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א מ א  א

وعلى آله وصحبه ، والصـالة والسـالم على سيد المرسلين      ،  الحمـد هللا رب العالميـن      

 ، ...والتابعين  وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين 

فقـد أطلق اإلمام الشيخ أحمد ياسين  تصريحاً سياسياً بشأن الهدنة مع العدو اإلسرائيلي                

وذلك عندما خرج   ،  م1997لـى سؤال أحد الصحافيين من وكالة رويترز البريطانية  سنة            رداً ع 

إن حركة المقاومة اإلسالمية حماس     :" اإلمـام الشيخ أحمد ياسين من السجن اإلسرائيلي، قال فيه           

م 1967وفق حدود عام    ،  تقـبل بقيام دولة فلسطين على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة           

 مع حق عودة والالجئين الفلسطينيين إلى       –م  1967ما قبل الخامس من حزيران سنة        أي حدود    –

 ."مقابل هدنة مع الكيان الصهيوني ، ديارهم

أحببت أن  ،  ولما كان لهذا التصريح من صدى على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي           

، نة لغة واصطالحاً  وعرفت الهد ،  أكتـب فـي الهدنة مع يهود في نظر اإلمام الشيخ أحمد ياسين            

كيف إذا عرفنا أن    ،  وما مدى االستفادة من الهدنة في صراعنا مع يهود        ،  ومشروعيتها في اإلسالم  

والعهد ،   بعد الهجرة هو كتاب العهد بين المهاجرين واألنصار        أول عمـل سياسي قام به النبي        

ين اإلسالم أن وفاء    وب،  بشروط بينتها ،  بيـن المسـلمين وبيـن يهود فأقرهم على دينهم وأموالهم          

وأن هذا  ،  المسـلمين بعهودهم ومواثيقهم هو من التقوى التي حث اهللا المؤمنين عليها ويحبها لهم             

وأن هذه الهدنة إنما هي     ،  الوفـاء مرهون باستقامة المعاهدين على عهودهم إلى المدة المضروبة         

حافظاً عليه بحذافيره، فإن    عهـد مؤقـت ال يجوز نقضه إال بانتهاء وقته على أن يبقى المعاهد م              

نقـص شـيئاً من شروط العهد، وأخل بغرض من أغراضه عد ناقضاً له كله، لقول اهللا سبحانه     

ثُـم لَـم    : وقـال تعالى  ) 7:الـتوبة (فَمـا اسـتَقَاموا لَكُـم فَاسـتَقِيموا لَهـم إِن اللَّـه يحِـب الْمـتَّقِني                  : وتعـالى 
 ).4:التوبة (اً ولَم يظَاهِروا علَيكُم أَحداً فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتِهِم إِن اللَّه يحِب الْمتَّقِنيينقُصوكُم شيئ

 مما عاهد عليه من     – بل أشياء    –وبينـت إن كان العدو الصهيوني حافظ أم نقص شيئا            

وبينت ما هي   . عاهد على احترامها إال ونقصه ونقضه     بـل لـم يبق بنداً من البنود التي          ،  قبلـنا 

، الشروط التي شرطها اإلمام أحمد ياسين إلمكانية قيام معاهدة مع هذا العدو الذي قاتلنا في الدين               

 وقادة  وكيف استفاد اإلمام من معاهدات النبي       ،  وظاهر على إخراجنا  ،  وأخرجـنا مـن ديارنا    

، ومقابالته،   خالل الوقوف على تصريحات اإلمام الشيخ      وذلك من ،  المسـلمين في العهود السابقة    
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وأرجعت كل معلومة أو تصريح أو مقابلة أو خطبة إلى مصادرها        . ومشاوراته لنا في لقاءاتنا معه    

 .التي وقفت عليها
 

Truce with Israel As Seen By Sheikh A. Yaseen 
Sheikh Yaseen delivered a political statement on the truce with the Israeli 
enemy in reply to a question from a Reuter s reporter in 1997 after he was 
released from Israeli prison: Hamas accepts estableshing a Palestinian state 
in the West Bank and Gaza Strip within the pre-1967 War borders along 
with the right of return of Palestinian refugees to their hones for a truce with 
Israel , He declared . 
This statement had echo in Palestine Arab countries and the world. Hence 
comes my topic. I defined truce its legitimacy and the extent we might use it 
in our strggle with Israel. In supported this stand by proghetic traditions in 
similar situations. However , abidance by truce depends on the other side's  
compliance , with the term of the treaty. Violation of any article or item 
ofthis temporary truce treaty renders it void according to Quranic 
injunctions . 
I underscored that the Israeli enemy breached Sheikh almost all articles of 
the treaty. Sheikh Yassin all conditions of the truce and how he drew at 
treaties made by the prophet and Muslim leaders in the past . 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الهدنة مع يهود في نظر اإلمام الشيخ أحمد ياسين

والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن          ،  الحمد هللا رب العالمين   

 وبعد ،،،، الهإو

 : المقدمة

وحياة اإلنسان  ،  وحياة اإلنسان كلها تجارب   " : يقول اإلمام الشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا      

فإن أهمل تجارب الذين    ،  وأيامه على األرض معدودة   ،  فعمر الفرد الفاني محدود   ،  حدودة بالسنين م

وإن ،  تنتهي أيامه ولم يحقق تقدماً أو تطوراً أو نجاحاً        ،  سـبقوه وذهـب لـيجرب كل شيء بنفسه        

وفَّر على نفسه الكثير الكثير من ، وممن عاشوا قبله،  اسـتفاد مـن تجارب اآلخرين ممن يعايشهم       

ومن هنا كان قدر اهللا أن يرسل       ،  والتخبط الذي قد يقوده إلى االنحراف واالنزالق      ،  الجهد والمعاناة 

 إلى أن جاءهم رسول اهللا ، يعيدونهم إلى منهج اهللا ليصوغوا حياتهم على أساسه،  للـناس رسالً  

 .بالرسالة الخاتمة 

جارب الماضي تنمو   ويوم تستفيد من ت   ،  واألمـم كاألفـراد في هذا األمر على حد سواء         

وتبدأ بتجريب ما جرب    ،  ويوم أن تعرض عن تجارب الماضي     ،  وتـتقدم وتحقق الخير واالزدهار    

وعلى هذا فما أروع قول     ،  ويلفها الضياع ،  وترهق نفسها ،  وتستنفد وقتها ،  قـبلها تعطـل تقدمهـا     

 : الشاعر

 ضاع قوم ليس يدرون الخبر  اقرأ التاريخ إذ فيه العبر 

وعجلة الحياة  ،  وفيه أخبار ما كان في ماضي الزمان      ،  وفيه التجارب ،  لعبرفالتاريخ فيه ا  

وتفترق أحياناً، وتقاس   ،  تتطابق أحياناً ،  تـدور مـا دامت األرض والسماوات، واألحداث تتالحق        

ومن هنا ال بد من أن ندرك أهمية دراسة التاريخ          . المسـتجدات علـى ما كان في األيام الخاليات        

لموثوقة، وأن ندون التاريخ الحاضر بأمانة وتجرد وموضوعية، لكي         الماضـي مـن مصـادره ا      

 .)1(كما استفدنا من تاريخ األجيال السابقة ، تستفيد منه األجيال القادمة

، وعرفت في التمهيد الهدنة لغة واصطالحاً     . وجعلـت هـذا البحث في مقدمة وفصلين       

 . مينوأصناف أخرى لغير المسل، )أهل الكتاب ( وكذلك أهل الذمة 

وجعلته في ثالثة مباحث في أنواع      . أنـواع الهدنـة والصلح المؤقت     : والفصـل األول  

 .وبينت أصناف غير المسلمين، وأهل الذمة، وعرفت أهل الكتاب، الهدنة، وأقوال العلماء فيها
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وجعلته في  ،  الهدنة مع يهود في نظر اإلمام الشهيد الشيخ أحمد ياسين         : والفصـل الثاني  

رضت فيها ما نادى به اإلمام الشيخ الشهيد أحمد ياسين رحمه اهللا من هدنة مؤقتة               ع،  ثمان مباحث 

بينـنا وبيـن العدو اإلسرائيلي، يجنب فيها المدنيون من كال الطرفين ويالت الحرب، وأثبت أن                

واستطاع أن  ،  وانطلق من فقه اإلسالم العظيم    ،  اإلمـام الشـهيد قد أفاد من السنة النبوية الشريفة         

 .وأصبحنا في موقع الهجوم ، حتى أصبح في موقف الدفاع، كرة في ملعب العدويرمي ال

 : أهمية البحث

كـثر الحديث في اآلونة األخيرة في أوساط السياسيين الفلسطينيين وغيرهم من العرب،              

لما يسمى اليوم   ) وهو االصطالح الشرعي    ( والواليات المتحدة عن الهدنة     ،  والـدول األوروبـية   

، وقتل رجالنا ونساءنا  ،  واحتل أرضنا ،  الذي طرد أهلنا  ،   النار مع العدو اإلسرائيلي    بوقـف إطالق  

محتجين بإجراء  ،  فأهلك الحرث والنسل  ،  وعاث في األرض فساداً   ،  ولم يرحم صغيرنا وال كبيرنا    

كما يحتجون بصلح   ،  وبين كفار قريش من جهة أخرى     ،   والمسلمين من جهة   الصلح بين النبي    

ولقد غاب عن   . وبين الصليبيين من جهة أخرى    ،  ائد صالح الدين األيوبي رحمه اهللا     الرملة بين الق  

 .وأن ال هدنة دائمة بين المسلمين وبين أعدائهم ، هؤالء وأولئك أن الهدنة تكون بين األعداء

إذا كان ذلك في مصلحة ، وال مـانع مـن وجـود هدنـة مؤقتة بين المسلمين وأعدائهم           

تحت ذرائع  ،  أو المصلحة كلها لألعداء   ،  تة وليس للمسلمين فيها مصلحة    أما هدنة مؤق  ،  المسـلمين 

وال يقبل بحال من األحوال أن يكون األمن        ،  فاألمـن يجب أن يكون للطرفين المتهادنين      ،  األمـن 

وإال كان ذلك   ،  كما ال يقبل أن تكون هدنة مجانية أي دون مقابل         . لطرف على حساب طرف آخر    

 .على البالد والعباد تنازالً دون أي جدوى تعود 

فقد أبدى اإلمام الشهيد الشيخ أحمد ياسين تفاعالً        ،  وحـتى ال يـتهم اإلسالميون بالجمود       

إيجابـياً مع المساعي الداعية إليجاد هدنة مؤقتة بين شعبنا الفلسطيني وبين العدو اإلسرائيلي من               

ى إليها مستعيناً بالضغط ولكـن لما لم يكن التزام من العدو بالهدنة التي كان يسع           . جهـة أخـرى   

الدول المانحة األخرى على السلطة الفلسطينية والدول العربية المجاورة         ،  األمريكـي واألوروبي  

كان ال بد من أن يقاسي العدو نتيجة إخالله بما تم التفاهم معه عن طريق السلطة            ،  وغير المجاورة 

 .ومة أبي مازن محمود عباس الماضيةالفلسطينية في أثناء حك
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 لتمهيـدا

 :لغـة: تعريف الهدنة

ويقال للصلـح بعد   . وَأصل الهدنِة السكون بعد الهيجِ    : "قال ابن منظور في لسان العرب     

هدنةٌ، وربما جعلت   : القـتال والـموادعـة بـين الـمسلـمين والكفار وبـين كل متـحاربـين         

 .)2("قتالانقضت الـمدة عادوا ِإلـى الللهدنة مدة معلومة، فِإذا 

أو ،  اتفـاق خاص يعقد بين الدول المتحاربة بقصد إيقاف القتال مؤقتاً          : الهدنـة فـي االصـطالح     

 لعام  وقد نظمت أحكامها اتفاقية الهاي    . بصـورة دائمـة دون إنهاء الحرب من الناحية القانونية         

 .)3(م1907

 أهل الذمة ؟

وفي ،  )والكفالة،  واألمانالعهد  : الذمة(: في المعجم الوسيط  : تعـريف أهـل الذمـة لغة       

" : وفي الحديث،  ، والحق والحرمة  )4( "سعى ِبِذمِتِهم َأدنَاهم  الْمسِلمون تَتَكَافَُأ ِدماُؤهم ي   " : الحديـث 

 . )5("فقد برئت منه ذمة اهللا، فإن من ترك صالة مكتوبة متعمداً

: يقولون.  الحق له أو عليه معنى يصير به اإلنسان أهالً لوجوب:  عند الفقهاء)الذمـة (و

، المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم      : وأهل الذمة . جمعه ذمم ،  فـي ذمتـي لـك كذا      "

 وفي )6("المعـاهد الـذي أعطـي عهداً يأمن به على ماله وعرضه ودينه، وهي ذمية           :والذمـي   

نَّكُم اللَّه ِمن ِذمِتِه ِبشَيٍء فَيدِركَه فَيكُبه ِفي        من صلَّى الصبح فَهو ِفي ِذمِة اللَِّه فَلَا يطْلُب        :" الحديـث 

   ـنَّمهوتطلق على اليهود والنصارى في ،  وهـي غالباً ما تكون مرادفة ألهل الكتاب       . )7( "نَـاِر ج

 .كتاب في مبحث أصناف غير المسلمين تعريف أهل ال– بإذن اهللا –وسأذكر . الدولة اإلسالمية

 ال نجد ما يدل على االنتقاص أو االمتهان          – فيما ذكر    - استعمال لفظ الذمة     وإذا تأملـنا  

 علمنا قطعاً أن القصد من هذا       )8( ."من آذى ذمياً فأنا خصمه     :" وإذا ضـممنا إلـى ذلك قوله        

وأن من يتعرض لهم بأي نوع      ،  أن أولئك المعاهدين يكونون في كنف اهللا وعهدته وحمايته        : اللفظ

يكون قد خالف اإلسالم وانحرف عن طريقه       ،  بدون مبرر ،  ذالل أو االضـطهاد   مـن أنـواع اإل    

 .سالم في مثل هذه الحالة من تعزيرواستحق ما تقضي به أحكام اإل، السوي

ومن ذلك قوله   ،  فقد ورد في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة      ،  وأما التعبير بأهل الكتاب   

لَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا �َعبد إِلَّا اللَّه وال �ُشرِكَ بِهِ شيئاً وال يتَّخِذَ بعضُنا بعضاً     قُـلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعا     : تعالى
ونلِمسوا بِأَ�َّا مدها فَقُولُوا اشلَّوتَو ونِ اللَّهِ فَإِند اباً مِنبأَر )64:آل عمران(. 
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وقد خصهم اهللا سبحانه في تعامل المسلمين       ،  هل الكتاب اليهود والنصارى   ويقصـد بـأ   

 : معهم في الدنيا بخصائص منها

 .إباحة التزوج من نسائهم -1

 .إباحة األكل من طعامهم -2

 .إحالل طعام المسلمين لهم -3

 حِلٌّ لَكُم وطَعامكُم حِلٌّ لَهم      الْـيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب        : قـال تعالى  
               افِحِنيسم رغَي صِنِنيحم نهورأُج نوهتُمإِذَا آتَي لِكُمقَب مِن أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين مِـن اتـنصحالْماتِ ومِـنؤالْم مِـن اتـنصحالْمو

 )5:المائدة (الْأِميانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخَاسِرِينوال متَّخِذِي أَخدانٍ ومن يكْفُر بِ

: الكتابي" : قال ابن عابدين  ،  هم أصحاب الديانات الذين نزلت عليهم كتب سماوية       :وأهـل الكتاب    

  )9( ."كاليهود والنصارى، من يعتقد ديناً سماوياً أي منزالً بكتاب

ألن اهللا تعالى ذكرهم في     ،  لى إطالق أهل الكتاب على اليهود والنصارى      واتفق العلماء ع   

قال ابن حجر رحمه    ،  كما ذكرهم باسم أهل الكتاب أيضاً     ،  القـرآن الكريم في آيات كثيرة باسمهم      

 يـا أَهـلَ الْكِـتَابِ لِم   : فقال تعالى. )10("فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب باالتفاق   "  :اهللا
                      قِلُـونـدِهِ أَفَـال تَععب األِ�ْجِـيلُ إِال مِـنو اةرـا أُ�ْزِلَـتِ الـتَّومو اهِـيمرفِـي إِب ونـاجثم قال تعالى    ) 65:آل عمران () تُح:  ـام

) 67:آل عمران  (كِنيكَـان إِبراهِـيم يهودِيـاً وال �َصـرا�ِياً ولَكِـن كَـان حنِـيفاً مسـلِماً ومـا كَـان مِـن الْمشـرِ                           

، وهي التوراة واإلنجيل ،و حددت أسماءهم     ،  ثم بينت كتبهم  ،  فاآليـة الكريمة خاطبت أهل الكتاب     

كما يدخل في   ،  وكل فرقة دانت بالتوراة   ،  ويدخل في اليهود فرقة السامرة    . وهم اليهود والنصارى  

وقال ،  ه أنهم من اليهود   وفي رواية عن  ،  النصـارى الصابئة في قول أبي حنيفة وروايته عن أحمد         

كما يدخل في النصارى كل من دان باإلنجيل        . )11(إنهم من عبدة األوثان   : الصـاحبان من الحنفية   

ب إلى عيسى عليه    كاليعقوبـية والنسطورية والملكية والفرنج والروم واألرمن وغيرهم ممن انتس         

 .)12(والصالة والسالم

وهي ،  مثل صحف إبراهيم  ،  لة األخرى واخـتلف الفقهاء في النظر في أهل الكتب المنز         

وكتاب الزبور الذي نزل على     ،  وهي مائة وخمسون صحيفة   ،  وصحف شيث ،  عشـر صـحائف   

 .)13(داود

والـراجح أننا إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي والناحية النظرية ألهل الكتاب فإننا نرى أن                

 .ألنهم أصحاب كتب سماوية معترف بها في القرآن الكريم، هؤالء منهم
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وإذا نظـرنا إلى واقع الحال واالصطالح الشرعي فال نجد فرقة أو طائفة تدين بصحف                

 والخلفاء الراشدون ومن    ولم يتعامل المسلمون في زمن الرسول       ،  إبراهيم وشيث أو زبور داود    

وإن االصطالح الشرعي ألهل الكتاب ورد في القرآن الكريم         ،  بعدهـم مـع طائفة من هذا النوع       

يـا أَهلَ الْكِتَابِ لِم تُحاجون فِي إِبراهِيم وما         :  اليهود والنصارى دون غيرهم، فقال تعالى      مقصوراً على 
        قِلُوندِهِ أَفَال تَععب األِ�ْجِيلُ إِال مِنو اةرأُ�ْزِلَـتِ التَّو)  ونصارى ،  وسبب نزولها أن أحبار اليهود    ) 65:آل عمران

فأبطل اهللا دعواهم بهذه    ،  فتنازعوا في إبراهيم عليه السالم     ،نجـران اجـتمعوا عـند النبـي         

 .)14(اآلية

يطلق على اليهود   ،  ونخلـص مـن ذلـك إلـى أن أهل الكتاب اصطالح شرعي خاص              

 .وهو القول الراجح، والنصارى فقط

وهل يلحق باليهود والنصارى غيرهم في خصائصهم؟ وهل يسن في المجوس والصابئة             

 .في المبحث اآلتي، ا يسن في أهل الكتاب ؟ ذلك ما يقتضي بحثه تفصيالًوالزردشتيين وغيرهم م
 

 : أصناف غير المسلمين من غير أهل الكتاب

 :من له شبهة كتاب وهم المجوس: الصنف األول

منهم ،  وهم فرق شتى  ،  ويدعون نبوة زرادشت  ،  وهـم الذيـن يعظمون األنوار والنيران       

 .المزدكية والخرمية وغيرهما

ولكن الفقهاء اختلفوا في    ،  لفقهاء على أن المجوس لهم أحكام خاصة في الشريعة        واتفق ا  

 : هل هم أهل كتاب أم ال ؟ على قولين، حقيقة المجوس

وأنهم يدينون بدين غير أهل     ،  ثم رفع عنهم  ،  إن المجوس أهل كتاب ألنهم كانوا أهل كتاب       : األول

وهو ،  وهذا قول اإلمام الشافعي وابن حزم      ،ويخالفون أهل الكتاب من اليهود والنصارى     ،  األوثان

 وحجتهم ما رواه الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد         15.مـا روي عـن علي كرم اهللا وجهه          

، وكتاب يدرسونه ،  كان لهم علم يعلمونه   ،  أنا أعلم الناس بالمجوس   " :  قال حسـن عن علي     

فلما صحا خاف أن يقيموا     ،  مملكتهفاطلع عليه أهل    : فوقع على ابنته أو اخته    ،  وإنما ملكهم سكر  

وقد ، تعلمون ديناً خيراً من دين آدم: فلما أتوه؛ قال ،  فدعا أهل مملكته  ،  علـيه الحد فامتنع منهم    

وقاتلوا الذين  ،  ما يرغب بكم عن دينه ؟ فتابعوه      ،  وأنا على دين آدم   ،  كـان يـنكح بنـيه وبناته      

وذهب العلم الذي في    ،  رفع بين أظهرهم  فأصبحوا وقد ُأسري على كتابهم ف     ،  خالفوه حتى قتلوهم  

 )16(فهم أهل الكتاب، صدورهم
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هم أهل كتاب   يجمعهم اسم أن  ،   أهل الكتاب  – واهللا تعالى أعلم     –وكانوا  " : قـال الشافعي   

 من هذا دليل على ما وصفت أن        وما روي عن علي     " :وقال أيضاً . )17("مع اليهود والنصارى  

 .)19( "واألظهر أنه كان لهم كتاب فرفع: "الشربينيطيب  وقال الخ18 ."المجوس أهل كتاب 

 وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما أخذوا        كما احتج أصحاب هذا القول بأن رسول اهللا          

 )20( " ال تؤخذ إال من أهل الكتاب– عند الشافعي كما سنرى –وأن الجزية   ،  الجـزية من المجوس   

 .فدل على أنهم أهل كتاب

  )21(وقول للشافعي ،  ليسو أهل كتاب،وهو قول جماهير العلماء     إن المجوس   :القول الثاني  

أشهد لسمعت  " :  قال واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الشافعي عن عبد الرحمن بن عوف             

،  وهذا يدل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب        )22("سنوا بهم سنة أهل كتاب    ":  يقول رسـول اهللا    

وال آكلي  ،  غير ناكحي نسائهم  " : ن تتمة الحديث تؤكد ذلك    وأ،  هم أهل كتاب  : ولو كانوا منهم لقال   

لم  :"  واسـتدلوا أيضاً بما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي أن عمر              .)23("ذبـائحهم 

 أخذها من مجوس    يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اهللا              

يتوقف عمر رضي اهللا عنه في      وإال لم   ،  الكتاب وهـذا يدل على أنهم ليسوا من أهل          .)24(" هجـر 

 .أمرهم

 : المرتدون: الصنف الثاني

مع توافر العقل والطوع    ،  وهم الذين كانوا مسلمين ثم رجعوا عن دين اإلسالم إلى الكفر           

 .واالختيار

، )16:فتحال (تُقَـاتِلُو�َهم أَو يسـلِمون    : لقوله تعالى ،  والمرتدون لهم أحكام خاصة في اإلسالم      

 ولما ارتدت بعض قبائل العرب قاتلهم الخليفة أبو بكر          .)25("مـن بدَل ِدينَه فَاقْتُلُوه :"    ولقوـله   

 .الصديق 

سواء كان بالنية أم بالفعل المكفر أم       ،   وتقع الردة بمجرد الرجوع عن اإلسالم إلى الكفر        

أو نفي بعثة الرسل    ،  كمن أنكر وجود الخالق   ،  وسواء قال ذلك استهزاء أم عناداً أو اعتقاداً       ،  بالقول

أو عزم على   ،  أو حرم حالالً باإلجماع   ،  أو حلل حراماً باإلجماع   ،  أو كذب رسوالً  ،  علـيهم السالم  

 .)26(أو أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة ، الكفر
 
 
 

 : ير ما سبقبقية الطوائف والمذاهب والملل واألديان والعقائد والفئات من غ: الصنف الثالث
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وعبدة ،  وعبدة الشمس والمالئكة  ،  ويشـتمل هـذا الصـنف المشركين من عبدة األوثان          

والدهرية التي تنكر ، ومنكري بعثة الرسل من الفالسفة    ،  ومـن يعبد ما يستحسنه عقله     ،  الكواكـب 

وينكرون البعث  ،  وأن األشياء وجدت بال خالق    ،  وتقول ال إله وال صانع للكون     ،  وجـود الخـالق   

 وهم من يطلقون على   (ويدخل في هذا صنف أيضاً الملحدون والوجوديون والالدينيون         ،  حسابوال

 .)أنفسهم اسم العلمانيون تمويهاً
 

 :ومتى يجنح إليها ، أنواع الهدنة الدائمة والمؤقتة: الفصل األول

 :أنواع الهدنة : المبحث األول

موادعة أو الهدنة أو دائم وهو      والصـلح عند الفقهاء في الكثير الغالب إما مؤقت وهو ال           

، وقد وقعت أنواع من الصلح بقصد السالم فقط أو بالوقوف على الحياد بتعبير العصر             . عقد الذمة 

 .)27(ومع أهل قبرص، ومع بالد النوبة، )الحبشة(مثل الصلح مع أثيوبيا 

حة فهو مصال : )ويسمى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والمهادنة    (وأمـا الصلح المؤقت      

سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم        ،  أهـل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره          

 .دون أن يكونوا تحت حكم اإلسالم، يقر

والذمة في اللغة فيها معنى التكريم   ،  وأمـا الصـلح الدائـم أو المؤبـد فهـو عقد الذمة             

هو التزام  ":  الذمة عند الفقهاء   وعقد . األمان والضمان والكفالة  : وهي العهد ،  والحفظ،  والصـون 

، في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم    ) من أهل الكتاب ونحوهم من المجوس     ( تقريـر غير المسلمين     

، مجال للحديث عنه  ) الهدنة الدائمة (وليس لعقد الذمة    ،  )28( "بـبذل الجزية واالستسالم من جهتهم     

أهل ذمة غاصبين محتلين ألرضنا وبين ، ألنـه ال يعقـل أن يكون عقد ذمة بين مسلمين من جهة          

فلـو كـان عقد ذمة بيننا وبينهم النتهى العقد بمجرد انتقاصهم حقاً من حقوق   ، طارديـن ألهلـنا   

فال مجال للحديث عن هدنة     . فكيف إذا احتلوا وقتلوا وطردوا    ،  أو عدم دفعهم للجزية   ،  المسـلمين 

  .دعة على الهدنة المؤقتة أو الموابل ينصب الحديث . دائمة البتة

 : في اإلسالم) أو الصلح المؤقت (الهدنة : المبحث الثاني

، طلبها العدو أم تقدم به المسلمون     ،  مـبدأ الهدنـة أو الصـلح المؤقت مقرر في اإلسالم           

 هو السمِيع وإِن جـنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتَوكَّلْ علَى اللَّهِ إِ�َّه      وأصـل ذلك مع هدنة المشركين في قوله تعالى          
 لِـيمالْع) وهو قبول ، )29(واألمر في ذلك للوجوب إذ ال صارف له عن حقيقة مقتضاه ) 61:ألنفال

 .)30(والمسالمة طلب السالمة من الحرب، المسالمة ألن السلم كالسالم هو الصلح
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ألنه الطريق الطبيعي العتناق دين     ،  وأجمـع الفقهاء على مشروعية عقد الصلح المؤقت        

ولعل اهللا تعالى أن يخرج منهم من       . سـالم بسـبب مخالطة المسلمين ومعرفة محاسن اإلسالم        اإل

فلقد كان في صلح الحديبية وفي هذه الهدنة التي أشارت إليه اآلية            . )31(يؤمـن باهللا واليوم اآلخر    

ن كانوا بعيدين عنها ال     مصـالح عظـيمة فـإن الـناس لما تقاربوا انكشف محاسن اإلسالم للذي             

 .)32(ونهايعقل

وطلب األمان  ،  إذا كانت الحرب قائمة مع عدو فأحس بضعفه       : ولذا فقد قرر الفقهاء أنه     

حتى ولو كان مقصد العدو . )33(بحسب ما يرى ولي األمر من المصلحة      ،  والصـلح فنجيـبه إليه    

وإِن يرِيدوا أَن  ). هِ إِ�َّه هو السمِيع الْعلِيم    وإِن جـنحوا لِلسـلْمِ فَاجنح لَها وتَوكَّلْ علَى اللَّ         : المخادعـة لقوـله تعـالى     
         مِنِنيؤبِالْمرِهِ وصكَ بِندالَّذِي أَي وه اللَّه كبسح ـوكَ فَإِنعخْدي) ومن الطبيعي أن المقصود بهذه       .)62-61:األنفال

 أما إذا كانت مكشوفة فال يجوز       التي ال يقع المسلمون على شيء من عالماتها       ،  الخدعـة الخفـية   

. وقد اتفق الفقهاء على توافر المصلحة المشروعة في عقد الصلح وإال لم يجز العقد             . معها الصلح 

وإِن جـنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها       على تقييد آية     )34(وقـد استدلوا على ضرورة وجود المصلحة باإلجماع         
       لَـى اللَّـهِ إِ�َّـهكَّـلْ عتَوو   لِـيمالْع ـمِيعالس ـوه  .بدليل آية ، برؤية المصلحة للمسلمين في ذلك وا إِلَىعتَدوا وفَال تَهِن

الَكُممأَع كُمتِري لَنو كُمعم اللَّهو نلَوالْأَع أَ�ْتُملْمِ والس) 35:محمد.( 

فال ،  كون مقدراً بمدة معينة   وقـد اتفـق الفقهاء على أن عقد الصلح مع العدو ال بد أن ي               

ألن ذلك يفضي إلى    ،  وإنما هي عقد مؤقت   ،  تصـح المهادنة مطلقة إلى األبد من غير تقدير بمدة         

 . )35(ترك الجهاد بالكلية على حد تعبيرهم

وإن كـان الفقهـاء قد اتفقوا على ضرورة تأقيت الهدنة فقد اختلفوا في المدة التي تجوز       

فتجوز الهدنة لمدة أربعة أشهر فما فوقها إلى ما دون          ،  ان بالمسلمين قوة  إذا ك : فقال الشافعية . بها

فَسِيحوا فِي الْأَرضِ   . بـراءة مِـن اللَّـهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتُم مِن الْمشرِكِني           : السـنة في األظهر لقوله تعالى     
            م رغَـي ـوا أَ�َّكُـملَماعرٍ وـهـةَ أَشعبأَر            خْـزِي الْكَافِـرِينم اللَّـه أَنجِـزِي اللَّـهِ وع )وألن الرسول   ) 2-1:التوبة 

 مستظهراً  هادن صفوان بن أمية وغيره من المشركين أربعة أشهر عام الفتح وكان رسول اهللا               

، وال تبلغ المدة سنة ألنها مدة تجب        )36(فأسلم قبل مضيها    ،  ولكنه فعل ذلك لرجاء إسالمه    ،  علـيه 

 .يها الجزية ف

ألن هذا  ،  فـإن كـان بالمسلمين ضعف فتجوز لعشر سنين فقط أو دونها بحسب الحاجة              

فإن لم يقو المسلمون طيلة تلك      . )37(دن قريشاً في الحديبية هذه المدة      ها ألنه  ،  غايـة مدة الهدنة   
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والحاجة وإن انقضت المدة    ،  المـدة فـال بأس أن يجدد اإلمام مثلها أو دونها على رجاء أن يقووا              

 . باقية استؤنف العقد

وإنما تركوا ذلك الجتهاد    ،  فإنهم لم يحددوا للهدنة مدة معينة     : أما الحنفية المالكية والزيدية    

يجوز الزيادة عليها كعقد    ف،  ألن المهادنـة عقـد جاز لمدة عشر سنين        ،  اإلمـام وقـدر الحاجـة     

 . )38(اإلجارة

دل وأهل الحل والعقد بما يرونه مصلحة       ونحن نرجح ترك األمر إلى إمام المسلمين العا        

ليس في أمر المهادنة    " :وقد قال العيني شارح صحيح اإلمام البخاري رحمهما اهللا تعالى         . للمسلمين

واالجتهاد في ذلك إلى اإلمام ، وإنما ذلك على حسب الحاجة  ،  حـد عـند أهل العلم ال يجوز غيره        

 .)39("وأهل الرأي

وهذا ما عبروا عنه بحكم     ،  عند فقهائنا إنهاء الحرب   ويترتـب على عقد الصلح المؤقت        

ألن ،  وهـو أن يأمن الموادعون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم         : الصـلح أو الموادعـة    

ولذا فيجب كف أذانا أو أذى الذميين عنهم حتى يأتي ناقض للعهد منهم             ،  الموادعة عقد أمان أيضاً   
والمجاملة ،  وترك الخيانة في الباطن   ،  لموادعة في الظاهر  ا: وعقد الهدنة موجب لثالثة أمور    . )40(

فاألول هو الكف عن القتال والتعرض للنفوس       : كمـا قـال الماوردي    ،  فـي األقـوال واألفعـال     

مثل قتل  ،   يسروا بفعل ما ينقض الهدنة لو أظهروه       أالهو ترك خيانتهم فهو     : واألمـوال، والثاني  

وهو المجاملة في األقوال واألفعال فعليهم      : وأما الثالث . ةمسـلم أو أخذ المال سراً أو الزنا بمسلم        

 .)41(يكفوا عن القبيح من القول والفعلأن 

ويجدر بنا أن نذكر أن حالة السالم في اإلسالم بالهدنة أو الصلح تبدأ بمجرد االنتهاء من                 

 جندل   أبي( تمسك برد ابنه     وقد رأينا أن سهيل بن عمرو       ،  العقد واالتفاق على شرط الصلح    

 على تنفيذ مقتضى  فوافق النبي   ،  رغم أن معاهدة الحديبية ما زالت لم تنته كتابتها        . إلى قريش ) 

فإن الحرب تقف بمجرد    ،   على القانون الدولي   )42(ويـبدو هـنا تفوق القانون اإلسالمي      . االتفـاق 

ا يقضي  قات كم وليس بعد إعالن المعاهدة رسمياً وتبادل التصدي      ،  االنتهاء من االتفاق على الصلح    

 .)43(بذلك قانون الحرب
 
 

 .متى يجنَح إلى السلم؟: المبحث الثالث

وأن الصلح مع العدو أصل عام      ،  مـن المعلوم يقيناً أن اإلسالم يؤثر السلم على الحرب          

 .لعالقات السلمية مع غير المسلمينعلى أصل ا، وأما الحرب فهي أمر طارئ، مقرر في اإلسالم
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عدم اغتصاب أو احتالل أراضي     : دوا مبدأ الميل إلى السلم بقيدين هما      لكـن فقهاءنـا قي     

 . وتوافر المصلحة الحقة في السلم، المسلمين

ألن ،  فهو مقرر بداهة  : أمـا عـدم اغتصاب أو احتالل جزء من أجزاء أرض المسلمين            

) لظاهرية واإلمامية وهم الشافعية وا  ( كالً من القائلين بأن الكفار ال يملكون أموال المسلمين بالقهر           

متفقون جميعهم  ،  والجمهور القائلين بأن الكفار يملكون أموالنا باالستيالء أو اإلحراز بدار الحرب          

، على جميع أهل اإلسالم في المشرق والمغرب      ،  على أن الجهاد يصبح في هذه الحالة فرض عين        

أو احتله  ،  أموالهمأو سلب من    ،  حتى يستردوا ما اغتصب من أراضيهم     ،  علـى األقرب فاألقرب   

 .بب انتصاره في معركة حربية مثالًبس، العدو

أو الهدنة مع   ،  أو قبول الصلح  ،  ال يصح الجنوح إلى السلم    ،  وبناء عليه "  :يقول الزحيلي  

، وتجهيز وسائل الحرب  ،  عند توافر القدرة على القتال    ،  المغتصبين ألرض فلسطين  ،  الـيهود مثالً  

، وأما عند العجز عن القتال    . لكل عصر وزمان  ،  ا المناسبة وأسـلحته ،  وإعـداد آالت المعـركة    

نتمكن خاللها من إعداد ، فنكون مضطرين إلى الموافقة على عقد هدنة مؤقتة  ،  وضـعف المسلمين  

واسترداد كل  ،  أنفسنا لخوض المعركة التي تؤدي بإذن اهللا تعالى إلى تحقيق الفوز والنصر والغلبة            

 .)44(شبر من أجزاء األراضي المحتلة

ولما كان تفسيرنا هذا تفسيراً علمياً أثرياً عصرياً وجب علينا في           " في تفسير المنار     جاء 

، والجانين على دينهم ودنياهم   ،  مع مغتصبي بالدهم  ،  هـذا المقام أن نبين حال مسلمي عصرنا فيه        

فيجدوا له   ،على بينة من التنازع والتخاصم الواقع بينهما، من الفريقين، ليكون أهل البصيرة والعلم

لما لسنن اإلجماع   ،  فإن لم يفعلوا فلينتظروا حكم األقدار     ،  صلحاً معتدالً إن أمكن الصلح باالختيار     

  )45()140:آل عمران (وتِلْك الْأَيام �ُداوِلُها بين الناسِ، من األقدار من األطوار

، اء الذين قرروا أنه ال بد     فهو أمر متفق عليه بين الفقه     : وأما توافر المصلحة في السالم     

محققاً لمصلحة المسلمين وال بد من توافر       ،  مـن كـون سبب إيثار السلم أو الصلح أمراً مشروعاً          

 .)46(وإال لم يجز العقد، المصلحة المشروعة في عقد الصلح

أو يرجى  ،  ومـن أمثلة المصلحة أن يكون بالمسلمين ضعف عن القتال بقلة عدد وأهبة             

أو أن يكون المسلمون بحاجة إلى عون مجاوريهم        ،  أو بدل الجزية  ،  لمعاهدينمـن الصلح إسالم ا    

، مثل التفاهم على إقرار حالة السالم  ،  من كل ما يحقق دفع الضرر     ،  أو غير ذلك  ،  علـى غـيرهم   

 . وتبادل العالقات االقتصادية والمنافع الحيوية
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دفع مال من   وشـرط المصـلحة هـذا أملـى على الفقهاء أن يجيزوا عقد الصلح على                 

) غزوة الخندق (  قد هم يوم األحزاب        بدليل أن النبي     )47(المسـلمين للعدو في حال الضرورة       

وصالح معاوية بن أبي   . حتى فهم من األنصار شدة البأس فامتنع      ،  بالصـلح بثلـث ثمـار المدينة      

د ورات الدفاع عن البال   لظروف اقتضتها ضر  ،   الـروم علـى أن يـؤدي إليهم ماالً         )48(سـفيان   

 .)49(اإلسالمية
 

 : اإلمام الشهيد الشيخ أحمد ياسينالهدنة مع يهود في نظر: الفصل الثاني

 : اإلعالم والهدنة والحساسية لهما: المبحث األول

، لقـد فهـم فضـيلة اإلمـام الشيخ أحمد ياسين أثر اإلعالم في خدمة الدعوة اإلسالمية                 

 الراديو والتلفاز والصحف    –ثل هذه الوسيلة    وعلى المسلمين أن ينتبهوا لم    ،  وخاصة قضية فلسطين  

 . ويجب استغاللها على أفضل ما يكون،  في اإلعالم-والمجالت والخطب والندوات 

لقـد ثبـت أن لـدى شعبنا حساسية لمجرد قبول إجراء مقابلة مع إذاعة أو تلفاز العدو                    

لوصول إلى هدنة مع العدو     فكـيف إذا كان في المقابلة ما يفيد قبول مبدأ التفاوض ل           ،  اإلسـرائيلي 

حيث كانت االنتفاضة   ،  اإلسـرائيلي ؟ وكيف إذا كان هذا األمر في الثمانينيات من القرن الماضي            

المـباركة ؟ وهذه مقابلة مع اإلمام الشهيد أحمد ياسين مع التلفاز اإلسرائيلي تظهر فيه الحساسية                

، اء الخوف من حساسية اإلعالم    فـأراد فضيلة اإلمام الشهيد أن يخفف من غلو        . الشـديدة لذلـك   

واسـتغالل ما يمكن استغالله لتوصيل قضيتنا واضحة جلية إلى جميع من يريد أن يسمع لنا وأن                 

وأكد فضيلة اإلمام الشيخ    . يخاطبنا ويفهم مرادنا من جهادنا في فلسطين أرض اإلسراء والمعراج         

ثم طغى  ،  حن طُِردنا من أرضنا   فن،  أحمـد ياسين أن حالتنا نحن الفلسطينيين تختلف عن اآلخرين         

ونحن تحت احتالل إسرائيلي صهيوني     ،  العـدو عليـنا فاحتل أرضنا وأرض بالد عربية أخرى         

ويفهم قضيتنا قبل أن يحكم علينا إن كنا مجاهدين مناضلين          ،  وال بد أن يسمع العالم صوتنا     ،  شرس

 . يجب محاربتنا كبقية المجرمين في األرض، أم إرهابيين، ألخذ حقوقنا

فإذا طلب العدو أحدنا وأرسل الستجوابه ال       ،  باإلضافة إلى أننا محتلون وفي سجن كبير      

ولن ، وألقوه في السجن ولفقوا له التهم ، وإال أخذوه عنوة وأوسعوه ضرباً، يسـتطيع أن يـرفض  

 لذا مخاطبتنا لإلذاعة أو التلفاز أو، يسـمح له بالدفاع عن نفسه أمام أي وسيلة من وسائل اإلعالم  

وبيان ،  وبيان وجهة نظرنا نحن المحتلين    ،  فيه دفاع عن قضيتنا   ،  الجـريدة أو المجلـة اإلسرائيلية     

فأيهما . والقوانين الدولية ،  وأن هذا الحق تكفله جميع الشرائع السماوية      ،  حقنا في الدفاع عن أنفسنا    

به والعالم كله حقنا    أم أن نُسِمعه ونُسمع شع    ،  أفضل أن يأخذ العدو كل المساحة اإلعالمية لصالحه       
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 لنيل – المادية والمعنوية –وأنـنا لـن نكف عن استعمال كل الوسائل المشروعة   ، ومطالبتـنا له  

 .حقوقنا

 وإما ممات يغيظ العدى    فإما حياة تسر الصديق 

سيجعل العدو يستغلها   ،  ونحن نعلم أن إجراء مقابلة في أي وسيلة من وسائل إعالم العدو           

،  من ورائها محاولة الطعن وتصحيف أقوال المقابل بما يعود عليه بالويل           فهو يرمي . لمصـلحته 

فهم يسعون إلبراز شخصيات في     ،  وعلى اإلسرائيليين بالمنفعة  ،  وعلـى شـعبه بالدمار واإلحباط     

ثم اكتشاف النفسية   . ترضى بما لم يرض به الفلسطينيون في الداخل والخارج        ،  األرض المحـتلة  

، والهدم واإلفساد في كل مناحي الحياة     ،  والقتل والتشريد ،  نت والتضييق الفلسـطينية بعـد هذا الع     

ويقابلـه شـعبنا بالصمود منقطع النظير، وإلى أي حد وصلت بعض الشخصيات الفلسطينية في               

 . موافقتها على بعض التنازالت

 – بغض النظر عن كونهم أعداء أو أصدقاء         –ثـم هـل هناك ما يحرم إعالم اآلخرين          

وهل في مقابلة أي وسيلة من      ،  وإعالمنا السياسي الذي يفضح ممارسات العدو     ،  نابوجهـة نظـر   

 كل ما توفر له وسائل  وقد استخدم رسول اهللا ، وسـائل اإلعـالم أي حرمة أو كراهة شرعية  

اإلعـالم فـي حينه من خطابة وشعر واستغالل المواسم واألسواق كعكاظ وذي المجاز والمجنة               

ولم نسمع أحداً من العلماء يحرم وسيلة من وسائل اإلعالم          .  اهللا بها  لعـرض رسـالته التي أوكله     

ولكن الحرام كل الحرام فيما يقال فيها إن كان يخرق معلوماً من الدين             ،  لذاتهـا أو بسبب مالكيها    

، والعودة الكريمة إلى دياره   ،  في استرداد أرضه  ،  أو تنازالً عن ثوابت شعبنا وحقوقه     ،  بالضرورة

فهاهو اإلمام الشيخ الشهيد أحمد ياسين      . المستقلة وعاصمتها مدينة القدس بشطريها    وإقامـة دولته    

 في أوائل انتفاضتنا    )50(يقـرع أسـماع العدو عبر صحفه في مقابلة مع جريدة يديعوت أحرنوت              

 :وهذه مقتطفات من المقابلة. فيصدع بحقنا الذي يرفضه العدو حكومة وشعباً األولى

  تحقيقه عن طريق االنتفاضة ؟– الشيخ أحمد ياسين –أنت ما الذي تريد : الجريدة

ثم وضع هذه المناطق    ،  انسحاباً إسرائيلياً كامالً من األراضي المحتلة     : أريد أوالً : الشـيخ ياسين  

 .تطيع الفلسطينيون اختيار ممثليهموبعدها يس، تحت إشراف األمم المتحدة

فهل ستوافق على   ،  ات قبل إخالء المناطق   إذا عرض عليك اإلسرائيليون إجراء مفاوض     : الجـريدة 

 إجرائها ؟ 

 .ولذلك ال نستطيع التحدث بحرية، فنحن نخضع الحتالل، ال: الشيخ ياسين 
 

 : اإلمام الشهيد يفرق بين التفاوض واالستدعاء من ِقبل قوات االحتالل: المبحث الثاني
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إلعالم في حياة األمة،    وتلـك النظرة التي ينظر إليها بعض الناس ممن ال يعرفون أثر ا             

وهي تحاور اإلمام الشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا عن جدوى أي           ،  قد مثلته بعض الصحف العربية    

ونسي هؤالء أن بعض    ،  ويقاس عليه أي أداة إعالمية صهيونية     ،  لقـاء مع تلفاز العدو اإلسرائيلي     

يستسيغون إجراء مقابالت   القـنوات األرضية أو الفضائية التليفزيونية أو الصحف األجنبية والتي           

من ،  أو مرتبطة بهم ولهم سيطرة كاملة على كل ما ينشر فيها          ،  معهـا هي صهيونية ملكاً وإعالماً     

 . حتى اإلعالنات) المانشيت ( الخبر األول 

وأن يكون من تجرى معه     ،  فـالمهم أن تكون فاهماً لما يدور حوله المحاور من مخطط           

 )51(وهذه مقتطفات من مقابلة مع جريدة البشير.  وال الخب يخدعهليس خباً ،  المقابلـة ذكياً حصيفاً   

تبين حساسية بعض الناس من إجراء      ،  والتـي تخـرج فـي شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية         

 . بغض النظر عن كونها تلفازاً أم إذاعة أم صحافة، مقابلة مع أي وسيلة أو أداة إعالمية صهيونية

  أجرى التلفزيون اإلسرائيلي مقابلة معك ؟ شيخنا الفاضل؛ هل: البشير

  .نعم: الشيخ ياسين

 طيب يا شيخ ؛ ما هي الفائدة المتوخاة من مثل هذه المقابالت ؟: البشير

أراهـا من مقابالتها التي تجريها هي عبارة عن محاولة إبراز شخصيات في             : الشـيخ ياسـين   

 ...وافقتها على التنازالت حد وصلت في ماألرض المحتلة ،ثم اكتشاف النفسية الفلسطينية إلى أي

ما ردكم على ذلك ؟ وما هي       ،  كررت نفس الوسائل عن استعدادكم لالجتماع مع رابين       : البشـير 

  .حقيقة األمر ؟

وعندما يستدعى الفرد منا لمقابلة أي      ،  يا أخي؛ نحن نعيش تحت ظل حكم عسكري       : الشيخ ياسين 

سواء كانت هذه الشخصية ضابطاً أو وزيراً أو منسقاً         ،  شخصـية إسرائيلية ال يستطيع أن يرفض      

إذا استدعيت من قبلكم فأنا مستعد لمقابلة أي شخص تريدونه في حالة            : فأنا قلت ،  أو أي شخصية  

 . االستدعاء

 من أجل ماذا تقابل ؟ : البشير

يراً ألي أمر صغ  ، أخي؛ هذا إذا أرادت السلطات أن تقابل أي شخص تستدعيه هي          : الشيخ ياسين 

إذا اسـتدعي اإلنسان فهو مجبر في ظل حكم عسكري أن يخرج لمقابلة الناس الذين               ،  أو كبـيراً  

 . إذا استدعيت للمقابلة من أي شخص فسأقابله: وأنا قلت، يستدعونه
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" نقالً عن مجلة    ) فلسطين المسلمة   ( وفـي مقابلـة مع اإلمام الشيخ أحمد نشرتها مجلة           

، ، يبين فيها الفرق بين السعي للمقابلة      )52(م  1/3/1989ا بتاريخ   الصـادرة في بريطاني   " الغـرباء 

 :وهاهي بعض القابلة. وبين أن يستدعيك العدو بالقوة ليستمع إلى آرائك، لمجرد المقابلة

ومما ،  والحديث معهما ،  "شامير" أو  " رابين"ادكم للقاء   قيل يومها إنكم صرحتم عن استعد     : الغرباء

إنه لم  : "شامير"جابة على سؤال وجه إليكم عن مدى استعدادكم للقاء          ورد علـى لسـانكم يومها إ      

 .؟"وأنا مستعد للقائه إن دعاني، يدعني بعد

وإنني ،  أنـا مواطن أعيش كغيري من أبناء الشعب الفلسطيني في ظل احتالل           : الشـيخ ياسـين   

، يري الرفض وليس بمقدوري وال مقدور غ    ،  أسـتدعي دوماً للقاء المخابرات والحاكمية العسكرية      

.. وهذا ما قلته  ،  وإذا مـا رفضت فإنهم سيأتون إلي في البيت ويأخذونني قسراً إلى حيث يريدون             

وبـناء علـيه إذا مـا دعيـت فإني سأذهب كما يذهب أي مرد عادي من أبناء شعبي دون صفة                

 وليس مهما في هذا الحالة من سأقابل      .. ي مواطن أعيش تحت سلطات االحتالل     غير أن ،  رسـمية 

 .جندياً المهم من أنا وماذا سأقولرئيساً أو 

قد فرق بين مقابلة تقوم بها      ،  وللعلم فإن اإلمام الشيخ الشهيد أحمد ياسين رحمه اهللا تعالى          

، وبين مبدأ التفاوض مع العدو    ،  فضائية أو أرضية  ،  صـحيفة للعـدو أو إذاعة مسموعة أو مرئية        

إال إذا صرح العدو بقبول مبدأ االنسحاب من        ،  فمـبدأ التفاوض ونحن تحت احتالله مرفوض البتة       

دون أن  . وقبوله قيام دولة مستقلة على األرض الفلسطينية      ،  م1967كـل األرض المحـتلة سنة       

 .بدويلة العدو الصهيوني في فلسطينيكون لزماماً علينا االعتراف 
 

 :اإلمام الشهيد يرفض الهدنة بدون مقابل : المبحث الثالث

 الواضح نرى أن اإلمام الشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا تعالى قد سار على              وبعد هذا البيان   

، في استخدام وسائل اإلعالم الحديثة والمتوفرة لديه      ،  وسنة رسوله   ،  مـنهج اهللا سبحانه وتعالى    

والسير على شروطها التي اشترطها وهي      ،  إليصـال خطابه الديني والسياسي ومنه إعطاء الهدنة       

وهذا مما  ،  أوعدم التزامهم بأي شرط من شروط الهدنة      ،  م غدر األعداء  وعد،  مصـلحة المسلمين  

حتى ،  وفتح باب تأديب أعداء اهللا بأي طريقة يراها المسلمون        ،  وعدم العمل بها  ،  يبيح إلغاء الهدنة  

 وعبر عن ذلك    –وهم الذين مردوا على الغدر      ،   وأنَّى لهم ذلك   -يعود األعداء إلى جادة الصواب        

في  تصريحات وندوات ومقابالت مع الصحف المحلية والعربية         ،  لشيخ أحمد ياسين  فضيلة اإلمام ا  

ومن . أو مقـابالت في إذاعات مسموعة أو مرئية أرضية أو فضائية عربية أو أجنبية        ،  والدولـية 

 : هذه الشروط
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 .)الضفة الغربية وقطاع غزة ( م 1967االنسحاب من األراضي المحتلة سنة  -1

 .طيني في الضفة الغربية وقطاع غزةلفلسرفع الحصار عن الشعب ا -2

 .وقف هدم البيوت واالجتياحات -3

 .)رموز الحركة اإلسالمية والوطنية(وقف اغتيال المجاهدين وعلى رأسهم الرموز  -4

 . وقف قتل المدنيين -5

من السجون اإلسرائيلة والذين    ) كل المعتقلين دون تمييز   ( وإطـالق سراح المعتقلين      -6

 .وبدون تمييز، بعة آالفوصل عددهم إلى أكثر من س

 حسب ترتيبات يتفق عليها     –وهذه الشروط يجب تنفيذها أو القبول باالستعداد بالبدء بتنفيذها          

وهذا .  وبعدها وافق اإلمام الشيخ أحمد ياسين على دراسة إمكانية توقيف العمليات           –فـي حيـنه     

اهللا أنه متفهم لألوضاع في     وإنما جاء بعد أن أثبت اإلمام الشيخ رحمه         ،  األمـر لم يأت من فراغ     

وأراد أن يعطـي فرصة للجهود السلمية والتي يسعى إليه اإلسالم قبل إعالن             ،  األرض المحـتلة  

رغم ذلك فقد أثبت األعداء أنهم على الصفات نفسها التي ذكرها رب العزة             . الجهاد على األعداء  

وا عهداً �َبذَه فَرِيق مِنهم بلْ أَكْثَرهم ال يؤمِنونأَوكُلَّمـا عاهد : والجالل في كتابه الكريم عن بني إسرائيل      
) مع العلم إن هذه التصريحات للشيخ وردت بعد غدر يهود وقيامهم باغتيال القائد             ) 100:البقرة

  : هذا بعض ما جاء فيها. المجاهد صالح شحادة رحمه اهللا

هل ال زلتم على استعداد     ،  هدنة أو ما شابه   كان الحديث قبل استشهاد الشيخ صالح عن        : المركـز 

 لهذه الهدنة ؟

 كان حديثاً على إعطاء وقف العمليات االستشهادية مقابل شروط منها االنسحاب            :الشـيخ ياسين  

من الضفة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف هدم البيوت ووقف اغتيال الرموز ووقف              

) سبعة7(السجون الذين عددهم وصل إلى أكثر من        قـتل المدنييـن وإطالق سراح المعتقلين في         

 .ذها ندرس إمكانية توقيف العملياتكل هذه شروط بعد تنفي، آالف

 هل ال زال هذا الطرح سارياً ؟ : المركز

 .المجزرة التي ارتكبت أنهت كل شيءفالعدوان الصهيوني و، ال: الشيخ ياسين

 ماذا يعني لكم ذلك ؟ ،عملية االغتيال جاءت بعد طرحكم للمبادرة: المركز

والقيادة الفلسطينية تخدع بأن هذا    ،  والعرب يخدعون ،  المشـكلة أن العالم يخدع    : الشـيخ ياسـين   

إنه يريد السيطرة   ،  وبعد عشر سنوات لم يفهموا أن هذا العدو ال يريد سالما          ،  العـدو يريد سالماً   

ولكن ،  د أن يظل خائفاً منه    واإلنسان يري ،  األرض يريدها ملكه  ،  على األرض واإلنسان الفلسطيني   
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وسيأتي ما يقولون عنه من سالم واستحقاقاته ليفجر ويدمر كل          ،  عـندما يشـعر أنه سيدفع الثمن      

وارتكـب مجـزرته حـتى يمـنع أي تعاطف وأي موقف عالمي جديد لصالح القضية                ،  شـيء 

فلو أراد سالماً   حتى اليسار في الكيان الصهيوني لم ينفذ االتفاقات التي وقع عليها،            ،  الفلسـطينية 

كما أن كل ما هو     ،  فلم ينفذ االنسحاب أو المراحل االنتقالية أو غيرها من االتفاقات         ،  لـنفذ ما أراد   

واستعادة اإلنفاذ وإيجاد الوقت المناسب إلعادة      ،  هم يريدون استغالل الوقت   ،  لصالح شعبنا لم ينفذ   

 .)53(اً كبيراً وغزة يعتبرونها سجن، احتالل األرض تماماً كما حدث في الضفة

وليستغل كل وسائل اإلعالم ليسمع ما يريده شعبه        ،  ولماذا ال يجري اإلمام الشهيد مقابلة      

 بتاريخ  797وهاهي مقابلة مع جريدة النهار المقدسية العدد        .إلـى العدو والصديق على حد سواء      

وهاهي مقتطفات من   ،  وجالء تام ،   يبين اإلمام الشهيد ما يريد بوضوح عام       )54(م1989 إبريل   30

 : المقابلة

بأن الحركة اإلسالمية مستعدة للتفاوض مع      : قلت،  خـالل مقابلـة التلفاز اإلسرائيلي     : الجـريدة 

 هل هذا صحيح ؟ .. إسرائيل 

واعترفت بحق الشعب الفلسطيني في     ،  ولكن إذا ما أقرت بحقوقنا كاملة     .. نعم  : الشـيخ ياسـين   

،  الحركة لن تتفاوض كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية        ولكن،  العيش داخل وطنه حراً مستقالً    

 ." اليمنى ال تسد عن اليد اليسرى اليد" وكما يقول المثل 

 هل تعترف بإسرئيل ؟: الجريدة

 .ولم يتبق لي حق في فلسطين، لو اعترفت بإسرائيل النتهت المشكلة: الشيخ ياسين

 فهل ستعترف بها ؟.. القطاع ولكن إذا ما انسحبت إسرائيل من الضفة و: الجريدة

 !لكل حادث حديث : الشيخ ياسين 

 ولكن عندئذ هل يجب االعتراف بها ؟ : الجريدة

 .اترك هذا األمر لممثلي الشعب الفلسطيني: الشيخ ياسين

 من هم ؟ : الجريدة

 .الذين سينتخبهم الشعب الفلسطيني : الشيخ ياسين

 ا األمر ؟ولكن قبل االنتخابات لمن تترك هذ: الجريدة

 – وهو منظمة التحرير الفلسطينية      –لمن يمثل هذا الشعب في الشتات والمهجر        : الشـيخ ياسين  

. ولكن ضد خطها الذي ال يتبنى اإلسالم فهماً ودستوراً        ،  وأنا أعود وأقول إنني لست ضد المنظمة      

 . كلما ازداد التزامي بها، كلما اقتربت منظمة التحرير من اإلسالم والتزمت به
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مـا هـو مفهومـك للحقوق الوطنية ؟ وإذا كنت تريد القضاء على إسرائيل؛ فمع من                 : لجـريدة ا

 ستتفاوض ؟ 

بل إننا سنتفاوض مع إسرائيل     .. ؟؟ أنا ال أريد القضاء على إسرائيل      ..من قال ذلك    : الشيخ ياسين 

 .لةالمشكوعند ذلك تنتهي ، على أن يعيش الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في فلسطين

.!! حكم إسالمي   ! ولكن في ظل أي حكم ؟     .. شيخ أحمد ؛ تريد أن تعيش في فلسطين         : الجـريدة 

 أو دولتين ؟ .. أم في ظل حكم دولة .. في ظل سلطة أو سلطتين 

 . يجب الشيخ ياسين على هذا السؤاللم: الشيخ ياسين

العصر والذي  كما ورد ذلك على لسان اإلمام الشهيد مرة أخرى في برنامج شاهد على               

 : وهاهي بعض المقتطفات. يقدمه األستاذ أحمد منصور في قناة الجزيرة

فهل يمكن أن تقول لنا ما هي بوضوح وإيجاز شروطكم للمصالحة مع            ... شيخ  : أحمـد منصور  

 إسرائيل أو عقد هدنة معها ؟ 

نريد في  : ا للعالم طرحتها سابقاً وأعلنته  ... شروطنا للهدنة التي طرحتها أنا      : الشيخ أحمد ياسين  

وأن تزول كل آثار االحتالل     ،  م كاملة 67هذه المرحلة أن يزول االحتالل عن أرضنا المحتلة بعد          

ومن ضغوط داخلية واقتصادية من الحدود     ،  اإلسـرائيلي مـن مستوطنات ومن سجون ومعتقالت       

ركه االحتالل وأن تقوم لنا دولة فلسطينية على ترابنا المحرر، الذي ت  ...المغلقـة علـى الشـعب       

وأن ،  وأال تتدخل إسرائيل في شؤوننا وال أمننا وال حركتنا        ،  اإلسرائيلي وعاصمتها القدس الشريف   

فإذا قبلت إسرائيل أنا    ،  هذه هي الهدنة التي طرحتها    . يـأخذ شـعبنا حقه في تقرير مصيره كامالً        

 للتنفيذ هذه السلطة    جاهـز ألن أكون في الطرف اآلخر وحتى اآلن أنا قلت لهم إذا كنتم مستعدين              

فكيف ،  على أقل القليل من ذلك    ،  لكنهم لم ينفذوا معه على ما أقل من ذلك        ،  الفلسطينية ندخل معها  

 .ما تنازلت عنه السلطة الفلسطينيةوهو أكبر م، ينفذون ما طلبته

 يعني تعتقد أن إسرائيل لن تقبل بشروط هذه الهدنة التي أعلنتموها ؟ : أحمد منصور

إنني أحب  ،  أنا يعنيني أني أقول للعالم    ،  أنا ال يعنيني أن تقبل أو ال تقبل       :  ياسـين  الشـيخ أحمـد   

ولكنهم ال يريدون السالم ،  وإنني أدعو إلى السالم   ،  وإنني أريد السالم أكثر منهم    ،  السالم أكثر منهم  

 .هم
 

 :شهيد يطبق فهمه القرآني على يهوداإلمام ال: المبحث الرابع

ونظراً للضغوط التي مارسها األعداء     ،  هات العربية واإلسالمية  ونظراً لتدخل بعض الج    

للضغط من جهتهم على سلطة     ،  عـن طريق الواليات المتحدة األمريكية على دول الجوار العربية         
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وعلى الحركات اإلسالمية وعلى رأسها حركة المقاومة اإلسالمية حماس         ،  الحكـم الذاتي من جهة    

 . ياسين من جهة أخرىوالتي يمثلها اإلمام الشيخ أحمد 

وكـان الضغط قد ازداد على رئيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني لتعيين رئيس حكومة               

) أبي مازن   ( فوافق على تعيين محمود عباس      ،  مـع صـالحيات خاصة بالمال واألمن وغيرها       

وقرب إليه من ينادون بندائه عدم عسكرة       ،  وشـكل حكومة جديدة   ،  لمنصـب رئـيس الحكومـة     

حتى أجبرت أكثر من    ،  ووقـف العمليات االستشهادية التي زلزلت الكيان الصهيوني       ،  ضـة االنتفا

 . مليون إسرائيلى على العودة إلى البالد التي جاؤوا منها

 المضغوط عليها من إسرائيل وأمريكا      –وأخـذت المفاوضـات بين السلطة الفلسطينية         

 وبين الحركات اإلسالمية المجاهدة     –والـدول األوربـية والعربية من دول الجوار أو من غيرها            

وحكومته ) أبي مازن (وعلـى رأسـها حـركة المقاومة اإلسالمية حماس إلعطاء محمود عباس             

وتحصيل أي مكاسب من إسرائيل عبر المفاوضات التي لها عشر          ،  الفرصـة للمفاوضات السلمية   

الدول األوربية  ووضع حكومة إسرائيل في موقع حرج أمام أمريكا و        ،  سـنين ولـم تـثمر شـيئاً       

وأمريكا والمجموعة  ،  ونسي هؤالء أن الذي أقام إسرائيل هي الدول األوربية        . والمجموعة الدولية 

كما نسي هؤالء أن هذه     . الدولـية التـي أخذت على عاتقها أال تزول إسرائيل وال تمس بأي أذى             

، لس األمن الدولي  الدول مازالت تحمي دويلة العدوان الصهيوني من أي قرار يحاول أن يتخذه مج            

واجتثاٍث ،  وهدم للعمران ،  من قتل لإلنسان  ،  يديـن فيه إسرائيل وعدوانها على الشعب الفلسطيني       

وهرع . )55(حتى ولو كان آثاراً كما فعلوا في نابلس       ،  ألي شـيء يخـص الشـعب الفلسـطيني        

زارة والسفير البحيري في و   ،  المصـريون عبر وفدهم المكون من مدير المخابرات عمرو سليمان         

وسفير جمهورية مصر العربية لدى السلطة الفلسطينية للتفاوض مع حركة          ،  الخارجـية المصرية  

تحت شعار  (لوصول إلى ما يسمى بهدنة مؤقتة       المقاومـة اإلسالمية وغيرها من القوى المجاهدة ل       

وكانوا يظنون  ،  )م1948ت الصهيونية في داخل األرض      وقـف إطالق الصواريخ على المغتصبا     

يخدمون الشعب الفلسطيني عندما يوقفون مسيرة جهاده المباركة ضد أهل الغدر والفساد في             أنهم س 

 . بحجة وقف العدو عمليات اغتيال القادة والرموز اإلسالميين، األرض

ولم يعنتهم فيما جاؤوا    ،  فوجـدوا أن اإلمام الشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا قد فهم مرادهم            

 أنه ال يستطيع أن يعطيهم وعداً بوقف إطالق الصواريخ على           وفاجأهم عندما أخبرهم  . مـن أجله  

إن من يطالبنا بهدنة عليه أن يحضر من        : وقال،  المغتصـبات الصـهيونية إال بشروط وضمانات      

وبعدها ندرس إمكانية القبول أو الرفض لمبدأ وقف إطالق         ،  العـدو التزامات وتعهدات باحترامها    
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م، أما هدنة مقابل وقف اغتيال أعضاء القيادة في         1948الصـواريخ على المغتصبات في أرض       

أو الـرموز الفلسـطينية األخرى، فهذا ال يسعى إليه عاقل في حركة المقاومة              ،  حـركة حمـاس   

فأعضاء القيادة ال يخشون    . اإلسـالمية والتـي أخذت على عاتقها تحرير البالد من رجس العباد           

فقد أعطى اإلمام الشيخ أحمد     ،  ولكن رغم ذلك  . اراًبل يسعون إليها ليالً ونه    ،  الشهادة في سبيل اهللا   

ليدلل لألخوة في مصر    ،   الموافقة على هدنة   – بعد التشاور مع األخوة في قيادة الحركة         –ياسـين   

بل إسرائيل وحكومتها هي    ،  والسـلطة وكذلك الدول األوربية وأمريكا ودول العالم أننا لسنا العقبة          

.  أخذت على عاتقها إفشال أي بادرة لتجنيب شعبنا الويالت         وهي التي ،  العقبة في وجه كل تسوية    

 أن العدو لن يلتزم     وهـذا الذي فاجأهم به اإلمام الشهيد أنه وافق على الهدنة المشروطة  ألنه يعلم              

 .بما يتعهد به

إذ صرح  ،  ولمـا ظن بعض الناس أن تغيراً حدث في حركة المقاومة اإلسالمية حماس             

م 1967 العدو الصهيوني، ويقبل إقامة دولة فلسطينية في حدود عام           زعـيمها أنـه يقبل هدنة مع      

فرد عليهم فضيلة اإلمام الشيخ     ،  وأن هذا التغير نتيجة الضربات التي تلقتها الحركة باغتيال قادتها         

ولكن ليس كما   ،  وأن قبول مبدأ الهدنة ليس جديداً     ،  وأن تغيراً ما لم يحدث    ،  أحمد ياسين بالنفي التام   

 .كما أن المقابل لن يكون أي ثمن، رون أن هدنة ممكن أن تكون بدون أي مقابليظن اآلخ
 

 : اإلمام الشهيد يرفض التفاوض بدون إقرار العدو بحقوق شعبنا: المبحث الخامس

وقـد أثـارت تصـريحات اإلمـام الشـيخ أحمد ياسين والتي أدلى بها لتلفزيون العدو                 

أثارت جدالً واسعاً بين    ،  عترفت بحقوق الفلسطينيين  عن التفاوض مع إسرائيل إذا ا     ،  اإلسـرائيلي 

وأخذ بعض المحسوبين على التيارات     ،  أوسـاط الشـعب الفلسطيني إسالمياً كان أو غير إسالمي         

غـير اإلسـالمية يتندرون ويعتبرون ذلك موقفاً جديداً لحركة المقاومة اإلسالمية حماس كما أخذ               

 –باعتبار هذه التصريحات    ،  يرددون ما يشيعه كوادرهم   بعض المناوئين للتيار اإلسالمي المتنامي      

وال   . تتماشى مع ما يطرحه التيار اإلسالمي من مواقف استسالمية         –بالصـورة التي تم نشرها      

ويحرمون على  ،  أدري كيف يِحلُّون ألنفسهم التحدث مع العدو اإلسرائيلي دون تفويض من الشعب           

ويسحب البساط من تحت أقدام     ،  للشعب كرامته يحفظ  ،  غـيرهم أن يصـرح برأيه مجرد تصريح       

ورفض مبدأ التفاوض  ،  مـع أن فضيلة اإلمام الشيخ رفض مبدأ التفاوض ألجل التفاوض          . العـدو 

1967 ولو األرض المحتلة سنة      –قبل أن يبين العدو أنه مستعد للتنازل عما اغتصبه من أرضنا            

ومجلس تشريعي ينتخبه شعبنا في     ،  لة مستقلة تسمح لنا بإقامة دو   ،   مقابل هدنة مؤقتة بيننا وبينه     –م
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يكون والؤها هللا ولرسوله ولمصلحة شعبنا      ،  وحكومة يرتضيها مجلسنا التشريعي   ،  الداخل والخارج 

 .الفلسطيني وألمتنا العربية واإلسالمية

هانحن نذكر المقاطع   ،  وقد تحدث فضيلة اإلمام في مقابلة أجراها معه التلفاز اإلسرائيلي         

 .)56(ذت على االهتمامالتي استحو

قـدم تلفزيون العدو للمقابلة التي كانت ضمن عدد من المقابالت مع شخصيات فلسطينية           

ـ     والمالحظ أن المقدم يركز في أسئلته على       ! ام بدأ يدب في أوساط الفلسطينيين     بـالقول إن االنقس

ياسين وكتب على   ثم ظهرت صورة اإلمام الشيخ أحمد       !! نقاط الخالف بين االتجاهات الفلسطينية      

 .الشيخ أحمد ياسين المرشد الروحي للحركات اإلسالمية في قطاع غزة: الشاشة

 .ما رأيك بالتفاوض مع إسرائيل ؟: مقدم البرنابج

ولم تعلن ماذا تريد أن     ،  لم تعلن موقفها بالنسبة للشعب الفلسطيني     ) إسرائيل(أصالً  : الشيخ ياسين 

!! ويتكلم اآلن عن أشياء ليست في يده        .. فقد كل شيء    الفلسطيني  !! تعطـي الشعب الفلسطيني     

 .ال يتكلم الفلسطينيون اآلن) .. إسرائيل(األجدر أن تتكلم اآلن 

 يعني الزم إسرائيل تتكلم ؟: مقدم البرنامج

أما أن يتكلم الفلسطيني وإسرائيل لم تعلن       .. إن تعلن عن موقفها وعن حقوقنا       : الشـيخ ياسـين   

 .ير جداً فهذا خطأ كب، موقفها

عن حقوق الفلسطينيين فهل حسب رأيك يوجد مجال للحوار         ) إسرائيل(إذا تحدثت   : مقدم البرنامج 

 مع إسرائيل ؟

 .لكل حادث حديث: الشيخ ياسين

إذا ) إسرائيل(هل الجهات اإلسالمية مستعدة للتفاوض مع       .. من الناحية المبدئية    : مقـدم البرنامج  

 ؟. الفلسطينيعلى حقوق الشعب) إسرائيل(وافقت 

 .ذلك يكون الحديث في هذه المواضيعلتعلن هي أوالً وبعد : الشيخ ياسين

فهـل في كالم اإلمام الشيخ الشهيد ما يفيد أنه يقبل المفاوضات لمجرد المفاوضات ؟ أو                 

كما نجد أن   !!! أو أن يضيع حقاً للفلسطينيين ؟     ،  ودون مقابل ،  أنـه مستعد ألن يعطي هدنة مجانية      

وقد انعكس ذلك في كل     . لشـيخ أحمـد ياسين كان حصيفاً وحريصاً في كل ما يتفوه به            اإلمـام ا  

تصـريحات اإلمام الشيخ عن التفاوض أو الهدنة أو القبول بقيام دولة فلسطينية على جزء أو كل                 

 .كما أفاد اإلمام أنه يجيب على سؤال وال يعطي مبادرات، األرض الفلسطينية
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م مقاالً تحت   17/9/1988الكويتية في عددها الصادر يوم      " ام  الرأي الع " وقـد نشـرت جـريدة       

أعلن فيه اإلمام الشيخ أحمد ياسين أن   " رئـيس حـركة المقاومـة اإلسالمية بفلسطين       " : عـنوان 

  . وليست مفاوضات، ألن ذلك سيكون إمالء، المفاوضات مع العدو ونحن تحت االحتالل

لن نفاوض  ، .. مكان لدولتين في فلسطين      نرفض حكومة المنفي وال   " : الشـيخ أحمـد ياسـين     

 . "قبل إنهاء االحتالل ) إسرائيل(

أكـد الشـيخ أحمد ياسين أن حركة المقاومة اإلسالمية ترفض إجراء أية             : جـاء فـيه   

ورفض ما يطرح من أفكار إلقامة حكومة فلسطينية في         ،  محادثـات مـع إسرائيل تحت االحتالل      

ودولة ) إسرائيل(مستبعداً إمكانية التعايش بين     ،  لسطينيةوطالـب باسـتعادة الحقوق الف     ،  المـنفى 

اإلسرائيلية " يديعوت أحرنون " وقال في حديث مع مراسل لصحيفة       ،  فلسـطينية جنـباً إلى جنب     

 ):الرأي العام(وترجمته 

إن الحـل هـو إقامـة دولة إسالمية على كامل التراب الفلسطيني يعيش فيها العرب                ( 

 ).قيادة المسلميند والمسيحيون تحت واليهو
 

 : اإلمام الشهيد يقبل مبدأ الهدنة إذا أقر العدو بحقوق شعبنا: المبحث السادس

ولم يغير خطابه ، وظـل فضيلة اإلمام الشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا على موقفه السياسي       

. )ما يسمى وقف إطالق النار في اصطالح اليوم       (الواضـح عن مبدأ التفاوض أو الهدنة المؤقتة         

يديعوت (م نص مقابلة نشرتها صحيفة      9/10/1997قـد نشرت صحيفة القدس المقدسية بتاريخ        ف

وهاهي بعض ما ورد فيها مما يدلل على استغالل كل فرصة أمام وسائل             . العـبرية ) أحـرونوت 

والدفاع عن حقوقهم المنتهكة من     ،  لبيان وجهة نظر اإلسالميين   ،  اإلعـالم المحلي أو غير المحلي     

والرد على افتراءات األعداء في إطالق اسم العمليات االنتحارية على العمليات           ،  قـبل األعـداء   

كذلك المحاولة إلخراج المدنيين    ،  وليسوا استشهاديين ،  وأن القائمين بها هم منتحرون    ،  االستشهادية

ألن عدونا باستهدافه للمدنيين ،يستطيع أن يؤذينا أكثر        ،  مـن دائرة االستهداف عندنا وعند عدونا      

، ما نستطيع نحن إيذاءه ،فيزيد من حنق الناس على المقاومة، كيف إذا أضاف إليها هدم البيوت                 م

. وال شجر وال حجر   ،  فال يسلم منه إنسان وال حيوان وال طير       ،  وقلـع األشـجار المثمرة وغيرها     

ن وأ،  فـأراد فضيلة اإلمام الشيخ رحمه اهللا تعالى أن يخفف عن شعبنا ما استطاع إلى ذلك سبيال                

 : هذه بعض مقتطفات مما ورد في المقابلة. يضع التبعة في كل ذلك على العدو

إنه إذا أوقفت إسرائيل االستيطان وقتل الفلسطينيين       : نشـرت فـي األردن مقابلـة قلت فيها        : س

 ستبدي حركة حماس استعداداً لوقف إطالق النار ؟
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ذين يطلقون عليهم في إسرائيل اسم      وردت هـذه األمور عن العمليات التي يقوم بها الشهداء ال          : ج

وإذا أوقفت  ،  اقترحت حماس على إسرائيل بالماضي وقف العمليات بين الطرفين        ،  "االنتحارييـن "

ويحظر ،  ال نحب مهاجمة مدنيين   .إسـرائيل أعمالها العدائية ضد الفلسطينيين سنتوقف نحن أيضاً        

م المنازل وتطرد الناس وتصادر  وتهد،  لكـن عندما تهاجم إسرائيل المدنيين     . عليـنا دينـنا ذلـك     

عندما يبتعدون عن مدنيينا سنبتعد     ،  ال نستطيع الجلوس صامتين   ،  وتقتل أطفاالً ونساء  ،  األراضـي 

 .وقف العمليات بشرط وقف االحتالل. هذا ما اقترحته، عن مدنييهم

هل صحيح القول بأن حماس اقترحت على إسرائيل وقف إطالق نار لمدة عشر سنوات قبل               : س

 حاولة االغتيال في األردن بيومين ؟م

قبل أيام من إطالق سراحي من السجن سألني الصحفي األميركي          . هـذه األقـوال غير دقيقة     : ج

إذا أبدت إسرائيل استعداداً لالنسحاب من األراضي : وقلت له ، بـوب سـايمون عن هذا االقتراح  

يجب على إسرائيل   . لهدنةووقـف االعـتداء علـى الفلسطينيين سنكون على استعداد           ،  المحـتلة 

وقف . االنسـحاب مـن األراضي الفلسطينية ال أن تحتفظ بنصف أو ثالثة أرباع هذه األراضي              

 .ر سيتم فقط إذا نفذت إسرائيل ذلكإطالق النا

وللحكومة ،  هـل هـناك أنصع أو أوضح من هذا الخطاب اإلعالمي للشعب اإلسرائيلي             

وإلقاء الكرة في ملعب    ،  وأن يعيش شعبها بأمن وأمان    ،  إذا أرادت أن تعـيش بسالم     ،  اإلسـرائيلية 

وهذا مع ما فيه دفاع عن   ،  وأنها هي سبب ما يعانيه شعبنا وشعبها      ،  الحكومـة المحـتلة الظالمـة     

وإفهامهم أن استهداف   ،  فـيه تحريض للشعب اإلسرائيلي على حكومته المتعنتة الظالمة        ،  شـعبنا 

 إسرائيل استهدافهم بالعمليات االستشهادية وما      مدنيـي الشعب الفلسطيني هو الذي جر على شعب        

) 126:النحل (وإِن عاقَبـتُم فَعاقِـبوا بِمِـثْلِ ما عوقِبتُم بِهِ         : وأن قول اهللا تعالى   ،  توقعه فيهم من قتل ورعب    

هو الذي نستمد )194:البقرة (مفَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُ        : وقوـله تعالى  

ويجعلنا في راحة تامة معنوية وجسمية ، مـنه حـل الـرد علـى عدوان جيش حكومتكم الظالمة       

. وذلك رداً على اعتداءات على األنفس واألموال واألعراض والمقدسات        ،  باستهداف المدنيين منكم  

وأنه ،   إلى اهللا سبحانه وتعالى    فكـيف إذا انضم إلى ذلك أن هذا العمل فيه أكبر القربات والعبادات            

  .يعتبر كل من يقوم برد العدوان ويقضي نحبه في ذلك شهيداً عند اهللا وعند الناس

وليس فيه مدنيون   ،  وكـيف إذا انضـم إلـى ذلـك أن الشـعب اإلسرائيلي كله مقاتل              

وهم ،  بل إن نساءه ورجاله يحملون السالح، ويركبون الدبابات والسيارات العسكرية         ،  وعسكريون

وهم الذين يعتقلوننا ويبعدوننا بحجة     ،  ويهدمون بيوتنا ،  الذيـن يغتصبون أرضنا ويحرقون زروعنا     



א מ א  מ.א
 

 1165

 وفي  – خانيونس   –أليس مغتصبوه هم الذين يقتحمون علينا بيوتنا في القرارة          . مقاومـة االحتالل  

عب فهذا الذي جعل ما يسمى مدنيي الش      ،  قـراوة بنـي حسان وسلفيت وقراها في الضفة الغربية         

ويعيش بأمن  ،  اإلسـرائيلي مستهدفين ألبناء شعبنا الفلسطيني الذي يريد أن يتخلص من االحتالل           

 كما تعيش بقية الشعوب في جميع أنحاء المعمورة ، وأمان
 

 :اإلمام الشهيد يعلن أن الهدنة المؤقتة مقبولة بشروط : المبحث السابع

 وضع األمر واضحاً أمام كل ذي       كمـا أن اإلمـام الشيخ الشهيد أحمد ياسين رحمه اهللا           

وال تجنب شعب   ،  وأعلن أن مبدأ الهدنة المؤقتة مقبول بشروط تجنيب الشعبين الويالت         ،  بصـيرة 

بـل ال بد أن تكون الهدنة من الطرفين المتعاديين وقبول الصهاينة إقامة دولة              ،  إسـرائيل وحـده   

م مع حق   1967وفق حدود   ،  فلسـطينية مسـتقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة          

وهاهو اإلمام الشيخ رحمه اهللا يوضح ذلك بما ال يدع          . عـودة الالجئيـن الفلسطينيين إلى ديارهم      

 . مجاالً للشك

 صرح اإلمام الشيخ أحمد ياسين      57ففـي مقابلة أجراها معه المركز الفلسطيني لإلعالم         

مقابل قبول الصهاينة بإقامة دولة     ولكن  ،  وليس دون مقابل  ،  أنـه يقبل الهدنة مع الكيان الصهيوني      

وال يعني  ،  م1967وفق حدود   ،  فلسـطينية مستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة         

 مع حق عودة    ،  ولكنها هدنة مؤقتة بين الشعبين    ،  ذلك اعترافاً بحق إسرائيل في اغتصاب فلسطين      

 على الحركة اإلسالمية كما يظنها  وأن هذا األمر ليس جديداً    . الالجئيـن الفلسـطينيين إلى ديارهم     

 . بل هو موقف ثابت لم يتغير من الثمانينيات، البعض تراجعاً في موقف الحركة اإلسالمية
 
 

 :وهاهي مقتطفات من المقابلة

إن الحركة تقبل بقيام دولة فلسطينية      : في مقابلة أجرتها معك وكالة رويترز لألنباء قلت       : المركـز 

م مع حق عودة الالجئين     1967وفق حدود   ،  غربية وقطاع غزة  علـى كـامل أراضـي الضفة ال       

 .الفلسطينيين إلى ديارهم مقابل هدنة مع الكيان الصهيوني ؟ ما صحة ذلك ؟ ونرجو التوضيح

أوالً ليعطينا الصهاينة دولة في  .. لكن ينقصه الكثير    ،  هذا كالم صحيح  : اإلمام الشيخ أحمد ياسين   

وعدم االعتراف بالكيان ،  حق الالجئين في العودةوهـذا نرحـب بـه شرط   ، م67حـدود عـام    

،  وعدم التنازل عن حقنا في أرضنا ووطننا في فلسطين التأريخية          – على شكل هدنة     –الصهيوني  
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م كمرحلة من مراحل    1967تحت هذه الشروط أنا أقبل وأوافق على دولة فلسطينية في حدود عام             

 .صراعنا مع هذا العدو الصهيوني الغاشم

لكـن هذا الموقف فضيلة الشيخ قوبل بالرفض وعدم القبول من قبل السلطة الفلسطينية              : المركـز 

ومن قبل محللين فلسطينيين أمثال عبد اهللا الحوراني الذي         ،  علـى لسـان الوزير صائب عريقات      

 !وصف هذا الموقف بأنه تراجع في المواقف االستراتيجية لحركة حماس ؟

حماس موقفها ثابت   ،  ئبون في األحالم أو غير مستيقظين     علـى أي حـال هؤالء إما غا       : اإلمـام 

م عندما خرجت من السجون الصهيونية     1997وواضـح لـم يتغير، هذا الكالم أنا أعلنته في عام            

م قبل اعتقالي عندما تحدثت عن الضفة الغربية        1988وكذلك في عام    ،  وأعلنـت نفـس الموقف    

هم ال يفهموننا ، وليس تراجعاً، ن قبل حماسإذن هذا الطرح ليس بجديد م، وغـزة والقدس وهدنة   

 وليسوا قادرين على الفهم إلى أين هم ذاهبون ؟، جيداً

إال إذا  ،  لكن شخص يسألني وأنا أجاوبه بموقف     ،  أيضاً أنا ال أقدم مبادرات أو مقترحات       

ينا نحن نعطي رأ  ،  ويمنعونا من الحديث لإلعالم يكون هذا موقف آخر       ،  يريدون أن يكمموا أفواهنا   

 .لإلعالم ونقوله بكل وضوح

عندما تخرج مبادرات ونريد أن نوصلها للصهاينة نعطيها للسلطة         ،  هـذه آراء تطـرح     

وال توجد أي عالقة    ،  نحن لم نقدم مبادرات للصهاينة    ،  الفلسطينية من أجل أن تقدمها هي وتتبناها      

 .ولم تعترف بدولة الكيان الصهيوني، معهم

م حركة حماس بأنها ذهبت إلى حوار القاهرة من أجل إفشاله ؟ كيف             بعض المراقبين اته  : المركز

 ترد على هذا االتهام ؟

فإذا وافقت على الحضور    ،  أنت تدعوني للمشاركة في حوار    ،  هذا غريب : الشيخ باستغراب : اإلمام

هذا منطق غير   . وإذا رفضت المشاركة فيه اتهمت بإفشاله     ،  إنني ذاهب إلفشاله  : وذهبـت تقـول   

من ،  وليس من أجل االستسالم   ،  نحن ذهبنا وشاركنا في الحوار من أجل الحوار       ،  ريضسـليم وم  

يريدون منا هدنة لمدة عام     ،   يريدون منا أن نستسلم    – كما يقولون    –يـريد مـنا أن ننجح الحوار        

فهل هذا  ،  أن أوقف المقاومة وأترك االحتالل يمارس ما يريد ضد شعبنا الفلسطيني          ،  بـدون مقابل  

هذا يريد  ،  هذا األمر مرفوض تماماً   ،  لحوار ؟؟؟ هل هذا ما يريده الحوار لنجاحه ؟؟        هـو إنجاح ا   

، وفي نظره إذا فرضها فيكون الحوار ناجحاً      ،  أن يفرض على الشعب الفلسطيني أجندة االستسالم      

 . هذا هو الفاشل وليس نحن، وإذا فشلت أجندة االستسالم فيكون الحوار فاشالً

 ؟…تم ترفضون الهدنة إذن أنتم ال زل: المركز
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ألننا أعطينا في السابق هدنة لمدة تزيد عن   ،  نحـن أصـالً رفضنا الحديث عن أي هدنة        : اإلمـام 

ومن يطالبنا بهدنة عليه أن يحضر من العدو        ،  ولم يحترمها العدو الصهيوني مطلقاً    ،  الخمسين يوماً 

 .ضوبعدها ندرس إمكانية القبول أو الرف، التزامات وتعهدات باحترامها

 لماذا ترفض حماس التفاوض المباشر مع الكيان الصهيوني ؟: المركز

وسلمت لهم بوطني الذي    ،  ألنـه ببساطة إذا تفاوضت معها فهذا يعني أنني اعترفت بها          : اإلمـام 

ال !! كيف أتفاوض أنا مع من اغتصب أرضي ووطني وشردني منه ؟؟          ،  اغتصبوه وأصبح ملكهم  

 .وأنا غير مستعد لهذا االعتراف، اعتراف بهتفاوض معه ألن مجرد الجلوس معه 

 وترسلون رسائلكم إلى الكيان الصهيوني عبر وسطاء ؟؟: المركز

التي أحضرت لي  ،  من خالل السلطة الفلسطينية   ،  إن كـان عبر الوسطاء فهذا أمر ممكن       : اإلمـام 

ر لي  جاء الحاخام الصهيوني فرومان وأحض    ،  رسالة بعد خروجي من سجون االحتالل الصهيوني      

وهذا ما  ،  وهي تعطيني إياها  ،  وطلبت منه تسليمها للسلطة أوالً    ،  رسـالة فرفضـت استالمها منه     

أما اآلن ال عالقة لي ، عـندما أريد شيئاً من الصهاينة أخبر السلطة بأن تحضره لي منها   ،  حـدث 

 .معهم إطالقاً
 

  :وال هدنة من طرف واحد" ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين": المبحث الثامن

ولقـد ظهـرت صـفات العدو التي ذكرها اهللا سبحانه وتعالى في كتابه جلية على يدي                  

فهاهو . مما ال يدع مجاالً للشك بأنه وحكومته لن يوفوا بعهد أو بوعد قطعوه على أنفسهم              ،  شارون

وذلك بعد خمسين يوماً من إعالن اإلمام الشيخ قبول         ،  يغـتال المهـندس إسماعيل حسن أبو شنب       

 يتحسس بواطن الحركة     وعندما حاول البعض أن   ،  دنـة فـي عـدم استهداف المدنيين       مـبدأ اله  

 فكان جواب   – أي من طرف واحد      –اإلسـالمية في إمكانية استمرار الهدنة المخترقة من العدو          

 بعد أسبوع من اغتيال القائد      )58(اإلمـام الشـيخ رحمـه اهللا علـى سؤال لجريدة السبيل األردنية            

 :و شنب كالتاليالمهندس إسماعيل أب

م وكذلك  21/8/2003كيف تنظرون في حماس الغتيال المهندس إسماعيل أبو شنب في           : السبيل

مقابل وقف دولة الكيان الصهيوني اغتياالتها ضد       ،  إلـى الجهـود المصـرية لبلورة هدنة جديدة        

 ما هو ردكم على هذا االقتراح ؟، القيادات الفلسطينية

التي اغتالت  ،  التأكيد أن الهدنة الماضية قتلتها الصواريخ الصهيونية      في البداية أود    : الشيخ ياسين 

وأما عن االقتراحات المصرية لعمل هدنة جديدة فهي تحتاج إلى          ،  المهـندس إسـماعيل أبو شنب     

، ولكنني أقول إن الهدنة ال تأتي من طرف واحد فدماء الشهيد إسماعيل أبو شنب             ،  تفـاهم ودراسة  
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ال يدل  ،  فاغتيال شخص سياسي أكاديمي بهذا الشكل البشع      ،  كل البشرية ال تزال عاراً على جبين      

وهذه الجريمة ال يمكن أن يدفع ثمنها إال        . إال علـى جـنون وإجـرام انتاب الحكومة الصهيونية         

اليوم ال يمكن الحديث    ،  وعندما تأتي لنا الفرصة سيدفع شارون الثمن شخصياً       ،  الشعب الصهيوني 

ويجب أن يتحملها ألنه    ،  لعدو الصهيوني أن يتحمل مسؤولية جريمته     لكن اآلن على ا   ،  عـن هدنة  

ونحن أخبرنا  ،  لم يلتزم وال ليوم واحد    .. مـن أول يوم للهدنة وهو يقتل ويجرف ويعتدي ويقتحم           

، وقلنا لهم بأن العدو يخترق الهدنة     ،  الـدول المعنية بذلك عن طريق رسائل بعثنا بها لمدة شهرين          

ى انتهاكات العدو بهذه العملية     وعندما قمنا بالرد عل   ،  رد من أحد على ذلك    ولم يأتنا   ،  ولـم يلـتزم   

.. ودماء غير مباحة، فهل هناك دماء مباحة، قامت الدنيا ولم تقعد   ) م19/8/2003عملـية القدس    (

 .وسنظل ندافع عنه ونحميه إن شاء اهللا تعالى، الدم الفلسطيني شريف وعظيم

 .ها الحركة جراء اغتيال أبو شنب ؟ما هي الخسارة التي تكبدت: السبيل

ألن االستشهاد هو يوم    ،  استشهاده مربح كبير للحركة   .. على العكس من ذلك     : الشـيخ ياسـين   

سيلتف حولها  ،  والحركة التي تقدم قياداتها من أجل ترسيخ مبادئها وقيمها        ،  عـرس بالنسـبة لـنا     

رطة لن تستطيع الخروج    ي في و  وستعيش دولة الكيان الصهيون   ،  اآلالف مـن أمـثال أبـو شنب       

وعلى طاولة المفاوضات والوعود الكاذبة لن يكون       ،  فالذي يريد النصر ال بد من التضحية      .. منها

إِن اللَّه اشتَرى مِن الْمؤمِنِني أَ�ْفُسهم      : واهللا تعالى قال  ،  فـالذي يريد الوطن ال بد أن يدفع ثمنه        ،  الـتحرير 
لَه بِأَن مالَهوأَموقْتَلُونيو قْتُلُونبِيلِ اللَّهِ فَيفِي س قَاتِلُونةَ ينالْج م) وهذا أمر طبيعي يقتل ويقتل ) 111:التوبة. 

ولم يحدد من   ،  جاء على لسان ياسر عبد ربه أن السلطة وافقت على نزع سالح النشطاء            : السبيل

 فما هو تعليقكم ؟؟.. هم النشطاء 

وأنا أطلب من الجميع أن ينزلوا إلى الشارع        ،  ذ ما تريد من قرارات    السلطة تتخ : الشـيخ ياسـين   

ال يمكن أن تسير السلطة في طريق يخالف الشعب ألنها          ،  أم ال ،  الفلسطيني ويسألوه هل يقبل بهذا    

أما ،  فالقـرارات الصحيحة هي التي تتجاوب مع الشعب الفلسطيني وأمنه         . لـن تسـتطيع ذلـك     

فال يمكن  ،  واالحتالل يشرع سالحه في وجوهنا عالنية     ،  ح النشطاء القرارات التي تنادي بنزع سال    

والذي يدافع  ،  فالقاتل يمنح الدبابات والصواريخ والمدافع الثقيلة     ،  لهـا أن تكون بحال من األحوال      

شعب .. هذا أمر يدعوا إلى السخرية حقاً       ،  ، فأي عدالة هذه   !!ويجب مالحقته   ،  عـن حقه مجرم   

لن نجري وراء وعود أوسلو     .. سمع من الناس ويطالب بنزع أسلحته     يقتل كل يوم على مرأى وم     

 حتى يستسلم العدو إلى مطالبنا     وموحد   )59(اآلن يجب أن يبقى الشعب الفلسطيني قوى      ،  السـرابية 

 . نحن
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 .ما هي شروط حماس في هذه اللحظة للموافقة على الهدنة ؟: السبيل

، ريد أن أضع شروطاً وأستبق األحداث     وال أ ،  حقـيقة هـذا سؤال سابق ألوانه      : الشـيخ ياسـين   

ويوجد ،  بحقه بالعيش بكرامة  ،  بحريته.. عندما يعترف العدو بحق شعبنا    .. فالمعادلـة هي إنسانية     

أما عندما يتنكر ويضع قرارات في الكنيست تقول إن هذه األرض هي            ،  هـناك مجـال للحديـث     

عدو يضحك على العالم عندما ماذا تريدون منا أن نفعل ؟ ال     ،  وإنمـا هي شرعية   ،  ليسـت محـتلة   

يقوم برفع حاجزين على الطريق من أجل فتحها إلى         .. إننا نخفف عن الشعب الفلسطيني    : يقـول 

العدو الصهيوني هو الذي يجب أن يلتزم بكل     ،  ومـتى شـاء يقوم بوضعها مرة أخرى       ،  الـبلدات 

قتل ويجتاح جنين   أما أن ي  ،  ومن ثم نقوم نحن بدراسة وقف العمليات ضده       ،  حقوقـنا الفلسـطينية   

لن يكون  !! .. ماذا يريد من بعد كل هذا ؟؟ أن تستسلم ونرفع الرايات البيضاء             ،  ونابلس ورام اهللا  

، والذي يعتدي علينا ال بد أن نوقفه عند حده       ،  الـذي يقتل منا ال بد أن نقتل منه        ،  ذلـك بـإذن اهللا    

 .)60(ادةالنصر أو الشه: وسنفوز في النهاية إن شاء اهللا بإحدى الحسنيين
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 النتائج والتوصيات
 

إن نظرة اإلمام الشهيد الشيخ أحمد ياسين هي من صميم ديننا اإلسالمي وأن مبدأ الهدنة                -1

ويقوم به ولي األمر بعد مشاورة أهل الحل        ،   معمول به في اإلسالم    – دائمة أو مؤقتة     –

 .بما يكفل مصلحة اإلسالم والمسلمين ، )مجلس الشورى ( والعقد 

فكيف إذا كان العدو محتالً     ،  بأي حال من األحوال   ،  ال مجـال للهدنة الدائمة مع العدو      و -2

وما تحت يديه من    ،  وإال سـيكون ذلك اعترافاً بدولة العدو      ، ألرض عربـية إسـالمية      

 .أراضي المسلمين 

من ،  أنه ال مجال للهدنة بدون مقابل يعود على اإلسالم والمسلمين بالفائدة          : إعالن الشيخ  -3

ـ  ، والهدم والتجريف،  ووقف االغتياالت ، وإخراج األسرى بدون تمييز     ،  يف المعاناة تخف

 .ومالحقة المطلوبين 
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، فال يلدغ مؤمن من جحر مرتين     ،  إن نظرة اإلمام الشهيد الشيخ أحمد ياسين كانت ثاقبة         -4

 .وهذا مستمد من ديننا اإلسالمي الحنيف . وبدون مقابل، وال يمكن إعطاء هدنة مجانية

ظـرة اإلمام الشهيد الشيخ أحمد ياسين من عدم إعطاء هدنة مؤقتة بدون ضمانات              إن ن  -5

 .وأن اإلخالل ببند واحد من بنود الهدنة المؤقتة يلغيها كلها ، وإلزامات للطرفين

، وإال ستكون امالءات وليست مفاوضات  ،  ال تفـاوض مـع العدو ونحن تحت االحتالل         -6

 .والمسلم ال يقبل االمالءات 

صحافة أو مجلة أو إذاعة أو ، مـن حرج في استخدام كل وسائل اإلعالم    لـيس هـناك      -7

بغض ، ونسمع العالم حجتنا، فيما يخدم قضيتنا، أرضية أو فضائية  ،  مسـموعة أو مرئية   

وقد استخدم اإلمام الشهيد الشيخ أحمد      . الـنظر إن كانت وسائل اإلعالم لصديق أم عدو        

يتنا إلى كل من له قلب أو ألقى السمع  ياسـين كـل وسائل اإلعالم المتاحة لتوصيل قض  

 .وهو شهيد 

أفـاد فضيلة اإلمام الشهيد الشيخ أحمد ياسين أن الهدنة المؤقتة لن تمنح العدو الحق في                 -8

 .وإال لما كان هناك عداء بيننا وبينه، مطالبتنا باالعتراف بدولته

 . وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
 
 

 
 الهوامش

 

                                                 
هد على  شا( عن كتاب الجزيرة    ،   مـن كتاب الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر االنتفاضة          -1

دار ،  الدار العربية للعلوم  ،  برنامج يديره األستاذ أحمد منصور من قناة الجزيرة القطرية        ) العصر  

  .7-6مقدمة الشاهد بقلم الشيخ أحمد ياسين ص ، م2003 -هـ 1423الطبعة األولى ، ابن حزم

  .435 ص 13ج :  لسان العرب البن منظور- 2

للدكتور ،  ومبادئ القانون الدولي العالم   ،  628ص  ،  جنينةللدكتور ماي   ،   قانون الحرب والحياد   -3

 . 790ص ، حافظ غانم

، 23371باب في السرية ترد على أهل العسكر، رقم الحديث          ،  كتاب الجهاد ،    سـنن أبي داود     -4

 ".حسن صحيح  " 3/80وقال الشيخ األلباني في سنن أبي داود 

وقال ،  أخرجه الطبراني في األوسط   ،  وقال المنذري رحمه اهللا   ،  صـحيح الترغيب والترهيب     -5

  .570رقم الحديث ، حسن لغيره: األلباني
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 .مادة ذمم :  المعجم الوسيط - 6

، باب فضل صالة العشاء والصبح في جماعة      ،  كتاب المساجد ومواضع الصالة   ،    صحيح مسلم   -7

 .1050رقم الحديث 

 .2341ورقم الحديث ، 2/303،   كشف الخفاء للعجلون- 8

  .4/198، د المحتار البن عابدين ر- 9

صحيح البخاري    فتح   -10 8/60.، وعنه نيل األوطارللشوكاني      البن حجر العسقالني   الباري شرح 

. 

فحكموا عليهم بحسب ما ظهر     ،   لقد اشتبهت عقيدة الصابئة على العلماء لقدمهم وكثرة فرقهم         -11

وأشكل أمرهم  ،  اس فيهم اختالفاً كثيراً   وقد اختلف الن  " : قال ابن القيم في الصابئة    ،  لهم من عقيدتهم  

وقال  الصابئة أمة    ،  ثم ذكر أقوال السلف والفقهاء بهم     " على األئمة لعدم اإلحاطة بمذهبهم ودينهم       

انظر أحكام أهل   " وهو إحدى األمم المنقسمة إلى مؤمن وكافر        ،  منهم السعيد ومنهم الشقي   ،  كبيرة

  .94-92ص : الذمة البن القيم

فتح القدير البن الهمام    ،  4/198ورد المحتار البن عابدين     ،  9/329غني البن قدامة    انظر الم  -12

وأحكام أهل الذمة   ،  2/182والمحرر البن تيمية    ،  9/4330وبدائـع الصـنائع للكاساني      ،  4/370

، 2/5والملل والنحل للشهرستاني    ،  3/108وكشـاف القناع للبهوتي     ،  92-90البـن القـيم ص      

  .848وتحرير األحكام ص 

صدر عن المجمع ، لمجموعة من العلماء، انظـر كـتاب معاملة غير المسلمين في اإلسالم   - 13

1اإلسالم والذمة   ،  عن بحث الدكتور محمد مصطفى الزحيلي     ،  الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية   

/109-113.  

  .1/209والملل والنحل للشهرستاني ، 2/18 أحكام القرآن للجصاص -14

/2والمهذب للشيرازي   ،  4/244ومغني المحتاج للشربيني    ،  4/96م للشافعي     انظر كتاب األ    -15

  .7/345والمحلى البن حزم ، 251

والخراج ألبي يوسف ص ، 8/60ونيل األوطار للشوكاني ، 4/96 انظر كتاب األم للشافعي - 16

ولم يصح  ،   غير ثابت  مع العلم أن حديث علي      . 2/442، واإلفصـاح البن هبيرة      129-130

وقال ،  9/331وابن قدامة في المغني     ،  3/154وضعفه أحمد قاله ابن القيم في زاد المعاد         ،  هسـند 

 ولو كان له أصل لما حرم النبي  ، ال أحسب أن ما ورد عن علي في هذا محفوظاً" : أبوعبـيد 

 .48األموال ألبي عبيد ص ." ذبائحهم ومناكحهم 
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  .4/96  كتاب األم للشافعي -17

  .4/96    المصدر السابق-18

  ..249وتحرير األحكام البن جماعة ص ، 4/244  مغني المحتاج للشربيني -19

، 2/251والمهذب للشيرازي   ،  4/244ومغني المحتاج للشربيني    ،  4/96  كتاب األم للشافعي      -20

  ..7/345والمحلى البن حزم 

/3ع للبهوتي وكشاف القنا، 9/330والمغني البن قدامة ، 4/370  فـتح القديـر البن الهمام        -21

واإلفصاح البن أبي   ،  2/126والمهذب للشيرازي   ،  9/4329وبدائـع الصـنائع للكاساني      ،  109

  .2وأحكام أهل الذمة البن القيم ص ، 2/442هبيرة 

  .8/59ونيل األوطار للشوكاني ، 2/126وبدائع المنن للساعاتي ، 4/96 كتاب األم للشافعي -22

، ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقاً عليه     :" قال ابن المنذر    ولذلك  ،    هـذه الزيادة فيها مقال      -23

واألحكام السلطانية  ،  129انظر الخراج ألبي يوسف ص      ." ولكـن األكـثر مـن أهل العلم عليه        

، 8/60ونيل األوطار للشوكاني    ،  154واألحكام السلطاينة ألبي يعلى ص      ،  143للمـاوردي ص    

، إن المجوس من أهل الكتاب    : وقال أبو ثور  ،  45– 44واألمـوال ألبي عبيد القاسم بن سالم ص         
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تتـناول هـذه الورقة مشكالت الرؤية السياسية عند الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة              

المقاومـة اإلسـالمية حماس وقائدها وزعيمها الروحي والسياسي، وتهدف إلى االهتمام باألحداث             

مشكلِّة للرؤية السياسية عنده باعتبار أن الباحث       والخطـاب السياسي لنستكشف الدالالت العميقة ال      

 .والمتلقي هما مناطق تجسيد الرؤية والفكر

وقـد تتبعت مشكالت هذه الرؤية فوجدت أنه يمكن جمعها في خمس رئيسة رغم تعددها وإمكانية                

 :رفع عددها ألكثر من ذلك، وهي

 .العقيدة وتنظيم اإلخوان المسلمين: أوالً

 .التغيير واالستثمار) فقهأو (نظرية : ثانياً

 .القضية الفلسطينية: ثالثاً

 .الوحدة الوطنية: رابعاً

 .األمة العربية واإلسالمية: خامساً

وأحسـب أن البحث في هذه المشكّالت سيتمخض عن تحديد أبعاد الرؤية السياسية للشيخ وحركته               

  .بشكل موضوعي يفي الرجل بعض حقه، ويضئ دربه للسالكين ممن أحبوه
 

Study of the political vision problems from Martyr Ahmed 
Yassine's perspective 

 
This paper discuss the problems of the political vision of Shaikh Ahmed 
Yaseen, the founder and the leader of Islamic Resistance Movement Hamas.   
It aims to give concern to the political events and talks in order to discover 
the deep denotations which form the political vision according to him taking 
in consideration that the researcher and receiver are embodiment area for 
view and thought. 
I have seen the problems of this view and I found that it's possible to 
summarize in five major points and may be more. 

First :   The beliefes and Moslems Brothers organization. 
Second:   The exploitation and changing theory. 
Third:  The Palestinian case. 
Fourth:  The National Unity. 
Fifth:  The Islamic and Arabic Nation. 
 



א א א א  ..א
 

 1109

I think that searching in these problems will determine the outer frames of 
the political vision of Sheikh Yassen and his movement in an objective way 
and gives him some of his rights.  Morever, it lighten the way to the others 
whom want to follow. 
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 قراءة في مشكالت الرؤية السياسية 

 عند الشيخ الشهيد أحمد ياسين
 

 :مقدمة البحث

مؤسس حركة  ) مشكَّالت الرؤية السياسية عند الشيخ أحمد ياسين      (تتـناول هـذه الورقة      

داث  وهي ال تهدف إلى سرد األح      ، وزعيمها الروحي والسياسي   ، وقائدها ،المقاومـة اإلسـالمية   

 وال ، ألننا نتحدث إلى متلٍق معاصر شهد األحداث وكان جزءاً منها      ،التاريخـية والـتعريف بهـا     

 وإنما نهتم باألحدث ،تسـعى إلـى نقـل خطـاب الشيخ السياسي والديني وإعادة إسماعه للمتلقي       

س والخطـاب حيـن نهتم بهما لنستكشف الدالالت العميقة المشكَّلة للرؤية السياسية عند قائد حما              

 والحدث الذي شاركت فيه حركته، والموقف الذي        ، بحسبان أن الخطاب الذي نطق به      ،وزعـيمها 

 . وهما مناط تجسيد الرؤية والفكر مادياً،التزمه هما أول ما يجبه الباحث والمتلقي

إنـنا حين نتحدث في رؤية الشيخ السياسية لنستكشف مشكالتها األساسية فإنا نعتمد في              

 وانفعالنا بهما من ناحية ، وعلى معاصرتنا له ، قراءتنا لخطابه ومواقفه من ناحيةهذا الحديث على

 فما فاتنا من    ، التي حضنت الشيخ حياً وشهيداً     ، على أرض غزة   . إنـه حديـث المعايشة     .أخـرى 

 نعوضه بما ، أو قلة ما سجله له إخوانه وتالمذته بآلة التسجيل الحديثة ،خطابـه لقلة نتاجه الكتابي 

 .قفه التي عايشناها وعاصرناها عن كثبفي موا

م والتزمت به   2003لعـل حدث الهدنة الذي تبناه الشيخ خياراً مؤقتاً ومشروطاً في عام             

 وإن قدمه للشعب الفلسطيني من طرف واحد ولم يتوجه به           –حركته ثالثة وخمسين يوماً متصلة      

 .ين مرحلتين في الحياة السياسية لحماس      قد مثّل معلماً بارزاً فارقاً ب      –للسلطة وال لدولة االحتالل     

 ،ولعله كان الموقف السياسي األنسب في تلك الفترة لخدمة مصالح الحركة والشعب معاً من ناحية              

 ذا كان الموقف نفسه معلّق انتهاء     ل . من ناحية أخرى    وتطويره وكـان األلزم لتأكيد خيار المقاومة     

 . وقد كان، ال محالةعلى مستجدات سيجود بها واقع الصراع واالحتالل

 وشروطه لهدنة تطول في     ،إن للشـيخ أحاديث علنية عن شروطه لتجنيب المدنيين القتل         

 .م وشروط أخرى ال تتعارض مع الشريعة1967الزمن بشرط االنسحاب لحدود عام 

 ألنها تجاوزت الخطاب إلى فعل والتزام لذا أنسب         ،م كانت األبرز  2003غـير أن هدنة     

وإن لم تبحر في لجة هذا البحر       ) اليومي والتكتيكي (انعطافاً نحو تعامل حماس مع      إليها أنها مثلت    
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 غير أن بعضها هو     ، وذلك ألسباب عديدة ليس هنا مجال تفصيلها       ،عميقاً وبقيت قريبة من الساحل    

 .قيد أنتجته الذات ولم يفرضه الموضوع

اب السياسة  الـذي جسـدته الهدنـة ما زال يطرق أبو         ) التكتيكـية (إن بـاب الحـركة      

لـدى القيادات التالية للشيخ طرقاً عنيفاً أحياناً بسبب تطورات موضوعية محلية            ) األيديولوجـية (

 جريئة  وهذا فيما أحسب في حاجة إلى قيادة       ،وإقليمـية ودولية إضافة إلى االعتبارات الذاتية والخاصة       

 . الحدودلوجود ال علىومعرفة عميقة بطبيعة الصراع وأنه على ا ،وأتباع واعيين وظرف مناسب

لقـد اخـترت الحديـث في الرؤية السياسية للشيخ وبالتحديد في مشكالتها بحكم الواقع               

الفلسـطيني الذي يقود مجتمعنا نحو السياسة ومستلزماتها على مستوى القضية الفلسطينية قبل أن              

ياسياً وجغرافياً، يقـوده نحـو الرفاهـية والتنمية التي تغرق فيهما المجتمعات الغربية المستقرة س            

السياسة ( أو بين    ،)بين الدين والدولة   (توبحكـم أن الشيخ الشهيد يمثل قيادة حركة فلسطينية جمع         

 .وحركة عقائدية بشكل خاص) أيديولوجية(على نحو يصعب الفصل بينهما عند قيادة ) والفتوى

 منها دون   ةتيجيونحن إذ نتكلم عن مشكالت الرؤية السياسية عنده فإنما نتكلم عن االسترا           

التكتيكـية بحسبان أن الرؤية االستراتيجية هي األساس والجوهر ومنها تنبثق الرؤية الحركية أو              

التي ينبغي أال تتعارض في المدى البعيد والعميق معها وإن دل ظاهر األمر             ) التكتيكية(اليومـية   

واضحة المعالم  ) أيديولوجيةاستراتيجية  ( لقد أسس الشيخ رؤية سياسية       .في ساعته على ذلك أحياناً    

والمنطلقات دافع عنها في وجه الخصوم وفي وجه إغراء حركة المصالح اليومية وتمكن وحركته              

هذا  ، وظل وفياً لها حتى سال الدم الزكي شهادة في سبيل اهللا           ،من إقناع أجيال من الفلسطينيين بها     

 .من ناحية

لشيخ وعند حركته ينتمي إلى الرؤية      وبحسـبان أن جّل النجاح في األداء السياسي عند ا         

 تستلزم عادة قدراً من المناورة       الرؤية التكتيكية الحيوية التي      االسـتراتيجية أكثر من انتمائه إلى     

التي ال يحبذها الفكر السياسي في حركة حماس أو يتبناها ويتعامل تعامل األنظمة أو األحزاب أو                

 .أو السياسية البحتةالحركات السياسية ذات المنطلقات الدنيوية 

إن الحديث في مشكالت الرؤية السياسية عند رجل تكاملت فيه صفات القيادة وامتزجت              

بحكم تعقيدات قضيته   ) األهداف بالوسائل ( وتداخلت عنده    ،السياسـة بالديـن والفكـر الحركـي       

يط العقدي   ألنك ال تستطيع أن تنسل الخيط السياسي من الخ         ، يعد من األمور الصعبة    ،الفلسـطينية 

 ، كما ال تستطيع أن تفصل األهداف الفلسطينية عن وسائلها التي تتوسل بها إليها             ،والفكري بسهولة 
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فـي الوقت الذي يسعى فيه العدو الصهيوني إلى إلحاق الهزيمة الماحقة بأهدافنا ووسائلنا مستعيناً               

فلسطيني يخلط بين بفريق واالستظهار  ، ووالية الغرب وأمريكا له  ،علـى ذلـك بقوتـه المادية   

 .األهداف والمصالح الذاتية ويقدم خطاباً غامضاً ومضلِّالً أحياناً حول الثوابت والوسائل

 أنه يمكن جمعها في خمس رئيسة رغم تعددها         لقـد تتبعت مشكالت هذه الرؤية فوجدت      

 : وهي،وإمكانية رفع عددها ألكثر من ذلك

 . العقيدة وتنظيم اإلخوان المسلمين:أوالً

 .التغيير واالستثمار) أو فقه( نظرية :ياًثان

 . القضية الفلسطينية:ثالثاً

 . الوحدة الوطنية:رابعاً

 . األمة العربية واإلسالمية:خامساً

وأحسب أن البحث في هذه المشكّالت سيتمخض عن تحديد أبعاد الرؤية السياسية للشيخ             

 أو أحبوا ،ن ممن أحبوه ويضئ دربه للسالكي   ،وحركـته بشـكل موضوعي يفي الرجل بعض حقه        

 وما  ، هللا األمر من قبل ومن بعد      ،التعرف إليه بعد استشهاده المتميز وقد تجاوز السبعين عدد سنين         

 .توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب
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 :واإلخوان. . العقيدة:المشكل األول

 أنا إنسان    ":يقـول الشـيخ أحمد ياسين معرفاً نفسه وحركته بكالم موجز واضح البيان            

نحن  ": ويقول ." وتفكيري التفكير الذي كان ينتهجه اإلمام حسن البنا في رسائله وكتبه             ،إسـالمي 

  )1(."تربينا ونشأنا على موائد اإلخوان المسلمين) إخوان مسلمون(

متزجان معاً امتزاج القائد بالحركة والدعوة      يإن حديـث الشـيخ عن ذاته وعن حركته          

 وهي صيغة تكشف عن عمق إيمان الشيخ        ،"نحن  " أو  " أنا  " ضمير التكلم    سواء أكان    ،بالداعـية 

مشكل أساس في رؤية    ك وبالتالي فإن الحديث عن العقيدة واإلخوان        ،التي يقودها ) حماس(بحركته  

، ولعل حافز الشيخ إلى     له ما يبرره هنا   ) حماس(الشـيخ السياسية ومشكل رئيس أيضاً في رؤية         

)  حماس –حركة المقاومة اإلسالمية    (إلى كون اختيار من أسسوا      ) بالحركةبالذات و (هذا التعريف   

مما دفع  " اإلخوان المسلمين "م اتجه إلى اسم جديد ال يحمل بين مفرداته اسم           1987فـي ديسـمبر     

 وما عالقتها باإلخوان ؟ وِلم اختارت لنفسها هذا         ،من تكون ) حماس(المراقبيـن إلى التساؤل عن      

 !سبابه ودوافعه ؟العنوان ؟ وما أ

) اإلسالم عقيدة وشريعة   (:األول :إجابـة الشيخ هنا جاءت واضحة وتتركب من مكونين        

إطاراً تنظيمياً يجمع   ) اإلخوان المسلمون  (: واآلخر ،كمـا جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

لمؤسس اإلمام  اإلسـالميين الملتزمين برؤية اإلخوان ومنهجهم وفقههم الحركي كما بلوره الشهيد ا           

 وهذا يستلزم ممن يتحدثون عن رؤية الشيخ أحمد ياسين التعرف إلى عقيدة             ،حسن البنا رحمه اهللا   

 وهنا بالذات إلى رؤيتهم السياسية ألنها تتعلق بموضوع         ،اإلخـوان ومـناهجهم وفقههـم الحركي      

 .بحثنا

 قراءة رؤية   ال أحسـب أنـه باإلمكان قراءة رؤية الشيخ أحمد ياسين السياسية بدقة قبل             

 ألن رؤية األخير شكلت قواعد رؤية األول وتوجهاته السياسية          ،اإلمـام البنا واإلخوان بشكل عام     

 .والفكرية وظلت إطاراً تنظيمياً ومرجعياً لحركة حماس قادة وأفراداً

 يرون اإلسالم منهج حياة     ،اإلخـوان المسـلمون في عقيدتهم السلفية متبعون بال ابتداع         

 وأن ،وأن الحكم به واجب وفرض    )  مصحف وسيف  ،دين ودولة ( وأنه   ، ومكان صـالح لكل زمان   

 وأن  ،سـبب تخلف األمم اإلسالمية يرجع في األساس إلى تركها دينها والفصل بينه وبين السياسة              

متعددة األشكال منذ انتهاء الحروب الصليبية وقيام الدولة        هـذا الفصل هو نتاج حركة استعمارية        

 )2(.العلمانية الحديثة
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تتحقق بعد تحقيق نجاحات مهمة     ) دينية سياسية (إن عودة اإلسالم إلى سدة الحكم قضية        

) اإلعداد والتكوين ( أو بعبارة أخرى بعد      ،) والمجتمع –الفرد  (العمـل الدعوي على مستوى      فـي   

 ودع اإلمام البنا كتائب اإلخوان      1948 لذا لما قامت حرب فلسطين في عام         ،)3() التنفـيذ (يكـون   

وهي رؤية .  يقصد في مصر،كتكم الحقيقية هناغـادرة مصـر إلى فلسطين بقوله أعلم أن معر        الم

 )4(.من ساحات القتال وإيداعهم السجونثبت صدقها بعد انتهاء الحرب بالهدنة واعتقال اإلخوان 

حسـن البنا كان يرى أن إعداد الفرد والمجتمع إسالمياً لم يبلغ في زمنه مبلغاً يسمح له   

ـ    ي مواجهـة األنظمة العلمانية إلجبارها على تحكيم اإلسالمي أو الستبدالها بحكومات            بالـبدء ف

 وسار على الطريق    ، وقد استوعب الشيخ أحمد ياسين فهم البنا ومنهجه ووسائله         .إسالمية ملتزمة 

م ثم في   1987 فـأعد وكون قبل أن يبدأ التنفيذ والمواجهة في انتفاضة الحجارة             ،الـذي اخـتطه   

 .م2000األقصى انتفاضة 

منذ الستينيات وحتى التسعينات جدير ببحث      ) اإلعداد والتكوين (إن الحديـث عن مرحلة      

 ومن ثم   ،ورثت نتاج هذه السنوات   ) التنفيذ(التي تولت مرحلة    ) حماس( غير أن    ،مسـتقل وجـاد   

 : تنهل من مصدرين رئيسين    ،ولـدت حركة مقاومة ناضجة ومتكاملة ذات رؤية سياسية واضحة         

 يقول الشيخ   . واآلخر خصوصية التنظيم الفلسطيني والقضية الفلسطينية      ،واإلخوان. .ل العقيدة األو

كل الخصوصية التي   .. . وبالعقيدة اإلسالمية كاملة   ،نحن موجودون هنا بفكر اإلخوان     " :رحمه اهللا 

جهاد  ونحن نأخذ ال   ، ومقدسات محتلة  ، ووطن محتل  ،نتمتع بها هنا في فلسطين أن لنا أرضاً محتلة        

 ألن اإلسالم ال يمكن أن يقوم إال على أرض          ،والمقاومـة كعنصـر أسـاس في وجودنا وحياتنا        

  )5(."صهيوني  من كل احتالل ، من كل استعمار،مطهرة من كل اعتداء

إن حديـث الشـيخ عـن جانب من جوانب المخالفة بين اإلخوان في فلسطين وحركات                

 ال تعني تباعداً بين المحلي واإلقليمي       ،ات في مصر  اإلخـوان في العالم العربي واإلسالمي وبالذ      

 ولم تتبناه   ، فخيار المقاومة المسلحة الذي تبنته حماس مؤخراً في االنتفاضتين         ،في الرؤية والمنهج  

 كان نتاج   ،حـركات اإلخوان في مدافعتها ألنظمة الحكم العلمانية في الوطنين العربي واإلسالمي           

 وهزائم  ،ثل في احتالل األرض والمقدسات وبناء المستوطنات      الواقـع الفلسـطيني الخاص والمتم     

الجيوش العربية وتخلي األنظمة عن واجباتها الشرعية والوطنية إزاء فلسطين ؛ ثم لضعف الناتج              

 .الذي قدمته الحركات الفلسطينية المقاومة وحاجته إلسناد إسالمي تغييري
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خيار المقاومة واهتمت به بأشكال     لقـد رحبت قيادات اإلخوان في العالم بمولد حماس وب         

 بعد األخذ بالحسبان خصوصية كل      ، وقدمـت لحمـاس التأييد المعنوي والمادي الممكن        ،مخـتلفة 

 مما يعني أن خيار المقاومة ليس مولوداً غريباً أو شاذاً في الرؤية اإلخوانية              ،حـركة فـي بلدها    

 .دقيقة ومعقدة ولكن البدء والتنفيذ يرتبط بقضايا عديدة وحسابات ،العامة

لكن ليس  .. .نحن نتلقى الدعم والتأييد من كل اإلخوان في العام         " :يقول الشيخ رحمه اهللا   

 ،كل بلد له همومه .. .لم يكن بيننا وبين اإلخوان في مصر عالقة تنظيمية.. .لـنا عالقة تنظيمية 

  )6(." وله مشاغله ،وله مشاكله

 فرؤية الشيخ وحماس    ،)التعاونية(لعالقة   وا ،)العالقة التنظيمية (إن الفـرق كبـير بيـن        

مـع اإلخوان في العالم رؤية إيجابية يجب الحفاظ عليها وتعزيزها ألن هذه الحركات              ) للـتعاون (

 وأن لها أدواراً    ،سيما المالي واللوجستي والفكري   ل الرصـيد اإلسـالمي لحـركة حماس ال        تمـث 

بعالقة (ارعة في المنطقة ؛ غير أن االرتباط        مستقبلية مهمة ربما تتهيأ إيجابياً مع التطورات المتس       

 ،مـع مصر أو األردن أو سوريا يكشف عن جوانب سلبية ويستجلب أضراراً للجميع             ) تنظيمـية 

 وهذا ما تحاول السياسة الصهيونية      ،لحمـاس فـي فلسـطين وللحـركات اإلخوانـية في بلدانها           

 لتجفيف منابع الدعم    ،كاتن تزكـي نـيرانه بتحريض الحكومات على هذه الحر         أواالسـتعمارية   

 .زيق عالقة هذه الحركات بمجتمعاتها وبأنظمة الحكم القائمةم وت،المادي والمعنوي لحماس

ال عالقة بالطبع لنفي العالقة التنظيمية في الوقت الراهن بإيمان حماس وحركة اإلخوان             

إسالمية مقتدرة؛ ولكن هذا     أو خالفة    ،أيضـاً بوحدة العمل اإلسالمي، وإقامة تكتالً إسالمياً عالمياً        

كل بلد له   " : وهو ما عبر عنه بقوله،الهدف الذي يؤمن به الشيخ وحماس غير قابل للتحقيق اآلن

خرجت من رحم   "  إن حماس كما يقول الشيخ رحمه اهللا         )7(." وله مشاغله    ، وله مشاكله  ،همومـه 

نحن نواجه واقعاً فلسطينياً  . ..،وإن فكرنا ونشاطنا هو نفس الفكر والنشاط      " اإلخـوان المسـلمين     

  )8(." وليس حسب واقع أي بلد عربي ،ونتصرف بحسب واقعنا

 ،لـذا ال أحسـب أن حمـاس قد استشارت التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين في مولدها        

 ورؤيـتها السياسـية وخـياراتها المحلية ال إعراضاً عن بعدها اإلقليمي والفكري              ،وانطالقـتها 

 وهذا منطق منصف ورؤية     ، احتساباً لخصوصية كل بلد أو كل حركة في بلدها          وإنما ،والتنظيمي

 ومما يؤكد هذه الرؤية عملياً موقف المبعدين إلى         ،ثاقـبة تراكم اإليجابيات وتتخلص من السلبيات      

م من الرئيس حافظ األسد والدولة السورية التي قصمت ظهر الحركة           1989مرج الزهور في عام     
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م ونكّلت بأفرادها وقادتها أشد تنكيل مما أورث حركة اإلخوان      1982في عام   اإلخوانـية السورية    

 غير أن المبعدين الذين قوبلوا بتوجس       .فـي فلسـطين حـزناً وهماً ظهرا في أدبيات تلك الفترة           

 عملوا على تبديد هذا التوجس ونأوا بأنفسهم عملياً عن مشكلة النظام مع             ،سـوري لكونهم إخواناً   

 فخاطبوا األسد   . ليتفرغوا لمعالجة قضيتهم الخاصة    ،)واحتسبوها عند اهللا  (ا  اإلخـوان فـي سوري    

بعـبارات تـبدد تخوفه وتنسج مع الدولة السورية عالقة إيجابية وقد كان ذلك عمالً موفقاً ورؤية                 

 وإن تواجـد قيادة حماس السياسية خارج فلسطين في سوريا هو من ثمرات هذه الرؤية                ،صـائبة 

 إذ اقتنع النظام السوري بموقف حماس ومبدئها في عدم التدخل في شئون             ،حماسالحركية العامة ل  

 .اآلخرين

 تعلم أن الشأن اإلسالمي هو من حق كل         ،إن حماس حين تتجنب التدخل في شئون الدول       

 وإن التاريخ اإلسالمي والفقه اإلسالمي يقدمان مواقف    ،مسـلم بغض النظر عن العرق والجغرافيا      

 غير أن الحياة الواقعية بعد قيام الدولة القطرية الحديثة أوجد           ،منظمة لذلك  وتنظـيرات    ،شـاهدة 

والمدافع عنه قطرياً    ومعايشة لهذا الواقع الحديث المعترف به        ، مغايرة عن تنظيرات الفقهاء    ةرؤي

 ودعوتها  ، لرؤيتها السياسية  دي رغم التكوين العق   ،تعاملـت حماس وقياداتها مع هذا الواقع بشفافية       

 .وحدة العالم العربي واإلسالمي وإعادة الخالفة اإلسالمية إلى الوجودإلى 

طلـب الشيخ أحمد ياسين يوم خرج للحج واالستشفاء بعد إطالق سراحه من السجن أن               

 غير أن السلطات ،تأذن له السلطات المصرية بزيارة مرشد اإلخوان في مصر المأمون الهضيبي 

  وأغلق الملف    )9(."نا أعتبر شيئاً معنوياً أنك تزور إنسان        أ " : فقال ،المصـرية لم تمكنه من ذلك     

 وهي رحلة تحكي نجاح الرؤية      ،واهـتم بالحفـاوة التي لقيها رسمياً وشعبياً في البالد التي زارها           

 .السياسية لحماس وواقعيتها

إن قضية تنظيمات اإلخوان في الوطن العربي تنحصر في إعادة العمل بشرع اهللا وإزالة              

 غير أن أجندة حماس     ،الدائمة" حماس  "  وهي عينها قضية     ، الحياة اإلسالمية المتكاملة   معوقـات 

 ،مسلمين) إحنا( و ،فلسطين) إحنا " (:تـبدأ بتحرير األرض وإزالة االحتالل وفي ذلك يقول الشيخ         

 قضية وطن وقضية مبدأ وعقيدة      : قضيتان ،وطننا يتحرر ) وبدنا(اإلسالم يكون نظام حياة     ) وبدنا(

ممكن نقيم دين اهللا في األرض ألن       ) مش( تكـون منتصـرة وموجـودة وقائمة في األرض ؛            أن

 )10(... ".أرضنا محتلة
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 ويؤمن بحرية ترتيب األجندة     ،في فلسطين ) حماس(إن الشـيخ يؤمن بخصوصية حركة       

 ، ويؤمن في الوقت نفسه بأهمية ما يتجاوز الشأن والخصوصية         ،لكـل قطر حسب شأنه وهمومه     

 وهي المهمة الدائمة لحماس واإلخوان قبل تحرير األرض         ،ة دين اهللا وإعادة الحكم إليه     وهـو إقام  

 ولن تلقي حماس المراسي وتتوقف عن اإلبحار باتجاه األهداف اإلسالمية الكلية بمجرد             ،وبعدهـا 

 .تحرير األرض الفلسطيني أو جزء منها

في ) إلسالم السياسي ل(يـنظر إلـى حركة اإلخوان المسلمين على أنها المؤسس األول            

 وهـي نظرة موضوعية تصف حقيقية األشياء حين تخلو من التحريض وإقصاء السياسة              ،العـالم 

 ويمكـن أن ننظر إلى حركة حماس على أنها من أكثر الحركات اإلسالمية تجسيداً          ،عـن الديـن   

 .للعمل السياسي المحكوم بمرجعية الفتوى والدين

ي لحماس يمكن أن يكون تفسيراً موضوعياً دقيقاً      في العمل السياس  ) الفتوى(إن حضـور    

لكثـير مـن آراء الشيخ ومواقفه العملية على مستوى السياسة الداخلية فلسطينياً أو على مستوى                

 حضور الفتوى هو الذي يفسر رفضه لمفاوضات أوسلو         .السياسـة الخارجـية اإلقليمية والدولية     

 وهو الذي يفسر ترتيب     ،ة والدفاع عنه وتطويره    وهـو الذي يفسر تقبله لخيار المقاوم       ،ونـتائجها 

 . وهو ما سنوضحه الحقاً إن شاء اهللا، ونظريتها في التغيير واإلصالح،األوليات في أجندة حماس
 

 : التغيير واالستثمار:المشكل الثاني

 ومن هذا المشكل    ،كانا المشكّل األول للرؤية السياسية للشيخ ولحماس      ) العقيدة والتنظيم (

 ، فقد آمن اإلخوان المسلمون بالتغيير المتدرج      ،المشـكل الثانـي وجوده ومفهومه وفعله      يسـتمد   

 وعادة ما ينتقلون    ، ثم المجتمع  ، ثم المؤسسة  ، ثم األسرة  ،وجعلوا لذلك مراحل بدءوها بتغيير الفرد     

 ،)التكوين وخصائصها التنظيمية  ( إلى مرحلة    ،)التعريف بمقتضياتها الثقافية والتربوية   (من مرحلة   

التي تمثل صراعاً مع الواقع الباطل ودفعه إلخالء        ) مرحلة التنفيذ (رغـبة منهم في الوصول إلى       

مواقعـه للحـق كما يحدده الدين اإلسالمي في نقائه الموروث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم                 

 .ودولة الخالفة الراشدة

ي بلور ما يمكن تسميته      المصدر األساس الذ   ، وسياساته ، ومواقفه ،وتعد كتب اإلمام البنا   

 إذ توقفوا عند    ،وإن جّل من جاءوا بعد البنا رحمه اهللا هم عالة عليه          ) التغيير واالستثمار (بنظرية  

 إليها كل مفكر وقائد تجربته التي       وطوروها، وأضاف   وفسروها وشرحوها     ،األصول كما بلورها  

 .تنبع من خصوصية بلده وواقعه
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اإلسالمية على يد كمال أتاتورك واالستعمار والصهيونية       لقد رأى البنا أن سقوط الخالفة       

 وأوجد واقعاً علمانياً    ، ويتنكر لنظريته وتاريخه   ،قـد نتج عنه واقعاً عربياً وإسالمياً يجافي اإلسالم        

واشـتراكياً ينتصـر للغرب والشرق وال ينتصر لقضايا اإلسالم والمسلمين التي تفاقمت وتعقدت              

 .بشكل لم يسبق له مثيل

ـ   بغرض  ، أخذ يتحرك نحو المنهج واألداة     ،د أن شـخص البـنا الواقع وحدد المشكلة        بع

 .الوصول إلى األهداف التي يلتقي عندها كل مسلم غيور على دينه ووطنه وأمته وحضارته

 وأنه حاصل ال محالة بالعمل الجاد والرؤية        ،كـان البنا قيادياً فذاً يؤمن بضرورة التغيير       

 غير انه   ، وطلعت حرب ودعوته االقتصادية    ، عبده وحركته اإلصالحية    وقد عاصر محمد   ،الثاقبة

 في بناء ما هو     ، أقصد عمره  ،اخـتط لنفسه وألتباعه طريقاً مغايراً للتغيير فاستثمر وقته المحدود         

 بحكم أن اإلنسان    ،أفضل من اإلصالح واالقتصاد على ما لهما من أهمية وركّز على بناء اإلنسان            

 . والمجتمع والتغيير، والدولة، والجيش،االقتصاد و،هو أساس اإلصالح

 في الكتابة والتنظير مع القدرة      العملي التطبيقي للنظرية فلم يسرف    اتجه البنا إلى الجانب     

 وبثهم في القرى والمدن     ، واتجه إلى لقاء األفراد وبنائهم تربوياً وفكرياً وحركياً        ،الفائقـة علـيهما   

 ، والنقيب ، وجعل لذلك إطاراً تنظيمياً من مفرداته األسرة       ،والـبالد لـيقوموا بمـثل مـا يقوم به         

 والقيادة  ، واالنتقاء وتحمل المسئولية   ، والتربية الجماهيرية والسياسية   ، والتربية العملية  ،والرقيـب 

 ومجلـس الشـورى ومكتب اإلرشاد وغير ذلك مما هو مسطر في كتب              ، واإلقليمـية  ،المحلـية 

 .اإلخوان

 واتجه قادة دول إلى بناء      ،سان المسلم بناء عملياً لتحقيق التغيير     اتجـه البـنا لبـناء اإلن      

 فتراجعت الدولة   ،وأهملـوا اإلنسان وحسبوها أداة تغيير ناجحة      ) االقتصـاد والجـيش والدولـة     (

في ل  وبقي عمل البنا يتطور إيجابياً ال في مصر ب     ،"اإلنسان المسلم   " وهزمـت وتخلفـت لغياب      

 .سطينغيرها السيما عندنا في فل

 والتغيير  اتخـذ أحمـد ياسـين من البنا أنموذجاً معاصراً في العمل الحركي اإلسالمي             

 : يقول الشيخ أحمد   ، وكالهما امتهن التدريس والخطابة والتربية وتخفف من الكتابة        ،واالسـتثمار 

ليس عيباً   ،أقرأ وما أتعلم   حياتي كلها كانت تطبيقاً عملياً لما        ،أنا كرست حياتي للعمل وليس للكتابة     "

 )11( ." هو للقاء الناس وكل وقتي،ال يوجد لدي وقت يمكن أن أكتب فيه.. .أن يكون اإلنسان غير كاتب
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إن الكـتابة علـى أهميتها تستهلك وقت القائد وعمره وال تحقق النجاحات المطلوبة في               

 يكتب   ولعل في سيرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث كان أمياً ال             ،زمـن الحـياة القصـير     

نبراسـاً يضيء للقادة أصحاب النظريات التغيرية طريقة االستثمار األفيد من خالل العمل المنبثق              

 وإذا كانت سيرة سفيان الثوري تشهد له بأصالة مذهبه في الفقه وتميزه عن  .عـن رؤية متكاملة 

 حسن البنا  فإن اإلمام، فلم يكتبوا مذهبههغـيره فـي نقـاط مهمة غير أن تالمذته أضاعوا جهود          

والشـيخ أحمـد ياسين حفظ تالمذتهما جهودهما فيما كتبوا من مؤلفات هي اليوم أغنى المؤلفات                

 .وأكثرها رواجاً في المكتبة العربية واإلسالمية

 وأقام  ،فإذا تغير اإلنسان تغير المجتمع    ) باإلنسان(يـرى الشـيخ أحمـد أن التغيير يبدأ          

 وحفظ لكل ما يقوم على      ، والبنى التحتية والجيش والحضارة    ، والتنمية ، واالقتصاد ،الدولـة القوية  

 وإن الفشل في بناء اإلنسان المسلم هو مقدمة للفشل          .أرضه هويته اإلسالمية وخصائصه اإليمانية    

 .في المستويات المادية المختلفة

لقد تعززت رؤية الشيخ وصدقيتها حين عاين بنفسه ما أصاب الحركات الفلسطينية التي             

 ومن ثم اختلطت عندها األهداف      ، العمل المسلم ولما يتغير اإلنسان الحامل ألداة التغيير        تعجلـت 

 وأدخلها ،والوسـائل بالمصـالح اخـتالطاً سلبياً فاقم من أزمة الفلسطيني ومشاكله وأخّر نجاحاته    

خ إنني أحسب أن رؤية الشي     )12(.التي هي مرجعية العمل لكل مسلم     " وى  الفت" مسالك تتعارض مع    

التغيـيرية تنبع من قراءة دقيقة لكتاب اهللا سبحانه ولسيرة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ومن بعده                 

 وإن المتتبع آليات القرآن الكريم يجدها في أغلبها األعم تعالج قضايا اإلنسان             ،من القادة الصالحين  

 وبين النجاح   ،والمنافقذات العالقة بروحه ونفسه وتجعلها أساساً في التفريق بين المؤمن والكافر            

والفشـل، وقلما نجد آيات تعالج المستوى المادي لحماية اإلنسان مما له عالقة بالمال واالقتصاد   

 .فس الدنيوي بغض النظر عن العقيدةات اإلنسان والتناوالجيش وتترك هذا كله الجتهاد

اء اإلنسان  لقـد نجحـت أوروبا المعاصرة وأمريكا في بناء المادة والحياة وفشلت في بن             

 غير أن النظام العربي فشل في بناء اإلنسان         ،وشـواهد هـذا الفشـل بالمقاييس اإلسالمية عديدة        

 .والمادة معاً ولم يعد مؤهالً لقيادة حضارة عالمية تماثل ما كان له في العصور الوسطى

  ولم يبالغ في،اسـتثمر الشـيخ رحمه اهللا وقته في بناء األفراد والمؤسسات الخادمة له   

 وجّل ما أقامه وشجع عليه هو المسجد والمؤسسات         ، أو االقتصادي  ،عملـيات البـناء المؤسسـي     
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 ووجه ذلك كله نحو بناء جيل مجاهد يلتزم اإلسالم في جهاده            ،الخدمـية االجتماعـية والرياضية    

 .ومعامالته وأخالقه

 ال يمكن أن    إن المشروع التغييري المرتكز إلى قاعدة جهادية       " :يقول السيد عالء النادي   

  )13(."يفتح أكمامه ويؤتي أكله ما لم يتم تخصيب الواقع المجتمعي بالمفاهيم والقيم اإلسالمية 

ومن الواقع الذي نعايشه اليوم أن الشيخ لم يقف عند          ) عالء النادي (نـدرك مـن كـالم       

 تنظيم   بل اتجه بالفئة المؤمنة التي انخرطت في       ،المسـتوى الـنظري مـن عملية البناء والتغيير        

 من أكثرها إشراقاً وإثارة للجدل مقاومة       ،حماس نحو ممارسة التنفيذ والعمل في مستويات متعددة       

 ثم دخوله بحركته مضمار العمل      ،المحـتل الصـهيوني بقـوة السالح رغم اختالل ميزان القوى          

 له أجبرت القيادات المحلية واإلقليمية على اإلصغاء  ،السياسـي والجماهـيري بقـوة وفاعلـية    

 ،باستراتيجية الصراع مع العدو الصهيوني     وتحلـيل مـا يقـول السـيما فيما يتعلق            ،ولحركـته 

ال يملك اآلخرون تجاوزها    ) السياسي والجهادي (وأصـبحت حماس بذلك قوة متميزة في المجالين         

 .أو إهمالها

إن نمـو حـركة حمـاس وتزايد قوتها لم يدخل الغرور إلى رؤيته السياسية ونظريته                

 فهو يرى أن حركته طليعة العمل التغييري غير أنها ال تنوب عن المجتمع في إنجاح                ،ةالتغيـيري 

المشـروع وإنمـا تساهم في حمل التبعية منفتحة على المجتمع باعتباره المخزون األساس الذي               

تسـتمد منه الحركة أسباب الفاعلية وإمكانية االستمرار كما يرى عالء النادي في حديثه عن فقه                

 .عند الشيخ ياسينالتغيير 

لقـد تعزز هذا االنفتاح على المجتمع وقواه الحية الفاعل من خالل المشاركة فيما يسمى               

 وفي تعامالت حركته المميزة     ،المشاركة في قيادة االنتفاضة   ) بمرجعية القوى الوطنية واإلسالمية   (

حوارات الداخلية   وفي مشاركته في ال    ، ألوية الناصر صالح الدين    –مـع لجـان المقاومة الشعبية       

 أو الدول اإلقليمية كمصر مثالً وفي تبني        ، أو الهيئات الشعبية   ،التي تدعو إليها السلطة الفلسطينية    

 .هموم المواطن اليومية والدفاع عن حقوقه

في نظرية التغيير التي تبناها الشيخ تمتزج السياسة بالعمل الدعوي من ناحية وبالمقاومة             

س ليست حزباً سياسياً يمارس السياسة في الصحف والصالونات  فحركة حما،مـن ناحـية أخرى    

 ومن ثم لم    ، يسير من أعمالها   عمل الحزب جزء  )  ـ جماعة  حركة( بل هي    ،والمهرجانات العامة 
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 نجاحات مهمة بسبب احتواء     – وهو أحد مواليد الحركة      –يحقـق حـزب الخـالص اإلسالمي        

 .ضافة ألسباب أخرى ليس هنا مجال تفصيلها وتجاوزها لهذه المهام ؛ إ،الحركة لمهام الحزب

 ، المستمد من اإلسالم   )القيمي(إن نظـرية التغيير واالستثمار في اإلنسان تتصف بالبعد          

 حيث يخضع العمل لعمليات     )العملي( كما أنها تتصف بالبعد      ،وفقـه الحـركة اإلسالمية الحديث     

 إن عملية التقييم    .رؤية النظرية فحسب  التقيـيم واستخالص العبر دون االكتفاء بتزويد المجتمع بال        

إن رحلة  "  يقول الشيخ    .ومراكمته باتجاه األهداف الكبرى   نفسـها تؤكد الرغبة في تحقيق النجاح        

 بدأنا بإعداد أنفسنا لمرحلة     ،م1980واإلعداد الفعلي بدأ منذ عام      . .،األلـف مـيل تـبدأ بخطـوة       

 ألن اهللا ،ن دولة فلسطين قادمة إن شاء اهللاإ"  ويقول   )14(."المواجهـة بتوفـير السـالح والشباب        

 ونريد أن نحقق شروط الخالفة في األرض من إقامة الصالة وإيتاء            ، ونصره قادم  ،وعدنا بالنصر 

 )15( ." وعندها تكون هذه الفئة مؤهلة للخالفة والقيادة،الزكاة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 غير واردين في رؤية الشيخ التغييرية،       )والترقيعي والتفكير الجزئي    ،التفكير االنقالبي (

 وال الفكر اإلسالمي الموروث عن      ، بحكم تكوينها  ،فال فلسطين تصلح للمفاهيم واألعمال االنقالبية     

 واالنشغال بعمليات الترقيع يتعارض مع منهج اإلخوان ودعوتهم         ، ذلك أو يشجعه   يتبـنى السـلف   

 يرى أن اإلصالح الذي تتحدث عنه قيادات وطنية ورموز من            ومن ثم فإنه   .الكلية الشاملة للتغيير  

 ودعم المقاومة ،السـلطة ال يـتحقق إال إذا كان على قاعدة محاربة الفساد والمحسوبية، والفاحشة             

 فإذا ما اتفقت معنا السلطة على       ، وحفظ أمن المواطن واستقراره وحياته وحقوقه      ،ضـد المحـتل   

 وإذا بقيت تحت اإلمالءات األمريكية والصهيونية       ،ين تماماً معـنى اإلصالح الذي نريد نكون متفق      

 )16(.فنحن في واد وهي في واد آخر

 مبدأ التدرجومـن الجديـر بالتنـبه هـنا أن هذه الرؤية الكلية الشاملة ال تتعارض مع              

 ما دام التدرج يسير باتجاه الكليات عن وعي بحركة الزمن والواقع            ،والمرحلية في إحداث التغيير   

 بل يجب   ،نؤكد على أنه ال يمكن أن تكون إصالحات جزئية        "  وهنا يقول الشيخ     ،عوقات النجاح وم

 )17(." بمرجعية فلسطينية ،أن تكون كلية
 

 :)األهداف والوسائل( القضية الفلسطينية:المشكل الثالث

 الذي هو في نظر المسلم األهم       )الدين(إذا كـان المشـكل األول والثانـي ينتميان إلى           

ـ   فإن  ، وأن مصيبة الدين ال عوض لها      ، وأن كـل مصـيبة خارج الدين تهون وتعوض         ،دموالمق
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6غدا محتالً بكامله في     الذي  ) الوطن(المشكل الثالث في رؤية الشيخ السياسية والدعوية أيضاً هو          

 ."بالقضية الفلسطينية " في المحافل العربية والدولية  وبات يعرف ،م6/1967/

تضن فلسطين المسجد األقصى المبارك أولى القبلتين وثالث        إن مـن حسن الطالع أن تح      

الحرمين الشريفين مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ يكفي هذا مبرراً ألن تمتزج السياسة                

 وكأن من أراد أن يسلم له دينه فعليه أن  ، وأن تمتزج قضية الوطن المحتل بقضية الدين،بالديـن 

 بل  ، أن االحتالل ليس عدواناً على الجغرافيا وحقوق األفراد المادية         يهتم بفلسطين المحتلة باعتبار   

 ومن ثم نجد في الخطاب الديني والسياسي من يقول بأن           ،هو عدوان على دين األمة قبل كل شيء       

 ومن أعرض عنها    ، فمن حفظ دينه وعمل لها خرج من اإلثم        ،فلسطين تؤثِّم المسلمين أو تطهرهم    

اإلسالمي ترتيب للواجبات باعتبار الجوار وما يلي        وفي الفقه    ،ما كان يثلها وقع فيه ح   ولـم يلتفت    

 . والمهم أن الجميع بلغة الفقه مكلف وسيسأل عما هو مكلف به،الجوار

أرض وقف إسالمي أوقفها الخليفة عمر       إن فلسطين بحسب خطاب الشيخ وميثاق حماس      

لك أو أمير أن يتنازل عن جزء       لحاكم أو رئيس أو م    وليس   ،بـن الخطـاب على أجيال المسلمين      

ة تقضي بالتنازل عن فلسطين أو جزء منها هي اتفاقية باطلة ال            ي وأن أي اتفاق   ،منها لصالح اليهود  

  )18(.تلزم مسلماً في فلسطين أو في غيرها من بالد المسلمين

وإن تحريـر فلسـطين من الغاصبين وإعادتها إلى اإلسالم هو واجب شرعي معلق في               

وترتفع قيمة هذا الواجب وما يترتب      ،م ومسلمة ومن ثم في عنق األمة اإلسالمية كلها        عنق كل مسل  

 فمسئولية الحكام تتفوق على مسئولية      ،عليه من أحكام في الدنيا واآلخرة كلما علت مسئولية الفرد         

 ومسئولية شعب فلسطين عن     . ومسـئولية العامـة هي أدنى من مسئولية العالم والحاكم          ،ملالعـا 

 ألن الفلسطينيين هم أصحاب     ،ر هـي أعلـى مـن مسئولية الشعوب المجاورة أو البعيدة           الـتحري 

 .األرض والوطن وإن كانوا شركاء لآلخرين في الدين واإلسالم

 ،القضية الفلسطينية جزء من حياتنا ووجداننا نتنفسها مع الهواء فعالً          " :يقـول الشـيخ   

 كنا نسمع أخبار    ، ليل نهار بالمأساة والنكبة    الظـروف التي كنا نعيشها في المخيمات كانت تذكرنا        

المذيـاع ونتابع تطورات القضية وبدأت تتبلور شيئاً فشيئاً حتى وصلنا إلى مرحلة الشباب ونحن               

 وكان السؤال المهم ماذا ،وهي على بعد كيلو مترات من قطاع غزة  ) الجورة(نـنظر إلـى قريتنا      

 )19(."نفعل حتى نعود إلى أرضنا ؟ 



א א א א  ..א
 

 1123

 : المشكل األول في الرؤية السياسية للشيخ الشهيد رحمه اهللا حول سؤال يقول            لقد تمحور 

 بل  ،كـيف نقـيم دين اهللا في األرض ؟ وإقامة الدين هذه ال تقف عند الصالة والزكاة والعبادات                 

تـتعداها إلى الحاكمية على النحو الذي فصله الشهيد سيد قطب رحمه اهللا في ظالله أو حسن البنا                  

ـ      وتمحور المشكل الثاني حول كيف نعود إلى أرضنا ؟ أي كيف نحرر   .ي رسـائله  رحمـه اهللا ف

فلسـطين ونزيل عنها االحتالل ونعيدها إلى العروبة واإلسالم ؟ ال كيف نتعايش مع المحتل ومع                

 !األمر الواقع ؟

 كيفية إقامة دين اهللا ؟ وكيفية تحرير األرض ؟ ليسا سؤال            ،)الكيفية(إن سؤال الشيخ عن     

 ـنلم أترك  "  إذ يقول بلسان الواثق بالمستقبل       ، أو فقد القدرة على الرؤية والفعل      ، أعيته اإلجابة  م

 وخاصة  ،الشلل الذي أصابني في جسمي أن يكون عائقاً أمام االستمرار في الدعوة والعمل والبناء             

رة التي وجهها   ويقول في رسالته األخي    )20( ."تعبئة النفوس المسلمة للقتال والمواجهة واالستشهاد       

إلـى الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر قمتهم المنعقد بتونس قبيل استشهاده بأيام وكله ثقة بأن                

 وإن كنا ال    ،أرض فلسطين وقف إسالمي ال يجوز التنازل عن شبر منها          " :التحرير قادم بإذن اهللا   

  )21(."نملك اآلن القوة الالزمة لتحريرها 

 فقد  . الزمن  ومعرفة كاملة للعقبات وحركة    ،ح لألهداف وللوسائل  ففـي هـذه األقوال تحديد واض      

 وتحددت  ، تحرير فلسطين  : واآلخر ، إقامة دين اهللا   : األول :تحددت أهداف الشيخ إجماالً في هدفين     

 . الجهاد والمقاومةواألخرى ، الدعوة إلى اهللاألولى :وسائله من غير تفصيل في وسيلتين

نجاحات مهمة على مستوى األهداف والوسائل في       وتشـهد فصـول حياته أنه قد حقق         

 وفي الوقت الذي ما زال فيه بعض القادة         ،مرحلتـي الـتعريف واإلعداد وتحديد المنهج والخيار       

 .ين على النكبةوسائل بعد مضي خمسين عاماً وبضع سنالفلسطينيين يتجادلون حول ال

التقليل من  نتهوا إلى نبذه و   لقـد بـدأ غير الشيخ بالكفاح المسلح وسيلة وحيدة للتحرير وا           

 وبدأ الشيخ بالدعوة والتربية واإلعداد وتحمل في السبعينيات اتهام اآلخرين له ولحركته  ،جـدواه 

 للحظة أداة    الكفاح المسلم واالستشهاد ولم يهمل      وانتهى هو وحركته إلى    ،بالـتقاعس عن المقاومة   

ارة وهو يؤمن بأن الزمن يعمل لصالح       الدعـوة والتربـية ليكفل لجهاده االستمرار والنقاء والطه        

 وأن تحرير فلسطين حاصل ال محالة لذا يقول         ، وأن دولة اإلسالم قائمة    ،اإلسالم ولصالح التحرير  

 ،)22("ملك اآلن القوة الالزمة لتحريرها    ال يجوز التنازل عن شبر وإن كنا ال ن        " للحكـام والملوك    

ة الالزمة للتحرير رغم العقبات العديدة التي تحول        ألنه يرى أننا في الغد القريب سنمتلك هذه القو        
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بيننا وبينها بعد أن أقمنا اإلنسان المسلم الذي يملك الجاهزية اإليمانية واالجتماعية ألن يتحول إلى               

 ومن هذا المنطلق اإليماني رفض الشيخ       .قنبلة بشرية ترهب العدو وتصلح الخلل في ميزان القوة        

 ويرى أن في ذلك عدة مخالفات شرعية يحظر       ،اتفاقـية أوسـلو ومـا تمخض عنها من تنازالت         

 . وهو ما سنعرض له الحقاً في المشكل الرابع.اإلسالم اقترافها أو القبول بها

ل إن أرض فلسطين أرض عربية إسالمية اغتصبت بقوة السالح من قب" يقـول الشـيخ    

؛  واألداة هي المقاومة   ،الهدف عنده عودة فلسطين   . )23("  ولـن تعود إال بقوة السالح        ،الصـهاينة 

ولتعزيز األداة وتحقيق الهدف فإن تحديد طبيعة القضية الفلسطينية أمر الزم لتحقيق العمق الداعم              

لشعوب  فإن أعرضت األنظمة ألسباب عديدة فإن في ا        ،والمسئول على مستوى األنظمة والشعوب    

 وباألمة  ،ال بد من ربط القضية باألمة العربية ألنها وعاء اإلسالم          " :مـا هو مفيد لذا نجده يقول      

 ونحن ال نُشعر الدول اإلسالمية والشعوب       ،اإلسالمية ألنها الدائرة األوسع ألمتنا ومستقبلنا وديننا      

  )24(."اإلسالمية أن فلسطين هي قضيتهم بل هم يشعرون بذلك 

صب الصهاينة فلسطين بقوة السالح فهل يمكن ألهل فلسطين أن يستعيدوا وطنهم            لقد اغت 

وحقوقهم بالمفاوضات ؟ إن حديث بعض الفلسطينيين والعرب عن المفاوضات ال يعني أن وسائل              

 بل يعني أن األهداف أيضاً قد تبدلت إذ لم يعد الهدف عند المفاوضين هو               ،الفلسطينيين قد تغيرت  

 وهذا في   ، وكأن التحرير في رؤيتهم ضرب من المستحيل       ،ة الوطن المغتصب  الـتحرير واستعاد  

عد أن  نظـر الشيخ يعني أن الهزيمة الحقيقية بدأت تجد لها مناخات مالئمة في النفس الفلسطينية ب               

 يرفضون الهزيمة وال يسمحون للنفس أن تشعر بها أو أن تنطلق            أمضى الفلسطينيون نصف قرن   

عراضه عن التفاوض رغم أن التفاوض آلية عمل ال مشكلة فيها وإنما             ولعـل هذا يفسر إ     .مـنها 

 .المشكلة في التفريط المصاحب لها عادة

 ، بها ال يملك حق القيادة     ته وينطلق في حركته من قناع     ،إن من يشعر بالهزيمة في نفسه     

 ألنه ،ليضاء الدووعن األمر الواقع والف ومن العبث حديثه عن الوسائل   ،وال يقـدر على واجباتها    

 وإن  ،م1967ال يملـك أداة التحرير ال لكامل تراب الوطن وال للجزء الذي احتل مؤخراً في عام                 

 . وإن ديننا الحنيف يقوم أساساً على تغيير الواقع حين يكون فاسداً           ،الدول تزول كما يزول األفراد    

 .وإن تاريخ األمم يحكي نماذج عديدة ألمم تحررت من االستعمار

 وفي ذلك يقول    ،ين هو األقدر على قيادة معركة التحرير وإن تأخرت        إن شـعب فلسـط    

 وهو أن االعتماد    ،ما بعد خرجت من النكبة بدرس أثر في حياتي الفكرية والسياسية في          " :الشـيخ 
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اء و وس ،علـى سواعد الفلسطينيين أنفسهم عن طريق تسليح الشعب أجدى من االعتماد على الغير             

 )25(."ية المجاورة أم المجتمع الدولي أكان هذا الغير الدول العرب

لقد نزعت الجيوش العربية التي جاءت لتحارب        " 1948ويقـول فـي أسـباب نكـبة         

 فارتبط مصيرنا   ، من أيدينا بحجة أنه ال ينبغي وجود قوات أخرى غير الجيوش           الصهيوني السالح 

  )26(."ألحداث نا بأيدينا لتغيرت مجريات اتولو كانت أسلح.. . ولما هزمت هزمنا،بها

 ،م1948هـذا قـول يوشك أن يحظى بإجماع الفلسطينيين وبالذات من عايشوا أحداث              

ولعـل الشـيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين رحمه اهللا كان من أسبق القادة الذين دعوا إلى تسليح                  

سي والفعلي  ا ولم يكن مقتنعاً على المستوى السي      ،شـعب فلسـطين ليدافع عن نفسه ويعالج قضيته        

 إذا كانت هذه الجيوش ومن خلفها أنظمتها الوطنية فاقدة          ،بـتدخل الجيوش العربية في ذلك الوقت      

بقيادتها معركة تحرير   للحرية ولإلرادة ولم تكون منفعلة بفلسطين على نحو يبعث على االطمئنان            

 .مصيرية مع المحتل

نظرية العمل  حاولـت بعـض الحركات الفلسطينية التي انطلقت في الستينيات أن تتبنى             

الفدائي المسلح لتوريط األنظمة العربية بمجابهة عسكرية مع دولة االحتالل ومن ثم بحرب تحرير              

 وفشلت هذه النظرية فلم تتحرك هذه األنظمة نحو المواجهة          )27(،تعـيد فلسـطين إلـى العـروبة       

باقية ت خرجت مهزومة وضاعت البقية ال     1967 وحين فرضت عليها المعركة في عام        ،العسكرية

 وحيـن دعمـت هذه األنظمة العمل الفدائي مؤتقاً دعمته ألسباب خاصة بها ال               ،مـن فلسـطين   

 ثم انزلقت   ، وحين حققت أهدافها تورطت في معارك ساخنة ودموية ضد العمل الفدائي           ،بفلسطين

 . فلسطينال مصالح ،نحو االعتراف للمحتل بما اغتصب وأخذت تتفاوض معه لتحقيق مصالحها هي

اءة الشـيخ لهذا التاريخ وهذه التجارب فيه ما يكفي لإلصرار على ضرورة أن              إن قـر  

 ال كفراً بالعرب والمسلمين كما يحلوا لبعض من أصابهم          ،قيادة قضيته بنفسه  فلسطين  يتولى شعب   

 وفي ذلك   ، بل قناعة منه بالحالة العربية التي يسكنها التنازع والضعف واألنانية والقطرية           ،اليأس

 فهي  ، أزمات شخصية داخلية أو مع الجيران      – في الغالب    –ألنظمـة العربـية تعيش      ا " :يقـول 

 ونحن بدورنا نسأل اهللا لهذه األنظمة       ،غارقة في مشاكلها وغير قادرة على متابعة مشاكل اآلخرين        

  )28(."ضايا األمة العربية واإلسالميةأن تتغلب على مشاكلها وأن تتوجه للوقوف إلى جانب ق

 لهذه الرؤية فقد رأى رحمه اهللا أن مصلحة الشعب الفلسطيني وفصائله الحية             واستكماالً

 ومن  ،األنظمة العربية أو المشاركة في الخالفات التي تحدث بينها        تقتضي عدم التدخل في شئون      
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 ولم يكن مرتاحاً    ،ثـم لم يكن مرتاحاً لموقف منظمة التحرير الفلسطينية من غزو العراق للكويت            

 وقد كان   ، وتعدد والءاتها تبعاً لألنظمة العربية الداعمة لها       ، المنظمات الفلسطينية  مـن حالة تعدد   

سف لما تحول هذا التدخل إلى صراع مسلح في أيلول األسود في فـي أشـد حـاالت الحزن واأل     

 .األردن

إن قضـية فلسطين في نظر الشيخ قضية أرض محتلة وشعب أخرج من أرضه ووطنه               

 وال شأن للفلسطينيين فيمن عاداهم ولم       ،رض ينبغي أن يقوم الصراع     وعلـى هذه األ    ،وممـتلكاته 

 لذا كان هو رحمه اهللا ضد تدويل الصراع مع المحتل ،يحـتل أرضـهم أو يخـرجهم من ديارهم       

إن مصلحة القضية    " : وفي ذلك يقول   ،وإخـراجه مـن أرض فلسطين إلى ساحات عربية ودولية         

 )29( ."عات دولية متعددة الفلسطينية تكمن في عدم فتح منافذ لصرا

والـيوم تسـير قـيادة حمـاس السياسـية خارج فلسطين على النهج نفسه فترفض كل           

اإلغـراءات والمطالـب التـي تدعو إلى فتح معركة مع المحتل خارج فلسطين وتؤمن بأن هذه                 

ير  وقد جربتها فصائل في منظمة التحر      ،المعركة حين تفتح لن تحقق نتائج إيجابية لقضية فلسطين        

فـيما عرف بخطف الطائرات أو السفن فوسعت هذه األعمال دائرة العداوة للفلسطينيين، وعززت              

 .مواقف العدو المحتل بتأييد دولي جديد

إن قضية فلسطين في نظر الشيخ وببساطة هي قضية وطن محتل يجب تحريره وإعادة              

 وإن النظام العربي لم يفعل      ، وإن أمريكا والغرب ينكرون على الفلسطينيين هدفهم هذا        ،شعبه إليه 

 وإن بعض القيادات    ، وإن اإليمان به أصبح ضرباً من الخيال عند البعض         ،شـيئاً مجديـاً لتحقيقه    

 فاختارت طريقاً رسمها    ، وتريد أن تجد للمشكلة حالً في حياتها       ،الفلسـطينية أخذت تشعر بالتعب    

ما كانت تتحدث به قبل عشرات       وبعيدة ع  ، وأخذت تتحدث بلغة بعيدة عن التحرير      ،العـدو نفسـه   

 وعلى  ، وهذا كله وضع األهداف الفلسطينية والوسائل الفلسطينية في مأزق وفي امتحان           ،السـنين 

 .الشيخ وغيره من القادة إيجاد حل مناسب
 

 : الوحدة الوطنية:المشكل الرابع

لت لعـل هذا المشكل السياسي للرؤية الفلسطينية بعامة هو من أحدث المشكالت التي دخ             

 يعود إلى – إن كان فيه فضالً – والفضل في ذلك    ، بقوة لم تكن من قبل     إلـى السـاحة الفلسطينية    

اتفاقية أوسلو وما تمخض عنها من تباين واختالف في الرؤية والمواقف عند الفلسطينيين وقادتهم              

 . وعند العرب والمسلمين من ناحية ثانية،من ناحية
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أوسلو التي أعطت المحتل شرعية     قيع على اتفاقية     مسئولية التو  )ف.ت.م(تـتحمل قيادة    

 وأزالت من   ،م1967 وحقاً متنازعاً فيه فيما احتله في عام         ،م1948فـي امتالك ما احتله في عام        

 ،الخـريطة السياسية هدف التحرير واسترجاع كامل التراب وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية           

 وفي قرارات دولية    ،1967في أراٍض محتلة بعد عام      وانحصـرت القضية الفلسطينية بعد أوسلو       

 . وإقامة دولة وعاصمتها القدس، وهذه يمكن التفاهم حولها،تتحدث عن الالجئين والعودة

عن فلسطين وحقوق الفلسطينيين يختلف اليوم بعد أوسلو        ) ف.ت.م(إن حديـث قيادات     

يث الشيخ عن فلسطين كان بعد    وإن حد  ، في نواح عديدة   عـن أحاديثهم قبل أوسلو     بيـنا اخـتالفاً   

 ألنه ينبع من رؤية سياسية استراتيجية تغذوها رؤية دينية تتحلى     ، عينه قبل أوسلو   هأوسـلو كحديث  

 . وتتوقف عند الشبهات والحرام،بمرونة مميزة في دائرة الحالل

مال كان طبعاً اتفاقاً ظالماً وسيئاً ال يحقق آ        " :يقـول الشيخ رحمه اهللا في اتفاقية أوسلو       

 وأدى إلى تفتيت وتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني الذي كان في خندق واحد في              ،وأهـداف شعبنا  

. . ال يساوي شيئاً   ، وبذلك أصبح ممسوخاً   ،وعند التطبيق لم ينفذ منه إال القليل      .. .مواجهـة العدو  

 ،ل دولة  أو يعم  ،وال يوجد هناك فلسطيني مقتنع أن هذا الطريق يمكن أن يحقق أو يعمل سالم             . .ال

 )30( ."أو يعمل حدود فلسطينية 

 وكانت  ،تمارس المقاومة والكفاح المسلح ضد االحتالل     ) ف.ت.م(قـبل أوسـلو كانت       

 واليوم وبعد أن دخلت جحر الضب       ،أعمالهـا تحظى بالرضا والتأييد من كافة الشعب الفلسطيني        

ضد المحتل يشاركها في     وأخذت الحركات اإلسالمية تمارس المقاومة النشطة والمسلحة         ،الخرب

 المقاومة أعمالها   ىذلـك كثيرون ممن يرفضون أوسلو وجدنا في الساحة الفلسطينية من ينكر عل            

الوحدة ( ومن ثم أصبحت     ،ويسـتخف بأدواتهـا ويتهمها باإلضرار بالمصالح الوطنية الفلسطينية        

 ومن يملك   ،ائمةددات اشتعال النيران فيهما ق    ح ألن م  ،في خطر ) الوطنـية والسـالم االجتماعـي     

 ه يمثل مأزقاً للشيخ ولحركتهذاتالسلطة ومكوناتها هم قادة أوسلو وقادة التفاوض وهذا في حد. 

 ،لـم تقاوم حماس مؤتمر مدريد ثم اتفاقية أوسلو بالقوة المسلحة وكانت قادرة على ذلك              

 وانتظرت  ، السلمية  واكتفت بالمقاومة  ،وكانت تعلم األضرار التي يلحقها أوسلو بالقضية الفلسطينية       

 ألن طبيعته تحتوي على مبررات سقوطه       ،أن يسـقط أوسلو من ذات نفسه أو بأيدي من صنعوه          

 وصبر الشيخ على فرض     ، وهنا نادت حماس بالوحدة الوطنية رغم االختالفات السياسية        .وفشـله 

 قادرون  اإلقامـة الجبرية عليه ولم يحرض أتباعه على كسر اإلقامة الجبرية وتحدي السلطة وهم             
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م 1996 ومن قبل صبر قادة حماس على محنة االعتقال والتعذيب في عام             ،يومهـا علـى ذلـك     

واحتسـبوا مـا أصابهم عند اهللا ولم تمتد يدهم باإليذاء ألحد اعتقاداً منهم أن الوحدة الوطنية هي                  

يمية  تقول أميمة أحمد الجالهمة األكاد     .الحصـن الـذي يلجـأ إليه المجتمع في الساعات العصيبة          

إنه رفض أن يتحول نزاع     "  في رثاء الشيخ الشهيد      28/3/2004السـعودية فـي صحيفة الوطن       

الفلسـطينيين مـع المحـتل الصـهيوني لنزاع داخلي خشية منه على الوحدة الوطنية وعلى الدم                 

  )31(."الفلسطيني 

ي والعربية والدولية على رأس السلطة الفلسطينية ف      وحيـن اشتدت الضغوط الصهيونية      

 ومن ثم تصاعد ضغط     ، بسبب تصاعد الهجمات ضد المحتل     ، محمود عباس  ،وزارة أبـي مـازن    

 وباتت الوحدة الوطنية في خطر حقيقي       ،"حماس  " السلطة على الفصائل المقاومة وبالذات حركة       

 كان من نتائجها المباشرة حفظ الوحدة الوطنية        ،من طرف واحد  بـادر الشيخ باإلعالن عن هدنة       

 ووضع العدو الصهيوني في امتحان فشل فيه إذ لم يلتزم بالهدنة            ، الصراع الداخلي  ونـزع فتـيل   

ومـارس عدوانه واغتياالته للقادة الفلسطينيين وعندها فشلت الهدنة وعادت المقاومة إلى ما كانت              

 يقول الشيخ   . وبعد رفع الضغوط الداخلية التي هددت الوحدة الوطنية        ،فـيه بعـد استراحة مقاتل     

الهدنة تعني في نظرنا إيقاف القتال بين طرفين متقاتلين دون           " :وشروطهامفهومه للهدنة   محـدداً   

"  )32(."م  1948 ودون التنازل عن أرضنا ومقدساتنا المسلوبة في         ،االعـتراف بالعدو الصهيوني   

  ولكن العدو لم يستجب ألنه وجد من يقدم له االعتراف به بال ،م1997طرحنا هذه الهدنة منذ عام 

 )33( ." فال يهمه بعد ذلك هدنة تقلل من وجوده وحقه في البقاء ،ثمن

 واستجابة لظروف   ، ومصلحة وطنية ثانياً   ،إن مدخـل الهدنة عند الشيخ مدخل ديني أوالً        

 لذا نجده يقول في السنة األخيرة من حياته بعد فشل الهدنة األولى التي أعلن               ،موضـوعية ثالـثاً   

طرح اليوم علينا هي هزيمة للشعب      لهدنة من طرف واحد كما تُ     ا" م ؛   2003عـنها فـي يولـيو       

م 1967 مرفوضة تماماً إال إذا كانت انسحاباً كامالً للعدو من األرض الفلسطينية عام  ،الفلسـطيني 

 )34(." ولفترة محددة وليست أبدية وشاملة ،ومحددة بالشروط التي ذكرتها

 فقد تكون مفيدة أحياناً وضارة      ،فال تطرح الهدنة مع العدو في أي وقت وتحت أي ظر          

دة ألن في ذلك تعطيل     ب والهدنة ليست مؤ   ، وعلى القيادة تحديد التوقيت المناسب     ،أحـياناً أخـرى   

 فكيف إذا كانت هذه     ،ألحكـام شـرعية تخص األرض اإلسالمية التي يحتلها العدو بقوة السالح           

 تتحدد في رؤية الشيخ      الهدنة .األرض هـي أرض اإلسـراء والمعـراج وبها األقصى الشريف          
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 وتتحدد ماهيتها وفق الشروط التي حددها الفقهاء وأخذ بها قادة           ،بالمصـلحة الوطنـية واإلسالمية    

 .إسالميون معتبرون كصالح الدين األيوبي رحمه اهللا

 ،الهدنة(إن نـزاعاً حقيقـياً يقـوم فـي السـاحة الفلسطينية األكاديمية والقيادية حول                

ـ   ) واالعـتراف   ،شرعي( في مأزق    الو التي اعترفت بالعدو بال ثمن تقريباً تجد نفسه        فـثقافة أوس

 ،حين يتبنى غيرها خيار الهدنة الذي يتوافق مع الشرع ومع الحق في الوطن دون تفريط              ) ووطني

 ومن ثم تجد نفسها غير قادرة ألن تدافع عن فكرتها           ،ويبنـي علـى المسـتقبل والزمن واإلعداد       

 تماماً كما ال تستطيع األنظمة      ، البيت الفلسطيني الذي اغتصبه    باالعـتراف للمغتصـب بامـتالك     

 .العربية المجاورة أن تدافع عن اعترافها بإسرائيل وتبادل السفارات معها

يقول باتريك سيل الكاتب البريطاني المتخصص في شئون الشرق األوسط في مقال كتبه             

 :سراً إقدام شارون على هذه الخطوة      بعد استشهاد الشيخ مف    26/3/2004ونقلـته جريدة الحياة في      

ـ  " د الذي يملك   ـاسين كان على األرجح الشخص الوحي     ـارون يـدرك تمامـاً أن الشيخ ي       ـإن ش

 وإذ أقدم على قتله فقد حال دون أي احتمال          ،ويجعلها نافذة السلطة التي تمكنه من أن يطرح هدنة        

 )35(."من هذا القبيل 

وتعني حق المواطن في حياة      ،تتال الداخلي عدم االق (الوحـدة الوطنـية تعنـي للشـيخ         

، لـذا عـاب على السلطة فسادها وعدوانها على حقوق المواطنين ونادى باإلصالح في               )كـريمة 

 وحين  .غير مشروع الوقـت الـذي كـان يصفق غيره للسلطة ويشارك رموز الفساد في كسب               

وأعلنت إسرائيل عن   تأججـت االنتفاضـة وحوصر رأس السلطة في مقره في المقاطعة برام اهللا              

 أعلن  ،غـياب الشريك الفلسطيني وقطعت أمريكا اتصاالتها مع السلطة وأخذت تنادي باإلصالح           

 .الشيخ موقفه من اإلصالح ومن هذه الدعوات

إن أول مـا يلفـت االنتباه في رواية الشيخ أنه يطالب بإصالحات جدية وكلية تتجاوز                

يني وعلى قاعدة استقاللية القرار الفلسطيني وحماية       اللحظـة الراهنة وتنظر إلى المستقبل الفلسط      

 بل يجب أن تكون     ،نود أن نؤكد على أنه ال يمكن أن تكون إصالحات جزئية          "  فيقول   ،المقاومـة 

 والقرار الفلسطيني والمقاومة    ، والمستقبل الفلسطيني  ، تحمي الوجود  ، بمرجعـية فلسطينية   ،كلـية 

  )36(... ".الفلسطينية

، ويدرك أن دعوة أمريكا     ة المجتمع الفلسطيني إلى اإلصالح     حاج كـان الشـيخ يـدرك     

 لذا حدد مفهومه    ،وإسـرائيل لإلصـالح تسـتهدف رقبة المقاومة الفلسطينية والقرار الفلسطيني          



א א א א  ..א
 

 1130

ادة للرؤية األمريكية وجعلها تقوم على قواعد أساسية        ـوح تام وقدم رؤية مض    ـلإلصـالح بوض  

 :من أهمها

 .ينياستقاللية القرار الفلسط -1

 .وحماية المقاومة -2

 .وحماية المستقبل الفلسطيني -3

 .وأن تكون كلية وشاملة -4

ومن ثم نادى بتكوين مرجعية فلسطينية لتكون األداة التي تشرف على اإلصالح وتوجه             

المرجعية تحاسب وتقيل كل فرد      " : ولكن ما هي هذه المرجعية التي يقول في وظيفتها         ،خطواتـه 

 إذاً هي مرجعية نافذة القرار      ... ".وزير إلى مسئول جهاز وغيره    مهمـا كان موقعه من رئيس و      

 وهنا تدخل المسألة    ،على حد قوله  ) مرجعية جماهيرية ( إنها   ،قادرة على محاسبة الرئيس والوزير    

 ،مرجعية جماهيرية  " :فـي إطـار الضـبابية رغم حديثه عن آليات تكونها حين يقول رحمه اهللا              

 وليس معيناً   ، يجب أن يكون هناك مجلساً وطنياً منتخباً       ،لطة وحده وليس مرجعية فردية لرئيس الس    

 يقوم بإعداد هيكلية مؤسسات السلطة التي ستتخذ القرارات وتلزم الجميع           ،عـن طـريق الحكومة    

 . عندما يحصل هذا تتكون مرجعية جماعية عبر االنتخابات وليس عن طريق التعيين،بها

 نحن نضع على جدول     ،راستنا حكومة كما ذكر   نحن اآلن ال نضع على جدول بحثنا ود       "

 واالنتخابات هي أفضل السبل     ، والخطوط التي تحملها   ،التي ستحكم الحكومة  ) المرجعية(أعمالـنا   

 .إليصال األفضل إلى مراكز التوجيه

 وأنها مستشرية في    ، وأنها لم تقم بواجبها    ،الشـعب يـدرك أن المؤسسات كانت فاشلة       "

  )37(." واألمور تدار بطريقة غير صحيحة ،ريعي حبر على ورق وأن المجلس التش،الفساد

 ،إن الشـيخ يدعـو فـيما يبدو لي إلى تشكيل مرجعية وطنية لم يحدد بالضبط مكوناتها                

أنها من قيادات جماهيرية وطنية تمثل الطيف السياسي        " جماهيرية  " ولكنـي أفهـم مـن قوـله         

ئيس الجهاز ومن هم دون ذلك وتقمع الفساد         ذات صالحيات واسعة تحاسب الوزير ور      ،الفلسطيني

 . وتعد النتخابات حرة ونزيهة،المستشري في مؤسسات السلطة

 ،ما قيمة مجلس تشريعي ال يحاسب أو يراقب ألن القوي غائب           " :وهـنا يقـول الشيخ    

 )38( ." ويعمل ما يشاء ،ويتفرد فصيل واحد ويقرر ما يشاء
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ار حيث تسيطر حركة فتح على الرئاسة       إن إصـالح خلـل الـتفرد بالسـلطة وبالقر          

 ومن  ،والـوزارة والمجلس التشريعي واألجهزة األمنية وال تأذن لآلخرين بمشاركتها إدارة الوطن           

 ،واحداً من مصطلحات السياسة الفلسطينية يتردد في اليوم عشرات المرات         " نبذ التفرد   " ثم أصبح   

ليست "  غير أن االنتخابات في نظر الشيخ        ،يةوهـذا في حد ذاته يزكي الدعوة إلى انتخابات حقيق         

 )39(." ولكنها وسيلة لهدف أعلى وخدمة مصالح وقضايا الشعب الفلسطيني ،هدفاً في ذاتها

ريد انتخابات على   ن " :ويفصـل ذلـك بما يتوافق مع مكونات المشكالت السالفة فيقول          

عندما نتأكد أن   .. .لعدو وليس االستسالم ل   ،قـاعدة مواجهـة العـدو واستخالص أرضنا ووطننا        

االنتخابات قائمة على مصلحة شعبنا ومضبوطة بمرجعية فلسطينية قادرة على أن تحاسب الجميع             

 )40( ."نفكر جدياً في ذلك 

م التي انتهت بتشكيل مجلس تشريعي فشل في القيام بواجباته          1996إن تجربة انتخابات    

ابات حقيقية تخلص المجتمع الفلسطيني من      تـبدو ماثلـة فـي رؤية الشيخ لذا فهو يدعو إلى انتخ            

 .الفشل ومن التفرد وتقوم على قاعدة التحرير وإزالة االحتالل

االنـتخابات الحرة النزيهة في رؤية الشيخ هي البديل الموضوعي للدعوات التي تدعو             

إلـى المشـاركة في الحكومة التي تلقاها من حكومة محمود عباس ثم من حكومة أحمد قريع ألن            

الكثير يظن أننا لو دخلنا      " : وفي ذلك يقول   ، والدخـول بهـذه الطريقة غير مجدٍ       ،فسـاد عـام   ال

  )41(". ألن الفساد عام والداخلون قليل،ألصلحنا، ولكن الدخول في الفساد يفسد الداخل

 والحرية  ، كما أن التحرير غير الحكم     ،إن نظـرة المصلح تختلف عادة عن نظرة غيره        

نحن لسنا طالب سلطة وال نسعى لها تحت        "  وفـي ذلك يقول الشيخ       ،تتـناقض مـع االحـتالل     

 بل  ، وال سلطة على األرض    ،إن االحتالل هو المسيطر   . . نحن في مرحلة تحرر وطني     ،االحتالل

 )42( .. ".احتالل

إن اإلصـالح يـنطلق فـي رؤيـة الشيخ من تكوين مرجعية وطنية تعيد بناء هيكلية                 

 ر يحكم القرا  -شكيل مجلس وطني في الداخل والخارج        وتعـيد ت   ،مؤسسـات مـنظمة الـتحرير     

 بل تحترمه وتود أن     ،ال تقوم على هدم القائم     بمعنى آخر أن رؤية الشيخ السياسية        –الفلسـطيني   

 فمؤسسات منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني التي لم تشارك ،تعيد له االعتبار والفاعلية 

لسطينية ليست ملكاً لفصيل بعينه ومن ثم فإن الدفاع         فـيها حـركة حماس هي مؤسسات وطنية ف        

 .عنها وحفظها وإصالحها هو من قواعد العمل الوطني الفلسطيني
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إن دعـوة اإلصـالح التـي يـنادي بها الشيخ رحمه اهللا وتنادي بها حماس تختلف في         

 ألن  ،اًوالغاية عن الدعوة التي تصدر عن أمريكا والغرب وربما بعض الفلسطينيين أيض           الجوهر  

 وقفزاً عن الدماء التي سفكها االحتالل وعودة إلى التنسيق          ،دعـوة اآلخرين تمثّل إيقافاً لالنتفاضة     

بكل تأكيد حركة حماس     " : يقول الشيخ  .األمنـي الـذي أضـر بالمجتمع الفلسطيني ضرراً بالغاً         

 ، المقاتلة ى المجموعات التعاون األمني بينهم ضيق الطريق على الكتائب وعل       .. .تأثـرت بالتنسـيق األمنـي     

 ."ومع ذلك الحركة صابرة وستبقى مقاتلة       .. .فأصبحت تواجه من الخلف ومن األمام في آن واحد        
)43( 

إن دعـوة الشيخ لإلصالح تتفق مع مشكالت رؤيته السياسية األخرى وتسعى إلى إقامة              

ة واالنتخابات  مؤسسات وطنية تجمع ممثلي الشعب في الداخل والخارج على أسس من الديمقراطي           

 وإن الوحدة الوطنية عنده برنامج      ، وتقمع الفساد وتزيل االحتالل    ، تحمي المقاومة  ،الحرة والنزيهة 

 .عمل واسع ال عنواناً مجرداً أو شعاراً لالستهالك المحلي
 

 : األمة العربية والنظام العربي:المشكل الخامس

إلى الوطن العربي واإلسالمي،    إن مفردات الرؤية السياسية عند الشيخ تتجاوز فلسطين         

 وترى أن نهضة األمة العربية واإلسالمية من كبوتها         ،وتنفعل بقضايا األمتين العربية واإلسالمية    

بالـتخلص من التبعية والديكتاتورية وإعادة اإلسالم إلى الحكم وإعطاء اإلسالميين حقهم الطبيعي             

ن وإعادتها إلى شعبها عربية إسالمية رغم       في الممارسة السياسية هو مقدمة حقيقية لتحرير فلسطي       

 .لهالتفوق المادي للعدو والدعم الغربي غير المحدود 

 أنتج تبعية ألمريكا والغرب أضرت      ، وتنازعه ، وضعفه ،إن تمـزق الوطـن العربـي      

 وإن هذه الحالة المؤسفة هي نتاج تخطيط        ،بفلسـطين وشعبها كما أضرت بالمواطن العربي نفسه       

 ال يفكر في إنهاء دوره في الساحة العربية واإلسالمية          ، غربي قديم جديد   اسـتعماري صـهيوني   

قوله وبوضوح ال يعوزه الدليل هو أن       ما يلزم    غير أن    ،ألسـباب عديدة ليس هنا مجال تفصيلها      

السياسـة الغربية وبالذات البريطانية ثم األمريكية هي المسئول األول واألساس عن حالة التمزق              

 وعن معوقات   ، الدولة الصهيونية واستمراريتها على التراب الفلسطيني المسلم        وعن قيام  ،العربي

مشروع "  وإن إسرائيل بحسب قول الشيخ وبإيجاز        ،الـتحرير ونهضة األمتين العربية واإلسالمية     

 )44(."استعماري صليبي صهيوني يستهدف فلسطين والعرب والمسلمين 
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 التبعة على عوامل خارجية وإعفاء النظام       إن مسـئولية الغرب عن نكبتنا ال تعني إلقاء        

العربي واألمة من المسئولية وإذا كان يرى أن نكبتنا في فلسطين هي واحدة من المظاهر الكارثية                

 من فساد وإن استمرار النكبة وتفاقمها هو         فيها التـي نتجت عن سقوط الخالفة اإلسالمية على ما        

بإيجاز يعظم من شأن المسئولية الداخلية العربية        إنه   ، العـدو والـتآمر الدولـي      ةلفشـلنا ال لقـو    

واإلسـالمية إضـافة إلى الفلسطينية لذا نعد الواقع العربي واإلسالمي مشكالً مهماً من مشكالت               

 : وهنا يجب التنبه وباختصار شديد إلى بعض النقاط منها،رؤيته السياسية االستراتيجية

 والشعوب العربية المحكومة وال يلغي      أن الشـيخ يفـرق بين األنظمة العربية الحاكمة         -1

 ويرى أن إصالح النظام العربي مقدمة       ، وإن كان ال يعول عليها     ،الـتعامل مع األنظمة   

 .راشدة لتحرير فلسطين

إن تحريـر فلسـطين واستعادة كامل التراب يقتضي تغييراً جوهرياً في الواقع العربي               -2

ار الفلسطيني وسكونه إلى أن يحدث       غير أنه ال يؤمن بانتظ     ،باتجـاه اإلسالم والتحرير   

 وعامل مساعد في ، وإن مقاومة الفلسطيني ومطالبته بحقوقه هو عامل إيجابي له ،هـذا 

 .حركة التغيير العربية

 وإن  ،إن الخصومة الفلسطينية الجادة مع النظام العربي عامة ال تجدي نفعاً للفلسطينيين            -3

ت مع دولة االحتالل  ال تجدي نفعاً        الخصـومة السـاخنة مع األنظمة التي وقعت اتفاقيا        

 وإن الـبديل لذلك هو تخفيف األضرار ما أمكن والبناء على الشعوب وحركتها              ،أيضـاً 

 .وتوقها للتخلص من هذه االتفاقيات ونصرة فلسطين وشعبها

تمتلك من اإلمكانيات والطاقات والقدرات ما يجعلها       " إن األمـة العربية في نظر الشيخ        

بحسب ما ورد في رسالته     "  القومية ووضع حد لجرأة أعدائها عليها        ها قضايا قـادرة على نصرة   

 .م قبيل استشهاده بأيام2004األخيرة إلى مؤتمر القمة العربية بتونس 

بتونس قبيل استشهاده يجسد    إن رسـالة الشيخ األخيرة إلى مؤتمر القمة العربية المنعقد           

 إنه بعد . رغم تألمه من النظام العربي نفسهلعقيدة تبنى على المصالح إلى جانب ا     رؤيـة تصالحية  

 وأن شعوبهم   ،جسيمة وأن أمامهم تحديات     ،عز اإلسالم أن يذكّـر المجتمعين بأنه إذا عز العرب         

 وأن اهللا سائلهم يقول لهم وهو يخشى أن يرضخ مؤتمرهم إلرادة            ،نـتظر منهم أداء أمانة الحكم     ت

 :مقاومة وانتفاضة األقصىويقبل ببعض من رؤيته الظالمة لل) بوش(
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 ولن تعود   ، أرض فلسـطين عربية إسالمية اغتصبت بقوة السالح من قبل اليهود والصهاينة            :أوالً

 وهي أرض وقف إسالمي ال يجوز التنازل عن شبر منها حتى وإن كنا              ،إال بقـوة السالح   

 .ال نملك اآلن القوة الالزمة لتحريرها

 وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة        ،للشعب الفلسطيني  الجهاد في فلسطين حق مشروع       :ثانياً

 ،وإن وصـفه باإلرهاب من قبل أعداء اهللا لظلم عظيم يرفضه شعبنا المرابط في فلسطين              

 ونتمنى على القمة أن توضح موقفها بوضوح        ،وترفضه كذلك شعوبنا العربية واإلسالمية    

 .ال لبس فيه نصرة لشعبنا المجاهد

خوض ببسالة معركة قد فرضت عليه لهو جدير أن يلقى كل أشكال الدعم              إن شعبنا وهو ي    :ثالـثاً 

 .الخ.. . فهو بحاجة إلى الدعم االقتصادي لتعزيز صموده،والتأييد من قادة األمة

 .الخ.. . إننا نناشدكم أن توقفوا كل أشكال التطبيع مع هذا العدو:رابعاً

 هادرات ما يجعلها قادرة على نصرة قضايا       إن األمة تمتلك من اإلمكانيات والطاقات والق       :خامساً

 وإني ألرى أنه قد آن ألمتنا أن تعمل بقول اهللا           ،القومـية ووضع حد لجرأة أعدائها عليها      

والَّذين  ، لتصبح قوة في زمن التكتالت) )45 واعتَصِـمواْ بِحـبلِ اللّـهِ جمِـيعا والَ تَفَرقُواْ        :عز وجل 
 مضُهعواْ بكَفَركَبِري ادفَسضِ وةٌ فِي األَرتَكُن فِتْن لُوهضٍ إِالَّ تَفْععاء بلِيأَو .)46( 

 فمن له بعد  ، بنيانهم إن المسجد األقصى يناشدكم وقد أعد الصهاينة العدة لدك أركانه وهد:سادساً

 اهللا إن لم تكونوا أنتم ؟

 به وقد علمنا رسول اهللا       هذا ما أردت أن أنصح     :أصـحاب الجاللـة والفخامة والسمو     

 وأن يوحد   ، وأسأل اهللا أن يجمع كلمتكم لنصرة دينه       ،صـلى اهللا علـيه وسـلم أن الدين النصيحة         

 )47( .صفكم على ما فيه خير األمة ورفعتها

ة للخطـاب السياسي في هذه الرسالة يكشف عن اجتماع المشكالت           قإن قـراءة مـتعم    

 فضالً عما فيها    ،في بناء لغة الرسالة ومطالبها المحددة     ) اً والعربية مع  ،الدينـية الفقهية والوطنية   (

 .من إثارة للعواطف والنخوة

 نظاما  قضـى الشيخ حياته المديدة ولم يحس ال هو وال حركته وال شعبه بوفاء العروبة              

 . الظالم ألنه يؤمن بأن إضاءة شمعة خير من لعن، غير أن اليأس لم يصب منه مقتالً كما يقولونهرسميا
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نـي حيـن أجعـل األمة العربية واإلسالمية واحداً من مشكالت رؤية الشيخ السياسية         إن

 إذ ال يكاد    ،األساسـية استظهر أيضاً بما يرد في بيانات الحركة اإلسالمية حماس في االنتفاضتين            

 . وشرعياًيخلو بيان لها من خطاب لها يحدد  وللنظام العربي ما يجب عليهما وما يطلب منهما فلسطينياً

 وفعلها  ، وبياناتها المكتوبة  ،واسـتظهر أيضـاً بانفعـال حمـاس في خطابها اإلعالمي          

 كالحرب على ،الجماهـيري باألحداث الرئيسة التي شهدتها وتشهدها الساحتين العربية واإلسالمية        

 أو تهديد أمريكا إليران ولحزب اهللا       ، أو قصف مواقع بعينها في سوريا      ،أفغانسـتان أو العـراق    

 . مما ال موضع لحصره وعده هناوغير ذلك

 مع النظام العربي الرسمي تحقيقاً      رؤية سياسية تصالحية ومرنة   من  إن مـا وصـفناه      

 وإبداء أسفه وتألمه من     ، لم يمنع الشيخ من نقد النظام العربي       ،للمصلحتين الفلسطينية والعربية معاً   

عربية وهذا ما تحكيه تلك القطعة      حالـة الضعف التي أنتجت خذالناً مضراً بالقضية الفلسطينية وال         

 للحركة والحياة وأداء    ا تدعوهم   الـنادرة مـن لغـة الشيخ وخطابه التي جمعت بين األمة وقادته            

المسـئولية وتمثل معاناة شعب فلسطين وألمه وهو يقتل ويذبح وتتكالب عليه السياسة الدولية وهم               

العجوز ال أرفع قلماً وال سالحاً بيدي إنني أنا الشيخ  " : أو كما يقول ، وال مـن نصير    ،يـتفرجون 

وال أتحرك صوب حاجة خاصة أو عامة       !! ياً أرج المكان بصوتي     ر لست خطيباً جهو   !!الميتتين  

أنا من هدته األمراض    !! أنا ذو الشيبة البيضاء والعمر األخير       !! إال عندما يحركني اآلخرون لها      

أردت أن يكتب أمثالي ممن يحملون في       كل ما عندي أنني     !! وعصـفت بـه ابـتالءات الزمان        

 أحقاً هكذا أنتم    ،ظواهـر ما يبدو علي أجسادهم كل ما جعله العرب في أنفسهم من ضعف وعجز              

ألم تعد تنتفض قلوبكم لمرأى المأساة الوجيعة       !! أيها العرب صامتون عاجزون أو أموات هالكون        

 وال قوم يحملون على أعداء اهللا الذين    ، فال قوم يتظاهرون غضباً هللا وأعراض األمة       .التي تحل بنا  

 ،شـنوا حـرباً دولـية علينا وحولونا من مناضلين شرفاء مظلومين إلى قتلة مجرمين إرهابيين               

 ...وتعاهدوا على تدميرنا والقضاء علينا

 ألننا تعلمنا أننا سنموت أيضاً إن       ،ال تنتظروا منا أن نستسلم أو أن نرفع الراية البيضاء         

إن شئتم كونوا معنا بما تستطيعون فثأرنا يتقلده كل         ! تركونا نمت بشرف المجاهد      فا ،فعلـنا ذلك  

 وعزاؤنا أن اهللا سيقتص من كل من        ، ولكم أن تشاهدوا موتنا وتترحموا علينا      ،واحد منكم في عنقه   

 )48(:" ... أمتنا باهللا عليكم ال تكونوا علينا يا قادة أمتنا، يا شعوب، ونرجوكم أال تكونا علينا،فرط في أمانته
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 هي أيضاً رسالة استنهاض للجزء      ،إن هـذه الشـكوى التي تصف بعض الواقع العربي         

 ألن الجزء اآلخر الحي الحيوي المشارك في دعم االنتفاضة وجهاد ،الميـت أو المترهل في األمة  

شـعب فلسـطين له حضـور بارز في سياسة الشيخ وخطابه وهو عادة ما يثني عليه أو يشكره     

  .ني الباحثينما يغ" شاهد على العصر "  وفيما قاله في ،ه بلغة قلما يجيدها غيرهوينمي
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 ةالخاتم

لقـد تحدثنا في مشكالت رئيسة خمس ساهمت معاً في تشكيل رؤية الشيخ السياسية غير      

أنهـا ال تمثل عملية إحصاء وحصر لجميع المشكالت ألن ذلك لم يكن هدفاً للبحث ومن ثم يمكن                  

 :ت أخرى منهاإضافة مشكال

المرتكز إلى الرؤية اإلسالمية وما وافقها من قوانين وقواعد هي           " اإلنساني" المشـكل    -1

 العنصرية القائمة على    هت فما عرفت رؤيته أو ثقافة حرك      ،مـن نتاج الحضارة البشرية    

 عرفتها ومارستها الصهيونية    في الوقت الذي  اللـون أو العـرق أو الدين أو الجغرافيا          

  ِإن أَكْـرمكُم عِـند اللَّـهِ أَتْقَـاكُم         قاعدة التفاضل عنده     إن   .العلمانـية األمريكـية   الـنازية و  و

 .والناس خلق اهللا هم في اإلنسانية سواء

 وأعني به حقوق اإلنسان بالمفهوم اإلسالمي وما وافقه من          ،"الحياتي اليومي "المشـكل    -2

 ولعل معاناة المسلم اليومية من غياب       ،المفاهـيم التي تقدمها ثقافة الديمقراطيات الغربية      

هـذه الحقـوق في الوطن العربي جعله ينظر إلى مفاهيم حقوق اإلنسان وتطبيقاتها في               

 .الغرب بإعجاب أدخلها في مصطلحاته ومكونات رؤيته السياسية واالجتماعية

راتها  وأعني به الشرعية الدولية ممثلة باألمم المتحدة ومؤسساتها وقرا         ،"الدولي"المشكل   -3

 .دون غفلة عما في بعض هذه القرارات من ظلم وإجحاف بالحقوق الفلسطينية والعربية            

وال يخلـو خطاب الشيخ من اإلشارة إلى القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية             

 .بتنفيذهاالدولة الصهيونية لم تلتزم بالذات تلك التي و

مية ال تستطيع الدول الضعيفة أن تقفز       إن لألمم المتحدة وقرارات مجلس األمن وزن وأه       

 لذا ينبغي على اإلسالميين في رأيه إيجاد السبل المناسبة للتعامل مع قرارات     ،عـنها وتـتجاوزها   

 .األمم المتحدة بما يحقق مصلحة اإلسالم

إنـه لو قدر للشيخ رحمه اهللا أن يقود الشعب الفلسطيني من موقع السلطة والقدرة على                

ـ اسية بعضها أو كلها لتغير    إنفـاذ رؤيـته السي     ـ  وفي سنوات       وجه فلسطين رغم تعقيدات     قليلة 

 وال يبالغ من جعله     ، وشخصية دينامية  ، بما حباه اهللا من قدرات قيادية عديدة       ،القضية تغيراً إيجابياً  

فـي مصاف المجددين العمليين للدين ولحياة األمة العربية واإلسالمية بعد أن تجاوز أثره وفضله               

 . بل والدولي أحياناً،ين إلى محيطها العربي واإلسالميفلسط
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 مناط دراسات عديدة وإضاءات      رحمه اهللا     المقعد  الشهيد   وستبقى تجربة الشيخ الياسين   

 وستبقى رؤيته السياسية في حاجة إلى قراءات أخرى         ،مفـيدة لكـل مـن اقترب منها أو المسها         

 واهللا أسأل أن يلهمنا     ، هنا هو جهد المقل العجل      وما قدمناه  ،تستكشـف جوانب الكمال والتمام فيها     

  صحبة نبينا  األعلىزالتنا،وأن يجمعنا والشيخ وشهداء فلسطين في الفردوس         وأن يغفر    ،الصواب

 . وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالميالمصطفى عليه الصالة والسالم،
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 .16و15انظر السابق  )3(

 ،الزهراء لإلعالم العربي  17كامل الشريف   ، فلسـطين  فـي ون  خـوان المسـلم   اإل )4(
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 . نشر اتحاد الكتاب الفلسطينين،حمد رفيق عوضم، وراجع رواية آخر القرن أل
سين صفحات من حياته ودعوته      والشهيد احمد يا   ،فقـه التغيير،إسـالم أون الين      )13(

 .39وجهاده صـ
 .شاهد على العصر )14(
 .48الشهيد أحمد ياسين صفحات من حياته ودعوته وجهاده صـ )15(
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 .42صالح الرقب في كتابه صـ.وقد نقلها د2004
 .شاهد على العصر )19(
 . على العصرشاهد )20(
 .42الشهيد أحمد ياسين صفحات من حياته ودعوته وجهاده صـ )21(
 .42السابق )22(
 .43السابق  )23(
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 .شاهد على العصر )24(
 .شاهد على العصر )25(
 .34الشهيد أحمد ياسين صفحات من حياته ودعوته وجهاده  )26(
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ال شك أن أكبر إنجاز للشيخ أحمد ياسين لم يكمن بناء الحركة اإلسالمية في قطاع غزة                

بعـد غياب عدد من قادتها أو هروبهم من قطاع غزة أو حتى اعتقالهم ولكن التفكير ثم االنطالق                  

اإلسرائيلي، فكم من حركة إسالمية موجودة هنا أو هناك         نحـو العمل العسكري المقاوم لالحتالل       

 ...في شتى أصقاع العالم، إال أنها لم تحز على ما حازت عليه حركة المقاومة اإلسالمية حماس

وفـي الواقع لقد بدأ تفكير الشيخ أحمد ياسين كمؤسس للحركة اإلسالمية في وقت سابق جداً على                 

سالمية وقد بدأ في إعداد العدد منذ عقد السبعينات ثم مع      الوقـت الـذي انطلقـت فيه المقاومة اإل        

نصـف عقـد الثمانيـنات األول حيـث أنشأ مجلس عسكرياً خاصاً لهذا الغرض، إال أن العمل                  

العسكري في الواقع لم يثمر إال بعد تأسيس حركة المقاومة اإلسالمية حماس وبالذات في انتفاضة               

 . رعايته الخاصة–عمل العسكري األقصى حيث أولى الشيخ أحمد ياسين ال

أسـأل اهللا أن يوفقنا في عرض هذا الموضوع عرضاً علمياً يوفقاً في مؤتمركم القادم وأن يقدرنا                 

 .على إرسال البحث بالصورة المطلوبة في الوقت المناسب
 

Armed Resistance in the Ideology and Conduct of the Martyr, 
Sheikh Ahmed Yasin 

 
There is no doubt that the biggest achievement sheikh Ahmed Yasin 
accomplished was not only building up the Islamic Movement after the 
absence, escape, or detention of its leaders, as there are so many Islamic 
movements here and there all over the world yet have not accomplished so 
much as the Islamic Movement, Hamas, has accomplished, but also 
considering and then launching the military resistance against the Israeli 
occupation.  
In fact, sheikh Ahmed Yasin, as the establisher of the Islamic Movement, 
started considering this a very long while before any Islamic resistance has 
been launched. He actually started preparing for this step in the seventies. 
Then, in the mid eighties, he established a special martial council for this 
matter. Nevertheless, the martial effort was not that fruitful until the 
foundation of the Islamic Movement and also the eruption of the Aqsa 
Intifada at which time sheikh Ahmed Yasin devoted a special concern for the 
military activities and proved to be fruitful. 
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  في فكر وسلوكةالمقاومة المسلح

  الشيخ الشهيد أحمد ياسين
 

الشك أن الجهاد في سبيل اهللا يصبح فرض عين على األمة اإلسالمية إذا تعرضت األمة                

هنا وجب على األمة أن تدافع عن نفسها وأن ترد العدوان           .. أو أحـد أجزاءها لعدوان أو احتالل      

وكان هذا هو منهج حركة األخوان      ... ن تحقيق ذلك الهدف   بمختلف الوسائل المتاحة التي تمكنها م     

 .دد معالم سياساتها وتصوراتهات اإلسالم منهجاً وخطاً أساسياً يحالتي اتخذ

وفـي هـذا المجال يقول األستاذ الدكتور العالمة المجاهد يوسف القرضاوي في كتابه               

قف به عند   لجهاد اإلسالمي ولم ت   ت الحركة اإلسالمية على أحياء معنى ا      عمل" (ناإلخوان المسلمو "

 ليشمل جهاد قوي االستعمار في الخارج وقوى الطغيان في          جهـاد النفس والشيطان بل تعدى ذلك      

 .. اإلسالميةاألرضير تحقيق الفكرة اإلسالمية، وتحر: وجعلت الحركة جهادها حول محورين.. الداخل

: فيعنيملة إما تحرير األرض     وتحقـيق الفكرة اإلسالمية تعني تحقيق حياة إسالمية متكا         

أن كـل أرض دخلها اإلسالم وأقام بها حكمه وارتفعت فيها مآذنه يجب أن تحرر من كل سلطان                  

  في أنحاء  المسلمينوعلى  ...  كافر وكل حكم طاغوتي فاجر وهذا فرض عين على أهلها          أجنبـي 

جعلت الحركة  د  وق... هم بما يستطيعوا من مال ورجال وعتاد حتى ينتصروا        واألرض أن يساعد  

كما جعلت هتافاتها الرئيسية    ) واعدوا(سيفان وتحته عبارة    شـعارها وعلمهـا مصـحفاً يحوطه        

 .)1() الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل اهللا أسمى أمانينا(

وقـد قامت الحركة بدخول ميادين الجهاد في مناطق شتى في سبيل تحقيق تلك الرسالة                

م أو في قتال اإلنجليز في مصر أو في قتال          1948 عام   السـامية سـواء كان في حرب فلسطين       

الـروس فـي أفغانستان أو في قتال األمريكان في العراق أو في قتال اليهود في فلسطين لتحرير                  

 .أرض النبوات من رجس الصهيونية وتحرير األرض المباركة

ة في فلسطين   لقد أدرك الشيخ أحمد ياسين بحسه اإلسالمي وأثناء قيادته للحركة اإلسالمي           

أن عليه واجب االستمرار في هذه السياسة إذ أنه أدرك ككل مجاهد أن الجهاد في سبيل اهللا يحي                  

روح األمـة ويعيد إليها الحياة وإذا غاب غابت األمة عن روحها وأصبحت فريسة ألعدائها لذلك                

 يغب عن باله مطلقاً     كان نزوعه للعمل الجهادي منذ بداية قيادته للحركة كبيرا إذ أن هذا األمر لم             

أن أي ... إذا اعتقد أحد أن الشعب الفلسطيني سيتنازل عن أرضه وحقوقه فهو واهم       "وكـان يقول    

خطـوة فيها تنازل عن حقنا هي مرفوضة مطلقاً ولن تقبل إال بعودة كل فلسطين والبد أن تستمر                  

 . )2("المقاومة حتى رحيل االحتالل عن أرضنا ومقدساتنا
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 الشهيد أن العمل لفلسطين ال حدود له، وأن فجر النصر آت ال محالة  لقـد آمـن الشيخ   

رغـم الظـالم الحـالك الذي يلف األمة وأن الدم والمشاركة في الجهاد ضد المحتل ال تكون من                   

وأن هـناك طريقاً آخر غير طريق الخنوع واالستسالم أو القبول بالفتات أو انتظار ما               ... بعـيد 

لقد آمن الشيخ بأن ...  بالتنازل عنه أال وهو طريق الجهاد واالستشهاد   يسـمح به العدو اإلسرائيلي    

مقاومـة المحتل ال تتحمل المواقف الوسط وال المهادنة وال التأجيل وال االستراحة، وأن الطريق               

، كما أكد أن الجهد األعظم سوف يرسخ لخدمة هذه          )3(إلـى فلسطين يمر فقط عبر فوهة البندقية         

 .)4(مح ألية قضية جانبية أن تطغى على الهدف األساسي وهو مقاومة االحتاللالقضية وأنه لن يس

كـان الشـيخ يعتقد أن الجهاد الذي يسري في األمة كالنار التي تسلط على الذهب تزيل                

 .منه الخبث فعلى الرغم من شده وطأته وقسوه مقدماته وتطوره ونتائجه إال أنه ضروري

شيخ الشهيد رحمه اهللا منذ بداية رجولته المبكرة ومنذ         لقـد نمـا هذا اإلدراك في ذهن ال         

م، إال أن النهج    1967توليه زمام األمور وبالذات بعد االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية عام           

الـذي رسـمه مع أخوانه كان يستند إلى أن الجهاد إذا بدأ فيجب أن يستمر وأال يتوقف وأن بناء                    

وبالتالي كان ال بد من التأهيل      ... ذا الفهم كان أمراً ضرورياً    الحـركة للشباب في فلسطين على ه      

لقد كان الشيخ أحمد رحمه     ... العقـيدي والفكري وزرع روح االستعداد للتضحية بالروح والمال        

 :اهللا بين خطين يتنازعانه 

طاع واست... تجهيز األرضية اإليمانية الالزمة لذلك    :  هـو البدء في عملية الجهاد، والثاني       :األول

أن يسير في الخطين معاً ولكن بدرجات تتفاوت ويساير المنهج العام للدعوة اإلسالمية التي              

يقودهـا، فالجهـاد عملية كبيرة تبدأ بمقدمات ضرورية مثل اإلعداد اإليماني والنفسي، ثم              

 .إيجاد السالح والتدرب عليه، ثم االنطالق إلى العمل الجهادي
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 هاديالشيخ يبدأ التخطيط للعمل الج
 

كـان الشيخ رغم إعاقته مندفعاً بقوة نحو العمل الجهادي الذي آمن بأنه الطريق الوحيد                

الـذي يمكـن أن يعيد العزة والكرامة ليس للشعب الفلسطيني فحسب ولكن لألمة اإلسالمية وأنه                

 الوحـيد القادر على تحقيق التحرير وقد صاحبت هذه القناعة الشيخ منذ صغره إذ أنه منذ بلوغه                

سـن العشـرين بـدأ فـي المشـاركة في العمل الوطني أثناء العدوان الثالثي حيث شارك في                   

المظاهـرات التـي اندلعـت في غزة احتجاجاً على العدوان الثالثي، وحينها أظهر الشيخ قدرات           

خطابـية وتنظيمـية، واستطاع أن ينشط مع إخوانه في رفض اإلشراف الدولي على غزة مؤكداً                

 .)5(اإلقليم إلى اإلدارة المصريةعلى ضرورة عودة 

كنا كل جلسة   : "ولقد ذكر أحد أخوانه الذي ساعدوا في اإلعداد للعمل الجهادي اإلسالمي           

 .)6("نقرع في أبي محمد وهو يريد أن يحارب ويطخ

لقد كان الشيخ أحمد رحمه اهللا في بدايات العمل العسكري الذي قامت به فصائل منظمة                

 يشعر بالجرح الشديد عندما كان يرى غير اإلسالميين         1967بعد عدوان عام    التحرير الفلسطينية   

فقد كان رأي إخوانه في     ... يقومون بممارسة العملية الجهادية واإلخوان لم يبدؤوا بعد في اإلعداد         

القيادة أن بناء الدعوة لم يصل بعد إلى المرحلة المناسبة من اإلعداد وتربية الشباب وإيجاد السالح                

كان دائماً يحاول أن يتغلب على نوازعه ويقنع نفسه واآلخرين          ...  عليه أن ينتظر مدة أخرى    وأن  

بالصـبر وبـأن الجهـاد ال يبـنى إال على صواب ، وهو حق وفرض شرعي في حق اإلنسان                    

الفلسـطيني البـد مـن أن ينطلق من إيمان راسخ وإعداد متأن ال من اندفاع شعوري تؤثر فيه                   

 . الظروف المواكبة

 مـع ذلك فقد بادر بخطوات صغيرة انفرد بها عن إخوانه وذلك أنه زج ببعض من أبناء حركته                  

 كي يتعلموا ويتدبروا ويقوموا بعد ذلك ينقل        كفـي صـفوف المـنظمات الفلسطينية المقاومة آنذا        

الـتجربة إلى أخوانهم وكان في كل لقاء مع هؤالء الشباب الذين كانوا يجاهدون يشعر باالعتزاز                

 .رغبة في االنطالق نحو العمل العسكري إذ كانت هذه اللقاءات تعطيه دفعات نفسية كبيرةوال

لقد حفز الشيخ للعمل الجهادي الكثير من األسباب ومن بينها االنتقاد المستمر من فصائل               

العمل الوطني لإلسالميين بأنهم خائفون وأن العجز والجبن يعيش في قلوبهم وأنهم ليسوا أكثر من               

 .يخ طعام وشراب ال مشايخ جهاد وأنهم رجعيونمشا

فـي بدايـة الثمانينات بدأت األرضية اإلسالمية في االستقرار وبدأ التنظيم الذي أسسه               

الشـيخ أحمد في النضوج العقيدي والسلوكي،وما دفعه إلى التفكير الجدي في بدء العملية الجهادية            
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 الثورة الفلسطينية في لبنان وتشتيتها في البالد        هو ما آلت إليه القضية الفلسطينية بعد ضرب قوات        

العربـية البعيدة عن فلسطين، ثم ما تلى ذلك من مذابح ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني في                 

 . صبرا وشتيال وهم ال يستطيعون الرد وال الدفاع عن أنفسهم

لـم يغمـط الشـيخ الشـهيد حـق أي عمل عسكري نضالي أو جهادي بذلته الفصائل                   

الفلسطينية األخرى، ولكنه نظر إلى أي عمل من بعيد عن الرؤية اإلسالمية على أنه عمل أبتر ،                 

لذلك جاء تناقضه مع منظمة التحرير آنذاك على        . وغير مكتمل ، ولم يحصل على التوجيه األمثل       

م هـذه القـاعدة، فقد ذكر أنه ال يوجد تناقص بينه وبين منظمة التحرير سوى على العمل باإلسال                 

واألخذ بما فيه، فهو يريد لمنظمة التحرير أن تجعل من اإلسالم عقيدة وأيدلوجية تحكم العمل ألن                

القضـية الفلسطينية هي قضية إسالمية في األساس وأنه لن يكتب لها النجاح إال بربطها باإلسالم                

 ..الذي سوف يعيد لها زخمها العالمي وسوف يربطها باهللا الذي يكتب النصر لمن يشاء

عـندما قررت الحركة في مطلع الثمانينات أن تبدأ التحضير للعمل الجهادي كانت تفتقد               

إلـى الخبرة الالزمة في ميدان اإلعداد البشري كما كانت تفتقد السالح الذي سوف يستخدم وكذلك     

األمـوال وهذه هي العناصر األساسية الالزمة لالنطالق باإلضافة إلى اإلعداد اإليماني الذي ظن              

كما أن الشباب الذين وضعهم الشيخ في التنظيمات األخرى سجنوا نتيجة           . لشيخ أنه أصبح متوفراً   ا

 تكوين  النكشـاف أعمـالهم العسـكرية، لذلك فكر في بداية مناسبة فاهتدى مع إخوانه في قيادة الحركة إلى                 

ذاك من  مجلس عسكري يشرف على اإلعداد لعناصر العملية الجهادية وتكون المجلس العسكري آن           

 .  السادة الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة والدكتور أحمد الملح والشيخ عبد الرحمن تمراز

لتنفـيذ مهـام المجلس التي تستند في األصل على ضرورة وجود األموال أرسل الشيخ               

أحمـد ياسين رحمه اهللا الشيخ عبد الرحمن تمراز لالتصال بقيادات الحركة اإلسالمية في األردن               

صـول علـى األموال الالزمة لالنطالق، وفعالً قابل الشيخ عبد الرحمن األستاذ يوسف العظم    للح

وطلب منه أن يعاونه في الحصول على األموال لشراء السالح وتم ذلك حيث حصل الشيخ تمراز                

 .على مبلغ من المال

ان انطلق المجلس العسكري بأعضائه الثالثة في رحالت مكثفة لجمع السالح من كل مك             

 .ممكن، وبالتعاون مع كل شخص لديه خبرة في هذا المجال

لم يكن جميع األشخاص الذين تم التعامل معهم وخصوصاً تجار السالح نظيفين إذ يبدو               

أن المخابـرات اإلسـرائيلية استطاعت أن تجند البعض منهم لصالحها لمتابعة موضوعات شراء              

الفلسطينية، فوصل الخبر إلى جهاز األمن      ونقـل السـالح وخوفـاً مـن وقوعه في يد المقاومة             

 .)7(اإلسرائيلي الشاباك الذي بدأ يراقب العملية عن كثب
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في هذه األثناء استطاعت الحركة أن تحصل على كميات ال بأس بها من السالح وتخزنه             

 .في مواقع متفرقة وبين أشخاص متفرقين في مناطق ومواقع متعددة بين قطاع غزة

مية من السالح إلى دق ناقوس الخطر أمام أجهزة األمن اإلسرائيلية التي قررت             أدى شراء هذه الك   

م 15/02/1984وضع حد لنشاط هذه المجموعة اإلسالمية فقامت بضربتها ضد التنظيم ابتداء من             

م وكانت التحقيقات التي تجريها عنيفة جداً أدت إلى كسر          01/07/1984حـتى بداية شهر يوليو      

وأضالعهم باإلضافة إلى الضرب المبرح على مناطق متعددة من الجسم          أيـدي بعـض المهتمين      

ووجهـت للشيخ أحمد ياسين تهمة اإلشراف على تكوين تنظيم عسكري إسالمي يهدف إلى تدمير               

أن الشيخ أحمد   : "فقد جاء في الئحة االتهام التي قدمتها النيابة العامة اإلسرائيلية         ... دولة إسرائيل 

المية متطرفة ووضع لها هدف وهو القضاء على دولة إسرائيل باستخدام     ياسـين أقـام منظمة إس     

، وقد حكم على الشيخ الشهيد أحمد ياسين في         )8(القـوة والعـنف وإلقامة دولة دينية مسلمة مكانها        

ألنه كما جاء في مذكرة الحكم كان المبادر إلقامة التنظيم          )  عاماً 12(اعـتقاله هـذا بالسجن لمدة       

هو المسئول عن نشاط كل المجموعة بصورة عملية وقد صدر قرار الحكم            ووقـف على رأسه و    

 .)9(م 06/12/1984يوم 

فـي هذه اآلونة كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة أحمد جبريل قد نجحت               

فـي اخـتطاف سـتة جـنود إسرائيليين ودخلت في مفاوضات مع إسرائيل بهدف إطالق سراح                 

لقابعين في السجون اإلسرائيلية، وقامت الجبهة بوضع اسم الشيخ الشهيد          األسـرى الفلسـطينيين ا    

م 20/05/1985أحمـد ياسـين ضمن قائمة المطلوب إطالق سراحهم، وأطلق سراح الشيخ يوم              

الموافق األول من رمضان في ذلك العام، بعد أن أمضى في السجون اإلسرائيلية أحد عشر شهراً                

 ...جن غزة إلى سجن بئر السبع وغيرهاتنقل فيها من سجن المجدل إلى س

قوبـل اإلفـراج عن الشيخ أحمد ياسين ورفاقه بفرح غامر في قطاع غزة، وعاد الشيخ     

الشـهيد إلـى قيادة العمل اإلسالمي وأخذ في إعادة ترتيب أمور الدعوة بخبرته وحنكته الدعوية                

 .والسياسية التي تمتع بها على مدى عقود طويلة من الزمن

ذه المرحلة نشاطاً دعوياً متميزاً إذ زاد فيها إقبال الناس على اإلسالم مما رسخ              شهدت ه  

لدى الشيخ القناعة من جديد أنه البد من استخدام هذا الرصيد البشري واإليماني الكبير في العمل                

في إذ لم يفت في عضد الشيخ اعتقاله األول، ال بل يبدو أنه قد زاده تصميماً لذلك بدأ                  ... الجهادي

العمـل ولكـن هـذه المرة بأسلوب مختلف وجديد وبدأ ينتقي العناصر المناسبة ويقوم بتدريبهم                

وقد اعتمد هذه المرة على الشباب إذ أن        ... وتهيئتهم نفسياً للجهاد دون أن يعلموا ماذا يريد الشيخ        

 أن الشيخ عندما استعان بقادة العمل الدعوي اإلسالمي وتم اكتشاف أمرهم    الخـبرة السـابقة تقول    
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دخلـوا السجن مخلفين ورائهم ساحة الدعوة فارغة وهي التي كانت في أمس الحاجة إليهم لحمل                

بدأ الشيخ يرتب األمور    ... دعـوة اهللا وتبليغها للناس كافة، لذلك حرم القطاع من خبرة هذه الثلة            

في أضابير التحقيق أنه بعد أن أطلق سراح الشيخ " يحيى السنوار"األخ المعتقل يقول .  مـن جديد  

أحمد ياسين من السجن في اتفاقية األسري مع منظمة أحمد جبريل كان يذهب إليه مع شاب آخر                 

اسمه خالد الهندي وكانوا يتحدثون عن الوضع في كل منطقة في قطاع غزة وكان خصوصا عن                

ات األخالقية واألمنية التي تنتشر بين الناس والتي تعادي اإلسالم واتفق           الوضـع األمني والمخالف   

الثالثة أن يبدءوا كل علي حده في جمع المعلومات عن المتعاونين مع السلطات اإلسرائيلية وعن               

 .تجار المخدرات ومتابعة كل شيء يتعارض مع تعاليم اإلسالم

ندس زراعي لديه الغيرة على     أضـيف إلى هذه المجموعة األخ روحي مشتهي وهو مه          

في االجتماعات التي ضمت األربعة تم      ... العمـل اإلسـالمي وكان محل ثقة الشيخ أحمد ياسين         

اختـيار الشـيخ أحمـد لـيكون مسئول المجموعة وتم تقسيم القطاع إلى قسمين، منطقة الجنوب                 

ذلك تماشياً مع   ويشرف عليها يحيى السنوار ومنطقة الشمال ويشرف عليها األخ روحي مشتهى و           

 .سكن كل منهما

ثـم قـام كال األخوين بتجنيد عدد من األخوة من الشباب اإلسالمي تحت قيادته، وهكذا                 

 األصلية التي رأسها    النواة األولى للتنظيم الجديد في معظم مدن وقرى القطاع، أما           النواةتكونـت   

منظمة " وتقرر إطالق اسم     الشـيخ الشهيد فقد كانت تجتمع بشكل غير دوري حتى ال تلفت النظر            

 ".مجد"على التنظيم الجديد واختصر له اسم مكون من الكلمات الثالث وهو " الجهاد والدعوة

كـان هـدف هذه المنظمة أحياء فريضة الجهاد في سبيل اهللا ثم العمل على محاربة كل                  

 ...فساد في المجتمع الفلسطيني ثم الدعوة إلى اهللا في كل مجال من مجاالت الحياة

اسـتطاعت المـنظمة الجديد جمع معلومات هامة كثيرة خاصة بالمتعاونين مع سلطات              

االحـتالل وقد أثبتت هذه المعلومات شبهات أكدتها التحقيقات مع هؤالء حيث تم اختطاف العديد               

مـنهم والتحقيق معه، ثم قامت المنظمة بقتل العديد منهم ممن ثبت تعاونهم مع سلطات االحتالل                

لي كما نفذ التنظيم الجديد العديد من العمليات العسكرية ضد عدد من األهداف العسكرية              اإلسـرائي 

 .اإلسرائيلية في مناطق وأوقات متعددة ومتفاوتة

أوكلت قيادة الحركة اإلسالمية قيادة المنظمة العسكرية الجديدة إلى الشيخ الشهيد صالح             

ي العمل اإلسالمي ويعمل في     مصـطفى شـحادة مـن سكان قرية بيت حانون وكان من مؤسس            

الوظـائف الحكومـية مفتشاً للشئون االجتماعية ، وكان يعمل خطيبا في المسجد العجمي ومسجد               

وكان شخصاً متديناً قوي اإلرادة والعزيمة يجيد التخطيط        .. عمـر بن عبد العزيز في بيت حانون       
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ادة والعسكرية السياسية مقارنة    ولديـه قدرات إدارية وقيادية فائقة أهلته لالرتفاع في مستوى القي          

واستطاع الشيخ صالح أن يمد أنشطة التنظيم وأن يوسعه بشكل كبير وأن يرتقي             ... بمـن سبقوه  

 .بأدواته إلى مستويات عالية من الدقة في األداء والمبادرة في العمل والتخطيط المفيد

السجون م في   1988 رحمه اهللا عام     ةاعـتقل الشـيخ الشـهيد المجـاهد صـالح شحاد           

اإلسـرائيلية وذلـك على أثر التحقيقات التي أجرتها أجهزة العدو أألمنية مع عدد من المجاهدين                

ولرغـبة الشـيخ األكيدة في استمرار العمل العسكري الجهادي لحركة حماس كلف الشيخ أحمد               

حمد ياسـين المهندس نزار عوض اهللا الذي وافق على العمل وقام بقيادة الجهاز ومساعده الشيخ أ               

 .ياسين في إعادة ربط الجهاز بالقنوات الخارجية لضمان استمرار تمويله وتطويره

نشـط التنظيم والعسكري في هذه المرحلة واستطاع انجاز خطوات عسكرية متقدمة إذ              

قـام بخطـف وقتل جنديين إسرائيليين، وكانت هذه العملية تعد نقطة تحول كبيرة في خط العمل                 

لمجاهد الشهيد أحمد ياسين مركز وقلب الحركة السياسية والعسكرية         شـكل الشيخ ا   .  العسـكري 

وإليه كانت ترجع جميع األمور ويرجع الفضل إليه في نقل نشاطات الحركة العسكرية إلى الضفة               

في الضفة الغربية والذي كان     " أبو حمزة "الغربـية حيـث قـام باالتصال باألستاذ جميل حمامي           

افق على اإلشراف والمتابعة على نشاطات حركة حماس في الضفة          مسئوالً عن الضفة الغربية فو    

 .)10(الغربية، وقد تم اللقاء الذي رتب فيه هذا األمر في بيت الشيخ أحمد ياسين في غزة 

أدت زيـادة وتيرة العمليات العسكرية في القطاع وزيادة القتلى من الجنود الصهاينة إلى               

 إلى اعتقال الشيخ المجاهد الشهيد      انتهتت وتحقيقات كبيرة    قيام إسرائيلي بحملة مداهمات واعتقاال    

م، ووجهت له تهم عديدة على رأسها قيادة تنظيم حركة المقاومة  18/05/1989أحمـد ياسين في  

اإلسـالمية حمـاس تبعة ومسئولية جميع العمليات العسكرية وحكمت عليه بالتالي بالسجن مدى              

د حوالي سنتين من بداية االعتقال حيث صدر الحكم يوم           عاماً، كان ذلك بع    15الحياة إضافة إلى    

 .م16/10/1991

أدى هـذا االعتقال إلى زيادة التوتر في الحركة التي أخذت على عاتقها مسئولية العمل                

 نعلـى إخراج الشيخ أحمد ياسين بكل الوسائل ومن بين هذه الوسائل اختطاف الجنود اإلسرائيليي              

ة المعتقلين، وقد تم ذلك أكثر من مرة، إال أن إسرائيل كانت ترفض             لمقايضتهم بالشيخ ياسين وبقي   

 .اإلفراج عنه

وعندما فشلت إسرائيل في إسكات المقاومة من خالل مطاردتها ومالحقتها وسجن قادتها             

 األستاذ خالد مشعل حيث أرسلت      فاستهدفتفـي الداخـل، اتجهت لضرب المقاومة في الخارج،          

 بحقنة سامة تؤدي    الغتيالهئيلي وهو جهاز االستخبارات الخارجية وذلك       فريقاً من الموساد اإلسرا   
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إلـى وفاته، إال أن حراسة استطاعوا إلقاء القبض على العمالء وتسليمهم للسلطات األردنية التي               

 الشيخ أحمد ياسين من     وإخراج خالد مشعل    لألستاذاسـتعملتهم في المقايضة للحصول على عالج        

 وقد هذا الحدث عام     ني مقابل إطالق سراح ضباط المخابرات اإلسرائيليي       ف اإلسرائيليةالسـجون   

مع ذلك فقد   .  وكـان قد مر عليه في السجن حوالي ثماني سنوات قضاهن بصبر وثبات            . م1997

اسـتمرت الحركة في التقدم لألمام والصعود نحو فعالية عالية ومزيد من التأثير الجماهيري لذلك               

هت به الطائرة من عمان إلى غزة، وجد عشرات اآلالف ينتظرونه           عندما خرج من السجن وتوج    

بفـارغ الصبر في أوسع ساحة في غزة وهي مدرج وملعب اليرموك حيث احتفى به ليس أنصار                 

 .حماس وأعضائها فقط بل الشعب الفلسطيني كله

في هذه اآلونة كانت الحركة اإلسالمية قد تعرضت لضربة قاسية جداً على أيدي أجهزة               

ألمن الفلسطينية وتبعثرت قيادة الحركة في شتى االتجاهات فكان خروج الشيخ أحمد ياسين بركة              ا

علـى الحـركة إذ اسـتطاع برؤية وحكمة أن يعيد جمع شمل األفراد والقادة وأن يؤسس لحركة                  

متماسكة وأن يعيد إليها مؤسساتها وقياداتها وأن يستنهض كثير من األشخاص الذين تركوها تحت              

السلطة الشديد ومالحقتها لكل من ينتمي أو يتعاطف مع حركة حماس مع ذلك بقي الشيخ               ضـغط   

أحمـد ياسـين علـى عالقة طيبة مع السلطة الوطنية ولم يحاول أبداً الصدام معها ألنه يدرك أن            

 . الصدام لن يستفيد منه إال العدو الصهيوني

يما ذهبت إليه من عملية السالم      وهو في نفس الوقت لم تقر السلطة الوطنية الفلسطينية ف          

إن ما يسمى بالسالم ليس سالماً بالمرة وال يمكن أن يكون بديالً للجهاد             "وقـد كـان يكرر دائماً       

وهاجم الشيخ الشهيد خطوات السلطة التي رأى فيها تنازالً عن ثوابت فلسطينية هامة             " والمقاومـة 

 .)11(عهد بإنهاء ما سماه بالعنف كما هاجم رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس الذي ت

اسـتطاع الشـيخ الشهيد أن يرتب جميع صفوف الحركة بما فيها صفوف كتائب القسام                

التي أوالها عناية خاصة لعلمه أنها الوسيلة الهامة التي تستطيع أن تحقق أهداف الحركة والشعب               

 ... الفلسطيني في التحرير

 المقاومة اللبنانية بقيادة حزب اهللا استطاع أن        ومن المالحظات المفيدة في هذا المجال أن      

يطرد االحتالل اإلسرائيلي من الجنوب اللبناني، وهرب الجيش اإلسرائيلي ليالً تاركاً وراءه آلياته             

العسـكرية والسجن الذي كان يعده للمعتقلين وكذلك ترك عدد كبير من العمالء الذين ضحى بهم                

 .في سبيل الخروج اآلمن

يمة اإلسرائيلية في لبنان وانتصار المقاومة رسالة واضحة وهامة ليس إلى           أرسلت الهز  

حـركة حماس فقط ولكن إلى جميع الشعب الفلسطيني بفصائله وبالتالي بدأ الجميع من هذه القوى                
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... يؤكـد أن الفلسطينيين يمكنهم تحقيق ما حققه حزب اهللا في الجنوب اللبناني مع فارق الظروف               

هم الكثير من قادة الفصائل للميل للمواجهة خصوصاً بعد فشل العملية السلمية،            وقـد أغرى هذا الف    

وقـد حدث ذلك على أثر زيارة شارون للمسجد األقصى مع حراسة مشددة للمسجد األقصى كي                

يؤكد موقف إسرائيل الرافض لالنسحاب من القدس فأثارت هذه الزيارة االستفزازية جميع الشعب             

نتفاضـة سماها انتفاضة األقصى التي انخرط فيها جميع أبناء الشعب           الفلسـطيني الـذي فجـر ا      

الفلسطيني وعلى رأسهم حركة المقاومة اإلسالمية حماس التي استطاعت أن تحقق انجازات هامة             

وكبيرة على جميع األصعدة فقد زادت حجم قوتها العسكرية واستطاعت تعويض ما دمرته السلطة              

 أسلحة، باإلضافة إلى اعتمادها إلى االكتفاء الذاتي من نوعيات مـن بنية الحركة وما صادرته من     

معيـنة مـن السالح وخصوصاً العبوات المضادة للدبابات التي كانت تشكل السالح األخطر على               

المقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة وقد أفلحت قوى المقاومة وحماس بالذات في تدمير عدد كبير               

 . لتي تعد األكثر تقدماً في العالممن الدبابات اإلسرائيلية ا

كمـا أضـافت حماس إلى ترسانتها العسكرية أنواع من القنابل اليدوية، وسالح رشاش               

وكذلك القذائف الموجهة ضد اآلليات العسكرية مثل صاروخ البنا وصاروخ          " عوزي حماس "سمي  

هداف التي تزيد عن   البتار وتاج ذلك كله هو صاروخ القسام الذي استخدمته الحركة في ضرب األ            

 تجمعاً سكانياً داخل    30سـتة كيلو مترات وبذلك أصبحت حماس قادرة على ضرب ما يزيد عن              

 .)12(ما يسمى بالخط األخضر

ر لها كل الصعوبات    ويسلقد قام الشيخ أحمد ياسين برعاية كتائب القسام رعاية مباشرة            

رج الشيخ صالح شحادة من المعتقل      ووضـع أمامها كل اإلمكانيات المتاحة لحركته، ثم عندما خ         

لألمام وكان مرة   هاز الكتائب، فانطلق بها     وضـعه الشـيخ أحمد ياسين مرة أخرى على رأس ج          

إسالمية لها أجهزة   أخرى قائداً فذاً، واستطاع الشيخ شحادة رحمه اهللا أن يؤسس مدرسة عسكرية             

هاز التسليح، وقسم صناعة    مـتعددة مـنها جهاز االستقطاب للرجال الجدد، وجهاز التدريب، وج          

األسـلحة، كمـا قسـم المقاتلين حسب التخصص ابتداء من وحدة الصواريخ إلى وحدات قنص                

ومراعاتها، كذلك قسم المهام على جنود الحركة لحراسة        الدبابـات إلـى وحـدات زرع العبوات         

 إسرائيلي  وانيتصدوا ألي عد  الحدود والمدن إذ كانوا وال زالوا ينتشرون في أماكن االحتكاك كي            

وقد كانت لهم فعالية كبيرة جداً إلى درجة أن مقاتلي القسام كانوا دائماً عماد المواجهات العسكرية                

بيـن الجيش اإلسرائيلي الغازي وبين المقاومة الفلسطينية وتؤكد اإلحصاءات التي نشرها المركز             

ة الغربية وقطاع غزة من خسائر اليهود في الضف   % 50العربـي للبحوث والدراسات أن أكثر من        

 .قد تحققت بفعل مقاومة حركة حماس
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كـل ذلك كان يتم تحت رعاية ومتابعة الشيخ أحمد ياسين شخصياً، وبعد استشهاد الشيخ             

صـالح شـحادة أصـبح الشيخ الشهيد يمثل المرجعية الرئيسية لجهاز الكتائب الذي استطاع أن                

 بأي  ميداني كبير في حالة خسارته    قائد  أي  لقـيادة عسكرية جماعية قادرة على تعويض        يؤسـس   

 .شكل
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 الخالصة
 

 يمكن القول بكل ثقة أن الشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا شكل األب الروحي              فـي الـنهاية   

 ما ميز الجهاد والعمل له كان م ركة المقاومة اإلسالمية حماس، فحبلح لجمـيع األعمال الجهادي 

 ذهب في كثير من األحيان إلى أن يبادر مبادرات          الشـيخ ياسين منذ بداية قيادته للحركة، بل أنه        

فردية تؤكد نزوعه وتشوقه النطالق العمل الجهادي، وهذا هو الذي يفسر نجاح كتائب القسام في               

أحـداث تطور سريع وانطالقة واسعة نحو األمام، إذ لو لم تلق التأييد الكافي والتشجيع الكبير من                 

عم سين رحمه اهللا لما توفرت لها اإلمكانيات الالزمة والد        قـيادة على مستوى قيادة الشيخ أحمد يا       

 . نتيجة للظروف األمنية الصعبة التي تعيشهاالمعنوي الكبير

تفكر في اغتيال الشيخ المجاهد هي أنها قدرت أنه الشخصية          ألن  إن مـا دفـع إسرائيل       

ة جداً  ت انجازات كبير  دعماً للمقاومة واألكثر إصراراً عليها، وألن المقاومة في عهده حقق         األكثر  

ها من قيادة الدعوة واألب الروحي للعمل العسكري الميداني أن تفقد           لذلك أرادت من خالل تخلص    

 .الحركة توازنها وقدرتها على االستمرار
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 التعرف على شخصية الشيخ أحمد ياسين القيادية، ومراحل إدارته          إلىيهدف هذا البحث    

 .للصراع مع إسرائيل وكيفية إدارته للواقع الداخلي للشعب الفلسطيني

خ أحمد ياسين  النتائج من خالل مقابلة عدد من الذين عايشوا شخصية الشي  إلىوقـد تـم الوصول      

 : النتائج اآلتيةإلىعن قرب، وقد توصل البحث 

 .العقلية التخطيطية لشخصية الشيخ الشهيد الياسين -

 .الصبر وطول النفس وعدم تعجل النتائج صفة سائدة عند الشيخ الشهيد -

 . الشيخ،الكاريزما القيادية والمبادرة الدائمة والمواصفات الشخصية صفات أساسية في شخصية -

 تحـرك الشيخ رحمه اهللا كانت مدروسة ومنظمة مع ما في ذلك الخطوات من               مـراحل  -

 .مساندة إلهية وتوفيق رباني

اعـتماد اإلسالم محور ارتكاز لالنطالق وعدم االبتعاد قيد أنملة عن المنهج مع المرونة               -

 .في الوسائل واستغالل جيد للفرص المتاحة

لنجاح وأن نظرية التضحية يجب أن      إيمـان الشـيخ بدور القيادة المركزي في العمل وا          -

 .تجيدها القيادة أوالً

 .اإليمان بالتمحيص واالبتالء قدر واقع، ولكن ذلك ال يدفع للتخلي عن الرسالة -

الخطاب السياسي عند الشيخ أحمد ياسين موزون متزن واقعي مع توظيف ألصالة الدين              -

ي للبعد الفقهي اإلسالمي    وحداثـة السياسـة مع استحضار للبعد العالمي والتوظيف العال         

 .ألرض فلسطين كأرض وقف

الـروح التوفيقـية العالية مما سمح له بأن يكون محور التقاء الفصائل الفلسطينية وعدم     -

 .االختالف العربي ومحاوالت حثيثة و جادة الستثمار كل الجهود وعدم االختالف

Leadership Characteristics of Sheikh Ahmed Yasin 
 

This research attempts to present the leadership qualities of sheikh Ahmed 
Yasin’s character. It also elaborates on how he managed to run the conflict 
with Israel and also administrate the Palestinian internal affairs. 
The outcomes of this research are obtained from interviews with some of 
those who lived closely with sheikh Ahmed Yasin. 
The research will demonstrate the following outcomes: 
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-         The planning mentality sheikh Ahmed Yasin enjoyed. 
-         Patience, long-suffering, and carefully-taken steps are prominent 
characteristics of sheikh Ahmed. 
-         Leadership charisma and constant initiatives-taking are fundamental 
qualities of the sheikh’s character. 
-         The Steps sheikh Yasin took are well planned and carefully studied 
and are supported by divine provision and aid. 
-         Sheikh Yasin adopted Islam as a fulcrum and strictly followed its 
teachings with a flexibility in using the tools and a good utilization of 
opportunities. 
-         Sheikh Yasin believed in the crucial role of leadership to achieve 
results. He also believed that the leadership must skill in the art of altruism 
and sacrifice before anybody else. 
-         The sheikh firmly believes in the trials and tribulations as an 
inevitable matters in the way and that, he believes, should not make us 
abandon that way. 
-         The sheikh’s political address is weighed, well-balanced, and 
realistic. He employed the authenticity of religion and modernity of politics 
in his address taking into consideration the international dimension and 
Islamic dimension which regards Palestine as an entailed land. 
-         The sheikh possesses a unique conciliatory spirit that enabled him to 
be a meeting point for all of the Palestinian factions. He did his best to avoid 
Arab discord and to invest all efforts to serve his cause. 
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إن ميسسكم قـرح فقد * وال هتنوا وال حتز�وا وأ�تم األعلون إن كنتم مؤمنني          * هـذا بـيان للـناس وهـدى وموعظـةٌ للمتقني             (
* مـس القـوم قــرح مـثلُه وتلـك األيـام �داولُهـا بـني الـناس ولِـيعلَم اُ الذيـن آمـنوا ويـتخذَ مـنكم شهداء واُ ال حيب الظاملني                         

 حمالكافرين   ولــي محقالذيـن آمنوا وي ُا الصابرين * ص علمالذين جاهدوا منكم وي ُةَ وملّا يعلمِ اأم حسبتُم أن تدخلوا اجلن
وما حممد إالّ رسـولٌ قد خلت من قبلهِ الرسلُ         * ولقـد كنـتم تَمـنون املـوت مـن قـبلِ أن تَلقَـوه فقـد رأيـتُموه وأ�تم تنظـرون                      * 

وما كان * ــات أو قُـتلَ ا�قلبـتم عـلى أعقـابكم ومـن ينقلـب عـلى عقبـيه فلـن يضـر ا شيئاً وسيجزي اُ الشاكرين                       أفـإن م  
لـنفس أن متـوت إالّ بـإذنِ ا كـتاباً مؤجـال ومـن يرِد ثواب الد�يا �ؤتِه منها ومن يرِد ثواب اآلخرةِ �ؤته منها وسنجزي الشاكرين                            

 أصاهبم يف سبيلِ ا وما ضَعفُوا وما استكا�وا واُ يحب الصابرين              ملا   وهنوا   فما  اتلَ معه رِبيون كثري   وكأين من �يبٍّ ق   * 
فآتاهم *  كـان قولَهـم إالّ أن قـالوا ربنا اغفر لنا ذ�وبنا وإسرافنا يف أمرِ�ا وثبت أقدامـنا وا�صر�ا على القومِ الكافرين                        ومـا * 

 ). وحسن ثوابِ اآلخـرةِ واُ حيب احملسننياُ ثواب الد�يا

 )148 ـ 138 اآليات ،سورة آل عمران(
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 اإلهداء
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... 

، تحرق وجوه   م رايات خير وجهاد شامخة    ، وتبقى أسماؤه  ينحنـي المجـد أمام العمالقة     

 الضياء من هذه    عث، يتراقص النور وينب   الدفء واألنس في نفوس المستضعفين    األعـداء وتشيع    

 اسم مجرد وأه... )ياسينأحمد ال( الجسد إلىإنهم القدر الكوني إلعادة الروح  ... الـنجوم الساطعة  

ها ثابت  وشجرة كريمة مباركة أصل   .. اق التاريخ الفلسطيني   في أعم  بـل جذر متأصل   ..!! عابـر 

ن  األبطال الذي  ضم آالفاً من   ن ضخم اوذج فريد صنع التاريخ، وعن    وإنه نم .. وفـرعها في السماء   

 ...عرفتهم ساحات الجهاد في فلسطين

الرصيد التاريخي لشعبنا في التحدي الشامخ      لخير والجهاد،   ل اً رمز اً و  صلب اًذجونمكـان   

 إنه. .ات التحدي في فلسطينساحن دروساً قاسية في  الظالمي، لقنة مرفوعة الهامة كـي تبقى األم   

 .. وفيها كان استشهاده،هلها كان عطاؤمنها كان نبته، ومن أج.. ء من هذه األرضجز

، وتحت راية العطاء في ساحة  متقدة  شعلة ..  الطريق لتضيء انصهرتة التـي    عالشـم 

 و وه ، حلقة في سلسلة كبيرة    و وه ، النبوة المطهرة  إلىد  ن شجرة جذورها يمت    غص و، فه التوحـيد 

 موعه ود مناً دمه ث دفعمن   ووه.. فكان البركان ) ال(م  زلـزال صـرخ فـي وجه االحتالل الغاش        

ـ .. وآالمـه  ، وأن الصبر الجميل والجهاد     ن الكف يمكن أن ينتصر على المخرز       أ  قـد أثبت   ووه

 في العطاء   ذج األروع والقدوة األمثل   و النم و، وه ى الباطل الجامحة  صدي لقو الطويـل يملـك الت    

ة أن تطمس   يستحيل على الذاكر  . . التي حفرت لشعبنا مكانته الالئقة ومنزلته السامية       والتضـحية 

 .سمهاذكره وترفع بنوار الشهادة والشهداء تعبق ، وأ الخالد الشهيداإلماما النور الساطع من هذ
 

 ة تاريخيةإطالل

ها على يد   بوكتائ) حماس(كانـت الـبداية الرائدة في انطالق حركة المقاومة اإلسالمية           

رجل القيادة والقرار   ) ياسين.. (.المقعد الذي يهابه االحتالل   )  أحمـد ياسـين    اإلمـام (مؤسسـها   

م، التحق  1936الفلسطينية عام   ) قضاء المجدل  (،)الجورة(االسـتراتيجي الـذي ولـد في قرية         

 ثم التحق بالمدرسة الثانوية     ،م1955 ثم أكمل المرحلة اإلعدادية عام       ،االبتدائية) بمدرسة الجورة (

م إعطاء  1955ر في عام     فقر ،) أحمد ياسين  اإلمام(نظر  ) جماعة اإلخوان المسلمين  (واسـترعت   

 بالشلل بعد   )أحمد ياسين ( اإلمامم أصيب   1960 وفي عام    ،المسلمين) لجماعـة اإلخوان  (البـيعة   

 ، وكان لبقاً  ،مدرساً) أحمد ياسين  (اإلمامأدائه إلحدى القفزات الرياضية الصعبة، ورغم ذلك عمل         

بان الضربة القاسية التي     إ ،م1965 العتقال أكثر من مرة عام       اإلمام وتعرض   ،ذكـياً في دعوته   
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) أحمد ياسين  (اإلمامم اختير   1968 وفي العام    ،)قطاع غزة (و) مصر(تعـرض لها اإلخوان في      

المجمع (ثم  ) الجمعية اإلسالمية ( فأسس   ، فبدأ ببناء جسم الحركة    ،لقـيادة الحـركة فـي فلسطين      

 فعاجلته  ،األسلحة فأسس تنظيماً عسكرياً وزوده ب     ، وبـدأ التفكـير للعمل العسكري      ،)اإلسـالمي 

 ثم  ، وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً       ،م1982السـلطات اإلسرائيلية باالعتقال في عام       

 ،م1984م في العا) منظمة أحمد جبريل(مـا لبث أن خرج من السجن في صفقة تبادل أسرى مع       

خوانه حركة   فأسس مع نفر من إ     ، في تفجير االنتفاضة، وإشعال فتيلها     لعلياوكـان للشـيخ الـيد ا      

 ،14/12/1987 وذلك بتاريخ    ،بعد خمسة أيام من بدء االنتفاضة     ) حماس(المقاومـة اإلسـالمية     

ة التي وجهت لحماس في قطاع غزة في          في الضرب  17/5/1989 وفي   ،واعـتقل المـرة الرابعة    

 خمسة عشر   إلى إضافة   ، وحكم عليه بالسجن المؤبد    ،م علـى يد الجيش اإلسرائيلي     1989عـام   

 ، األردن للعالج إبان صفقة مشعل     إلى متوجهاً   ،م1/10/1997 وقـد تم اإلفراج عنه يوم        .عامـاً 

) حماس(ن حركة   إ :م قائالً 6/10/1997 قطاع غزة وذلك في اليوم التاريخي المشهود         إلىوعاد  

 ضرورة  إلى وداعياً   ،لن تلتزم أي وقف إلطالق النار مع إسرائيل قبل زوال االحتالل اإلسرائيلي           

 اإلمام وأعاد   .استقبله عشرات اآلالف من جماهير فلسطين     قد  الوطنية ورص الصفوف و   الوحـدة   

 مجدداً ويرفع راية العز     اإلمام ليتألق   م28/9/2000الياسـين البناء حتى كانت انتفاضة األقصى        

 م2003  سبتمبر     القعيد في  اإلمام اغتيالوالجهـاد ويمـتأل قلب شارون غيظاً وكمداً ويسعى إلي           

 للشيخ الشهيد ليلقى ربه بعد      م22/3/2004بة الحقد ويأتي يوم الزفاف المشهود       وتطـيش ضـر   

 ،الكتلة اإلسالمية. 1989 ،عدوان (صـالة الفجـر لـيلقى اهللا بعد أن حمل الرسالة وأدى األمانة           

 .)1998 ،عبداهللا. 1992

 

 كاريزما قيادية

ه بين الخلق، ويدفع    ل مقعد ما يرفع مكانت    لـيس غريباً أن يضفي اهللا من الهيبة على رج         

، ولو كان رهين ن له ألف حساب ، ويجعل المحتلين والمتخاذلين معاً يحسبوالشباب أن يلتفوا حوله

لفترات طويلة من سني    ، وزنزانته الموصدة     الدائمة المحبسين في العصر الحديث إعاقته الجسدية     

 اد ساحة السجن الكبير    و على امتد  ول  أو اإلقامـة الجبرية التي فرضت عليه مرات عدة         ،قـيادته 

 العالمية إذا همس بكلمة أو      ه عدسات وكاالت األنباء   وليس غريباً أن تتابع   . .)فلسـطين السـلبية   (

 .والقرار النافذ والكلمة المسموعةأومأ بإشارة ألنه صاحب الرأي الحصيف 
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، ك القيادة والرأي والقرار والكلمة، حين تلقاه ال تصدق عيني)أحمد ياسين(عـرف العالم    

 : قلبك ووجدانك وتتذكر قول الشاعرولكن يصدق

 وفي أثوابـــه أسد هصـــــور  ترى الرجل النحيل فتزدريه

 وتتذكر  ، بل يكبر في عينك ويمأل جوانحك إعجاباً وتقديراً ومحبة         ،غـير أنك ما تزدريه    

إذا : لالذي كان نحيل الجسد قصير القامة وفيه يقول القائ        ) بني تميم (سيد  ) األحـنف بـن قـيس     (

 ومع الفارق بين بني     ،امتشـق سـيفه امتشق خلفه مائة ألف سيف ال يدري أصحابها لم امتشقوها             

 .)1998 ،عبداهللا (تميم في الجاهلية الجهالء والقبلية العمياء وبين حماس في إيمانها ووعيها

 هذه الكتلة  .ي أرعب الظالميــن وحير إسرائيل    الرجل المقعد الذ  )  أحمد ياسين  اإلمام(

 أعضاؤه إال القلب ينبض ، وهذا الجسد الذي ماتت معظم تقـوم على عظام   مـن اللحـم التـي ال        

، في عينيه بريق تحس أنه بريق        الوجدان بحركةكير واللسان   ، والعقل يفيض بالعمق والتف    باإليمان

 اختراق خبايا جسد اإلنسان لتشخيص ما       إلىنفّـاذ أعمق من أشعة إكس التي توصل العلماء بها           

في عينيه بريق نفّاذ يشخص روح اإلنسان في أعماقه بشفافية المسلم الذي            ) أحمد ياسين ( و ،بهأصا

 .يرى بنور اهللا وفراسة المؤمن التي ال تخيب

 النظر  وعرف ببعد ،  ط ولم يعرف بالصخب   نه بالتخطي ن إخوا  عرف بي  ) الشهيد اإلمـام  (

 مركزه القيادي المرموق، ولم     لتواضع في ة وعرف با  دون االلـتفات للتهريج أو اللغط والخصوم      

 اهللا وغرس البذور في حقل اهللا المثمر الذي         إلى، وعرفه إخوانه بصدق التوجه      يعرف باالستعالء 

،  في حقول الخلق المعرضة للبوار     تنبـت السـنبلة فيه سبع سنابل أكثر من التبجح ووضع البذور           

 ،العظم(مثل رواسي الجبال  سخاً ال يتزعزع    ، را الرجل شامخاً ال يطأطىء رأسه    ومـن هـنا ظل      

 )1998 ، عبداهللا.1992 ،الكتلة اإلسالمية. 1988

 

 :خاطبه الشاعر قائالً

 ــــا اللهيـــبعينــــك تبدو للعيـــان كأنهــا حمــم تقاذفه

 ه كــل القـلوبوالصـــوت رغـــم ذبولـــه وجفــت لــ

 والجســـم يفخر أنه حمل الضمير الحــــي فـي ذاك الشهيد

  دفاقاً محنــــــي بالـــوروداإلماموالنور يبدو فــي محيا 

 من بعد إفالس وإحباط أعــــدت الشعـــب للمجـد التليـــد

 رودـــداً حطموا أسـطورة الجنـــدي ذاك ابن القـوصنعت جن
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 ـة زهــــرة اإليمـــــانوزرعــت في قلــب األحبـــ

 الـــــدروبـل تـــروي بالـــدم المعطــاء فــــي ك

 ـزج في شـرايين الشعــوبـيا أحمــد الياسيــن يا روحاً تمـ

 وبـــز المداد ألن يحدث حبك المكنـون في كل القلــعذراً إذا عج

 

 فزلزلوا عرش الطواغيت    ،) الحجارة ارثو( البداية التي انطلق من رحمها       اإلمام أحمد الياسين  

 .وأعادوا بناء المعادلة

  
 اسينمدخل لظاهرة الي

ة بحيثيات نشأتها    الياسين ظاهرة ضخمة بكل أبعادها، فهي ضخم       أحمد اإلمـام الشـهيد   

 ي كذلك متميزة في تصديها السياسي     وه ضـخمة بعطاءاتهـا الفكـرية الثقافـية،       التاريخـية، و  

للحركات لقـد كانت من الضخامة بمكان استطاعت معه أن تمأل الفراغ المرجعي             . والعسـكري 

من التقاعسات المتراكمة من جهة، ومن الهجمة الشرسة المخططة التي أحكم           الـناتج   اإلسـالمية   

 لالحتالل  الياسين اإلمام إن مواجهة الشهيد  .  تنفيذ فصولها من جهة أخرى      العالمي الجديد  الـنظام 

 بكل  االحتاللها   عقود دامية، تفنّن في    لقاتلة الهادمة وقد مضى على عمله أكثر من خمسة         ا ومعاوله

المتميزة في  ، تقع في مصاف األحداث التاريخية       شعب الفلسطيني  من أجل تدمير ال    مـا يسـتطيع   

 . اإلسالمي من أجل إقامة النظام اإلنسانيمسيرة النضال الفلسطيني

 مبادرة عطاء   إلى لمأساة التي كانت تعيشها القضية     الياسين الفراغ وحول ا    اإلمام لقد مأل 

تشرف براية   ي للغاصب الظالم برى يوم كان التصدي      األذهان أيام اهللا الك    إلـى ضـخمة أعـادت     

 . حولها وااللتفاف الجماهيري الملتزم الزاحفالتوحيد

وهكـذا اختلت الموازين وانبعث العمالق من قمقمه بعدما ظن الجالّد أنّه قد أحكم سجنه               

جماهير  الطالئع المجاهدة وال    الياسين وال أمـل فـي عودتـه ليمأل الدنيا من وجوده الكبير فيقود            

 .المؤمنة نحو الفجر الصادق بقيام المجتمع اإلسالمي
 

 مراحل تحرك اإلمام الياسين

وفـي هـذا البحث سنحاول أن نلقي ضوءاً على جوانب من نظريته في العمل معتمدين                

على ما قاله أو فعله في مختلف مراحل حياته، منطلقين من أن فهم المراحل الالحقة منها ال يمكن                  

فلم يكن الرجل ينطلق من فراغ، ولم يكن      .  المراحل السابقة  إلى دقيقة دون الرجوع     أن يتم بصورة  
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سـاذجاً في تصرفاته، بل إن اإلنصاف يقتضي منّا أن ننظر بعين من اإلجالل واإلكبار لمدرسته                

 .النضالية في شقيها النظري والعملي، وذلك للتكامل والشمولية التي تظللها

 اإلمام الياسين مواكباً لمسيرة الحركة اإلسالمية وحركة        مـنذ أكثر من خمسة عقود كان      

فكان يتفاعل معها بوعي كامل ومشاركة جادة عبرت عن نفسها في كل مقطع             . التغيـير العالمي  

ومن خالل رصدنا لمشاركته    . زمني متميز بطريقة مناسبة ومدركة لمعطيات المرحلة ومالبساتها       

 أربعة مقاطع ذات سمات     إلىلسطين، يمكننا تقسيمها    فـي مسيرة التحرك اإلسالمي الواعي في ف       

 :متميزة، هي

 وكان تحرك الياسين في هذه      ):مرحلة الدعوة والتثقيف  (ـ أسـلوب القـيادة قـبل االنتفاضة         1

 اهللا بالحكمة   إلىالمـرحلة دعويـاً عاماً جاب المساجد والمؤسسات واألندية والشوارع داعياً            

خيري عبر إنشاء مؤسسات مثل الجمعية اإلسالمية       والموعظـة الحسـنة مؤسسـاً للعمـل ال        

 .والمجمع اإلسالمي

التي اتسمت بالرصد الدقيق    ): مرحلة االنتقاء والتأسيس  (أسـلوب القـيادة قـبل االنتفاضة        ـ  2

 إلىلألحـداث والمشـاركة الحذرة، واستمرت هذه المرحلة منذ أواخر السبعينات واستمرت             

مطلع الثمانينات حيث اعتقل اإلمام للمرة األولى مع مـرحلة العمـل التنظيمي والسياسي في       

الزمرة األولى من الرعيل األول الذي يمثل المؤسس لحركة المقاومة اإلسالمية وإن لم تحمل              

لقـد كان للشيخ الياسين تصوراً واضحاً للعمل السياسي         . ذات االسـم فـي تلـك المـرحلة        

 االنتفاضة وكان له بها إسهام  انطالق والعسـكري في تلك المرحلة وإن تبلور دلك الحقاً مع 

 .يتناسب مع هذا التصور

اتسمت هذه المرحلة بالتصدي القيادي، مستفيداً من الظروف        : أسلوب القيادة أثناء االنتفاضة   ـ  3

التـي كانـت تمر بها القضية الفلسطينية إلعادة بناء التحرك اإلسالمي على أسس رصينة،               

لقد اتسمت هذه المرحلة من     . احات ومفاصل هذا التحرك    في تخريب س   االحتاللبعدما أوغل   

نشـاط اإلمام الياسين بأنها سعت لسد الفراغ القيادي من خالل التفاعل مع الواقع بكل أبعاده                

ولم تنته هذه المرحلة باعتقال اإلمام فقد ترك قاعدة تنظيمية رصينة بعد            . المثبطة أو المشجعة  

 .  التي وفرها اإلمامواالستمرارتوفر مستلزمات الديمومة 

منذ اليوم األول الذي خرج فيه اإلمام       : أسـلوب القيادة بعد اإلفراج و أثناء انتفاضة األقصى         -4

من المعتقل بعد صفقة مشعل الشهيرة كان أكثر عزماً وأشد مراساً واستعداداً لمرحلة الصراع              

ها حماس عقب ضربة    والصدام القادمة مع االحتالل وذلك رغم كل الظروف التي كانت تعيش          
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 وقد ختم اإلمام الياسين تلك المرحلة بانتفاضة أشد بأساً وأكثر إيالماً إلسرائيل ودفعت              1996

وعلى رأسهم  ، حمـاس الثمـن األبهظ عبر استشهاد خيرة الرعيل األول من الجيل المؤسس            

 .اإلمام الشهيد حيث ختم الياسين المرحلة بالشهادة

عة لمسيرة اإلمام الياسين يمكن القول إن هناك عمالً تراكمياً بين           ومن خالل المعايشة أو المتاب    

كما أن هناك ثمة تداخالً بين هذه المراحل،        . هـذه المـراحل تبـنى بها كل مرحلة على سابقتها          

فالممارسـة التنظيرية كانت مستمرة على طول الخط، كما أن التنظيم كأسلوب من أساليب العمل               

والعزيمة في كل مرحلة كانت مدرسة اإلمام من        . ات اإلمام رحمه اهللا   ظلت تلف الكثير من ممارس    

. االحتاللأجـل االنطالق للمرحلة األكثر تقدماً في عملية الصراع المتكامل في شتى الميادين مع               

ومضـافاً لهـذه وتلـك فإن عملية تطوير النظرية والممارسة كانت مواكبة للمتغيرات واألحداث               

عـاً من المرونة في إنزال األهداف، ويمكن القيادة من المناورة عند            الطارئـة، ممـا يضـفي نو      

 .الضرورة
 

  :صفات قيادية

 إرساء المنهج •

 آخر يوم من أيام حياته كان ينطلق من فهمه أن           إلىالشـهيد الياسين منذ أن بدأ تحركه        

 عليها  أقام هذه المنطلقات كانت األسس التي    .  اإلسـالم هـو الرسالة التي ينبغي أن تسود الحياة         

اإلمـام الياسـين معـالم نظريته في التحرك، وهو ما مارسه منذ الستينيات، كما بينه في خطبه                  

أساسـيات االنطالق، أو لنقل إن أساسيات نظرية العمل السياسي عند اإلمام الشهيد             . وتوجـيهاته 

 لديه، وكانت   فمنذ شبابه كانت المنطلقات واضحة    . الياسـين رحمـه اهللا كانت واضحة منذ البداية        

 .تلك المنطلقات هي األسس الصلبة التي أقام عليها تصوراته للسياسة والمسيرة والعمل اإلسالمي

 هـذا النداء الصادر من أعماق النفس، هو ألصق النداءات باإلنسان وأبلغها             أنوالشـك   

فقد كان  لذا  .  الحق عن هذا الطريق لهو أيسر الطرق وأسهلها        إلىأثـراً في نفسه، وإن الوصول       

 .االعتراف باإلسالم وبعقائده سهالً يسيراً وموافقاً للبداهة والفطرة، وللبرهان العقلي الصحيح

. والنظام اإلسالمي هو النظام األمثل الخالد، ألنه أحسن النظم البشرية وأصلحها للتطبيق           

وبخاصة .. اءودليل ذلك أننا نرى أن الفكر الحديث لم يسبق اإلسالم بنظرية صحيحة صالحة للبق             

 .في مجاالت التقنين والتشريع

نطالقـاً من أن اإلسالم سن مبدأ التكافل االجتماعي وحثّ على معونة الفقراء وعتق               او

في زمان لم يكن يفكر بشيء من ذلك أحد إنطلق          . وحـارب االحتكار وتضخم الثروة    . األرقـاء 
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 وجهدها األبرز في خدمة المجتمع   اإلمـام ليؤسس المؤسسات الخيرية التي ما تزال أياديها بيضاء         

 .الفلسطيني ودعمه بأسباب البقاء والمقاومة

يتكفل الفرد بالعناية والرعاية، منذ     . والمـنهج التربوي في اإلسالم، منهج واسع وعميق       

ومن هنا اهتم اإلمام    .  آخر لحظة من حياته    إلىوالدتـه، ويسـير معـه في جميع أعماله وأقواله           

لـتربوي عبر المساجد ومؤسسات تعليمية وتربوية رائدة مثل الجامعة          بإرسـاء قواعـد العمـل ا      

بل إنه قد الحظ بثاقب نظره أن التربية من خالل الحياة غير            . اإلسالمية ومدارس األرقم وغيرها   

 إلىكافـية ألن تُنشئ فرداً صالحاً بمعنى الكلمة، وكما يريده اإلسالم أن يكون، لذا نراه قد التفت                  

ما بإصـالح أنفسهما وتهذيب سلوكهما لكي ال يرضعا ولدهما الصفات الخبيثة            الوالديـن فأمـره   

واألخـالق الدنيئة، بل ليربيا جيالً صالحاً يسعى في خير مجتمعه وأمته، يسطع في ربوعه ضوء                

 .اإلسالم وتصعد البشرية بجهوده في ساللم الكمال
 
  :الوعي والحكمة •

، فالتفّت  ة الجريح فلسطينبأداء دور القائد في      قيام   الياسين أحسن  اإلمام لقـد قام الشهيد   

 المالييـن من الناس حوله وآمنت بخطه واتبعت نهجه، واستشهد هو تطبيقاً لمبادئه، وجماهيره ما              

عية من ذوي البصائر وأصحاب     وآمنت به الطالئع الوا    .ادةالشهفلسطين  تزال تواصل طريقه في     

 فقد كان عهدهم بهذا المعلم الشهيد بعيداً فلطالما          اإلسالمية الراسخة، وال عجب في ذلك،      ةدالعقـي 

                                                    . على يديهظيماإلسالم العتثقفوا في مدرسته وتدارسوا روائعه وتعلّموا منهج 

 الياسين واعياً لما يقوم به، وذكياً في تصرفاته ومواقفه، وحكيماً بعيداً عن             اإلمام لقد كان 

 الياسين شجاعاً   اإلمامشهيد  وكان ال  .االنفعـال أو التأثر بعناصر غير لصيقة بمشروعه اإلسالمي        

 وكان يخفي ما يريد إخفاءه كما كان يظهر ما يريد           .بطـالً غـير متردد وغير هياب من األعداء        

كان يبذل كل جهده ووقته وكيانه من أجل        . إظهـاره بإقدام وشجاعة فائقة حتى لو كلفه ذلك حياته         

لذلك أحبه الناس بعقولهم    . ي بصورة خاصة  لمسـلم بصـورة عامة واإلنسان الفلسطين      اإلنسـان ا  

 .وقلوبهم وكل جوارحهم
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 اإلرادة  •

 حمد الياسين أاإلمام الصهيونية العالمية وأميركا وعمالؤها خطورة مشروع   لقـد أدركت  

  ومن خلفه   في فلسطين  االحتالل الياسين مع    اإلمام لقد كانت معركة   .التغييري فكان قرار تصفيته   

 من أعرق   والشعب الفلسطيني .  معركة بقاء أو موت    الصـهيونية العالمـية والقـوى االستعمارية      

مستمر في » رحمه اهللا« الياسين اإلمام لمسيرة الكفاح، لذلك فا مواصلةشـعوب األرض وأكـثره   

في حقيقتها معركة المنهج    كل القيادات التاريخية للشعب الفلسطيني وهي       قـيادته كمـا هـو شأن        

 .ونظرية العمل السياسي واالجتماعي من أجل خدمة اإلنسان وإقامة المعطل من شرع اللّه

، ومن هنا فإن من أهم      طبيقي والت النظري هاية في جانب  ، فالمعركة عميق  علـى كل حال   و

 بأشكاله المتنوعة    ه في العمل اإلسالمي   الصـراع مـع الظلم هو استخالص نظري       معـالم إدامـة     

 . والعسكرياالجتماعي والسياسيالثقافي و
 
 خطيب مفوه •

في  الياسين   اإلمام عند   ات المهمة في نظرية العمل الدعوي     والخطابـة واحدة من المفرد    
فالخطيب . جانـبها العملـي هي إصالح المنبر وتفعيله كمؤسسة تأثير وترشيد بين صفوف األمة             

فإذا أصلح طرح الخطيب    . يمكـنه أن يتحرك على ساحات واسعة تتوسط مختلف قطاعات األمة          
وفق منظور ناضج فإن الناتج هو أمة من اإلسالميين الواعين المؤمنين الذين يحملون الفكر النقي               

 . الياسين في أن يكون خطيباً وأن يعد الخطباءاإلمامومن هنا اهتم . وجه السليموالت
 
  الفرصاستغالل •

نظر االعتبار   ب وجود الفرص السانحة، آخذاً   مع   ر اإلمكان  بقد  الشـهيد يتحرك   اإلمـام كـان   
 الكبرىياجات  الحتا لك على ذالضـغوط التـي تمارس ضده للتقليل من نشاطه وإصالحه وتأثير            

 متناسبة مع درجة ارتفاع     تسع لتشمل قطاعات أوسع من المجتمع     كانت دائرة التحرك ت    و .عللمجتم
مة  يتناسب كثرة أو قلة مع ه       نشاط الدعوة  أن هي    الياسين اإلمام المعادلـة كمـا يراها    . الحاجـة 

إن موقف القيادات العاملة والعناصر المجاهدة كانت تتأثر بدورها بهذه           ومن هنا ف   .القائمين عليها 
 .القيادةفكانت حركتها تتصاعد عند تصاعد حركة . المعادلة

 
 مجاهد الصف األول •

وأعطى المجاهد  ) فضل اهللا المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً      (وأمـا الجهـاد فقـد       

درجة من الكمال والفضيلة ال يستحقها القاعد المتخاذل المتواكل المسوف ألعماله والمتباطئ عن             
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 إلىوالجهاد هو التفاني بجد وإخالص في إنجاز العمل الذي أوكله اإلسالم            . متعالـيم ديـنه القوي    

الفرد ليقوم به، فهو باب واسع من األعمال تنتظم جميع الفعاليات اإلسالمية الخيرة وليس مختصاً               

 .بحمل السالح في سبيل الدفاع عن اإلسالم كما قد يبدو ألول وهلة

 بثقل الزمان فأسبغ عليه شيئاً من الرحمة        فالجهـاد يشـمل كـل من وجد ضعيفاً ينوء         

واإلحسـان، ومـن وجد فقيراً ينام الليل ولم يدخل جوفه الطعام منذ أيام فأعطاه شيئاً يسد رمقه،                  

 قارعة الطريق فآواه وأشبعه وألبسه وأحسن تربيته، ومن وجد          إلىومـن وجد يتيماً قد قذفته داره        

اة وهو متمكن من إعانته، فأعانه على تحمل مشاق          من أمور الحي   أمر إلىأخـاه المؤمن مضطراً     

حـياته، ومن شعر بأن اهللا الذي خلقه من بعد عدم وأنعم عليه من بعد فقر وأسعده من بعد بؤس                    

 اهللا عز وجل قد أرشده      أن ودعاه وأخلص في عبادته، ومن عرف        إليهأهل للعبادة والدعاء فتقرب     

وذروة سنام اإلسالم   . قام بها بأمانة وإخالص    خيره وصالحه وفرض عليه بعض الواجبات ف       إلـى 

الجهـاد الذي خصه الرسول صلى اهللا عليه وسلم والذي مارسه اإلمام الشهيد الياسين في مراحل                

وهكذا كان اإلمام الشهيد ).  نحسبه كذلك وال نزكيه على اهللا(حـياته حـتى ختم اهللا له بالشهادة    

 .رحمه اهللا ما ترك باباً للجهاد إال وطرقه

 للثورة من خالل فهمه لحركة       الياسين اإلمام ، فإن تصور  علـى صـعيد العمل المسلح     و

تعداداً مطلقاً للتضحية    والعناصر ومدى استعدادها وقد وجد من القيادة المالزمة والجند اس          ةالقـياد 

 الياسين اإلمامو.  وأيقن أن الثمن باهظ لكن الجميع مستعد لدفع الثمن بنفس راضية           أثلـج صـدره   

على كل الصعد     وهزيمته باالحتالل متجسداً    الباطل  ألصحابه وإيالم  إثبات الحق  إلىيسعى   كـان 

 .وة الجهاد مستعرة وقد كانذوإبقاء ج  على ديمومة الصراعالمحافظة التامةمع 
 
 القيادة عنوان التضحية •

 هو إيمانه بدور القيادة المركزي في        الياسين لشيخ الشهيد  ل السلوك القيادي من أهم معالم    

وعلى .  تجسدها القيادة أوالً لتمثل القدوة      التي التضحية فـي قيادة األمة، وإيمانه بنظرية        الـنجاح 

قد مثل القدوة الحسنة في كل مراحل جهاده عايش المحن بكل ألوانها مع             صـعيده الشخصي، فإنه     

عمل وحركة القيادة من أهل السبق كانت مصدراً         الياسين ل  اإلمام إن طبيعة فهم     .هذإخوانـه وتالمي  

 .مهماً لبلورة نظريته في العمل اإلسالمي، وقد انعكس ذلك على مجمل تحركه الالحق

 قد ال يدرك أهمية هذا العمل العظيم من لم يعاصر أو يعايش تلك الظروف واألوضاع               

  وما بذله من جهود جبارة     هيد الش اإلمام الحاضر خير شاهد على أهمية ما قام به          أنالقاسـية إال    

ففي .  بحيث احتلت حيزاً مهماً في شخصيته      هدافالتضحية والفداء وبذل النفس من أجل األ      فـي   
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 وفي  ر لمسألة التضحية في سبيل اهللا      نراه ينظ  الحذر أعلى درجات    اإلمام الوقـت الـذي يمارس    

 . لبناء المستقبل الواعداً أساساً منطلقسبيل إقامة حكمه
  
 واالبتالء التمحيص •

 مرتكز آخر من المرتكزات النظرية في       واالبتالءومـن هـدا المـنطلق فإن التمحيص         

ي لها أن تمر    فهو يعتقد أن األمم لكي تتكامل في مسيرها ينبغ        .  أحمد الياسين  اإلمامالـتحرك عند    

ة ومن هنا، فإن ما تمر به األم      .  األفراد سيمرون ضمن ذلك بعملية تمحيص      بعملية تمحيص، وأن  

اإلسـالمية اآلن عموماً، وأبناء فلسطين خصوصاً، هو حسب فهم الياسين عملية تمحيص في أحد               

 .بناء األمة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر ومن هنا فالمعاناة على مرارتها. جوانبه

، فإن كل جيل سابق     )قانون الترابط بين األجيال   ( بـ   ويـتم ذلـك عن طريق ما يسمى       

 أن  ويكون على الجيل اآلخر   . لذي يليه  الجيل ا  إلىمستوى فكري وثقافي    يوصـل مـا يحمله من       

 .. الجيل الذي بعده وهكذاإلىثم أنّه يعطي نتائجه .  األمامإلىيأخذ بهذا المستوى قدماً 

 الجيل الذي يليه، ما     إلى نتائج التمحيص، فإن كل جيل يوصل        إلىوكذلك الحال بالنسبة    

 نفس الدرجة   إلىفيصبح الجيل الجديد، قد وصل      . .إلخالصيحملـه مـن مستوى في اإليمان وا       

ثم أن الجيل اآلخر بدوره سيمر بتجارب وسيقوم        .  من التمحيص التي وصلها الجيل السابق      تقريباً  

 .بأعمال معينة وسيصادف ظروف الظلم واإلغراء، فيتقدم في سلّم التمحيص درجة أخرى، وهكذا

  حقق  األمة زمان، يكون الجيل الذي فيها، قد       وبقـانون تـالزم األجـيال، سيأتي على       

 من فشل في    إلى:  قسمين منفصلين  إلىحيث ينقسم المجتمع    . التمحيص اإللهي فيه نتيجته المطلوبة    

ـ     من نجح فيه فاختار طريق الهداية واإلخالص        إلى و تار طريق الضالل محضاً،   التمحـيص فاخ

 .االنتصار هذه المجموعة يتحقق شرط وبوجود. محضاً

 اإلمام ويحذر. مـن مستلزمات النجاح في التمحيص، االلتزام بالتعاليم اإلسالمية الحقة         و

. الياسـين مـن انجـراف الفـرد المسلم مع التيارات المعادية لإلسالم واتباع عقائدها وأحكامها               

 .الرسول القدوةفالمطلوب إسالمياً هو متابعة 
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 تحديد منطلقات العمل •

 موقف في العمل بتصعيد  قاً من وعيه وإلمامه   ، وانطال  الياسين اإلمـام  بـدأ ومـن هـنا     

 :، و األسباب التي كانت تقف خلف ذلك أمور نذكر منهااالحتاللمع  المواجهة

 حيويته وفاعليته وتنظيمه على     ن يعيد للتحرك اإلسالمي في فلسطين      اسـتطاع أ   اإلمـام   ـ إن  1

 :ومن مظاهر ذلك. أسس قوية وعميقة

 . في مختلف أنحاء فلسطينعمل نشطةأ ـ بناء شبكة 

 .ية المؤسسات اإلسالمب ـ إرساء قواعد

 .ة مع العناصر المتحركة من أبناء الحركج ـ إيجاد الصالت

 .د ـ تطوير وبناء عناصر جديدة وكسبها لصف التحرك اإلسالمي

 : إيجاد جو إسالمي شعبي عارم يؤيد تحركه ويلتزم بتوجيهاته من خاللاإلمام  ـ استطاع2

 .الة الجمعةأ ـ ص

 .تمسيراالب ـ 

 .ج ـ المواظبة على تثقيف الناس
حمد الياسين   أ اإلمام  المختلفة بصورة أصبح معها    يجـاد صالت حقيقية مع قطاعات الشعب       ـ إ  3

 االجتماعي ودلك من خالل مؤسسات العمل       الرمـز القـيادي والدينـي األول في المجتمع        
ية والمنابر اإلعالمية واللقاءات اليومية     ومجلس القضاء الخاص بالشيخ والمؤسسات التربو     

لقد . صلة مع كافة األطر والفصائل    فضالً عن بنائه لجسور الثقة والمحبة وال      . في المساجد 
 الياسين واعترف به قائداً جماهيرياً متواصالً معه ومعايشاً         اإلمام يعرف المجتمع الفلسطين  

 .في فترة جهادهالسراء ندرة لحظات ار له في الضراء والضراء، باعتب
ـ 4  والذكية تحت    والعلنية  أن يمارس كل األساليب السرية      من  الياسـين بعـد ذلك تمكن      اإلمـام  

 في هذه المرحلة أيضاً، أصالته      اإلمام وقد أثبت . الغايات الكبرى  إلىلوصول   مختلفة ل  عناوين
  السياسي عوي و  الد  في العمل   استعمال األساليب العلنية   فبمقدار نجاحه الواعي بفن   . القـيادية 

، فإنه كان ناجحاً وواعياً للقيام بدوره في مرحلة الصدام          والسرية في العمل األمني والعسكري    
 إليها التحرك اإلسالمي في     وانطالقـاً من فهمه أن تثبيت المكتسبات التي وصل         .والتصـدي 

ذلك إال  ولم يكن   . ال يمكن أن يتم الحفاظ عليها إال من خالل موقف الفرز الواضح            ،فلسطين
 مع الحرص على عدم     ي موقفه ضد إرادة السلطة في فلسطين في مرحلة معينة         باإلصـرار ف  

 . نقطة الالعودة أو إهدار الدم الفلسطينيإلىالوصول 
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 الخطاب السياسي حكمة 

 كاملة ناضجة في التحرك اإلسالمي السياسي في ظل         أطروحةكـان للشـيخ الشـهيد       

ونحن مطالبون بدراسة فكر ونظريات     . »حماس«وكاً في حركته    اإلحتالل الظالم وهو ما دونه سل     

 . الياسين فإنها مصابيح في طريق العامليناإلماموتوجيهات 

فذة، والتي  ال تهعبقريكنت ألمس   ، لكن    عن قرب  ياسين ال اإلمام لم أكن من الذين يعرفون    

يتحرك  رجل ال تجلـت أكثر ما تجلت في مستوى خطابه السياسي، الذي ال يتوقع أن يصدر من                

إنـه وإن كان أشل الجسد، فروحه وعقله في قمة االنطالق والحيوية            . فـيه إال رأسـه ولسـانه      

 فتلمست الحكمة وبعد النظر وسعة األفق في       تصريحاته، وحواراته،    اًتتبعكنت م وقد  . والعـبقرية 

 حتى  سفيجـدر القراءة التحليلية المتأنية للخطاب السياسي الياسيني ولأل        و. خطابـه السياسـي   

 من الجدير الدراسة والتحليل بعمق      ، لهذا  بقيت لألسف رثائية   الكـتابات التي كتبت بعد استشهاده     

 أهمية دراسة هذا الجزء من عبقرية رجل قضى        إلى التنبيه تحاول   ، ويكفي أن  وروية لهدا السلوك  

 .نحبه وما بدل تبديال

 يوظف أصالة الدين،    أنه  رسم األسس والمبادئ    في مجال  فمـن مالمح خطابه السياسي    

إن أحمد ياسين ليسا شيخا تقليديا      . وحداثة السياسة، لصوغ خطاب سياسي إسالمي أصيل وحديث       

ال يجـيد إال لعن ساس يسوس وما صدر عنهما من سياسة، كما أنه ليس سياسيا عاديا يخبط في                   

، لكنه سياسي   دينإن أحمد ياسين شيخ     . عالم السياسة، وهو يظن أنه أهدى من كل الساسة سبيال         

 وإذا كانت حماس حركة تحرر عقائدية، فإن        . كما أنه سياسي بارع يفقه في الدين كثيرا        ،بـارع 

اب ية في الخط  دالخطـاب السياسـي الـذي رسمه مؤسسها فك إشكالية توظيف المنطلقات العقائ            

 .، ونسبية العمل السياسي هذه المنطلقاتالسياسي مع التمييز بين مطلق

 للخطاب والنضال السياسي    استحضار البعد العالمي  نموذجا رائعا في    قـدم أحمد ياسين     

كما  وبرلين    ولندن وباريس  فقد كنت تراه يخاطب واشنطن    ". عصر العولمة "فـي عصـر يسمى      

 وطوكيو كما يخاطب    ساوباولو وجوهانسبورغ   وطهران ويخاطب  أباد وإسالم   جاكـرتا يخاطـب   

 لقد كان   .عده المتحرك في حي الصبرة في غزة       من على مق   الـرياض والقاهرة وبغداد والجزائر    

قاومة بكل الحجج    حقه المشروع في الم    إلىخطابه السياسي يحرص على استمالة الرأي العالمي        

 كما  .إلخ.. ومعاناة الفلسطينيين من الصهاينة    ، وأحداث التاريخ  ، من األديان والشرائع   والبراهيـن، 

. طلقت من القلب ولم تمر على العقل       نارية ان  أنك ال تكاد تسمع من على لسان ياسين تصريحات        

 .ويزداد حرص ياسين على ذلك إذا كان في محاورة مع اإلعالم األجنبي
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نه ال يكفي أن    إ،  اً مهضوم اً فـي هذا يهمس في أذن كل صاحب حق مشروع          اإلمـام و

 بل عليك أن تعرف كيف تدافع عن حقك دون أن تخسر ضمائر الشعوب              ،تكـون صـاحب حق    

 إن إسرائيل تنفق المليارات من أجل       . جنبك حتى لو وقف قادتها ضدك      إلىفي الوقوف   العالمـية   

 ولكن أحمد ياسين بخطابه السياسي ساهم بقوة في فضح الصورة           ،تحسـين صـورتها أمام العالم     

 وإزالة التشويه الذي يلحق     ،القبـيحة التي تحاول المليارات اإلسرائيلية المسروقة أن تتستر عليها         

 وبأخطاء بعض المسلمين وقادتهم     ،ب الفلسطيني المظلوم بدعاية إسرائيل وصانعيها     صـورة الشع  

 .السياسيين والفكريين على السواء

 إلحاحه المستمر على بيان     ،ومن تجليات هذه الصبغة العالمية للخطاب السياسي الياسيني       

 إلىا انسحب االحتالل    أن إسرائيل ال تريد السالم كما تزعم، وأنه مستعد للقبول بوقف المقاومة إذ            

 وبالتالي هي   ، ولكن إسرائيل ال تقبل بذلك     ، كمـا صدرت بذلك قرارات مجلس األمن       67حـدود   

 بل كانت حماس وياسين على رأسها تقبل بالهدنة أكثر من           .الدولـة المارقة على المجتمع الدولي     

 .اينة ال في المقاومةمرة مع إسرائيل لتقول للعالم بلسان الحال قبل المقال أن المشكلة في الصه

 قائمة ليست مع اليهود كأصحاب     ال حربالومـن تجلـيات ذلك أيضا بيانه المستمر أن          
  .، وإنما مع اليهود الصهاينة الذين اغتصبوا األرض وهتكوا العرضدين

 وال شك كان عامال من عوامل .وال شـك أن هـذا الخطـاب له وقعه العالمي الطيب    

 . أن إسرائيل هي أكبر مهدد للسلم العالميين علىيبوتصويت غالبية األور

 استخدام مصطلح المقاومة    ،خطابه العالمي في   السياسية   اإلمام حكمة   أوضح دليل على  و

أكثر من استخدام مصطلح الجهاد، بل إن اسم الحركة نفسه أخذ بالمصطلح المعاصر للجهاد وهو               

ومة، خالفا لمفهوم الجهاد فهو     وال شك أن من مبررات ذلك هو عالمية مصطلح المقا         . المقاومـة 

كما أن هذا األخير يتعامل معه اآلخر األجنبي بحساسية ناتجة عن           . اصـطالح إسـالمي صرف    

 .أحداث التاريخ القديم

 أرض فلسطين   إلى توظيفه للنظرة الفقهية     كمة السياسية حلومـن األمـثلة البارزة على ا      

تلك النظرة التي   . الفلسطينيين وحدهم لتحمـيل كل المسلمين المسؤولية عنها، وليس حصرها في          

أرض فلسطين وقف   "  الرؤساء العرب حيث قال إن     إلىيكـررها دائمـا، وكـررها في رسالته         

 ".إسالمي ال يجوز التنازل عن شبر منها حتى وإن كنا ال نملك اآلن القوة الالزمة لتحريرها

وحدة لدائم على    ا هإصرار من    أحمد ياسين  اإلمامعلـى الصعيد الداخلي تمثلت حكمة       و
 صدر  إلى وحرمة توجيه البندقية الفلسطينية      ،، وعصـمة الـدم الفلسطيني     نييالصـف الفلسـط   
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بعض أعضائها  ل وهذا ما تجلى في صبر حماس على قتل السلطة           ،الفلسـطيني حـتى لوقام بقتله     

 وتجسيد ، وهذا الخطاب يقوم على مبدأ ديني أصيل يتمثل في عصمة دم المسلم      .أكـثر مـن مرة    

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إني أخاف اهللا              " اصـر لقول القرآن   مع

 .28:المائدة" رب العالمين

 ، وفي وسائله  ، في عبارته  :أنه خطاب واضح في   " الياسيني"من مالمح الخطاب السياسي     

 كنت تراه يعرف   إنك . وهذا الوضوح يثيرك إذا تابعت أحاديث أحمد ياسين وحوارته         .وفي أهدافه 

 إنه يريد طرد المحتل باللغة التي يفهمها دون أن دون           ، وال يتتعتع في التعبير عما يريد      ،ماذا يريد 

" : وال حظ هذا الوضوح في رسالته للزعماء العرب حيث قال إن           .أن يؤلـب عليه قريب أو بعيد      

اينة، ولن تعود   أرض فلسـطين أرض عربية إسالمية اغتصبت بقوة السالح من قبل اليهود الصه            

 ".إال بقوة السالح

 معناه وضوح الرسالة التي يتلقاها السامع سواء        ،وال شك أن وضوح الخطاب السياسي      

 ولهذا فالعدو اإلسرائيلي    . وال يحير العدو   ،كـان صـديقا أو عدوا ؛ فهو خطاب يطمئن الصديق          

ملتوية التي يحسبها    لهذا ال يفكر في الضحك عليها بالطرق ال        ،واألمريكـي يفهم مشروع حماس    

 كما أن الصديق الفلسطيني والعربي والعالمي يعرف هذا         . وهي خيانة واستسالم   ،الـناظر سالما  

 . فال يطمع في أن تتنازل عنه، فهو إذا عجز عن مساعدتها فيه،المشروع

ال تكاد تسمع ألحمد ياسين إال وتالحظ الروح التوفيقية والتجميعية تسري في لغة             وكذلك  

 .وأشد ما تتجلى هذه الروح في موقفه المحلي والعربي. خطابه السياسيومضمون 

فعلـى المستوى المحلي بذل ياسين جهدا كبيرا في جمع كلمة الفصائل الفلسطينية، ولم              

يقبل أن يكون بديال لعرفات حتى لو أراد بعض أنصاره ذلك، وعندما وضعته السلطة الفلسطينية               

 ألن رص الصفوف    ، لم يعلن الحرب كالميا وال عمليا      ،م2001فـي اإلقامة الجبرية في ديسمبر       

 حتى لو كان ،تهاد وسالمة وصحة المقاومة أهم من سالمة وصحة أحد قا  ،شـرط صحة المقاومة   

 .أحمد ياسين

كما قبل أحمد ياسين وإخوانه أكثر من مرة بوقف المقاومة تطييبا لخاطر إخوانهم الذين              

 . الفلسطينيتوقفت فإن إسرائيل ستتوقف عن عدوانها على الشعبكانوا يظنون أن هذه العمليات إذا 

 وكانت  ،ذونه ويعادونه ؤفع بالتي أحسن مع إخوانه الذين ي       الشهيد يد  اإلمـام لقـد كـان     

 ولهذا اجتمعت عليه كل الفصائل      ،النتـيجة أن الذين بينه وبينهم عداوة أصبحوا كأنهم ولي حميم          

 .والشخصيات حيا وشهيدا
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ساؤل الذي طرح عن تأثير غيابه على عالقات حماس بالسلطة والفصائل     ولهـذا كان الت   

" حماسيا" ولكن يبدو أن هذا الغياب لن يؤثر بإذن اهللا ؛ ألن هذا المنهج أصبح                .تسـاؤال مشروعا  

 الذي قال في     رحمه اهللا  عبد العزيز الرنتيسي  . وهو مابدا في تصيحات خلفه د      ،"ياسنيا" ولـم يبق  

ايعته قائدا لحماس في غزة إن الوحدة الوطنية هي العنوان األول الذي            أول تصـريحاته بعـد مب     

 . وقدمها على العنوان الثاني وهو تفعيل االنتفاضة،يعمل من أجله

 عندما يصر   ،البعد العربي لخطابه السياسي   في  " الياسني"ويتضح أيضا الملمح التوفيقي     

  المؤيدة ألحزاب والحركات  وا ، أن حركـته تسـعى ألن تجمـع األنظمـة الرسمية            أن يبيـن  

 وال تتدخل حماس في عالقات هذه األحزاب        ،والمعارضـة حـول دعـم القضـية الفلسـطينية         

 وفي الحقيقة فهذا البعد التوفيقي في الخطاب السياسي الياسيني كان له أثر حسن في  .بحكوماتهـا 

ال شك أن    و .حفـاظ حمـاس على عالقات جيدة مع األنظمة العربية ومعارضتها على حد سواء             

 .ياسين كان يعي أن هذا البعد البد منه ؛ ألن جمع كلمة العرب شرط من شروط تحرير فلسطين

إن : " فقد قال فيها   ، القادة العرب على هذا البعد     إلى ياسين   اإلمام ركزت رسالة     ولهـذا 

 األمـة تملـك من اإلمكانات والطاقات والقدرات ما يجعلها قادرة على نصرة قضاياها القومية،              

ووضـع حـد لجرأة أعدائها عليها، وإني ألرى أنه قد آن ألمتنا أن تعمل بقول اهللا عز وجل                    

والَّذيـن كَفَـرواْ بعضُـهم أَولِـياء بعضٍ إِالَّ          ، لتصبح قوة في زمن التكتالت       واعتَصِـمواْ بِحـبلِ اللّـهِ جمِـيعا والَ تَفَـرقُواْ          
 .ي األَرضِ وفَساد كَبِريتَفْعلُوه تَكُن فِتْنةٌ فِ

 
 الواقعية •

 لقد كان   ، ال ينسى واقعه المعيش    ، المستقبل إلى وهو يتطلع     واقعياً ياسين ال اإلمـام كـان   

 واقع المقاومة وإمكاناتها    إلى إنه كان ينظر     . الواقع إلى وبأخرى   ، المستقبل إلـى يـنظر بعيـن     

 وقذائف الهاون ، العمليات االستشهاديةإلى ، فيسير بها من الحجارة والسكاكين  ،البشـرية والمادية  

 واقع السلطة والفصائل األخرى التي تسكن معه في         إلى وينظر   .وصـواريخ البنا والقسام والبتار    

 واقع  إلى وينظر   . ويصبر على المعاند   ، ويعلم الجاهل  ، فـيحاول أن يقنع المتردد     ،نفـس البيـت   

 واقع  إلى وينظر   . وال ييأس إذا طرد وجفي     ،نيعأ فيستبشر إذا    ،الجـيران من العرب والمسلمين    

 فيكون  ،العالم الذي تصول وتجول فيه أمريكا كما تشاء طغمة شيطانية تديرها في العلن أو الخفاء              

 .أول من يعطي البرهان أنه من الممكن أال ننهزم وال نستسلم أمامها
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 . السياسيولكـن هذا الواقع تجده حاضرا بشكل إيجابي ال سلبي في خطاب أحمد ياسين     

 فهو يعلم أن الواقع العربي اآلن غير        . تجد أثر ذلك   ، الزعماء العرب  إلىوفـي رسـالة ياسـين       

 ولكن هذا ال يستلزم بأية حال التخلي عن         ،مؤهـل للقـيام بدوره في تحرير فلسطين المغصوبة        

وهي أرض وقف   "  وقد قرر هذا المعنى في قوله للزعماء العرب عن فلسطين            ،تـنازل عنها  وال

 ".سالمي ال يجوز التنازل عن شبر منها حتى وإن كنا ال نملك اآلن القوة الالزمة لتحريرهاإ
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 وقفة مع الدور التاريخي.. الياسين
 

، كانت تنمو   الياسين استشهاد اإلمام    فجر جانـب الحـزن العميق الذي سقطنا فيه          إلـى 

  في فلسطين خاصة في بعده     ى مستقبل قيادة العمل اإلسالمي    بداخلـنا مشـاعر الخوف الكبير عل      

ن أن تجود لنا األمة     ؟ وهل يمك  الياسينكان الواحد منّا يتساءل هل يمكن أن يمأل فراغ          .. المرجعي

 ؟بمثله

 الياسيناإلمام  مع  وكان الجواب يأتي سريعاً باإلحباط، فلقد أدرك حينها كل الذين عاشوا            

 نظيره في عالمنا الصعب، إنّه ظاهرة يصعب أن          وقائداً، أنّه نموذج قلَّ    جـاهداً وشيخاً  اُسـتاذاً وم  

 .مةتتكرر في حياتنا العا

 :كنّا نتساءل سؤال المعجز

 ؟نهضة الشاملةمن ذا الذي يقوى على النهوض بمشروع ال

من ذا الذي يملك أن يعبئ األمة ويصنع الحدث ويرسم الطريق في ساحة كلها تحديات، تحكمها                

 تل واالغتيال؟ العنف وحوارها السجن والقلغة

      بقدراته االستثنائية، وبشخصيته الفذة، قد أتعب       الياسين  الشهيد كـنّا نعلـم تمام العلم أن

الجميع، وأننا ال نملك سوى الصبر واالنتظار الطويل حتى يجود الدهر برجل آخر ويمن اهللا على                

 ما تريد، لألمةاألجـيال القادمـة بشخصـية عمالقة مثله ترسم معالم الطريق من جديد، وتعطي           

 .وتلبي لها احتياجاتها الفكرية والعملية
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  التجربةخالصة 
 

 وتحريكها  اجاً عملياً في التعامل مع القضية      منه  في تجربته الطويلة   الياسين اإلمامقـدم   

 :باتجاه الهدف اإلسالمي، ويمكن أن نستخلص أهم سمات هذا المنهاج بما يلي

 إلى المزيد من التوعية والمهام الفكرية، إنّما تحتاج   إلىعد بحاجة    لم ت   إن األمـة في فلسطين     :أوالً

قـائد يعيشها وتعيشه في عالقة حب متبادلة، فالقائد الذي يمنح األمة قلبه، يجدها سخيةً في           

قلب القائد هو   . مـنحه الـوالء، تُعطـي الروح والجسد بكل أريحية، وليس بعد هذا وفاء             

. قيادة وجدارتها في رسم الطريق لألمة والتفاعل بها ومعها        التعبير الواقعي عن مصداقية ال    

 .وقلب القائد هو شرط أول في القائد الميداني

أن يفهم األمة، وألنّه فِهمها بعمق ودقة فإنه تمكن أن يؤثر فيها،   الياسين اإلمام لقد استطاع    :ثانـياً 

إنّها تريد قيادة   ..  أو ستار  ويراها وتراه بال حجاب   ... واألمـة تـريد القـائد الذي يفهمها       

 فعل كل ما يراد منها، تحول إيماءته        إلىميدانية تتقدم الصفوف بشجاعة، وعند ذاك تبادر        

 . تيارإلىورأيه ...  فعلإلىوإشارته ...  موقفإلى

ما فيه  والتنضيج، بل هي واعية وناضجة ب      المزيد من التوعية     إلى إن األمة لم تعد بحاجة       :ثالـثاً 

 الياسين اإلمام الثورة والتضحية، وقد أدرك      إرادة وهل هناك نضج ووعي أكثر من        الكفاية،

يركز على ثقافة الثورة وليس ثورة      ) رحمه اهللا (أساسها، فقد كان    هـذه الحقيقة وعمل على      

 تقييم دائم لجماهيرنا    إلىوهذا ما يدعونا    . كـان يريد ثقافة الفعل ال الفعل الثقافي       . الـثقافة 

 موضوعية تقدر مستوى النضج، وتقدر نقاط       أسسالنضج والوعي على    لمعـرفة مستوى    

 .التحول التاريخي في مسارات األمة وحركتها

ي يتعب أو يرهقه طول السير، فهو يتجدد مع األيام،          يخطئ من يفكر بأن اإلنسان الفلسطين      :رابعاً

ع األشالء  يجم.. يـتمرد علـى الجـراح والحزن، واألكثر من ذلك يستطيع أن يبدع القوة             

ويحول اآلهات  ... يؤلف من دموع المحنة نشيداً متحدياً     ..  عمـالق يتحدى   إلـى لـيحولها   

د مدرسته  وا، وجاء من بعده ر     في مسيرة عطائه   الياسينوهذا ما بينه الشهيد     . صرخة ثورة 

 بجماهيرها ونخيلها احاً تاريخياً تشهد له أرض فلسطين  هذا االتجاه، ويحقق نج فيواليسير

 .ها، وال حاجة بعد ذلك لمزيد شهودومساجد

 ـ  ي أدلى بها   وكما يفهم من تجربته ومن بعض األحاديث الخاصة الت         الياسين اإلمام كان   :خامساً

يؤمـن بضرورة المبادرة القيادية عندما تكون مطابقة للحكم الشرعي، وأن العمل بالتكليف             

عقيد المشروع بالدراسات    ت إلىالشـرعي هو ضمانة للمواصلة واالستمرار، ولم يكن يميل          
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 شمس الواقع خرج أرمد من كثرة ما        إلىالمستفيضـة التي تقتله بحثاً ونقاشاً فإذا ما خرج          

فاألمة ليست  .  التحرك والفعل الجماهيري   يؤمن بأهمية وهو في ذلك    . أرهقـه سهر النقاش   

دف  استثمار وتحريك باتجاه اله    إلىموضـوعاً للـنقاش والـتأمل، إنمـا هي قوة بحاجة            

 .المطلوب، وال يحرك هذه القوة قائد النظرية فحسب بل قائد النظرية والتطبيق

    في الموقف القيادي،  كان ظاهرة في العمل اإلسالمي ومدرسةالياسينوخالصـة القول أن 

 ظاهرة رائدة ولدت في عصرها لتحدث التغيير في مرتكزات          رنتيسيالالشهيد   كمـا كـان خلفه    

 العصر  الياسينلقد صنع   . لف كل الذين يقولون أنّه ولد في غير عصره        المفاهـيم السـائدة، وأخا    

 يفتح عينيه   يد أيضاً، وإذا بالشعب في فلسطين      ليصنع العصر الذي ير    الياسينوجاء  .. الـذي يريد  

 .جذرافداً جديداً من العمل الرائد األنموجد لي

ق بينهما، فكالهما بداية     هي واحدة ال فر     والرنتيسي الياسينإن اللحظـة التي استُشهد فيها       

واألمة تتطلع  . لـتحديد المسؤولية لمن يأتي ليحمل الراية المضرجة بالدم والمشرقة بآمال النصر           

تبحث عن قائد   . مـن بيـن الوجوه لمن يحملها بيد قوية ويتطلع بعين ثاقبة ويفكر بعقل هو األمة               

ال فرق عنده بين أن يموت أو        فعل، و  إلى موقف والقرار    إلىيعمل بشجاعة وصدق فيحول الرأي      

 .يحيا ما دام ذلك من أجل اإلسالم

 أن األمة تريد القائد الذي يضم بين ضلوعه قلب الجماهير ويحمل في رأسه              الياسينعلّمنا  

وعند ذلك يكون قائداً ال يقتله الرصاص، مثلما عجز         .. عقلهـا، ومالمحـه هـي الشـعب كلـه         

 .الياسينالشهيد .. الرصاص عن قتل رافد فلسطين

ياسين سيكتشف مالمح أخرى كاألناة     ال  الشهيد اإلمام مسـيرة حـياة   ال شـك أن المتتـبع ل      

السياسية، والصالبة في الثوابت والمرونة في الوسائل، ونماذج أخرى للمالمح التي ذكرت والتي             

ما الخطاب السياسي خاصة ك فن القيادة وياسين أسس مدرسة فيال اإلماملم أذكر، وسيتضح له أن  

 وال شك أن هذه المدرسة هي إبداع من تلميذ نجيب للمدرسة الوسطية             .أسـس حـركة مقاومـة     

كما أنه ال شك تخرج منها الكثير من النجباء في          . ياسين وإخوانه الشهيد ال الكبرى التي ينتمي إليها     

حمـاس، ولكـن المطلوب من حماس خاصة، ومن سائر القوى اإلسالمية والوطنية والقومية، أن               

ذف ح يضاف إليه وي   ، حتى تكون منهجا محددا     ياسينال اإلمامحث في هذه المدرسة التي أسسها       تب

 الشهيد  اإلمام ومساهمة في إحياء تراث      . و باقي القوى ثانيا     ، لتستفيد منه حركة حماس أوال     ،منه

الياسـين، وتسـليط األضـواء علـى عطاءاته الفكرية، وحركته السياسية، ومشروعه الجهادي              

رك، ينبغـي تـدارس هـدا الـتراث و ليساهم فيها عدد من العلماء والمفكرين والباحثين                 المـبا 
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اإلسـالميين، حيـث يتناولون جوانب مختلفة من فكر، وتراث، وحركة هذه الشخصية الفذة ذات               

وال شك أن حماس معنية أكثر من غيرها بتكليف باحثين ومتخصصين لرسم            .األبعـاد المـتعددة   

ت الخطاب السياسي عند مؤسسها أحمد ياسين، كما هي معنية بتجميع           معـالم وخصائص ومقوما   

 و مفكري األمة     واإلخوان المسلمين  وهذا لعمري واجب في عنق حماس     . ونشر ودراسة تراثه كله   

 .لهذا الجيل ولألجيال القادمة

 

 ،،،ومن ا التوفيق
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يتـناول البحث موضوع خصائص القيادة اإلسالمية التي بينها الشارع الحكيم في القرآن        

الكـريم والسنّة النبوية الشريفة كمفهوم له عالقة وثيقة باألحكام السياسية اإلسالمية التي ينبغي أن   

 .  مع االستفادة من الدراسات اإلدارية الحديثةيقوم عليها حكم اهللا تعالى في األرض،

، حيث تضمن مناقشة    "القيادة  "  البحث على مدخل لدراسة مفهوم مصطلح        أشتملوقـد   

عالقـة القـيادة بالرئاسـة واإلدارة، وأركـان القيادة ونظرياتها وأنماطها، ثم بيان مفهوم القيادة                

 .ياتهااإلسالمية في ضوء الثوابت الشرعية، وطبيعتها ومستو

وتـناول البحـث باألدلة الشرعية خمسين صفة ينبغي توفرها في القيادة اإلسالمية، وقد              

سالمة العقيدة واالستسالم هللا عز     : اجتمعـت هذه الصفات الخمسين في خمس مجاالت تمثلت في         

وجـل ظاهـراً وباطناً، والتعمق في العلم الشرعي مع المعرفة بالعلوم الدنيوية النافعة، والتمسك               

بـاألخالق اإلسـالمية الحمـيدة والبعد عن سوء الخلق، والخبرة في الحكم بالشريعة اإلسالمية،               

 .وامتالك القدرات الخاصة التي تساعد على القيادة بكفاءة عالية

وقـد توصل البحث إلى نتائج عدة نتائج كان أهمها بيان أن اإلسالم قد اهتم بالقيادة في                 

 في األسرة أو رفقاء العمل وحتى الوالية العامة للمسلمين، بل           كـل مستوياتها، من قيادة الجماعة     

وأن قيادة الشيخ الياسين قد طبقت جميع الصفات المطلوبة شرعاً في القائد المسلم             . لألرض جميعاً 

تطبيقاً واقعياً في حياتنا المعاصرة بدرجة كبيرة جداً، وذلك في ضوء االستبيان الذي أجري على               

 . من قيادتهمجموعة من المقربين

The Islamic Leadership in the Light of the Qura'n & the Sunna 
 

The research deals with the characteristic of the Islamic leadership that was 
illustrated by Allah in the holy Qura'n & the holy Sunna of our prophet as a 
concept that has a close relation with the Islamic political rules which are 
supposed to be the bases of Allah rules on this earth, with getting the benefit 
from the modern and administrationl studies. 
This research includes an introduction to the meaning of the leadership 
concept as it includes the discussion of the relation between leadership & 
administration. 
Pillars of the leadership & its theories & kinds, then the illustration of the 
concept of the Islamic leadership in the light of the legitmate facts & its 
nature & levels. 
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This research has dealt with 50 adjectives with legitmate evidences which is 
supposed to be widely found in the Islamic leadership & these 50 adjectives 
were found in 5 magazines – which were cleared in the soundness of 
doctrine (Aqida) & surrendence to Allah internally & externally & getting 
deeper in the ligetmate knowledge with the useful life sciences & adopting 
with good Islamic manners & leaving bad manners & the experience in 
judgeing the Islamic Shariaa' & having special ability which help in leading 
with high ability. 
And the research has reached to many results, in which the most important 
was showing that Islam has took care of the leadership with all its levels, 
from leading the group in Family or work collegues till the general leading 
of the Muslims, not only that but also of the whole world.  The leading of 
Sheikh Yassine has implement all the religious required qualities in the 
Islamic Leader with a high real implementation in our modern life & that in 
the light of the referendum that was done on some of his close leaders. 
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 مقدمة البحث
  

                 نمو ،ِضلَّ لَهفَلَا م ِد اللَّههي نوِر َأنْفُِسنَا، مشُر وذُ ِبِه ِمننَعو ،هتَغِْفرنَسو تَِعينُهِللَِّه، نَس دمالْح إن     

       لَا ِإلَه َأن دَأشْهو ،لَه اِديِلْل فَلَا هضي       ولُهسرو هدبا عدمحم َأن دَأشْهو 1( ِإلَّا اللَّه( " .   لَاِئكَتَهمو اللَّه ِإن

، اللهم صل وسلم على سيدنا      )2("يصلُّون علَى النَِّبي ياَأيها الَِّذين ءامنُوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تَسِليما           

 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينمحمٍد، وعلى آله وأصحابه و

 :وبعد

فتثـير شخصـية الشـيخ اإلمام الشهيد أحمد ياسين الكثير من اإلعجاب لعدد كبير من                 

المثقفيـن والعلماء والساسة والمربين في عالمنا المعاصر؛ لما تميزت به شخصيته من خصائص              

اقعي نقتدي به بعد حبيبنا قـيادية جسـدت فكـرة القيادة اإلسالمية في عالمنا المعاصر كنموذج و        

 . الدينالمصطفى صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان في قيادة هذه األمة إلى يوم

وموضـوع البحـث يتناول في البداية التأصيل الشرعي ألهم الخصائص التي ينبغي أن      

 مستويات القيادة في المجتمع     يـتحلى بهـا من يتبوأ المواقع القيادية في النظام اإلسالمي في شتى            

 حيث الغوص في أعماق النصوص القرآنية والنبوية الستنباط تلك الصفات القيادية من             ،المسـلم 

 ثم يسير البحث قدماً نحو إبراز أهم الصفات القيادية          ،ثـنايا النصـوص باإلضافة إلى ظواهرها      

أدق منعطفات القضية الفلسطينية    للشيخ الياسين من خالل قيادته للحركة اإلسالمية في فلسطين في           

 ،في عصرنا الحاضر

وتنبع أهمية البحث من كونه مقدماً لمؤتمر خاص باإلمام في الذكرى األولى الستشهاده              

وكذلك يجرى  . كجـزء مـن الوفاء في رقاب أبناء الحركة اإلسالمية وغيرهم نحو هذا القائد الفذ              

هذا االحتالل الغاشم، حيث تزاد الحاجة      البحـث فـي مرحلة دقيقة من مراحل نضال شعبنا ضد            

 . لظهور قيادات إسالمية قوية تحمل هموم هذا الشعب وآماله باإلضافة إلى هموم األمة اإلسالمية

 :ويشتمل البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة

وخصائصها في ضوء الكتاب    " القيادة اإلسالمية   " مدخل لدراسة مفهوم    : المبحـث األول بعنوان   

 :وفيه ست نقاط هي. لسنّةوا

 .في اللغة واالصطالح" القيادة " تعريف كلمة : أوالً 

 .بالرئاسة واإلدارة" القيادة " عالقة مصطلح : ثانياً 

 .أركان القيادة ونظرياتها: ثالثاً 
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 .أنماط القيادة ومستوياتها: رابعاً 

 .طبيعة القيادة في اإلسالم: خامساً 

 .ة في ضوء الثوابت الشرعيةخصائص القيادة اإلسالمي: سادساً 

 وفيه خمسون خاصية    .خصائص القائد المسلم في ضوء الكتاب والسنّة      : المبحـث الثاني بعنوان   

 :تجتمع تحت خمسة مجاالت هي

 .سالمة العقيدة واالستسالم هللا عز وجل ظاهراً وباطناً: أوالً 

 .فعةالتعمق في العلم الشرعي مع المعرفة بالعلوم الدنيوية النا: ثانياً 

 .التمسك باألخالق اإلسالمية الحميدة، والبعد عن سوء الخلق: ثالثاً 

 .الخبرة في الحكم بالشريعة اإلسالمية: رابعاً 

 .امتالك القدرات الخاصة التي تساعد على القيادة بكفاءة عالية: خامساً 

ن للحركة  مدى توفر خصائص القيادة اإلسالمية في قيادة الشيخ الياسي        : المبحـث الثالث بعنوان   

 : وفيه أربع نقاط هي . اإلسالمية في فلسطين من وجهة نظر المقربين منه

 .الكرامة الربانية في اختيار الشيخ الياسين لقيادة الحركة اإلسالمية في فلسطين: أوالً 

 .الخصائص التي أشار المقربون من الشيخ الياسين إلى أنها متوفرة في قيادته بكثرة: ثانياً 

ائص التي اختلف في وجودها بكثرة في قيادة الشيخ الياسين من وجهة نظر             الخص: ثالـثاً  

 .المقربين منه

 .الخاصتان اللتان ال توجدان بكثرة في قيادة الشيخ الياسين للحركة اإلسالمية: رابعاً 

 .وتشمل على أهم النتائج والتوصيات: خاتمة البحث
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 المبحث األول

 وخصائصها" القيادة اإلسالمية " خل لدراسة مفهوم مد

  في ضوء الكتاب والسنّة
 

في اللغة واصطالح أهل العلم،  ثم مناقشة        " القيادة  " يتضمن هذا المدخل دراسة لمفهوم      

ثم يتناول هذا   . ، حتى ال يظن البعض أنها مترادفات      "اإلدارة" و" الرئاسـة "عالقـته بمصـطلحي     

ويتناول كذلك مفهوم   . قيادة، ونظرياتها، ثم بيان أنماط القيادة ومستوياتها      المبحـث بـيان أركان ال     

القـيادة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنّة وطبيعتها، ثم يختم المبحث بالحديث بشكل مجمل عن               

 . المجاالت التي تجتمع فيها خصائص القيادة اإلسالمية في ضوء الثوابت الشرعية

 في اللغة واالصطالح" ة قياد" كلمة تعريف : أوالً 

 :في القرآن الكريم" قيادة " استخدام كلمة * 

 بلفظها، كما لم تستخدم مشتقاتها على       القرآن الكريم لـم تستخدم في     " القـيادة   " كلمـة   

فقد ) قدو(وأما مشتقات كلمة    . في أي موطن من القرآن الكريم     ) قـود (مسـتوي جـذر الكلمـة       

. )4("أُولَـئِك الَّذِيـن هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَدِهِ       : قوله تعالى :  وهما )3(استخدمت على مستوى جذر مرتين فقط     
رِهِم كَذَلِـك مـا أَرسـلْنا مِـن قَـبلِك فِـي قَـريةٍ مِـن �َذِيـرٍ إِلَّـا قَـالَ متْرفُوها إِ�َّا وجد�َا ءاباء�َا علَى أُمةٍ وإِ�َّا علَى ءاثَا                            : "وقوـله تعـاىل   

 ونقْـتَدم)5( .        فنلمسها في االستخدامات القرآنية  عدة      " القيادة  " وأمـا علـى مستوى المعنى لكلمة

" وكلمة  . ))6واجعلْـنا لِلْمـتَّقِني إِمامـا     : ومشتقاتها، ومن ذلك قوله تعالى    " اإلمامة  " كلمة  : كلمـات مثل  

وفي . ))7د ءاتَيـنا بـنِي إِسـرائِيلَ الْكِتَاب والْحكْم والنبوة   ولَقـَ : ومشتقاتها ومن ذلك قوله تعالى  " الحكـم   

 .))8ياداود إِ�َّا جعلْناكَ خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق: ومن ذلك قوله تعالى" الخالفة " كلمة 

 :في الحديث الشريف" قيادة " استخدام كلمة * 

بلفظها في الكتب التسعة، وأما     " قيادة  "  لم تستخدم كلمة     الحديث الشريف وكذلـك فـي     

،منها حديث جاِبِر بِن عبِد اللَِّه َأن النَِّبي        )9(مشـتقاتها فقد استخدمت أكثر من ثالثمائة وثالثين مرة          

ن ولَا فَخْر، وَأنَا خَاتَم النَِّبيين ولَا فَخْر، وَأنَا َأوُل شَاِفٍع           َأنَا قَاِئد الْمرسِلي  : " صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ    

لَا فَخْرشَفٍَّع وُل مَأو10("و( . 
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 :في اللغة" قيادة " تعريف كلمة * 

مادة قود، قاد الفرس وغيره، واالنقياد الخضوع، والقود بفتحتين        : " معـاجم اللغة  وفـي   

: ، وقاد البعير واقتاده معناه    )12( بوجهه ال يصرفه عنه    يءيقبل على الش  : ورجل أقود . )11(القصاص

 . )13(جره خلفه، وجمع قائد قادة وقواد

 :في االصطالح" قيادة " تعريف كلمة * 

تعريفات متعددة غير متفق عليها كباقي االصطالحات في العلوم         للقيادة في االصطالح    و

 : هتماماته وتخصصه، ومن هذه التعريفات، حيث ينطلق كل معرف من ا)14(االجتماعية

هـي القدرة على التوجيه والتنسيق واالتصال واتخاذ القرارات والرقابة          : القـيادة  " -

بهدف تحقيق غرض معين، وذلك باستخدام التأثير والنفوذ أو استعمال السلطة الرسمية            

 .)15("عند الضرورة

 .)16("جاز الهدفعملية التأثير في الناس وتوجيههم إلن: " وقيل هي-

النشاط الذي يستخدم للتأثير على الناس للتعاون نحو هدف معين وجدوا           : " وقـيل هي   -

 . )17("أنفسهم أنه صالح

هي : القيادة بمعناها العام في اإلسالم    : " ومن التعريفات التي تظهر فيها الثقافة اإلسالمية      

 المفهوم محصور بسلوك نوع     ويمكن مالحظة أن هذا   . )18(السـلوك الـذي يقوم به شاغل الخالفة       

وفي مفهوٍم آخر للقيادة في الفكر اإلسالمي يرى صاحب كتاب          . واحد فقط من أنواع القيادة العليا     

اإلمامة، أو اإلمارة،   :  أن القيادة تحمل أحد المعاني الثالثة      )19(القيادة واإلدارة التربوية في اإلسالم    

مامة الذي يفيد اآلن التقدم والقصد إلى جهة معينة         وإذا ما نظرنا لمفهوم اإل    . أو الواليـة والرعاية   

، ومفهوم اإلمارة الذي يطلق اليوم      )20(والهدايـة واإلرشاد والقيادة واألهلية ألن يكون المرء قدوة        

، وكذلك الوالية تعني    )21(على المحافظ والمتصرف أو القائم مقام أو مدير الناحية أو مدير القضاء           

وهذا المفهوم أيضاً يقتصر على القيادة العليا        . )22(متصرف فيه التنصـيب في موضع يصبح هو ال      

 .وما في معناها فقط دون إعطاء باقي المستويات من القيادة حقه في المفهوم اإلسالمي للقيادة

وجود جماعة من   : ونالحـظ أن الـتعريفات كلهـا تدور حول ثالثة عناصر تتمثل في            

ير اإليجابي في سلوكهم، ويحقق األهداف      الـناس، ووجـود شـخص مـن بينهم قادر على التأث           

المشـتركة، وعليه يمكن صياغة التعريف للقيادة اإلسالمية بمفهومها الشامل من منطلق إسالمي             

هي أمانة التوجيه والقدوة التي يتحملها المسلم في موقعه، ليحقق أهداف           : " علـى الـنحو اآلتـي     

 ". اهللاجماعة المسلمين الدينية والدنيوية المنبثقة من شرع
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 بالرئاسة واإلدارة" القيادة " عالقة مصطلح : ثانياً 

القيادة والرئاسة واإلدارة هي مترادفات لشيء واحد، لذا        : قد يظن البعض أن مصطلحات     

 .  بعضهممن المفيد تحديد طبيعة كٍل منها، مع بيان بعض الفروق التي تميز القائمين بهذه األدوار عن

 : القيادة والرئاسة* 

تمد الرئاسة بالدرجة األولى على ممارسة السلطة، وعلى استخدام الجزاء، بينما تعتمد            تع

لذا ال يعتبر كل قائٍد رئيس فقد يقود أحد القادة الناس           . )23(القـيادة على الثقة والقدرة على اإلقناع      

 س.بقدراته الخاصة دون سلطة رسمية بتاتاً، بينما يتوقع من كل رئيس حقيقي أن يكون قائداً

  :القيادة واإلدارة* 

يوجـد تداخـل بين مفهومي القيادة واإلدارة، حيث تعتبر القيادة إحدى مكونات العملية              

التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة والمتابعة،     : اإلدارية باعتبار أنها تضم عدة عناصر أخرى منها       

 ألنه ثبت   ؛ تكاد تعادلها حاجة   إال أن حاجـة اإلدارة إلـى القادة األكفاء من ذوي العلم واإلبداع ال             

 لذا  ؛)24(بالـتجربة أن إنتاجـية اإلدارة تتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب نوعية القيادة التي تتوالها             

تعـتمد اإلدارة على السياسات واإلجراءات والبناء التنظيمي، بينما تعتمد القيادة على الخصائص             

ن كل قائٍد   إومن هنا يمكن القول     . )25( القيادة الشخصـية، وعليه يمكن القول بأن اإلدارة أوسع من        

 .مدير، بينما ال يأتي العكس

ومـن أبرز الفروق بين القائد والمدير نجد أن المدير يأمر مرءوسيه بتنفيذ ما يخصص               

لهم من مهام فيطيعوه، وأما القائد فيستشير زمالءه فيما يمكن أن ينفذوه فيشتركوا في صنع القرار                

  لذا نجد   ؛)26( للقرار الذي اتخذوه سوياً فيعملون على تنفيذه على الوجه األكمل          ويصبحوا أكثر والء 

 .أن المدير تعينه إدارته، بينما القائد فيتم اختياره على أساس الكفاءة
 

 أركان القيادة ونظرياتها : ثالثاً 

تشـير بعـض الدراسـات الحديثة إلى وجود أركان للقيادة، ومن هذه الدراسات كتاب               

 : ، حيث يذكر أن للقيادة ثالثة أركان هي)27(القائدصناعة 

الرؤية المستقبلية، وتتبلور من خالل الهدف الواضح، وقراءة المستقبل لتحقيقه، والتحلي            .1

 .بالتفاؤل والصبر
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 ألنه بغيرهم ال يستطيع إنجاز األهداف، وعلى قدر إخالصهم تكون           ؛األتـباع المخلصون   .2

 . سرعة اإلنجاز

 وـله أشـكاله ونظرياته، من أجل االستمرار في تحقيق األهداف            التشـجيع والتحفـيز،    .3

 .المرحلية، التي تؤدي في النهاية للهدف النهائي

كمـا يشير هذا الكتاب أيضاً إلى عدة نظريات في القيادة، منها القيادة الموقفية، والقيادة               

 .التحويلية وغيرها
 

 أنماط القيادة ومستوياتها: رابعاً

معاصرة بين عدة أنماط للقيادة بحسب الواقع العملي الذي تمارسه          تمـيز الدراسـات ال     

القـيادة مع عناصرها، من حيث الميل إلى الحرية أو االستبداد، وممارسة الديمقراطية أو النزوع               

 وكذلك تمييز هذه الدراسات في ذكرها أنماط القيادة على مدى ثقة            ،إلـى الفردية في اتخاذ القرار     

ه وما يتعلق بحجم االتصال بهم وسماع آرائهم ومحاورته لهم وإقناعهم بما            القـائد بقـدرات أتباع    

 .يتخذه من قرارات

ويحسـن بنا على سبيل المثال أن نذكر أحد هذه التقسيمات ألنماط القيادة الحديثة لتكتمل                

 : هي)28(الفائدة، حيث تقسم هذه الدراسة أنماط القيادة إلى ثالثة أنماط

وهي التي يتميز فيها القائد بأنه ينصت بعناية لما يقوله األتباع،           : بةالقيادة المستبدة الطي   .1

 .طي، ولكنه يتخذ قراراته بشكل فردي دائماًاويعطي االنطباع بأنه ديمقر

وهـي التي يقوم فيها القائد بإشراك األعضاء في اتخاذ القرار،           : القـيادة الديمقراطـية    .2

 اتخذها، ويعبر عن مدحه أو نقده       ويشـرح ألتـباعه األسـباب الموجبة للقرارات التي        

 .لآلخرين بموضوعية

 ألنها ضعيفة، بحيث    ؛وهي التي تهتز فيها ثقة القائد في قدراته القيادية        : القيادة الليبرالية  .3

 .يكون قليل االتصال بأفراد جماعته وال يتفاعل معهم

جتهاد في   فلم أقف على كتابات تحدثت عنها، لذا البد من اال          مستويات القيادة وأمـا عن    

التميـيز بيـن قيادة مجموعة قليلة من األفراد وقيادة قطاعات واسعة من الناس، فضالً عن قيادة                 

فكل مستوى من هذه المستويات له  ، الواليـة العامـة لألمة المسلمة وما في معناها كالخالفة مثالً  

فمن يكلف  : تي ومن خالل عمل الجامعات نعطي المثال اآل       ،قـيادة تناسب حجمه وطبيعته وأهدافه     

بـاإلدارة للجـنة امـتحان مثالً تنتهي قيادته بنجاح إجراء االمتحان على أكمل وجه، ومن يكلف                 
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برئاسـة قسم أكاديمي تنتهي قيادته للقسم بانتهاء العام الدراسي أو المدة المحددة لرئاسة القسم أو                

عليم العالي، فكل هذه    تعييـن غـيره، وكذلك من يكلف بعمادة أو رئاسة جامعة أو حتى وزارة للت              

 .المواقع القيادية تختلف طبيعة القيادة فيها حسب حجمها ومدتها وأهدافها
 

 طبيعة القيادة  في اإلسالم : خامساً

يـنظر اإلسـالم إلـى تولـي المناصـب اإلدارية في كافة مواقعها، وإلى القيادة بكافة                 

القرآن الكريم يشير إلى شئ من هذا       مسـتوياتها علـى أنها خاضعة لقدر اهللا أوالً في االختيار، ف           

و يقع صاحب هذه المناصب بعد ذلك في محك     . ))29واجعلْـنا لِلْمـتَّقِني إِمامـا     : المعـنى في قوله تعالى    

 ؛التكلـيف الشرعي، فقد تكون القيادة نعمة عليه تحتاج إلى شكر، وقد تكون فتنة تحتاج إلى صبر                

سعى إليها من باب الرأفة بحاله، وهذا حديث أبي ذر الغفاري           لـذا ال تعطي القيادة لمن يطلبها وي       

        ِملُِني، قَالَ      ": نجـد فيه التوجيه النبوي حيث يقول َأِبو ذَرتَعوَل اللَِّه َألَا تَسسا رِدِه  : قُلْتُ يِبي برفَض

ةُ، وِإنَّها يوم الِْقيامِة ِخزي ونَدامةٌ ِإلَّا من        يا َأبا ذَر ِإنَّك ضِعيفٌ وِإنَّها َأمانَ      : علَـى منِْكِبـي ثُـم قَالَ      

 .)30("َأخَذَها ِبحقِّها وَأدى الَِّذي علَيِه ِفيها

 – سبق ذكره في تعريف القيادة في االصطالح         -ومن تعريف القيادة في مفهوم اإلسالم       

الهدف والوسيلة عن طبيعتها في     يتضـح أن القـيادة اإلسـالمية ذات طبيعة مختلفة في المنهج و            

، فهي ذات منهج رباني وأهداف سامية ووسائل نظيفة، فال          )31(المفهـوم الدنيوي المادي المعاصر    

بأن الغاية تبرر الوسيلة، بل البد من أن تنبع الغايات واألهداف : تقـبل مثالً المبدأ الميكافلى القائل    

 .فة اإلسالم ومبادئهمن اإلسالم ذاته، وأن ال تتعارض الوسائل مع فلس
  
 خصائص القيادة اإلسالمية في ضوء: سادساً

  الثوابت الشرعية

بعـد االنتهاء من جمع الخصائص التي ينبغي أن تتوفر في كل قائد يتولى أمانة القيادة                

للمسـلمين سـواء كانـت صغيرة أم كبيرة من خالل نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية                

لعلم الشرعي، باإلضافة إلى الدراسات اإلدارية الحديثة التي تناولت         الشـريفة، وأقـوال أهل ا     

موضوع خصائص ومميزات القائد، وجد الباحث أن مفردات هذه الخصائص تصل إلى أكثر             

 :من خمسين مفردة يمكن تجميعها تحت خمس مجاالت كبيرة هي
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 :سالمة العقيدة، واالستسالم هللا عز وجل ظاهراً وباطناً .1

خاصية الربانية، واإلخالص والبعد عن     : ل العديد من الخصائص هي    فـي هـذا المجا    

الـرياء، وتقـوى اهللا، والـثقة باهللا ثم بالنفس، والتناصح، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر،                

والـتعلق باآلخـرة، والتمسـك بالسـنّة، والـبعد عن الشبهات، وااللتزام بالطاعات، والبعد عن                

 . المحرمات، وغيرها
 

 : في العلم الشرعي، مع المعرفة بالعلوم الدنيوية النافعةالتعمق .2

العلم بأحكام الشريعة اإلسالمية، : يشـمل هـذا المجـال مجموعـة من الخصائص هي     

 .والقدرة على االجتهاد، والثقافة في شتى العلوم والحضارات، وغيرها
 

 :التمسك باألخالق اإلسالمية الحميدة، والبعد عن سوء الخلق .3

 ألن القائد   ؛جال العديد من الخصائص األخالقية حتى إنه يصعب حصرها        فـي هـذا الم    

المسـلم يمـثل قدوة في االلتزام بكل األخالق اإلسالمية الحميدة، ويمكن إيراد مجموعة من أهم                

خاصية الحلم وسعة الصدر، األمانة على مصالح الناس،        : الخصـائص األخالقـية تتمـثل فـي       

 عن البخل، والصبر وتحمل الشدائد، والصدق، ومساعدة        والتواضـع، واإلنفـاق بكـرم والـبعد       

اآلخريـن، والمحافظة على أسرار الناس، والتفاؤل وطالقة الوجه، وألفة الناس له بسبب عالقاته   

االجتماعـية الطيـبة، وتزكـية النفس ومحاسبتها وتطهيرها، وحفظ النفس من الغضب المذموم،              

ي إلى عبادة المنصب، واالعتراف بالخطأ وعدم       وتجنـب حب الرياسة من أجل الشهرة التي تؤد        

 .اإلصرار عليه، وقبول النقد البنّاء، وغيرها
 

 :الخبرة في الحكم بالشريعة اإلسالمية .4

ممارسة الشورى، والحكم بالعدل، والقوة في      : في هذا المجال العديد من الخصائص هي      

ع الناس ونفسياتهم، ومكافأة    الحـق، وفهـم أالعيب السياسة المعاصرة والتعامل معها، وفهم طبا          

ل بالمحسـنين من حوله، والثقة بالناس، والتدقيق في اختيار معاونيه، والتثبت من صحة األخبار ق              

اعـتمادها، واإلشراف على رعيته ومحاسبتهم على تقصيرهم، والتمسك ببطانة صالحة من حوله             

 .من خيار الناس، وااللتزام بنشر الدعوة اإلسالمية، وغيرها

 :ك القدرات الخاصة التي تساعد على القيادة بكفاءة عاليةامتال .5

عمق الفكر، وامتالك قدرات عالية من      : فـي هـذا المجـال العديد من الخصائص هي         

الذكـاء، والفطـنة والكياسـة، وقوة الذاكرة وسرعة الحفظ، والحكمة والهدوء والوقار، والكالم              
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بفراسة عالية، واإليجابية والدافعية وحب     بطالقـة، والقـدرة علـى التخطـيط واإلقناع، والتميز           

التجريـب، وإتقـان مهـارات االتصـال، والمبادرة، والطموح والهمة العالية، والجدية والجرأة،        

والحـزم، وامـتالك شخصية جماهيرية، والقدرة على تحمل مسؤولية الحكم، والقدرة على القيام              

 .بقيادة المجاهدين، وغيرها

ح معظم هذه الخصائص من منظور شرعي يعتمد على         وسـوف يأتي التفصيل في شر     

نصـوص الكـتاب العزيز والسنّة النبوية المشرفة في المبحث الثاني حيث صفات القائد المسلم،               

 ألن صفات القائد المسلم البد أن تتوفر في القيادة          ؛وذلـك حـتى ال يحـدث تكـرار في البحث          

 .اإلسالمية سواء كانت جماعية أم فردية
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 ثانيالمبحث ال

 خصائص القائد المسلم في ضوء الكتاب والسنّة
 

يتضـمن هذا المبحث التأصيل الشرعي ألهم الخصائص التي ينبغي توفرها فيمن يتولى             

قـيادة المسـلمين، وفي أي مستوى كان، حيث يعلم جميع من يتولى القيادة في المجتمع المسلم،                 

، فيقدر األمر من منطلق الشرع، ويسدد       وكذلـك مـن يفكر في توليها عظم األمانة التي يتحملها          

وسوف ال أطيل في األدلة من الكتاب والسنّة        . الخطـى في ضوء هذه الصفات فيتمثلها في قيادته        

 وكذلك لن أتطرق    ،لقصـر الصـفحات الممنوحة في البحوث األكاديمية للمشاركة في المؤتمرات          

لكريم بأهميتها جميعاً فسوف أعتبر لتطبـيق أي خاصية في الحياة لنفس السبب، وإلشعار القارئ ا   

 .الترتيب غير مقصود سوى الخاصية األولى

 مجاالت تجتمع   ة وسـوف يـتم عرض الخصائص الخمسين في خمس نقاط تمثل خمس           

سالمة العقيدة واالستسالم هللا عز وجل ظاهراً وباطناً، والتعمق         : فيها هذه الصفات الخمسين وهي    

لوم الدنيوية النافعة، والتمسك باألخالق اإلسالمية الحميدة والبعد        في العلم الشرعي مع المعرفة بالع     

عـن سوء الخلق، والخبرة في الحكم بالشريعة اإلسالمية، وامتالك القدرات الخاصة التي تساعد              

 .على القيادة بكفاءة عالية
 

 سالمة العقيدة واالستسالم هللا عز وجل ظاهراً وباطناً: أوالً

خاصية : ن الحديث حول التأصيل الشرعي للخصائص اآلتية  فـي هذه المجال سوف يكو      

الربانية وهي الخاصية األولى في االستبيان الذي استخدمه الباحث في استطالع رأي المقربين من              

أحمـد ياسين في مدى توفر هذه الخصائص في قيادته، ثم الحديث عن  / الشـيخ الشـهيد اإلمـام     

، وخاصية الثقة باهللا ثم بالنفس ورقمها في        )6(ان  خاصـية التمسـك بالسـنّة ورقمها في االستبي        

، وخاصية االلتزام   )28(، وخاصـية الـبعد عن الشبهات ورقمها في االستبيان           )16(االسـتبيان   

). 4(، وخاصية البعد عن المحرمات، ورقمها في االستبيان         )29(بالطاعات ورقمها في االستبيان     

 :تيوالتفصيل في هذه الخصائص الست على النحو اآل
 
 :خاصية الربانية* 

أولـى الخصـائص والتي تعتبر أصل هذه الخصائص كلها ربانية القائد التي تجعل منه                

إنسـاناً كله هللا عز وجل، يعيش من أجل اهللا، ويقود في ضوء شريعته، ويأخذ ويعطي هللا وحده،                  
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ها في قول اهللا    وهذه الصفة نلمس  . وال يخـاف في اهللا لومة الئم، وال يغفل عن رعيته طرفة عين            

 مـا كَـان لِبشـرٍ أَن يؤتِيه اللَّه الْكِتَاب والْحكْم والنبوة ثُم يقُولَ لِلناسِ كُو�ُوا عِبادا لِي مِن دونِ اللَّهِ ولَكِن                   : تعـالى 
                 ـتُمـا كُنبِمو الْكِـتَاب ـونلِّمتُع ـتُمـا كُنبِم نيا�ِـيبكُو�ُـوا ر    ـونسرتَد )32( .  ٍاسبع نقَاَل اب :  يناِنيبكُونُوا ر

وهذه الخاصية في   . )33(الرباِني الَِّذي يربي النَّاس ِبِصغَاِر الِْعلِْم قَبَل ِكباِرهِ       : حلَمـاء فُقَهـاء، ويقَالُ    

ا الكثير من الخصائص    جملـتها تعنـي االستسالم هللا عز وجل في الظاهر والباطن، فيدخل تحته            

الجـتهاد فـي العـبادة والطاعـة، والتناصح، والتعلق          االمـتعلقة بـتقوى اهللا، واإلخـالص، و       

 .باآلخرة،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها الكثير
 

 :التمسك بالسنّة النبوية* 

ضل عن  تمـثل خاصية التمسك بالسنّة النبوية صمام األمان للقائد حتى ال يتّبع الهوى في             

 النبي صلى اهللا عليه وسلم      بإتباع وقد أمرنا اهللا تعالى      ،طـريق القدوة محمد صلى اهللا عليه وسلم       

ى وقد أمرنا صلَّ  . ))34فَآمِـنوا بِاللَّـهِ ورسـولِِه النـبِي الْـأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتَّبِعوه لَعلَّكُم تَهتَدون                : فقـال 

فَعلَيكُم ِبسنَِّتي وسنَِّة الْخُلَفَاِء الْمهِديين الراِشِدين تَمسكُوا ِبها وعضوا         : "... اللَّـه علَـيِه وسلَّم فَقَالَ     

 .35"علَيها ِبالنَّواِجِذ 
 

 :الثقة باهللا ثم بالنفس* 

 وهي ال   ،)36(دارية الحديثة ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإل           

 ألنه منها تنبع الثقة     ،تـتعارض مع روح اإلسالم خاصية الثقة بالنفس، لذا تم تقديم الثقة باهللا أوالً             

 وهذه الصفة تدخل في حسن الظن باهللا عز وجل،          ،بالنفس، مع مالحظة أال يؤدى ذلك إلى الغرور       

ن فِـيها قَوما جبارِين وإِ�َّا لَن �َدخلَها حتَّى يخْرجوا مِنها فَإِن يخْرجوا            قَـالُوا ياموسـى إِ    : ونلمـس ذلك في قول اهللا تعالى      
       اخِلُـونا فَإِ�َّـا دهفَ     * مِـن وهلْتُمخفَإِذَا د ابالْب هِملَيلُوا عخا ادهِملَيع اللَّه مأَ�ْع خَـافُوني الَّذِيـن لَـانِ مِـنجلَى قَـالَ رعو ونغَالِب إِ�َّكُم

         مِـنِنيؤم ـتُمكُن كَّلُوا إِناللَّـهِ فَـتَو)37( .          حيث نلمس من قول الرجلين المؤمنين الثقة بالنصر إذا امتثلوا

 .ألمر ربهم، وأمر نبيهم قائد المعركة
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 :االبتعاد عن مواطن الشبهات* 

ى االبتعاد عن الشبهات، وهذه   ومـن خصائص القائد المسلم خاصية الورع التي تؤدي إل          

الخاصية مرتبطة بالتقوى ارتباطا وثيقاً، ونلمس ذلك في السنّة النبوية في حديث النُّعمان بن بِشيٍر               

هما مشَبهاتٌ  الْحلَاُل بين، والْحرام بين، وبينَ    :" سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ       : يقُوُل

 .)38("لَا يعلَمها كَِثير ِمن النَّاِس، فَمن اتَّقَى الْمشَبهاِت استَبرَأ ِلِديِنِه وِعرِضِه 
 

 :قدوة في االلتزام بالطاعات واألعمال الصالحات* 

ومـن خصائص القائد المسلم التي يجب أن تتجلى بوضوح في شخصيته أن يعمل على                

 ألنه بهذه الخاصية سوف يكن      ؛قدوة لغيره بااللتزام بكل أحكام اإلسالم وأخالقه وآدابه       أن يكـون    

داعـية لإلسـالم بـالقدوة، ومن الخصائص البشرية أن الضعفاء يقلدون األقوياء، وهو في هذا                

وهذا القرآن الكريم يذكرنا دوماً أن قدوتنا على مر العصور          . الموطن يمثل عزة اإلسالم وكرامته    

لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ ِلمن كَان يرجو           : " ا محمد صلى اهللا عليه وسلم فيقول      نبيـن 

قَد كَانَتْ لَكُم ُأسوةٌ حسنَةٌ ِفي ِإبراِهيم       : " ويقول أيضاً . )39("اللَّـه والْـيوم الْآِخـر وذَكَر اللَّه كَِثيرا          

 الَِّذيـنو   هعاِب           . )40(" محَأص ا ِمننَفَر وفي السنة النبوية نجد الكثير من األمثلة مثل حديث َأنٍَس َأن

النَِّبـي صـلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم سَألُوا َأزواج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن عمِلِه ِفي السر، فَقَاَل                   

 مـهضعب :    مهضعقَاَل بو ،اءالنِّس جولَا َأتَز :    مهضعقَاَل بو ،ماشٍ   : لَا آكُُل اللَّحلَى ِفرع لَا َأنَام . ِمدفَح

وَأتَزوج كَذَا وكَذَا، لَِكنِّي ُأصلِّي وَأنَام، وَأصوم وُأفِْطر،        : ما باُل َأقْواٍم قَالُوا   : اللَّـه وَأثْنَى علَيِه فَقَالَ    

 .)41("النِّساء، فَمن رِغب عن سنَِّتي فَلَيس ِمنِّي 
 

 :البعد عن المحرمات* 

 ألنه باقترافه   ؛ومن خصائص القائد المسلم خاصية أن يبتعد عن كل ما حرمه اهللا تعالى            

رماتِ اللَّهِ فَهو خير لَه عِند ذَلِـك ومـن يعظِّـم حـ    : ونلمس ذلك في قول اهللا تعالى   . للحـرام يشجع غيره عليه    
ونجد التحذير . ))42ربـهِ وأُحِلَّـت لَكُـم الْأَ�ْعـام إِلَّا ما يتْلَى علَيكُم فَاجتَنِبوا الرجس مِن الْأَوثَانِ واجتَنِبوا قَولَ الزورِ                 

           ي همـن ارتكـاب المحرمات في السنّة النبوية في الحديث َأب       لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسر ِمعس ةَ َأنَّهرير

ما نَهيتُكُم عنْه فَاجتَِنبوه وما َأمرتُكُم ِبِه فَافْعلُوا ِمنْه ما استَطَعتُم فَِإنَّما َأهلَك الَِّذين              : "علَيِه وسلَّم يقُولُ  

و اِئِلِهمسةُ مكَثْر ِلكُمقَب ِمن اِئِهملَى َأنِْبيع م43("اخِْتلَافُه(. 
 

 التعمق في العلم الشرعي مع المعرفة بالعلوم الدنيوية النافعة: ثانياً
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العلم : فـي هـذه المجال سوف يكون الحديث حول التأصيل الشرعي للخصائص اآلتية            

جتهاد ورقمها في   بأحكـام الشريعة اإلسالمية وهي الخاصية الثانية في االستبيان، والقدرة على اال           

والتفصيل في  ). 38(، والثقافة في شتى العلوم والحضارات ورقمها في االستبيان          )3(االسـتبيان   

 :هذه الخصائص الثالثة على النحو اآلتي
 

 :العلم بأحكام الشريعة* 

ينبغـي علـى القائد أن يتحلى بخاصية العلم الشرعي حتى يعرف كيف يمكن أن يطبق                 

د تعامله مع رعيته من منظور الشرع، وينبغي عليه أن يبقى طول حياته    شـرع اهللا، ويعرف حدو    

وخير ما نستدل به هنا قول اإلمام البخاري في باب الِْعلْم قَبَل الْقَوِل             . يسـعى لتعلم العلم الشرعي    

وَأن الْعلَماء هم ورثَةُ الَْأنِْبياِء ورثُوا الِْعلْم . "لِْم، فَبدَأ ِبالْعِ  ))44فَـاعلَم أَ�َّـه لَـا إِلَه إِلَّا اللَّه        : ِلقَـوِل اللَِّه تَعالَى   

،وقَاَل )45("من َأخَذَه َأخَذَ ِبحظٍّ واِفٍر، ومن سلَك طَِريقًا يطْلُب ِبِه ِعلْما سهَل اللَّه لَه طَِريقًا ِإلَى الْجنَِّة                  

  هـلَّ ِذكْرج :   ى اخْشـا يإِ�َّم   اءلَمادِهِ الْععِب مِن للَّه)46( .        وفى أهمية العلم للقائد ومنزلته نذكر قول اهللا تعالى :

                    لِيمع اسِـعو اللَّـهو ـاءشي ـنم لْكَـهتِـي مؤي اللَّـهـمِ والْجِسـطَةً فِـي الْعِلْـمِ وسب هزَادو كُملَـيع ـطَفَاهاص اللَّـه قَـالَ إِن)47( .

 . مع ذكر العلم)48(أيضا ذكر القرآن الكريم سالمة الجسم وقوته كأحد خصائص القائد المسلموهنا 

وقـد حـث النبي صلى اهللا عليه وسلم على تولي الفقهاء في دين اهللا القيادة، ونجد هذا                   

يا معشَر  : "، فَقَاَل عمر  تَطَاوَل النَّاس ِفي الِْبنَاِء ِفي زمِن عمر      : المعـنى في حديث تَِميٍم الداِري قَالَ      

فَمن . الْعريِب الَْأرض الَْأرض، ِإنَّه لَا ِإسلَام ِإلَّا ِبجماعٍة، وال جماعةَ ِإلَّا ِبِإمارٍة، وال ِإمارةَ ِإلَّا ِبطَاعةٍ               

            وس نمو ،ملَهو اةً لَهيح لَـى الِْفقِْه كَانع ـهمقَو هدـوس         ملَهو لَاكًا لَهه ِر ِفقٍْه كَانلَى غَيع همقَو هد

 خاصة والقائمين على دور التعليم عامة في الحرص على          )50(وهنا نؤكد على دور المعلمين    .)49("

 .تخريج الجيل الفقيه بدينه لكي يتولى قيادة أمته
 

 :القدرة على االجتهاد* 

القضايا التي ال توجد فيها نصوص، وكذلك ما        يحـتاج القـائد إلى االجتهاد، خاصة في          

فعن طريق االجتهاد يمكن قياس المتغيرات مع نظائرها، أو         . يسـتجد مـن قضايا معاصرة عامة      

وفي هذا المعنى نذكر حديث   . )51(توجيهها إلى تحقيق المصالح التي ترمي إليها الشريعة اإلسالمية        

عِن، وفيه قَاَل النَّ      بماٍذ ِإلَى الْيعلمعاذ     ث م لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص فَ تَقِْضي؟ فَقَالَ  : " ِبيا  : كَيَأقِْضي ِبم

: فَِبسنَِّة رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، قَالَ       : فَِإن لَم يكُن ِفي ِكتَاِب اللَِّه، قَالَ      : ِفي ِكتَاِب اللَِّه، قَالَ   
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الْحمد ِللَِّه الَِّذي وفَّقَ    : َأجتَِهد رْأِيي، قَالَ  : ي سنَِّة رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، قَالَ        فَِإن لَم يكُن فِ   

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسوَل رس52("ر(. 
 

 :الثقافة* 

 وهي ال )53(دارية الحديثة ومـن خصـائص القـائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإل            

تـتعارض مـع روح اإلسالم خاصية الثقافة التي تعنى انفتاح القائد على حضارات األمم السابقة                

والمعاصـرة والتعرف على أحوال العالم الذي يعيش فيه، لكي يتم أخذ ما يصلح أحوال المسلمين                

وسوعياً في كثير من  فهذه خاصية تجعل منه إنساناً م     . بحيـث ال يـتعارض مـع أصول شريعتنا        

ويمكن أن نضرب مثاالً من قصة سيدنا سليمان عليه السالم وانفتاحه           . العلـوم والفـنون واآلداب    

على الحضارات األخرى، وتعامله مع عالم الجن، وبناء الصرح الممرد من قوارير، فهذا القرآن              

 الصرح فَلَما رأَتْه حسِبتْه لُجةً وكَشفَت عن        قِـيلَ لَهـا ادخلِي    : الكـريم يـنقل لنا شيئاً من أحوال قيادته فيقول         
                          الَمِنيالْع بلِلَّهِ ر انملَيس ـعم تـلَمأَسَفْسِـي و� ـتإِ�ِّـي ظَلَم بر قَالَـت ارِيـرقَو مِـن دـرمم حـرص ا قَـالَ إِ�َّـههـاقَيس)54( . ونلمس

وورِث سـلَيمان داود وقَـالَ ياأَيهـا الناس علِّمنا منطِق الطَّيرِ            : لطير في قوله تعالى   في تعلم منطق ا    ثقافـته أيضاً  
                   ـبِنيالْفَضْـلُ الْم ـوـذَا لَهه ءٍ إِنـيكُـلِّ ش ا مِـنأُوتِيـنو)55( .          وفـي هذا المقام البد من اإلشارة إلى ثقافة الرسول

 .ألمم السابقة، واألمم الالحقة إلى يوم الساعةصلى اهللا عليه وسلم عن ا
 

 التمسك باألخالق اإلسالمية الحميدة والبعد عن سوء الخلق: ثالثاً

 ألن القائد   ،في هذا المجال العديد من الخصائص األخالقية حتى إنه يصعب حصرها            

ية نفسه ومحاسبتها   المسلم يمثل قدوة في االلتزام بكل األخالق اإلسالمية الحميدة، والعمل على تزك           

وتطهيرها، وحفظها من الغضب المذموم، وتجنب حب الرياسة من أجل الشهرة التي تؤدي إلى               

وسوف يكون الحديث حول التأصيل الشرعي       . عبادة المنصب، وقبول النقد البنّاء، وغيرها      

 واألمانة  خاصية االلتزام بأخالق اإلسالم وهي الخاصية السابعة في االستبيان،        : للخصائص اآلتية 

، والحكمة في كل التصرفات ورقمها في االستبيان        )10(على مصالح الناس ورقمها في االستبيان       

، والتفاؤل وطالقة الوجه ورقمها في       )20(، والحلم وسعة الصدر ورقمها في االستبيان         )12(

، )30(ان  ، وألفة الناس له بسبب عالقاته االجتماعية الطيبة ورقمها في االستبي           )27(االستبيان  

، واإلنفاق  )32(،والتواضع ورقمها في االستبيان     )31(ومساعدة اآلخرين ورقمها في االستبيان      

، والمحافظة على أسرار الناس ورقمها في        )33(بكرم والبعد عن البخل ورقمها في االستبيان         

 ، والصدق ورقمها في    )36(، والصبر وتحمل الشدائد ورقمها في االستبيان          )35(االستبيان  
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، واالعتراف بالخطأ وعدم اإلصرار عليه واالعتراف بالخطأ وعدم اإلصرار عليه           )45(االستبيان  

والتفصيل في هذه الخصائص الثالث عشر على       . وهي آخر االستبيان  ) 50(ورقمها في االستبيان    

 : النحو اآلتي
 

 :االلتزام بأخالق اإلسالم* 

 دين األخالق الحميدة واآلداب الرفيعة،      لألخـالق في اإلسالم مكانة عالية، ألن اإلسالم        

فـال يقبل سوء الخلق من آحاد الناس فكيف بقادتهم، لذا تعتبر هذه الخاصية من أهم صفات القائد                  

، وقد مدح القرآن الكريم خلق سيدنا محمد        )56(ويشـتمل حسن الخلق على صفات كثيرة      . المسـلم 

فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ    : ، وفي قوله تعالى   ))57لى خلُقٍ عظِيمٍ  وإِ�َّـك لَع  : صلى اهللا عليه وسلم في قوله تعالى      
                              تمزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهاوِرشو ملَه تَغْفِراسو مهنع ففَـاع لِـكوح ـا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لَا�ْفَضُّـوا مِـنفَظ ـتكُن لَـوو ـملَه ـتلِن

وقـد بين رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مكانة حسن           . ))58هِ إِن اللَّـه يحِـب الْمـتَوكِّلِني       فَـتَوكَّلْ علَـى اللَّـ     

ويمكن دخول العديد من الصفات التي لم تذكر في الخمسين          . )59("الِْبر حسن الْخُلُقِ  : "الخلـق بقوله  

، وحفظ النفس من الغضب     )60(وتطهيرهاتزكية النفس ومحاسبتها    : صـفة محـل الدراسـة مثل      

المذمـوم، وتجنـب حـب الرياسـة من أجل الشهرة التي تؤدي إلى عبادة المنصب، والرحمة،                 

 .واالعتدال والوسطية، وحفظ الجوارح وغيرها الكثير
 

 :األمانة على مصالح الناس* 

 واضح  ومـن خصائص القائد المسلم أيضاً خاصية األمانة مع القوة سابقة الذكر، وهذا            

قَاَل اجعلِْني علَى : " ، وقول اهللا تعالى))61إِن خـير منِ استَأْجرت الْقَوِي الْأَمِني      : الداللة في قول اهللا تعالى    

         ِليمِفيظٌ عِض ِإنِّـي حاِئـِن الْـَأروقوله تعالى  )62("خَز ، :   ِا�َاتِ إوا الْأَمدتُؤ أَن كُمـرأْمي اللَّـه إِذَا إِنا ولِهلَى أَه
و نجد أهمية   . ))63حكَمـتُم بـين الـناسِ أَن تَحكُمـوا بِـالْعدلِ إِن اللَّـه �ِعِمـا يعِظُكُـم بِـهِ إِن اللَّـه كَـان سمِيعا بصِريا                          

ذَا فَِإ: "... هـذه الخاصـية فـي السنّة النبوية في الحديث الذي رواه اإلمام البخاري في صحيحه               

ضيعتْ الَْأمانَةُ فَانْتَِظر الساعةَ قَاَل كَيفَ ِإضاعتُها قَاَل ِإذَا وسد الَْأمر ِإلَى غَيِر َأهِلِه فَانْتَِظر الساعةَ                

قَاَل : ويحثـنا رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أداء األمانة في حديث َأِبي هريرةَ قَالَ                . )64("

النَِّبيلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص  : خَانَك نم لَا تَخُنو ،نَكاْئتَم نانَةَ ِإلَى مالَْأم 65("َأد(. 
 
 :الحكمة* 
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 ونجد  ومـن خصـائص القائد المسلم خاصية الحكمة التي تعنى وضع الشيء في مكانه المناسب،              

 وفَصَل  وشَددنَا ملْكَه وءاتَينَاه الِْحكْمةَ   : "عليه السالم أهمـية الحكمـة للقائد في قول اهللا تعالى عن سيدنا داود             

فَقَـد ءاتَيـنا ءالَ إِبراهِيم الْكِتَاب والْحِكْمةَ   : ، ونلمـس ذلـك أيضاً في قول اهللا تعالى  )66("الِْخطَـاِب   
هو الَّذِي بعث فِي الْأُميني     :  عليه وسلم  وقول اهللا تعالى عن محمد صلى اهللا      . ))67وءاتَيـناهم ملْكًـا عظِـيما     

 .))68رسولًا مِنهم يتْلُو علَيهِم ءاياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن كَا�ُوا مِن قَبلُ لَفِي ضَلَالٍ مبِني

 
 :الحلم وسعة الصدر* 

اصية الحلم والهدوء وعدم التسرع، التي تؤدى إلى سعة         ومـن خصائص القائد المسلم خ     

الصـدر والعفـو عن المسيئين في حدود رضى اهللا تعالى، فال يجوز له مثالً أن يعفو في حٍد من    

خاطَبهم وعِـباد الـرحمنِ الَّذِين يمشون علَى الْأَرضِ هو�ًا وإِذَا   : ونلمس ذلك في قول اهللا تعالى   . حدود اهللا تعالى  
. )70(ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن السيئَةَ �َحن أَعلَم بِما يصِفُون: ويقول الحق سبحانه وتعالى . ))69الْجـاهِلُون قَـالُوا سلَاما    

�ْفَضُّوا مِن حولِك فَاعف عنهم واستَغْفِر لَهم       فَـبِما رحمـةٍ مِـن اللَّـهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا               : وقوله تعالى 
              كِّلِنيتَوالْم حِبي اللَّه لَى اللَّهِ إِنكَّلْ عفَتَو تمزـرِ فَإِذَا عفِـي الْأَم مهـاوِرشو)71( . وقد مدح النبي صلى اهللا عليه

ِإن : "ي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل ِلَأشَج عبِد الْقَيسِ        وسـلم صفة الحلم في حديث ابِن عباٍس َأن النَّبِ         

ا اللَّهمهِحبِن يلَتَيخَص الَْأنَاةُ : ِفيكو 72(" الِْحلْم(. 
 

 :التفاؤل وطالقة الوجه* 

يتعارض  ذي ألن اإلسالم قد نهانا عن التشاؤم ال       ؛ومن خصائص القائد المسلم خاصية التفاؤل دائماً      

 ؛ والبشاشة وطالقة الوجهكما أمرنا رسولنا صلى اهللا عليه وسلم بالتبسم  . مـع العقـيدة الصحيحة في قدر اهللا       

قَاَل ِلي النَِّبي   : قَاَل: " ألن فـيها سـراً عجيباً في إنجاز المهام في الحديث َأِبي ذَر الذي يقول فيه               

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍه طَلٍْقلَا تَ: "صجِبو تَلْقَى َأخَاك َأن لَوًئا ووِف شَيرعالْم ِمن نِقر73("ح(. 
 
 

 :قائد اجتماعي يألفه الناس* 

 وهي ال )74(ومـن خصـائص القـائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإلدارية الحديثة             

هو عندهم أغلى من    تـتعارض مـع روح اإلسـالم خاصـية األلفة والمحبة بين القائد وأتباعه، ف              

وال نجد هنا أفضل مثاالً من محمد وصحبه        . أرواحهـم، ولذا يضحون من أجله بكل غاٍل وثمين        
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محمـد رسـولُ اللَّـهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تَراهم ركَّعا سجدا     : حيث يقول الحق فيهم   
ويمكن هنا إضافة قيادة ذي القرنين      . ))75ضْـلًا مِـن اللَّـهِ ورِضْـوا�ًا سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ             يبـتَغُون فَ  

ففيها مثال للشهرة بفعل الخير ورفع الظلم ونصرة المستضعفين وهذا يظهر بجالء من خالل طلب          

 . قومه منه أن ينصرهم على يأجوج ومأجوج
 

 :خرينمساعدة اآل* 

ومـن خصـائص القـائد المسلم خاصية حب مساعدة اآلخرين، والسعي دائماً لما فيه                

ونجد ذلك في توجيهات السنّة النبوية في الحديث الذي يرويه          . مصـلحتهم بعـد مصلحة اإلسالم     

لَّه علَيِه  قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى ال    : اإلمـام الـبخاري فـي صحيحه عن النُّعمان بن بِشيٍر الذي قال            

 ـلَّمسو " :             ى لَهاعا تَدوضِد ِإذَا اشْتَكَى عسثَِل الْجكَم اطُِفِهمتَعو ِهمادتَوو ِمِهماحِفي تَر ْؤِمِنينى الْمتَر

 عبِد  جاِبر بن : وفي الحديث الذي رواه اإلمام مسلم في صحيحه       . )76("ساِئر جسِدِه ِبالسهِر والْحمى     

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسقُوُل رْل : "... اللَِّه وفيه يفْعفَلْي َأخَاه نْفَعي َأن ِمنْكُم تَطَاعاس ن77("م(. 
 

 :التواضع* 

ومـن خصائص القائد المسلم خاصية التواضع التي تجعله يعيش مثل عيش رعيته فال                

وال لبسه وسكنه عن سائر المسلمين، وتجعله يتصف بصفات اللين والرحمة           تكاد تميزه في هيأته     

وقد شجع القرآن الكريم على هذه      . والشـفقة علـى المسـاكين والضـعفاء، فيصبح رقيق القلب          

ويمكن ضرب . ))78واخفِض جناحك لِمنِ اتَّبعك مِن الْمؤمِنِني: الخاصـية فـنجد ذلـك في قول اهللا تعالى     

قَـالَ مـا مكَّني   : مـثل من القرآن الكريم قي قيادة ذي القرنين ففيها مثال للتواضع نلمسه في قوله    ال
ونجد ذلك في السنّة النبوية في الحديث كثيرة        . ))79فِيهِ ربي خير فَأَعِينو�ِي بِقُوةٍ أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما        

، منها حديث َأِبي    )80( أخرى تنهى الكبرياء والعجب والغرور     تحـث على خلق التواضع، وأحادث     

 .)81("وما تَواضع َأحد ِللَِّه ِإلَّا رفَعه اللَّه : " ... هريرةَ عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل
 

 :اإلنفاق بكرم* 

فهي من الخصائص التي تؤلف     ومـن خصـائص القائد المسلم خاصية الكرم والجود،          

 ألن النفس البشرية مجبولة على حب األخذ،        ؛القلوب وتجعل القيادة اإلسالمية مالذ جميع المسلمين      

ونرى القرآن الكريم يحث على ذلك      . وعلينا تعويدها على حب العطاء من أجل رضوان اهللا تعالى         
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وا مِما رزَقْناكُم مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لَا بيع فِيهِ ولَا خلَّةٌ ولَا شفَاعةٌ والْكَافِرون         ياأَيهـا الَّذِيـن ءامـنوا أَ�ْفِقـُ       : في قوله تعالى  
     ونالظَّـالِم ـمه)82(.               امنْهع اللَّه ِضيٍرو رمِن عِد اللَِّه ببونجـد الكثير في السنّة النبوية ومن حديث ع

تُطِْعم الطَّعام وتَقْرُأ السلَام علَى     : َأي الِْإسلَاِم خَير؟ قَالَ   :  النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     َأن رجلًـا سَألَ   

وقد كان النبي صلى اهللا عليه وسلم أكرم الناس فهذا َأنَِس بِن            . )83("مـن عرفْـتَ ومن لَم تَعِرفْ        

وُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأحسن النَّاِس وكَان َأجود النَّاِس وكَان َأشْجع             كَان رس : "مـاِلٍك يقـول   

 .)84(..."النَّاِس
 

 :المحافظة على األسرار* 

ومـن أهم خصائص القائد المسلم محافظته على األسرار التي وصلت لديه بحكم عمله               

على كل رعيته وأسرارهم، حيث هم ال يعرفون إال ما           ألنـه في موطن يطلع       ؛كقـائد للمسـمين   

فَابعـثُوا أَحدكُـم    : ونلمس التشجيع على هذه الخاصية في قول اهللا تعالى        . يخـص كل واحد منهم    
. ))85طَّف ولَا يشعِرن بِكُم أَحدا  بِورِقِكُـم هـذِهِ إِلَـى الْمدِينةِ فَلْينظُر أَيها أَزْكَى طَعاما فَلْيأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنه ولْيتَلَ              

ونجد تطبيق ذلك في السنّة النبوية فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنَس بن ماِلٍك حيث                 

د سَألَتِْني ُأم سلَيٍم فَما     َأسر ِإلَي النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِسرا فَما َأخْبرتُ ِبِه َأحدا بعده، ولَقَ             : " قال

 .)86("َأخْبرتُها ِبِه 
 

 :الصبر وتحمل الشدائد* 

ونجد .  التي تؤدي إلى تحمل الشدائد     )87(ومـن خصـائص القائد المسلم خاصية الصبر        

ها لَكَبِرية إِلَّا علَى    واستَعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ وإِ�َّ   : تشـجيع القـرآن على التحلي بهذه الصفة في قوله تعالى          
 الْخَاشِعِني)88(فالقيادة في اإلسالم أمانة كبيرة تحتاج إلى صبر طويل بعد توفيق اهللا تعالى ،. 

 
 

 :الصدق* 

ومن خصائص القائد المسلم خاصية الصدق ، فإن كان اإليمان ال يجتمع مع الكذب فهل                

القرآن الكريم للرجال الصادقين مع اهللا في ونلمس مدح . ادة من ال يتحلى بالصدقـيصـلح للقـي   

، )89(مِـن الْمؤمِـنِني رِجـالٌ صـدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضَى �َحبه ومِنهم من ينتَظِر وما بدلُوا تَبدِيلًا     : قوله تعالى 

قِني صِـدقُهم لَهـم جـنات تَجرِي مِن تَحتِها الْأَ�ْهار خالِدِين فِيها أَبدا رضِي اللَّه عنهم ورضُوا           قَـالَ اللَّـه هـذَا يـوم يـنفَع الصـادِ           و
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       ظِـيمزُ الْعالْفَـو ذَلِـك هـنع)90( .             َةريروفـي السنّة النبوية ننقل التحذير من كذب القائد في حديث َأِبي ه

ـ   : قَـالَ  سقَـاَل ر     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهخُ         : وُل اللَِّه صِة، الشَّيامالِْقي مولَّ يجو زع اللَّه مهكَلِّمثَلَاثَةٌ لَا ي

     الْكَذَّاب امالِْإمو ،وهزاِئُل الْمالْعاِنـي، ووهذا محمد صلى اهللا عليه وسلم فقد كان ال يكذب          . )91("الز

وفي السنّة الشريفة يروي اإلمام البخاري في       . ل يستعمل التورية والمعاريض   حـتى في الحرب ب    

                  لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي نع نْهع اللَّه ِضيِد اللَِّه ربصـحيحه الحث على الصدق في حديث ع

ي ِإلَى الْجنَِّة، وِإن الرجَل لَيصدقُ حتَّى يكُون       ِإن الصـدقَ يهـِدي ِإلَـى الِْبر، وِإن الِْبر يهدِ          : قَـالَ 

وِإن الْكَِذب يهِدي ِإلَى الْفُجوِر، وِإن الْفُجور يهِدي ِإلَى النَّاِر، وِإن الرجَل لَيكِْذب حتَّى يكْتَب               . ِصديقًا

 .)92("ِعنْد اللَِّه كَذَّابا
 

 :وعدم اإلصرار عليهاالعتراف بالخطأ * 

ومـن خصـائص القـائد المسلم خاصية مهمة تتعلق بطبيعة البشر الذين البد من أنهم                 

سـيخطئون، ولكـن إذا عـرف أنـه أخطأ فعليه أن ال يتمادى فالرجوع إلى الحق فضيلة، يقول                   

وال يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم عقلك، وهديت         : " المـاوردي في األحكام السلطانية    

. )93("يه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل                 ف

أَبا�َا استَغْفِر لَنا  قَـالُوا يا  :  يوسف عليه السالم   إخوةونلمـس هـذا المعنى في قول اهللا تعالى على لسان            
       اطِـئِنيا خا إِ�َّـا كُـنـنذُ�ُوب)94( .     ّمع غُلَاِمِه         ونجـد أمثلة ذلك في السن ي ذَرة النبوية كثيرة، ففي قصة َأب

يا َأبا ذَر َأعيرتَه ِبُأمِه ِإنَّك امرٌؤ ِفيك جاِهِليةٌ : " وتعـيره ِبُأمِه وقول النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم له  

يكُم فَمن كَان َأخُوه تَحتَ يِدِه فَلْيطِْعمه ِمما يْأكُُل ولْيلِْبسه ِمما           ِإخْوانُكُـم خَولُكُـم جعلَهم اللَّه تَحتَ َأيدِ       

 مفََأِعينُوه موهكَلَّفْتُم فَِإن مهغِْلبا يم ملَا تُكَلِّفُوهو سلْب95("ي(. 
 

 
 الخبرة في الحكم بالشريعة اإلسالمية: رابعاً

ممارسة : لحديث حول التأصيل الشرعي للخصائص اآلتية     في هذه المجال سوف يكون ا      

، والخبره  )5(الشورى وهي الخاصية الرابعة في االستبيان، والحكم بالعدل ورقمها في االستبيان            

، والثقة بالناس   )9(، والقوة في الحق ورقمها في االستبيان        )8(فـي الحكم ورقمها في االستبيان       

، ومكافأة  )22(باع الناس ونفسياتهم ورقمها في االستبيان       ، وفهم ط  )17(ورقمهـا فـي االستبيان      

، وفهم أالعيب السياسة المعاصرة والتعامل معها       )25(المحسـنين من حوله ورقمها في االستبيان        

، )42(، وااللـتزام بنشر الدعوة اإلسالمية ورقمها في االستبيان        )40(ورقمهـا فـي االسـتبيان       
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ل اعتمادها  ب، والتثبت من صحة األخبار ق     )43(ا في االستبيان    والتدقيق في اختيار معاونيه ورقمه    

، واإلشراف على رعيته ومحاسبتهم على تقصيرهم ورقمها في         )48(ورقمهـا فـي االسـتبيان       

 : عشر على النحو اآلتيىثنوالتفصيل في هذه الخصائص اال ).49( االستبيان
 

 :ممارسة الشورى* 

ي من أهم الخصائص التي ميزت حكم       تعتـبر خاصـية الشـورى فـي الحكم اإلسالم          

المسـلمين عـن غـيرهم في التاريخ البشري، حيث كان االستبداد والتفرد في السلطة هي السمة                 

. الغالبة في حكم األمم السابقة، فجاء اإلسالم فأعطى رأي الناس مكانته الالئقة في ممارسة الحكم              

، )96(مور والقضايا التي لم يرد فيها نص      والشـورى تعني تبادل المسلمين اآلراء فيما بينهم في األ         

والَّذِين استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاة وأَمرهم شورى بينهم ومِما         : وقـد قـال تعـالى في صفات المؤمنين        
   فِقُونـني ماهزَقْـنر)97(           الكريم  وقد ذكر القرآن  . ، ومـن بـاب أولـى أن يتحلى بهذه الصفة قائدهم 

قَالَت ياأَيها الْملَأُ أَفْتُو�ِي فِي أَمرِي ما كُنت : اسـتخدام الشـورى من الملكة بلقيس في حكمها، فقال تعالى          
وقـد كان صلى اهللا عليه وسلم يشاور أصحابه في كثير من األمور،             . ))98قَاِطعـةً أَمـرا حـتَّى تَشـهدونِ       

     ِن مِر بومـنها حديث الِْمس         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِة وفيه قول النَِّبيِبييدالْح امةَ عموا : "... خْرَأِشير

 نوَأتَر لَيع ا النَّاسه99(..."َأي(. 
 

 :الحكم بالعدل* 

تمـثل خاصية العدل العمود الفقري في الحكم اإلسالمي، إذ بدونه يضيع الحق، وينتشر              

والعدل في اإلسالم عدل مطلق شامل يعم جميع        .خالق، ويهلك القائد والرعية   الظلـم، فيغضـب ال    

: وقد أمر اهللا تعالى به فقال. الـناس بغض النظر عن القوة والجاه، والعرق واللون، والدين والملة      

        ِـانسالِْإحلِ ودبِـالْع ـرأْمي اللَّـه إِن)100(     ًوقـول تعـالى أيضا ، :    ـرأْمي اللَّـه إِذَا        إِنا ولِها�َاتِ إِلَى أَهوا الْأَمدتُـؤ أَن كُم
وفي الحديث  . ))101حكَمـتُم بـين الـناسِ أَن تَحكُمـوا بِـالْعدلِ إِن اللَّـه �ِعِمـا يعِظُكُـم بِهِ إِن اللَّه كَان سمِيعا بصِريا                       

قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى    :  اللَِّه بِن عمٍرو قَالَ    الشـريف الذي يرويه اإلمام مسلم في صحيحه عن عبدِ         

  لَّمسِه ولَيع ِه               : "اللَّهيدِكلْتَا يلَّ وجو زِن عمحِميِن الري ننُوٍر ع ِمن نَاِبرلَى ماللَِّه ع ِعنْد قِْسِطينالْم ِإن

 .)102("هِليِهم وما ولُوا يِمين الَِّذين يعِدلُون ِفي حكِْمِهم وَأ
 

 :الخبرة في الحكم* 
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 وهي ال   )103(ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإلدارية الحديثة            

تـتعارض مـع روح اإلسـالم خاصية الخبرة في الحكم، وهنا علينا أن نربطها بشرع اهللا علماً                  

ويمكن أن نلمس شيئاً من هذا      . )104(وعمـالً، وقـد أشـارت بعض كتب الفقه إلى هذه الخاصية           

قَاَل اجعلِْني علَى خَزاِئِن الَْأرِض     : " المعنى في قول اهللا تعالى على لسان سيدنا يوسف عله السالم          

 ِليمِفيظٌ عن أن له خبرة بإدارة الجانب المالي للدولة)105("ِإنِّي ححيث بي ،  . 
 

 :القوة في الحق* 

 ألن الحق إذا غاب عن      ؛خاصية القوة في الحق دون خوف أو وجل       ومن خصائص القائد المسلم     

إِن خير منِ استَأْجرت     : قيادة المسلمين دخل الباطل، ونرى القرآن الكريم يؤيد ذلك في قوله تعالى            
    الْأَمِني الْقَوِي)106(.               مسلم ويمكن أن نجد هذا المعنى في السنّة النبوية في الحديث الذي يرويه اإلمام

الْمْؤِمن الْقَِوي خَير وَأحب    : "قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      : َأِبي هريرةَ قَالَ  : في صحيحه 

 رِفي كُلٍّ خَيِعيِف وْؤِمِن الضالْم 107("ِإلَى اللَِّه ِمن(. 
 

 :الثقة بالناس* 

 وهي ال   )108(إليها الدراسات اإلدارية الحديثة   ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشير          

 ألن هذه الخاصية تدخل في احترام الناس ؛تـتعارض مـع روح اإلسـالم خاصـية الثقة بالناس          

واألدلة الشرعية في هذه    . وخصوصـياتهم، ويدخل فيه النهي عن التجسس والبعد عن سوء الظن          

ة القائد أتباعه بثقة ففي رسولنا محمد       وأما الدليل على معامل   . المنهيات معروفة وال حاجة لذكرها    

صلى اهللا عليه وسلم وتعامله مع صحابته الكرام نلمس ذلك بوضوح في حديث اإلمام البخاري في                

 لَا تَسبوا : " قَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     : صـحيحه عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري رِضي اللَّه عنْه قَالَ         

                   لَا نَِصيفَهو ِدِهمَأح دلَغَ ما با مبٍد ذَهَأنْفَـقَ ِمثَْل ُأح كُـمدَأح َأن اِبي فَلَـوـحوهذا اإلمام   )109("َأص ،

الـبخاري أيضاً ينقل لنا موقفاً في غزوة خَيبر ومدى ثقة النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي علي بن                   

 .)110("لَُأعِطين الرايةَ غَدا رجلًا يِحب اللَّه ورسولَه يفْتَح اللَّه علَيِه ":أبي طالب فيقول
 

 :فهم طباع الناس ونفسياتهم* 

 ألن  ؛ومـن خصـائص القـائد المسلم خاصية مهمة تتعلق بفهم طباع الناس ونفسياتهم              

وما دام أن القائد ال     . تعامل معهم اخـتالف الـناس في شخصياتهم يحتم استخدام أمثل األساليب لل          

يصبح قائداً إال بوجود ناس أتباع له وجب عليه التعرف على رعيته كي يستطيع تطبيق شرع اهللا  
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ونجد ذلك في السنّة النبوية في قصص رفق النبي باألعراب مع جالفتهم، ومخاطبة الناس              . فـيهم 

صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم  حيث يروي اإلمام مسلم          هنا موقفاً من رسوِل اللَِّه       رونذك. على قدر عقولهم  

بينَما نَحن ِفي الْمسِجِد مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه          : فـي صـحيحه عن َأنَس بن ماِلٍك أنه قَالَ         

          ِجِد، فَقَاَل َأصسوُل ِفي الْمبي فَقَام اِبيرَأع اءِإذْ ج ـلَّمسو      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ابح : هم

لَا تُزِرموه، دعوه، فَتَركُوه حتَّى باَل، ثُم ِإن        : " قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      : مـه، قَـالَ   

        اهعد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسر لَا          : فَقَاَل لَهِل ووذَا الْبه ٍء ِمنِلشَي لُحلَا تَص اِجدسِذِه الْمه ِإن

فََأمر رجلًا ِمن الْقَوِم فَجاء ِبدلٍْو      : الْقَذَِر، ِإنَّما ِهي ِلِذكِْر اللَِّه عز وجلَّ والصلَاِة وِقراءِة الْقُرآِن ، قَالَ           

 .)111("ه علَيِهِمن ماٍء فَشَنَّ
 

 :مكافأة المحسنين من حوله* 

ومـن خصـائص القـائد المسلم خاصية مكافئة المحسنين على إحسانهم، وخاصة ممن               

يكونـون حول القائد، حتى يضمن والءهم بعد التحفيز المناسب، كما البد من محاسبة المقصرين               

قَـالُوا �َفْقِـد صـواع    : ع يوسف عليه السالم   ونلمس مبدأ التحفيز في قول اهللا تعالى على لسان أتبا         . كذلك
                   أَ�َـا بِـهِ زَعِـيمعِـريٍ وـلُ ببِـهِ حِم ـاءج ـنلِملِـكِ والْم)112( .          وقـيادة ذي القرنيـن عليه السالم فيها مثال لمعاملة

 .))113وأَما من ءامن وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاء الْحسنى وسنقُولُ لَه مِن أَمرِ�َا يسراالمحسنين والمجتهدين بالحسنى 
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 :ممارسة السياسة* 

 وهي  - )114(ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإلدارية الحديثة           

 فنون السياسة، مع الحفاظ على الضوابط         خاصية القدرة على ممارسة     -موجودة في كالم الفقهاء     

كمـا البـد له من قدرة على ممارسة السياسة الخارجية للدولة اإلسالمية عن طريق    . اإلسـالمية 

وليست معرفة  . ، ومعرفة التجمعات العالمية وكيفية التعامل معها      )115(اإللمـام بالعالقـات الدولية    

اء بل يجب على كل مسلم االهتمام باألمور        األمـور السياسية وممارستها حكر على القادة والزعم       

 ألن اإلسالم دين ودولة ومنهاج حياة،       ؛السياسـية كفريضة إسالمية ال تقوم أحكام اإلسالم إال بها         

، فالنبي صلى اهللا عليه وسلم يقوم بدور القائد السياسي          )116(والهـدي النبوي خير شاهد على ذلك      

ح الحديبية فتنقلب كل البنود المجحفة في حق        المحـنك في صراعه مع قريش واليهود، فيبرم صل        

المسـلمين ضـد قريش حتى تسأله قريش أن يضم من أعادهم ولم يسمح لهم باإلقامة في المدينة                  

وفي ذلك يروي اإلمام مسلم في صحيحه عن َأنٍَس َأن قُريشًا صالَحوا النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه                . إلـيه 

  لَّمسفَاشْ... و                كُماءج نمو ،كُملَيع هدنَر لَم ِمنْكُم اءج نم َأن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص لَى النَِّبيطُوا عتَر

يِهم فََأبعده اللَّه،   نَعم، ِإنَّه من ذَهب ِمنَّا ِإلَ     : يا رسوَل اللَِّه َأنَكْتُب هذَا؟ قَالَ     : ِمنَّا رددتُموه علَينَا، فَقَالُوا   

 .)117("ومن جاءنَا ِمنْهم سيجعُل اللَّه لَه فَرجا ومخْرجا 
 

 :القيام بواجب الدعوة اإلسالمية* 

ومـن خصائص القائد المسلم خاصية أن يحمل هم تبليغ دعوة اهللا لجميع ألقطار الكرة                

قُـلْ هـذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِريةٍ أَ�َا ومنِ اتَّبعنِي وسبحان    : عالىاألرضية، استجابة ألمر اهللا في قول اهللا ت       
         ـرِكِنيشالْم ـا أَ�َـا مِـنماللَّـهِ و)118( .            ًويدخل في هذه الصفة الحذر من إضالل الناس من أئمة السوء بدال

وقد . ))119وقَـد أَضَلُّوا كَثِريا ولَا تَزِدِ الظَّالِمِني إِلَّا ضَلَالًا        : من هدايتهم، وفي هذا المعني نجد قول اهللا تعالى        

 .قام النبي صلى اهللا عليه وسلم بهذا الواجب خير قيام
 

 :التدقيق في اختيار المعاونين* 

ومن خصائص القائد المسلم خاصية أن يدقق في اختيار معاونيه، ومن يسلمهم مناصب              

ونلمس ذلك في قول اهللا تعالى      .  إن أساءوا فعليه يقع وزر اختيارهم      مه ألن ؛تدخـل ضـمن قيادته    

وواعد�َـا موسى ثَلَاثِني لَيلَةً  : علـى لسـان موسـى عليه السالم في اختيار أخيه هارون مع توصيته له    
أَخِـيهِ هـارون اخلُفْنِي فِي قَومِي وأَصلِح ولَا تَتَّبِع سبِيلَ الْمفْسِدِين  وأَتْممـناها بِعشـرٍ فَـتَم مِـيقَات ربـهِ أَربعِـني لَـيلَةً وقَـالَ موسـى لِ           
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ويدخل في هذه الصفة الحذر من اتخاذ بطانة   . )121(واجعـلْ لِـي وزِيرا مِن أَهلِي      : ، وقوـله تعالى   )120(

ياأَيهـا الَّذِيـن ءامنوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَا�َةً مِن         : السوء بدالً من البطانة الخيرة، وفي هذا المعني نجد قول اهللا تعالى           
                     ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردا تُخْفِي صمو اهِهِمأَفْو مِن غْضَاءتِ الْبدب قَد نِتُّما عوا مدالًا وبخ ـأْلُو�َكُملَـا ي و�ِكُـمد

له، وجعل  وقـد اخـتار النبـي صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر وزيراً   . ))122ونالْآيـاتِ إِن كُنـتُم تَعقِلـُ     

 .مجموعة كبيرة من الصحابة حوله على رأسهم العشرة المبشرين بالجنة
 

 :التثبت من صحة األخبار قبل اعتمادها* 

ومـن خصـائص القـائد المسلم خاصية التثبت من اإلخبار قبل أن ينبني عليها مواقف                 

ونلمس التحذير من هذا األمر في قول       . خبار حقائق، فينكشف بعد ذلك أنها أوهام      وتصبح هذه األ  

، )123(ياأَيهـا الَّذِيـن ءامـنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتَبينوا أَن تُصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتُصبِحوا علَى ما فَعلْتُم �َادِمِني                   : اهللا تعالى 

 عن خبر بني المصطلق بأنهم لم يمنعوا        )124( نزول هذه اآلية الذي يورده الواحدي      وفـي سـبب   

 والتثبت يتأكد في زمن الفتن والحروب، وفي القضاء         ،الزكاة تشريع التأكد من الخبر قبل اعتماده      

 .في المنازعات والخصومات قبل إصدار األحكام
 

 :اإلشراف المباشر على الرعية ومحاسبتهم* 

 ؛القائد المسلم خاصية اإلشراف المباشر على الرعية ومحاسبتهم الدائمة        ومن خصائص    

ألن مسـؤولياته ال تقف عند حدود تعين األكفاء في األماكن المناسبة، بل عليه مراقبتهم ومحاسبة                

 أَرى الْهدهد   وتَفَقَّـد الطَّير فَقَالَ ما لِي لَا      : المقصرين منهم، ونلمس شيء من هذا المعني في قول اهللا تعالى          
     الْغَائِبِني مِن كَان بِنيٍ          * أَملْطَانٍ مي بِسنأْتِيلَي أَو هنحلَأَذْب ا أَودِيدا شذَابع هنذِّبلَأُع)125( .     ونجد تطبيقات ذلك في السنّة

 هذَا مالُكُم، وهذَا هِديةٌ، فَقَاَل رسوُل اللَِّه        :فَلَما جاء حاسبه، قَالَ   : النـبوية في قصة ابن الْلَّتَِبيِة وفيها      

 .)126(..."صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَهلَّا جلَستَ ِفي بيِت َأِبيك وُأمك حتَّى تَْأِتيك هِديتُك ِإن كُنْتَ صاِدقًا،
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 امتالك القدرات الخاصة : خامساً

 ة بكفاءة عاليةالتي تساعد على القياد

امتالك : فـي هذه المجال سوف يكون الحديث حول التأصيل الشرعي للخصائص اآلتية           

قـدرات عالية من الذكاء وهي الخاصية الحادية عشرة من االستبيان، و خاصية المبادرة ورقمها               

، وخاصية الحزم ورقمها في     )14(، و خاصية الجرأة ورقمها في االستبيان        )13(فـي االستبيان    

، وامتالك شخصية جماهيرية    )18(، وخاصـية الطمـوح ورقمها في االستبيان         )15(السـتبيان   ا

، )21(، والقدرة على تحمل مسؤولية الحكم ورقمها في االستبيان          )19(ورقمهـا فـي االستبيان      

ان ـ، والقدرة على اإلقناع ورقمها في االستبي      )23(درة على التخطيط ورقمها في االستبيان       ـوالق

ة ورقمها في االستبيان    ـ، والتميز بفراسة عالي   )26(حب التجريب ورقمها في االستبيان      ، و )24(

، )39(، وعمق الفكر ورقمها في االستبيان       )37(، والكـالم بطالقـة ورقمها في االستبيان         )34(

وقوة الذاكرة وسرعة الحفظ ورقمها في       ،)41(قيادة المجاهدين ورقمها في االستبيان      على  والقدرة  

ـ  والتفصيل في هذه   ). 46(، وإتقـان مهـارات االتصـال ورقمها في االستبيان           )44(تبيان  االس

 :الخصائص الست عشر على النحو اآلتي
 

 :امتالك قدرات ذكاء عالية* 

 وهي ال   )127(ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإلدارية الحديثة           

لقدرات ذكاء عالية، ويمكن أن نلمس شيء من        تـتعارض مع روح اإلسالم خاصية امتالك القائد         

هذا المعنى في السنّة النبوية في الحديث الذي رواه اإلمام البخاري في صحيحه عن جاِبِر بِن عبِد                 

 فَلَا تَدخُْل علَى َأهِلك     ِإذَا دخَلْتَ لَيلًا  : َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ      : اللَِّه رِضي اللَّه عنْهما قَالَ    

قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَعلَيك ِبالْكَيِس         : حـتَّى تَسـتَِحد الْمِغيبةُ، وتَمتَِشطَ الشَِّعثَةُ، قَالَ       

 .لتهيؤ ولالستعدادلوالمراد في الحديث الفطنة التي تعطي فرصة . )128("الْكَيِس
 

 :بادرةالم* 

ومـن خصـائص القـائد المسـلم خاصية المبادرة التي تشير إليها الدراسات اإلدارية                

:  وهي ال تتعارض مع روح اإلسالم، ويمكن أن نلمس شيئاً من هذا في قول اهللا تعالى             )129(الحديثة

        ا أَنوا فَأَبلَها أَهمتَطْعةٍ اسيلَ قَرا أَهـتَّى إِذَا أَتَيفَا�ْطَلَقَـا ح لَاتَّخَذْت شِئْت قَالَ لَو هفَأَقَام قَضني أَن رِيدا يارا جِدا فِيهدجا فَومفُوهضَيي 
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وبفقدان خاصية المبادرة يفقد    . حيـث بـادر إلى بناء الجدار من دون طلب منه          . ))130علَـيهِ أَجـرا   

 . الغير فيفقد هيبة قيادتهالقائد الكثير من اإلبداع في إدارته، ويصبح متلقياً ألفكار

 :الجرأة* 

 وهي ال   )131(ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإلدارية الحديثة            

تتعارض مع روح اإلسالم خاصية الجرأة، التي تنبع من صفة الشجاعة واإلقدام، وقد حث القرآن               

ياأَيها الَّذِين ءامنوا إِذَا :  قوله تعالىالكـريم على الثبات في المواقف التي تحتاج إلى شجاعة، ومن ذلك       
         ونتُفْلِح لَّكُما لَعكَثِري وا اللَّهاذْكُرتُوا وفِـئَةً فَاثْب لَقِيـتُم)132( .        ونجد ذلك أيضاً في السنّة النبوية في قصة

مام عمـر بـن الخطـاب مع ابنه عبد اهللا في تشجيعه على الجرأة وعدم الخوف فيما  يرويه اإل                   

ِإن ِمن  : " قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      : البخاري في صحيحه عن عبد اهللا ابِن عمر فيقول        

، الشَّـجِر شَجرةً لَا يسقُطُ ورقُها، وِهي مثَُل الْمسِلِم، حدثُوِني ما ِهي؟ فَوقَع النَّاس ِفي شَجِر الْباِديةِ                

َأخِْبرنَا ِبها، فَقَاَل   : فَاستَحييتُ، فَقَالُوا يا رسوَل اللَّهِ    : ووقَـع ِفـي نَفِْسـي َأنَّها النَّخْلَةُ، قَاَل عبد اللَّهِ          

     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسالنَّخْلَةُ : ر اللَّهِ  . ِهي دبقَاَل ع :  ثْتُ َأِبي ِبمدِفي نَفِْسي، فَقَالَ    فَح قَعا و :

وفي هذا الحديث نرى كيف يشجع      . )133("لَـَأن تَكُـون قُلْتَها َأحب ِإلَي ِمن َأن يكُون ِلي كَذَا وكَذَا              

 .األب ابنه على الجرأة في القول أمام الناس، فتمنى لو قال ما في نفسه دون خجل

 :الحزم* 

 وهي ال   )134(تشير إليها الدراسات اإلدارية الحديثة    ومـن خصـائص القائد المسلم التي         

تـتعارض مـع روح اإلسـالم خاصية الحزم الذي يعني أن يكون القائد قاطعاً في قراراته بدون                  

فَـبِما رحمـةٍ مِـن      : ، ما دام أنه اتخذ قراره بعد تفكير عميق، ونلمس ذلك في قول اهللا تعالى              )135(تردد
       لَـوو ـملَه ـتاللَّـهِ لِن       تمزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهاوِرشو ملَه تَغْفِراسو مهنع ففَاع لِكوح ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا�ْفَضُّوا مِنفَظ تكُن 

        كِّلِنيتَوالْم حِبي اللَّه لَـى اللَّهِ إِنكَّلْ عفَـتَو)136(       نجد ذلك في   و. ، فاآلية الكريمة تشير إلى الحزم ثم التوكل

قَاَل رسوُل اللَِّه   : السنّة النبوية في الحديث الذي رواه اإلمام مسلم في صحيحه عن َأِبي هريرةَ قَالَ             

   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهفَلَا            : "... ص ءشَي كابَأص ِإنو ،زجلَا تَعِباللَِّه، و تَِعناسو ،كنْفَعا يلَى مع ِرصاح

قَدر اللَِّه وما شَاء فَعَل، فَِإن لَو تَفْتَح عمَل         : لَـو َأنِّـي فَعلْـتُ كَـان كَـذَا وكَذَا، ولَِكن قُلْ            : قُـلْ تَ

 ومع أنه ليس    -وفي غزوة أحد عندما كانت نتيجة المشورة بالخروج هي األرجح           . )137("الشَّيطَاِن
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 فلم يتردد وحزم –المدينة المنورة وقتالهم من داخلها      مـع هـذا الرأي، بل من القائلين بالبقاء في           

 .األمر وخرج للقاء األعداء عند جبل أحد
 

 :الطموح* 

 وهي ال   )138(ومن خصائص القائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإلدارية الحديثة            

اً، تتعارض مع روح اإلسالم خاصية الطموح، حيث يشجع اإلسالم على التطلع إلى األفضل دائم              

وتمثل قصة سيدنا داود عليه السالم قمة الطموح، وكذلك سيدنا           . ولكن دون ارتباط وثيق بالدنيا    

ووهبنا لِداود سلَيمان �ِعم اْلعبد إِ�َّه       : سليمان وطلبه لملك ال ينبغي ألحد بعده، وفي ذلك يقول اهللا تعالى           
ابأَو)139( .   ويقول جّل من قائل " : قَاَل ر            ِدي ِإنَّكعب ٍد ِمنِغي ِلَأحنْبلْكًا لَا يِلي م بهِلي و اغِْفر ب

   ابهوفي . ونجد ذلك في السنّة النبوية في الدعاء بطلب الفردوس األعلى من الجنة           . )140("َأنْتَ الْو

س، قصة الهجرة يتجلى طموح النبي في وعده لسراقة ابن مالك بسواري كسرى بعد فتح بالد فار               

 .وهو الذي يسير من مكة طريداً تريد قريش قتله
 

 :الشخصية الجماهيرية* 

 وهي ال   )141(ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإلدارية الحديثة            

تـتعارض مـع روح اإلسالم خاصية الشخصية الجماهيرية التي تحظى باحترام الناس لشهرتها              

ذلك في شخصية طالوت عليه السالم حيث يمثل شخصية         ونلمس  . بالـتقوى والعلـم والصـالح     

معـروفة بين قومه أي جماهيرية، ولكنها ليست غنية بالمال فهذا جاء االعتراض عليها من القوم                

 أَ�َّى وقَـالَ لَهـم �َبِيهم إِن اللَّه قَد بعث لَكُم طَالُوت ملِكًا قَالُوا          : المادييـن، ونلمـس ذلك في قول اهللا تعالى        
يكُـون لَـه الْملْـك علَيـنا و�َحـن أَحـق بِـالْملْكِ مِـنه ولَـم يؤت سعةً مِن الْمالِ قَالَ إِن اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزَاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ                       

               اسِـعو اللَّـهو ـاءشي ـنم لْكَـهتِـي مؤي اللَّـهـمِ والْجِسو لِيمع )142( .        والنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم كذلك كان

 . وفير المحببة لقومه حتى اشتهر بالصادق األمين، رغم أنه تربى يتيماً ولم يكن ذو مالاتمن الشخصي
 

 :تحمل المسؤولية* 

ومـن خصـائص القائد المسلم خاصية تحمل المسؤولية التي قبلها بموافقته على تولي               

د ذلك في السنّة النبوية     ي المسؤوليات بحسب نوع القيادة وحجمها ومدتها، ونجد تأي        القيادة، وتتنوع 

سِمعتُ رسوَل اللَِّه   : في الحديث الذي رواه اإلمام البخاري في صحيحه عن عبد اللَِّه بن عمر يقُولُ             

 مسُئوٌل عن رِعيِتِه، الِْإمام راٍع ومسُئوٌل عن        كُلُّكُم راٍع وكُلُّكُم  : " صـلَّى اللَّـه علَـيِه وسلَّم يقُولُ       
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رِعيـِتِه، والرجُل راٍع ِفي َأهِلِه وهو مسُئوٌل عن رِعيِتِه، والْمرَأةُ راِعيةٌ ِفي بيِت زوِجها ومسُئولَةٌ                

 .)143("ن رِعيِتِهوكُلُّكُم راٍع ومسُئوٌل ع... عن رِعيِتها،
 

 :القدرة على التخطيط* 

 وهي ال   )144(ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإلدارية الحديثة            

 ؛تـتعارض مع روح اإلسالم خاصية القدرة على التخطيط السليم في كل الظروف التي تلم بالقائد               

وضوح في قصة يوسف عليه السالم      ونرى ذلك ب  . ألن معـادن الرجال ال تعرف إال في األزمات        

ويمكن أن نجد الكثير من   . فـي تنظـيم توزيع الطعام لمصر ومن حولها في السبع سنين العجاف            

ذلـك في السنّة النبوية في التخطيط الحربي في كل المعارك التي خاضها المسلمون، وفي الهجرة                

 خطة الهجرة من تجهيز الزاد  النـبوية المباركة نرى النبي صلى اهللا عليه وسلم يضع كل تفاصيل           

والراحلة ورفيق السفر مع دليل الطريق، ويختبأ في غير طريق المدينة، في غار ثور ثالث لياٍل،                

 .ويؤمن فيها وصول أخبار العدو باالستعانة ببيت الصديق رضي اهللا عنه
 

 :القدرة على اإلقناع* 

 وهي ال   )145(دارية الحديثة ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإل           

تـتعارض مـع روح اإلسالم خاصية القدرة على اإلقناع لآلخرين في كل القرارات التي يتخذها                

القـائد، ونجد ذلك في السنّة النبوية في قصة صلح الحديبية والمعارضة الشديدة للصلح حتى من                

لهدي إليقاف المعارضة   كـبار الصحابة، حتى لجأ إلى اإلقناع بطرق الحزم بقرار الحلق ونحر ا            

فَلَما فَرغَ ِمن : " وإقـناعها بسـالمة الموقـف، ويروى اإلمام البخاري قصة صلح الحديبية وفيها         

: قُوموا فَانْحروا ثُم احِلقُوا، قَاَل: قَِضـيِة الِْكـتَاِب قَـاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلَأصحاِبهِ            

ِه ما قَام ِمنْهم رجٌل حتَّى قَاَل ذَِلك ثَلَاثَ مراٍت، فَلَما لَم يقُم ِمنْهم َأحد دخََل علَى ُأم سلَمةَ فَذَكَر                    فَواللَّ

 تُكَلِّم َأحدا ِمنْهم كَِلمةً     يا نَِبي اللَِّه َأتُِحب ذَِلك؟ اخْرج ثُم لَا       : لَهـا مـا لَِقي ِمن النَّاِس، فَقَالَتْ ُأم سلَمةَ         

حـتَّى تَنْحر بدنَك وتَدعو حاِلقَك فَيحِلقَك، فَخَرج فَلَم يكَلِّم َأحدا ِمنْهم حتَّى فَعَل ذَِلك، نَحر بدنَه ودعا       

          جوا، وروا فَنَحقَام ا ذَِلكَأوـا رفَلَم ،لَقَـهفَح اِلقَـهقْتُُل        حي مهضعب تَّى كَادا حضعِلقُ بحي مهضعَل بع

 .)146("بعضا غَما
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 :حب التجريب* 

 وهي ال   )147(ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشي إليها الدراسات اإلدارية الحديثة            

ـ    ا البحث عن األفضل    ـع روح اإلسالم خاصية حب التجريب التي تعطي صاحبه        ـتـتعارض م

وفي قصة سيدنا إبراهيم عليه السالم يتضح مثال لذلك في          .  في ضوء من التجربة والبرهان     دائماً

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِ�ِي كَيف تُحيِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي قَالَ          : قـول اهللا تعـالى    
مِـن الطَّـيرِ فَصـرهن إِلَـيك ثُـم اجعـلْ علَـى كُـلِّ جـبلٍ مِـنهن جـزءا ثُـم ادعهـن يأْتِينك سعيا واعلَم أَن اللَّه عزِيز                  فَخُـذْ أَربعـةً     
كِيمح)148( .             ونرى في هذه اآلية الكريمة كيف يتم تعليم الخالق جل ذكره لسيدنا إبراهيم حقيقة

 للطير بعد تمزيقه ووضعه على قمم الجبال، فلما جرب سيدنا إبراهيم بنفسه رأى              إعـادة الـروح   

 .قدرة اهللا تتجلى في خلقه

 :يختص بفراسة عالية* 

ومـن خصائص القائد المسلم خاصية الفراسة التي تجعل له رأياً صائباً في أغلب الناس    

هللا وهذا تأيد ذلك مما رواه اإلمام       الذين يتعامل معهم، فال تكاد تخيب نظرته، فالمؤمن يرى بنور ا          

: " قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      : الـبخاري في صحيحه من حديث َأِبي سِعيٍد الْخُدِري قَالَ         

وقَد رِوي عن)149(، ...   اتٍ لِلْمتَوسمِني إِن فِـي ذَلِـك لَآيـ      : اتَّقُوا ِفراسةَ الْمْؤِمِن، فَِإنَّه ينْظُر ِبنُوِر اللَِّه ثُم قَرأَ        

لذا نجده  . )150("ِللْمتَفَرِسين" بعِض َأهِل الِْعلِْم ِفي تَفِْسيِر هِذِه الْآيِة ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت ِللْمتَوسِمين، قَالَ            

السنّة النبوية حديث َأِبي    حـذراً فـال يقع في األخطاء التي قد يقع فيها آحاد الناس ويؤيد ذلك من                 

 .)151("لَا يلْدغُ الْمْؤِمن ِمن جحٍر واِحٍد مرتَيِن : " هريرةَ عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأنَّه قَاَل
 

 :الكالم بطالقة* 

والحوار ومن خصائص القائد المسلم خاصية الكالم بطالقة، وتعني القدرة على الخطابة             

يفْقَهوا * واحلُْل عقْدةً ِمن ِلساِني     : " والتأثـير على اآلخرين، وفي هذا المعنى يأتي الدعاء القرآني         

وأَخِـي هـارون هـو أَفْصـح مِني لِسا�ًا     : ولنـتأمل أهمية هذه الخاصية للقيادة في قوله تعالى      . )152("قَوِلـي   
صا يءرِد عِيم سِلْهونِفَأَركَذِّبي أَن افقُنِي إِ�ِّي أَخد)153(. 

 
 
 
 :العمق في التفكير* 
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ومـن خصائص القائد المسلم خاصية الفكر العميق، لتساعده هذه الخاصية للقيام بأعباء              

ونأخذ مثاالً قرآنياً للعمق في التفكير من قصة سيدنا يوسف عليه السالم            .التكلـيف في أمور القيادة    

حيث يقول اهللا تعالى على لسان من كان معه في السجن ثم خرج ليعود ليسأله عن                . وتأويله للرؤيا 

يوسـف أَيها الصديق أَفْتِنا فِي سبعِ بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِجاف وسبعِ سنبلَاتٍ خضْرٍ وأُخر                : تفسـير رؤيا الملك   
 جِعلِّي أَراتٍ لَعابِسي ونلَمعي ملَّهاسِ لَعإِلَى الن)154(. 

 
 :القدرة على قيادة المجاهدين* 

 ألن من واجبات اإلمام     ؛ومن خصائص القائد المسلم خاصية القدرة على قيادة المجاهدين         

ة من كالم اإلمام ابن تيمية في كتابه        ـقـيادة الجـيوش فـي زمن الحرب، ونستنبط هذه الخاصي          

ونلمس في القرآن   .  عن القوة في إمارة الحرب والقدرة على أنواع القتال         )155(السياسـة الشرعية  

فَلَمـا فَصـلَ طَـالُوت بِالْجـنودِ قَـالَ إِن اللَّه      : الكـريم عند الحديث عن قيادة سيدنا طالوت حيث يقول اهللا تعالى    
         لَم ـنمي ومِـن سفَلَـي همِـن ـرِبش ـنرٍ فَمهبِـن تَلِـيكُمبا مفَلَم مهإِلَّا قَلِيلًا مِن هوا مِنرِبدِهِ فَشفَةً بِيغُر فنِ اغْتَري إِلَّا ممِن فَإِ�َّه همطْعي 

هم ملَاقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً جـاوزَه هـو والَّذِيـن ءامنوا معه قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ قَالَ الَّذِين يظُنون أَ�َّ                 
علق بقيادة  تونجـد هذه الخاصية لها أمثلة كثيرة في السنّة النبوية منها ما ي            . ))156كَـثِرية بِـإِذْنِ اللَّـهِ     

الرسـول صلى اهللا عليه وسلم في غزوة بدر وغيرها في تسويته للصفوف وحثه إياهم على قتال                 

 .ومنها ما كان في قيادة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، خاصة في حروب الردة. ارالكف
 

 :قوة الذاكرة وسرعة الحفظ* 

 وهي ال   )157(ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإلدارية الحديثة            

حتى تـتعارض مـع روح اإلسـالم خاصية التذكر لكل ما قيل أو فعل خاصة في أثناء قيادته،                   

ونجد ذلك في مقاييس نقد علوم الحديث       . يستطيع ربط األشياء بنظائرها والخروج بنتائج صحيحة      

التي تعني قوة ذاكرته    " ضبط الراوي "الشـريف، حيث جعل أحد الشروط الخمسة لصحة الحديث          

وسـرعة حفظـه، وقـد كانت اختبارات أهل الحديث لألئمة خير شاهد على قدرتهم على الحفظ                 

 . ومن ثم تبوء المكانة العلمية الالئقة بهم حسب هذه القدرةواإلتقان،
 

 :إتقان مهارات االتصال* 
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 وهي ال   )158(ومـن خصـائص القائد المسلم التي تشير إليها الدراسات اإلدارية الحديثة            

تـتعارض مـع روح اإلسالم خاصية إتقان فنون االتصال بكل أشكاله مع أتباعه، وأمته، والعالم                

ذلك في القرآن الكريم قيادة سيدنا سليمان حيث يحكى اهللا تعالى عنه في محاسبته              ونلمس  . بأسره

ونجد تطبيق ذلك في . ))159فَمكَـث غَـير بعِـيدٍ فَقَالَ أَحطت بِما لَم تُحِطْ بِهِ وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنبإٍ يقِنيٍ      : للهدهـد 

بة الناس على قدر عقولهم حتى يكون االتصال        السـنّة النبوية في إرسال الرسائل للملوك، ومخاط       

 .بهم ذا فائدة

: ومن الخصائص التي تمت اإلشارة إليها ولم تدخل االستبيان وقد ذكرها القرآن الكريم             

قَـالَ  : سالمة الجسم وقوته كأحد خصائص القائد المسلم عندما ذكر العلم ذكر العلم في قوله تعالى              
     لَيع ـطَفَاهاص اللَّـه إِن             لِيمع اسِعو اللَّهو اءشي نم لْكَهتِي مؤي اللَّهمِ والْجِسطَةً فِي الْعِلْمِ وسب هزَادو كُم)160(  فسالمة ،

: ومن الخصائص أيضاً التي لم تدخل االستبيان      . الجسـم والحـواس كلها مطلوبة للقيادة الناجحة       

استقرار الحياة االجتماعية واالقتصادية للقائد، والهمة      السالمة النفسية والهدوء واالتزان العاطفي و     

 .العالية في تولى جميع األمور في حياته الخاصة والعامة وغيرها
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 المبحث الثالث

 مدى توفر خصائص القيادة اإلسالمية في قيادة الشيخ الياسين 

 للحركة اإلسالمية في فلسطين من وجهة نظر المقربين منه
 

بحـث بيان الكرامة الربانية في اختيار الشيخ الياسين لقيادة الحركة           يتضـمن هـذا الم    

اإلسـالمية في فلسطين مع ابتالئه باإلعاقة الجسدية التي حلت به وهو في بداية شبابه، ويتضمن                

أحمد ياسين من خالل استطالع للرأي أجراه الباحث        / أيضـاً بـيان خصائص قيادة الشيخ الشهيد       

قربين من قيادته في أواخر سنوات عمره الذي كان فيه انتفاضتي           علـى مجموعـة من أقرب الم      

الشـعب الفلسطيني وتشكيل وبروز حركة المقاومة اإلسالمية حماس كفصيل إسالمي مسلح نبت             

مـن رحم حركة اإلخوان المسلمين في فلسطين، هذا االستطالع الذي أجراه الباحث على ثالثين               

وقد اشتمل على خمسين بنداً تعبر عن خمسين خاصية قد تم           من المقربين من قيادة الشيخ الياسين       

تأصـيلها فـي ضـوء الكـتاب والسنّة في المبحث الثاني من هذا البحث، ورأى الباحث أن هذه                   

 .الخصائص البد من توفرها في أي قيادة إسالمية مهما كان حجم قيادتها

هومه الحديث، إال أنه     وقد كان االستبيان منصباً على استطالع للرأي وليس القياس بمف         

اتسم بالموضوعية من خالل عدم تحديد اسم من أجري عليه االستبيان، بل الباحث نفسه لم يعرف                

 تولت مشكورة إرساله إلى أقرب المقربين من قيادة         مسئولةمـن قـام بملئها، حيث أرسلها لجهة         

 ةيهم االستبيان في خمس    أجري عل  نالشـيخ الياسين، ومن ثم إرسال االستبيانات بعد أخذ آراء الذي          

خيارات أعطيت لهم أمام كل خاصية ليحدد رأيه في مدى توفر كل صفة في قيادة الشيخ الياسين                 

 . للحركة اإلسالمية في فلسطين

وللزيادة في التأكيد تم أخذ رأي قطاع آخر من المقربين من حياة الشيخ الياسين وقيادته،               

محيط االجتماعي الذي عاش فيه الشيخ من غير قادة         حيـث تم إرسال عدد آخر من االستبيانات لل        

الحركة اإلسالمية وأجواء المجاهدين، وقد توكل بهذا األمر أحد أقرباء الشيخ مشكوراً، وذلك كله              

 مع عظمتها وثقلها    –حـتى ال يكـون رأي الباحث في قيادة الشيخ الياسين بأن كل هذه الصفات                

 .داً به، بل يكون الحكم فيه موضوعية علمية متوفرة وبكثرة منفر–على من يلتزم بها 

الخصائص التي : ومـن خالل نتائج هذا االستبيان سوف يتم الحديث عن ثالث نقاط هي         

أشـار المقربون من الشيخ الياسين إلى أنها متوفرة في قيادته بكثرة، والخصائص التي اختلف في            
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ين منه، والخاصتين اللتين ال توجدان      وجودها بكثرة في قيادة الشيخ الياسين من وجهة نظر المقرب         

 .بكثرة في قيادة الشيخ الياسين للحركة اإلسالمية
 

 الكرامة الربانية في اختيار الشيخ الياسين لقيادة الحركة اإلسالمية في فلسطين: أوالً

أحمد إسماعيل ياسين المولود في قرية الجورة بالقرب من مدينة المجدل           / يعتـبر الشيخ  

، حيث يعتبر قائداً    )162( أبـرز قائد إسالمي فلسطيني في العصر الحديث        )161(م1938فـي العـام     

1954لحـركة اإلخوان المسلمين في فلسطين حيث انضم إلى جماعة اإلخوان المسلمين في العام               

، وتولـى أيضـاً  قـيادة حركة المقاومة اإلسالمية حماس منذ تأسيسها في بداية االنتفاضة          )163(م

 .)164(م1987األولى في نهاية العام 

وحـياة الشيخ الجليل الياسين مليئة بالمحطات، فقد هاجر مع عائلته إلى غزة بعد النكبة               

، وتعرض لحادث في أول شبابه أثناء ممارسته للرياضة على شاطئ بحر غزة           )165(م1948عـام   

وقد عمل مدرساً للغة العربية     . وهـو فـي السادسة عشرة من عمره نتج عنه شلل جميع أطرافه            

ـ  وأسس المجمع اإلسالمي بغزة في العام      . ية اإلسـالمية، وخطيـباً في مساجد قطاع غزة        والترب

م بتهمة حيازة 1983واعتقل الشيخ الياسين في العام . م1984م وعمل رئيساً له حتى العام  1973

 في إطار عملية تبادل لألسرى بين       1985أسـلحة، وتشكيل تنظيم عسكري، وأفرج عنه في العام          

وقد أصبح يستخدم كرسيه    . ظـيم الجـبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة        االحـتالل وتن  

م في أثناء االنتفاضة األولى     1989وقد تعرض لالعتقال في العام      . م1984المـتحرك مـنذ العم      

بعد ) 166(م1997بـتهمة تأسـيس حركة حماس وجهازها العسكري، وخرج من السجن في العام              

لعاهل األردني بعد تسليم عميلي الموساد اللذين حاوال اغتيال القائد      اتفـاق جري التوصل إليه مع ا      

وقد طاف الشيخ بالعديد من البالد العربية واإلسالمية في رحلة عالج بعد            . خالد مشعل في األردن   

خـروجه مـن المعتقل إلى األردن، ثم عاد إلى غزة ليباشر دوره القيادي للحركة اإلسالمية حتى                 

م، وقد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في       2000قصى المباركة في نهاية العام      انـدالع انتفاضة األ   

2004م، إال أن اهللا تعالى رزقه الشهادة في يوم االثنين الثاني والعشرين من آذار               3003أيلـول   

 .  على أثر قصف إسرائيلي غاشم بعد صالته للفجر في مسجد المجمع اإلسالمي)167(م

يخ الياسين الحافلة بكل ألوان المحن، نجد أن اهللا تعالى          ففـي هذه المحطات من حياة الش      

اختاره لقيادة المسلمين في فلسطين ليكون عبرة لجميع المعافين في أجسامهم ولم يتعرضوا لمحن              

السـجن والنفي واإلبعاد فيقتدوا بالشيخ ويعملوا من أجل رضوان اهللا تعالى حتى يأتي اهللا بنصره                

 .   ر البالد والعبادالموعود ألمة اإلسالم فتتحر
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 الخصائص التي أشار المقربون من الشيخ الياسين إلى أنها متوفرة في قيادته بكثرة: ثانياً

بعد القيام بتفريغ االستبيان أظهرت النتائج أن الشيخ الياسين قد أجمع المقربون منه على               

ين مشترك في   بحيث حصل على تأييد الثالث    % 100توفـر الصـفات اآلتـية فـي قيادته بنسبة           

االسـتبيان فـي الخانـة األولى التي تشير إلى أن الصفة متوفرة بكثرة في قيادته، وهذه الصفات      

الربانية، وااللتزام بأخالق اإلسالم، والقوة في الحق، واألمانة على         : عددها ثماني عشرة صفة هي    

باهللا ثم بنفسه،   مصـالح الـناس، وامـتالكه لقـدرات ذكاء عالية، والحكمة في تصرفاته، والثقة               

والطمـوح، والحلم وسعة الصدر، والبعد عن مواطن الشبهات، وأنه قدوة في االلتزام بالطاعات،              

وأنـه اجتماعي يألفه الناس، ومساعدة اآلخرين، والتواضع، والصبر وتحمل الشدائد، وأنه مثقف،             

 .وصادق ال يكذب، ويبتعد عن المحرمات

% 90 على توفرها في قيادته بنسبة أكثر من         وأمـا الصـفات التي أجمع المقربون منه       

بحيث حصلت على تأييد من سبعة وعشرين إلى تسعة وعشرين مشترك في االستبيان في الخانة               

األولـى التي تشير إلى أن الصفة متوفرة بكثرة في قيادته، وهذه الصفات عددها واحد وعشرون                

ة النبوية، والمبادرة، والجرأة،    ممارسـة الشـورى، والحكم بالعدل، والتمسك بالسنّ       : صـفة هـي   

والحـزم، والـثقة بأتـباعه، وامتالكه شخصية جماهيرية، وتحمل المسؤولية، وفهم طباع الناس              

ونفسـيتهم، والقـدرة على اإلقناع، والتفاؤل وطالقة الوجه، واإلنفاق بكرم، واختصاصه بفراسة             

امه بنشر الدعوة اإلسالمية،    عالـية، ومحافظـته على األسرار، وعمق الفكر، وأنه سياسي، والتز          

وقـوة الذاكرة وسرعة الحفظ، والتثبت من صحة األخبار قبل اعتمادها، واالعتراف بالخطأ وعدم              

 .اإلصرار عليه

وقد رأى أكثر المقربين منه أن صفة اإلشراف المباشر على الرعية ومحاسبتهم توفر في              

 في  اًيد خمسة وعشرين مشترك   بحيث حصلت هذه الصفة على تأي     % 83قـيادته بنسـبة أكثر من       

 .االستبيان في الخانة األولى التي تشير إلى أن الصفة متوفرة بكثرة في قيادته

ركين فرأوا أنها متوفرة    تمن المش % 70وأما الصفات التي حصلت على موافقة أكثر من         

انة فـي قـيادة الشيخ الياسين بكثرة بحيث أشار اثنان وعشرون إلى أربعة وعشرين منهم في الخ                

الخبرة في الحكم، والكالم بطالقة، والتدقيق في       : األولـى والتـي تعنـي أنها موجودة بكثرة فهي         

    .اختيار المعاونين
 
 
 



א א א  א.א
 

 
1049

 الخصائص التي اختلف في وجودها بكثرة في قيادة الشيخ الياسين من وجهة نظر: ثالثاً

 :المقربين منه

لصفات الخمسين قد اختلف    أظهرت نتائج االستبيان أنه يوجد خمس خصائص من بين ا          

 : في وجودها بكثرة في قيادة الشيخ الياسين للحركة اإلسالمية في فلسطين، وهذه الصفات هي

، وقد أشار تسعة عشر من       "العلم بأحكام الشريعة  : " الصـفة الثانـية، وهـي بعـنوان        

ما، وبقي  المشـاركين الثالثين إلى وجودها بكثرة، بينما أشار عشرة منهم إلى وجودها نوعاً              

 . واحد فقط فقد أشار إلى الخانة الثالثة والتي تعني أنه ال يدري

، وقد أشار سبعة عشر من       "القدرة على االجتهاد  : " الصـفة الثالـثة، وهـي بعـنوان        

المشـاركين الثالثيـن إلى وجودها بكثرة، بينما أشار أحد عشر منهم إلى وجودها نوعاً ما،                

 . والتي تعني أنهما ال يدريانوأشار اثنان إلى الخانة الثالثة

، وقد أشار واحد  "القدرة على التخطيط: "الصـفة الثالـثة والعشـرين، وهـي بعـنوان        

وعشـرون مـن المشاركين الثالثين إلى وجودها بكثرة، بينما أشار ثمانية منهم إلى وجودها               

 .نوعاً ما، وبقي واحد فقط أشار إلى الخانة الثالثة والتي تعني أنه ال يدري

، وقد أشار واحد     "مكافأة المحسنين من حوله   : " لصفة الخامسة والعشرين، وهي بعنوان    ا 

وعشرون من المشاركين الثالثين إلى وجودها بكثرة، بينما أشار ستة منهم إلى وجودها نوعاً              

 .ما ، وأشار ثالثة إلى الخانة الثالثة والتي تعني أنهم ال يدرون

، وقد أشار    "القدرة على قيادة المجاهدين   : " وانالصـفة الحاديـة واألربعون، وهي بعن       

سـبعة عشر من المشاركين الثالثين إلى وجودها بكثرة، بينما أشار ثمانية منهم إلى وجودها               

 .نوعاً ما، وأشار خمسة إلى الخانة الثالثة والتي تعني أنهم ال يدرون
 

 ين للحركة اإلسالميةالخاصتان اللتان ال توجدان بكثرة في قيادة الشيخ الياس: رابعاً

 من  - " إتقان مهارات االتصال  : " تعتـبر الصـفة السادسة واألربعون التي هي بعنوان         

 هي الصفة الوحيدة التي كان عدد الذين أشاروا إلى الخانة الثانية والتي تعني              -الصفات الخمسين   

ستبيان، وهم أكثر   أن الخاصـية موجودة نوعاً ما، كان سبعة عشر من الثالثين المشاركين في اال             

مـن الذين أشاروا إلى الخانة األولى التي تشير إلى وجودها بكثرة حيث كان عددهم ثالثة عشر                 

وبهـذا تكـون هذه الخاصية الوحيدة الموجودة ولكن ليست بكثرة في قيادة الشيخ الياسين               . فقـط 

لجسدية التي  للحـركة اإلسـالمية في فلسطين، ولربما يرجع ذلك ألسباب صحية جراء اإلعاقة ا             

 .  والهضمابتلي بها الشيخ رحمه اهللا تعالى، باإلضافة إلى األمراض المتعددة في البصر والسمع والتنفس



א א א  א.א
 

 
1050

وقد أشار واحد فقط من المشاركين الثالثين في االستبيان إلى عدم وجود الصفة السادسة               

الشيخ الياسين  في قيادة   " حب التجريب : " والتي بعنوان  - مـن الصـفات الخمسين       -والعشـرين   

للحـركة اإلسالمية، بينما رأى اثنا عشر آخرون من المشاركين معه في االستبيان إلى وجود هذه                

الصـفة بكثرة، واثنا عشر غيرهم رأوا وجودها نوعاً ما، وعبر خمسة من المشاركين عن رأيهم                

 . الذكراب الصحية السابقةولربما يرجع ذلك أيضاً لألسب.  في الخانة الثالثة والتي تعني أنهم ال يدرون

هذا يعني أن هاتين الصفتين من بين الصفات الخمسين التي وضعت في االستبيان                 

موجودتان في قيادة الشيخ الياسين للحركة اإلسالمية في فلسطين، ولكن ليس بكثرة، وهذا  يعني                

 . أنها موجودتان بدرجة متوسطة
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 خاتمة البحث
 

ـ       ي على إتمام هذا البحث ، و الصالة و السالم على رسول اهللا سيد                   الحمـد هللا الـذي أعانن

 :الخلق، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 

 .     فإنه بعد االنتهاء من عرض موضوع البحث، أختم هذا العمل بذكر أهم النتائج والتوصيات

 : في النقاط التالية نتائج البحثوتتمثل 

 الذي يعتمد -المي عنه في المفهوم اإلداري المعاصر     من منظور إس  " القيادة  " يختلف مفهوم    .1

 من حيث المنهج والوسائل واألهداف، التي تشتق        -علـى الفكـر الغربي المادي اعتماداً كبيراً         

 .كلها من طبيعة الدين اإلسالمي ذاته

مفهوم القيادة في ضوء الكتاب والسنّة يتجه نحو أمانة التكليف الرباني، بحيث تعتبر القيادة               .2

اضـعة لقدر اهللا في االختيار، ومن ثم سوف يحاسب المكلف بها على فعله فيها من اهللا تعالى                  خ

 .قبل المسلمين

 .للقيادة مستويات تتنوع حسب حجمها، وطبيعتها، ومدتها .3

خصـائص القـيادة المسـتنبطة من الكتاب والسنّة تجاوز عددها الخمسين خاصية، إال أن                .4

 . ألن بعض الخصائص تدخل في بعض؛الباحث رأى حصرها في عدد الخمسين

 ألنه بها يرتبط الكثير من الخصائص،       ؛أهـم الخصائص على اإلطالق هي خاصية الربانية        .5

مع أنه تعتبر كل الخصائص مهمة، ويعتبر فقدان أي         . لـذا تم وضعها أول خاصية في الدراسة       

 . ع اهللا بقدرة القائد على القيادة في ضوء شرخاصية من الخصائص الخمسين إخالالً

سالمة : وجـد الباحـث أن الخصائص الخمسين تجتمع في خمس مجاالت كبيرة تمثلت في              .6

العقـيدة واالستسالم هللا عز وجل ظاهراً وباطناً، والتعمق في العلم الشرعي مع المعرفة بالعلوم               

لحكم الدنيوية النافعة، والتمسك باألخالق اإلسالمية الحميدة والبعد عن سوء الخلق، والخبرة في ا            

 .بالشريعة اإلسالمية، وامتالك القدرات الخاصة التي تساعد على القيادة بكفاءة عالية

ومـن خالل االستبيان الذي تم فيه استطالع آراء عدد من المقربين من قيادة الشيخ الياسين                 .7

 :ظهرت النتائج اآلتية

 .أن الصفات الخمسين كلها موجودة في قيادة الشيخ الياسين 

 .عين منها موجودة بكثرة في قيادة الشيخ الياسينأن ثالثة وأرب 

 .أن خمسة خصائص قد اختلف في وجودها بين مستويي الكثرة والوجود نوعاً ما 
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أن صـفتين فقط موجودتان ولكن ليس بكثرة، وهذا يعني أنهما موجودتان بدرجة متوسطة،               

 .وقد تم تعليل ذلك للظروف الصحية الخاصة الشيخ

 .وجود أي صفة بدرجة قليلةأنه لم يشر أحد إلى  

أحمد إسماعيل  / مـن مجمـوع هذه النتائج يصل الباحث إلى أن قيادة الشيخ المجاهد الشهيد              

ياسـين للحـركة اإلسـالمية في فلسطين قد طبقت الخصائص التي يجب أن تتوفر في القيادة                 

 .   زمان ومكاناإلسالمية تطبيقاً عملياً في الواقع المعاصر مما يعني أن هذا الدين صالح لكل
 

 :فتتمثل في: توصيات البحث      وأما 

 ألن ذلك يلقي مزيداً     ؛تخصيص دراسات أخري عن قيادات إسالمية في عصرنا الحديث         .1

مع . من الضوء على كيفية تطبيق الخصائص المستنبطة من الكتاب والسنّة في حياة المسلمين            

ه وسلم للمسلمين، وقيادة األنبياء عليهم      االهتمام بدراسة قيادة الحبيب المصطفى صلى اهللا علي       

السـالم ألقوامهـم، كما البد من دراسة قيادة الصحابة رضوان اهللا عليهم ومن تبعهم لألمة                

 .، كل ذلك ألخذ العبرة الستشراف المستقبل168اإلسالمية

االهـتمام بنشر الوعي الكافي بين المسلمين عن أهمية تحلي القيادات بالصفات اإلسالمية              .2

 .لوبة شرعاً، حتى يتم ضبط العالقة بين السلطة والناس على أسس شرعيةالمط

االهـتمام بتربية جيل القيادة المسلمة في شتى ميادين الحياة، والذي سوف يتولى تحقيق               .3

 .النصر الموعود على أسس شرعية رصينة

א א  .א
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هوامش البحث
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 أحمد ياسين    حفظك اهللا تعالى/ األخ الكريم القريب من حياة الشيخ الشهيد اإلمام

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 إبداء الرأي  حول أهم الصفات القيادية للشيخ: الموضوع

 .أحمد ياسين من وجهة نظر المقربين منه/     الشهيد اإلمام
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، حيث  "مؤتمر اإلمام الشهيد أحمد ياسين    : "لكلـية اآلداب بالجامعة اإلسالمية بغزة، والذي بعنوان       

 .م23/3/2005-21 في الذكرى األولى الستشهاده في الفترة سينعقد بإذن اهللا تعالى
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وبعد الدراسة التأصيلية الالزمة لهذا العمل يرى الباحث أن يشاركه الرأي شريحة من              

قـادة العمل اإلسالمي  في بيان رأيهم في مدى توفر الصفات الخصائص القيادية اإلسالمية في                

 .فلسطينقيادة الشيخ الياسين للحركة اإلسالمية في 

 .وعليه أطلب من فضيلتكم تعبئة هذا االستبيان بكل موضوعية، ولكم جزيل الشكر 

 رمضان إسحاق الزيان. د/                                                     الباحث

                                            رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة األقصى بغزة

 مدى توفر الخاصية في قيادة الشيخ الياسين
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 المنهج التغييري في فكر اإلمام أحمد ياسين

 ملخص البحث
 

يوضح البحث الرؤية الحقيقية للشيخ المجاهد أحمد ياسين حول اإلسالم ومنطقه الخاص             

 فهي تشمل الفرد واألسرة والمجتمع والدولة من الناحية         ،ونظرته المميزة في عملية التغيير الكاملة     

 .جمع بل والعالم أ،الفكرية والسلوكية

وتجربة الشيخ المجاهد غنية بالعبر والعظات الجليلة التي هي زاد في طريق الدعاة إلى               

 مما دعا إلى بيان المنهج التغييري في فكر اإلمام المجاهد ليكون معلماً بارزاً              ،التغيير واإلصالح 

ظيمة من خالل   ينير الطريق لمن أراد الوقوف على عملية التغيير وفلسفتها ومقوماتها وأهدافها الع           

 .التجربة الرائدة بقيادته للحركة اإلسالمية على أرض فلسطين
 

ABSTRACT 
 

 This research  illustrates the read view for the lighter Shakh Ahmed 
Yassin which goes round the Islam, its own degic and it's view of the 
reformation process which includes the inclividual, the family, the society 
and the state but also the world as a whole from idealistic and behaviourstic 
aspect. 
 The experience of the fighter Shakh was full of wishtorres and 
lessons which feed the inviters to change and reformation which led to 
illustrate the reformation aspect on the Amam thinking so as to be a 
distinguished teacher and light the way to everyone who wants to study the 
process of reformation its philosophy bends and its great aims his greet 
leadership for the Islamic movement as the land of  Palestine. 
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 المقدمة
 

إن المـنهج الـذي تسلكه الحركات اإلسالمية اإلصالحية في التغيير عامل أساسي في               

 وال يقل في أهميته عن عامل المضمون        ،تحديـد مصير ومآل هذه الحركات إلى النجاح أو الفشل         

مل والمنشود هو منهج     وخـيـر منهج حركي في تحقيق التغيير الشا        ،الـذي يبشـر باإلصـالح     

لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ  :  قال تعالى  ،الجماعة اإلسالمية األولى بقيادة األسوة الحسنة لنا جميعاً       
 ) 21:األحزاب ( اللَّهِ أُسوة حسنةٌ لِمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِرياً

 الجماعة اإلسالمية األولى لتكون بديالً للمجتمع الجاهلي وإحداث          اهللا   فقد أنشأ رسول   

 ولتعلن أن الحاكمية    ،التغيـير الشامل سواء على نطاق السياسة أو االجتماع أو الفكر و االقتصاد            

والعبودية والربوبية والتشريع هي هللا رب العالمين ؛ ألنه الخالق البارئ المصور العليم الخبير بما               

 الحياة البشرية إلى يوم الدين وأن الذين يغتصبون هذا الحق اإللهي يجب أن نتمرد عليهم وال                 ينفع

نطـيعهم فـي معصية الخالق وأن نسعى جاهدين لتغييرهم ؛ ألن التغييـر يتم بفعل اإلنسان بعد                 

  ومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَ�ْفُسِهِم    إِن اللَّـه ال يغَـير مـا بِقَ         :  قـال تعالى    ،تقديـر اهللا وتوفـيقه والتوكـل عليـه      
 .)11: الرعد(

ويـرى الشيخ المجاهد الرمز أحمد ياسين أن اإلسالم له منطقه الخاص ونظرته المميزة    

 فهي تشمل الفرد واألسرة والمجتمع والدولة من الناحية الفكرية          ،فـي عملـية التغيـير الكاملـة       

:  قال تعالى    ،ذا الدين جاء ليحكم الحياة البشرية بأسرها       بـل والعالـم أجمع ؛ ألن ه       ،والسـلوكية 

ًَذِيرا� الَمِنيلِلْع كُوندِهِ لِيبلَى عع قَانلَ الْفُركَ الَّذِي �َزارتَب ) 1:الفرقان(. 

وتجـربة الشـيخ المجـاهد غنية بالعبر والعظات الجليلة التي هي زاد في طريق دعاة                 

 ،ا دعاني للكتابة في بيان المنهج التغييري في فكر اإلمام المجاهد          التغيـير واإلصـالح وهـذا م      

 ،لـيكـون معلمـاً بـارزاً ينـير الطريق لمن أراد الوقوف على عملية التغيير وأهدافها العظيمة                

وخاصـة أننـي أرى أن التغيـير واجب على الشباب المسلم لمواجهة تحديات االحتالل وبطشه                

 الذي يؤكد على ضرورة إعداد الشباب المسلم        ،ذا الواقع المؤلم  وجـبروته وال يمكن التعايش مع ه      

 بل ويجعـل ذلـك تكليفـاً شرعياً ال يجوز        ،إعـداداً يـتكافأ مع مهمة التغيير اإلسالمي المنشود        

يجِدوا فِيكُم غِلْظَةً واعلَموا أَن يـا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُو�َكُم مِن الْكُفَّارِ ولْ         :  قال تعالى    ،القعود عنه 
تَّقِنيالْم عم اللَّه ) 123:التوبة(. 
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 :أهداف البحث 

االقـتداء بالشـيخ  اإلمام المجاهد في دعوته وآدابه وتربيته للنفوس وتوحيده للصفوف من                -1

 .خالل الفكرة التي آمن بها وكرس جل حياته وهمومه من أجلها

مية والفضائل والقيم السامية في نفوس األفراد من خالل عرض نبذة           غرس األخالق اإلسال   -2

 .عن حياة اإلمام المجاهد تعرض المواصفات التي اتصف بها

بيان أهمية المنهج التغييري الذي نادى به الشيخ اإلمام والعمل على ربط الناس بهذا المنهج                -3

 .عوذلك ببيان آثاره اإليجابية في حياة الفرد واألسرة والمجتم

 وذلك ببيان الصفات والمالمح البارزة في       ،رسـم معـالم الشخصية القيادية القدوة لآلخرين        -4

 .أفكار الشيخ الدعوية والسياسية واالجتماعية

يهـدف البحث إلى استخالص العبر والعظات التربوية من حياة الشيخ المجاهد ومنهجه في               -5

 .التغيير لتكون عوناً للمربي والواعظ والمعلم والقائد

تحسـين الجودة في األداء واإلخالص في العمل من خالل إلقاء الضوء على حياة رجل إن                 -6

 هذا النموذج القيادي الفريد في واقعنا الفلسطيني ،جـاز لي التعبير أن أسميه منقذ هذه األمة    

الـذي تفانى من أجل اآلخرين رغم االبتالءات والمحن التي أصابته منذ بداية نشـأته وإلى        

 . وهو يقول الحق وال يخشى في اهللا لومة الئم وهو يهدي إلى سواء السبيلاستشهاده

ونحـن اليوم في أمس الحاجة لنعرف معالم المنهج التغييري عند اإلمام المجاهد حتى يكون    

نبراسـاً يضـيء الطـريق لدعاة اإلصالح والتحرر نحو تحقيق األمن والسالم والكرامة              

 . وتحرير العباد والبالد،اعيوالشرف والعدالة والرفاه االجتم
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 التمهيد

 تعريف المنهج التغييري

 :التعريف اللغوي 

المنهج مشتق من الثالثي نهج وهو يعني بذل المشقة والوسع في الوصول إلى األهداف               

 ونهج الرجل إذا بذل جهداً فشعر بالتعب و         ، والنَّهج هو الطريق الواضح    ،المرسـومة من الخطة   

لِكُـلٍّ   :  قال تعالى    ،لما بذل من جهـد من أجـل الوصـول إلى الطريق المستقيم         اإلعـيـاء   
 .)48: المائدة ( جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا

أما كلمة التغيير فهي تعني إحداث شيء لم يكن من قبل بنفس الصورة التي أصبح عليها                 

 إذا أصلح من شأنه     ، غير فالن فرسه   ،لعرب ويصدق ذلك قول ا    ،بعـد التغيـير الـذي طرأ عليه       

 فحين تقول غيرت منزلي إذا بنيته بصورة        ، وتغـيرت األمور إذا اختلفت عن سابقتها       ،وطـباعه 

 .)6/727لسان العرب (غير التي كان عليها 

 فعرفه  ،اسـتطاع بعـض المفكريـن من خالل التعريف اللغوي وضع حد اصطالحي             

الذي يأخذ غالباً شكل التصورات والمشاعر فيصبح تدريجياً معبراً         بأنه النشاط   : " هيربرت بلومر   

عن أشكال جديدة من االعتقاد والسلوك الجمعي التي ال تجد منافذ للتعبير عن مطالبها فتتحول إلى                

 .)11/الثائرون " (حركة منظمة تهدم األنماط القديمة وتبني واقعاً جديداً 

على مفهوم التغيير الشامل في حياة الفرد والمجتمع عن        وكان الشيخ اإلمام المجاهد يؤكد       

طـريق التغيير الثقافي الذي يعتبره المقدمة األولى لتغيير الواقع االجتماعي لألمة بأسرها ويرى              

من خالل هذه النقلة إحداث التغيير المطلوب في المجتمع وهو التغيير الحضاري الذي يعني وجود               

 .انب الروح والمادةاإلنسان المسلم المتوازن في ج

بأنه بذل الجهد واستفراغ الوسع ضمن عمل جماعي        " ويعرف الباحث المنهج التغييري      

مـنظم ومقصود إلحداث التغيير الشامل إلى األفضل في حياة الناس بالوسائل المشروعة الشريفة              

 .التي تتفق مع التصور االعتقادي اإليماني

 :نبذة عن حياة اإلمام أحمد ياسين 

رغم قلة المؤلفات التي تتحدث عن حياة الشهيد الداعية أحمد ياسين إال أنني استعنت بما                

 وبمن كان مقرباً منه ألكتب عن حياة هذا العلم البارز في            - اإلنترنت   –جاء في شبكة المعلومات     

 .جهاد الشعب الفلسطيني وعن منهجه الفكري في التغيير واإلصالح
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أستاذاً وداعية ولم يلقبه أحد بالمقعد أو المشلول ؛ ألن بدنه           لقـد عـرفه الناس مجاهداً و       

الواهن الضعيف عن الحركة أقوى من األقوياء جميعاً ؛ وألنه قال قولته في وجه الظلم واالحتالل                

 واختار طريق العزة والمقاومة والشرف وهو       ،وفعـل وتمـنى ونفذ ما كان يتمناه في هذه الحياة          

 فقد اختاره اهللا لنهاية يضرب بها المثل في البذل          ، يموت العاديون   فمات ليس كما   ،يعـرف الثمن  

 –والعطـاء والتضحية والفداء وهذا الذي أردت إلقاء الضوء عليه من خالل تتبع سيرته العطرة                

 . لتكون درساً لدعاة التغيير واإلصالح في العالم اإلسالمي–رضي اهللا عنه 

 :اسمه ولقبه 

 م في   1936 أحمد بن إسماعيل بن ياسين ولد سنه         ،شهداءهـو الشـيخ المجاهد أمير ال       

قضاء مدينة المجدل جنوبي فلسطين على بعد  عشرين كيلومتراً شمالي           ) عسقالن(قـرية الجورة    

 تلك القرية التي عاش فيها ابن حجر العسقالني وألَّف الكثير من مؤلفاته فال غرابة أن                ،قطاع غزة 

ء األفذاذ الذين مألوا األرض عدالً ونوراً بما ورثوه عن النبوة           تنجب تلك القرية مثل هؤالء العلما     

االبتدائية وواصل الدراسة بها حتى     ) الجورة( وقبل الهجرة التحق شيخنا بمدرسة       ،مـن علم نافع   

 . م1948الصف الخامس فجاءت النكبة التي ألمت بفلسطين عام 

 :أسرته 

عة تميل إلى الفقر كباقي األسر       في أسرة كريمة متواض    – رحمـه اهللا     –نشـأ أسـتاذنا      

الفلسطينية التي خرجت مهاجرة عن أرضها بقوة السالح والصلف الصهيوني تاركة ما لديها من              

 على أمل العودة إلى الديار      – الطابو   –بيـت ومـتاع إال مـن المفـتاح وأوراق ملكية األرض             

 .واألرض

والدته وكان يلقب باسمها    مـات والـده ولم يتجاوز ثالث سنوات فتربى يتيماً في حجر             

 لتميـزه عن أقرانـه من عائلة ياسين الذي يحمل الكثير منهم اسم            ،)أحمـد سعدة (في طفولتـه   

 .أحمد

 :عاش النكبة 

 م كان أحمد ياسين قد تجاوز الثانية عشرة من          1948حيـنما وقعـت نكبة فلسطين عام         

الفلسطينية التي طردتها   عمـره وهاجـر مـع أسـرته إلى غزة هاشم مع عشرات آالف األسر                

 .عصابات الهاجاناه واشتيرن واألرقون الصهيونية بقوة السالح
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هذه النكبة التي أثرت على مجرى حياة الشيخ حيث إنه صرح قبل وفاته بأيام قليلة فقال                 

إنـه خرج من النكبة بدرس كان له األثر العميق في حياته الفكرية والسياسية وهو أن االعتماد   : (

اعد الفلسطينيين أنفسهم في التحرير عن طريق تسليح الشعب أجدى وأنفع من االعتماد             علـى سو  

 .)على الغير سواء أكان هذا الغير الدول العربية أم المجتمع الدولي

لقد ( عن تلك المرحلة الخطيرة في حياة الشعب الفلسطيني        – أثناء حياته    –وأضاف قائالً    

رب الكيان الصهيوني السالح من أيدينا بحجة أنه ال ينبغي          نزعت الجيوش العربية التي جاءت تحا     

 فأخذت العصابات   ، ولما هزمت هزمنا   ، فارتبط مصيرنا بها   ،وجـود قوة أخرى غير قوة الجيوش      

 ولو كانت أسلحتنا بأيدينا   ،الصهيونية ترتكب المجازر والمذابح في حق أبناء شعبنا وتُروع اآلمنين         

 .)لتغيرت مجريات األحداث

نـت أسـرة الشـيخ ياسـين وذاقـت مرارة الفقر والجوع والحرمان كباقي األسر                وعا 

 يذهب إلى معسكرات الجيش المصري مع بعض        – رحمه اهللا    – وكـان    ،الفلسـطينية المهاجـرة   

 .أقرانه ألخذ ما يزيد عن حاجة الجنود ليطعموا به أهليهم وأقاربهم وجيرانهم

الهجرة مباشرة لمدة عامين ليعين أسرته       م بعد    1949تـرك الشيخ الشهيد الدراسة عام        

 ثم عاود الدراسة مرة  ،المكونـة من سبعة أفراد عن طريق العمل في أحد المطاعم في مدينة غزة             

 .أخرى

وفي السادسة عشرة من عمره تعرض الشيخ المجاهد أحمد ياسين لحادثة خطيرة أثرت              

 في فقرات العنق أثناء لعبه مع        فقد أصيب بكسر   ،فـي حـياته منذ ذلك الوقت وحتى نال الشهادة         

 اتضح بعدها أنه سيعيش بقية عمره رهين الشلل الذي ُأصيب به       ، م 1952بعـض أصـحابه عام      

 .منذ ذلك الوقت

وعـانى الشيخ المجاهد الرمز إضافة إلى الشلل التام من أمراض كثيرة منها فَقْد البصر                

ق على يد المخابرات الصهيونية في أقبية       في العين اليمنى بعدما أصيب بضربة غادرة أثناء التحقي        

 وضعف شديد في قدرة اإلبصار في العين اليسرى والتهابات مزمنة في األذن وحساسية              ،الزنازين

 .في الصدر وبعض األمراض المعوية األخرى

 م وعمل مدرساً للغة العربية والتربية       1958أنهـى الشيخ المجاهد دراسته الثانوية عام         

 وكان معظم   ،رس الحكومة رغم االعتراض عليه في البداية بسبب حالته الصحية         الدينـية في مدا   

دخلـه مـن مهـنة التدريس يذهب لمساعدة أسرته وخدمة الدعوة اإلسالمية في مساجد معسكر                

 الشاطئ وخاصة المسجد الغربي آنذاك حيث كان محفظاً للقرآن وأميناً لمكتبة المسجد
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قطاع ودخل حبه القلوب فأصبح في ظل االحتالل      ولمـع اسـمه بين الناس في مساجد ال         

أشـهر خطيـب عـرفه قطاع غزة لقوة حجته وجرأته في قول الحق والصدع به عمالً بقول اهللا                   

 .)94:الحجر ( فَاصدع بِما تُؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِني : تعالى 

أبناء فلسطين والنهوض أسـس الشيخ المجاهد المجمع اإلسالمي في غزة هاشم لمساعدة          

 .بهم ثقافةً وفكراً وأخالقاً وتربيةً في جميع مجاالت الحياة

 م بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل نواة لتنظيم        1983اعتقل الشيخ المجاهد أحمد ياسين عام        

عسـكري والتحريض على إزالة الدولة اليهودية من الوجود وحكم عليه بالسجن لمدة ثالثة عشر               

 م في إطار تبادل لعملية األسرى بين سلطات االحتالل والجبهة 1985ه عام  عامـاً وأفـرج عـن     

 . بعد أن أمضى أحد عشر شهراً في سجون االحتالل– القيادة العامة –الشعبية لتحرير فلسطين 

وأسس شيخ فلسطين أحمد ياسين مع مجموعة من النشطاء اإلسالميين حركة مسلحة هي              

 م وبدأ التنظيم عملياته بالسالح      1987في قطاع غزة عام     " حماس"حـركة المقاومـة اإلسالمية      

 وبعد ذلك أخذت تتطور عمليات نوعية       ،األبـيض فـي مقاومة جنود االحتالل ومطاردة عمالئه        

داخـل الخط األخضر على أثرها داهمت قوات االحتالل منزل الشيخ المجاهد في شهر أغسطس               

 . بنفيه إلى لبنان-مقعده المتحرك  بدفعه في - م وقامت بتفتيشه وهددته 1988عام 

 م قامت سلطات االحتالل الصهيوني      1989وفـي الثامـن عشـر من شهر مايو عام            

في محاولة لوقف   " حماس"باعـتقال الشيخ المجاهد أحمد ياسين مع المئات من إخوانه في حركة             

داء على جنود   المقاومـة المسلحة التي أخذت تنتقل من مرحلة الحجر والسالح األبيض إلى االعت            

 .االحتالل وقطعان مستوطنيه بالسالح الناري واغتيال العمالء

وأصـدرت المحكمـة العسكرية الصهيونية حكماً بالسجن مدى الحياة مضافاً إليه خمسة        

عشـر عامـاً بعد أن وجهت للشيخ المجاهد الئحة اتهام تتضمن تسعة بنود منها التحريض على                 

 .وجهازيها األمني والعسكري" حماس"س حركة اختطاف وقتل جنود صهاينة وتأسي

ونظـراً لمكانـة الشـيخ الشهيد الرمز ياسين الكبيرة في قلوب أبناء حركته فقد قامت                 

 من  – ناحشون فاكسمن    –مجموعات من كتائب عز الدين القسام المقاتلة بخطف جندي صهيوني           

إلفراج عن الشيخ المجاهد    قلب الكيان المصطنع وعرضت المجموعة اإلفراج عن الجندي مقابل ا         

ومجموعة من المعتقلين في السجون بينهم مرضى ومسنون وعرباً اختطفتهم قوات صهيونية من             

 إال أن الحكومة الصهيونية رفضت العرض وداهمت مكان احتجاز الجندي مما أدى             ،لبنان الشقيق 
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في منزل في قرية    إلـى مصرعه ومصرع قائد الوحدة المهاجمة قبل استشهاد المجموعة الفدائية            

 .قرب مدينة القدس المحتلة) بير نباال(

وأخـيراً اضـطرت سلطات االحتالل الصهيوني لإلفراج عن الشيخ الشهيد الرمز يوم              

 م بموجـب اتفاق جرى التوصل إليه بين األردن الشقيق ودولة االحتالل             1/1/1997األربعـاء   

 عميلين يهوديين اعتقال في األردن عقب       يقضـي باإلفراج عن الشيخ المعلم المجاهد مقابل تسليم        

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي     : محاولـة االغتـيال الجـبانة الفاشلة التي تعرض لها السيد            

 .لحركة حماس في عمان

 وخرجت عشرات اآلالف    ،وعـاد شيخ االنتفاضة الكبرى شيخ فلسطين إلى مدينة غزة          

لعودة المظفرة بعد غياب دام ثماني سنوات قضاها        مـن أبناء القطاع الصامد الستقباله وتكريمه با       

 وعمل الشيخ المجاهد واألستاذ المعلم على إعادة تنظيم صفوف          ،فـي غياهـب سجون االحتالل     

مـن جديد فقامت الحركة أقوى عزيمة وأكثر مقاومة لالحتالل بفضل أنفاسه            " حمـاس "حـركة   

 .الطاهرة وصدقه في التعامل وإخالصه هللا رب العالمين

 م قامت طائرة غدر صهيونية يوجهها       2004سنة  / مارس  / 22ي صباح يوم االثنين     وف 

رئـيس وزراء الكيان الصهيوني شارون بإطالق ثالثة صواريخ على الشيخ المجاهد الرمز وهو              

عـائد مـن مسـجده بعد تأدية صالة الفجر مما أدى إلى استشهاده واستشهاد مرافقيه وارتقى مع                 

 .د مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاًمرافقيه إلى جنات الخل

وسـالت الدمـوع بغزارة من عيون الفلسطينيين حزناً على فراق شيخهم ورمز حياتهم               

 وعلت أصوات المساجد    ،"حماس"الشـهيد أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة اإلسالمية          

رعاً وداعية ومحرضاً على الجهاد مؤبـنة هـذا الـرجل القعـيد الـذي شهدته ساحاتها خطيباً با      

 .والمقاومة
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 الفصل األول

 أسباب التغيير ومجاالته في منهج اإلمام ياسين
 

 والسبب الرئيس الذي دعا الشيخ المجاهد       ،إن للمـنهج التغييري أسباباً ومجاالت متعددة       

ين تعاليم اإلسالم   إلى تبني نظرية التغيير الشامل للواقع المؤلم هو التناقض الصريح الذي شاهده ب            

وسياسـات السلطات الحاكمة التي تفرض األنظمـة القائمة على الجماهير بالقهر واإلكراه مع أنه   

 .)256: البقرة ( ال إِكْراه فِي الدينِ قَد تَبين الرشد مِن الْغَي :  قال تعالى ،ال إكراه في الدين

مة بين النظرية والتطبيق في الواقع العملي       إضـافة إلـى التـناقض الذي تمارسه األنظ         

 كما وأن االستبداد السياسي والظلم      ،الممـارس في حياة األمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية       

االجتماعـي والطغـيان العسـكري الذي يزاوله االحتالل الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني              

 إلى طرده من مدنه وقراه وحرمانه من التمتع          إضافة ،المسـلم وحرمانه من أدنى حقوقه الوطنية      

 كل هذه األسباب دفعت اإلمام المجاهد أحمد        ،بخـيرات بالده لسنوات طوال فاقت الخمسين عاماً       

ياسـين إلى التغيير واإلصالح عن طريق العمل السري في المرحلة األولى وعندما امتلك دواعي               

ي إلحداث التغيير المنشود بالقوة وإعالن الثورة       التغيـير واستجمع وسائل القوة تبنى العمل الجهاد       

 .المسلحة على طاغوت االحتالل

أمـا عـن مجاالت التغيير في منهج الشيخ المجاهد فهي تشمل الفرد واألسرة والمجتمع                

ومن :  قال تعالـى    ، وللشيخ المجاهد بصمات واضحة منذ أن بدأ دعوته لهـذا الديـن          ،والدولـة 
 .)33:فصلت (  مِمـن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً وقَالَ إِ�َّنِي مِن الْمسلِمِنيأَحسـن قـوالً
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 المبحث األول

 األسباب التي دعت اإلمام للتغيير
 

ال ريـب أن ما قدمنا به لهذا الفصل كان من ضمن العوامل الرئيسة التي دفعت الشيخ                  

 :تطيع أن نحصر األسباب في اآلتي المجاهد لتبني المنهج التغييري ونس

 الظلم االجتماعي الذي خلفه المنكر األكبر وهو االحتالل الصهيوني والقاعدة الشرعية التي             :أوالً  

 جعل اإلمام المجاهد أن يسارع      ،تأمر بإزالة المنكر بقدر االستطاعة وال يعفى أحد من ذلك         

ها تؤاخذ وينالها العقاب الرباني في      األمة كل : (فـي إزالـة االحتالل فكان يقول في حياته          

ويستشهد بقوله  ) الدنيا واآلخرة إذا سكتت عن وقوع المنكر والفساد في المجتمع ولم تقاومه           

:اإلسراء (دمِرياً وإِذَا أَرد�َـا أَن �ُهلِـك قَـريةً أَمـر�َا متْرفِـيها فَفَسقُوا فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمر�َاها تَ      : تعالى  

 فإن لم يستطع    ،من رأى منكم منكراً فليغيره بيده      : ( وكان يكرر  قول الرسول       ،) 16

 .)2/437سنن أبي داود ) ( فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان،فبلسانه

نة  يرى اإلمام المجاهد أحمد ياسين أن التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وخيا             :ثانـياً   

إن األمة ال تتسامح مع     : (الحكـام لقضـايا شعوبهم لهي من أشد حوافز التغيير حيث قال             

الخونة والعمالء وال تغفر لهم مطلقاً فأمثال هؤالء الذين يوقعون الضرر بأمتهم ستحاربهم             

 .)األمة وتلعنهم األجيال القادمة والتاريخ

 من هؤالء الحكام    – اهللا    رحمه –وكـان شـيخنا يستغرب كما استغرب سيد قطب                

ما من مسلم يستشعر قلبه روح      : "الذيـن يمـدون يد العون والمساعدة للمستعمرين فيقول          

 أو يكف عن    ،اإلسـالم يمكـن أن يمـد للمستعمرين يداً أو يقدم لهم عوناً أو يهادنهم يوماً               

  وإنـه لخائـن لدينه ولوطنه ولقومه ولشرفه كل رجل ال يكن   ،حـربهم خفـية أو جهـراً      

انظر دراسات  ) (للمسـتعمرين العـداوة والبغضـاء وال يشن عليهم الحرب فيما استطاع           

 .)34: إسالمية ص 

 استخدام االحتالل لسياسة البطش والنفي والتعذيب البدني والنفسي لدعاة الحركة اإلسالمية            :ثالثاً  

 إلى  والمصـلحين والرافضـين لهـذه السياسة الظالمة ولدت المرارة والرغبة في النفوس            

 حيث قال الشيخ المجاهد عند      ،التغيـير الشـامل للتخلص من ويالت االحتالل الصهيوني        

إن الذين يظنون أن البطش وإرهاب الدولة وجحيم التنكيل والتعذيب          : "خروجه من السجن    

فـي أقبـية سـجون االحتالل يؤدي إلى كتم األفواه وإنهاء المقاومة وشل حركتها إنما هم            

 ."ركة تغييرية جهادية حتى يتحرر العباد والبالد وإلى يوم الدينواهمون فاإلسالم ح



מ א א א.א  מ
 

 11

 لقد أحس الشيخ المجاهد الشعور باإلحباط عند قطاع كبير من أبناء شعبنا وخاصة الشباب               :رابعاً  

منهم ويأسهم من حصول التغيير في المجتمعات اإلسالمية بشكل عام والمجتمع الفلسطيني            

 عن طريق النصح واإلرشاد ومسالمة      ،ل بشكل خاص  الـذي يعانـي مـن ويالت االحتال       

األنظمة الحاكمة وخاصة بعد دراسة التاريخ والواقع الذي مرت به الحركات اإلسالمية في             

 كل هذا أوجد الحماس القوي والرغبة األكيدة في التغيير   ،سـائر أنحـاء العـالم اإلسالمي      

 الشيخ المجاهد وإخوانه دعاة  مما جعل ،السريع للواقع المؤلم الذي وصلت إليه األمة

اإلصـالح والتغيـير إلى اإليمان بالمنهج الثوري في تغيير المنكر األكبر الذي             

 .يتمثل في احتالل األرض والمقدسات

 إيمان اإلمام المجاهد الشهيد الرمز بأن المنهج الرباني ليس مجرد وعظ وإرشاد وبيان              :خامسـاً   

 الرباني في الدعوة إلى اهللا وأما الجزء اآلخر فهو          بالكلمة فقط وإنما هذا جزء من المنهج      

يتمـثل في قيام سلطة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحكم بكتاب اهللا وسنة رسوله               

،      قـال تعـالى  :            ِكَرننِ الْمع نوهنيوفِ ورعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدةٌ يأُم كُممِن لْتَكُنو
ونفْلِحالْم مه أُولَئِكو ) 104:آل عمران(. 

 الحاكمية في المجتمع هللا رب العالمين وليس ألمريكا وال للكيان المصطنع على أرض              :سادسـاً   

فلسـطين وال للشـرق أو الغرب وال يجوز ألي جهة أن تعتدي على أخص خصائص                

مستوردة من الشرق أو    وتحكم بقوانين وضعية وأنظمة     " الحاكمية هللا "األلوهـية وهـي     

الغرب فهذا يعني إسناد الحاكمية إلى البشر بأن يكون بعضهم لبعض أرباباً من دون اهللا               

عن طريق وضـع التصـورات والقيم والقوانين واألنظمة واألوضاع بمعزل عن منهج           

 .)8/معالم في الطريق(اهللا وفيما لم يأذن به اهللا 

 وقد أمر باالحتكام إلى شريعته      ،هج اهللا سبحانه  وهذا يعني خروج تلك المجتمعات عن من       

ثُـم جعلْـناكَ علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتَّبِعها وال تَتَّبِع أَهواء الَّذِين ال يعلَمون         :  قـال تعـالى      ،واالهـتداء بهديـه   

 .)18:الجاثـية(

مأنينة والرفاه االجتماعي واالستقرار     قصـور المناهج الوضعية في تأمين السعادة والط        :سـابعاً   

 بل إنها تسبب في شقاء البشرية وتحقيق التعاسة في حياة الناس على             ،للفـرد والمجتمع  

 حيث تدمرت األخالق وانعدمت القيم والمثل العليا وتهدمت األواصر          ،جمـيع األصعدة  

 ،الجتماعيـةالعائلية وظهر الفساد في جميع مظاهر الحيـاة السياسية واالقتصاديـة وا         
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  َأفَحكْـم الْجاِهِلـيِة يبغُون ومن َأحسن ِمن اللَِّه حكْماً ِلقَوٍم يوِقنُون            : قـال تعـالى     

 .)50:المائدة(

 يرى اإلمام المجاهد أن العامل األساسي للتغيير هو إيجاد الطليعة المؤمنة التي تسعى جادة               :ثامناً

 وتسعى إلنقاذ البشرية من حياة      ،فسها وعلى الناس جميعاً   لتطبـيق تعالـيم اإلسالم على ن      

الجاهلـيـة إلـى حياة يسودها الحكم بكتاب اهللا والسنة المطهرة وكان يستند في ذلك إلى                

ال بد من وجود طليعة مؤمنة باهللا تبارك وتعالى تسعى إلخراج الناس من             "صاحب الظالل   

في ظالل  " ( إلى سعتها وسعة اآلخرة      جـور األنظمة إلى عدالة اإلسالم ومن ضيق الدنيا        

 .)6/3387القرآن 

لذلـك عمل بجد وإخالص إليجاد هذه الفئة المؤمنة بالتغيير لكي تأخذ على عاتقها القيام                

بهـذا الـدور الكبير ولديها من المبررات الشرعية والطبيعية والفطرية فيما تُحدثه من تغيير في                

 .واقع المجتمع الفلسطيني
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 انيالمبحث الث

 مجاالت التغيير في منهج اإلمام ياسين
 

إن الدعـوة اإلسـالمية ال تقتصر على إصالح جانب من جوانب حياة المجتمع وتترك                

 أي بمعنى أنها جاءت لتصبغ حياة       ، فالدعوة اإلسالمية تمتاز بخاصية الشمول     ،الجوانـب األخرى  

  اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغَةً و�َحن لَه عابِدونصِبغَةَ :  قال تعالى ،الناس بصبغة اإلسالم في جميع أمورهم

 .)138:البقرة(

وكـان اإلمـام المعلـم يربي الشباب على مائدة القرآن الكريم واالستسقاء من ينبوعه                

الصـافي ويحذر من اختالط النبع في مراحل التربية األولى ؛ ألن االقتصار على الكتاب والسنة                

تلقي يخرج الجيل القرآني الفريد الذي يستطيع القدرة على تحمل أعباء التغيير في المجتمع              فـي ال  

 رضي اهللا عنه    - ولذلك كان    ،واخـتالط النبع يؤدي إلى تخريج األجيال البعيدة عن روح اإلسالم          

  يعمـل علـى إحياء السنة النبوية المطهرة في حياة الناس ويدعوهم إلى التمسك بما كان عليه                 –

 قُـلْ :  قال تعالى    ،السلف الصالح من العقيدة والترابط ونقاء القلب وحسن الصلة باهللا رب العالمين           

                يـنالد خْلِصـاً لَـهم اللَّـه دـبأَع أَن تإِ�ِّـي أُمِـر * لِمِنيسلَ الْمأَو أَكُون لِأَن تأُمِرو ) وألجل تحقيق ،)12 ،11: الزمر 

 : دعوته تسير بخطى منتظمة عبر مجاالت متعددة منها شمولية التغيير جعل

 :التغيير الفردي : أوالً 

حـافظ المنهج القرآني على الشخصية المستقلة لألفراد وأحاطها بالرعاية فدعا إلى                  

حفظ الجسم والعقل والروح والمال وعمل على تكوين اإلنسان المتوازن روحياً ومادياً حتى             

 . في المجتمعيكون عنصراً إيجابياً

وكـان للشـيخ المجاهد الباع الطويل في تربية األفراد التربية اإليمانية وإحداث التغيير               

الشامل في سلوكهم الحياتي لما اكتسبه من خبرات عبر السنوات الطوال التي مارس فيها أساليب               

عامل مع   ولمـا أوتـي من البيان والحكمة وفصل الخطاب حتى أصبح خبيراً في فن الت               ،الدعـوة 

الـنفوس وكـان يهمـه تربية األفراد وإعدادهم اإلعداد السليم ألنه يعتبر الفرد الصالح أساساً في                 

  لذلك كان يستخدم أسلوب التدرج في التربية لألفراد وقسمها إلى ثالث ،تكوين المجتمع الصالح
 
 
 

 :مراحل 
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 :المرحلة األولى 

فكرة اإلسالمية من خالل بيان المبادئ      وهـي المرحلة التي يتم فيها امتصاص األفراد لل         

األساسـية التـي يقـوم عليها اإلسالم العقيدة والشريعة والنظام بأسلوب سهل وميسر يتناسب مع           

المدعوين إلى أن يصلوا إلى درجة التشبع وسمى هذه المرحلة بمرحلة االمتصاص للفكرة وأطلق              

 .على عناصرها العناصر الكربونية

 :المرحلة الثانية 

ـ    بحيث يصبح العضو أكثر صالبة في تمسكه بتعاليم         ،رحلة التكويـن للعضـو المنفذ     م

 أَنِ اعـبدوا اللَّـه واتَّقُوه وأَطِيعونِ    : اإلسالم حتى يستكمل مواصفات التقوى والطاعة والجهاد قال تعالى          

 .)3:نوح(

مل الجهادي هو ذروة     والع ،ويعتبر الشيخ المجاهد التقوى وطاعة القيادة هما رأس األمر         

 والمنهج في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري           ،التقوى وبه تظهر الطاعة   

مـن حيث وجوب الطاعة للقيادة الصالحة وأطلق عليها المرحلة الحديدية الفوالذية حيث يتم فيها               

 .صقل األفراد بالعقيدة اإلسالمية

 :المرحلة الثالثة 

فكـرة اإلسالمية من خالل سلوك الفرد وتعامله اليومي في البيت           مـرحلة اإلشـعاع بال     

 فهو صورة صادقة لتعاليم اإلسالم عقيدة وأخالقاً وقلباً في مظهره العام            ،والمسـجد ومكان العمل   

 ويصل إلى هذه المرحلة بعد أن يكون الفرد قد أخذ حظه من كل باب من أبواب                 ،وسلوكه اليومي 

 ،بح يمتلك القدرة على النقاش وإقناع اآلخرين بالفكرة الحركية لإلسالم     الـثقافة اٍإلسالمية حتى أص    

انظر (كمـا أنـه يملـك القدرة على ضبط النفس واالنفعاالت واالتزان في التعامل مع اآلخرين                 

وأطلق على أفراد هذه المرحلة العناصر النحاسية ألن لهم القدرة على           ) 126/المدخل إلى الدعوة    

 .خرين إلى األفضلالتأثير في سلوك اآل

 :التغيير األسري : ثانياً

لقد أوجب اإلسالم على المسلم إحداث التغيير في حياته كفرد وأن يحمل هذه الدعوة إلى                

يـا أَيهـا الَّذِيـن آمنوا قُوا أَ�ْفُسكُم وأَهلِيكُم �َاراً         :  قال تعالى    ،أهـل بيـته الزوجة واألوالد واألقارب      
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وأْمر أَهلَك بِالصالةِ    :  قـال تعالى    ،وأن يأمرهم بالصالة والزكاة   ) 6:التحريم (لناس والْحِجارة   وقُودهـا ا 
 .)132:طـه (واصطَبِر علَيها 

وأَ�ْـذِر   :  فقد دعا العشيرة واألقربين قال تعالى        ولـنا األسوة الحسنة في رسول اهللا         
بِنيالْأَقْر تَكشِريع  *مِنِنيؤالْم مِن كعنِ اتَّبلِم كاحنج فِضاخو ) 215 ،214:الشعراء(. 

واهـتم الشـيخ المجاهد بإنشاء األسرة المسلمة والزواج من ذات الدين إلنجاب الذرية                

الصـالحة وأوضـح أن الهدف من الزواج هو إعفاف النفس وغض البصر وحفظ الفرج وزيادة                

حمه اهللا يشجع إحياء احتفاالت الزواج الجماعية التي كانت تضم أكثر من             لذلـك كان ر    ،الـتقوى 

 واعتبر إصالح األسرة جزءاً ال يتجزأ من إصالح المجتمع وهي لبنة            ،مائة عريس في كل احتفال    

مـن لبـناته إذا تأسسـت علـى تعاليم اإلسالم تصبح قلعة حصينة من قالع المجتمع وبالتالي ال               

 لذلك كان يسعى جاداً إلدخال اإلسالم إلى        ،التأثير في قوة ووحدة المجتمع    يسـتطيع أعداء اإلسالم     

 .كل بيت وقرية ومدينة في فلسطين

 :التغيير في مجال المرأة : ثالثاً 

لقـد دعـا الشيخ المجاهد إلى إبراز الشخصية اإلسالمية للمرأة في المجتمع الفلسطيني               

 يوصي - رحمه اهللا -يقوم عليها المجتمع فكان ألنهـا اللبـنة األساسـية في تكوين األسرة التي        

بالـزواج من ذات الدين واألخالق العالية الرفيعة ألنها مؤتمنة على حفظ العرض والمال والبيت               

 خيراً له من زوجة صالحة  ،ما استفاد المؤمن بعد تقوى اهللا : "والولد ويستشهد بقول رسول اهللا 

 وإن غاب عنها نصحته في نفسها       ، وإن أقسم عليها أبرته    ، وإن نظر إليها سرته    ،إن أمرها أطاعته  

 .)1/596سنن ابن ماجه " (ومالها

من رزقه اهللا امرأة صالحة فقد أعانه على نصف دينه فليتق اهللا في         : "ويستشهد بقول    

 .)2/604الجامع الصغير " (النصف اآلخر

ه المتعلق بالنساء وتالوة    وكـان يدعـو إلى تعليم المرأة أحكام الشريعة اإلسالمية والفق           

 وكان يركز على    ،القـرآن الكـريم من خالل عقد الندوات النسائية في الكثير من مساجد القطاع             

تعليمها اآلداب اإلسالمية وكيفية معاشرة زوجها وكيف تربى أوالدها وتدير شئون األسرة وتحافظ             

 جيٌل من النساء المسلمات      إلى جانب تعليمها الجامعي حتى ظهر      ،علـى حقوق األقارب والجيران    

 .المحجبات العفيفات الطاهرات في المجتمع الفلسطيني
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وبـناء علـى ما تقدم أثمرت دعوته في مجال العمل النسائي إلى إبراز شخصية المرأة                 

يـا   :  قال تعالى    ،المسلمة في الشـارع الفلسطيني المرأة المحجبـة التي ترتدي اللباس الشرعي         
أَيها النبِي قُلْ لِأَزْواجِك وبناتِك و�ِساءِ الْمؤمِنِني يد�ِني علَيهِن مِن جالبِيبِهِن ذَلِك أَد�َى أَن يعرفْن فَال يؤذَين وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً

) 59:األحزاب(. 

أة الفلسطينية بفضل دعوته التي اهتمت بتعليم       وكـان هذا اإلنقالب الشامل في حياة المر        

 .المرأة وأعطتها دوراً في مجال الدعوة إلى هذا الدين الحنيف

 :التغيير على صعيد المجتمع : رابعاً 

إن إصـالح المجـتمع هدف عظيم من أهداف اإلسالم السامية فدعا القرآن الكريم األمة     

 قال ،رهب األعداء وهداية إلى الصراط المستقيمبـأن تعتصـم بمنهج اهللا ألن في االعتصام قوة ت       

 .)101: آل عمران ( ومن يعتَصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراٍط مستَقِيمٍ : تعالى 

إن : ( وحدة األمة وتماسكها بجملة مصغرة في الحديث الشريف          وقـد بين رسول اهللا       
 .)1/122البخاري ) (وشبك بني أصابعهاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 

وحذر اإلمام المجاهد أبناء المجتمع من التفرقة واالنقسامات ألن ذلك يؤدي إلى الضعف              

إِن الَّذِيـن فَرقُوا دِينهم وكَا�ُوا شِيعاً لَست مِنهم فِي شيءٍ إِ�َّما أَمرهم    : والضياع وكان يستشهد بقوله تعالى      
وأَطِـيعوا اللَّـه ورسولَه وال تَنازَعـوا فَتَفْشـلُوا وتَذْهـب رِحيكُم    :  وبقوله تعالى ،)159: األنعـام  (ى اللَّـهِ   إِلـَ 

ابِرِينالص عم اللَّه وا إِنبِراصو ) 46:األنفال(. 

سوله أصبحت  وكـان رحمـه اهللا على يقين بأن األمة حينما تمسكت بكتاب اهللا وسنة ر               

 وحينئذ انتصرت على أعدائها ألف عام وبغير اإلسالم انهزمت          ،خـير أمـة أخرجـت للـناس       

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن تَنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت          :  قال تعالى    ،وتراجعت عن دورها القيادي المنوط بها     
كُمامأَقْد ) 7:محمد(. 
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 نيالفصل الثا

 فلسفة التغيير في منهج اإلمام ياسين
 

إن فلسـفة التغيير التي تنتهجها الحركات اإلسالمية لهي عامل أساسي في تحديد مصير               

 وإن الواقع والتاريخ ليحمل لنا أنباء حركات كثيرة حققت          ،هـذه الحـركات إلى النجاح أو الفشل       

 وحركات أخفقت في مهمة     ، نشأت فيها  نجاحـاً باهراً في التغيير إلى األفضل في المجتمعات التي         

 .التغيير واإلصالح وذلك بسبب المناهج غير الموفقة التي سلكتها في التعامل مع الواقع

لـذا ينبغـي أن نعلم جيداً أن فلسفة التغيير اإلسالمي القائمة على الهدم والبناء تستدعي                 

 لذا كان   ، الكون واألنفس والحياة   الوعـي العميق للفكر المستنير والخبرة المستوعبة لسنن اهللا في         

لـزاماً على من يريد أن يمتلك منهجاً متكامالً ينبني على الوعي العميق للمنهج الرباني وترجمته                

ضـمن مشروع تغييري ثقافي يهدف إلى بناء حضارة قائمة على أسس نابعة من الكتاب والسنة                

 .)93/انظر مناهج التغيير  (.المطهرة

مجاهد المنهج التغييري للحركة الذي يهدف إلى إنهاء الواقع المؤلم          لذلـك رسم اإلمام ال     

الـذي فرضـه االحـتالل الصـهيوني على شعبنا واستبداله بواقع جديد ينعم فيه الناس بالحرية                 

 ضمن دولـة مستقلة عاصمتها القدس      ،والعدالــة والكرامة في ظل سيادة الشـريعة اإلسالمية       

 .الشريف

 ؛ ألنه يتخذ من األساليب والطرق التي تعصم مسيرة الحركة        وكـان رحمـه اهللا يقظـاً       

 ،التغيـيرية من السقوط في غير المراد أو االنحراف عن المشروع اإلسالمي الذي قامت من أجله   

فقد حاول أعداء اإلسالم مراراً وصرف الحركة عن طريقها وزحزحتها عن منهجها إلحداث فتنة              

نه كان يقف بفكره الثاقب لكل هذه المحاوالت ويبطلها          لك ،بيـن أبـنائها أو الحـركات األخـرى        

 .بتصريحاته التي كانت تتناقلها وسائل اإلعالم

ولم يكن اإلمام المجاهـد عشـوائياً في تجربته التغييرية بل رسم منهجاً واضح المعالم              

 سنتحدث   والحركة بالمنهج والفكرة وهو ما     ،والمقومات واستطاع أن يبني األفراد بالفكر والحركة      

 .عنه في مباحث هذا الفصل
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 المبحث األول

 المنهج التغييري عند اإلمام
 

لقد توصل اإلمام المجاهد أحمد ياسين إلى منهجه التغييري بعد دراسته للواقع الفلسطيني              

فوقـف علـى الكيفية التي يمكن أن يتعامل بها مع هذا الواقع ويؤثر فيه إلى األفضل فكان يلتقي                   

في المساجد والمدارس والجامعات والبيوت وينهى عن مظاهر الفساد الذي خلفه           بعامـة الـناس     

االحـتالل من فسوق وخمر وسفور وضالل عن طريق الدروس والخطب والكتاب لتنوير العقول              

 ويلتقي بجموع الناس ويناقش في أمور الدعوة ويكشف عن          ،ورفـع الجهـل بالشريعة اإلسالمية     

 وهذا الذي دعا اإلمام     ،اب حكوماتهم فأثر بالسلب على حياة الناس      مواقف الحكام والخلل الذي أص    

 :المجاهد أن يضع منهجاً في التغيير الشامل يقوم على ثالثة مناٍح متكاملة وهي كاآلتي 

 :المنهج التربوي : أوالً 

لقـد استقرأ اإلمام المجاهد واقع الشعب الفلسطيني وما آلت إليه القضية الفلسطينية من               

 مما زاده إصراراً على القيام بدور تربوي يهدف         ،ي النفوس وفي المحافل الدولية وغيرها     ضياع ف 

إلى تعريف الناس بحقائق الدين ورفع الجهل عنهم عن طريق التعريف باألحكام الشرعية والمنهج              

 .المؤدي إلى العزة والكرامة وعودة األرض

يهدف إلى تأسيس نواة اجتماعية     فعمد اإلمام المجاهد إلى السير على نمط تربوي ثوري           

تـتربى علـى قيم جديدة نابعة من العقيدة اإلسالمية وتقطع صلتها بكل أنواع الفساد واالنحراف                

 :وجعل هذا النسق التربوي يقوم على ركيزتين 

 :التربية الروحية : الركيزة األولى 

 في متاع الحياة    كـان الشـيخ المجاهد يربي أصحابه التربية الروحية التي قوامها الزهد            

 وكان يشجعهم على    ،الدنيا والترغيب في ثواب اآلخرة واإلعداد للجهاد في سبيل اهللا طلباً للشهادة           

صيام التطوع وقيام الليل وترويض النفس على قيامه ؛ ألنه من أقوى المولدات اإليمانية ويساعد               

إِن �َاشِـئَةَ اللَّـيلِ هِـي أَشد وطْئاً     : ى  قال تعال،على تهذيب النفوس وتنقيتها من شوائب الجاهلية وسمومها      
   قِـيال مأَقْـوو ) قال تعالى ، فكان الصحابة رضوان اهللا عليهم رهباناً بالليل فرساناً بالنهار        ،)6:المزمل 

 :  ونعجها يلِ ماللَّي مِن كَا�ُوا قَلِيال *ونتَغْفِرسي مارِ هحبِالْأَسو ) ويوصي بالجلسات ،)18-17: ياتالذر 

إِن قُـرآن    :  قال تعالى    ،مـع القرآن الكريم حفظاً وقراءة وخاصة بعد صالة الفجر بتدبر وخشوع           
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 ويأمـر بالورد اليومي وهو قراءة األدعية المأثورة ألن          ،)78: اإلسـراء  ( الْفَجـرِ كَـان مشـهوداً     

:البقرة (  سـأَلَك عِبـادِي عنـِي فَإِ�ِّي قَرِيب أُجِيب دعوة الداعِ إِذَا دعانِ وإِذَا :  قال تعالـى ،الدعـاء هو العبادة   

186( 

 :التربية االجتماعية : الركيزة الثانية 

لقد هدف اإلمام المجاهد من التربية الروحية إلى تكوين الفرد المسلم في الجماعة تكويناً               

 لذلك كان المنهج الذي طالب به       ،جتماعية تستلزم بعداً تربوياً آخر    ذاتياً وهذا مهم إال أن الحياة اال      

 وكان يهدف إلى بيان طرق التعامل بين        ،لـم يقـف عند حد الفرد بل تجاوزه إلى تربية المجتمع           

 فوضع لذلك قواعد التآخي والتعاون      ،أفـراد الجماعة على اعتبار أنهم يشكلون المجتمع الصغير        

 وكان يشرك الناس في عملية البناء االجتماعي        ،م اآلخرين وممتلكاتهم  وإغاثـة المظلـوم واحترا    

والمسـاهمة فـي الـبذل والعطاء لسد حاجة المحتاجين والمعوزين في المجتمع وليسود التعاون               

ى اإلِثْمِ وتَعـاو�ُوا علَـى الْـبِر والـتَّقْوى وال تَعاو�ُوا علَ       :  قـال تعالـى    ،والـتفاهـم والتناصــر والتكافـل    
 .)2: المائدة ( والْعدوانِ

 ألن  ،فهـو يـنظر إلـى التعارف والتعاون على أنه أصل من أصول االجتماع البشري               

 وفرد في   ،اإلنسان مدني بالطبع ال يستطيع أن يعيش منفرداً عن اآلخرين بل هو عضو في أسرة              

 .1/482ان  انظر منهج التربية عند اإلخو. وإنسان في المجتمع البشري،أمة

يـا أَيهـا الـناس إِ�َّـا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وُأ�ْثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن                  : قـال تعـالى      
اللَّهِ أَتْقَاكُم دعِن كُممأَكْر ) 13: الحجرات(. 

 :المنهج التنظيمي الحركي : ثانياً 

مجاهد أحمد ياسين أن أنصاره والمستجيبين لدعوته ال يمكن أن يحافظ           لقد أدرك الشيخ ال    

علـى وحدتهـم واسـتمرار والئهـم إال بتنظيم حركي يضمهم جميعاً ويضبط مواقعهم ويضمن                

 .)78: الحج ( واعتَصِموا بِاللَّهِ هو موالكُم فَنِعم الْمولَى و�ِعم النصِري :  قال تعالى ،ترابطهم

واعتـبر هـذا المنطلق هو المقدمة األولى للتغيير الشامل فأنشأ التنظيم الحركي السري               

لـيكون علـى مستوى المواجهة وعياً وتخطيطاً وتنظيماً وقدرة ؛ ألنه يهدف به إلى القضاء على                 

االحتالل وتحرير األرض من النهر إلى البحر وعودة المهاجرين إلى بيوتهم ومزارعهم وأرضهم             

 .مع يحكم بشريعة السماءضمن مجت
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 من  في مواجهـة الجاهليـة قديمـاً فقـد حرص  وهــذا هـو منهج رسول اهللا        

أُذِن لِلَّذِيـن    :  قال تعالى    ،أول يوم علـى إقامـة الجماعـة لتكـون أداة اإلسالم في عملية التغيير          
الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِال أَن يقُولُوا ربنا اللَّه ولَوال دفْـع اللَّهِ * م لَقَدِير يقَاتَلُون بِأَ�َّهم ظُلِموا وإِن اللَّه علَى �َصرِهِ

 ولَينصرن اللَّه من ينصره إِن اللَّه الناس بعضَهـم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيـع وصلـوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِرياً        
زِيزع لَقَوِي )  40 ،39: الحج(. 

 :المنهج الثوري : ثالثاً 

لقد دعا اإلمام الشهيد إلى تغيير المنكر بالموعظة والنصح وفعالً أثمرت هذه الطريقة في              

م والكيف ساعد الحركة في تخطي      مجتمعـنا الفلسـطيني فأنشأت نوعاً متميزاً من الرجال في الك          

م كانت مرحلة إعداد وبناء للحركة في ظل النظام         1967 فمـرحلة ما قبل      ،مـراحلها المـتعددة   

المصـري المدني وكانت تلك الفترة يسودها السرية التامة في العمل البنائي ألن النظام آنذاك ال                 

رب بقسوة القائمين على     وكان يض  ،يسـمح بـالعمل الحركي اإلسالمي ال في مصر وال فلسطين          

العمـل اإلسـالمي ؛ ألن النظام آنذاك في عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان يقوم على المنهج                  

 اعـتقل اإلخوان المسلمين عدة مرات وقام بإعدام األستاذ المعلم سيد قطب وبعض              ،االشـتراكي 

 .ي التمهيدإخوانه وعلى أثر ذلك تم اعتقال اإلمام المجاهد أحمد ياسين كما أوضحت ف

م فقد استمر العمل الحركي في فلسطين بنفس 1967وأمـا مـرحلة مـا بعد حرب عام          

الصـورة التـي تحدثت عنها حتى تحقق قول اإلمام المجاهد وهو يخطب الناس على منبر مسجد         

 ،"لو كنت أملك مسدساً لقاتلت األعداء وأعلنت عليهم الجهاد        : "العـباس بغـزة هاشـم حيث قال         

لكت الحركة اإلسالمية بقيادته المال والسالح عمد إلى سلوك المنهج الثوري العسكري            وحينما امت 

 .فأعلن الجهـاد على المحتلين الصهاينة وتغيير هذا المنكر األكبر بقوة الساعد والسالح

وأول مـا بـادر إليه هو ترسيخ العقيدة واإليمان في النفوس وحبب الجهاد والشهادة في                 

 الناس وأخذ يعد العدة ويجمع المجاهدين األقوياء الصادقين ويوكل القيادة           سـبيل اهللا فـي نفوس     

ألشهر أصحابه وأقواهم أمثال الشهيد صالح شحادة والشهيد إبراهيم المقادمة والشهيد الدكتور عبد             

العزيـز الرنتيسـي الذيـن قادوا العمل الجهادي على أحسن وجه وأكمله فأنزلوا النكاية والهزائم               

:  قال تعالى    ، الصـهيوني نتيجة الضربات المتتالية في عمق األرض الفلسطينية المحتلة          بـالعدو 

مِنِنيؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو خْزِهِميو دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعي مَاتِلُوه ) 14:التوبة(. 
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 المبحث الثاني

 مقومات المنهج التغييري
 

لقـد وضـع اإلمام المجاهد مشروعاً يغطي جميع المظاهر الحياتية للفرد والجماعة في               

المجـتمع الفلسطيني بديالً عن المعتقدات والتصورات والعادات السلبية التي كانت سائدة منذ زمن      

 مما  ، وكان هذا المشروع على درجة كبيرة من الوضوح والتكامل في مضامينه ومقوماته            ،بعـيد 

ـ    ركة اإلسالمية بقيادته تحتل مكانة مرموقة بين حركات التغيير لما أحدثته من انقالب             جعـل الح

شـامل في حياة الشعب الفلسطيني ومسيرته الجهادية وساعد في هذا النجاح الباهر التزم الحركة               

 :اإلسالمية بالمقومات التي وضعها منها 

 :البناء العقدي : أوالً 

النتماء الصادق لهذا الدين وهي تشمل اإليمان باألصول        إن العقـيدة اإلسالمية تتطلب ا      

 :الثالثة اآلتية 

 اإليمان بذات اهللا سبحانه وصفاته وأسمائه وأفعاله وهو ما يسمى في اصطالح العلماء                  -1

 ."باإللهيات"

 اإليمـان بأنبـياء اهللا ورسله وكتبه المنزلة عليهم وهو ما يسمى في اصطالح علماء العقيدة                 -2

 ."تبالنبوا"

 اإليمان بالمالئكة وما يحيط بهم وبعملهم وتكاليفهم وما يتصل بأعمالهم من قبض لألرواح أو               -3

 أو البعث والحشر    ،اللـوح المحفـوظ أو القلم والعرش والكرسي وسؤال القبر ونعيمه وعذابه           

ن  واإليمان بمخلوقاته األخرى الغير مرئية كالج      ،واليوم اآلخر وما يقع فيه من أحداث عظيمة       

 ."بالسمعيات"والشياطين وهذا ما سماه العلماء 

وكـان رحمـه اهللا يلقي الضوء في خطبه ومحاضراته على كل أصل من هذه األصول                 

 ويوصـي بالرجوع في قراءتها من مصادرها األساسية إضافة إلى رسالة العقائد لإلمام              ،الـثالثة 

 .كتب العقيدة اإلسالميةحسن البنا وكتاب اإليمان ألبي األعلى المودودي وغيرها من 

فهـو يهدف إلى بناء اإلنسان الخاضع العابد المستسلم هللا رب العالمين واالنسالخ عمن               

 وهو يعني اإليمان الكامل بشهادة أن ال إله إال اهللا التي تعني الثورة الشاملة على حاكميـة                 ،سواه

  قال ،غير اهللالبشـر في كل أشكالها وأنظمتها والتمرد على كل وضع الحكم فيه ل

  أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَن بِهِ اللَّه ولَوال كَلِمةُ الْفَصلِ لَقُضِي : تعالى 
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أَلِيم ذَابع ملَه الظَّالِمِني إِنو مهنيب ) 21:الشورى(. 

سان المتحرر من اعتبارات األرض ومن       فهو يهدف إلى إنشاء اإلن     :وخالصـة القـول      

 المتحرر من كل المغريات     ،سـلطان الجبابرة والطواغيت التي تسترق اإلنسان لمصالحها الذاتية        

 .المادية التي تهبط باإلنسان وتحط من قيمه ومثله العليا

 :تحديد جهة التلقي : ثانياً 

ي المجتمع من مشاكل إلى     يقـوم المنهج اإلسالمي على فكرة الرجوع المباشر فيما يعتر          

أصول الدين المتمثلة في القرآن الكريم والسنة المطهرة وجعل هذه األصول النصية هي المحرك              

 وقد بذل شيخنا جهداً كبيراً في االنتصار لهذا المنهج من خالل            ،لفكـر وسـلوك الناس والجماعة     

والسيرة العطرة والوقوف   نشـاطه الدائـم في الدعوة إلى دراسة القرآن الكريم والحديث الشريف             

 .على العبر والعظات المستلهمة منها

وجعل اإلمام الشهيد دراسة هذا األصل أساساً في الجانب التربوي من دعوته فأمر بحفظ               

 وكان يقوم بنفسه بتعليمهم مجموعة من اآليات واألحاديث وخاصة التي           ،أجزاء من القرآن الكريم   

 .د والشهادة في سبيل اهللاتتعلق بالعبادات والسمعيات والجها

 :التلقي للتطبيق : ثالثاً 

إن تلقـي المنهج الرباني يجب أن يأخذ طابع التعامل الحي بواقعية وجدية مع الدمج بين                

إن الصحابي كان يتلقى القرآن     : "مفهـوم الـنظرية والتطبيق وهذا ما تحدث عنه سيد قطب فقال             

 ،ما يتلقى الجندي في الميدان األمر اليومي ليعمل به        ليـتلقى األمر اإللهي ليعمل به فور سماعه ك        

 وكان يكتفي بعشر آيات حتى      ،ومن ثم لم يستكثر أحدهم من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه          

 .)12/انظر معالم في الطريق " (يحفظها ويعمل بها في واقع الحياة

تخاطب العقل  وبهـذا يتضـح أن المـنهج اإلسـالمي ال يريد للمعرفة أن تكون باردة                 

اإلنساني فقط بدون التأثير في الواقع المشاهد وال تؤدي إلى التغييرات المرجوة في مجاالت الحياة               

 .)392/انظر مأدبة القرآن  (.المتعددة للفرد والمجتمع

وكـان اإلمام المجاهد يشدد في خطبه على ضرورة التطبيق العملي لكل تعاليم اإلسالم               

وأَ�ْتُم تَتْلُون  أَتَأْمرون الناس بِالْبِر وتَنسون أَ�ْفُسكُم ل الذين نزل قول اهللا فيهم حتى ال نكون كبني إسرائي
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  قِلُونأَفَال تَع الْكِتَاب ) قال تعالى    ، وألن مخالفة القول للعمل ليس من أخالق المسلم        ،)44:البقرة  : 

 .) 2:الصف ( ون ما ال تَفْعلُونيا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تَقُولُ

 أن اإلسالم دين عمل وتطبيق وحذر الذين يقولون وال يفعلون حيث جاء في              وأوضح   

:  يقول   سمعت رسول اهللا    :  قال   ،الحديث الشريف عن أبي زيد أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما          

 فيجتمع إليه أهل    ، فيدور هبا كما يدور احلمار يف الرحا       ، فتندلق أقتاب بطنه   ،يؤتـى بالـرجل يـوم القـيامة فيلقى يف النار          (
 وأهنى ،بلى وكنت آمر باملعروف وال آتيه: يا فالن مالك ؟ أمل تك تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ؟ فيقول : النار فيقولون 

 .)2292 ،4/2291صحيح مسلم ) (عن املنكر وآتيه

 :التحرر من الثقافات الدخيلة : رابعاً 

اإلمام المجاهد كان يحارب الثقافات الدخيلة على فكرنا وتراثنا الحضاري ويدعو إلى            إن   

إن الفرد المؤهل   "الـتحرر مـنها ألنها هي سبب الجمود والضياع وكان يستشهد بصاحب المعالم              

للتغيـير ال بد أن يتخلص من ضغط الجاهلية وثقافاتها البعيدة عن التصور اإلسالمي ألن وظيفة                

ن يغير المجتمع بتصوراته وسلوكه ونظامه وفق المصدر الرباني وال يتأثر أو ينحرف             الطليعي أ 

 وال يبحث عن وسائل وأساليب للتوفيق بين الواقع الرديء          ،تجـاه تصـورات الواقـع الخاطـئ       

 .)17/معالم في الطريق " (والتصور اإلسالمي الواضح
نها دخيلة على تصوراتنا    وفـي نهايـة المطاف لفظت األمة هذه الثقافات والشعارات أل           

 . وسقطت ألنها لم تكن أصيلة ولم تعبر عن شخصية هذه األمة،وعقيدتنا اإلسالمية

لذلـك ال بـد من وضع البديل للشباب المسلم أال وهو الثقافة اإلسالمية األصيلة الثابتة                 

مكن جيل   وحتى يت  ،األصـول والقواعـد ؛ ليقيم الناس حياتهم على أساسها في المجتمع اإلسالمي            

 .التغيير من النهوض بواجبه
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 الفصل الثالث

 منهج اإلمام والقوة
 

إن المـنهج القرآني جاء لينشيء خير أمة أخرجت للناس وليقيم دولة تحتكم إلى القرآن                

وإِ�َّـك لَعلَى خلُقٍ   :  قال تعالى ،والسـنة النبوية ولينظم مجتمعاً ويربي أبناءه على األخالق والفضيلة   
 . وهذا يتطلب إعداد القوة الستخدامها في عملية التغيير،)4:القلم ( يمٍعظِ

 
 المبحث األول

 معنى القوة التغييرية
 

 وهذا  ،إن المجتمع اإلسالمي ال يقوم إال بالبناء الجماعي لألفراد وفق التصور االعتقادي            

ة في المواجهة الحتمية مع      وهذا يتطلب إعداد القو    ،يعتبر المقدمة األولى إلنشاء المجتمع اإلسالمي     

 : لذلك حدد اإلمام المجاهـد القوة وحصرها في ثالثة أمور هي ،المجتمع الجاهلي القديم

 . قوة االعتقاد والتصور-أ

 . قوة البناء النفسي-ب

 . قوة البناء التنظيمي الحركي-ج

إلمام وهـذا الفهـم الدقيق الواعي لمعنى القوة يكسب المنهج التغييري الذي صرح به ا               

الشـهيد منهجـاً واقعيـاً عمليـاً من خالل النمو الطبيعي المتفق مع الفطرة التي فطر اهللا الناس                

 .عليها

 :والقوة التي يقصدها الشيخ المجاهد تنقسم إلى قسمين هما  

وهي تتمثل في القوة الروحية والعقلية والجسمية التي        : القوة الذاتية للكيان العضوي الحركي       -1

 وإذا توفرت قوة البناء التنظيمي فإن       ،ضـاء في التجمع الحركي بعقيدة اإلسالم      تـربط األع  

 .الحركة تأخذ حقها في الوجود وتنمو النماء الطبيعي كأي كائن حي

وكـان رحمـه اهللا يعتبر هذه أول أنواع القوة التي ينبغي على الدعاة التركيز عليها في                 

 وله القدرة على التغيير والصمود في حالة الصراع         بداية الطريق حتى يكون التنظيم قوياً ومؤثراً      

 .الذي يفرضه االحتالل الصهيوني

وهـذه القوة هي التي يخافها الطغاة والمتجبرون في األرض بغير الحق وهي التي تعني        

الطغيان ال يخشى شيئاً كما     : "يقظة الشعوب وصحوة الضمائر وبهذا الصدد قال صاحب الظالل          



מ א א א.א  מ
 

 25

حوة القلوب وال يكره أحداً كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة وال            يخشـى يقظة الشعوب وص    

 .)5/2593في ظالل القرآن " (ينقـم علـى أحـد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافلة

 : قوة الساعد والسالح -2

إن المجـتمع الجاهلـي حيـنما يشعر بخطورة الحركة والعمل الجاد في التغيير عندها                

 ضدها لكي يوقف حركة الدعاة ويشل حركتهم وعندئذ ينبغي على دعاة التغيير في              يسـتخدم القوة  

التجمع الحركي امتالك القوة المادية ليواجهوا بها ضغط المجتمع الجاهلي بوسائل متكافئة حيث ال              

يعقـل أن يـندفع مصـارع إلى حلبة الصراع لحظة التحدي بدون أن يمتلك المؤهالت المطلوبة                 

 .لصراعالالزمة لهذا ا

ودعـا اإلمـام المجاهد أحمد ياسين إلى استنفار هذه القوة وشحذها بهمة وعزيمة جبارة       

الذي يفرض نفسه على أبناء شعبنا ليقلل من        " المنكر األكبر "ضد االحتالل الصهيوني الذي يعتبره      

 .الخ.. .آدميتهم وإنسانيتهم عن طريق اإلغراق في وحل الفساد االعتقادي واألخالقي

  وأَعِـدوا لَهـم مـا اسـتَطَعتُم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخَيلِ تُرهِبون بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم                  :  تعالى   قـال  

 .)60: األنفال(

 ولو نظرنا إلى جميع األسلحة التي يستخدمها        ، القوة بالرمي  وقـد فسـر رسول اهللا        

يفة إلى الطائرات القاذفة وراجمات الصواريخ كلها تقوم على         الـناس في الحرب من األسلحة الخف      

انظر  (. وهـذا يتطلـب من المسلم اإلعداد لكل هذه األسلحة التي ترهب أعداء اإلسالم              ،الـرماية 

 .)62 ،10/61تفسير المنار 
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 المبحث الثاني

 قادة الدعوة والتغيير
 

حركة األول الشيخ حسن    ال يخـتلف رأي قـادة الدعـوة في التغيير عن رأي مؤسس ال            

 والشيخ المجاهد أحمـد    – رحمه اهللا    – ومروراً باألستاذ المعلم سيد قطب       – رحمـه اهللا     –البـنا   

 .ياسين وغيرهـم كثير فهي شجرة واحدة تسقى من نبع واحد فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

نشأتها وعلى  ولبيان ذلك أردت إلقـاء الضـوء على آراء القادة المؤسسين للحركة منذ             

 :رأسهم 

 :الشيخ حسن البنا : أوالً 

يـرى مؤسـس جماعة اإلخوان المسلمين أن الدولة اإلسالمية ال تقوم بالوعظ واإلرشاد          

 ، بل بالسيطرة على السلطة التنفيذية ؛ ألن الشريعة اإلسالمية جاءت لتطبق في حياة الناس              ،فقـط 

سلمين استخدام القوة في إقامة الدولة اإلسالمية       هل في عزم اإلخوان الم    : ويسأل الكثير من الناس     

 ؟ وهل يفكر اإلخوان المسلمون في إعداد ثورة تغييرية عارمة لتغيير المجتمع ؟

ولكن اإلخوان المسلمين أعمق فكراً     : " فيقول   – رحمه اهللا    –يجيـب الشـيخ حسن البنا        

 ،إن أول درجة من درجات القوة     ثم يقول   .. .وأبعد نظراً من أن تستهويهم سطحية األعمال والفكر       

 وال يصح أن    ، ثم بعدها قوة الساعد والسالح     ،قوة العقيدة واإليمان ويلي ذلك قوة الوحدة واالرتباط       

 وأنها إذا استخدمت قوة الساعد والسالح       ،توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعاً        

ة خامدة اإليمان سيكون مصيرها الفناء      وهـي مفككة األوصال مضطربة النظام أو ضعيفة العقيد        

 .)40/رسالة المؤتمر الخامس  (.والهالك

 :لذلك فهو يؤمن باستخدام القوة عندما تتوفر العوامل اآلتية 

 وقوة ، وقوة البناء التنظيمي للحركة    ، قوة العقيدة واإليمان   ، اسـتكمال الوسـائل الـثالث للقوة       -1

 .الساعد والسالح

م السياسي لتنفيذ حكم اهللا واإلصغاء ألمره ومطاردة الدعاة وعدم السماح            عـدم استجابة النظا    -2

 .لهم بمزاولة الدعوة إلى اهللا
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 إذا وقفـت الحكومـة موقفاً تتحدى به تحدياً صريحاً متعمداً نصوص القرآن فإن هذا الموقف                -3

 .يعتبر كفراً صريحاً األمر الذي يستوجب نزع السلطة من يدها وإسقاطها

 : األستاذ المعلم سيد قطب :ثانياً 

يرى سيد قطب رحمه اهللا أن الحكام الذين ال يضعون أحكام الشريعة موضع التطبيق هم                

 وأن كل من يطيعهم ويعترف بحقهم في التشريع والحكم بغير ما أنزل             ،خـارجـون عن اإلسالم   

 .الحاكمية والتشريعاهللا يعتبـر خارجـاً عن الدين أيضاً وذلك ألنهم نازعوا اهللا سبحانه في حق 

إمـا أن يكون الحكام قائمين على شريعة اهللا كاملة فهم في نطاق             : "ويقـول بوضـوح      

 وإمـا أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى مما لم يأذن به اهللا فهم الكافرون الظالمون                 ،اإليمـان 

 .)3/888في ظالل القرآن  (."الفاسقون
 ويطالب  ،األنظمة الهاربة عن دين اهللا    لذلـك فهـو يؤمـن بالـثورة العارمة على تلك             

مهمتنا هي تغيير هذا الواقع     : "بضـرورة التغيـير للواقع الجاهلي واستبداله بواقع إسالمي فيقول           

 والذي يحرمنا   ، هـذا الواقـع الـذي يصطدم أساساً بالمنهج اإلسالمي          ،الجاهلـي مـن أساسـه     

 .)22/معالم في الطريق "(بالقهر

 : أحمد ياسين اإلمام المجاهد: ثالثاً 

لقـد كـان اإلمـام يحرص على استطالع آراء علماء اإلسالم في كل قضية تهم األمة                  

وتحـدد مصـيرها ويأخذ بالرأي الراجح المدعم باألدلة النقلية والعقلية ويرجح ما يراه أهل السنة                

هي  لذلك ف  ، وقضـية اسـتخدام القوة المادية من القضايا الساخنة في العصر الحديث            ،والجماعـة 

 :تتطلب األخذ برأي جمهور العلماء وهو كاآلتي 

يؤيــد الجمهور استخدام القـوة ضـد الحاكـم الظالم الفاسق إذا توفرت ثالثة شروط              

 :وهي 

 : الكفر البواح  -1

أي الصـريح الواضح الظاهر الذي ال يحتمل التأويل واالحتالل ينكر اإلسالم ويحارب             

حقهم في مهاجرهم يهدم البيوت على رؤوس ساكنيها         وطـرد الناس من بيوتهم وأخذ يال       ،أهلـه 

ويهدم اآلبار ويقتلع األشجار ويحدث الخراب والدمار في كل مكان حتى المساجد لم تسلم من هذا                

 .العدو الماكر
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 : القدرة على التغيير -2

 فالشيخ  ،إن امتالك القوة التغييرية من جميع النواحي عامل أساسي التخاذ القرار بالتغيير            

المجـاهد لـم يتخذ قرار استخدام القوة ضد االحتالل إال بعد أن ملك القوة التي تتمثل في سواعد                   

 .الرجال والمال والسالح

 : عدم إحداث الفتنة -3

 لذلك كان اإلمام    ،إن التغيـير يقـع إذا لم يسبب إحداث فتنة وحرب داخلية في المجتمع              

 ويسعى دوماً إلى فض الخالفات بالحجة       حريصـاً علـى وحدة الشعب الفلسطيني بجميع فصائله        

 وعمل على توحيد الصفوف في خندق المقاومة ألن في          ،والمـنطق والعقل الثاقب الذي امتاز به      

وقَـاتِلُوهم حتَّى ال تَكُون فِتْنةٌ   :  قال تعالى ،الوحـدة قـوة وفـي القوة تأثير وتحقيق ألهداف األمة    
 .)39: األنفال ( ويكُون الدين كُلُّه لِلَّهِ
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 الخاتمة
 

إن المنهج الرباني يهدف إلى إنشاء الحياة المثلى للناس جميعاً ويوفر لهم األمن والسالم               

إِن هـذَا الْقُـرآن      :  قال تعالى    ،والراحـة النفسية في ظـل المجتمـع اإلسالمي الذي يهتدي بالقرآن        
رشبيو مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهراً كَبِرياًيأَج ملَه اتِ أَنالِحالص لُونمعي الَّذِين مِنِنيؤالْم  )  9:اإلسراء(. 

وإذا انحرفـت األنظمة الحاكمة عن هذا المنهج الرباني القويم واستبدلته بقوانين بشرية              

بغي  وحيئنذ ين  ،مسـتوردة من الشرق أو الغرب فستعيش األمة في تيه وتخبط واضطراب وشقاء            

علـى دعاة التغيير واإلصالح التحرك تجاه إنقاذ المجتمع والعمل بكل الوسائل المشروعة للقضاء              

علـى الفسـاد السياسي واالجتماعي واالقتصادي واألخالقي بتبني المنهج التغييري الثوري الذي             

عروف  ويكون ذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل السلمية في األمر بالم          ،يقـوم علـى الهـدم والبناء      

والنهـي عـن المـنكر وبشـرط عدم إحداث فتنة في المجتمع تؤدي إلى منكر أكبر من المنكر                   

 فإن لم يستطع    ، فإن لم يستطع فبلسانه    ،من رأى منكم منكراً فليغيره بيده      : ( قال   ،المحـارب 

 .)فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

 في حياة أبناء المجتمع     ولقـد حققـت دعوة الشيخ المجاهد وإخوانه انقالباً جذرياً شامالً           

الفلسطيني على أرض فلسطين من خالل التغيير اإلصالحي الشامل لجميع مناحي الحياة السياسية             

 وفي مجاالت متعددة على صعيد الفرد واألسرة والمجتمع         ،واألخالقـية واالجتماعية واالقتصادية   

 المجاهـد واإلخالص لهذا     وكان هذا بفضل العمل النشيط المتواصل لإلمام       ،والمـرأة الفلسطينية  

11: الزمر ( وأُمِرت لِأَن أَكُون أَولَ الْمسلِمِني* قُـلْ إِ�ِّي أُمِرت أَن أَعبد اللَّه مخْلِصاً لَه الدين        :  قال تعالى    ،الدين

-12(. 
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 :التوصيات 

ير الثقافي في أفكار الناس      إن التغيـير االجتماعـي لبنية المجتمع القديم يجب أن يسبقه التغي            -1

 .وعقولهم وفق التصور اإليماني

 إن الـنجاح الباهر لحركات التغيير يستند إلى الجانب العقدي الذي يقوم على التنظير ويعتمد                -2 

 فهذا السند األيديولوجي هو الذي يضبط مسار الحركة العملي حينما تصطدم            ،الحجـة العقلية  

 فيحافظ على   ،العاطفة والذهن المجرد  " منطق"راً ما يخالف     ومنطقه الذي كثي   ،بمشـاكل الواقع  

 .توازن الحركة ويكسبها المصداقية بين الناس ويضمن لها الفعالية واالستمرار

 إن المـنهج التغيـيري فـي فكر اإلمام أحمد ياسين يتطلب الكتابة فيه بصورة أوسع من هذا                   -3

 .البحث المحكوم بصفحات محددة

حـن واالبتالءات لن توقف القدرة التغييرية عند اإلنسان طالما أنه يمتلك             إن المصـائب والم    -4

 .العزيمة واإلرادة

 عـدم اإلفـراط أو الـتفريط في استخدام القوة من أجل التغيير وإنما ينبغي االنضباط الكامل                  -5

بـروح الشـريعة اإلسالمية واالستنارة برأي الجمهور في ذلك حتى ال يكون إصالح المنكر               

 .ساب الوقوع في منكر أكبر منهعلى ح

 إن تجـربة اإلمـام المجـاهد الرمز أحمد ياسين في التغيير الثوري اإلصالحي في المجتمع                 -6

الفلسـطيني بلغـت من العمق والثراء ما يؤهلها لتكون موطن إعجاب وتأمل واعتبار يستفيد               

ون إلى اإلصالح في    مـنها دعـاة التغيير واإلصالح الذين يحملون هم الواقع اإلسالمي ويتوق           

 .سائر بلدان العالم اإلسالمي
 

 وآخر دعوا�ا أن احلمد  رب العاملني
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א מ א א א  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على إمام الدعاة والمجاهدين سيدنا محمد وعلى             

 :آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فإن واقع المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى إصالح كما أن حاضر اإلنسانية المشرف على            

 وليس هناك وسيلة لإلصالح واإلنقاذ إال اإلسالم وحده، وإن من أهم            االنهـيار بحاجـة إلى إنقاذ،     

الدعوة إلى اهللا تعالى، وال يتم ذلك إال بتوفر عنصر الدعاة           ... الوسائل لتوصيل اإلسالم إلى الناس    

الذيـن يجـب أن تتوفر فيهم الصفات الفاضلة التي تؤهلهم أن يكونوا عنواناً لهذه الدعوة، ومحطاً     

وألن مقام الدعوة إلى اهللا تعالى مقام عظيم،        ... س الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل     ألنظـار النا  

ومرتبته عالية فهو مقام صفوة الخلق من الرسل الكرام وخلفائهم الراشدين الذين خلفوهم في العلم               

حمه  ر –بالحق والعمل به والدعوة إليه، فقد كان هذا المقام محط اهتمام اإلمام الشهيد أحمد ياسين                

 داعية في بيته وفي مدرسته      – رحمه اهللا    – الذي كانت حياته كلها للدعوة إلى اهللا ، فقد كان            –اهللا  

ومسـجده ، وفـي سجنه ، وفي كل مقام حلَّ فيه مارس الدعوة حتى كان من القالئل في فلسطين         

 به في هذا    الذيـن مـزجوا بيـن القول والفعل تطبيقاً عملياً دقيقاً حتى كان النموذج الذي يحتذى               

العصـر رغـم شـلله الـذي يمكن أن يكون عائقاً له وسبباً في إقعاده ، لكنها الدعوة التي أحبها      

واعتـبرها أعظم مهمة ، وكرس حياته كلها لها ، لدرجة أنه كان يمضي األوقات الطويلة خارج                 

افر إلى   من أجل الدعوة ، فقد س      – يوم أن كان الخروج مسموحاً       –البيـت ، بـل وخارج القطاع        

 .م والقدس وغيرها 1948الضفة الغربية وقضى فيها أياماً، وكذلك إلى فلسطين المحتلة عام 

وهو ! كيف ال ؟  ... إن رجالً كهذا ال بد أن يكون قدوة يقتدى به فيؤخذ من أفعاله وأقواله              

وع من هنا تكمن أهمية الموض    ... الـذي جـاد بنفسه في سبيل اهللا من أجل دعوته والحفاظ عليها            

الـذي نحن بصدده ، حيث إن أحد الشباب استطاع أن يسجل كلمةً للشيخ الشهيد لتكون االفتتاحية                 

وكانت كلمة العدد للشيخ تحمل مفهوم عالمية الدعوة        ) النصر قادم (في مجلة المسجد أسماها الشيخ      

وصـفات الدعـاة وكأنـه يصف نفسه ودعوته والدعاة المخلصين من قبله، فمن سار على درب                 

ولما قرأتُ كلمة الشيخ وجدتها     ... لمصطفى عليه الصالة والسالم وحمل لواء هذه الدعوة الغراء          ا

كلمـة جامعـة شـاملة لمفهوم الدعوة والدعاة، ويمكن أن تكون بحثاً مفيداً تبرز فيه هذه الكلمات         

ات فهي تصور صف. .. شدة جمالها وتعبيرها عن المقصود     ، وإنها لتكتب بماء الذهب من     النـيرات 
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تبرز الجانب الدعوي   ، كما   لتي يحملها الشيخ وعظمتها وعمقها    ، وتبين الرسالة ا   الداعـية النموذج  

 .، ومنهجه في الدعوة إلى اهللا تعالىفي فكر الشيخ

وسـيكون عملـي بإذن اهللا هو شرح وتوضيح لهذه اإلجابة الشافية، مستنداً إلى الكتاب                

بعزو اآليات وتخريج األحاديث من المصادر األساسية       والسنة والسيرة النبوية كلما أمكن وسأقوم       

 .للسنة النبوية المطهرة مع إبراز بعض الجوانب الدعوية في حياة الشيخ الشهيد

 
Characteristics of Dawa Workers According to the Imam Martyr 

Ahmed Yasin 
All praise is due to Allah. May Allah’s peace and blessings be on the imam 
of Dawa workers and mujahedeen, Mohammed, his family, companions, 
and on all those who follow the path of righteousness until the last day. 
To proceed, 
  
Muslim state of affairs nowadays is in bad need of reforms, and the faltering 
state of humanity in the world is in bad need of deliverance. There is no way 
these reforms and deliverance can come about except with Islam. And 
among the best means of conveying Islam to people is Dawa, calling people 
to the way of Allah. This Dawa cannot be conveyed without the competent 
Dawa workers who possess those qualities that enable them to lead that 
effort and guide the people to a brighter future. 
  
Dawa delivering is a great matter to Allah. That’s why it was carried out by 
the best of mankind, the prophets and messengers. It was also carried out by 
other great people such as the orthodox caliphs who succeeded the prophets 
in the way of righteousness and delivering Dawa (calling people to the way 
of Allah). The martyred imam, sheikh Ahmed Yasin, had a keen interest in 
Dawa delivering that he dedicated his whole life for that purpose. He was a 
Dawa worker in his house, in the school he taught at, in the mosque he 
frequently prayed at, in the prison he was locked in, and in every spot he 
stayed at. He was among the few whose words met their deeds. Overcoming 
the disability that could have hindered or held him back, he became a fine 
example for those who are looking for a role model. He used to spend many 
hours a way from family and even days and weeks outside the Gaza Strip- 
when he was allowed- so as to deliver the duty of Dawa. He traveled to the 
West Bank, the occupied lands of 1948, and Jerusalem for that purpose. 
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A man like sheikh Ahmed Yasin should be a role model  for those who seek 
real role models. He sacrificed himself for the sake of his message and 
people. He provided a bright example of those whose words matched their 
deeds. 
  
One day a young man managed to interview sheikh Ahmed Yasin and 
decided to make this interview an editorial for his mosque magazine that 
sheikh Ahmed had previously named as “Imminent Victory”. This interview 
and editorial contained the principle of Dawa universality and the 
characteristics of model Dawa workers who should act in accordance with 
this principle. It also portrays the depth and greatness of the message sheikh 
Ahmed conveys. It, finally, displays the Dawa aspect in the sheikh’s 
ideology and presents his method in calling people to the way of Allah.   
  
I read this interview and I found out that it presents a comprehensive vision 
of carrying out Dawa and its workers, and I thought it can fit as a useful 
research to highlight these words which deserve to be written in gold. My 
job, if Allah wills, will be a descriptive account of what the sheikh said. I 
will resort as much as possible to the glorious Quran, Sunnah (prophetic 
traditions), and prophet’s way of life for reference. I will also ascribe the 
verses to their chapters and the prophetic traditions to their major sources 
with a special focus on Dawa aspects in the life of the martyred imam, 
sheikh Ahmed Yasin. 
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 :وأما خطة البحث فكانت في مقدمة ومبحثين وخاتمة

 . وتشتمل على أهمية البحث ومنهج الباحث وخطة البحث:المقدمة -1

 . اإلمام الشهيد أحمد ياسين الداعية:المبحث األول -2

 :وقد اشتمل على أربعة مطالب
 .ة الدعوة إلى اهللا تعالى مرتب:المطلب األول
 . اإلمام الشهيد أحمد ياسين كما عرفته:المطلب الثاني
 . عالمية الدعوة اإلسالمية في فكر اإلمام الشهيد:المطلب الثالث
 . تعريف الداعية وفضله:المطلب الرابع

 : صفات الداعية وآدابه:المبحث الثاني -3

 :ويتكون من ثمانية مطالب
 .بصيرة بما يدعو إليه العلم وال:المطلب األول
 . اإليمان العميق الذي يورث صاحبه التجرد:المطلب الثاني
 . األخوة والتآلف مع الدعاة والتنسيق معهم:المطلب الثالث
 . الشعور بالمسئولية تجاه الناس واالهتمام بهم:المطلب الرابع

 . الحكمة في األسلوب والموعظة الحسنة:المطلب الخامس
 .تخلق باألخالق الحسنة والفاضلة ال:المطلب السادس
 . الصبر على المحن واالبتالء:المطلب السابع
 . الثقة بنصر اهللا تعالى:المطلب الثامن

 .خاتمة الحديث عن الداعية وآدابه وصفاته :الخاتمة -4

 .الهوامش -5
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 المبحث األول

 اإلمام الشهيد أحمد ياسين الداعية
 

 :لى مرتبة الدعوة إلى اهللا تعا:المطلب األول

؛ إن مرتبة الدعوة إلى اهللا تعالى من أعلى وأرفع المراتب وأفضل القربات إلى اهللا تعالى               

 . وبها تنتشر الرحمات وتزال الضالالت والشبهات، وطريق الرسل واألولياء،فهي مهمة األنبياء

 والحث عليها   ، وتوجيهات األحاديث الصحاح الواضحات    ،ولذلـك كثرت اآليات البينات     

ولْـتَكُن مِـنكُم أُمـةٌ يدعـون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينهون عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم                   : قال تعالى  ،زلتهاوعلى من 
   ـونفْلِحالْم )1(،    وقـال تعـاىل :          ِوفرعبِالْم ونراسِ تَأْملِلن ترِجةٍ أُخأُم رـيخ ـتُمكُن         نآم لَوبِاللَّهِ و ونمِنتُؤكَرِ وننِ الْمع نوهتَنو 

             الْفَاسِـقُون مهأَكْـثَرو ونمِـنؤالْم مهمِـن ـمراً لَهـيخ ـلُ الْكِـتَابِ لَكَـانأَه )2(،  وقـال : "  والذي نفسي بيده لتأمرن

عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فال       أو ليوشكن اهللا أن يبعث       ،بالمعـروف ولتـنهون عـن المـنكر       

 .)3( " يستجاب لكم

مـا من نبي بعثه اهللا في أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب:"    وقـال   

 ويفعلون ما   ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفٌ يقولون ما ال يفعلون          ،يـأخذون بسنته ويقتدون بأمره    

 ومن جاهدهم بلسانه    ،اهدهم بقلبه فهو مؤمن    ومن ج  ، فمـن جاهدهم بيده فهو مؤمن      ،ال يؤمـرون  

 .)4("  وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل،فهو مؤمن

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب األعظم في   ":قـال أبـو حـامد الغزالي       

 ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله ، وهـو المهـم الذي ابتعث اهللا له النبيين أجمعين   ،الديـن 

 واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضاللة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد           ،لنبوةلتعطلت ا 

 .)5("  ولم يشعروا بالهالك إال يوم التناد، وهلك العباد،واتسع الخرق وخربت البالد

يحيون . . ويبصرون من هم على األذى     ،فالدعـاة هم الذين يدعون من ضل إلى الهدى         

 وكم من ضال تائه     ، فكم من قتيل إلبليس أحيوه     ،بنور اهللا العمى   ويبصرون   ،بكـتاب اهللا الموتـى    

 .وقد هدوه

فهم من األرض   . .ولذلك استحقوا أن تصلي عليهم النملة في جحرها والحيتان في البحر           

؛ ذلك ألنهم القائمون بالتبليغ عن اهللا        بهم يهتدي الحيران في الظلماء     ،بمـنزلة الـنجوم في السماء     

؛ هذه   وانقطاع الوحي من السماء    مة األنبياء بعد طي سجل الرسل بمحمد         اآلخذين بمه  ،تعـالى 
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المهمـة التي أصبحت هذه األمة بها خير األمم كما أنها شاهدة على جميع الخلق بما توصله إليهم                  

 .. وال يتم ذلك إال بالدعاة المخلصين، وبما تقيمه من العدل،من الحق

 .))6 أُمةً وسطاً لِتَكُو�ُوا شهداء علَى الناسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شهِيداً وكَذَلِك جعلْناكُم  :قال تعالى 

مـن هـنا كانت هذه الدراسة في صفات الداعية الموجه والمربي والمرشد كما هي في                 

دة شخصـية اإلمـام الشهيد أحمد ياسين وكما رآها هو في إحدى مشاركاته في مجلة مسجد الوح                

 :فكان مما قاله الشيخ في كلمته عن رسالة الدعوة وصفات الداعية          " النصر قادم "والتي أسماها هو    

 التي جاءت لتنقذ البشرية من الضالل إلى        ،إن الرسالة التي نحملها هي رسالة اإلسالم العظيمة       ( 

 .) )7 ةً لِلْعالَمِنيوما أَرسلْناكَ إِلَّا رحم  : قال تعالى، ومن الظلمات إلى النور،الهدى

 وتعلقوا  ،لذلـك ال بد أن يكون حملة الرسالة العظيمة علماء تجردوا من الدنيا وشهواتها              

 ، الحب والتعاون شعارهم   ، ووحدة األخوة تؤلف بينهم    ، ووحدة القلوب تجمعهم   ،باآلخـرة ونعيمها  

عاملة العالية من الرفق والحنان      والم ، والموعظة الحسنة  ،همهم إنقاذ الناس من النار بالكلمة الطيبة      

 طريقهم  ، ومـد يد المساعدة إلنقاذ من في النار إلى جنة عرضها السماوات واألرض             ،والعطـف 

 طريقهم  ، ولكنه في النهاية منتصر    ، طريقهم محفوف بالمخاطر   ،طـريق األنبـياء والرسل الكرام     

كَتَـب اللَّه لَأَغْلِبن أَ�َا ورسلِي    :تعالى قال ، والعاقبة للمتقين،الـبذل والعطاء والصدق واألمانة والعفاف     
زِيزع قَوِي اللَّه إِن )8(. 

 فمن خاللها يحول الكفار إلى     ،كمـا أن الدعـوة هـي الوسـيلة األولى لكسب األنصار            

ل  فكلما أقب  ، إذ الدعوة إلى اهللا بالكلمة والموعظة الحسنة تجلب كل يوم أنصاراً لإلسالم            ،مؤمنيـن 

 وازداد سند المجتمع المسلم والداعمين      ،فـرد علـى هذه الدعوة سقط مكون من مكونات الجاهلية          

 وما فقدناه بسبب الغزو الفكري والهجمة الشرسة على اإلسالم نسترده عن طريق             ،لهـذا الديـن   

 ومـا نسترده عن طريق الفكر بعد هذه الصحوة المباركة أكثر مما نسترده عن طريق                ،الدعـوة 

حيث تقف في وجه التشويه والتشكيك الذي       . .وهـذا يبين مرتبة الدعوة إلى اهللا      . .)9(هـة   المواج

 .. ومن جهة أخرى فإنها الناشر والمعلِّم لهذه العقيدة وهذا الدين،يمارس ضد اإلسالم من جهة



מ א א  מ.אא
 

 945

  : اإلمام الشهيد كما عرفته:المطلب الثاني

 ، وقائداً فـذاً  ،ته كي يكون داعية متميزاً    يتميز اإلمام الشهيد بكثير من الصفات التي أهل        

 وعندما شب ،فقد برزت شخصيته القيادية منذ طفولته وكانت مالصقة له في جميع مراحل حياته 

 إال أن الشيخ    ،وعلـى الـرغم من الشلل الذي أصابه وغالباً ما يشَكِّل عائقاً للشخص المصاب به              

قدماً في هذه الحياة دون عائق كاألصحاء تماماً     أحمـد كان يمتلك من الصفات التي تؤهله للمضي          

 ولذلك كان أول ما أتيحت له فرصة القيادة انطلق بنجاح  ،مـع تميزه بالحيوية والنشاط والحركية 

 ولقد شهد له القاصي والداني باستحقاقه لهذه المكانة  ،فـي هـذه المهمـة رغـم أعبائها الكثيرة    

 ،فعل مثال القائد الفذ والمربي الفاضل واألب الحنون        فلقد كان بال   ،المـرموقة التـي وصـل إليها      

 إضافة إلى أنه امتلك صفات القيادة الحكيمة        ، غزير الثقافة  ، واسع العلم  ، سديد الرأي  ،راجح العقل 

ولقد توفرت في اإلمام صفات الداعية الناجح والمربي . .والرحـيمة التـي أهلته لمثل هذه المكانة      

فال ؛   صبوراً شكوراً يحب الخير للجميع     ، سهالً ليناً  ،كان رحيماً رفيقاً   ف ،الـراجح والمرشد المتميز   

 فالتقت في شخصه صفات القائد      –بقدر استطاعته   _ يقصـده صاحب حاجة إال أعانه في حاجته         

 فلم ينتظر الشيخ    ، والذي ساهم بنجاحه في مهمته هو إخالصه في عمله وتفانيه          ،والمربي والداعية 

 وال نياشين   ، ولم ينظر يوماً إلى ثناء أحد عليه       ، وسلوك من أحد من البشر     اإلمام شهادة حسن سير   

 ولم ينتظر مكافأة من أحد وإنما كان دائماً يطلب الثواب من اهللا تعالى ويتمنى               ،يعلقها على صدره  

 ."أملي أن يرضى اهللا عني " وكلنا سمع كلمته المشهورة . .أن يتقبل اهللا عمله وأن يرضى عنه

 من تأكيدها ببعض    ،ض الصفات التي أعتقد أن اإلمام الشهيد قد اتصف بها         وسـأذكر بع   

 :)وهو عنوان للداعية النموذج(المواقف التي رأيتها فيه وكانت سبباً في نجاحه 

 : حسمه في اتخاذ القرار-1

عرفـته دائمـاً حاسـماً في اتخاذ القرار وال يرجع عنه خاصة إن كان هذا القرار في                   

 .. إال إذا وجد خيراً منه، فكان دائماً يصر على ما يراه حقاً،المسلمينمصلحة اإلسالم و

 ومن  ،قـبل حوالي عام من استشهاده وافق الشيخ على عقد دورة تأهيل للدعاة والوعاظ              

أجل نجاح هذه الدورة والتزام الشباب فيها قرر منح كلَّ واحٍد تنطبق عليه الشروط لاللتحاق بهذه                

 ، وبعد بدء الدورة بعدة شهور حصل عجز مالي عنده         ،شهرياً ولمدة سنة كاملة   الدورة مائة دوالر    

 ونخبرهم ، ال بأس أن نقطـع المنحة عن الملتحقين بالدورة ونكتف بالنفقات الخاصة بها:فقلت له 

 كيف نَِعد الناس ونخل بوعدنا      :فقاطعني الشيخ قائالً  !!  والشباب سيقدرون الموقف     ،بالعجز المالي 



מ א א  מ.אא
 

 946

 وأصر الشيخ على ما وعد      ،فإن اهللا تعالى لن يضيعنا وسوف يرزقنا  إنها دعوة اهللا          !! مك  ؟ ال يه  

 .رغم قلة اإلمكانات وقد يسر اهللا تعالى أن أكملنا تلك الدورة والفضل يرجع للشيخ جزاه اهللا خيراً

 : تفانيه في إحياء األمة-2

 إلى اهللا تعالى يجوب البالد طوالً       كـان الشـيخ متفانياً في إحياء األمة فبدأ حياته داعياً           

 والمؤسسات الشبابية   ،وعرضـاً رغـم مرضه ووضعه الصحي المعروف للجميع فأنشأ المساجد          

 وغيرها  ، ومراكز تحفيظ القرآن   ، والجامعات والمعاهد  ، والمدارس العلمية  ،والـنوادي الرياضـية   

 .لتكون عنواناً للدعوة اإلسالمية في غزة

قتصر على القطاع بل امتد إلى الضفة الغربية وفلسطين المحتلة          ومعلـوم أن عمله لم ي      

 فكان يسافر إلى هناك ويقضي األيام واألسابيع متجوالً بين المناطق يقيم الندوات             ، م 1948عـام   

 حتى لقد التقى بالشيخ رائد صالح وإخوانه أكثر من مرة           ،والمحاضـرات ويؤسـس المؤسسات    

 ...مسيرتهم الدعويةهناك في مدنهم وقراهم وساعدهم في 

 م قبل دخوله السجن أرسَل إلي وطلب مني أن أذهب إلى            1983وأذكـر مـرة في عام        

 ،الـرملة وأخطـب في أحد المساجد خطبة الجمعة وأرسل إلي سيارة المجمع لتقلني ذهاباً وإياباً               

 :معة ؟ فقال أال يوجد عندهم مشايخ ؟ ألهذا الحد نذهب من غزة إلى الرملة لخطبة الج:فقلـت له  

) 48(لقـد كنـت في األسبوع الماضي عائداً من زيـارة ألم الفحم ومناطق فلسطين المحتلة عام              

فمررت يوم الجمعة بمدينة الرملة فأدركتني ومن معي صالة الجمعة فبحثنا عن مسجد وبعد جهد               

ناس إليه للصالة فدخلنا     وإذا بمكان يشبه النادي ويتجه ال      ،سمعنا مكاناً يقرأ فيه القرآن فتوجهنا إليه      

 ،ال يوجد عندنا خطيب   ! الحمد هللا لقد بعثك اهللا إلينا ؟      !! به فإذا برجل توجه إلينا قائالً الشيخ أحمد         

وهـذه الجمعة األولى التي نصلي فيها في هذا المكان حيث كان نادياً رياضياً وقررنا تحويله إلى                 

 ..مسجد

 وبعد الصالة تحلَّق حولي جميع      ،وصليت فخطبت الجمعة في هذا المسجد       :قـال الشيخ   

      وطلبوا مني أن آتيهم أو أبعث إليهم في كل جمعة خطيباً            ،مـن في المسجد وأخذوا يسلمون علي 

 !!...ألنه ال يوجد عندهم من يخطُبهم 

 كما كان   ،وهكـذا ذهبـت مرتين أو ثالث مرات إلى ذلك المسجد وخطبتُ فيه الجمعة              

 . والفضل هللا أوالً ثم لإلمام الشهيد،ذلك المكان لنفس الهدفيرسل غيري من المشايخ إلى 
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 : اإليثار وعدم األنانية-3

(ويؤثِـرون علَـى أَ�ْفُسِـهِم ولَـو كَان بِهِم خصاصة           :يقول اهللا تعالى واصفاً حال األنصار في المدينة        

 وبذل قصارى جهده خدمةً لهذا      ،رين لقد كان اإلمام الشهيد مشهوراً باإليثار وتقديم العون لآلخ         )10

 فإن كثيراً مما كان يأتيه كهدايا خاصة من بعض األخوة يوزعه على             ،الدين ولهذا المجتمع المسلم   

 ففي أكثر من مرة كان يأتيه زائرون يحملون الحلوى          ،من يراه مناسباً وقد شهدت أكثر من حادثة       

لحضور ووضعه على الطاولة حتى يأكل منه       لـه وألهل بيته فيطلب من المرافقين فتحه وإطعام ا         

 ...الزوار فال يبقى منه شيء ألهل البيت

وقد ُأهديت له مرة عباءة ذات فرو فقبلها ثم أهداها إلى أخيه األكبر ولم يبقها لنفسه رغم   

 .أنه بحاجة إليها

      : شخصيته محفزة لآلخرين-4

 ،ريه عدد كبير من األمراض    إن من يرى الشيخ وهو جالس على كرسيه المتحرك ويعت          

 يراه بهذا الشكل وهو مجتهد من أجل نصرة         ،ويتـنفس بصعوبة وال يستطيع تحريك نفسه بنفسه       

وهـو يجلـس الساعات الطوال في مكاٍن واحد ال يتحرك وأحياناً يطلب من أحد               . .هـذا الديـن   

 اليمين أو الشمال    الحاضـرين رفعه قليالً عن الكرسي من أجل أن يريح نفسه أو يحركه قليالً إلى              

مـن أجل أن يريح جلسته فيجلس في أحد االجتماعات سبع ساعات متواصلة  ولقد أخبرني أكثر                 

 من  ،مـن مرة زارني في وقت متأخر من الليل أنه على هذا الكرسي من الساعة العاشرة صباحاً                

نسان السوي  يـرى مثل هذا الشيخ بهذه الهمة وهذا الجهد رغم وضعه ال بد أن يتحفز فيحتقر اإل                

 ويحتقر جهده إلى جانب جهد الشيخ  ويرى أنه مقصر في الجهاد             ،عملـه إلى جانب عمل الشيخ     

 ..يرى نفسه أنه ال يعمل!.. بل من يرى عبادة الشيخ !.. مع جهاد الشيخ وصبره 

ولقـد دعوته مرة كنت قد دعوت زمالئي األساتذة في كلية أصول الدين في بيتي بناءاً                 

منه نصيحة فنصحهم بمضاعفة جهودهم في الدعوة         فطلب األخوة الزمالء   ،ئيعلـى رغبة زمال   

 كم محاضرة أو درساً تؤدون   : وسألهم ، فالناس بحاجة إلى علمكم الذي تحملونه لتبصيرهم       ،إلى اهللا 

 فأخبرهم أنه يمكن ألحدكـم أن يقدم       ، درسين : وقال البعض  ،فقال بعضهم درساً  ! فـي األسبوع ؟   

 ما عليك إال    :قال!  بلى   :قالوا.. أال يصلي كلُّ واحد منكم في المسجد كل يوم ؟         . .كـلَّ يوم درساً   

فتقرأ آية أو حديث على الناس ثم تشرحه فيكون       . .أن تقـوم عقـب صالة العصر أو العشاء مثالً        

 .فهو محفّز بشخصه وقوله!! درساً 
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 :جريء في قول الحق -5

لشيخ في  ذكر أنني حضرت محاكمة ا    أ. .كـان الشيخ جريئاً ال يخشى في اهللا لومة الئم         

ولة إسرائيل وإقامة دولة القضاء على د" ا اتهـم بأنـه قد أسس تنظيماً هدفه       م عـندم  1983عـام   

 وقبل صدور الحكم من قبل القاضي       ،وبعـد انـتهاء المحاميـن من الدفاع عن الشيخ         " إسـالمية 

أ بحمد اهللا وشكره والصالة     ثم بد !  سأله القاضي هل لديك أقوال ؟ فأجاب الشيخ نعم           ،اإلسـرائيلي 

 إن الدولة اإلسالمية التي فتحت كثيراً من بالد العالم          :والسـالم علـى رسـول اهللا وقال ما معناه         

أقامـت الحضارة وحكمت بالعدل وقد تميزت بحسن المعاملة للرعايا من أبناء البالد المفتوحة من               

ا ينعمون باألمن واألمان والطمأنينة تحت      كافة األعراق واألقوام واألديان ومنهم اليهود الذين كانو       

 وذكر قصة القاضي جريج مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما اشتكى              ،حكـم اإلسـالم   

 وبعد التحقق حكم القاضي المسلم لليهودي بالدرع        ،يهودي أن الدرع الذي يملكه الخليفة هو درعه       

ليهود أما أنتم اليوم فتقومون بالقتل والظلم       هكذا كان عدل الدولة اإلسالمية وهكذا كانت تعامل ا        ! 

 .قال ذلك ولم يخش أحد. .فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. .والدمار

 :مجاهد ويسعى للشهادة -6

فلقد عرفته شجاعاً ال . . يسعى للشهادة– رحمه اهللا –فـرغم جهاد الشيخ المعروف كان     

 فرغم تهديد شارون له بالقتل إال أنه خرج  ،ا ومظانهايخاف الموت بل يطلب الشهادة في مواطنه

 ،أكثر من مرة في أيامه األخيرة وكان آخرها قبل استشهاده بأيام أن خرج على المأل يوم الجمعة                

 وعندما كنت أذكِّره بأن ذلك خطراً على        ،وعقـد مؤتمراً صحفياً رد فيه على شارون وتصريحاته        

 وطلب مني   ،ذكر أن الشيخ نام في بيتي قبل أيام من استشهاده         وأ. . نحن طالب شهادة   :حياته يقول 

 ،مذاكرة ما أعد اهللا للشهيد في الجنة فجلست معه إلى ما بعد منتصف الليل نتذاكر هذا الموضوع                

 ! !  يا ولدي أنا ناوي من زمان:فقال! ؟) الشهادة( يا شيخ يبدو أنك ناوي :وفي آخر الجلسة قلت له

ي يمكن لمن رأى اإلمام والزمه أن يستنبطها من شخصيته حيث           هذه بعض الصفات الت   

إننـي ال أستطيع االستطراد في هذا البحث عن صفات الشيخ الكثيرة وإن شاء يتيسر لي أن أكتب   

 .عنه باستطراد حتى أعطيه حقه
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 : عالمية الدعوة اإلسالمية في فكر اإلمام الشهيد:المطلب الثالث

 العظيمة لة التي نحملها هي رسالة اإلسالمإن الرسا " :د قولهورد فـي كلمة اإلمام الشهي     

ومـا    : قال تعالى  ، ومن الظلمات إلى النور    ،التـي جـاءت لتنقذ البشرية من الضالل إلى الهدى         
الَمِنيةً لِلْعمحاكَ إِلَّا رلْنسأَر  )11(. 

قد به هو أن الدعوة     هذه الكلمات التي صدرت منه تدل على أن فكره الذي يحمله ويعت             

 فهي ليست مقتصرة على فئة من البشر أو قطعة أرض           ،اإلسالمية يجب أن تنتشر انتشاراً واسعاً     

 وهي لكل بني البشر مهما اختلفت        ، ال يحدها زمان وال مكان      ، لكنها رسالة عالمية   ،محدودة

 عالمياً تنصهر فيه     فهدف الدعوة اإلسالمية أن توجد مجتمعاً      ،أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وديارهم   

 تحت قيادة ربانية واحدة ودستور واحد فاإلسالم وحده          ، يدينون فيه إلى رٍب واحدٍ     ،شتى األمم 

القادر على جمع أشتات العالم الضائع المتناحر الذي تحكمت فيه الشهوات واألفكار المدمرة                

 ومما يحتمل أن    ،ي فيه  فقد جاء اإلسالم ليكون المنقذ للبشرية مما ه        ،وفرقته الحروب والمطامع  

 .)12(تقع فيه من الضالل واالنحالل والتخبط والذهول عن الغاية 

لقـد كـان اإلمـام الشهيد يعتقد أن من أهم موجبات العالمية في العمل اإلسالمي كون                  

 وكون المنهج اإلسالمي خاتم المناهج      ، كانت للناس كافة    وكون بعثة محمد     ،اإلسالم ديناً عالمياً  

 ..اإللهية

إن كثيراً من الحركات والتنظيمات والفلسفات التي لم يكن لها صفة العالمية في األساس               

 ، وحتى توسع اآلفاق أمامها    ،أصـبحت عالمـية االنتشـار والحركة والقيادة تحت ضغط الحاجة          

      خاصة في هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل االتصال         ؛  ولتكسـب انتشـاراً وشـهرة وأعضاء

 .ائطه المختلفة من سهولة التالقي واالتصال واالنتقالالحديثة ووس

فالحـركة البهائـية مثالً التي كان موطنها إيران أصبحت مذهباً عالمياً قلَّ أن يخلو منه                 

 !!  رغم ما تعتقده هذه الحركة من مخالفات للعقل والفطرة ،قارة في العالم

أصبح لها أتباع في كل أنحاء       – فهي حركة إقليمية هندية      –وكـذا الحـركة القاديانـية        

 !!المعمورة 

فإذا كانت هـذه الحركات وغيرها من الحركات المحلية قد تجاوزت األطر الضيقة التي              

 أفال  ، وراحت تسعى هنا وهناك لتأمين االنتشار والكثرة بتأمين المواطن الجديدة لها           ،ولـدت فيها  

 .)13(! بل غيرهم في هذا المستوى العالمي ؟يجدر بحملة الرسالـة العالمية الربانية أن يكونوا ق
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مـن هـنا نجـد أن القرآن العظيـم قد أكد على عالمية الدعوة اإلسالمية في مثل قوله                   

 .) )14وما أَرسلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِرياً و�َذِيراً ولَكِن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمون   :تعالى

 .))15وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِتَكُو�ُوا شهداء علَى الناسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شهِيداً  :وقال تعالى 

ضِ ال إِلَه إِلَّا هو قُلْ يا أَيها الناس إِ�ِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَر               :وقـال تعالى   
 ونتَدتَه لَّكُملَع وهاتَّبِعاِتهِ وكَلِمبِاللَّهِ و مِنؤالَّذِي ي يالْأُم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن مِيتييِي وحي)16(. 

عوتهم إلى  بـل نجد أن اهللا تعالى قد ربط خيرية هذه األمة وتقدمها على األمم جميعاً بد                

كُنـتُم خـير أُمـةٍ أُخرِجـت لِلناسِ تَأْمرون            :قال تعالى . .اإلسـالم وأمـرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر       
 وكأن العناية اإللهية اقتضت أن توجـد هذه األمة على          ،))17بِالْمعـروفِ وتَـنهون عـنِ الْمـنكَرِ وتُؤمِـنون بِاللَّـهِ             

 .نهج من أجل إنقاذ البشرية من الضالل واالنحطاط واالنحرافهذا الم

وتؤكـد السـنة النـبوية المطهرة على هذا المبدأ وهذه القضية فنجد كثيراً من المواقف                 

 ..واألعمال والتوجيهات النبوية تؤكد عالمية الرسالة والدعوة

 والمدينة إلى هذا     وال بدعوة أهل مكة    ، بدعوة قومه إلى اإلسالم    فلم يكتف رسول اهللا      

 وهذا يؤكد   ، وكل الملوك  ، لكل القوى الموجودة   ، بل وجه دعوته إلى العالم أجمع      ، فحسب ،الديـن 

 .تأكيداً قاطعاً على عالمية الدعوة اإلسالمية

 وكتب معهم كتباً إلى الملوك يدعوهم فيها إلى  ، رسالً من أصحابه   فقد بعث رسول اهللا      

 .ين الخالداإلسالم العظيم الذي هو الد

 وبعث عبد اهللا بن حذافة السهمي إلى كسرى         ،فبعـث دحية الكلبي إلى قيصر ملك الروم        

 وبعث حاطب بن أبي     ، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة         ،ملـك فـارس   

إلى جيفر وعياذ ابني     وبعث عمرو بن العاص السهمي       ،بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط في مصر      

 .)18(ألزديين ملكي عمان كما بعث إلى أسقف الروم في القسطنطينية وغيرهم الجلندي ا

بسم اهللا الرحمن الرحيم إلى هرقل       " : إلى هرقل عظيم الروم    وكان مما جاء في كتابه       

 وأسلم ، أسلم تسلم، فإني أدعوك بدعاية اإلسالم:سالم على من اتبع الهدى أما بعد     . .عظـيم الروم  

قُـلْ يـا أَهـلَ الْكِتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا       ، فإن توليت فعليك إثم األريسيين     .تينيؤتـك اهللا أجرك مر    
         تَو ونِ اللَّهِ فَإِند اباً مِنبضاً أَرعا بضُنعتَّخِذَ بال يئاً ويرِكَ بِهِ شال �ُشو إِلَّا اللَّه دبأَلَّـا �َع كُمـنيبو ونلِمسوا بِأَ�َّا مدها فَقُولُوا اشلَّو 

)19(. 
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 فقد أخرج اإلمام البخاري عن ابن عباس أن      ، إلى كسرى عظيم الفرس    وأمـا رسالته     

 بعـث بكتاب إلى كسرى مع عبد اهللا بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم           رسـول اهللا    

 فدعا  :لما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال        ف ،البحريـن فدفعـه عظيم البحرين إلى كسرى      

 .)20("  أن يمزقوا كلَّ ممزقعليهم رسول اهللا 

 : تعريف الداعية أو الداعي وفضله:المطلب الرابع

 وتأتي الهاء في آخره للمبالغة فيقال عمن عرف         ، الداعـي اسم فاعل من دعا يدعو       :فـي اللغـة   

 .)21(" داعية"بالدعوة 

 . والساعي إلى تطبيقه، والمعلم له،الداعي أو الداعية هو المبلِّغ لإلسالم:في االصطالحأما 

 أو بعمل من أعمالها إال أن الداعية الكامل هو          ،وهـذا يشمل من قام بأعمال الدعوة كلها        

 .الذي يقوم بجميع هذه األعمال

)22وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْ�ِهِ وسِراجاً منِرياً* اهِداً ومبشراً و�َذِيراً    يـا أَيهـا النـبِي إِ�َّـا أَرسلْناكَ ش           :قال تعالى  

(. 

 ،) )23يـا قَومنا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآمِنوا بِهِ يغْفِر لَكُم مِن ذُ�ُوبِكُم ويجِركُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ          :وقـال تعالى   

قُـلْ هـذِهِ      : قال تعالى  ،ألن الدعوة وظيفة كل مسلم    ؛  "المسلم"مة الداعية على    ويمكنـنا إطـالق كل    
 .) )24سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِريةٍ أَ�َا ومنِ اتَّبعنِي 

 فَهـلْ علَى الرسلِ      : فقال تعالى  ،والداعية هو المبلِّغ وقد جعل اهللا مهمة رسله وأنبيائه البالغ          
الَّذِيـن يـبلِّغُون رِساالتِ اللَّهِ ويخْشو�َه وال يخْشون أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ     : وقـال تعـالى  ،) )25لَّـا الْـبالغُ الْمـبِني      إِ

 .) )26حسِيباًَ 

ل الباء والالم والغين أص    (:يقول ابن فارس  . . تعني وصل أو قارب الوصول     :وكلمة بلَغ  

 وقد تسمى المشارفة بلوغاً     ، بلغتُ المكان إذا وصلتُ إليه     : وهو الوصول إلى الشيء تقول     ،واحـد 

 .)27() بحق المقاربة

 إلى مثل هذا     ولقد نبه اهللا تعالى نبيه محمداً        ،وال معـذرة للداعية إذا قصر في البالغ        

 مِن ربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه واللَّه يعصِمك مِن الناسِ إِن اللَّه ال يهدِي               يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُ�ْزِلَ إِلَيك        :قـائالً 
الْكَافِرِين مالْقَو  )28(. 
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 وتأديب لحملة العلم من أمته أال يكتموا شيئاً من          وهذا تأديب للنبي     (:قـال القرطبـي   

 .)29() شريعته

 وإنما المراد أن تصل رسالته إلى       ،المقصود بالبالغ مجـرد اإلخبار أو اإلعالن     ولـيس    

 .الناس

 :فضل الداعية وأهميته

فهو الذي يتفاعل بإخالص وحيوية في      ؛  الداعية هو الركن األساس في المجتمع المسلم       

ل مع   ويعيد الناس إلى مصدر عزهم وكرامتهم ويتواص        ،بيئته ومجتمعه ليحدث التغيير المنشود    

 من حولـه باستمرار حيـث أن الشهادة على أعمال البشر ليست هللا وللرسول 

 ..فحسب بل ولآلخرين أيضاً

ومـن    : قال تعالى  ، ويدعو إلى رضائه وجنته    ،فالداعية هو الذي يدعـو إلى اهللا تعالـى       
 .) )30نِي مِن الْمسلِمِني أَحسن قَوالً مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً وقَالَ إِ�َّ

تَدعو�َنِي لِأَكْفُر بِاللَّهِ وأُشرِكَ بِهِ ما * ويـا قَـومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النجاةِ وتَدعو�َنِي إِلَى النارِ        :وقـال أيضاً   
 .) )31 لَيس لِي بِهِ عِلْم وأَ�َا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغَفَّارِ

فهي عمل األنبياء عليهم السالم     ؛  كمـا أن وظيفة الداعية أشرف الوظائف على اإلطالق         

 .وإن ِعظم الوظيفة تدل على ِعظم صاحبها

(عزِيزاً حكِيماًرسـال مبشرِين ومنذِرِين لِئَلَّا يكُون لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَان اللَّه                :قال تعالى  

32(. 

 كما ورد في أحاديث     ، والفضل العظيم  ،ثـم إن اهللا تعالى وعد الدعاة إليه باألجر الكبير          

فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر               ": قول النبي    ،كثـيرة منها  

 .)33("  النعم

 ال .جر مثل أجور من تبعهمن دعـا إلـى هـدى كـان له من األ  ":وقـول النبـي    

 ال  ، ومن دعا إلى ضاللـة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه            ،يـنقص ذلك من أجورهم شيئاً     

 .)34(" ًينقص ذلك من آثامهم شيئا

وهناك كثير من النصوص الشرعية التي تبين فضل الداعية وعظيم ثوابه على دعوته               

 .)35(إلى اهللا تعالى وعمله 

 المبحث الثاني
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 صفات الداعية كما عند اإلمام

 : العلم والبصيرة بما يدعو إليه:المطلب األول

وهذا يدل على وضوح    . ."لذلك ال بد أن يكون حملة الرسالة العظيمة علماء         ":قال الشيخ  

الـرؤية عند اإلمام الشهيد حيث إنه بقدر علم الداعية وفهمه لطبيعة رسالته وبصيرته بها يستطيع                

 ، مقنعاً بما يقول ويتحدث    ، ومؤثراً فيمن يدعوهم إلى هذه الرسالة      ، متقدماً فيها  أن يكـون ناجحـاً    

فأهل العلم . .ويلفـت انتباه المدعوين إليه من حسن أدائه وتقديره لألمور وعلمه وبصيرته ونباهته     

 وهم المجددون لوسائل دعوتهم بما يتفق مع        ،هـم الذيـن يستطيعون القيام بحق الدعوة حق القيام         

 وهم الذين يستطيعون النفاد إلى قلوب الناس وأفئدتهم وعقولهم بما          ،عة الواقع الذي يعيشون فيه    طبي

 ، ومن بصيـرة بدينهـم   آتـاهم اهللا من علم وبصيرة نافذة وبما أوتوا من ميراث رسـول اهللا              

وِي الَّذِين يعلَمـون  قُـلْ هلْ يسـتَ  : قال تعالى  ،وما أكثر ما يسيء الجاهل لدعوته ولدينه من حيث ال يشعر          
 قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِريةٍ أَ�َا ومنِ       : وقـال تعالى   .) )36والَّذِيــن ال يعلَمـون إِ�َّمـا يـتَذَكَّر أُولُـو الْأَلْـبابِ              
 رِكِنيشالْم ا أَ�َا مِنماللَّهِ و انحبسنِي وعاتَّب )37(. 

 ثم جاء يسأله عن ،وانظـر مـا فعلــه العـابـد بجهله بالذي قتل تسعة وتسعين نفساً        

 .)38(..التوبة

 وال نعني بها المعرفة التامة الشاملة       ،إن العلم والمعرفة شرطٌ الزم ال بد منه في الداعية          

ق ال يستطيع   فإن ذلـك فوق طاقة اإلنسان ؛ألن العلم بحر عمي        ؛  للجزئـيات والكليـات في دينـه    

 .))39 وما أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيال  :اإلنسان ولوجه كله حيث يقول اهللا تعالى

 :ولكننا نريد من األخ الداعية معرفة على نوعين 

  :النوع األول

 وللمقاصد األساسية التي جاء بها      ، وللخطوط العريضة فيها   ،علم لألصول العامة لفكرته   

 وللكلـيات الكبرى التي تنظم كثيراً من األحكام التي يحتاجها كل مسلم مما عرف من                ،اإلسـالم 

 .الدين بالضرورة

 :ويمكننا ذكر بعض األمور التي يتطلب معرفتها والعلم بها

 . وقرأ تفسيراً موجزاً يبصره بالمعنى اإلجمالي لآليات المحكمة،أن يكون قد قرأ القرآن كله -1

 .فة جيدة من األحاديث الصحاح وفهم معناها اإلجماليأن يكون قد وقف على طائ -2
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 وأحكام ما   ،أن يعـرف مـن أحكـام دينه ما يمكنه من القيام بالعبادات على الوجه الصحيح                -3

 .يحتاج إليه من المعامالت

 .أن يتعرف على أصول العقيدة ويفهمها -4

ه على كثير من     فهي من أهم األمور التي تبصره بدينه وتعرف        ،أن يطلـع على السيرة النبوية      -5

 ، والسبيل األمثل للدعوة   ، فهي تطبيق حي للفكرة اإلسالمية     ،القضـايا التـي يجب أن يعرفها      

 .وعلى أقل تقدير يمكنه أن يطلع على موجز ألحداثها

 . وأصول التبليغ المناسبة لمجتمعه وبيئته،وعلى الداعيـة أن يدرس طرق الدعوة وأساليبها -6

 ، السائدة في مجال من يدعوهم إلى اإلسالم       ،لمناوئة لدعوته معـرفة األصول العامة لألفكار ا      -7

 .ومعرفة مآخذها وعيوبها

  :النوع الثاني

ألن الوقوف على الفروع ؛ العـزم علـى التعرف على الفروع والجزئيات والشروع فيه       

 وأيضاً حتى ال يحرج من طرح سؤال عليه ،وإدراك حكمـتها يكمـل معـرفة األصول والكليات        

 . يليق بالدعية أن تتكرر اعتذاراته بعدم المعرفة وال،فيعتذر

 وليس معنى هذا أنه     ،وال بد من التنويه هنا أنني أقصد مما ذكرت إيجاد الداعية النموذج            

فإن الدعوة مجالها واسع .. .كال.. .ال يجوز لمن لم تتوفر له المعرفة كما ذكرت أن يدعو إلى اهللا 

 ، بل يجب على كل مسلم أن يمارس الدعوة بقدر استطاعته          ..ويستطيع كل مسلم أن يدعو إلى اهللا      

؛ ومن وجد أخاً له وقع في خطأ فيجب عليه نصيحته . .فمـن رأى منكراً وكان قادراً على إزالته 

 !!ألن الدين النصيحة 

 بل إن   ،فالشـروع في الدعوة إلى اهللا تعالى ال يتوقف عند قدٍر معين من المعرفة والعلم               

 وعليه أن يتابع تزوده بالعلم والمعرفة       ،لم بالحق ويدعو إليه بالشكل المناسب     علـى المسلم أن يتك    

 .)40(باستمرار من أجل أن يضيء له الطريق ويدله على الصراط المستقيم 

والحقيقـة التـي أعلمهـا أن اإلمام الشهيد كان قد تميز بهذه الخصلة فقد تزود بالعلـم               

ع االطالع حتى إنه قرأ أغلب كتب مفكري حركـة          وكـان في صغره واس    ،وحصـن نفسـه به   

)  م 1984 – 1983( وفي داخل سجنه عام      ، واستمر على ذلك   ،اإلخـوان المسلمين في الستينات   

 ، وقرأ الظالل كله وتفسير الطبري في غالبه       ، أخبرني أنه حفظ القرآن    ،)م1997 – 1989(وعام  

م كنت أزوره في    1997جه من السجن عام      وبعد خرو  ،والسـيرة النبوية وكثيراً من أمهات الكتب      

 :أتقرأ رغم مشاغلك الكثيرة ؟ فيرد علي      . . وكنت أسأله  ،فـترات صباحية فأجده جالساً يقرأ كتاباً      
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 فقرأ كثيراً من    ،إنـه يحب القراءة واالطالع وأنه طالما وجد فسحة من الوقت يقوم بمطالعة كتاب             

العمل التنظيمي والسياسي فترة االنتفاضة المباركة الكتـب الفكـرية المعاصرة حتى بعد انشغاله ب      

 وكثيراً  ،وفي آخر أيام حياته عندما كان مهدداً كان يأتي لزيارتي ويمكث في بيتي يوماً أو يومين               

 ،مـا كان يطلب بعض أمهات الكتب من مكتبتي الخاصة ويطلب مني القراءة في بعض الفصول               

 ...ساعات الطوالوكنا نجلس لمناقشة بعض األمور العلمية ال

فتح "وأذكـر في آخر زيارة لي قبل استشهاده بعشرة أيام مكثنا ليلة كاملة نقرأ في كتاب            

 رحمه  – وفي مجمـوع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية فكان          ،شرح صحيح البخـاري  " الـباري 

 . حريصاً على العلم والتعلم–اهللا 
 

حبه التجرد من الدنيا وشهواتها والتعلق باآلخرة   اإليمان العميق الذي يورث صا:المطلب الثاني

 : فتجعل الداعية يكرس حياته كلها هللا تعالى،ونعيمها

علماء تجردوا من الدنيا وشهواتها وتعلقوا    ":قـال الشيخ الجليل في وصف حملة الرسالة        

رة ونعيمها   فمتى وصل الداعية إلى التجرد من الدنيا وشهواتها والتعلق باآلخ          ،"باآلخـرة ونعيمها  

ألن منطلقه اإليمان باهللا تعالى وغايته      ؛   وحياته كلها في خدمة هذا الدين      ،كانـت أعماله كلها طيبة    

 ألن ما عند اهللا أعظم      ، وعمله قائم على ما آمن به ال يثنيه عن ذلك أمر دنيوي            ،إرضاء اهللا تعالى  

 اهللا تعالى هي سبيل النجاة في    إضافة إلى أن الدعوة إلى     ،في نظره وال يساويه شيء في هذه الدنيا       

 .الدنيا واآلخرة

مـن هنا فإن الداعية المسلم يجب أن يكون قد آمن إيماناً عميقاً بكل ما يدعو إليه وهذا                   

ألن ؛  وهذه الصفة بديهية  . .فاإليمان هو المرتكز األساسي الذي يصدر عنه الداعية       ؛  سـر النجاح  

 .. ال يؤثر وال يفيد،فالدعوة إلى أمر ال يؤمن به صاحبه عمٌل متكلَّ

 وتفهمه لضرورتها وحاجة الناس إليها ينجح في        ،وبقـدر عمـق إيمان الداعية بدعوته       

 ويتكل على   ، والنظر إليها بأنها مهمة ثانوية يتهاون فيها       ، وبقـدر ضـعف هذا اإليمان      ،دعوتـه 

قُوةٍ وأْمر قَومك فَخُذْها بِ  :قال تعالى. . ويعطيهـا من فضل وقته  ، ويتعـثـر في طريقـه    ،غـيـره 
 .)42(  يا يحيى خذِ الْكِتَاب بِقُوةٍ وآتَيناه الْحكْم صبِياً  : وقال تعالى.) )41يأْخذُوا بِأَحسنِها 

إن ابن   (: عندما جاءت قريش إلى عمه أبي طالب فقالوا        وانظـر إلى موقف الرسول       

 ، فذهب فأتى به   ، يا عقيل ائتني بمحمد    : فقال ،فانْهه عن أذانا  ! نا  أخيك يؤذينا في نادينا وفي مسجد     

 فحلَّق  . يا ابن أخي إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانته عن ذلك                :فقال

ما أنا بأقدر على أن      ": قال ، نعم : أترون هذه الشمس ؟ قالوا     : فقـال ، إلـى السماء   رسـول اهللا    
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()ما كذبنا ابن أخي فارجعوا    :  قال أبو طالب   ،"أن تستشعلـوا لي منهـا شعلة       على   ،أدع لكم ذلك  

43(. 

 قبل أن يقدم    ، يتبين مواقف الصحابة رضوان اهللا عليهم يوم بدر        كما وقف رسول اهللا      

 .)44( ليعلم مدى عزمهم وتصميمهم ،على المعركة

العميق وتصميمه وعزمه   مـن هنا كان اإلمام الشهيد أحمد ياسين يستمد قوته من إيمانه              

 فكان يصر على الحق وعلى نشر الدعوة في كل نقطة من فلسطين             ،األكـيد علـى مـا آمن به       

األرض المباركة فكنا نجده يجوب أنحاء البالد طوالً وعرضاً من أجل نشر الفكرة اإلسالمية ولم               

في كل مرة   حتى إنه سجن أكثر من مرة وكان يخرج من سجنه           . .يثـنه مرضه عن هذه الدعوة     

 ..أشد قوة وأصلب عوداً

وأذكر هنا عندما كان في جلسة المحاكمة واليهود من حوله مدججين بالسالح والقوة من               

 فلم تُِخفْ هذه المظاهر     ،حول القضاة الذين تأهبوا للشيخ وكأنهم يريدون االنقضاض على فريستهم         

حمد اهللا وأثنى عليه الخير كله       ف ،الشـيخ الجلـيل وطلب من القاضي أن يتكلم قبل النطق بالحكم           

 ثم شرع يبين ظلم اليهود مقارنةً بعدل اإلسالم والمسلمين في زمن            ،وصـلَّى علـى نبيـنا محمد      

 ثم ذكر أنه على مر التاريخ لم يظلم اليهود في دولة اإلسالم             ،الخالفـة الراشدة خاصة مع اليهود     

ود محافظته على المسلمين وممتلكاتهم     الراشـدة رغـم أنهم كانوا ضعافاً فحافظ اإلسالم على اليه          

 )..كما تقدم(وأعراضهم 

 الحاكم هو اهللا    :قال! وعـندما سـئل الشيخ الجليل بعد صدور الحكم عليه عن شعوره ؟             

 !!تعالى وكلُّ شيء عنده بمقدار 

 كيف ذلك وهو    ، وال على عزيمته وإرادته    ،ولم تؤثر هذه المحنة على هذا الجبل الشامخ        

وقد وجدنا الشيخ قد تجرد من الدنيا وشهواتها        !  باهللا تعالى الواثق بعدله عز وجل ؟       الرجل المؤمن 

 ..وأقبل على اهللا تعالى أجمل إقبال

 – رحمه اهللا    –وأذكـر من الواقف التي تُعد للشيخ في هذا السياق أن الرئيس أبا عمار                

 وإقامة منزٍل   ،لمغطّى باألسبست كان قد أرسل وفداً من المهندسين من أجل هدم بيت الشيخ القديم ا            

 فعندما جاء الوفد وعاين المكان وطلب من أوالد الشيخ إفراغ           ،يلـيق بالشـيخ ومكانته بين الناس      

 انتظروا  :المـنزل من أجل الشروع في العمل اتصل أوالد الشيخ بي وأخبروني باألمر فقلت لهم              

 . أعرف موقف الشيخ سلفاً وكنت،حتى نتصل بالشيخ ونخبره ونأخذ منه الموافقة على ذلك

 م رفض الشيخ أي إصالح للبيت       1996وعـندما تـم االتصـال بالشيخ في سجنه عام            

 .وأخبرنا أن بيته مناسب وال يحتاج إلى إصالح رغم بساطته وقدمه
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 1997وتكرر الموقف عندما حاول بعض األخوة منه ذلك بعد خروجه من السجن عام               

 ..م رفض األمر رفضاً قاطعاً

 ولكنه كان حريصاً كل الحرص على نجاح        ،م يكن الشيخ يوماً حريصاً على هذه الدنيا       فل 

 ..دعوته وانتشارها للفوز بجنات النعيم عند اهللا تعالى

كمـا أن حـواري معـه عن الجنة وما فيها من نعيم مقيم في أيامه األخيرة واستذكاره                   

ي درجة أقل من درجته كيف يكون       الحـور العيـن وصفاتهم وسؤاله عن أهل الشهيد إذا كانوا ف           

لدليل على طلب الشيخ    ! في هذا الحوار الذي استمر أكثر من ساعتين بعد منتصف الليل            ! األمر ؟ 

 ..لآلخرة وانتظارها بفارغ الصبر

فهي جملته المشهورة وقد سمعها الكثير من       " نحن طالب شهادة     " :وكثيراً ما كان يقول    

 .الناس عبر وسائل اإلعالم
 

 : األخوة والتآلف مع الدعاة والتنسيق معهم:طلب الثالثالم

 التجمع على   ." ووحدة األخوة تؤلف بينهم      ،ووحدة القلوب تجمعهم   " :قـال اإلمام الشهيد    

 ِإنَّما الْمْؤِمنُون ِإخْوةٌ      : قال تعالى  ،أساس رابطة العقيدة واإليمان هو خير تجمع على األرض        
 فهم يدعون   ،ع الدعاة ويؤلف بينهم هو اتحادهم في العقيدة والدعوة إليها          لذلك فإن أهم ما يجم     )45(

 ، وينهجون منهجاً واحداً     ، ويعبدون إلهاً واحداً ويريدون جمع الناس في أمة واحدة         ،إلى دين واحد  

 وتطبيق منهج اهللا القويم ولهذا يعملون ويتعاونون للوصول إلى ،همهـم اتـباع الـناس لهذا الدين     

 ..يلهدفهم النب

 فالعمل الدعوي من  ،) )46 وتَعاو�ُوا علَى الْبِر والتَّقْوى وال تَعاو�ُوا علَى اإلِثْمِ والْعدوانِ            :قـال تعالى   

 ..أعظم أوجه البر الذي يتطلب التعاون والتشاور والتناصح

 ،الدين النصيحة ":  وقـد قـال رسول اهللا  ،) )47 وأَمـرهم شـورى بيـنهم       :قـال تعـالى    

 .)48(" وألئمة المسلمين وعامتهم، ولرسوله، ولكتابه، هللا:لمن ؟ قال:قالوا

فأي عمل مبني على األخوة الصادقة والمحبة النابعة من القلب فهو عمل ناجح ومتميز                

  ويدفع الشرور  ،كما أن العمل بهذا األدب الدعوي يعمق المحبة بين الدعاة ويؤلف بين قلوبهم              

 كما من شأنه تعميق االستفادة من التجارب        ، ويعالج إعجاب كل ذي رأي برأيه      ،والشحناء عنهم 

ووضع الخطط والمناهج السليمة من أجل االستفادة من الوسائل المعاصرة والتجارب           . .الشخصية

 ..الشخصية في نشر الدعوة اإلسالمية
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تخطيط السليم والنجاح الباهر    فالـتآلف مع الدعاة والتنسيق بينهم أمر مهم يصدر عنه ال           

 اضطربت ، وحيـن أغفل المسلمون التخطيط والتنسيق وغفلوا عن أهميته        ،فـي مجـال الدعـوة     

 .)49( وتمكن منهم أعداؤهم فحاكوا لهم من الخطط ما أعجزهم ، وتعثرت خطاهم،دعوتهم

جال   والتخبط واالرت  ،وقـابل المسـلمون تخطيط األعداء بنوع من ردود األفعال الفردية           

 مما جعل الحاجة كبيرة للتنسيق      ، وتكررت في حياة الدعاة والعاملين     ،فكـثرت األخطـاء الدعوية    

وال بأس هنا من وضع بعض      . .واإلعـداد والتخطـيط المبنـي على المحبة واألخوة بين الدعاة          

  :الضوابط للتخطيط الدعوي حتى يؤدي وظيفته على الوجه األفضل

 هم أهل االختصاص والكفاءات العلمية والعملية في        :له وأه ،أن يكـون التخطـيط من أهله       -1

 .مختلف جوانب الحياة

 بأن يجتمع معظم الدعاة من علماء       ، بعيداً عن التفردات الشخصية    :أن يكون التخطيط جماعياً    -2

 ويختاروا نخبة منهم للتفرغ لهذه المهمة وهم        ،ومفكريـن فـي مخـتلف المجاالت الدعوية       

 . ليضعوا الخطط الالزمة،هميمدونها بآرائهم واقتراحات

 ، وينظر فيه إلى المستقبل    ، فال يبنى على ردود األفعال والعواطف      :أن يكون التخطيط متعقالً    -3

 .بعيداً عن اآلنية والتعجل

 فال انسياق مع الواجبات مع      ، يحقق انسجاماً بين الواجبات واإلمكانات     :أن يكـون مـتوازناً     -4

 .د اإلمكانات المحدودة وجموداً عليها وال وقوفاً عن،الغفلة عن اإلمكانات

 ومقتبساً من منهج القرآن     ، فال يخالف حكماً شرعياً    ،أن يكـون منضـبطاً باألحكام الشرعية       -5

 ،إلى غير ذلك من ضوابط يلحظها العاملون      . . فـإن القـرآن يهدي للتي هي أقوم        ،والسـنة 

 .)50(ويؤكدها الواقع المؤلم 

ن قد والى هذا الجانب العناية الكبيرة بل كانت         ومـن هـنا وجدنـا أن اإلمام الشهيد كا         

 وطلب منهم   ، وكلما التقى بهم وجه إليهم النصيحة      ، فقد كان محباً إلخوانه الدعاة     ،مصدر اهتمامه 

 فكنت أنا شخصياً عندما أزوره ومعي بعض المشايخ أوالً يقابلنا بابتسامته            ،كذلـك أن ينصـحوه    

 .تكريماً واحتراماً للعلم الذي يحلمونه" سيادنا العلماءأهالً بأ ":المعهودة مرحباً بنا قائالً

 بل يدخل مباشرة مبادراً لنا بالسؤال عن الدعوة         ،وعندما كنا نجلس عنده لم يضيع الوقت      

 ..وحالنا معها

 وأذكر حينها أنه بادرنا     ،ولقد زرته مرة أنا والدكتور نافذ حماد أول خروجه من السجن          

 كم درساً يعطي أحدكم في : قال، الوضع جيد، الحمد هللا:قلنا له ! ؟ كـيف أنتم والدروس  :قـائالً 

 ما المانع أن يكون لكل شيخ منكم درساً في ، هذا ال يكفي: قال. درسين تقريباً:األسبوع ؟ قلنا له 
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 يستطيع الواحد منكم أن يقوم عقب       : قال ،! بلى   :قلنا! أال تصلّون في المسجد جماعة ؟     ! الـيوم ؟  

 ،أو يقدم نصيحة للمسلمين   . .العشاء من كل يوم فيقرأ حديثاً أو آية ثم يشرح ذلك          صالة العصر أو    

 !!وأنتم بذلك تزكون علمكم . .فالناس بحاجة إلينا كدعاة وإلى العلم الشرعي

وأذكر أنه كرر ذلك أمامي     . .وكان في كثير من األحيان ينصح المشايخ بهذه النصيحة        

 ..تذة والمشايخ والدعاةمع كثير من األسا

 بل  ،ثم إن الشيخ كان حريصاً على االجتماع بالمشايخ والدعاة والحديث في أمر الدعوة            

 . .ويطلب من المشايخ والدعاة عقد اللقاءات والتفكير من أجل نشر الدعوة. .كان يحثنا على ذلك

ماء فلسطين  ولقد طلب مني أن أتحدث إلى األخوة المشايخ من أجل تفعيل دور رابطة عل             

 وذلك من أجل نشر الدعوة والقيام بأعبائها والتخطيط لها والتنسيق بين العلماء والدعاة     ،فـي غزة  

 ..العاملين

وقـد حصل ذلك بناءاً على رغبته وإصراره وكان من الداعمين للرابطة علمياً ومعنوياً              

 ..ومادياً

رابطة وتخرج في رمضان    وقـد دعـم مشروعاً إلعداد الدعاة وقد نُفِّذ بفضل اهللا في ال            

 .هـ عدد من الدعاة في هذا المشروع1425الماضي 

وقـد أسـس لجاناً للدعوة والتربية في حركة اإلخوان المسلمين في غزة من أجل وضع             

 .الخطط والبرامج الدعوية المدروسة ونشرها بين الدعاة

راسة العلوم  وكـان اإلمـام الشهيد قد ساهم في إرسال البعثات إلى السعودية وغيرها لد             

 .الشرعية ولدعم الجانب الدعوي في غزة فكان لذلك عظيم األثر في الصحوة اإلسالمية المباركة             

وقد ساهم اإلمام الشهيد في تأسيس الجامعة اإلسالمية بغزة التي كان لها أيضاً أثر واضح في هذه                 

 ..رك كما ساهمت في إرساء دعائم الدعوة اإلسالمية في هذا البلد المبا،الصحوة

 . وجعلها في ميزان حسناته،فبارك اهللا في جهوده الطيبة

 وهو لم يغب عن بال اإلمام       ،وهـناك أمـر مهـم ينبغي أن نذكره وأال يغيب عن بالنا            

 ويجب على الحركة اإلسالمية أو القائمين على        ، وهـو أن الدعوة تحتاج إلى متفرغين       :الشـهيد 

 وإذا لم يتيسر فإنه يجب على كل        ،ا المجال أمـور المسـلمين أن يخصصوا جزءاً من المال لهذ         

 .كاسب من المؤمنين أن يخصص جزءاً من ماله وكسبه لهذا العمل

 كما هو الحال في معظم بالد المسلمين أو معتمدة على           ،أمـا إذا بقيـت الدعوة مضيعة      

 !!  فلنعلم أننا ال نكون قد صنعنا شيئاً لعقيدتنا وديننا ،فضالت أوقات بعض العاملين
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 –ولقـد أدرك اإلمام الشهيد هذا األمر فقام بتفريغ عدد من الدعاة للعمل في هذا الميدان                 

 فلقد رآني الشيخ وأنا ، وكنـت أنا حين تخرجت قد استفدت من هذه الفرصة     –حسـب المتيسـر     

 ومكثت مدة ثالثة أشهر على      ، فطلب مني التفرغ للدعوة مقابل بدل مالي       ،أبحـث عن عمل مهني    

 وكنت أقدم تقريراً شفوياً للشيخ عن       ،نا أتنقل بين المساجد إلعطاء الدروس والمواعظ      هذا الحال وأ  

 .الدعوة واألعمال التي أقوم بها
 

 : الشعور بالمسئولية تجاه الناس واالهتمام بهم:المطلب الرابع

إن ." .همهم إنقاذ الناس من النار بالكلمة الطيبة       " :قـال اإلمام الشهيد عن حملة الرسالة      

 ، فالسلوك ال ينفصل عن دائرة الفكر واالعتقاد       ،وك اإلنسان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفكره وعقيدته      سل

فعـندما يعلـم الداعـية المسلم عظم المسئولية تجاه المجتمع والناس فإن ذلك يورثه عمالً دؤوباً                 

ن أن جزاءه عند ربه      دون أن ينتظر من أحد جزاءً  أو شكوراً وإنما يعلم علم اليقي             ،واهتماماً بالغاً 

 وأن تكون كلمة اهللا     ، وتعبيدهم هللا تعالى   ، فإن هم الداعية األول إنقاذ الناس وإصالحهم       ،سـبحانه 

ألنه ؛   فليس همه المال وال الجاه وال السلطان والمنصب        ، وأن يكـون الدين كله هللا      ،هـي العلـيا   

 .))51 يعونِأَنِ اعبدوا اللَّه واتَّقُوه وأَطِ :مكلف بمهمة محددة

ال إله  (: وعنوانهـا،) )52 مـا أُرِيد مِنهم مِن رِزْقٍ وما أُرِيد أَن يطْعِمونِ        :وعـنده رسالة طابعها   

وإِ�َّك لَعلَى    : يوزعها في كل قلب    ،)53(  اعـبدوا اللَّـه مـا لَكُـم مِن إِلَهٍ غَيره           ) إال اهللا محمـد رسول اهللا     
 .) )54 عظِيمٍ خلُقٍ

 فيقوم بالدرس   ، فيهتم بهم أيما اهتمام    ،ولذلـك يحـس بالمسئولية الشخصية تجاه الناس       

 ويستغل كل ما يستطيع من وقته       ،والمحاضرة والخطبة والندوة والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة      

في بناء   فيساهم   ، يفعل كل ما بوسعه من أجل نشر دعوته ودينه         ،مـن أجـل هذه الغاية العظيمة      

 والكتب  ، والمطوية المفيدة  ، ينشر الشريط اإلسالمي   ، ومراكز تحفيظ القرآن   ، والمدارس ،المساجد

كل ذلك من أجل نشر هذا الدين وتعبيد الناس هللا          ؛  إلى غير ذلك من الوسائل الدعوية     . .والنشرات

 . وإنقاذهم من براثن الشرك والكفر والضالل واالنحراف،رب العالمين

 كل وقته مسخر لخدمة هذا الدين واألعمال الصالحة         ،يس لديه وقت وال فراغ    فالداعية ل 

 وكل ثانية من وقته     ، فكل دقيقة من عمره حسنات     ،التـي تعـود على اإلنسان بالنفع والخير دائماً        

 وال ، فهو ال ينسى دعوته،فهو ال ينسى الناس أبداً ألنهم عدته فبدعوتهم يتقرب إلى اهللا        . .قـربات 
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 فليبع وقته ودمه ودموعه     ، بل هو الحق   ،ة أن يضحي يوقته ونفسه في سبيل مواله       حـرج للداعي  

 .) )55 وإِ�َّك لَتَعلَم ما �ُرِيد  : ونهاره، وليله،وكتبه وأوراقه

 بل مارس ذلك عملياً فكان جّل       ،ولذلـك أدرك اإلمام الشهيد هذه الحقيقة بكلماته الرقيقة        

 إما في الدعوة إلى اهللا المباشرة عن طريق الدروس          ،المسلمينوقـته يقضـيه في اهتمامه بأمور        

 والجميع  ،والمواعـظ والخطب والندوات والنصائح وغيرها أو عن طريق مساعدة الناس المادية           

 أو صاحب ،يعلـم أن بيـت الشيخ كان مفتوحاً لجميع المحتاجين ولم يرد أحداً قدم إلى بابه سائالً        

 أو الوقوف بجانب الناس ومساعدتهم معنوياً واجتماعياً من         ،اجته إال وقد أعطاه ولبى ح     ،حاجـة 

 ويشاركهم  ، فيشارك الناس إذا دعوه إلى أفراحهم      ،خالل المشاركة في المناسبات السارة والحزينة     

 سواء  ، ويذهب إلى تعزية أهاليهم وأهالي الموتى      ، فكان يشارك في أعراس الشهداء     ،في أحزانهم 

 .كان يعرفهم أو ال يعرفهم

خاصة أولئك الذين يذهبون إلى بيته لفض النزاع        ؛  كمـا كـان الشيخ يحل مشاكل الناس       

 الشيخ أبو هاني    : وأحياناً كان يرسلهم إلى من يحّل لهم النزاع مثـل         ، فلم يرد الشيخ أحداً    ،بينهـم

 .. والشيخ رضوان النخالة وغيرهم، والشيخ أبو موسى الديري،عبد العال

 ومراكز تحفيظ   ،يد بهذه األعمال بل كان يساهم في بناء المساجد        ولـم يكتف اإلمام الشه    

. . وحتى المعاهد والجامعات   ، ورياض األطفال  ، والمدارس ، والجمعيات الخيرية  ،القـرآن الكريم  

 . وتعبيدهم هللا رب العالمين،كل ذلك من أجل خدمة الناس وتعليمهم دينهم

جد في قطاع غزة مثل المسجد الشمالي       فقد عمل اإلمام الشهيد على بناء الكثير من المسا        

 ومسجد اإلصالح   ، ومسجد المجمع اإلسالمي   ،)المسـمى اآلن بمسـجد الشـهيد أحمـد ياسين         (

 .بالشجاعية وغيرها

وقد ساهم الشيخ في تأسيس دار القرآن الكريم والسنة التي أصبح لها اآلن أكثر من مائة                

 أكثر من عشرة آالف طالب وطالبة القرآن        وخمسين مركزاً للتحفيظ في أنحاء القطاع يحفظ فيها       

 كمـا سـاهم في تأسيس مراكز كثيرة في المجمع اإلسالمي وجمعية الشابات المسلمات              ،الكـريم 

 .وغيرها

 والجمعية اإلسالمية   ، المجمع اإلسالمي  :كمـا أسـس كثيراً من الجمعيات الخيرية مثل        

 . وغيرها،وجمعية الشابات المسلمات

 ،سالمية النموذجية كمدارس دار األرقم النموذجية للبنين والبنات       وكذا أسس المدارس اإل   

 مثل كلية المجتمع التابعة للجامعة اإلسالمية  وحتى الجامعة          :والمعاهد. .ورياض األطفال الكثيرة  
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اإلسالمية كان من المؤسسين والمشجعين إلقامتها ودعمها بكل قوة حتى كانت نبراساً للعلم ونوراً              

 ..ليس في غزة فحسب بل في جميع أنحاء قطاع غزة؛  ومصدراً للدعوة اإلسالميةللعلماء ومشعاً

 في  : قال ،وهو رفيق درب الشيخ المجاهد    ) أبوحسن(ولقـد حدثنـي الشيخ محمد شمعة        

 ، وقد أسس نشاطاً حركياً ودعوياً للشباب المسلم       ،أوائل السبعينات كان الشيخ إماماً لمسجد العباس      

لشباب في المسجد فاقترح الشيخ جمع مبالغ مادية من الدعاة لتأسيس مكتبة            وأراد حينها أن يجمع ا    

 فجمع مبلغاً من المال واشترى كتباً وقصصاً مسلية ومفيدة وأسس مكتبة            ،ثقافية في مسجد العباس   

 وبذلك كسب وجود    ، فكان الشباب يرتادون المكتبة باستمرار     ،مسـجد العـباس الموجـودة اآلن      

 .لمسجد ومن ثم التزامهم بهذا الدينالشباب وترددهم على ا
 

 : الحكمة في األسلوب والموعظة الحسنة:المطلب الخامس

"  والموعظة الحسنة    ،همهم إنقاذ الناس من النار بالكلمة الطيبة       " :قـال اإلمـام الشهيد    

 في حين أن الِغلظة     ،الدعـوة بالحكمـة والموعظة الحسنة تجعل المدعو يقف مباشرةً أمام الدعوة           

 وكما يضع أعداء اإلسالم العقبات في طريق الدعوة فقد          ،عـل المدعـو في حجاب عن الدعوة       تج

 وقصر  ، عقبات يتسبب فيها سوء تصرفه وغلظته وضيق صدره        – وهو ال يدري     –يضع المسلم   

 " :يقول الفخر الرازي  . . والداعـية الناجح هو الذي ال يفقد صوابه واتزانه مهما حصل           ،نظـره 

 والمقصود من ذكر  ،إلى المذهب والمقالة ال بد أن تكون مبنية على حجة وبينة          واعلـم أن الدعوة     

 وإما أن يكون المقصود إلزام      ،الحجة إما تقرير ذلك المذهب أو ذلك االعتقاد في قلوب المستمعين          

 .)56(" الخصم وإفحامه 

ف  واللين تلط  ،فالواجـب علـى الداعـية أن يخاطب المدعوين باللين ال بالغلظة والشدة            

 وليس في التساهل في     ، وتخير ألحب األسماء إليه وأقرب األساليب إلى قلبه        ،بـالمدعو ورفق به   

 وال في السكوت على المنكرات فالمؤمن       ، وال في مجاراة أهل الباطل على باطلهم       ،أحكام الشرع 

 ..على كل حال ال يخشى إال اهللا وال يرجو إال ثوابه

 فإذا كان األمر    ، أن يدعو فرعون الطاغية باللين     فـاهللا تعالى قد أمر موسى عليه السالم       

اذْهب أَ�ْت وأَخوكَ بِآياتِي وال تَنِيـا   :قال تعالى. . كان من باب أولى دعوة الكل باللين والحكمة     ،كذلـك 
 ..) )57ذَكَّر أَو يخْشى  فَقُوال لَه قَوالً لَيناً لَعلَّه يتَ\ اذْهبا إِلَى فِرعون إِ�َّه طَغَى \فـِي ذِكْرِي 

ادع  :قال تعالى . . بأن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة     وقـد أمـر اهللا تعالى نبيـه      
 نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س )58(. 
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 يختار لمن يدعوهم األسلوب الحسن      ،لوب دعوته فعلـى الداعية أن يكون حكيماً في أس       

يؤتِـي    :قال تعالى . . فالحكيم هو من يحسن التعامل واالختيار      ، ويضع كل أسلوب محله    ،المناسب
 .))59 الْحِكْمةَ من يشاء ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيراً كَثِرياً

 

  :ومن مظاهر أسلوب الحكمة في الدعوة

 كأن يقدم أمور    ، وتقديم األهم على المهم فذلك من أهم مظاهر الحكمة         ،ترتيـب األولويـات    -1

 ، ويقدم الفروض على المندوبات والنوافل     ،العقـائد علـى غـيرها مـن العبادات واألخالق         

 ويقدم  ، والمصالح العامة على المصالح الخاصة عند التعارض       ،والمحرمات على المكروهات  

 ..)60( وهكذا ، ودرء المفاسد على جلب المصالح،ات والتحسيناتالضرورات على الحاجي

 ثم  ، فقد بدأ بتأسيس العقائد    ،    ويـدل علـى ذلك واقع الدعوة اإلسالمية في عصر الرسول            

 وكيف علمه   ،وانظر إلى حديث معاذ رضي اهللا عنه      . .انـتقل إلـى بيان الشريعة واألحكام      

 ..)61( وهكذا ، ثم بالزكاة، أن يبدأ باإليمان ثم بالصالةالرسول 

 ، فيجب التفريق بين حالة الضعف وحالة القوة       ،مناسبة المنهج لألحوال واألعمار والمستويات     -2

 كما أنه من الحكمة     ، أو حالة عموم البلوى بالشيء وغيرها      ،وبيـن حالة السلم وحالة الحرب     

 والحاكم  ،عدو والصديق  وال ، والعالم والجاهل  ، والمرأة والرجل  ،التفريق بين الكبير والصغير   

 .. إلى غير ذلك،والمحكوم

 – قال ابن الزبير    –يا عائشة لوال قومك حديث عهدهم        " :ففي الحديـث قـال رسول اهللا      

 .)62(" وباب يخرجون، باب يدخل الناس: فجعلت لها بابين، لنقضـت الكعبة،بكفر

 فالبد من اختيار    ،مناسبةاختـيار المـنهج المناسـب لتطبيقه في الموقف المناسب والحالة ال            -3

 والمنهج الحسي للموقف    ، والمنهج العقلي للموقف الجدلي    ،المـنهج العاطفي للموقف العاطفي    

 كالً من المنهج العاطفي والمنهج العقلي معاً مع         فقـد استخدم النبي     . .التجريبـي وهكـذا   

أمامة رضي اهللا    فقد أخرج اإلمام أحمد في مسنده عن أبي          ،الشـاب الذي جاء يستأذنه بالزنا     

 فأقبل عليه القوم    ، فقال يا رسول اهللا ائذن لي بالزنا        إن فتى شاباً أتى الرسول       : قال ،عـنه 

 ال  : أتحبه ألمك ؟ قال    : قال ،فدنا منه قريباً فجلس   " ادنه   " : فقال ، مه مه  : وقـالوا  ،فزجـروه 

 ال : أفتحبه البنتك ؟ قال: قال، وال الناس يحبونه ألمهاتهم  : قال ، جعلنــي اهللا فـداءك     ،واهللا

 ال واهللا : أفتحبه ُألختـك ؟ قال: قال. وال الناس يحبونه لبناتهم : قال ،واهللا جعلنـي اهللا فداءك    

 ال واهللا   : أفتحبه لعمتك ؟ قال    : قال . وال الناس يحبونه ألخواتهم    : قـال  ،جعلنـي اهللا فـداءك    

 ال واهللا جعلني    :فتحبه لخالتك ؟ قال    أ : قال ، وال الناس يحبونه لعماتهم    : قال ،جعلني اهللا فداءك  
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 ،اللهم اغفر ذنبه " : وقال، فوضع يده عليه: قال. وال الناس يحبونه لخاالتهم  :قـال ،اهللا فداءك 

 .)63(" فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء "  وحصن فرجه ،وطهر قلبه

المناسب لكل   فالحكمة تقتضي اختيار الشكل      ،اختـيار الشـكل المناسـب للموقف المناسب        -4

 وما يقال في الشدة غير ما       ، فما يقال في األفراح يختلـف عمـا يقال في األتراح         ،موقـف 

 ومن  ، يستخدم معه أسلوب الترغيب والرجاء     : فمن غلب عليه الخوف مثالً     ،يقال في الرخاء  

 .. يستخدم معه أسلوب الترهيب والتحذير وهكذا،غلب عليه الرجاء واألمل

 ، في الجهر بالدعوة عن أسلوبه حال االختفاء في دار األرقم          نبي  وقـد اخـتلف أسلوب ال     

 ..وموقفه في غزواته عن موقفه يوم صلح الحديبية وهكذا

 ثم  ، ثم استعمال اليد   ، ثم التعنيف  ، ثم الوعظ  ، التعريف : وهي ،اعـتماد مراتـب االحتسـاب      -5

 ..)64( ثم الضرب ،التهديد

 : وقال  ،) )65شـوزَهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضَاجِعِ واضْرِبوهن         واللَّـاتِي تَخَـافُون     ُ�  :قـال تعالـى   

 وذلك  ، فإن لم يستطع فبقلبه    ، فإن لم يستطع فبلسانه    ،مـن رأى مـنكم مـنكراً فليغيره بيده        "

 .)66("أضعف اإليمان

مل الدعوي   فأسلوب الع  ،مـراعاة اخـتالف الظروف واألحوال الدعوية الفردية والجماعية         -6

 فمثالً يختلف األسلوب    ، ومن حال إلى حال    ، ومن دولة إلى دولة    ،يختلف من مكان إلى مكان    

فإن من الحكمة   ؛  عنه في دولة غير مسلمة أو محاربة      " مسالمة  " الدعوي في دولة مسلمة أو      

 وكذا  ،العمـل فـي الدولـة المسلمة أو المسالمة من خالل المؤسسات الرسمية القائمة فيها              

 وال يحسن العمل فيها من خالل المؤسسات        ،ؤسسـات الشـعبية التي تقرها وتعترف بها       الم

 أو  ، التي قد يصلح العمل من خاللها في الدول غير اإلسالمية          ،األخـرى والتنظيمات السرية   

 .المحاِربة للدعوة اإلسالمية

من أجل  اسـتعمال الداعية كل وسيلة مباحة متيسرة في عصره أياً كان مصدرها وصانعها               -7

ألن للوسائل حكم   ؛   واجتناب كل وسيلة محرمة أو مكروهة      ،نشـر دعوتـه وتحقـيق غايته      

 والترقي بالوسيلة الدعوية لتكون     ، والغايـة ال تبرر الوسيلة في الدعوة اإلسالمية        ،الغايـات 

 مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ      وأَعِـدوا لَهـم ما استَطَعتُم       :قال تعالى . . ومتفوقة على وسائل العدو    ،مكافئة للدعوة 
             كُـمودعاللَّـهِ و وـدبِـهِ ع ونهِـبلِ تُرالْخَـي)67(.     متفوقة على   ،وإرهاب العدو يكون بوسيلة مكافئة للمهمة 

 ..)68(ما عند العدو
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والمالحـظ أن اإلمـام أحمد ياسين كان حكيماً في دعوته استعمل كافة الوسائل المتاحة               

 والدعوة السرية   ، فقد استعمل الدعوة الفردية والدعوة الجماعية      ،ه الدعوة والمـباحة لنشـر هـذ     

 فما كان يعرض عليه     ، وساهم في إيجاد المؤسسات في فلسطين وفي الخارج        ،والدعـوة الجهرية  

من عمل يراه في مصلحة الدعوة اإلسالمية وخدمتها وتقدمها إال كان يوافق عليه ويدعمه حسب               

م في دعم المؤسسات الخيرية والدعوية والتعليمية والدينية في غزة بل في            فها هو يساه  ؛  إمكاناته

 بل كان في كثير من األحيان يساعد األخوة الفلسطينيين الذين يخرجون للتعلم             ،كل أنحاء فلسطين  

 وأحياناً ،فـي أوروبا وغيرها إلقامة المساجد والمؤسسات الدعوية وذلك بالتزكية والدعم المعنوي   

 م في   1948 كما أنه ساعد األخوة أبناء الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام             ،يالدعم الماد 

وكان قد زارهم في السبعينات أكثر من مرة         ،بـناء مؤسسات دعوية ونشر الدعوة بكافة وسائلها       

 .وشاركهم في افتتاح كثير من المساجد والمؤسسات الدعوية

في نشر الدعوة اإلسالمية في مجتمعه      هـذا باإلضـافة إلى حكمة وحنكة اإلمام الشيخ          

 إلى كثير من المساجد في أنحاء متفرقة من قطاع غزة           – رغم شلله    – فكان يذهب    ،الغزي بالذات 

 وكثيراً ما كان الناس يجتمعون عليه ويلتفون حوله         ،يدعوهـم فـيها ويعلم الناس الخير ويوجههم       

 ..جابات شافية ووافيةليسألوه عن كثير من القضايا الخافية عليهم فيفيدهم بإ

وقـد حدثني أنه في إحدى المحافل كان يلقي درساً فإذا برجل من الشيوعيين يقف أمامه                

!  هل يستطيع ربك أن يخرجني من ملِكه ؟        ، يا شيخ أحمد   : قائالً – يـريد إحـراجه أمام الناس        –

 لو طلبت منك أن : وأجابه بحكمته وخبرته في الناس قائالً له ،فـنظر إلـيه الشيخ مبتسماً كعادته  

 إذا أردت   :قال الشيخ ! فنظر الرجل متعجباً من إجابة الشيخ       ! تخلع جميع ثيابك اآلن فماذا تفعل ؟      

 هل تستطيع أن    :قال الشيخ !  ما دخل المالبس هنا ؟     :فنظر الرجل قائالً  !! أن أجيبك فاخلع ثيابك     

اهللا تعالى هل يستطيع أو ال       ال يقال عن     :فأجابه الشيخ !!  نعم ولكن    :قال الرجل ! تفعـل ذلـك ؟    

 . وال يعقل في هذا الوجود شيء خارج عن ملك اهللا          ، ألن اهللا تعالى على كل شيء قدير       ،يستطيع

 – رحمه اهللا تعالى    – فهـذا الموقف يدل على حكمة الشيخ         ،وأخـذ يعظـه ويعـظ الحاضـرين       

ابه بإجابة منطقية    ولكنه أج  ،وموعظـته الحسنة فلم يعنِّف الرجل أو يزجره رغم علمه بمقصوده          

 .مقنعة حتى يستفيد جميع الحضور
 

 

 : التخلق باألخالق الحسنة والفاضلة:المطلب السادس
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 والمعاملة  ، والموعظة الحسنة  ،همهم إنقاذ الناس من النار بالكلمة الطيبة       " :قـال اإلمام  

لصدق واألمانة  طريقهم البذل والعطاء وا   .. . الرفق والحنان والعطف ومد يد المساعدة      :العالية من 

 ."والعفاف والعاقبة للمتقين 

 وقد سبق أن    ،هـذه أبـرز الصـفات األخالقية التي ينبغي أن يتمثل بها الداعية المسلم             

 وأما  ،تحدثـت عن الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية ويتحلى بها              

يز الداعية هو القدوة الحسنة فإن أراد        فإن أهم ما يم    ،المعاملـة العالـية فهـي أصل في الداعية        

الداعـية أن يكون ممن يقتَدى بهم ويسمع لكالمهم ودعوتهم فعليه التخلق باألخالق الفاضلة ليكون      

ألن عـيون الناس متفتحة جداً على الداعية فأقل زلة تعتبر كبيرة في             ؛  قـدوة حسـنة لآلخريـن     

السوداء مهما صغرت وعليه أن يتحلى       فهـو كالـثوب األبيض الذي تظهر فيه النقطة           ،نظـرهم 

 ولقد اهتم اإلسالم بغرس القيم      ، ويتخلق بخلق اإلسالم العظيم    ،بالمعاملـة الحسنة مع الناس جميعاً     

 وقد أمر اهللا تعالى خاتم أنبيائه ورسله أن يقتدي          ،الفاضـلة في شخصية المسلم فضالً عن الداعية       

ذكر ثمانية عشر نبياً منهم إبراهيم ونوح ولوط عليهم         بأجيال األنبياء السابقين فقال تعالى بعد أن        

 أُولَـئِك الَّذِيـن آتَيـناهم الْكِـتَاب والْحكْم والنبوة فَإِن يكْفُر بِها هؤالءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوماً لَيسوا بِها بِكَافِرِين                السالم جميعاً   
 .) )69اللَّه فَبِهداهم اقْتَدِه  أُولَئِك الَّذِين هدى \

كان خلقه  "  كما تقول عائشة رضي اهللا عنها عندما سئلت عن خلقه            حـتى كان النبي     

 .)70("القرآن

َبِما   : وقال تعالى،) )71 وإِ�َّـك لَعلَـى خلُقٍ عظِيمٍ    :وقد أثنى عليه رب العالمين بقوله تعالى 
اللَّهِ لِن ةٍ مِنمحرِرفِي الْأَم مهاوِرشو ملَه تَغْفِراسو مهنع ففَاع لِكوح فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا�ْفَضُّوا مِن تكُن لَوو ملَه ت)72(. 

 وكانوا هم قدوة لمن بعدهم      ،ولقـد اقتدى به أصحابه رضي اهللا عنه كبارهم وصغارهم         

ه وأخالقه بأقوالهم وأفعالهم وأخالقهم في اإليمان والعبـادة        حـتى نقلـوا عنه جميع أقواله وأفعال       

 ، واقتدى التابعون بالصحابة    فاقتدى الصحابة بالرسول     ، وفي كل شيء   ،والسـلوك والمعاملـة   

وهكـذا أخـذ يقـتدي الالحقون من الصالحين بالسابقين من الصالحين إلى يومنا هذا وإلى قيام                 

 .الساعة

 األسوة الحسنة فهو خير من اقتدي        من شخصية النبي     فيجـب على الدعاة أن يتخذوا     

 وأن يـتحلوا باألخالق الفاضلة التي تميزهم عن غيرهم وتبرز شخصيتهم المؤثرة في واقع               ،بـه 

فإن الرفق  . . الرفق والحنان والعطف ومد يد العون للناس جميعاً        : والتي منها  ،المسلمين وغيرهم 
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 إذ إنه ال يتوسل     ، فالداعية هو المتقدم بهذه الصفات     ،نتهوالحـنان والعطف ما خالطت شيئاً إال زا       

لدفـع اآلخريـن إلـى قبول الحق الذي يدعو إليه بالوسائل الخاطئة كاستعمال القسوة والخشونة                

 بل الرحمة والرفق    ،ألن اسـتقرار اإليمـان باهللا في القلوب ليس بهذه الوسائل قطعاً           ؛  واإلكـراه 

 ،ميع في الدعوة واإلرشاد فهي تلين القلوب وترقق الوجدان        والحـنان والعطف ومد يد العون للج      

 فالداعية يدفع   ، والحق الذي يأتي به    ،وتجعلهمـا تستأنسـان وتتهيآن بقبول اإليمان باهللا ورسوله        

 فكل من يتعرف    ، فيحيطه بعلمه ويجذبه إليه بأخالقه وفضائله      ،مخاطـبه إلـى التصديق باإلقناع     

 .. لشخصيٍة مشتملة على الفضائل يشاهد نموذجاً،ويشاهد الداعية

 في تعامله مع اآلخرين فرغم ما فعلته به قريش من           وهكـذا كـان رسـولنا وقدوتنا        

 ورشقوه بالحجارة ووضعوا القاذورات على رأسه الشريف وهو في          ،مضايقات وتعذيب ألصحابه  

ملك قائالً   وهو خارج منها جاءه ال     ،بل طردوه من مكة   . . ووضعوا األشواك في طريقه    ،الصـالة 

 " :فرد عليه الرؤوف الرحيم عليه الصالة والسالم بقوله       " إن شئت أطبق عليهم األخشبين       " :لـه 

 في ساحة المعركة     وقولـه   )73(" أرجو أن يخرج من أصالبهم من يعبد اهللا وال يشرك به شيئاً             

غفر لقومي فإنهم ال    اللهم ا  " :يوم أحد وقد شُج في رأسه وانكسرت رباعيته ونزف وجهه الشريف          

 .)74(" يعلمون 

 مثل  ،كمـا أن هناك بعض الصفات األساسية التي ينبغي أن تكون شاخصة في الداعية             

فالبذل والعطاء  . .الـبذل والعطاء والكرم والصدق واألمانة والعفاف وأن يزينها بتقوى اهللا تعالى           

هي التي تُجمله وتظهره على      ف ،شـيمة الكرماء وهي صفات تكميلية ينبغي أن يتحلى بها الداعية          

وال تَجعـلْ يـدكَ مغْلُولَـةً         :قال تعالى . .أفضل صـورة أمام الناس ومعلوم أن الشح واإليمان ال يلتقيان         
 .) )75إِلَى عنقِك وال تَبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتَقْعد ملُوماً محسوراً 

 األخالق التي تجعل اإلنسان محبوباً مقبوالً عند        كما أن الصدق واألمانة والعفاف هي من      

 ، التي ينبغي أن يقتدي بهم جميع الدعاة إلى اهللا تعالى          ، وهي من أخالق األنبياء الكريمة     ،الـناس 

 .)76(كما أخبر المصطفى عليه الصالة والسالم . . والبر يهدي إلى الجنة،فالصدق يهدي إلى البر

 قال رسـول   ،بـد المؤمـن فضالً عن الداعية المبلِّغ     واألمانة والعفـاف همـا شيمة الع    

 .)77(.. " . ومن يتصبر يصبره اهللا، ومن يستغـِن يغِنه اهللا،ومن يستعفـف يعفّـه اهللا " :اهللا 

أكمل  ": قال   ، على مكارم األخالق وحثَّ على حسن الخلق       وقد أثنـى رسـول اهللا     

 .)78(" م خياركم لنسائهم  وخيارك،المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً
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أحِسن خُلقَك يا    " : معاذاً حين أرسله إلى اليمن     وكــان آخر ما أوصى به رسول اهللا         

 .)79(" معاذ بن جبل 

 ويبتعد ويتخلى عن األخالق السيئة  ،فعلـى الداعـية أن يتخلق ويتحلى باألخالق الحسنة        

 .فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلّم كما قيل؛ كلما أمكن

)80واتَّقُـوا اللَّـه ويعلِّمكُـم اللَّـه         :وعلى الداعية أن يكمل ويجمل أخالقه بتقوى اهللا لقوله تعالى         

(. 

وإن من الجميل أن نجد هذه الصفات واألخالق الطيبة في شخصية اإلمام الفاضل أحمد              

الداعية العظيم الذي  كلها أخالق قد تجمل بها هذا ، فإن الرحمة والرفق والحنان والعطف     ،ياسـين 

 فإذا ذُكرت الرحمة والرفق     ،قلَّمـا تجد في هذا الزمان مثله رجالً يتميز بكل هذه األخالق النبيلة            

 وأذكر مرة وقد كنا حوله في مجلسه إذ جاء          ،والحـنان والعطف وجدتها في شخصيته ومعامالته      

 .)تحدث( تفضل أي    :رجل محتاج من مدينة خان يونس وجلس في مجلسه فنظر إليه الشيخ قائالً            

فاغرورقت . .فنظر الرجل وبكى وأخذ يتكلم كالماً غير مفهوم مع البكاء عن حاله ووضعه السيئ             

فقال له  !  ال يوجد شيء يا شيخ :فقال الرجل!  أعطه :عيـنا الشـيخ ونظر إلى من بجانبه قائالً  

 اهللا تعود بعد أيام يا ن شاء إ:ونظر إلى المحتاج وقال له !  أعطه مما تيسر :الشـيخ بصوت عالٍ 

 !!حاج

ومـثل هذه األحداث حدث وال حرج عن الشيخ وعطفه وحنانه ورقته مع الناس وكرمه               

 وشهرته مألت اآلفاق فكان بيته قبلة المحتاجين والمرضى     ، فقد كان يساعد الجميع    ،ومساعدته لهم 

 .وكل صاحب حاجة

رحمته وعطفه ورفقه بهذه    حتى إن موقفه مع السلطة بعد خروجه من السجن يدل على            

 فكان حريصاً على عدم االحتكاك ،األمـة وخوفـه من حصول المواجهة بين أبناء الشعب الواحد         

 : م وكان شعاره   1996بالسلطة أو األجهزة األمنية رغم ما فعلته في حركته من تغول عليها عام              

 .)� )81َا بِباسِطٍ يدِي إِلَيك لِأَقْتُلَك إِ�ِّي أَخاف اللَّه رب الْعالَمِني لَئِن بسطْت إِلَي يدكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَ  :قوله تعالى

أمـا عـن صدقه وأمانته وعفته فحدث وال حرج فالجميع يشهد للشيخ بالصدق واألمانة               

والعفـة ولـيس أدل على ذلك من أن الشيخ استشهد وليس في بيته إال أربعمائة دوالر فقط ملكه                   

 إضافة إلى فاتورة الكهرباء التي تزيد على        ، وكان عليه دين للبقال قريب من هذا المبلغ        ،اصالخ

 .. رغم ما يدخل بيته من األموال الكثيرة،أضعاف هذا المبلغ
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 ومحاولة حركة حماس بناء     ،كمـا أن قصة بناء البيت مشهورة وقد سبقت اإلشارة إليها          

حتى إصالح غرفة نوم الشيخ فقد رفض إصالحها         ،بيـت مناسب للشيخ ورفضه هذا األمر بشدة       

 .كل هذا يدل على أمانته وعفته يرحمه اهللا. .وترميمها
 

 : الصبر على المحن واالبتالء:المطلب السابع

 ،" طريقهم محفوف بالمخاطر ،طـريقهم طريق األنبياء والرسل الكرام     " :قـال اإلمـام   

 فال يصل الداعية وال     ،االختبارات الشاقة شـاءت إرادة اهللا تعالى أن يخضع الدعاة لصنوف من           

أَم حسِـبتُم أَن تَدخلُـوا الْجـنةَ ولَمـا       :قال تعالى . .الجماعـة المؤمنة لتحقيق أهدافهم إال مروراً باالبتالء       
لُوا حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متَى �َصر اللَّهِ أَال إِن     يـأْتِكُم مـثَلُ الَّذِيـن خلَـوا مِـن قَـبلِكُم مسـتْهم الْبأْساء والضَّراء وزُلْزِ                

       اللَّـهِ قَرِيـب ـرَص� )82(،      ولكنها سنة مضت وتمضي إلى أن يرث اهللا         ، ولـيس هذا خاصاً بهذه األمة 

 .) )83ن قَبلُ ولَن تَجِد لِسنةِ اللَّهِ تَبدِيال سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِ  : قال تعالى،األرض ومن عليها

 وهو متوسد بردةً     شكونا إلى رسول اهللا      :وعـن خباب بن األرت رضي اهللا عنه قال        

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل       (: أال تستنصر لنا ؟ أال تدعو لنا ؟ فقال         : فقلنا ،لـه في ظل الكعبة    

 ويمشط ،ثم يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ،فـيحفر له في األرض فيجعل فيها  

 فما يصده ذلك عن دينه  واِهللا ليتمن هذا األمر حتى يسير             ،بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه     

84()  ولكنكم تستعجلون  ،الراكب من صنعاء حتى حضر موت ال يخافُ إال اهللا والذئب على غنمه            

(. 

 وإن كان ما يصيب العباد      ،ةٌ عامةٌ ال ينجو منه مؤمن قط      ومـن المعلوم أن االبتالء سن     

أشد الناس بالء    " :مـن الـبالء مـتفاوتاً بحسـب قوة إيمان العبد وضعفه ففي الحديث الصحيح              

 .)85(.. " . يبتلى الرجل على حسب دينه، ثم األمثل فاألمثل،األنبياء

ر االبتالء بالغير أن يبتلى      ومن أصعب صو   ، أو بالشر والخير   ،وقد يكون االبتالء بالغير   

 أو في بني جلدته من الحكام الظالمين الذين         ، وهم أهله وولده   ،المـرء فـي أقـرب الـناس إليه        

وجعلْـنا    : قـال تعالـى  ،يتسـلطون على أبنـاء الدعـوة اإلسالمية بالتنكيل والتعذيب والسجن        
واعلَمـوا أَ�َّما أَموالُكُم وأَوالدكُم فِتْنةٌ وأَن اللَّه    : وقال تعالى ،) )86ك بصِـرياً    بعضَـكُم لِـبعضٍ فِتْـنةً أَتَصـبِرون وكَـان ربـ           

    ظِيمع رأَج هدعِن )87(،        قال  ، وقد يكون بهما معاً    ، كما يكون االبتالء بالخير تارةً وبالشر تارةً أخرى 
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و�َبلُوكُم بِالشر والْخَيرِ فِتْنةً وإِلَينا  : وقال سبحانه،) )88السـيئاتِ لَعلَّهـم يرجِعون       وبلَو�َـاهم بِالْحسـناتِ و      :تعـالى 
 ونعجتُر )89(. 

وعلى الداعية المؤمن أن يوطِّن نفسه على مقابلة االبتالء والمحن في كلتي الحالتين على              

 .سعادة الدارين وبذلك يحوز الخيرين وأفضل األمرينمرضـاة اهللا تعالى التي فيهـا تحصيل 

والدعـاة خاصـة لديهـم الصبر وقوة التحمل على مواجهة الصعاب والمحن أكثر من               

  وكلنا يعرف كم تحمل الرسول       ،غـيرهم لكـثرة مـا يمر عليهم ويجري من االبتالء والمحن           

 مكة المكرمة ورغم ذلك     وصـحابته الكـرام مـن األلم والتعذيب من بني جلدتهم من قريش في             

 .تحملوا وصبروا حتى نصرهم اهللا تعالى ونصر دعوتهم

 فضربت  ،وهكـذا الحركة اإلسالمية فلقد امتحنت على مر الزمن منذ نشأتها المعاصرة           

 م علـى يـد النظام المصري واعتقل كثير من قادتها ودعاتها وعذِّبوا وُأعدم               1954فـي عـام     

 م وًأعدم بعض قادتها     1965لى يد النظام نفسه عام       وكذلـك ضـربت مرة أخرى ع       ،بعضـهم 

 وكان النظام المصري يحكم قطاع غزة في        ، سيد قطب  :ومفكـريها ومنهم المفكر والكاتب الشهيد     

 وكان اإلمام الشهيد    ،ذلك العام فكانت الحملة قد شملت حركة اإلخوان في غزة فاعتقل عدد منهم            

 وأمضى فترة من الزمن في ،تطيع أن يقوم بنفسه وكان مريضاً ال يس،أحمـد ياسـين ممن اعتقل    

 . فصبر واحتسب كغيره من اإلخوان المجاهدين الدعاة،سجون النظام المصري

وال يغيب عنا مرض الشيخ اإلمام الذي الزمه منذ صغره وهو الشلل الكامل فقد أصيب               

ويجول في   ورغم ذلك كان يصول      ،به وهو في سن الخامسة عشرة من عمره إلى يوم استشهاده          

 . والجميـع يشهد لنشاطه المتميـز في هذا الشأن،مساجد قطاع غزة يدعو إلى اهللا

 أيضاً استمر في    -ورغـم مرضه الصدري المزمن الذي كان يؤثر على صوته وتنفِّسه            

ممارسة دعوته ونشاطه كاألصحاء بل أكثر نشاطاً فأسس جناحاً مسلحاً للحركة داعماً للدعوة إلى              

 م مما أدى باليهود     1983يـوم أن وجد الجهاد فرض عين على كل مسلم وذلك عام              ،اهللا تعـالى  

فأيده اهللا تعالى بالتحرير    ؛   فصبر واحتسب  ،إلى اعتقاله وسجنه والحكم عليه مدة ثالثة عشر عاماً        

 مما  ،مـن سجونهم إذ سخر للفلسطينيين عدداً من جنود االحتالل ُأسروا في لبنان وتمت مبادلتهم              

طـالق سـراحه ومجموعـة كبـيرة من المعتقلين واألسرى الفلسطينيين في سجون              أدى إلـى إ   

 .االحتالل

 بل زاده ذلك إصراراً على نشر دعوته والدفاع عن          ، ولم يخف  ،ولـم ييأس الشيخ اإلمام    

 فأسس مرة أخرى جناحاً عسكرياً للحركة اإلسالمية بعد أن قويت           ،الديــن والعقـيدة والوطـن     
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 وتم على إثر ذلك اعتقاله وتعذيبه على يد اليهود      ،النتفاضة األولى م فـي ا   1989شـوكتها عـام     

 ومارس دعوته في داخل سجنه إلى أن ُأفرج عنه أيضاً           ،فصـبر واحتسب واعتبرها محنة الدعاة     

 وكانت بمثابة المكافأة لإلمام الشهيد أن خرجت        ، م 1997للمـرة الثانية من سجون االحتالل عام        

 وبعدها يسر اهللا له السفر خارج البالد للعالج فاستقبلته الشعوب  ،تقبالهغـزة بأكملها لمالقاته واس 

 كل ذلك كان سببه إخالص الشيخ وجهاده واحتماله         ،اإلسالمية في البالد التي زارها خير استقبال      

ثم عاد اإلمام إلى غزة ليجد بعدها مر الضاللة والظلم          . .األذى وصـبره على ما ناله من االبتالء       

إذ تم وضعه تحت اإلقامة الجبرية في منزله بقرار من رئاسة السلطة        ؛   ذوي القـربى   مـن ظلـم   

 م فصبر اإلمام واحتمل إلى أن فرج        2000 على إثر اندالع االنتفاضة المباركة عام        ،الفلسـطينية 

وبقي على إصراره وعزيمته التي ال تلين يواجه أعداء اهللا بلسانه           . .اهللا كـربه وفك أسره وإقامته     

 وأبناؤه المجاهدون   ،طلـيق الرطب بذكر اهللا تعالى وكانت كلماته تهز الكيان الغاصب من جهة            ال

 كل ذلك من أجل تحرير األوطان       ،يدكّـون حصون الكفر والظالم والجبروت في جميع األوقات        

 إلى أن قرر عدو اهللا شارون والكيان الغاصب اغتيال الشيخ اإلمام    ،ونشـر هذا الدين في ربوعها     

ـ 1425صفر   1فـي     وهو صابر ومحتسب ولم     ، م 2004 الثاني والعشرين من مارس عام       ، ه

 وينبغي على ، فهو مدرسة بحق تُخرج الدعاة إلى اهللا تعالى      ، هكذا يكون الدعاة   ،يغـير ولـم يبدل    

 .دعاة هذا العصر أن يستفيدوا من حياة ودعوة هذا اإلمام العظيم
 

  :ى الثقة بنصر اهللا تعال:المطلب الثامن

 والعاقبة  ،.. ولكنه في النهاية منتصر    ،طريقهم محفوفٌ بالمخاطر   " :قـال الشـيخ اإلمام    

 .) )90 كَتَب اللَّه لَأَغْلِبن أَ�َا ورسلِي إِن اللَّه قَوِي عزيز  : قال تعالى،"للمتقين 

 وال  ،علـى الداعـية أن يكـون ثابتاً في دعوته راسخ القدمين ال تزعزعه المضايقات              

 في   وعليه أن يعتقد أنه بدعوته إلى اهللا تعالى وارث لنبيه            ، ويصبر ويصابر  ،يحطمـه الـيأس   

 والثقة بنصر ،ليكون ذلك حافزاً على اتباعه في الدعوة إلى اهللا والصبر عليها         ؛  نشـر سنته وهديه   

ذا الدين   وليعلم الداعية أن اهللا تعالى سوف ينصر ه        ،اهللا تعـالى رغـم وعورة الطريق ومشقتها       

إِ�َّا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الد�ْيا   : قال تعالى،والسـائرين على طريق األنبياء ولو بعد حين       
        ادـهالْأَش قُـومي مـويو )91(،       ولكن كل من سار في هذا الطريق       ، فلـيس النصـر مقتصر على النبوة ، 

 ..إن عاجالً أم آجالًفسوف ينصره اهللا تعالى 
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 ما وقع عليهم من     وقـد مر بنا حديث خباب بن األرت عندما جاء يشكو لرسول اهللا              

 .)92(" ولكنكم تستعجلون ... .واهللا ليتمن هذا األمر " : قال له الرسول ،تعذيب قريش

الصبر الذي تنفجر بسببه ينابيع العزم والثبات       . .فاألمـر يحـتاج من الداعية إلى صبر       

 ..يس صبر اليائس الذي لم يجد بداً من الصبر فصبرول

 وانتشاره في   ،األمل بنصر اهللا تعالى لهذا الدين     . .إنه الصبر المتْرع بأعظم أنواع األمل     

 ويحكِّموا شرع اهللا في     ، ليقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة    ، والتمكين ألهل هذا الدين    ،ربـوع األرض  

 الواثقين بنصر اهللا    ، الصابرين ، الصادقين ،المخلصين وهـو مـا تقـر به عيون الدعاة           ،األرض

 ويقوده إلى ،فإنه يعصم الداعية عن االنقطاع ؛   والصبر إذا اقترن باألمل والثقة بنصر اهللا       ،تعـالى 

قال . .)93( ومعلوم أن اليأس ليس من صفات المؤمنين         ،أن يقـوى علـى تحقـيق كثير مما يريد         

 .) )94 اللَّهِ إِ�َّه ال ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْكَافِرون وال تَيأَسوا مِن روحِ  :تعالى

 وبأن اهللا تعالى مع المحسنين وكان كثيراً  ،وقـد كان اإلمام الشهيد واثقاً بنصر اهللا تعالى         

كَتَـب اللَّه لَأَغْلِبن أَ�َا ورسلِي إِن اللَّه          : ويتمثل بقوله تعالى   ،) )95والْعاقِـبةُ لِلْمـتَّقِني       :مـا يردد قوله تعالى    
 زِيزع قَوِي )96(. 

 وقد أصابنا   ، وكنا إذا اشتد األمر بنا نلجأ إليه       ،فحـياته كلها مبنية على األمل والثقة باهللا       

ما  فكان كثيراً ما يحاول إزاحة       ،شيء من الفتور والحزن على الدعوة وأوضاع المسلمين وحالهم        

 فيذكرنا بسنة اهللا تعالى في      ،يجـيش بخواطـرنا وعـن كواهلنا بحديثه الممتع وابتسامته الطيبة          

 وما أصاب   ، وأصحابه الكرام من أذى وضيق وضنك العيش        ومـا تحملـه النبي       ،الدعـوات 

لينا من  ثم يذكِّرنا بنعم اهللا ع     ،إخواننا من أبناء الحركة اإلسالمية في كثير من بالد العالم اإلسالمي          

 وما  – رغم االحتالل    – خاصة في فلسطين     ،انتشـار الحركة اإلسالمية وانتشار فكرتها وثقافتها      

ويستمر بهذا الحديث الممتع    . .مـيزنا اهللا تعالى به من خاصية الرباط على هذه األرض المباركة           

بنصر اهللا   فيشع هذا األمل ثقة      ، ما يريح النفس ويبعث فيها األمل      ،مـع ضرب األمثلة والشواهد    

 .وباقترابه بإذن اهللا تعالى
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 الخاتمة
 

فبعد أن عشنا مع كلمات اإلمام الشهيد أحمد        .. .الحمـد هللا الـذي بنعمته تتم الصالحات       

 وتوصلنا إلى الصفات الراقية التي كان قد ذكرها إمامنا       ،ياسـين بشـأن الرسالة والدعوة والدعاة      

 الداعية النموذج الذي يحمل هم      :جمل هذا القول   كان ال بد لنا أن نستنتج من م        ،وتمـيز هـو بها    

 الذي يتميز باإليمان  ،الذي يبذل قصارى جهده من أجل دعوته      .. .الدعـوة فـي كل زمان ومكان      

 ، المتخلق باألخالق الكريمة الفاضلة    ، والحكمة التامة  ، والبصيرة النافذة  ، والفكـر الدقيق   ،العمـيق 

 .ر اهللا تعالى لدينه ودعوته الواثق بنص،الصابر على الباليا والمحن

 كما يراها اإلمام الشهيد أحمد      ، حامل الرسالة العظيمة ومبلِّغها    ،هذا هو الداعية النموذج   

 .. وكما جسدها هو بنفسه على أرض الواقع،ياسين

فما أحوجنا في هذا الزمان إلى توافر عدد كبير من الدعاة المخلصين العاملين المتميزين              

 يحمي كل منهم ظهـر     ، المتعاونين المتفاهمين  ،ل بلد من بلدان المسلمين    بـتلك الصـفات فـي ك      

ال ؛   وال يتنازعون  ، ويتبادلون الخبرة فيما بينهم    ، فـال يسمح ألحـد أن ينـال منه شيئاً        ،أخـيـه 

 ،سـيما ونحـن في هذا الزمان الذي تكالبت فيه قوى الكفر على اإلسالم والمسلمين ينهشون فيهم             

 . ويبقوا هم السائدين، يبعدوا الناس عن هذا الدين كي،ويشوهون دينهم

مـا أحـوج المسـلمين لمـثل هـؤالء الدعاة المنافحين المدافعين عن عقيدتهم ودينهم                

 والمدافعين عنه بكل    ،ما أحوج المسلمين لمثل هؤالء الدعاة المجاهدين القائلين للحق        . .وأوطـانهم 

 ، وتعبيدهم هللا رب العالمين    ،ل بيان الحقيقة للناس    من أج  ، الذين ال يخافون في اهللا لومة الئم       ،شيء

      .فإن في ذلك النصر المبين بإذن اهللا تعالى
 

وآخر دعوا�ا أن احلمد  رب العاملني
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 هوامش البحث ومصادره
 

 .104 آية ،سورة آل عمران )1(

 .110 آية ،سورة آل عمران )2(

ألمر  باب ما جاء في ا     –في الفتن   ( حديث حسن    :رواه الـترمذي وقـال     )3(

 .)2170( رقم ،)بالمعروف والنهي عن المنكر

باب كون النهي عن المنكر من       (، كتاب اإليمان  ،رواه مسـلم في اإليمان    )4(

 .)71(رقم ) اإليمان

 . بيروت، دار المعرفة،2/306إحياء علوم الدين  )5(

 .143 آية ،سورة البقرة )6(

 .107 آية ،سورة األنبياء )7(

 تصدر عن اللجنة الثقافية في      ،م مجلة النصر قاد   ،21 آية   ،سورة المجادلة  )8(

أنور / وهي عبارة عن مقابلة أجراها األخ       ) غير دوريـة (مسجد الوحدة   

 . م2003الدجني مع الشيخ عام 

 ،1 ط ،107-106 ص   ،همام سعيد .  د ، قواعـد الدعـوة إلى اهللا      :انظـر  )9(

 . عمان، دار العدوي،م1983-هـ1403

 .9 آية ،سورة الحشر )10(

 .107 آية ،سورة األنبياء )11(

 عالمية الدعوة   ،اجـع خصـائص التصـور اإلسـالمي لسيد قطب         ر )12(

 .عبد الحليم محمود. د،اإلسالمية

 ص  ، فتحي يكن  ، أبجديـات التصور الحركي للعمل اإلسالمي      :انظـر  )13(

 .م1981-هـ1401 ،1 ط، مؤسسة الرسالة،139-140

 .28 آية ،سورة سبأ )14(

 .143 آية ،سورة البقرة )15(

 .158 آية ،سورة األعراف )16(

 .110 آية  ،سورة آل عمران )17(

 ،24 ط ،259 ص ، تهذيـب سيرة ابن هشام لعبد السالم هارون        :انظـر  )18(

 . مؤسسة الرسالة،م1996-هـ1417
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 ، والكتاب جزء من حديث رواه البخاري      ،64 آية   ،سـورة آل عمران    )19(

كتاب الجهاد  ( ورواه مسلم في صحيحه      ،)6كـتاب بـدء الوحـي رقم      (

 .)3322 باب كتاب النبي إلى هرقل رقم –والسير 

ـ  )20(  إلى   باب كتاب النبي     – كتاب المغازي    ، صـحيح البخاري   :رانظ

 .8/126 وفي الفتح ،)4072(كسرى وقيصر رقم 

 ."دعا" مادة ، المعجم الوسيط:انظر )21(

  .46-45 آية ،سورة األحزاب )22(

 .31 آية ،سورة األحقاف )23(

 محمد أبو   ، المدخل إلى علم الدعوة    : انظر ،108 آية   ،سـورة يوسـف    )24(

 . مؤسسة الرسالة، م1995-هـ1415 ،3 ط،40 ص،الفتح البيانوني

 .35 آية ،سورة النحل )25(

  .39 آية ،سورة األحزاب )26(

1390 ، القاهرة ، مصطفى الحلبي  ،3 ط ،1/201معجـم مقاييس اللغة      )27(

 .هـ

 .67 آية ،سورة المائدة )28(

 مصور عن دار الكتب     ، الجامع ألحكام القرآن   ،6/242تفسير القرطبي    )29(

 .هـ1386 ، القاهرة، دار القلم،المصرية

 .33 آية ،ورة فصلتس )30(

 .42-41 آية ،سورة غافر )31(

 .165 آية ،سورة النساء )32(

/7-3701( صحيح البخاري مع الفتح رقم       : انظر ،الحديث متفق عليه   )33(

 .)2406( وصحيح مسلم رقم ،)70

 .)2674( صحيح مسلم رقم : انظر،رواه اإلمام مسلم في صحيحه )34(

لشيخ عبد   فضل الدعوة والداعية ل    – وجوب تبليغ الدعوة     :راجع رسالة  )35(

 . نشر دار السالم،اهللا ناصح علوان

 .9 آية ،سورة الزمر )36(

 .108 آية ،سورة يوسف )37(
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-3470( الحديث المتفق عليه في صحيح البخاري مع الفتح رقم           :انظر )38(

 .)2766( وفي صحيح مسلم رقم ،)6/512

 .85 آية ،سورة اإلسراء )39(

 ،هـ1400 عام   ،2 ط ، وما بعدها  22 ص   ، من صفات الداعية   :انظـر  )40(

 . دمشق،تب اإلسالميالمك

 .145 آية ،سورة األعراف )41(

 .12 آية ،سورة مريم )42(

 وعزاه إلى مسند أبي     ،6/15الحديـث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد         )43(

 كما عزاه إلى المعجم الكبير      ، ورجالـه رجال الصحيح    :يعلـى وقـال   

 .والوسط للطبراني

 ، راجعها وضبطها محمد عبد الحميد     ،2/253 سيرة ابن هشام     :راجـع  )44(

 . الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة،..ط

 .10 آية ،سورة الحجرات )45(

 .2 آية ،سورة المائدة )46(

 .38 آية ،سورة الشورى )47(

 .)55( صحيح مسلم رقم : انظر،رواه اإلمام مسلم وغيره )48(

 والمخططات التنفيذيـة في    ، بروتوكوالت حكماء صهيون   :انظـر مثالً   )49(

 والغارة على العالم    ،لعالم اإلسالمي  خطـة لغزو ا    : التنصـير  :كـتاب 

 .اإلسالمي وغيره

 ،308 ص   ، محمد أبو الفتح البيانوني    ، المدخل إلى علم الدعوة    :انظـر  )50(

وكـتاب أولويات الحركة اإلسالمية في المرحلة القادمة للدكتور يوسف          

 .م1996-هـ1411 ،12 ط،القرضاوي

 .3 آية ،سورة نوح )51(

 .57 آية ،سورة الذاريات )52(

 .59 آية ،فسورة األعرا )53(

 .4 آية ،سورة القلم )54(

 .79 آية ،سورة هود )55(
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 ، فخــر الدين محمد بن عمر الـرازي       ،20/138 ،تفسـير الـرازي    )56(

 . طهران، دار الكتب العلمية،2 ط،التفسير الكبير

 .44-42 آية ،سورة طه )57(

.  د ،47-46 ص   ، قواعد الدعوة إلى اهللا    : انظر ،125 آية   ،سورة النمل  )58(

 . عمان، دار العدوي،م1983-هـ1403 عام ،1 ط،همـام سعيد

 .269 آية ،سورة البقرة )59(

أولويات الحركة اإلسالمية في المرحلة     "راجع هذا الموضوع في كتاب       )60(

 .للدكتور يوسف القرضاوي"  القادمة

 (،)1458( صحيح البخاري مع فتح الباري       : انظر ،الحديث متفق عليه   )61(

 .)19( وصحيح مسلم رقم ،)322

126(يح البخاري مع فتح الباري رقم        صح : انظر ،الحديث متفق عليه   )62(

 .9/88 وصحيح مسلم بشرح النووي ،وما بعده) 1583 (،)

 وقال عنه الهيثمي في     ،257 ،5/256رواه اإلمـام أحمـد في المسند         )63(

 رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح         :مجمع الزوائد 

1/129. 

 طبعـة  ،1233 ،7/1226 إحياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي        :انظر )64(

 .كتاب الشعب

 .34 آية ،سورة النساء )65(

 .)49( صحيح مسلم رقم : انظر،رواه اإلمام مسلم )66(

 .60 آية ،سورة األنفال )67(

 – 244 ص ، المدخل إلى علم الدعوة لمحمد أبو الفتح البيانوني    :انظـر  )68(

 .)سبق (256

 .90-87 اآليات ،سورة األنعام )69(

 .)1233(رواه اإلمام مسلم في صحيحه رقم  )70(

 .4 آية ،ورة القلمس )71(

 .159 آية ،سورة آل عمران )72(

 ،)2992( كتاب بدء الخلق رقم      ، رواه البخاري في صحيحه    ،متفق عليه  )73(

 .)3352( كتاب الجهاد والبر رقم ،ومسلم في صحيحه
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 راجع الشيخ محمد محي الدين عبد       ،3/27السـيرة النبوية البن هشام       )74(
 . توزيع دار اإلفتاء بالرياض،الحميد

 .29 آية ،ءسورة اإلسرا )75(
( كتاب األدب رقم     ، رواه البخاري في صحيحه    ،حديـث مـتفق عليه     )76(

 .)4719( كتاب البر والصلة واألدب رقم ، ومسلم في صحيحه،)5629
( صحيح البخاري مع الفتح      : انظر ،هـذا جـزء من حديث متفق عليه        )77(

 .)1053( وصحيح مسلم رقم 11/303) 6470
 سنن  : انظر ،الحاكم حديث حسن صحيح وصححه      :رواه الترمذي وقال   )78(

 .)1162(الترمذي رقم 
 : انظر ،)1( باب حسـن الخلق رقم      ،رواه اإلمـام مـالك في الموطـأ       )79(

 . كتاب الشعب: ط،563 ص ،موطأ مالك
 .282 آية ،سورة البقرة )80(
 .28 آية ،سورة المائدة )81(
 .214 آية ،سورة البقرة )82(
 .62 آية ،سورة األحزاب )83(
 وفي كتاب ،)6430(قـم  كتاب اإلكـراه ر   ،رواه البخاري في صحيحه    )84(

 .)25959( واإلمام أحمد في مسنده رقم ،)3343(المناقب رقم 
 عن  ،وابن حبان ) هـذا حديث حسن صحيح     (:رواه الـترمذي وقـال     )85(

 . وبوب عليه البخاري في صحيحه،سعيـد بن أبي وقاص
 .20 آية ،سورة الفرقان )86(
 .28 آية ،سورة األنفال )87(
 .168 آية ،سورة األعراف )88(
 .35 آية  ،سورة األنبياء )89(
 .21 آية ،سورة المجادلة )90(
 .51 آية ،سورة غافر )91(
 .)29 (،)28(تقدم ص  )92(
 . لمحمد الصباغ51 ص ، من صفات الداعية:انظر )93(
 .87 آية ،سورة يوسف )94(
 .83 آية ،سورة القصص )95(
 .21 آية ،سورة المجادلة )96(
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اعـتمد الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك بجمع المادة العلمية في     : مـنهج البحـث   

وقد قسمت  . القضـية موضـع البحث، ثم محاولة تحليلها، ومن ثم الوصول إلى النتائج المرجوة             

.    استخلصتها من هذا البحث    البحث إلى مقدمة، وعدة مطالب، وخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي          

وتشمل أهمية القيادة، مفهوم القيادة، خصائص وسمات القيادة        :المقدمة: يتضـمن البحـث ما يلي     

وهي الصدق وااللتزام، اإلخالص    :ثـم بـيان أبرز الخصال القيادية للشيخ أحمد ياسين         .الـناجحة 

لمستقبلي، التحليل والمقارنة، ا والعـزيمة واإلصـرار، اعتزازه باهللا تعالى، علو الهمة، التخطيط  

اختـيار الوقت المناسب لتنفيذ عمل ما، الهدوء واالتزان والحلم وسعة الصدر، التأثير في الغير،               

تحديد الهدف، القدرة النفسية والذهنية، اتخاذ   المناسب، اختـيار الرجل المناسب للعمل في المكان 

المتابعة، الشورى، الحكمة السياسية، الرؤية على  الحاسـم، قـوة الذاكرة اإليثار، القدرة   القـرار 

  .السليمة للمستقبل

Sheikh Yasin's leadership qualities 

The study is made up of the introduction which includes the importance of 
leadership, features and characteristics of successful leadership. In addition , 
it introduces the most prominent leadership characteristics of sheikh 
Ahmmed Yaseen Which are :faithfulness, determination, insistence, 
veracity and commitment ,aspiration ,trust in God ,future planning , 
analyzing and comparing , choosing  suitable time to carry out  work , 
calmness ,balance , benignity and tolerance , influence on others , ability to 
choose the right person in the right place , identifying the aim , 
psychological and mental capacity ,decision making ,strong memory 
,altruism , following up ability , consultation , political sophistication , 
proper future insight . 
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 ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 سيئات ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن          ، الحمـد هللا، نحمـده     إن 

 إال اهللا، وأشهد أن إله ال نوأشهد أ. ومن يضلل فال هادي له  له، ه اهللا فال مضّلأعمالـنا، من يهد 

 .محمداً عبده ورسوله

 ...المقدمة

 :أهداف البحث

 . القيادةأهميةبيان  -

 . القيادة الناجحةسماتبيان  -

 . بيان الصفات القيادية للشيخ أمد ياسين-

 . بيان آثار الصفات القيادية للشيخ أحمد ياسين في أتباعه-
 :منهج البحث

نهج الوصفي والتحليلي، وذلك بجمع المعلومات من مصادرها، ومحاولة         اعـتمد الباحث الم           

مفهوم  القيادة،   أهميةبيان  : بحث مقدمة وتشمل  لجعلت ل  وقد. تحليلها للوصول إلى النتائج المرجوة    

 القيادية للشيخ   أبرز الخصال  تحدثت فيه عن     وفي البحث  القيادة الناجحة،     خصائص سمات  ،القيادة

 .أحمد ياسين

 : القيادةةأهمي

سهاماً كبيراً في تهيئة المناخ     إالقيادة هي التي تستطيع أن تسهم بجهودها، وأساليبها المختلفة،               

المالئـم، والظـروف المناسبة للعمل، وفي توجيه الجماعة إلى أسلم طرق العمل وأساليبه، ورفع               

 في تماسك وترابط     القيادة هم وتحسينه، كما تس    أو العمل المثمر   معـنوياتها، ودفعها لزيادة اإلنتاج    

 لها تأثيرها في سلوك الجماعة       الناجحة القيادةو. ها وتحقيق غاياتها  الجماعة، في سبيل تحقيق أهداف    

القيادة الصالحة لها دور فعال، في تحديد، وصياغة،         و وشخصياتهم، وخبرتها، وأقوالها، وأفعالها،   

 . التي تقع فيهوقعدارة، في الم اإلوإستراتجيةوتوضيح، وتحقيق فلسفة وأهداف وسياسة 

 عوامل النجاح القيادية، وبدون تلك      كلكي يمتل  ،لكل قائد صفات معينة يجب توافرها فيه              و

التأثير فيمن حوله تأثيراً يمكنه من تسيير دفة األمور          ه بال شك لن يكون قادراً على      الصـفات فإنّ  

 يحتاج  :أوالً. عدة عناصر منها  توافر  بد من    ولكي ينجح القائد في مهمته ال      .علـى الوجه األكمل   

   .لعلم والمعرفةأن يتسلح با:ثالثاً . حسنة قدوة فيهأن يجد الناس:ثانياً. ثقة الناس أو األفراد به
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  :مفهوم القيادة

عملية تحريك مجموعة من الناس باتجاه محدد ومخطط، وذلك بتحفيزهم على    :"     القـيادة هـي   

 وتنسيق  ، القدرة على التأثير في سلوك أفراد الجماعة       :هـي بذلـك تعني     ف )1("العمـل باختـبارهم   

 . وتوجيههم لبلوغ الغايات المنشودة،جهودهم

      ن أن القيادة تتكون من ثالثة عناصر أساسية هيومن مفهوم القيادة يمكننا أن نتبي:- 

 . وجود مجموعة من األفراد يعملون في تنظيم معين-1

 .جماعة قادر على التأثير في سلوكهم وتوجيههم قائد من أفراد ال-2

، ب، من خالل توظيف المبادئ والوسائل واألسالي      هـدف مشـترك تسعى الجماعة إلى تحقيقه       -3

 .)2(وعلى نحو محدد ومنسق

 أو المناصب    والرئاسة ة في الجماعة اإلسالمية   القياد     ونـنوه هنا إلى وجود فرق بين كل من          

مثل -بة في المال أو الجاه أو السلطان، فالقيادة في جماعة إسالمية          الدنـيوية فـي الحكومات رغ     

كالتي قادها الشيخ   -جماعـة اإلخـوان المسلمين في فلسطين، ثم قيادة حركة حماس المنبثقة عنها            

 وتكليف وأمانة، ويوم القيامة حساب وحسرة وندامة إال من أدها بحق            ةأحمـد ياسين هي مسؤولي    

وللقيادة في دعوة اإلخوان المسلمين حق الوالد بالرابطة        " : حسن البنا  يقـول اإلمـام   . اهللا تعـالى  

القلبـية، واألستاذ باإلفادة العلمية، والشيخ بالتربية الروحية، والقائد بحكم السياسة العامة للدعوة،             

 عدم توافر   من حيث القيادة تختلف عن الرئاسة اختالفًا       و .)3("ودعوتـنا تجمع هذه المعاني جميعاً     

العناصر القيادية في حالة الرئاسة، فالرئاسة تعتمد في ممارستها لوظائفها على ما تملكه             بعـض   

، بينما تعتمد القيادة على اقتناع أفراد التنظيم بالقائد          أو الدستور  مـن سـلطه منحها إياها القانون      

له إلحداث  ز على قدرات واستعدادات طبيعية كامنة في الفرد تؤه        وثقـتهم الكبيرة به، فالقيادة تركّ     

 . التي يقودهاالتأثير في أفراد الجماعة

 : القيادة الناجحةخصائص وسمات

 بها  يز من األشخاص بعض الخصائص والسمات والمميزات التي ال يتم          اهللا قد منح قلةً    ن       إ

   ويمكن إجمال   . والتأثير في سلوك أفرادها    ةعاقيادة الجم لمات هي التي تؤهلهم     غـيرهم، وهذه الس

، اإليمان بالقيم ،   الثقة بالنفس  ، طالقة اللسان  ،الذكاء وسرعة البديهة   -: السـمات فـيما يلي     هـذه 

المقدرة ،  السرعة في اختيار البدائل المناسبة    ،  الحزم،  القدرة على التكيف  ،  المهـارة وحسن األداء   

 الوحدة  ادإيجالمقدرة على التنسيق و   ،  االستعداد الطبيعي لتحمل المسئولية   ،  علـى اإلقناع والتأثير   

-المهارة في إقامة اتصاالت وعالقات جيدة داخل التنظيم وخارجه        ،  وتحقيق الترابط داخل التنظيم   
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األمانة للمشكلة،  القدرة على تمييز الجوانب المجمعة وغير المجمعة        ،  الحكم الصائب على األمور   

ب العمل واإللمام  ح ، وجود الدافع الذاتي للعمل واإلنجاز     ،النضـج العاطفي والعقلي   ،  واالسـتقامة 

 .القدرة على الفهم لألمور، بجوانبه ونشاطاته

 ال تكفي لظهور القائد بل ال بد من اقتناع           شخص ما   اكتسبها      والسمات والصفات القيادية التي   

 التكامل  وجدفالقائد الناجح هو الذي يستطيع أن يحدث التفاعل وي        . الجماعة بهذه السمات والقدرات   

 .مع أفراد الجماعة

كما قد - فليس اإلمام ،الصفات القيادية كثير من لاً مستجمع     ولقد كان الشّيخ اإلمام أحمد ياسين

 عنده   المشلول المقعد، وبالتالي   الرجل الضعيف   هو - ممن هم بعيدون عنه    يـتوهم بعـض الناس    

زم في   الحا ، القوي في رأيه   ،هئفي ذكا د  بـالدة في الذهن وبالهة في التصرف، كال بل هو الشدي          

كل ،  وعنده بعد النظر في عواقب األمور     ،   الواثق بربه، الذي يملك الشجاعة من غير تهور        ،أمره

 .     المهمة المنوطة به من قيادة حركة دعوية جهادية على القيام باًذلك جعله قادر

 ،وبموه متميزة، فهو بحق قائدالقيادية الصفات ال الشّيخ الياسين مجموعة منلدى  وقـد كان      

سيرة الشّيخ أحمد   ":الحدادهيثم بن جواد     يقول الكاتب .منحه اهللا سبحانه وتعالى صفات القائد الناجح      

 ذات فوائد يعجز الفرد عن إحصائها في عجالة، لكن يأبى القلم ترك             - كغيره من العظماء   –ياسين

همة، والقمة، أيها هـذه المساحة دون إشارة واحدة، إنها رسالة إلى شباب األمة، يا شباب األمة، ال     

الرجال، هل سبق أن رأيتم هذا الشّيخ حينما ينقل من كرسيه إلى مجلس آخر، قطعة لحم ممدة، ال                  

يـتحرك فـيها إال ذلك اللسان، ومع ذلك جمع العناصر القيادية من أطرافها، وأحدث منعطفًا في                 

 .)4("التاريخ الحديث بل والقديم

            البطل الشيخ أحمد ياسين يقدم ألبناء األمة دروساً         دائاستشهاد الق  ومـن جهـة أخـرى فإن 

باإليمان والثبات عليه، وعبراً جليلة في الشجاعة والتضحية والفداء والتجرد           عظيمة في االستعالء  

ومضاء ،  الدنيا ومطامعها، إضافة إلى ما تقدمه مسيرة حياة الشيخ واستشهاده من قوة اإلرادة             عن

العمل والبذل   شلله داعية نشطاً وقائداً باذالً يمثل قمة من قمم        العـزيمة إذ كـان رغـم مرضه و        

وقد أثبت رحمه اهللا قدرة      والعطاء وهو في أدنى الصور المحسوسة من القدرة واإلمكانية واألداء،         

كما ندعو أبناء األمة جميعاً أن يجددوا نهج الشيخ         ...العاجـز وأقـام الحجـة على عجز القادرين        

 ،اإليمان  والتربية على نهجه وتنشئة األجيال على مبادئ،اإلسالم والدعوة إليهااللتزام ب الشهيد في

 .)5( "إمكانياتهم وقيم اإلسالم وروح العزة والجهاد، والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم بحسب
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 : القيادية للشيخ أحمد ياسينأبرز الخصال

منه التفاني والتضحية، وأال نكّل     تعلمنا  :" أهم صفاته فيقول   ن       يـتحدث الدكتور أحمد بحر ع     

أو نمـل فـي دعوتنا إلى اهللا سبحانه وتعالى، وأعطانا قوة العزيمة، والصبر واألمل في النصر،                 

وعلمـنا الشـجاعة والجرأة، وأالّ نخاف الموت، وتوج هذا أيضا بتقوى اهللا والقرب من اهللا، كما                 

اراته التي سمعتها هي ترديده لآلية      كـان يحثّنا على صالة الفجر في جماعة، كما كانت آخر عب           

وكَـأَين مِـن �َـبِيٍّ قَـاتَلَ معـه رِبـيون كَثِري فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما ضَعفُوا وما استَكَا�ُوا واللَّه             الكـريمة 
ابِرِينالص حِبي)6 ( 

        :   اإلخالص والعزيمة واإلصرار

هو القدوة والقائد واألب والمعلم، " : عن شيخه الياسين الرنتيسي.د        يقـول الشهيد الدكتور     

 ولم يحدثنا التاريخ    ،فـيه من الخصال ما ال يمكن أن ترى لها مثيال في غيره، فهو القائد المقعد               

ة تكاد ال عـن قـائد لحـركة جهادية بينما كان يعاني من شلل رباعي، وهو صاحب ذاكرة قوي        

تعرف النسيان، وقد أخبرني ذات مرة ونحن في زنزانة واحدة أنه ال يعرف كيف ينسى الناس،                

كمـا أننـي أشـهد أنـه أصبر من عرفت ومن أراد أن يعرف معنى الصبر الجميل فعليه أن                    

يصاحب هذا الرجل، فهو على ما أصابه من بالء ال يشكو أبدا بثه وحزنه إال هللا سبحانه، وهو                  

ل المبدع صاحب الحكمة حتى إذا ادلهم الخطب، وحزبنا أمر ما وجدنا الرأي السديد عند               الـرج 

الشـيخ أحمد ياسين، ومن عجيب خصاله أنه أنشط من عرفت، يعمل بطاقة عشرة من الرجال                

وال يشـعر بـالملل وال بالتعب، وهو الرجل القرآني، رجل يحمل القرآن في حنايا صدره وقد                 

 بينما كنت رفيقه في زنزانته، لقد قلت في مقال          ،زنزانته في المعتقل  حفظـه عن ظهر قلب في       

 )7("خصصته له بأنه رجل بأمة أو أمة في رجل

هذا الرجل الذي لم تزده االبتالءات والمحن إال عزيمة         " :      ويقـول عـنه في موضع آخر      

طاء حتى  وإصرارا على مواصلة الطريق على وعورته، والمضي قدما في طريق التضحية والع           

لم يكن هدفي عند     . تحقـيق األهداف التي من أجلها تم تأسيس هذه الحركة اإلسالمية المجاهدة           

كتابة هذا المقال الغوص في أعماق بحر هذا الرجل، ألنني لن أصل عندئذ إلى قرار، فبحر هذا                 

دات الـرجل عميق عميق جدا، ولذا فلن يحيط بمناقبه مقال، وال كتاب، وال حتى عشرات المجل               

وإن كثر تعدادها، وإني ألرى أن التاريخ سيقف طويال وهو يؤرخ لهذا القائد الفلسطيني المسلم               

المجـاهد، ولـذا آثـرت أن أقتصر على تسليط الضوء على بعض المحطات من حياته تكشف                 



מאא  א.א
 

 909

 في أمس الحاجة إلى التخلق بها، وغرسها في وجدان           بعضـا من صفاته التي أشعر أنّنا اليوم       

األجـيال القادمة من أبناء األمة اإلسالمية، فلدى هذا القائد عزيمة ال تعرف التردد،              وضـمائر   

جبن والخور، وقوة ال تعرف     وإرادة ال تعـرف الـنكوص أو الـتراجع، وإقـدام ال يعـرف ال              

 .)8("العجز

د هذا الرجل المشلول كان ال ينام، كان قدوة في بذل الجه          :" بحر د        يقول تلميذه الدكتور أحم   

 بيته مليئا دائما    ن فإنّه يجلس للعمل، كا    سوالعمل فإذا خرج للعمل، فإنه يخرج للعمل، وإذا ما جل         

 عندما يعود من    ن قدوة حقيقية لكثير من الشباب المسلم بل لكل الحركة اإلسالمية، كا           نبالناس، كا 

 وربما يؤجل   عملـه إلـى بيته يذهب للراحة وتناول الغذاء ولكن دائما يجد في بيته من ينتظره،               

 بأن  هطعام الغذاء حيى ينتهي من تلبية مطالب الناس، وعلى الرغم من أن األطباء كانوا ينصحون              

 ".ال يرهق نفسه إلّا أنّه مع ذلك كان يستمع للناس، ويحل مشاكلهم على حساب صحته ووقته

س تربوي  إن شهادة الشيخ در   ":عبد الوهاب بن ناصر الطريري     الدكـتور        يقـول الداعـية     

والتصميم، وأن معاقاً مشلول األطراف جعل  عمـيق يبيـن أن القوة الحقيقة في اإلرادة والعزيمة  

ـ         هذا  بالنذالة التي تليق برجس يهود، إن     ةمعركة منازل  وتدخل معه    ه،دولـة يهـود تقـف وجاه

استطاع تحريك شعب بأكمله، وكشف الهدف الحقيقي        المـريض الذي ال يستطيع تحريك أطرافه      

أعطى الشيخ درساً في آخر  .الجهاد من طريقه الصحيح للمواجهـة، وجعل أبناء فلسطين يدخلون 

 العزائم القوية، والمواجهة المتواصلة هم أصحاب األيدي المتوضئة،         بأن أصحاب لحظـات حياته    

ح واستروا  هؤالء هم الذين يتذوقون لذة الجهاد، وبهجة التوق إلى الشهادة،المؤمنة، وأن والقلوب

 )(9"نعيم الجنة

 :الهمة العالية

ـ        وتتطلع إليه النفس الكبيرة، والمرء يعلو قدره        مؤمنة العالية خلق رفيع يعشقه قلب ال      الهم ،

والهمة العالية ال تزال بصاحبها مستمسكاً بحبال الترقي صعداً في . بحسـب نصيبه من علو الهمة    

 .الرضا بالدونممتنعا عن و الذل والهوان،مراتب الكمال، منزجراً عن مواقف 

 .الشريفة التواقة ال يرضى باألمور الدنيئة، والوعود الفانية والنفس العالية     إن صـاحب الهمة  

 التي ال تفنى، وال يرجع عن مطلوبه، إلى الدرجات العالية، والوعود الباقية وإنمـا همته المسابقة 

ان على اهللا خلفه، قيل لبعض المجتهدين في        ولـو تلفـت نفسه في طلبه، ومن كان في اهللا تلفه ك            

إن اهللا  :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . كرامته أريد : لـم تعذب هذا الجسد؟ قال     : الطاعـات 
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إذا رأيت الرجل   :"قال الحسن البصري رحمه اهللا     و 10)(".األمور، ويكره سفْسافها   تعالى يحب معالي  

 ."فنافسه في اآلخرة ينافسك في الدنيا

  وإن          ة من األمم أن يكون أفرادها ذوي همم ضعيفة، وعزائم واهنة          من أشد ما تصاب به أم ،

التاريخية، فال يفكر  وتطلعات قاصرة، يرى أحدهم نفسه قزما أمام المتغيرات الكبيرة، والتحوالت

ا بعمل  يرجى له الشفاء يوم فال فـي التغيـير، وال الـبدء في مشاريع مستقبلية، ومن هذا وصفه   

 فتعيش دهرا   ورجالها، الثقة بالنفس مرض يفتك بالدعوة       مإن عد .  كبير جهاديمسـتقل أو بعمل     

نظرت إلى ما    تصاب بالدوار إذا  ربما  وهي لم تفعل شيًئا ذا بال، وذلك كله لعدم الثقة بالنفس، بل             

رغم كثرة  -جواءاألهذه  من  الشّيخ أحمد   نعتق  ا لقد. هـو مطلـوب منها أو ما ينتظره الناس منها         

ضعيف ومعذور من عدم العمل في      ه   وتشعره بأنّ  ، التي تقيده وتشعره بضآلته    -األمراض ووطأتها 

  المتوكل على اهللا تعالى    لمسلمبأن ا  وأدرك بعمق إيمان  ،  حقـل الدعوة والجهاد والحركة اإلسالمية     

أداؤها أصحاب األجسام ة قد ال يستطيع  القيام بأعمال كبيرتؤهله التي قدراتالطاقات ومن العنده 

 وبقيمتهم إلى أعالي صروح المجد      أصحابهاعالية تسمو ب  الهمة  وعلـم أن ال   . الكبـيرة الصـحيحة   

 .  من السعي والجد والمثابرةوالبدوالمعرفة، 

، وحسن  ملالعالحركة و  بالصالح، وحب    شبابه رحمه اهللا منذ     أحمد عـرف الشّـيخ            ولقـد 

بعد عن المظاهر، تعلوه مهابة، ويالزمه وقار، ال يدخل فيما ال           العـبادة، والمداومـة علـيها، وال      

رجل من أولي العزم من     :"يقول األستاذ توفيق علي    ياسين   وعن الهمة العالية للشيخ أحمد    . يعنـيه 

عِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تَجرِي مِن لَـيس علَـى الْـأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ومن يطِ       :الدعاة
، قد كان في مكنة هذا الرجل أن يتخذ لنفسه عذراً         17: سورة الفتح  تَحتِها الْأَ�ْهار ومن يتَولَّ يعذِّبه عذَابا أَلِيما      

 -ي العين اليمنى   فقدان البصر ف   -الشلل التام : فـي تـرك الجهـاد بما ابتاله اهللا من أمراض مثل           

التهاب مزمن باألذن و حساسية في الرئتين       -وضـعف شـديد فـي قدرة إبصار العين اليسرى           

وهو في حال   . وبعـض األمـراض، إن مرضـاً واحداً من هذه يكفي لعذره ولكنّها الهمة العالية              

 )11(".مرضه ملحق بذوي األعذار الالزمة حتى يبرأ، ولكنّها الهمة العالية

 وخالصةُ تجاربه   ونهايته،بدايةُ حياة الشّيخ ياسين رحمه اهللا       :"لشّـيخ سعد القحطاني         يقـول ا  

 ، والشّيخوخة ال تعوق   ، للكسالى وأصحاب الوهن، فالمرض ال يقعد      درس عظيم ومجمـوع جهاده    

  بل هي عزم وتصميم، وامتالء القلب بالصدق       ،وهماً فارغاً، وال جعجعةً وادعاء     والـبطولة ليست  

 )12("الص، وجهاد وصبر حتى اليقين، والموعد يوم الجنائز؟واإلخ
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 الشيخ القعيد كان شعلة من النشاط       رغـم شلله الذي أصيب به وهو في ريعان شبابه فإن                 و

اس؛ فقد ال يكون هناك مكان في فلسطين         وال الملل من العمل وخدمة النَّ      ،واإليمان ال يعرف الكلل   

فلم يتوقف جهده   . ل عمله كداعية إسالمي في نصف قرن من العمل        إال ووصله الشيخ ياسين خال    

ونشاطه الدعوي عند قطاع غزة حيث مد الشيخ جهده نحو الضفة الغربية التي كانت تعيش ذات                

 . الحالة الفلسطينية من حيث انتشار الفكر اليساري والقومي والعلماني

م، فكان  1948 داخل األراضي المحتلة عام             وقد امتد نشاط الشيخ الدعوي إلى الفلسطينيين      

، وغيرها، وأحيانا يرسل    اوالرملة، واللد، ويافا عك   ) أم الفحم (يذهـب بنفسـه إلى مساجد أم النور       

، ومبادىء الدعوة الربانية التي آمن      مالدعـاة والمدرسين، فاستطاع بذلك أن ينشر مبادىء اإلسال        

ه جرى بينه وبين عبد اهللا نمر درويش الذي كان          أنَ: ومن طرائف ذلك  . بها في أوساط أهلنا هناك    

وقتها سكرتير الحزب الشيوعي في كفر قاسم، وكان الشيخ يركِّز في حديثه عن المواقف المخزية               

للشيوعيين من القضية الفلسطينية، وبين أن اإلسالم بنظامه الرباني هو الحل للقضية وغيرها من              

مر درويش اإلسالم وأصبح اليوم من قادة العمل اإلسالمي         قضايا المسلمين، ولقد تحول عبد اهللا ن      

 )13(عشرين سنة بالشيخ عبد اهللا درويشهناك، ويعرف منذ أكثر من 

 الرجل أصيب باإلعاقة في طفولته، ومع ذلك لم تمنعه          العمر إن  ناصر    الدكتور الشيخ   يقول      

مجاهداً بل زعيماً كبيراً من     هـذه اإلعاقـة مـع شدتها وهي شلل رباعي بأن يكون ال أقول فقط                

الثـبات في شخصية أحمد ياسين فإنه على مر حياته عانى من اآلالم اإلعاقة              ..زعمـاء الجهـاد   

الجسـدية، وما واجهه من مشكالت وطرد ونفي خارج بلده، ومن سجن وتعذيب وإيذاء وأمراض               

 كل مرحلة من مراحل     مـتعددة، هذا لم يمنعه أبداً أن يضطرد مع مسيرة الجهاد، بل أن يتقدم في              

 ميزة  .المقدمةالعمـر التي يتصور أن يتراجع فيها كثير من الناس فإذا هو يتقدم ويكون دائماً في                 

في قضية فلسطين، لم يزاحمه أحد      ) واحد(الشيخ أحمد ياسين أنه منذ برز نجمه وعرف أنه الرقم           

هاد لم يستطيعوا أن علـى هـده المكانـة ال رئـيس دولة فلسطين وال غيره من زعماء حتى الج            

يـزاحموا أحمد ياسين على منزلته إن التأمل في حياته وفي سيرته يدفع األمة إلى األمام إلى الجد        

إن من يسمع ويرى جهاد أحمد ياسين يوقن أنه ال عذر ألحد، إذا كان              ...إلـى المثابرة إلى الصبر    

 وهي  ،ضية تواجهها األمة  هـذا الرجل المشلول المقعد المريض يغدو المطلوب األول في أخطر ق           

 وهذه األمة   ، فما عذر هؤالء األصحاء؟ وهذا يبين أيضاً أن هذا الدين دين عجيب            ،قضية فلسطين 

 ما دام يملك العقل ، مهما كانت حاله وصحته، من أراد أن يقوم بواجبه فيها ال عذر له ،أمة عجيبة

إال رأسه، حتى لو لم يتحرك رأسه ما         ما عدا ذلك حتى لو لم يتحرك فيه          الحي، العقل المتقد    ،فعالً
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 هذه أيضاً ، فإنه يستطيع أن يقود األمة وليس أن يكون مجرد فرد   ،دام عقلـه حـياً ويقظاً ومعافى      

 )14("تحتاج إلى وقفات تربوية فال نامت أعين الجبناء

كتـب الدكـتور عـبد العزيـز الرنتيسـي عن شيخه وقائده الياسين بعد استشهاده مقاالً                        

لقد كان الشيخ أحمد ياسين     :نقتطف منها ما يلي   ) نـور الشيخ أسطع من لمع الصواريخ      :(وانبعـن 

رمـزاً إسـالمياً كبـيراً في حياته، وقد أصبح باستشهاده معلماً بارزاً فريداً في تاريخ هذه األمة                  

لقائد العظيمة، لم يخبرنا التاريخ عن قائد صنع من الضعف قوة كما فعل هذا العالم المجاهد، هذا ا                

وال بالقوة المطلقة لكل من يتصف بأنه       ، الـذي لم يؤمن يوما بالضعف المطلق ألي كائن بشري         

ة لِلّهِ ولَـو يـرى الَّذِيـن ظَلَمـواْ إِذْ يـرون الْعذَاب أَن الْقُو     مخلـوق ألن القوة المطلقة هي من صفات الخالق سبحانه         
 ))15جمِيعاً

 :الصدق وااللتزام

صادقاً في االلتزام   .. إن الشّـيخ القـائد أحمـد ياسـين كـان واحداً من الصادقين مع اهللا                    

التي التحق بها عندما كان     ) دعوة اإلخوان المسلمين  (وصادقا في االلتزام بالدعوة الربانية      ..بديـنه 

تباعه شـابا يافعا، كان صادقاً في قيامه بتربية جيل مؤمن بدينه وعقيدته اإلسالمية، وأصبح من أ               

قضية وشعبا  : رجـال وعلمـاء يـبذلون جهدهـم فـي الدعـوة اإلسالمية، صادقاً مع فلسطين               

عـندما ربى قادة ورجاالً أعدهم من أجل الجهاد في سبيل اهللا تعالى، وعندما أسس               ..ومقدسـات 

حـركة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس وذراعها العسكري كتائب القسام ليكون في طليعة القوى                

ي سبيل اهللا تعالى لتحرير فلسطين من دنس اليهود، ومن ثم إقامة دولة إسالمية على               المجـاهدة ف  

 . أرض فلسطين المسلمة

من ميزات أحمد ياسين لمن يقرأ سيرته آلخر لحظة هو التزامه           :"      يقول الدكتور ناصر العمر   

 الفجر وهو المقعد     أنه صلى  -دليالً على ذلك  -السلوك في أخالقه، في معامالته، في عبادته، يكفي       

منهم،  كثير الذي يحتاج ليصلي الفجر في المسجد إلى إعداد وتهيئة، يعجز عنها حتى األصحاء أو             

حـتى الخيريـن قـد ال يصلون الفجر في المسجد، بل هناك من ال يصلي الفجر في وقتها، هذا                    

 )16(."يصلي الفجر في المسجد لذلك نسال اهللا أن تكتب له هذه الخاتمة الطيبة

وصالبة الحركة التي أسسها     وصالبة الشّيخ القائد أحمد ياسين،     قـوة     الـيهود  ولقـد أدرك        

اغتيال فعمدوا إلى   وصالبة زرعت الرعب في قلوب اليهود الغاصبين،         ، قوة )حـركة حمـاس   (

 .القائد الرباني والزعيم الروحي
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حد أ-ذين عايشوه عن قرب من الوكان واحداً-يذكـر خليل حسن ياسين ابن شقيق الشّيخ               و

عندما كان يقيم الشّيخ في معسكر      : قائال  التي تدل على التزام الشيخ أحمد وهو شاب بدينه         المواقف

 ووقع  ،تعثر الشّيخ قد   و ،حدأ ولم يرافقه حينها     ،ه كان مريضاً  نّأالشاطئ خرج لصالة الفجر برغم      

 . حتى طلوع الشمساألرضوبقي ملقى على 

ي مواقفه الواضحة من التقارب مع اليهود واألمريكان وغيرهم، بل إننا نلحظ                    ويبين ذلك ف  

، يقول  األمةمـن مـنهجه جانب الشدة في التعامل مع كثير من الحكام العرب الذين لم تنتفع بهم                  

الشّـيخ رحمه اهللا تعليقاً على موقفه بعد موت عبد الناصر، وقد جاء إلى المسجد ليخطب الجمعة                 

جاي أخطب خطبة، بيفكروني جيت أأبن عبد       :"يقول.. سوف ينعى عبد الناصر    والـناس يظـنونه   

ومـا محمـد إِلَّا رسولٌ    :يعنى بأقول فيها..الناصر أنا طلعت وخطبت لهم خطبة على عكس ما يريدون       
بِكُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن يضُر اللَّه شيئاً وسيجزِي اللَّه        قَـد خلَـت مِـن قَـبلِهِ الرسـلُ أَفَـإِن مـات أَو قُـتِلَ ا�ْقَلَبتُم علَى أَعقَا                   

 ـاكِرِينالش   وحظيت المبادئ اللي بيعيشها اإلنسان، وليش بيعيش، فإذا عاش          .144: آل عمـران

 اإلسالمية  لإلسـالم والدعوة اإلسالمية فهو اللي يستحق، وإذا عاش لغير اإلسالم، ولغير الدعوة            

 )17(".فال يبكي عليه

أن مستشرقاً سويديا جاء إلى قطاع غزة لنشر المذهب البهائي فيه،           :       ومـن مواقفه في ذلك    

 في قطاع غزة وقتها، ولكن الشّيخ أحمد        ةوقـد اتفـق مـع إبراهيم الخالدي شيخ الطرق الصوفي          

 وبيان خطورة ما يريدون     وبعـض أصحابه استطاعوا بفضل اهللا تعالى فضح المستشرق وأتباعه         

نشره بين الناس، حيث تم كشف أمرهم في المساجد، وتحذير الناس من شرهم، مما أدى إلى فشل                 

 )18(.المستشرق في تحقيق خطته لنشر البهائية في القطاع

 :اعتزازه باهللا تعالى

كرامة للشيخ المجاهد مواقف عزة و    :"       يقـول الشّـيخ عاهد عساف أحد مرافقيه في السجن         

إن كتائب القسام تطالب بإطالق :وإبـاء، مـنها عـندما حضـر أحد ضباط الموساد إليه وقال له     

فرد عليه الشّيخ   ، سـراحك في بيان نشر من بيروت مقابل الكشف عن جثة الجندي أيالن سعدون             

أنا ال أقبل على نفسي أن يفرج عنّي مقابل جثة، صعق الضابط الصهيوني من              :بعـزة وكـرامة   

أنت تعرف مكان الجثة، وخالل حديث ضابط الموساد مع الشّيخ المجاهد : الشّيخ، وقال له جواب 

        هذا الضابط وقال لي فقلت "أنت سيفرج عنك قريبا فماذا أوصاك الشّيخ        :"يقـول عاهد التفت إلي

أوصـاني بالتمسك بديني، ودعوتي، وصالتي ومساعدة اآلخرين، وكان جوابي له بالعبرية،   :"لـه 
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 عليه الشّيخ بنفس الكلمات، مع ماذا أوصيت مرافقك، فرد:"فور التفت إلى الشّيخ قائال له وعلـى ال 

 ".  أنّه لم يعلم ما جرى بيني وبين الضابط، وقتها غادر الضابط زنزانة الشّيخ بال رجعة مذهوال

سة في جل  جاء مدير سجن كفار يونا ذات مرة يطلب ود الشّيخ           :"        ويضـيف الشّيخ عساف   

ليس لدي وقت أضيعه معك، أحمر وجه المدير الصهيوني أمام ضباطه،           :حـوار، وكان رد الشّيخ    

 )19(".ورجع يجر أذيال الخيبة والفشل

       ومن طرائف األمور أنّه لما اعتقل من اإلدارة المصرية، ثم أخرج من السجن كان قد وقّع                

 وفي يوم الجمعة ذهب الشّيخ أحمد ليصلي        تعهـدا بعـدم ممارسة الخطابة والوعظ في المساجد،        

الجمعـة كغيره من الناس، ولكن ما أن دخل المسجد ورآه النّاس حتى تدافعوا نحوه وقاموا بحمله                 

إِن اللَّـه يدافِـع عـنِ الَّذِيـن      :ووضـعه على المنبر ليخطب الجمعة، وكان مما قرأه في خطبته قوله تعالى          
الَّذِيـن أُخرِجوا مِن    يحِـب كُـلَّ خـوانٍ كَفُـور أُذِن لِلَّذِيـن يقَـاتَلُون بِـأَ�َّهم ظُلِمـوا وإِن اللَّـه علَـى �َصـرِهِم لَقَدِيـرٍ            آمـنوا إِن اللَّـه ال     

             عب اساللَّهِ الن فْعال دلَـوو ا اللَّـهـنبقُولُـوا ري ـقٍّ إِلَّـا أَنرِ حبِغَـي ـارِهِمدِي ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مضَه
                  زِيزع لَقَوِي اللَّه إِن هرصني ـنم اللَّـه نـرصنلَياللَّـهِ كَـثِرياً و ـما اسفِـيهواسترسل الشّيخ أحمد في    .  38-40:الحج

 أثر طيب في نفوس الناس الذين أخذوا يبكون، وكادت          قـراءة القرآن واألحاديث مما كان لحديثه      

 )20(.أن تحدث ثورة بعد الصالة

كان الرجل الذي تجمع عليه فرسان       :     ويصف الدكتور أحمد بحر شخصية الشّيخ أحمد فيقول       

الحـركة وأبناؤها، وإذا ما قال الشّيخ كلمة فإن الجميع يبادر إلى تطبيقها، وذلك لثقة أبناء الحركة              

سـالمية في صدق وإخالص الشّيخ، ولقد عرفنا معاني العزة والكرامة منه، وفي اعتقادنا فإنّه               اإل

  )21(."كان يتحدث بعزة اهللا، وبقوة اهللا وبنصر اهللا، ولذلك كان ال يخاف الموت

 :المستقبلي  التخطيط

. حركته اإلسالمية جماعته و المستقبلي بكافة أشكاله في بناء       التخطيطالشّيخ الياسين   استخدم        

 تدعو إلى   طالحاجة فق   وقصير المدى، فكان إذا ارتأى أن      ، التخطيط طويل المدى   واستخدم الشّيخ 

أراد أن يضع خطة طويلة  ا إذاأمو ،خطـة قصيرة، شرع في تنفيذها تنفيذاًَ يتالءم والحاجة إليها 

  اهللا   فقد كان رحمهه من أصحابه وأحباب تخطيطه يكون مثارا لإلعجاب والدهشة،األجـل، فـإن

 بناء حركته من الصفر،   الشواهد على ذلك  من  يخطـط لآلجال الطويلة بكل دقة وعمق وتركيز، و        

م، وقامت قوات   1983ثـم التخطـيط للعمل المسلح الجهادي، وقد اكتشف التنظيم العسكري عام             

 الرجال، ووجهت    الذي كان الشّيخ يعده، مع إعداد      -االحتالل باعتقاله وتم مصادرة نصف السالح     
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إقامة تنظيم عسكري وحيازة أسلحة، والعمل إلبادة دولة إسرائيل         :للشـيخ عدة تهم، األساسية منها     

 .وحكم عليه بالسجن ثالث عشرة سنة. وإقامة دولة إسالمية مكانها

 في  م1998  عام ذهب         ومـن ذلـك التخطيط للدعوة إلى اهللا تعالى أوساط الشباب، إنه لما            

عرض عليه كثير من قادة  مباشرة،  الجـية إلـى الدول العربية بعد خروجه من السجن           رحلـة ع  

لم يطلب بيتاً أو سيارة؛ بل . أريد مدرسة: ما يريد ليهدوه له فقال   لنفسهيطلب أن الـدول العربية 

  وهو أن الدائرة الدعوية ال تكتمل إال عندما ينشئ محضناً،يحقـق مـا كـان يؤمـن به     أراد أن

تربوي  راد تحقيق حلمه على أرض الواقع، وذلك بإنشاء جيل عقائدي ينطلق من منهج            لألطفال، أ 

 حلم   دار األرقم للبنين   كانت مدرسة ..ةصـحيح يبدأ من الروضة مروراً بالمدرسة وانتهاء بالجامع        

وقبل استشهاده رحمه   .  افتتاح مدرسة دار األرقم للبنات     المدرسة تم  ق، وبعد هذه  الشّـيخ الذي تحقّ   

حتى ال يضيع   :قالإلنشـاء مدرسة ثانوية، وكان يقول كلما سألناه عن ذلك             خصـص مـبلغاً    اهللا

أن يـرعى هـؤالء األطفـال مـن مرحلة الروضة حتى ما بعد المرحلة      زرعـي، أي يجـب  

 .)22(الجامعية

 :التحليل والمقارنة

األسلوب  لكالعديدة القدرة على التحليل والمقارنة، وقد كان ذ مـن بين خصاله وصفاته         و

 كأمير لجماعة   واحـداً مـن أساليبه التي اعتمد عليها في ممارسة مهامه ومسؤولياته المنوطة به             

إن :"يقول الدكتور عبد العزيز الرنتيسي     .، وكقائد لتنظيم جهادي كبير    )اإلخوان المسلمون (دعويـة 

لتحليل واستنباط  الشّـيخ أحمـد ياسـين عندما تتعامل معه تجد أنه يملك عقلية فذة، وقدرة على ا                

األمـور، وال يـتكلم الكالم إال بعد تفهم واعي، فال يندفع في الكالم اندفاعا على اإلطالق، ولكنه                  

 ".يتأنّى حتى يصل إلى صلب الموضوع الذي يتحدث فيه، ويأتي حديثه مركزاً، صائباً تماما

  :اختيار الوقت المناسب لتنفيذ عمل ما

لك القدرة على اختيار الوقت المناسب لتنفيذ عمل ما، فلم          تهللا يم  رحمه ا   الشّيخ أحمد  كـان         

إذا   بكافة أشكالها، إال واختار لها الوقت المناسب، لذلك حينما كانالدعوةخطة من خطط  ينفذ أية

 خاصة والدعوة بدأت نبتة     ، يختار الوقت المناسب    اجتماعـية أو ثقافية أو غيرها      مشـاريع  أقـام 

ن عدو غاشم، يتربص بالمسلمين السوء من خالل عشرات العمالء الذين           مـباركة في بلد محتل م     

وقد ظهرت عليهم عالمات اإلعجاب والتقدير      قرب الناس إليه،     لذلك كنت ترى اٌ    .وظّفهـم لذلـك   

متفائلين   فرحين بذلك المشروع الذي أقدم عليه وتراهم وهم.لـتلك الخطوة التي أقدم على تنفيذها 
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 عرف متى ينفذ ذلك شيخهم وقائدهم إال ألن ائجه، ومؤيدين له، ال لشيء بأهدافه، ومستبشرين بنت

ألولئك الرجال الذين منحهم اهللا سبحانه وتعالى        وهذه القدرة ال تتوفر إال    . المشـروع وتلك الخطة   

 .مثل هذه الخصال

  :صدرالحلم وسعة  واللهدوء واالتزانا

لشهيد أحمد صفة الحلم وسعة الصدر، وال شك               من الصفات الحميدة، التي تميز بها الشّيخ ا       

بـل وال ريـب أن الحلم من أشرف األخالق، وأنبل الصفات، وأجمل ما يتصف به أصحاب كل                  

غاية حميدة، ولقد بين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منزلة الحليم، وما له من أجر وثواب عظيم  

ن فيك خصلتين يحبهما اهللا     إ" :بن عبد القيس  عـند اهللا، فقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم ألشج            

 ولقـد من اهللا تعالى على الشّيخ أحمد فحباه بالحلم األناة، ولذا اتسع صدره،             ،)23("األنـاة والحلـم   

 .من اختلف معهم،  وأساءوا األدب معهوامتد حلمه، وعذر الناس من أنفسهم، وخاصة م

 ،من أوفر الناس عقالً، وأكثرهم اتزاناً، وأقواهم إرادة       واحداً   كان   أحمدالشّـيخ   أن  وأحسـب        

 تقول مريم ابنة الشّيخ     .فهو ممن يظهر فيه حسن السمت، والتوازن، واالعتدال في أقرب كماالته          

كان طبع والدي الهدوء    و .جاال للمرح إال يستخدمه   كثير المالطفة والمزاح، وال يترك م     كان  :"أحمد

 زوجها يريد أن    دخلت علينا امرأة تولول ألن     -وبعد صالة الجمعة   -ه ذات مرة   أنّ واالتـزان، إالّ  

 ، وخرج عن طوره   ،هه لها فما كان من أبي إال أن صرخ في وج           وكان ظالماً  ،يوقـع بهـا بطشه    

قضية  وجلس مع الشّيخ ليحّل، اتزن الزوج وهدأ أن يكف عن هذا األمر، وفعالًثـه غاضـباً   وحد 

 ."الزوجة المظلومة المتظلمة

عرفت أحمد ياسين في أوائل     " :وهو األستاذ حماد الحسنات بقوله     أحـد أصدقاؤه           وصـفه 

الستينات وذلك بعد اإلصابة بالحالة التي هو فيها هو إنسان هاديء ال ينفعل بسرعة وإذا سألته ال                 

 محببة للناس في اإلجابة على      ة أن يفكر فترة ثم يجيب بطريقته الهادئة، ولديه طريق         د إال بع  بيجي

 .)24(" ومنذ أن عرفته وهو يعيش للدعوةما يسأل عنه،

في فترة وجودي في مدينة الخليل      :    ويـروي تلمـيذه الدكتور أحمد بحر طرفة في ذلك فيقول          

د ياسين في بلدة بيت أمر، ودخل المسجد في         بعدما تخرج من الثانوية الشرعية زارني الشّيخ أحم       

 فاجتمع  -ربما لوضعه الصحي  -الـبلدة ورآه الناس فظنّوا أن الشّيخ يريد أن يطلب مساعدة مالية             

ماذا يريد؟ هل يريد فلوسا؟ فوقفت أمام الناس، فقلت لهم هذا شيخنا            : حولـي المصـلون، وقالوا    
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س انبهر الناس به، واجتمعوا حوله يسلمون عليه وإمامـنا أتى ليعطيكم درساً، وعندما أعطى الدر   

 .)25(ويقبلونه

 :     التأثير في الغير

القيادة هي القدرة   ، ف ال تتحقق إال في ظل قيادة واعية      و ، ليست سهلة   مهمة       التأثـير في الغير   

 تنسيقمن ثم    و ، سلوك أفراد الجماعة    فكر الفرد، وفي    في : في التأثير على الغير    علـى التأثـير   

على اقتناع أفراد التنظيم بالقائد وثقتهم الكبيرة به، فالقيادة تركز           الواعية    تعتمد القيادة  ،جهودهـم 

لقد كان  . على قدرات واستعدادات طبيعية كامنة في الفرد تؤهله إلحداث التأثير في أفراد الجماعة            

 .)26(متع بهذه الصفة القيادية الناجحةالشّيخ الياسين يت

عندما تقابله يجذبك من أول وهلة، ويسيطر       و،  ة، ودود ةمؤثر مد ياسين ذو هيبة    أح الشّـيخ        

ه شخص وِجــد ليبقى في الذاكرة وال       إنّ. الحماس فيك  على عقلك ومشاعرك وأحاسيسك، ويثير    

 أو  ، حاالت التفكير   حتى وهو مستغرقٌ في أشد     ،شخصيته مبتسمة وواثقة دوماً   وهو   .ينسـى أبداً  

  لشيخ أحمد ياسين مكانة في قلوب أعضاء       وبهذه الصفة أصبحت ل   .  موقف محرج  عند تعرضه ألي

         ،شخصية القادرة على التأثير في اآلخرين في كل أحوالهم        فهو ال حركـته ال ينافسـه فـيها أحد. 

 على ذلك ما     الناس حولها، وأكثر ما يدلّ     مجمعة يلتف فشخصـية الشّيخ رحمه اهللا كانت شخصية        

أحجم الكثيرون عن السير مع الحركة،   من ضربات، وقدم96-95 سنة  حماسأصـاب حـركة  

فالتف حوله الجميع من جديد، واستطاع       98حتى خرج الشّيخ سنة     ..وفشـلت الجهود في تجميعهم    

 .27) (الداخلية والخارجية أن يكون دائماً صمام األمان في عالقات الحركة

بصراحة كنت دائما إذا سمعت لرأيه      :"       يقـول رفـيق دربـه الدكتور عبد العزيز الرنتيسي         

إن لدى الشّيخ قدرة على التأثير في الغير عجيبة جدا إذ يأتي المرء أحيانا              ...أحسست بخطأ رأيي  

ولديـه مشـكلة يعـتقد أن حلها مستحيال ولكن الشّيخ يستطيع بعد مناقشة قصيرة معه أن يجعلها                  

 .)28("خبرته الطويلة وذاكرته القوية ومبسطة، وهو في ذلك كله يعتمد على ذكاء وحسن تقديره،

- يخدم في الجيش اإلسرائيلي، وعمل سجانًا في سجن كفار يونا          - ضابط عسكري   تحدث

 إلى برنامج دردشات الذي تبثه      -لم يكشف عن اسمه   ،  فـي شهادة حق يقدمها عدو لعدوه الكبير       

 يكن يلمس أي تصرف أو      إنّه لم ":م فقال 3/4/2004القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي السبت       

كنت أشعر بالراحة لمجرد    ..قـول يـدل على أن الشّيخ كان ذا عقلية إرهابية أو تفكير عدواني             

كنت أتابع  ...بهذا اإلحساس؛ ولذلك أحبوه   " رفقاءه"الوقـوف بقربه، وأعتقد أنه كان يغمر أتباعه         
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       يحرقون األرض إذا    عناصر حماس س   وضعه داخل السجن وعالقته برفيقيه، وطالما اعتقدت أن

  )29("مسه أي مكروه، لقد كان أبا روحيا بحق

محافظة التالميذ  :أوالهما:اسـتطاع الشيخ أحمد أن يجمع التالميذ في المسجد ليحقق هدفين                

 تربيتهم تربية روحية  :وثانياً.ومن ثم ربط قلوبهم باهللا تعالى      علـى الصـالة في المسجد جماعة،      

ولقد استطاع الشيخ أحمد أن يؤثر في       . عتد الناس فيه أن يرتادوا المساجد     مسـجدية، في زمن لم ي     

لدرجة أن أحد   . التالمـيذ فـبدأوا يحافظون على الصالة جماعة، بل ويصومون االثنين والخميس           

 في ذلك الوقت ذهب لناظر المدرسة يشكو مما         -زمن الحكم المصري لقطاع غزة    -ضباط السلطة 

أنا سعيد بالمدرس أحمد ياسين، وسأكتب له  :ن، فقال الناظر لكل شاكيقـوم به المدرس أحمد ياسي 

كـتاب شكر، فأين لنا المدرس الذي يدرس الدين عملياً في المسجد، وحبذا لو كان في كل مدرسة         

 .في القطاع مدرس مثله

 احتج على مدير المدرسة     -وهو طبيب من الشيوعيين   -ويـروى أن أحـد أولـياء األمور       

يا عمي قبلنا أن يصلي الولد،      : فقال.. الشوا ألن ولده أصبح يصلي ويصوم النوافل       األستاذ محمد 

وقبلنا أن يذهب إلى المسجد، أما أن يصوم االثنين والخميس من كل أسبوع فهذا أمر صعب وال                 

 أخرست  -من سبقه من الشاكين   كما أجاب   -فأجابـه ناظـر المدرسة إجابة مفحمه      ، نقـبل بـه   

  .)30(الرجل

 :المناسب الرجل المناسب للعمل في المكاناختيار 

وهو تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب       : تعيين األصلح      مـن سـمات القيادة الراشدة       

من استعمل رجالً من عصابة، وفي      ":وليس العكس، مصداقًا لقول رسول اهللا عليه الصالة والسالم        

 .)31(" وخان المؤمنين، وخان رسولهتلك العصابة من هو أرضى هللا منه، فقد خان اهللا

 في المكان   لالمناسب ليعم  الحميدة قدرته على اختيار الرجل        قيادة الشّيخ أحمد   ومن خصال        

 وأداء المهام ، الرجال القادرين على تحمل المسؤولياتفعلى اكتشا ةقدرال إذ كانت له  . المناسب

 المنوطة بهم، وال أدّل ختيار للعمل في الدوائراستطاع من وقع عليهم اال لهذا فقد. المـنوطة بهم 

على ذلك من اختياره صالح شحادة ليكون القائد العسكري لكتائب القسام، والموقع الذي كان فيه               

 .المفكر الدكتور إبراهيم المقادمة، وغيرهم كثير

العمل الكبير         وحيـن يثق فيمن اختاره ال يتردد في منحه الثقة بنفسه فيركن إليه أن يقوم ب               

وهو واثق من قيامه به، يذكر األستاذ خليل القوقا واقعة تدل على ثقة القائد فيمن اختارهم للعمل،                 
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أذكـر قبل االنتفاضة بأشهر كنت متوجهاً للجامعة اإلسالمية في الفترة الصباحية، أتفقد             :"فـيقول 

ب طوقاً حولها،   وضـع الجامعـة من اليهود فطفت حول أسوار الجامعة، فوجدت الجيش قد ضر             

وبدأ يقترب شيئاً فشيئاً، فأدركت أن الجيش يريد اقتحامها ثم يقوم بعملية تأديب على حد تعبيرهم،                

ألن الجامعة طالما وال زالت مصدر الشغب والمظاهرات إلشغال اليهود في معارك في الشوارع،              

الشّيخ أحمد ياسين فوجدته    فهي فرصة لهم ألن عدد الطلبة في الجامعة قليل، فذهبت مسرعاً إلى             

فـي عريـنه جالساً وعنده أحد األطباء وأبو العبد عبد العال سائق باص المجمع، فقلت له بلهجة    

الملهوف وعرقي قد مأل وجهي وتراني مضطرباً وقلت له بلهجة اآلمر أعطني باص المجمع؟ فلم  

األمر األول باألمر الثاني    يقـل لمـاذا وما الخبر؟ بل أمر أبو العبد أن يحضر الباص، ثم اتبعت                

أعطني هذا الرجل الجالس بجانبك، فابتسم وقال إن وافق، حضر الباص وهممت باالنصراف مع              

إن وضع الجامعة حرج جداً، وأريد أن :الطبيـب، ولكـن قبل أن أخرج فقط قال إلى أين قلت له   

، كي يمأل الناس    إحداها من مسجد السالم في حي الزيتون، لتتوجه للجامعة        : أخـرج مظاهرتيـن   

الجامعـة، ويفشـل ما يخطط له اليهود، والثانية من مخيم الشاطئ،  فلم يزد عن كلمة وفقك اهللا،    

أبناؤكم بناتكم أعراضكم في خطر،     : وفعـالً قلت للطبيب الرجاء أن تقول في ميكروفون المسجد         

ألجساد، وتخف األرواح   إلى الجامعة، ألن األمر إذا تعلق بالعرض وفلذات األكباد تطير العقول با           

 ". وترخص في سبيل ذلك

ثم انطلقت إلى مخيم الشاطئ ومن ميكروفون المسجد األبيض وجهت          :"        ويضـيف القوقـا   

الـنداء السـاخن لـيدرك الناس أبناءهم وبناتهم من براثن اليهود في الجامعة، ثم توجهت ألثبت                 

ة قالوا أنّها سدت عين الشمس، فمأل       وجودي في مدرستي التي كنت أدرس بها، وخرجت مظاهر        

الـناس الجامعـة بـاآلالف، وظّل الحصار حتى قرب مغيب الشمس، فلما رأى الشّيخ أن اليهود                 

يرفضـون وسـاطة الصـليب األحمر لذلك الحصار ووساطة الحاج رشاد الشوا، أراد الشّيخ أن                

هرات، وينصرفوا عن   تخـرج مظاهـرة مـن المسجد العمري الكبير حتى ينشغل اليهود بالمظا            

الجامعـة، وفعـالً طلبوا منّي الخروج من المدرسة والتوجه للمسجد العمري إلخراج المظاهرة،              

وواهللا لو حدثت لكانت مذبحة، ألن الشوارع فارغة إال من الجنود           . وإشعال مشاعرهم بعد الصالة   

نّاس وأحمسهم للخروج   اليهود، وسيكون الشباب والجند وجهاً لوجه، ولكن ما أن وقفت ألهتف بال           

إذ بـأحدهم يهمـس في أذني أوقف العملية، واصرف الناس بهدوء فقد انفك الحصار، وخرجت                

 .  الطالبات

       إن الشّـيخ أحمد لم يوقف ما سأفعل، استجاب لكل أمر طلبته منه دون سؤال، لم يدع إلى                  

ي عقله وضميره،  فهو في صراع معهم        االجتماع للقيادة ليتخذ قراراً، إنّه الميدان وإنها المعركة ف        
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فـي كـل لحظة وأوان، جاهز ويده على الزناد، كنت وقتها أنا القائد آمر فيطيع قائد القادة، إنه                   

 .)32(" القائد الذي يفرض علينا جميعاًيؤمن أن الموقف هو السيد، وهو

، في  ت بها كثيراً  سأذكر حادثة شاهدتها على الشّيخ وتأثر     " :      يقـول أحد الشباب واسمه محمد     

 فتى  إلى باإلضافة في أوائل العشرينيات من عمره       يشاب مصر  تعرفـت على     األيـام إحـدى   

 قد تسللوا عبر الحدود المصرية للجهاد في فلسطين، اعشر كان مصـري صغير لم يتجاوز الثانية 

وا منه أن  وطلبسريره، في  وممدداًياسين في منزله وكان وقتها متعباً حمدأ للشيخ وإياهمفذهبـت  

إنك صغير يا بني،  :ا الفتى فقال له  أم، في مجاهدي حماس فوافق لألولمالسالح ويجندهيعطيهم 

، ه صغير  على الفتى بأنّ    وأصر ، عندها بكي الشّيخ وبكى    إلحاح،ما   الفتى على الشّيخ إي     ألّح وعندها

33(" فيها الشّيخ يبكيأجدة األولى التي وهذه للمر(. 

  :تحديد الهدف 

 يملك صفة حميدة جداً من صفات القادة الناجحين، أال وهي القدرة             الشّـيخ القائد   وكـان          

الهدف، فليس بمقدور كل إنسان أن يحدد هدفه، وكثيرون هم أولئك الذين يتيهون في  علـى تحديد 

تحديد   القليلين الذين لديهم االستعداد من جميع الجوانب في القدرة علىإالتزاحم األهداف  دوامـة 

 تحقيقه،  إلىيسعى    كان يملك قدرة عجيبة في رؤية هدفه الذي         الشّيخ والحـق يقال إن   . أهدافهـم 

 .غموض وكان بالتالي يتمكن بكل سهولة واقتدار من تحديد أهدافه دون لبس أو

 أحد أهم أسباب نجاح الشّيخ أحمد ياسين كقائد لتلك          إن:"هيثم بن جواد الحداد            يقول الكاتب 

ه نجح مع رفاقه في توجيه الصراع في    لحـركة التـي ربما تكون من أنجح حركات المقاومة، إنّ          ا

جـبهة واحدة، داخل أرض فلسطين، ومع العدو الصهيوني فقط، رغم أنه قد مر بها من المواقف                 

مـع السـلطة الفلسـطينية ما يعجز الحليم عن التصرف بحكمه، كل ذلك حتى ال تحدث مواجهة                  

كما نجحت الحركة في ضبط النفس ألكبر درجة ممكنة تجاه بعض القرارت             .ينيةفلسطينية فلسط 

العربـية الخـرقاء، لتتجنـب أي نوع من أنواع المهاترات السياسية ضد كثير من الدول العربية                 

 .)34("واإلسالمية، األمر الذي أكسبها احترام الجميع

 :القدرة النفسية والذهنية

كر واألمراض التي تزاحمت عليه خاصة بعد سن الخمسين إال                 علـى الرغم من شلله المب     

  التي مكنته  قائد قدرة خاصة أخرى أال وهي القدرة النفسية والذهنية        ك يهرحمـه اهللا لد    كـان أنـه   

 أو النفسية سواء السياسية منها      المشكالت التي كانت تصادفه أمام الضغوطات المتزامنة،       تجـاوز 
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 على مواجهة المشاكل التي تعترض طريقه بكثير        ةيملك القدر وخالفهمـا، كان من الطراز الذي       

انفعال نفسي قد يؤثر على اتخاذ القرار، ومن يملك قدرة           مـن ضـبط النفس، وباالبتعاد عن أي       

 التي تواجهه، فإنه بالتالي يتمكن من حلها باألسلوب األمثل          تإزاء المشكال نفسية وذهنية حاضرة    

  القرار الحاسم، إذ إن ذلك ليس باألمر السهل كما يعتقد البعض،قدرته على اتخاذ مستغالً في ذلك

 وال  .وذاك حيث إن الكثير منهم ال يملكون القدرة على اتخاذ القرارات، فيظلون مترددين بين هذا             

م رغم الضغوط التي تعرض من اليهود لها        87 األولى عام    ةأدّل علـى ذلك استمرارية االنتفاض     

لضغوط من السلطة الفلسطينية، وما صاحبها من الضغوط النفسية         ثم ا . خـارج السـجن وداخله    

اليهودية المتمثلة في سياسة القتل واالغتياالت والهدم واالجتياحات، وما يصاحبها من دمار كبير             

في األنفس واألرواح والثمرات واألموال والممتلكات، واغتيال كبار القادة السياسيين والعسكريين           

 الدولية التي حيكت لوقف الجهاد    تإلـى الضغوط العربية، والمؤامرا    باإلضـافة   . مـن حركـته   

والمقاومة الحالية، وكلّنا راقب الطلبات المتالحقة على حركته لوقف العمليات االستشهادية ووقف            

 . قذائف الهاون والصواريخ

  :مالحاس اتخاذ القرار 

ـ           وتوكل على اهللا كان     ، عقد العزم  امفإذا   قدرة كبيرة على اتخاذ القرارات،        الشّيخ لكتيم

كان ال يعرف التسويف أو ، الكافية المقتدرة  ودليالً على امتالكه العزيمة،قـراره قويـاً وحازماً  

رها  ويسطُّ،قراراته تاريخية، وسوف يقف أمامها تاريخ بالدنا ولهذا كانت. اإلطالقالـتردد على  

سكري زمن حكومة السيد محمود عباس، وقد  ومن ذلك قرار تجميد العمل الع.واعتزاز بكل فخر

أشـاد بذلـك القرار الحاسم والجريء أبو مازن نفسه، ومعظم المحللين والخبراء السياسيين، وقد               

 .أذهل القرار اليهود أنفسهم

  :قوة الذاكرة

لرجل قوة الذاكرة وهي التي تلعب دوراً هاماً ورئيسياً في االقيادية لهذا  ومـن بين الصفات       

ـ   فرد فينا، فقوة الذاكرة صفة من الصفات الواجب توافرها لدى أي قائد كي يحقق نجاحاً ياة أيح

 ما فال تظنن    ةوأجبته بإجاب كان رحمه اهللا يتمتع بذاكرة قوية فوق العادة إذا حدثك عن شيء              مـا، 

ديه في أصحابه ومرافقيه ومساع أنه سينسى ما قلته بعد فترة زمنية ما، ولهذا فقد ترك لدى جميع

 من قوة في الذاكرة تجعله ملماً إلماماً  الشّيخ انطباعاً عما يمتلكالعمـل الدعوي، بل كل من عرفه      

 إلماما كافياً، قوة الذاكرة تجعل من يمتلكها إنساناً ملماً ا ال شك فيه أنومم. يحيط به كبـيراً بمـا  



מאא  א.א
 

 922

يملك كل ذلك تكون  ع ماضية، ومنومدركاً إدراكاً واسعاً بجميع المسائل المتعلقة بأحداث أو وقائ

 .)35(لديه القدرة على المتابعة

 :ارـاإليث

غيره على نفسه فيما هو في  تقديم اإلنسان  هواإليثارو      اإليـثار من مقومات القيادة الناجحة، 

اإلنسان بالشيء وتسلطه عليه دون      استبداد: حاجـة إلـيه مـن أمور الدنيا، وتقابله األثرة، وهي          

 من  المحسنوننوإال المتق صفة نادرة، ال يملكها اإليثار  صفةا، أنغي أن ال يغيب عنّ وينب.هغير

عـباد اهللا، وأنه ال يطمع في كثرة أهلها في المسلمين، وال هي مما ال يطيقها المكلفون، ويستطيع                  

ن يحقق وتقديم ما يحبه اهللا على ما تحبه نفسه، ويدفعه إليه هواه، أ من جاهد نفسه على طاعة اهللا

 .فاإليثار أعلى درجات المعاملة مع الناس. هللا ما حققه في جهاد نفسه اإليثار من

ـ       ي وإن تعلق بالخلق  ا أن يتعلق بالخالق،ا أن يتعلق بالخلق، وإمفاإليثار إم":ل ابـن القـيم  وق

ك ديناً حاالً، وال يهضم ل فكمالـه أن تؤثرهم على نفسك بما ال يضيع عليك وقتا، وال يفسد عليك 

 شيء من ذلك، فإيثار نفسك عليهم       مفي إيثاره وال يسد عليك طريقاً، وال يمنع لك وارداً، فإن كان           

أحداً كائناً من كان، وهذا في غاية الصعوبة على  أولـى، فإن الرجل من ال يؤثر بنصيبه من اهللا 

بالدنيا، ال  اإليثار هواهللا على فاعله،  المحمود الذي أثنى اإليثار فإن .السـالك واألول أسـهل منه  

 فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محالً: "إلى أن قال" والدين وما يعود بصالح القلب بالوقت

  .)36("لإليثار، بل محالً للتنافس والمسابقة

     ومنشـأ سمة اإليثار عند الشّيخ أحمد ياسين هو معرفته قدر عظمة ربه، ومعرفة قدر نفسه،                

فسه، فتواضع لربه أشد التواضع، وعاش زهداً في الدنيا، مع توفر أسبابها،            فالشّـيخ عرف قدر ن    

وحصول مقاصدها له، فقد انصرف عنها بالكلية، ألنّه علم أنها دار الفناء، متأسيا بالسلف الصالح  

الذيـن كـانوا من أبعد الناس عن الدنيا ومباهجها وزينتها الفانية، مع قربها منهم فالشّيخ الياسين                 

بيت متواضع   في    الشّيخ ومما يدّل على ذلك أنه عاش     .  يحتذى به وقدوة يؤتسى في اإليثار      مـثاال 

 شبابيك  ذو،  ةط غير مبل   غرف ثالثمساحته ضيقة يتكون من     ف ،ال يقـبل أن يسـكنه أفقر الناس       

،  جداً اًحاريكون  الصيف  في  و،   جداً اً بارد  يكون البيت  في الشتاء . أيضامطبخ متهتك   و ،مـتهالكة 

 . دون المتوسط ويتناول طعاماً،بسيطةالمالبس الرتدي  يوكان

الشهيد الشّيخ أحمد في      األسرى السابقين الذين رافقوا      أحد-      يقـول المهـندس فريد زيادة     

كـان لـدى الشّيخ كأس خاص قديم لشرب الماء، استخففت به ذات مرة، وقلت له    :"-السـجن 

سعة " : اعتقالي الدائم، ثم ضحك، وهو يقول      هذا الكأس هو رفيق   :سنحضر لك كأسا جديداً، فقال    
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هـذا الكوب أوقية ماء، وأنا معتاد أن اشرب يوميا لترين من الماء، لذلك ال أزيد وال انقص في                   

ما ضرورة  :أكواب، فقلت ال بأس نحضر لك كأسا جديداً بنفس السعة فأجاب           الشرب عن ثمان    

 .)37(" مادام القديم مازال يفي بالغرضالتجديد

 لقد أرسلت السلطة الفلسطينية لجنةً هندسيةً تابعة لوزارة اإلسكان لمعاينة بيت الشّيخ أحمد،                  

ومن ثم إعداد المخططات الهندسية من أجل هدم البيت المتواضع جداً وإقامة بيت فخم جديد يليق                

، ولكن  بمكانـة الشّـيخ القيادية والدعوية، وبالفعل شرعت اللجنة في إعداد المخططات الهندسية            

اللجنة أوقفت أعمالها ألن الشّيخ أحمد رفض هذا العرض، عندما أخبره من زاره من أسرته عن                

اً من أقاربه عرضم رفض 1997بعد خروجه من السجن عام و. نية السلطة في بناء بيت جديد له 

ن أبناء وأحـبابه بـأن يهدموا بيته، ويبنون له بيتاً فخماً يليق بمكانته، كما رفض عرضا مماثالً م   

يغير بيته المسقوف من اإلسبست، وفضل أن يعيش كبقية أبناء شعبه            رفض بأن    حركـته حماس،  

 أثناء، وحتى  السابقة حياته معظم الذي عاش فيه نفس البيت على التواجد في   وأصر مـن الفقراء،  

ل من  ه كان يشعر بوفاء كبير لك      ألنّ ، رفض تغيير مكان بيته     اليهودية لغزة  حـدوث االجتـياحات   

 ".يعرفه فكيف بالمكان الذي عاش فيه

مرسلة من  الهدايا  ال ومن إيثاره أنّه إذا أحضر أحد الزوار      :"        ويضـيف المهندس فريد زيادة    

 تدخل تلك الهدايا للمنزل،     فإن الشّيخ أحمد ومنع أن     ،الخـارج للشيخ وضعها الزائر على الطاولة      

 ولم  ،ع الهدايا عليهم  يوزت آخرون تم  حضر زوار    ما إذا على الطاولة، ف    مكانها تبقى أنأمرنا  بل ي 

 ، وصلت إلى حد والعطاء من البذلاً رائعاًذجونملقد كان شيخنا .  شيئا منهايـبق الشّـيخ لنفسه  

 .)38("وهو شيء نادر الوجود، يحتاج تحقيقه إلى سمو روحي عظيم على النفس اإليثار

  :على المتابعة القدرة

 من أوامر وتعليمات، والمتابعة     هما يصدر اجح هو الذي يملك القدرة على متابعة        القـائد الن         

فال يكفي ألي . وسيلة من وسائل الضبط والربط  التي تُعد العملية هـنا نقصد بها المتابعة الميدانية     

 وقد كان. التأكد بأنها تنفذ تنفيذاً مناسباً ومعقوالً  أن يصدر تعليمات وأوامر دونمسـئول إنسـان  

 لم  الشّيخو. فقد امتلك القدرة على متابعة قراراته متابعة مثالية       .. قائداً فذاً  الشّـيخ رحمه اهللا تعالى    

ا  مجتهد ومخلص ومتفاٍن، ممع كّلتنفيذه، بل كان يشج يكـتف فقـط بمـتابعة القرار والتأكد من   

     .  والحماس في أداء المهام المنوطة بهم، حافزاً على المثابرةللمسئولين أعطى

فوجئوا في إحدى المرات بالشّيخ      إنّهم" :      يقول أحد مهندسي المقاومة الشعبية التابعة لحماس      

الشـهيد الرمـز يناقشـهم فـي أدق تفاصيل عملهم في إطار االستعدادات للتصدي ألي اجتياح                 
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ف أو  صهيوني محتمل لمدينة غزة مضيفا أن حديث الشّيخ الشهيد الرمز لم يكن مجرد حديث للتر              

أن الشّيخ اقترح طرقاً لنصب األلغام األرضية لمواجهة دبابات         " :االسـتعراض، وأضاف المجاهد   

االحـتالل، واهتم بمعرفة طريقة وآلية توزيع المجاهدين على مناطق مدينة غزة، والمحاور التي              

لرمز مواقف الشّيخ الشهيد القائد ا    ، يمكـن أن تكـون مداخل الجتياح قوات االحتالل الصهيوني         

كانت كثيرة في هذا المجال وال يمكن حصرها في فترة قصيرة من بعد استشهاده رغم أن الشهيد                 

 .)39(سهم مع المجاهدين في أوقات الشدةلم يكن يتدخل في العمل العسكري إال أنّه كان يحب أن ي 

 للرجل  اًأبي يعطي نموذج  :"      تـتحدث مـريم ابنته أحمد ياسين عن حياة أبيها الدعوية فتقول           

أوقاته وجهده وماله لدينه؛ فكان يخرج من الصباح الباكر :الـذي عاش لإلسالم؛ فكان كله لإلسالم     

 وهو الرجل المشلول، ويكون صائما؛ فيدركه       ،يـدور على المساجد يدعو إلى اهللا سبحانه وتعالى        

ثم يواصل   ،المغـرب وهو في مكان بعيد عن البيت، فيمر على بقالة فيأخذ كوب لبن يفطر عليه               

الدعوة إلى اهللا، ومشواره في باقي المساجد، فما من مسجد من قطاع غزة إال وألقى فيه درسا أو                  

 .)40("خطب فيه خطبة، وما من مخيم إال وحرص أن يوجد فيه فردا يعمل لإلسالم

 ز في كل خطوة يخطوها على نشر المعنى       وهكذا بقي الشّيخ مدافعاً عن اإلسالم، وكان يركّ             

 وسيف،  ، ومصحف ، وقيادة ،عبادةو عقيدة،: اإلسالم متكامل، وهو أن  الصـحيح لـنظام اإلسالم      ال

 الشّيخ القعيد كان شعلة     رغم شلله الذي أصيب به وهو في ريعان شبابه فإن          و .وهو حياة وشهادة  

 وال الملل من العمل وخدمة الناس؛ فقد ال يكون هناك مكان            ،من النشاط واإليمان ال يعرف الكلل     

فلم . فـي فلسطين إال ووصله الشّيخ ياسين خالل عمله كداعية إسالمي في نصف قرن من العمل               

يـتوقف جهـده ونشـاطه الدعوي عند قطاع غزة حيث مد الشّيخ جهده نحو الضفة الغربية التي            

 .كانت تعيش ذات الحالة الفلسطينية من حيث انتشار الفكر اليساري والقومي والعلماني

الذي رافق الشّيخ فترة الثمانينات خالل عمل الشّيخ الشهيد في          -الشّيخ زياد عنان           يـروي   

 يبدأ يومه منذ ساعات الفجر وحتى       نإن الشّـيخ لـم يكل أو يمل يوماً، فكا         : فـيقول  -اإلصـالح 

يستقبل المواطنين في منزله المتواضع، الذي قسمه نصفين نصف ألسرته ونصف الستقبال             نومه

إنَّه في أحد أيام رمضان انتهى الشّيخ       :"شكاويهم وقضاياهم، يقول الشّيخ زياد عنان      الناس، ومتابعة 

من حل قضية قبل اإلفطار بدقائق، وأثناء نقلي له على كرسيه إلى داخل المنزل الذي كان فيه مع  

شفقة على -أهـل بيـته فوجئـنا برجل يدخل علينا، ويرجو الشّيخ أن يسمع شكواه، فما كان مني      

إال أن عاتبت الرجل على حضوره في وقت غير مناسب، وطلبت منه أن يعود في وقت                 -الشّيخ

وإذا كنت  : أنا لم أطلب منك أن ترد على الرجل       :ردي لم يعجب الشّيخ وقال لي     :وتابع عنان . آخر

هذا كان رد الشّيخ الشهيد الحي الذي أنهكه العمل على شكاوى الناس            ..قد تعبت فاذهب إلى بيتك    
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وم، وحيـن جاء وقت تناوله اإلفطار آثر أن يستمع للرجل حتى النهاية ليمتد الوقت               طـوال الـي   

 .بالشّيخ دون إفطار لما بعد العشاء

هذا ..إن الشّيخ ياسين قال لي بعد أن ذهب الرجل، أهكذا الدعوة يا زياد   ":       وأضـاف عـنان   

أنت تريد أن   :"حيث قال لي  علّمني الشّيخ كيف أتعامل مع الناس،       ..الموقـف لـم أنسه في حياتي      

توصـل رسـالة إسالمية للناس، فكيف تريد أن تكون إنساناً داعيةً للحق بسلوكك هذه الطريقة،                

وكـان دائمـا يوصـينا أن نكون رفقاء بالناس، وال نستخدم أي أسلوب قاس، مع أي منهم حتى                   

 .)41("المعتدي

 :ورىـالش

  للتوصل إلى   واقعة معينة   في االختصاص و استطالع الرأي من ذوي الخبرة     هي    :الشورىمعنى  

 اٍإلسالمي مبدًأ اجتماعيا وأخالقيا، بجانب كونها       تصور الشورى في ال   تعد  . أقـرب األمـور للحق    

ئولية قراراتها   وتحمل مس  ،قاعدة لنظام الحكم، وهي في المجال السياسي حق الجماعة في االختيار          

 .)42(في شئونها العامة

      ه  ألنّ،هامن أخطر الموضوعات وأجلّقيادة الجماعات والحركات  في ىالشور  موضـوع إن

اسياسته ، ورسمجماعة األمور في تسيير شئون الأهم. 

  الكتاب والسنة، وأقوال الخلفاء وسيرتهم، وأقوال السلف، وأقوال علماء العصر علىدّل      وقد 

ردت في إطار الحديث عن      فالشورى و  ،أن الشـريعة اإلسـالمية جـاءت مقررة لمبدأ الشورى         

 :، قال تعالى   بالمشاورة  أو القائد  الجماعـة فـي آيتيـن في القرآن الكريم، تُلزم األولى الحاكم           

                          كِّلِنيـتَوالْم حِـبي اللّـه لَـى اللّـهِ إِنكَّلْ عفَـتَو ـتمزـرِ فَـإِذَا عفِـي األَم مهـاوِرشوتلزم الثانية   159:آل عمران )و ،

والَّذِيـن استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا      : قال تعالى في مدح المؤمنين الذين ادخر لهم الخير        ،  لشورىالجماعة با 
              فِقُونـني ماهزَقْـنـا رمِمو مهـنيى بـورش مهـرأَمو ـالةالص قال ابن كثير رحمه اهللا في تفسير        .38: الشورى 

مثل الحروب وما جرى  تى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم فيأي ال يـبرمون أمـراً ح   " : اآليـة 

 ولهذا كان صلى اهللا عليه وسلم يشاورهم في         ، كما قال تبارك وتعالى وشاورهم في األمر       ،مجراها

 .)43(" ليطيب بذلك قلوبهم،الحروب ونحوها

ـ      ي عن مشاورتهم   وسلم لغنيا  اهللا عليه    النبي صلى قال الحسن إن كان     " : الشافعي  اإلمـام  لوق

ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده إذا نزل بالحاكم األمر يحتمل وجوها أو مشكل انبغى له أن  
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يشـاور وال ينبغـي له أن يشـاور جاهال ألنه ال معنى لمشاورته وال أمين فإنه ربما أضل من     

 )44("ليهيشاوره ولكنه يشاور من جمع العلم واألمانة وفي المشاورة رضا الخصم والحجة ع

ل أبو  وقي ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما ترك المشاورة        جـاء فـي السنة ما يثبت أن              و

 كانو . )45(  " اهللا ألصحابه ما رأيت أحداً أكثر مشورة ألصحابه من رسول "   : هريرة رضي اهللا عنه

وعمر، جاء في مشاورة الشّيخين أبي بكر  الرسـول صلى اهللا عليه وسلم كان يحرص دائماً على 

لو اجتمعتما على  " : لهما  الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال أنعن أبي هريرة اإلمـام أحمد  مسـند 

 .)46(" رأي ما خالفتكما

 : وأحد كبار قادة حركة حماس     رفيق الشّيخ أحمد ياسين    - األستاذ محمد حسن شمعة         يقـول   

 الجميع له، كان يقدر  نجاح مشروعه وحبالشورى في اإلدارة، مما ساعد على  وقد انتهج منهج"

م عندما كان   1995في عام   :" ويقول عاهد الشّيخ عساف    .)47("حوله أنه يقود أيضاً    ويشـعر مـن   

الحديـث يدور حول توقيع وثيقة بين حماس وفتح رفض التوقيع على الوثيقة عندما طلب منه وفد   

 ألنّه ال ينفرد    كة أوالً، وبعدها أنا، وذل    قادة الحرك  يوقّع  :"من السلطة زاره داخل السجن وقال لهم      

فـي القـرارات، رغـم عظم مكانته وقوة تأثيره على اآلخرين، فهو يعتمد الشورى كأساس في                 

والَّذِيـن اسـتَجابوا لِـربهِم وأَقَـاموا الصالة وأَمرهم شورى      :، قال تعالى)48("الـتعامل مع الجميع دون استثناء     
مهنيبفِقُونني ماهزَقْنا رمِمو 38: الشورى . 

ومن مواقف العزة التي أعزه اهللا بها موقفه من عمر سليمان           " :        يقـول الدكتور أحمد بحر    

يا سيدي الشّيخ أتمنى عليك أن : رئيس المخابرات المصرية، وذلك عندما قال له في مكالمة هاتفية 

ال أستطيع أن أعطيك قراراً، وسأعرض :نار، فقال له الشّيخ توقـف اإلشـكالية، وتوقف إطالق ال  

األمـر على مؤسسات الحركة، وحقيقة كان يستطيع أن يقول كلمة، ولكنّه أراد أن يعلمنا الشورى                

 .)49("الحقيقية

كان يحرص دائماً على وضع األخوات في صورة ما         :"      تقول الداعية األستاذة جميلة الشنطي    

 من أحداث، ويأخذ رأيهن ويشاورهن ويطلب منهن أن يكن دائماً في المقدمة             يسـتجد على الساحة   

           مواقع مناسبة في شتى     سـواء في المسيرات أو المهرجانات العامة، ويحرص على أن يكون لهن 

 ويختلفن معه في    ،لم يكن يفرض عليهن رأيه أبداً، بل يجلس يحاورهن ويستمع إليهن          . المجـاالت 

مات السعادة أن وجد من بناته وأخواته من وصلن إلى هذا النضج السياسي              فتبدو عليه عال   ،الرأي

 .)50("والعقلية المتفتحة، فكان يحترم رأينا كثيراً
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 :الحكمة السياسية

 لقـد شـهد لحكمـة الشّـيخ السياسية وبعد نظره كّل من عرفه، وراقب حالة المقاومة                        

 .اإلسالمية في فلسطين

كان الشّيخ رمزاً للمقاومة اإلسالمية الحكيمة التي       :"يمة أحمد الجالهمة  تقـول الباحثة أم          

ألم يكن صمام األمان . أبـت خلط األوراق وتعاملت مع القضية الفلسطينية بحكمة غاظت أعداءها         

الـذي رفـض تماماً أن يتحول نزاع الفلسطينيين مع المحتل الصهيوني لنزاع داخلي، خشية منه                

 وعلى الدم الفلسطيني؟ ألم يتسم بالحكمة التي ألزمته بالتريث في إصدار            علـى الوحـدة الوطنية    

آرائه وتوجيهاته؟ ألم يلتزم باإلقامة الجبرية طواعية ألنّها صدرت من السلطة الفلسطينية؟ السلطة             

 ألم يلتزم بها مع علمه يقيناً أن شريحة عريضة من الفلسطينيين تقف             .السياسية الفعلية للفلسطينيين  

اءه وتسـانده؟ التزامه بهذا القرار وبغيره يعني لي الكثير، فوحدة الصفوف كانت بالنسبة لهذا               ور

الشّـيخ أجـّل وأعظم من معارك داخلية لن تترك خلفها إال الدمار ألهلها، كان مدركاً أن معارك                  

 ثم ألم يكن هو الرافض لتحويل ساحة النزاع       . كهـذه سيصـفق لها الصهاينة لو قدر لها الحدوث         

خارج الحدود الفلسطينية؟ كان بحكمته يعلم أن عدوه ذاك المحتل، وأن مصلحة القضية الفلسطينية              

تكمـن في عدم فتح منافذ لصراعات دولية متعددة، رجل استوعب قوانين اللعبة التي حدد بنودها                

ت ذلـك الكـيان المحـتل، فتعامل معها بكبرياء وحكمة أفقدتاهم ما بقي لهم من عقل، رجل تعد                 

  .)51("صل به إلى مصاف عظماء هذا العصرحكمته حدود جسده المتهالك لت

 وعصمة الدم   الفلسطيني، أحمد ياسين إصرار دائم على وحدة الصف              لقـد كان لدى الشيخ       

قام بقتله، وهذا ما     الفلسـطيني، وحـرمة توجيه البندقية الفلسطينية إلى صدر الفلسطيني حتى لو           

وهذا الخطاب يقوم على    . ةى قتل السلطة بعض أعضائها أكثر من مر       تجلـى في صبر حماس عل     

اهللا  كان يكثر رحمه اهللا تعالى من االستشهاد بقول       مبدأ ديني أصيل يتمثل في عصمة دم المسلم، و        

 .28: المائدة أَخاف اللَّه رب الْعالَمِنيلَئِن بسطْت إِلَي يدكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَ�َا بِباسِطٍ يدِي إِلَيك لِأَقْتُلَك إِ�ِّي:تعالى

 :الرؤية السليمة للمستقبل
أنا أقول إن إسرائيل قامت     :ومن ذلك الرؤية لمستقبل الكيان اإلسرائيلي، يقول الشّيخ الياسين                

القوة ال تدوم،   ..علـي الظلم واالغتصاب، وكل كيان يقوم علي الظلم واالغتصاب مصيره الدمار           

القوة في العالم ال تدوم ألحد، الطفل يبدأ طفالً ثم مراهقاً ثم شباباً ثم كهالً، ثم شيخاً خالص هكذا                   ف

أنا أقول إن إسرائيل بائدة، إن      ..وتبدأ تنتهي لالندثار، ما في فائدة     ..الـدول، هكذا عمر الدول، تبدأ     

م لن تكون دولة الكيان     2027شـاء اهللا في القرن القادم في الربع األول منه، وبالتحديد ففي سنة              
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القرآن حدثنا أن األجيال تتغير كل      . ألنني أؤمن بالقرآن الكريم   . موجودة) إسـرائيل (الصـهيوني 

أربعيـن سـنة، فـي األربعين األولى كانت عندنا نكبة، في األربعين الثانية بدأت عندنا انتفاضة                 

ألن ربنا  .اية، إن شاء اهللا تعالي    ومواجهـة وتحـدي وقتال وقنابل، في األربعين الثالثة تكون النه          

تعالى لما فرض علي بني إسرائيل التيه في سينا أربعين عاماً ليغير الجيل المريض التعبان، ألنّه                

جـيل غـير مقاتل، وجيلنا األول هو جيل النكبة وقد ذهب، وطلع جيل األحجار والقنابل، والجيل       

          إرادة اهللا غالبة، وستأتي الساعة التي ينهار هذا      القـادم هـو جيل التحرير، إن شاء اهللا تعالي، إن 

الكـيان في لمح البصر، ألن الفساد ال يدوم في األرض، لقد قرر القرآن الكريم أنّهم يفسدون في                  

 ) )52واللَّه غَالِب علَى أَمرِهِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ ال يعلَموناألرض، أنّهم يمزقون القيم في األرض

 :من أقواله في ذلكو

النصر دائما مع الصبر ، بشـارات النصـر على اليهود والذي أرجو من اهللا أن يكون قريبا      "     

وكَـأَين مِـن �َبِيٍّ قَاتَلَ معه رِبيون كَثِري فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما   :هكـذا قـال ربنا سبحانه وتعالى    
فَآتَاهم اللَّه ثَواب الد�ْيا وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ واللَّه يحِب          ،146:آل عمران وا ومـا استَكَا�ُوا واللَّه يحِب الصابِرِين      ضَـعفُ 

 سِـنِنيحالْم  148: آل عمران.  اهللا يعد عباده المجاهدين الصابرين النتيجة المهمة        المهم أن  :  ىـرأُخو
رأس كل أربعين    ه على ومن مبشرات النصر أنّ   ،  13:الصفحِبو�َها �َصر مِن اللَّهِ وفَتْح قَرِيب وبشرِ الْمؤمِنِني       تُ

رت الواقع   انتفاضة جديدة غي   م87 و ،هزيمة شعبنا م  1947سـنة سيتم تحول في الشعوب فكانت        

ارطة، وهذا ما كتب عنه مفكرون       سيكون شيء جديد يغير الخ     م2027 وفي اعتقادي في   ،القديـم 

مـن العدو اإلسرائيلي حيث تتغير المنطقة وتصبح دوال إسالمية وتشكل خطرا على هذا الوجود               

 التحول الموجود داخل الشعب الفلسطيني من اإلقبال على         كما أن . الصهيوني خالل عشرين سنة   

كذلك ". اهللا ينصركم إن تنصروا   "حفـظ كـتاب اهللا وحمـل رسـالة اهللا فهي من عوامل النصر               

 وهذا  ، وهذا متوفر بين الرجال والنساء والشباب والشيوخ كل مستعد للشهادة          ،االسـتعداد للشهادة  

ِن أَحسـنتُم أَحسـنتُم لَأَ�ْفُسِـكُم وإِن    إ.. النصر قادم  ولذلك أؤكد لك أن   . عامل مهم من عوامل النصر    
           ـدعو ـاءـا فَـإِذَا جفَلَه ـأْتُما تَتْبِرياً      أَسلَوا عوا مرتَبلِيةٍ ورلَ مأَو لُوهخا دكَم جِدسلُوا الْمخدلِيو كُـموهجوا وـوءسةِ لِيالْآخِـر 

 وإذا أردت أن تعـرف عالمـات النصـر فادرس الواقع اإلسرائيلي فاألمن يضيع               7:اإلسـراء 

غم أننا ال نملك دبابات وال طائرات ولكنها         ر ،واالقتصـاد ينهار والشعب يفر إلى خارج فلسطين       

عملـيات استشـهادية وعمليات قتالية، والنصر إن شاء اهللا لنا ولشعبنا وألمتنا وما ذلك على اهللا                 

 )53("بعزيز
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 الربع األول من هذا القرن هو        وإن ، النصر في نظري هو قريب وليس بعيداً       إن:"       ويضيف

 والبشائر تأتي من داخل الشعوب وليس من الحكام         ، تعالى موعـد زوال هـذا الكيان إن شاء اهللا        

هذا هو مؤشر النصر والتمكين إن شاء اهللا،        .  تعالى فالحكام يتغيرون والشعوب اليوم تتجه إلى اهللا      

بـاألمس كنـت فـي أحد المساجد أحضر احتفاال أقامته الكتلة اإلسالمية لتكريم طالب الثانوية                 

هذا .. طالبا حفظوا كتاب اهللا    80 اهللا وتم توزيع الجوائز على       واإلعداديـة الذيـن حفظـوا كتاب      

   صر قادم  النّ التحول دليل على أن، وقد قرأت خالل    .غير الحكام واألنظمة  يت و ، الشعوب تتغير   وأن

 ويحكم  ، عاما من اآلن ستتغير المنطقة     18ه بعد   دوا فيه أنَ   لباحثين إسرائيليين أكَ   هـذا الشهر بحثاً   

.  ويشكلون خطرا على مصالح إسرائيل وأمريكا في المنطقة        ، يطبقون اإلسالم  ،نفيها حكام مسلمو  

 ربع القرن الحالي سيشهد نهاية إسرائيل من منظور         ها وهي أن  توبذلـك تـتوافق الرؤيا التي رأي      

المهم أن نصبر ونستمر في     .  على كيانه  والعدو ينظر لها من حسابات مادية خوفاً      . إيماني قرآني 

ر في توعية وتوجيه أمتنا وشعوبنا وتوجيهها إلى تقوى اهللا وإلى عدم االستسالم              ونستم ،جهادنـا 

 ." وال ألعوان الشيطان وجنده،للشيطان

      وقـبل وقـوع الحرب األمريكية على العراق كان يرى الشيخ أحمد أنّها واقعة، وأن األمة                

كية وقد كان ما توقع، يقول      ستصـاب بهـزيمة نفسية كبيرة، تتمثل في االستسالم للسياسة األمري          

  لسبب بسيط هو أن    ،ها قادمة ا الحرب على العراق ففي نظري أنّ      أم:"الشـيخ ياسـين فـي ذلـك       

 والعدو اإلسرائيلي الصهيوني يريد أن يعيد تشكيل        ،م فـي السياسة األمريكية    الصـهيونية تـتحكّ   

ة الفلسطينية إذا    وتصفية القضي  ،خارطـة الشـرق األوسط على أساس االعتراف الكامل بوجوده         

ا الثانية   أم ، هزيمة العراق األولى أنتجت مدريد وأوسلو وعربة        ألن - ال سمح اهللا   -هزمت العراق 

 ، ومن هنا يدفع اليهود باتجاه اإلسراع بهذه الحرب        ،تنا ألم  كامالً إذا حصـلت فسـتنتج استسالماً     

نحن أمام حرب صليبية تريد      .ويفتشون كل يوم عن مبررات لتنفيذها رغم المعارضة العالمية لها         

 تحت شعار محاربة اإلرهاب والتدخل في       ،أن تهيمـن على الوطن العربي واإلسالمي من جديد        

 ، وإسقاط من يشاءون ووضع مكانهم قيادات تعمل لصالحهم        ،شـؤون الـبالد العربية واإلسالمية     

  .)54("دون االعتراف أو العمل لمصلحة شعوبهم
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 الخاتمة

نتائج وأذكر هنا أهم    .  العالميـن الـذي أعانني ووفقني إلى كتابة هذا البحث               الحمـد هللا رب   

 :البحث، وهي

 في سلوك الجماعة    تأثيرال تمكنها من  .مميزة إن القيادة الناجحة البد أن تتميز بسمات وصفات          -1

 .، مع المحافظة على استمراريتها متماسكة قويةوشخصياتهم، وخبرتها، وأقوالها، وأفعالها

  لقـد تمـيز الشـيخ بسـمات القـيادة الناجحة التي أهلته لقيادة حركة اإلخوان المسلمين في                  -2

حركة المقاومة  (، ومن ثم تأسيس حركة إسالمية مجاهدة      ) والضفة الغربية  قطـاع غزة  (فلسـطين 

ه على الرغم من الشلل الذي أصاب جميع أطرافه، واستمر حتى وفاته، إال أنّ             و ).اإلسالمية حماس 

 . القياديةشخصية الشّيخ يضعفلم 

 كل من عاش مع الشيخ وعاشره من األهل واألصحاب والتالميذ يشهدون بأنه شخصية فريدة               -3

، ة، ودود ةمؤثر لشيخ أحمد ياسين ذو هيبة    فا. ورائـدة، وقـّل أن يوجـد مثلها في فلسطين اليوم          

 .هيس وأحاسه ومشاعرهيسيطر على عقلو من أول وهلة، هيجذبيقابله المرء عندما و

ية وتأثيرها القوي وانتشارها السريع في أوساط الناس، واستمرار جهاد          دعواللحركة  ا قوة إن   -4

 تشهد بمؤهالته    وبصورة قوية فترة حياة الشيخ وبعد استشهاده        حماس  المقاومة اإلسالمية  حـركة 

 .القيادية الناجحة
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 قائمة المراجع والمصادر

أحمد بن يوسف، المركز العالمي للبحوث      :عجزة وأسطورة التحدي  أحمـد ياسـين الظاهرة الم      -1

 .والدراسات

 خاصة بسيرة ة صفحالطريري،ناصر  الدكتور عبد الوهاب بن:نوجهاد المصليأحمـد ياسين   -2

 www.ahmedyasin.cjb.net)( السيخ أحمد ياسين في موقع طريق اإلسالم

هـ، موقع 8/2/1425، م بن جواد الحداد    هيث :أفكار مبعثرة ..استشـهاد الشـيخ أحمـد ياسين       -3

  )www.almoslim.ne(المسلم على شبكة المعلومات الدولية

شبكة الين على   إسالم أون   مصطفى الصواف، موقع    : إسـرائيل تغـتال الشـيخ أحمد ياسين        -4

 )./Arabic.www.islam-online.net(المعلومات الدولية

، موقع المسلم على شبكة المعلومات      الشيخ ناصر العمر  : أيقظ اهللا به أمة في حياته وفي وفاته        -5

  ).www.almoslim.net(هـ3/2/1425 الدولية،

(قـناة الجزيـرة، موقعهـا على شبكة المعلومات الدولية         : بـرنامج شـاهد علـى العصـر        -6

www.aljazeera.ne.(  

 موقع  .م25/3/2004لماء والدعاة والمثقفين السعوديين،   مجموعة الع ):تعـزية وتهنـئة   (بـيان -7

، وانظر موقع المسلم على     )www.islamtoday.ne(اإلسالم اليوم على شبكة المعلومات الدولية     

 ).www.almoslim.ne(الشبكة

 .مصطفى مشهور، دار الدعوة للطباعة والنشر، اإلسكندرية: الجنديةبين القيادة و -8

  . كثيرناب:  تفسير القرآن العظيم-9

، موقع إسالم ينأحمد ياس المجاهدين الشيخ شيخ ابنة األستاذة مريم أحمد ياسين حـوار مـع   -10

  )www.islamonline.net/livedialogue/Arabic (شبكة المعلومات الدوليةعلى الطريق، 

 ن بعنوا، اسحم: المقاومة اإلسالمية ياسين، الزعيم الروحي لحركة أحمد الشيخ حـوار مـع  -11

ــ ــتقبل االنتفاض ــريق ، ةمس ــى الط ــالم عل ــع إس ــية موق ــات الدول ــبكة المعلوم  (، ش

www.islamonline.org/Arabic/index.shtm.( 

 فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت،    :  خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم      -12

  .الطبعة الثاني

/18/04 -ـ ه 29/02/1425،للشيخ سعد القحطاني  : مقتل الشيخ أحمد ياسين   : خطبة جمعة  -13

 ).www.lahaonline.com(، موقع لها أون الين على شبكة المعلومات الدوليةم2004
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لمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، من منشورات      الدكتور هشام الطالب، ا   :دلـيل التدريب القيادي   -14

 . الخليل فلسطين-االتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمات الطالبية، دار المستقبل

، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم     يالدكتور عبد العزيز الرنتيس   : رجل بأمة أو أمة في رجل      -15

 ).(www.Palestine-info.info/arabicعلى شبكة المعلومات الدولية

 .م28/3/2004صحيفة الوطن السعودية  : رجل تعدت حكمته حدود جسده-16

 على شبكة   ، موقع إسالم على الطريق    خويرة سامر   - رفقاء الشيخ ياسين في األسر فلسطين      -17

 )www.islamonline.net/Arabic (المعلومات الدولية

 أحمد شاكر وإبراهيم عطوة،     قسـنن الـترمذي محمـد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقي           -18

 .تصوير المكتبة اإلسالمية، بيروت

  . عاطف عدوانرالدكتو:  الشيخ أحمد ياسين حياته وجهاده-19

 إسالمنا على شبكة المعلومات     توفيق علي، موقع  : هنيئا إكرام اهللا لك   ..الشيخ المجاهد الشهيد   -20

 موقع الشيخ الشهيد أحمد ياسين    وانظر   ،)http://www.islameiat.com/index.shtml(الدولية
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إن الجهـاد حـياة لهذه األمة، به أعز اهللا األمة، وما ترك قوم الجهاد إال ذلّوا، وتزداد                  

أهمية الجهاد إذا ما تعلق األمر بفلسطين أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ، مسرى               

 . الحبيب المصطفى صلى اهللا عليه وسلم

م أحمد ياسين دوره المركزي في جهاد أبناء فلسطين، وترسيخ الجهاد سلوكاً            ولقـد كـان لإلمـا     

 . وعمالً وتناول الباحث في هذا الموضوع فكر الشهادة و اإلمام أحمد ياسين بالدراسة
 
 

Sheikh Ahmed Yasin and the Ideology of Martyrdom 
 

Carrying out the duty of jihad breathes life into our ummah (nation). 
Whenever jihad is foresaken, our ummah is left in disgrace while when 
jihad is carried out the ummah witnesses great dignity and glory. The 
importance of jihad increases when it comes to Palestine where our 
beloved Mohammed, may Allah’s peace and blessings be upon him, 
made his midnight journey to the seven heavens. 
  
Imam Ahmed Yasin played a central role in instilling jihad in the hearts 
and minds of the Palestinian people. This research attempts to highlight 
this fact with a special elaboration on sheikh Ahmed’s ideology of 
martyrdom. 
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 :المقدمة

إن الجهـاد حـياة لهذه األمة، به أعز اهللا األمة، وما ترك قوم الجهاد إال ذلّوا، وتزداد                  

أهمية الجهاد إذا ما تعلق األمر بفلسطين أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ، مسرى               

 .  وسلمالحبيب المصطفى صلى اهللا عليه

ولقـد كـان لإلمام أحمد ياسين دوره المركزي في جهاد أبناء فلسطين، وترسيخ الجهاد               

 . سلوكاً وعمالً وتناول الباحث في هذا الموضوع فكر الشهادة و اإلمام أحمد ياسين بالدراسة
 

 :  أهمية الموضوع وبواعث اختياره:أوالً

 : تكمن أهمية هذا الموضوع فيما يلي

 . لهذه األمة، به تستعيد عزها وكرامتهاإن الجهاد روح

 . يتناول الباحث بالدراسة إماماً ربانياً سخر فكر الجهاد سلوكاً وعمالً

 .يزيل إشكالية فقه العمليات االستشهادية

وألهمية هذا الموضوع ولما وجدته من رغبة عندي في تقديم شيء من حق إمامنا وشيخنا الشهيد                

 ة في هذا الموضوع أحمد ياسين فقد قررت الكتاب

 :  أهداف البحث:ثانياً

 : يهدف هذا البحث إلى ما يلي

 .أن يتعرف المسلمون على معنى الشهيد

 .بيان مكانة الشهيد وفضله في السنة النبوية

 .تأصيل فقه الشهادة من السنة النبوية

 .بيان موقف الشيخ أحمد ياسين من العمليات االستشهادية

 .   الجهادي في فلسطينبيان أثر الشيخ في العمل
 

 :  منهج البحث وطبيعة عملي فيه:ثالثاً

 . سيتبع الباحث المنهج االستقرائي في جمع أحاديث الشهادة من السنة
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وسـيكتفي بالتمثـيل لموضـوعات الدراسة من السنة مركزاً على األحاديث التي تتعلق      

 .بشهداء المعركة والجهاد في سبيل اهللا

األحاديث وبيان درجتها والحكم عليها، فإذا كان في الصحيحين         وسيقوم الباحث بتخريج    

أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، فإن األمة قد أجمعت على تلقي كتابيهما بالقبول،                

 . وإذا كان في غيرهما خرجته من الكتب التسعة، وبينت درجته

 . الدعوية في الحديث باختصاريكتفي الباحث بذكر بعض االستنباطات الفقهية والمعاني

 :  خطة البحث:رابعاً

 : يقع البحث في تسعة مباحث

 .تعريف الشهيد في اللغة واالصطالح: المبحث األول 

 .فضل الشهيد ومكانته: المبحث الثاني 

 كرامات الشهيد: المبحث الثالث

 .الحث على الشهادة:  المبحث الرابع

 .تمني الشهادة: المبحث الخامس

 .العمليات االستشهادية:  السادسالمبحث

 .اإلمام أحمد ياسين ترجمته وحياته: المبحث السابع

 موقف اإلمام أحمد ياسين من العمليات االستشهادية: المبحث الثامن

 .أثر اإلمام أحمد ياسين في جهاد شعب فلسطين: المبحث التاسع
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 المبحث األول

 تعريف الشهيد في اللغة واالصطالح

الشين والهاء والدال، أصل يدل على حضور وعلم        : (قال ابن فارس  : يد في اللغة  تعريف الشه  *

شهيد على وزن فعيل، وهي أبنية المبالغة، والشهيد المقتول في سبيل اهللا، والجمع             : وفـي اللسان  

 .شهداء، واستشهد، قتل شهيداً، وتشهد، طلب الشهادة، والشهيد الحي، أي هو حي عند ربه

ـ  الشَّـِهيد  و  واالسم فاعله يسم لم ما على فالن استُشِْهد وقد ،تعالى اهللا سبيل في يلالقت

 بن النضر عن الـحي؛: الشَِّهيد و . الشهادة طلب تَشَهد؛ و . شَِهيداً قُِتَل: استُشْـِهد  و ،الشَّـهادةُ 

 1 .حي ربه عند هو َأي الـحي: يستَشْهد الذي الشهيد تفسير فـي شميل

: وقـيل بالـجنة؛ له شُهود ومالئكته اللَّه َألن شهيداً الشهيد سمي: اَألنباري ابن وقـال 

 اهللا قال. الـخالـية اُألمـم علـى النبـي مع القـيامة يوم يستَشْهد مـمن َألنهم شهداء سـموا 

وجل عز :ْلِّتَكُو�ُوا  كُملَيولُ عسالر كُونياسِ ولَى الناء عدهاشهِيدش) 2).143: البقرة 

 أي شاهد كأنه يمت لم حي ألنه وقيل ،بالجنَِّة له دشُهو ومالئكتَه اَهللا ألن شهيداً وسـمى 

 وقيل ،حاضـر حمة مالئكة ألنه الردوقيل ،قُِتل حتى هللا أمر في الحقِّ بشَهادة لقيامه وقيل ،تَشْه 

 وبمعنَى فاِعل بمعنى فَعيل فهو ،ذلك غير وقيل ،بالقَتْل مةالكَرا من له اهللا أعد مـا  يشـهد  ألنَـه 

 3التأويل اختالِف على مفْعول

وهو من مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب           : تعـريف الشهيد في االصطالح     *

 قـتالهم، قبل انقضاء القتال، كأن قتله كافر أو أصابه سالح مسلم، أو عاد إليه سالحه، أو تردى                 

 .في بئر أو وهدة أو رفسته دابته فمات أو قتله مسلم باغ استعان به أهل الحرب

هـذا تعـريف الشافعية وعليه الحنابلة والمالكية، والخالف بينهم وبين الحنفية في قضية الطهارة               

 4.والبلوغ والعقل
 

 : شروط الشهادة

 . الزائلإخالص النية وابتغاء اآلخرة، وال يلوي على شيء من حطام الدنيا* 

 القيمة  ه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاة ويؤتُوا الزكَاة وذَلِك دِين                  ل  ما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِني          و: قال تعالى 

 ).5:البينة.(
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ِإنَّما (ِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل       عمر بن الْخَطَّاِب رِضي اللَّه عنْه قَاَل سِمعتُ رسوَل اللَّ         عن   -1

الَْأعماُل ِبالنِّياِت وِإنَّما ِلكُلِّ امِرٍئ ما نَوى فَمن كَانَتْ ِهجرتُه ِإلَى دنْيا يِصيبها َأو ِإلَى امرَأٍة ينِْكحها                 

 .)متفق عليه(5)فَِهجرتُه ِإلَى ما هاجر ِإلَيِه

عـن سـلَيمان بِن يساٍر قَاَل تَفَرقَ النَّاس عن َأِبي هريرةَ فَقَاَل لَه نَاِتُل َأهِل الشَّاِم َأيها الشَّيخُ                    -2

لَِّه صلَّى اللَّه   حدثْـنَا حِديـثًا سِمعتَه ِمن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل نَعم سِمعتُ رسوَل ال                

ِإن َأوَل النَّاِس يقْضى يوم الِْقيامِة علَيِه رجٌل استُشِْهد فَُأِتي ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها              (علَيِه وسلَّم يقُوُل    

بتَ ولَِكنَّك قَاتَلْتَ ِلَأن يقَاَل جِريء فَقَد       قَـاَل فَما عِملْتَ ِفيها قَاَل قَاتَلْتُ ِفيك حتَّى استُشِْهدتُ قَاَل كَذَ           

 )حديث صحيح (6...)ِقيَل ثُم ُأِمر ِبِه فَسِحب علَى وجِهِه حتَّى ُألِْقي ِفي النَّاِر 

ةً ِإنَّما غَِنمنَا الْبقَر    ل افْتَتَحنَا خَيبر ولَم نَغْنَم ذَهبا ولَا ِفض       ا هريرةَ رِضي اللَّه عنْه ق      عـن أبـي    -3

                هعمى واِدي الْقُرِإلَى و لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر عفْنَا مرانْص اِئطَ ثُموالْحو تَاعالْمالِْإِبَل وو

           ياِب فَببِني الضب دَأح لَه اهدَأه معِمد قَاُل لَهي لَه دـبِه         علَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسَل رحطُّ رحي وا هنَم

وسـلَّم ِإذْ جـاءه سـهم عاِئر حتَّى َأصاب ذَِلك الْعبد فَقَاَل النَّاس هِنيًئا لَه الشَّهادةُ فَقَاَل رسوُل اللَِّه                

        لَّمسِه ولَـيع ـلَّى اللَّـهالَِّذي نَ  (صْل وب           غَاِنِم لَمالْم ِمن ربخَي موا يهابلَةَ الَِّتي َأصالشَّم ِدِه ِإنفِْسي ِبي

فَجاء رجٌل ِحين سِمع ذَِلك ِمن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم           ) تُِصـبها الْمقَاِسـم لَتَشْـتَِعُل علَيِه نَارا       

ِشراك َأو   ( فَقَاَل هذَا شَيء كُنْتُ َأصبتُه فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم            ِبِشراٍك َأو ِبِشراكَينِ  

 ).متفق عليه(7ٍ)ِشراكَاِن ِمن نَار

 .سالمة الهدف والغاية، أن يقاتل في سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا * 

ـ  عـن    -4 مثَُل الْمجاِهِد ِفي سِبيِل (تُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل   هريرةَ قَاَل سِمع   يَأب

                  فَّاهتَوي ِبيِلِه ِبَأناِهِد ِفي سجِللْم كََّل اللَّهتَواِئِم الْقَاِئِم وثَِل الصِبيِلِه كَمِفي س اِهدجي نِبم لَمَأع اللَّهاللَّـِه و

 ٍةَأنغَِنيم ٍر َأوَأج عا ماِلمس هِجعري نَّةَ َأوالْج ِخلَهدحديث صحيح( 8)ي.(  

، أي قتال في سبيل اهللا ومقاتلة الكفار والمشركين، والدفاع عن النفس والمال             مشروعية القتال * 

 .إلخ..والعرض والوطن، وال يبتغي المغنم والمنصب والجاه 

5-     ى روسَأِبي م ـنُل              عجفَقَاَل الر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ٌل ِإلَى النَِّبيجر اءقَاَل ج نْهع اللَّه ِضي

من قَاتََل  (يقَـاِتُل ِللْمغْـنَِم والرجُل يقَاِتُل ِللذِّكِْر والرجُل يقَاِتُل ِليرى مكَانُه فَمن ِفي سِبيِل اللَِّه قَاَل                 

 ).متفق عليه(9ِ)ون كَِلمةُ اللَِّه ِهي الْعلْيا فَهو ِفي سِبيِل اللَّهِلتَكُ

حدثَنَا عبد بن حميٍد قَاَل َأخْبرِني يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد حدثَنَا َأِبي عن َأِبيِه عن َأِبي عبيدةَ                -6

 ياِسٍر عن طَلْحةَ بِن عبِد اللَِّه بِن عوٍف عن سِعيِد بِن زيٍد قَاَل سِمعتُ               بـِن محمـِد بـِن عماِر بنِ       
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من قُِتَل دون ماِلِه فَهو شَِهيد ومن قُِتَل دون ِديِنِه فَهو شَِهيد            (رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل        

 )ن دِمِه فَهو شَِهيد ومن قُِتَل دون َأهِلِه فَهو شَِهيدومن قُِتَل دو

 هذَا حِديثٌ حسن صِحيح وهكَذَا روى غَير واِحٍد عن ِإبراِهيم بِن سعٍد نَحو هذَا               : الـترمذي   قَـالَ 

 . 10ِد الرحمِن بِن عوٍف الزهِريويعقُوب هو ابن إبراِهيم بِن سعِد بِن إبراِهيم بِن عب

 .أن يكون مقبالً غير مدبر* 

7-                 ِفيِهم قَام َأنَّه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر نةَ عَأِبـي قَتَاد ـنِفي     (ع ادالِْجه َأن ملَه فَذَكَر

َأعماِل فَقَام رجٌل فَقَاَل يا رسوَل اللَِّه َأرَأيتَ ِإن قُِتلْتُ ِفي سِبيِل اللَِّه             سِبيِل اللَِّه والِْإيمان ِباللَِّه َأفْضُل الْ     

تُكَفَّـر عنِّـي خَطَاياي فَقَاَل لَه رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نَعم ِإن قُِتلْتَ ِفي سِبيِل اللَِّه وَأنْتَ                    

 تَِسبحم اِبرص                 تَ ِإنَأيفَ قُلْتَ قَاَل َأركَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسقَاَل ر ِبٍر ثُمدم رقِْبٌل غَيم 

 صاِبر  قُِتلْـتُ ِفي سِبيِل اللَِّه َأتُكَفَّر عنِّي خَطَاياي فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نَعم وَأنْتَ                

لَام قَاَل ِلي ذَِلكِه السلَيِريَل عِجب فَِإن نيِبٍر ِإلَّا الددم رقِْبٌل غَيم تَِسبححديث صحيح(11)م .( 

ويجـوز لنا أن نقول لمن قتل في سبيل اهللا شهيد بحسب الظاهر ولحسن الظن وال نقطع                 

 .بذلك فإن الشهادة الحقة ال يعلمها إال اهللا

ـ    ان الصـحابة يقولون هذا ويقرهم النبي صلى اهللا عليه وسلم على ذلك، إال في            وقـد ك

الحـاالت التي أطلع اهللا عليها نبيه وعرف أن أصحابها من أهل النار فكان النبي صلى اهللا عليه                  

 .وسلم يبينها لهم

فهذا لمن قطع وجزم     . 12)باب ال يقال فالن شهيد    (وأمـا ترجمة البخاري في صحيحه       

ن الشهادة الحقة غيب ال يعلمها إال اهللا، ولها تعلق بالنية والقصد وال يطلع على ذلك إال      بذلـك، أل  

 .اهللا سبحانه وتعالى

كيف يمكن أن يميز بين الشهيد وغيره في الجهاز والغسل          :(ويقـول الدكتور نزار ريان    

ر األقوال، وإما   والدفن والكفن؟ فإما أن نعامله معاملة الشهيد فال نغسله وال نصلي عليه على أشه             

 .أن نغسله ونكفنه كبقية الموتى، فإن فعلنا األول فهذا دليل اعتقادنا أنه شهيد

أمـا أن يفهم من هذا أنه يجوز أن نقطع قطعاً أن هذا شهيد وهذا غير شهيد، فهذا تكلف                   

 ، فمن يستطيع أن يشهد لبشر عدا األنبياء ومن نص عليهم أنه من أهل             ًأوال، وضرب بالغيب ثانيا   

وجاءت معظم األحاديث وأقوال الصحابة تشهد لذلك، واألحاديث         .13الجنة أو أنه من أهل النار؟     

 .الواردة في البحث تبين هذا األمر
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 لمبحث الثانيا

 فضل الشهيد ومكانته
 

 :وردت مجموعة كبيرة من األحاديث في بيان فضل الشهيد ومكانته وفيما يلي بيان لذلك

 .لى عليهالشهيد ال يغسل وال يص* 

َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَان يجمع بين          (عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنْهما          -8

ِإذَا ُأِشير لَه ِإلَى َأحِدِهما     الرجلَيـِن ِمـن قَتْلَى ُأحٍد ِفي ثَوٍب واِحٍد ثُم يقُوُل َأيهم َأكْثَر َأخْذًا ِللْقُرآِن فَ               

                      لَمو ِهملَيلِّ عصي لَمو اِئِهمِبِدم فِْنِهمِبد رَأمُؤلَاِء ولَـى هع قَـاَل َأنَـا شَـِهيدـِد وِفـي اللَّح ـهمقَد

ملْهغَسحديث صحيح(14)ي.( 

 .ما ورد من الصالة على الشهداء* 

َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم خَرج يوما فَصلَّى علَى َأهِل ُأحٍد صلَاتَه         (ٍر  عـن عقْبةَ بِن عامِ     - 9

علَـى الْميـِت ثُم انْصرفَ ِإلَى الِْمنْبِر فَقَاَل ِإنِّي فَرطٌ لَكُم وَأنَا شَِهيد علَيكُم وِإنِّي واللَِّه لََأنْظُر ِإلَى                   

وح                كُملَيا َأخَافُ عاللَِّه مِإنِّي وِض والَْأر فَاِتيحم ِض َأواِئِن الَْأرخَز فَاِتيحِطيتُ مِإنِّي ُأعو ِضـي الْآن

 ).متفق عليه(15)َأن تُشِْركُوا بعِدي ولَِكن َأخَافُ علَيكُم َأن تَنَافَسوا ِفيها

معنى : وقال الطحاوي    . ..الصالة على الشهداء    واستدل به على مشروعية     ( :قـال ابـن حجر    

 لما تقدم من ترك     إما أن يكون ناسخاً   : صالته صلى اهللا عليه وسلم عليهم ال يخلو من ثالثة معان          

، أي ثمان   أو يكـون من سنتهم أن ال يصلي عليهم إال بعد هذه المدة المذكورة             ، الصـالة علـيهم   

 صلى اهللا عليه وسلم صلى عليهم بعد ثمان         سـنوات حيـث ورد فـي بعض الروايات زيادة أنه          

وأيها كان فقد ثبت بصالته     .  أو تكون الصالة عليهم جائزة بخالف غيرهم فإنها واجبة         سـنوات، 

ثم كأن الكالم بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصالة عليهم            . علـيهم الصالة على الشهداء    

المراد : قال النووي و )نت قبل الدفن أولى انتهى    وإذا ثبتت الصالة عليهم بعد الدفن كا      ، قبل دفنهم 

 وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت  ،الدعاءبالصـالة هنا    

 .16)وسلموفي هذا الحديث معجزات للنبي صلى اهللا عليه ، عادته أن يدعو به للموتى

 .رات لما يرى من النعم العظيمة عند اهللالشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا ثم يقتل عدة م*

ما ِمن نَفٍْس تَموتُ لَها ِعنْد اللَِّه خَير        ( عن َأنَِس بِن ماِلٍك عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل             -10

           ما ونْيا الدلَه لَا َأنا ونْيِإلَى الد ِجعـا تَرا َأنَّههـرسقْتََل ِفي    يفَي ِجعري نَّى َأنتَمي فَِإنَّه ا ِإلَّا الشَِّهيدا ِفيه

 ).حديث صحيح( 17)الدنْيا ِلما يرى ِمن فَضِل الشَّهادِة
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 يدخُُل الْجنَّةَ   ما َأحد ( َأنَس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل                 عن  -11

يِحب َأن يرِجع ِإلَى الدنْيا ولَه ما علَى الَْأرِض ِمن شَيٍء ِإلَّا الشَِّهيد يتَمنَّى َأن يرِجع ِإلَى الدنْيا فَيقْتََل                   

 ).حديث صحيح(18)عشْر مراٍت ِلما يرى ِمن الْكَرامِة

 فيه تبذل ما البر أعمال في وليس،  الشهادة فضل في جاء ما أجل الحديث هذا( :بطال بـن ا قـال 

 .19)الثواب فيه عظم فلذلك الجهاد غير النفس
 

 . فضل األنصار يوم القيامة بفضل كثرة شهدائهم* 

يامِة ِمن الَْأنْصاِر قَاَل ما نَعلَم حيا ِمن َأحياِء الْعرِب َأكْثَر شَِهيدا َأعز يوم الْقِ   (عـن قَتَادةَ قَاَل      -12 

قَـتَادةُ وحدثَـنَا َأنَس بن ماِلٍك َأنَّه قُِتَل ِمنْهم يوم ُأحٍد سبعون ويوم ِبْئِر معونَةَ سبعون ويوم الْيمامِة            

يوم الْيمامِة علَى عهِد َأِبي بكٍْر يوم       و سـبعون قَـاَل وكَـان ِبْئر معونَةَ علَى عهِد رسوِل اللَِّه             

 ).حديث صحيح( 20)مسيِلمةَ الْكَذَّاِب

 .مغفرة ذنوب الشهيد* 

يغْفَر ِللشَِّهيِد كُلُّ ذَنٍْب ِإلَّا     (قَاَل  عـن عـبِد اللَّـِه بـِن عمـِرو بِن الْعاِص َأن رسوَل اللَّهِ              - 13

نيحديث صحيح(21)الد.( 

الشـهيد تغفر ذنوبه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع األكبر،                * 

ويوضـع على رأسه تاج الوقار، ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من                

 .أقاربه

14-         نب ميثَنَا نُعدِن حمحِد الربع ناللَِّه ب دبثَـنَا عدٍد حعِن سِحيِر بب نِليِد عالْو نةُ بِقيثَنَا بداٍد حمح 

عـن خَاِلِد بِن معدان عن الِْمقْداِم بِن معِدي كَِرب قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِللشَِّهيِد               

ي َأوِل دفْعٍة ويرى مقْعده ِمن الْجنَِّة ويجار ِمن عذَاِب الْقَبِر ويْأمن            ِعنْد اللَِّه ِستُّ ِخصاٍل يغْفَر لَه فِ      

                  جوزيا وا ِفيهما ونْيالد ِمن را خَياقُوتَةُ ِمنْهقَاِر الْيالْو ْأِسِه تَاجلَى رع عوضيِر وِع الَْأكْبالْفَـز ِمـن

   ـبسـِن وِديثٌ               اثْنَتَيذَا حى هو ِعيسَأقَاِرِبِه قَاَل َأب ِمن ِعينبِفي س شَفَّعيوِر الِْعيِن والْح ةً ِمنجوز ِعين

غَِريب ِحيحص نس22ح. 

 بنا تتبع وقد ،كثيراً يخطىء صدوق يالخز اع  حماد بن نعيم؛ بسبب وجود    )إسناده حسن : (قلت

 عن روى ما ثقة يالحمص الوليد بن ، وبقية 23 ستقيمم حديثه باقي :وقال فيه أخطـأ  مـا  عـدي 

 :قال ابن حجر  . 24، قلت وروايته هنا عن ثقة       بشيء فليس المجهولين عن روى وما المعروفيـن 

ن للحديث متابعات ؛حيث    ، ولك 25بذلك األئمة وصفه والمجهولين الضعفاء عن التدليس كثير كان

إلى (ن عيسى والحكم بن نافع، يرتقي  بها         ؛ وتابع نعيم اسحق ب    شإسماعيل بن عيا     ؛تـابع بقية  
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وـله شاهد صحيح اإلسناد من طريق عبادة بن الصامت، أخرجه سعيد بن              ).الصـحيح  لغـيره    

 .27، وأحمد26منصور

15-                دح اِرياٍح الذِّمبر نب ِليدثَنَا الْودح انسح نى بيحثَنَا يداِلٍح حص نب ـدمثَـنَا َأحدي  حمثَِني ع

ِنمـران بـن عتْبةَ الذِّماِري قَاَل دخَلْنَا علَى ُأم الدرداِء ونَحن َأيتَام فَقَالَتْ َأبِشروا فَِإنِّي سِمعتُ َأبا                  

          لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسقُوُل قَاَل ري اءدرفِ  (الد الشَِّهيد شَفَّعِتهِ    ييِل بَأه ِمن ِعينبو   )ي سقَاَل َأب 

 . 29فيه الوليد بن رباح صدوق) إسناده حسن. (28داود صوابه رباح بن الْوِليِد

 .الشهيد ال يفتن في قبره* 

16-               م نٍد ععِن سِث بلَي نع اججثَنَا حدِن قَاَل حسالْح ـنب اِهـيمرنَا ِإبرَأخْـب اِلٍح َأنِن صةَ باِويع

                  َأن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص اِب النَِّبيحَأص ٍل ِمنجر نٍد ععِن ساِشِد بر نع ثَهدٍرو حمع نب انفْوص

ا الشَِّهيد قَاَل كَفَى ِبباِرقَِة السيوِف      رجلًـا قَاَل يا رسوَل اللَِّه ما باُل الْمْؤِمِنين يفْتَنُون ِفي قُبوِرِهم ِإلَّ            

 .31فيه معاوية بن صالح صدوق له أوهام) إسناده حسن( .30)علَى رْأِسِه ِفتْنَةً

 .شهداء اهللا في األرض أمناؤه فيها* 

ياٍد الَْألْهاِني قَاَل ذُِكر ِعنْد َأِبي      حدثَنَا َأبو الْيماِن قَاَل حدثَنَا ِإسماِعيُل بن عياٍش عن محمِد بِن زِ           -17

ِعنَـبةَ الْخَولَاِنـي الشُّـهداء فَذَكَـروا الْمبطُون والْمطْعون والنُّفَساء فَغَِضب َأبو ِعنَبةَ وقَاَل حدثَنَا                

ِإن شُهداء اللَِّه ِفي الَْأرِض ُأمنَاء اللَِّه ِفي        (نَّه قَاَل   َأصـحاب نَِبيـنَا عن نَِبينَا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَ          

 قال ،الشاميين عالم عياش بن ، وإسماعيل)إسناده صحيح. (32)الْـَأرِض ِفـي خَلِْقِه قُِتلُوا َأو ماتُوا    

 الوق .المدنيين عن وخلط غاية الشاميين في هو دحيم وقال ،منه أحفظ رأيت ما :هارون بن يزيد

 منقلت وحديثه هنا عن محمود بن زياد وهو         . 33فصحيح حمص أهل عن حـدث  إذا الـبخاري 

 .حمص أهل

 . ، الذين يضحك لهم ربهم وال يحاسبهمنأفضل الشهداء االستشهاديو* 

اِلِد بِن معدان عن حدثَـنَا الْحكَـم بن نَاِفٍع حدثَنَا ِإسماِعيُل بن عياٍش عن بِحيِر بِن سعٍد عن خَ            -18

كَِثيِر بِن مرةَ عن نُعيِم بِن هماٍر َأن رجلًا سَأَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأي الشُّهداِء َأفْضُل قَاَل                   

ولَِئك ينْطَِلقُون ِفي الْغُرِف الْعلَى ِمن الْجنَِّة الَِّذيـن ِإن يلْقَوا ِفي الصفِّ يلِْفتُون وجوههم حتَّى يقْتَلُوا أُ  

 ).إسناده صحيح. (34)ويضحك ِإلَيِهم ربهم وِإذَا ضِحك ربك ِإلَى عبٍد ِفي الدنْيا فَلَا ِحساب علَيِه

 . توكل اهللا للشهيد بالجنة* 
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مثَُل الْمجاِهِد ِفي سِبيِل    (َل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل         هريرةَ قَاَل سِمعتُ رسو     عـن أبي   -19

                  فَّاهتَوي ِبيِلِه ِبَأناِهِد ِفي سجِللْم كََّل اللَّهتَواِئِم الْقَاِئِم وثَِل الصِبيِلِه كَمِفي س اِهدجي نِبم لَمَأع اللَّهاللَّـِه و

 ).متفق عليه(35)ه الْجنَّةَ َأو يرِجعه ساِلما مع َأجٍر َأو غَِنيمٍةَأن يدِخلَ

  .الشهيد يكلمه اهللا مباشرة دون واسطة وال حجاب ويمنيه ما يريد* 

20-              اِريِن كَِثيٍر الَْأنْصب اِهيمرِإب نى بوسثَنَا مدح ِبيرِن عِبيِب بح نى بيحثَـنَا يدتُ   حِمعقَال س 

طَلْحةَ بن ِخراٍش قَال سِمعتُ جاِبر بن عبِد اللَِّه يقُوُل لَِقيِني رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَاَل                  

               وَأِبي قُِتَل ي تُشِْهدوَل اللَِّه اسسا را قُلْتُ ينْكَِسرم اكا ِلي َأرم اِبرا جنًا     ِلـي ييدالًا وِعي كتَرٍد وُأح م

                       ا قَطُّ ِإلَّا ِمندَأح اللَّه ا كَلَّموَل اللَِّه قَاَل مسا رلَى يقَاَل قُلْتُ ب اكِبِه َأب اللَّه ا لَِقيِبم كشِّرقَـاَل َأفَلَا ُأب

 عبِدي تَمن علَي ُأعِطك قَاَل يا رب تُحِييِني فَُأقْتََل ِفيك           وراِء ِحجاٍب وَأحيا َأباك فَكَلَّمه ِكفَاحا فَقَاَل يا       

                   نبسلَا تَحةُ وِذِه الْآيُأنِْزلَتْ هقَاَل و ونعجرا لَا يهِإلَي مقَ ِمنِّي َأنَّهبس قَد لَّ ِإنَّهجو زع بةً قَاَل الرثَاِني

 ). 169:آل عمران).(سِبيِل اللَِّه َأمواتًا الْآيةَالَِّذين قُِتلُوا ِفي 

قَـاَل َأبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن غَِريب ِمن هذَا الْوجِه وقَد روى عبد اللَِّه بن محمِد بِن عِقيٍل عن جاِبٍر شَيًئا               

        ى بوسِديِث مح ِإلَّا ِمن ِرفُهلَا نَعذَا وه اِر             ِمنِكب اِحٍد ِمنو رغَيو ِديِنيِن الْمِد اللَِّه ببع نب ِليع اهورو اِهيمرِن ِإب

اِهيمرِن ِإبى بوسم نكَذَا عِديِث هِل الْح37)إسناده جيد: قال شعيب األرناؤوط. (36َأه 

، ولكن  39راش صدوق ، وطلحة بن خ   38فيه موسى بن إبراهيم صدوق يخطئ     ) إسناده حسن : (قلت

 .تابع طلحة عبد اهللا بن محمد بن عقيل في الحديث

 :أرواح الشهداء في جوف طير خضر في الجنة* 

21-                  لَّى اللَّهص لُغُ ِبِه النَِّبيبَأِبيِه ي ناِلٍك عِن مِب بِن كَعِن ابع ِريهِن الزٍرو عمع نع انفْيثَنَا سدح

م يعِني َأن َأرواح الشُّهداِء ِفي طَاِئٍر خُضٍر تَعلُقُ ِمن ثَمِر الْجنَِّة وقُِرَئ علَى سفْيان نَسمةٌ                علَيِه وسلَّ 

 ).إسناده صحيح: (قلت. 40حسن صحيح: قال الترمذي. تَعلُقُ ِفي ثَمرٍة َأو شَجِر الْجنَِّة
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 الثالث المبحث

 كرامـات الشــهيد

 . د ال يجد من مس القتل إال كما يجد اإلنسان مس القرصةالشهي* 

22-                  نب انفْوثَنَا صداِحٍد قَالُوا حو رغَيو وِريابسٍر النَّينَص نب دمَأحشَّاٍر وب ـنب ـدمحثَـنَا مدح

ٍم عن َأِبي صاِلٍح عن َأِبي هريرةَ قَاَل قَاَل         ِعيسـى حدثَـنَا محمـد بن عجلَان عن الْقَعقَاِع بِن حِكي           

          لَّمسِه ولَيع ـلَّى اللَّهـوُل اللَّـِه صسر)            سم ِمن كُمدَأح ِجدا يالْقَتِْل ِإلَّا كَم سم ِمن الشَِّهيد ِجدا يم

 ).إسناده صحيح.(41ِريب قَاَل َأبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَ).الْقَرصِة

 .الشهيد يشم رائحة الجنة* 

يا رسوَل اللَِّه   (عن َأنٍَس رِضي اللَّه عنْه قَاَل غَاب عمي َأنَس بن النَّضِر عن ِقتَاِل بدٍر فَقَاَل                 -23

ِقتَاَل الْمشِْرِكين لَيرين اللَّه ما َأصنَع فَلَما كَان        ِغبتُ عن َأوِل ِقتَاٍل قَاتَلْتَ الْمشِْرِكين لَِئن اللَّه َأشْهدِني          

                 كُأ ِإلَيرَأبو هابحِني َأصعُؤلَاِء يه نَعا صِمم كِإلَي تَِذرِإنِّي َأع مقَاَل اللَّه ونِلمسانْكَشَفَ الْمٍد وُأح مـوي

    ِني الْمعُؤلَاِء يه نَعا صِمم              برنَّةَ واٍذ الْجعم نب دعا ساٍذ فَقَاَل يعم نب دعس لَهتَقْبفَاس متَقَد ثُم شِْرِكين

                     قَاَل َأنَس نَعا صوَل اللَِّه مسا رتُ يتَطَعا اسفَم دعٍد قَاَل سوِن ُأحد ا ِمنهِريح ـِر ِإنِّـي َأِجـدالنَّض

 ِبضعا وثَماِنين ضربةً ِبالسيِف َأو طَعنَةً ِبرمٍح َأو رميةً ِبسهٍم ووجدنَاه قَد قُِتَل وقَد مثََّل                فَوجدنَـا ِبهِ  

يةَ نَزلَتْ ِفيِه وِفي    ِبِه الْمشِْركُون فَما عرفَه َأحد ِإلَّا ُأخْتُه ِببنَاِنِه قَاَل َأنَس كُنَّا نُرى َأو نَظُن َأن هِذِه الْآ                

 وقَاَل ِإن   )23:األحزاب(َأشْـباِهِه ِمـن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه ِإلَى آِخِر الْآيةِ             

ه علَيِه وسلَّم ِبالِْقصاِص فَقَاَل     ُأخْتَه وِهي تُسمى الربيع كَسرتْ ثَِنيةَ امرَأٍة فََأمر رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّ           

َأنَـس يـا رسوَل اللَِّه والَِّذي بعثَك ِبالْحقِّ لَا تُكْسر ثَِنيتُها فَرضوا ِبالَْأرِش وتَركُوا الِْقصاص فَقَاَل                 

اِد اللَِّه مِعب ِمن ِإن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسرهرلَى اللَِّه لََأبع مَأقْس لَو متفق عليه.(42)ن.( 

 ريحاً وجد أو ،حقيقة الجنة ريح وجد وأنه الحقيقة على يكون أن يحتمل( :وغيره بطال بنا قـال 

 للشهيد أعدت التي الجنة استحضر أنه أراد يكون أن ويجوز،  الجنة ريح بطيب طيبها ذكره طيبةً

 هذا في تكتسب الجنة أن ألعلم إني المعنى فيكون ؛فيه يقاتل الذي الموضع ذلك في أنها فتصـور 

 قوة له صارت إليها واشتاق لها ارتاح لما فكأنه إليها تشوقا  أنه قالها  اوإم( )لها فأشتاق الموضـع 

 43.)حقيقة استنشقها من

 :يضحك اهللا للشهيد* 

يضحك اللَّه ِإلَى   ( اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل        عـن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه َأن رسولَ         -24

رجلَيـِن يقْتُُل َأحدهما الْآخَر يدخُلَاِن الْجنَّةَ يقَاِتُل هذَا ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتَُل ثُم يتُوب اللَّه علَى الْقَاِتِل                  
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دتَشْهسبار النبي صلى اهللا عليه وسلم بأن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما            إخ ).متفق عليه  (44).فَي

 .سيناالن الشهادة وإكرام اهللا لهما بذلك

25-                    نْهع اللَّه ِضياِلٍك رم نب َأنَس ةَ َأنقَتَاد نِعيٍد عس نى عيحثَنَا يدشَّاٍر حب نب ـدمحثَِنـي مدح

  مثَهدالنَّ (ح تْ               َأنفَقَاَل اثْب فَ ِبِهمجفَر انثْمعو رمعكٍْر وو بَأبا ودُأح ِعدص لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبي

 ).حديث صحيح.(45)ُأحد فَِإنَّما علَيك نَِبي وِصديقٌ وشَِهيداِن

 .المالئكة تظلل الشهيد حتى يرفع* 

لَما قُِتَل َأِبي   (نْكَِدِر قَاَل سِمعتُ جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنْهما قَاَل             محمـد بن الْم     عـن  -26

جعلْتُ َأكِْشفُ الثَّوب عن وجِهِه َأبِكي وينْهوِني عنْه والنَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَا ينْهاِني فَجعلَتْ                

ـ  ي فَاِطمـةُ تَبِكي فَقَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم تَبِكين َأو لَا تَبِكين ما زالَتْ الْملَاِئكَةُ تُِظلُّه                  عمِت

               اِبرج ِمعنْكَِدِر سالْم نب دمحِني مرٍج َأخْبيرج ناب ـهعتَاب وهـتُمفَعـتَّى را حـِتهِنحِبَأج   اللَّه ِضيا ر

نْهحديث صحيح( 46)ع   .( 

 .الشهداء على بارق نهر بباب الجنة يأتيهم رزقهم من الجنة أول النهار وآخره* 

حدثَنَا يعقُوب حدثَنَا َأِبي عِن ابِن ِإسحاقَ قَاَل حدثَِني الْحاِرثُ بن فُضيٍل الَْأنْصاِري عن محموِد              -27

الشُّهداء علَى باِرِق   (لَِبيٍد الَْأنْصاِري عِن ابِن عباٍس قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم              بـِن   

اده حسن     إسن   47)نَهـٍر ِبباِب الْجنَِّة ِفي قُبٍة خَضراء يخْرج علَيِهم ِرزقُهم ِمن الْجنَِّة بكْرةً وعِشيا             

  . ، وال يضر تدليسه فقد صرح بالسماع من الحارث بن فضيل48ابن إسحاق صدوق يدلس
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 المبحث الرابع

 الحث على الشهادة

 .تكفل اهللا لمن جاهد في سبيله باألجر أو الغنيمة أو الجنة* 

دب اللَّه ِلمن خَرج ِفي سِبيِلِه لَا انْتَ( هريـرةَ عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل   عـن أبـي    -28

يخْـِرجه ِإلَّا ِإيمان ِبي وتَصِديقٌ ِبرسِلي َأن ُأرِجعه ِبما نَاَل ِمن َأجٍر َأو غَِنيمٍة َأو ُأدِخلَه الْجنَّةَ ولَولَا              

دتُ َأنِّي ُأقْتَُل ِفي سِبيِل اللَِّه ثُم ُأحيا ثُم ُأقْتَُل ثُم ُأحيا            َأن َأشُـقَّ علَى ُأمِتي ما قَعدتُ خَلْفَ سِريٍة ولَودِ         

 .49)ثُم ُأقْتَُل

مثَُل الْمجاِهِد ِفي سِبيِل    ( هريرةَ قَاَل سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل            يَأب عـن    -29

م ِبمن يجاِهد ِفي سِبيِلِه كَمثَِل الصاِئِم الْقَاِئِم وتَوكََّل اللَّه ِللْمجاِهِد ِفي سِبيِلِه ِبَأن يتَوفَّاه               اللَّـِه واللَّه َأعلَ   

 ).حدبث صحيح(50)َأن يدِخلَه الْجنَّةَ َأو يرِجعه ساِلما مع َأجٍر َأو غَِنيمٍة

 .درجات المجاهدين في سبيل اهللا* 

30-                  لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسقَاَل قَاَل ر نْهع اللَّه ِضيةَ رريرَأِبـي ه ـنِباللَِّه   ( ع نآم نم

يِل اللَِّه َأو   وِبرسـوِلِه وَأقَام الصلَاةَ وصام رمضان كَان حقا علَى اللَِّه َأن يدِخلَه الْجنَّةَ جاهد ِفي سبِ               

جلَـس ِفي َأرِضِه الَِّتي وِلد ِفيها فَقَالُوا يا رسوَل اللَِّه َأفَلَا نُبشِّر النَّاس قَاَل ِإن ِفي الْجنَِّة ِماَئةَ درجٍة                    

            نيا بِن كَمتَيجرالد نيا بِبيِل اللَِّه مِفي س اِهِدينجِللْم ـا اللَّـههدَأع      اللَّه َألْتُمِض فَِإذَا سالَْأراِء ومالس 

فَاسَألُوه الِْفردوس فَِإنَّه َأوسطُ الْجنَِّة وَأعلَى الْجنَِّة ُأراه فَوقَه عرشُ الرحمِن وِمنْه تَفَجر َأنْهار الْجنَِّة               

 ).حديث صحيح(51)ه عرشُ الرحمِنقَاَل محمد بن فُلَيٍح عن َأِبيِه وفَوقَ

 .أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل اهللا* 

سِعيٍد الْخُدِري رِضي اللَّه عنْه قَاَل ِقيَل يا رسوَل اللَِّه َأي النَّاِس َأفْضُل فَقَاَل رسوُل                عن أبي    -31

        لَّمسِه ولَيع ـلَّى اللَّهِفي             (اللَّـِه ص ْؤِمنقَاَل م نم اِلِه قَالُوا ثُممِبيِل اللَِّه ِبنَفِْسِه وِفي س اِهدجي ْؤِمنم

 ).حديث صحيح(52)ِشعٍب ِمن الشِّعاِب يتَِّقي اللَّه ويدع النَّاس ِمن شَرِه

 قال  ،دنيا واآلخرة  الجهاد فيه خير الدنيا واآلخرة وفى تركه خسارة ال         أنواعلموا  : قال ابن تيمية  

نَتَربص ِبكُم َأن يِصيبكُم اللّه       قُْل هْل تَربصون ِبنَا ِإالَّ ِإحدى الْحسنَييِن ونَحن         :(اهللا تعالى فى كتابه   

 ).52:التوبة( )َأو ِبَأيِدينَا فَتَربصواْ ِإنَّا معكُم متَربصون ِبعذَاٍب من ِعنِدِه

 له ثواب   ، فمن عاش من المجاهدين كان كريماً      ، الشهادة والجنة  وأما النصر والظفر    إماى  يعن

  .53 قتل فإلى الجنةأو ومن مات منهم ،الدنيا وحسن ثواب اآلخرة
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ـ  فالجهاد أنفع  ؛   منفعتها ة الدنيا مع قل   أو الدين   في األعمال الشديدة    فين مـن الناس من يرغب       إف

 فموت الشهيد أيسر    ؛ ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت     فيغب   وقد ير  ،فـيهما من كل عمل شديد     

   .54من كل ميتة وهى أفضل الميتات

 فهو ،فضل من الجهادأ التطوعات  فينه ليس   أعلم على   أوكذلك اتفق العلماء فيما     : وقال ابن تيمية  

 سبيل اهللا   في والمرابطة   ، التطوع  صالة  من وأفضل من صوم التطوع     وأفضلفضـل من الحج     أ

 أرابط هريرة رضي اهللا عنه ألن       أبو حتى قال    ،من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس      أفضل

 فقد اختار الرباط ليلة على      ، ليلة القدر ثم الحجر األسود     أوافق أن من   إلي أحب سبيل اهللا    فيليلة  

يمون  يق وأصحابه صلى اهللا عليه وسلم      النبي البقاع ولهذا كان     أفضل ثم   الليالي أفضل فيالعـبادة   

 فان الرباط هو المقام بمكان يخيفه       ؛ كانوا مرابطين بالمدينة   أنهمبالمديـنة دون مكـة لمعان منها        

فهذا فى الرباط   .. واألعمال بالنيات    ، فيه بنية دفع العدو فهو مرابط      أقام فمن   ،العدو ويخيف العدو  

  55فكيف الجهاد
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 مسالمبحث الخا                                           

 تمني الشهادة                                        

اللَّهم ارزقِْني شَهادةً ِفي سِبيِلك     (عـن زيـِد بِن َأسلَم عن َأِبيِه عن عمر رِضي اللَّه عنْه قَاَل                -32

 ).حديث صحيح( 56)مواجعْل موِتي ِفي بلَِد رسوِلك صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ

حدثَـنَا عـبد اللَِّه بن محمٍد حدثَنَا معاِويةُ بن عمٍرو حدثَنَا َأبو ِإسحاقَ عن حميٍد قَاَل سِمعتُ                   -33

ا ِمن عبٍد يموتُ لَه ِعنْد اللَِّه       م(َأنَس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل              

                    ِة فَِإنَّهادِل الشَّهفَض ى ِمنرا يِلم ا ِإلَّا الشَِّهيدا ِفيهما ونْيالد لَه َأنا ونْيِإلَى الد ِجعري َأن هرسي رخَـي

 ).  متفق عليه( 57)رىيسره َأن يرِجع ِإلَى الدنْيا فَيقْتََل مرةً ُأخْ

 إلى يرجع أن الشهيد يتمنى أجله من الذي المعنى ليبين هذا أنس حديث أورد إنما( :المهلب قـال 

 كل إذ ؛نفسه في ما فوق بالشهادة الكرامة من يرى لكونه ؛اهللا سبيل في أخرى مرة ليقتل الدنـيا 

 58).كلها هاألضاءت الدنيا على أطلت لو العين الحور من يعطاها واحدة

ما ِمن نَفٍْس تَموتُ لَها ِعنْد اللَِّه خَير        ( عن َأنَِس بِن ماِلٍك عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل             -34

              فَِإنَّه ا ِإلَّا الشَِّهيدا ِفيهما ونْيا الدلَه لَا َأنا ونْيِإلَى الد ِجعـا تَرا َأنَّههـرسقْتََل ِفي يفَي ِجعري نَّى َأنتَمي 

 ). حديث صحيح( 59)الدنْيا ِلما يرى ِمن فَضِل الشَّهادِة

حدثَـنَا عفَّـان حدثَنَا َأبو عوانَةَ حدثَنَا داود بن عبِد اللَِّه الَْأوِدي عن حميِد بِن عبِد الرحمِن                   - 35

 ـيالِْحم  ِإلَى                  (ِري جخَر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحاِب محَأص ِمن ةُ كَانممح قَـاُل لَـهلًـا يجر َأن

اءك َأصـبهان غَاِزيا ِفي ِخلَافَِة عمر رِضي اللَّه تَعالَى عنْه فَقَاَل اللَّهم ِإن حممةَ يزعم َأنَّه يِحب ِلقَ                 

               ةَ ِمنممح دلَا تَر ماللَّه كَِره ِإنِه ولَيع ِزما فَاعكَاِذب كَان ِإنو قَهِصد لَه ِزماِدقًا فَاعةُ صممح كَان فَِإن

 فَقَام َأبو موسى فَقَاَل يا      سـفَِرِه هـذَا قَاَل فََأخَذَه الْموتُ وقَاَل عفَّان مرةً الْبطْن فَماتَ بَأصبهان قَالَ             

                     نَا ِإلَّا َأنلَغَ ِعلْما بمو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص كُمنَِبي نَا ِمنِمعا سنَا ِفيمِمعا ساللَِّه مِإنَّا و ـا الـنَّاسهَأي

ةَ شَِهيدممإسناده صحيح. (60)ح.( 

انْتَدب اللَّه ِلمن خَرج ِفي سِبيِلِه لَا       (ي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل        هريـرةَ عن النَّبِ    عـن أبـي   -36

يخْـِرجه ِإلَّا ِإيمان ِبي وتَصِديقٌ ِبرسِلي َأن ُأرِجعه ِبما نَاَل ِمن َأجٍر َأو غَِنيمٍة َأو ُأدِخلَه الْجنَّةَ ولَولَا              

ى ُأمِتي ما قَعدتُ خَلْفَ سِريٍة ولَوِددتُ َأنِّي ُأقْتَُل ِفي سِبيِل اللَِّه ثُم ُأحيا ثُم ُأقْتَُل ثُم ُأحيا                  َأن َأشُـقَّ علَ   

 ).متفق عليه(61)ثُم ُأقْتَُل
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ما َأحد يدخُُل الْجنَّةَ    (لَّم قَاَل    َأنَس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وس            عن -37

يِحب َأن يرِجع ِإلَى الدنْيا ولَه ما علَى الَْأرِض ِمن شَيٍء ِإلَّا الشَِّهيد يتَمنَّى َأن يرِجع ِإلَى الدنْيا فَيقْتََل                   

  .62)عشْر مراٍت ِلما يرى ِمن الْكَرامِة

 تبذل ما البر أعمال في وليس قال ،الشهادة فضل في جاء ما أجل الحديث هذا( :بطال بنا قـال 

وهذه إشارة إلي جواز بذل النفس في سبيل اهللا،         . 63)الثواب فيه عظم فلذلك الجهاد غير النفس فيه

  .البتغاء األجر عند اهللا سبحانه وتعالى

عن َأِبيِه عن جدِه َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم           ٍف سهَل بن َأِبي ُأمامةَ بِن سهِل بِن حنَي         عن -38

حديث ( 64 ٍ )مـن سَأَل اللَّه الشَّهادةَ ِبِصدٍق بلَّغَه اللَّه منَاِزَل الشُّهداِء وِإن ماتَ علَى ِفراِشهِ             (قَـاَل   

 65).الخير نية استحبابو الشهادة سؤال استحباب فيه: (قال النووي ).صحيح

حدثَـنَا عبد الرحمِن يعِني ابن مهِدي عن حماِد بِن سلَمةَ عن ثَاِبٍت عن َأنٍَس عن النَِّبي صلَّى                  -39

وُل اللَّه عز وجلَّ يا ابن آدم كَيفَ        يْؤتَى ِبالرجِل ِمن َأهِل الْجنَِّة يوم الِْقيامِة فَيقُ       (اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل     

وجدتَ منِْزلَك فَيقُوُل يا رب خَير منِْزٍل فَيقُوُل سْل وتَمنَّه فَيقُوُل ما َأسَأُل وَأتَمنَّى ِإلَّا َأن تَردِني ِإلَى                  

 ). إسناده صحيح (66).يرى ِمن فَضِل الشَّهادِةالدنْيا فَُأقْتََل ِفي سِبيِلك عشْر مراٍت ِلما 

40-                 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صساِلٍك قَاَل قَاَل رـِن مَأنَـِس ب ـناِدقًا    ( عةَ صادالشَّه طَلَب نم

هتُِصب لَم لَوا وهِطيحديث صحيح( 67)ُأع.( 
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 المبحث السادس

 العمليات االستشهادية                                       

 :األدلة من السنة

حدثَـنَا عـبد اللَّـِه بن مسلَمةَ حدثَنَا حاِتم بن ِإسماِعيَل عن يِزيد بِن َأِبي عبيٍد عن سلَمةَ بِن                     -41

ـ    خَرجنَا مع النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإلَى خَيبر فَِسرنَا لَيلًا فَقَاَل            (ي اللَّه عنْه قَاَل     الْـَأكْوِع رِض

 ِبالْقَوِم  رجٌل ِمن الْقَوِم ِلعاِمٍر يا عاِمر َألَا تُسِمعنَا ِمن هنَيهاِتك وكَان عاِمر رجلًا شَاِعرا فَنَزَل يحدو               

يقُوُل اللَّهم لَولَا َأنْتَ ما اهتَدينَا ولَا تَصدقْنَا ولَا صلَّينَا فَاغِْفر ِفداء لَك ما َأبقَينَا وثَبتْ الَْأقْدام ِإن لَاقَينَا                   

         يِبالصنَا ويِبنَا َأب نَا ِإنَّا ِإذَا ِصيحلَيِكينَةً عس ـنَألِْقيِه         ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسنَا فَقَاَل رلَيلُوا عواِح ع

وسلَّم من هذَا الساِئقُ قَالُوا عاِمر بن الَْأكْوِع قَاَل يرحمه اللَّه قَاَل رجٌل ِمن الْقَوِم وجبتْ يا نَِبي اللَِّه                   

 فَلَما تَصافَّ الْقَوم كَان سيفُ عاِمٍر قَِصيرا فَتَنَاوَل ِبِه ....ا خَيبر فَحاصرنَاهم لَولَـا َأمتَعتَنَا ِبِه فََأتَينَ    

سـاقَ يهوِدي ِليضِربه ويرِجع ذُباب سيِفِه فََأصاب عين ركْبِة عاِمٍر فَماتَ ِمنْه قَاَل فَلَما قَفَلُوا قَاَل                 

  ةُ رـلَمي                  سُأمَأِبي و اكفَد قُلْتُ لَه ا لَكِدي قَاَل مآِخذٌ ِبي وهو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسآِني ر

                 رلََأج لَه ِإن قَالَه نم كَذَب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص قَاَل النَِّبي لُهمِبطَ عا حاِمرع ـوا َأنمعز  عمجِن وي

          ا ِمثْلَهشَى ِبهم ِبيرقَلَّ ع اِهدجم اِهدلَج ِه ِإنَّهيعبِإص ـنيورواه البيهقي من طريق أبي الهيثم       68)ب

، ورواه الطبراني من طريق إياس بن  سلمة         69)إنه لشهيد (عـن أبيه عن سلمة بن األكوع بزياد         

 ) ي الجنة عوم الدعموصوإنه ليعوم ف(عن سلمة بن األكوع بزيادة 

 الدخَّال في   أيضا والدعموص   ،ة تكون في مستَنقَع الماء    بَّيْوَ وهي دُ  ، جمع دعموصٍ  :الدعامـيص و

 .70 دخّالون في منِزلها ال يمنعون من موضع، أي أنهم سياحون في الجنةِ،األمور

فيما تناوله من الثواب في اآلخرة، وهذا صار        تأويل الحديث أنه شهيد     : " قـال السرخسي شارحاً   

مقتوالً بفعل نفسه ولكنه مغدور في ذلك ألنه قصد العدو ال نفسه، فيكون شهيداً في حكم اآلخرة،                 

 71.ويصنع به ما يصنع بالميت في الدنيا

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن              : قـال الطبري  . 42

يا رسول اهللا ما يضحك الرب من عبده        (تادة أن عوف بن الحارث وهو ابن عفراء قال          عمر بن ق  

 ) فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل            قال غمسه يده في العدو حاسراً     
 . 73بالتحديث عند ابن كثير إسحق ابن وقد صرح  72
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 الرب  ك اهللا، ما يضح   ليا رسو : (عفراءقال معاذ بن    : وعـن عاصم بن محمد بن قتادة قال       . 43

صححه  ).قال فألقى درعاً كانت عليه فقاتل حتى قتل       . غمسة يده في العدو حاسراً    : من عبده؟ قال  

 74.ابن حزم

حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي نا محمد بن معاوية المرواني أخبرنا أبو             :  وقـال ابن حزم    - 44

اهللا بن عبد الوهاب الحجبي نا خالد بن الحارث الهجيمي          خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا عبد        

أرأيت لو أن رجال    (نـا شـعبة عن أبي إسحق السبيعي قال سمعت رجال سأل البراء بن عازب                

حمـل علـى الكتيبة وهم ألف ألقى بيده إلى التهلكة قال البراء ال ولكن التهلكة أن يصيب الرجل                   

لم ينكر أبو أيوب األنصاري وال أبو موسى األشعري أن           و )..ليالذنب فيلقى بيده ويقول ال توبة       

 75)يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل

 فصرح الجمهور بأنه إن كان      وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العد        : (قال ابن رجب  

لك من المقاصد    أو نحو ذ   ، المسلمين عليهم  ئلفـرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجر         

ومتى كان مجرد تهور فممنوع وال سيما إن ترتب على ذلك وهن في   ، الصـحيحة فهـو حسـن     

 76).المسلمين

كمـا روى ابن المبارك، والبيهقي قصة البراء بن مالك وإلقائه نفسه بين المرتدين من بنى                . 45

 في الحديقة،    وغيرها أنه أمر أصحابه أن يحملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه            77حنـيفة 

فاقتحم إليهم، وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة وجرح يومئذ بضعة وثمانين جرحاً وأقام               

 78.عليه خالد بن الوليد يومئذ شخصاً يداوي جراحه

وقد جاء في صحيح مسلم رحمه اهللا من حديث صهيب الطويل المعروف، قول الغالم الذي               . 46

 عن صهيٍب َأن رسوَل اللَِّه      (بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به       إنك لست   : عجـزوا عـن قتله للملك     

            لَكُمقَب كَان نِفيم ِلكم قَاَل كَان لَّمسِه ولَيع ـلَّى اللَّهص.....    ِديِنك نع ِجعار ِبالْغُلَاِم فَِقيَل لَه ِجيء ثُم

اِتِلي حتَّى تَفْعَل ما آمرك ِبِه قَاَل وما هو قَاَل تَجمع النَّاس ِفي              فَقَـاَل ِللْمِلِك ِإنَّك لَستَ ِبقَ      ...فَـَأبى   

صِعيٍد واِحٍد وتَصلُبِني علَى ِجذٍْع ثُم خُذْ سهما ِمن ِكنَانَِتي ثُم ضع السهم ِفي كَِبِد الْقَوِس ثُم قُْل ِباسِم                   

       الْغُلَـاِم ثُم بلَى             اللَّـِه رع هلَبصاِحٍد وِعيٍد وِفي ص النَّاس عمقَتَلْتَِني فَج لْتَ ذَِلكِإذَا فَع ِمِني فَِإنَّكار

                     اهمر الْغُلَاِم ثُم بِم اللَِّه رقَاَل ِباس ِس ثُمِد الْقَوِفي كَب مهالس عضو ِكنَانَِتِه ثُم ا ِمنمهَأخَذَ س ِجـذٍْع ثُم

فَوقَع السهم ِفي صدِغِه فَوضع يده ِفي صدِغِه ِفي موِضِع السهِم فَماتَ فَقَاَل النَّاس آمنَّا ِبرب الْغُلَاِم                 

  .79....)آمنَّا ِبرب الْغُلَاِم آمنَّا ِبرب الْغُلَاِم
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 ثم نفذها الملك وتحقق بها ما رمى        فهـذا الغالم قد أرشد الملك إلى الطريقة التي يتحقق بها قتله،           

إليه الغالم من المصلحة العظيمة العامة من إيمان الناس كلهم باهللا بعدما بلغهم خبره، وما أجرى                

 .اهللا له من الكرامة

بِن معدان عن دثَـنَا الْحكَـم بن نَاِفٍع حدثَنَا ِإسماِعيُل بن عياٍش عن بِحيِر بِن سعٍد عن خَاِلِد             ح-47

َأن رجلًا سَأَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأي الشُّهداِء َأفْضُل قَاَل            (كَِثيِر بِن مرةَ عن نُعيِم بِن هماٍر        

ك ينْطَِلقُون ِفي الْغُرِف الْعلَى ِمن الْجنَِّة الَِّذيـن ِإن يلْقَوا ِفي الصفِّ يلِْفتُون وجوههم حتَّى يقْتَلُوا ُأولَئِ  

 ).                    إسناده صحيح. (80)ويضحك ِإلَيِهم ربهم وِإذَا ضِحك ربك ِإلَى عبٍد ِفي الدنْيا فَلَا ِحساب علَيِه

 بن مدرك عن حازم أبي بن قيس نع إسماعيل ثنا قال أسامة أبو حدثنا:  قال ابن أبي شيبة    -48

 قال الناس عن عمر فسأله مقرن بن النعمان رسول أتاه إذ عمر عند أنا بينا( قال األحمسي عوف

 لكن عمر فقال نعرفهم ال وآخرون وفالن فالن قتل فقالوا نهاوند يوم أصيب من عمر عند فذكروا

 بن مدرك قال األحمسي شبيل أبا حية أبي بن عوف يعنون نفسه اشترى ورجل قالوا يعرفهم اهللا

 كذب عمر فقال التهلكة إلى بيديه ألقى أنه الناس يزعم المؤمنين أمير يا خالـي  واهللا ذاك عـوف 

 وبه فاحتمل صائم وهو أصيب وكان إسماعيل قال بالدنيا اآلخرة اشتروا الذين من ولكنه أولـئك 

 ).إسناده صحيح (81).مات حتى يشرب أن فأبى رمق

أما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز الدين، ويتعرض           : الحسن الشيباني قـال محمد بن     

ال بأس بأن   : للشـهادة التي يستفيد بها الحياة األبدية؛ فكيف يكون ملقياً نفسه إلى التهلكة؟ ثم قال              

يحمل الرجل وحده، وإن ظن أنه يقتل، إذا كان يرى أنه صنع شيئاً، فيقتل أو يجرح أو يهزم، فقد                   

لـك جماعة من الصحابة بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ومدحهم على                 فعـل ذ  

ألم تر أن سعد بن هشام لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل، وألقى              : ذلـك وقيل ألبي هريرة    

 بتِغَاء مرضَاتِ اللّهِ واللّه   الناسِ من يشرِي �َفْسه ا     ومِن كال ولكنه تأول آية في كتاب اهللا      : بيده إلى التهلكه، فقال   
 82).207:البقرة (رؤوف بِالْعِبادِ

فأما إن كان يعلم أنه ال ينكي فيهم، فإنه ال يحل له أن يحمل عليهم، ألنه ال يحصل بحملته شيء                     

 اللّه كَان   إِن والَ تَقْتُلُواْ أَ�فُسكُم...  : مما يرجع إلى إعزاز الدين، ولكنه يقتل فقط، وقد قال تعالى          
، فإذا كان ال ينكي ال يكون مفيداً فيما هو المقصود، فال يسعه               )29: النساء( بِكُم رحِيما  

 83.اإلقدام

أن الجمهور  : وقـد ذكـر الحـافظ ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو                

يجرىء المسلمين عليهم، أو صرحوا بأنه إذا كان لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو             
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نحـو ذلـك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ومتى كان مجرد تهور فممنوع، السيما إن ترتب                 

 84.على ذلك وهن المسلمين

 :وقيده في حاشية الدسوقي بأمرين

  أن يكون قصده، إعالء كلمة اهللا -أ

 85. وأن يظن تأثيره فيهم-ب

ألن فيه  : رجل الواحد على الجمع الكثير من الكفار      أن الصحيح جواز إقدام ال    : وذكـر ابن العربي   

 :أربعة وجوه

 . طلب الشهادة:األول

 . وجود النكاية:الثاني

 . تجرئة المسلمين وغيرهم:الثالث

  ضعف نفوس األعداء، ليروا أن هذا صنع واحد منهم، فما ظنك الجميع؟:الرابع
 

 :آراء الفقهاء في العمليات اإلستشهادية

: قال محمد بن الحسن الشيباني    : د نص الحنفية على جواز ذلك، وقال الجصاص       فق: رأى األحناف 

 .لو أن رجالً حمل على ألف رجل وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية

فـإن كان ال يطمع في نجاة وال نكاية، فإني أكره له ذلك ألنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة   

بغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين، فإن كان ال                للمسلمين، وإنما ين  

يطمـع في نجاة أو نكاية ولكنه يجرىء المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل، فيقتلون وينكون                 

 86.في العدو فال بأس وأرجو أن يكون فيه مأجوراً
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 :رأى المالكية

وَأحِسنُواْ  َأنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَةِ        و :قال القرطبي في تفسير قوله تعالى     

ِسِنينحالْم ِحبي اللّه ِإن) 195: البقرة( 

ال بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة،             : عـن بعض علماء المالكية    

الناسِ من يشرِي �َفْسه  ومِـن  :صوده واحد منهم وذلك بين في قوله تعالى وكـان هللا بنية خالصة، ألن مق      
اللّهضَاتِ اللّهِ ورتِغَاء مادِ راببِالْعِب وفؤ )207: البقرة( 

 رضى اهللا   -وقد ورد من أسباب نزول هذه اآلية أنها فيمن يقتحم القتال كما حمل هشام بن عامر               

 الـناسِ من  ومِـن : طنطينية فقاتل حتى قتل، فقرأ أبو هريرة رضى اهللا عنه      على الصف في القس    -عنه
وروى مثله عن أبي أيوب في       .87)207: الـبقرة ( رؤوف بِالْعِـبادِ   فْسـه ابـتِغَاء مرضَـاتِ اللّـهِ واللّـه          �َيشـرِي   

 .القسطنطينية وهي قصة معروفة مشهورة

د بن حميٍد حدثَنَا الضحاك بن مخْلٍَد عن حيوةَ بِن شُريٍح عن يِزيد بِن              حدثَنَا عب :  قال الترمذي  -49

                  ا ِمنِظيما عفنَا صوا ِإلَيجوِم فََأخْرِدينَِة الرقَاَل كُنَّا ِبم التُِّجيِبي انرَأِبي ِعم لَمَأس نِبيـٍب عَأِبـي ح

لَيِهم ِمن الْمسِلِمين ِمثْلُهم َأو َأكْثَر وعلَى َأهِل ِمصر عقْبةُ بن عاِمٍر وعلَى الْجماعِة              الـروِم فَخَرج إِ   

فَضـالَةُ بن عبيٍد فَحمَل رجٌل ِمن الْمسِلِمين علَى صفِّ الروِم حتَّى دخََل ِفيِهم فَصاح النَّاس وقَالُوا                 

ن اللَِّه يلِْقي ِبيديِه ِإلَى التَّهلُكَِة فَقَام َأبو َأيوب الَْأنْصاِري فَقَاَل يا َأيها النَّاس ِإنَّكُم تَتََأولُون هِذِه                 سـبحا 

             ا َأعاِر لَمالَْأنْص شَرعةَ ِفينَا مِذِه الْآيا ُأنِْزلَتْ هِإنَّمـذَا التَّْأِويَل وـةَ هالْآي     وهنَاِصر كَثُرو لَامالِْإس اللَّه ز

                   قَد اللَّه ِإنتْ واعض الَنَا قَدوَأم ِإن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ونا دٍض ِسرعنَا ِلبضعفَقَـاَل ب

       ونَا ِفي َأمَأقَم فَلَو وهنَاِصر كَثُرو لَامالِْإس زلَّى          َأعِه صلَى نَِبيع َل اللَّها فََأنْزِمنْه اعا ضنَا ملَحاِلنَا فََأص

اللَّـه علَيِه وسلَّم يرد علَينَا ما قُلْنَا وَأنِْفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه ولَا تُلْقُوا ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة فَكَانَتْ التَّهلُكَةُ     

 علَى الَْأمواِل وِإصلَاِحها وتَركَنَا الْغَزو فَما زاَل َأبو َأيوب شَاِخصا ِفي سِبيِل اللَِّه حتَّى دِفن                الِْإقَامـةَ 

 . وهو كما قال88. قَاَل َأبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَِريب  ).ِبَأرِض الروِم

لو وقع في نار محرقة ولم يخلص إال بماء         : (مهور الفقهاء قال ج : قال ابن السبكي   :رأي الشافعية 

وقال عجيل   ).يغرقه، ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات النار، فله االنتقال إليه في األصح             

أَحسِنواْ إِن اللّه يحِب و  وأَ�فِقُـواْ فِي سبِيلِ اللّهِ والَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ       :وحول اشتمال قوله تعالى   : النشمي
 سِنِنيحالْم)  195: البقرة( 
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لهـذا الشاب فيقع تحت نهى اهللا عز وجل فإن هذا بعيد عن مفهوم اآليه، خاصة إذا راعينا القيود                   

التـي ذكـرناها لجواز تفجير المسلم نفسه، وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى اآلية ما رواه                  

 89 )الحديث...ا ِبمِدينَِة الروِم فََأخْرجوا ِإلَينَا صفا عِظيما ِمن الروِمكُنَّ( :الترمذي

 :قال ابن قدامه

  90.فإن كان الشهيد عاد عليه سالحه فقتله، فهو كالمقتول بأيدى العدو

 ألنه يطلب    األمير  الكفار ال يتوقف على إذن     االنغماس في بخالف  :  وقـال منصـور البهوتي     -

 91الشهادة

يسن االنغماس في العدو لمصلحة المسلمين، وإال نهي عنه          :وقـال ابـن تيمية كما في اإلنصاف       

وهـو مـن التهلكة ويلحظ في غالب هذه النصوص واألخبار أنها في رجل أو رجال انطلقوا من                

جماعة المسلمين وعسكرهم صوب العدو، ولكن في بعضها كما في قصة الغالم المؤمن، ما ليس               

 .92كذلك

 : توى الشيخ سليمان العودةف* 

 أنه يجوز القيام بعملية من هذا النوع        - واهللا أعلم  –والـذي يترجح من مجموعها      : حيـث قـال   

 :المسئول عنه بشروط تستخرج من كالم الفقهاء، ومن أهمها

 .أن يكون ذلك إلعالء كلمة اهللا: أوالً

بقتل أو جرح أو هزيمة أو تجرىء       أن يغلب على الظن أو يجزم، أن في ذلك نكاية بالعدو،            : ثانياً

وهذا التقدير  . للمسـلمين عليهم أو إضعاف نفوسهم حين يرون أن هذا فعل واحد فكيف بالجماعة             

ال يمكن أن يوكل آلحاد الناس وأفرادهم، خصوصاً في مثل أحوال الناس اليوم، بل البد أن يكون                 

ة والسياسية من أهل اإلسالم وحماته      صادراً عن أهل الخبرة والدراية والمعرفة باألحوال العسكري       

 93.وأوليائه

أن يكـون هذا ضد كفار أعلنوا الحرب على المسلمين فإن الكفار أنواع منهم المحاربون،           : ثالـثاً 

ومنهم المسالمون ومنهم المستأمنون، ومنهم الذميون ومنهم المعاهدون، وليس الكفر مبيحاً لقتلهم            

  . في البخاريبإطالق بل ورد في الحديث الصحيح كما

من قَتََل  (عـن عـبِد اللَِّه بِن عمٍرو رِضي اللَّه عنْهما عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل                   -50

 .94)معاهدا لَم يِرح راِئحةَ الْجنَِّة وِإن ِريحها تُوجد ِمن مِسيرِة َأربِعين عاما

ـ  ل إجـراء عقـود المسـلمين على الصحة وعدم التأويل فيها، وهذا يفضي إلى الفوضى      واألص

 .والفساد العريض
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أن يكون هذا في بالدهم، أوفي بالد دخلوها وتملكوها وحكموها وأراد المسلمون مقاومتهم             : رابعاً

دهم وطـردهم منها، فاليهود في فلسطين، والروس في الشيشان ممن يمكن تنفيذ هذه العمليات ض              

 .بشروطها المذكورة

أن تكون بإذن األبوين، ألنه إذا اشترط إذن األبوين في الجهاد بعامته، فإذنهما في هذا               : خامسـاً 

مـن بـاب أولـى، وإال ظهر أنه إذا استأذن والديه للجهاد فأذنا له فهذا يكفى، وال يشترط اإلذن     

برة شرعاً فهو بإذن اهللا شهيد إذا       ومن يقوم بهذه العمليات وفق الشروط المعت      . الخـاص واهللا أعلم   

 95.صحت نيته
 

 :فتوى األستاذ الدكتور عجيل النشمى *

قـد اتفق الفقهاء على أن قاصد قتل نفسه عمداً مرتكب لكبيرة أكبر من قتل نفس الغير، كما جاء                   

 .في الحديث الذي يرويه البخاري

من تَردى ِمن جبٍل    (ِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل       عـن َأِبـي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه عن النَّ          -51

فَقَتََل نَفْسه فَهو ِفي نَاِر جهنَّم يتَردى ِفيِه خَاِلدا مخَلَّدا ِفيها َأبدا ومن تَحسى سما فَقَتََل نَفْسه فَسمه ِفي          

     ِفي نَاِر ج اهستَحـِدِه يا ِفي               يُأ ِبهجِدِه يِفي ي تُهِديدٍة فَحِديدِبح هقَتََل نَفْس نما ودا َأبا ِفيهخَلَّدا مخَاِلد نَّمه

 96).بطِْنِه ِفي نَاِر جهنَّم خَاِلدا مخَلَّدا ِفيها َأبدا

م اللّه إِالَّ بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ                حر والَ تَقْتُلُواْ النفْس الَّتِي        وقد حرم اهللا قتل النفس،فقال     
قِلُونتَع لَّكُملَع )5:النساء( 

 ).151:األنعام( إِن اللّه كَان بِكُم رحِيما والَ تَقْتُلُواْ أَ�فُسكُم :قال تعالى

الحقيقي هو اهللا   واآلية صريحة في أن اإلنسان ال يملك نفسه حتى يتصرف فيها كما يشاء فالمالك               

 . واستحق العقوبةلعزوجل، فمن قتل نفسه فقد تعدى على ملك اهللا عز وج

والشاب الذي يقتل نفسه بحزام ناسف، أو سيارة، أو أية وسيلة، ال يعتبر منتحراً، إال إذا قصد أن                  

يقـتل نفسه دون غاية من وراء ذلك، فإن كان قصده من التسبب بقتل نفسه بهذه الوسائل إحداث                  

القـتل والـنكاية بالعدو، وإعالء كلمة اهللا، فال يعد منتحراً بل يعد شهيداً إن شاء اهللا، والشك أن                   

التسـبب بقتل النفس بفعل مباشر من الشخص أشد على النفس من قتل الغير له، فهذه شهادة مع   

 97.عزيمة، وهذا الحكم ليس مطلقاً وإنما هو مقيد بقيود إن توافرت كان شهادة بإذن اهللا
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 مـا ذكرناه من أن يكون قصد الفاعل إعالء كلمة اهللا والموت في سبيله وإعزاز الدين،                 :أولهـا 

والعدو إذا احتل أرضاً مسلمة أو جزءاً منها وجب قتاله، وقتاله جهاد إال إذا صالحوه، وال يجوز                 

 .صلحه صلحاً دائماً على أن يأخذ جزءاً من أرض المسلمين

لطريق الوحيد إلحداث القتل في العدو أو الطريقة األكثر تأثيراً           أن يكـون قـتل النفس ا       :ثانـيها 

بـالعدو، فـإذا غلب على الظن أن هذا األسلوب في القتل لن يؤثر في العدو، ولن يحقق قتل أحد      

 .منهم، أو كانت هناك وسائل أنجح في تحقيق الغاية، فال يقدم على هذا العمل

ك الوسائل إلى جماعة ال إلى فرد، بحيث تقدر الجماعة       أن يكون تقدير أثر قتل النفس بتل       :ثالـثها 

المفاسـد والمصالح، فقد يحدث هذا الفعل النكاية في العدو ويحدث القتل فيه وبأعداد كبيرة، لكنه                

سيعود على غيره من أهل أو عشيرة أو جماعة باألذى األشد وسيقتل العدو منهم أضعاف ما قتل                 

 .منه

ض والدماء واألراضي لألذى والسلب، فذلك كله موكل إلى تقدير          أو قد يعرض مزيداً من األعرا     

الجماعـة لمـن كانت له جماعة، وال يجوز اإلقدام عليه فردياً أو دون دراسة متأنية ترجح فيها    

كان اإلقدام على العمل جائزاً إن لم      . المصـالح علـى المفاسد، فإن غلبت وتوافرت تلك الشروط         

 قتل نفسه بتفجيرها، أو الهجوم وحده على العدو مع يقينه بأنه            يكـن واجـباً، ويقدم المسلم على      

 98.سيقتل

 :يوسف عبد اهللا القرضاوي/ فتوى الدكتور* 

إن هذه العمليات تعد من أعظم أنواع الجهاد في سبيل اهللا، وهي من اإلرهاب المشروع الذي                " 

تُرهِبون بِهِ عدو اللّهِ       عتُم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخَيلِ         وأَعِدواْ لَهم ما استَطَ     : أشار إليه القرآن في قوله تعالى     
     و�ِهِممِن د رِينآخو كُمودعبِيلِ                وءٍ فِي سيا تُنفِقُواْ مِن شمو مهلَمعي اللّه مو�َهلَمالَ        الَ تَع أَ�تُمو كُمإِلَي فواللّهِ ي

ونتُظْلَم) 60: األنفال( 

... فهي عمليات فدائية بطولية استشهادية    . تسمية خاطئه ومضللة  ) انتحارية(وتسمية هذه العمليات    

 .وهي أبعد ما تكون عن االنتحار ومن يقوم بها أبعد ما يكون عن نفسية المنتحر

إن المنـتحر يقـتل نفسـه من أجل نفسه، وهذا يقدم نفسه ضحية من أجل دينه وأمته، والمنتحر                   

 .يائس من نفسه ومن روح اهللا والمجاهد إنسان كله أمل في روح اهللا تعالى ورحمتهإنسان 

المنـتحر يتخلص من نفسه ومن همومه بقتل نفسه، والمجاهد يقاتل عدو اهللا وعدوه بهذا السالح                

أن : (الجديـد الـذي وضـعه القدر في يد المستضعفين ليقاوموا به جبروت األقوياء المستكبرين              

 والوطن، الذين   فينفجر في مكان معين وزمان معين في أعداء اهللا        ) قنبلة بشرية يصـبح المجاهد    
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يقفـون عاجزين أمام هذا البطل الشهيد الذي باع نفسه هللا، ووضع رأسه على كفه مبتغياً الشهادة                 

 .في سبيل اهللا

 وعن دينهم وعرضهم وأمتهم     - وهي أرض اإلسالم   -فهـؤالء الشباب الذين يدافعون عن أرضهم      

 وهم  –يسـوا بمنتحرين بل أبعد ما يكونون عن االنتحار وإنما هم شهداء حقاً، بذلوا أرواحهم                 ل –

 في سبيل اهللا، مادامت نياتهم هللا، وماداموا مضطرين لهذا الطريق إلرعاب أعداء اهللا،              –راضون  

واألمر كما قال   . المصـرين علـى عدوانهـم، المغرورين بقوتهم، وبمساندة القوى الكبرى لهم           

 :شاعر العربي قديماال

 .               إذا لم يكن إال األسنة مركباً               فما حيلة المضطر إال ركوبها

 من احتل أرضهم وشردهم     - مقاومة شرعية  –، فهم يقاومون    نوليسوا بمنتحرين، وليسوا بإرهابيي   

 ودينهم يفرض وشـرد أهلهم، واغتصب حقهم، وصادر مستقبلهم، والزال يمارس عدوانه عليهم،          

 دار  وال يجيز لهم التنازل باختيارهم عن ديارهم، التي هي جزء من          علـيهم الدفاع عن أنفسهم،      

 .اإلسالم

وال يعد عمل هؤالء األبطال من اإللقاء باليد إلى التهلكة، كما يتصور بعض البسطاء من الناس،                

 به النكاية في العدو، بـل هـو عمل من أعمال المخاطرة المشروعة والمحمودة في الجهاد يقصد   

 .وقتل بعض أفراده وقذف الرعب في قلوب اآلخرين تجرئة المسلمين عليهم

والمجـتمع ِاإلسرائيلي مجتمع عسكري، رجاله ونساؤه جنود في الجيش يمكن استدعاؤهم في أي              

لحظة، وإذا قتل طفل أو شيخ في هذه العمليات فهو لم يقصد بالقتل، بل عن طريق الخطأ، وبحكم                  

 99.لضرورات الحربية، والضرورات تبيح المحظوراتا

52-                   خَاِلٍد َأن نةُ بِني ِعكِْرمرٍج قَاَل َأخْبيرِن جاب ناللَِّه ع دبَأنَا عٍر قَاَل َأنْبنَص نب ديونَا سرَأخْـب

لَّه علَيِه  ِمن الَْأعراِب جاء ِإلَى النَِّبي صلَّى ال      ابـن َأِبـي عماٍر َأخْبره عن شَداِد بِن الْهاِد َأن رجلًا             

وسـلَّم فَآمن ِبِه واتَّبعه ثُم قَاَل ُأهاِجر معك فََأوصى ِبِه النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بعض َأصحاِبِه                  

            و ما فَقَسيبس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي ةٌ غَِنموـا كَانَتْ غَزفَلَم       لَه ما قَسم هابحطَى َأصفََأع لَه مقَس

وكَـان يرعى ظَهرهم فَلَما جاء دفَعوه ِإلَيِه فَقَاَل ما هذَا قَالُوا ِقسم قَسمه لَك النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه                   

ه علَيِه وسلَّم فَقَاَل ما هذَا قَاَل قَسمتُه لَك قَاَل ما علَى هذَا             وسـلَّم فََأخَذَه فَجاء ِبِه ِإلَى النَِّبي صلَّى اللَّ        

                 نَّةَ فَقَاَل ِإنخَُل الْجوتَ فََأدٍم فََأمهلِْقِه ِبسِإلَى ح َأشَارنَا واهى ِإلَى همُأر لَى َأنع تُكعلَِكنِّي اتَّبو تُكعاتَّب

  دصي قْ اللَّهدُل                تَصمحي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبِه النَِّبي فَُأِتي ودوا ِفي ِقتَاِل الْعضنَه فَلَِبثُوا قَِليلًا ثُم قْك

                   قَاَل ص مقَالُوا نَع وه وَأه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص فَقَاَل النَِّبي ثُ َأشَاريح مـهس هـابَأص قَـد  قَ اللَّهد

فَصـدقَه ثُـم كَفَّنَه النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي جبِة النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ثُم قَدمه فَصلَّى                    
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            اِجرهم جخَر كدبذَا عه ملَاِتِه اللَّهص ِمن را ظَهِفيم ِه فَكَـانلَـيع       ا َأنَا شَِهيدفَقُِتَل شَِهيد ِبيِلكا ِفي س

   لَـى ذَِلـكوابن جريج ثقة يدلس ويرسل، إال أنه صرح بالسماع من          ):  إسـناده صحيح  ( 100)ع

 .101عكرمة بن خالد

 بن عتبة سمع أنه حدثه األملوكي المثنى أبا أن عمرو بن صفوان عن :المبارك بـن  قـال ا   -53

 مؤمن رجل رجال ثالثة القتلى( قال  اهللا رسول أن  النبي أصحاب من وكان السلمي عـبد 

 خيمة في الممتحن الشهيد ذلك يقتل حتى قاتلهم العدو لقي إذا حتى اهللا سبيل في وماله بنفسه جاهد

 الذنوب من نفسه على قرف مؤمن ورجل النبوة بدرجة إال النبيون يفضله ال عرشـه  تحـت  اهللا

 محت مصمصة فتلك يقتل حتى قاتل العدو لقي إذا حتى اهللا سبيل في وماله بنفسه جاهد والخطايا

 أبواب ثمانية لها فإن شاء الجنة أبواب أي من وأدخل للخطايا محاء السيف إن وخطايـاه  ذنوبـه 

 حتى اهللا سبيل في وماله بنفسه جاهد منافق ورجل بعض من أسفل وبعضها أبواب سبعة ولجهنم

 ).إسناده صحيح. (102)النفاق يمحو ال السيف إن لنارا في فذلك يقتل حتى قاتل العدو لقي إذا

 103الحديث في ثبت ثقة خراساني المبارك بن اهللا عبد* 

 ، 104ثقة شامي السكسكي عمرو بن صفوان* 

 وقال ابن   الثقات كتاب في حبان بن ا ذكره ،الحمصي األملوكي المثنى أبو ضمضم: أبو المثنى * 

 105العجلي وثقه :حجر

 نشبه وقيل عتلة اسمه كان يقال حمص أهل في عداده الوليد وـأب يالسلم دـعب نـب ةـعتـب *

  106النبي فغيره

يا رسوَل اللَِّه   (عن َأنٍَس رِضي اللَّه عنْه قَاَل غَاب عمي َأنَس بن النَّضِر عن ِقتَاِل بدٍر فَقَاَل                 -54

       شِْرِكينِل ِقتَاٍل قَاتَلْتَ الْمَأو نتُ عِغب           ا كَانفَلَم نَعا َأصم اللَّه نيرلَي شِْرِكينِني ِقتَاَل الْمدَأشْه اللَّه لَِئن

                 كُأ ِإلَيرَأبو هابحِني َأصعُؤلَاِء يه نَعا صِمم كِإلَي تَِذرِإنِّي َأع مقَاَل اللَّه ونِلمسانْكَشَفَ الْمٍد وُأح مـوي

 ا صِمم                 برنَّةَ واٍذ الْجعم نب دعا ساٍذ فَقَاَل يعم نب دعس لَهتَقْبفَاس متَقَد ثُم شِْرِكينِني الْمعُؤلَاِء يه نَع

اَل َأنَس  النَّضـِر ِإنِّـي َأِجـد ِريحها ِمن دوِن ُأحٍد قَاَل سعد فَما استَطَعتُ يا رسوَل اللَِّه ما صنَع قَ                   

فَوجدنَـا ِبِه ِبضعا وثَماِنين ضربةً ِبالسيِف َأو طَعنَةً ِبرمٍح َأو رميةً ِبسهٍم ووجدنَاه قَد قُِتَل وقَد مثََّل                  

            ى َأوكُنَّا نُر نَاِنِه قَاَل َأنَسِبب ِإلَّا ُأخْتُه دَأح فَهرا عفَم شِْركُونِفي        ِبِه الْملَتْ ِفيِه وةَ نَزِذِه الْآيه َأن نَظُن 

 فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى     ....َأشْباِهِه ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه ِإلَى آِخِر الْآيِة             

 .107)قْسم علَى اللَِّه لََأبرهاللَّه علَيِه وسلَّم ِإن ِمن ِعباِد اللَِّه من لَو َأ
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 وفضل ،الجهاد في النفس بذل جواز ،الفوائد من النضر بن أنس قصة وفي: (قـال ابـن حجـر     

 ال الجهاد في الشهادة طلب وأن إهالكها، إلى يصل حتى النفس على شق ولـو  بـالعهد  الوفـاء 

 من عليه كان وما النضر نب ألنس ظاهرة فضيلة وفيه ،التهلكة إلى اإللقاء عن النهـي  يتناوـله 

 108)اليقين وقوة والتورع التوقي وكثرة اإليمان صحة
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 المبحث السابع                                      

                              اإلمام أحمد ياسين ترجمته وحياته

 :ترجمته وحياته الشخصية

، وكذلك شيخ   )أمير شهداء فلسطين  (به  أحمد بن إسماعيل بن ياسين، ولق     :اسـمه ولقـبه وكنيـته     

أستاذ ( وأطلق عليه كلمة 109.االنتفاضـتين، شيخ المجاهدين، شيخ فلسطين، شيخ الشهداء واإلمام      

، والزعيم الروحي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس       111.، الشيخ القعيد  110.، الشيخ الجليل  )الجيل
 114وكنيته أبو محمد113، زعيم عالمي 112

1936شيخ أحمد ياسين في قرية الجورة الفلسطينية في يونيو حزيران عام            ولد ال  :مولده ونشأته 

قضاء المجدل جنوبي غزة، تلك القرية التي تقع على أنقاض عسقالن التاريخية المشهورة،             115.م

والتي تقع على شاطىء البحر األبيض المتوسط على بعد حوالي عشرين كليو متراً شمالي، مدينة               

  116.غزة

مد أن أمه كانت قد رأت رؤيا في منامها أن اهللا رزقها بولد خير، وطلب منها                وأسباب تسميته أح  

، نسبة إلى أمه الفاضلة السيدة سعدة       )أحمد سعده ( وكان في طفولته يدعى      117.أن تسـميه أحمـد    

عـبد اهللا الهبيل، وذلك تمييزاً له عن األحامد في عائلته، حيث توفي والده وهو صغير لم يتجاوز   

وكان ترتيبه الثالث بين اخوانه الذكور األربع الذين عاش معهم في قريته            . أعوامعمـره الثالثة    

  118.م1948حتى حلت النكبة بفلسطين عام " الجورة"

عندما بلغ أحمد سن الدراسة التحق بمدرسة الجورة االبتدائية، وكانت تقع بالقرب             :حياته العلمية 

ن القرية، وكان الشيخ في سني حياته األولى        من مقام سيدنا الحسين بن علي في الشمال الغربي م         

 119.نشـيطاً في دراسته إذ لم يتجاوز ترتيبه في سنوات دراسته في هذه المدرسة الخمسة األوائل             

، المدرسة الرئيسة   )األمام الشافعي (وحيـن هاجر إلى مخيم الشاطىء بمدينة غزة التحق بمدرسة           

م، لينتقل إلى   1952 االبتدائي فيها حوالي سنة      وأنهى الشيخ تعليمه  . في مدينة غزة في ذلك الحين     

ثم أنتقل إلى   . 1955مدرسة الرمال اإلعدادية لالجئين بغزة، حيث أنهى تعليمه اإلعدادي حوالي           

 120.م1958مدرسة فلسطين الثانوية حيث أكمل تعليمه الثانوي عام 

ففضل الشيخ  . ةولـم يسـتطع الشيخ إتمام تعليمه الجامعي ألسباب اجتماعية، وصحية، وسياسي           

 121.العمل إلعالة أهله

لحضور المحاضرات التي كان يليقها وفود األخوان       ) أبو خضرة (وكان الشيخ يتردد على مسجد      

 122.المسلمين التي كانت تأتي إلى القطاع
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حفظ  ولما اعتقل كانت فترة السجن بالنسبة للشيخ أحمد فترة عبادة ودراسة وعلم، أكمل فيها                

 اإلسالمي، وأصول الفقه، والتفاسير، وكتب اللغة العربية       لع على التاريخ    القرآن الكريم، واط  

 123.عامة

وعلى إثر هزيمة الثمانية وأربعين وهجرة الشيخ الصغير مع عائلته إلى غزة ووصوله   :عمـلـه 

إلـى منطقة كروم أبو مدين في وادي غزة، كان الشيخ ما يزال صغيراً ولكنه أصر أن ال يكون                   

 يشـارك أهله في تحمل أعباء الحياة كما كانت عادته وهو أصغر من ذلك؛               عـاطالً، فقـرر أن    

ثم طلب الشيخ من إخوته أن يعاونوه       . فالتحق بعمل لدى مطعم آلل أبي حصيرة لمدة ستة شهور         

فـي عمل مطعم في مكان قريب على شاطىء بحر غزة حيث قام بالعمل فيه عدة شهور، وحقق                  

مزيد من الوقت شعر الشيخ بالحنين للكتب الدراسية فقرر         بعـض األرباح الصغيرة، وبعد مرور       

 124.العودة إلى الدراسة

بعد التخرج من مدرسة فلسطين الثانوية تطلعت نفس الشيخ إلى العمل،            :استالمه لمهنة التدريس  

فلم . وكـان مـيدان العمل آنذاك هو التدريس في المدارس الحكومية أو في مدارس وكالة الغوث        

مل في مدارس الالجئين لسبب أو آلخر حيث كان مدير التعليم شيوعياً ومساعده يحـظ الشيخ بالع  

بشير الريس،  : وتقدم الشاب بطلبه لمدير التعليم وعرض على لجنة التحكيم المكونة من          . شيوعياً

 .ومحمود شهاب، ورامز فاخرة

ا ما دعا اللجنة لرفع اسمه      وهذ.  لبقاً ذكياً قادراً على العطاء ولكنه أعرج       –ورأته اللجنة شاباً قوياً     

ضـمن الكشـف المـرفوع للحاكم اإلداري العام إلبداء الرأي، وكتب أمام اسمه قدراته ممتازة،                

 . درجاته مرتفعة ومتفوق ولكنه أعرج

 الفريق أحمد –وإذا أراد اهللا شيئاً هيأ له األسباب، فقد تركت هذه العبارة في نفس الحاكم اإلداري  

ووقّع على اسم الشيخ    . ى، إذ كان ولده الصغير الحبيب إلى نفسه قد ولد أعرجاً           أثراً ال يمح   -سالم

 125).يعين( بالقلم األحمر

وهكذا أصبح الشيخ أحمد مدرساً في مدرسة الرمال االبتدائية، براتب قدره عشر جنيهات مصرية              

 126.في كل شهر

لكن العجب العجاب أن     وكان التخوف أن يتعرض األستاذ األعرج إلى سخرية بعض التالميذ، و          

الـرجل استقطب احترام طالب المدرسة حتى المشاغبين منهم، فضالً عن احترام جميع العاملين              

 127.بالمدرسة وأولياء أمور الطالب
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بعد أن استقل الشيخ مادياً، وأصبح قادراً على أن يكفل زوجة، تزوج من األخت               :زواج اإلمـام  

 وقد رزق الشيخ ياسين بثماني      129 .ئل الستينيات  وقد بنى بنها في أوا     128.حلـيمة حسـن ياسين    

 130.بنات وثالثة أوالد

عقيدة الشيخ اإلمام هي عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة،             :عقيدته وانتماؤه الفكري  

ويؤمن بأفكار جماعة اإلخوان المسلمين التي تأسست في مصر على يد اإلمام حسن البنا عام                 

اإلسالم فهماً صحيحاً، والشمول في تطبيقه في شتى مناحي الحياة،          م، والتي تدعو إلى فهم      1928

ويعتبر الشيخ زعيم هذه الجماعة في فلسطين، واستشهد الشيخ وهو رئس مكتب اإلرشاد للجماعة              

 131.في فلسطين

جعل الشيخ أحمد من نفسه في مدرسته منذ أول يوم وضع قدمه فيها النواة التي يلتف                : إخالصـه

في حي الرمال في ذلك الوقت ليكمل لهم عقب        ) لمجدون ووجههم إلى مسجد الكنز    حولها الطالب ا  

صالة العصر ولمرتين أسبوعياً ما لم تتسع له حصصهم المدرسية وسر بذلك أولياء األمور عدا                

بعضهم، فقد جاء أحد كبار ضباط السلطة ليشكو للناظر أمر هذا المدرس الذي يجمع األوالد في                 

يتعود الناس عليه، فسخر اهللا للشيخ ناظراً كاألستاذ محمد الشوا ليذب عنه              المسجد وهو ما لم     

فأجاب الضابط أنا سعيد جداً بهذا المدرس وسأقدم له كتاب شكر على ذلك، فأين لنا المدرس الذي                 

 " .يدرس الدين عمليا في المسجد؟ وحبذا لو كان في كل مدرسة في القطاع مدرس مثله

أمور الطلبة، وكان طبيباً شيوعياً ممن هربوا من األردن إلى قطاع             وموقف آخر ألحد أولياء     

 .غزة، وعين مديراً عاماً للصحة في القطاع

يا عمي قبلنا أن يصلي الولد وقبلنا أن يذهب إلى المسجد،           : وقال. لقد جاء الدكتور شاكياً للناظر    

انت إجابة الناظر نفس    أما أن يصوم اثنين وخميس من كل أسبوع فهذا أمر صعب وال نقبل به وك              

 132.اإلجابة األولى في الموقف السابق

كان يثق باهللا ويؤمن أن األجل محدود، فرغم        : تقول ابنته مريم في لقاء    : ثقته باهللا سبحانه وتعالى   

أنه كان مهدداً باالسم باالغتيال، ورغم محاولة اغتيال فاشلة؛ فإنه كان على ثقة باهللا سبحانه                  

 133. البيت ويرفض أن يغادره حتى لقي اهللا شهيداًوتعالى، فكان يجلس في

إن النصر في نظري هو قريب وليس بعيداً، وإن الربع األول من هذا القرن              : (يقول الشيخ الشهيد  

هو موعد زوال هذا الكيان إن شاء اهللا تعالى، والبشائر تأتي من داخل الشعوب وليس من الحكام،                

 .لى اهللافالحكام يتغيرون والشعوب اليوم تتجه إ

المؤمـنون يسـتمدون زادهـم مـن ربهم أوالً، ومن دينهم ثانياً ومن دعم أهلهم وإخوانهم ثالثاً                  

 .134)وينتظرون النصر
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أؤكد لكم أن اهللا غالب على أمره، وأن ثقتنا في اهللا أوالً، ثم في شعوب أمتنا المسلمة،                 : (ويقـول 

كم ودعمكم سننتصر، وسيجعل اهللا لنا الشـعوب المؤمـنة كبيرة وعالية، وأننا بفضل اهللا ثم بدعائ       

 135.)ولكم بعد عسر يسراً

كانت عالقتنا بأبي قوية للغاية، وقد كان شخصية ): (فاطمة(تقول ابنة الشيخ   : حـنانه وبه ألبنائه   

 136). وجههنمرحة، االبتسامة والضحكة ال تفارقا

مه، كان البد أن يتأكد     لم يكن يبخل بحنانه على أبنائه وبناته، بل وقبل تناول طعا          : تقـول زوجته  

 137.أن بناته قد تناولن طعامهن

تزوجـته رحمة اهللا عليه قبل حوالي أربعين عاماً، كان خاللها مثال الزوج،             : (وتضـيف قائلـة   

واألب بطـباعه الهادئه، وبساطته، وواهللا ما أذكر يوماً أنه عبس في وجه أحد أبنائه األحد عشر،               

كان صاحب نكتة وذا    : وتقول زوجة شقيقه   )138.الد والبنات ولـم يميز يوماً في معاملته بين األو       

 139.روح مرحة للغاية مع الجميع

كان أبي مثاالً رائعاً لألب الحنون، لم يرغمنا يوماً على أمر ال نريده، بل               :تقول ابنة الشيخ مريم   

دائمـاً ينصـح ويرشـد ويوجـه ثـم يـترك لنا الخيار بعد أن يناقش معنا سلبيات وإيجابيات                    

 140.وعالموض

زهد الشيخ في الدنيا، فرغم أنه كان مسئول حركة عظيمة فإنه كان يعيش في               : زهده وتواضعه 

 أن يسكنه أفقر الناس، ويرتدى مالبس بسيطة ويتناول طعاماً دون               لبيت متواضع ال يقب    

 141.المتوسط

دية ال  أما قضية الرمز أو عدم الرمز فأنا ال أعتبر نفسي إال واحداً من حركة جها              : يقـول الشيخ  

 142.أكثر وال أقل ألنني ال أريد من هذه الدنيا ال زعامة وال كرسياً ولكنني ابتغى رضا اهللا

لقد طلب الشيخ الجليل أحمد ياسين الشهادة مراراً وتكراراً ومن قلب مؤمن            " يقول نبيل أبو جعفر   

، وغطاء يتلفح به    ونالها، لم تغره مظاهر الحياة الدنيا والمكاسبها، واقتنع بها بكرسي متنقل بسيط           

فـي أوقـات البرد والحر معاً وقضى شيخ المجاهدين والشهداء، مع كرسيه وغطائه، غير آسف                

 .على جاه أو مال، إال على ما يمكن أن يقدمه لشعبه بمناضليه وشهدائه

كـان الشـيخ ياسين وسيبقى مثالً حقيقاً للتفاني بصمت ونكران الذات بحق، واالبتعاد عن بريق                

 .التي لم تأخذ حريتها في تصويره إال بعد أن أدى األمانة وأوفى بالعهدالعدسات، 

أمـا وقـد نجحت رصاصات اإلجرام الشاروني في اغتياله عن سابق تصوير وتصميم، فإن كل                

كلمـات األرض لـم تعـد تفي هذا المجاهد حقه ولم تعد كل كلمات األرض تبرىء ضمير من                   
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 لم يعد أي فعل أو قول في هذه الدنيا يمسح السفاح         سـاهموا يومـاً فـي حصاره وعذابه، وحتماً        

جريمـته، حتى ولو دفع حياته المليئة باإلجرام ثمناً رخيصاً لها، شاهد اإلثبات األبرز واألصدق               

علـى همجـية قاتلـيه والصورة النقيضة تماماً لعبدة السلطة والمال المحكومين بعقده التحكم في        

 143.رقاب وأرزاق الرجال

اتسم الشيخ بشجاعته في مواقف الحق وال يخشى في اهللا لومة الئم فمن                : هشجاعته وجرأت 

المواقف التي ال تنسى، أن اإلدارة الحاكمة في غزة كانت معتادة أن تجري حفالً سنوياً لطالب                 

القطاع لالحتفال بأعياد النصر لخروج القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة، ووقع االختيار على               

ان الشيخ للمشاركة في الرقصات أثناء الحفل؛ فحرض الشيخ أولياء األمور            أربع فتيات من جير   

مدير التعليم حينئذ بفصلهن من المدرسة، فاتصل        ) بشير الريس (على رفض المشاركة؛ فأمر     

) اللواء جمال صابر  (الشيخ وأولياء األمور بمساعد الحاكم العسكري العام، وكان مديراً للشئون            

 .طىء على موعد غداً مع مظاهرة كبرى احتجاجاً على هذا التصرفوهددوه بأن مخيم الشا

بالهاتف وأمر بإعادة البنات فوراً إلى        ) بشير الريس (وعلم الحاكم اإلداري بالقصة فعنف        

 144.مدارسهن ولم يشاركن في الحفل الراقص

 بعد   عليه المبادرة من قبل الملك حسين إلخراجه من السجون اإلسرائيلية          تعندما عرض : ثـباته 

محاولـة اغتيال المجاهد األستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قبل المبادرة              

مشترطاً على إسرائيل أن تكون عودته إلى أرضه ووطنه وقد أخذ الشيخ بذلك تعهداً مكتوباً، ألنه                

 145.كان من المتفق عليه أن يخرج الشيخ من سجنه مباشرة إلى األردن في جولة عالجية

تشرب الشيخ الدعوة حتى أصبحت صفة من صفاته، لذا كان طموحه لتنميتها ال             : شاطه الدعوي ن

حد له، فهو يبذل كل وقته متحدثاً أو خطيباً أو مجالساً أو مناقشاً، محاوالً حل مشكلة إخوانية، أو                  

 من  مدرساً لبعض القضايا فإذا زرت بيته في ساعة من ساعات الليل أو النهار فال تجده خالياً                 

 146.الزائرين

أوقاته وجهده  : أبي كان نموذجاً للرجل الذي عاش لإلسالم، فكان كله لإلسالم         : تقول ابنته فاطمة  

وماله لدينة، فكان يخرج من الصباح الباكر يدور على المساجد يدعو إلى اهللا سبحانه وتعالى وهو                

 البيت، فيمر على بقالة     الرجل المشلول، ويكون صائماً، فيدركه المغرب وهو في مكان بعيد عن          

فيأخذ كوب لبن يفطر عليه ثم يواصل الدعوة إلى اهللا، ومشواره في باقي المساجد، فما من مسجد                 

من قطاع غزة إال وألقى فيه درساً أو خطب فيه خطبة، وما من مخيم إال وحرص أن يكون فيه                    

 147.فرد يعمل لإلسالم
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، ومعها بدأ نجمه يلمع وسط دعاه غزة، األمر         وكانت مواهب الشيخ الخطابية قد بدأت تظهر بقوة       

 148.الذي لفت إليه أنظار المخابرات المصرية العاملة هناك

فشغله الشاغل هو نشر الدعوة وتعميمها بين الناس ليس في القطاع فقط وإنما خارج القطاع                  

 149.أيضا

شباب في  وقد خصص الشيخ درساً أسبوعياً بعد صالة الجمعة في مسجد العباس، يجلس فيه ال               

حلقة، يسألونه ويستفسرون منه، وكانت الحلقة تستقطب الكثير من الناس يأتون من أماكن مختلفة              

 150.للتعرف على الشيخ والسماع منه

بدأنا نشاطنا في المساجد عن طريق المكتبات والخطب والدروس والكتب والنشرات،           :"قال الشيخ 

تاب إسالمي مثالً لسيد قطب أو غيره ينظر        رغم أنه في ذلك الوقت كان الذي يحمل كتاب، أي ك          

 151إليه كما ينظر للمجرم في المجتمع، أو كالبعير األجرب، ينظر إليه الناس أنه مجرم

طور الشيخ العمل في المسجد طبقاً لرسالته الحقيقية األولى فجعل دروساً للنساء ودروساً للرجال،              

ة تستمع إلى محاضرين أمثال الشيخ أحمد       وثالثة لألطفال وألول مرة تشهد المساجد حركة نسائي       

 152.ومن ينتدبهم لذلك

/ تعليمية/دينية/وفي السبعينيات بدأ الشيخ ومن معه من الشباب التفكير في فتح مؤسسة ثقافية               

وقد أفتتح لها   ) المجمع اإلسالمي (واتفقوا على إقامة جمعية     . كالمجمع اإلسالمي /صحية  / رياضية

 153. وغيرهاس يونفروعاً ومراكز في مدينة خان

بعد أن عين مدرساً بدأ باستقطاب الطالب وتوجيههم إلى المسجد، ثم بدأ يعمل في كل مسجد                  

مجموعة من الطالب تمارس نشاطها الرياضي والثقافي من خالل حلقات الدروس واالجتماعات             

 154.والمسابقات الرياضية والرحالت التي كان يقيمها الشيخ ومساعدوه لها

 ساعة، كاد الشيخ أحمد ياسين يسقط من كرسيه     36ة السبت و قبل اغتياله بحوالي     ليل: استشـهاده 

عادة ما يصيبه فأسرع مرافقوه وأنجاله الذين كانوا        ، المـتحرك بعد أن ألم به التهاب رئوي حاد        

وأعادوه إلى مكانه الطبيعي ومن عوارض هذا االلتهاب        ، يتحلقون حوله في بيته في حي الصبرة      

حيث تلقى ) الشفاء(الشيخ بضيق يجعله عاجزاً عن الكالم وتم نقله إلى مستشفى   إصـابة   ، الحـاد 

العـالج، وعلـى الرغم من تعبه إال أن مرافقيه أصروا على إخراجه من المستشفى و التوجه به              

الذي يبعد أقل من    ، بعد أ ن لوحظت تحركات عسكرية نشطة للجيش قبالة الشاطئ         ، إلـى المنزل  

 .حيط مستوطنة نتساريم القريبةوفي م، نصف كيلو متر
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الذيـن شـاهدوا الشيخ في هذا الوضع أكدوا أن الشيخ كاد يوشك على الموت حيث كانت حالته                  

 ساعة من   24و صبيحة يوم األحد أي قبل       ، الصـحية سيئة جداً و لم يستطع النوم للحظة واحدة         

حظ مرافقو الشيخ طوال    وال، وظل في حالة صحية بالغة الخطورة     ، التزم الشيخ المنزل  ، اغتـياله 

فقرر مرافقو  ، نهار يوم األحد نشاط غيرعادي لطائرات االستطالع بدون طيار فوق حي الصبرة           

وبعد التشاور ، الشيخ عدم السماح له بالمبيت في المنزل الذي يقع في أقصى جنوب حي الصبرة 

الذي يبعد  )اإلسالمي  المجمع  (تقرر أن يتم نقله إلي مأوى آخر بعد صالة العشاء في مسجد             ، معه

عندها فوجئ  ، وبعد نقله إلي المسجد حيث أدى صالة العشاء       ، بضـع مـئات األمتار عن المنزل      

مؤكداً ، المرافقون و أبناؤه بقرار البقاء في المسجد و لم تفلح محاوالت المرافقين بمغادرة المسجد             

لم ، بعد أن يؤدي صالة الفجر    لهـم بأنه نوى االعتكاف هذه الليلة في المسجد وأنه لن يغادره إال              

يجـد المرافقون بداً سوى االستجابة لرغبته في حين عاد أبناؤه إلي المنزل بينما ظل المرافقون                

 .و رغم معاناته من ضيق النفس ظل يتهجد و يسبح طوال الليل، حوله يحيطون به

الفجر وأخذ  وأكد بعض من كان مع الشيخ أن تحسناً مفاجئاً طرأ علي صحته قبل حلول آذان                  

يتبادل الحديث مع مرافقيه، ومع أوائل المصلين الذين بدأوا يتوافدون إلي المسجد ألداء الصالة،               

فتفاجئوا بوجوده قبلهم في المسجد، وأجل المؤذن إقامة الصالة عندما الحظ انخراط الشيخ مع                

لق به  بعض المصلين وطفل لم يتجاوز التاسعة من عمره حضر للصالة و بعد الصالة انط                

 .155بينما كان ولداه وجيران له أدوا معه الصالة يمشون بجواره، المرافقون إلي البيـت

بعد أن أدى شيخ األمة صالة الفجر يوم االثنين غرة شهر صفر الخير الموافق الثاني والعشرون                

تم اغتيال شيخ فلسطين مؤسس حركة المقاومة اإلسالمية حماس         ، مـن مارس لعام ألفين وأربعة     

ـ  الشهيد المجاهد أيوب أحمد عطا اهللا، و الشهيد المجاهد خليل عبد اهللا أبو             : د ياسين ومرافقيه  أحم

 156.جياب، وثلة من المصلين
 

 :أقوال العلماء والمفكرين فيه

 :قال أحمد بن يوسف

كأرض :  لقد كان الشيخ أمة في رجل، كان أحمد ياسين درة، ولم يزل، درة غالية نفيسة                   -

 .جماهير، حقيقة الهتاف، بالروح والدم والمالفلسطين تفتديه ال

 157.رجل علّمها كيف تقف وإن كانت عزائمها واهية -

رجل علّمها كيف تمضي تشق الدروب وتجابه الخطوب وإن ساخت قوائمها في تراب               -

 .جفوة العرب وحل مشاريعهم
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 .رجل علّمها كيف تنظر إلى عليين والبصر فيها كليل سقيم -

 .والبدن منها مجهد، والرأس كليمرجل علّمها كيف تفكر،  -

 .رجل علّمها كيف تبدأ رحلة التحرير ومشوار الشهادة، دون إحباط ويأس -

 .رجل علّمها كيف تمتلئ حماساً، لتحرك قوافل المجاهدين من حماس -

 158.رجل علّمها أن اإلسالم عبادة وقيادة، مصحف وسيف مئذنة ومدخنة، حياة وشهادة -

إن من مظاهر وعالمات الساعة أن       : ( في قلبه، يقول الشيخ    كان يحمل هم األقصى وفلسطين    

تشعر األمة بقلق إزاء قضية فلسطين، قضية األمة، ولكن المقاومة مستمرة، وفي كل يوم هناك                

 159).عمليات وشهداء وتضحيات، أما قضية السور فهي هامشية
 

 :قال الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي

 لمعاول الهدم والتخريب    م الظلم وال يستسل   ليحمل من فكر ال يقب     لقد بقي الشيخ حياً فيما       (

اإلرهابية لقد تجذرت مبادئه وترسخت في قلوب مريديه وتالميذه وسيقول أصحابه كما قال                

موتوا على ما مات    (أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم عندما ذاع نبأ استشهاده في موقعة أحد               

لقد غاب الشيخ   .  الطاهر ولكن لم تغب روحه االستنهاضية      لقد استشهد الشيخ وغاب بجسده    ) عليه

عن األنظار ولم يغب عن قلوب الماليين الذين آمنوا بفكره الجهادي وفكره السياسي فضالً عن                

 160).فكره اإليماني الراسخ
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                                    المبحث الثامن

 مليات االستشهادية               موقف اإلمام أحمد ياسين من الع
معركتنا مع العدو الصهيوني انتقلت من مرحلة الحجر إلى مرحلة القنبلة والرشاش            : (يقول الشيخ 

والقذائف إلى آخره، وستتطور في المستقبل على مستوى التحدي مع العدو الصهيوني ألنه ال                

 لقد نفذنا عمليات    يجبره على التنازل إال أن يقدم خسائر كبيرة تضطره إلى التنازل، والتسليم             

 161).نوعية مميزة، واأليام ستشهد عمليات ضخمة فانتظروا كتائبنا

كان يتهلل وجهه فرحاً أن مكن اهللا جند اإلسالم من النيل من عدوهم، فكان يحمد       : تقول ابنته مريم  

هذا هو طريق التحرير وبغير دماء تسيل ال         :  عيناه لدموع الفرح، ويقول    غاهللا تعالى، وترغر  

 . لفلسطين أن تعوديمكن

 162.وكان يفتخر بهؤالء الشباب الذين يقدمون أرواحهم رخيصة ويظهرون قزامة العدو الغاشم

 :قال الشيخ مصرحاً في مقابلة أجريت معه لمجلة الحقيقة

أنا لم أدع لوقف الجهاد االستشهادي في أي وقت من األوقات أنا أعترف بأن جهادنا ضد العدو                 " 

مر طالما هناك احتالل، أما الجهاد االستشهادي فهو مسألة أخرى، ألننا           المحـتل يجـب أن يسـت      

نرفض االعتداء علينا في ديننا وكل األعراف الدولية، ولكن إذا مارس العدو اإلسرائيلي سياسته              

مـن قتل األطفال والشباب والنساء وهدم البيوت ومصادرة األراضي واعتقال اآلالف ومحاصرة             

امل العدو بالمثل، فإذا أوقفوا اعتداءهم على المدنيين أوقفنا اعتداءنا، وإذا           شـعبنا فمن حقنا أن نع     

 163.استمروا فنحن مستمرون

وفـي سـؤال وجه له حول رأيه في العمليات االستشهادية أنها تؤدى إلى سقوط قتلى مدنيين رد    

 :الشيخ قائالً

إخراج المدنيين من حلقة    نحن شعب يدين قتل المدنيين وال نرى أن هذا أمر جيد وال حسن، يجب               

الصراع، يجب أن نتجنب نحن المدنيين وعلى اإلسرائيليين أيضاً أن يتجنبوا المدنيين، ولكن لماذا              

يهدمـون بيوت المدنيين ويشردون النساء واألطفال؟ لماذا يسجنون المدنيين من دون ذنب؟ لماذا              

 يجدون لقمة العيش وال شربة يصـادرون أراضـي المدنيين وممتلكاتهم؟ لماذا يخنقون الناس فال       

 164.الماء؟ فلتجنب إسرائيل نفسها االعتداء على المدنيين، ونحن أول من سيبتعد عن ذلك

وهـذه إشـارات واضـحة تبيـن تأيـيد الشيخ اإلمام للعمليات االستشهادية، وبعد آخر عمليتين        

رئيس -ن لعنه اهللا    أعلن شارو ) عملية ميناء أسدود، وعملية ريم الرياشي     (استشهاديتين ناجحتين   

 . أنه سيستهدف الشيخ اإلمام شخصياً-وزراء العدو
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 : قال الشهيد الدكتورعبد العزيز الرنتيسي معلقاً على سبب اغتيال الشيخ

أمـا المفاجأة الكبرى فقد تجسدت في العمليات االستشهادية التي صنعت من أجساد الرجال قنابل               

التخريب والقتل من صهاينة وصليبيين، لقد عجزت       كـان لهـا وقع الصاعقة على قادة اإلفساد و         

الترسـانة العسكرية الصهيونية بما تملك من أسلحة الدمار عن التصدي لهذا السالح الذي قضى               

علـى أحـالم الـيهود الصهاينة في البقاء في فلسطين وبدأت تشعر تلك الفرق المتوحشة أن ما                  

سالمية ومن ثم على العالم بات أمراً صعب         واإل ة إليه من بسط نفوذهم على أمتنا العربي       نيصـبو 

مـن أجل كل ذلك تجرأ اليهود أعداء اهللا على دم الشيخ كما تجرأوا من قبل على دماء                  . المـنال 

األنبـياء والصـالحين ولقـد أرادوا بمـا يحملون من فكر شيطاني أن يجففوا نبع القوة ومصدر           

بر الذي أحيا األمل في نفوس      اإلشـعاع الروحـي والجهـادي عـنوان الصـمود والثبات والص           

 هو فيه أن يحرك إال عقله       كالمستضـعفين وقد استطاع أن يحرك كل من حوله في وقت ال يمل            

 165؟نولسانه، فهل حقق الصهاينة ما يريدو

: وقـد كان الشيخ يتمنى الشهادة فقد قال في لقاء مع قناة المجد يوم الثالثاء قبل استشهاده بأسبوع                 

 نرغب العيش في الحياة الحقيقية وحياتنا ليست على األرض بل في            نحـن طـالب شهادة، نحن     (

  166).جنة الخلد بإذن اهللا

 :وبعد محاولة اغتياله قبل أشهر من استشهاده قال

هؤالء اليهود اليعرفوننا لو قتلوا أحمد ياسين فسيظهر مئة شخص مثل أحمد ياسين كل فلسطين               (

اسين، إنها قضية العقيدة وليست قضية الشخص،       أحمـد ياسين، وكل المسلمين المجاهدين أحمد ي       

نحن نريد  )(نحن طالب الشهادة النخاف الموت ولسنا طالب الدنيا البائسة        :(وكان يردد هذا القول   

 167).أن يرضى اهللا عنّا
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 لمبحث التاسعا                                            

 ي جهاد شعب فلسطينأثر اإلمام أحمد ياسين ف                       

حمـل الشـيخ األمام هم فلسطين والمسجد األقصى في قلبه، وكان يتطلع لتحرير بالده من دنس                 

المحـتل، وكان يتوق للجهاد والمقاومة منذ نعومة أظفاره؛ حيث شارك الشيخ اإلمام أحمد ياسين               

لعدوان الثالثي وهـو في العشرين من العمر في المظاهرات التي اندلعت في غزة احتجاجاً على ا            

، وأظهر قدرات خطابية وتنظيمية ملموسة، حيث نشط مع رفاقه          1956الذي استهدف مصر عام     

في الدعوة إلى رفض اإلشراف الدولي على غزة مؤكداً ضرورة عودة اإلدارة المصرية إلى هذا               

 168.اإلقليم

 169.لقد أسهم الشيخ أحمد إسهاماً كبيراً في عمليات التربية الجهادية

ن الشيخ معذور عن الجهاد بسب شلله وصحته فإنه أبى إال أن يكون من المجاهدين                  رغم أ 

، وقام باستثمار وتفجير االنتفاضة     1983الشرسين، فقام بتشكيل أول تنظيم إسالمي مسلح عام          

األولى ورغم تحذير الكثير من المفكرين له من أن المنظمة سوف تستثمر هذا الجهد فإنه أراد أن                 

  170. الجهاد ونحن قادرون على أداء أي جزء منها أننا ما تركنيعذر إلى اهللا

المقاومة تزيد المؤمنين صالبة، كالنار عندما يوضع عليها الذهب تزيده لمعاناً،           : (يقـول الشـيخ   

وخاصـة إن كان هذا المقاتل والمجاهد مؤمناً باهللا وباإلسالم، يريد أن يبلغ رسالة اهللا في الدنيا،                 

 .ن الطواغيت ليقيم عليها في هذا الدينوأن يحرر األرض م

ِربيون  وكََأين من نَِّبي قَاتََل معه     :النصر دائماً يا أخي مع الصبر، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى          

آل ( ِحب الصاِبِرينوما استَكَانُواْ واللّه ي كَِثـير فَما وهنُواْ ِلما َأصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضعفُواْ 

 )146عمران، 

ومـع ذلـك نحـن سـائرون علـى الدرب نحن طالب شهادة، طالب جنة عرضها السموات                  

 171واألرض
 

 -:ويمكننا تقسيم أثر الشيخ في جهاد شعب فلسطين إلى مراحل

 .المرحلة األولى قبل االنتفاضة األولى

 .المرحلة الثانية خالل االنتفاضة األولى

 .م2000-97ثالثة بعد خروج الشيخ من السجن في ظل السلطة بين المرحلة ال

 .حتى تاريخ استشهاده) انتفاضة األقصى(المرحلة الرابعة من بداية االنتفاضة الثانية 
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 :المرحلة األولى قبل االنتفاضة األولى

قـبل إنشـاء الجهـاز السياسـي والعسكري كان الشيخ يحث الشباب الملتزم للعمل في صفوف                 

 :ظمات المقاومة من غير اإلعالن عن عالقتهم بالحركة اإلسالمية تمثلت فيما يليالمن

تشـجيع مجموعة المغراقة على الجهاد دون إعالن اسم مرتبط باإلخوان، وهذه المجموعة بقيادة              

 :م ، تكونت هذه المجموعة من عدة إخوة هم1987م إلى 1983الشهيد عدنان الغول من سنة 

 . مؤبد–) أبو نضال(محمد حسان : األخ المعتقل حاليا 

 .مؤبد–) أبو عمران(محمد الغول : األخ المعتقل حاليا 

 . المصري) أو ماجد(مجدي : األخ الفاضل 

 : وأهم أعمال هذه المجموعة

 .عمليات طعن متعددة

 .عند دوار زمو) أبو خضر(عملية قتل مسئول المخابرات في جباليا البلد 

 .صابات في صفوف العدوعمليات إطالق نار وإحراز إ

م تم اعتقال جميع أفراد هذه المجموعة المجاهدة عدا قائد المجموعة الشهيد عدنان             1987في عام   

 .الغول، وواصل الغول عمله الجهادي إلى أن سنحت الفرصة له بالخروج خارج فلسطين

 على ذلك،   وقـد تمـثل دور الشيخ رحمه اهللا مع هذه المجموعة بالسماح لهم بالجهاد وتشجيعهم              

وظـل ذلك دون ارتباط رسمي باسم جماعة اإلخوان المسلمين بالرغم من أن األخ الشهيد عدنان                

، ولكن من أجل    )حيث أعطى البيعة لجماعة اإلخوان    (الغـول كـان منظماً في صفوف اإلخوان         

الحفـاظ علـى الجماعة في ذاك الوقت لم يعلن عن هذا االرتباط حيث إن الجماعة ال زالت في                   

 .ر البناء والترتيب والتثبيتطو

 :قيادة الشيخ رحمه اهللا لمجموعة من كبار اإلخوان لتكوين جهاز عسكري

م تم  1984وقد بدأت هذه المجموعة مشوارها الجهادي بجمع السالح وشرائه وتخزينه، وفي عام             

  سنة، ويسر اهللا للشيخ صفقة     13اعـتقال هـذه المجموعة العسكرية، وحكم على الشيخ بالسجن           

 .م بعد شهر من االعتقال1985أحمد جبريل ليخرج محررا عام 

 :وكان أعضاء مجموعة الشيخ األولى

 . سنوات8الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة، وحكم عليه بالسجن 

 .الشهيد الشيخ صالح شحادة، وحكم عليه بالسجن سنتان ونصف

 . سنة13الشيخ عبد الرحمن تمراز، وحكم عليه بالسجن 
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 . سنوات8 محمد شهاب، وحكم عليه بالسجن الدكتور

 . سنوات10األخ عرب مهرة، وحكم عليه بالسجن 

 . سنوات8األخ محمد سمارة، وحكم عليه بالسجن 

 .األخ الدكتور أحمد الملح إلى الخارج، وهو اآلن في اليمن

خـرج الشيخ صالح شحادة بعد عامين قضاها خلف القضبان ليواصل مسيرته الجهادية بصحبة              

 .الشيخ رحمه اهللا، فقام بإعادة ترتيب الجهاز العسكري

وكـان الـتوجه آنذاك لتكوين جهاز أمني،عرف بجهاز مجد،وقد كون هذا الجهاز األمني ليصبح               

 .فيما بعد جهازاً عسكرياً

 .وكان على رأس العمل األخ يحيى السنوار وكان مسئوالً عن المنطقة الجنوبية

 . حيث كان مسئوالً عن غزة والشمالونائباً له األخ روحي مشتهى،

 .وقد قام هذا الجهاز بالتحقيق مع العمالء وقتل منهم أربعة

 .م تم اعتقال أفراد هذا الجهاز، ولم يعتقل الشيخ1987ومع بداية االنتفاضة عام 
 

 :بداية االنتفاضة األولى: المرحلة الثانية

مع إخوانه بناء تنظيم اإلخوان تربويا      بـدأت االنتفاضـة األولى وقد استكمل الشيخ أحمد ياسين           

 .وطالبيا وأمنيا ومن كافة النواحي

 قرر الشيخ الشهيد المجاهد أحمد ياسين مع عدد         8/12/1987وبعد اندالع االنتفاضة الكبرى في      

من قيادات جماعة اإلخوان تكوين تنظيم إسالمي لمحاربة االحتالل؛ بغية تحرير فلسطين أطلقوا             

، وكان له دور مهم في  )حماس(، المعروفة اختصاراً باسم )لمقاومة اإلسالميةحركة ا(علـيه اسم  

االنتفاضـة الفلسطينية التي اندلعت آنذاك واشتهرت بانتفاضة المساجد، ومنذ ذلك الوقت والشيخ             

 172.ياسين يعتبر الزعيم الروحي لتلك الحركة

 :، وهم كالتالي"حماس"وسمي قياديو اإلخوان آنذاك بمؤسسي 

 .الشيخ صالح شحادة: الالشم

 .الشيخ أحمد ياسين، والشيخ محمد شمعة، والدكتور إبراهيم اليازوري: غزة

 .الشيخ عبد الفتاح دخان: الوسطى

 .عبد العزيز الرنتيسي، المهندس عيسي النشار. د: خانيونس

 :وبدأت االنتفاضة وكانت بعض المجموعات جاهزة للعمل في االنتفاضة ومنها

 .، بعضوية محمود المبحوح ومحمد نصار)101(لشراتحة مجموعة محمد ا
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 .مجموعة جباليا، بعضوية فتحي حماد، وأحمد الغندور، ويوسف النجمة

 .بعضوية صبحي اليازجي، والشهيد ناهض عودة: مجموعة بيت حانون

وبدأت هذه المجموعات تكبر وتتوسع في مناطقها، وكان يسير عمل هذه المجموعات حسب علم              

لشيخ الشهيد صالح شحادة، ولها أعمال متعددة من إطالق نار على الجيش وعمليات             وتنسـيق ا  

 .تفجير ونصب كمائن

كما أنه كان هناك مجموعات عسكرية أنشأت في المنطقة الوسطى، ومن ضمن هذه المجموعات              

 .األخ جمال الهندي، واألخ علي البغدادي، والشهيد محمود مطلق عيسى: كل من

 عدد من أمراء المجموعات السابقة اعتقل على أثر ذلك الشيخ المجاهد صالح     وعـندما تم اعتقال   

 .شحادة ليواصل العمل العسكري من داخل السجن بالتنسيق مع الشيخ أحمد ياسين

وكـان للشـيخ الشهيد أحمد ياسين دور كبير في إعادة ربط المجموعات خارج السجن وتوسيع                

 .دائرة التنظيم في الجهاز العسكري

األخ محمود : تفعـيل مجموعـة األخ المعـتقل محمد الشراتحة، بعضوية كل من األخوين      وتـم   

 .المبحوح، واألخ محمد نصار، لتصدر إليهم التعليمات بالقيام بعملية اختطاف لجنود إسرائيليين

، وبعد  "إيلي سبورتس "وقـد تمـت عملية اختطاف الجندي األول بنجاح حيث تم قتله ودفنه وهو               

، وكان الشيخ على    "إيالن سعدون "طاف الجندي الثاني وكذلك تم قتله ودفنه وهو         شـهرين تم اخت   

علـم بهـذه األعمال، وقد رد اليهود على ذلك بأوسع عملية تفتيش واستطاعوا من خاللها تحديد                 

مكان جثة الجندي سبورتس، وقام االحتالل أيضا بتوجيه أكبر ضربة لتنظيم حماس، حيث اعتقل              

 .ليصدر ضده حكم بالسجن المؤبد" أحمد ياسين"شيخ المجاهد ضمن هذه الضربة ال

وظـل الشـيخ قابعا خلف القضبان ضاربا بذلك أروع المثل في الصبر والثبات، واستمرت فترة                

 .م1997م وحتى عام 1989االعتقال هذه من عام 
 

 :م2000-97المرحلة الثالثة بعد خروج الشيخ من السجن في ظل السلطة بين 

خ من السجن بدأت مرحلة جديدة من الجهاد، وكانت األولوية إلعادة بناء تنظيم             وبخـروج الشـي   

حماس من جديد وإعادة الثقة في التنظيم بعدما كانت السلطة قد وجهت ضربتها القوية لحماس في             

م حيـث استطاعت تفكيك األجهزة العسكرية لحماس، وبذا كانت مهمة إعادة تشكيل             1996عـام   

صعبة للغاية، ال يقدر عليها إال أمثال الشيخ الشهيد فهو المؤسس وصاحب            وبـناء التنظيم مهمة     

 .العزيمة التي ال تلين وال تستكين
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وكان قد سبق الشيخ في هذه المهمة الشيخ الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، حيث بدأ العمل                

يم، وتم بناء الحركة    قـبل خروج الشيخ بعدة شهور، وعندما التقى الشيخان أعيدت الثقة إلى التنظ            

 .من جديد

وبعـد إتمـام البناء والتحرك نحو االنتشار بدأ العمل العسكري يعود تدريجيا بتشجيع من الشيخ،                

عـبر مجموعـات نظمـت قديمـاً مثل مجموعة الطيبة وكان على رأسها األخ المجاهد محمد                 

واألخ الشهيد إياد البيك، السمري، وتم العمل من قبل األخ المعتقل نبيل عوكل واألخ فتحي حماد،          

 .48ومجموعات في األراضي المحتلة عام 

 .وقبل االنتفاضة بقليل تم تشكيل الجهاز العسكري من جديد وبمجموعات قديمة
 

 :حتى تاريخ استشهاده) انتفاضة األقصى(المرحلة الرابعة من بداية االنتفاضة الثانية 

قام الشيخ بتكليف الشيخ صالح شحادة بقيادة الجهاز        " انتفاضة األقصى "مع بداية االنتفاضة الثانية     

العسـكري الحديـث وإعادة بنائه، وتم بناء الجهاز العسكري الحديث في انتفاضة األقصى بشكل    

 .أقوى وأوسع بتوجيه الشيخ وإرشاداته

وكـان للشيخ دور خاص في شراء األسلحة وفي تجنيد األفراد وبث روح الجهاد والعزيمة ونشر        

 .هاد والمقاومة والتقدمخيار الج

وانتـبه الشـيخ الشهيد إلى شيء آخر مهم جداً وهو مواجهة االجتياحات، فقام بتوجيه إرشاداته                

لتكويـن جهاز عسكري خاص بمواجهة االجتياحات، وسماه الجيش الشعبي، وحمى هذا الجهاز             

 .كافة مناطق القطاع

 173.ومن ثم تم دمج الجهازينوتعاظم هذا الجهاز بحيث أصبح موازياً لكتائب القسام، 
 

 :عدد المرات التي اعتقل فيها الشيخ على خلفية الجهاد والمقاومة

إن شهيدنا اإلمام أحمد ياسين الذي أخذ على عاتقه دعم الجهاد والمقاومة تعرض لسلسلة               

 :اعتقاالت وهي كما يلي

نتماء إلى  م من قبل المخابرات المصرية بتهمة اال       1965اعتقل الشيخ أحمد ياسين عام       .1

 174.جماعة اإلخوان المسلمين ومكث في الزنزانة االنفرادية قرابة شهر

 بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل تنظيم عسكري وأصدرت عليه المحكمة           1984اعتقل عام    .2

 بعد عملية تبادل    1986اإلسرائيلية حكماً بالسجن ثالثة عشر عاماً، وأفرج عنه عام            

 175.أسرى مع الجبهة الشعبية
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 قامت سلطات االحتالل باعتقال الشيخ أحمد ياسين مع المئات من           18/5/1989في ليلة    .3

في محاولة لوقف المقاومة المسلحة التي أخذت آنذاك طابع الهجمات          ) حماس(أبناء حركة   

 176.بالسالح األبيض على جنود االحتالل ومستوطنيه، واغتيال العمالء

يه بالسجن مدى الحياة بعد      أصدرت محكمة عسكرية صهيونية حكماً عل      16/1/1991في   .4

أن وجهت للشيخ الئحة اتهام تتضمن تسعة بنود، منها التحريض على اختطاف وقتل جنود              

 177.صهاينة، وتأسيس حركة حماس وجهازها العسكري واألمنى

م بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين        1/10/1997وأفرج عنه فجر يوم األربعاء       

ن الشيخ مقابل تسليم عميلين صهيونيين اعتقال في األردن،         األردن والكيان الصهيوني لإلفراج ع    

عقب محاولة االغتيال الفاشلة التي تعرض لها األستاذ المجاهد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي              

 178.لحركة حماس

ولقد أصبح الشيخ إمام المجاهدين، فقدم الدعم والمساندة الروحية والمعنوية والعسكرية             

لم يبخل بدعم المقاومين على اختالف انتماءاتهم الفكرية، وذلك تشجيعاً لخيار           والمادية للمقاومة، و  

 .الجهاد والمقاومة الذي اتخذه طريقاً للخالص من المحتل الغاشم

 .فلله درك أيها الشيخ الجليل، فلقد كنت داعية، وسياسياً، واجتماعياً، وكذلك عسكرياً وجهادياً

 اته وأن يبارك اهللا في أبنائهنسأل اهللا أن يتغمد الشيخ بفسيح جن
 
 
 



מ א  א.א
 

 889

 النتائج
ات والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله ومن         ـالحمـد هللا الذي تتم بنعمه الصالح      

 :وااله وبعد

 :فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية

 .الشهادة اصطفاء وانتقاء واختيار ومنّة من اهللا لعباده المجاهدين الصادقين.1

 .ادة إخالص النية وسالمة الغاية، ومشروعية القتال، والثباتمن شروط الشه.2

 .يجوز لنا إطالق كلمة شهيد على من قتل في سبيل اهللا بحسب الظاهر ولحسن الظن.3

 .الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا عدة مرات لما يرى من الكرامة عند اهللا.4

ده من الجنة ويجار من عذاب القبر،       الشـهيد تغفر ذنوبه، ويأمن من الفزع األكبر، ويرى مقع         .5

 تاج  من أهله، ويوضع على رأسه    ويـزوج باثنتيـن وسـبعين من الحور العين، ويشفع بسبعين            

 .الوقار

 .شهداء اهللا في األرض أمناؤه فيها.6

 .الشهداء يضحك لهم ربهم، ويكلمهم مباشرة دون وساطة ومن غير حجاب.7

 .أفضل الشهداء االستشهاديون.8

 .لشهداء في جوف طير خضر في الجنةأرواح ا.9

 . مس القتل إال كما يجد اإلنسان مس القرصةدالشهيد ال يج.10

 .الشهيد يشم رائحة الجنة.11

 .المالئكة تظلل الشهيد حتى يرفع.12

 .الشهداء على بارق نهر بباب الجنة يأتيهم رزقهم من الجنة.13

 .أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وبماله في سبيل اهللا.14

 .الجهاد فيه خير الدنيا واآلخرة.15

الجهـاد في سبيل اهللا من أفضل أعمال التطوع األخرى كالصوم والصالة والحج، والمرابطة              .16

 .أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس

 .يجوز تمني الشهادة وطلبها.17

 .وتعالىيجوز بذل النفس في سبيل اهللا، ابتغاء لألجر عند اهللا سبحانه .18

جمهـور العلمـاء علـى جـواز العمليات االستشهادية، وأنها أفضل الجهاد وأنها ليست من            .19

أن يكون ذلك إلعالء كلمة اهللا، وأن يغلب على الظن أو يجزم أن في ذلك               :التهلكة، ولكن بشروط  
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ون نكاية بالعدو، بقتل أو جرح أو هزيمة أو تجريء للمسلمين عليهم، أو إضعاف نفوسهم حين ير               

 .أن هذا فعل واحد فكيف بالجماعة، والذي يقدر ذلك القيادة، وأن يكون ضد الكفار والمحتلين

 .الشيخ اإلمام الرباني أحمد ياسين، شيخ المجاهدين وأمير الشهداء ووجهة المقاومين.20

 .الشيخ اإلمام تعلم العلم والعمل معاً.21

 .بية والجهاد في فلسطينالشيخ أحمد ياسين المعلم الرئيس من معالم التر.22

 .الشيخ أحمد ياسين قدوة للمجاهدين وللدعاة والمربين.23

الشـيخ أحمـد ياسين كان مربياً فاضالً ومجاهداً عنيداً، وداعيةً مؤثراً في أتباعه، أحيا األمة                .24

 .بتربيته وجهاده، وأنشأ جيالً مؤمناً

 .الشهيد أحمد ياسين تمنى الشهادة ونالها. 25

 . الشهيد أحمد ياسين يؤيد العمليات االستشهادية ويدعمهااإلمام.26

الشـيخ أحمـد ياسين مسيرة جهاد وعطاء ووفاء لألمة، أحيا األمة في حياته وفي استشهاده،            .27

وأعـاد الكـرامة والعزة لألمة، اهتزت الستشهاده الدنيا وسيبقى بفكره وتربيته وجهاده وعطائه              

 .وتضحياته رمزاً لألمة المجاهدة

א א א  .מ
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/3، دار صادر بيروت،   1 هـ، ط  711لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي، ت           1

 هـ ،تحقيق   721، و مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ت                242

 .1/147م، مكتبة لبنان بيروت، 1995محمود خاطر، ط 

 هـ، تحقيق عبد السالم هارون، ط       395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، ت            2

، ولسان العرب، محمد بن مكرم      2/391، وتاج العروس، للزبيدي،     3/221دار الفكر، بيروت،    

، الصحاح،  243 – 3/242، دار صادر بيروت،     1 هـ، ط  711بن منظور األفريقي، ت     

 817لمحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ت           ، والقاموس ا  2/494للجوهري،  

 .372م، 1987، مؤسسة الرسالة 2هـ، ط

 هـ، تحقيق   606النهاية في غريب الحديث، أبو السعدات المبارك بن محمد الجزري، ت               3

 .2/513 هـ، 1399طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية بيروت، 

 هـ، ط المكتبة    676ة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني ت         ، مغني المحتاج إلى معرف     4

 هـ، ط   630، المغنى، البن قدامة المقدسي،ت      1/135، والمهذب   361 – 1/350اإلسالمية،  

، دار  1، الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ط      2/401/406، دار الكتب العلمية، بيروت،      1

 .557 – 2/554م، 1983الفكر 

،تحقيق مصطفى البغا، دار ابن     256خاري،محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي،ت      صحيح الب  5

هـ ،  261 وصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ت           1/30/54،  3كثير،بيروت،ط

 3/1515/1970تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 .3/1513/1905صحيح مسلم،  6

 1/108/115، وصحيح مسلم 4/1547/3993صحيح البخاري  7

أحمد بن حنبل شعيب النسائي، ت      ) المجتبى( ، وسنن النسائي  3/1027/2635صحيح البخاري    8

/6/17م، 1986هـ ، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط         303
3124 

 3/1512/1904، وصحيح مسلم 1/58/123صحيح البخاري  9

هـ ، تحقيق أحمد شاكر وآخرون ، دار        279، محمد بن عيسى أبو عيسى، ت        سنن الترمذي  10

وأخرجه أبو داود من طريق أبي أيوب الهاشمي عن          . 4/30/1421إحياء التراث، بيروت،      

هـ، 275سنن أبي داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني ت           . إبراهيم بن سعدية بنحوه   
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، وأخرجه الترمذي من طريق     4/246/4772دار الفكر   تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،       

معمر عن الزهري عن طلحة بن عبداهللا وأدخل عبد الرحمن بن عمرو بن سهل بني طلحة                  

وسعيد زيد وقال الترمذي هذا من معمر حيث قال معمر بلغني عن الزهري ولم اسمع منه                  

ئي من طريق   وأخرجه النسا . 4/28/1418سنن الترمذي   . وقال هذا حديث حسن صحيح     

وأخرجه . 7/115/4090المجتبى  (سنن النسائي   . الزهري عن طلحة به جزء من حديث       

7/116النسائي عن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن سعد به نحوه، سنن النسائي                

/7 ومن طريق سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن سعد به، بنحوه، سنن النسائي                4094/

ه ابن ماجة عن طريق الزهري عن طلحة به جزء من حديث سنن ابن                وأخرج 116/4095

 2/861/2580ماجة 

هـ، 279، وسنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى، ت           /3/1501/1885صحيح مسلم    11

 4/212/1712تحقيق أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث ، بيروت، 

 .3/1061 صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب ال يقول فالن شهيد 12

 .256أحاديث الشهادة والشهيد، نزار عبد القادر ريان، رسالة ماجستير غير منشورة، ص  13

 1/452/1282صحيح البخاري  14

 4/1795/2296، وصحيح مسلم 1/451/1279صحيح البخاري  15

 .3/211فتح الباري،  16

 3/1498/1877صحيح مسلم  17

 3/1037/2662صحيح البخاري  18

، تحقيق محمد فؤاد عبد     852صحيح البخاري، البن حجر العسقالني، ت       فتح الباري بشرح     19

 .6/32 هـ، 1379الباقي ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ط 

 4/1497/3850صحيح البخاري  20

، 241، ومسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الشيباني، ت            3/1502/1886صحيح مسلم    21

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد اهللا أبو          و 2/220/7051مؤسسة قرطبة، مصر،    

. هـ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ط          405عبداهللا الحاكم، ت    

 .2/129/2554هـ، 147



מ א  א.א
 

 893

                                                                                                                              

، أخرجه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن            4/187/1663سنن الترمذي    22

، ومن  2/935/2799سنن ابن ماجة  . ي الرواية عنه  سعد عنه به حيث تابع بقية بن الوليد ف         

، 1، تحقيق حمدي السلفي، ط    360نفس الطريق مسند الشاميين سليمان بن أحمد الطبراني، ت          

.  ومن نفس الطريق عبد الرازق الصنعاني       2/188/1163، مؤسسة الرسالة، بيروت     1984

مي حيث صرح فيه  ، وللحديث شواهد من طريق قيس الجذا      5/265/9559مصنف عبد الرازق    

 وعن  4/200/17818، ومسند أحمد    1/129/204بقية بن الوليد بالتحديث مسند الشاميين        

، 2/218/2563، وسعيد بن منصور ، السنن       4/131طريق عبادة بن الصامت أخرجه أحمد       

 2/188/1163ومن طريق عقبة بن عامر ، مسند الشاميين 

، 1 هـ، تحقيق محمد عوامة، ط     852ني، ت   تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقال        23

 .1/564م، دار الرشيد سوريا، 1986

 هـ، تحقيق عبد العليم البستوي،      261معرفة الثقات، أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي،ت           24

 .1/250م، مكتبة الدار المدينة المنورة، 1985، 1ط

صم القريوتي، مكتبة المنار،    طبقات المدلسين، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق عا          25

 .1/49م، 1983، 1عمان، ط

 .2/218/2563سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور،  26

 .4/131مسند أحمد،  27

9/164، والبيهقي من طريق أبي داود به، سنن البيهقي الكبرى،        3/15/2522سنن أبي داود،     28

/18308. 

 .1/205تقريب التهذيب، 29

وله شاهد من حديث خالد بن معدان أخرجه ابن المبارك            ،  4/200/17821مسند أحمد    30

 1/55/52الجهاد، عبد اهللا بن المبارك، تحقيق نزيه حماد، الدار التونسية للنشر ، تونس، 

 .1/538تقريب التهذيب،  31

  4/200/17821.32 مسند أحمد، 

 .5/372والثقات، البن حبان، 1/248الكاشف،للذهبي،  33

، وأخرجه  2/190/1167، ومن نفس الطريق مسند الشاميين       5/287/22529مسند أحمد ،     34

 وأخرجه من طريق    12/258/6855أبو يعلى عن داود بن رشيد عن اسماعيل بن عياش به،           
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، وأخرجه الطبراني من طريق     2/191/1168اسماعيل بن رافع عن بحيربه مسند الشاميين         

يث شواهد من طريق أنس بن       وللحد 3/286/3169على أبي دينار الهذلي عن نعيم بن همارية         

1/307، وعن طريق أبي سعيد الخدري ، مسند الشاميين ،           2/658/633مالك مسند الحارث،    

 ، وسنن ابن    1/52/48 وابن المبارك طريق يحيى بن ابي كثيرن الجهاد البن المبارك،            538/

 .4/207/19353أبي شيبة، 

/6/17، وسنن النسائي،  3/1498/1878، وصحيح مسلم،     3/1027/2635 صحيح البخاري،   

3124 .35  

، أخرجه ابن ماجه عن إبراهيم بن المنذر ويحيى بن حبيب عن            5/230/3010سنن الترمذي،    36

، وابن حبيان طريق عبد اهللا بن قحطبة، عن يحيى بن حبيب            1/68/190موسى بن كثير به،     

 محمد بن   ، وأبو يعلى، وأحمد، من طريق عبد اهللا بن        15/490/7022به، صحيح ابن حبان،     

 .2/532/1265، ومسند أحمد، 4/6/2002عقيل، عن جابر، مسند أبي يعلى، 

 .15/490تحقيق صحيح ابن حبان،  37

 .1/549تقريب التهذيب، 38

 .1/282تقريب التهذيب،  39

، أخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عينه به              6/386/27210مسند أحمد    40

 .4/176/1641بنحوه، سنن الترمذي، 

، واحمد عن   4/190/1668حديث أبي هريرة ما يجد الشهيد من مس القتل سنن الترمذي               41

 وأخرجه النسائي من طريق حاتم بن اسماعيل عن          2/297/7940صفوان به ، مسند احمد    

، وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار وأحمد         6/36/3161محمد بن عجالن به سنن النسائي       

/2/937دم ثالثتهم عن صفوان بن عيسى به سنن ابن ماجه            بن ابراهيم الدورقي وبشر بن آ     

 .2/271/2408، والدرامي عن محمد بن يزيد الرفاعي عن صفوان به، سنن الدرامي 2802

/5/348، سنن الترمذي    3/1512/1903، وصحيح مسلم    3/1032/2651 صحيح البخاري    42

 .3/194/13038، ومسند أحمد 3200

 .6/23فتح الباري،  43

 3/1504/890، صحيح مسلم 3/1040/2671خاري، صحيح الب 44
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/5/624، وسنن الترمذي    4/212/4651، وسنن أبي داود     3/1344/3472صحيح البخاري،    45
3697 

  4/1497/3852.46، و 1/420/1187 صحيح البخاري، 

، أخرجه ابن حبان عن طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه             1/226/2390مسند أحمد    47

 وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن            10/515/4658صحيح ابن حبان    

، وأخرجه الطبراني من طريق عبد       2/84/2403اسحق به المستدرك على الصحيحين ،        

، والطبراني من طريق    1/45/123الرحيم بن سليمان عن ابن اسحق به، المعجم الوسط،            

 .10/333/10825ابراهيم بن المختار عن ابن اسحق به، المعجم الكبير 

 .1/467/5725تقريب التهذيب،  48

 .36سبق تخريجه حديث رقم  49

أحمد بن حنبل شعيب النسائي،     ) المجتبى( ، وسنن النسائي  3/1027/2635صحيح البخاري    50

/6م،  1986هـ ، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط             303ت  

17/3124. 

/5/42 وصحيح ابن حبان     2/339/8455، ومسند أحمد    3/1028/2637صحيح البخاري،    51

 . عن جابر لقيني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال لي ياجابر1747

 أخرجه ابن ماجة عن ابراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب            5/230/3010سنن الترمذي   

ن عبد اهللا بن    ، وابن حبان ع   1/68/190بن عربي عن موسى بن ابراهيم به سنن ابن ماجه            

قحطبة عن يحيى بن حبيب به وأخرجه أبو يعلى عن طريق عبد اهللا بن محمد بن عقيل بن                    

، ومن نفس طريق أخرجه عبد بن حميد ، مسند عبد بن             4/6/2002جابر به مسند أبي يعلى      

 .1/307/1039حميد 

 .3/88/11856و /3/56/11552 ومسند أحمد 3/1026/2634صحيح البخاري،  52

 هـ، تحقيق   728، أحمد عبد الحليم بن تيمية، ت        رسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه      كتـب و   53

 .417:  ص28:  جعبد الرحمن الحنبلي، مكتبة ابن تيمية،

 .28/354 ، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه54

 .28/418 ،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 55

 .2/668/1791صحيح البخاري، 56
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/4/177، وسنن الترمذي    3/1498/1877، صحيح مسلم    3/1029/2642البخاري  صحيح   57

 .2/271/2409، وسنن الدرامي 1643

 .6/15فتح الباري،  58

 .3/1498/1877صحيح مسلم  59

، أخرجه البيهقي من طريق أبي داود عن أحمد بن صالح به سنن             3/15/2522سنن أبي داود     60

/6 أبي شيبه عن عفان به، مصنف بن أبي شيبة           ، وأخرجه بن  9/164/18038البيهقي الكبرى   

 181، وأخرجه ابن المبارك عن ابن عوانه به، الجهاد، عبد اهللا بن المباركت               561/33797

، وأخرجه الطبراني من طريق     1/114/141هـ، تحقيق نزيه حماد، التونسية للنشر، تونس،        

 هـ، تحقيق   360ني، ت   مسدد عن أبي عوانه به المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبرا            

 وأخرجه أحمد عن    4/54/3610م، مكتبة العلوم والحكم، الموصل،      1983،  2حمدي السلفي،ط 

 4/408/19676داود بن عبد اهللا األودي به، مسند أحمد 

 .3/1495/1876، وصحيح مسلم، 1/22/36صحيح البخاري،  61

 .3/1037/2662صحيح البخاري  62

 .6/32فتح الباري،  63

4/183/1653، وسنن الترمذي    2/85/1520، وسنن أبي داود     3/1517/1909 صحيح مسلم  64

/2/270، وسنن الدرامي    2/935/2797، وسنن ابن ماجه،      6/36/3162، وسنن النسائي    
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מ א  א
يهـدف هـذا البحـث إلي تحديد أهم اإلنجازات التي قام بها الشيخ أحمد ياسين إلحياء                 

 وجعلـه مجتمع مؤسسات يقوم علي مقومات غير قابلة للهدم أو االنتقاص             يالمجـتمع الفلسـطين   

رس كل جهوده في خدمة     بسـهولة ويسر، إذ أنه عمل علي إحياء اآلخرين ونسي نفسه، كما أنه ك             

أفـراد المجـتمع الفلسـطيني والعربـي أيضا لجعلهم قادرين علي فهم واقعهم وتحسين ثقافتهم                

اإلسـالمية، والتعرف علي عدوهم وكيفية التعامل معه بما يتفق والمبادئ اإلسالمية السمحة، بعد              

، ولم يجد أفراد    م بسبب الهزيمة  1967 قد تفككت أواصره منذ عام       يأن كـان المجـتمع الفلسطين     

 . المجتمع الفلسطيني من يساعدهم اجتماعيا وثقافيا وعلميا وصحيا وتربويا وعقائديا

ولتوضيح وتحديد هذا اإلسهام العظيم في . ولـذا فـإن الشيخ كان له الباع البارز في إحياء األمة   

ربة من الشيخ   إحـياء المجتمع الفلسطيني واألمة تم إجراء مقابالت مع العديد من الشخصيات المق            

المجاهد أحمد ياسين للتعرف علي األهداف واألنشطة التي كان يسعى حثيثا لتحقيقها في المجتمع              

الفلسطيني إلحيائه ولم شمله بعد أن هاجر الكثير من أفراده إلى الدول المجاورة فكانت أهم نتائج                

 :هذا البحث ما يلي

طيني من أجل إحيائه وجعله أسرة      تركـيز الشيخ اإلمام أحمد ياسين علي المجتمع الفلس         -1

 . متماسكة، تؤمن باهللا ورسوله، وغرس العقيدة اإلسالمية لدي أفراده

اهـتمام الشيخ اإلمام بإنشاء العديد من المؤسسات سواء أكانت تعليمية أو ثقافية أو دينية                -2

أو اجتماعـية أو رياضـية أو غـيرها، والتي كان لها الدور الفاعل في جعل المجتمع                 

 .سطيني مجتمع مؤسساتيالفل

إعداد وتنفيذ الشيخ اإلمام لبرنامج جهادي لتحرير اإلنسان واألرض من براثن االحتالل             -3

الصهيوني للوطن،وغرس روح التعاون واإلخاء والجهاد في سبيل اهللا كمنطلقات لطرد           

) حماس(المغتصـب وإنهـاء االحتالل،وذلك من خالل إنشاء حركة المقاومة اإلسالمية            

 . معنويا ومادياودعمها

وأوصـي البحـث بمواصلة المسيرة اتجاه هذه األمة لتبقي أمة مجاهدة مثابرة ومطورة في               

 .قدراتها وإنجازاتها من أجل تحقيق أمنيات الشيخ المجاهد بدون ملل وال كلل
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Shekh Ahmed Yassen man reactivated nation 

 
This study aims at determining the important achievements of Shekh 
Ahmad Yasseen in reactivation the Palestinian society and making this 
society depend on institutions that are not liable to destruction, so he 
served others and forgot himself; he served his society to understand the 
facts of the Palestinian status, develop their Islamic culture, and 
recognize their enemy in the light of the Islamic foundations, especially 
after the year 1967, because the Palestinian society individuals didn’t 
find any one to help them in developing their culture, science, society, 
economy, and health and in re-enforcing their foundations. So, he had 
the long hand in serving the Palestinian society and Islamic population. 
Meetings with several people who were known and close to Shekh 
Ahmad Yasseen were held to discover his long aims and activities in 
order to reactivate the Palestinian society and individuals. The results of 
this research were the following: 
1- Shekh Ahmad Yasseen concentrated on the Palestinian society to 

reactivate its individuals and make it as an integrated family, 
believing in Allah and his messenger Mohamed (peace be upon him) 
and making them acquire the Islamic foundations. 

2- Shakh Ahamd Yasseen constructed many institutions in the 
Palestinian society, so he made an institutional society. 

3- He put a fighting program to liberate Palestinians and their land from 
Israeli enemy by reinforcing the movement of Islamic resistance 
(Hamass). 

The main recommendation of this research was to continue this style to 
reactivate the Palestinian society individuals and make them active in 
fighting and developing their abilities to achieve the ambition of Shekh 
Ahmad Yasseen and his message. 
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 :مقدمة
لقد مر الشعب الفلسطيني بعدة نكسات وهزائم نتيجة تكالب الصهيونية وتحالف               

إال أن  ،  طنه واحتالله شيئا فشيئا   والهيمنة على و  ،  المستعمرين على مقدرات هذا الشعب وممتلكاته     
، فظهرت ثورات متعددة  ،  هذا الشعب كان وما زال قادرا على الدفاع عن نفسه ومقارعة أعدائه            

ثم جاءت الحركات   ،   على االنتداب البريطاني والصهيونية العالمية      1936فكانت ثورة عام     
 أحمد ياسين والتي كانت مؤثرة      اإلسالمية بقيادة عبد القادر الحسيني وعز الدين القسام ثم الشيخ          

إال أن الحركة اإلسالمية في عهد الشيخ اإلمام أحمد ياسين          ،  وقوية على االحتالل وأفقدته توازنه    
كانت أكثر صالبة وأشد عودا وأفضل أسلوبا وتنظيما، إذ بدأت حركة الشيخ اإلمام أحمد ياسين                

فكان يجذب الشباب   ،   على أقرانه كبيرا   منذ كان شاباً وهو في الثانوية العامة، حيث كان تأثيره          
المسلم بشخصيته المسلمة وقدراته الذكائية التي كان يستخدمها للفت أنظار الشباب إلى واقعهم               
وكيفية التعامل أثناء الوجود المصري في قطاع غزة، فبدأت طالئع الشباب المسلم تلتف حول                

ض الشيخ إلى حادثة أدت إلى شلله، وعدم        وعلى الرغم من تعر   ،  الشيخ القتناعهم بأفكاره وقدراته   
بل ،  تمكنه من المشي على قدميه بصورة عادية، إال أن تأثيره في الشباب المسلم آنذاك لم يتغير                

إنه ازداد وكان أكثر تأثيراً، لدرجة أنه أصبح ذا مكانه مشهورة ومعروفة على مستوى قطاع                 
إذ كان التيار الشيوعي في بداية      ،  لمتالطمةفبدأ الشيخ المجاهد يشق طريقه خالل األمواج ا       ،  غزة

السبعينيات هو المسيطر على المؤسسات التعليمية في قطاع غزة وخاصة قطاع وكالة الغوث               
الدولية، األمر الذي يعد خطيراً على أطفال الشعب الفلسطيني، مما دفع الشيخ المجاهد للتصدي               

ي يعد هو المدخل الوحيد لتحرير األرض        إلى هذا التيار المناهض للدين اإلسالمي السمح الذ        
فبدأ نشاطه من خالل المساجد لتوعية الناس ولفت أنظارهم حول المؤامرات التي تحاك             ،  واإلنسان

فبدأ الشيخ دعوته من مسجد الشاطئ الشمالي، يحث الناس ويحيي األمل           ،  ضد اإلسالم والمسلمين  
األمر الذي  ،  قتصادية واالجتماعية والدينية  في نفوسهم على الرغم من اإلحباطات السياسية واال        

ثم اتسعت دعوته إلى اهللا ورسوله بعد أن انتقل          ،  كان له صدى واسع في قلوب الناس وأفئدتهم        
الشيخ المجاهد إلى مناطق متعددة في قطاع غزة لنشر دعوته وغرس مفاهيم اإلسالم لدى أفراد                

إذ كانت الشيوعية آنذاك    ،  لدى أفراد الشعب  وذلك من أجل القضاء على المفاهيم الشائعة        ،  شعبه
فكان أكرم أبو هنية يسكن على شاطئ البحر يجمع الشباب ويخرب            ،  منتشرة في ربوع الوطن   

عقولهم ويذهب فضائلهم ويحجم من قدراتهم ويشتت أفكارهم، فانتقل الشيخ المجاهد إلى مسجد               
ف هو بنفسه على بنائه وكان له األثر        العباس في حي الرمال ومسجد المجمع اإلسالمي الذي أشر        

في نشر الدعوة اإلسالمية والتحاق الكثير من شباب المساجد بالحركة اإلسالمية التي كانت هي               
 .نواة طالئع كتائب عز الدين القسام المجاهدة بعد ذلك

 : أسئلة البحث
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 : يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن األسئلة التالية

 ي حياة الشيخ اإلمام أحمد ياسين؟  ما أهم المنعطفات ف -1

  ما أوضاع الشعب الفلسطيني السائدة خالل حياة الشيخ المجاهد أحمد ياسين؟ -2

  ما دوافع الجهاد في سبيل اهللا لدى الشيخ اإلمام أحمد ياسين؟  -3

  ما السمات الشخصية للشيخ اإلمام أحمد ياسين؟  -4

  والمجتمع الفلسطيني؟  ما أدوار الشيخ اإلمام أحمد ياسين في إحياء األمة -5

  ما األدلة على بصمات الشيخ اإلمام أحمد ياسين في إحياء األمة؟ -6

 : أهمية البحث

 : تكمن أهمية البحث في النقاط التالية

 يسـتفيد مـن هذا البحث عامة الشعب الفلسطيني، وذلك من خالل التعرف إلى رجل                -1

ء مؤسسات هذا الوطن    ضـحى بحياته من أجل إحياء اآلخرين وبذل جل جهده في بنا           

لخدمـة أفراد شعبه في جميع الجوانب العقائدية والسياسية والعلمية والثقافية والصحية            

 . وغيرها

 يسـتفيد من هذا البحث طلبة الجامعات، وذلك للتعرف إلى أهم الشخصيات اإلسالمية              -2

ليها التـي كان لها دور فعال في المجتمع الفلسطيني وله حقبة تاريخية يمكن التعرف إ              

 .من خالل الدراسة والتحليل

يستفيد من هذا البحث الحركات اإلسالمية األخرى داخل الوطن وخارجه، وذلك نظراً             -3

للمحطـات المضيئة التي أشعلها الشيخ اإلمام ليضيء من خاللها الطريق أمام الشباب             

 . الفلسطيني وغيرهم من أجل تحرير األرض واإلنسان

 : أهداف البحث

 : ث إلى تحقيق األمور التاليةيهدف هذا البح

 الـتعرف إلـى أهم الجوانب التاريخية في حياة الشيخ اإلمام أحمد ياسين، وذلك من                -1

 .خالل تحديد أهم المراحل التي مرت عليه في حياته من الوالدة حتى االستشهاد

 حتى اآلن، وذلك من     1948 الـتعرف إلـى أوضاع الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام            -2

لوقائع التاريخية للمراحل التي مر فيها هذا الشعب والتي كانت مؤثرة في            خالل سرد ا  

 . حياة الشيخ اإلمام أحمد ياسين



א מ א ..א
 

 5

الكشف عن دوافع الجهاد عند الشيخ اإلمام أحمد ياسين والتي كان لها الدور الفاعل في                -3

 ). حماس(ظهور كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 

لتعرف إلى أهم السمات الشخصية التي تميز بها الشيخ اإلمام أحمد ياسين والتي كان              ا -4

 . لها األثر الفاعل في إحياء األمة والمجتمع الفلسطيني

 الكشف عن أهم األدلة التي أظهرت بصمات الشيخ اإلمام أحمد ياسين في إحياء األمة               -5

 . لكوذلك من خالل اإلتيان بمواقف ودالالت محسوسة تؤكد ذ
 

ولإلجابة عن أسئلة البحث بصورة تفصيلية استعان الباحث ببعض المواقف الحية التي             

عاشها في معسكر الشاطئ الذي كان الشيخ اإلمام مقيماً فيه لفترة طويلة، هذا فضالً عن الرجوع                

 . إلى مصادر متعددة منها بعض الشخصيات المقربة من الشيخ اإلمام أحمد ياسين رحمه اهللا
 
 : بة السؤال األولإجا

 ما أهم المنعطفات في حياة الشيخ اإلمام أحمد ياسين؟ : س

م وقد تعلم على يد بعض الشيوخ في تلك         1938لقد ولد الشيخ المجاهد في قرية الجورة عام         : ج

القرية وخاصة حفظه القرآن الكريم، حيث لم يكن هناك مدارس رسمية إال في بعض المدن                

كان التعليم في القرى يتعلق بالمرحلة األساسية فقط، وبالتالي فإن            المحيطة بتلك القرية، ف   

الشيخ المجاهد قد درس في المدارس االبتدائية في قرية الجورة ثم درس في المرحلة التالية                

م، إذ كان هذا عام النكسة للشعب الفلسطيني         1948في قطاع غزة، وذلك بعد الهجرة عام         

عطاء بعض الدول العربية استقاللها، فكان الشيخ يسكن        والتآمر على اغتصاب أرضه مقابل إ     

بعد الهجرة في منطقة الشجاعية على السكة في معسكر خيام لفترة غير وجيزة ثم انتقل مع                 

) القرميد(عائلته إلى معسكر الشاطئ بعد أن بدأت وكالة الغوث الدولية بعمل بيوت من                 

د األسرة، إال أن زواج الشيح المجاهد انتقل        لتسكين العائالت طبقاً لبطاقة التموين وعدد أفرا      

هذا على الرغم من    . بأسرته إلى معسكر الشاطئ الشمالي ليكون شعلة من نور لذلك المعسكر          

أنه لم يتلق تعليماً جامعياُ، إذ أنه درس في قرية الجورة إلى الصف الثالث االبتدائي وأكمل                  

فعي ثم تعليمه اإلعدادي في مدرسة الرمال        في مدرسة اإلمام الشا    1952تعليمه االبتدائي عام    

م، ثم تعليمه الثانوي في مدرسة فلسطين       1955الواقعة على شارع النصر في مدينة غزة عام         

إال أن الشيخ لم يستطع إكمال دراسته الجامعية خارج فلسطين،           . م1958الثانوية بغزة عام    

ع الطالب إكمال دراسته،    حيث إنه لم يكن هناك في ذلك الوقت جامعات فلسطينية يستطي            
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فحاول الشيخ إكمال دراسته في مصر إال أنه منع من ذلك بسبب نشاطه وتأثيره في عامة                  

الناس وفي أقرانه وفي الشباب المسلم الملتف حوله، فكانت مصر آنذاك تحارب اإلخوان               

الحكم المسلمين في مصر وتعتبرهم من الناس الخارجين عن القانون وأنهم يريدون قلب نظام              

في مصر، ولما كان قطاع غزة تحت السيطرة المصرية آنذاك فإن المخابرات المصرية                

حاولت حرمان الشيخ من إكمال دراسته على اعتقاد منهم أنه امتداد لحركة اإلخوان المسلمين              

في مصر، وأن الشيخ يمثل إحدى شبكات هذه الحركة، فذهاب الشيخ إلى مصر للدراسة يعد                

أمراً خطيراً على أمن الدولة المصرية إبان حكم جمال عبد الناصر، وذلك            من وجهة نظرهم    

خوفاً من التنسيق بين حركة اإلخوان المسلمين في مصر والشيخ المجاهد في قطاع غزة                 

فلسطين، ومن هنا بدأت أنياب المؤامرة على المسلمين في مصر وقطاع غزة تأخذ سبيلها نحو               

التمسك بالقومية العربية الساقطة التي فشلت في الكثير من         تجهيل الناس بدينهم، وحثهم على      

المواطن، ومن أهمها الوحدة العربية بين مصر وسوريا وغيرها، ولهذا حاول الشيخ أن يعمل              

معلماً في قطاع التعليم بغزة، إال أنه واجه زمرة من الناس يقفون حجر عثرة أمامه لمنعه من                 

ة، وذلك بسبب سيطرة الشيوعيين على نظام التعليم         العمل وخاصة في وكالة الغوث الدولي      

آنذاك، ولذا لجأ الشيخ المجاهد إلى القطاع الحكومي للعمل في إحدى مدارسه، فعمل معلماً                

حتى يستطيع أن يعيل أسرته التي كانت ال تملك قوتها اليومي نظراً للهجرة وإقفال أبواب                 

لشيخ المجاهد بتعليمه الثانوي على سبيل أن       فاكتفى ا ،  العمل وتدني مستوى المعيشة في القطاع     

يوجد بديالً لذلك من خالل االطالع والتثقيف الذاتي، فبدأ الشيخ باالطالع على الكتب الدينية               

واالجتماعية واللغوية واألدبية والسياسية والعلمية وغيرها، إذ أنه بعد فترة وجيزة أصبح              

 فأخذت مكانته بين أبناء شعبه تحتل الصدارة،  داعية وخطيباً معروفاً ومشهوراً في قطاع غزة،      

وأصبح موضعه بين الناس رجل أمة يسمعه الكثير، ويعمر المساجد التي يرتادها المتعلمون              

هذا على الرغم من أن الشيخ      . والمثقفون، فكلمته مسموعة، وخطاباته مدوية، وأوامره مطاعة      

 .المجاهد كان مشلوالً كما أسلفنا سابقاً

ـ    ي اآلخرين من إحدى سمات الشيخ اإلمام، إذ أنه يتصف بالواقعية، ومهادنة      فالتأثـير ف

اآلخرين، والسماع بشغف لهم، وإعطاء الرأي الصائب، والتجرد في كل أعماله هللا، واإليمان بأن              

هذا الشعب سوف ينتصر يوماً ما إذا أخذ بالناصية، وعاد إلى اهللا في كل أموره ورجع إلى خالقه،                  

ومن  )7آية : محمد( يـا أَيهـا الَّذِين آمنوا إِن تَنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم    ه تعالى ــــمصداقاً لقول 

هذا المنطلق كان تأثير الشيخ قوياً في عامة الناس في قطاع غزة، وفي عموم فلسطين في الجليل                 



א מ א ..א
 

 7

سطينية، كما أن تأثيره قد امتد إلى األردن        والنقـب والقـدس وأم الفحـم وغـيرها من المدن الفل           

والتنسـيق المباشر وغير المباشر مع حركة اإلخوان المسلمين فيه، األمر الذي جعل الشيخ إماماً               

وداعـية لـيس فقـط على مستوى فلسطين وإنما أصبح داعية وإماماً على مستوى العالم العربي                 

ج من السجن مقابل تسليم جنديين واإلسـالمي، وخاصـة عـندما سـجن في عهد االحتالل وخر         

إسـرائيليين يعمـالن بالمخابـرات الصـهيونية حاوال قتل األستاذ خالد مشعل ممثل الحركة في                

األردن، فخـرج الشـيخ فـي زيارة شاملة للعالم العربي واإلسالمي، وكأنه رئيس دولة فاستقبله                

 وبداهته في التعامل مع األمور      الكثير من الوفود ورؤساء الدول، هذا حقيقة يعود إلى حكمة الشيخ          

والتنـبؤ بها، مما أعطاه مصداقية في طروحاته وتطلعه للمستقبل، فكانت جولة الشيخ حول العالم               

تدلـل على أنه يمثل أمة، ويعمل لصالحها، ويضحي من أجلها، ويعطي جل وقته إلحياء أفرادها،                

فاستقبله . الجتماعية والصحية وغيرها  ذلـك من خالل بناء المؤسسات الثقافية والعلمية والدينية وا         

العديـد من رؤساء العالم من خالل زيارته إلى األردن وقطر والسعودية ومصر وسوريا وإيران               

فعاد إلى وطنه فلسطين ليعيد الكَرة، ويعقد العزم على         . وغيرها بعد خروجه من سجون االحتالل     

لكون ومسيِره حتى يوقن أبناء هذه األمة أنه        بناء األمة، وإعادة تنظيمها وتوجيهها إلى خالق هذا ا        

ال حل للقضية الفلسطينية إال بالرجوع إلى اهللا والعمل بأوامره والنهي عن المنكر، واالبتعاد بعيداً               

عن نواهيه وزواجره، فما حل لتلك القضية إال باإلسالم، ولهذا ظهرت مقولة الشيخ المعروفة بأن               

 .وم فلسطين والعالم العربي واإلسالمياإلسالم هو الحل وانتشرت في عم

) المعسكر الجديد (ولقـد عايشـت الشيخ المجاهد عندما كان يسكن في معسكر الشاطئ             

، وذلك في مسجد الشاطئ     يع أن يمشي على قدميه إال بصعوبة      وتعرفت عليه وهو مشلوال ال يستط     

يراً وقوة شكيمته للمعتدين    ب، حيث كان تأثيره في اآلخرين ك      الي عندما كان إماما لذلك المسجد     الشم

لى رشدهم وخاصة   ، فبدأ الشيخ المجاهد يركز على الدعوة إلى اهللا ورسوله إلعادة الناس إ            عظيمة

، وبدأت هذه الجمعية تأخذ     إلسالمية في معسكر الشاطئ الجديد    ، فأنشـأ الجمعية ا    الشـباب مـنهم   

 حيث كنت أحد الالعبين في      ،ثقافية واجتماعية ودعوية ورياضية   بناصـية األمور بفتح مجمعات      

الجمعـية اإلسـالمية في معسكر الشاطئ، كنا نتدرب في منطقة المشتل، فكان األمر المؤثر في                

جمـيع الشـباب هو االنضباط وااللتزام مما اكسبنا النجاح والفوز في الكثير من المباريات آنذاك                

هلي والنادي الرياضي وغيرهما،    ، فقد لعبنا مع النادي األ     )النصف الثاني من عقد السبعينيات    في  (

تعلمـنا مـن الشيخ المجاهد قوة الصبر والمثابرة واالتحاد واالتفاق والتعاون على البر والتقوى،               

الى على أن يوفقنا فكـان الفـريق الرياضـي كله يتجمع في بداية المباراة ويدعو اهللا سبحانه وتع         

أعلى صوتنا اهللا أكبر    لملعب ونصرخ ب  ، فكان الجمهور يستغرب عندما نتجمع في ا       ويـأخذ بأيدينا  
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، إذ كان هذا األمر غير معروف لدى الكثير من الناس، وخاصة عندما يرى اآلخرون               وهللا الحمـد  

ا فيه الخير لهم    أعضـاء الفريق يضعون أيديهم فوق بعضهم البعض ويدعون اهللا أن يوفقهم إلى م             

 .ولجميع المسلمين

سوله في أيام   ياسين بدأ دعوته إلى اهللا ور     فعلـى الـرغم مـن أن الشيخ المجاهد أحمد           

، إال أن اهللا سبحانه وتعالى أراد أن يكون لهذا الشيخ اإلمام مكانته في تاريخ               مظلمة حالكة السواد  

، ال  هق الباطل على يد رجل ضعيف الجسد، بطيئ الحركة        البشـرية، فأظهر اهللا تعالى الحق وأز      

عدة اآلخرين، فعلى الرغم من أن الشيخ قد حد شلله          يستطيع أن يسلك طريقه إلى المسجد إال بمسا       

، فاألمور ال تأتي قوتها من الجسد لمقارعة األعداء       ،  مـن حركـته إال أن حركـته فاقت العاديين         

فالشيخ المجاهد أعطاه   ،  فالعقل الذي وهبنا اهللا إياه هو األقوى والمسيطر على حركة الجسد وأفعاله           

، وهذا  يب القلوب وتبعث األمل في النفوس     نت أفكاره منطقية تص   فكا،  اهللا  العقل والذكاء والحكمة    

فتغيرت ،  هـو العنصر المؤثر في انتشار الدعوة اإلسالمية في بداية السبعينيات من القرن السابق             

األفكار وتبدلت المفاهيم وبدأ الناس يحسون أنهم مختلفون وأنهم بحاجة إلى مخَِلص لهم من أعداء               

ولذا بدأت الحركة اإلسالمية تشق طريقها بالكفاح       ،  هم اليهود والنصارى  البشـرية ومن حالفهم و    

فظهرت بعض المجموعات اإلسالمية في بداية السبعينيات بقيادة الشيخ اإلمام رحمه اهللا      ،  المسـلح 

تقاتل في سبيل اهللا وتنظر إلى أن هذا الصراع هو          ) م1970تكونـت أول خلـية عسـكرية عام         (

، إنما أيضا استعباد الناس والبشر، فكان المجاهد الذي         الل أرض فقط  نـي، وليست القصة احت    ربا

كان مطاردا ال يقضي وقته في مقارعة األعداء فقط وإنما أيضا في الدعاء إلى اهللا وقراءة القرآن                 

هذا على الرغم من وجود حركات      ،  فقـد استشهد العديد من المجاهدين المسلمين آنذاك       ،  الكـريم 

إال أن الفئة   ،  الجبهة الديمقراطية، فتح وغيرها   ،  هة الشعبية لتحرير فلسطين   أخرى مقاتلة مثل الجب   

، إال أنها أبلت بالء حسنا،      ظرا لعدم وجود اإلمكانات الكافية    المجاهدة في سبيل اهللا كانت محدودة ن      

، ومنها من كان يدخل إلى مناطق       منع التجول لضرب دوريات االحتالل    فمنها من كان يخرج في      

، وهذا يدل داللة واضحة على       دون خوف من أعداء اهللا والبشرية      ل يصول ويجول  مـنع الـتجو   

قدرة هؤالء المجاهدين على خوض المعارك وإيمانهم باهللا وسعيهم إلى الشهادة في سبيل اهللا بدون               

حيـث ذات مرة تقابل أحد المجاهدين في إحدى شوارع معسكر الشاطئ مع             . خـوف أو تـردد      

، فوقف ة اليدوية بيده ويهدد بها الجنود  فوقف المجاهد وهو يمسك القنبل    دوريـة إسـرائيلية فجـأة       

ه بدون أن   الجـنود مشـدوهين ال يعرفون ماذا يعملون، فانسحبوا من الشارع والمجاهد واقف في             

، فكان االنسحاب والهروب من أعداء اهللا والمجاهد واقف كشجر يفكـر بـأي طـريقة للهـروب      

 .عالمينفلسطين ال ينحني إال هللا رب ال
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 : إجابة السؤال الثاني

 ما أوضاع الشعب الفلسطيني السائدة خالل حياة الشيخ المجاهد أحمد ياسين؟: س

م حيث بدأت طالئع اليهود     1901لقـد عـانى الشـعب الفلسطيني من مآسي كثيرة منذ عام             : ج

لالتينية، بالهجرة إلى فلسطين من خالل ميناء حيفا متسلسلين من أوروبا وبعض دول أمريكيا ا             

إذ أن المخطـط الصـهيوني كـان قديماً وأصبحت معالمه واضحة اآلن، وهو السيطرة على                

الوطن بكامله، والهيمنة على مقدراته وإمكاناته المادية واالقتصادية والثقافية والحضارية، من           

أجـل طمس معالم الحضارة العربية في فلسطين، وإلغاء الشعب الفلسطيني الذي يقيم في هذه               

لبقعة من العالم منذ األزل، فاألوضاع السائدة في حياة اإلمام المجاهد أحمد ياسين ليست وليدة               ا

العصر الحالي وإنما كانت مدروسة ومخططة منذ قرن من الزمن، فكانت األوضاع السياسية             

فـي عصـر الشـيخ أحمد ياسين رديئة للغاية، فكان الوطن مستعمراً من بريطانيا ثم اليهود،       

ء منه تحت سيطرة بعض الدول العربية وهي األردن في الضفة الغربية واآلخر             وكـان جـز   

تحـت سـيطرة مصر في قطاع غزة، ولذا كان الوضع السائد بعد هجرة الشيخ اإلمام أحمد                 

ياسـين إلـى قطاع غزة سيئ من الناحية التعليمية واالقتصادية والثقافية والدينية واالجتماعية              

شعب الفلسطيني قد تشتت في الكثير من دول العالم وخاصة في           والسياسـية أيضـاً، فكـان ال      

الـدول العربـية المجاورة مثل األردن ومصر وسوريا ولبنان وغيرها، هذا فضالً عن تشتته               

داخـل وطـنه، فمن كان يسكن في المجدل أو القدس أو حيفا أو يافا أصبح مهاجراً إما داخل                   

ل نابلس وطولكرم وغيرهما، أو خارجه في       الوطـن فـي قطاع غزة أو في الضفة الغربية مث          

 مصـر واألردن وسـوريا ولبـنان وغيرها، األمر الذي كان البد من جمع شمل هذا الشعب                

وضـمه تحـت لواء واحد لمقاومة أعداء البشرية المغتصبين لألرض واإلنسان، فكانت مهمة              

عب الفلسطيني  الشـيخ األمـام أحمـد ياسين مهمة صعبة، فرأى أن الراية الوحيدة لجمع الش              

وتوحـيد كلمـته وااللتفاف حول راية واحدة هي راية التوحيد راية ال إله إال اهللا، إال أن هذه                   

الـراية واجهـت الكثـير من السفهاء من الشيوعيين والقوميين العرب الذين ينادون بالوطنية               

حن الخاويـة من كل معنى ومضمون، إال أن تصميم الشيخ وصبره على الشدائد في وقت الم               

كـان عامالً هاماً وضرورياً لكسب الشعبية وانضمام الشباب المؤمن باهللا ورسوله من شباب              

المسـاجد الذين تربوا على موائد القرآن والسنة النبوية المشرفة، فبعد هزيمة مصر واألردن              

م كانت تلك الهزيمة ضربة مؤثرة في معنويات الشعب         1967أمـام العـدو الصـهيوني عام        

م 1948ذ كان يعتقد ذلك الشعب أنه سوف يعود إلى أوطانه التي هجر منها عام               الفلسطيني، إ 
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بعـد أن تسـتعيدها الجـيوش العربـية المدججة بالسالح، إال أن هذا الشعب فوجئ بالهزيمة           

م، مما أدى إلى احتالل العدو الصهيوني لبقية فلسطين، باإلضافة          1967وبالخيانة العربية عام    

هذه الهزيمة أكدت للشعب الفلسطيني أن الوحدة العربية للقوميين العرب          إلى سيناء والجوالن، ف   

لـم تعـد ذات فـائدة، وأن الوطنيين الذين يدعون المحافظة على الوطن وتحريره من اليهود                 

 فأدرك الشعب الفلسطيني أن     ،اً بل إلى هزيمة أضاعت كل الوطن      والصـهيونية لم يؤدوا شيئ    

،  إلى اهللا وطاعته وبتلبية أوامره المزيفتين وإنما بالعودة  النصـر لـيس بالقومـية أو بالوطنية       

سن البشر طاعته والنهي عن زواجره،      فالنصر ال يأتي من البشر وإنما من اهللا الذي إذا ما أح           

، فبدأت الحركة اإلسالمية في فلسطين تجد من يسمعها ومن          فـإن اهللا ينصرهم ويثبت أقدامهم     

يث عنها، فالشيخ اإلمام وحد الشعب الفلسطيني تحت مبدأ      يؤكد على مبادئها ويسترسل في الحد     

، فكان الدين   ألوضاع المتردية في جميع الجوانب    ، على الرغم من ا    يل اهللا الجهـاد فـي سـب     

اإلسـالمي بين كنفات الشعب الفلسطيني يتغلل سواء كان ذلك من عقولهم أو قلوبهم، فنهض               

يل اهللا والمقاتل   ق ويخرج الشهيد في سب    الشـعب الفلسطيني من تحت الرمال ليرى النور والح        

 الذين أمنوا   ، حيث أعطى هذا الشعب أفضل ما يملك من أبنائه االستشهاديين          من أجل اآلخرين  

، فأصبح الشيخ المجاهد الذي احترمه جميع الناس وكل االنتماءات لحكمته           بـاهللا واليوم اآلخر   

 . وقدرته على قيادة هذا الشعب في قلوبهم جميعاً

ت األمة حية تتحرك وتفكر وتنسق بعد أن كانت ميتة ال حراك ال عمل ال تفكير                فأصبح

، فبدأت الحركة اإلسالمية تنتشر في الضفة الغربية وقطاع       )1967عام  ( بعد الهزيمة النكراء     لهـا 

عـزة نظرا للمشاركة الفعالة للشيخ في توعية الشباب بالواقع المر الذي يعيشه الشعب الفلسطيني               

إال أن الصهاينة تعرضوا للشيخ أكثر من  مرة وتم          ،  ياء هذا الشعب كي يسترد حقوقه     وكيفـية إح  

حبسـه بعـد أن أحسوا أن الشعب الفلسطيني بدأ ينشط ويتحرك تجاه أهدافه وهي تحرير الوطن                 

وفي ) أنصار(فأنشأت السجون في النقب وفي قطاع غزة        ،  والـتخلص مـن االحتالل الصهيوني     

وذلك ،  م مثل سجن المجدل واسدود وغيرهما     1948مدن المحتلة عام    الضـفة الغربـية وبعض ال     

وصل عدد المساجين في سجون االحتالل خالل       ،  لسـجن أعـداد كبـيرة من الشعب الفلسطيني        

إال أن تلك السجون كانت مراكز  تدريب        ،  االنتفاضة األولى إلى أكثر من خمسة عشر ألف سجين        

ئص والصفات التي أعطتهم قدرة على المثابرة والصبر إذ أنهم تعلموا الكثير من الخصا   ،  للشـباب 

 .والمواجهة وكيفية التعامل مع العدو والتمكن من أساليب الجهاد والمجاهدة وغيرها 
 

 : إجابة السؤال الثالث
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 ما دوافع الجهاد في سبيل اهللا لدى الشيخ اإلمام أحمد ياسين؟: س

سين كانت تتمركز في بداية نشأة الحركة       إن الـرؤية االسـتراتيجية للشـيخ اإلمـام أحمد يا          : ج

اإلسالمية حول الدعوة هللا وبناء نواة صلبة يعتمد عليها المجتمع الفلسطيني من المسلمين الذين              

والطاعة بدون تردد ألوامر    ،  لديهم عقيدة راسخة وإيمان صلب قوي هللا والرسول وأولي األمر         

أي لمدة عشر سنوات    ،  ة خالل السبعينيات  ولذا فإن هذه الرؤية بقيت مدة طويل      ،  اهللا ونواهـيه  

حيث كان الهدف الرئيس من ذلك بناء المجتمع الفلسطيني من الداخل وإعداد الكوادر             ،  تقريـبا 

فكان الجهاد في سبيل اهللا يتمركز      ،  القـادرة على  حمل الرسالة والسير تجاه األهداف المحددة         

تحسين السلوك اإلنساني نحو طاعة     حـول محاربة الشهوات ومحاربة النفس األمارة بالسوء و        

وحشد الهمم وتهيئة الفرص لبناء جيل يؤمن باهللا ورسوله واليوم األخر وقادر            ،  اهللا ورسـوله  

علـى العطـاء واالستشهاد في سبيل اهللا، والكثير من الناس كان يعتقد أن شيخنا اإلمام أحمد                 

وإن ،  هم من أمرهم رشدا   ياسـين كان رجل مسجد يهدي الناس إلى الصراط المستقيم ويهيئ ل           

وأن رجال الحركة اإلسالمية هم شيوخ يحبون العزائم ، الجهـاد في سبيل اهللا أمر ال أهمية له  

إذ أن هذه المقوالت كانت شائعة في ، وهم أصحاب قول وليس أصحاب فعل  ،  والـرز واللحمة  

 واإلشاعات ويؤكد   ولكن الشيخ اإلمام كان مدركا لهذه األقوال      ،  نهاية السبعينيات من هذا القرن    

ولكن ينبغي أن   ،  في مواقف كثيرة أن الجهاد في سبيل اهللا فرض عين على كل مسلم ومسلمة             

وأَعِـدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخَيلِ تُرهِبون بِهِ عدو اللَّهِ              نعـد العـدة مصـداقاً لقوله تعالى           
كما أن الشيخ اإلمام كان ينظر  إلى        ) 60آية: ألنفال (رِين مِن دو�ِهِم ال تَعلَمو�َهم اللَّه يعلَمهم      وعدوكُـم وآخـ   

األمـور من منظار الدين اإلسالمي وبالتالي فإن الجهاد في سبيل اهللا هو ذروة سنام اإلسالم،                

بعته كان لألمة روح وإذا غاب     وأن الجهـاد كما يدركه الشيخ اإلمام هو روح األمة، فإذا ما ات            

إال أن الشيخ اإلمام أحمد ياسين يحب التروي والنظر إلى المستقبل           ،  غابـت األمة عن روحها    

فكان رجل دولة ورجل فيه سمات      ،  قبل اتخاذ القرارات العملية   ،  والحكمـة في مناقشة األمور    

قشة أمور المسلمين حول    إذ كان يلجأ في كل األمور إلى مجلس الشورى لمنا         ،  القيادة واإلدارة 

 .موضوعات هامة متعددة منها الجهاد

وفي نهاية النصف األول من الثمانينات من القرن السابق بدأت الحركة اإلسالمية بقيادة             

الشـيخ اإلمـام أحمـد ياسين تقتنع بأن الفرصة أصبحت اآلن مواتية للجهاد في سبيل اهللا بعد أن             

الشباب المسلم أصبح قادراً على حمل األمانة وتوريثها        تـأكدت الحـركة بـأن النواة الصلبة من          
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الفترة لألجيال القادمة، ومن أهم دوافع الجهاد في سبيل اهللا لدى الشيخ اإلمام أحمد ياسين في تلك                 

 : تعود إلى العوامل التالية

نتقال االنـتقال النوعـي للحركة اإلسالمية من جهاد النفس إلى جهاد عدو اهللا اليهود، أي اال            :أوال

إلى العمل الميداني وحمل السالح لمحاربة المغتصبين لألرض والوطن، هذا على الرغم من             

أنـه ال انفصـال بيـن جهـاد النفس وجهاد عدو اهللا اليهود، هذان النوعان من الجهاد كٌل                   

مـتكامل، فالمجاهد ينبغي أن يكون عفيف اللسان، وطيب األخالق، وحسن المعاملة، وقوي             

يعرف معنى الشهادة في سبيل اهللا ، يمتاز باللياقة العقلية والجسدية،  الشكيمة اإليمـان، وقوي  

ومن هذا المنطلق بدأت الحركة اإلسالمية تسعى إلى شراء األسلحة بالتشاور           . ويسعى إليها 

مع مجلس الشورى في جماعة اإلخوان المسلمين التي أسسها الشيخ اإلمام في فلسطين، هذا              

وارد وقلة الدخل، إذ بدأت الحركة تشتري السالح من أفراد حصلوا           على الرغم من شحة الم    

م وهي أسلحة قديمة ولكن المهم الحصول على أسلحة         1967علـيها من مخلفات حرب عام       

وإن كانـت غـير متقدمة، إال أنها تؤدي الغرض في بداية األمر، فكانت األموال تدفع من                 

ة ين، وأن األوضاع السائدة في بداي     رواتـب األعضاء في الحركة حيث كان معظمهم موظف        

 األمر أكثر صعوبة، حيث إن شراء السالح من الخارج كان           م في فلسطين تجعل   1985عام  

أمراً شبه مستحيل، وهذا يعود إلى سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على جميع المعابر والحدود،             

 طريق أشخاص   ولـذا فإن الحركة اتجهت إلى شراء األسلحة من داخل إسرائيل نفسها عن            

ونجحت الحركة في   ) تل أبيب (لهـم عالقـة بجنود إسرائيليين في مدينة السبع وتل الربيع            

 .ض األسلحة من خالل تلك المحاوالتالحصول على بع

تقاعس الحكام العرب وإبقاء القضية الفلسطينية على حالها بدون أي حراك، بل التأكيد على               :ثانيا

الوضع السياسي أو العسكري قد يتطلب إنزالهم عن الحكم         الوضـع القائم ألن أي تغيير في        

، كما أن الحكام العرب وخاصة الذين        أقدر منهم على إدارة دفة الصراع      لصـالح مـن هو    

سهم في مستنقعات الفساد    يملكـون أمـواالً طائلة ولدى دولهم قدرات عسكرية قد وجدوا أنف           

، فتركوا القضية الفلسطينية في مهب      تم الهزائم المتوالية وحب الشهوا    ، فأثرت فيه  والخيانة

ن فكرة الجهاد ومحاربة    الـريح وعقـدوا اتفاقـيات صـلح مـع أعداء اهللا وتخلوا تماما ع              

، وتـركوا الفلسـطينيين وحدهم فأحس الفلسطينيون بأن اهللا سبحانه وتعالى هو             الصـهيونية 

 واالعتماد على النفس    المخلص من هذا الداء وال عالج إال بالعودة إلى اهللا والجهاد في سبيله            

 .ذلكفي 
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 في  م واشتراك بعض الدول العربية    1982ضـرب نـواة الثورة الفلسطينية في لبنان عام          : ثالـثا 

وتشتت القوات الفلسطينية في     ،ثورة وكذلك بعض األحزاب المسيحية    القضاء على هذه ال   

رون بقـاع األرض بعـيدا عـن حدود الوطن، وارتكاب مذابح صبرا وشاتيال بقيادة شا              

الصـهيوني، ومحاربـة سوريا للقوات الفلسطينية التي حاولت الرجوع إلى لبنان لحماية             

مما أدى إلى إخراج    ،  الفلسـطينيين مـن المذابح التي ارتكبت، وذلك في مدينة طرابلس          

جمـيع القوات الفلسطينية من لبنان تحت قوة السالح الصهيوني والعربي، فكل ذلك كان              

خ اإلمام أحمد ياسين ليجد نفسه أمام معضلة تحتاج إلى حل سريع،            دافعاً مؤثراً عند الشي   

علـى الـرغم من أن اإلمكانات الالزمة لالنطالق والجهاد في سبيل اهللا غير كافية لفتح                

جـبهة داخلـية تؤكـد للعـدو الصهيوني أن الشعب الفلسطيني ما زال حياً وقادراً على                 

تقال من مرحلة الدعوة اإلسالمية إلى مرحلة       استرجاع حقوقه المسلوبة، إذ أن اإلعداد لالن      

فليس ،  العمـل الجهـادي يحتاج إلى وقت وتدريب وتخطيط إلنجاز مهام جهادية ناجحة            

العمل الجهادي كما يرى الشيخ اإلمام أن تحمل بندقية، وإنما كيف تستخدمها ومتى وأين،              

ن السرية وإيجاد السالح ولـذا فإن تربية الشباب المسلم على المهام الجهادية بما تتطلبه م      

 .المطلوب وصيانته، وإعداد الكوادر المدربة تعد أموراً أساسية لالنطالق

تعرض الحركة اإلسالمية في مرحلة الدعوة إلى اإلسالم إلى اتهامات ملفقة حول الجهاد               :رابعا

في سبيل اهللا، إذ كانت بعض الجهات غير المسئولة تدعي بأن هؤالء الشيوخ يدعون                

ب إلى اإلسالم وااللتزام بتعاليمه واتباع ما أمر اهللا به أن يتبع، فهي دعوة ال طائل                 الشبا

منها، إذ أن هؤالء غير المسلمين يحاولون إيجاد حجه على المسلمين من منطلق محاربة              

العقيدة اإلسالمية وتعاليم اإلسالم السمحة، حيث ادعت هذه الحفنة من البشر أن المسلمين             

الجهاد وأنهم رجعيون ولهذا فإن الشيخ اإلمام دحض أقوال هؤالء بالعمل           جبناء ويخافون   

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنون وستُردون إِلَى عالِمِ الْغَيبِ                    مصداقا لقوله تعالى      
فكانت تلك اإلشاعات من إحدى الدوافع      ) 105آية  : التوبة (نوالشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتُم تَعملُو     

التي حاول الشيخ اإلمام دحضها من خالل العمل الميداني والتحرك الجهادي لمجموعات            

 . إسالمية تجاه أهداف إسرائيلية 

انـتماء بعض الشباب المسلم إلى بعض المنظمات الفلسطينية منذ بداية السبعينيات من              :خامسـا 

السابق أمثال الشيخ صالح قداس والشيخ يحيى الحافي والشيخ فريد مطر وغيرهم،            القرن  

إذ كان بعض الشباب المسلم يجاهد تحت لواء اإلسالم ويجاهد في سبيل اهللا بغض النظر               
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عـن انتمائه إلى هذه المنظمة أو تلك، ولقد شاهدت العديد من الشباب المسلمين في قطاع        

ملون القرآن الكريم في جيوبهم، بل إنهم حاربوا عن عقيدة          غزة والذين استشهدوا وهم يح    

وأذكـر من هؤالء الشيخ صالح قداس الذي نشأ في معسكر الشاطئ واستشهد             ،  وإيمـان 

بالقـرب من مستشفى الشفاء بغزة بعد أن اشتبك مع قوات إسرائيلية كانت تقوم بأعمال                

ذا يعمل هؤالء الشباب مع     الدوريـة، فكـل ذلك جعل الشيخ اإلمام أحمد ياسين يفكر لما           

فلماذا ال  ،  مـنظمات غير إسالمية ويتعرضون إلى معتقدات قد تثيرهم وتستفز مشاعرهم          

يعملون في إطار إسالمي ويجاهدون تحت لواء اإلسالم بدال من االنضواء تحت منظمات             

 ولذا فإن غيرة الشيخ اإلمام على اإلسالم والشباب       . قد تكون شيوعية أو شعبية أو غيرها      

المسلم قد كان له أثر في تطويع هؤالء الشباب لتدريب إخوانهم على حمل السالح وكيفية  

 .استخدامه كبوادر أولية لالنطالق والجهاد في سبيل اهللا
 

 : إجابة السؤال الرابع

 ما السمات الشخصية للشيخ اإلمام أحمد ياسين؟: س

ك شخصيات سوية وأخرى غير كـل فـرد له شخصيته التي تميزه عن غيره من البشر، فهنا   : ج

سـوية ومنبسـطة وأخـرى غير منبسطة، مرنة وغير مرنة،  وغيرها، إال أن الشيخ اإلمام                 

اتصـف بشخصـية منبثقة من السلف الصالح، متمسكة بدينها، قابلة للتعامل مع اآلخرين في               

الها صادقة في أقو  ،  ضـوء مـا تسمح به العقيدة اإلسالمية، وأنها شخصية داعية إلى اإلسالم            

وأعمالهـا فهـي فـي طبعها قيادية حباها اهللا بالقوة والتأثير في اآلخرين على الرغم من أنه                  

إال أن عقله مدبر ومخطط ومستشرف للمستقبل، وصلب ، شـخص مقعـد ال حول له وال قوة   

تجـاه أعدائـه، كمـا أنها شخصية مؤمنة باهللا ورسوله خالصة في أفعالها هللا تعالى، مؤمنه                 

جهاد في سبيل اهللا، فهي شخصية قيادية ربانية جليلة، تتصف بالحكمة وبالموعظة            بالقضية وبال 

ومن أهم  . الحسـنه وبـالحوار الفعال وبالمشورة من خالل الرجوع إلى إخوانه ألخذ آرائهم              

 :سمات شخصية الشيخ اإلمام أحمد ياسين ما يلي

 .العقيدة واإليمان باهللا ورسوله  -1

كل أعماله وأفعاله كانت    ،  ف بشخصية إيمانية وروحية   إن الشيخ اإلمام الياسين يتص    

إذ أنه يحق الحق ويكره الباطل ويذكر       ،  تـدل على قوة العقيدة واإليمان باهللا سبحانه وتعالى        

ويبكي خشية من اهللا تعالى عندما يتحقق أمر ما، مما يدلل على            ،  اهللا دائما في أقواله وأفعاله    
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إِ�َّما الْمؤمِنون  وذلك مصداقاً لقوله تعالى       ،  مسك بها صـفاء العقـيدة وقوة اإليمان وحب من يت        
فقضى ). آية: ألنفال(الَّذِيـن إِذَا ذُكِـر اللَّـه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تُلِيت علَيهِم آياتُه زَادتْهم إِميا�اً وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون        

فواجهه الكثير من الصعاب خالل هذه      ،  صالح هذه األمة  الـرجل حياته في الدعوة إلى اهللا إل       

فالرجل المسلم المتمسك بعقيدته ودينه في الوقت الذي كان فيه اإلمام يدعو الناس             ،  الدعـوة 

إلـى اإلسـالم كأنه يمسك قطعة من الجمر بيده، فالقابض على دينه كالقابض على الجمر،                

فة لشرع اهللا تعالى وغير المنسجمة مع تعاليم        وهذا يعود إلى انتشار الشيوعية واألفكار المخال      

الديـن الحنـيف آنذاك، األمر الذي يدل داللة واضحة على شكيمة الشيخ اإلمام وقوة إيمانه                

وهي الفطرة  ،  فأخرج المكنون منها  ،  فشق الطريق واقتحم القلوب   ،  وحجـته علـى اآلخرين    

النور ،  وبدا الحق يجد سبيله   ،  ياةفدبت في القلوب الح   ،  اإليمانـية التـي فطر اهللا الناس عليها       

حتى ، يشعشـع في كنفات الوطن، ويزداد كثافة كلما انتقل الشيخ اإلمام من مسجد إلى مسجد            

وهذا بفضل العقيدة   ،  أصـبح اإلسـالم فـي الوطن ساطعاً كالشمس ال يستطيع أحد إخفاءه            

 من كيد الكائدين    على الرغم ،  واإليمـان اللذين يتميز بهما الشيخ اإلمام عن غيره من الناس          

واحتالل الغاصبين لألرض والوطن، فقد قال الدكتور أحمد بحر وهو أحد           ،  وحراك المفسدين 

فهو رجل عاصرناه   ،  هو أستاذ الجيل في فلسطين    " تالمـيذ الشـيخ اإلمام أن الشيخ الياسين         

شيخ فهناك الكثير من المقربين لل    ) 1991،96عدوان،  " (فـتقواه وإخالصه هللا سبحانه وتعالى     

اإلمام يشهدون له بالصالح والفالح والدعوة الخالصة هللا رب العالمين، كما أنني أضع نفسي  

إذ إنني عشت في معسكر الشاطئ خالل وجود        ،  مـن هـؤالء الشـاهدين على الشيخ اإلمام        

الشـيخ  اإلمام فيه، فمن أراد أن يحكم بشرع اهللا يذهب إلى الشيخ اإلمام الياسين حتى يأخذ                  

 أراد أن يعرف مسألة فقهية أو شرعية يشار بالبنان إلى الشيخ اإلمام لقوة حجته            رأيـه، ومن  

 .وعمق عقيدته وقوة إيمانه وصدقه مع اهللا والناس 

الشيخ "ويؤكد الدكتور سالم سالمة عميد كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة بأن             

اهللا في قطاع غزة، وكان فضيلة      هـو مـن أوائل من أرسوا مبدأ الرجوع إلى التحاكم إلى شرع              

اإلمـام رحمه اهللا يحكم ويشارك العلماء اآلخرين في الحكم والقضاء فيما شجر بين الناس، وكان                

له الفضل في عمل جمعيات اإلصالح في قطاعنا الحبيب، وإليها اآلن يهرع الناس بعد أن ضجت                

 . ت فيهم الجريمةالمحاكم بكثرة المتحاكمين والقضاء في قضايا الناس الذين كثر
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وال ننسى أن هذا األمر قد أخذ حيزاً في حياة الشيخ اإلمام، وجهاداً كبيراً إذ أن أصحاب                 

كانوا يكرهون أن يذهب الناس إلى التحاكم الشرعي، وينفضوا عنهم، لما فيه            ) الشقوق(الدواويـن   

 ). الشقوق(من مصلحة مادية ومعنوية ألولئك المأل من أصحاب الدواوين 

 هي ثمار لجانه اإلصالحية قد أثمرت، وأصبحت تقضي بين الناس في مشاحناتهم             وهـا 

 ". وفيما شجر بينهم، وأصبح الناس يهرعون إليها دون المحاكم المدنية

 :القدوة الحسنه  -2

كـان الشـيخ اإلمـام الياسـين نبراسـاً يحتذي بسلوكه كل المسلمين في فلسطين             

حيث اعترف  ،  بل أعداؤه قبل أصدقائه   ،  لك شعبه إذ شهد على ذ   ،  فهو يقول ويفعل  ،  وخارجها

العدو الصهيوني في الكثير من المواطن أن الشيخ له قدرة فائقة في إخماد االنتفاضة األولى  

والثانية أيضا، بل إن العدو حاول مع الشيخ اإلمام  أكثر من مرة وهو في السجن أن يخرج                  

وأصر العدو على ذلك إليمانه بأن      ،  لىبـياناً للشـعب الفلسطيني حتى يوقف االنتفاضة األو        

الشيخ هو المستشرف للمستقبل والقدوة لآلخرين، والمؤثر الوحيد في سلوكهم، وهم يحاولون            

االقـتداء به وبأعماله  وأقواله، فإذا أصدر تصريحاً أو بياناً حول االنتفاضة أو أي موضوع                

 ذلك بصالبة على الرغم من      أخـر فإن االستجابة ستكون سريعة، إال أن الشيخ اإلمام رفض          

وأن يفعلوا به كل ، أنـه تحـت جـبروت االحتالل، حيث يستطيعون أن يعذبوه كما يريدون      

األفاعيل إال  أنه أبى ورفض، ألنه يعرف أن هذه األمة أمانة في عنقه ال يمكن أن يفرط بها                   

، مها االحتاللمهمـا كانـت األساليب المستخدمة في التعذيب أو اإلهانات البدنية التي يستخد         

هذا على الرغم من هزال جسده      ،  فكـان قـدوة لآلخريـن على الصمود والتصدي والتحدي         

ولذا فإن الشيخ اإلمام كان ـ حقا ـ قدوة ليس فقط في جهاده وصبره وإنما               ،  وضعف حيلته 

كـان أيضـا قـدوة فـي سلوكه وأفعاله أخالقه وإيمانه وأفكاره ومشورته ومرونته واتزانه                

انيته وسماحته، وذكائه وفطنته وثقافته وكرمه ونشاطه ومثابرته وذلك مصداقا          وحكمته وإنس 

 أُولَـئِك الَّذِيـن هـدى اللَّـه فَـبِهداهم اقْـتَدِه قُـلْ ال أَسـأَلُكُم علَـيهِ أَجـراً إِن هو إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِني                لقوـله تعـالى     

 )  90آية: األنعام(

ن الناس يتساءلون عن الشيخ اإلمام كيف يدير األمور المكلف بها وهو            لقد كان الكثير م   

عليل الصحة غير قادر على مجاراة العاديين في تحركهم ونشاطهم  فإذا كان الشيخ اإلمام وهو                 

 مقعد يقوم بهذا النشاط والمثابرة في إنجازه سواء نهاراً أو ليالً، فكيف بنا نحن العاديين ؟
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ء اكثر منه ،ولذا فإن الشيخ اإلمام كان قدوة  في  المواظبة             فينبغـي أن نكـون نشـطا      

فاالقتداء بالشيخ  ،  والسهر على القضية وبذل كل الجهود من أجل إحياء األمة وجعلها في الصدارة            

اإلمـام ولـد لـدى الشعب واألمة المثابرة والغيرة والمنافسة ودافع اإلنجاز مهما كانت الظروف                

 اإلمام كان نموذجاً يقتدى به في كل سلوكه وأعماله ألنه هو أصالً             واألحـوال، ولـذا فإن الشيخ       

َقَـد كَـان لَكُـم فِي    ل وذلك مصداقاً لقوله تعالى، اقـتدى برسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكل أفعاله        
وفي أية أخرى قال ) 21آية : األحزاب( لَّه كَثِريارسولِ اللَّهِ أُسوة حسنةٌ لِمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر ال

 ).4آية : الممتحنة( قَد كَا�َت لَكُم أُسوة حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معهاهللا تعالى  

 : المثابرة والصبر  -3

فقد صبر  ،  لقد اتسم الشيخ اإلمام الياسين بالتأني واالبتعاد عن كل ما يثير اآلخرين           

براً جميالً على المصائب والمكائد التي حاول العدو الصهيوني وغيره أن يوقعوه فيها، إال              ص

أنـه بقـدرة اهللا وصموده وصبره بنى هذه األمة وغرس فيها حب التروي والصبر وتحمل                

الشـدائد، وذلك من أجل دحر االحتالل وإرضاء اهللا سبحانه وتعالى، فكان شيخاً ال يكل وال                

راً محتسباً عند اهللا سبحانه وتعالى، فكل ما يسعى إليه هو إرضاء الخالق في              يمل، وتراه صاب  

أعماله ومثابرته، إذ شهد الكثير ممن عايش الشيخ اإلمام بقدرته على التحمل وعدم انقطاعه              

فـي مواصـلة الجهـاد في سبيل اهللا سواء أكان جهاد النفس من خالل الدعوة هللا أو الجهاد                   

، حيث حبس الشيخ عدة مرات على أيدي االحتالل الصهيوني وعذب         بالـنفس ضد أعداء اهللا    

كثـيراً بسـبب أنـه كَون حركة اإلخوان المسلمين في فلسطين أو ألنه كَون حركة إسالمية                 

مجاهدة تحاول أن تدمر العدو الصهيوني، كما أنه تعرض إلى االغتيال مرتين األولى قد نجا               

رغم من أن الشيخ اإلمام كان مقعداً ومريضاً فكان صابراً          منها والثانية استشهد فيها، فعلى ال     

علـى ألم العدو وألم جسده، فكان كل ذلك مثالً يتحدى به في التحمل والصبر، والغريب أنه                 

كـان نشـيطاً يتعجـب له اآلخرون فهو كان يشارك في االحتفاالت والندوات والمظاهرات     

 .زله إلصالح الناس والحكم بين المتنازعينوإجراء المقابالت الصحفية ولقاء اآلخرين في من

 : الذكاء والفطنة-4

اتصف الشيخ اإلمام الياسين بالذكاء والفطنة اللذين عرف بهما من خالل تفكيره وآرائه،             

فكـان رجـالً عقالنياً يحول األمور المعقدة إلى أمور بسيطة يمكن التعامل معها بسهولة ويسر،                

مور، وقادراً على فهم المواقف بسهولة، وإن كانت تلك األمور          فكـان فذاً في تحليل واستنباط األ      
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غامضـة، أو يصعب إدراكها لدى عامة الناس، إذ لجأ إليه الكثير من عناصر الحركة في مواقف                 

كثـيرة للمشـاورة  في مثل هذه المواقف، كان معظمهم يستغرب من قدرة هذا الشيخ المقعد بما                  

ين وسبل معالجة األمور المعقدة، وخاصة تلك األمور        يتصـف مـن فطنة وقدرة على فهم اآلخر        

التـي حاول اآلخرون من خاللها تحجيم الحركة اإلسالمية ومنع انتشارها وامتداد جذورها إال أن               

بل ال يمكن االستغناء عنها، حتى لو كان في         . فطـنة الشـيخ اإلمام وقدرته الذكائية كانت خارقة        

كة اإلسالمية يلجأون إليه لحل بعض المشكالت من خالل         السـجن، إذ كـان العديد من أبناء الحر        

معيـنة تصل إلى زنزانته، مما يدل داللة واضحة على أن الشيخ اإلمام كان متبصرا               ) شـفرات (

لألمور اعتمادا على  ذكائه وحسن تقديره وفطنته وذاكرته القوية، وذلك اعتماداً على اهللا سبحانه               

إن هذا قدر اهللا سبحانه وتعالى، وذلك مصداقاً لقول الرسول          وتعـالى، فـإذا كان األمر جلالً قال         

عجباً ألمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك  "صـلى اهللا عليه  وسلم  في الحديث الشريف  

" وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له  ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له : ألحد إال للمؤمن 

ـ ) 25، ص   1973الـنووي،   ( ولذا فإن الشيخ اإلمام كان يعالج األمور ، ن أمـره كله خير   فالمؤم

 .الصعبة انطالقاً من إيمانه باهللا سبحانه وتعالى وذكائه وفطنته التي وهبه اهللا سبحانه وتعالى إياها

  الحكمة وبعد النظر -5

فكانت حكمته  ،  يتميز  الشيخ اإلمام الياسين بالحكمة النظرية والعملية على  حد سواء              

ـ  فكان خطيباُ مؤثراً بطريقته وأسلوبه، فكسب قلوب       ،  ي استخدامه ألساليب الدعوة اإلسالمية    ف

ادع إِلَـى سـبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ   الناس وجمع حوله المحبين والمناصرين  وذلك مصداقا لقوله تعالى   
       إِن نسأَح بِالَّتِي هِي مـادِلْهجةِ وـنسعِظَـةِ الْحوالْمتَدِينوهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نضَلَّ ع نبِم لَمأَع وه كبر ) النحل :

وكذلـك كانت حكمته العملية في التعامل مع واقع األمور من منظار مرضاة اهللا              )  125آيـة   

ؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيراً كَثِرياً يؤتِـي الْحِكْمـةَ من يشاء ومن ي  سبحانه وتعالى وذلك مصداقاً لقول تعالى      
فاستخدام الحكمة في عالج المشكالت والعقبات التي       ) 269آية  : البقرة (ومـا يذَّكَّـر إِلَّـا أُولُـو الْأَلْبابِ        

تواجه المسلمين أمر مستحب من اهللا سبحانه وتعالى، ومن يستخدمها يؤتيه اهللا خيراً في الدنيا               

وإعطاء كل ذي ، وذلك ألن الحكمة تعني وضع األمور في نصابها ومكانها المالئم         ،  واآلخـرة 

حـق حقـه، وفـيها إنصاف لحقوق اآلخرين والحكم على ناصية األمور من منطلق العقيدة                

ولذا فإن التطبيق الميداني والتجارب التي خاضها الشيخ        ،  والخـوف مـن اهللا سبحانه وتعالى      

بل إنه قد   ،  عة وتقديره لألمور أكسبه الحكمة في أقواله وأفعاله       اإلمـام من خالل خبراته الواس     
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وذلك من خالل تفاعلهم معه وسماع رأيه واألخذ به واالقتداء          ،  علمهـا للكثـير من المسلمين     

إذ أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حرص على تعليم الصحابة الحكمة، كما             ،  بأفعاله وأعماله 

هـو الَّـذِي بعث فِي الْأُميني رسوالً مِنهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم        به العزيز   يقول اهللا سبحانه وتعالى في  كتا      
فالرجل كان يسعى دائماً    ) 2آية  : الجمعة (ويعلِّمهـم الْكِـتَاب والْحِكْمـةَ وإِن كَـا�ُوا مِـن قَـبلُ لَفِـي ضَاللٍ مبِنيٍ                

بل كان مرشداً روحياً لعامة     ،   الدين اإلسالمي السمح في كل أعماله وأفعاله       إلـى تطبيق تعاليم   

فكان له بعد النظر في أمور   ، المسـلمين ويستشـرف المسـتقبل ويرى ما لم يراه اآلخرون   

 .فكان رجالً روحياً وحكيماً وسياسياً، المسلمين والقضية الفلسطينية

 :  البشاشة والسماحة-6

بتسام في وجه اآلخرين، أي تقبل اآلخرين والترحاب بهم         ونقصـد هنا بالبشاشة اال    

والضـحك فـي وجوههم، إذ أن الشيخ اإلمام الياسين كان رجالً ضحوكاً يبتسم دائماً ومتفائالً                

دائمـاً، كمـا أنـه سـمح في أعماله وأفعاله ووجنتاه، فمن ينظر إليه يجد في وجهه الطيبة                   

 المسلمين أكدوا هذه الصفات، وقالوا أن هذا   والسـماحة وحسـن الخلـق، ولذا فإن الكثير من         

الشيخ الفاضل فيه أشياء كثيرة تجذب اآلخرين، فيه الليونة والسهولة في سلوكه وتحركاته كما              

تظهـر مـن خـالل تعبـيرات وجهه، فكل من يشاهده يشخص نظره فيه ويترك الجالسين                 

الكالم، فكان يخفض   اآلخريـن، فهـو ذو سن ضحوك وذو منزلة عالية في فضائل الحديث و             

جناحه للمسلمين وينزل إلى منزلتهم ويتعامل معهم بقلب مفتوح وبشاشة وليونة، وذلك مصداقاً             

وفي آية أخرى قال اهللا     ،  )215آية  : الشعراء (واخفِض جناحك لِمنِ اتَّبعك مِن الْمؤمِنِني     لقوله تعالى   

قَلْبِ لَا�ْفَضُّوا مِن حولِك فَاعف عنهم واستَغْفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت ولَـو كُنت فَظّاً غَلِيظَ الْ  تعـالى   
             كِّلِنيـتَوالْم حِـبي اللَّـه لَـى اللَّـهِ إِنكَّلْ عفَـتَو)   ويقول رسولنا الكريم في الحديث     ) 159آية  : آل عمـران

وفي  )295،  1973النووي،  " ( بشق تمرة، فمن لم يجد بكلمة طيبة       اتقـوا اهللا ولو   "الشـريف   

وفي حديث ثالث يقول رسولنا      )295،  1973النووي،  " (والكلمة الطيبة صدقة  "حديـث آخـر   

، )29،  1973النووي،  " (ال تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق          " الكريم  

قته رجالً مرحباً مستقبالً لآلخرين وال يبخس حقهم        ولهذا فإن الشيخ اإلمام كان في طبعه وسلي       

فحديثه مهذب ووجهه يشع    ،  ويعطيهم شحنات من التفاؤل واألمل بمجرد النظر إليه والتأمل فيه         

 . منه النور، فيجد من ينظر إليه ضالته ومبتغاة 
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 :  التواضع والتروي-7

 فلسطين ثم توليه    لـوال تواضـع الشيخ اإلمام لما قامت حركة اإلخوان المسلمين في           

فإذا كان الشيخ اإلمام غليظ     ،  )حماس(للحـركة اإلسالمية وترأسه لحركة المقاومة اإلسالمية        

فكان يتعامل مع اآلخرين حسب     ،  القلب النفضوا من حوله ولم يجد من يعتنق مبادئه أو أفكاره          

لفقراء إذ يحب دائما أن يجلس مع ا      ،  عقولهـم ويـنزل إلـى منزلتهم بدون أي تكبر أو صلف           

حتى لو كان ذلك على حساب      ،  والمحتاجيـن لـيعرف أحوالهم وظروفهم من  أجل مساعدتهم         

حيث ذات مرة قد اشترى ثالجة لبيته فوجد أن هناك من الفقراء والمحتاجين             ،  حاجاته الخاصة 

فأرسلت من  ،  بحاجـة إلى ثالجة فقام بإرسالها إلى هؤالء المحتاجين وذلك قبل أن تدخل بيته             

فهو كان ال يرى فرق بينه وبين إخوانه المسلمين         ،  جر مباشرة إلى هؤالء المحتاجين    عـند التا  

فكان منزله متواضعاً كما    ،  سـواء أكان ذلك من حيث التعامل  أو المساعدات العينية والمادية           

وكان لديه قدرة على التروي وسماع اآلخرين بشغف واهتمام بالغين بدون أي   ،  هـي أخالقـه   

 .باالة لآلخرين الذين قصدوه بالشكوى أو  المساعدة أو المشاورة استهانة أو عدم م

 :    محب لقضيته أكثر من نفسه-8

فكان يحب اآلخرين كما    ،  قضـى الشيخ اإلمام الياسين كل حياته من أجل اآلخرين         

فهو ال يعنيه نفسه بقدر ما تتقدم       ،  يحـب لنفسه، بل إنه أحب القضية الفلسطينية أكثر من نفسه          

تصبح الموضوع البارز على الساحة العالمية من أجل إحقاق الحق للشعب الفلسطيني            قضيته و 

لذا كان الشيخ اإلمام يكرس جل جهده لتلك القضية وكيفية          ،  الـذي تعرض إلى نكبات متعددة     

فضحى بنفسه من أجل تلك القضية وتعرض إلى كثير من          ،  الـتخلص مـن كابوس االحتالل     

فعلى الرغم من كل ذلك استمر      ،  ل إنه كان دائما مهددا بالقتل     ب،  اإلهانات في سجون االحتالل   

الشيخ اإلمام في التصدي إلى عنجهية االحتالل بالصبر والحكمة تارة وبالمقاومة والجهاد تارة             

، حتى استشهد على أيدي القتلة والسفاحين الذين لم يراعوا أن هذا الشيخ رجل مقعد             ،  أخـرى 

حيث إن نفسية   ،   واحدا غير كاف الغتيال الشيخ     فقصـفوه بعـدة صـواريخ وكأن صاروخا       

االحـتالل تـرى فـي هذا الشيخ القعيد شيئاً كبيراً ينبغي قصفه بالطائرات وينبغي أن يكون                 

شـارون قائدا لهذه العملية، األمر الذي يدل على مكانة الشيخ بين شعبه وفي العالم اإلسالمي                

ة نظر أعدائه كان شعباً وأمة، فالقضاء       والعربـي وغـيرهما، ولذا فإن الشيخ اإلمام من وجه         

: فمن كل ذلك نستطيع أن نقول، علـيه كما يعتقد القتلة هو القضاء على األمة وتحطيم أركانها       
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إن الشـيخ اإلمام قد ضحى بنفسه من أجل أن يلقى اهللا شهيداً، راضياً مرضياً من أجل وطنه                  

 .وأمته

 : متعاطف مع اآلخرين في السراء والضراء-9

فتميزت أفعاله قبل أقوال    ،  ت القيم اإلسالمية عند الشيخ اإلمام منذ صغره        تأصل

إذ إنه كان يتعامل مع جيرانه في معسكر الشاطئ الشمالي كأنه           ،  بالمشاركة والتعاون واإلخاء  

يحزن لحزنهم ويسر لسرورهم ويشاركهم أفراحهم ومآسيهم، هذا على الرغم من           ،  أب للجميع 

إال أن الشيخ اإلمام كان     ،   فيه أنه شخص ينافسهم في طموحاتهم      أن هناك بعض الفئات ترى    

حيث  انطلق الشيخ اإلمام الياسين للدعوة إلى اهللا من خالل تبصرة            ،  في واد وهم في واٍد آخر     

فليس للشيخ اإلمام مطامع أو أغراض      ،  لآليات القرآنية وسنة النبي محمد صلى اهللا علية وسلم        

وإنما هدفه الرئيس هو نشر القيم اإلسالمية وغرس         ،  ليهاأو شهوات كما يسعى اآلخرون إ      

العقيدة في نفوس الشعب من أجل أن ترفع الرؤوس عالياً وأن تشد الهمم تجاه من يحتل                   

فالمستفيدون من بقاء الحال بدءوا      ،  األرض ويغتصب العرض وهو االحتالل الصهيوني      

أن إرادة اهللا سبحانه وتعالى مكنت      يحاربون الحركة اإلسالمية ممثلة في الشيخ اإلمام، إال          

الشيخ اإلمام من المنعة والقوة، فانتقل الشيخ اإلمام من معسكر الشاطئ الشمالي إلى منطقة               

جورة الشمس خلف الجامعة اإلسالمية بغزة من الجهة الجنوبية الشرقية، إذ كانت تلك المنطقة              

عاملة الشيخ اإلمام مع الجيران     إال أن م  ،  مهجورة وهي قريبة من مستوطنة نتسريم المغتصبة      

هذا ،  واآلخرين كان لها األثر في شراء الكثير منهم أراضي بجانب الشيخ اإلمام للسكن حوله             

فضال عن أن الشيخ اإلمام قد بنى مجمعاً يشتمل على مسجد وروضة ودار لحفظ القرآن                  

 أحيا تلك المنطقة    الكريم فأصبحت المنطقة بعد أن كانت مهجورة منطقة مأهولة بالسكان، فهو          

فأصبحت مدينة فيها جميع المؤسسات واألنشطة المختلفة، وهذا يدل داللة واضحة على التفاف             

الشباب المسلم حول الشيخ اإلمام والتهافت على شراء األراضي في تلك المنطقة، على الرغم              

يحترم  ،  يحفظ  الحقوق  ،  واسع الخلق ،  وذلك ألن الشيخ اإلمام داعية     ،  من ارتفاع سعرها  

، بل أنه يشارك كل مسلم وفلسطيني في الهموم التي أوجدها االحتالل            ،  الجيران واآلخرين 

، فكان يزور الجيران والمعارف على الرغم من أنه مقعد ويجاملهم في السراء والضراء               

إذ قد يعجب   : "ويذكر الدكتور سالم سالمة أن الشيخ اإلمام رحمه اهللا كان يجامل اآلخرين             

علم أن الشيخ رحمه اهللا كان يجامل أربعاً أو خمساً من األسر بعد صالة الجمعة                 المرء إذا   

مشاركة في أفراحهم، فكان يزورهم ولو لمدة خمس دقائق ويستأذن ليتابع زيارات اآلخرين،              
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إذ كان الناس يسعدون بمشاركته ويعدون ذلك شرفاً لهم، كل ذلك يدل على عزيمته القوية                 

بمحمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في مجاملته لصحابه الكراموحبه لآلخرين، وإقتداء  ." 

وكـان يشـارك الشـيخ اإلمام الحركات اإلسالمية األخرى في دول العالم المختلفة في               

فكثيرا ما كان يقف وقفات عز وكرم مع        ،  ويفرح لفرحهم ،  السـراء والضـراء، فكان يألم أللمهم      

إذ أنه جمع   ،  فغانستان والفلبين وإندونيسيا والجزائر وغيرهم    المسلمين في البوسنة والهرسك وفي أ     

فكان الشيخ  ،  المسـاعدات الماديـة والعينـية إلى األخوة في البوسنة والهرسك وتم إرسالها هناك             

األمر ،  بل إنه رجل تجده في الشدائد خارج الوطن أيضا        ،  اإلمـام لـيس رجال في أرضه ووطنه       

ت نير االحتالل    اإلسالمية كافة،  بل أنه يمثل أمة تعيش تح         الـذي جعل هذا الشيخ معروفاً لألمة      

، لذا فإن الشعب الفلسطيني سيبقى يذكر هذا الشيخ الجليل ما دام حياً، وذلك              وتعانـي مـن ويالته    

فالشيخ أحيا شعباً كان ميتاً، والشعب الفلسطيني       ،  لـتعاطفه مع كل المسلمين في فلسطين وخارجها       

 . ذكراه ما دام فيه رمق ينبضسيتذكر هذا  الشيخ ويحيي 

 :    زاهد في الحياة إلحياء اآلخرين-10

نظـرا لتواضعه الشديد كصفة رافقته منذ صغره فإنه كان يحب أن يجلس مع              

فسمة التواضع  ،  عامة الناس ويحادثهم في شئون دينهم وقضيتهم األولى وهي قضية فلسطين          

ا جاءت من قوة تمسك ذلك الرجل بدينه        وإنم،  لـم تأت بالتصنع وإيهام اآلخرين بتلك الصفة       

فهو كان يتعامل مع اآلخرين برفق ورحمة فال يتكبر         ،  فمن تواضع هللا رفعه   ،  وتواضـعه هللا  

إذ أنه  في كثير من األحيان       ،  وال يطرد سائالً وال محتاجاً    ،  على أحد حتى ولو كان صغيرا     

، ع نفسه من مساعدة اآلخرينإال أن زهده في الحياة كان كافياً لمن   ،  كـان بحاجة لمن يساعده    

ولذ فإن الشيخ اإلمام كان زاهداً في الدنيا مقتديا         ،  واالكـتفاء بالشيء القليل الذي يسد الرمق      

بالسـلف الصـالح الذيـن نظروا إلى الدنيا بأنها دار الفتنة وأن دار اآلخرة هي دار القرار                  

هم أيضا اختاروا دار حيـث كـان في سلوكه هذا قدوة ألتباعه وأنصاره الذين      ،  والمسـتقر 

مما يؤكد روعة ذلك    ،  اآلخـرة بـدال مـن الدنيا بما فيها من مباهج وزينة وشهوات ولذات             

فأخذت صفاته تنتقل من جيل إلى      ،  الـرجل الـذي ندر سلوكه وارتفع مقامه بين أبناء شعبه          

فالطفل الذي اكتسب هذه الصفة في سن العاشرة مثال وبعد عشر           ،  جـيل بين الشباب المسلم    

األمر الذي بدأ واضحا في ظهور جيل       ،   وهكذا …سـنوات بـدأ يكسـبها ألوالده وعائلته         

ويرى أن الدنيا ما هي إال مجرد شجرة يستظل         ،  استشهادي يحب اآلخرة ويعزف عن الدنيا     

فمن نال  ،  تحتها اإلنسان لفترة معينة ثم يمشي ويذهب أما اآلخرة فهي دار المستقر والخلود            
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وذلك من أجل إحياء هذا الشعب ونيل الشهادة        ،  مع الصحابة و الصديقين   الشهادة كان خالداً    

فـي سـبيل اهللا وتحريـر األرض والوطن، فهذا الزهد كان دافعاً ألبناء الشعب الفلسطيني                

حتى أصبحت العمليات   ،  لضـرب عمق العدو الصهيوني وصنع معادلة التوازن في الرعب         

فانتقلت إلى الحركات األخرى    ،   اإلسالمية اإلستشـهادية ليسـت مقصورة على أبناء الحركة       

مـثل حركة فتح والجبهة الشعبية بعد أن أدركت هذه الحركات أن التمسك بالدين اإلسالمي               

فبدأت تعد العدة   ،  إذ أنها آمنت بأن اإلسالم هو الحل      ،  هو الطريق الوحيد السترجاع الحقوق    

ـ         أن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت     "وترسـل االستشهاديين إلى العمق الصهيوني إيمانا منها ب

ممـا يشير كل ذلك إلى أن هذا الزهد في الدنيا انتقل كالنار في الهشيم إلى عامة                 " أقدامكـم 

فأحس أبناء األمة  اإلسالمية في بقاع  األرض بالرفعة والكرامة والثقة        ،  الشـعب الفلسطيني  

عنفوان هذا الغاصب مهما    وأن أبناء اإلسالم داخل فلسطين لديهم أوراق كثيرة لهز          ،  بالنفس

 .فبدأت تحيا األمة من جديد وترى أن النصر إن شاء اهللا قادم على أيدي أبناء الياسين، كبر

وهـناك مواقف كثيرة تشهد بأن الشيخ اإلمام كان زاهداً في الدنيا محبا للناس أكثر من                

 ،2004 الرقب، (:نفسـه وسـاعيا إلى إحياء اآلخرين ومساعدتهم، ومن أهم تلك المواقف ما يلي             

 )14-13ص

عاش الشيخ اإلمام في بيت متواضع ال يقبل أن يسكنه أفقر الناس، فمساحته ضيقة يتكون من                 .1

 .  غرف فقط غير مبلط، وشبابيك متهالكة، ومطبخ متهتك أيضاً، بارد شتاء وحار صيفا3ً

 من خاللها   رفـض الشيخ اإلمام المخططات الهندسية التي أرادت السلطة الفلسطينية أن تعيد            .2

بـناء بيـته المتهالك، إذ شكلت لجنة من وزارة اإلسكان الفلسطينية إلعادة بناء منزل الشيخ                

اإلمـام بحيـث يليق بمكانته، ولكن الشيخ اإلمام رفض هذا العرض، قائالً هناك الكثير من                

د الفلسطينيين بحاجة إلى بيوت ومنازل، فهناك من هدمت منازلهم أو نسفت، وهناك من ال يج          

مـأوى لعـدم قدرتـه علـى بناء مسكن يكفي أسرته، ولذا فإن الشيخ اإلمام قد أعطى حقه                   

لآلخرين، وفضل اآلخرين على نفسه، وذلك ألنه يعرف تماماً أن المسيرة نحو الوطن تحتاج              

 . إلى التضحية بالنفس والمال والبنين، األمر الذي جعله محبوباً بين الناس ومؤثراً فيهم

دايـا التي كانت ترسل إليه من الخارج، إذ كانت تلك الهدايا توضع على              رفضـه ألخـذ اله     .3

الطاولـة حـتى يأتي ناس آخرون ويعطيهم إياها، فهو كان يقبل الهدايا ولكنه ال يأخذها وال                 

يدخلهـا إلـى منزـله، فكـان يفضل اآلخرين على نفسه ويعطيها لمن يستحقها من الفقراء                 

 . يئاًوالمحتاجين، ولم يبق لنفسه منها ش
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 أن الشيخ رفض أن يتم تركيب ستائر إلى         - ابن شقيق الشيخ اإلمام    –يذكر خليل حسن ياسين      .4

شـبابيك مكتـبه مبرراً ذلك بأن تلك الستائر تحتاج إلى مبلغ، الكثير من الناس بحاجة إليه،                 

فعـندما حاولـنا تركيب تلك الستائر عندما خرج من البيت، فإنه عندما رجع ووجد الستائر                

تكسون الجدران، وهناك الكثير من الناس      : ة، أخذ يقارعنا أياماً بسبب ذلك، ويقول لنا       مركـب 

بحاجة إلى ملبس وكساء، فكان من المفضل شراء طعام للفقراء والمساكين بثمن تلك الستائر،              

وقد أكد أيضاً الدكتور نسيم ياسين هذا الموقف وذلك كشاهد على زهد الشيخ اإلمام في الدنيا،                

 الدكتور نسيم أنني أنا قد أوعزت لألخوة بتركيب تلك الستائر، وذلك في فترة غياب               إذ قـال  

ويقول الدكتور سالم سالمة    . الشـيخ، لمعرفتي تماماً بأن الشيخ سيرفض تركيب تلك الستائر         

فضـيلة اإلمـام رحمـه اهللا رفـض أن تبني الحركة اإلسالمية له بيته، مبرراً بنفس      "بـأن  

هذا يعني أن الشيخ اإلمام يحمل مبدًأ قويماً يطبقه على نفسه قبل أن             المـبررات السـابقة، و    

 ".يدعو اآلخرين له ولو كانوا أبناء حركته

وأحـب أن أضيف إلى تلك المواقف أيضاً أن السلطة الفلسطينية قد حاولت مرات عديدة         

 أنها في   إعطـاء الشـيخ امتيازات خاصة لكونه رئيس حركة لها ثقلها في الشارع الفلسطيني، بل              

تلك الفترة كانت هي المسيطرة تقريباً على أفراد المجتمع الفلسطيني ولها مناصرون ومؤيدون في              

الداخـل والخـارج يفوق الحركات األخرى، إذ حاولت تلك السلطة إعطاء الشيخ اإلمام ذات مرة                

 وهكذا، إال أن    …سيارة حتى يستطيع أن يتنقل بها من المسجد إلى منزله ومن مكتبه إلى المسجد               

الشـيخ اإلمـام رفض ذلك بشدة، حيث إنه فضل أن يحمل من المرافقين له على كرسيه اليدوي    

أفضـل مـن أن يـأخذ شـيئاً ال يستحقه، إال أنه في آخر المطاف أجبر على تلك السيارة عندما                     

 أن هذا على الرغم من أنه بحاجة إلى هذه السيارة حتى يستطيع. وضـعت أمام منزله وتركت له  

يقـوم بأعماله ونشاطاته واجتماعاته الالزمة، فكثيراً ما كنا نراه في المظاهرات وهو على كرسيه              

يسـير مـع الناس، إذ كان يلقي عناء شديداً بسبب تهالك الكرسي الذي يحمله ووجود طرق غير                  

كاته سـوية وغـير مسفلته، ولذا اضطر الشيخ اإلمام استخدام السيارة التي أجبر عليها في مشار               

ونشـاطاته، إال أن السيارة كانت تستخدم فقط في المسيرات والمظاهرات التي تحدد فيها مسافات               

 . طويلة وبعيدة ال ينفع استخدام الكرسي اليدوي فيها

 :  متزن واسع الصدر-11

يتصـف الشيخ اإلمام بالهدوء وسعة الصدر في تصرفاته وأفعاله، فهو كان رحمه             

تحدث كثيراً، وإن تحدث وضع النقاط على الحروف، فهو لديه          اهللا يحـب أن يسـمع، وال ي       
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قـدرة فائقة على استيعاب اآلخرين، والسماع إلى حججهم، ثم التروي في أخذ القرار، فمن               

أجمـل الصفات عند اهللا تعالى كما يروى في الحديث الشريف عن الرسول صلى اهللا عليه                

يز بالتروي واألناة وسعة الصدر حتى ولو       وسـلم صفة األناة والحلم، فالشيخ اإلمام كان يتم        

. كـان ذلك مع أناس أساءوا إليه فكان يتقبل العذر ويحب أن يحكم على األشياء بموضوعية               

واتـزان بدون أن يدخل الصفة الذاتية أو التحيز إلى أي شخص، بل أنه كان يحكم بما أنزل                  

لهذا فإنه حليم على أذى اآلخرين      اهللا تعالى في آياته وسنة نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم، و           

وصبور على مكائد االحتالل، وذلك اقتداء برسولنا الكريم عندما ذهب إلى الطائف وقد قذف              

بالحجـارة، فصبر رسولنا الكريم على مكائد الكافرين حتى يحق اهللا سبحانه وتعالى  الحق               

تحمل المكائد حتى تزاح    ويزهق الباطل، فكان شيخنا الجليل حليماً وصبوراً في تلقي األذى و          

الغمة ويندحر االحتالل وينتشر اإلسالم وتقوى الدعوة إلى اهللا حتى يمكّن اهللا سبحانه وتعالى              

 . المسلمين ويأخذوا بزمام المبادرة في كل المواطن

 :  معلم مربي لألجيال-12

 الشعب  ، فكان يقدر المتعلمين والمثقفين من أبناء      أحـب الشيخ اإلمام العلم والعلماء     

والدلـيل علـى ذلك إصراره على إكمال دراسته على الرغم من شلله، إذ أنه               ،  الفلسـطيني 

حصـل على الشهادة الثانوية بتقدير ممتاز، وتميز بين أقرانه في مثابرته ونشاطه وقدراته              

فكان يحب أن يجلس في حلقات العلم ويسعى دائماً إلى غرس فكرة            ،  على الرغم من إعاقته   

 ال يمكن أن يزول إذا لم نتسلح بالعلم وتتمكن منه، إذ بالعلم نستطيع أن نخطط          أن االحـتالل  

ولذا فإن للشيخ األمام أهدافاً وغايات بعيدة المدى، إذ أنه قام           ،  وننمـي المواهـب ونعد العدة     

فكان رحمة اهللا   ،  والدعوة إلى اهللا  ،  بـإعداد النشئ إلى المستقبل لحمل الراية وتبنى المسيرة        

ب الذين كان يدرسهم في مدرسة الرمال اإلعدادية في منطقة الوحدة في المسجد             يجمع الطال 

إذ كان يركز في بداية األمر على الثقافة        ،  ليعطـيهم مـا يعرفه من العلم والثقافة واألخالق        

اإلسـالمية ومبادئ الدين اإلسالمي السمح، ألنه من وجهة نظره يعد منطلقاً للعلوم األخرى              

بـدون أخالق، فإذا لم يتوج اإلنسان السلوك الحسن في علمه وإبداعه            الدنـيوية فـال علـم       

ولهذا فإن الشيخ   ،  فإن العلم ال يعد  ذا قيمة، بل أنه يصبح نقمة على من يحمله             ،  ومعامالتـه 

اإلمـام كـان يربـي األجيال  إلى المستقبل الذي نحن اآلن نحسه ونلمسه في أبناء الحركة                  

م في عطائه لطالبه عندما كان مدرساً وخطيباً ومربياً في          فـأخلص الشيخ اإلما   ،  اإلسـالمية 

يوجه طالبه أمثال أحمد بحر، وخليل القوقا وأحمد أبو ،  المسـاجد مـن خـالل حلقات العلم       
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حلبـية، وغـيرهم نحـو الدين واألخالق اإلسالمية الصحيحة، فزودهم بالمعلومات النافعة             

والتمسك بتعاليم اإلسالم شريعةً وعقيدة،     ،  ودربهـم علـى قراءة القرآن الكريم وتفسير آياته        

فكـان يجمعهم في مسجد الكنز في حي الرمال، ومسجد معسكر الشاطئ الشمالي، وغيرهما              

ليعطـيهم دروسـا في العلم والدين حتى يستطيعوا أن يتفوقوا على أقرانهم من الطلبة علماً                

 .وأخالقاً

لنجباء من األيتام وغيرهم ليرسل     إذ كان ينتقي من هؤالء ا     "ويذكر الدكتور سالم سالمة     

بهم إلى المدارس الشرعية في الخليل ومن ثم إرسالهم إلى الجامعات السعودية لتحصيل الدرجة               

الجامعية ومن ثم درجة الماجستير والدكتوراة، وها هم عادوا ليمسكوا بزمام الكليات اإلنسانية               

 ". والعلمية في الجامعة اإلسالمية وغيرها

 :  الكرم كريم يحب-13

إذ أنه كان يحس بالمتعة     ،  إن هـذه السمة كانت من خصائص الشيخ اإلمام البارزة         

بل أن  ،  واالرتياح عندما يساعد اآلخرين وخاصة الفقراء والمحتاجين من الشعب الفلسطيني         

فكان يقول أن راتبي الذي أتقاضاه     ،  كثـيراً مـا كان يتصدق على المحتاجين من قوت يومه          

في حين أن الراتب الذي كان يتقاضاه       ،  ويراه أنه يزيد عن حاجته    ،  ن اهللا كمدرس هو نعمة م   

ال يكفي أسرة فكان يتصدق بنصفه للفقراء والمحتاجين ويبقى نصف الراتب الذي كان آنذاك              

حتى أن يوماً   ،  ال يكفـيه إال عشرة أيام فقط وباقي الشهر يبقى زاهداً في الحياة هو وأسرته              

 على هذا العمل، فقالت له لماذا أنت توزع الراتب على اآلخرين  من األيام لم تصبر زوجته

فكان الشيخ اإلمام يقول دائما أن الرزق على اهللا         ،  وتتركنا محتاجين فنحن أولى من اآلخرين     

فإن اهللا يرزق من يشاء، وكل شئ بيده، كما أن الشيخ اإلمام كان يشارك              ،  سـبحانه و تعالى   

فكان ، ية والثقافية واالقتصادية والسياسية بدون مقابل   فـي جمـيع األنشـطة الدعوية والعلم       

وأنه كان يعتبر كل عمل يقوم به هو في ميزان حسناته يوم       ،  يـتطوع هللا سـبحانه وتعـالى      

القـيامة، وقـد ركـز الشيخ اإلمام في بداية نشاطه على بناء القباب التي توحد اهللا سبحانه                  

ثم المسجد الشمالي في نفس المعسكر من       وتعالى، فبنى المسجد الغربي في معسكر الشاطئ        

خـالل جمع الزكوات والمساهمة منه ومن إخوانه ليقيم دين اهللا على أرض فلسطين ويعزز               

القـيم اإلسـالمية ويثير الفطرة اإلنسانية نحو ذلك الدين، فكان كريماً في ماله وشامخاً في                

ام أنه ال يترك محتاجاً أو فقيراً       أخالقه ومتمسكاً بدينه، ومن أهم الدالئل على كرم الشيخ اإلم         

طـرق بابه بدون أن يقدم له ما يحتاجه حتى ولو كان ذلك على حساب طعامه اليومي، ولذا   



א מ א ..א
 

 27

فـإن الشـيخ اإلمام لم يكن لديه ماالً في أي يوم من األيام يستطيع أن يستخدمه في تحسين                   

 3 × 3غرفتين  أوضـاعه وسكنه، إذ بقي سكنه في معسكر الشاطئ لمدة طويلة عبارة عن              

مـن القرميد، مغطاة بالنايلون لعدم دخول المطر من خالل القرميد المحطم، كما أنه عندما               

نقـل إلـى جـورة الشمس بقي منزله كما هو على الرغم من كبر حجم الحركة اإلسالمية                  

وترأسه إياها، فكان منزله من األسبست حتى اآلن، هذا على الرغم من أن هناك الكثير من                

ات المحـيطة بمنزل الشيخ اإلمام تتكون من عدة طوابق من الباطون، فكل هذا يدل           العمـار 

على أن الشيخ كان يسعى إلى بناء األمة ويعمل على إحيائها حتى ولو كان ذلك على حساب                 

 . قوت يومه، ألنه كان يعطي وال يأخذ، يفعل وال يتكلم

 :  حاسم في اتخاذ القرارات-14

قدرات متعددة في مجال القيادة واتخاذ القرارات الحاسمة        تتوفر لدى الشيخ اإلمام     

والمصـيرية، إذ أنـه ال يعـرف يوماً ما أنه كان متردداً أو أنه كان غير واضح في بعض        

القضـايا المهمة أو المستعجلة، حيث لوحظ في الشيخ اإلمام قدرته على امتالك العزيمة في               

هم القضية الفلسطينية وحاضر ومستقبل     مـتابعة المواقـف والموضوعات المختلفة والتي ت       

الحـركة اإلسـالمية في فلسطين، وقدرته على تحديد المؤثرات والعوامل التي تحد من نمو               

تلـك الحـركة وتقـدم القضـية الفلسطينية، فكان في كثير من المواقف المصيرية حاسماً                

ينية سواء  وصـارماً، وخاصـة موضـوع الجهاد في سبيل اهللا واستمرار االنتفاضة الفلسط            

أكانـت اإلنتفاضـة األولـى أو الثانـية، كما أنه تميز بالقدرة على التخطيط واختيار القادة                 

الميدانييـن والسياسيين على حد سواء، ولهذا فإن الشيخ كان ال يعرف التسويف أو المماطلة               

فـي قـرارات مهمة أو حاسمة، إذ أنه كان كحد السيف، يصدر قراره ودائماً يكون صائباً،                 

ذلـك بعـد اعتماده على اهللا سبحانه وتعالى وثقته بنصره، فهو الذي أصدر قراره بإنشاء                و

م، وهو الذي اتخذ قرار تجميد العمل       1987الجـناح العسـكري في بداية اإلنتفاضة األولى         

العسكري خالل اإلنتفاضة الثانية لمدة ثالثة أشهر ليثبت للعالم أن إسرائيل هي التي ال تسعى            

ـ    ا دولة مارقة وال يعنيها القوانين الدولية أو الشرائع اإلنسانية، وإنما هي دولة             للسـالم وأنه

تـريد إبـادة الشعب الفلسطيني والقضاء على طموحاته وأمنياته في إنشاء دولة مستقلة لها               

 . سيادة كاملة وغير ناقصة من حيث الحدود والالجئين والقدس وغيرها

كة اإلسالمية قوية ومتمسكة بالثوابت التي أقرها       فمن هذا المنطلق كانت وما زالت الحر      

الشيخ اإلمام واتخذ فيها قراراً حاسماً، إذ ينبغي أوالً أن نقيم الدولة الفلسطينية المسلمة على حدود                
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م، ثـم ننطلق إلى تحرير كامل فلسطين من النهر إلى البحر، كما أنه أيضاً كان حاسماً في                  1967

ن المبادئ بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وعدم االعتراف باتفاقية         اتخاذ القرارات بمقاطعة إعال   

أوسلو التي تجعل لليهود حقاً في فلسطين، وعدم االعتراف بالدولة اليهودية كواقع، هذا فضالً عن               

الكثـير مـن القـرارات التي اتخذها الشيخ اإلمام فيما يتعلق بالمشكالت بين حماس وفتح داخل                 

ل ثقته بالوحدة الوطنية التي كان ينادي بها دائماً، فالوحدة بين فئات            الوطـن، وذلـك مـن خـال       

واعتَصِـموا  المجتمع الفلسطيني تستطيع أن تفعل الكثير والكثير، إذ يقول اهللا تعالى في كتابه العزيز               
نتُم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخوا�اً وكُنتُم علَى          بِحـبلِ اللَّهِ جمِيعاً وال تَفَرقُوا واذْكُروا �ِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُ           

                          ونـتَدتَه لَّكُـماتِـهِ لَعآي لَكُـم اللَّـه نـيبي ا كَذَلِـكهمِـن ارِ فَـأَ�ْقَذَكُمالـن ةٍ مِـنفْـرـفَا حش)   ويذكر ،  )103آية  : آل عمـران

أن الشيخ اإلمام  قد اتخذ قراراً بأن يحرض الناس على االحتالل لفك             " موسى أبو حسين     األسـتاذ 

، إذ  )طوق السلك (الطوق المضروب على الجزء الغربي من معسكر الشاطئ في بداية السبعينيات            

أنـه خطب بالناس في مسجد العباس حيث إنه حرضهم على أن يذهبوا إلى الصليب األحمر من                 

ـ        ن الجزء الغربي من المعسكر، إال أن الجيش اإلسرائيلي قام بتفريق تلك       أجـل فـك الطـوق ع

المظاهـرة قبل أن تصل إلى الصليب األحمر، ثم بعثت المخابرات اإلسرائيلية للشيخ اإلمام تتهمه               

 ".بأنه كان محرضاً للناس على عمل مظاهرات ومسيرات ضد االحتالل

) دار األرقم ( الشيخ اإلمام أن يبني مدرسة       عندما أراد "كما يذكر األستاذ أسامة المزيني      

ووعدتـه وزارة اإلسكان بإعطائه خمسة دونمات من األراضي الحكومية وأخذوا يماطلونه عاماً             

ونصـف، وشعر الشيخ رحمه اهللا أنهم أرادوا قتل الموضوع بالمماطلة، فما كان منه إال أن اتخذ                 

 ". ر واستطاع رحمه اهللا تغطية المبلغقراره بشراء األرض رغم أنها كلفت نصف مليون دوال

 :  متفاني في إحياء األمة-15

رجٌل عاش واستشهد من أجل رفع راية ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا، فكرس                

كـل جهـده لتحقـيق هـذا الهدف إلحياء األمة ووضعها على المسار الصحيح الذي يحقق           

ادئ الدين اإلسالمي في قلوب عامة      الطموحـات واألمنـيات، إذ سعى الرجل إلى غرس مب         

الشـعب الفلسطيني، والذي يعد منطلقاً لتحقيق العزة والكرامة ألبناء هذه األمة، فبالدين نحيا              

وبدونه نذل، ولذا فإن همه الشاغل كان التركيز على الدعوة اإلسالمية وتربية النشء تربية              

رض والِعرض من دنس االحتالل     صحيحة ليكونوا قادرين على رفع لواء اإلسالم لتحرير األ        

الصـهيوني الجاثم على قلب هذه األمة، فكان الرجُل يقضي كل وقته في معالجة أمور هذه                
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األمة وإصالحها وتوجيهها الوجهة الصحيحة، حيث كان كل ذلك على حساب صحته وعمله             

وأن الشعب وبيـته، إال أنه كان يحس دائماً بالمتعة والفرح عندما يجد ثمرة جهده قد أينعت،    

الفلسـطيني بدأ يشق طريقه نحو الحرية واالستقالل بالتضحية في سبيل اهللا وخاصة بعد كل             

عملية استشهادية، إذ كان يقول أن هذا العمل يدل داللة واضحة على أن هناك أناساً يحبون                

الشـهادة مـن أجـل لقاء اهللا سبحانه وتعالى والتضحية من أجل إحياء اآلخرين وإعطائهم                

هم المسـلوبة، فكان هو شيخ الشهداء من أجل إحياء األمة من بعده والسير على نهج                حريـت 

الشـهادة فـي سبيل اهللا من أجل أن يحصل اآلخرون على حقهم وحريتهم وعزتهم، ويذكر                

أن الشيخ اإلمام قد كان بيته مفتوحاً للجميع وفي أي وقت وذلك            "األسـتاذ موسى أبو حسين      

لسطيني وإحيائه، كما أنه كان مؤسساً للكثير من المساجد في مـن أجـل إصالح المجتمع الف     

 ". القطاع على اعتبار أنها أساس الدعوة إلى اهللا سبحانه وتعالى واإلخالص له

 :  أعماله خالصة هللا سبحانه وتعالى-16

لقـد كان الشيخ اإلمام زعيماً روحياً لألمة اإلسالمية، بل أنه قائد رباني، أحبه اهللا،                    

حبـب فـيه خلقـه، فكانت كل أعماله وأفعاله صادقة مع اهللا سبحانه وتعالى وكان ملتزماً                 و

بأوامـره ونواهـيه، فأحسـن االلتزام وصدق اهللا في تعامله مع اآلخرين إذ أنه كان يفعل                 

الخـيرات ويصلح الناس لوجه اهللا تعالى، وال يتردد دائماً في أن يعمل الخير لآلخرين، ألنه                

لَكِـنِ الَّذِين اتَّقَوا ربهم لَهم جنات تَجرِي مِن         األبرار، يقول اهللا تعالى في كتابه الكريم        رجـٌل تقي من     
وقال اهللا  ) 198آية  : آل عمران   (ِتَحـتِها الْأَ�ْهـار خـالِدِين فِـيها �ُـزالً مِـن عِـندِ اللَّـهِ وما عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرار                    

فَاسـتَجاب لَهـم ربهـم أَ�ِّـي ال أُضِـيع عمـلَ عـامِلٍ مِـنكُم مِـن ذَكَرٍ أَو أُ�ْثَى بعضُكُم مِن بعضٍ فَالَّذِين هاجروا                        تعـالى 
م ولَأُدخِلَـنهم جـناتٍ تَجـرِي مِن تَحتِها         وأُخـرِجوا مِـن دِيـارِهِم وأُوذُوا فِـي سـبِيلِي وقَـاتَلُوا وقُـتِلُوا لَأُكَفِّـرن عـنهم سـيئَاتِهِ                    

، ولذا فإن الشيخ اإلمام     )195آية  : آل عمران   (الْأَ�ْهـار ثَوابـاً مِـن عِـندِ اللَّـهِ واللَّـه عِـنده حسـن الـثَّوابِ                  

كانـت أعمالـه وأفعالـه كلهـا خالصة هللا رب العالمين، فكانت دعوته خالصة هللا، وعمله                 

وإصـالحه بيـن الناس خالصاً لوجه اهللا، ومساعداته للمحتاجين ومحاربته ألعداء اإلسالم             

واألمة صادقة وخالصة هللا رب العالمين، فكان ال ينتظر من الناس منة أو أجراً أو مصلحة                

أو غـيرها، بل أنه كان متأكداً من أن تلك األعمال واألفعال الخالصة هللا ستكون إن شاء اهللا                  

 حسناته يوم القيامة، فكان دائماً يتوسل إلى اهللا بأن يحشر مع األنبياء والصديقين              فـي ميزان  
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والصـالحين والشـهداء، فـنال الشهادة التي سعى لها طوال حياته، فانتقل إلى جوار ربه                

 . راضياً مرضيا

أن الشيخ اإلمام حدثنا أنه كان في إحدى المرات عائداً من           "ويذكـر الدكتور نسيم ياسين       

م، فمر يوم الجمعة بمدينة الرملة فأدركته       1948يـارة ألم الفحـم ومناطق فلسطين المحتلة عام          ز

ومن معه صالة الجمعة فبحثوا عن مسجد، وبعد جهد سمعوا مكاناً يقرأ فيه القرآن، فتوجهوا إليه،                

الشيخ : ائالًوإذ بمكـان يشبه النادي ويتجه الناس إليه للصالة، فدخلوا فيه فإذا برجل يتوجه إليهم ق           

 ال يوجد عندنا خطيب، وهذه الجمعة األولى التي نصلي          … الحمد هللا لقد بعثك اهللا إلينا        …أحمد  

فخطبت الجمعة في هذا    :  قال الشيخ  …فيها في هذا المكان؛ ألنه كان نادياً وقررنا تحويله لمسجد           

مون علي، وطلبوا المسـجد وصليت، وبعد الصالة تحلّق حولي جميع من في  المسجد وأخذوا يسل          

 وهكذا،  …منـي أن آتيهم أو أبعث إليهم في كل جمعة خطيباً ألنه ال يوجد عندهم من يخطب بهم                 

 والفضل هللا أوالً ثم     …أكثر من مرتين إلى ذلك المسجد       ) الدكتور نسيم ياسين  (ولقـد ذهبـت أنا      

 ". للشيخ الشهيد

 :  رجل رحيم وودود-17

لى الكثير من المواقف المؤذية سواء كانت تتعلق        لقد تعرض الشيخ اإلمام في حياته إ      

بدعوته إلى اهللا أو انتمائه إلى جماعة اإلخوان المسلمين أو غيرهم، إال أن الشيخ اإلمام كان                

رجـالً مؤمـناً باهللا ورسوله، وصابراً على أذى اآلخرين حتى يبلغ الدعوة ويؤدي األمانة،               

آية: آل عمران( آمـنوا اصـبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلِحون  يـا أَيهـا الَّذِيـن    يقول  اهللا تعالى   

إذ كـان الشـيخ اإلمام يتعامل مع الناس كصاحب دعوة إلى اهللا، وأنه خُِلقَ في هذه                 ) 200

نهج هذا  الدنـيا من أجل نشر مبادئ الدين اإلسالمي بين الناس وتقوية إيمانهم والسير على               

الدين في خضم المبادئ الوضعية  التي أثرت على الناس وأخذت تحرفهم عن دينهم، فتعامل               

مع الناس بلباقة وشفافية وموضوعية فكان ودوداً مع الجميع حتى مع من أساء إليه لعل اهللا                

 سبحانه وتعالى يهديه إلى الصراط المستقيم، إذ كان يتعامل مع الجميع كأب يحِن على أوالده              

وأبنائه، فيكون معهم ودوداً ورحيماً يحب لهم الخير ويعفو عن من أساء ويعزز من أصاب،               

ففـي إحـدى المواقـف تعـرض الشيخ اإلمام أثناء دعوته إلى اهللا إلى اإلساءة من بعض                  

الجيران، إذ حرض هؤالء الجيران أوالدهم لدوافع ذاتية وحزبية فألقيت الحجارة على الشيخ             

إلى المسجد من أطفال بعض الجيران، إال أن الشيخ اإلمام لم يراجع            اإلمـام وهـو ذاهـب       

أولياء أمورهم البتة قائالً من أراد أن يطفئ نور اهللا فليفعل، فاهللا سبحانه وتعالى سيبقى نوره                
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حتى ولو كره الكافرون، وبعد ذلك سمع أولياء األمور بالحادثة فجاءوا إلى الشيخ اإلمام لكي              

ن الشـيخ اإلمام كان ودوداً، فاستقبلهم ورحب بهم، فأحسوا أن هذا الشيخ  يعـتذروا له، إال أ  

رجـالً تقياً إيمانه قوي باهللا، وهو رجل رحيم ويحب العفو ويأخذ باألسباب ويتوخى النتائج،               

فخرج هؤالء الناس من بيت الشيخ مسرورين، إذ قال رجل منهم أن هذا الشيخ الجليل رجٌل                

دنيا، فهو رجٌل يسامح دائماً ويسعى إلى عمل الخير، وحريص          غـير موجود مثله في هذه ال      

علـى إصالح ذات البين، فكانت هذه الحادثة لها األثر الكبير على نفوس الناس، إذ غيرت                

مـن  اتجاهات بعض أولياء األمور، وانضموا إلى جماعة اإلخوان المسلمين وأصبحوا من              

 . قياداتها بعد ذلك

 :  شخصية محفزة لآلخرين-18

على الرغم من أن الشيخ اإلمام قد تعرض إلى حادثة كادت أن تُودي بحياته وهو               

صغير، إال أن اهللا سبحانه وتعالى أراد أن يبقى هذا الرجل حتى ينشر الدعوة اإلسالمية في                

أرجـاء الوطن وخارجه، إذ أنه بعد الحادثة التي تعرض لها أصبح مشلوالً يمشي بصعوبة               

ك أصيب بالشلل التام، هذا باإلضافة إلى إصابته ببعض األمراض بعد          إلى المسجد، ثم بعد ذل    

خـروجه مـن السـجن وتعذيب أعداء البشرية له، فعلى الرغم من ذلك كان الرجل نشيطاً     

مـثابراً فـي الدعـوة إلـى اهللا، ومواظباً هو وإخوانه لمقارعة أعداء األمة، فكان إخوانه                 

عوة إلى اهللا، والتزامه بالمواعيد وقدرته على       يسـتغربون لنشاطه ومواظبته على أعمال الد      

التنبؤ بما سوف يحدث في الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية، فهذا النشاط            

والمثابرة في شخصية هذا الرجل كان حافزاً إلخوانه لمواكبته ومنافسته، فكانوا يقولون نحن             

لمثابرة على نشر الدعوة اإلسالمية بين الناس       العادييـن ال نسـتطيع أن نقوم بهذا النشاط وا         

مثله، فكيف سيكون نشاطه إذا لم يكن مشلوالً؟ ولذا فإن شخصية الشيخ اإلمام كانت محفزة               

للكثـير مـن الـناس، بـل أنها كانت قدوة لآلخرين في الحركة والنشاط والمثابرة، بل أن                  

السياسية والتقرب إلى اهللا    شخصـيته فرضت نفسها على كافة الشعب الفلسطيني في الحنكة           

سـبحانه وتعالى وعمل الخير واإلصالح بين الناس، فكانت المشاكل االجتماعية المستعصية            

ال تحـل إال عـند الشـيخ اإلمـام لقدرته على اإلقناع ومنطقيته في طرح الحلول الممكنة                  

 . للمشكالت

الدعاة الشباب ويحدثوه   أن الشيخ اإلمام عندما كان يأتيه       "ويذكـر األستاذ أسامة المزيني      

أنتم مش نافعين، لقد كنت     : عـن مصـاعب الطريق وكثرة العمل اإلسالمي وثقله كان يقول لهم           
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أطوف على مساجد القطاع جميعها وأنا مشلول وما من مسجد إال وألقيت فيه ندوة، وأحياناً أكون                

شتري كوز لبن أفطر    صـائماً ويأتـي موعد المغرب وأنا أدعو في منطقة بعيدة فأمر على بقالة أ              

علـيه وأواصـل دعوتي إلى اهللا، مما كان يجعل هؤالء الدعاة يخرجون من عنده وكلهم حماس                 

 ". ونشاط

 :  مجاهد ويسعى إلى الشهادة-19

باإلضافة إلى جهاده في نشر الدعوة اإلسالمية بين الناس، كان الشيخ اإلمام مقاتالً             

ه ترأس أول مجموعة مجاهدة في سبيل اهللا ضد         ومجـاهداً فعلياً على الرغم من شلله، إذ أن        

أعـداء األمة، وهم اليهود، إذ أنه كون أول مجموعة مسلحة تتلقى األوامر منه للقيام بأعمال      

عسـكرية ضـد االحتالل الصهيوني، إذ بدأت تلك المجموعة بمقارعة األعداء وضربه في              

 النشاط ال يمكن أن يحدث      العمق، ولكن العدو الصهيوني عن طريق مخابراته أدرك أن هذا         

إال من أناس إيمانهم قوي، وفكرهم عميق، فبدأت القوات العسكرية الصهيونية بعملية اعتقال             

بقيادة الجنرال اسحاق مردخاي، فطالت تلك االعتقاالت الشيخ اإلمام وحكم عليه ثالثة عشر             

قضى في السجن   عامـاً ثم خرج في تبادل األسرى مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إذ              

مـنها أحد عشر شهراً، ثم اعتقل الشيخ اإلمام مرة أخرى في بداية االنتفاضة األولى بتهمة                

، ثم حكم عليه بمدى الحياة، إال أنه خرج من          )حماس(ترأسـه للحركة الجهادية في فلسطين       

ت السجن في تبادل لألسرى مع المملكة األردنية الهاشمية، وذلك مقابل رجلين من المخابرا            

اإلسـرائيلية، اللذيـن حاوال قتل خالد مشعل في األردن عندما كان ممثالً للحركة اإلسالمية               

فـيها، وواصل الشيخ اإلمام جهاده في سبيل اهللا، ولم يتوقف يوماً ما ضد أعداء هذه األمة،                 

وذلـك مـن أجل استرجاع الكرامة والعزة ألبناء األمة العربية واإلسالمية على حد سواء،               

فشارك الشيخ الجليل فيها بكل عنفوان وبدأت العمليات        ) األقصى(االنتفاضة الثانية   فجـاءت   

االستشـهادية تهـز أعماق الكيان الصهيوني، وهرب الكثير منهم إلى أوروبا وأمريكا خوفاً              

على حياتهم، فبدأت شوارع تل أبيب فارغة من المارة، وأخذت الهجرة من حيث أتوا تزداد               

 العدو الصهيوني بأن هذا الشيخ الجليل هو الذي يقود هذه العمليات، فأخذ             شيئاً فشيئاً، فأحس  

المجلس المصغر للحكومة اإلسرائيلية قراراً باغتيال الشيخ القعيد أحمد ياسين، إذ أن شارون             

هـو نفسـه قد أشرف على عملية االغتيال هذه كما قالت إذاعة وتلفزيون العدو الصهيوني،              

، فاستشهد الشيخ   )األقصى(اغتيال الشيخ اإلمام سيوقف االنتفاضة      وذلـك اعـتقاداً منهم أن       

اإلمـام وهـو خارج من المسجد بعد صالة الفجر، فكانت هذه الشهادة أمنية للشيخ الجليل،                
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وكـان دائماً يقول اللهم احشرني مع األنبياء والشهداء والصديقين، فكان الشيخ الجليل يسعى            

 خارج من المسجد بعد صالة الفجر مباشرة، فانتقل إلى          إلـى الشهادة، فجاءته الشهادة وهو     

جـوار ربـه وغـاب عن األبصار، إال أن روحه باقية معنا، تحثنا على مواصلة المسيرة                 

أن استشهاد الشيخ   "والسـير على منهجه، واتباع خطاه، حيث أشار الدكتور أحمد بحر إلى             

ئل الفلسطينية المقاتلة، حيث   اإلمـام أحمـد ياسـين أدى إلى وحدة األمة وخاصة بين الفصا            

 ". ازدادت العمليات المشتركة ضد العدو الصهيوني بعد استشهاده

بأن الشيخ اإلمام رغم جهاده المعروف كان رحمه اهللا         "ويشـير الدكـتور نسـيم ياسين         

 ورغم  … فلقد عرفته شجاعاً ال يخاف الموت، بل ويطلب الشهادة في مواطنها           …يسعى للشهادة   

 له بالقتل، إال أنه خرج أكثر من مرة في المدة األخيرة، وعقد مؤتمراً صحفياً يرد  تهديـد شارون 

 …نحن طالب شهادة    : فـيه على شارون، وعندما كنت أفاتحه بأن ذلك خطر على حياتك يقول            

وأذكـر أن الشـيخ نام في بيتي قبل أيام من استشهاده، وطلب مني مذاكرة ما أعد اهللا للشهيد في                    

يا : تى بعد منتصف الليل ونحن نتذاكر هذا الموضوع، وفي آخر الجلسة قلت له الجـنة فجلست ح 

 !!. يا ولدي أنا ناوي من زمان: فقال)!! الشهادة(شيخ يبدو أنك ناوي 
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 :  شيخ قعيد قاد أمة-20

بعـد أن كان الشعب الفلسطيني يحس بمرارة الهزيمة، وأن ال مخلص لهم من هذا               

إلنسان والوطن، بدأ الشيخ اإلمام يغير هذه الفكرة، ويطرحها         العدو الصهيوني االستعماري ل   

في كل مجلس، محاوالً إعادة الثقة في نفوس أبناء هذا الشعب، فالمخلص من هذا الواقع هو                

الرجوع إلى اهللا سبحانه وتعالى، فاإلسالم هو الحل، وبدون ذلك ال يمكن أن تقوم لنا قائمة،                

األمان، وذلك بغرس المبادئ والقيم اإلسالمية في نفوس أبناء         فقاد الشيخ اإلمام األمة إلى بر       

هـذه األمـة، فبدأت األمة تتحرر من قيود الماضي وتنظر إلى الحاضر والمستقبل، فبدأت               

الفكـرة تتبلور في عقول الشباب المسلم وعامة الشعب الفلسطيني بأن الشعب الفلسطيني ال              

 نفسه، وتنظيم صفوفه وتسليح أفراده، إذ       يمكـن أن يحصـل على حقوقه إال باالعتماد على         

كانـت هناك فكرة متبلورة لدى عامة الشعب الفلسطيني بأن الدول العربية كثيرة العدد هي               

التـي سوف تعمل على تحرير الوطن المتالكها من العدد والقوة ما يهزم العدو الصهيوني،               

وإنشاء الحركة الجهادية في إذ أن هـذه الفكـرة قد تالشت تماماً مع ظهور التيار اإلسالمي         

بقيادة الشيخ الجليل أحمد ياسين، فبعد التوكل على اهللا سبحانه وتعالى           ) حمـاس (فلسـطين   

بـدأت طالئع المجاهدين تدك حصون األعداء وتوقع فيهم الخسائر الفادحة، فكانت الخسائر             

ر، هذا  م بكثي 1967التـي أوقعهـا المجاهدون في العدو الصهيوني تفوق خسائره في حرب             

فقـط في االنتفاضة األولى، وما أدراك ما حدث للعدو الصهيوني في االنتفاضة الثانية، التي        

 جريح لمدة ثالث سنوات     5000 قتيل على األقل وما يزيد عن        1500وصـلت خسائره إلى     

ونصـف، فعلى الرغم من أن الشيخ مقعد فكان العدو الصهيوني يؤمن بأن هذا الشيخ إذا ما                 

إنه سوف يهز كيانه ويفقد أمنه، فالكثير من قادة العدو الصهيوني قد صرحوا             حرك إصبعه ف  

بـأن الشـيخ اإلمام أحمد ياسين هو المحرك والقائد للعمليات الجهادية في فلسطين، فإذا لم                

يمـش هـذا الرجل ال يعني أن تأثيره في األمة وفي المجاهدين مجرد داعية فقط لإلسالم،                 

ـ        ة ومؤثراً في عناصرها، والدليل على ذلك عندما حاول العدو          وإنمـا اعتـبره قـائداً لألم

الصـهيوني إرغـام الشيخ اإلمام على عمل منشور في االنتفاضة األولى من أجل إيقافها،               

واتهمـوه بأنه إذا كتب هذا المنشور فإن االنتفاضة سوف تقف تماماً نظراً لقوة تأثير الشيخ                

شعب له، فعندما عرضوا عليه في السجن ذلك  اإلمـام على الشعب الفلسطيني، وحب هذا ال 

رفـض الشـيخ اإلمام رفضاً قاطعاً، وقال لهم أنا في السجن اآلن وليس لي أي تأثير على                  

الفصـائل الفلسـطينية وليس بيني وبينهم أي عالقة، ألنني كما تروني أنا محبوس عندكم،               

الرغم من أنه ال يحرك     ولكـن العـدو الصهيوني يعرف تماماً مكانة هذا الشيخ الجليل على             
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رجليه وال يديه، وإنما فقط يحرك أصابعه فقط، فقالوا له حرك فقط إصبع من أصابعك تحل  

المشكلة كلها، فنحن نرتاح وأنت أيضاً ترتاح، فالعملية ليست مربوطة فقط بقوة الجسم وإنما              

به الشيخ  بقـوة العـزيمة واإليمـان، ودرجة الصدق في القول والعمل، وهذا ما كان يتميز                

 . الجليل رحمه اهللا

 :إجابة السؤال الخامس

 .؟أدوار الشيخ اإلمام في إحياء األمة والمجتمع الفلسطينيما : س

هـناك الكثـير مـن األدوار التـي قام به الشيخ اإلمام أحمد ياسين في إنقاذ األمة والشعب                   : ج

 يتميز بالصالبة والقوة    الفلسـطيني من كبته، وتحسين مكانته بين األمم، حيث أنه أحيا جيالً           

في عقيدته وإيمانه، إذ أن الشعب الفلسطيني لم يشهد من قبل مثل هذا اإلقدام على االستشهاد                

في سبيل اهللا، فأعطى هذا الشيخ الرباني مثال للعالم بصفة عامة والمجتمع الفلسطيني بصفة              

ين الحنيف، فالتف حوله    خاصة بأن القوة ليس في الجسد وإنما القوة في اإليمان والتمسك بالد           

وذلك كما تبين بعد استشهاده     ،  أبـناء هذا  الشعب المغوار وأبناء األمتين العربية واإلسالمية         

كما ،  فكانت ردود األفعال القوية تدل على المكانة القيادية للشيخ اإلمام أحمد ياسين           ،  مباشرة

مما ،  لكثير من دول العالم   صـدرت الكثير من بيانات االستنكار المنددة بعملية اغتياله من ا          

بل أنهم ، يـدل علـى أن هـذا الشيخ كان رجالً حياً في نفوس الناس داخل الوطن وخارجه    

يكنون له كل محبة وتقدير واحترام لجهاده في سبيل اهللا، هذا فضال عن المساهمة الفعالة في  

يجة ومشتتين في األرض نت   ،  تغيـير المجـتمع الفلسـطيني من أناس ليس لهم هدف واضح           

اقـتالعهم مـن أرضـهم أو هجرتهم القسرية نتيجة االحتالل إلى أناس أصبح لهم أمل في                 

وأن هناك هدف ينبغي تحقيقه من خالل االلتفاف حول الحركة اإلسالمية في فلسطين             ،  الحياة

ومن أهم األدوار التي قام بها      ،  لطرد االحتالل الغاصب والتخلص من بني يهود قتلة األنبياء        

 :مام إلحياء األمة في فلسطين وخارجها ما يليالشيخ اإل

 :دوره العقائدي واإليماني -1

لـم يترك الشيخ اإلمام موقفا إال ذَكَّر الناس فيه بأن رسالتنا هي إرضاء اهللا تعالى                

والتمسك بالعقيدة اإلسالمية واإليمان باهللا ومالئكته ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره،            

خاص في المجتمع الفلسطيني يقولون بأن هذا الظلم الذي وقع علينا           إذ أن هـناك بعض األش     

األمر الذي قد يحبط الكثير من ضعاف ،  ألنـنا كـنا فـي بالدنا قبل الهجرة ظالمين ألنفسنا          
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فالعودة إلى اهللا   . إال أن الشيخ كان يؤكد أن ذلك هو من إرادة اهللا سبحانه وتعالى            ،  الـنفوس 

، فالذل يصبح عونا والكرامة والعزة تصبح صفتنا      ،  زائمناتعـالى تقـوي إيماننا وتشد من ع       

، فمثل هذه المواقف للشيخ اإلمام وغيرها تدل على أن هذا الرجل عقيدته صافية وإيمانه نقي              

يحب أن ينتشر الدين ويقوي النفوس توطئةً إلعداد الشباب إلى المرحلة القادمة، وهي الجهاد              

بل أخذت الدعوة اإلسالمية وفتا طويال حتى تم        ،  لسهلفي سبيل اهللا، فكان ذلك ليس باألمر ا       

وحّل مكانها مفاهيم   ،  تغيـير المفاهـيم واألفكـار البالية لدى بعض فئات الشعب الفلسطيني           

العقـيدة اإلسـالمية وكيفـية السـير علـى نهجها، اقتداء برسول اهللا صلى اهللا علية وسلم         

فهدى الناس إلى النور    ،  ح في الظلمات  وصـحابته الكرام، فهو أحيا األمة بعد أن كانت تسب         

فأصـبحوا يميزون بين الصواب والخطأ وبين الحالل والحرام وبين التضحية في سبيل اهللا              

وبيـن التضحية في سبيل قائد أو شخص معين مثل الهتافات التي نسمعها من بعض الناس                

يم إلى هتافات إيمانية    إال أن الشيخ الجليل عدل في هذه المفاه       " بالـروح بالدم نفديك يا فالن     "

غايتكم اهللا، قدوتكم الرسول، دستوركم القرآن،      "وذلك مثل   ،  تـدل على قوة العقيدة وسموها     

 ". سبيلكم الجهاد، أسما أمانيكم الموت في سبيل اهللا

 :  دوره االجتماعي-2

 : لقد اشتمل هذا الدور على المهام التالية     

في قطاع غزة والضفة الغربية بصورة مباشرة،       تقديـم العون والمساعدة لألسر الفقيرة        .1

وذلـك من خالل جمع األموال من األغنياء وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، ولذا قام              

الشـيخ اإلمـام بتكوين لجنة من األخوة تقوم بأعمال اإلغاثة في األحوال الطارئة التي               

 . يتعرض لها المجتمع الفلسطيني

في المجتمع الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بمساعدتهم على        تشكيل لجنة للمؤازرة للشباب      .2

الـزواج وتقديم العون المادي والمعنوي لهم، مما يبرهن على أن الشيخ اإلمام أراد أن               

حيث شكلت  . يحيـي روح الـتعاون والمشاركة والمواساة بين أفراد المجتمع الفلسطيني          

يريد أن يعمل سهرةً قبل أخذ فـرق للعمل المسرحي تقدم عروضاً إسالميةً لمن يتزوج و       

العروس، وهي عادة من عادات الزواج في المجتمع الفلسطيني، فحلت تلك المسرحيات            

اإلسـالمية محـل الراقصـات والمغنيات التي كانت تؤثر على الشباب وتثير رغبات              

لقـد قمت أنا شخصياً باالتفاق مع األخوة لعمل سهرة إسالمية تقدم   . االنحـراف لديهـم   
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إسالمية هادفة، حيث إنني لم أدفع أي مبلغ مقابل تلك العروض، بل إنني فقط              عروضـاً   

 . قدمت لألخوة عشاء بسيطاً احتراماً لهم

حـاول الشـيخ القضاء على بعض العادات السيئة في المجتمع الفلسطيني وخاصة تلك               .3

المناسـبات التـي يحـدث فيها اختالط بين الرجال والنساء، فأصبحت النساء في مكان               

منفصـل تمامـاً عن الرجال، بل أن العريس ال ينبغي أن يجلس مع العروس لمشاهدة                

النسـاء يرقصـن أمامه، فمنع العريس وما زال ذلك قائماً من الصمدة مع العروس إال                

لدقـائق معدودة لتلبيس العروس فقط، ومن هنا تم القضاء على عمليات االختالط داخل              

 . لفلسطيني بعامةاألسر الفلسطينية بخاصة والمجتمع ا

عمل رحالت للشباب والشابات إلى مناطق مختلفة في فلسطين، حيث كانت تشد الرحال              .4

إلـى المسجد األقصى للصالة ثم الذهاب إلى المدن الفلسطينية لتثقيف الشباب والشابات             

وتعـريفهم بأبناء وطنهم واآلثار اإلسالمية العريقة في تلك المدن، حيث إنني قد خرجت              

 مع الشيخ اإلمام إلى القدس وإلى الجليل األعلى، حيث كان األخ األستاذ محمد              برحلتين

نوفـل وهـو أسـتاذي فـي اللغة العربية، كان في تلك الرحالت مرشداً يقوم بتوضيح                 

األحـداث التاريخـية واإلسالمية في كل منطقة نزورها، إذ أننا ذهبنا إلى بحيرة طبريا               

، ومن أهم المعالم التي أمكننا مشاهدتها جامع        والجلـيل األعلـى وحـيفا وعكا وغيرها       

الجزار في عكا، وأسوار نابليون على شاطئ البحر، وكانت تلك الرحالت مجانية يقدمها             

الشـيخ اإلمـام ألبـناء ا لمجتمع ألحياء التواصل بين أفراد المجتمع الواحد، ومن أهم                

وجدنا هنا من يستقبلنا    المواقـف المؤثرة في تلك الرحالت زيارتنا إلى كفر قاسم حيث            

مـن الشـباب المسلم وعلى رأسهم الشيخ عبداهللا نمر درويش، حيث وجدنا هناك نشاطاً    

، مما يدل على اتساع دائرة الحركة       )في نهاية عقد السبعينيات   (عظيماً للحركة اإلسالمية    

 . اإلسالمية من قطاع  غزة إلى الضفة الغربية، ومن ثم إلى خارج الوطن

أهيل المرأة المسلمة، وذلك من خالل بناء مركز لتأهيل الفتيات لجعلهن           عمـل لجـان لت     .5

قـادرات على االندماج في الحياة الزوجية وتحسين مهاراتهن في القيام بالمهام المنزلية،       

والقيام بواجباتهن الدينية تجاه أزواجهن، هذا فضالً عن إنشاء مركز للتطريز والخياطة            

عمل نماذج من األلبسة اإلسالمية يتم عرضها خالل        لتعلـيم الفتـيات فـن التفصـيل و        

األمر الذي ساعد على انتشار     . معـارض تقـام للزي اإلسالمي وتباع بأسعار رخيصة        

ظاهـرة االحتشام في المجتمع الفلسطيني، فظهر الجلباب كنموذج جيد للمرأة، فهو يستر       

 . المرأة ويتمشى مع التعاليم اإلسالمية
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جتماعي في كل مناطق قطاع غزة، حيث كانت تقوم تلك اللجان           إنشاء لجان لإلصالح اال    .6

بمهـام إصالح ذات البين، وفصل النزاعات بين الناس، وحسم نقاط االختالف، وإعطاء             

كـل ذي حق حقه، وذلك من أجل جعل المجتمع الفلسطيني لحمة واحدة، يسوده االتفاق               

من المجتمعات العائلية، يعتمد    واالنسـجام والوحدة والتعاون، إذ يعد المجتمع الفلسطيني         

أفـراده علـى حجـم األسرة أو العائلة في الحصول على حقوقهم، ولذا فإن الحادثة في      

المجـتمع لها جانبان األول يتعلق بحقوق الدولة أو السلطة والثانية يتعلق بحقوق األسرة              

أو الشرطة  أو العائلـة، فال يعني أن تنازل العائلة أو األسرة عن حقهم بأن حق السلطة                

فمن هذا المنطلق حاول الشيخ اإلمام إلغاء القضاء بين الناس          . سيتم التنازل عنه والعكس   

بالعـرف، وإحالل القضاء بالشرع محله، وإن كان هناك بعض نقاط االلتقاء بين العرف   

إال أن الشيخ اإلمام أراد أن يحكم بالشرع ليغرس مفهوم التصالح اإلسالمي            . والشـرع 

 . وااللتزام بشرع اهللا واالحتكام بآياته وسنة نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلمبين الناس، 

بناء عالقات خارجية تقوم على المودة والتعاون واالتفاق في المفاهيم واألسس، ولذا فإن              .7

هذه العالقات بقيت متينة بين المجتمع الفلسطيني والدول األخرى، ولتعزيز هذه العالقات           

مد ياسين بعد خروجه من السجن مباشرة بزيارة األردن وقطر          قـام الشـيخ اإلمـام أح      

والمملكـة العربـية السـعودية واإلمـارات وإيران وسوريا وغيرها، حيث كان يعتقد              

الكثيرون أن الشيخ اإلمام هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك لما القاه             

 واضحة على محبة هذه الشعوب      من حفاوة وتكريم من شعوب تلك الدول، مما يدل داللة         

 . لهذا الرجل، وتقديرهم إياه
 
 :  دوره التعليمي-3

 : ونلخص تلك المهام في النقاط التالية     

دوره فـي تعليم الجيل األول من الشباب الفلسطيني عندما كان مدرساً، فغرس المبادئ               .1

لتي كان يدرس   والعقـيدة اإلسـالمية في نفوس الرعيل األول من الشباب في المدرسة ا            

فـيها إلعطائهم دروس دينية في مسجد الشاطئ الغربي ثم الشمالي، فكان هو المؤسس              

األول لحـركة اإلخـوان المسلمين في فلسطين، والتي أصبحت بعد ذلك حركة جهادية              

 . مقاومة ممثلة في كتائب عز الدين القسام

، حيث كانت   )ر الشاطئ شمال معسك (دوره في بناء الجمعية اإلسالمية في منطقة المشتل          .2

الجمعـية تقـوم بمهـام إعـداد الشـباب والشابات في بعض الجوانب المفيدة للمجتمع                
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الفلسطيني، ومن أهمها التدريب على الخياطة والتفصيل، وعمل بعض النماذج واألشكال           

بالـتطريز، عمـل بعـض المالبـس اإلسالمية، تدريب الشباب على الصبر واكتساب              

سابقات في الجري والسباحة وغيرهما، ثم أنشأ المجمع اإلسالمي         المهارات، مثل عمل م   

في منطقة جورة الشمس، وأطلق هذا االسم على هذه المؤسسة ألنها اشتملت على العديد              

مـن المراكـز التعليمية منها مركز لتأهيل الشابات المسلمات، مركز لرياض األطفال،             

 . مدرسة ابتدائية لتعليم األطفال، وغيرها

 الجامعـة اإلسالمية بغزة، حيث ساهم الشيخ اإلمام بصورة مباشرة في بناء تلك              إنشـاء  .3

الجامعـة، بـل أنـه كان هو المسئول عنها حتى استشهاده، فكان دائماً يسعى إلى حل                 

مشـكالت تلك المؤسسة أوالً بأول، وذلك نظراً لطمع الكثير من األحزاب السياسية في              

دارتها، إال أن الشيخ اإلمام كان فطناً لذلك، فعالج         السـيطرة عليها من خالل التحكم في إ       

 . األمور بذكاء وحكمة

إنشاء المكتبات اإلسالمية وذلك لتعليم الشباب أمور دينهم وإكسابهم القدرة على التحدث             .4

والخطابة والتعامل مع الناس، وذلك لبناء الشخصية المسلمة التي تعد قدوة في تحركاتها             

 التي تؤكد لنا أن الشيخ اإلمام كان يحب الكتب ويحافظ           وتصـرفاتها، ومـن المواقـف     

عن الشيخ اإلمام عندما زاره في  ) أبو أنس (علـيها، مـا ذكره األستاذ محمود الرنتيسي         

فسأل الشيخ اإلمام عن    . منزله، إذ أن األستاذ محمود وجد مكتبة الشيخ فارغة من الكتب          

آخر، فقال له األستاذ محمود، يا شيخنا  ذلـك، فقال له الشيخ اإلمام لقد نقلتها إلى مكان   

الفاضل أنت تخاف على الكتب من قصف الطائرات اإلسرائيلية وال تخاف على نفسك،             

قال له الشيخ اإلمام، نحن نسعى إلى الشهادة سعياً، أما الكتب فقد ال تحصل عليها، وهي  

 ويحب أن ينشره    مفـيدة للشباب، فهذا الموقف يدل على أن الشيخ اإلمام كان يقدر العلم            

 . ويحث على طلبه

اإلشراف على جمعيات الصالح اإلسالمية المنتشرة في قطاع غزة، وهي جمعيات تقدم             .5

خدمـات تعليمـية من رياض األطفال إلى المرحلة اإلعدادية، وخاصة لألطفال األيتام،             

 يوماً  حيث تقدم هذه الجمعيات المأكل والمشرب للطلبة داخل المدرسة، ويتم التعليم فيها           

كـامالً، ويـتدرب الطالب على أحدث التقنيات ليصبح قادراً على مواكبة التقدم العلمي،              

 . ويتم تدريس هؤالء الطلبة من قبل معلمين أكفاء منتقين للقيام بهذه المهمة
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 :  دوره السياسي-4

بـدأت الحـركة اإلسالمية في قطاع غزة بنشر الدين اإلسالمي باستخدام أساليب             

دعوة اإلسالمية، منها أسلوب القصة،   والمثال، والحكمة، والحوار، وغيرها، إذ أن             متنوعة لل 

تلـك المـرحلة تتطلـب توفير النواة الصلبة من الشباب المسلم الذي يستطيع أن يحافظ على                 

عقيدته ويدافع عنها بقوة، حيث ُأتُِهم الشيخ اإلمام آنذاك بأن الحركة اإلسالمية هي حركة دينية               

بطة بالواقع الفلسطيني وما يدور فيه من سياسات، إال أن الشيخ اإلمام ال يريد أن               وغـير مرت  

يستعجل األمور قبل أن يبني اإلنسان المسلم المؤمن باهللا واليوم اآلخر، فبعد تيقن الشيخ اإلمام               

مـن تكوين النواة الصلبة من الشباب المسلم، انتقلت الحركة اإلسالمية من مرحلة الدعوة إلى               

لة الديـن السياسـي، فـبدأت بتناول األمور السياسية والحكم عليها من خالل المنظور           مـرح 

اإلسـالمي، وكانـت هـناك تصريحات كثيرة للشيخ اإلمام تتعلق بهذا المنظور، فبدأ الشعب               

الفلسطيني يحس أن الحركة اإلسالمية هي حركة مقاومة ال تقبل بالحلول السياسية التي يكون              

قوق، بل أن الشيخ اإلمام وقف شامخاً أمام المؤامرات والحلول الهزيلة، إذ            فيها تنازل عن الح   

كان يقول دائماً أن أرض فلسطين هي أرض وقف وال يمكن ألحد أن يتنازل عن شبر أرض                 

فكان منظوره السياسي هو طرد اليهود إلى البالد التي جاءوا منها وينبغي تحرير كل              . مـنها 

 . ستعماري لألرض والشعبفلسطين من براثن االحتالل اال

فكان هناك نشاط واضح للشيخ اإلمام في الصحافة المحلية والعالمية، وكانت تصريحاته            

يخـاف مـنها العدو الصهيوني، ألنه يرى أنها صادقة، وعندما يقول الشيخ اإلمام شيئاً فإن ذلك                 

دما كان يصرح تصريحاً ما     سيتم حتماً، ولهذا كان يعد الشيخ اإلمام سياسياً من الطراز األول، فعن           

تـنقله جميع محطات التلفزة والصحف والمجالت ونشرات األخبار، األمر الذي يدل على أهمية              

ومكانـة الشـيخ بالنسـبة للعالم وقوة تأثيره في الشارع الفلسطيني وفي القضية الفلسطينية بصفة           

ح الشيخ اإلمام بأن الرد     عندما يقوم العدو الصهيوني باغتيال أحد القادة، يصر       : خاصـة، فمـثالً   

سـيأتي قريـباً جداً وقوياً، فيبقى العدو الصهيوني في رعب وانتظار ألنه يأخذ تصريحات الشيخ                

اإلمـام في هذا المجال محمل الجد، بل أن الشعب الفلسطيني بأكمله ينظر إلى تصريحات الشيخ                

أمين، فعندما استشهد الدكتور    اإلمـام بجدية وصدق، فعندما يقول الشيخ اإلمام شيئاً، فإنه صادق و           

إبراهيم المقادمة رحمه اهللا، صرح الشيخ اإلمام بأن االنتقام قادم ال محالة، فكان الرد على اغتيال                

الدكـتور إبراهيم المقادمة مزلزالً، إذ نفذت العديد من العمليات انتقاماً لروح الشهيد الدكتور، ولذا               

حات الشيخ اإلمام ألنها فعالً تصف ما سوف يحدث         فـإن العدو الصهيوني دائماً يخاف من تصري       
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لهـم فـي المستقبل، وأنها أقوال صادقة وصحيحة، فعندما يقول الشيخ اإلمام فإنه يفعل، فتكونت                

 . معادلة الرعب ألول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية

 :  دوره الجهادي-5

م وهي  1987منذ تأسيسها عام    ) سحما(قاد الشيخ اإلمام حركة المقاومة اٍإلسالمية                 

حركة هدفها األساسي تحرير األرض من دنس يهود، إذ أنه كان أول قائد لمجموعة عسكرية               

م، ومن أهم اإلنجازات خطف بعض      1948هاجمـت أهداف إسرائيلية عسكرية داخل أراضي        

ن من  العسـكريين اإلسـرائيليين كأسرى إلجراء تبادل مع العدو الصهيوني إلخراج المجاهدي           

السـجون فكانت هذه العملية ناجحة بكل المقاييس، ولكن تعاون بعض األطراف أفشل عملية              

التـبادل، إذ قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتسليم جثث اإلسرائيليين بدون مقابل، إذ حدث              

هـذا السيناريو نفسه في انتفاضة األقصى عندما تم تدمير دبابة إسرائيلية من نوع مركافا في                

ـ  نطقة الزيتون، واالستيالء على جثث من بداخلها، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتسليم            م

تلـك الجثـث بدون مقابل، فالجهاد عند الشيخ اإلمام ليس مقصوراً فقط على جهاد النفس من                 

الشـهوات والملـذات، وإنمـا أيضـاً مقاتلة العدو بشتى األساليب ومقارعته واالستفادة من               

 الحصول على معادلة العين بالعين، والسن بالسن حتى يعي اليهود أنهم أمام     اإلنجـازات فـي   

حـركة إسالمية مقاومة عنيدة ال تقبل التساوم ويدها طويلة تستطيع أن تصل إلى أي بقعة في                 

بقيادة الشيخ اإلمام حركة لها     ) حماس(فلسـطين المحتلة، فأصبحت حركة المقاومة اإلسالمية        

دما تحدث عملية استشهادية ناجحة يفرح جميع الناس بل أن العالم العربي         وزنها في العالم، فعن   

واإلسالمي يقدر هذه العمليات الجريئة التي تدل على تصميم الحركة اإلسالمية المقاومة على             

تحرير األرض مهما كلف الثمن، فظلت العمليات العسكرية متواصلة على الرغم من أن العالم              

بدون ) األقصى(فلسطينية تريد إنهاء االنتفاضة الفلسطينية الثانية       العربـي وبعض األطراف ال    

مقـابل أيضاً، إال أن حركة المقاومة اإلسالمية بقيادة الشيخ اإلمام رفضت ذلك واستمرت في               

ضـرب العـدو الصهيوني وعمل أنفاق إلدخال أسلحة للمقاومة عن طريق مصر، بل تعدت               

حة المختلفة من أهمها صواريخ القسام التي تدك        الحـركة ذلـك إذ أنهـا قامت بتصنيع األسل         

حصون العدو الصهيوني ومستوطناته، والتي عجزت الدول العربية مجتمعة على تصنيع مثل            

هـذه الصـواريخ، بـل أن تصنيع مثل هذه الصواريخ أخاف بعض الدول العربية المجاورة،      

اومة في ضرب أهداف    وذلـك علـى اعتبار أن تلك الصواريخ يمكن أن تستخدم من قبل المق             

معينة، ولذا فإن الشيخ اإلمام قد تعرض إلى انتقادات حادة من بعض األطراف وأنا أذكر ذلك                
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عـندما جـاء الشـيخ اإلمام ليحضر عقد قران نجل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في مسجد                 

ير الـتقوى في حي الشيخ رضوان، حيث جاء السفير المصري وتحدث الشيخ اإلمام أمام السف              

المصـري والجمـع الهائل من الناس الذين جاءوا لحضور عقد القران، إذ أنه أشار بصورة                

واضـحة أن الصواريخ ال يمكن أن تساعد على احتالل أرض، وإنما تساعد في إقرار معادلة                

الرعب، فالصواريخ التي كان يطلقها حزب اهللا في لبنان لمدة عشرين عاماً لم تصب إال اثنين                

اينة، إال أنها كانت مؤثرة على نفسية المستوطنين، مما أدى  إلى اتخاذ قرار              فقـط مـن الصه    

ومن هذا المنطلق يسمى الشيخ اإلمام بشيخ       . لالنسحاب من جنوب لبنان لخطر هذه الصواريخ      

االنتفاضـتين، حيـث أنه فجر االنتفاضة األولى، وأصر على االستمرار في االنتفاضة الثانية              

ض األحزاب في الشارع الفلسطيني عن المقاومة، والمناداة بعدم         علـى الـرغم من تخلي بع      

 . عسكرة االنتفاضة، فكان يقول دائماً إننا واهللا ال نترك الجهاد ما دمنا قادرين على أداء ذلك

 : دوره في بناء المراكز الصحية-6

لقـد كانـت نظرة الشيخ اإلمام بعيدة المدى، وخاصة في بناء المجتمع الفلسطيني              

ئم علـى المؤسسـات، فأنشـأ جمعية الصالح اإلسالمية التي تشرف على مجموعة من               القـا 

المستوصفات المتقدمة في أدائها ومعداتها، فانتشرت مستوصفات الصالح اإلسالمية في جميع           

مـناطق قطـاع غـزة، وذلـك لخدمـة الشـعب الفلسطيني بأسعار رمزية، إذ أنشأت تلك                  

 العالج في العيادات الخاصة، حيث ال يستطيع عامة         المستوصـفات نظراً الرتفاع سعر تذكرة     

الـناس مـن دفـع مـبالغ كبيرة عندما يحتاجون إلى عمل صور أشعة، أو شراء عالج من                   

الصـيدليات، أو عمـل عملـيات معينة خاصة، كما أن وجود تأمين صحي لمن ال يعمل في                  

لشيخ اإلمام آنذاك إلى    مؤسسة حكومية أو غيرها يكلف الشخص مبالغ طائلة، األمر الذي دفع ا           

التفكير في عمل مستوصفات صحية تساعد الناس كل في منطقته على العالج بسعر منخفض              

 شيقل فقط، في حين أن تذكرة العالج في         5جـداً، إذا أن تذكر العالج في تلك المستوصفات          

  شيقل، وهذا باإلضافة إلى وجود صيدليات داخل تلك المستوصفات         30العـيادات الخارجـية     

تـوزع أحـياناً فيها العالج مجاناً أو بتكاليف زهيدة، فكل هذه الجهود تدل على مدى مساهمة                 

الشـيخ اإلمام في المحافظة على األمة، حتى تستطيع أن تحيا حياة مطمئنة على نفسها جسدياً                

، فالعقل السليم في الجسد السليم، فال يمكن لإلنسان أن يعطي اآلخرين إذا كان معتالً             . وعقلـياً 

 . فاإلنسان القوي األمين هو الذي فيه الخير لإلسالم واألمة
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 :  دوره في المجال الرياضي-7

لقد أسهم الشيخ اإلمام إسهاماً كبيراً في عمليات التربية الجهادية عندما كان مدرساً             "

وذلـك من خالل استقطاب الطالب وتوجيههم إلى المسجد، ثم بدأ يعد في كل مسجد مجموعة                

 تمـارس نشاطها الرياضي والثقافي من خالل حلقات الدروس واالجتماعات           مـن الطـالب   

أحمد بن يوسف، بدون،    " (والمسابقات الرياضية والرحالت التي كان يقيمها الشيخ ومساعدوه       

كما لوحظ أن األنشطة الرياضية لشباب المساجد في بداية األمر كانت محدودة، فقام             ) 16ص  

القدم في شمال معسكر الشاطئ في منطقة المشتل، حيث كانت          الشيخ اإلمام بعمل ملعب لكرة      

تمـارس فيه أنواع متعددة من الرياضة لشباب المساجد في ذلك المعسكر، وبدأت فكرة إعداد               

الشـباب جسـمياً وعقلياً من تلك الفترة حيث لم تقتصر األنشطة الرياضية على ممارسة كرة                

رات وكتابة المجالت في كل مسجد من مساجد        القـدم والسـباحة، وإنما تعدت إلى إعداد النش        

القطـاع، كما توسعت الحركة الرياضية لشباب المساجد من خالل التخطيط المسبق عند بناء              

أي مسـجد بـأن يكـون هناك أرض للمسجد يمكن أن يمارس الشباب المسلم الرياضة التي                 

حظ أن هناك بعض    يـريدونها، وذلـك من أجل الترفيه عن النفس وإعدادهم للمستقبل، بل لو            

المسـاجد توجـد فيها طابق خاص لممارسة األنشطة الجسدية، أو العقلية، هذا فضالً عن أن                

الشـيخ اإلمام قد أنشأ عدة نوادي لممارسة األنشطة الرياضية، ومن أهمها النادي ا لرياضي               

م الخـاص بالجمعية اإلسالمية، والذي كان من مسئولية مجموعة من األخوة األجالء، حيث ت             

إنشـاء فـريق لكـرة القدم في معسكر الشاطئ لعب مع عدة نوادي في قطاع غزة والضفة                  

الغربـية، إذ إنني قد كنت أحد الالعبين في ذلك الفريق، فقد لعبنا مع نادي األهلي ونادي غزة   

الرياضي في ملعب اليرموك، وقد أثبت هذا الفريق جدارته أمام هذه النوادي العريقة، مما يدل               

ـ    ان الشباب آنذاك وتصميمهم على إثبات أنفسهم وتحقيق الفوز للجمعية اإلسالمية،           علـى إيم

 . وذلك تعبيراً عن قوة إيمانهم ودينهم، وأن من يتمسك بدينه فإن اهللا سبحانه وتعالى حسبه

ثـم بعد ذلك توسعت الجمعية اإلسالمية، وبدأت تنشئ عدة فرق رياضية أصبحت تابعة              

إذ نشط النادي التابع للمجمع اإلسالمي نشاطاً       "منطقة جورة الشمس،    إلـى المجمع اإلسالمي في      

 :  ممتازاً، فأسست أربع فرق وهي كما يلي

  . فريق كرة الطائرة-ب    فريق كرة القدم-أ

 .  فريق ألعاب القوى-د  .  فريق تنس الطاولة-ج

غربية وخاصة  وقد فاز فريق المجمع لكرة القدم على أقوى الفرق الرياضية في الضفة ال             

فـريق جمعـية الشبان المسيحية، وقد حاز العبوه على مراكز متقدمة في مسابقات مختلفة مثل                
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سباق الدراجات وسباق الضاحية، كما أشرفت اللجنة المسئولة عن النادي الرياضي التابع للمجمع             

ة اإلسـالمي علـى النشـاطات الكشـفية والمعسكرات  الصيفية والرحالت وغيرها من األنشط              

الرياضية التي كان هدفها إعداد النشء إعداداً جسمياً وعقلياً، وذلك انطالقاً من الشعار الذي رفعه               

الشيخ اإلمام بأن العقل السليم في الجسم السليم، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن                 

 ) 74 – 73، 1991عدوان، " (الضعيف، وفي كل خير

 أن الشيخ اإلمام قد أسهم إسهاماً عظيماً في إحياء األمة           فمـن المـنطلق السابق نالحظ     

وتدريـبها من أجل إعدادها للمستقبل الذي فيه عزة وكرامة للمجاهدين الصابرين والقادرين على              

 .إعالء كلمة اهللا وتحرير األرض واإلنسان

 :إجابة السؤال السادس

  .؟ بصمات الشيخ اإلمام في إحياء األمةما األدلة على: س

 : من أهم الشواهد واألدلة على أن الشيخ اإلمام قد أحيا األمة ما يلي: ج

اإلنجـازات التي تم ذكرها سابقاً تعد دليالً واضحاً على سعي الشيخ اإلمام إلحياء األمة                -1

فـي جمـيع الجوانـب العقائدية والعلمية والسياسية واالجتماعية والصحية والرياضية            

 جلَّ جهده في بناء مؤسسات تشهد له بأنه زعيم روحي  وغيرها، إذ أن الشيخ اإلمام بذل

قـاد األمـة نحو بر األمان، وطور من البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، وخاصة فيما               

يـتعلق بمؤسسـات التعلـيم العالي، إذ أنه دافع بقوة من أجل تأسيس الجامعة اإلسالمية         

 مستواه الجامعات العربية من حيث      بغزة، والتي تعد اآلن صرحاً علمياً وأكاديمياً فاق في        

مسـتوى الجـودة الشاملة في جميع الجوانب العلمية واألكاديمية والتكنولوجية واإلدارية            

 )133 – 103شاهد على العصر، ص : انظر كتاب(لمزيد من االطالع . وغيرها

 عـند استشهاد الشيخ  اإلمام خرج الشعب الفلسطيني بأكمله إلى الشوارع غاضباً ومندداً              -2

بعملـية االغتـيال الجـبانة، فجابت المسيرات األراضي الفلسطينية المحتلة جمعيها في             

القطـاع والضفة الغربية، كما أن المسيرات الجماهيرية خرجت في جميع الدول العربية             

واإلسالمية واألوربية حتى في الواليات المتحدة األمريكية، تعبر جميعها عن مكانة هذا            

ه وموقعه في قلوبهم، فبدأ العدو الصهيوني يرتاب من مكانة هذا           الشـيخ الشـهيد وأهميت    

الرجل وقوة فكرته وأهمية مكانته بين شعوب العالم، إذ أن العدو الصهيوني أعلن آنذاك              

حالـة الطـوارئ القصوى بين أفراد جيشه وأقفل جميع المعابر وأغلق الضفة والقطاع              

 خوفاً من الرد السريع الذي سيكون       حـتى يصبح قادراً على السيطرة على تلك المناطق        
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مزلـزالً كما قال العديد من قادة حماس ذلك، فلم يتوقع شارون الذي أشرف على عملية                

االغتـيال ردود الفعـل المخيفة وال النتائج التي سوف تحدث بعد ارتكاب هذه الجريمة،           

وح التضحية  فكل ذلك يدل على أن الشيخ أحيا األمة بل أن استشهاده أيقظها ودب فيها ر              

 . في سبيل اهللا

ردود الفعـل الدولـية والعربـية حول عملية اغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة                -3

، إذ كانت تلك الردود قوية تهاجم العدو الصهيوني ألول          )حماس(المقاومـة اإلسـالمية     

 مرة، خاصة أن الشيخ اإلمام ليس مقاتالً يحمل بندقية، بل أنه إنسان مقعد ال يستطيع أن               

يتحرك من مكان إلى آخر إال بمساعدة اآلخرين، فجاءت ردود فعل الدول العربية متمثلة            

برؤسـاء تلك الدول أحياناً وبوزراء خارجية تلك الدول أحياناً أخرى، كما أن الواليات              

المتحدة األمريكية واليابان واستراليا وبريطانيا وفرنسا والدنمرك وروسيا وبولندا وألمانيا          

تحاد األوربي ووزير خارجية لكسمبرج وغيرها من الدول األجنبية جميعها          وممـثل اال  

األمر الذي يعطينا دليالً على حنكة الشيخ اإلمام في سياسته          . نـددت بعملـية االغتـيال     

وقدرته على التعامل مع المواقف العالمية بمهارة واقتدار، كما أن هذه الردود لم تأِت من               

الشيخ اإلمام في تشييد مؤسسات الشعب الفلسطيني       فـراغ وإنمـا جاءت بسبب بصمات        

. والمسـاهمة العظـيمة في خدمة أفراد المجتمع الفلسطيني حتى يحيا حياة عزة وكرامة             

 ). المركز الفلسطيني لإلعالم على اإلنترنت: لمزيد من اإلطالع أنظر(

 الجلل  عمـل دور للعزاء للشيخ اإلمام أحمد ياسين في جميع دول العالم، وذلك للمصاب              -4

الذي كان مؤثراً في نفوس شعوب العالم، فتم فتح عزاء للشيخ اإلمام في ملعب اليرموك               

افة الجمع، إذ شارك في العزاء مئات األلوف من         بمديـنة غـزة وذلك لتزاحم الناس وكث       

أبناء الشعب الفلسطيني، لكن العزاء أصبح عرساً للشيخ اإلمام الذي سعى دائماً إلى نيل              

قـد نالها بإذنه تعالى، كما أنه تم فتح دور للعزاء في كل من مصر واألردن                الشـهادة و  

وسوريا والعراق ولبنان والسعودية والكويت واإلمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان          

وإيـران والباكسـتان وأندونيسـيا وفرنسـا والسويد والدنمرك وألمانيا وبريطانيا حتى             

ارت جمعيات حقوق اإلنسان الدولية والعربية بأن       كما أش "الواليـات المتحدة األمريكية،     

اغتـيال الشـيخ اإلمـام هي عملية تنافي اتفاقيات جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء               

الحـرب، وأن إسرائيل هي التي توسع دائرة العنف في الشرق األوسط، وهي المسئولة              

وعلى ). 31م،  2004اليافاوي،  " (عـن النتائج التي سوف تترتب عن مثل هذه العمليات         

هـذا فـإن فـتح دور للعزاء في معظم دول العالم وتنديد المنظمات األهلية والحكومية                
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بجـريمة االغتـيال يـدل على اتساع دائرة الحركة اإلسالمية في فلسطين وأهميتها في               

معظـم دول العالم، وذلك ممثلة بالشيخ اإلمام رحمه اهللا، إذ أن سمعته ومكانته كان لهما                

في نفوس البشر واإلنسانية، فالشيخ اإلمام ليس رجالً للفلسطينيين فقط، وإنما هو            أثـراً   

رجـل روحي لجميع المسلمين في العالم، ولإلنسانية جمعاء، والدليل على ذلك كما ذكر              

أن تأثـير الشيخ كان ليس فقط على المسلمين، وإنما كان على            "الدكـتور أحمـد بحـر       

يرك ميشيل صباح للعزاء في الشيخ اإلمام أحمد        المسـيحيين أيضـاً، حيـث جاء البطر       

 ".ياسين، إذ أنه قال أن الشيخ اإلمام هو أخ لنا وهو شهيد األمة

 :توصيات البحث ومقترحاته

 : في ضوء مما سبق يوصي الباحث ببعض المقترحات كما يلي

أجل االسـتمرار على نهج الشيخ اإلمام أحمد ياسين في إحياء األمة، وبذل كل الجهود من                 -1

خدمـتها فـي المجاالت المختلفة السياسية والعلمية والثقافية واالجتماعية والعقائدية، وذلك            

 . لخلق جيل يحمل الرسالة ويكون أميناً عليها ويدافع عنها في كل زمان ومكان

بـذل الجهـود لتوسيع قاعدة الحركة اإلسالمية في فلسطين من خالل إعداد العدة للمستقبل                -2

اضح في ظل األوضاع العربية والدولية الراهنة، إذ يتطلب ذلك استخدام           الـذي يبدو غير و    

أسـاليب متنوعة في إعداد الشباب ودمجهم تحت لواء ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا،                 

 . ومحاولة توعيتهم بأمور دينهم وبالظروف المحيطة بهم وكيفية التغلب عليها

ل ليس بالجسد وإنما بقوة اإليمان باهللا سبحانه        تعـريف الشـباب الفلسـطيني بأن قوة الرجا         -3

وتعالى، إذ أن الشيخ اإلمام كقدوة لم يكن مقاتالً في الميدان، وإنما هو مخططاً وسياسياً من                

الطـراز األول، فالقـتال ال يعني فقط النزول إلى ميدان المعركة دائماً، األخطر منه كيفية                

 . إدارتها

عف الحركة اإلسالمية في فلسطين ولم يحد من حركة         إن استشـهاد الشـيخ اإلمـام لم يض         -4

، بل أن استشهاده كان دافعاً للناس من أجل القيام بعمليات ضد         )حماس(المقاومـة اإلسالمية    

أعداء األمة، بل شجعهم على االستشهاد في سبيل اهللا، وأن ذلك نذير شؤم على أعداء األمة                

 . وإحياء للنفوس المؤمنة باهللا سبحانه وتعالى

تدريـب الشباب الفلسطيني على المبادئ التي عاش من أجلها الشيخ اإلمام رحمه اهللا، وهي                -5

تلـك المبادئ والقيم التي تحيي األمة وتعيد مجدها وتاريخها، وذلك اقتداء برسول اهللا صلى               

اهللا علـيه وسلم وأصحابه وأنصاره، الذين دافعوا عن هذا الدين بكل ما يملكون، فهم قدموا                
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والنفـيس إلحقاق الحق وإزهاق الباطل فخاضوا المعارك ضد أعداء األمة، فوجدوا        الـنفس   

 . عزتهم وكرامتهم بهذا الجهاد

إن استشـهاد الشـيخ اإلمام قد أحيا األمة وجعلها تفيق من غفلتها، فالكثير من الناس سألوا                  -6

القدرة على  أنفسـهم كيف كان هذا الشيخ يقاتل أعداء األمة وهو رجٌل قعيد، أما نحن نملك                

الحركة والجري والقتال ولم نفعل ذلك؟ ولذا نوصي بأن يتم تدريس سيرة الشيخ اإلمام أحمد               

ياسـين كمساق في الجامعة اإلسالمية على األقل، إن لم يكن لجميع مراحل التعليم األساسي               

أيضـاً، وذلـك نظـراً للصفحات المضيئة التي يمكن أن يستفيد منها الشباب الفلسطيني في         

 . لدعوة والجهادا

عمـل دراسات مستفيضة عن شخصية الشيخ اإلمام أحمد ياسين للتعرف على أهم المالمح               -7

والصـفات التـي يمكن للمسلم أن يقتدي بها، وأنماط السلوك المرغوب فيه، حتى يستطيع               

 . الشباب الفلسطيني التعلم من تلك الصفات والخصائص في حياتهم اليومية

 أساليب الشيخ اإلمام في الدعوة إلى اهللا سبحانه وتعالى، وذلك من            عمل دراسات ميدانية عن    -8

خـالل تحليل كتاباته، وتناول أقواله وأعماله بالدراسة والتفحص، إذ أن الشيخ اإلمام يمتلك              

 . من تلك األساليب ما لم يملكه اآلخرون، وهذا كان واضحاً من خالل تأثيره في األمة
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 مراجع ومصادر البحث

 
  الكريمالقرآن .)1(

 .25 بيروت، دار الكتاب العربي، ص "رياض الصالحين") 1973(أبي زكريا النووي،  .)2(

مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين في برنامج شاهد على العصر          ") بدون(الجزيرة الفضائية    .)3(

 ). كتاب( قطر، الدوحة "أجراها األستاذ أحمد منصور

صفحات من حياته   : نشـيخ المجاهدين الشهيد أحمد ياسي     ") 2004(الرقـب، صـالح      .)4(

 .  الطبعة األولى، غزة فلسطين، الجامعة اإلسالمية"ودعوته وجهاده

مقابلة خاصة للشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة       ") بدون(المركـز الفلسـطيني لإلعالم       .)5(

 .  موقع المركز على شبكة اإلنترنت"حماس

ة أحمد ياسين، عظمة العطاء وروع    : الشـيخ المجـاهد   ") 2004(الـيافاوي، محمـد      .)6(

 .  الطبعة  األولى، القدس فلسطين، دار اإلباء النشر والتوزيع"الشهادة

 المركز  " الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي    –أحمد ياسين   ) "بدون(بـن يوسف، أحمد      .)7(

 .  فلسطين–العالمي للبحوث والدراسات 

 الطبعة األولى، غزة    "حياته وجهاده : الشيخ أحمد ياسين  ") 1991(عـدوان، عـاطف      .)8(

 . ، الجامعة اإلسالميةفلسطين

 . مقابالت مع بعض المقربين للشيخ اإلمام أحمد ياسين .)9(

 .سالم سالمة. د -

 . نسيم ياسين. د -

 . أحمد بحر. د -

 . موسى أبو حسين. أ -

 . محمود الرنتيسي. أ -

 . أسامة المزيني. أ -
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א א  אא

يحـتوي هـذا البحث على مسح للطرق التي تناولت فيها الدول الغربية وصحافتها خبر               

اغتيال الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي   لحركة المقاومة اإلسالمية حماس حيث عرضت هذه               

حركته الحقد ضد الشيخ الشهيد و    يحتوي على الكثير ممن     ، الصحافة الخبر بأسلوب إسرائيلي بحت    

ية بصفة خاصة والشعب الفلسطيني بصفة عامة وبعد تحليل رؤ        ) حـركة ألمقاومـه اإلسـالمية     (

 قد قامت الدراسة بطرح تعقيب يحتوى على مجموعة من          الصـحافة وموقـف الـدول المذكورة      

ا التوصـيات بخصـوص كيفـية عـرض القضية الفلسطينية للغرب بطريقة تخدم القضية نفسه              

 .وأصحابها وكل مؤيدوها

Sheikh Ahmed Yasin's assassination and 
The reaction of the West    

This topic includes a survey for the ways the western countries and their 
media tackled the news of assassinating Sheikh Ahmed Yasin the spiritual 
and political leader of the Islamic resistance movement Hamas. Such media 
demonstrate the news in an Israeli style. It includes high prejudice against 
the victim and his organization in particular and all the Palestinian people in 
general. After analyzing the attitudes and positions of these states the study 
introduces a commentary with some recommendations to be adopted for the 
benefit of the Palestinian cause and its supporters. 
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1. Introduction 

This paper describes the attitudes the western countries adopted towards 
assassinating Sheikh Ahmed Yasin, the spiritual and political leader of the 
Islamic resistance movement (Hamas). The ways their media tackled these 
news is highly symmetrical to the ways the Israeli media adopted, i.e. the 
way such news was demonstrated reflects much enmity and prejudice not 
only against Sheikh Yasin and his organization Hamas but also against all 
Palestinians and their supporters. The study ends with having some 
recommendations to follow when dealing with the West and the Western 
media. The paper starts with introducing a description of the autobiography 
of the martyr Sheikh Ahmed Yasin. (Section 2). It then introduces the 
reaction of the main Western countries, (Section 3), and ends with 
introducing some recommendations for marketing the Palestinian issue to 
the West efficiently, properly and effectively, (section 4). 

2. Ahmwd Yasin’s life and death 

2.1. Ahmed Yasin's life 

As clarified in the Guardian, BBC and many other sources Sheik Ahmed 
Yasin was born 1937 (other Western media reported it as 1938). He was 
born in Asqalan.(a fishing village bordering Almajdal to the west) He 
moved to Gaza and settled there as a refugee after the war of 1948 and 
worked as teacher, preacher, and community worker. At age 12, Yasin was 
paralyzed in a sporting accident and spent the rest of his life in a wheelchair. 
He was married and raised 11 children in a three-room shelter in Gaza City 
Sabra district. 

He joined the Muslim Brotherhood while studying at Cairo’s Al-Azhar 
University, department of English, and adopted the movement’s belief that 
the rule of Islam should be imposed everywhere. This is by teaching people 
the values of Islam effectively, then Islamizing the state by applying the 
jurisprudence  of Islam and after then establishing Khelafa on all Muslim 
held territories. After returning to Gaza, Yasin became actively involved in 
politics. He founded the Islamic compound (Amjjamma Alislamy)1 in Gaza 
in 1973, which soon controlled all religious institutions.   

At the time, this Islamic Organization dealt mostly with welfare. But the 
ideology of the Muslim Brotherhood fueled Yasin’s belief that the Israelis 
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occupied an Islamic land whose ownership was not negotiable. The sheikh 
gradually shifted from social and religious activity to clandestine activities 
against the Israeli rule in the West Bank and Gaza. "The Zionist occupation 
authority arrested Sheikh Yasin in 1984 and sentenced him to 13 years in 
jail for illegal possession of arms, and for the establishment of a military 
organization and his call for the annihilation of Israel. Sheikh Yasin 
acknowledged that he founded an organization of religious activists with the 
goal of fighting and carrying out "Jihad" operations against Israel2.  

The Western media claim that this organization was accused to have 
financial support from Islamic activists in Jordan to acquire large quantities 
of weapons. Yasin was imprisoned until May 1985, when he was released in 
a prisoner exchange deal between Israel and the Palestinian organization of 
Ahmed Jibril. (the popular front: the general leadership(PFGL). 

According to Sedan, "Yasin transformed his Islamic Organization into a 
new body called Hamas. An acronym for the Islamic Resistance Movement, 
at the start of the first intifada (uprising) in 1987, Hamas means zeal in 
Arabic". 

The organization gained popular support inside and outside the Occupied    
Territories in part because of its uncompromising position toward Israel,   
and its commitment to wage war against the Jews occupying Palestine and 
to “raise the banner of Allah over every inch of the holy land (Palestine).” 
Hamas filled a vacuum left by Arafat's failure to provide basic services to 
the Palestinians in Gaza, by establishing a social welfare system of schools, 
clinics and hospitals that provide free services to Palestinian families. (cf the 
Guardian Tuesday March 23, 2004) 

 

2.1 Hamas charitable work 

Following the BBC and the Guardian, Tuesday March 23, 2004) Hamas 
is also claimed to establish charitable funds in the Occupied Territories, 
Israel, and around the world, which financed both its social and anti-social 
activities.  

This accusation of the western media proved its fallacy since the Islamic 
social work is seen clearly and widely in the Occupied Territories. It is 
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represented in the work of the charitable organizations that are responsible 
only for supporting Palestinian orphans, poor families, the victims of the 
Israeli policy of ethnic cleansing and the innocent homeless people whose 
houses were demolished by the Israeli occupation forces in regular basis 
without committing any crime except being Palestinians. (for convenience 
readers are referred to the files of UNRWA offices in Gaza and the West 
Bank) 

Due to the illegality and uselessness of this policy of demolishing houses, 
which is widely condemned the Israeli defense minister Mofaz later (in 20th 
February 2005) found himself forced to conceal it. 

Militarily, Yasin was accused in the Western media of ordering Hamas 
activists to kidnap Israeli soldiers inside Israel In 1989, to kill them and 
bury their bodies in a manner that would allow Hamas to negotiate the 
exchange of bodies for Hamas prisoners, who would be released from jails 
in Israel3. Yasin was arrested after the abduction and murder of the Israeli 
soldier Ilan Sa'adon, and the discovery of the body of another Israeli soldier 
Avi Sasports, who was also abducted and murdered. Yasin confirmed 
during his interrogation that he ordered the establishment of a military wing 
within Hamas and approved the drafting of many Palestinian youth, as well 
as the carrying out of attacks. He was tried in the Zionist Entity and received 
two life sentences for his alleged involvement in these attacks. 

Yasin was held from May 1989 until October 1997, when he was released in 
exchange for two Mossad agents following a bungled assassination attempt 
in 1997 by the Mossad on a Hamas head of the political office Khalid 
Masha'l in Jordan.  

Sheikh Ahmed Yasin was a leading opponent of the peace process with 
Israel. He believed that Palestine belongs to Islam and advocated an Islamic 
state in all over Palestine. Sedan noted that he repeatedly said, “The so-
called peace path is not peace and it is not a substitute for jihad and 
resistance,” and insisted that "Palestine" should be “consecrated for future 
Muslim generations until judgment day” and that no Arab leader has the 
right to give up any part of its territory." (cf. the Guardian for more details) 

Commenting on this claim Sheikh Ahmed Yasin has ever never called for 
the killing of Jews or even fighting them. He only called for launching jehad 
against the Zionists who dismissed his Palestinian people form their 
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homeland and illegally established the so called Israel. Changing all 
Palestinian people as refugees expelled outside there home country and 
spread all over the world, leading a very harsh, miserable and humiliated 
life. They have spent 56 years in exile and most of them are currently living 
from hand to mouth and suffering from grinding poverty in the refugee 
camps  inside Gaza and the West Bank, in the neighboring Arab countries, 
and worldwide. 

2.2 Instigation against Israel 

David Haris (ibid) claimed that in spite of being the political leader Sheikh 
Yasin was responsible for authorizing and encouraging many attacks against 
Israel. This includes what so called the suicide bombing operations. 

Commenting on this claim one Ironically states that the British media which 
David Haris belongs to has ever never accused Jerry Adams the leader of 
the Sheen Feign, the political wing of the IRA organization, of 
responsibility for authorizing attacks against the British troops in Ireland or 
any where else despite the fact that both organizations have a number of 
symmetries in their aims set for liberating their counteries from occupation.   

3. International response on Yasin's Martyrdom 

CNN, associate Press, Guardian, March 22 , 2004  and other sources; 
reported that "on September 6, 2003, the Israeli air force dropped a bomb on 
a Gaza building where Hamas leaders had gathered, but Yasin escaped with 
a small wound on his hand. On March 22, 2004, he was not as lucky. He 
was killed in an Israeli helicopter missile strike on his car as he was leaving 
a mosque in the northern Gaza Strip. 

Observing the item of news regarding the first try of assassinating Sheikh 
Ahmed Yasin above, one can notice that the Western media only authorizes 
and adopts the Israeli sources without paying attention to the Palestinian 
sources, the neutral sources and Hamas sources whose history and 
experience proved complete credibility. 

Such sources including eye witnesses state that Sheikh Yasin was invited to 
participate in a social occasion with a number of civilians when an F16 jet 
fighter bombarded the house with a bomb weighing a quarter ton. 
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Demolishing its top flour completely killing and wounding a number of 
innocent Palestinians some of them are women and children. 

Finally the terrorist Zionist forces managed to kill Sheikh Ahmed Yasin, the 
founder and spiritual leader of Hamas, who was a frail quadriplegic who 
could barely see at the age of around 67. To this point one wonders whether 
the political trends of any one can lead him to be sentenced to death in the 
world of democracy and the freedom as Mr. Bush names it! 

Shifting to the diplomatic front, the international condemnation for Israel’s 
attack started to flow from all directions. However most western countries 
responded either with verbal condemnation of the Israeli entity for 
assassinating Sheikh Ahmed Yasin or in much more muted terms without 
imposing restricted measures to stop the Zionist regime's barbarity practiced 
day and night against the Palestinian people. For convenience consider the 
following Western responses: 

The United States responded in much more muted terms with a state 
department spokesman urging "all sides to remain calm and exercise 
restraint". 

British foreign secretary Jack Straw led the international condemnation of 
the killing of Sheikh Yasin, saying: "It is unacceptable, it is unjustified and 
it is very unlikely to achieve its objective." 

EU foreign policy chief Javier Solana stated: "This is very, very bad news 
for the peace process. The policy of the European Union has been to 
consistently condemn extra-judicial killing." 

One of the strongest condemnations came from the European Union’s 
External Affairs Commissioner Chris Patten, who said Israel's assassination 
of Yasin was downright "stupid”. 

"We have to make it clear, like (UN Secretary General) Kofi Annan, that 
what has happened was illegal,” said Patten, speaking on BBC radio. 

Echoing his comments, French Foreign Minister Dominique de Villepin 
said: "Such acts can only feed the spiral of violence." 
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Japan on Tuesday 23rd of March summoned Israel's ambassador over the 
killing, describing it as "a reckless act that has no justification whatsoever." 

Russian newspapers said Yasin's murder could bury any chance of peace in 
the Middle East and warned that Israel had opened the "gate to hell". 

Additionally, Russia's Foreign Ministry spokesman, Alexander Yakovenko, 
commented: "Moscow is deeply concerned about the situation. It threatens a 
new wave of violence, which could sabotage efforts to restart negotiations 
between the Palestinians and Israelis by the 'quartet' of international 
mediators and key regional powers." 

David Mcreynolds who was until recently director of War Resisters’ 
International is a member of the Socialist Party of the USA and was its 
presidential candidate in 2000. (now retired). He, in considering the 
implications of the murder of Sheik Ahmed Yasin, stated: 

"Israel's action in assassinating Sheik Ahmed Yasin early Monday is one 
more nail in the coffin of any possible peace process, and, as time and 
events may show, a nail in the coffin of Israel itself. 

He also added that the logic offered for the criminal act today is that Israel 
wants to withdraw from Gaza, and the murder of the Sheik and the 
continued heavy-handed military "intrusions" and killings in Gaza are a way 
of showing that when, suddenly, one early day in summer, all the Israeli 
tanks and troops unilaterally withdraw, it will be seen as a victory. I don't 
know what psychological world Sharon lives in, but it isn't, I believe, a real 
world. No matter when and how Israel leaves Gaza, the murder of a 
religious leader beloved by the Palestinians (and hated by Israelis) will echo 
through the years to come. 

Turing to the attitudes and reactions of Muslims in the West, we assume that 
they fully share the profound grief of the Palestinian people at the willful 
and planned Israeli assassination of Sheikh Ahmed Yasin.   As their media 
clarified, they consider the assassination as not only a crime against the 
people of Palestine but against the forces of freedom. It exposes the real 
character of Israel not only as an imperialist power in its colonial occupation 
of Arab Palestine, but as a terrorist state.  
Most of them fully condemn Israel's barbaric act which will not extinguish 
the flame of freedom in the hearts of the Palestinian people. 
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Dr. Azzam T-Tamimy Official Spokesman for the Muslim Association of 
Britain and Director of the Institute of Islamic Political Thought in London  
was asked a question about the attitude of Muslim associations in Britain 
towards assassinating Sheikh Ahmed Yasin May Allah be pleased with him. 
He replied: "The Muslim Association of Britain is one of many Muslim 
organizations in the UK that felt the paid and shock of the crime committed 
by Sharon. On the same day statements were issued, media interviews were 
conducted and a rally was held opposite to 10 Downing Street. Muslims 
from all over the London area met at the Central Mosque in London to offer 
their condolences for three nights ending yesterday. On Saturday a number 
of rallies will be held afternoon prayers in no less than ten different cities 
across the UK including Leicester, Birmingham, Manchester, etc." (For 
further details readers may visit MAB's website on www.mabonline.net) 

Similar reaction was spotted in most of the European countries, America 
and most countries worldwide. (cf USA Today, CNN's profile of Sheik 
Yasin, and others). People took to the streets in rallies protesting against the 
unjustified assassination of Sheikh Ahmed Yasin. This international 
protesting and condemnation led the UN Security Council to respond 
positively to Algeria's call for having a session to the council for discussing 
the Israeli denied assassination of Sheikh Ahmed Yasin. The result of this 
session which was held in, 25th March 2004 was as recorded along the 
following lines: 

Eleven nations, including France, Spain, Russia and China supported the 
resolution which called for a condemnation of Israel for the killing of 
Hamas spiritual leader Ahmed Yasin.  
Three nations, the UK, Germany and Romania abstained, and the U.S. 
Israel's closest ally used its Veto power, and voted against the resolution. 
 
The killing has been criticized around the world as sparking an escalation of 
Middle East violence. 
 

4. Commentary: 
It has been noted that the condemnation to the barbaric crime of 
assassinating Sheikh Ahmed Yasin the spiritual leader of Hamas was very 
wide and universal. This simply shows the justice of his cause and the 
correctness and credibility of the political policy that the Islamic resistance 
movement, Hamas, follows. Thus the states that showed its sympathy and 
outrage towards the tragedy resulting from committing this brutal murder 
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must be benefited from in urging the USA (the real power behind Israel) to  
condemn  the brutal and barbaric acts of state and to review its policy of 
support to Prime Minister Sharon's self-evident objective of slowly 
squeezing out the Palestinians and incorporating the Occupied Palestinian 
Territory within Israel, by igniting extremism through its wanton and 
senseless violence and using Palestinian reaction to block all avenues of 
peace. 
  
Secondly, this act and the other barbaric and terroristic acts of Israelis 
against Palestinians should be taken as an aid by the Arab and Muslim 
states, and the international community to consider the volatile situation in 
Palestine and propose complete evacuation of the Palestinian occupied 
territory by the Israeli occupation authorities under UN supervision. 

Thirdly, we Palestinians and the pro-Palestinians worldwide must take this 
opportunity to raise the demand for an end of all US military and economic 
support for Israel. This issue must be brought into the political forum 
everywhere. 

Fourthly, the UN institutions must be asked when discussing states that have 
weapons of mass destruction, to include Israel, which has a substantial 
stockpile of nuclear weapons. 

Fifthly, the Arab and Islamic states along with the international community 
represented in the UN must include Israel in any plans for international 
inspection and stop it from producing and having weapons  of mass-
destruction. 

Sixthly, Palestinians including the PNA must launch an instigation 
campaign against the Israeli entity for its policy of committing ethnic 
cleansing, assassination of political leaders and the policy of demolishing 
houses and evacuating the Palestinian land from its legitimate owners to 
force it to withdraw from the occupied territories, and leave Palestinians live 
peacefully and independently in their homeland. 

Seventhly, we must benefit from the wide support for the Palestinian people 
and the justice of their cause and the wide condemnation of Sheikh Ahmed 
Yasin's assassination in enlightening the Western people of the justice of our 
cause, and the real status in the occupied Palestine,   particularly the 
Americans and Europeans. 
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According to a questionnaire held most recently in the USA (conducted in 
the internet, a lot of the Americans do not know who occupies whom, the 
Israelis or Palestinians. This category of the Americans is blinded by the 
strong Israeli propaganda and wrongly believes that the Palestinians occupy 
Israel and not conversely.  

Consequently the rich Arabs and the Arab states must have good and 
secured access to the Western media. This is by either buying some papers 
or at least buying some pages in the famous dailies and magazines to spread 
a counter propaganda against the misleading Israeli propaganda which 
disrupts facts of the Arab Israeli conflict.   

There also must be specialized T.V channels directed to Western people to 
supply them with real and truthful facts about the Arab Israeli conflict  

Eighthly, The Arab media especially the sky TVs such as Al-jazeera  must 
announce news bulletins and cultural and political programs in English to 
introduce counterpropaganda against Israel's. 

Finally, spokesmen and state officials must share in English programs and 
interviews expressing their views in English properly and fluently. To this 
point, they must focus on the issue of who occupies whom and stress on the 
call for ending the Israeli occupation for the Arab land and the right of 
return for the Palestinian refugees to their hometowns and villages, they 
have been driven out from in 1948 war, as sole conditions for creating peace 
and security in the Middle East and worldwide.  
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1 According   Gil Sedan,  " Israeli military authorities initially hoped this  
body would reduce the political influence of Yasser Arafat’s Fatah 
movement.  

2 According to David Hirst in the Guardian Tuesday March 23, 2004)  
"Yasin acknowledged that he founded an organization of religious activists 
with the goal of fighting non-religious factions in the territories, and 
carrying out "Jihad" operations against Israel". The first part of the charge 
was completely false since no clash was spotted against thePalestinian 
National Authority (PLA) by Yasin's followers despite the wide arrest 
campaign done against them in 1996 by the Palestinian national authority. 
Yasin proclaimed several times that the Palestinian blood is sacred and 
prohibited therefore no civil war occurred     

3 It is noteworthy now to know that the Israelis currently keep more than 
8000 Palestinian freedom fighters (more than 400 of them are children) as 
captives in its jails, a lot of them are kept for years without trail or in 
administrative detention. Considering this status of Palestinian prisoners and 
the arrogance of the Israeli occupation forces and their jungle policy, 
abducting Israeli soldiers for exchanging them with Palestinian prisoners 
becomes legitimate and completely justified. 

  




