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بیان نعیا للعالمة الداعیة عبدالله عزام

26 تشرین الثاني / نوفمبر 1989 02:05 م

بسم هللا الرحمن الرحيم

{وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون}

 

تنعى حركة المقاومة اإلسالمية (حمـاس) في فلسطين إلى العالم العربي واإلسالمي العالمة الداعية المجاهد

الدكتور عبد هللا عزام الذي قضى شهيدًا هو وفلذتا كبده بعملية اغتيال مدبرة في مدينة بيشاور الباكستانية

يوم الجمعة 24 نوفمبر 1989.

(http://hamas.ps/ar)

القرعاوي یدعو ملواجهة مخططات االحتالل بالقدس 05 سبتمبر
2019

بدران: رهانات االحتالل بتقسیم األقصی خاسرة 05 سبتمبر
2019

حماس: تدنیس االبراهیمي إلرضاء التطرف 04 سبتمبر
2019

2170 انتهاکا إسرائیلیا بالضفةوالقدس خالل آب 03 سبتمبر
2019

قاسم: إجراءات حکومة اشتیة تعمق االنقسام 03 سبتمبر
2019
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انشر عبر

 (https://www.facebook.com/dialog/feed?
app_id=821126294630108&link=http://hamas.ps/ar/post/81&picture=http://hamas.ps/ar/&name=بیان نعیا

للعالمة الداعیة عبدالله عزام&description=بسم الله الرحمن الرحیم {وال تحسبن الذین قتلوا � سبیل الله أمواتًا بل
(redirect_uri=http://hamas.ps/ar&display=popup&أحیاء عند ربهم یرز

 (https://twitter.com/share?text=بیان نعیا للعالمة الداعیة عبدالله
عزام&url=http://hamas.ps/ar/post/81&hashtags=حماس)

https://plus.google.com/share?)
(url=http://hamas.ps/ar/post/81

ولئن كان استشهاد الشيخ المجاهد قريبًا من أرض الجهاد في أفغانستان المسلمة وليس على أرض اإلسراء في

فلسطين التي أحبها وجاهد لتحريرها حين تيسر أمر الجهاد، فإن ذلك عائد إلى الحصار الذي يعاني منه

المجاهدون خارج فلسطين للحيلولة بينهم وين أعداء هللا من بني يهود من جهة، ورمزًا لوحدة الهم اإلسالمي

في كل أنحاء العالم من جهة أخرى. ولقد عرفت أرض اإلسراء الشيخ عزام مجاهدًا صادقًا في (قواعد الشيوخ)

في غور األردن أعوام 68، 69، 70، وقد استشهد الشيخ ونفسه تهفو إلى الجهاد في فلسطين التي بقي معها ومع

مجاهديها بقلبه ولسانه وقلمه، فكتب ـ رحمه هللا ـ كتابه األخير «حمـاس ـ الجذور التاريخية والميثاق» نصرة

إلخوانه في (حمـاس) وحرصًا على إبقاء فلسطين متربعة على عرش قلوب المجاهدين في كل مكان، ولقد قال

الشيخ المجاهد ـ قبل استشهاده ـ في مقالة صحفية معه بأن من أسباب الهجوم عليه شخصيًا: أن اليهود

يعلمون أنني فلسطيني وهم يخشون أن ننقل المعركة إلى بيت المقـدس ـ إن شاء هللا ـ مع جند هللا الذين

خاضوا أشرس المعارك حول جالل آباد وقندهار وسواها من المدن األفغانية.

إن الشيخ المجاهد لم يمت ـ كما ظنت يد الغدر التي امتدت إليه ـ فقد ترك خلفه جحافل من المجاهدين الذين

رباهم على عينه وتركهم أشواكًا في حلوق الكفرة والظالمين.

إن حركة المقاومة اإلسالمية (حمـاس) في فلسطين وهي تحتسب عند هللا شهداءها وفي مقدمتهم المجاهد

الشيخ عبد هللا عزام لتعاهده سبحانه على مواصلة الجهاد لتحرير فلسطين، كل فلسطين، والتي كان تحريرها

من أجل أهداف الشيخ الشهيد وأغلى أمانيه.

رحمه هللا ومن معه رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

حركة المقاومة اإلسالمية  حمـاس

فلسطين

 

26 نوفمبر 1989م

                                     

األکثر قراءة
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تصریح صحفي تثمینًا لرد حزب الله � الجرائم اإلسرائیلیة بلبنان

تصریح حول ما تناقلته وسائل اإلعالم عن قرار قطري بتخفیض الوقود املقدم لغزة

قاسم: تصریحات نتنیاهو تؤکد حجم التحدي الذي یواجهه القضیة الفلسطینیة

حماس تثمن رد حزب الله � جرائم االحتالل بلبنان

http://hamas.ps/ar/post/10961/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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هنیة: دماء شهداء الشرطة حمت غزة من مؤامرة کبیرة

مقاالت الرأي (http://hamas.ps/ar/category/8/مقاالت الرأي)

االعتدال العربي واجتثاث املقاومة

 01, سبتمبر 2019
(http://hamas.ps/ar/post/10958/االعتدال-العربي-واجتثاث-املقاومة)

العبوات الناسفة.. سالح تخشاه (إسرائیل) � الضفة الغربیة

 24, أغسطس 2019
(http://hamas.ps/ar/post/10939/العبوات-الناسفة-سالح-تخشاه-(إسرائیل)-�-الضفة-الغربیة)

من الصحافة (http://hamas.ps/ar/category/4/من-الصحافة)

تحلیل: عملیة "دولیب" تطور مهم � املقاومة و"الجیل" کلمة السر

 25, أغسطس 2019
(http://hamas.ps/ar/post/10941/تحلیل-عملیة-دولیب-تطور-مهم-�-املقاومة-و-الجیل-کلمة-السر)
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 مراقبان: حملة حماس االجتماعیة تفتح اآلفاق لالستماع لوجهة نظر العامة

 17, أغسطس 2019
(http://hamas.ps/ar/post/10917/ مراقبان-حملة-حماس-االجتماعیة-تفتح-اآلفاق-لالستماع-لوجهة-نظر-العامة)

آخر التغریدات

2019-09-06

تواصل معنا

بامکانکم التواصل معنا ومشارکتنا عبر مواقع التواصل االجتماعي



((http://hamas.ps/ar/rss.php  



(/(https://instagram.com/hamasinfo  



/www.youtube.com/channel/UCe3SXdMOBVmJ8XXsjWZAatg  



((https://twitter.com/hamasinfo  



((https://www.facebook.com/hamaasps2

 Media@hamas.ps

 00970592230860

 0097082861678

 Whatsapp: 00970594159090

 Telegram: telegram.me/hamasps

جمیع الحقوق محفوظة ملوقع حرکة املقاومة اإلسالمیة - حماس ©2019
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