحاسايس قلبياة تجاهاه  (3
ماان أجاال نصاارة المستضااعفين فااي األرض, وأن كلماتااه وكتبااه ومقاالتااه وأنااه حاارص علااى المااوت 

 كانت بمثابة حمم ترمي بلظاها جنود العدو الصهيوني.

بالمشاركة في قتل الشيخ عبد اهلل وجهت حركة حماس أصابع االتهام إلى العدو الصهيوني  (0
 (3)عزام.

 ثانيًا: مدح قيادة حماس عمل الشيخ عبد الله عزام:
  -رحماه اهلل –: فاي خطباة الجمعاة أن الشايخ عباد اهلل عازاميقاولسمعت الادكتور أحماد بحار        

عااان مناقاااب الشاااهيد عااازام  تحااادثو  أحاااد المشااااركين فاااي إنشااااء حركاااة المقاوماااة اإلساااالمية حمااااس,

                                                 

, 94بياااان صاااادر عااان حركاااة حمااااس ياااوم استشاااهاد الشااايخ عباااد اهلل عااازام , نشااار فاااي لهياااب المعركاااة ,العااادد (1)
 .194ه , نقاًل عن الدكتور الشهيد عبد اهلل يوسف عزام شيخي الذي عرفت, محمود عزام, ص1014 0 15
 .189المصدر السابق ص (2)
 .191-194المصدر السابق نفسه, ص (3)
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الصاهيوني ساواء  االحاتاللأن الشهيد كاّرس حياتاه للجهااد ضاد و وسيرته ومسيرته الجهادية الطويلة, 
 (1)خالل تواجده في فلسطين وحتى وصوله إلى أفغانستان.

عبااد اهلل الشاايخ عاان بطولااة فااي قصاايدة لااه  الاادكتور الشااهيد عبااد العزيااز الرنتيسااي ويتحاادث        
ويسااخر ماان الااروس الااذين كساارهم المجاهاادون وهزمااوهم هزيمااًة  ,فااي أفغانسااتان  -رحمااه اهلل –عاازام

 .نكراء, انتهت بخروجهم من أفغانستان إلى األبد
 خسئت جيوش الكفر والطغيان... هذي جيوش الروس جرت عارها 
 ل آلت إلى النسياناااااااااااومناج..  يا جند جورباتشوف أين مطارق

 سلمت من الخذالنفال نصرت وال .... ولت كما وليتمو هرًبا 
 فمصابكم بالخزي والخسران حرًبا على اهلل العزيز أقمت  .. 

 (2).تمييدها للشعب والربان ..  وحماسنا إخواننا قد أعلنت

فااي ذاكاارة قااادة حركااة حماااس فاادائمًا مااا ياارددون  -رحمااه اهلل –لقااد كااان الشاايخ عبااد اهلل عاازام        
يااة الجهاااد مشاارعًة, ففااي ذكاارى استشااهاده تحاادث فيهااا هااذا االساام الااذي لمااع فااي وجاادانهم حاااماًل را

الناااطق الرساامي لحركااة حماااس عبااد اللطيااف القااانوع عاان هااذا العمااالق باامن ذكااراه سااتبقى فااي ذاكاارة 
األجياااال الفلساااطينية وال يمكااان أن تساااقط مااان ذاكااارتهم وأظهااار مكانتاااه فاااي قلاااوب أبنااااء وقاااادة حركاااة 

 (3).فداء هلل أرواحهموأن تكون  مع المحتل المساومة يقبلونال حماس وأنهم ماضون على دربه 

 ثالثًا: ذكر الشيخ عبد الله عزام في وصايا شهداء القسام:
, فاي نفاوس أبنائهااا -رحمااه اهلل –عازامعباد اهلل لشاايخ ا تقاادر وتحتارم مكاناة حركاة حمااسإن         

وحتى في وصايا شهدائها. كما الكثير من قادة  ,عبر العديد من أدبيات حماس ونشراتها ويتبين ذلك
 .تالميذ للشيخ عبد اهلل عزام أنفسهم حماس الذي يعدون

: "وأقاول للعاالم الاذي يعاادي فاي وصايته  -رحماه اهلل –سعيد الحاوتري القسامي الشهيديقول         
: )إن كاان اإلعاداد ره الشاهيد مان قبلاي عباد اهلل عازامشعبنا ويدعم الصهاينة بالماال والساالح ماا ساط

                                                 

 م.2412 2 14جمعة في مسجد الشهيد عبد اهلل عزام في حي الصبرة, بمدينة غزة بتاريخ خطبة  (1)
-http://www.palestineم, موقع فلسطين  2412 5 34انظر: اإلنترنت, الثالثاء  (2)

info.info/arabic/poems/intefada5/intefada2.htm. 

 م موقع الرسالة,2412 5 34انظر: اإلنترنت, الثالثاء  (3)

http://alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=24133 . 

http://alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=24133
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ن كاان الجهااد ضاد  إرهابا فنحن إرهابيون, وان كان الدفاع عن األعاراض تطرفاًا فانحن متطرفاون, وا 
 (1)األعداء أصولية فنحن أصوليون(".

: أصااابحت النااااس إخاااواني و أحبتاااي" : - رحماااه اهلل –فرحاااات فتحااايوصاااية الشاااهيد محماااد          
, إنااه ماان يبعااد عاان دعي بمنهااا تحااب الجنااة وتبتعااد عنهاااتاادعي أنهااا تخاااف ماان النااار وتعماال لهااا وتاا

ال تنظااروا إلااى تلااك اإلغااراءات البخيسااة التااي ال قيمااة لهااا عنااد  ..كتاااب اهلل سيخساار الكثياار الكثياار .
عقاادت صاافقة فااي  .وأنااا شااهوتي الجنااة فاخترتهااا .. ,اهلل عااز وجاال فاامنتم بااين الفااتن وحااب الشااهوات

وأحذركم من البعد عن , اح لتمخري في االنتقام من الخونةالسم وأرجو منكم ,تجارة رابحة وهي الجنة
.. فمنا إن شاء اهلل عند ربي في جناته .فكم من أناس نسوا اهلل فمنساهم أنفسهم  ,كتاب اهلل عز وجل

 -عاوض سالمي  –يحياى عيااش  –عمااد عقال  –عباد اهلل عازام  –سمكون عند ) عز الادين القساام 
 (2)".بالل الغول( –أسامة حلس  – عباس حسن –محمود أبو هنود 

 –هااذا جاازء يسااير ماان مواقااف حركااة المقاومااة اإلسااالمية حماااس تجاااه الشاايخ عبااد اهلل عاازام         
وهناااك كثياار ماان المحاضاارات أقيماات للحااديث عاان جهاااده وتضااحياته فااي أماااكن عاادة,  –رحمااه اهلل 

 وفي جموع غفيرة, وفي محاضرات للمجاهدين في فلسطين.         

 

                                                 

-http://www.palestine, , موقع فلسطينم2412 0 1االنترنت, األحد انظر:  (1)

info.info/arabic/spfiles/suhada_2005/qalqelya/saeed.htm. 

-http://www.palestineم ,موقع فلنط ص 33/4/2342ا ظر: اال تر ت , الثالثاء,  (2)

info.info/arabic/hamas/shuhda/2002/mohamadfarhat/waseyh.htm 
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  الخاتمة
 :النتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث رزهذه هي أب

  أواًل النتائج: 

تشكلت شخصية الشيخ عبد اهلل عزام من خالل الدعوة اإلسالمية والواقع الجهادي الذي عاشه  (1
 في فلسطين واألردن وأفغانستان. 

وقاوم االحتالل الصهيوني والسوفيتي  رتعلق الشيخ عبد اهلل عزام الجهاد منذ صغره حتى كبُ  (2
 سبيل فكرته.ستشهد في او 

 بّين الدكتور عبد اهلل عزام أن الجهاد هو الطريق الشرعي التي يجب على األمة اإلسالمية أن    (3
 تتبناه وتسلكه في تحرير األراضي المسلوبة من األعداء وخاصة فلسطين.

اة الحقيقية والصحيحة التي يريدها اإلسالم, فجمع أعاد الدكتور عبد اهلل عزام لألمة مفاهيم الحي (0
 بين المدرسة والمعسكر, والمسجد والميدان, وربط بين األقوال واألفعال.

ظهر دور الدكتور عبد اهلل عزام الدعوي والجهادي من خالل هذا البحث حتى أصب  منارة  (5
 ي.سامقة, شقت حجب الظالم من قرون, لتنير للسائرين درب الجهاد العالم

إن عقيدة الشيخ عبد اهلل عزام عقيدة سلفية خالصة, وألف مؤلفات بين العقيدة الصحيحة, ودعا  (6
 إلى انتهاج منهج السلف الصال .

اشتراك العدو الصهيوني والشيوعيين وغيرهم من األعداء في قتل روح الجهاد المتمثل بقتل  (1
 الم اإلسالمي.قيادته, ومحاولة طمس الجهاد في نفوس الشباب المسلم في الع

اهتم الدكتور عبد اهلل عزام باإلعداد المعنوي والمادي بدرجة عالية وخاصة في مقاومة  (8
 المحتلين, وصدهم عن التعدي على بالد المسلمين. 

 حرص الدكتور عبد اهلل عزام على العمل الجماعي ألنه هو اساس كل انتصار. (9

جهدًا كبيرًا في اإلصالح بين المجاهدين حرص الشيخ عبد اهلل عزام على توحيد األمة وبذل  (14
 والتعالي عن االختالف والفرقة ونبذ التعصب الحزبي أساس القوة.

الكثير من المبشرات واألدلة النصية كان الدكتور عبد اهلل عزام متفائاًل ومبشرًا واعتمد على   (11
 .لهذا الدينمن القرآن والسنة النبوية ومن والواقع والتاريخ التي تبشر بمن المستقبل 

 نهج منهج جماعة اإلخوان المسلمين في التربية الروحية والمعنوية لبناء الجيل.  (12
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سلك الشيخ عبد اهلل عزام مسلك السلف الصال  في الدفاع عن المسلمين, والوقوف في وجه   (13
 الطغاة.

ت التي بالمال والرجال عبر التبرعادعم الشيخ عبد اهلل عزام المقاومة اإلسالمية في فلسطين   (10
رسالهم للجهاد في فلسطين.  كان يجمعها من الدول العربية واإلسالمية , وتدريب الفلسطينيين وا 

 :ثانيًا: التوصيات

 يجب على الدعاة والعلماء بث ثقافة وفن الدعوة اإلسالمية على المستوى العام. .1

 الواقع.يجب على الدعاة والعلماء أن يكونوا قدوة للشباب في ممارسة الجهاد على أرض  .2

وذلك من خالل التجارب التي ساقها  ,ضرورة العمل إلحياء روح الجهاد في قلوب المسلمين .3
 قادة العمل الجهادي العالمي, أمثال الشيخ عبد اهلل عزام وغيره. 

يوصي الباحث طالب الدراسات العليا في كلية أصول الدين والشريعة والتربية بالتنقيب  .0
عبد اهلل عزام, للخروج بمادة علمية يتربى عليها الجيل  الشيخوالكتابة واالستقصاء في كتب 

  الناشئ.

الشيخ عبد اهلل جمع مؤلفات  يوصي الباحث بمن يكون للجامعة اإلسالمية بغزة السبق في .5
 في بناء الجيل. ها, إليجاد مادة علمية وتربويةونشر  وطباعتهاعزام 

ة لعمل رسالة بعنوان "منهج الشيخ عبد الشريعيوصي الباحث طالب الدراسات العليا في كلية  .6
 .اهلل عزام الفقهي "

 يوصي الباحث طالب العلم والباحثين إظهار جهود علماء اإلسالم المعاصرين.  .1

أن تكون من اهلل وأرجوا  ,هذه هي أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خالل بحثي
ومساهمة متواضعة خ عبد اهلل عزام, لكتب الشيرسالتي هي حلقة من حلقات هذا االستقصاء 

واهلل أسمل أن يعفو عن ذلتي وأن يغفر لي , وتسير على دربه تهألجيال أمتنا لتتربى على سير 
وأن يعلمني بما  ,وان يجعل ذلك في ميزان حسناتي أنا والسامعين ,خطئي وأن ينفعني بما كتبت

إنه سمع قريب مجيب الدعاء, ورحم اهلل  ,وأن يزدني علمًا وعمالً  ,وينفعني بما علمني ,ينفعني
واصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه  ,الشيخ عبد اهلل عزام ورفع درجته في الخالدين

 وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين........       وسلم أجمعين
 الباحث:

 سائد شعبان خليل الدهشان
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 أوال: فهرس اآلهات القرينية
 الصفح  لقمها الس لت اآل  

   ُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم  444 24 الاقر  َيا َأيَُّها النَّاُس اع 

 َاِبِئين  472 22 الاقره ..ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

ًنا  َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحس 
 432 13 الاقر 

 ِوَكَذِلَك َجَعل َناُكم  ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاس  424 413 الاقر 

َسل َنا ِفيُكم  َرُسواًل ِمن ُكم  َيت ُلو َعَلي ُكم  آَياِتَنا َوُيَزكِّيُكم   َكَما َأر 
َمةَ    ..َوُيَعلُِّمُكُم ال ِكَتاَب َوال ِحك 

 443 444 الاقر 

  ُخُلوا ال َجنََّة َوَلمَّا َيم ِتُكم  َمَثُل الَِّذيَن َخَلو ا َأم  َحِسب ُتم  َأن  َتد 
ِلُكم   رَّاءُ ِمن  َقب    .. َمسَّت ُهُم ال َبم َساُء َوالضَّ

 274-223 241 الاقر 

 ٍَوَلو اَل َدف ُع اللَِّه النَّاَس َبع َضُهم  ِبَبع ض...  413 244 الاقر 

 ِرُجُهم  ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيخ 
ِرُجوَنُهم  ِمَن النُّوِر ِإَلى َوالَِّذيَن َكَفُروا  ِلَياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيخ  َأو 

 . الظُُّلَماتِ 
 441 247 الاقر 

 ٍَء َعِليم  431 212 الاقر  َواتَُّقوا اللََّه َوُيَعلُِّمُكُم اللَُّه َواللَُّه ِبُكلِّ َشي 

 ِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأن ِزَل ِإَلي ِه ِمن  َربِِّه َوال ُمؤ 
ُق َبي َن َأَحٍد ِمن  ُرُسِلهِ   ِباللَِّه َوَماَلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه اَل ُنَفرِّ

 474 214 الاقره

 ٍَتِقيم  442 434 آل عمران َوَمن  َيع َتِصم  ِباللَِّه َفَقد  ُهِدَي ِإَلى ِصَراٍط ُمس 

 َِتِصُموا ِبَحب ل  َجِميعًا َوال َتَفرَُّقوااللَِّه  َواع 
 73 -224-431 433 آل عمران

 ُعوَن ِإَلى ال َخي ِر َوَيم ُمُروَن ِبال َمع ُروِف َول َتُكن  ِمن ُكم  ُأمََّة َيد 
َن َعِن ال ُمن َكِر َوُأوَلِئَك ُهُم ال ُمف ِلُحونَ   َوَين َهو 

 431 آل عمران
73-11 -

443-442 

 ِرَجت  ِللنَّاِس َتم ُمُروَن ِبال َمع ُروِف ُكن ُتم  َخي َر ُأمٍَّة ُأخ 
ِمُنوَن ِباللَّهِ  َن َعِن ال ُمن َكِر َوُتؤ   َوتَن َهو 

 441 443 آل عمران

ُكم  َكي ُدُهم  َشي ًئا وقال تعالى:  ِبُروا َوَتتَُّقوا اَل َيُضرُّ ن  َتص  َواِ 
 ِإنَّ اللََّه ِبَما َيع َمُلوَن ُمِحيطَ 

 427 423 آل عمران

 اًل ِن اللَِّه ِكتَاًبا ُمَؤجَّ  447 414 آل عمران َوَما َكاَن ِلَنف ٍس َأن  َتُموَت ِإالَّ ِبِإذ 
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 الصفح  لقمها الس لت اآل  

 ِرَنا َوثَبِّت  َأق َداَمَنا َراَفَنا ِفي َأم  س  ِفر  َلَنا ُذُنوَبَنا َواِ  َربََّنا اغ 
ِم  َنا َعَلى ال َقو   ..ال َكاِفِرينَ َوان ُصر 

 223 417 آل عمران

 َن ٱللَِّه ِلنَت َلُهم  َوَلو  ُكن َت َفّظًا َغِليَظ َمٍة مِّ َفِبَما َرح 
  ...ٱل َقل ب

 437-432 443 آل عمران

  ِمِنيَن ِإذ  َبَعَث ِفيِهم  َرُسواًل ِمن َلَقد  َمنَّ اللَُّه َعَلى ال ُمؤ 
 ...َأن ُفِسِهم  َيت ُلو َعَلي ِهم  آَياِتِه َوُيَزكِّيِهم  

 421 آل عمران
-13- ج

441-233 

 ِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّه َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اص 
 َلَعلَُّكم  تُف ِلُحونَ 

 424 233 آل عمران

 َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن ال ُقر آَن َوَلو  َكاَن ِمن  ِعنِد َغي ِر اهلِل َلَوُجُدوا
َذا َجاَءُهم أَ  ِتالفًا َكِثيرًا, َواِ  ِن ِفيِه اخ  َر ِمَن اأَلم    ..م 

 232 13-12 النناء

 ُتَكلَُّف ِإالَّ َنف َسَك َوَحرِِّض َفَقاِتل  ِفي َسِبيِل اللَِّه اَل
ِمِنينَ  ..ال ُمؤ 

 473 11 النناء

 َدُق ِمَن اللَِّه ِقياًل  233 422 النناء َوَمن  َأص 

 َِوَتَعاَوُنوا  َعَلى ال برِّ َوالتَّق َوى َواَل َتَعاَوُنوا  َعَلى اإِلث م 

َوان..   َوال ُعد 

 2 المائد 

71-13-

434 

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َواب َتُغوا ِإَلي ِه ال َوِسيَلَة  421 34 المائد 

..اً َوِمن َهاجً  ِلُكلٍّ َجَعل َنا ِمن ُكم  ِشر َعة  433 11 المائد 

 ِلَياَء  222 44 المائد  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا ال َيُهوَد َوالنََّصاَرى َأو 

 ِجِد ال َحَراِم ٍم َأن  َصدُّوُكم  َعِن ال َمس  ِرَمنَُّكم  َشَننُن َقو  َواَل َيج 
  ....َأن  َتع َتُدوا َوَتَعاَوُنوا َعَلى ال ِبرِّ َوالتَّق َوى

 442 2 األ عام

  ن َك اللَُّه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َواِ  َسس  ن  َيم  َواِ 
ٍء َقِديرَ  َك ِبَخي ٍر َفُهَو َعَلى ُكلِّ َشي  َسس   َيم 

 472 47 األ عام

 ٍء  233 31 األ عام َما َفرَّط َنا ِفي ال ِكَتاِب ِمن  َشي 

 ٍء  477 432 األ عام  َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكم  اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشي 
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 الصفح  لقمها الس لت اآل  

 ِض َر  ِلَفُكم  ِفي األ  َتخ  ُكم  َوَيس  َعَسى َربُُّكم  َأن  ُيه ِلَك َعُدوَّ
 َفَين ُظَر َكي َف َتع َمُلونَ 

 447 423 األعراف

 َِف َوَأع ِرض  َعِن ال َجاِهِلين  31 199 األعراف ُخِذ ال َعف َو َوأ ُمر  ِبال ُعر 

 َقَتَلُهم  َوَما َرَمي َت ِإذ  َرَمي َت َوَلِكنَّ َفَلم  َتق ُتُلوُهم  َوَلِكنَّ اللََّه
 اللََّه َرَمى

 227 47 األ فال

 ِض َتَخاُفوَن َر  َعُفوَن ِفي األ  ُكُروا ِإذ  َأن ُتم  َقِليَل ُمس َتض  َواذ 
 ...َأن  َيَتَخطََّفُكُم النَّاُس 

 443 22 األ فال

 ُكُر اللَُّه َواللَُّه ُكُروَن َوَيم   444 33 األنفال َخي ُر ال َماِكِرينَ َوَيم 

 َوَقاِتُلوُهم  َحتَّى اَل َتُكوَن ِفت َنَة َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه ِللَِّه َفِإِن
 ان َتَهو ا َفِإنَّ اللََّه ِبَما َيع َمُلوَن َبِصير

 473 33 األ فال

 َاِبِرين ِبُروا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّ  434 12 األ فال َواص 

 َتَطع ُتم  ِمن  ُقوٍَّة َوِمن  ِرَباِط ال َخي ِل  23 األ فال َوَأِعدُّوا َلُهم  َما اس 
421-222-

233-221 

 ِض َجِميًعا َما َر  َوَألََّف َبي َن ُقُلوِبِهم  َلو  َأن َفق َت َما ِفي األ 
  ...َألَّف َت َبي َن ُقُلوِبِهم  َوَلِكنَّ اللََّه َألََّف َبي َنُهم  

 224 23  فالاأل

 ِلَياُء َبع ٍض ِإالَّ تَف َعُلوُه َتُكن  ِفت َنَة َوالَِّذيَن َكَفُروا َبع ُضُهم  َأو 
ِض َوَفَساَد َكِبيرَ  َر  ِفي األ 

 13 73 األ فال

 َِجِد ال َحَراِم َكَمن  آَمن  َأَجَعل ُتم  ِسَقاَيَة ال َحاجِّ َوِعَماَرَة ال َمس 
ِم  ِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل اللَّهِ ِباللَِّه َوال َيو   ..ا  

 414 23-43 التوبة

 ِخِر َواَل ِم ا   ِمُنوَن ِباللَِّه َواَل ِبال َيو  َقاِتُلوا الَِّذيَن اَل ُيؤ 
َم اللَُّه َوَرُسوُلُه َواَل َيِديُنوَن ِديَن ال َحقِّ  ُموَن َما َحرَّ  ُيَحرِّ

 442-444 23 التوبة

  ُيِريُدوَن َأن  ُيط ِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَمف َواِهِهم  َوَيم َبى اللَُّه ِإالَّ َأن
َسَل َرُسوَلُه  *ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلو  َكِرَه ال َكاِفُروَن  ُهَو الَِّذي َأر 

 ..  ِبال ُهَدى َوِديِن ال َحقّ 
 443 33-32 التوبة

 َسَل َرُسوَلُه ِبال ُهَدى َوِديِن ال َحقِّ ِلُيظ ِهَرُه َعَلى ُهَو الَِّذي َأر 
ِرُكونَ   الدِّيِن ُكلِِّه َوَلو  َكِرَه ال ُمش 

 441 33 التوبة
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 الصفح  لقمها الس لت اآل  

 ِخَرِة ِإالَّ َقِليَل  477 31 التوبة َفَما َمَتاُع ال َحَياِة الدُّن َيا ِفي ا  

 أَلََعدُّوا َلُه ُعدَّةً َوَلو  َأَراُدوا ال ُخُروَج 222-427 12 التوبة 

 ِمُنوَن َمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكم  َوَرُسوُلُه َوال ُمؤ  َوُقِل اع 
 ...َ َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم ال َغي ِب َوالشََّهاَدِة 

 213 434 التوبة

 َحي َنا ِإَلي َك َهَذا َسَن ال َقَصِص ِبَما َأو  ُن َنُقصُّ َعَلي َك َأح  َنح 
 ال ُقر آَن 

 232-233 3 يوسف

 َر ِبر  َفِإنَّ اللََّه اَل ُيِضيُع َأج  ِإنَُّه َمن  َيتَِّق َوَيص 
ِسِنينَ   ال ُمح 

 421-427 33 يوسف

 ُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى  234 431 يوسف َبِصيَرةٍ ُقل  َهِذِه َسِبيِلي َأد 

 َتَمَل ِدَيَة ِبَقَدِرَها َفاح  َأن َزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَساَلت  َأو 
ُل َزَبًدا َراِبًيا َوِممَّا ُيوِقُدوَن َعَلي ِه   .. .ِفي النَّاِر السَّي 

 441 47 الرعد

 َهُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َين َفُع َبُد َفَيذ  ُكُث ِفي َفَممَّا الزَّ النَّاَس َفَيم 
َر ضِ   األ 

 12 47 الرعد

 ِر اللَِّه ِر اللَِّه َأاَل ِبِذك  الَِّذيَن آَمُنوا َوَتط َمِئنُّ ُقُلوُبُهم  ِبِذك 
 َتط َمِئنُّ ال ُقُلوبُ 

 243 21 الرعد

 ُخُلوَن َعَلي ِهم  ِمن  ُكلِّ َباٍب َساَلَم َعَلي ُكم   *َوال َماَلِئَكُة َيد 
ُتم  َفِنع َم ُعق َبى الدَّارِ   ..ِبَما َصَبر 

 427 21-23 الرعد

 ِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمن  َهاٍد َلُهم  َعَذاَب ِفي  *َوَمن  ُيض 
ِخَرِة َأَشقُّ   ..ال َحَياِة الدُّن َيا َوَلَعَذاُب ا  

 444 31-33 الرعد

  َُت َأن  أ ِرَك ِبهِ ُقل  ِإنََّما ُأِمر  ُبَد اللََّه َواَل ُأش   443 32 الرعد  ..ع 

 ِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى الر ِكَتاَب َأن َزل َناُه ِإَلي َك ِلُتخ 
ِن َربِِّهم  ِإَلى ِصَراِط ال َعِزيِز ال َحِميدِ   النُّوِر ِبِإذ 

 443 4 ابراه م

 ََّسل َنا ِمن  َرُسوٍل ِإال ِمِه ِلُيَبيَِّن َلُهم  َوَما َأر   ِبِلَساِن َقو 

 

 423 1 ابراه م

 َأَلم  َتَر َكي َف َضَرَب اللَُّه َمَثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة
ُلَها ثَاِبَت َوَفر ُعَها ِفي السََّماِء  ِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن * َأص  ُتؤ 
ِن َربَِّها  …ِبِإذ 

 411 24-21 ابراه م
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 الصفح  لقمها الس لت اآل  

 َِلُموا َأنََّما ُهَو ِإَلَه َواِحَد  َهَذا َباَلَا ِللنَّاِس َوِلُين َذُروا ِبه َوِلَيع 
َل َبابِ   َوِلَيذَّكََّر ُأوُلو األ 

 443 42 ابراه م

  َل ِإَلي ِهم َر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ َوَلَعلَُّهم  َوَأن َزل َنا ِإَلي َك الذِّك 
 َيَتَفكَُّرونَ 

 232 11 الن ل

 َع َوال َبَصَر َوال ُفَؤاَد َواَل َتق ُف َما َلي َس َلَك ِبِه ِعل َم ِإنَّ السَّم 
ُئوالً   ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعن ُه َمس 

 233 32 اإلسراء

 ُعوَن َيب َتُغوَن ِإَلى َربِِّهُم ال َوِسيَلَة َأيُُّهم  ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيد 
َمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك  ُجوَن َرح  َأق َرُب َوَير 

ُذوًرا  َكاَن َمح 

 421 47 اإلسراء

َشى  َفُقواَل َلُه َقو اًل َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأو  َيخ 

 

 432 11 طه

 ُبوِر ِمن  َبع ِد َض َيِرُثَها َوَلَقد  َكتَب َنا ِفي الزَّ َر  ِر َأنَّ األ  الذِّك 
اِلُحونَ   ِعَباِدَي الصَّ

 447 434 األ ا اء

 ََمًة ِلل َعاَلِمين َسل َناَك ِإالَّ َرح   442 437 األ ا اء َوَما َأر 

 ٍتَِقيم ُع ِإَلى َربَِّك ِإنََّك َلَعَلى ُهًدى ُمس   441-443 27 ال ج َواد 

ُبُدوا َربَُّكم  َواف َعُلوا  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُجُدوا َواع  َكُعوا َواس  ار 
 ال َخي َر َلَعلَُّكم  تُف ِلُحونَ 

 442 77 ال ج

 اِلَحاِت َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمن ُكم  َوَعِمُلوا الصَّ
ِض  َر  ِلَفنَُّهم  ِفي األ  َتخ   ..َلَيس 

 447 44 النور

 ُكُر ِلَنف ِسِه  ث 13 النمل َوَمن  َشَكَر َفِإنََّما َيش 

 ُعُروَن ًرا َوُهم  اَل َيش  َنا َمك  ًرا َوَمَكر  َفان ُظر   *َوَمَكُروا َمك 
َمِعينَ  َمُهم  َأج  َناُهم  َوَقو  ِرِهم  َأنَّا َدمَّر   َكي َف َكاَن َعاِقَبُة َمك 

 444 44-43 النمل

 َقاَل ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعل ٍم ِعن ِدي 437 71 القصص 

 َِض ُكلٌّ َلُه َقاِنُتون َر   471 22 الروم َوَلُه َمن  ِفي السََّماَواِت َواأل 

  ِفط َرَت اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلي َها اَل تَب ِديَل ِلَخل ِق اللَِّه
َلُمونَ َذِلَك الدِّيُن ال َقيُِّم  َثَر النَّاِس اَل َيع   َوَلِكنَّ َأك 

 443 33 الروم
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  اَلَة َوأ ُمر  ِبال َمع ُروِف َوان َه َعِن ال ُمن َكِر َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
ُُمورِ  ِم األ  ِبر  َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمن  َعز   َواص 

 434-422 47 لقمان

 ََّمى َفِإن َم ال ِقَياَمِة َأع  ُشُرُه َيو   241 23 األحزاب َلُه َمِعيَشًة َضن ًكا َوَنح 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقو اًل َسِديًدا.. 432 73 األحزاب 

 يَ  ُغُدوَُّها َشه َر َوَرَواُحَها َشه َر َوَأَسل َنا َلُه َوِلُسَلي َماَن الرِّ
ِن َربِّهِ    ..ِ َعي َن ال ِقط ِر َوِمَن ال ِجنِّ َمن  َيع َمُل َبي َن َيَدي ِه ِبِإذ 

 471 43-42 ساأ

َمن  َكاَن ُيِريُد ال ِعزََّة َفِللَِّه ال ِعزَُّة َجِميًعا 411-471 43 فاطر 

 ِرَك ال َقَمَر ُس َين َبِغي َلَها َأن  تُد   474 13 يس ..اَل الشَّم 

 ِكَتاَب َأن َزل َناُه ِإَلي َك ُمَباَرَك ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِه...  443 23 ص 

 ٍَرُهم  ِبَغي ِر ِحَساب اِبُروَن َأج   433-427 43 الزمر ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ

   َرُفوا َعَلى َأن ُفِسِهم  اَل تَق َنُطوا ِمن ُقل  َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأس 
َمِة اللَّهِ    .. َرح 

 274 43 الزمر

 ٍَء َوِكيل ٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشي   477 22 الزمر اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشي 

 َِلِصيَن َلُه الدِّيَن َوَلو  َكِرَه ال َكاِفُرون ُعوا اللََّه ُمخ   431 41 غافر َفاد 

 َد اللَِّه َحقٌّ َفِإمَّا ِبر  ِإنَّ َوع  ُنِرَينََّك َبع َض الَِّذي َنِعُدُهم  َفاص 
َجُعونَ   َأو  َنَتَوفََّينََّك َفِإَلي َنا ُير 

 424 77 غافر

 َسُن َقو اًل ِممَّن  َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل َوَمن  َأح 
ِلِمينَ   ِإنَِّني ِمَن ال ُمس 

 434 33 فصلت

 َء َوُهَو ال  سَِّميُع ال َبِصيرُ َلي َس َكِمث ِلِه َشي 
 73 44 الشورى

  َتِقيٍم نََّك َلَته ِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمس   443 42 الشورى َواِ 

 ِِم ِمَن الرُُّسل ِبر  َكَما َصَبَر ُأوُلو ال َعز   34 األحقاف ...َفاص 
424-432-

421 

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن ال ُقر آَن َأم  َعَلى ُقُلوٍب َأق َفاُلَها 
 

 232 21 م مد

 َداُدوا ِمِنيَن ِلَيز  ُهَو الَِّذي َأن َزَل السَِّكيَنَة ِفي ُقُلوِب ال ُمؤ 
ِض َوَكاَن  َر  ِإيَماًنا َمَع ِإيَماِنِهم  َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت َواأل 

 اللَُّه َعِليًما َحِكيًما

 444 1 الفت 

 ََوة ِمُنوَن ِإخ   224 43 ال جرات ِإنََّما ال ُمؤ 
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  ِِيَمان  ج 11 الحجراتَبِل اللَُّه َيُمنُّ َعَلي ُكم  َأن  َهَداُكم  ِلإل 

ٍل ِإالَّ َلَدي ِه َرِقيَب َعِتيد  474 41 ق َما َيل ِفُظ ِمن  َقو 

 َُقُكم  َوَما ُتوَعُدون  471 22 الذاريات َوِفي السََّماِء ِرز 

 ِن َساِن ِإالَّ َما َسَعى َف ُيَرى  *َوَأن  َلي َس ِلإل  َوَأنَّ َسع َيُه َسو 
َفى  * َو  َزاُه ال َجَزاَء األ   َوَأنَّ ِإَلى َربَِّك ال ُمن َتَهى *ثُمَّ ُيج 

 477 12-33 النجم

 ن َساَن  )الرحمصَعلََّمُه ال َبَيانَ  *َخَلَق اإل ِ
3-1 

 
432 

 َسل َنا ُرُسَلَنا ِبال َبيَِّناِت َوَأن َزل َنا َمَعُهُم ال ِكَتاَب َوال ِميَزاَن َلَقد  َأر 
 ...ِلَيُقوَم النَّاُس ِبال ِقس طِ 

 447 24 ال ديد

 َكُبَر َمق ًتا  *َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم تَُقوُلوَن َما اَل َتف َعُلوَن
 ِعن َد اللَِّه َأن  تَُقوُلوا َما اَل تَف َعُلونَ 

 432 3-2 الصف

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأن ُفَسُكم  َوَأه ِليُكم  َناًرا... 423 2 الت ريم 

 ٍنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيم  31 1 القلم …َواِ 

  ِبر  432-424 7 المدثر َوِلَربَِّك َفاص 

 َل ِإالَّ َقِلياًل  *َيا َأيَُّها ال ُمزَّمُِّل َفُه َأِو ان ُقص   *ُقِم اللَّي  ِنص 
 ِمن ُه َقِلياًل 

 244 4-4 المزمل

 َِإن  ُكلُّ َنف ٍس َلمَّا َعَلي َها َحاِفظ 474 1 الطارق 

 َِلِصيَن َلُه الدِّين ُبُدوا اللََّه ُمخ   431 4 الا نة ُحَنَفاءَ  َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيع 

  ِر ٍر  *َوال َعص  ن َساَن َلِفي ُخس  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا  *ِإنَّ اإل ِ
ب ر اِلَحاِت َوَتَواَصو ا ِبال َحقِّ َوَتَواَصو ا ِبالصَّ  َوَعِمُلوا الصَّ

 73 3-4 العصر
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 ثانياا : فهرس األحادهث النبوهة
 لقا الصفح  الحع ث م

 38 (إن خياركم أحاسنكم أخالقا )  .1
 38 (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا)  .2
 84 ....(أوصيكم بمصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب)   .3
 38 (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا)  .0
 38 ( درك بحسن خلقه درجة الصائم القائمإن المؤمن ليُ )  .5
 243 ....(أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا)  .6

 13 )إذا كان ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم(  .1

8.  
ن أمتي سيبلغ ) إن اهلل زوى لي األرض , فرأيت مشارقها ومغاربها, وا 

 ...(ملكها ما زوي لي منها
441 

 13 والفرقة عذاب()الجماعة رحمة   .9

 224 (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)   .14

 274 )الدين النصيحة(  .11

12.  
فقلنا : يا رسول اهلل , أتخاف علينا ونحن , أحصوا لي كم يلفظ اإلسالم )

, : إنكم ال تدرون لعلكم أن تبتلوائة إلى السبعمائة   قال اما بين الستم
 (يصلي إال سراً قال : فابتلينا حتى جعل الرجل منا ال 

434 

 243 (إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه)  .13

إن اهلل رفيق يحب الرفق, ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف, )  .10
 (على ما سواه وما ال يعطي

431 

 11 إن البركة مع الجماعة  .15

16.  
سبيل اهلل ما بين إن في الجنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين في )...

 ..(الدرجتين كما بين السماء واألرض
414 

 441 (إن اهلل يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)  .11

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهلل, فمن قال: ال إله إال اهلل )  .18
 (عصم مني ماله ونفسه, إال بحقه  وحسابه على اهلل

424 
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 لقا الصفح  الحع ث م

 431 ..(إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شانه)  .19

24.  
نما المرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى اهلل ) إنما األعمال بالنية, وا 

 ...(ورسوله, فهجرته إلى اهلل ورسوله
431 

 222 )انما تقاتلون بمعمالكم...(  .21

ن عبد حبشي, فإنه من يعشأوصيكم بتقوى اهلل والسمع )  .22  232 ..(والطاعة, وا 

23.  
بشر هذه األمة بالسناء, والرفعة, والنصر, والتمكين في األرض, فمن )

 (عمل منهم عمل ا خرة للدنيا, لم يكن له في ا خرة نصيب
441 

20.  
تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها, ثم )

 ...(منهاج النبوة, فتكون ما شاء اهلل أن تكونتكون خالفة على 
441-441 

 413-232 (رباط يوم في سبيل اهلل خير من الدنيا وما عليها)  .25

26.  
 يفرق أن يريد أو الجماعة فارق رأيتموه فمن هنات و هنات بعدي ستكون)

 إن و الجماعة مع اهلل يد فإن فاقتلوه كان من كائنا محمد أمة أمر
 (يركض الجماعة فارق من مع الشيطان

11 

21.  
ياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنين  ,)عليكم بالجماعة وا 

 (أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
13 

28.  
عجبا ألمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك ألحد إال للمؤمن إن )

ن أصابته ضراء صبر فكان   (خيرا لهأصابته سراء شكر فكان خيرا له وا 
477-434 

 11 )فإن البركة مع الجماعة (  .29

 224 وما يوجد من الدقل ما يمالء به بطنه(  )لقد رأيت نبيكم  .34

31.  
)لينقضن عرى اإلسالم عروة عروة, فكلما انتقضت عروة تشبث الناس 

 (بالتي تليها, وأولها نقضا الحكم, وآخرها الصالة
14 

32.  
الحق, ال يضرهم من خذلهم, حتى ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على )

 (يمتي أمر اهلل وهم كذلك
441 

33.  
ال تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض , حتى يخرج الرجل بزكاة ماله )

 (فال يجد أحدا يقبلها منه , وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا
441 

30.  
ما من مولود إال يولد على الفطرة فمبواه يهودانه أو ينصرانه أو  )

 (يمجسانه
443 
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 لقا الصفح  الحع ث م

 38 (ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق )  .35
 224 )ما شبع آل محمد من طعام ثالثة ايام حتى قبض(  .36
 181 (ما اغبرت قدما عبد في سبيل اهلل فتمسه النار)  .31
 431 ..(الرفق, يحرم الخير من يحرم)  .38

39.  
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب )

 (عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل هإلي مما افترضت
243 

 ث (من ال يشكر اهلل ال يشكر الناس)  .04

ِر النََّعمِ َواللَِّه أَلَن  َيه ِدَي اللَُّه ِبُهَداَك َرُجاًل َواِحًدا َخي َر )  .01  441 (َلَك ِمن  ُحم 

02.  
والذي نفسي بيده ال يكلم أحد في سبيل اهلل واهلل أعلم بمن يكلم في سبيله )

 (إال جاء يوم القيامة واللون لون الدم والري  ري  المسك
414 

 13 )يد اهلل مع الجماعة(  .03
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 ثالثاا: فهرس األعالم المترجم لهم
 الصفح  اال ا م

 434 اهلل عبد الرحمنابراهيم عبد   .1

 412 ابن قيم الجوزية  .2

 271 أمين شنار  .3

 414 برهان الدين رباني بن محمد يوسف  .4

 213 تميم محمد العدناني  .5

 272 تقي الدين النبهاني  .6

 411 حسن البنا  .7

 34 شفيق أسعد عبد الهادي  .8

 71 عبد العزيز بن عبد اهلل آل باز  .9

 272 عبد القديم زلوم  .11

 412 الرسول سيافعبد رب   .11

 74 )الندوي(علي أبو الحسن   .12

 32 فريز جرار  .13

 413 قلب الدين حكمتيار  .14

 414 النووي محي الدين أبو زكريا يحيى  .15

 71 محمد بن صال  بن محمد بن سليمان آل عثيمين  .16

 272 محمد إلياس الكاندهلوي  .17

 71 محمد ناصر الدين بن الحاج األلباني  .18

 433 الرحمنمحمد الحسن أبو عبد   .19

 34 محمود سعيد عزام  .21
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 رابعاا: فهرس المصادر والمراجع.
  :القر ن الكريم

 :المصادر كتب الشيخ عبد اهلل عزام
 ,, بيشاور باكستانمكتب الخدماتاألولى, عبد اهلل عزام الطبعة إتحاف العباد بفضائل الجهاد: .1

 .م1994-ه1011

 العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل عزام.أذكار الصباح والمساء,موسوعة الذخائر  .2

اإلسالم ومستقبل البشرية, موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل  .3
 عزام.

-ه1013األسئلة واألجوبة الجهادية: عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, بيشاور باكستان,  .0
 م.1992

 الذخائر العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل عزام. إعالن الجهاد, موسوعة .5

عبد اهلل عزام, رسالة التخرج من الليسانس, في الشريعة نحالل الزواج في الفقه والقانون, ا .6
  م, بإشراف الدكتور عبد الرحمن الصابوني.1961-ه 1386اإلسالمية, في عام 

عزام الطبعة األولى, نشر مركز عزام اإلعالمي , عبد اهلل آيات الرحمن في جهاد األفغان .1
 م.1993-ه1010بيشاور باكستان , 

-ه1011,مكتب الخدمات, بيشاور باكستان, بشائر النصر, عبد اهلل عزام الطبعة الثانية .8
  . م1994

ن اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل تهذيب العقيدة الطحاوية, موسوعة الذخائر العظام فيما أثر ع .9
 عزام.

 يمة قتل النفس المسلمة , عبد اهلل عزام, بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.جر  .14

-ه1014جهاد شعب مسلم , عبد اهلل عزام, الطبعة الثانية, مركز عزام اإلعالمي, بيشاور,  .11
 .م1994

الطبعة األولى, مركز عزام اإلعالمي, بيشاور, لعالم اإلسالمي , عبد اهلل عزام, حاضر ا .12
 م.1995-ه1016
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موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن  تضيع فلسطين لألبد من القلب إلي القلب, حتى ال .13
  اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل عزام.

 ,بيشاور باكستان ,عبد اهلل عزام الطبعة الرابعة, نشر مركز عزام اإلعالميالحق بالقافلة,  .10
 بدون تاريخ الطبعة.

اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل فيما أثر عن حكم العمل في جماعة,موسوعة الذخائر العظام  .15
 عزام.

حماس الجذور التاريخية والميثاق: موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد  .16
 عبد اهلل عزام.

خط التحول التاريخي: عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, نشر مركز عزام اإلعالمي بيشاور,  .11
  .م1995-ه1015

ع والنشاار, اإلساالمية طرياق الخااالص د.صاادق أماين, الطبعاة األولااى, دار الادعوة للطباالادعوة  .18
 .م1993-ه1010

الدفاع عن أراضي المسلمين: عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, مركز عزام اإلعالمي, بيشاور,  .19
 .م1989-ه1049

عبد اهلل : دالالت الكتاب والسنة على األحكام من حيث البيان واإلجمال والظهور والخفاء .24
م, وتم نشره  في كتاب 1912-ه1029هذا الكتاب عبارة عن رسالة الدكتوراه عام عزام, 

 م.2441-ه1021الطبعة األولى, بيشاور باكستان, مركز الشهيد عزام اإلعالمي, 

الذبائ  واللحوم المساتوردة عباد اهلل عازام, الطبعاة األولاى, نشار مركاز عازام اإلعالماي بيشااور.  .21
 م.1992-ه1013

, بيشاور ولى, مركز الشهيد عزام اإلعالميعبد اهلل عزام, الطبعة األالسرطان األحمر,  .22
 م.1994-ه 1014 باكستان,

 سعادة البشرية, موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل عزام. .23

مي, الطبعة األولى, سلسلة مجلدات لهيب المعركة , عبد اهلل عزام, مركز الشهيد عزام اإلعال .20
 .م1990-ه1010بيشاور باكستان, 

 شهر بين العمالقة, موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل عزام. .25

 م.1992-ه1010الطود الشامخ: عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, بيشاور باكستان,  .26
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ام الطبعة األولى, نشر مركز عزام عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر, عبد اهلل عز  .21
 م.1993-ه1010اإلعالمي بيشاور باكستان , 

 ه. 1011عشاق الحور, عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, مركز عزام اإلعالمي, بيشاور,  .28

العقيدة اإلسالمية وأثرها في بناء الجيل, عبد اهلل عزام , موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن  .29
 هيد عبد اهلل عزام.اإلمام الهمام الش

الذخائر العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل عمالق الفكر اإلسالمي, موسوعة  .34
 عزام.

الطبعة األولى, مركز الشهيد عبد اهلل عزام , فقه اإلجراءات والمرافعات في القضاء اإلسالمي, .31
 م.1995-ه1016 عزام اإلعالمي , بيشاور باكستان,

العالمي, خمسة أجزاء, موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد في التنمر  .32
 عبد اهلل عزام.

مركز الشهيد عزام اإلعالمي, الطبعة األولى,  ,الجهادية والبناء ,عبد اهلل عزامفي التربية  .33
 .م1992-1013بيشاور باكستان 

عزام اإلعالمي,  ألولى, مركز الشهيدفي التربية الجهادية والبناء, عبد اهلل عزام, الطبعة ا .30
 .م1993 -ه 1010بيشاور باكستان,

مركز الشهيد عزام اإلعالمي, بيشاور  عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, ,في التربية الجهادية .35
 م.1992-ه1013باكستان, 

ن, , بيشاور باكستاطبعة األولى, مركز عزام اإلعالميفي الجهاد فقه واجتهاد, عبد اهلل عزام ال .36
 .1993-ه1013

 في السيرة عبرة, موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل عزام. .31

في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, مركز الشهيد عزام اإلعالمي بيشاور  .38
 .م1993 -ه1010باكستان, 

مركز الشهيد عزام اإلعالمي بيشاور  في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, .39
 .م1993-ه1010باكستان, 

في الهجرة واإلعداد, عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, مركز الشهيد عزام اإلعالمي بيشاور   .04
 .م 1993-ه 1010باكستان, 
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في خضم المعركة, عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, مركز الشهيد عزام اإلعالمي, بيشاور  .01
  .م1993 -ه1010باكستان,  

مركز الشهيد عزام اإلعالمي, بيشاور باكستان, ل سورة التوبة, الطبعة الثانية, في ظال .02
 م.1990-ه1010

, نشر وتوزيع مركز الشهيد عزام عبد اهلل عزام, الطبعة الثانية ,في ظالل سورة التوبة .03
 م.1990-ه1010اإلعالمي, 

, بيشاور ز الشهيد عزام اإلعالميولى, مركعبد اهلل عزام, الطبعة األوأحداث: قصص  .00
 م.1994 باكستان,

 , بيشاور باكستان,ولى, مركز الشهيد عزام اإلعالميالطبعة األالقواعد الفقهية, عبد اهلل عزام , .05
 .م1996

, م اإلعالميكلمات من خط النار األول, عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, مركز الشهيد عزا .06
 .1993-1013بيشاور باكستان,

   عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, نشر مكتب الخدمات, باكستان, الممثورات بثوب جديد,  .01
 .م1994-ه 1014

-ه1014الممثورات بثوبه الجديد: عبد اهلل عزام  الطبعة األولى, بيشاور باكستان عام  .08
    م.1994

 عبد اهلل عزام.مباحث في الصالة: موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد  .09

 المنارة المفقودة, موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل عزام. .54

 1015نظرات وأضواء على القومية العربية, عبد اهلل عزام, الطبعة األولى, بيشاور باكستان,  .51
 م.1990 -ه
مام الهمام الشهيد عبد اهلل نظرية العقد والكفالة: موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن اإل .52

 عزام.

هدم الخالفة وبناؤها, موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن اإلمام الهمام الشهيد عبد اهلل  .53
 عزام.
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وصية الشيخ: كتب الوصية في بيت الشيخ جالل الدين حقاني , في عصر االثنين يوم  .50
عيد عزام, نوفمبر محمود س ا,ورتبه ا, جمعهم1986-0-21ه الموافق1046-شعبان  -12

 .ه1034م, ذي الحجة 2449

 المراجع:
 .1986, د. محمد زيان عمر , نشر عام أفغانستان احتماالت الحل السلمي احتالل .1

 .1986, د. محمد زيان عمر , نشر عام أفغانستان احتماالت الحل السلمي احتالل .2

محمد صادق  تحقيق,, الحنفي مد بن علي أبو بكر الرازي الجصاصأح, أحكام القرآن .3
 .ها 1045 ,بيروت ,دار إحياء التراث العربي , بدون قم طبعة ,القمحاوي

, دار المعرفة, بدون رقم وتاريخ طبعة, محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, إحياء علوم الدين .0
 .بيروت

, دار المعارف , د. كامل السوافيري1984-1964في فلسطين األدب العربي المعاصر .5
 .م  طبعةالقاهرة, بدون رق

 .األردن عبر العصور,سليمان الصماوي, الطبعة األولى, دار الخليج للنشر والتوزيع ,عمان .6

أساليب الدعوة واإلرشاد, محمد أمين بني عامر, مركز كناري للخدمات الطالبية, عمان,  .1
 م. 1999

 .1989, مطبعة األطلساالستعمار الصهيوني في فلسطين, د. فايز صايغ .8

الطبعة الرابعة, دار  الصافي, الرزاق عبد ترجمة , سييف , آنا قا الماركسية, الفلسفة أسس .9
 بيروت. الفارابي,

أسس في الدعوة ووسائل نشرها, د. محمد عبد القادر أبو فارس,بدون رقم طبعة وتاريخ طبعة,  .14
 األردن عمان.

لكويت, , عبد الرحمن عبد الخالق, بدون طبعة, بدون دار نشر, اأصول الدعوة إلى اهلل .11
 م.1996-ه1016

رادة الكفاحأفغانستان  .12 مركز زايد للتنسيق لسعيد جمال الدين, , محمد ابين نوازع السيطرة وا 
 .م2443, , اإلماراتوالمتابعة

 .1990 ,, دار الفكر اإلسالميأفغانستان, يوسف عمر قوش, الطبعة األولى .13

تحقيق محمد , تيمية الحرانيأحمد بن عبد الحليم بن , األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .10
 .جدة ,مكتبة المدني, بدون رقم وتاريخ طبعه, جميل غازي
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, الطبعة األولى, بن كثير الدمشقي, تحقيق علي شيريالبداية والنهاية, أبو الفداء إسماعيل ا .15
 .م1998-ه1048دار إحياء التراث العربي, 

العاجز و أ.محمد سلمان , الطبعة  تاريخ الفكر التربوي ونظام التعليم في فلسطين , د. فؤاد  .16
 .1991األولى مطبعة المقداد غزة,

, دار الشروق للنشر والتوزيع, فلسطين, د. تيسير جبارة الطبعة األولى تاريخ فلسطين, .11
1998. 

تثبيت أفئدة المؤمنين بذكر مبشرات النصر والتمكين, د. سيد بن حسين العفاني, الطبعة  .18
 م.2442-ه1022القاهرة, اذ بن جبل, الثانية, مكتبة مع

, دار أجنا دين للنشر التربية الوطنية, د. عبد السالم نجادات ورنا سعد الحمود, الطبعة األولى .19
 .والتوزيع ,األردن

التطور الثقافي في األردن وفلسطين في القرن العشرين, د. عودة أبو عودة , مؤتمر كلية  .24
 .ا داب الرابع

 ,ود سالم عبيدات, الطبعة األولى, د. محمشرينلقرن العالتطور الحضاري في األردن خالل ا .21
 .ه1011-م 1994, دار عمار للنشر والتوزيع األردن

الطبعة  ,, نبيل أيوب بدران1961-1908طيني التعليم والتحديث في المجتمع العربي الفلس .22
 ., مركز األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية1919األولى, 

 الشعراوي, دار أخبار اليوم  بدون رقم طبعة وتاريخ طبعة. , محمد متولىتفسير الشعراوي .23
وتخريج أحمد محمد  ,الطبري, تحقيق, محمود محمد شاكر , محمد بن جريرتفسير الطبري .20

 شاكر ,الطبعة الثانية, مكتبة ابن تيمية, القاهرة.
الطبعة تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء اسماعيل بن عم بن كثير, المحقق سامي سالمه,   .25

 م.1999-ه1024الثانية, دار طيبة للنشر,

 المحقق: سامي بن محمد سالمة ,أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرتفسير القرآن العظيم,  .26
 م.1999 -ها 1024,دار طيبة للنشر والتوزيع ,الثانية الطبعة

 م.1981,, يوسف القرضاوي, الطبعة الحادي عشر, مؤسسة الرسالة,  بيروت ثقافة الداعية .21
سوار عكا, , دار األفلسطين خالل االنتداب البريطاني, عدنان أبو غزالة الثقافة القومية في .28

 , بدون رقم طبعة .مؤسسة الثقافة الفلسطينية

 .أبو جعفر بن جرير الطبري , جامع البيان في تمويل القرآن .29
حقيق أحمد الجامع ألحكام القرآن, محمد بن أحمد بن أبو بكر شمس الدين القرطبي, ت .34

براهيم أطفيش, الطبعة الثانية, دار الكتب المصرية, القاهرة,   م.1960-ه1280البردوني وا 
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, د. إسماعيل احمد ياغي, بدون رقم طبعة, دار المريخ ذور التاريخية للقضية الفلسطينيةالج .31
 .م1983للنشر, الرياض. 

 م.1990-ه1015م, جند اهلل ثقافة وأخالقًا, سعيد حوى, الطبعة األولى, دار السال .32

, مؤسسة ناديا الحركة الطالبية الفلسطينية الممارسة والفاعلية, عماد غياظة, الطبعة األولي .33
 .م2444, رام اهلل, والنشرللطباعة 

 م.1985 -ه 1045 نشر, بلد بدون طبعة, رقم بدون التحرير, حزب .30
مركز اإلمارات للبحوث , أبها دكسيت, اكل القومية والعرقية في باكستاندراسات عالمية المش .35

   .والدراسات أبو ظبي
الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها, أحمد غلوش بدون رقم طبعة, دار الكتاب المصري القاهرة  .36

 م.1981-ه1399بيروت, –

د.صادق أمين, الطبعة األولى, دار الدعوة للطبع والنشر,  ,الدعوة اإلسالمية طريق الخالص .31
 .م1993-ه1010

 م.1981مية فريضة شرعية وضرورة بشرية, صادق أمين,النسخة األخيرة, الدعوة اإلسال .38

الدعوة اإلسالمية في القرن الحالي, محمد الغزالي, الطبعة األولى, دار الشروق, القاهرة,  .39
 م.2444-ه1021

 الدعوة اإلسالمية,عبد الرزاق نوفل, مطبعة دار الشعب, القاهرة, بدون رقم وتاريخ طبعة. .04

الثانية,  أصولها ووسائلها وأساليبها,د.يحيى علي الدجني,الطبعة الدعوة إلى اهلل .01
 م.2441-ه1028أفاق,

الدعوة إلى اهلل تعالى في ضوء الكتاب والسنة, حسن مسعود الطوير,الطبعة األولى, دار  .02
 قتيبية, بيروت.

-1032الدكتور الشهيد عبد اهلل يوسف عزام شيخي الذي عرفت, محمود سعيد عزام,  .03
 م.2411

سكان فلسطين ديموغرافيًا وجغرافيًا, د. حسن عبد القادر صال  , الطبعة األولى, دار الشروق  .00
 .1985,األردن, 

 ,بشار عواد معروف المحقق ,ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني, سنن ابن ماجه .05
 .م1998ها , 1018, األولى الطبعة, بيروت, دار الجيل

: د. بشار عواد المحقق, أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي, يرالجامع الكبسنن الترمذي  .06
 . م1998الطبعة : الثانية , دار العرب اإلسالمي ا بيروتو  ,بيروت ,دار الجيل, معروف
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شرح العقيدة الواسطية, محمد بن صال  العثيمين, الطبعة األولى, دار البيان الحديثة, القاهرة,  .01
 م. 2445-ه1026

محمد بن خليل حسن هّراس )المتوفى: , الواسطية, ويليه ملحق الواسطيةشرح العقيدة  .08
دار  الطبعة الثالثة, ,علوي بن عبد القادر السقاف ,ضبط نصه وخرَّج أحاديثه, ها(1395

 .ها 1015, الخبر, الهجرة للنشر والتوزيع

طن , بدون رقم طبعة, دار الو محمد بن صال  بن محمد العثيمين, شرح رياض الصالحين .09
 ه.1026للنشر, الرياض,

الشهيد عبد اهلل عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد , حسني أدهم جرار, دار الضياء للنشر  .54
 .م1990والتوزيع ,عمان,

م, 1993ه 1015الشهيد عزام بين الميالد واالستشهاد, د. فايز سعيد عزام, الطبعة األولى ,  .51
   نشر وتوزيع مركز الشهيد عزام في بيشاور باكستان.  

, محمد عبد اهلل العامر, مكتبة دار رجل الذي ترجم األقوال إلى أفعالالشيخ عبد اهلل عزام ال .52
 م.1994البيان, الكويت,

لجامع المسند الصحي  المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه ا ,صحي  البخاري .53
المحقق , عبد اهللمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو , وسلم وسننه وأيامه

 .ها1022,  دار طوق النجاة, الطبعة  األولى, محمد زهير بن ناصر الناصر
 الدين ناصر محمد: , تمليف(الكبير الفت ) وزيادته الصغير الجامع صحي  الجامع )صحي  .50

 م.1988 , ها1048: الثالثة سنة:  اإلسالمي بيروت, الطبعة األلباني, المكتب
المسلمين,حسين بن محمد بن علي جابر, الطبعة الثانية, دار الوفاء, الطريق إلى جماعة  .55

 م.1981-ه1048المنصورة.

 .1998, لندن, محسن محمد صال  , الطبعة الثالثة, الطريق إلي القدس .56

عبد اهلل عزام أحداث ومواقف, د. عدنان علي رضا النحوي, الطبعة األولى, دار النحوي  .51
   .1990السعودية ,للنشر والتوزيع , 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم , عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .58
-ها1049المملكة العربية السعودية,  ,دار ابن كثير, دمشق, بيروت ,الطبعة الثالثة ,الجوزية
  .م1989

ن ضياء , محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين, أكرم بعصر الخالفة الراشدة .59
 العمري, بدون رقم وتاريخ طبعة,مكتبة العبيكان.
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شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد , العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية .64
, بدون  المحقق: محمد حامد الفقي, ها(100الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 

 .بيروت –دار الكاتب العربي , تاريخ طبعةرقم و 

محمد مطلق عساف, مؤسسة الوراق للنشر, عمان ة وأساليبها, محمود محمد حمودة و فقه الدعو  .61
 .2444-ه1021األردن, 

بيان نويهض الحوت, الطبعة األولي, دار  -الحضارة  -الشعب –القضية  -فلسطين  .62
 م.1991 االستقالل للدراسات والنشر, بيروت,

     .1961طبعة خاصة ونشرت في بيروت,فلسطين تاريخ وعبر ومصيرًا, شفيق الرشيدات,  .63
في ظالل القرآن, سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي, الطبعة السابعة عشر, دار الشروق,  .60

 ه. 1012القاهرة,  -بيروت
القاموس المحيط, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي, توثيق يوسف الشيخ البقاعي,  .65

 م.1995-ه1015دار الفكر, بيروت, 

بعة , الط, د. محسن محمد صال 2441القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى سنة  .66
 .م2442,األولى, مركز اإلعالم العربي

 م. 2444لسان العرب, لإلمام الفضل جمال الدين إبن منظور,الطبعة األولى, بيروت لبنان, .61

يم أبراش , الطبعة األولى, هالمجتمع الفلسطيني  التطور التاريخي والبناء االجتماعي , د. إبرا .68
2446. 

الباز  مجموع الفتاوى, تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس, المحقق أنور .69
 .م2445 -ه1026 ,, الطبعة الثالثةعامر الجزار, دار الوفاء–

, محمد بن سعد الشويعر ,أشرف عليهعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز , مجموع فتاوى بن باز .14
 بدون رقم وتاريخ طبعه.

-ه1022الطبعة األولى, دار الدعوة,اإلسكندرية, مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا, .11
 م.2442

مجموعة فتاوى ومقاالت منتنوعة, التوحيد وما يلحق به, عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز, جمع  .12
شراف محمد بن سعد الشويعر, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ب الرياض, بدون رقم طبعة, وا 

 .م1992 -ه1013

ياك نستعين .13 ن سعد محمد بن أبي بكر بن أيوب ب,مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
دار  الطبعة: الثالثة, ,المحقق: محمد المعتصم باهلل البغدادي ,شمس الدين ابن قيم الجوزية

 .م1996 -ها  1016 ,بيروت –الكتاب العربي 
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, منهجية شاملة لتاريخ الدعوة واصولها ومناهجها وأساليبها الدعوة دراسةالمدخل إلى علم  .10
ووسائلها ومشكالتها في ضوء النقل والعقل, محمد أبو الفت  البيانوني, الطبعة األولى, مؤسسة 

 م.1991-ه1012الرسالة, بيروت, 

 دار وري,النيساب الحاكم عبداهلل أبو عبداهلل بن محمد: تمليف الصحيحين, على المستدرك .15
: تحقيق األولى,: الطبعة م,1994 - ها1011 - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر

 .عطا القادر عبد مصطفى

, محمد يوسف تان بعنوان التعليم في أفغانستانمستقبل أفغانستان, وقائع ندوة مستقبل أفغانس .16
الباكستانية في فترة من , إسالم أباد حت إشراف معهد الدراسات السياسيةعلمى, عقدت الندوة ت

 .1988مارس -21-22

 مؤسسة: النشر دار الشيباني, عبداهلل أبو حنبل بن أحمد: تمليف حنبل, بن أحمد اإلمام مسند .11
 .مصر – قرطبة

, جامعة الشعوب اإلسالمية 1984-1919المشاكل األفغانية وتطورها في المحافل الدولية  .18
 .أفغانستانوالعربية الجمعية التمسيسية مكتب 

مع شيخنا ناصر السنة والدين, محمد ناصر الدين األلبااني, تامليف علاي الحلباي, دار المنهااج  .19
 الطبعة األولى. مصر,

المعجم الوسيط : قام بإخراجه مجموعة من العلماء, أحمد حسن الزيات, إبراهيم مصطفى,  .84
 , دار الدعوة,, تركياميةلطبعة الثانية المكتبة اإلسالحامد عبد القادر, محمد على النجار, ا

 م.1912-ه1392
قام بإخراجه مجموعة من العلماء, أحمد حسن الزيات, إبراهيم مصطفى, المعجم الوسيط,  .81

-ه1392, تركيا, لطبعة الثانية المكتبة اإلسالميةحامد عبد القادر, محمد على النجار, ا
 م.1912

, بدون رقم وتاريخ طبعة, يم مصطفىقام به مجموعة من العلماء, ومنهم إبراهالمعجم الوسيط,  .82
 .دار الدعوة

موسوعة أعالم الفكر اإلسالمي, إشراف وتقديم أ.د محمود حمدي زقزوق,القاهرة, بدون رقم  .83
 م.2441-ه1028طبعة, 

 .م1999الموسوعة العربية العلمية, الطبعة الثانية , مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع , .80

لندوة العالمية للشباب ا ,المؤلف ,لموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ا .85
 .دار الندوة العالمية ,إشراف: د. مانع بن حماد الجهني ,اإلسالمي

 .النكبة الفلسطينية والفردوس المفقود , أ.عارف العارف .86



315 
 

, مكتبة الطالب الجامعي, غزة الثامنةالطبعة  الرقب, الفكري, د. صال  والغزو المعاصر واقعنا .81
 م.2445-ه1026 خانيونس, عام

  الوسائل الدعوية, أحمد بن عبد العزيز الحمدان, بدون تاريخ ورقم الطبعة. .88

 م.2442والدة األفغان العرب, عبد اهلل أنس, الطبعة األولى, دار الساقي, بيروت لبنان, .89

  

 المجالت
الشيخ عبد اهلل عزام , نشر في لهيب المعركة  بيان صادر عن حركة حماس يوم استشهاد .1

 ه.1014 0 15,  94,العدد

مجلة اإلسالم اليوم , مجلة دورية تصدر عن المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم الثقافية  .2
,  , مطبعة النجاح الجديدة , الدار البيضاء, رجب 2إيسيسكوا , كل ستة أشهر,  العدد 

 م.1980ه, إبريل 1040
ه 1391,  11مجلة الدعوة , اللغة العربية في باكستان , ظهور أحمد أظهر,  العدد  .3

 .م رئيس التحرير, صال  عشماوي اإلسكندرية 1911
, تصدر عن جمعية اإلصالح االجتماعي الكويتي, بعنوان من 903مجلة المجتمع ,عدد  .0

  ربيع 29لثالثاء قتل الدكتور عبد اهلل عزام , رئيس التحرير , د.إسماعيل الشطي , ا
 م.1989 نوفمبر 28ه الموا فق 1014األول 

 ه. 1014السنة العاشرة جمادي األول  61-66مجلة الموقف العدد  .5

مجلة حولية الجامعة اإلسالمية العالمية , تطوير اللغة العربية في باكستان , د مظهر  .6
م رئيس 1990ه ,1015معين, العدد الثاني, تصدر عن الجامعة اإلسالمية العالمية عام 

 .هيئة التحرير , د .حسين حسان
 م 1989-11-21, في  6345مجلة القبس الكويتية  العدد  .1

, 225, ومجلة المسلمون عدد22ه ص1014, رجب  60مجلة الجهاد ,عدد .8
 ه.1014 5 3

 شبكة المعلومات الدولية َنترنت: 
1) http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc07.asp?DocI

D=49652&TypeID=7&TabIndex=3.   

2) http://ar.wikipedia.org/wiki/   .  

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc07.asp?DocID=49652&TypeID=7&TabIndex=3
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc07.asp?DocID=49652&TypeID=7&TabIndex=3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
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3) http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc07.asp?DocID=

50480&TypeID=7&TabIndex=3 

4) http://www.palestine-

info.info/arabic/poems/intefada5/intefada2.htm 

5) http://alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=24133 

6) http://www.palestine-

info.info/arabic/spfiles/suhada_2005/qalqelya/saeed.htm. 

7) \http://www.palestine-

info.info/arabic/hamas/shuhda/2002/mohamadfarhat/waseyh.htm 

 مقابالت شفويًا: 
 اتف مع الشيخ الدكتور همام سعيد.اتصال عبر اله .1

 .ابراهيم عبد اهلل عبد الرحمنبلة: مقا .2

 .عزامسعيد عزام محمود  :مقابلة .3
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http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc07.asp?DocID=50480&TypeID=7&TabIndex=3
http://alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=24133
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 خامساا: فهرس الموضوعات.

 الصفح  الم ض ع 

 ب إهداء ........................................................................

 ت وتقدير..................................................................شكر 

 ث المقدمة.......................................................................

 الفصل األول:

 عصر عبد اهلل عزام وحياته

1 

 3 عزام....................................المبحث األول عصر الدكتور عبد اهلل 

 0 المطلب األول : الحياة السياسية...............................................

 5 أواًل: دور االستعمار البريطاني وهيئة األمم  في  قرار التقسيم..................

 6 والفلسطينيين...........................................ثانيًا: ردود فعل العرب 

 1 ....................................................م .1908ثالثًا: نكبة عام 

 8 رابعًا: تولي المملكة األردنية الهاشمية وعزل االنتداب من األردن................

 9 م.......................................... 1956خامسًا: العدوان الثالثي عام 

 14 سادسًا: إنشاء جيش فلسطين و منظمة التحرير الفلسطينية......................

 11 م....................................................1961سابعًا: حرب عام 

 11 ..................المقاومة الفلسطينية وقمعها من الجيش األردنيثامنًا: ظهور 

 12 م...................................................1913تاسعًا: الحرب عام 

 13 ثانيًا: الحياة السياسية في األردن.............................................

 10 أفغانستان...........................................ثانيًا: الحياة السياسية في 

 16 ثانيًا: الحياة السياسية في باكستان.............................................

 11 المطلب الثاني: الحياة الثقافية ................................................

 11 فلسطين..............................................أوال : الحياة العلمية في 

 11 مرحلة االنتداب البريطاني....................................................

 19 م.................................................1908مرحلة ما بعد النكبة 

 19 .................................م........1961التعليم الفلسطيني بعد حرب 

 24 التعليم في الضفة الغربية بعد النكبة..........................................



318 
 

 الصفحة الموضوع 

 ثانيًا: الحياة العلمية في األردن...............................................

21 

 22 أفغانستان.............................................ثالثًا: الحياة العلمية في 

 23 رابعًا: الحياة العلمية في باكستان.............................................. 

 25 المطلب الثالث: الحياة االجتماعية.............................................

 25 .....فلسطين.....................................الحياة االجتماعية في أواًل : 

 26 .....األردن......................................الحياة االجتماعية في ثانيًا : 

 21 ...أفغانستان.....................................الحياة االجتماعية في ثالثًا : 

 28 ..  ..........................................رابعًا : باكستان...................

 34 المبحث الثاني:حياتاه و نشمتاه.................................................

 المطلب األول: اسمه ونسبه وأسرته............................................
31 

 31 ونسبه.............................................................أواًل: اسمه 

 31 والاااااااااااااااااداه.....................................................................

 32 إخوانه.......................................................................

 32 زوجتااااااااااااه.....................................................................

 32 أبناؤه.........................................................................

 30 .المطلب الثاني:نشمتاااه وتربيتاااه................................................

 ..أوال: نشمتاااااااااه................................................................
30 

 30 تميز الشهيد  المبكر..........................................................

 35 التزامه الدعوي منذ  صغره....................................................     

 36 ثانيًا : تربيتااااااااه...............................................................

 36 تربيته بين  أهله..............................................................

 36 مراحل دراسته.................................................................

 38 المطلب الثالث: صفاته وأخالقه...............................................

 39 الذكاء والنبوا وحب العلم......................................................

 39 العاااازة واإلبااااااء................................................................
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 39 الجراءة والشجاعة النادرة......................................................

 04 الترف.......................................................الزهد والبعد عن 

 04 الحلم والصبر والسماحة......................................................

 02 التواضع وحسن االستماع.....................................................

 03 ............................................الكرم والجود....................

 03 ......................................................استشهادهالمطلب الرابع: 

 05 الشيخ عبد اهلل عزام قبيل االستشهاد..........................................

 01 عزام.................................................حادثة استشهاد عبد اهلل 

 09 المبحث الثالث: أعماله ومؤلفاته..............................................

 54 المطلب األول: أعماله.......................................................

 54 الثاني:مؤلفااااته.......................................................المطلب 

 53 أواًل : المؤلفات التي كتبها بيده ..............................................

 53 كتب العقيدة ................................................................

 50 الجهاد.................................................................كتب 

 56 كتب في الفقه...............................................................

 58 كتب األذكار................................................................

 59 .......................................................كتب فكريه...........

 61 كتب متفرقة.................................................................

 62 ثانيًا : المؤلفات التي تم تفريغها عن أشرطة مسجلة...........................

 61 عقياااادته.......................................................المبحث الرابع: 

 68 المطلب األول: اإلقرار بمنهج  السلف الصال .................................

 14 .المطلب الثاني: موافقته لعقائد السلف.........................................

 12 للبدع والخرافات......................................المطلب الثالث: محاربته 

 10 المطلب الرابع: عالقته بعلماء السلف..........................................
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 الرســالةملخص 

ــي نشــر الــدعوة اإلســالميةتناااول الباحااث بالدراسااة  ــدكتور عبــد اهلل عــزام ف , وقااد حاارص جِــود ال
الباحاااث علاااى إباااراز جهاااود عاااالم مااان علماااااء أهااال السااانة والجماعاااة المعاصااارين فاااي نشااار الاااادعوة 
اإلسااالمية فاااي جميااع األقطاااار واألمصااار  وحاولااات ان أسااالط الضااوء علاااى ماانهج ومباااادئ الداعياااة 

 خ عبد اهلل عزام.الشي
 وقد قسمت الدراسة إلى ستة فصول مقسمة إلى مباحث ثم مطالب:  

اسمه ونسبه , و ونشمته, االجتماعية, و الثقافية, و السياسية, عصر عبد اهلل عزام وحياته ل:األو الفصل
 .عقيدته, و استشهاده, و أعماله ومؤلفاته, و صفاته وأخالقه, و وتربيتاااه, وأسرته

  في جماعة موقفه من العمل الدعويو  ,من خالل جماعة , دعوتهمراحل دعوته الفصل الثاني:

 دعوته في فلسطين واألردن وأفغانستان.و 
جهوده  أثرو , وسائل الدعوة, الدعوة أهداف, ووسائلها ومستقبلها أهداف دعوته الفصل الثالث:

 .اهلل عزاممستقبل الدعوة اإلسالمية كما يراه عبد و  ,الدعوية في العالم اإلسالمي
مبادئ الدعوة عند عبد و  ,صفات ومالم  منهجه الدعوي, منهجه في الدعوة إلي اهلل الرابع: الفصل

  .صفات الداعية كما يراها عبد اهلل عزام, و تمثره بغيره من الدعاةو  ,اهلل عزام
روحية جهوده في التربية ال, و جهود عبد اهلل عزام الدعوية في التربية الجهادية :الخامس الفصل

, أفغانستان جهوده في توحيد المجاهدين في, و التدريب العسكريو  جهوده في اإلعداد, و والمعنوية
 أثر جهاده في العالم اإلسالمي.و 

, موقفه من خصوم الدعوة, موقفه من خصوم الدعوة والجماعات اإلسالمية الفصل السادس:
 قفه من حركةمو , و وجماعة الدعوة والتبليغمن حزب التحرير القومية والعلمانية والشيوعية وموقفه 

 .)حماس(المقاومة اإلسالمية

 وفي الختام ذيَّلت البحث بخاتمة تحتوي على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث  
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Abstract  
 

The researcher studied the efforts of Abdullah Azzam to spread out the 

Islamic call and he was keen to highlight the effort of Sunni 

contemporary scientists in all countries. I tried to highlight my study on 

the principles and curriculum of Abdullah Azzam.  

 

I divided this study into six chapters which divided into sections and 

claims. 
 

I. Chapter one: Abdullah Azzam’s age, life, political, cultural, social, 

bringing up family, qualities, moral, work and his death. 

 

II. Chapter two: the stages of his call throw group and his position 

from the group in Palestine, Jordan and Afghanistan. 

 

III. Chapter three: the objectives and the means of Abdullah Azzam’s 

call and his efforts for the Islamic call and Abdullah has seen in 

the Islamic world. 

 

IV. Chapter four: the features and his principles in his call for Allah, 

his influence from others and the qualities of the preachers as he 

seen. 

 

V. Chapter five: his efforts in Al-jihad, spiritual education, preparing 

and military training, unifying Al-mujahedeen in Afghanistan. 

 

VI. Chapter six: his position from his opponent of Islamic group, 

nationalism, secularism and communism, His position of liberation 

party and his position from the Islamic Resistance Movement 

(Hamas). 

The conclusion included the most important results and the 

recommendations which the researcher reached. 
 

 


