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 المطلب األول:
 مه ونسبه وأسرتهـاس 

عبـد  ولـد )١(" -رحمـه اهللا –عـزامبن یوسف بن محمد  مصطفى بن یوسف بن  عبد اهللاهو  "       
م، في قریة سیلة الحارثیة قضاء جنین، في فلسطین في ١٩٤١سنة  -رحمه اهللا  –اهللا یوسف عزام 

، ولعــل الشــهرة التــي حظیــت بهــا هــذه عــزام عائلــة مشــهورة أصــالوعائلــة حــي اســمه حــارة الشــواهنة، 
وكـان صــاحب  ،الشـیخ صــالح محمـود العــزام حیـث كـان عمــدة القریـة ومرجعیتهــاالعائلـة نتیجـة بــروز 

هـذه العراقـة والشـهرة لهـذه العائلـة  توازداد، وهـو خـال الشـهید عبـد اهللا عـزام مكانة عالیة بین النـاس،
ولیــث مــن لیوثهــا، عــرف بــین أقرانــه منــذ صــباه   بطــل مــن أبطالهــابوجــود الــدكتور عبــد اهللا عــزام فهــو 

  )٢(.طهره وصفائه وقربه من اهللا تعالىب

 :والـــــــــــــــــداه
ـــده الوقور،"یوســـف مصـــطفى  ـــة فـــي كنـــف وال تربـــي عبـــد اهللا وترعـــرع فـــي أســـرة ریفیـــة متدین

وكان والده الشیخ یوسف یعمل في فالحة األرض، ویجتهد في عمله  لیربي أبناءه من كـد  )٣(عزام".
لقـد جاهـد فـي فلسـطین ورافـق  )٤(عرقه، وكان رجًال متدینًا ومحافظًا، ویعیش فـي غایـة مـن البسـاطة.

ابنــه فــي الجهــاد فــي أفغانســتان، رغــم كبــر ســنه حیــث كــان البنــه أثــر فــي جهــاده، وقبــل أشــهر مــن 
ـــة وعنـــدما أراد الخـــروج  إلـــى استشـــها د ولـــده عبـــد اهللا عـــاد إلـــى فلســـطین، وٕالـــى بلدتـــه ســـیلة الحارثی

 )٥(أفغانستان لیستكمل جهاده هناك، منعه الیهود من الخروج من فلسطین.

                                                 
م ٢٢/٩/١٩٥٧ولد في عام محمود سعید عزام ابن أخت الشیخ عبد اهللا عزام، م، ١٠/١/٢٠١١مقابلة في  )١(

م، وعمل ١٩٨٥من عام  حاصل علي دراجة الماجستیر  في اإلسالمیات من باكستان، الزم الشیخ عبد اهللا عزام
م، ومدیر مكتب عزام اإلعالمي في باكستان ١٩٨٩م حتى استشهاده عام١٩٨٧مدیر مكتب الشیخ عزام من عام 

 بعد استشهاده.
انظر: الشهید عزام بین المیالد واالستشهاد، د. فایز سعید عزام، الطبعة األولى، نشر وتوزیع مركز الشهید  )٢(

 .  ١م، ص١٩٩٣ه ١٤١٥ عزام في بیشاور باكستان،
 م. ١٠/١/٢٠١١مقابلة، محمود سعید عزام، بتاریخ،  )٣(
 م. ٢٠١١/ ١٠/١محمود سعید عزام، بتاریخ، مقابلة،  )٤(
 .٥٣-٥٢انظر: الشهید عبد اهللا عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد، حسني أدهم جرار، ص  )٥(


