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  ملخص بحث الصفات القيادية للشيخ ياسين
ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ ِ ِ َ ْ  ْ ِ  

  .، والصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا رب العالمين         

اعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلـي، وذلـك بجمـع المـادة العلميـة فـي :  منهج البحث
وقــد . ّ ومــن ثـم الوصـول إلـى النتـائج المرجـوةّالقـضية موضـع البحـث، ثـم محاولـة تحليلهـا،

ّقــــسمت البحــــث إلــــى مقدمــــة، وعــــدة مطالــــب، وخاتمــــة ذكــــرت فيهــــا أهــــم النتــــائج التــــي 
  .استخلصتها من هذا البحث

 خـصائص ، مفهـوم القيـادة القيـادة،أهميـةوتـشمل :المقدمـة:   وهذا البحث يتضمن مـا يلـي
 اعتـزازه :وهـي، قيادية للشيخ أحمد ياسين ال أبرز الخصال بيانّثم. القيادة الناجحةوسمات

 اختيـار الوقـت المناسـب لتنفيـذ عمـل ، التحليـل والمقارنـة،المـستقبلي  التخطـيطباهللا تعـالى،
 اختيــار الرجــل المناســـب ، التــأثير فــي الغيـــر،صدرالـــحلــم وســعة  واللهــدوء واالتـــزان، امــا

، مالحاسـ  اتخـاذ القـرار،ذهنيـة القدرة النفسية وال،تحديد الهدف  ،المناسب للعمل في المكان
 الرؤيــة الــسليمة ، الحكمــة الــسياسية، الــشورى،علــى المتابعــة  القــدرة، اإليثــارقــوة الــذاكرة

   .للمستقبل
  -:وأهم نتائج البحث

 الجماعة وحدة تأثيرها في هي التي لها  الناجحةلقيادةلقد كان الشيخ أحمد ياسين من ا -
  .وشخصياتهم

 رغــم مرضــه الـصفات القياديــةًكثيــرا مــن  أحمــد ياسـين شيخ اإلمــامتعــالى الـاهللا   مــنحلقـد -
  .واعتالل صحته

 كـــل مـــن عـــاش مـــع الـــشيخ وعاشـــره مـــن األهـــل واألصـــحاب والتالميـــذ يـــشهدون بأنـــه -
  .ّشخصية فريدة ورائدة، وقل أن يوجد مثلها في فلسطين اليوم

 مـن أول وهلـة، هيجذبـيقابلـه المـرء نـدما عو، ة، ودودةمـؤثر لشيخ أحمد ياسـين ذو هيبـةا -
  .ه وأحاسيسه ومشاعرهيسيطر على عقلو
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Abstract  
 

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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ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ ِ ِ َ ْ  ْ ِ  
 ســيئات ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفــسنا ومــن ، الحمــد هللا، نحمــدهّإن  

 إال اهللا، وأشـهد إلـه ال وأشـهد أن. ومـن يـضلل فـال هـادي لـه لـه، ّه اهللا فال مضلأعمالنا، من يهد
ًأن محمدا عبده ورسوله ّ.  

  ...المقدمة
  -:أهداف البحث

  . القيادةأهميةبيان  - 
 . القيادة الناجحةسماتبيان  - 

 . بيان الصفات القيادية للشيخ أمد ياسين-

  . بيان آثار الصفات القيادية للشيخ أحمد ياسين في أتباعه-
  -:منھج البحث

 الوصفي والتحليلي، وذلك بجمع المعلومات من مصادرها، ومحاولة اعتمد الباحث المنهج        
 القيــادة، أهميــةبيــان : بحــث مقدمــة وتــشمللجعلــت ل وقــد. تحليلهــا للوصــول إلــى النتــائج المرجــوة

 أبــرز الخــصالً تحــدثت فيــه عــن وفــي البحــث القيــادة الناجحــة،  خــصائص ســمات،مفهــوم القيــادة
  .القيادية للشيخ أحمد ياسين

  :لقيادة اأهمية

ًســهاما كبيــرا فــي تهيئــة إالقيــادة هــي التــي تــستطيع أن تــسهم بجهودهــا، وأســاليبها المختلفــة،       ً
المناخ المالئم، والظروف المناسبة للعمل، وفي توجيه الجماعة إلـى أسـلم طـرق العمـل وأسـاليبه، 

 فـي تماسـك القيـادة  وتحـسينه، كمـا تـسهم أو العمـل المثمـرورفع معنوياتها، ودفعها لزيادة اإلنتاج
 لهــا تأثيرهــا فــي  الناجحــةالقيــادةو. ها وتحقيــق غاياتهــاوتــرابط الجماعــة، فــي ســبيل تحقيــق أهــداف

القيـادة الـصالحة لهـا دور فعـال، فـي  وسلوك الجماعة وشخـصياتهم، وخبرتهـا، وأقوالهـا، وأفعالهـا،
 التـي وقـعرة، في الم اإلدإواستراتجيةتحديد، وصياغة، وتوضيح، وتحقيق فلسفة وأهداف وسياسة 

  .تقع فيه
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 عوامـل النجـاح القياديـة، وبـدون كلكـي يمتلـ ،لكل قائد صفات معينـة يجـب توافرهـا فيـه        و
ًالتـأثير فـيمن حولـه تـأثيرا يمكنـه مـن تـسيير دفـة  ًه بال شـك لـن يكـون قـادرا علـىّتلك الصفات فإن

 :ًأوال. عدة عناصر منهاتوافر  من  ولكي ينجح القائد في مهمته البد.األمور على الوجه األكمل
لعلم أن يتــسلح بــا:ًثالثــا . حــسنة قــدوة فيــهأن يجــد النــاس:ًثانيــا. ثقــة النــاس أو األفــراد بــهيحتــاج 
    .والمعرفة

   :مفهوم القيادة

عملية تحريك مجموعة من الناس باتجاه محـدد ومخطـط، وذلـك بتحفيـزهم علـى :"     القيادة هي
ــذلك تعنــيفهــي ) 1"(العمــل باختبــارهم  وتنــسيق ، القــدرة علــى التــأثير فــي ســلوك أفــراد الجماعــة:ب

  . وتوجيههم لبلوغ الغايات المنشودة،جهودهم
  -:ن أن القيادة تتكون من ثالثة عناصر أساسية هيّومن مفهوم القيادة يمكننا أن نتبي      

  . وجود مجموعة من األفراد يعملون في تنظيم معين-1
  .عة قادر على التأثير في سلوكهم وتوجيههم قائد من أفراد الجما-2
، ب، مـن خـالل توظيـف المبـادئ والوسـائل واألسـاليهدف مشترك تسعى الجماعة إلى تحقيقه-3

  ) 2.(وعلى نحو محدد ومنسق
 أو المناصـب  والرئاسـةة في الجماعة اإلسـالميةالقياد     وننوه هنا إلى وجود فرق بين كل من 

مثـل - في المال أو الجاه أو الـسلطان، فالقيـادة فـي جماعـة إسـالميةالدنيوية في الحكومات رغبة
كالتي قادها الـشيخ -، ثم قيادة حركة حماس المنبثقة عنها في فلسطينجماعة اإلخوان المسلمين
ّ وتكليف وأمانة، ويوم القيامة حساب وحسرة وندامة إال مـن أدهـا بحـق ةأحمد ياسين هي مسؤولي

ــا يقــول اإلمــام حــ.اهللا تعــالى وللقيــادة فــي دعــوة اإلخــوان المــسلمين حــق الوالــد بالرابطــة :"سن البن
القلبية، واألستاذ باإلفادة العلمية، والشيخ بالتربية الروحية، والقائد بحكـم الـسياسة العامـة للـدعوة، 

ــا تجمــع هــذه المعــاني جميعــا  عــدم مــن حيــثًالقيــادة تختلــف عــن الرئاســة اختالفــا و) 3.("ًودعوتن

                                                

ـــدريب القيـــادي-1 ـــل الت ـــدكتور هـــشام الطالـــب، المعهـــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي، مـــن منـــشورات االتحـــاد : دلي ال
  .52 الخليل فلسطين، ص -اإلسالمي العالمي للمنظمات الطالبية، دار المستقبل

  . انظر نفس المصدر السابق-2
  12مصطفى مشهور، دار الدعوة للطباعة والنشر، اإلسكندرية، ص:  بين القيادة والجندية- 3
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ناصر القيادية في حالة الرئاسة، فالرئاسة تعتمد في ممارسـتها لوظائفهـا علـى مـا توافر بعض الع
، بينمـا تعتمـد القيـادة علـى اقتنـاع أفـراد التنظـيم  أو الدسـتورتملكه من سلطه منحها إياهـا القـانون
ز علـى قـدرات واسـتعدادات طبيعيـة كامنـة فـي الفـرد تؤهلــه ّـبالقائـد وثقـتهم الكبيـرة بـه، فالقيـادة ترك

  . التي يقودهاإلحداث التأثير في أفراد الجماعة

  : القيادة الناجحةخصائص وسمات

 ّيـز من األشـخاص بعـض الخـصائص والـسمات والمميـزات التـي ال يتمً اهللا قد منح قلةّن       إ
ويمكــن  . والتــأثير فــي ســلوك أفرادهــاةعــاقيــادة الجملمات هــي التــي تــؤهلهم ّبهــا غيــرهم، وهــذه الــس

اإليمــان ،  الثقــة بــالنفس، طالقـة اللــسان،الــذكاء وســرعة البديهــة -:ت فيمــا يلـيسماإجمـال هــذه الــ
 ،الـسرعة فـي اختيـار البـدائل المناسـبة، الحـزم، القـدرة علـى التكيـف، المهارة وحـسن األداء، بالقيم

 ٕايجـادالمقدرة علـى التنـسيق و، االستعداد الطبيعي لتحمل المسئولية ،المقدرة على اإلقناع والتأثير
المهارة فـي إقامـة اتـصاالت وعالقـات جيـدة داخـل التنظـيم ، الوحدة وتحقيق الترابط داخل التنظيم

القـــدرة علـــى تمييـــز الجوانـــب المجمعـــة وغيـــر المجمعـــة ، الحكـــم الـــصائب علـــى األمـــور-وخارجـــه
 ، وجــود الــدافع الــذاتي للعمــل واإلنجــاز،النــضج العــاطفي والعقلــي، األمانــة واالســتقامة للمــشكلة،

  .القدرة على الفهم لألمور، لعمل واإللمام بجوانبه ونشاطاتهحب ا
 ال تكفـي لظهــور القائـد بـل ال بـد مــن  شـخص مـا اكتــسبها     والـسمات والـصفات القياديـة التـي

ــاع الجماعــة بهــذه الــسمات والقــدرات فالقائــد النــاجح هــو الــذي يــستطيع أن يحــدث التفاعــل . اقتن
  . التكامل مع أفراد الجماعةوجدوي
- فلـيس اإلمـام ،الـصفات القياديـة كثيـر مـن لًا مـستجمعّ    ولقد كان الشيخ اإلمام أحمـد ياسـين 

  المشلول المقعد، وبالتاليالرجل الضعيف  هو- ممن هم بعيدون عنهكما قد يتوهم بعض الناس
 الحازم ، القوي في رأيه،هئفي ذكاد عنده بالدة في الذهن وبالهة في التصرف، كال بل هو الشدي

، وعنده بعد النظر في عواقب األمور،  الواثق بربه، الذي يملك الشجاعة من غير تهور،في أمره
  .     ّالمهمة المنوطة به من قيادة حركة دعوية جهادية على القيام بًاكل ذلك جعله قادر

ــدالقياديــة الصفات الــ ّالــشيخ الياســين مجموعــة مــنلــدى  وقــد كــان       متميــزة، فهــو بحــق قائ

سـيرة ":الحدادهيثم بن جواد  يقول الكاتب. منحه اهللا سبحانه وتعالى صفات القائد الناجح،موهوب
 ذات فوائد يعجز الفرد عن إحـصائها فـي عجالـة، لكـن - كغيره من العظماء–ّالشيخ أحمد ياسين
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يـأبى القلـم تــرك هـذه المــساحة دون إشـارة واحـدة، إنهــا رسـالة إلــى شـباب األمـة، يــا شـباب األمــة، 
ّ، والقمــة، أيهــا الرجــال، هــل ســبق أن رأيــتم هــذا الــشيخ حينمــا ينقــل مــن كرســيه إلــى مجلــس الهمــة

آخــر، قطعــة لحــم ممــدة، ال يتحــرك فيهــا إال ذلــك اللــسان، ومــع ذلــك جمــع العناصــر القياديــة مــن 
  )4".(ًأطرافها، وأحدث منعطفا في التاريخ الحديث بل والقديم

ً البطـل الـشيخ أحمـد ياسـين يقـدم ألبنـاء األمـة دروسـا داستـشهاد القائـ ّومن جهـة أخـرى فـإن      
ًباإليمـــان والثبـــات عليـــه، وعبـــرا جليلـــة فـــي الـــشجاعة والتـــضحية والفـــداء  عظيمـــة فـــي االســـتعالء

، الدنيا ومطامعها، إضافة إلى ما تقدمه مسيرة حياة الشيخ واستشهاده من قوة اإلرادة والتجرد عن
ًه داعيــة نــشطا وقائــدا بــاذال يمثــل قمــة مــن قمــمومــضاء العزيمــة إذ كــان رغــم مرضــه وشــلل ً العمــل  ً

وقـد أثبـت رحمـه  والبذل والعطاء وهو في أدنى الـصور المحـسوسة مـن القـدرة واإلمكانيـة واألداء،
ًكما ندعو أبناء األمـة جميعـا أن يجـددوا نهـج ...اهللا قدرة العاجز وأقام الحجة على عجز القادرين

  والتربية على نهجه وتنشئة األجيال على مبادئ،سالم والدعوة إليهااللتزام باإل الشيخ الشهيد في

  )5".(إمكانياتهم  وقيم اإلسالم وروح العزة والجهاد، والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم بحسب،اإليمان

  -: القيادية للشيخ أحمد ياسينأبرز الخصال

 التفــاني والتــضحية، وأال تعلمنــا منــه:"ّ أهــم صــفاته فيقــولن       يتحــدث الــدكتور أحمــد بحــر عــ
ّنكــل أو نمــل فــي دعوتنــا إلــى اهللا ســبحانه وتعــالى، وأعطانــا قــوة العزيمــة، والــصبر واألمــل فــي 
ّالنصر، وعلمنا الشجاعة والجرأة، وأال نخاف الموت، وتوج هذا أيضا بتقوى اهللا والقرب من اهللا، 

تـه التـي سـمعتها هـي ترديـده ّكما كان يحثنا على صالة الفجر في جماعة، كما كانت آخـر عبارا
َــوكَأين مــن نبــي قاتــل معه ربيــون كثيــر فمــا وهنــوا لما َأصابهم في ســبيل الله وما (لآليــة الكريمــة َــ َ ََ َ َِ ــ ِــ ِ ِ ِِ ِ َِ ــ َ ٌ َُْــ َ ُُ ََ َ ََ  ََــ  ِ َ َ ْ ْ

َضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ِِ   ِ ُ ُ ََ َُ َ َ ْ َ ُ   ) 6".(146:آل عمران)ُ

                                                

هـ، موقع المسلم علـى شـبكة المعلومـات 8/2/1425،  هيثم بن جواد الحداد:أفكار مبعثرة..استشهاد الشيخ أحمد ياسين -4
  )www.almoslim.ne(الدولية

اليــوم  موقــع اإلسـالم .م25/3/2004 .العلمـاء والــدعاة والمثقفـين الــسعوديينمجموعـة ):تعزيـة وتهنئــة( بعنــوانانظـر بيـان -5
  ).www.almoslim.ne( الشبكة، وانظر موقع المسلم على)www.islamtoday.ne(على شبكة المعلومات الدولية

-www.Palestine( المركـز الفلـسطيني لإلعـالمموقـع: ومضات من حياة اإلمام الشهيد الشيخ أحمـد ياسـين-6

info.net/arabic.(  
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          :واإلصرار  اإلخالص والعزيمة 

هـو القـدوة والقائـد واألب والمعلـم، ": عن شيخه الياسينالرنتيسي.ديقول الشهيد الدكتور         
 ولم يحدثنا التـاريخ ،فيه من الخصال ما ال يمكن أن ترى لها مثيال في غيره، فهو القائد المقعد

ذاكـرة قويــة تكــاد ال عـن قائــد لحركــة جهاديـة بينمــا كــان يعـاني مــن شــلل ربـاعي، وهــو صــاحب 
تعرف النسيان، وقد أخبرني ذات مرة ونحن في زنزانة واحدة أنه ال يعـرف كيـف ينـسى النـاس، 
كمــا أننـــي أشـــهد أنــه أصـــبر مـــن عرفــت ومـــن أراد أن يعـــرف معنــى الـــصبر الجميـــل فعليـــه أن 
 يـصاحب هــذا الرجــل، فهــو علـى مــا أصــابه مــن بــالء ال يـشكو أبــدا بثــه وحزنــه إال هللا ســبحانه،

وهو الرجل المبدع صاحب الحكمة حتى إذا ادلهم الخطب، وحزبنا أمر ما وجدنا الـرأي الـسديد 
عند الـشيخ أحمـد ياسـين، ومـن عجيـب خـصاله أنـه أنـشط مـن عرفـت، يعمـل بطاقـة عـشرة مـن 
الرجال وال يـشعر بالملـل وال بالتعـب، وهـو الرجـل القرآنـي، رجـل يحمـل القـرآن فـي حنايـا صـدره 

 بينمـا كنـت رفيقـه فـي زنزانتـه، لقـد قلـت فـي ،ر قلب فـي زنزانتـه فـي المعتقـلوقد حفظه عن ظه
  )7(."مقال خصصته له بأنه رجل بأمة أو أمة في رجل

هــذا الرجــل الــذي لــم تــزده االبــتالءات والمحــن إال عزيمــة :"      ويقــول عنــه فــي موضــع آخــر
ضحية والعطـاء حتـى ٕواصرارا على مواصلة الطريق على وعورته، والمضي قدما فـي طريـق التـ

لـم يكـن هــدفي  . تحقيـق األهـداف التـي مــن أجلهـا تـم تأســيس هـذه الحركـة اإلسـالمية المجاهــدة
عند كتابة هذا المقال الغـوص فـي أعمـاق بحـر هـذا الرجـل، ألننـي لـن أصـل عندئـذ إلـى قـرار، 

رات فبحر هذا الرجل عميق عميق جدا، ولذا فلن يحيط بمناقبه مقـال، وال كتـاب، وال حتـى عـش
ّالمجلــــدات وان كثــــر تعــــدادها، وانــــي ألرى أن التــــاريخ ســــيقف طــــويال وهــــو يــــؤرخ لهــــذا القائــــد  ٕ ٕ
الفلسطيني المسلم المجاهـد، ولـذا آثـرت أن أقتـصر علـى تـسليط الـضوء علـى بعـض المحطـات 

 فـي أمـس الحاجـة إلـى التخلـق بهـا،  ّمن حياته تكشف بعضا من صفاته التـي أشـعر أننـا اليـوم
ن وضــمائر األجيــال القادمــة مــن أبنــاء األمــة اإلســالمية، فلــدى هــذا القائـــد وغرســها فــي وجــدا

                                                
 العزيــز الرنتيــسي عــضو قيــادة حركــة حمــاس د عبــالمجاهــد الــدكتورلقــاء خــاص لــشبكة الفرســان اإلســالمية مــع -7

 موقعهـــــــــا علـــــــــى شـــــــــبكة المعلومـــــــــات الدوليـــــــــة م،5/01/2004الباســـــــــلة، أجـــــــــري هـــــــــذا اللقـــــــــاء بتـــــــــاريخ 

http://www.forsan.net  
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ٕعزيمة ال تعرف التـردد، وارادة ال تعـرف النكـوص أو التراجـع، واقـدام ال يعـرف الجـبن والخـور،  ٕ
   )8".(وقوة ال تعرف العجز

ي بــذل هــذا الرجــل المــشلول كــان ال ينــام، كــان قــدوة فــ:" بحــرد        يقــول تلميــذه الــدكتور أحمــ
 بيتـه نّـ فإنه يجلـس للعمـل، كـاسٕالجهد والعمـل فـإذا خـرج للعمـل، فإنـه يخـرج للعمـل، واذا مـا جلـ

 ن قدوة حقيقية لكثير من الـشباب المـسلم بـل لكـل الحركـة اإلسـالمية، كـانمليئا دائما بالناس، كا
من ينتظـره، عندما يعود من عمله إلى بيته يذهب للراحة وتناول الغذاء ولكن دائما يجد في بيته 

ّوربما يؤجل طعام الغذاء حيى ينتهي من تلبية مطالب الناس، وعلى الرغم من أن األطباء كانوا  ّ
ّـ بأن ال يرهق نفـسه إال أنه مـع ذلـك كـان يـستمع للنـاس، ويحـل مـشاكلهم علـى حـساب هينصحون ّ

  ".صحته ووقته
ة الــشيخ درس تربــوي إن شــهاد":عبــد الوهــاب بــن ناصــر الطريــري الــدكتور       يقــول الداعيــة 

 األطــراف جعــل ًوالتــصميم، وأن معاقــا مــشلول عميــق يبــين أن القــوة الحقيقــة فــي اإلرادة والعزيمــة
ــة يهــود تقــف وجاهــ ــ وتــدخل معــه ه،دول  هــذا  بالنذالــة التــي تليــق بــرجس يهــود، إنةمعركــة منازل

ف الحقيقـي استطاع تحريـك شـعب بأكملـه، وكـشف الهـد المريض الذي ال يستطيع تحريك أطرافه
ًأعطى الشيخ درسا في آخر  .الجهاد من طريقه الصحيح للمواجهة، وجعل أبناء فلسطين يدخلون

 العزائم القوية، والمواجهة المتواصلة هم أصحاب األيدي المتوضـئة، بأن أصحابلحظات حياته 
واسـترواح  ة، هؤالء هم الذين يتذوقون لذة الجهاد، وبهجة التـوق إلـى الـشهادّالمؤمنة، وأن والقلوب

  ).(9"نعيم الجنة

  :ّالهمة العالية
، وتتطلـع إليـه الـنفس الكبيـرة، والمـرء يعلـو قـدره مؤمنة العالية خلق رفيع يعشقه قلب الّالهم      

ًوالهمـة العاليـة ال تـزال بـصاحبها مستمـسكا بحبـال الترقـي صـعدا . بحسب نصيبه من علـو الهمـة ً
  .الرضا بالدونممتنعا عن وذل والهوان، الًفي مراتب الكمال، منزجرا عن مواقف 

                                                

، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم على شـبكة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي: مقال رجل بأمة أو أمة في رجل-8
 .)(www.Palestine-info.info/arabicمعلومات الدوليةال

 خاصـة بـسيرة الـسيخ أحمـد ة صـفحالطريـري،ناصـر  الـدكتور عبـد الوهـاب بـن:نوجهـاد المـصليأحمـد ياسـين  -9
  www.ahmedyasin.cjb.net)( ياسين في موقع طريق اإلسالم
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ّ     إن صاحب الهمة   .الشريفة التواقة ال يرضى باألمور الدنيئـة، والوعـود الفانيـة والنفس العاليةّ
 التـي ال تفنـى، وال يرجـع عـن مطلوبـه، إلى الدرجات العالية، والوعـود الباقيـة ٕوانما همته المسابقة

اهللا تلفه كان على اهللا خلفه، قيل لـبعض المجتهـدين فـي ولو تلفت نفسه في طلبه، ومن كان في 
إن اهللا :"قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم. كرامتـه أريـد: لم تعذب هذا الجسد؟ قال: الطاعات

َاألمـــور، ويكـــره سفــسافها تعــالى يحـــب معــالي َْ").(
إذا رأيـــت :"قـــال الحـــسن البــصري رحمـــه اهللا و10

 ."ي اآلخرةفنافسه ف الرجل ينافسك في الدنيا

ّ     وان  ، ة من األمم أن يكون أفرادها ذوي همم ضعيفة، وعزائم واهنةّمن أشد ما تصاب به أمٕ
التاريخيـة، فـال يفكـر  ًـوتطلعات قاصرة، يرى أحدهم نفسه قزما أمـام المتغيـرات الكبيـرة، والتحـوالت

ْفـي التغييـر، وال البـدء فـي مـشاريع مـستقبلية، ومــن هـذا وصـفه ً الـشفاء يومـا بعمــل  يرجـى لـهفـال َ
ً فتعـيش دهـرا ورجالهـا، الثقة بالنفس مـرض يفتـك بالـدعوة مّإن عد.  كبيرجهاديمستقل أو بعمل 

نظـرت إلـى  تـصاب بالـدوار إذاّربمـا ًوهي لم تفعل شيئا ذا بال، وذلك كله لعدم الثقة بالنفس، بل 
رغم كثرة -األجواءهذه من  ّالشيخ أحمدنعتق ا لقد. ما هو مطلوب منها أو ما ينتظره الناس منها

ضــعيف ومعـذور مـن عـدم العمــل ه ّ وتـشعره بأنـ، التـي تقيـده وتــشعره بـضآلته-األمـراض ووطأتهـا
 المتوكــل علــى اهللا لمــسلمبــأن ا وأدرك بعمــق إيمــان، فــي حقــل الــدعوة والجهــاد والحركــة اإلســالمية

 ال يـستطيع أداؤهـا أصـحاب ة قـد القيام بأعمال كبيـرتؤهله التي قدراتالطاقات ومن ال عنده تعالى
 وبقيمـتهم إلـى أعـالي صـروح أصـحابهاعالية تـسمو بالهمة وعلم أن ال. األجسام الكبيرة الصحيحة

  .  من السعي والجد والمثابرةوالبدالمجد والمعرفة، 
، وحــسن مــلالعالحركــة و بالــصالح، وحــب شــبابه رحمــه اهللا منــذ أحمــدّ عــرف الــشيخ       ولقــد

 عليهــا، والبعــد عــن المظــاهر، تعلــوه مهابــة، ويالزمــه وقــار، ال يــدخل فيمــا ال العبــادة، والمداومــة
رجل من أولي العزم مـن :"يقول األستاذ توفيق علي ياسين عن الهمة العالية للشيخ أحمدو. يعنيه

َليس:(الــدعاة ٌ علــى األعمــى حرج وال علــى األعــرج حرج وال علــى المريض حــرجَــْ ٌ ٌَ َ َ ََ َ ــ َ َ ــ َ َِ ِ َــ َْ َ َ ََ ََ َِ ْ َْ َْ ه ْ َ ومن يطــع الل ــُ ِِ َــ َ
ًورسوله يدخله جنات تجري من تحتها األنهار ومن يتول يعذبـه عذابا َأليمـا َِ ِ ِ ٍ ًِ َـ ُ ُ َ َ ُ ُ َُ َْ ْ ْ َ ُ َ َ ََ َ َُ َ َ ََْ ْ ِ  ْ ، قـد 17:سـورة الفـتح) ْ

: ًكان في مكنة هذا الرجل أن يتخـذ لنفـسه عـذرا فـي تـرك الجهـاد بمـا ابـتاله اهللا مـن أمـراض مثـل
                                                

رواه الطبرانـي فـي  :، وقال الهيثمي ظلمباب مكارم األخالق والعفو عمن ،8/188مجمع الزوائد،: رواه الهيثمي-10
الطبرانـي فـي المعجـم األوسـط رواه .  إال أنه قال يحـب معـالي األخـالق ورجـال الكبيـر ثقـات،الكبير واألوسط بنحوه

 .3/210 ،2940 رقم
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- وضـعف شـديد فـي قـدرة إبـصار العـين اليـسرى -ان البـصر فـي العـين اليمنـى فقد-الشلل التام
ًالتهاب مزمن باألذن و حـساسية فـي الـرئتين وبعـض األمـراض، إن مرضـا واحـدا مـن هـذه يكفـي  ً ّ

ّوهو في حال مرضه ملحق بذوي األعـذار الالزمـة حتـى يبـرأ، ولكنهـا . ّلعذره ولكنها الهمة العالية
  )11".(الهمة العالية

ّبداية حياة الشيخ ياسين رحمـه اهللا :"ّ    يقول الشيخ سعد القحطاني   ُ وخالصـة تجاربـه ونهايتـه،ُ
ُ للكـسالى وأصـحاب الـوهن، فـالمرض ال يقعـددرس عظيمومجموع جهاده  ّ والـشيخوخة ال تعـوق،ُ ّ، 
ًوهما فارغا، وال جعجعة وادعاء والبطولة ليست ً ً ُ بـل هـي عـزم وتـصميم، وامـتالء القلـب با،ً  لـصدقٌ

ُواإلخالص، وجهاد وصبر حتى اليقين، والموعد يوم الجنائز؟ ٌ)."12(  
 الشيخ القعيد كان شعلة من النشاط ّرغم شلله الذي أصيب به وهو في ريعان شبابه فإن       و

اس؛ فقــد ال يكـــون هنــاك مكــان فـــي  وال الملـــل مــن العمــل وخدمـــة النــ،واإليمــان ال يعــرف الكلــل
فلـم . خ ياسين خالل عملـه كداعيـة إسـالمي فـي نـصف قـرن مـن العمـلفلسطين إال ووصله الشي

ّيتوقف جهـده ونـشاطه الـدعوي عنـد قطـاع غـزة حيـث مـد الـشيخ جهـده نحـو الـضفة الغربيـة التـي 
  . كانت تعيش ذات الحالة الفلسطينية من حيث انتشار الفكر اليساري والقومي والعلماني

م، 1948الفلــسطينيين داخــل األراضــي المحتلــة عــام  نــشاط الــشيخ الــدعوي إلــى ّ       وقــد امتــد
، وغيرهــا، وأحيانــا اوالرملــة، واللــد، ويافــا عكــ) أم الفحــم(فكــان يــذهب بنفــسه إلــى مــساجد أم النــور

، ومبــادىء الــدعوة الربانيــة ميرســل الــدعاة والمدرســين، فاســتطاع بــذلك أن ينــشر مبــادىء اإلســال
ــد اهللا نمــر : ائــف ذلــكومــن طر. التــي آمــن بهــا فــي أوســاط أهلنــا هنــاك ــين عب ه جــرى بينــه وب ــأن َ

ز فـي حديثـه درويش الذي كان وقتها سكرتير الحزب الـشيوعي فـي كفـر قاسـم، وكـان الـشيخ يركـ
عن المواقف المخزية للـشيوعيين مـن القـضية الفلـسطينية، وبـين أن اإلسـالم بنظامـه الربـاني هـو 

 عبــد اهللا نمــر درويــش اإلســالم وأصــبح ّالحــل للقــضية وغيرهــا مــن قــضايا المــسلمين، ولقــد تحــول

                                                

توفيـــق علـــي، موقـــع إســـالمنا علـــى شـــبكة المعلومـــات : هنيئـــا إكـــرام اهللا لـــك..الـــشيخ المجاهـــد الـــشهيد:مقـــال -11
 علـى شـبكة موقع الشيخ الشهيد أحمـد ياسـينوانظر  ،)http://www.islameiat.com/index.shtml(ةالدولي

   ayaseen.not..                           (www(المعلومات الدولية 
، موقـع لهـا م18/04/2004 -ـ هـ29/02/1425 خطبـة للـشيخ سـعد القحطـاني،:  مقتل الشيخ أحمـد ياسـين-12

  ).www.lahaonline.com(المعلومات الدوليةأون الين على شبكة 
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اليـــوم مـــن قـــادة العمـــل اإلســـالمي هنـــاك، ويعـــرف منـــذ أكثـــر مـــن عـــشرين ســـنة بالـــشيخ عبـــد اهللا 
  )13.(درويش

 الرجــل أصــيب باإلعاقــة فــي طفولتــه، ومــع ذلــك لــم ّالعمــر إن ناصــر  الــدكتورالــشيخ   يقــول     
ًال أقـول فقـط مجاهـدا بـل زعيمـا كبيـرا تمنعه هذه اإلعاقة مع شدتها وهي شلل ربـاعي بـأن يكـون  ً ً

الثبـــات فــي شخـــصية أحمــد ياســـين فإنــه علـــى مــر حياتـــه عــانى مـــن اآلالم ..مــن زعمـــاء الجهــاد
ٕاإلعاقة الجسدية، ومـا واجهـه مـن مـشكالت وطـرد ونفـي خـارج بلـده، ومـن سـجن وتعـذيب وايـذاء 

 أن يتقـدم فـي كـل مرحلـة ًوأمراض متعددة، هذا لم يمنعـه أبـدا أن يـضطرد مـع مـسيرة الجهـاد، بـل
ًمن مراحل العمر التي يتصور أن يتراجـع فيهـا كثيـر مـن النـاس فـإذا هـو يتقـدم ويكـون دائمـا فـي 

في قضية فلسطين، ) واحد( ميزة الشيخ أحمد ياسين أنه منذ برز نجمه وعرف أنه الرقم .المقدمة
عمــاء حتــى الجهــاد لــم لــم يزاحمــه أحــد علــى هــده المكانــة ال رئــيس دولــة فلــسطين وال غيــره مــن ز

يستطيعوا أن يزاحموا أحمد ياسين على منزلتـه إن التأمـل فـي حياتـه وفـي سـيرته يـدفع األمـة إلـى 
إن مـن يـسمع ويـرى جهـاد أحمـد ياسـين يـوقن أنـه ال ...األمام إلـى الجـد إلـى المثـابرة إلـى الـصبر

ول فـي أخطـر قـضية عذر ألحد، إذا كان هذا الرجل المشلول المقعد المريض يغدو المطلوب األ
ً فما عذر هـؤالء األصـحاء؟ وهـذا يبـين أيـضا أن هـذا الـدين ، وهي قضية فلسطين،تواجهها األمة

 مهما كانـت حالـه ، من أراد أن يقوم بواجبه فيها ال عذر له، وهذه األمة أمة عجيبة،دين عجيب
م يتحـرك فيـه إال  مـا عـدا ذلـك حتـى لـو لـالحـي، العقـل المتقـد ،ً ما دام يملك العقل فعـال،وصحته

ًرأســه، حتــى لــو لــم يتحــرك رأســه مــا دام عقلــه حيــا ويقظــا ومعــافى  فإنــه يــستطيع أن يقــود األمــة ،ً
  )14".(ً هذه أيضا تحتاج إلى وقفات تربوية فال نامت أعين الجبناء،وليس أن يكون مجرد فرد

ـــشها        ـــده الياســـين بعـــد است ـــد العزيـــز الرنتيـــسي عـــن شـــيخه وقائ ـــدكتور عب ًده مقـــاال كتـــب ال
لقـد كـان الـشيخ أحمـد ياسـين :نقتطف منها ما يلي) نور الشيخ أسطع من لمع الصواريخ:(بعنوان

ــارزا فريــدا فــي تــاريخ هــذه األمــة  ًرمــزا إســالميا كبيــرا فــي حياتــه، وقــد أصــبح باستــشهاده معلمــا ب ً ً ً ً ً
لمجاهـد، هـذا العظيمة، لم يخبرنا التاريخ عـن قائـد صـنع مـن الـضعف قـوة كمـا فعـل هـذا العـالم ا

                                                

أحمـــد بـــن يوســـف، المركـــز العـــالمي للبحـــوث والدراســـات :أحمـــد ياســـين الظـــاهرة المعجـــزة وأســـطورة التحـــدي -13
  .19ص
 ، موقـع المـسلم علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة،الـشيخ ناصـر العمـر: أيقـظ اهللا بـه أمـة فـي حياتـه وفـي وفاتـه-14

  ).www.almoslim.net(هـ3/2/1425
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وال بالقوة المطلقة لكل من يتصف ، القائد الذي لم يؤمن يوما بالضعف المطلق ألي كائن بشري
َولـو يرى الذين ظلموا إذ يـرون (بأنه مخلوق ألن القوة المطلقة هـي مـن صـفات الخـالق سـبحانه  َْ ُـ َْ ََ َْـ َِ ْ َ ـَِ َ

ًالعذاب َأن القوة لله جميعا ْ ِْ ِ َِ َّ َ ُ  َ   )15.(165البقرة ) َ

  :الصدق وااللتزام

ً      إن الـــشيخ القائـــد أحمـــد ياســـين كـــان واحـــدا مـــن الـــصادقين مـــع اهللا ّ ًصـــادقا فـــي االلتـــزام ..ّ
التي التحق بها عندما كان ) دعوة اإلخوان المسلمين(وصادقا في االلتزام بالدعوة الربانية ..بدينه

مية، وأصــبح مــن دتــه اإلســالًشــابا يافعــا، كــان صــادقا فــي قيامــه بتربيــة جيــل مــؤمن بدينــه وعقي
قـضية وشــعبا : ً وعلمـاء يبـذلون جهـدهم فـي الــدعوة اإلسـالمية، صـادقا مـع فلـسطينأتباعـه رجـال

ّعندما ربى قـادة ورجـاال أعـدهم مـن أجـل الجهـاد فـي سـبيل اهللا تعـالى، وعنـدما أسـس ..ومقدسات ّ ً ّ
فـــي طليعـــة القـــوى حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية حمـــاس وذراعهـــا العـــسكري كتائـــب القـــسام ليكـــون 

ّالمجاهــدة فــي ســبيل اهللا تعــالى لتحريــر فلــسطين مــن دنــس اليهــود، ومــن ثــم إقامــة دولــة إســالمية 
  . على أرض فلسطين المسلمة

مــن ميــزات أحمــد ياســين لمــن يقــرأ ســيرته آلخــر لحظــة هــو :"      يقــول الــدكتور ناصــر العمــر
 أنـه صـلى الفجـر -ًدليال على ذلـك-يالتزامه السلوك في أخالقه، في معامالته، في عبادته، يكف

وهـــو المقعـــد الـــذي يحتـــاج ليـــصلي الفجـــر فـــي المـــسجد إلـــى إعـــداد وتهيئـــة، يعجـــز عنهـــا حتـــى 
مـــنهم، حتــى الخيـــرين قـــد ال يــصلون الفجـــر فـــي المــسجد، بـــل هنـــاك مـــن ال  كثيـــر األصــحاء أو

 هـذه الخاتمـة يصلي الفجر في وقتها، هذا يصلي الفجر في المسجد لذلك نسال اهللا أن تكتب لـه
  )16.("الطيبة
وصــالبة الحركــة التــي أســسها  ّوصــالبة الــشيخ القائــد أحمــد ياســين، قــوة  اليهــودولقــد أدرك      

اغتيــال فعمــدوا إلــى وصــالبة زرعــت الرعــب فــي قلــوب اليهــود الغاصــبين،  ، قــوة)حركــة حمــاس(
  .القائد الرباني والزعيم الروحي

                                                

  موقــع المركــز الفلــسطيني لإلعــالم علــى،الــدكتور عبــد العزيــز الرنتيــسي: نــور الــشيخ أســطع مــن لمــع الــصواريخ-15
    )(www.palestine-info.info/arabicشبكة المعلومات الدولية

   .الشيخ ناصر العمر:قظ اهللا به أمة في حياته وفي وفاته أي-16
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- مـن الـذين عايـشوه عـن قـربًوكـان واحـدا-ّالـشيخ يذكر خليل حسن ياسين ابن شـقيق        و
ّعندما كـان يقـيم الـشيخ فـي : قائاليخ أحمد وهو شاب بدينهش التي تدل على التزام الحد المواقفأ

تعثــر قــد  و،حــدأ ولــم يرافقــه حينهــا ،ًه كــان مريــضاّــنأمعــسكر الــشاطئ خــرج لــصالة الفجــر بــرغم 
  .لشمس حتى طلوع ااألرض ووقع وبقي ملقى على ،ّالشيخ

        ويبــين ذلــك فــي مواقفــه الواضــحة مــن التقــارب مــع اليهــود واألمريكــان وغيــرهم، بــل إننــا 
، األمـةنلحظ من منهجه جانب الشدة في التعامل مع كثير من الحكام العرب الذين لم تنتفع بهم 
ًيقول الشيخ رحمه اهللا تعليقا على موقفه بعد موت عبـد الناصـر، وقـد جـاء إلـى المـسجد ل يخطـب ّ

جـاي أخطـب خطبـة، بيفكرونـي جيـت :"يقـول..الجمعة والنـاس يظنونـه سـوف ينعـى عبـد الناصـر
َـوما :(يعنـى بـأقول فيهـا..أأبن عبد الناصر أنا طلعت وخطبت لهم خطبة علـى عكـس مـا يريـدون َ

ْمحمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل َأفإن مات َأو قتل ان َْ ُِ ِ ِ ُِ َ َ َْ َ َُ ْْ ِْ ُِ ُ َ َ ْ ٌ َ  ٌ  َـقلبتم على َأعقابكم ومن ينقلب على َ َ ََ َ َْ ْ َِْ َ َْ ْ َ َ ْ ُْ ِ ُ
يجزي اللــه الــشاكرين ضر اللــه شــيئا وس ن ي َعقبيــه فل ِ ِِ   ِ ِ ُ َ َ ُ َــ َ َْ ْ ــْ َ َ ً َ  ْ وحظيــت المبــادئ اللــي  .144:آل عمــران) ََــ

ٕبيعيشها اإلنسان، ولـيش بيعـيش، فـإذا عـاش لإلسـالم والـدعوة اإلسـالمية فهـو اللـي يـستحق، واذا 
  )17".(ير اإلسالم، ولغير الدعوة اإلسالمية فال يبكي عليهعاش لغ

ًأن مستشرقا سويديا جاء إلى قطاع غزة لنشر المـذهب البهـائي فيـه، :       ومن مواقفه في ذلك ّ
ّ فــي قطــاع غــزة وقتهــا، ولكــن الــشيخ أحمــد ةوقــد اتفــق مــع إبــراهيم الخالــدي شــيخ الطــرق الــصوفي

الى فـضح المستـشرق وأتباعـه وبيـان خطـورة مـا يريـدون وبعض أصحابه استطاعوا بفضل اهللا تع
نشره بين النـاس، حيـث تـم كـشف أمـرهم فـي المـساجد، وتحـذير النـاس مـن شـرهم، ممـا أدى إلـى 

  )18.(فشل المستشرق في تحقيق خطته لنشر البهائية في القطاع

  :اعتزازه باهللا تعالى

ّ       يقــول الــشيخ عاهــد عــساف أحــد مرافقيــه فــي الــسجن ّشيخ المجاهــد مواقــف عــزة وكرامــة للــ:"ّ
ّإن كتائــب القــسام تطالــب بــإطالق :ٕوابــاء، منهــا عنــدما حــضر أحــد ضــباط الموســاد إليــه وقــال لــه

ّفــرد عليــه ، ســراحك فــي بيــان نــشر مــن بيــروت مقابــل الكــشف عــن جثــة الجنــدي أيــالن ســعدون

                                                

قنـــــاة الجزيـــــرة الفـــــضائية، انظـــــر موقعهـــــا علـــــى شـــــبكة المعلومـــــات الدوليـــــة : برنـــــامج شـــــاهد علـــــى العـــــصر-17
)www.aljazeera.net.(   

  .15أحمد ياسين الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي ص-18
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الـضابط الـصهيوني ّأنا ال أقبل على نفسي أن يفرج عني مقابل جثـة، صـعق :ّالشيخ بعزة وكرامة
ّأنـت تعـرف مكـان الجثـة، وخـالل حـديث ضـابط الموسـاد مـع الـشيخ : ّمن جواب الشيخ، وقال لـه

ّالمجاهــد يقــول عاهــد التفــت إلــي هــذا الــضابط وقــال لــي أنــت ســيفرج عنــك قريبــا فمــاذا أوصــاك :"ّ
ابي أوصاني بالتمسك بديني، ودعوتي، وصالتي ومـساعدة اآلخـرين، وكـان جـو:"فقلت له"ّالشيخ 

ّ عليه الـشيخ بـنفس ّماذا أوصيت مرافقك، فرد:"ّله بالعبرية، وعلى الفور التفت إلى الشيخ قائال له
ّالكلمـات، مــع أنه لــم يعلــم مـا جــرى بينــي وبـين الــضابط، وقتهـا غــادر الــضابط زنزانـة الــشيخ بــال  ّـ

  ".  رجعة مذهوال
ّ        ويــضيف الــشيخ عــساف ّة يطلــب ود الــشيخ ّجــاء مــدير ســجن كفــار يونــا ذات مــر:"ّ فــي  ّ

ّجلسة حوار، وكان رد الشيخ ّلـيس لـدي وقـت أضـيعه معـك، أحمـر وجـه المـدير الـصهيوني أمـام :ّ ّ
  )19".(ّضباطه، ورجع يجر أذيال الخيبة والفشل

ّ       ومــن طرائــف األمــور أنــه لما اعتقــل مــن اإلدارة المــصرية، ثــم أخــرج مــن الــسجن كــان قــد  ّــ ّ
ّخطابــة والــوعظ فــي المــساجد، وفــي يــوم الجمعــة ذهــب الــشيخ أحمــد ّوقــع تعهــدا بعــدم ممارســة ال

ّليصلي الجمعة كغيره من الناس، ولكن ما أن دخل المسجد ورآه الناس حتى تدافعوا نحوه وقاموا 
َإن اللــه :(ّبحملــه ووضــعه علــى المنبــر ليخطــب الجمعــة، وكــان ممــا قــرأه فــي خطبتــه قولــه تعــالى   ِ

َيدافع عن الذين آ ِ ِِ َ ُُ ه َ َأنهم ظلمـوا وان الل اتلون ب َمنـوا إن الله ال يحـب كـل خـوان كفـور ُأذن للـذين يق ُ ُ ـَ ِ ِ ِ ِ ِ ـ َِٕ ُ َُ ُْ  ِـ َِ َ ََُ َـ ُ َ ٍُ  َ   ُ
دير◌ ٍعلــى نــصرهم لق ٌ َــِ َ َْ ِ ِ ْ َ وال دفــع َ ا اللــه ول وا ربن ارهم بغيــر حق إال َأن يقول ُالــذين ُأخرجوا من دي ْْ َ َــ َُــ ُ َ ــ َ َــ ُــ ِ ِــ ِ َــ ْ َ ُْ ْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ اللــه َ 

ه كثيـــرا  ا اســـم الل ذكر فيه لوات ومـــساجد ي دمت صـــوامع وبيـــع وص ًالنـــاس بعـــضهم بـــبعض له ِْ ِ ــ ـ ِ َِ َُ ْ ْ َـــْ ُ ــ ُـ ْ ُـــُ َ َ َ َُ ِْ َ ـــ َ َ ََ ُ ََ َ َ َ ٌَ َ ٌَ ِ ِ ٍ 
ٌولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ِ َ َ َ ُ َ َِ َ َ  ِ ُ ُ َُ ُْ ْْ َ ّواسترسـل الـشيخ أحمـد فـي قـراءة .  38-40:الحج)َ

ّـألحاديـث مما كـان لحديثـه أثـر طيـب فـي نفـوس النـاس الـذين أخـذوا يبكـون، وكـادت أن القـرآن وا
  )20.(تحدث ثورة بعد الصالة

كــان الرجــل الــذي تجمــع عليــه :ّ     ويــصف الــدكتور أحمــد بحــر شخــصية الــشيخ أحمــد فيقــول
ّفرسان الحركة وأبناؤها، واذا ما قال الشيخ كلمة فإن الجميع يبادر إلى تطبيقها، وذل ّ ك لثقة أبنـاء ٕ

                                                

موقــع ":كفــار يونــا"لــشيخ الــشهيد أحمــد ياســين فــي ســجن  الــشيخ عاهــد عــساف مــن قلقيليــة يــروي رحلتــه مــع ا-19
  ).www.Palestine-info.net/arabic(المركز الفلسطيني لإلعالم

أحمد ياسين الظاهرة المعجـزة وأسـطورة التحـدي، المركـز العـالمي للبحـوث والدراسـات ص :  أحمد بن يوسف-20
17.   
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ّالحركـــة اإلســـالمية فـــي صـــدق واخـــالص الـــشيخ، ولقـــد عرفنـــا معـــاني العـــزة والكرامـــة منـــه، وفـــي  ٕ
ّاعتقادنا فإنه كان يتحدث بعزة اهللا، وبقوة اهللا وبنصر اهللا، ولذلك كان ال يخاف الموت ّ".)21(   

 :المستقبلي  التخطيط

جماعتـــه وحركتـــه شـــكاله فـــي بنـــاء المـــستقبلي بكافـــة أ التخطـــيطّالـــشيخ الياســـين اســـتخدم       
الحاجـة  ّ وقـصير المـدى، فكـان إذا ارتـأى أن، التخطـيط طويـل المـدىّواستخدم الشيخ. اإلسالمية

ً تــدعو إلــى خطــة قــصيرة، شــرع فــي تنفيــذها تنفيــذا◌ يــتالءم والحاجــة إليهــاطفقــ أراد أن  ا إذاّــأمو ،َ
  مـن أصـحابه وأحبابـهدهـشة، تخطيطـه يكـون مثـارا لإلعجـاب والّيضع خطـة طويلـة األجـل، فـإن

 بنـاء الـشواهد علـى ذلـكمن اهللا يخطط لآلجال الطويلة بكل دقة وعمق وتركيز، و فقد كان رحمه
ّحركتــه مــن الــصفر، ثــم التخطــيط للعمــل المــسلح الجهــادي، وقــد اكتــشف التنظــيم العــسكري عــام 

ّالـشيخ يعـده،  الـذي كـان -سالحالـم، وقامت قوات االحتالل باعتقاله وتـم مـصادرة نـصف 1983 ّ
إقامة تنظـيم عـسكري وحيـازة أسـلحة، :ساسية منهاداد الرجال، ووجهت للشيخ عدة تهم، األمع إع

  .وحكم عليه بالسجن ثالث عشرة سنة. ٕوالعمل إلبادة دولة إسرائيل واقامة دولة إسالمية مكانها
ّ، إنه لماومن ذلك التخطيط للدعوة إلى اهللا تعالى أوساط الشباب          في م1998  عامهبذ ّ

عــرض عليــه كثيــر مــن قــادة مباشــرة، رحلــة عالجيــة إلــى الــدول العربيــة بعــد خروجــه مــن الــسجن 
ًلـم يطلـب بيتـا أو سـيارة؛ بـل . أريـد مدرسـة: ما يريد ليهـدوه لـه فقـال لنفسهيطلب أن الدول العربية

 ًينــشئ محــضنا وهــو أن الــدائرة الدعويــة ال تكتمــل إال عنــدما ،يحقــق مــا كــان يــؤمن بــه أراد أن

 لألطفــال، أراد تحقيــق حلمــه علــى أرض الواقــع، وذلــك بإنــشاء جيــل عقائــدي ينطلــق مــن مــنهج
 دار األرقــم كانــت مدرســة..ةًتربــوي صــحيح يبــدأ مــن الروضــة مــرورا بالمدرســة وانتهــاء بالجامعــ

ّ حلــم الــشيخ الــذي تحقــللبنــين قبــل و.  افتتــاح مدرســة دار األرقــم للبنــاتّالمدرســة تــم ق، وبعــد هــذهّ
إلنــشاء مدرســة ثانويــة، وكــان يقــول كلمــا ســألناه عــن ذلــك  ًاستــشهاده رحمــه اهللا خــصص مبلغــا

                                                

 المركــــــــــــز الفلــــــــــــسطيني موقــــــــــــع: ومــــــــــــضات مــــــــــــن حيــــــــــــاة اإلمــــــــــــام الــــــــــــشهيد الــــــــــــشيخ أحمــــــــــــد ياســــــــــــين -21
  .)www.Palestine-info.net/arabic(ملإلعال
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أن يرعى هـؤالء األطفـال مـن مرحلـة الروضـة حتـى مـا بعـد  حتى ال يضيع زرعي، أي يجب:قال
  )22(.المرحلة الجامعية

  :التحليل والمقارنة

األسـلوب  ل والمقارنة، وقـد كـان ذلـكالعديدة القدرة على التحلي من بين خصاله وصفاته        و
 كـأمير لجماعـة ًواحدا من أساليبه التي اعتمد عليهـا فـي ممارسـة مهامـه ومـسؤولياته المنوطـة بـه

ّإن :"يقول الدكتور عبد العزيز الرنتيسي .، وكقائد لتنظيم جهادي كبير)اإلخوان المسلمون(دعوية
عقليـة فـذة، وقـدرة علـى التحليـل واسـتنباط ّالشيخ أحمد ياسـين عنـدما تتعامـل معـه تجـد أنـه يملـك 

األمور، وال يتكلم الكالم إال بعد تفهم واعي، فال يندفع فـي الكـالم انـدفاعا علـى اإلطـالق، ولكنـه 
ًيتأنى حتى يصل إلى صلب الموضوع الذي يتحدث فيه، ويأتي حديثه مركزا، صائبا تماما ً ّ." 

  :اختيار الوقت المناسب لتنفيذ عمل ما

لـك القـدرة علــى اختيـار الوقـت المناسـب لتنفيـذ عمـل مــا، ت رحمـه اهللا يمّ الـشيخ أحمـدكـان        
 بكافة أشـكالها، إال واختـار لهـا الوقـت المناسـب، لـذلك حينمـا الدعوةخطة من خطط  فلم ينفذ أية

 خاصـة والـدعوة بـدأت ، يختار الوقت المناسب اجتماعية أو ثقافية أو غيرهامشاريع إذا أقام كان
عـشرات العمـالء  السوء مـن خـالل ة مباركة في بلد محتل من عدو غاشم، يتربص بالمسلميننبت

ــذالــذي وقــد ظهــرت علــيهم عالمــات اإلعجــاب قــرب النــاس إليــه، ٌ لــذلك كنــت تــرى ا.لكّن وظفهــم ل
  فرحين بذلك المشروع الـذي أقـدم عليـه وتراهم وهم.والتقدير لتلك الخطوة التي أقدم على تنفيذها

ــدين لــه، ال لــشيءمتفــائلين   عــرف شــيخهم وقائــدهم ّإال ألن بأهدافــه، ومستبــشرين بنتائجــه، ومؤي
ألولئـك الرجـال الـذين مـنحهم اهللا  وهـذه القـدرة ال تتـوفر إال. متى ينفذ ذلك المـشروع وتلـك الخطـة

  .سبحانه وتعالى مثل هذه الخصال

                                                

 علــى شــبكة الــصحيفة، موقــع فلــسطين المـسلمةمجلــة  ،األســتاذ محمـد حــسن شــمعة:والبــدايات ياســين لـشيخا -22
وانظــــر موقــــع ) http://www.fm-m.com/2004/jun2004/issue6-2004.htm(المعلومــــات الدوليــــة

  )www.palestinianforum.net/ forum/archive/index.php(شبكة فلسطين للحوار
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  :صدرالحلم وسعة  واللهدوء واالتزانا

ّالتي تميز بها الشيخ الـشهيد أحمـد صـفة الحلـم وسـعة الـصدر، وال        من الصفات الحميدة، 
شك بل وال ريب أن الحلم من أشرف األخالق، وأنبـل الـصفات، وأجمـل مـا يتـصف بـه أصـحاب 
كل غاية حميدة، ولقد بين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منزلة الحليم، وما له من أجـر وثـواب 

ن فيــك خــصلتين إ:"ى اهللا عليــه وســلم ألشــج بــن عبــد القــيسعظــيم عنــد اهللا، فقــد قــال النبــي صــل
ّولقد من اهللا تعالى على الـشيخ أحمـد فحبـاه بـالحلم األنـاة، ولـذا . ) 23(."يحبهما اهللا األناة والحلم ّ

لناس من أنفسهم، وخاصة ممن اختلف معهم،  وأساءوا األدب اتسع صدره، وامتد حلمه، وعذر ا
  .معه

ًمن أوفر الناس عقال، وأكثرهم اتزانا، وأقواهم إرادةًواحدا  كان أحمدّالشيخ ّأن وأحسب        فهو ،ً
ّتقــول مــريم ابنــة الــشيخ  .ممــن يظهــر فيــه حــسن الــسمت، والتــوازن، واالعتــدال فــي أقــرب كماالتــه

كان طبع والدي الهدوء و .طفة والمزاح، وال يترك مجاال للمرح إال يستخدمهكثير المالكان :"أحمد
 زوجهـا يريـد أن ّدخلـت علينـا امـرأة تولـول ألن -وبعـد صـالة الجمعـة -ه ذات مـرةّ أنّواالتزان، إال

 ، وخـرج عـن طـوره،ههـ لهـا فمـا كـان مـن أبـي إال أن صـرخ فـي وجً وكـان ظالمـا،يوقع بهـا بطـشه
ّ وجلـس مـع الـشيخ ليحـل، اتزن الـزوج وهـدأًكف عن هذا األمر، وفعال أن يًثه غاضباّوحد  قـضية ّ

  ."الزوجة المظلومة المتظلمة
عرفـت أحمـد ياسـين فـي أوائـل :"وهـو األسـتاذ حمـاد الحـسنات بقولـه أحـد أصـدقاؤه         وصفه

ا سـألته ٕالستينات وذلك بعد اإلصابة بالحالة التي هو فيها هو إنسان هاديء ال ينفعل بسرعة واذ
 محببة للناس فـي اإلجابـة ة أن يفكر فترة ثم يجيب بطريقته الهادئة، ولديه طريقد إال بعبال يجي

  )24".(على ما يسأل عنه، ومنذ أن عرفته وهو يعيش للدعوة

فـي فتــرة وجــودي فـي مدينــة الخليــل :    ويـروي تلميــذه الــدكتور أحمـد بحــر طرفــة فـي ذلــك فيقــول
ّشرعية زارنـي الـشيخ أحمـد ياسـين فـي بلـدة بيـت أمـر، ودخـل المـسجد بعدما تخـرج مـن الثانويـة الـ

وا أن الــشيخ يريــد أن يطلــب مــساعدة ماليــة  ّفــي البلــدة ورآه النــاس فظن ّ  -ربمــا لوضــعه الــصحي-ّــ
                                                

 ،17،1/48مــسلم رقــم . ع اليــد اليمنــى تحــت الخــد اليمنــىبــاب وضــ، 5/2327 ،5955رقــم   رواه البخــاري-23
 الــدين والــدعاء إليــه والــسؤال عنــه وحفظــه وســلم وشــرائع عليــه  صــلى اهللامــر باإليمــان بــاهللا تعــالى ورســولهبــاب األ

  .وتبليغه من لم يبلغه
   .111، صللدكتور عاطف عدوان:الشيخ أحمد ياسين حياته وجهاده -24
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ماذا يريـد؟ هـل يريـد فلوسـا؟ فوقفـت أمـام النـاس، فقلـت لهـم هـذا : فاجتمع حولي المصلون، وقالوا
ًرســـا، وعنـــدما أعطـــى الـــدرس انبهـــر النـــاس بـــه، واجتمعـــوا حولـــه ٕشـــيخنا وامامنـــا أتـــى ليعطـــيكم د

  )25.(يسلمون عليه ويقبلونه

  :     التأثير في الغير

القيــادة هــي ، فال تتحقــق إال فــي ظــل قيــادة واعيــةو ، ليــست ســهلة مهمــة      التــأثير فــي الغيــر
ّمـن ثــم  و،الجماعـة سـلوك أفـراد  فكـر الفـرد، وفــي فـي: التـأثير علــى الغيـرفـي القـدرة علـى التـأثير

على اقتناع أفراد التنظيم بالقائد وثقتهم الكبيرة به، فالقيـادة  الواعية  تعتمد القيادة،تنسيق جهودهم
. تركز على قدرات واستعدادات طبيعية كامنة في الفرد تؤهله إلحـداث التـأثير فـي أفـراد الجماعـة

  )26(.ةّلقد كان الشيخ الياسين يتمتع بهذه الصفة القيادية الناجح
عندما تقابله يجذبك مـن أول وهلـة، ويـسيطر و، ة، ودودةمؤثر  أحمد ياسين ذو هيبةّالشيخ       

ِه شـخص وجـــد ليبقـى فـي الـذاكرة وال ّـإن. الحمـاس فيـك على عقلـك ومـشاعرك وأحاسيـسك، ويثيـر ُ ٌ
ًينسى أبدا ّ حتى وهو مستغرق فـي أشـد،ًشخصيته مبتسمة وواثقة دوماوهو  .ُ  أو ،كيـر حـاالت التفٌ

لــشيخ أحمــد ياســين مكانــة فــي قلــوب وبهــذه الــصفة أصــبحت ل. عنــد تعرضــه ألي موقــف محــرج
شخــصية القــادرة علــى التــأثير فــي اآلخــرين فــي كــل فهــو الٌأعــضاء حركتــه ال ينافــسه فيهــا أحــد، 

 ّ النـاس حولهـا، وأكثـر مـا يـدلمجمعـة يلتـفّ فشخصية الـشيخ رحمـه اهللا كانـت شخـصية .أحوالهم
أحجـم الكثيـرون عـن الـسير   مـن ضـربات، وقـدم96-95 سـنة  حماسما أصاب حركةعلى ذلك 

فـالتف حولـه الجميـع مـن  98ّحتـى خـرج الـشيخ سـنة ..مع الحركة، وفـشلت الجهـود فـي تجمـيعهم
 27) .(الداخلية والخارجية ًجديد، واستطاع أن يكون دائما صمام األمان في عالقات الحركة

بــصراحة كنــت دائمــا إذا ســمعت لرأيــه :" عبــد العزيــز الرنتيــسي       يقــول رفيــق دربــه الــدكتور
ّإن لــدى الــشيخ قــدرة علــى التــأثير فــي الغيــر عجيبــة جــدا إذ يــأتي المــرء ...أحســست بخطــأ رأيــي

                                                

موقــــع المركــــز الفلــــسطيني لإلعــــالم علــــى شــــبكة :ومــــضات مــــن حيــــاة اإلمــــام الــــشهيد الــــشيخ أحمــــد ياســــين-25
   .المعلومات الدولية

م ص 2004 - هـ1425الدكتور صالح الرقب، الطبعة األولى :لمجاهدين الشهيد أحمد ياسين انظر شيخ ا- 26
24.   
   .، مجلة فلسطين المسلمةشمعة األستاذ محمد حسن :والبدايات ياسين  الشيخ-27
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ة قــصيرة معــه أن قــشّأحيانــا ولديــه مــشكلة يعتقــد أن حلهــا مــستحيال ولكــن الــشيخ يــستطيع بعــد منا
لــى ذكــاء وحــسن تقــديره، وخبرتــه الطويلــة وذاكرتــه يجعلهــا مبــسطة، وهــو فــي ذلــك كلــه يعتمــد ع

  )28(".القوية

- ً يخدم في الجيش اإلسرائيلي، وعمل سجانا في سجن كفار يونا- ضابط عسكري تحدث
 إلى برنامج دردشات الذي تبثـه -لم يكشف عن اسمه، في شهادة حق يقدمها عدو لعدوه الكبير

ّإنه لم يكـن يلمـس أي تـصرف ":م فقال3/4/2004القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي السبت 
ّأو قول يدل على أن الشيخ كان ذا عقلية إرهابية أو تفكير عدواني كنت أشـعر بالراحـة لمجـرد ..ّ

كنـت أتـابع ...بهذا اإلحساس؛ ولـذلك أحبـوه" رفقاءه"الوقوف بقربه، وأعتقد أنه كان يغمر أتباعه 
 عناصــر حمــاس ســيحرقون األرض ّعتقــدت أنوضــعه داخــل الــسجن وعالقتــه برفيقيــه، وطالمــا ا

إذا مسه أي مكروه، لقد كان أبا روحيا بحق ً ّ)."29(   

محافظة التالميذ :أوالهما:ّاستطاع الشيخ أحمد أن يجمع التالميذ في المسجد ليحقق هدفين      
 حيــةتــربيتهم تربيــة رو:ًوثانيــا.ّومــن ثــم ربــط قلــوبهم بــاهللا تعــالى علــى الــصالة فــي المــسجد جماعــة،

ولقـد اسـتطاع الـشيخ أحمـد أن يـؤثر . د النـاس فيـه أن يرتـادوا المـساجدفـي زمـن لـم يعتـمسجدية، 
ّلدرجـة أن . في التالميذ فبدأوا يحـافظون علـى الـصالة جماعـة، بـل ويـصومون االثنـين والخمـيس

 فــي ذلــك الوقــت ذهــب لنــاظر المدرســة -زمــن الحكــم المــصري لقطــاع غــزة-أحــد ضــباط الــسلطة
أنا سعيد بالمدرس أحمد ياسين، :قوم به المدرس أحمد ياسين، فقال الناظر لكل شاكيشكو مما ي

ًوسأكتب له كتاب شكر، فأين لنا المدرس الـذي يـدرس الـدين عمليـا فـي المـسجد، وحبـذا لـو كـان  ّ ّ
  .في كل مدرسة في القطاع مدرس مثله

ير المدرســة ّ احــتج علــى مــد-وهــو طبيــب مــن الــشيوعيين-ّويــروى أن أحــد أوليــاء األمــور
ّيــا عمــي قبلنــا أن يــصلي : فقــال..ّاألســتاذ محمــد الــشوا ألن ولــده أصــبح يــصلي ويــصوم النوافــل

ّالولد، وقبلنـا أن يـذهب إلـى المـسجد، أمـا أن يـصوم االثنـين والخمـيس مـن كـل أسـبوع فهـذا أمـر 

                                                
   .28 ص  انظر شيخ المجاهدين الشهيد أحمد ياسين، مصدر سابق- 28

مجلــة المجتمــع الكويتيــة العــدد : جــرد الوقــوف إلــى جــوارهكنــت أشــعر بالراحــة بم:  أحــد ســجاني الــشيخ ياســين-29
   :العددرقم  .م3/4/2004، 1595
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 -كمـا أجــاب مــن سـبقه مــن الــشاكين-فأجابــه نــاظر المدرسـة إجابــة مفحمــه، صـعب وال نقبــل بـه
  ) 30.(خرست الرجلأ

  :المناسب اختيار الرجل المناسب للعمل في المكان

وهو تعيـين الرجـل المناسـب فـي المكـان المناسـب : تعيين األصلح     من سمات القيادة الراشدة 
ًمـن اسـتعمل رجـال مـن عـصابة، ":ًوليس العكـس، مـصداقا لقـول رسـول اهللا عليـه الـصالة والـسالم َ

 )31.(" وخان المؤمنين،ى هللا منه، فقد خان اهللا وخان رسولهَوفي تلك العصابة من هو أرض

 فــي لالمناســب ليعمــ الحميــدة قدرتــه علــى اختيــار الرجــل ّ قيــادة الــشيخ أحمــدومــن خــصال       
 ، الرجــال القــادرين علــى تحمــل المــسؤولياتفعلــى اكتــشا ةقــدرال إذ كانــت لــه. المكــان المناســب

ْتطاع من وقع عليهم االختيـار للعمـل فـي الـدوائراس لهذا فقد. وأداء المهام المنوطة بهم  المنوطـة َ
ّبهم، وال أدل على ذلك من اختياره صالح شحادة ليكون القائد العسكري لكتائب القـسام، والموقـع 

  .الذي كان فيه المفكر الدكتور إبراهيم المقادمة، وغيرهم كثير
ه فيركن إليـه أن يقـوم بالعمـل الكبيـر  الثقة بنفسيثق فيمن اختاره ال يتردد في منحه       وحين 

وهــو واثــق مــن قيامــه بــه، يــذكر األســتاذ خليــل القوقــا واقعــة تــدل علــى ثقــة القائــد فــيمن اختــارهم 
ًأذكر قبل االنتفاضة بأشهر كنت متوجها للجامعة اإلسالمية في الفترة الصباحية، :"للعمل، فيقول

ًمعــة، فوجــدت الجــيش قــد ضــرب طوقــا أتفقــد وضــع الجامعــة مــن اليهــود فطفــت حــول أســوار الجا
ّحولها، وبدأ يقترب شيئا فشيئا، فأدركت أن الجيش يريد اقتحامها ثم يقوم بعملية تأديب على حد  ً ً
ّتعبيرهم، ألن الجامعة طالما وال زالت مصدر الشغب والمظاهرات إلشغال اليهود في معارك فـي 

ّليــل، فــذهبت مــسرعا إلــى الــشيخ أحمــد ّالــشوارع، فهــي فرصــة لهــم ألن عــدد الطلبــة فــي الجامعــة ق ً
ًياسين فوجدته في عرينه جالسا وعنده أحد األطبـاء وأبـو العبـد عبـد العـال سـائق بـاص المجمـع، 
ًفقلت له بلهجة الملهوف وعرقي قد مـأل وجهـي وترانـي مـضطربا وقلـت لـه بلهجـة اآلمـر أعطنـي 

 يحـضر البـاص، ثـم اتبعـت األمـر باص المجمع؟ فلم يقل لماذا وما الخبر؟ بل أمر أبو العبد أن
األول باألمر الثاني أعطني هـذا الرجـل الجـالس بجانبـك، فابتـسم وقـال إن وافـق، حـضر البـاص 

                                                

أحمـــد بــن يوســف، المركـــز العــالمي للبحــوث والدراســـات، : أحمــد ياســين الظــاهرة المعجـــزة وأســطورة التحــدي-30
   .14-13ص
  . هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه وقال،4/104، 7023 أخرجه الحاكم -31
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ّإن وضـــع :وهممـــت باالنـــصراف مـــع الطبيـــب، ولكـــن قبـــل أن أخـــرج فقـــط قـــال إلـــى أيـــن قلـــت لـــه
لزيتـــون، إحـــداها مــن مــسجد الـــسالم فــي حــي ا: ًالجامعــة حــرج جــدا، وأريـــد أن أخــرج مظــاهرتين

لتتوجــه للجامعـــة، كــي يمـــأل النــاس الجامعـــة، ويفـــشل مــا يخطـــط لــه اليهـــود، والثانيــة مـــن مخـــيم 
ًالـــشاطئ،  فلـــم يـــزد عـــن كلمـــة وفقـــك اهللا، وفعـــال قلـــت للطبيـــب الرجـــاء أن تقـــول فـــي ميكروفـــون 

ّأبناؤكم بناتكم أعراضكم في خطر، إلى الجامعة، ألن األمر إذا تعلق بالعرض وفلـذات : المسجد
  ". األكباد تطير العقول باألجساد، وتخف األرواح وترخص في سبيل ذلك

ّثم انطلقت إلى مخيم الشاطئ ومـن ميكروفـون المـسجد األبـيض وجهـت :"        ويضيف القوقا
ّالنــداء الــساخن ليــدرك النــاس أبنــاءهم وبنــاتهم مــن بــراثن اليهــود فــي الجامعــة، ثــم توجهــت ألثبــت  ّ

ّ أدرس بها، وخرجت مظاهرة قالوا أنها سـدت عـين الـشمس، فمـأل وجودي في مدرستي التي كنت ّ
ّالنــاس الجامعــة بــاآلالف، وظــل الحــصار حتــى قــرب مغيــب الــشمس، فلما رأى الــشيخ أن اليهــود  ّ ّــ ّ
ــذلك الحــصار ووســاطة الحــاج رشــاد الــشوا، أراد الــشيخ أن  ّيرفــضون وســاطة الــصليب األحمــر ل

تـــى ينـــشغل اليهـــود بالمظـــاهرات، وينـــصرفوا عـــن تخـــرج مظـــاهرة مـــن المـــسجد العمـــري الكبيـــر ح
ّالجامعــة، وفعــال طلبــوا منــي الخــروج مــن المدرســة والتوجــه للمــسجد العمــري إلخــراج المظــاهرة،  ً

ّوواهللا لو حدثت لكانت مذبحة، ألن الشوارع فارغة إال من الجنود . ٕواشعال مشاعرهم بعد الصالة
ّن ما أن وقفت ألهتف بالناس وأحمسهم للخروج ًاليهود، وسيكون الشباب والجند وجها لوجه، ولك

إذ بأحـدهم يهمـس فــي أذنـي أوقـف العمليــة، واصـرف النــاس بهـدوء فقـد انفــك الحـصار، وخرجــت 
  .  الطالبات

ّ       إن الـشيخ أحمـد لـم يوقـف مـا سـأفعل، اسـتجاب لكـل أمـر طلبتـه منـه دون سـؤال، لـم يـدع  ّ
ّإلى االجتماع للقيادة ليتخذ قرارا، إنه ا ٕلميدان وانها المعركـة فـي عقلـه وضـميره،  فهـو فـي صـراع ً

معهم في كل لحظة وأوان، جاهز ويده على الزناد، كنت وقتها أنا القائد آمر فيطيـع قائـد القـادة، 
  )32".(ًإنه يؤمن أن الموقف هو السيد، وهو القائد الذي يفرض علينا جميعا

ًدتها على الشيخ وتأثرت بها كثيـراسأذكر حادثة شاه:"      يقول أحد الشباب واسمه محمد ، فـي ّ
 فتــى إلــى باإلضــافة فــي أوائــل العــشرينيات مــن عمــره يشــاب مــصر تعرفــت علــى األيــامإحــدى 

 قد تسللوا عبر الحدود المصرية للجهاد في فلسطين، اعشر كان مصري صغير لم يتجاوز الثانية
                                                

ي ذلـك األسـتاذ خليـل القوقـا مـن خـالل رسـالة مطولـة أرسـلها لـي مـن مكـان إقامتـه فـي دولـة اإلمـارات  أخبرن-32
   .المتحدة
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 وطلبـوا منـه أن سـريره، في ًممددا وًياسين في منزله وكان وقتها متعبا حمدأ للشيخ ٕواياهمفذهبت 
إنـك صـغير يـا :ا الفتـى فقـال لـهّ أمـ، فـي مجاهـدي حمـاس فوافـق لـألولمالـسالح ويجنـدهيعطـيهم 

ّ الفتــى علــى الـشيخ إيّ ألــحبنـي، وعنــدها  علــى الفتــى ّ وأصــر،ّ عنــدها بكــي الـشيخ وبكــىإلحــاح،مــا ّ
  )33(".ّ فيها الشيخ يبكيأجدة األولى التي ّوهذه للمر، ه صغيرّبأن

  :تحديد الهدف 

ً يملك صفة حميدة جدا مـن صـفات القـادة النـاجحين، أال وهـي القـدرة ّ الشيخ القائدوكان         
الهدف، فليس بمقـدور كـل إنـسان أن يحـدد هدفـه، وكثيـرون هـم أولئـك الـذين يتيهـون  على تحديد
 لجوانـب فـي القـدرة علـى القليلين الذين لديهم االسـتعداد مـن جميـع اإالتزاحم األهداف  في دوامة

 إلــىيـسعى   كـان يملـك قــدرة عجيبـة فـي رؤيـة هدفــه الـذيّ الـشيخوالحـق يقــال إن. تحديـد أهـدافهم
  .غموض تحقيقه، وكان بالتالي يتمكن بكل سهولة واقتدار من تحديد أهدافه دون لبس أو

د ياسـين كقائـد ّ أحـد أهـم أسـباب نجـاح الـشيخ أحمـّإن:"هيثم بن جواد الحـداد         يقول الكاتب
ه نجـح مـع رفاقـه فـي توجيـه الـصراع ّـلتلك الحركة التي ربما تكون من أنجح حركات المقاومة، إن

فــي جبهــة واحــدة، داخــل أرض فلــسطين، ومــع العــدو الــصهيوني فقــط، رغــم أنــه قــد مــر بهــا مــن 
المواقف مع السلطة الفلسطينية ما يعجز الحليم عـن التـصرف بحكمـه، كـل ذلـك حتـى ال تحـدث 

كمــا نجحــت الحركــة فــي ضــبط الــنفس ألكبــر درجــة ممكنــة تجــاه  .مواجهــة فلــسطينية فلــسطينية
بعــض القــرارت العربيــة الخرقــاء، لتتجنــب أي نــوع مــن أنــواع المهــاترات الــسياسية ضــد كثيــر مــن 

  )34(."الدول العربية واإلسالمية، األمر الذي أكسبها احترام الجميع

                                                

ــــال الــــشيخ ياســــين: قــــضية للحــــوار-33 هـــــ، موقــــع المــــسلم علــــى شــــبكة 2/1425/ 1مــــستقبل المقاومــــة بعــــد اغتي
   )www.almoslim.ne(المعلومات الدولية

هـــ، موقــع المــسلم علــى 8/2/1425،  هيــثم بــن جــواد الحــداد:ر مبعثــرةأفكــا.. استــشهاد الــشيخ أحمــد ياســين -34
  )www.almoslim.ne(شبكة المعلومات الدولية
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 :القدرة النفسية والذهنية

ى الرغم من شلله المبكر واألمراض التي تزاحمت عليـه خاصـة بعـد سـن الخمـسين إال        عل
  التــي مكنتــهقائــد قــدرة خاصــة أخــرى أال وهــي القــدرة النفــسية والذهنيــةك يــهرحمــه اهللا لد كــانأنــه 

أو ســـواء الـــسياسية منهـــا   المـــشكالت التـــي كانـــت تـــصادفه أمـــام الـــضغوطات المتزامنـــة،تجـــاوز
 على مواجهة المشاكل التي تعتـرض طريقـه ةيملك القدر كان من الطراز الذي  وخالفهما،النفسية

انفعال نفسي قد يؤثر على اتخـاذ القـرار، ومـن يملـك  بكثير من ضبط النفس، وباالبتعاد عن أي
 التي تواجهه، فإنه بالتالي يـتمكن مـن حلهـا باألسـلوب تإزاء المشكالقدرة نفسية وذهنية حاضرة 

قدرتــه علــى اتخــاذ القــرار الحاســم، إذ إن ذلــك لــيس بــاألمر الــسهل كمــا   ذلــكًاألمثــل مــستغال فــي
حيث إن الكثير منهم ال يملكون القدرة على اتخاذ القرارات، فيظلون مترددين بـين  يعتقد البعض،

ّم رغـم الـضغوط التـي تعـرض 87 األولـى عـام ةّ وال أدل على ذلك استمرارية االنتفاضـ.وذاك هذا
ثــم الــضغوط مــن الــسلطة الفلــسطينية، ومــا صــاحبها مــن . ج الــسجن وداخلــهمــن اليهــود لهــا خــار

الـــضغوط النفـــسية اليهوديـــة المتمثلـــة فـــي سياســـة القتـــل واالغتيـــاالت والهـــدم واالجتياحـــات، ومـــا 
يــصاحبها مــن دمــار كبيــر فــي األنفــس واألرواح والثمــرات واألمــوال والممتلكــات، واغتيــال كبــار 

 الدوليــة تباإلضــافة إلــى الــضغوط العربيــة، والمــؤامرا.  مــن حركتــهالقــادة الــسياسيين والعــسكريين
ّالتي حيكت لوقف الجهاد والمقاومـة الحاليـة، وكلنـا راقـب الطلبـات المتالحقـة علـى حركتـه لوقـف 

  . العمليات االستشهادية ووقف قذائف الهاون والصواريخ

  :مالحاس اتخاذ القرار 

 وتوكـل علـى اهللا كـان ، عقـد العـزمافـإذا مـتخـاذ القـرارات، كبيـرة علـى ا قـدرة ّ الشيخلكتيم        
ًقــراره قويــا وحازمــا كــان ال يعــرف التــسويف أو ، الكافيــة المقتــدرة ً ودلــيال علــى امتالكــه العزيمــة،ً

رها  ويـسط،قراراتـه تاريخيـة، وسـوف يقـف أمامهـا تـاريخ بالدنـا ولهـذا كانـت. اإلطالقالتردد على 
 وقـد ،قرار تجميد العمل العسكري زمن حكومة السيد محمود عبـاس ومن ذلك .واعتزاز بكل فخر

 ومعظــم المحللــين والخبــراء الــسياسيين، وقــد ،أشــاد بــذلك القــرار الحاســم والجــريء أبــو مــازن نفــسه
 .أذهل القرار اليهود أنفسهم
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   :قوة الذاكرة

ً هامـا ورئيـسيا فـي ًلرجـل قـوة الـذاكرة وهـي التـي تلعـب دورااالقيادية لهذا  ومن بين الصفات       ً
 ًفرد فينا، فقوة الذاكرة صفة من الصفات الواجب توافرها لدى أي قائـد كـي يحقـق نجاحـا حياة أي

 ما فال تظنن ةوأجبته بإجابكان رحمه اهللا يتمتع بذاكرة قوية فوق العادة إذا حدثك عن شيء  ما،
صـحابه ومرافقيـه ومـساعديه أ أنه سينسى ما قلتـه بعـد فتـرة زمنيـة مـا، ولهـذا فقـد تـرك لـدى جميـع

ً مـن قـوة فـي الـذاكرة تجعلـه ملمـا ّ الـشيخً انطباعا عما يمتلـكفي العمل الدعوي، بل كل من عرفه
ًإلماما كبيرا بما ً قـوة الـذاكرة تجعـل مـن يمتلكهـا إنـسانا ملمـا ّا ال شك فيـه أنّومم. يحيط به ً إلمامـا ً

ً ومـدركا إدراكـا واسـعا بجميـع المـسائل المًكافيـا، ً يملـك كـل  تعلقـة بأحـداث أو وقـائع ماضـية، ومـنً
  )35(.ذلك تكون لديه القدرة على المتابعة

  :اإليثار

غيـره علـى نفـسه فيمـا هـو  نـسانتقـديم اإل  هـواإليثـارو  من مقومات القيـادة الناجحـة،     اإليثار
دون عليه اإلنسان بالشيء وتسلطه  استبداد: في حاجة إليه من أمور الدنيا، وتقابله األثرة، وهي

  المحـسنوننوإال المتقـ صـفة نـادرة، ال يملكهـا اإليثـار  صـفةّا، أنّ وينبغـي أن ال يغيـب عنـ.هغيـر
ــاد اهللا، وأنــه ال يطمــع فــي كثــرة أهلهــا فــي المــسلمين، وال هــي ممــا ال يطيقهــا المكلفــون،  ُمــن عب

ويدفعـه إليـه وتقـديم مـا يحبـه اهللا علـى مـا تحبـه نفـسه،  ويستطيع من جاهد نفـسه علـى طاعـة اهللا
فاإليثـار أعلـى درجـات المعاملـة مـع . هللا مـا حققـه فـي جهـاد نفـسه اإليثـار هـواه، أن يحقـق مـن

  .الناس
ّا أن يتعلـق بـالخلق، وامـّـفاإليثـار إم":ل ابن القيموق      ي ٕوان تعلـق بـالخلق  ا أن يتعلـق بالخـالق،ٕ

ًحـاال، وال يهـضم لـك دينـا  كفكماله أن تؤثرهم على نفسك بما ال يضيع عليك وقتا، وال يفسد عليـ ً
ــا، وال يمنــع لــك واردا، فــإن كــان  ًوال يــسد عليــك طريق  شــيء مــن ذلــك، فإيثــار نفــسك مفــي إيثــارهً

ًأحــدا كائنــا مــن كــان، وهــذا فــي غايــة  علــيهم أولــى، فــإن الرجــل مــن ال يــؤثر بنــصيبه مــن اهللا ً
 اهللا علـى فاعلـه، هـو نـىالمحمـود الـذي أث اإليثـار فـإن .الصعوبة على الـسالك واألول أسـهل منـه

                                                
   .27 انظر شيخ المجاهدين الشهيد أحمد ياسين، مصدر سابق ص- 35
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فلــم يجعــل الــشارع : "إلــى أن قــال" والــدين ومــا يعــود بــصالح القلــب بالــدنيا، ال بالوقــت اإليثــار
   )36(."ًلإليثار، بل محال للتنافس والمسابقة ًالطاعات والقربات محال

، ّ     ومنشأ سمة اإليثار عند الشيخ أحمد ياسين هو معرفته قدر عظمة ربه، ومعرفة قدر نفسه
ًفالشيخ عرف قدر نفسه، فتواضع لربه أشد التواضع، وعـاش زهـدا فـي الـدنيا، مـع تـوفر أسـبابها،  ّ
ّوحــصول مقاصــدها لــه، فقــد انــصرف عنهــا بالكليــة، ألنــه علــم أنهــا دار الفنــاء، متأســيا بالــسلف 

ّلـشيخ الصالح الذين كانوا من أبعد الناس عن الدنيا ومباهجهـا وزينتهـا الفانيـة، مـع قربهـا مـنهم فا
بيت  في ّ الشيخّومما يدل على ذلك أنه عاش.  اإليثارالياسين مثاال يحتذى به وقدوة يؤتسى في

 ذو، ةط غير مبل غرفثالثمساحته ضيقة يتكون من ف ،متواضع ال يقبل أن يسكنه أفقر الناس
 يكـونالـصيف فـي و، ً جـداًا بـارد يكـون البيـتفـي الـشتاء. أيـضامطبخ متهتـك و ،شبابيك متهالكة

  . دون المتوسطً ويتناول طعاما،بسيطةالمالبس ال يرتدي ، وكانً جداًاحار
ّالــشهيد الــشيخ أحمــد فــي   األســرى الــسابقين الــذين رافقــوا أحــد-      يقــول المهنــدس فريــد زيــادة

ّكــان لــدى الــشيخ كــأس خــاص قــديم لــشرب المــاء، اســتخففت بــه ذات مــرة، وقلــت لــه :"-الــسجن
ّهـــذا الكـــأس هـــو رفيـــق اعتقـــالي الـــدائم، ثـــم ضـــحك، وهـــو :لًسنحـــضر لـــك كأســـا جديـــدا، فقـــا

سعة هذا الكوب أوقية ماء، وأنا معتاد أن اشرب يوميا لترين من الماء، لذلك ال أزيـد وال :"يقول
ًأكــواب، فقلــت ال بــأس نحــضر لــك كأســا جديــدا بــنفس الــسعة  انقــص فــي الــشرب عــن ثمــان 

  )37(". بالغرضما ضرورة التجديد مادام القديم مازال يفي:فأجاب

ّ      لقــد أرســلت الــسلطة الفلــسطينية لجنــة هندســية تابعــة لــوزارة اإلســكان لمعاينــة بيــت الــشيخ  ً ً
ٕأحمد، ومن ثم إعداد المخططات الهندسية من أجل هدم البيـت المتواضـع جـدا واقامـة بيـت فخـم  ً ّ

ـــة فـــي إعـــداد ـــة، وبالفعـــل شـــرعت اللجن ـــشيخ القياديـــة والدعوي ـــد يليـــق بمكانـــة ال  المخططـــات ّجدي
ّالهندسية، ولكن اللجنة أوقفت أعمالها ألن الشيخ أحمد رفض هذا العرض، عندما أخبره من زاره 

م رفـض 1997بعد خروجه مـن الـسجن عـام و. من أسرته عن نية السلطة في بناء بيت جديد له
ًا من أقاربه وأحبابه بأن يهدموا بيته، ويبنون له بيتا فخما يليق بمكانته، كما عرض ً رفض عرضـا ً

                                                

  .531ـ529 ص،الشؤون الدينية بقطر  طبعبن قيم الجوزية،: طريق الهجرتين وباب السعادتين-36
  
م، موقــــــــــع إســــــــــالم علــــــــــى 7/4/2004خــــــــــويرة  ســــــــــامر -لــــــــــشيخ ياســــــــــين فــــــــــي األســــــــــر فلــــــــــسطينرفقــــــــــاء ا -37

  .)www.islamonline.net/Arabic(الطريق
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ّيغير بيته المسقوف من اإلسبست، وفضل أن يعيش  رفض بأن ًمماثال من أبناء حركته حماس، ّ
  حياتـه معظـم الـذي عـاش فيـه نفـس البيـت على التواجـد فـيّوأصر كبقية أبناء شعبه من الفقراء،

يـشعر ه كـان ّـ ألن، رفض تغيير مكـان بيتـه اليهودية لغزة حدوث االجتياحاتأثناء، وحتى السابقة
  ".بوفاء كبير لكل من يعرفه فكيف بالمكان الذي عاش فيه

مرسـلة مـن الهـدايا ال ّومن إيثاره أنه إذا أحضر أحد الـزوار:"        ويضيف المهندس فريد زيادة
ّفإن الشيخ أحمد ومنع أن ،الخارج للشيخ وضعها الزائر على الطاولة  تدخل تلـك الهـدايا للمنـزل، ّ

 ولم ،ع الهدايا عليهميوزت ّآخرون تم حضر زوار ما  على الطاولة، فإذانها مكاتبقى أنأمرنا بل ي
 ، وصـلت إلـى حـد والعطـاء مـن البـذلًا رائعـًاذجـونملقد كان شيخنا .  شيئا منهاّيبق الشيخ لنفسه

  ))."38وهو شيء نادر الوجود، يحتاج تحقيقه إلى سمو روحي عظيم على النفس اإليثار

  :على المتابعة القدرة

 من أوامر وتعليمات، والمتابعـة هما يصدرالقائد الناجح هو الذي يملك القدرة على متابعة        
فـال يكفـي . وسـيلة مـن وسـائل الـضبط والـربط ُ التـي تعـد العمليـةهنا نقصد بهـا المتابعـة الميدانيـة

ًالتأكـد بأنهـا تنفـذ تنفيـذا مناسـبا   أن يصدر تعليمات وأوامـر دونمسئولألي إنسان  وقـد . ًومعقـوالً
ً قائدا فذاّ الشيخ رحمه اهللا تعالىكان  ّالشيخو. فقد امتلك القدرة على متابعة قراراته متابعة مثالية..ً

ّـ مجتهد ومخلص ومتفان، ممّع كلّتنفيذه، بل كان يشج لم يكتف فقط بمتابعة القرار والتأكد من ا ٍ
  .     مهام المنوطة بهم والحماس في أداء ال،ً حافزا على المثابرةللمسئولين أعطى

ّفوجئوا في إحدى المرات بالشيخ  ّإنهم":      يقول أحد مهندسي المقاومة الشعبية التابعة لحماس ّ
الــشهيد الرمــز يناقــشهم فــي أدق تفاصــيل عملهــم فــي إطــار االســتعدادات للتــصدي ألي اجتيــاح 

ّصهيوني محتمل لمدينة غزة مضيفا أن حديث الشيخ الشهيد الرمز لـم ي كـن مجـرد حـديث للتـرف ّ
ـــشيخ اقتـــرح طرقـــا لنـــصب األلغـــام األرضـــية لمواجهـــة :"أو االســـتعراض، وأضـــاف المجاهـــد ًأن ال ّ

ّدبابات االحتالل، واهتم بمعرفة طريقة وآلية توزيع المجاهدين على مناطق مدينة غزة، والمحاور 
 الــشهيد القائــد ّمواقــف الــشيخ، التــي يمكــن أن تكــون مــداخل الجتيــاح قــوات االحــتالل الــصهيوني

الرمز كانت كثيرة في هذا المجال وال يمكن حـصرها فـي فتـرة قـصيرة مـن بعـد استـشهاده رغـم أن 
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 أن يسهم مع المجاهدين في أوقات ه كان يحبّلم يكن يتدخل في العمل العسكري إال أن الشهيد 
  )39.(الشدة

 للرجـل ًأبـي يعطـي نموذجـا:"      تتحدث مريم ابنته أحمد ياسين عن حيـاة أبيهـا الدعويـة فتقـول
أوقاتــه وجهــده ومالــه لدينــه؛ فكــان يخــرج مــن الــصباح :الــذي عــاش لإلســالم؛ فكــان كلــه لإلســالم

 وهو الرجـل المـشلول، ويكـون صـائما؛ ،الباكر يدور على المساجد يدعو إلى اهللا سبحانه وتعالى
 ثـم ، لبن يفطر عليهفيدركه المغرب وهو في مكان بعيد عن البيت، فيمر على بقالة فيأخذ كوب

يواصل الدعوة إلى اهللا، ومشواره في باقي المساجد، فما من مسجد من قطـاع غـزة إال وألقـى فيـه 
  )40(."درسا أو خطب فيه خطبة، وما من مخيم إال وحرص أن يوجد فيه فردا يعمل لإلسالم

ّوهكــذا بقــي الــشيخ مــدافعا عــن اإلســالم، وكــان يركــ       ً لــى نــشر ز فــي كــل خطــوة يخطوهــا عّ
 ، ومـصحف، وقيـادة،عبـادةو عقيـدة،: اإلسـالمّمتكامـل، وهـو أنالالصحيح لنظـام اإلسـالم  المعنى

ّ الـشيخ القعيـد ّرغم شلله الذي أصيب بـه وهـو فـي ريعـان شـبابه فـإن و.وسيف، وهو حياة وشهادة
 يكون  وال الملل من العمل وخدمة الناس؛ فقد ال،كان شعلة من النشاط واإليمان ال يعرف الكلل

ّهناك مكان في فلسطين إال ووصله الشيخ ياسين خـالل عملـه كداعيـة إسـالمي فـي نـصف قـرن 
ّفلم يتوقف جهده ونشاطه الدعوي عند قطاع غزة حيث مد الشيخ جهـده نحـو الـضفة . من العمل ّ

الغربيـــة التـــي كانـــت تعـــيش ذات الحالـــة الفلـــسطينية مـــن حيـــث انتـــشار الفكـــر اليـــساري والقـــومي 
  .والعلماني

ّالذي رافق الشيخ فترة الثمانينات خالل عمل الشيخ الشهيد في -ّشيخ زياد عنان         يروي ال ّ
ًإن الــشيخ لــم يكــل أو يمــل يومــا، فكــا: فيقــول-اإلصــالح ّ  يبــدأ يومــه منــذ ســاعات الفجــر وحتــى نّ

ـــسمه نـــصفين نـــصف ألســـرته ونـــصف  نومـــه ـــذي ق ـــه المتواضـــع، ال يـــستقبل المـــواطنين فـــي منزل
ه في أحـد أيـام رمـضان إن:"ّشكاويهم وقضاياهم، يقول الشيخ زياد عنان  الناس، ومتابعةالستقبال

 وأثناء نقلي لـه علـى كرسـيه إلـى داخـل المنـزل ،ّانتهى الشيخ من حل قضية قبل اإلفطار بدقائق
، فمـا كـان ّالذي كان فيه مع أهل بيته فوجئنا برجل يـدخل علينـا، ويرجـو الـشيخ أن يـسمع شـكواه

 إال أن عاتبت الرجل على حضوره في وقت غير مناسب، وطلبت منـه -ّفقة على الشيخش-مني
                                                

  .مصدر سابق:  ومضات من حياة اإلمام الشهيد الشيخ أحمد ياسين-39

، موقـع إسـالم علـى الطريـق أحمـد ياسـين المجاهـدين الـشيخ شـيخ ابنـة األسـتاذة مـريم أحمـد ياسـين  حوار مع-40
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ّردي لـم يعجـب الـشيخ وقـ: وتـابع عنـان.أن يعود في وقـت آخـر أنـا لـم أطلـب منـك أن تـرد :لـي الّ
ّ الـشيخ الـشهيد الحـي الـذي أنهكـه هذا كـان رد..ٕواذا كنت قد تعبت فاذهب إلى بيتك: على الرجل

ى النــاس طــوال اليـوم، وحــين جــاء وقـت تناولــه اإلفطــار آثـر أن يــستمع للرجــل العمـل علــى شـكاو
  .ّحتى النهاية ليمتد الوقت بالشيخ دون إفطار لما بعد العشاء

ّإن الشيخ ياسين قال لي بعد أن ذهب الرجل، أهكذا الـدعوة يـا زيـاد":       وأضاف عنان هـذا ..ّ
ّعلمني الشيخ كيف أ..الموقف لم أنسه في حياتي أنـت تريـد أن :"تعامل مع الناس، حيث قـال لـيّ

ًتوصـل رسـالة إســالمية للنـاس، فكيــف تريـد أن تكــون إنـسانا داعيــة للحـق بــسلوكك هـذه الطريقــة،  ً
وكــان دائمــا يوصــينا أن نكــون رفقــاء بالنــاس، وال نــستخدم أي أســلوب قــاس، مــع أي مــنهم حتــى 

  )41(".المعتدي

  :ىالشور

  للتوصل إلى واقعة معينة في واالختصاصمن ذوي الخبرةاستطالع الرأي  هي  :ىالشورمعنى 
ًـ اإلسـالمي مبـدًأ اجتماعيـا وأخالقيا، بجانـب كونهـا تـصور الـشورى فـي الًتعـد  . أقرب األمور للحق ً ٍ

ــسياسي حــق الجماعــة فــي االختيــار  وتحمــل مــسئولية ،قاعــدة لنظــام الحكــم، وهــي فــي المجــال ال
  )42(.قراراتها في شئونها العامة

ه ّـ ألن،هـاّمـن أخطـر الموضـوعات وأجلقيـادة الجماعـات والحركـات  فـي الشورى  موضوعّإن      
  .اسياسته ، ورسمجماعة األمور في تسيير شئون الّأهم

ــسنة، وأقــوال الخلفــاء وســيرتهم، وأقــوال الــسلف، وأقــوال علمــاء العــصر ّدل      وقــد   الكتــاب وال
 فالـشورى وردت فـي إطـار الحـديث عـن ،شورىأن الشريعة اإلسالمية جـاءت مقـررة لمبـدأ الـ على

، قــــــال  بالمــــــشاورة أو القائــــــدُالجماعــــــة فــــــي آيتــــــين فــــــي القــــــرآن الكــــــريم، تلــــــزم األولــــــى الحــــــاكم
ـــــوكلين:(تعـــــالى ه يحـــــب المت ه إن الل ى الل ل عل ـــــإذا عزمـــــت فتوك ر ف ي األم اورهم ف َوش ِ ِ ِ ـــــ ِ َ َ ََ َُ ْ  ُ َ َ ّـــــَ ّـــــ ِ َـــــِ َْ ـــــ  َ ََ ْ ـــــ َْ ِ َ ْ ُ ْ ِ ـــــ آل )َ
قــال تعــالى فــي مــدح المــؤمنين الــذين ادخــر لهــم ، نيــة الجماعــة بالــشورى، وتلــزم الثا159:عمــران
اهم ينفقــــون( : الخيـــر ورى بيــــنهم وممـــا رزقن اموا الــــصالة وَأمـــرهم ش ذين اســــتجابوا لـــربهم وَأق َوال َُ ِ ِ ــِ ُْـ َ ُ َْ َ ُْ َ ْ ُ ْ َُ َـــُ َ ْْ َ َ ِ َِ َ َ ـــَ ُ ْ  ُ َـــ  َ ْ (

                                                

  . موقع المركز الفلسطيني لإلعالممصدر سابق، -41
ـــسياسة والحكـــم -42 الطبعـــة  فتحـــي الـــدريني، مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت،: خـــصائص التـــشريع اإلســـالمي فـــي ال
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ًبرمــون أمــرا حتــى يتــشاوروا فيــه أي ال ي ":  قــال ابــن كثيــر رحمــه اهللا فــي تفــسير اآليــة.38:الــشورى
كما قال تبارك وتعالى وشاورهم فـي األمـر  ،مثل الحروب وما جرى مجراها ليتساعدوا بآرائهم في

  )43(." ليطيب بذلك قلوبهم، ولهذا كان صلى اهللا عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها،اآلية
 عـن مـشاورتهم وسـلم لغنيـا عليـه  اهللالنبـي صـلىقال الحسن إن كان :" الشافعي اإلماملوقي     

ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده إذا نزل بالحـاكم األمـر يحتمـل وجوهـا أو مـشكل انبغـى لـه 
أن يشاور وال ينبغي لـه أن يـشاور جـاهال ألنـه ال معنـى لمـشاورته وال أمـين فإنـه ربمـا أضـل مـن 

  )44(".رضا الخصم والحجة عليهيشاوره ولكنه يشاور من جمع العلم واألمانة وفي المشاورة 
ل أبــو وقــي ، الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم مــا تــرك المــشاورةّجــاء فــي الــسنة مــا يثبــت أن       و

 كانو) 45(.  " اهللا ألصحابه ًما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول "   : هريرة رضي اهللا عنه
ّ الشيخين أبي بكر وعمـر، جـاء فـي مشاورة ًالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يحرص دائما على

لـو اجتمعتمـا علـى  " : لهمـا  الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالّ أنعن أبي هريرة اإلمام أحمد مسند
  )46".( رأي ما خالفتكما

- وأحد كبار قادة حركـة حمـاسّرفيق الشيخ أحمد ياسين-األستاذ محمد حسن شمعةيقول       
 الجميـع لـه، كـان ّة، ممـا سـاعد علـى نجـاح مـشروعه وحـبالـشورى فـي اإلدار وقـد انـتهج مـنهج:"

م عندما 1995في عام :"ّيقول عاهد الشيخ عسافو) 47(."ًحوله أنه يقود أيضا ُيقدر ويشعر من
كان الحديث يدور حول توقيـع وثيقـة بـين حمـاس وفـتح رفـض التوقيـع علـى الوثيقـة عنـدما طلـب 

ّ ألنـه كًقادة الحركة أوال، وبعدها أنـا، وذلـ ّوقع ي:"منه وفد من السلطة زاره داخل السجن وقال لهم
ال ينفـرد فـي القـرارات، رغـم عظـم مكانتـه وقــوة تـأثيره علـى اآلخـرين، فهـو يعتمـد الـشورى كأســاس 

                                                

  .4/119ابن كثير : تفسير القرآن العظيم-43
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ربهم وَأقــاموا الــصالة :(، قــال تعــالى)48"(فــي التعامــل مــع الجميــع دون اســتثناء ذين اســتجابوا ل َوال  ُ َ َ َْ َِ  ــ ِ ُِ َ َ ْ َ ــ 

ُوَأمرهم ش ْ ُُ ْ َورى بينهم ومما رزقناهم ينفقونَ ُْ ِْ ُ َْ َ ْ َُ َ َْ َ  ِ َ   . 38:الشورى) ُ
ّومن مواقـف العـزة التـي أعـزه اهللا بهـا موقفـه مـن عمـر سـليمان :"        يقول الدكتور أحمد بحر

ّيا سيدي الـشيخ أتمنـى عليـك : رئيس المخابرات المصرية، وذلك عندما قال له في مكالمة هاتفية
ــــال لــــه الــــشيخأن توقــــف اإلشــــكالية،  ــــرارا، :ّوتوقــــف إطــــالق النــــار، فق ًال أســــتطيع أن أعطيــــك ق

ه أراد أن  ّــوســأعرض األمــر علــى مؤســسات الحركــة، وحقيقــة كــان يــستطيع أن يقــول كلمــة، ولكن
  )49(."يعلمنا الشورى الحقيقية

ًكان يحرص دائمـا علـى وضـع األخـوات فـي صـورة :"      تقول الداعية األستاذة جميلة الشنطي
ًجد علــى الــساحة مــن أحــداث، ويأخــذ رأيهــن ويــشاورهن ويطلــب مــنهن أن يكــن دائمــا فــي مــا يــست ّ ّ

 مواقـع مناسـبة ّالمقدمة سواء في المـسيرات أو المهرجانـات العامـة، ويحـرص علـى أن يكـون لهـن
 ،ًلـــم يكـــن يفـــرض علـــيهن رأيـــه أبـــدا، بـــل يجلـــس يحـــاورهن ويـــستمع إلـــيهن. فـــي شـــتى المجـــاالت

 فتبدو عليه عالمات السعادة أن وجد مـن بناتـه وأخواتـه مـن وصـلن إلـى ،ويختلفن معه في الرأي
  )50".(ًهذا النضج السياسي والعقلية المتفتحة، فكان يحترم رأينا كثيرا

  :الحكمة السياسية

ّ لقـــد شـــهد لحكمـــة الـــشيخ الـــسياسية وبعـــد نظـــره كـــل مـــن عرفـــه، وراقـــب حالـــة المقاومـــة          ّ
  .اإلسالمية في فلسطين

ًكـان الـشيخ رمـزا للمقاومـة اإلسـالمية الحكيمـة التـي :"قول الباحثة أميمة أحمد الجالهمـةت         ّ
ّألــم يكــن صــمام . أبــت خلــط األوراق وتعاملــت مــع القــضية الفلــسطينية بحكمــة غاظــت أعــداءها

ّاألمــان الــذي رفــض تمامــا أن يتحــول نـــزاع الفلــسطينيين مــع المحتــل الــصهيوني لنــزاع داخلـــي،  ً
الوحدة الوطنية وعلى الدم الفلسطيني؟ ألم يتسم بالحكمة التي ألزمته بالتريث في خشية منه على 

ّإصــــدار آرائــــه وتوجيهاتــــه؟ ألــــم يلتــــزم باإلقامــــة الجبريــــة طواعيــــة ألنهــــا صــــدرت مــــن الــــسلطة 
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ّ ألـــم يلتـــزم بهـــا مـــع علمـــه يقينـــا أن شـــريحة .الفلـــسطينية؟ الـــسلطة الـــسياسية الفعليـــة للفلـــسطينيين ً
سطينيين تقف وراءه وتسانده؟ التزامه بهذا القرار وبغيـره يعنـي لـي الكثيـر، فوحـدة عريضة من الفل

ّالــصفوف كانــت بالنــسبة لهــذا الــشيخ أجــل وأعظــم مــن معــارك داخليــة لــن تتــرك خلفهــا إال الــدمار  ّ
ثـم ألـم يكـن هـو . ًألهلها، كان مدركا أن معارك كهذه سيصفق لها الصهاينة لو قدر لها الحـدوث

ّيل ساحة النزاع خارج الحدود الفلسطينية؟ كان بحكمته يعلم أن عـدوه ذاك المحتـل، الرافض لتحو
ـــة متعـــددة، رجـــل  ـــسطينية تكمـــن فـــي عـــدم فـــتح منافـــذ لـــصراعات دولي ّوأن مـــصلحة القـــضية الفل
اســـتوعب قـــوانين اللعبـــة التـــي حـــدد بنودهـــا ذلـــك الكيـــان المحتـــل، فتعامـــل معهـــا بكبريـــاء وحكمـــة 

ن عقل، رجل تعدت حكمته حدود جـسده المتهالـك لتـصل بـه إلـى مـصاف أفقدتاهم ما بقي لهم م
   )51".(عظماء هذا العصر

 وعــصمة الفلــسطيني، أحمــد ياســين إصــرار دائــم علــى وحــدة الــصف  الــشيخىلقــد كــان لــد        
قام بقتلـه، وهـذا  الدم الفلسطيني، وحرمة توجيه البندقية الفلسطينية إلى صدر الفلسطيني حتى لو

وهـذا الخطـاب يقـوم . ةّفي صبر حماس على قتل السلطة بعض أعضائها أكثـر مـن مـرما تجلى 
كان يكثر رحمه اهللا تعـالى مـن االستـشهاد على مبدأ ديني أصيل يتمثل في عصمة دم المسلم، و

َْلئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما َأنا بباسط يدي إليك ألق:(اهللا تعالى بقول ِ َ ْ َْ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َ َ  ْ تلك إني َأخاف اللـه رب ْ َ َ  ُ َـ ِ َ َُ
َالعالمين ِ َ َ   .28:المائدة) ْ

  :الرؤية السليمة للمستقبل
ّأنــا أقــول إن إســرائيل :ّومــن ذلــك الرؤيــة لمــستقبل الكيــان اإلســرائيلي، يقــول الــشيخ الياســين        

قـوة ال ال..قامت علي الظلم واالغتصاب، وكل كيان يقوم علي الظلم واالغتـصاب مـصيره الـدمار
 ًا ثــم شــيخ،ً ثــم كهــالًا ثــم شــبابًا ثــم مراهقــًتــدوم، فــالقوة فــي العــالم ال تــدوم ألحــد، الطفــل يبــدأ طفــال

أنـا أقـول إن ..وتبـدأ تنتهـي لالنـدثار، مـا فـي فائـدة..خالص هكذا الـدول، هكـذا عمـر الـدول، تبـدأ
م لـن 2027ديد ففـي سـنة إسرائيل بائدة، إن شاء اهللا في القرن القادم في الربع األول منه، وبالتح

ّالقــرآن حــدثنا أن . ألننــي أؤمــن بــالقرآن الكــريم. موجــودة) إســرائيل(تكــون دولــة الكيــان الــصهيوني ّ
األجيال تتغير كل أربعين سنة، في األربعين األولى كانت عندنا نكبة، في األربعين الثانية بدأت 

الثــة تكــون النهايــة، إن شــاء اهللا عنــدنا انتفاضــة ومواجهــة وتحــدي وقتــال وقنابــل، فــي األربعــين الث
ر الجيــل .تعــالي ّــألن ربنــا تعــالى لمــا فــرض علــي بنــي إســرائيل التيــه فــي ســينا أربعــين عامــا ليغي ًّ ّ ّ
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ه جيــل غيــر مقاتــل، وجيلنــا األول هــو جيــل النكبــة وقــد ذهــب، وطلــع جيــل  ّــالمــريض التعبــان، ألن
ّاهللا تعـــالي، إن إرادة اهللا غالبـــة، األحجـــار والقنابـــل، والجيـــل القـــادم هـــو جيـــل التحريـــر، إن شـــاء 

ّوســتأتي الــساعة التــي ينهــار هــذا الكيــان فــي لمــح البــصر، ألن الفــساد ال يــدوم فــي األرض، لقــد 
ّقرر القرآن الكريم أنهم يفسدون في األرض، أنهم يمزقون القيم في األرض ّ ِِوالله غالب على َأمـره (ّ ْ َـ َ ٌُ ِ َ َ

ْولكن َأكثر الناس ال يع َ ِ  ََ ْ  ِ َ َلمونَ ُ   )52.(21:يوسف) َ
  :ومن أقواله في ذلك

النـصر دائمـا مـع الـصبر ، بشارات النصر على اليهود والذي أرجو مـن اهللا أن يكـون قريبـا"     
ِـوكَأين من نبي قاتل معه ربيـون كثيـر فمـا وهنـوا لما َأصابهم في (:هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى ِ ِ ُِْ َ َـُ ٌ َـَـ َ َُ ََ َ ََ ََ  ََ  ِ َ َ ِ ْ ْ

ِســبي ه يحــب الــصابرينَ ا اســتكانوا والل ا ضــعفوا وم ه وم َل الل ِِ   ِ ــ ِ ُــ ُ ََ َ َُ َ َ ْ َــ َُــ ُ َفآتــاهم اللــه ثــواب ( ،146:آل عمــران)ِ َُ َ  ُ ُ َ َ
ب المحـــسنين َالـــدنيا وحـــسن ثـــواب اآلخـــرة واللـــه يح َِ ِ ـــ ِ  ِْ ُ ْ  ُ ُ ُ ََ َ ََِ ْ ِ َ ْ ْ  (اهللا يعـــد عبـــاده ّ المهـــم أن.148:آل عمـــران 

شر (: "ة المهمـــةالمجاهـــدين الـــصابرين النتيجـــ ِوُأخـــرى تحبونهـــا نـــصر مـــن اللـــه وفـــتح قريـــب وب ِ َـــ َ َ ٌَ ٌَ َْ ِ  ِ َِ ٌ ْ َ ََ َ ُ ْ
َالمــؤمنين ِ ِ ْ ُ رأس كــل أربعــين ســنة ســيتم تحــول فــي  ه علــىّومــن مبــشرات النــصر أنــ، 13:الــصف)ْ

 وفي اعتقادي ،رت الواقع القديمّ انتفاضة جديدة غيم87 و،هزيمة شعبنام 1947الشعوب فكانت 
سيكون شيء جديد يغير الخارطة، وهذا ما كتب عنه مفكـرون مـن العـدو اإلسـرائيلي  م2027في

حيــث تتغيــر المنطقــة وتــصبح دوال إســالمية وتــشكل خطــرا علــى هــذا الوجــود الــصهيوني خــالل 
 التحول الموجود داخل الشعب الفلسطيني من اإلقبال على حفـظ كتـاب اهللا ّكما أن. عشرين سنة

 ،كــذلك االسـتعداد للــشهادة". إن تنــصروا اهللا ينـصركم"عوامــل النـصر وحمـل رسـالة اهللا فهــي مـن 
 وهــذا عامــل مهــم مــن ،وهــذا متــوفر بــين الرجــال والنــساء والــشباب والــشيوخ كــل مــستعد للــشهادة

َــإن َأحسنتم َأحــسنتم ألنفسكم وان َأســأتم فله(.." النــصر قــادمّولــذلك أؤكــد لــك أن. عوامــل النــصر ْ ْ ْ ََْ ُ ُ ُْ َ َ َْ َِْٕ ُ ِ ُــ ْ ْ َْ َ ْ ــ ْ ا ِ
ــوا  وه َأول مــرة وليتبــروا مــا عل دخلوا المــسجد كمــا دخل رة ليــسوءوا وجوهكم ولي اء وعــد اآلخ ْفــإذا ج َ َ َ ََ ـ ُـ ُ ََ ُ ــ َ ــ ُ َ ــ َُ ْ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ُ َ َ  ُ َ َُ َ َُ ُِ ْ ْ ْ َ ُ ُ َِ ــ ِ ْ ْ َ

ًتتبيرا ٕ واذا أردت أن تعـرف عالمـات النـصر فـادرس الواقـع اإلسـرائيلي فـاألمن يـضيع 7:اإلسـراء) َِْ
 رغـم أننـا ال نملـك دبابـات وال طـائرات ولكنهـا ،ب يفر إلـى خـارج فلـسطينواالقتصاد ينهار والشع
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عمليات استشهادية وعمليات قتاليـة، والنـصر إن شـاء اهللا لنـا ولـشعبنا وألمتنـا ومـا ذلـك علـى اهللا 
  )53(."بعزيز

ّ وان،ً النــصر فــي نظــري هــو قريــب ولــيس بعيــداّإن:"       ويــضيف  الربــع األول مــن هــذا القــرن ٕ
ــان إن شــاء اهللا تعــالىهــو موعــد   والبــشائر تــأتي مــن داخــل الــشعوب ولــيس مــن ،زوال هــذا الكي

هذا هو مؤشر النصر والتمكين إن .  تعالىالحكام فالحكام يتغيرون والشعوب اليوم تتجه إلى اهللا
شاء اهللا، باألمس كنت في أحـد المـساجد أحـضر احتفـاال أقامتـه الكتلـة اإلسـالمية لتكـريم طـالب 

 طالبـــا حفظـــوا كتـــاب 80إلعداديـــة الـــذين حفظـــوا كتـــاب اهللا وتـــم توزيـــع الجـــوائز علـــى الثانويـــة وا
وقـد  .غيـر الحكـام واألنظمـةيت و، الـشعوب تتغيـرّ وأن،صر قادمّ النّهذا التحول دليل على أن..اهللا

 عامــا مــن اآلن ســتتغير 18ه بعــد َدوا فيــه أنــَ لبــاحثين إســرائيليين أكــًقــرأت خــالل هــذا الــشهر بحثــا
 ويــشكلون خطــرا علــى مــصالح إســرائيل ، يطبقــون اإلســالم، ويحكــم فيهــا حكــام مــسلمون،قــةالمنط

 ربـع القـرن الحـالي سيـشهد نهايـة ّهـا وهـي أنتوبـذلك تتوافـق الرؤيـا التـي رأي. وأمريكا في المنطقـة
المهـم .  علـى كيانـهًوالعدو ينظر لها من حسابات مادية خوفـا. إسرائيل من منظور إيماني قرآني

 ونستمر في توعية وتوجيه أمتنا وشعوبنا وتوجيهها إلى تقـوى اهللا ،ر ونستمر في جهادناأن نصب
  ." وال ألعوان الشيطان وجنده،ٕوالى عدم االستسالم للشيطان

ّوقبــل وقــوع الحــرب األمريكيــة علــى العــراق كــان يــرى الــشيخ أحمــد أنهــا واقعــة، وأن األمــة        ّ ّ
يقـول  االستـسالم للـسياسة األمريكيـة وقـد كـان مـا توقـع، ستصاب بهزيمة نفسية كبيرة، تتمثل فـي

ــأم:"الــشيخ ياســين فــي ذلــك  ّ لــسبب بــسيط هــو أن،هــا قادمــةّا الحــرب علــى العــراق ففــي نظــري أنّ
ــتحك ــةّالــصهيونية ت ــد أن يعيــد تــشكيل ،م فــي الــسياسة األمريكي  والعــدو اإلســرائيلي الــصهيوني يري

 وتــصفية القــضية الفلــسطينية إذا ،كامــل بوجــودهخارطــة الــشرق األوســط علــى أســاس االعتــراف ال
ا الثانيـة ّـ أم، هزيمة العراق األولى أنتجت مدريد وأوسلو وعربـةّ ألن- ال سمح اهللا-هزمت العراق

 ، ومـن هنـا يـدفع اليهـود باتجـاه اإلسـراع بهـذه الحـرب،تنـاّ ألمً كامالًإذا حصلت فستنتج استسالما
نحن أمام حرب صليبية تريد  .غم المعارضة العالمية لهاويفتشون كل يوم عن مبررات لتنفيذها ر

 تحـت شـعار محاربـة اإلرهـاب والتـدخل فـي ،أن تهيمن على الوطن العربي واإلسالمي مـن جديـد

                                                
53

 مــستقبل، بعنــوان  حمــاس: المقاومــة اإلســالمية ياســين، الــزعيم الروحــي لحركــة أحمــد الــشيخ حــوار مــع -

  ).www.islamonline.org/Arabic/index.shtml( إسالم على الطريق، موقعاالنتفاضة
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 ،ٕ واسـقاط مـن يـشاءون ووضـع مكـانهم قيـادات تعمـل لـصالحهم،شؤون البالد العربيـة واإلسـالمية
   )54(."دون االعتراف أو العمل لمصلحة شعوبهم

  لخاتمةا
نتــائج ّوأذكــر هنــا أهــم . الحمــد هللا رب العــالمين الــذي أعــانني ووفقنــي إلــى كتابــة هــذا البحــث     

  -:البحث، وهي
 فـــي ســـلوك تـــأثيرال تمكنهـــا مـــن .مميـــزةإن القيـــادة الناجحـــة البـــد أن تتميـــز بـــسمات وصـــفات  -1

  .مراريتها متماسكة قوية، مع المحافظة على استالجماعة وشخصياتهم، وخبرتها، وأقوالها، وأفعالها
ـــه لقيـــادة حركـــة اإلخـــوان المـــسلمين فـــي-2   لقـــد تميـــز الـــشيخ بـــسمات القيـــادة الناجحـــة التـــي أهلت

حركــة المقاومــة (، ومــن ثــم تأســيس حركــة إســالمية مجاهــدة) والــضفة الغربيــةقطــاع غــزة(فلــسطين
 وفاتــه، إال علـى الـرغم مـن الـشلل الــذي أصـاب جميـع أطرافـه، واسـتمر حتـىو ).اإلسـالمية حمـاس

  . القياديةّشخصية الشيخ يضعفه لم ّأن
 كل من عاش مع الشيخ وعاشره من األهل واألصحاب والتالميذ يشهدون بأنه شخصية فريدة -3

ندما عو، ة، ودودةمؤثر لشيخ أحمد ياسين ذو هيبةاف. ّورائدة، وقل أن يوجد مثلها في فلسطين اليوم
  .ه وأحاسيسه ومشاعرهطر على عقليسيو من أول وهلة، هيجذبيقابله المرء 

يــة وتأثيرهــا القــوي وانتــشارها الــسريع فــي أوســاط النــاس، واســتمرار جهــاد دعواللحركــة ا قــوة إن -4
 تــشهد بمؤهالتــه  وبــصورة قويـة فتــرة حيـاة الــشيخ وبعــد استـشهاده حمــاسالمقاومــة اإلسـالمية حركـة

  .القيادية الناجحة
  
  
  
  
  
  

                                                

  .المصدر السابق-54
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  قائمة المراجع والمصادر

أحمــد بــن يوســف، المركــز العــالمي للبحــوث :أحمــد ياســين الظــاهرة المعجــزة وأســطورة التحــدي -1
  .والدراسات

 خاصـة بـسيرة ة صـفحالطريـري،ناصـر  الدكتور عبد الوهاب بـن:نوجهاد المصليأحمد ياسين  -2
  www.ahmedyasin.cjb.net)( السيخ أحمد ياسين في موقع طريق اإلسالم

هـــ، موقــع 8/2/1425،  هيــثم بــن جــواد الحــداد:أفكــار مبعثــرة.. ياســيناستــشهاد الــشيخ أحمــد -3
   )www.almoslim.ne(المسلم على شبكة المعلومات الدولية

شــبكة اليــن علــى إســالم أون مــصطفى الــصواف، موقــع : إســرائيل تغتــال الــشيخ أحمــد ياســين -4
  )./Arabic.www.islam-online.net(المعلومات الدولية

، موقـــع المـــسلم علـــى شـــبكة الـــشيخ ناصـــر العمـــر: أيقـــظ اهللا بـــه أمـــة فـــي حياتـــه وفـــي وفاتـــه-5
   ).www.almoslim.net(هـ3/2/1425 المعلومات الدولية،

قنــــــــــاة الجزيــــــــــرة، موقعهــــــــــا علــــــــــى شــــــــــبكة المعلومــــــــــات : برنــــــــــامج شــــــــــاهد علــــــــــى العــــــــــصر-6
   ).www.aljazeera.ne(الدولية

 موقــــع .م25/3/2004مجموعــــة العلمـــاء والــــدعاة والمثقفـــين الــــسعوديين،):تعزيــــة وتهنئـــة(بيـــان-7
، وانظـــر موقـــع المـــسلم )www.islamtoday.ne(اإلســـالم اليـــوم علـــى شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة

  ).www.almoslim.ne(على الشبكة
  .مصطفى مشهور، دار الدعوة للطباعة والنشر، اإلسكندرية: بين القيادة والجندية -8
  . كثيرناب:  تفسير القرآن العظيم-9
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، موقـع إسـالم أحمـد ياسـين المجاهـدين الـشيخ شـيخ ابنـة األسـتاذة مـريم أحمـد ياسـين حـوار مـع -10
   )www.islamonline.net/livedialogue/Arabic (شبكة المعلومات الدوليةعلى الطريق، 

 ن، بعنـوا اسحمـ: مقاومـة اإلسـالميةال ياسـين، الـزعيم الروحـي لحركـة أحمـد الـشيخ حـوار مـع-11
ــــــــــــق، ةمــــــــــــستقبل االنتفاضــــــــــــ ــــــــــــع إســــــــــــالم علــــــــــــى الطري  ، شــــــــــــبكة المعلومــــــــــــات الدوليــــــــــــةموق

)www.islamonline.org/Arabic/index.shtm.(  
ني، مؤسسة الرسالة، بيـروت، فتحي الدري:  خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم-12

   .الطبعة الثاني
ــــة جمعــــة-13 ــــشيخ أحمــــد ياســــين: خطب ــــشيخ ســــعد القحطــــاني: مقتــــل ال  -ـ هــــ29/02/1425،لل
ـــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــبكة المعلومـــــــــــــــــــــــــات م18/04/2004 ـــــــــــــــــــــــــن عل ، موقـــــــــــــــــــــــــع لهـــــــــــــــــــــــــا أون الي

  ).www.lahaonline.com(الدولية
الدكتور هشام الطالب، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، مـن منـشورات :ديدليل التدريب القيا-14

  . الخليل فلسطين-االتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمات الطالبية، دار المستقبل
، موقـع المركـز الفلـسطيني لإلعـالم لدكتور عبد العزيز الرنتيسيا: 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
لى شبكة  ع، موقع إسالم على الطريقخويرة سامر - رفقاء الشيخ ياسين في األسر فلسطين-17

  )www.islamonline.net/Arabic (المعلومات الدولية
ٕ أحمـــد شـــاكر وابـــراهيم عطـــوة، قســـنن الترمـــذي محمـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة الترمـــذي، تحقيـــ-18

  .تصوير المكتبة اإلسالمية، بيروت
   . عاطف عدوانرالدكتو:  الشيخ أحمد ياسين حياته وجهاده-19
توفيــــق علــــي، موقــــع إســــالمنا علــــى شــــبكة :  اهللا لــــكهنيئــــا إكــــرام..الــــشيخ المجاهــــد الــــشهيد -20

موقــــــع الــــــشيخ وانظــــــر  ،)http://www.islameiat.com/index.shtml(المعلومـــــات الدوليــــــة
  ayaseen.not..               .(www( على شبكة المعلومات الدولية الشهيد أحمد ياسين

الــدكتور صــالح ):جهــادهصــفحات مــن حياتــه ودعوتــه و(شــيخ المجاهــدين الــشهيد أحمــد ياســين-21
  .م2004-هـ1425الرقب، الطبعة األولى 
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كفـار " الشيخ عاهد عساف من قلقيلية يروي رحلته مع الشيخ الشهيد أحمد ياسين فـي سـجن -22
 علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــبكة المعلومـــــــــــــــــــات موقـــــــــــــــــــع المركـــــــــــــــــــز الفلـــــــــــــــــــسطيني لإلعـــــــــــــــــــالم":يونـــــــــــــــــــا
  ).www.Palestineinfo.net/arabic(الدولية

موقــع  انظــر ،مجلــة فلــسطين المــسلمة األســتاذ محمــد حــسن شــمعة،:والبــدايات ياســين الــشيخ-23
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحيفة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة المعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  ).http://www.fmm.com/2004/jun2004/issue62004.htm(الدولية
 ة، الطبعـــــــة، القـــــــاهر مكتبـــــــة الـــــــصفامحمـــــــد بـــــــن إســـــــماعيل البخـــــــاري،: صـــــــحيح البخـــــــاري-24

  .م2003/هـ1423األولى
  .الشؤون الدينية بقطر  طبعبن قيم الجوزية،: طريق الهجرتين وباب السعادتين-25
هــ، موقـع المـسلم علـى 2/1425/ 1مستقبل المقاومة بعد اغتيال الشيخ ياسـين: قضية للحوار-26

   )www.almoslim.ne(شبكة المعلومات الدولية

  .م1940- هـ1359 طبعة أحمد شاكر اإلمام الشافعي، تحقيق:ب األم كتا- 27
أحــد ســجاني الــشيخ ياســين، مجلــة المجتمــع : كنــت أشــعر بالراحــة بمجــرد الوقــوف إلــى جــواره-28

  .م3/4/2004، 1595، العدد )الكويتية(
   .جر علي بن أبي بكر، تحري الحافظين العراقي وابن حيالهيثم: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-29

 أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد الحــاكم: المــستدرك علــى الــصحيحين وبذيلــه التلخــيص للــذهبي -30
  .ن أمين دمج، بيروت، لبناداهللا، محم

، موقع المركز الفلسطيني د العزيز الرنتيسيالدكتور عب:نور الشيخ أسطع من لمع الصواريخ -31
    ).(www.palestine-info.info/arabicلإلعالم على شبكة المعلومات الدولية

علـى موقع المركز الفلسطيني لإلعالم : ومضات من حياة اإلمام الشهيد الشيخ أحمد ياسين -32
  ).www.Palestine-info.net/arabic(شبكة المعلومات الدولية
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