
من سير العظماء

ولد العامل اجملاهد الش��يخ الش��هيد يف عام1360ه��/ 
1941م يف بل��دة س��يلة احلارثي��ة، م��ن أعم��ال جن��ني 

بفلس��طني وتلق��ى علوم��ه االبتدائي��ة واإلعدادي��ة 
يف مدرس��ة القري��ة وأكم��ل دراس��ته يف خضوري��ه 
الزراعي��ة يف مدين��ة طولك��رم، وق��د كان مالزًم��ا 
لت��الوة الق��رآن الكري��م كم��ا كان مالزًم��ا ملس��جد 
ع��زام جماه��ًدا ومتعلًم��ا  تنق��ل عب��د اهلل  القري��ة، 
ومعلًم��ا ب��ني فلس��طني واألردن ومصر وباكس��تان، 
ليس��تقر -بع��د ذل��ك-يف أفغانس��تان حمارًب��ا للروس 
ليلقى ربه شهيًدا بعد حياة حافلة باجلهاد والعطاء.

حص��ل الش��يخ عل��ى املاجس��تري يف ع��ام 1969م، ويف 
عام 1971م ذهب الشيخ عبد اهلل إىل مصر لتحصيل 
درجة الدكتوراه وحصل عليها يف عام 1973م، ويف 
مصر وجد الش��يخ لنفس��ه مهمة جهادية أخرى هي 

م��د ي��د املس��اعدة ألس��ر املعتقل��ني م��ن اإلخ��وان عل��ى 
الرغ��م من مضايق��ة املخابرات املصرية له.

ومل��ا ع��اد الش��يخ عب��د اهلل ع��زام إىل األردن عم��ل 
مس��ئواًل لقس��م اإلع��الم ب��وزارة األوق��اف، ف��كان ل��ه 
الفض��ل يف تنش��يط املس��اجد والوع��اظ حي��ث طع��م 
القس��م بطاق��ات ش��ابة ق��ادرة عل��ى الدع��وة، وأص��در 
نش��رات لنش��ر الوع��ي اإلس��المي. ث��م عم��ل مدرًس��ا 
وأس��تاًذا بكلي��ة الش��ريعة يف اجلامع��ة األردني��ة م��دة 
أع��وام م��ن ع��ام 1973م – 1980م، عم��ل  س��بعة 
فيه��ا يف جم��ال الدع��وة والتدري��س، وكان متمي��ًزا 
بطريقته وأسلوبه يف الدعوة إىل اهلل، ولذلك كان 
كث��ري م��ن الش��باب خ��ارج اجلامع��ة حيرص��ون على 
حض��ور حماضرات��ه، وكان ل��ه الفض��ل يف فص��ل 

البن��ات ع��ن البن��ني يف احملاض��رات.

َب��ُه  ��ن َقَض��ى حَنْ ق��ال تع��اىل: ))ِم��َن امْلُْؤِمِن��نَي ِرَج��اٌل َصَدُق��وا َم��ا َعاَه��ُدوا اهللََّ َعَلْي��ِه َفِمْنُه��م مَّ
ُل��وا َتْبِدي��اًل((. ��ن َينَتِظ��ُر َوَم��ا َبدَّ َوِمْنُه��م مَّ

عل��م م��ن أع��الم اجله��اد ش��هدت ل��ه أرض فلس��طني كم��ا ش��هدت ل��ه أرض أفغانس��تان، مل 
يتوق��ف جه��اده عل��ى مح��ل البندقي��ة فق��ط، ب��ل ط��اف ب��الد الع��امل جماه��ًدا بلس��انه ليذك��ر 

املس��لمني به��ذه الفريض��ة الغائب��ة إن��ه الش��هيد عب��د اهلل ع��زام.
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أهم معاركه:
أرض  عل��ى  العملي��ات  بع��ض  يف  الش��يخ  ش��ارك 
املش��روع  معرك��ة  أهمه��ا:  م��ن  كان  فلس��طني 
م��ع  الش��هيد  خاضه��ا  ال��ي  األخض��ر  احل��زام  أو 
اخوان��ه وال��ي ج��رح فيه��ا أب��و مصع��ب الس��وري وق��د 
حصل��ت ه��ذه املعرك��ة يف منطق��ة الغ��ور الش��مالي 
أرض مكش��وفة  5 حزي��ران1970م يف  ، ومعرك��ة 
تص��دوا لدبابت��ني وكاس��حة ألغ��ام وكان موش��يه 
داي��ان وزي��ر الدف��اع اليه��ودي ق��د أرس��ل مراس��اًل 
��ا ليط��وف به��م عل��ى احل��دود،  ��ا وآخ��ر أمريكيًّ كنديًّ
ويريهم أن العمل الفدائي قد انتهى ، وإذا جبند اهلل 
خيرج��ون هل��م كاجل��ن املؤم��ن م��ن باط��ن األرض، 
واع��رتف  الصحفي��ان،  وج��رح  القذائ��ف  وانهال��ت 
اليه��ود باث��ين عش��ر قتي��اًل م��ن اجلن��ود والضب��اط، 
ولك��ن قتل��ى األع��داء كان��وا أكث��ر م��ن ه��ذا بكث��ري.

لك��ن م��ا ج��رى يف أيلول1970حم��ال دون مواصل��ة 
الشيخ الشهيد وإخوانه اجلهاد على أرض فلسطني 
وأغلق��ت احل��دود، ومل يتمكن ه��ؤالء اجملاهدون من 
مواصلة جهادهم على أرض فلس��طني، وإال ألذاقوا 
اليهود ويالت املعارك الي كانوا يصلون بها اليهود 

جهاراً نهارا.
كان للش��يخ عب��د اهلل ع��زام دور كب��ري يف مس��رية 
وص��ل  حلق��ة  كان  فق��د  أفغانس��تان؛  يف  اجله��اد 
ب��ني اجملاهدي��ن األفغ��ان واملؤيدي��ن هل��م يف البل��دان 
العربية، كما أش��رف على عمليات واس��عة لتقديم 
تعليمي��ة  م��ن  املختلف��ة  واملس��اعدات  اخلدم��ات 
واجملاهدي��ن  للمهاجري��ن  وعس��كرية  وصحي��ة 

األفغ��ان وأوالده��م.
من��ًرا  لتك��ون  اجله��اد،  رس��الة  جمل��ة  وأس��س   
كث��رية  مع��ارك  الش��يخ  خ��اض  ش��هريًّا  ��ا  إعالميًّ
ض��د ال��روس كان م��ن أش��دها وأشرس��ها معرك��ة 
جاجي يف شهر رمضان املبارك عام 1408ه���/1987م 
وكان يف معيت��ه ع��دد م��ن اجملاهدين الع��رب الذين 
أبل��وا الب��الء حس��نًا وس��قط منه��م ش��هداء يف س��بيل 
اهلل، وق��د ت��وىل الدكت��ور ع��زام منص��ب أم��ري مكت��ب 
خدم��ات اجملاهدي��ن يف أفغانس��تان ، وكان موض��ع 

الثق��ة واالح��رتام م��ن ق��ادة اجله��اد األفغان��ي ، كم��ا 
كان حمبوًبا من الش��باب الذين ذهبوا من خمتلف 
الدي��ار العربي��ة واإلس��المية للجه��اد يف أفغانس��تان، 
وكذل��ك نش��رة هلي��ب املعرك��ة وه��ي أس��بوعية 
الس��احة  عل��ى  املس��تجدة  األح��داث  آخ��ر  تتن��اول 

األفغاني��ة.
من وصايا الشيخ:

 دع��اة اإلس��الم، احرص��وا عل��ى امل��وت توه��ب لك��م 
ب��اهلل  يغرنَّك��م  وال  األمان��ي،  تغرنَّك��م  وال  احلي��اة، 
بكت��ب  أنفس��كم  ختدع��وا  أن  وإيَّاك��م  الغ��رور، 
حيملنك��م  وال  تزاولونه��ا،  وبنواف��ل  تقرؤونه��ا، 
االنش��غال باألم��ور املرحي��ة ع��ن األم��ور العظيم��ة،

ي��ا علم��اء اإلس��الم، تقدم��وا لقي��ادة ه��ذا اجلي��ل 
الراج��ع إىل ربِّ��ه، وال َتْنكل��وا، وتركن��وا إىل الدني��ا، 
وإيَّاك��م وموائ��د الطواغي��ت، فإنَّه��ا تظل��م القل��وب، 
ومتي��ت األفئ��دة، وحتجزك��م ع��ن اجلي��ل، وحت��ول 

ب��ني قلوبه��م وبينك��م.

كلمات للشهيد:
ميادي��ن  يف  ت��رز  الرج��ال  مقادي��ر  إن   *

األق��وال. الن��زال ال عل��ى مناب��ر 
* إن اجله��اد ه��و الضم��ان الوحي��د لص��الح 

األرض وحف��ظ الش��عائر.
ومكاب��دة  حي��اة،  أل��ذ  اجله��اد  حي��اة  إن   *
م��ع الش��ظف أمج��ل م��ن التقل��ب ب��ني أعط��اف 

النعي��م.
*  إن أرض اجلهاد لتصقل الروح، وتصفي 

القلب، وتقلب كثرًيا من املوازين.
اجله��اد  حياتك��م  إن  املس��لمون،  أيه��ا   *
وعزمكم اجلهاد، ووجودكم مرتبط ارتباًطا 

��ا باجله��اد. مصرييًّ
* إن التري��ر للنف��س بالقع��ود ع��ن النف��ري 

يف س��بيل اهلل هل��و ولع��ب.
*  إن الذي��ن يظن��ون أن دي��ن اهلل يك��ن أن 
ينتصر دون جهاد وقتال ودماء وأشالء، هؤالء 

واهم��ون ال يدرك��ون طبيعة هذا الدين.
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ي��ا معش��ر النس��اء، إياك��ن وال��رتف؛ ألنَّ ال��رتف 
البش��رية،  للنف��وس  تل��ف  وال��رتف  اجله��اد،  ع��دو 
واحذرن الكماليات، واكتفني بالضروريات، وربني 
أبناءكنَّ على اخلش��ونة والرجولة، وعلى البطولة 
واجلهاد. ِلَتُكْن بيوتكن َعِريًنا ألسود، وليس مزرعة 
ُن ليذحب��ه الطغ��اة، اغرس��ن يف  للدج��اج ال��ذي ُيَس��مَّ
أبنائكن حبَّ اجلهاد، وميادين الفروس��ية، وس��احات 
الوغى، وِعْش��َن مش��اكل املس��لمني، وحاولن أن تُكنَّ 
يوًم��ا يف األس��بوع عل��ى األق��ل يف حي��اة تش��به حي��اة 
املهاجري��ن واجملاهدي��ن، حي��ث اخلب��ز اجل��اف، وال 

يتع��دى اإلدام جرع��ات م��ن الش��اي.
ي��ا أيه��ا األطف��ال، ترب��وا عل��ى نغم��ات القذائ��ف، 
ودويِّ املداف��ع، وأزي��ز الطائ��رات، وهدي��ر الدباب��ات. 
املرتف��ني،  وموس��يقى  الناعم��ني،  وأنغ��ام  وإيَّاك��م 

وف��راش املتخم��ني.
استشهاده:

لق��د دّب��ر أع��داء اهلل لقتل��ه، فاستش��هد م��ع اثن��ني 
م��ن أبنائ��ه يف 26 ربي��ع االخ��ر 1410ه�� / 1989م بينما 
كان��وا متوجه��ني لتأدي��ة ص��الة اجلمع��ة، وق��د ُدِفن 
الش��هيد يف ي��وم استش��هاده، وش��ّم املش��يعون رائح��ة 
املس��ك ال��ي انبعث��ت م��ن دم��ه الزك��ي، كم��ا لوحظ 
أن جسده قد ُحِفَظ من التشويه على الرغم من أن 
االنفج��ار نت��ج عن20 ك��غ من)تي إن تي(  وتناثرت 
أج��زاء الس��يارة يف اهل��واء ت��رك -رمح��ه اهلل- العدي��د 
م��ن اآلث��ار م��ن مؤلف��ات وحماض��رات ومق��االت يف 
اجلرائ��د واجمل��الت، وخطب مجعة، إضافًة إىل عدد 

م��ن الكت��ب  .

بعض مؤلفاته:
- داللة الكتاب والسنة على األحكام من حيث 

البيان واإلمجال والظهور واإلخفاء.  
- يف خضم املعركة.

- أيات الرمحن يف جهاد األفغان.
- املنارة املفقودة.  

- حاضر العامل اإلسالمي. 
- خط التجول التارخيي.   

- الرتبية اجلهادية والبناء.                 
- جهاد شعب مسلم.  

- إعالن اجلهاد
- كلمات من خط النار.       

- جتار احلروب.
- قصص واحداث.

- بشائر النصر.
- يف السرية عرة.

- التأمر العاملي.
- شهر بني العمالقة. 

-  اإلسالم واألجوبة اجلهادية.
-  سعادة البشرية.

-  يف ظالل سورة التوبة.


