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 من قادوا األوطان يف تاريخ اإلسالم املشرق
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 من كانوا الناظرين ملستقبل يعانقهم شوقا من أجل حتقيقه

 من محلوا الرساالت اهلادفة واملسؤوليات اجلسام

 من كان عزيزا و قارئا هلذا الكتاب
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 :مؤسسة إبداع لألحباث والدراسات والتدريب اإلشراف العام 

 :فريق العمل 

 . أ. نيفال العجــلـة5            ةـــحممود سالمأ.  .1

 . أ. مسيــــة وادي6             حممد العاموديأ. . 2
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 احلداد منري م. حممد  
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همتها يف األحباث املقدمة هلا يف وزارة الثقافة الفلسطينية على مسا

 "يف دروب الدعوة واجلهاد عة"مش مسابقة
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 حيث أمضىاستقر به الحال في مخيم الشاطئ لالجئين  مجدلالمن 
بدعوته من  ياسينالالشيخ محمد شمعة جل حياته. صاحب ذلك انطالق 

مما منح الشمعة فرصة إضافية كي يصاحب اإلمام مخيم الشاطئ، 
جماعة هيد أحمد ياسين، ومن ثم يكن جزءًا أصياًل من النواة األولى لالش

ولد من رحم المعاناة الفلسطينية ومن  محمد شمعة اإلخوان المسلمين.
مخيمات اللجوء انطلق في بيعته إلى اهلل تعالى حيث واجه كرئيس 
للشورى في جماعة اإلخوان المسلمين تعقيدات دولية غاية في التقاطع 

ن كان ت في مجملها ال تخرج عن اإلرادة األمريكية التي قادت ضد وا 
منذ أن بدأ  شعبنا حصارًا دوليًا مطبقًا في التشدد وموغاًل في الظلم.

الشمعة تحركه كان ينطلق من فهمه أّن اإلسالم هو الرسالة التي ينبغي 
هذه المنطلقات تمثل األسس التي يقيم عليها الشمعة  أن تسود الحياة,

في التحرك، كما يبّينه في خطبه وتوجيهاته واجتماعاته, و  ملهعمعالم 
تلك المنطلقات هي األسس الصلبة التي يقيم عليها تصوراته للسياسة 
والمسيرة والعمل اإلسالمي مؤثرًا في كل ذلك المصلحة العامة والتمسك 
بالحقوق والثوابت الفلسطينية وملتصقًا بالجماهير وقواعد العمل 

 اإلسالمي.
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ببعد  رفعرف بالصخب، وع  رف بين إخوانه بالتخطيط ولم ي  ع  لشمعة ا 
رف بالتواضع في وع   ,النظر دون االلتفات للتهريج أو اللغط والخصومة

وعرفه إخوانه بصدق  .رف باالستعـالءمركزه القيادي المرموق، ولم يع  
 التوجه إلى اهلل وغرس البذور في حقل اهلل المثمر الذي تنبت السنبلة فيه

رأس، ال ئال يطأط هخو شمعلى ومن هنا ظل الرجل  ر.أكثو سبع سنابل 
خوانه راسخ ال يتزعزع مثل رواسي الجبال. البداية التي انطلق  الشمعة وا 

فزلزلوا عرش الطواغيت وأعادوا بناء  ،القسام( حماس ومن رحمها )
 المعادلة.

, اجتماعيا, الشمعة عرفته غزة المقاومة وضفة الفداء قائدًا دعويًا تربوياً 
الشمعة . وسياسيًا في جماعة اإلخوان حريصًا على الوحدة الوطنية

المجدالوي كان قدوة وأنموذج في حياته الزاخرة، فالشمعة المتواضع 
المعطاء الكريم الجواد النبيل الزاهد، عرفته مساجد و أسر وأزقة مخيم 

من عهد  الشاطئ وقطاع غزة راعيًا متفقدًا وموجهًا, ومقدمًا نموذجاً 
الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم أجمعين في العمل التعبدي والتربوي 
واالجتماعي والخيري واإلغاثي والجهادي، وما يصاحب ذلك من تواضع 
وتضحية وفداء, وكم كان الشمعة بارًا بأهله مراعيًا لحقوق جيرانه متفقدًا 

 لحال إخوانه وتالميذه.
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 المشرقة مات وجهه وابتسامتهنسان تلمسه في قسمحمد شمعة اإل 
رحم، ال صلةعلى وحرصه تواضعه الشديد و ، وسلوكه األخالقي الدمث

القراءة  عالوة على حرصه علىعن التفرد،  اً ديبعالدائم والتشاور 
وأكثر ما يميزه القدرة على صياغة  ،عالوة على سعة إطالعه والمطالعة

, ساعده في ذلك حفظه المواقف الوحدوية, والقدرة على الحوار واإلقناع
كتاب اهلل تعالى. كما أنه سريع البديهة عالوة على تمتعه  أجزاء من

 .بذاكرة دقيقة وهدوء ْيحسد عليه
جاهد وهو الذي م شمعة ليس غريبًا أن يضفي اهلل من الهيبة على رجل

يعيش هموم شعبه وقضية أمته ويلتصق بجماهيره في تواضع جم 
ما يرفع مكانته بين الخلق، ويدفع م وأخالق عالية وتضحية كبيرة

الشباب أن يلتفوا حوله، ويجعل المحتلين والمتخاذلين معًا يحسبون له 
القيادة والرأي والقرار  الشمعة فلسطينيةال الجماهير عرفت .ألف حساب

إلخواني في كافة يحظى برضا الرأي العام اأن  والكلمة وليس غريباً 
واالقتصادي في الساحة  محطات التحول السياسي واالجتماعي

إذا همس  رأيه قواعد حماسأن تتابع الفلسطينية التي تضج بالتغيير, و 
بكلمة أو أومأ بإشارة ألنه صاحب الرأي الحصيف والقرار النافذ والكلمة 

 المسموعة.
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نحن اليوم على موعد مع كتاب يسطر سيرة الشيخ الراحل الكبير ضمن  
تاب على شكل التاريخ التوثيقي سلسلة "قادة معاصرون" حيث كان الك

وملحق مصور جديد ونادر وشامل لألحوال المختلفة للشيخ رحمه اهلل 
 تعالى. 

 الذي تتضح معامله يوماً بعد يوم رحم اهلل الشمعة اليت انصهرت لتضيء مالمح طريق اجملد

 وإنا هلل وإنا إليه راجعون

 
 أخوكم

 محمد إبراهيم المدهون

 الرياضةوزير الثقافة والشباب و

 رئيس مجلس إدارة مؤسسة إبداع
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  م5391من مواليد مدينة المجدل الفلسطينية في ديسمبر عام. 

 جر مع أهله من المجدل إلى مدينة غزة بعد االحتالل الصهيوني ها
 .م 5391ام ـــــــفي الع

  م 5311عامًا منذ العام  95عمل في مدارس وكالة الغوث قرابة
 .م5331واستمر حتى 

 غل العديد من األدوار االجتماعية منها ش: 

م 5311نائب رئيس مؤسسة المجمع اإلسالمي في غزة منذ العام  (3
 .ثم رئيس المجمع  م3009ام وحتى ع

م وحتى 5339عضو مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية من العام  (2
 .وفاته رحمه اهلل

 .رئيس مجلس أمناء مدارس دار األرقم وحتى وفاته رحمه اهلل  (1

  التحق بشعب اإلخوان المسلمين في مدينة غزة وهو طالب في المرحلة
ه الشعب بقرار من الخمسينات قبل أن تغلق هذ اإلعدادية منذ مطلع

 .النظام المصري في حينه
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  بدأ مع الشيخ أحمد ياسين وعدد قليل من اإلخوان الجهود إلعادة
تنظيم وتفعيل جماعة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة مباشرة بعد العام 

 .م5311

  أحد رواد التيار اإلسالمي في قطاع غزة وأحد القادة السبعة الذين
ياسين في تأسيس حركة المقاومة اإلسالمية شاركوا مع الشيخ أحمد 

 .م5311"حماس" في ديسمبر 

  أشغل حتى وفاته رحمه اهلل منصب رئيس مجلس شورى حركة
الذي يعد أعلى مرجعية  في فلسطين المقاومة اإلسالمية "حماس"

 .بالحركة

 م ومكث نحو ثالثة 5311عتقل في سجن غزة المركزي في سبتمبر ا
 .عشر شهراً 

 مئات من قيادات وكوادر حركتي حماس والجهاد اإلسالمي أبعد مع ال
 .م5333إلى مرج الزهور في جنوب لبنان شهر ديسمبر 

  يومًا إداري في طريق عودته من مخيم  13اعتقل في سجن النقب
 .مرج الزهور
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  قهرتكانت رائه التي تعرض للمضايقات على أجهزة أمن السلطة آل 
 محتل.ال

  في م 2133/  6/  31 الموافقجمعة فجر يوم اللقي وجه ربه في
 11حادة عن عمر يناهز مستشفى الشفاء إثر إصابته بجلطة دماغية 

 ًا.عام
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 الباب األول
 .. من اإلشراق وحتى الرحيل.شمعة

  .مسقط رأس الشيخ 
  .الجو األسري 
 م. ـتلقيه العل 
 .زواجه 
  .األعمال التي تقلدها 
 إرهاصات الرحيل.  
 ة.ــجلطة دماغي 
  جل الفارس.وتر 
 .ضجة الوداع 
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 . من اإلشراق وحتى الرحيل.شمعة 
فالتاريخ يحمل في  ،من ِنعم الزمان أن يحمل لنا على سرجه قادًة وعظاماً 

 .وفي كل أمة يولد من كان لهم نهج  و قيادة وقدوة ،جعبته أممًا تلو األمم
والتاريخ العربي وخاصة اإلسالمي يحمل في شرفه رجاال سطروا بسيرتهم 

لعطرة صفحاته المشرقة و آللئ النور. وكانت بهم األيام عبرا و قصصا ا
 ،و مواقف مدونة بأحرف اإلنجازات العريقة. كيف ال و منهم قادة الساسة

 ،و أصحاب المؤلفات ،و رواد التغيير ،و أبطال المعارك ،و علماء الفكر
و  من عاشوا لغيرهم ،و رجال آخرون عرفوا طريق حياتهم ألجل اآلخرين

تعبوا من أجل ان ترقى الدنيا و تسمو رسالتهم من خلفهم في سبيل اهلل 
 ودينه و سبيل الوطن. 

 
 مسقط رأس الشيخ .1

هـــــذه المدينــــة التـــــي ارتــــوت بنــــبض الكثيـــــر مــــن عمالقـــــة  ،مدينــــة المجــــدل
وحملتهم أطفااًل وودعتهم الجئين كانت مكان مولد الشـيخ محمـد  ،فلسطين

فـي  ،عسـقالن داخـل األراضـي المحتلـة وبالتحديـد فـي قضـاء ،حسن شـمعة
م، ليعـيش طفولـًة مدللـة فـي كنـف 1235األول من كانون الثـاني مـن عـام 

والديـه وأخواتـه التسـعة فــي ربـوع فلسـطين الفسـيحة قبــل أن يشـرد مـن بلدتــه 
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هو وأهله مع َمن شردوا من القرى والمدن الفلسطينية إلى مدينة غزة وذلك  
 مرارة التهجير مع عائلته وهو ال يزال حيث تجرَّع ،م1948في نكبة عام 

ليلقــي فــي النهايــة بعصــا ترحالــه مــع  ،الثالثــة عشــرة مــن عمــره طفــاًل فــي
وا إليهــا ئــوينضــّم إلــى الــذين لج ،عائلتــه فــي حــي التفــاح بشــرقي مدينــة غــزة

  .بو عن عشرات اآلالف من شّتى مدن وقرى فلسطينبأعداد كبيرة تر 
 
 الجو األسري  .2

كان والده حسن متدينًا ويحب المتـدينين  ،نشأ الشيخ شمعة في بيئة متدينة
وكــان مـــن الميســورين حيــث يعمـــل فــي تجـــارة  ،وخاصــة المتصــوفين مـــنهم

وقـد تـأخرت  ،وقد توفي حسن شـمعة والـد الشـيخ شـمعة فـي المجـدل ،البناء
خوتــه لمــرض والــدهم فلــم يســتطيعوا الهجــرة مــع مــن هجــرة الشــ يخ شــمعة وا 

هاجروا من بلدتهم حتى توفي والدهم ودفن في مسقط رأسه بمدينة المجدل 
 وعائلته. (حسن)أبو وبعدها هاجر الشيخ 

 ،األولى أنجب منها ولدًا وبنتًا قبل أن تموت ،تزوج حسن شمعة بزوجتين 
ى هنيــة حمدونــة أنجبــت تســع بنــات أمــا الثانيــة فهــي أم الشــيخ شــمعة وتــدع

حيــث ولــد بعــد  ،كــان هــذا الولــد هــو محمــد حســن شــمعة أبــو الحســن ،وولــداً 
 .الثامنة من البنات، وجاءت بعده أخته األخيرة محبوبة

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1948
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وكانـت ، عامـًا وكانـت آخـر حياتهـا مقعـدةً  47وعمـره أما والدته فقد توفيت  
فكـان يطيـل  ،لشدة بّره بهـاولم تكن تريده أن يفارق سريرها  ،تحبه حّبًا جماً 

 ،الجلــــوس بجانــــب ســــريرها ويقــــوم بإطعامهــــا وتقطيــــع الفاكهــــة مــــن أجلهــــا
 وبالوقت الذي يكون فيه خارج البيت تظل تسأل عنه وتنادي عليه.

 
 لعلمله ـتلقي  .3

دخــل رحمــه اهلل مــدارس العلــم منــذ صــغره وقــد أكمــل تعليمــه حتــى الصــف 
لـم تمنعـه ظـروف الحرمـان  ،لالخامس األساسـي فـي بلدتـه األصـلية المجـد

والتهجيـــر مـــن إصـــراره علـــى مواصـــلة تعليمـــه، فقـــد أكمـــل تعليمـــه الســـادس 
والمرحلـة اإلعداديـة فـي مــدارس  ،االبتـدائي بالمدرسـة الهاشـمية بحـي الــدرج

وكالة الغوث لالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة، وأكمـل دراسـته الثانويـة فـي 
دة الثانويــة العامــة فــي أواخــر مدرســة فلســطين الثانويــة، وحصــل علــى شــها

 م.1255 -1254العام الدراسي 
وكـان دخولـه  ،درس الشيخ شمعة سنة طب في مصـر بعـد الثانويـة العامـة

ســـرًا بصـــفة انتســـاب وكـــان وقتهـــا ممنـــوع لغيـــر المصـــريين أن يدرســـوا فـــي 
ـــه ، الجامعـــات المصـــرية ـــاموا بترحيل ومنعـــه مـــن  لـــى غـــزةإوقـــد اكتشـــفوه وق
و عنـــدما عــاد درس ثالثـــة دبلومــات كـــان أولهــا فـــي  ،إكمــال دراســـة الطــب
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األول علـى ترتيبه وكالة الغوث دبلوم معلمين وتفّوق في هذا الدبلوم وكان  
وبعــد  ،الخــارج فقــررت الوكالــة أن تبعثــه ليــدرس فــي ،بجــدارة وتمّيــز دفعتــه

رجوعـه إلـى قطـاع غــزة كلفـوه بتـدريب المعلمـين علــى كيفيـة تـدريس منــاهج 
  .الصف األول

صـــل الشــــيخ شـــمعة علــــى دبلـــوم آخــــر مـــن معهــــد رام اهلل أثنـــاء وظيفتــــه ح
فـي معهـد بيـروت الـذي  اً ثالثـ اً كما درس الشـيخ دبلومـ ،تخصص رياضيات

أنشــأته وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــين مــدة ســنتين فــي تخصــص دراســات 
وحصــل علــى شــهادة الــدبلوم فــي  وتخــرج الشــيخ شــمعة مــن المعهــد ،تربويــة
 .م1957/1956عام 

بـــدأ الشـــيخ عملـــه  متميـــزًا بتعلـــيم طـــالب الصـــف األول األساســـي بمدرســـة  
لوكالـــة ثـــم تنقـــل بـــين العديـــد مـــن المـــدارس التابعـــة  ،شـــهداء غـــزة االبتدائيـــة

واحـدًا التـدريس  سـلكوأمضـى فـي  ،الغوث لالجئين الفلسطينيين )األونـروا(
 .م1226م حتى عام 1255وأربعين عامًا منذ تخرجه في عام 

يخ رحمه اهلل مكبًا على حفظ القرآن الكريم والتفاسير المختلفة كان الش
بحكم  ،وكان الشيخ ملمًا بالطب ،للقرآن فضال عن إجادته اللغة العربية
فكان ينصح بتناول األدوية حسب  ،أنه تعلمه في كلية الطب في مصر

 الحاجة، ونوع المرض، ويميز بين األدوية.
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ـــدى الشـــيخ مكتبـــة زاخـــرة بالمصـــادرو   ـــة ل ككتـــب الحـــديث  ،والمراجـــع الديني
وكتب الفقه وكتب التفسير والكتب الحركية وكتب علمية لمختلف المؤلفين 

وامتــاز الشــيخ بنهمــه الشــديد وحبــه للقــراءة يقــرأ لســاعات  ،وكتــب فــي األدب
 .متواصلة دون انقطاع

 
 ه ـــزواج  .4

 ،تهاتزوج الشيخ رحمه اهلل من ابنة بنت عمته وكانت تعيش بالسعودية وق
وقامت والدته بطلبها له، وألنه كان محبوبًا من العائلة لح سن خلقه وهدوء 
طبعه فبمجرد أن طلبها وافق والدها على تزويجه إياها إيمانا واطمئنانا 

غزة  إلىو سافرت بعد ذلك  ،بأن ابنته في يد أمينة وقلب يحميها من بعده
ًة وعشرين أربعحيث كان عمره  27/12/1251للزواج وكان ذلك في 

و قد ز فت إليه بعرس جمع كل  ،خمسة عشر عاماً  وزوجته ،عاماً 
فرحة شاركه بها جميع إخوانه  ،األحباب واألقارب واألصدقاء والجيران

محبة و عرفانا بأنه اإلنسان الذي يستحق كل خير و عطاء من أعز 
الناس لديهم. وتم األمر و جمع بين الزوجين وبارك لهما وعليهما خيرا 

 متد أثره لذريته الصالحة. ا
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 األعمال التي تقّلدها  .5 
وصوال لدربه  ،وجد من جدّ ، عرف كثيرا، ومن سعى جّد، و من عمل كثيرا
ه، و صار من عرف قيمة الجد تبلور االلتزام في سلوكالذي يطمح. و 

، وصار الطريق القويم من طبعه، وامتألت حياته نشاطا وعمال وسعيا
 حة نورها حينما تطأ القدم الجنة في عالم الخلد. االعتقاد قناعة بأن الرا

ط والعمــــــــــل بجــــــــــد وســــــــــعي ال يعــــــــــرف امــــــــــتألت حيــــــــــاة شــــــــــمعة بالنشــــــــــا
والمتواصـــــــــــل بـــــــــــروح  الـــــــــــدءوب، حيـــــــــــث كـــــــــــان محبـــــــــــا للعمـــــــــــل الكلـــــــــــل

بعيـــــــــدة عـــــــــن الكســـــــــل و اإلحبـــــــــاط منـــــــــذ تخرجـــــــــه حتـــــــــى وفاتـــــــــه رحمـــــــــة 
 اهلل عليه. 

العديــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن المناصــــــــــــــــــــب واألدوار  شــــــــــــــــــــغل الشــــــــــــــــــــيخ شــــــــــــــــــــمعة
حركـــــــــــــة المقاومـــــــــــــة يـــــــــــــة منهـــــــــــــا : رئـــــــــــــيس مجلـــــــــــــس شـــــــــــــورى االجتماع

عليــــــــــه  حتـــــــــى وفاتــــــــــه رحمـــــــــه اهلل فلســــــــــطين فـــــــــي حمــــــــــاس "ســـــــــالميةاإل
ــــــــــي  منصــــــــــبو  ــــــــــب رئــــــــــيس مؤسســــــــــة المجمــــــــــع اإلســــــــــالمي ف  غــــــــــزةنائ

ـــــــــــس إدارة 2003وحتـــــــــــى عـــــــــــام 1985منـــــــــــذ العـــــــــــام ، ثـــــــــــم رئـــــــــــيس مجل
مجلــــــــــس أمنــــــــــاء الجامعــــــــــة اإلســــــــــالمية مــــــــــن نائــــــــــب رئــــــــــيس و المجمــــــــــع 
ــــــــــــــه م1993العــــــــــــــام ــــــــــــــى وفات ــــــــــــــاء وحت ــــــــــــــس أمن ــــــــــــــيس مجل ، وكــــــــــــــان رئ

 .ا وحتى وفاتهر األرقم منذ تأسيسهمدارس دا

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1985
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=2003
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1993
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ــــــــــــدأ شــــــــــــمعة مــــــــــــع الشــــــــــــيخ أحمــــــــــــد ياســــــــــــين وعــــــــــــدد مــــــــــــن اإلخــــــــــــوة   ب
 1217األفاضــــــــــــل بتأســــــــــــيس الحركــــــــــــة فــــــــــــي ديســــــــــــمبر مــــــــــــن العــــــــــــام 

 ،المــــــــــيالدّي مباشــــــــــرة بعــــــــــد انطــــــــــالق االنتفاضــــــــــة الفلســــــــــطينية األولــــــــــى
وقــــــــــد كــــــــــان الشـــــــــــيخ أحــــــــــد الســــــــــبعة الـــــــــــذين قــــــــــاموا بتأســــــــــيس حركـــــــــــة 
المقاومــــــــــــــة اإلســــــــــــــالمية حمــــــــــــــاس والتــــــــــــــي أخــــــــــــــذت علــــــــــــــى عاتقهــــــــــــــا 
التصــــــــــــــــــــّدي للمشــــــــــــــــــــروع الصــــــــــــــــــــهيونّي الــــــــــــــــــــذي تدعمــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــوى 

 اإلمبريالية.
 
 إرهاصات الرحيل   .6

رغم كبر سن الشيخ إال أن صحته كانت جيدة حسب وصف األطباء 
خاصة أنه مصاب بضغط الدم، كان الشيخ مسيطرا على مرضه 

فضال عن حكمته في تناول األطعمة  ،باستخدامه المنتظم لعالجه
 ،إلسراف في اللحوم والملح والسكر حتى ال يتضرروالشراب مبتعدا عن ا

إال أنه كان يعاني من وجع في القدم اليمنى فكان يصلي وهو جالس على 
 كرسي.

 

 جلطة دماغية :  .7
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م تناقلـــــــــــت األنبـــــــــــاء خبـــــــــــر 1/6/2211فـــــــــــي مســـــــــــاء يـــــــــــوم األربعـــــــــــاء  
دخـــــــول الشـــــــيخ أبـــــــي حســـــــن شـــــــمعة قســـــــم العنايـــــــة المرّكـــــــزة علـــــــى أثـــــــر 

 ،ت حالتـــــــــه الصـــــــــحّية صـــــــــعبة للغايـــــــــةجلطـــــــــة دماغيـــــــــة حرجـــــــــة, وكانـــــــــ
ــــــــة الشــــــــيخ تــــــــزداد ســــــــوَءًا  حيــــــــث مــــــــّر يــــــــوم الخمــــــــيس فيمــــــــا كانــــــــت حال
وال تنبــــــــئ عــــــــن األمــــــــل فــــــــي الشــــــــفاء, وقــــــــد أرســــــــلت جماعــــــــة اإلخــــــــوان 
ــــــــــــه بالشــــــــــــفاء العاجــــــــــــل عبــــــــــــر  المســــــــــــلمين فــــــــــــي مصــــــــــــر تمنيــــــــــــاتهم ل
الفضـــــــــــــائيات العربيـــــــــــــة, وســـــــــــــارعت الحكومـــــــــــــة فـــــــــــــي غـــــــــــــّزة متمــــــــــــــثاًل 

ـــــــــــــــوزراء إســـــــــــــــماعيل هن ـــــــــــــــاة بـــــــــــــــرئيس ال ـــــــــــــــه بالمعاف ـــــــــــــــة بتمنيـــــــــــــــاتهم ل ي
وكـــــــــــذلك المؤّسســـــــــــات الفلســـــــــــطينّية فـــــــــــي غـــــــــــّزة,  ،وباســـــــــــتعادة الصـــــــــــحة

ــــــــــــــــة عــــــــــــــــام  م, والكثيــــــــــــــــر مــــــــــــــــن 1241والضــــــــــــــــفة واألراضــــــــــــــــي المحتل
البعثــــــــــــــات الدبلوماســــــــــــــية والمؤسســــــــــــــات فــــــــــــــي الــــــــــــــدول العربيــــــــــــــة قــــــــــــــد 
شـــــــــاركت فـــــــــي التعبيـــــــــر عـــــــــن أملهـــــــــا فـــــــــي أن يســـــــــتعيد الشـــــــــيخ كامـــــــــل 

 .صحته وتمام عافيته
 
 ارس وترّجل الف .8

وقبيـــــــــــل ظهـــــــــــر يـــــــــــوم الجمعـــــــــــة العاشـــــــــــر مـــــــــــن شـــــــــــهر يونيـــــــــــه للعـــــــــــام 
الحـــــــــادي عشـــــــــر بعـــــــــد األلفـــــــــين تـــــــــوفي الشـــــــــيخ الهمـــــــــام, ورحـــــــــل عـــــــــن 
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هـــــــــــــــذا العـــــــــــــــالم الـــــــــــــــدنيوي ليلتحـــــــــــــــق بالجنـــــــــــــــان وبركـــــــــــــــب المـــــــــــــــؤمنين  
ــــــــى  ــــــــه عل ــــــــذي أمضــــــــى حيات ــــــــا لنحســــــــبه شــــــــهيدًا وهــــــــو ال ّن ــــــــدين, وا  الخال

الجهــــــــــــــاد والنضــــــــــــــال والشــــــــــــــهادة, ونــــــــــــــذر نفســــــــــــــه العهــــــــــــــد فــــــــــــــي درب 
ـــــــــــه, لمر  ـــــــــــى هـــــــــــدي قرآنـــــــــــه وســـــــــــنة نبّي ضـــــــــــاة اهلل وطاعتـــــــــــه وســـــــــــار عل

حتـــــــــــى يفـــــــــــوز بلقـــــــــــاء األنبيــــــــــــاء والصـــــــــــّديقين والشـــــــــــهداء والصــــــــــــالحين 
فــــــــي الفــــــــردوس األعلــــــــى وجّنــــــــات النعــــــــيم, وليتبــــــــّوأ مكانــــــــه فــــــــي جنــــــــات  

 ونهر في مقعد صدق عند عليك مقتدر.
 
 ضّجة الوداع  .9

 مكبرات واتأص وتعالت الشيخ، تنعي وهي غّزة مدينة ضّجت ما وسرعان
 العربّية األّمتين إلى تنعيه وهي وفاته خبر تبثّ  المآذن على الصوت

وقد شيع آالف .والغفران الرحمة له المولى تسأل وهي واإلسالمّية
رئيس مجلس شوري  الفلسطينيين من قطاع غزة، جثمان القيادي البارز

ن حركة المقاومة اإلسالمية وأحد مؤسسيجماعة اإلخوان المسلمين 
عاًما(، من أمام منزله باتجاه المسجد  76، محمد حسن شمعة )ماسح

العمري وسط المدينة ومن ثم إلى مقبرة الشيخ رضوان, وشارك في مراسم 
التشييع، رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ولفيف من وزراء حكومته، والنائب 
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األول للمجلس التشريعي د. أحمد بحر، ونواب المجلس، وقادة الفصائل  
طنية، وشخصيات رسمية وشعبية، وتقدم الموكب فرقة من الكشافة الو 

الفلسطينية، وأفراد من األجهزة األمنية لتنظيم سير الجنازة، والتي أضفت 
 طابًعا جنائزًيا رسمًيا على مراسم التشييع. 

واكتظ المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة بجموع غفيرة من المصلين، 
الكبيــرة أن تســتوعب المشــاركين الــذين جــاؤوا  ولــم تســتطع مســاحة المســجد

ليلقوا النظرات األخيرة على هذا البطـل الـذي رحـل وخلـف مـن بعـده الحـزن 
ا الشـعب ملتحمـًا على فقـده واألمـل والتعـزي بوجـود جيـل  مـن بعـده يقـود هـذ

 األمة. مع
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 رحلة الشيخ يف العطاء والوالء 

الداعية هو الركن األساس في المجتمع المسلم؛ فهو الذي يتفاعل 
بإخالص وحيوية في بيئته ومجتمعه ليحدث التغيير المنشود، ويعيد 

ولـه باستمرار، قال الناس إلى مصدر عزهم وكرامتهم ويتواصل مع من ح
ِ َوَعِمَل َصالِحاً َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن    تعالى: ْن َدَعا إِلَى َّللاَّ ِ َوَعِمَل َصالِحاً َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّ ْن َدَعا إِلَى َّللاَّ َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّ

  [33: فصلت]   اْلُمْسلِِميَن اْلُمْسلِِميَن 

 

 أواًل : الجانب الدعوي عند الشيخ
حياة الشيخ شمعة الدعوية كانت حافلة ومليئـة بـالمواقف التـي تبـرز إن    

ي هــذا الجانــب، فقــد ارتــبط بــدعوة الشــيخ أحمــد ياســين رحمهمــا اهلل دوره فــ
وكـــان يخاطـــب القلـــوب ويــؤثر فيهـــا لتقتـــرب منـــه  ،والزمــه طيلـــة تلـــك الفتــرة

فاســتطاع  ،باألســلوب الحكــيم والموعظــة الحســنة والخطابــة البليغــة المــؤثرة
بفضـــل اهلل أن يجـــذب عقـــول الشـــباب نحـــو فكـــر اإلخـــوان المســـلمين، وأن 

 ( 1)ي الناس فيهم. يغير رأ

                                                           

 ول للمجلس التشريعي. ( لقاء مع د. أحمد بحر النائب األ1)
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وكــــان مركــــز دعــــوة الشــــيخ شــــمعة رحمــــه اهلل المســــجد الغربــــي فــــي مخــــيم  
وهو الذي له السبق في إعماره والعناية  ،ومن ثم المسجد األبيضالشاطئ 

ومنه كان االنطالق لنشر الدعوة، وتربية الجيل، وبناء  ،بمكتبته اإلسالمية
 .صحوة اإلسالميةنواة حية لمشروع إسالمي يحمل على عاتقه هم ال

اهلل بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى  إلىكان الشيخ رحمه اهلل داعية 
وعمل وليس اسمًا وشكاًل، وهو من أول حياته كان يجوب مساجد القطاع 
إلعطاء الدروس والعظات الدينية رغم أنه غير متخصص في دراسته في 

ة به، ولم يستمع أي من العلوم الشرعية، إنما كان اجتهادًا وثقافة خاص
 أحد لدروسه إال وقد أحبه، ولم يجالسه أحد  إال وتشوق لرؤيته مرة أخرى، 
وال يزال أناس  م سّنون يتحدثون عن هذا الشيخ الصغير الذي كان يخطب 
في مسجد كاتب والية غزة ويذكرون هدوءه وموضوعاته الشيقة وحبهم له 

أول رحلته في الدعوة وحفظهم السمه منذ عشرات السنين، وقد كان ذلك 
 .في السبعينيات

فأعــــــد الشــــــيخ النــــــدوات والمحاضــــــرات التربويــــــة والتوعويــــــة، واإلســــــالمية، 
واإلرشادية، والتعبدية لصقل مفهوم الـدعوة اإلسـالمية، والعـودة بهـذا الجيـل 

وداوم عـــــامين كـــــاملين علـــــى تـــــدريس الفقـــــه  ،إلـــــى نبـــــع اإلســـــالم الصـــــافي
فكــــان يعطــــي  ،ن المنهــــاج الصــــحيحوقصــــص األنبيــــاء للنــــاس لتقــــريبهم مــــ

ناهيـــك عـــن االتصـــاالت التـــي لـــم تكـــن  ،دروســـه مـــرتين أو ثـــالث أســـبوعياً 
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ولـم يكـن  ،تنقطع من أجل إعطـاء المحاضـرات فـي المخيمـات أو المسـاجد 
وكأن راحته تتمثل في  ،يرّد أحدًا أو يرفض دعوًة إن كان وقته يسمح بذلك

 التعب والمشقة في سبيل اهلل 
وقتــه صــرفه مــن أجــل الــدعوة والتربيــة، حيــث تحمــل رحمــه اهلل وكثيــر  مــن 

فكان في ليلـة السـابع والعشـرين  ،المسئولية الدينية كاملة في شهر رمضان
 ،على وجـه الخصـوص يـنظم مـع شـباب المسـجد الغربـي عمليـة قيـام الليلـة

 .(2) ويضعون برنامجًا تعبديًا إلحياء تلك الليلة
هو الذي يسعى لتخريج جيل  من الدعاة  .. فالداعية الحقليس هذا فحسب

 ،وكـان الشـيخ خيـر مثـال علـى ذلــك ،مـن بعـده يحملـون المسـئولية واألمانـة
وعنـدما كـان  ،فقد كان يشجع الشباب على العمل اإلسالمي وعلى المبـادرة

إمامــًا وخطيبـــًا للمســـجد األبـــيض بمخـــيم الشـــاطئ لـــوحظ عليـــه عنـــدما يـــرى 
ب الدعاة أو أحد الشيوخ ينادي عليه قبل ضيفًا من خارج المخيم من الشبا

لتحفيـز  كأسـلوبالصالة ويقدمه لإلمامة ومـنهم مـن يقدمـه لخطبـه الجمعـة 
شعارهم باالحترام والتقدير   .الشباب وا 

فـي بدايـة حياتـا كـان ي لـب " يقول األستاذ محمد نوفل رفيق درب الشيخ : 
عـداا ينـا ك كـل من الشباب في مناسبة مـن المناسـبات  ن يقـوم ويتحـدث  وب

فكــان يهــتم بتخــريا الشــباب   ويعــرفهم بطخ ــائهم  مــن تكلــم  ويوجــا الشــباب
                                                           

 .راهيم نوفل رفيق درب الشيخ شمعة ( مقابلة مع األستاذ محمد إب2)
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ــاء   ــين  بن ــاج ب ــم يكــن مفر  ــاج  ومجمعــاج  ول ــدا ناصــحاج  وموجهــاج  ومربي الــدعاة فب
 " الشعب الواحد  والعائلة الواحدة

فقـد أكسـبه أصـدقاء ومحبـين  ،وهذا األمر عاد بإيجابيات كثيرة على الشيخ
لذلك كنت تراه مثاًل في المساجد التي يخطب فيها: المسجد مكتظ، كثر، و 

 .والكل يريد أن يسمع من توجيهاته، وكالمه، ونصائحه
واألعظــم مــن ذلــك كلــه عنــدما نعــرف أن الشــيخ رحمــه اهلل كــان يــذهب مــع 

ــــه لنشــــر الــــدعوة فــــي قــــرى عــــرب  ومــــدن الضــــفة الغربيــــة  ،م1241زمالئ
حياتــه منــارًة تبــرز رجــاًل عــاش لدعوتــه لتظــّل هــذه اإلضــاءات فــي  ،والنقــب

 وقضى جل وقته لنشرها في كل مكان ما استطاع لذلك سبياًل.
فــي كــل الكثيــر بهــم  ويقتــدي يحتــذيمــن أمثــال الشــيخ  ولــذلك تــرى الــدعاة

األحـــوال، وفـــي مختلـــف العبـــادات، فمـــثال تجـــده فـــي فريضـــة الحـــج عنوانـــا 
ألوائـــل عنـــد الطـــواف، للنشـــاط، بإقبالـــه الشـــديد علـــى الطاعـــة، فكـــان مـــن ا

 .وقدوًة في الدعوة إلى اهلل
فإذا ما اجتمع ، وكان يتحّين فرصًة ليتحّدث عن الدين والقضّية الفلسطينية

بالنــــاس فــــي أّي مكــــان حــــدثهم عــــن فلســــطين وعــــن وحــــدتهم، وعــــن ثبــــات 
المجاهــدين علــى أرض فلســطين، فمثّــل خيــر ســفير لإلســالم وخيــر ســـفير 

اس إلجـــراء لقـــاء معـــه ال يـــردهم مهمـــا بلـــ  بـــه وعنـــدما يأتيـــه النـــ ،لفلســطين
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بل اتصـف بـاللطف معهـم، ولـم لكـن ليغضـب أو يضـجر  ،التعب واإلرهاق 
 .مرة واحدًة في حياته

كــــّل هــــذا مــــن أجــــل أن يرســــم صــــورًة مشــــرقًة لإلســــالم فــــي عيــــون طالبــــه 
ولتبقــــى الــــدعوة اإلســــالمية ســــباقة فــــي احتضــــان  ،والبــــاحثين عــــن الحقيقــــة

ويكــون أصــحابها علــى قــدر  كبيــر  مــن األمانــة  ،النــاس الفئــات الضــالة مــن
 واإلخالص.

 
 الجانب االجتماعي ثانيًا : 

بـل أسـاس  ،ال يكفي أن يكون اإلنسان ذا تقوى وورع  ليحبه النـاس ويتقبلـوه
وقــد كــان ن علــى األرض فــي معاملتــه وأخالقــه الــدين وقــوام القبــول لإلنســا

فكــان مســارعًا فــي  ،ة رفيعــةالشــيخ صــاحب أخــالق  اجتماعيــة وقــيم إنســاني
ويبـــذل  ،فـــي إعمـــار بيـــوت اهلل الخيـــرات، ومبـــادرًا فـــي الصـــالحات، يســـاهم

 التـي جهدًا كبيرًا في اإلصالح بين الناس، ويساهم في المؤسسـات الخيريـة
هــذا القطــاع، وكــان لــه دور بــارز فــي حــل الكثيــر مــن القضــايا فــي  عملــت

  .التنظيمية، والعائلية حتى رمقه األخير
الشـيخ ظــّل طــوال حياتــه علـى عالقــة شخصــية قويــة مـع كثيــر مــن النــاس و 

من جميع األطياف وكان يتعامل مع الجميع بأدب واحترام كما كان يبـادر 
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يحبـــه كـــل النـــاس قـــريبين كـــانوا أو  ،الجميـــع بابتســـامته وبشاشـــته المشـــهورة 
ولــم يكــن يغضــب  ،كمــا كــان يحّبــه األطفــال ويســتلطفون معاملتــه ،بعيــدين

 .بل كان وقورًا وودودًا مع الجميع أبداً 
وعن عالقته بزمالئه وأصدقائه فقد كان محبوبًا ال يخرج منه إال الكالم 

وكانوا يستشيرونه في  ،ويلتصق به زمالؤه ،الطيب، كان دائمًا بشوشاً 
سالمه، وأنه إنسان  أمورهم الخاصة لثقتهم به، ولمعرفتهم بقوة إيمانه وا 

دًا، فكان يحل مشاكل زمالئه الداخلية، وتظل نزيه، ال يميل عن الحق أب
  .لديه دون أن يفشيها محفوظةأسرارهم 

بين الناس حيث كان يخصص  اإلصالحوقد عمل الشيخ لفترة كبيرة في 
وفي مرة حدثت مشكلة بين  ،من وقته جزءًا ولو يسيرًا لهذا الجانب

وعندما ورفضت إحداهما اإلصالح وردت الوجاهات التي أتتها،  ،عائلتين
قالوا للناس قد أحضرتم الرجل الذي ال  رأت العائلة الشيخ شمعة رحمه اهلل

وبالفعل نزلت عند رغبته واستطاع أن يصلح بين  ،نستطيع أن نرده
 .العائلتين

وكان لشدة تواضعه ، والتواضع سمة  تمّيز بها الشيخ عن كثير  من الناس
تي يشغلها، وكان يرفض أن يأخذ سيارة من أي أحد بحكم المناصب ال

أكثر ما يلفت االنتباه في تواضعه أنه عندما يقابل أيًا من األشبال يلقي 
  بالتحية عليه فكيف بحاله مع الكبار !!
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أنه  ،ويذكر ابنه مواقف حصلت معه عندما كان ينقله بسيارته الخاصة 
 ،حين يمر بأحد بالشارع كان يطلب من ابنه التوقف له وأخذه معهما

أنه مّر بأحد اإلخوة من المشايخ يقف على الشارع ينتظر وحصل مرًة 
نزل هو من  سيارة ليذهب إلى الجامعة فقال البنه توقف له، وعندما توقف

رغم أنه يصغره  جانبه وقال لألخ تعال هنا ــ يعني يجلس مكانه باألمام ــ
 ائالً أن صرخ : " ال واهلل " ودمعت عينه ق إالسنًا، فما كان من هذا األخ 
 .له :" مقامك أكبر يا عمي "

فقد تميز الشيخ بعالقاته االجتماعية مع اآلخرين فما دعي إلى مناسبة إال 
وقد لبى، كان يحب مجاملة الناس في السراء والضراء ولو كان ذلك على 
حساب صحته، يذكر ابنه مؤمن أن الشيخ كان مدعوًا ذات يوم إلى حفل 

وضع األمني داخل البلد متوتر إشهار زواج بإحدى الصاالت، وكان ال
وقد  ،قادة حماس حيث كانت هناك أوامر من الجيش الصهيوني باغتيال

وارتدى مالبسه وقال البنه أخرج  ،كانت الطائرات تحلق في سماء غزة
: إلى أين؟! فقال : لحفل فهب جميع من في بيته باستغراب ةالسيار 
ع خطير، فقال ربنا .. صرخ أوالده له الوقت غير مناسب والوض.الزواج

رونك هو اللي بيستر.. تحايل عليه ابنه وقال له بأن أهل الفرح سيعذ
يد الذهاب معي أم اذهب : "هل تر بسبب الوضع األمني فرد عليه
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، وهناك كان أهل العرس ينظرون إليه باستغراب كيف جاء ! لوحدي؟؟ " 
 وأخذ والد العريس يقبل فيه مقدرا له ذلك.

االثنين والخميس لم يكن عائقًا أمام تلبيته للدعوات  وصيام الشيخ ليومي
فقد دعي على غداء زواج يوم خميس وهو صائم ذات مرة  ،االجتماعية

فقال البنه هيا بنا لنذهب لغذاء فالن، فنظر إليه ضاحكًا وقال له : أعتقد 
بأنك صائم فقال : نعم أنت ستأكل، وبالفعل ذهبوا وهناك أخذ الشيخ 

لحمة وهو يأكل، وفي طريق العودة قال له : " أنا يا بني ال يقطع البنه ال
نما تنفيذًا ل ذا دعيتم فلبوا(أذهب لمجرد األكل وا   "حديث المصطفى ) وا 

ستتعجب منها أخي  وتجاوزت أخالقه ومعامالته الراقية حدودًا كثيرة
ففي زيارته للمرضى كان ذا أدب جّم ووارف حتى عندما مرض  ،القارئ

 ،و من ألم  شديد في ركبتيه أجبره على الصالة على كرسيهو وصار يشك
الطابق الثالث،  في ألحد المرضى بأنه يسكن ذات مرة تفاجأ في زيارته

فحاول ابنه أن يرسل رسالة مع ابن المريض بأن الشيخ حضر للسالم 
 فرفض وأصر على أن يسلم عليه ويراه بنفسه. ،عليه ولم يستطع الصعود

في حفل أو مناسبة أو مهرجان، بل كان يدخل بصمت وما قّدم نفسه قط 
إلى القاعة ليأخذ أقرب كرسي ويجلس عليه، فيفاجئ به عرافة الحفل بأنه 

 يجلس بالخلف !
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كمـــا كـــان للشـــيخ شـــمعة دور  رائـــد  فـــي رعايـــة األيتـــام، فالهـــدف األول مـــن  
تأسيس مدارس دار األرقم كان من أجـل أن ترعـى األيتـام وأبنـاء الشـهداء، 

أال تكــون قاصــرة علــى األغنيــاء، وأال تحــرص علــى الــربح كــأي مؤسســة و 
فكان يقول الشيخ رحمه اهلل عند تسجيل يتيم جديد في المدرسة: "  ،خاصة

ال تطخـذوا منــا رســوم  و ع ــوا الــزي المدرســي مجانــاج ألن المدرســة فتحــت مــن 
 (.3)"  جل اؤالء األيتام

ر في التواصـل مـع إخوانـه ولم يقتصر دور الشيخ على ذلك بل كان له دو 
حتــى فــي أحلــك الظــروف، ومــن ذلــك زيــارة الشــيخ رحمــه اهلل للشــيخ أحمــد 
ياسين في سجنه، بطلب من السلطة برفقة الشيخ سيد أبو مسامح، وهشـام 

وكــان هــدف الســلطة مــن الزيــارة أن يصــدر أمــر مــن الشــيخ  -،عبــد الــرازق
يقاف العمليات م شيخنا شمعة رحمه لكن قا -أحمد ياسين لتهدئة األمور وا 

اهلل بتلبيــة األمــر ليطمــئن علــى صــحة ووضــع الشــيخ أحمــد ياســين فضــال 
مثـــل  ،عـــن رغبتـــه فـــي الوقـــوف عنـــد رأيـــه فـــي جملـــة مـــن األمـــور والقضـــايا

قضــية التحقيقــات التــي كــان يمــر بهــا المعتقلــون مــن الحركــة فــي الســجون، 
مرت فيهـا  تلك المرحلة الصعبة التي وكذلك قضية العالقة مع السلطة في

  .(4)الحركة 
                                                           

 ( مقابلة مع األستاذ خضر محمد أبو القرع.3)
 ( المركز الفلسطيني لإلعالم .4)
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 الجانب املؤسساتي عند الشيخ محمد شمعة ثالثًا :

يمثل العمل المؤسساتي عالمة تميز الشيخ أبا حسن شمعة عن غيره من 
فقد برز في هذا الجانب دوره بشكل كبير جدًا جعل منه صاحب  ،القادة

 ،زةمعظم المشاريع والمؤسسات التابعة لحركة المقاومة اإلسالمية في غ
ورغم ذلك كان يرفض أن يكون في الواجهة، فلو نظرت للمناصب التي 
توالها لم يكن قط رئيسًا فيها إال ما فرض عليه فرضًا، فقد كان نائب 

 ،اإلسالميةنائب مجلس نواب الجامعة  ،ثم رئيساً  رئيس المجمع اإلسالمي
وفرضت عليه الرئاسة بعد استشهاد  األرقممجلس إدارة مدارس  رئيس

وفرضت  ،وكان نائب أمير المبعدين بمرج الزهور ،لشيخ أحمد ياسينا
وعندما يالطفه أحد  ،عليه اإلمارة مرتين بعد حدوث االنتخابات هناك

ومن ، ويسأله ما منصبك في الحركة كان يقول : أنا جندي من جنودها
 إنجازاته المؤسساتية:

 
  :(5)اإلسالمي املجمع -أ

                                                           

 م(،2222-2222(التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة اإلسالمية حماس )5)
 قاومة اإلسالمية حماس )حدث عابر أم بديل دائم(.أحمد بن يوسف ، حركة المو 
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ومقــره الــرئيس فــي حــي الصــبرة  ،م1273تأســس المجمــع اإلســالمي عــام  
ويعمــــل فــــي المجــــاالت التعليميــــة والتثقيفيــــة والصــــحية واالجتماعيــــة  ،بغــــزة

ويحتضـــن عـــددًا كبيـــرًا مـــن األطفـــال، كمـــا أنـــه يكفـــل  ،والرياضـــية والنســـوية
 الكثير من األيتام، واألسر المحتاجة، ويوفر لهم سبل العيش الكريم.

ــــى اهلل ســــبحانه وفــــي ذات الوقــــت يمثــــل مركــــزًا لال  نطــــالق فــــي الــــدعوة إل
عـداد الشـباب المسـلم  وتعالى، وتنشئة الجيل على اإلسالم وموائد القرآن، وا 
روحيــــًا وجســــديًا وعقليــــًا، وتعلــــيم وتــــدريب الفتــــاة المســــلمة وتأهيلهــــا للحيــــاة 
ورعايــة الطفــل وتــوفير البيئــة الصــالحة لتنميــة مواهبــه وقدراتــه، كمــا عمــل 

 .ماعيًا ووفر لها سبل الحياة الكريمة على رعاية األسرة اجت
المجمـع اإلسـالمي، وقـد شـغل  أبرز مؤسسي جمعية والشيخ شمعة هو من
المجمــع، وكــان لــه دور كبيــر فــي إدارتــه، وتطــوير  منصــب نائــب رئــيس
 .أدائه، واالرتقاء به

كان أمينًا على المال العام، دقيقا في الحسابات، والمعامالت، حرصـا منـه 
 .ومراعاة إلتقان العمل وأداء مسؤوليته على أكمل وجه ،مانةعلى أداء األ

حيـث خصـص  ،وكان الشيخ دائم التردد أثناء وظيفتـه معلمـًا علـى المجمـع
، وعنـــدما وذلـــك لمتابعـــة نشـــاطاته وأمـــوره ،هيــومين فـــي األســـبوع للقـــدوم إليـــ

أصــبح  ،انتهــى مــن عملــه فــي الوكالــة وخروجــه علــى المعــاش فــي وظيفتــه
جمــع مـــن الســاعة الثامنـــة صــباحًا حتـــى الثانيــة مســـاء يوميـــًا يــداوم فـــي الم
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يتابع في تلك الفترة كل صغيرة وكبيـرة بحكـم منصـبه، وتكـون القـرارات مـن  
 .عنده باعتباره المؤسس وأكثر الناس نشاطًا فيه

وأدت مجهــودات الشــيخ ونشــاطاته الكبيــرة إلــى تضــاعفت األعمــال الخيريــة 
ل في الداخل ويأتيها الدعم الـداخلي إال فما من جمعية تعم ،داخل المجمع

المجمـــع اإلســــالمي، فكــــان هنـــاك دعــــم  مــــن التجـــار داخــــل غــــزة للمجمــــع، 
  .إضافة إلى الدعم الكبير الذي يأتي من الخارج

ففي فترة من الفترات كانت الجمعية تمر بأزمة بالعمل االجتماعي وفقدان 
 ،مؤسسات الداعمةللثقة، لكنه سّخر كل جهده إلعادة هذه الثقة مع ال

يتيمًا من  11سوى  األيتاموحين كان المجمع ال يملك من كفاالت 
 5222 إلىفي ظل وجود الشيخ  األيتامالسعودية، أصبح عدد كفاالت 

والمشاريع اإلغاثية التي لم تتوقف ويشهد الموظفون بها حتى  ،يتيماً 
حدًا عن اللحظة بالجمعية يقولون ) في عهد أبي حسن لم نتوقف يومًا وا

لى اآلن ال زال هناك أناس يأتون  الجمعية  إلىتوزيع المساعدات(، وا 
يسألون عنه وهم ال يعرفونه إال من أفعاله الخيرة معهم وأثره وذكراه الطيبة 

 .ومساعداته لهم
  مواقف للشيخ شمعة داخل املجمع اإلسالمي:
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لمشــورة مــن الكــل لتواضــعه وبذلــه النصــح وا كــان الشــيخ رحمــه اهلل محبوبــاً  
 .(6) لكل من يريد، ولم يكن يبخل بذلك على أحد

كمــا كــان ال يأخــذ مقابــل عملــه فــي  ،وكــان زاهــدًا أيمــا زهــد فــي المــال العــام
ـــدما يقومـــون بعمـــل مشـــروع طـــرود  ـــة عن ـــالموظفون فـــي الجمعي المجمـــع، ف

واقتـرح  ،الغذاء، كان الشيخ رحمه اهلل يعطي الموظف طـردًا غـذائيًا لعائلتـه
أن يعطوا الشـيخ شـمعة حصـة لـه مـن الطـرود، ووضـعوها فـي  الشباب مرة

داخل السيارة التي توصله للبيت، وعند مغادرته من العمل والـذهاب للبيـت 
 .وطلب من إخوانه توزيعه على الفقراء ،ورفض أخذه وجد طرد الغذاء

فالشـيخ  ،وحرصهم على المال العـام ،إنه ورع الدعاة الذي تمثل في عفتهم
ت عنـد توزيـع مـواد تموينيـة علـى شـكل طـرود غذائيـة للفقــراء فـي أحـد المـرا

مــن خــالل شــراء هــذه المــواد مــن تــاجر، أعطــاه التــاجر عــن طيــب خــاطر 
فــرفض الشــيخ ذلــك، وغضــب، وقــال للتــاجر: "إذا  ،ومحبــة طــردًا غــذائيًا لــه

 .فعلت ذلك مرة أخرى ال أشتري منك"
وتوزيعهـا، وال يهـدأ  ،وكان رحمه اهلل يشرف بنفسه على تعبئـة هـذه الطـرود

 له بال حتى يتأكد من وصولها إلى أصحابها. 

                                                           

 مقابلة مع مصطفى موسى أبو القمصان ) أبو صالح ( رفيق درب الشيخ محمد شمعة (6)
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وكان الشيخ إذا أخذ أحد الموظفين إجازة عمل بداًل منه طوال فترة غيابه  
ويذكر الدكتور إبراهيم اليازوري  ،بالرغم من مسئولياته الكثيرة في المجمع

مالية وسّلم حقيبة ال ،أن أحد الموظفين داخل المجمع أخذ شهرا إجازة
للمجمع، فاستلمها الشيخ، وعمل بداًل منه طوال فترة اإلجازة، وعند عودة 
الموظف من اإلجازة وجد عجزًا في المالية قدره بألف شيكل، فما كان من 

 الشيخ إال أن دفعها من جيبه الخاص لسد العجز.
وكان الشيخ ال يتوانى عن مساعدة الناس الذين يأتون للسؤال عنه في 

فإذا كان معه أموال زكاة  ،ال يمانع في استقبالهم شخصياً ف ،المجمع
ال فإنه يعطي من جيبه الخاص دون أن ينتظر مقاباًل من أحد  يوزعها، وا 

 .إال من اهلل
ــــم  ــــدار األرق ــــل إن الشــــيخ حــــين غــــادر العمــــل داخــــل المجمــــع، وتوجــــه ل ب

  .لإلشراف عليها، لم يترك المجمع نهائيًا، وكان يشرف عليه من بعيد
د طلب منه أن يكون مسئواًل عن توزيع المساعدات التي كانت تأتي وق

شرافه الجيد،  ،للمجمع اإلسالمي من أجل األسر الفقيرة وذلك لصبره وا 
حتى أنه كان يتعرض لبعض المتاعب، ألن الحاجة تدفع الناس للزحام، 

ويملك  وللمدافعة والمطالبة أحيانًا بعنف، فكان صبورًا ويتحمل الجميع
ة سحرية في التعامل مع الناس، يذكر أحد أبنائه أنه رأى أحد نفسي

العامة من الناس البسيطة ولكنه سليط اللسان، أخذ يسب  األشخاص
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ويشتم الجمعية بالخارج، فاستاء منه الموظفون وكادوا أن يضربوه من  
سوء كالمه، فسمعه الشيخ رحمه اهلل فنادى على أحدهم وأمره بإدخاله 

ولكنه أصر  ،في البداية خوفًا من أن يجرحه بكالمه فرفضوا ،لمكتبه
فأدخلوه وتفرد بالجلوس معه، وبعد لحظات خرج الرجل الذي كان يسب 

 ويشتم من لحظة وهو يدعو بأعلى صوته " اهلل يخليك اهلل يبارك فيك " 
فتفاجأ الموظفون مما حصل!!! وسألوه ماذا فعلت معه حتى خرج بوجه 

تعاملوا مع الناس باللين فالناس محتاجة للكلمة  غير الذي كان فقال : "
واإلنسان الفقير والمحروم نفسيتا متعبة وتحتاج   ال يبة  بل المساعدة

  ". للحنان
وقــد ســاهم الشــيخ شــمعة فــي إنشــاء فــروع للمجمــع اإلســالمي فــي منــاطق 

كمـا ضــمَّن المجمــع  ،شـتى مثــل: خـانيونس، الشــجاعية، وفــي كـل المســاجد
 .(7)ات طبية، وروضات لألطفالاإلسالمي عياد

 :(8)الجامعة اإلسالمية -ب

                                                           

 ( مقابلة مع األستاذ محمد إبراهيم نوفل رفيق درب الشيخ شمعة  .7)
 ومسيرة.  قناة األقصى الفضائية، ندوة بعنوان : الشيخ المؤسس محمد حسن شمعة سيرة  (8)



 

44 

 

 مشعة تنري فلسطني

وال زالـــت  ،بـــرز نجـــم الشـــيخ شـــمعة المعـــًا فـــي مســـيرة الجامعـــة اإلســـالمية 
خطبه ودروسه وندواته شاهدًة على ذلك في مختلف المحافل رسمية كانت 

 ،أو غير رسمية
المية وكثيرًا ما واجه الشيخ محاوالت تغيير االسم اإلسالمي للجامعـة اإلسـ

بأســماء أخــرى بعيــدة عــن مفهــوم اإلســالم؛ إال أن الشــيخ كــان يصــر دائمــا 
خوانــه علــى الحفــاظ علــى كــل مــا يبــرز الــدعوة اإلســالمية حتــى لــو  هــو وا 

فكـان لـه دور بـارز فـي مواجهـة  ،كانت رمـزًا أو اسـمًا كالجامعـة اإلسـالمية
محـــاوالت طمـــس الوجـــه اإلســـالمي للمجتمـــع الفلســـطيني عامـــة وللجامعـــة 

 .اإلسالمية بشكل خاص
وقد كان للشيخ شمعة دور تأسيسي في الجامعة قبل أن يكون نائبًا لرئيس 
مجلـــس األمنـــاء. فبعـــد أن قصـــف العـــدو الصـــهيوني الجامعـــة اإلســـالمية، 

لم يقف الشيخ للندب وبكاء األطالل  ،وقصف مبانيها، والمختبرات العلمية
نمــا كــان يــر  ،واالكتفــاء بإبــداء اليــأس والحــزن ى مــن هــذا الركــام ومــن هــذا وا 

مـن "   وقـد كـان يقـول: ،الدمار بصيص النور واألمـل والنهضـة مـن جديـد
ــا العــدو  ــام ب ــذي   ــدمار ومــن اــذا الحصــار ومــن اــذا الخــراب ال اــذا ال
الصــهيوني  مــن انــا إن شــاء ا، ســنن لق  ومــن انــا ســيكون النــور  

موقفـه هـذا ". فكـان  ومن انا سيكون التصميم  ومـن انـا سـتكون اإلرادة
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موقـــــف اإلرادة الحقيقيـــــة الصـــــلبة التـــــي ال تحنيهـــــا العواصـــــف وال ترديهـــــا  
  .الظروف

ـــــس أمنائهـــــا  كـــــان الشـــــيخ يؤكـــــد أن الجامعـــــة اإلســـــالمية بتركيبتهـــــا وبمجل
بهـــؤالء  ،وبمجلـــس جامعتهـــا ومجلـــس الطـــالب والطالبـــات ونقابـــة العـــاملين

مار الــذي ألحــق وأن هــذا الــد ،كلهــم الــذي سيصــعد التــاريخ وتتحقــق الرســالة
 (.9)بالجامعة وهذه المؤامرة لن تزيدها إال قوة على قوتها

وكان الشيخ شمعة والمهندس أبو الناجي جمـال الخضـري يشـهدان زيـارات 
ميدانيـــة يوميـــة، حيــــث كـــان التوجــــه للنـــاس الخيـــرين علــــى مســـتوى العــــالم 

فكانت هناك بصمة حقيقية من األخ أبي حسـن رحمـة  .العربي واإلسالمي
ــــه فــــي بعــــث األمــــل للمجتمــــع الفلســــطيني، ســــواء دمــــر االحــــتالل اهلل  علي

  .الجامعة اإلسالمية أو أي مؤسسة أخرى
فتوالــت الرســائل واالتصــاالت علــى مســتوى العــالم لتــنهض بالجامعــة وتعيــد 

وكـــان الشـــيخ شـــمعة مـــن المحطـــات القويـــة فـــي دعـــم  ،إحياءهـــا مـــن جديـــد
 .الجامعة وفي تثبيتها
أن  والــذي كــان أمــين ســر مجلــس اإلفتــاء ماعيل هنيــةوقــد بــين األســتاذ إســ

العالقة التي تربط المربي شمعة بالجامعة اإلسالمية ليست مجرد عضـوية 

                                                           

 ( مقابلة مع د. أحمد بحر النائب األول للمجلس التشريعي. 9)
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نجـــاز، فعمـــل طيلـــة فتـــرة   فـــي مجلـــس أمنـــاء بـــل عالقـــة تأســـيس وتطـــوير وا 
سابقة مع فريق متكامل ومتعاون على مبدأ أن الرجال يموتون ولكن تبقـى 

 يات واألهداف التي عملوا وأعطوا من أجلها.الدعوات والمبادئ والغا
وحقق الشيخ في مشواره مـع الجامعـة مـن معـاني النهضـة العلميـة والفكريـة 
الشــــيء الكثيــــر فــــي حياتــــه وحتــــى مماتــــه، حتــــى بــــدا جــــزءًا ال يتجــــزأ مــــن 

ومّثــل الطريــق الــذي نهجــه الشــيخ طريــق الحــق والعــدل والصــدق  ،تاريخهــا
نكـــار الـــ وقلمـــا نجـــد مثـــل هـــذه  ،ذات، وحـــب العمـــلوالتفـــاني فـــي العمـــل، وا 

 الحياة الحافلة بالعلم والتواضع والهمة العالية في العمل والعطاء.
الـذي عمـل   رئيس لجنة العـاملين فـي الجامعـة يقول الدكتور صالح الناقة

إن ازداــــار الجامعــــة اإلســــهمية يقــــ  خلفــــا رجــــال " مــــع الشــــيخ طــــوياًل : 
ــم وال واإلمــام   تعلــيم  مثــال الشــيخ شــمعةمخلصــون حريصــون علــى نشــر العل

شمعة اـو مـن البنـاة الع ـام الـذين  خلصـوا النيـة  و خـذوا علـى عـاتقهم حمـل 
األمانة  وتبليغ رسـالة العلـم  ومسـاندة الفقـراء والمحتـاجين ليكـون لهـم نصـيباج 

 ". من العلم والتعليم
ية وكان الشيخ شمعة كثيـرًا مـا يوصـي بوصـايا للعـاملين بالجامعـة اإلسـالم

نـزالهم منـازلهم، وعـدم التـواني فـي مسـاعدة  منها : مراعاة ظروف الناس، وا 
واإلحســــان إلـــى كــــل النــــاس علـــى اخــــتالف طبقــــاتهم  ،الفقـــراء والمحتــــاجين

واألهم من ذلك كله االهتمام بنشر تعاليم  ،والصفح عن المسيئين ،وألوانهم
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ل األســتاذ الــدين وحفــظ القــرآن الكــريم، وأداء الصــالة علــى وقتهــا، وقــد عمــ 
محمــــد حســــن شـــــمعة فــــي مجلـــــس أمنــــاء الجامعــــة اإلســـــالمية منــــذ العـــــام 

عضوًا ونائبًا لرئيس المجلس، وكانت بصماته واضحة في عمل  ،م1221
هذا المجلس من خالل مشـاركته المسـتمرة فـي جلسـات المجلـس واقتراحاتـه 
ن البناءة التي تنم عن عقلية علمية متزنة، كما شارك فـي العديـد مـن اللجـا

التي يشكلها المجلس لمعالجة مشكلة أو موضوع معين. وفي حالة حدوث 
خـــالف بـــين إدارة الجامعـــة، ونقابـــة العـــاملين كـــان المرحـــوم بمثابـــة حمامـــة 

ولمــا لــه مــن مكانــة فــي  ،الســالم يوجــد اتفاقــًا وحــاًل بــين األطــراف المختلفــة
الرائــــد فــــإن الجميــــع يحتــــرم رأيــــه واقتراحاتــــه، إضــــافًة لــــدوره  قلــــوب الجميــــع

والكبيــــــر فــــــي حــــــل الكثيــــــر مــــــن المشــــــاكل بــــــين إدارة الجامعــــــة واألطـــــــر 
 .(10)الخارجية

 
 : مدارس دار األرقم -ج

الشــيخ أحمــد ياســين بعــد خروجــه مــن الســجن بتأســيس مدرســة دار  اهــتم
بشــكل كبيــر، وقــد كانــت تلــك أمنيتــه، وبــدأت تتحقــق هــذه األمنيــة  ،األرقــم

رموه ببناء بيت له أو ما يحتاجه أن يك عندما عرض عليه وهو في الخارج

                                                           

 ( مقابلة مع األستاذ الدكتور محمد شبير رئيس الجامعة اإلسالمية السابق  .10)
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فــرفض، واختــار أن يمولــوا بنــاء مدرســة، وبالفعــل تــم مــا وعــدوه بــه، وبقيــت  
قضـــية الحصـــول علـــى أرض، وقـــدم طلبـــًا إلـــى الســـلطة التـــي لـــم تســـتجب، 

اسـتئجار أرض مـن األوقـاف، ولـم يـتمكن مـن ذلـك، وأخيـرا حصـل  وحـاول
 ،فعــل تــم هــذا األمــروبال ،علــى وعــد آخــر بتــوفير مبلــ  شــراء قطعــة أرض

كثيرة، حيث حاولوا منع البناء  وبدأ البناء الذي استمر سنتين وسط عراقيل
ــــاح المدرســــة للعــــام الدراســــي  ــــم افتت ــــة ت ــــي النهاي ــــه ف ــــالقوة، ولكن -2222ب

 .(11) م2221
وتم تسجيلها باسم الشيخ ياسين والشيخ شمعه رحمهما اهلل، وظلت األرض 

ضع أي سلطة يدها على األرض، وكان حتى ال ت ،باسمهما إلى هذا اليوم
في مجلس األمناء حوالي سـتة عشـر رجـاًل كـانوا يجتمعـون شـهريًا، وتوكـل 
الشـــيخ شـــمعه رحمـــه اهلل فـــي إدارة المدرســـة حتـــى فـــي بنائهـــا، فكـــان يـــأتي 

وحتــى تعيــين  ،بعمــال البنــاء ظــن وهــو الــذي أشــرف علــى األثــاث المدرســي
للجنــة التــي تقابــل المعلمــين المدرســين فيهــا، وكــذلك كــان هــو مــن ضــمن ا

فالكفــاءة هـي العنـوان عنـد الشـيخ شــمعه،  ،وكـان ال يحـابي أحـداً  ،لتختـارهم
وكل  حسب المقابلة الشفوية ودرجاته  ،والمصلحة العامة فوق كل المصالح

 .في االمتحان التحريري الذي يعقد ويصحح في الجامعة اإلسالمية

                                                           

 شبكة فلسطين للحوار .  (11)
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رســـين أكفـــاء لهـــم خبـــرة فـــي وقـــد اقت ـــرح علـــى الشـــيخ شـــمعة بـــأن يـــأتي بمد 
نظـرًا ألن الصـف األول يحتـاج لجهـد  ،ليكونوا مشرفين عليـه الصف األول

وتــم اختيــار األســتاذ نبيــل البغــدادي صــاحب خمســة  ،كبيــر لإلشــراف عليــه
وعشـــرين عامـــًا مـــن الخبـــرة فـــي تـــدريس الصـــف األول فـــي وكالـــة الغـــوث، 

قال وتــــم تعيينــــه واســــت ،حيــــث تــــم اإليعــــاز لــــه باالســــتقالة وتعويضــــه بمبلــــ 
كمشــرف علــى تــدريس الصــف األول براتــب جيــد، يوجــه المدرســين لكيفيــة 
التعامــل مــع الطــالب. وكــذلك األســتاذ محمــد نوفــل كــان رفيــق درب الشــيخ 
ـــة،  ـــة اإلعداديـــة فـــي اللغـــة العربي شـــمعه وتـــم تعيينـــه كمشـــرف علـــى المرحل

وبـالرغم  وهكذا كان نهج شمعه رحمه اهلل في اختيـار المعلمـين والمشـرفين،
من ذلك لـم يتـرك الشـيخ شـمعة المعلمـين لوحـدهم، فكـان يقـوم أحيانـا كثيـرة 

ليطلــع بنفســه علــى مســتوى المعلمــين والمشــرفين،  ،بزيــارتهم مــع المشــرفين
   وكيفية التقييم الذي يضعونه للمعلمين.

كل منها  ،ومع مرور الوقت تطورت المدرسة وتوسعت إلى أربع مدارس
الهندسة والبناء والتنظيم والتعلم، والتكنولوجيا على مستوى عال  من 

من الشيخ الجهد األكبر، واستمرت  ئل التعليم، وكان هذا العمل يأخذووسا
 .(12)سفينة دار األرقم في العطاء حتى أخر يوم في حياته

                                                           

 ( مقابلة مع األستاذ محمد إبراهيم نوفل رفيق دربه .12)
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وعـن تســمية المدرســة بــدار األرقــم الــذي يحمــل دالالت رائعــة حيــث كانــت   
التــــي بنــــت جيــــل  لــــى فــــي عهــــد رســــول اهللبمثابــــة امتــــداد  للمدرســــة األو 

حيــث كــان يهــدف  ،كــان مقترحــًا للشــيخ أحمــد ياســين رحمــه اهلل ،الصــحابة
شـمعة يؤمـل أن   وكـان الشـيخ إلى تخريج شباب دعاة أمثـال الصـحابة 

تخـــرج المدرســـة أجيـــااًل كأجيـــال الصـــحابة، ولـــيس ذلـــك أمـــرًا مســـتحياًل، وال 
 .بعيداً 

 مدرسة دار األرقـم فـي عهـد رسـولنا محمـد فقد خرجت المدرسة األولى  

الصــحابة الــذين حملــوا علــى كــاهلهم الــدعوة اإلســالمية والدولــة اإلســالمية، 
ونشــروا تعــاليم اإلســالم فــي العــالم، وكــان يتمنــى رحمــه اهلل أن يطلــع جيــل  

لذلك سمى هذه المدرسة بهذا االسم ليكـون  ،فلسطيني مثل رجال النبي 
قـوي فـي العلـم وقـوي فـي  ،دور في بناء جيل جديـدلها من اسمها نصيب  و 

 العقيدة ومجاهد في سبيل الحق، وفي سبيل تحرير األقصى وفلسطين.
كـــان الشـــيخ شـــمعة مســـئواًل عـــن المدرســـة بعـــد استشـــهاد الشـــيخ أحمـــد  وقـــد

وعنــــدما دمــــر االحــــتالل هــــذه المؤسســــة التعليميــــة بمبــــررات غيــــر   ياســــين
عة بثبــات وعزيمــة ال تلــين ليقــول: " وقــف الشــيخ شــم ،واقعيــة وحجــج واهيــة

واســــتطاع بفضــــل اهلل ســــبحانه وتعــــالى أن يعيــــد  ،" ســــنعيد اــــذا البنــــاء
البناء التربوي فـي قلبـه وفـي قلـب  ،ألن هناك بناًء إيمانيًا موجوداً  ،إعمارها
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جميع من حوله من اإلخوان، وبالتالي نهضت دار األرقم وأعيد بناؤها من  
   ألجيال الواعدة طريقها نحو النور.جديد، لتظل منارًة تضيء ل

 وعلــى رأســها : وفــود فرنســية وأســبانية ،تــأتي وفــود أجنبيــة لزيــارة المدرســة
نجازاتهـا ومـا تقدمـه  وتركية لمشاهدة المباني المدرسية وفعاليـات المدرسـة وا 

يحــق لــ   ن ترفــع وقــال صــحفي فرنســي ألبــي الحســن يومــًا: "  ،للطــالب
وقــد ســأل أ. خضــر أبــو  ،"درســة دار األر ــمر ســ   و ن تقــول  نــا مــدير م

فرنســا القــرع الشــيخ أبــا الحســن ولمــاذا هــذا القــول؟ أجــاب أبــو الحســن : " 
   ." بإمكاناتها ال يوجد بها مدرسة مثيلة

 مؤسسة إبداعد. 
، وكـان لألبحـاث للدراسـات والتـدريبحمل الشيخ في حدقته مؤسسة إبداع 

أن ينقّـــب عـــن مشـــاريعها وآخـــر  راعيــًا ومهتمـــًا بكـــل أنشـــطتها ، ويســتعذب
 "مــا هــي آخــر إبــداعات مؤسســة إبــداع ؟أخبارهــا بســؤاله المــرح المعتــاد: " 

 كما قال الدكتور محمد المدهون رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
وظــل يحشــد الــدعم المــادي والمعنــوي للمؤسســة، ويشــجع نشــاطاتها بكافــة 

اره تجـاه أي مشـروع األطر والمجاالت ، ويتعاون معهم في إبداء رأيه وأفك
ن طلبــت منــه المؤسســة أن يكــون موجــودًا فــي مكــان  أو احتفــال فهــو  ، وا 
حاضر كالضوء ال يغيب، وال يتوانى عن تقديم أي من المحاضـرات التـي 
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كــان ي طلــب منــه إعطاؤهــا ســواًء فــي القضــية الفلســطينية أو تــاريخ ونشــأة  
 حركة حماس.

ــم تنــل هــذه المؤسســة مــن وقــت الشــيخ وجهــده  بغيــة مصــلحة  ماديــة أو ول
نما كان حضوره في مؤسسـة إبـداع نـابع مـن فكـره وقلبـه  دنيوية يرجوها، وا 
اإليمــاني الــداعي دومــًا لضــرورة التكافــل بــين كــل المؤسســات اإلســالمية ، 
ودعم بعضها البعض وأن تكـون كالجسـد الواحـد يقـّوي ويعطـي كـل طـرف  

فّن التعاون والمحبة مما عنده، من أجل إعداد جيل  مسلم  حضاري يعرف 
يصال صوتها للعالم  ليكون كاهله قادرًا على حمل أمانه تحرير فلسطين وا 

 أجمع.
ويلفت حضور الشيخ الغير منقطـع لمهرجانـات تخـريج معهـد إعـداد القـادة 
والبرامج الجديـدة الخاصـة التـي تتعلـق بتأهيـل القيـادات الشـابة والمخيمـات 

شـكل دوري وغيـر دوري وحتـى يومنـا المغلقة التي ظلت تقيمها المؤسسة ب
 هذا.

واهــتم الشــيخ بالمشــاريع واألطروحــات الشــبابية التــي كــان يعرضــها طــالب 
المعهد ، ومن شدة اهتمامـه بهـا وحرصـه علـى توريـدها كـان يسـتمع دائمـًا 

 .لها وينتبه أيما انتباه لمالحظات الطالب
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ختصــاص ولــم يتنــاس لحظــًة واحــدًة أن يعرضــها ويناقشــها أمــام جهــات اال 
فـــي أروقـــة  مختلفـــة لالســـتفادة منهـــا ، وتحويرهـــا بالشـــكل العملـــي المناســـب 

 والفعال في حياة الشباب وحياة المجتمع الفلسطيني عامًة.
وال ننســـى موعــــدنا األخيــــر مــــع الشــــيخ والـــذي لــــم يكتمــــل بحضــــور منّيتــــه 
ـــه الرحيـــل قبـــل أن يـــتّم اتفاقـــه مـــع المؤسســـة علـــى تقـــديم محاضـــرة  وتعّجل

كانــــت بعنــــوان حمــــاس النشــــأة والجــــذور التاريخيــــة، لنخبــــة  مـــــن تاريخيــــة 
القيادات الشابة، وكان التنسيق معه في آخر أيام حياته وتحديدًا في آخـر 

 أسبوع من قدره في هذه الدنيا.
 

 الجانب الرتبوي رابعًا : 
أطلــق منــذ فجــر التــاريخ علــى األنبيــاء المرســلين وهــداة  ،المعلــم لقــب نبيــل
ــم وســماحة األخــالق ومعــارج  البشــر، اآلخــذين بأيــدي النــاس إلــى نــور العل

 الحضارة اإلنسانية الرفيعة والتي ال زلنا نطمح لنرتقي ونصل إليها اليوم.
والشيخ شمعة كان دائمًا وأبدًا في التدريس مخلصـًا جـدًا، مواظبـًا ال يتـأخر 

 عن عمله، يأخذ تقارير عالية كل سنة من مديره،
ألول يحبونــه حبــًا جديــدًا كمــا يحبــون والــدهم، وكــان األطفــال فــي الصــف ا

فلذلك كانت نتائجه عالية، ورغب كل ولي أمر لألطفال أن يدرس األستاذ 
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شمعة ابنه، ألنه يخـرج طالبـًا متعلمـين، يتحلـون بـاألدب واألخـالق العاليـة  
 إلى جانب حب الدين والوطن.

ــــد زاره الكثيــــر مــــن المفتشــــين مــــراراً  ــــي فــــي فتفــــاجئوا مــــن أســــلوبه  ،وق الراق
التــدريس، وفــي طريقــة تعاملــه مــع الطــالب، وفــي إنتــاج الوســائل التعليميــة 
التي كانت تفيده فـي دروسـه، فكـان يعطـي دروسـًا توضـيحية ليسـتفيد منهـا 
المدرســون اآلخــرون، لينقلــوا هــذه الخبــرة إلــى الطــالب، لــذلك كــانوا يقولــون 

لمــــــدارس وبعــــــد ذلــــــك بــــــدأ يعلــــــم الرياضــــــيات فــــــي ا ،عنــــــه المــــــدرس األول
 وكان ناجحًا ونتائجه عالية.  ،اإلعدادية

كــــان الشــــيخ يوطــــد العالقــــة بــــين واجبــــات الطــــالب وأعمــــالهم فــــي الحيــــاة 
فيعـرفهم بـالحالل والحـرام،  ،ويربط تفاصيل حياتهم بالـدين ،وواجبهم الديني

فمـــثاًل عنـــدما ال يكتـــب طالـــب واجبـــه، يقـــول لـــه: هـــذا عمـــل حـــرام، هـــذا ال 
ذا أردت أن تكفـريجوز، هذا يبغضه اهلل  ، سيحاسبك اهلل على تقصـيرك، وا 

 عن تقصيرك، فيجب عمل الواجب، فيندفع الطالب لعمل واجبه.
ذا سـرق طالـب كتـاب زميلــه، كـان يحثـه مـن خــالل تحريـك الـوازع الــديني  وا 

 وبالكلمة الطيبة حتى يرد الكتاب لصاحبه.  ،لديه
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ن في المرحلة االبتدائيـة كان رحمه اهلل ال يستخدم العقاب البدني، سواء كا 
ذا أراد أن  وال يستخدمه إال في الضرورة ،أو المرحلة اإلعدادية القصوى، وا 

   .(13) يستخدم العقاب يضرب طالبه عصا واحدة، وهو مبتسم
وكـان  ،وقد كـان محمـد شـمعة معلمـًا فـي المدرسـة للصـف األول االبتـدائي 

دوا بالتربيــــة الروحيــــة مــــن األفــــذاذ القالئــــل، الــــذين أحــــبهم األطفــــال، وتعهــــ
والبدنيــــة، وتعلــــيم الناشــــئة علــــى مبــــادئ اإلســــالم، ومحاولــــة تنشــــئة جيــــل 
النصــر، وزرع ثقافــة المقاومــة فــيهم، وكــان هــذا جــزءًا حقيقيــًا ممــا يقــوم بــه 

الفتــرة كانــت  تلــكوانتقــل إلــى مدرســة غــزة الجديــدة اإلعداديــة، فــي  .شــمعة
كــــان يجــــادل زمــــالءه و يــــة، هنــــاك الصــــراعات الفكريــــة بــــين التيــــارات الحزب

 الخصوم في المدرسة بالتي هي أحسن، وكان قوي الحجة بالدليل. 
وأقـــام الشـــيخ شـــمعة رحمـــه اهلل فـــي المدرســـة كتلـــة إســـالمية، ومســـجدًا مـــع 

ـــذين كـــانوا يشـــاركونه فـــي هـــذا الفكـــر ممـــا أثـــار حفيظـــة  ،بعـــض زمالئـــه ال
فـتم نقـل الشـيخ  ،التعليم في الوكالة الذي كان يسيطر عليـه الفكـر اليسـاري

شمعة مع زمالئه اآلخرين من أمثال: أحمـد عبـد الـرازق، داود أبـو خـاطر، 
مسلم عمار، محمد نوفل إلى مناطق نائية. وكان الشيخ رحمه اهلل في كل 

                                                           

) أبو صالح ( رفيق درب الشيخ محمد مقابلة مع مصطفى موسى أبو القمصان  ( 13)
 شمعة 
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مدرســـة يحـــل فيهـــا تظهـــر شخصـــيته، ويســـتمر فـــي نهجـــه، وينشـــر الثقافـــة  
ـــــارات اإلســـــالمية، والفكـــــر اإلســـــالمي، والتربيـــــة اإلســـــالمية، ويحـــــا رب التي

 ،اإللحاديــة التــي كانــت تســود فــي ذلــك العصــر ومريــديها بــالتي هــي أحســن
َمى ِ كما كان يقول سبحانه وتعالى: َْ ىيِيِل َبكَىَب كِاْلِح ََ َمى ِ اْدُع إِلَىى  َْ ىيِيِل َبكَىَب كِاْلِح ََ َواْلَمْوِعظَىِ  َواْلَمْوِعظَىِ    اْدُع إِلَىى 

ِِ َبكََّب ُهَو أَْعلَُم كَِمْن َضىلَّ َعىْن َبكََّب ُهَو أَْعلَُم كَِمْن َضىلَّ َعىْن   اْلَحَسنَِ  َوَجاِدْلُهْم كِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ اْلَحَسنَِ  َوَجاِدْلُهْم كِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ  ىيِيلِ ََ ِِ ىيِيلِ ََ
 [125: النحل]   كِاْلُمْهتَِدينَ كِاْلُمْهتَِدينَ   َوُهَو أَْعلَمُ َوُهَو أَْعلَمُ 

وقــد غــرس الشــيخ فــي طالبــه أعمــق معــاني االنتمــاء لإلســالم، معــززًا كــل 
مكرمـــات رســــالة اإلســــالم العظــــيم، داحضــــًا كــــل االفتــــراءات التــــي يشــــيعها 
أعـداء هـذا الـدين، وكـان فـي فكــره النّيـر وسـلوكه المميـز خيـر أسـوة ألبنائــه 

خوانــــ ــــا ه الطــــالب، ويضــــيف األســــتاذ الســــحار بقولــــه: وا  ــــت  ب ــــد زامل " لق
ونا شــتا فــي كثيــر مــن األمــور والمســتجدات    وعاشــرتا كثيــراج   الحســن

وعملــت معــا فــي تــدريس الصــ  األول االبتــدائي بمدرســة  ــزة الجديــدة 
االبتدائيــة ثــهث ســنوات  ولكنصــا  كــان  بــو الحســن مثــاالج يحتــذى بــا 

 (.14)"  ليم  بناء و نامتفانياج في خدمة وتع
ومن المعلوم أن الشيخ شمعة كان داعية في مدرسته التي كان يعمل بها، 
وكان محبوبًا لدى الطالب يلتفون حوله فيعلمهم الدين اإلسالمي ومبادئـه، 
ـــى  ـــى الوجـــه األكمـــل، إضـــافة إل ـــادات عل ـــى الصـــالة وأداء العب ويحـــثهم عل

                                                           

 مقابلة مع األستاذ جميل السحار. (14)
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كمــــا حــــرص علــــى زيــــادة تحفــــيظهم القــــرآن الكــــريم وتحفيــــزهم علــــى ذلــــك،  
المســـــتوى العلمـــــي للطـــــالب بإعطـــــائهم الـــــدروس اإلضـــــافية لتقـــــويتهم فـــــي 

 مناهجهم خارج المدرسة.
، وال نقــول معلمــًا، ألن المعلــم يعلــم  والشــيخ محمــد شــمعة هــو بمثابــة مــرب 
األشياء ويقف عندها، ولكنه كان مربيًا من كل الجوانب والنواحي العلمية، 

فلم يذكر غاب أبو الحسـن عـن المدرسـة يومـًا إال إذا والدينية، واألخالقية. 
 كانت هناك ظروف طارئة وقاهرة، كما قال أحد طالبه.

وأسلوبه التربوي كان ناجحًا، زرع في النفوس حب التعليم، لم يالحظ يومـًا 
من األيام أنه عاتب طالبًا، أو ضربه أو حمل عصاه في يده، كان أسلوبه 

ـــذكر مـــن الطـــرق واألســـاليب التـــي كـــان الجـــذب والترغيـــب ال الترهيـــب ، وي
ويضــــع فيــــه أحــــرف أو  ،يتبعهــــا أنــــه كــــان يــــأتي بصــــندوق طباشــــير فــــار 

كلمــات، وصــندوق آخــر كــان يضــع فيــه حبــات مــن الملــبس، فيطلــب مــن 
الطالـب أن يضــع يـده فــي العلبــة التـي فيهــا الحــروف واألسـماء، فــإذا أخــرج 

عمليــات التشــجيعية علــى حرفــًا وقــرأه أعطــاه حبــة ملــبس، ممــا تــؤدي هــذه ال
وقــد كــان يعطــي جهــدًا  ،حــث للطــالب البــاقين علــى أن يتواصــلوا ويتعلمــوا
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فكــان  ،يشــرح الحــرف مــن ناحيــة رســمه ووضــعه ،كبيــرًا فــي تعلــيم الحــروف 
 (.15) دائمًا يجعل الطلبة يلتفون حوله ويتعلمون منه األشياء الكثيرة

الطـالب فـي الصـف  ومن األساليب األخرى له في التدريس أنه كان يخرج
 األول االبتدائي إلى صنابير المياه، ويعلمهم درس الوضوء، عمليًا.

ومــن المواقــف التــي زرعــت فــي الطــالب الــدين اإلســالمي أنــه كــان يــأتي  
ويصلي أمامهم ويأمرهم بالصالة، ليتعلموا منـه  ببطانية ثم يفرشها أمامهم،

 الصالة.
الطـالب بـالحر الشـديد داخـل  ومن المواقف التربوية للشيخ أنه حـين يشـعر
ويجلسهم تحت شجرة على  ،الغرف الصفية كان يأخذهم إلى خارج الصف

ــــالوة القــــرآن الكــــريم،  ــــداعبهم، ويعلمهــــم ت ــــنهم، وي ــــس بي شــــكل حلقــــة، ويجل
والصـالة، ويراجـع لهــم بعـض المحفوظــات، أو بعـض مـا كــان يطلـب مــنهم 

ويتمنـى الطـالب لـو  ،في اليـوم السـابق، وهـذا يمـأل نفوسـهم بـالمرح والمتعـة
يظل الشيخ معهم طوال النهـار وال يغيـب عـنهم، كمـا كـان ينتظـره الطـالب 
عند المغادرة إلى البيـت يمشـون معـه ويضـحكون، ويالعـبهم، حتـى يصـلوا 

 إلى البيت دون أن يحسوا بالتعب.

                                                           

( مقابلة مع عبد ربه محمود محمد الطهراوي ، أحد تالميذ األستاذ والمربي محمد حسن 15)
 شمعة.
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وكمبيوترًا في الحاضر، دقيقًا بمعنى  ،األستاذ محمد شمعة لبيبًا وذكياً كان  
يقول أحـد طالبـه أنـه كـان أحـد يتسـوق مـن سـوق    ينسى طالبهالكلمة، ال

ذا بالشــــيخ فـــي الســــوق فســــلم عليــــه الطالــــب  ،الشـــيخ رضــــوان ذات يــــوم، وا 
" وبعدين فيـ  يـا عبـد ربـا  نـا لـن وسأله : " تذكرني يا أستاذ " ؟، قـال : 

 ".!   نسا 
 ،هــذا يــدل علــى ذكائــه، وحرصــه الشــديد علــى التعــرف علــى أبنائــه الطلبــة 

كثيراج يقول محمد قرع: "  ،إنه شمعة احترقت ليستضيء بها غيره، ال لنفسه
ما كنت  سير مـع الشـيخ شـمعة  و ذاـب معـا فـي مهمـات تعليميـة  وتربويـة  

ــا الكثيــر ممــن علمهــم الشــيخ   و نكــون ســائرين علــى األ ــدام شــمعة   فيقابلن
  لمـا لـا يعرفهم  ويتعرفـون عليـا  ويسـلمون عليـا  ويقفـون معـا فتـرة  ويلـة

    ". من  ثر في نفوسهم
يعـالج المشـاكل عـن طريــق  ،مـع طالبـه بـالطرق الدينيــة والمنطقيـة وتعاملـه

المحبـــة واأللفـــة بـــين الطـــالب، وأراد أن يســـن تلـــك الســـنة فـــي مـــدارس دار 
فكــان ال يســمح ألي مــدرس علــى اإلطــالق بــأن يرفــع عصــا  ،األرقــم أيضــاً 

ذلك ال يســـمح ألي مـــدير علـــى طالـــب، أو يســـيء إلـــى طالـــب بكلمـــة، وكـــ
مدرســـة بعـــالج المشـــاكل بـــين الطـــالب بالضـــرب المهـــين. وكثيـــرًا مـــا عـــزل 

 مدرسين ومدراء لتعاملهم مع الطالب بقسوة دون أن يحسوا بذلك.
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كــان رحمــه اهلل يوصــي المعلمــين بــأن الطالــب بمثابــة االبــن، أو األخ إذا   
دراء ويعطـــــيهم كـــــان فـــــي المرحلـــــة الثانويـــــة، وكـــــان رحمـــــه اهلل يلتقـــــي بالمـــــ

هــــــانتهم، ويحــــــثهم علــــــى  التوصـــــيات بعــــــدم المســــــاس بكرامــــــة الطــــــالب، وا 
عطـاء وقـت بسـيط فـي بدايـة كـل  ،االجتماع بالمعلمين باستمرار لتنبيههم وا 

ذا  حصــة للحــديث عــن األخــالق، وزرع القــيم النبيلــة فــي نفــوس الطــالب، وا 
كــان هنــاك ســوء خلــق مــن طالــب يــتم ضــرب الطالــب بمســك يــده وضــربه 

ذا لـم يسـتجب الطالـب لـذلك يرسـل لوالـدهعل ويتفـاهم معـه بالحسـنى  ،يها، وا 
 حتى تسير األمور.

ومـــن سياســـته مـــنح الطـــالب ثقـــة كاملـــة فـــي أنفســـهم ليكونـــوا رجـــااًل يعتمـــد 
علــيهم فــي المســتقبل، فكــان حريصــًا علــى بنــاء شخصــية الطالــب الشــجاع 

م التطـــرق المســلم الجــريء، ومــن السياســات المتبعــة عنــد أبــي الحســن عــد
 فال يوجد ذلك في دار األرقم. ،للحزبية في التعليم

وكانت هناك سياسة متبعة من أبي الحسن شمعه وهي عمل دروس تقوية 
لأليتام في الصيف، باإلضافة إلى مخيم شرعي لهـم داخـل مدرسـة التفـاح، 

  .وأيضا كان لأليتام برامج تقوية أثناء العام الدراسي
 وزارة لوحـده، أمـة لوحـده، كـان الشـيخ حريصـًا كان الشـيخ شـمعه رحمـه اهلل

على تدريس التربية اإلسالمية بشكل متوسـع، فكـان نصـاب مبحـث التربيـة 



 

60 

 

 مشعة تنري فلسطني

اإلســــالمية أربــــع حصــــص، وأضــــاف إليهــــا أربــــع حصــــص أخــــرى لتحفــــيظ  
 القرآن، كان يتابعها بنفسه متابعة شديدة. 

م فـــي كـــل وقـــد فـــر  أحـــد األســـاتذة ليكـــون مســـئواًل عـــن تحفـــيظ القـــرآن الكـــري
المدارس، ويتابع هذا األمر، وفتح مركز تاج الوقار لحفظ القـرآن وتفسـيره، 
أشرف عليه األستاذ علي العجوري، هذا المركز يشجع الطالب والطالبـات 
علـــى حفـــظ القـــرآن الكـــريم، حيـــث تكـــرم الطـــالب الحـــافظين للقـــرآن الكـــريم، 

الء الطـالب حيث رصد مبال  إلكرام هـؤ  ،وتشجيعه ،شمعة  بإشراف الشيخ
كمــــا حــــرص الشــــيخ محمــــد شــــمعة علــــى تكــــريم  .وشــــراء هــــدايا قيمــــة لهــــم

المتفوقين من الطالب والمبدعين من الطالب بإقامة مخيم خاص لهـم فـي 
 . (16)كل عام، وذلك للتقدم بالطالب نحو األمام لينالوا الحظوة والتكريم

معظـم ظهر تأثر الشيخ محمد شمعة برفيق دربه الشيخ أحمد ياسين في   
فبدا التسليم والثقة باهلل  ،وترك بصماته في تصرفاته ومواقفه ،مواقف حياته

ـــه ـــه وحيات ـــز قلب   " توكـــل علـــى ا،ففـــي أي أزمـــة كـــان يقـــول:  ،ســـمًة تمي
 .(17)ووحدا ربي او الذي ييسر "

 

                                                           

 ( مقابلة مع مصطفى موسى أبو القمصان  .16)
 ( شبكة فلسطين للحوار17)
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 الجانب الجهادي خامسًا :  
، أحـد الـرحمن بـارود عبـد تعرَّف الشيخ محمد شمعة علـى الـدكتور الشـاعر

خــالل فتــرة الدراســة فــي ، نبفلســطي اإلخــوان المســلمين جماعــة مؤسســي
ما التحق به مبايًعا وجنديًّا في  وسرعان م،1253المرحلة الثانوية في عام 

م بالمدرسة الثانوية، وكـان 1253وامتدت العالقة بينهم عام  طريق الدعوة
الطــالب يســتمعون إلــى كلماتــه المعبــرة خــالل الفســحة الدراســية، وكــان يعــد 

المدرسـة". والتقـى شـيخنا شـمعة ببـارود  المتحدث الرئيس باسم الطالب في
م، 2225فــي مدينــة جــدة بعــد االنســحاب اإلســرائيلي مــن قطــاع غــزة عــام 

وتبين أنه يعـرف كـل أخبـار غـزة  -ابن صفه -حيث كان يناديه باستمرار 
 .(18) بأدق حذافيرها، وكان مهتمًا جدًا بأحوال اإلخوان في فلسطين

، إلـى المـزين وسـعيد الـرحمن العمصـي عبـد وبـدأ الشـيخ شـمعة مـع إخوانـه
 جانـب بـارود فــي ممارسـة العمـل الــدعوي قبـل أن يضـطروا لوقــف العمـل

صـعوبة  م المصـري، وبـالرغم مـنالظـاهر؛ نتيجـة للمالحقـة مـن قبـل النظـا
األوضاع في تلك الفترة بقـي هنـاك بعـض اللقـاءات والنشـاطات، وفـي تلـك 
الفترة انضمَّ الشيخ شـمعة إلـى أسـرة إخوانيـة كـان نقيبهـا أسـعد الصـفطاوي، 

                                                           

 ا .صف –( وكالة الصحافة الفلسطينية 18)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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هــذه الفتــرة حصــل انقطــاع، قبــل أن يتجــدد العمــل مــع الشــيخ اإلمــام  وبعــد 
   .ياسين أحمد المؤسس

بعد حدوث  بدأت معرفة الشيخ محمد شمعة بالشيخ اإلمام أحمد ياسين
الشاطئ،  غزة الجديدة القريبة من معسكر النكسة، وكان معلما في مدرسة

شوقون لمعرفة الشيخ ياسين، فقام الشيخ شمعة بترتيب وكان المدرسون مت
بمدى االهتمام  زيارة لهم، وبعد التعارف، وأثناء الجلوس مع الشيخ شعر

الذي يعطيه الشيخ لجلسائه، وأعجب بحديثه من الجلسة األولى، وأصبح 
 ،عليه دائًما وبشكل شبه يومي، وبدأ يصلي في المسجد الشمالي يتردد

وقًتا كبيًرا، حتى وقت متأخر من الليل، وفي إحدى ويقضي مع الشيخ 
وقبل الشيخ  ،اإلخوان الليالي عرض الشيخ على شمعة االنضمام لحركة

 (.19) شمعة وبايع الشيخ أحمد ياسين وأصبح معه في مجلس واحد
وكان شمعة حاضًرا مع االنطالق الحقيقي لدعوة اإلخوان المسلمين في 

إعادة إحياء التنظيم  بعد سنتين من ، وذلك تقريًبا1262بدايات عام
حيث  جنًبا إلى جنب مع الشيخ ياسين وعدد قليل من اإلخوان؛ ،1267عام

في قطاع غزة  عملوا على إعادة تنظيم وتفعيل جماعة اإلخوان المسلمين
(20). 

                                                           

 ( المركز الفلسطيني لإلعالم .19)
 ( شبكة فلسطين للحوار.20)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
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م، وكـان 1217واستمر العمل عشرون عاما مـن البنـاء والعطـاء إلـى عـام  
بالتحيــات الموجــه  فــي تلــك المرحلــة، ملــيءواقــع اإلســالم فــي حيــاة النــاس 

فكان البناء بصمت، فأصبح    لإلنسان الفلسطيني، من عمليات اإلسقاط،
ففـوجئ العـدو بهـذا الكـم الكبيـر الـذي انطلـق  ،البناء من المدارس والجامعة

فكان هذا إفشال لمخطط العـدو، كـان هـذا  ،من المساجد، ليعلن االنتفاضة
يــرى، هــذا الكــم الكبيــر الــذي خــرج لمواجهــة العــدو البنــاء باعتبــار كمــن ال 

 .(21)ربي على المواجهة والتحدي 
 أسـيسوعـدد مـن القـادة فـي ت ياسـين أحمـد شـارك محمـد شـمعة مـع الشـيخ

وبعد أشهر قليلـة  ،م 1987ديسمبر في "حماس "المقاومة اإلسالمية حركة
مــــن انــــدالع االنتفاضــــة األولــــى تعــــرض حمــــاس لحملــــة اعتقــــاالت واســــعة 

سـبتمبر مـن  27، واعتقل شـمعة فـي (22)للحركة والشيخ شملت المؤسسين
شهرًا، حيث وجهت له من ضـمن  15م، وحكم عليه بالسجن 1211العام 

وبـــــين  ( 23. )شـــــاطئبنـــــود الئحـــــة االتهـــــام عضـــــوية حمـــــاس ومســـــئولية ال
الـدكتور إبـراهيم اليـازوري أن دور الشـيخ محمـد شـمعة الجهـادي انبثـق مــن 
خــالل دور حمــاس الجهــادي باعتبــاره أحــد المؤسســين للحركــة، حيــث كــان 

                                                           

 مع الشيخ محمد شمعة. ( برنامج على ضوء القمر، قناة األقصى الفضائية، لقاء21)
 .( انظر: راجي نصر اهلل، ملف االنتفاضة22)
 ( المركز الفلسطيني لإلعالم.23)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1987
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1987
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هــدفها الجهــاد، ومقاومــة االحــتالل، وابتكــار الوســائل المختلفــة فــي الــدفاع  
قسام، التي مـألت عن الوطن والمواطنين، وقد انبثق عن حماس، كتائب ال
 .(24) السماء واألرض بعملياتها، وبالتصدي للمحتلين اليهود

وقد أشار األستاذ عبد الفتاح دخان أن أبا حسـن رجـل مجاهـد، وهـذا نـابع  
من ميثاق حماس، ففـي المـادة الخامسـة عشـرة مـن الميثـاق الـذي كانـت لـه 

وم فيـــ ،مفادهـــا: " الجهـــاد لتحريـــر فلســـطين فـــرض عـــين " ،يـــد فـــي وضـــعه
يغتصـــب األعـــداء بعـــض أرض فلســـطين، فالجهـــاد فـــرض عـــين علـــى كـــل 
مسلم، وفي مواجهة اغتصاب اليهود لفلسطين، البد مـن رفـع رايـة الجهـاد، 
وذلــك يتطلــب نشــر الــوعي اإلســالمي فــي أوســاط الجمــاهير محليــًا وعربيــًا 
سالميًا، والبد مـن بـث روح الجهـاد فـي األمـة ومنازلـة األعـداء وااللتحـاق  وا 

وف المجاهــــدين. والبــــد مــــن أن يشــــترك فــــي عمليــــة التوعيــــة العلمــــاء بصــــف
ورجال التربية والتعليم، ورجال اإلعالم ووسائل النشر، وجماهير المثقفين، 

في  ،وعلى األخص شباب الحركة اإلسالمية وشيوخها، فالجهاد في عقولنا
نحن خرجنا من  ،جلساتنا، وتحرير أرضنا ال يغيب عن بالنا، ومثلي ومثل

 .(25)سنة  15سنة، أو  14البالد والواحد عمره ليس أقل من 

                                                           

 ة حماس.( لقاء مع د. إبراهيم فارس اليازوري أحد المؤسسين لحرك24)
 ( مقابلة مع األستاذ عبد الفتاح دخان.25)
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وقد أشار الدكتور أحمد بحر أن الشيخ شمعة رجل مجاهد، مصـداقًا لقولـه  
ِ َبَ  اْلَ ىىىالَِمينَ   تعــالى:  َِي َوَمْحيَىىىاَي َوَمَمىىىانِي ِاَّ ِ َبَ  اْلَ ىىىالَِمينَ قُىىىْل إِنَّ َصىىىَنِي َونُُسىىى َِي َوَمْحيَىىىاَي َوَمَمىىىانِي ِاَّ  قُىىىْل إِنَّ َصىىىَنِي َونُُسىىى

 [162: األنعام]
كــان فــي  ،عــود بيتــه علــى التضــحية فكــان بيــت الشــيخ رحمــه اهلل متــدين، 

ومـن أجـل  ،كان يعمل ليل نهار من أجل الدعوة ،بعض األحيان ال يدخله
اإلخوة فـي  كان أبو الحسن هو الشخصية المجمع عليها من قبل .اإلسالم
. كمـــا أشـــار األخ رمضـــان الصـــيفي: بـــأن الشـــيخ شـــمعة كـــان (26)الجهـــاد

دارة السجن  .(27) ينظم العالقة بين السجناء، وا 
كمــا كــان للشــيخ دوره فــي تجربــة اإلبعــاد التــي شــكلت نقطــة تحــول مركزيــة 

ولـدت  .على صعيد بلورة التوجهات السياسية للحركة وانفتاحها على العـالم
التجربة التي استمرت لعـام كامـل حراكـا داخـل حمـاس مكنهـا مـن المزاوجـة 

ريخ بـــين المقاومـــة والسياســــة، فكانـــت تجربــــة اإلبعـــاد غنيـــة وهامــــة فـــي تــــا
الحركة، منحت قادتها في الداخل والخارج فرصة للتالقـي، وتبـادل وجهـات 
النظــر التــي رســخت أركــان الحركــة، فكانــت مــن أهــم المراحــل التــي صــقلت 
الحركــــة باعتبارهــــا مدرســــة علمــــت قيــــادات حمــــاس فــــن العمــــل السياســــي 
واإلعالمـــي بفعـــل اســـتفادتها مـــن االحتكـــاك المباشـــر للمبعـــدين مـــع وســـائل 

                                                           

 ( لقاء مع د. أحمد بحر النائب األول للمجلس التشريعي. 26)
 رمضان يوسف عبد الهادي الصيفي. أ. ( مقابلة مع27)
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م والنخــب السياســية مــن المحيطــين العربــي والغربــي، بــل أن تجربــة اإلعــال 
وأوضــــح أن هــــم  ،اإلبعـــاد كانــــت مــــن أهــــم المراحــــل التــــي صــــقلت الحركــــة

المبعدين تركز على إدارة حياتهم داخل المخيم بشكل منظم، إذ إنهم شكلوا 
منــذ اليـــوم األول لإلبعــاد لجانـــا غطــت جميـــع متطلبــات المبعـــدين، وكانـــت 

ن أشبه بتشكيل الحكومة، وأهـم مـا أنـيط بهـا مـن مهـام هـو إقنـاع تلك اللجا
العــــالم بوجهــــة نظــــر المبعــــدين، وكســــب تعــــاطفهم، كمــــا حــــددت المالمــــح 
السياسية لتعاطي الحركة مع الغير، وقررت عدم مهاجمة أحد، أو حسـاب 

فكانت تجربة اإلبعاد أحد أبرز العوامـل  .نفسها مع أي محور من المحاور
حركـة دفعـة قويـة علـى صـعيد تحديـد مالمـح مسـتقبل العمـل التي أعطـت ال

السياســي، وتجربــة الحكــم التــي خاضــتها، ألن مشــوار الحركــة هــو ممارســة 
وعن تجربة مـرج الزهـور يتحـدث األسـتاذ إسـماعيل هنيـة أحـد  (28) وتجربة

وخاصـة أنـه كـان مبعـدًا مـع الشـيخ  ،قادة حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس
عن مرج الزهور، واإلبعاد إلى الجنوب اللبناني، وفـي  شمعة، فتحدث كثيراً 

شمعة، ناعتًا إياه  خالل كلمته َقبََّل رئيس الوزراء الفلسطيني رأس المؤسس
 ممــــا جعــــل الــــدموع تتســــاقط علــــى وجنتــــي القائــــد الكبيــــر ،بـــأمير المبعــــدين

 .(29)شمعة
                                                           

 ( منتدى شبوة نت.28)
 منتديات الرباط الفلسطينية. (29)
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 ،وفـــي احتفـــال آخـــر وفـــاء للقائـــد الداعيـــة المجاهـــد محمـــد شـــمعة رحمـــه اهلل 
تحـدث األســتاذ إسـماعيل هنيــة عـن الشــيخ شـمعة فقــال: كـان الشــيخ محمــد 
شمعة دينامو مرج الزهور، خرج الشـيخ محمـد شـمعة فـي لبنـان يجتمـع مـع 
جميـع قـادة لبنـان، يحـدثهم عـن ظـروف المبعـدين، والمالبسـات التـي يمكـن 
أن تحــدث، وللعلــم أن أبــا الحســن ذهــب لدمشــق منطلقــًا مــن مخــيم اإلبعــاد 

لقيــادة الســورية علــى أوضــاع المبعــدين، والحلــول المطروحــة لهــؤالء يطلــع ا
المبعدين، ووساطته لحل هـذه المشـكلة، كمـا أنـه حمـل هـم قضـية فلسـطين 

ــــود، ويرحــــب بهــــم  ،وكــــان مرجعــــاً  ،فــــي مــــرج الزهــــور، فكــــان يســــتقبل الوف
ومفصــــــاًل فــــــي القــــــرارات الحاســــــمة، عــــــرض علينــــــا الكثيــــــر مــــــن الحلــــــول 

ألنها تحمل  ،بى العبد هنية ولكن أبا الحسن يرفضهاوالمبادرات، والقول أل
ـــة موقـــف المبعـــدين ـــو الحســـن فـــي اإلبعـــاد ســـنة  .فـــي طياتهـــا تجزئ بقـــي أب

وبعــــدها اعتقــــل هــــو والشــــيخ عبــــد الفتــــاح دخــــان ســــتة أشــــهر فــــي  ،كاملــــة
وذلــك لمكانــة  ،وتــم إطــالق ســراحهم  -قضــوا منهــا ثالثــة شــهور -الســجن

. وعند عودتهما سالمين غانمين أقمنا هذين الشيخين في صفوف المبعدين
(، وقــد أشــار أحمــد بحــر فــي معــرض حديثــه 30لهمــا االحتفــال الالئــق بهــم)
فـــي مـــرج  كنـــت فـــي الخيمــة التـــي بجـــوار الشــيخ عــن مـــرج الزهـــور فقــال: "

                                                           

مقابلــة مــع الشــيخ و ة، إســماعيل هنيــة، حفــل الوفــاء للقائــد المؤســس محمــد حســن شــمعأ.( 30)
 محمد بارود.
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معـه األخ  ،في خيمة الشـاطئ الزهور )خيمة الشيخ رضوان(، وكان الشيخ 
كان هناك إجمـاع  ،عبد المنعم لبد والدكتور ،واألخ محمد بارود ،أبو العبد

حصــلت ثــالث انتخابــات،  ،علــى أن يكــون أبــو الحســن هــو رئــيس المخــيم
وأخونـــا عبـــد الفتـــاح دخـــان مـــرة، وكـــان أبـــو  ،انتخـــب مـــرتين رئيســـًا للمخـــيم
يمثـــل الوجـــه الحســـن فـــي اإلبعـــاد، كـــان رجـــاًل  ،الحســـن شـــمعة هـــو شـــمعة

 .(31)ًا كان رجاًل مرهف الحس، وكان رجاًل تقي ،حبيباً 
ويؤكد على ذلك المعنى أحد المبعدين اآلخرين لمرج الزهور عادل حسن 
عقل، حيث قال: " كان من القيادات الموجودة في مرج الزهور، كان من 
أهل الرأي والمشورة، يرجع له في الكثير من األمور في مخيم مرج 
الزهور، كان له دور بارز في حل الكثير من المشكالت داخل المخيم، 

 .(32)فكان كالشمعة المضيئة في المخيم" 
كان اإلخوة في مرج الزهور في منطقة خلوية، بعيدة عن الناس، كان 

شمعة: ال تأكلوا شيئًا، هذه  يوجد حولها كروم عنب وتين، فقال الشيخ
أرض لها أصحابها، ال نريد أن نأكل حرامًا، وقال: اذهبوا وابحثوا عن 

ذه الكروم حتى نأكل حالاًل، وبحث أصحابها، نحن نريد أن نضَّمن ه

                                                           

 ( لقاء مع د. أحمد بحر النائب األول للمجلس التشريعي. 31)
 .أحد مبعدي مرج الزهور عادل حسن عقلمع  مقابلة( 32)
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اإلخوة عن أصحابها، وتم تضمين هذه األرض خالل ثالثة شهور، وبدأ  
األخوة يذهبوا في كل وقت، وقت الصباح والمساء، يأكلوا من هذا التين 

 والعنب.
كان الشيخ شمعة يستلم المساعدات بمختلف أنواعها وكـان يتـولى توزيعهـا 

 .(33)فكر في نفسهعلى اإلخوة، فكان آخر ما ي
لــى لبنــان، وكــان الهــدف مــن هــذه  كــان الشــيخ شــمعة ينطلــق إلــى ســوريا وا 
الزيـــارة إظهـــار مـــن هـــم المبعـــدون، ولتجليـــة الصـــورة أمـــامهم علـــى مســـتوى 
الرسميين، وعلى مسـتوى السياسـيين، ليؤكـد أن المبعـدين هـم صـنف آخـر، 

عـــالء هـــذه لـــيس كـــاآلخرين أتـــوا، إنمـــا أتـــوا مـــن أجـــل ديـــنهم، وعقيـــدتهم، وا  
 .الحركة، حركة اإلخوان المسلمين

كـــان هـــدف الشـــيخ مـــن هـــذه الزيـــارات لتكـــون إطاللـــه علـــى كـــل المعنيـــين 
والمختصــين بأننــا نحــن ثــابتون هنــا، بأننــا ال يمكــن أن نتحــرك أو نقبــل أن 
نـــذهب إلـــى لبنـــان مـــن أجـــل أن نتفـــرق، نحـــن موحـــدون ثـــابتون رغـــم البـــرد 

 .(34والعراء حتى نعود إلى قطاع غزة)
ـــل إال  ـــى المســـئولين أننـــا ال نقب كـــان شـــمعة يبـــين وجهـــة نظـــر المبعـــدين إل
بالعودة إلـى فلسـطين)قطاع غـزة والضـفة الغربيـة(، هـذه الرسـالة التـي يؤكـد 

                                                           

 ( مقابلة مع مصطفى موسى أبو القمصان.33)
 ( لقاء مع د. أحمد بحر النائب األول للمجلس التشريعي. 34)
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عليهــا الشــيخ محمـــد حســن شــمعة حينمـــا يــذهب خــارج المخـــيم ســواء كـــان  
يــدعو بعــض المســئولين لزيــارة المخــيم،  بيــروت أو ســوريا، حتــى أنــه كــان

وا المثـال الحقيقـي واإلنسـاني واألخالقـي للمخـيم، وخاصـة حينمـا فتحـت لير 
وافتـــتح مختبـــر، وجـــدير  ،جامعـــة ابـــن تيميـــة، وافتـــتح معرضـــًا فـــي المخـــيم

بالذكر أن إخواننا في الضفة الغربية كانوا أهل جبل، كانوا يعرفـون طبيعـة 
 الجبــال، كــانوا يــذهبون لــرءوس الجبــال يلتقطــون الحيــات والعقــارب، حيــث

( نوعًا من الحيات موجودة في جامعة ابـن تيميـة 22-15كان هناك من )
أو المعرض، وكانت رسالته رحمه اهلل سنظل مع الثعابين والعقارب نعـيش 

كبيـر ألداء الصـلوات.  ،معها حتى العودة إلى فلسـطين، وتـم إنشـاء مسـجد
 علـى رأس وكان المبعدون يذهبون للقرى المجاورة، لإلصالح بيـنهم، فكـان

هـــــذه المجموعـــــة التـــــي تســـــتقطب النـــــاس، ونـــــذهب إلـــــى المســـــئولين علـــــى 
 اعتبارات كثيرة، ألنه رئيس المخيم.

ـــــى الصـــــبر  ،كـــــان موقفـــــه موقفـــــًا رائعـــــًا فـــــي تثبيـــــت شـــــبابنا والمبعـــــدين عل
  .(35) حتى تم ذلك بحمد اهلل ،والصمود، حتى نذهب إلى فلسطين

لزهــور مــع الشــيخ ويتحــدث أبــو عمــاد بــارود عــن تجربــة اإلبعــاد فــي مــرج ا
محمد حسن شمعة فيقول: عشنا مع الشيخ مرج الزهور، مدة تسعة أشهر، 

                                                           

 ائب األول للمجلس التشريعي . ( لقاء مع د. أحمد بحر الن35)
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وعلــى رأس هــؤالء األخ الحبيــب األســتاذ إســماعيل هنيــة، وكــان الشــيخ مــن  
على خدمة أبنائه في الخيمـة، ويـوفر  يصنع الطعام الشهي بأنواعه، ويقوم

ارة اإلبعـاد، فكانـت لهم الجو الهادئ، ويدخل عليهم الفرحة والبسمة رغم مر 
والثبــات علــى المبــادئ. فعلــم الجميــع، وهــو أكبــره  ،الحكمــة فــي رأيــه الســديد

سنًا، وقدرًا كيف يكون الصبر، وتحمـل الصـعاب مـن أجـل ديننـا، وعقيـدتنا 
وقدســنا. كيــف يكــون الصــمود والثبــات علــى المبــادئ حتــى العــودة ألرضــنا 

ونحـن فـي اإلبعـاد عر ـت ن السـعودية إ" ويضيف األسـتاذ بـارود:  .سالمين
إال  ن  خوتنــا فــي الهيئــة اإلداريــة لمبعــدي مــرج   علينــا الحــا إلــى  را ــيها

و ـالوا يجـب  ن يكـون الحـا   الزاور  وعلـى ر سـهم محمـد شـمعة رف ـوا ذلـ 
 ،"إلى مكة والمدينة من فلس ين عند العودة من مخيم اإلبعاد في مـرج الزاـور

ــرض علــيهم مــن بعــض الــدول للخــروج مــ ن مخــيم اإلبعــاد، وينزلــوا فــي وع 
حيـث  ،ولكن قيادة المخيم رفضـت وعلـى رأسـها محمـد شـمعة ،فنادق فخمة

حتـــى العـــودة ألر    نريـــد العـــيك مـــع العقـــارب والثعـــابينكـــان الـــرأي : " 
وتحققــــت لهــــم العــــودة بعــــد تســــعة شــــهور، وألخينــــا محمــــد شــــمعة  ."الــــو ن
   .(36)م 1223 -م17/12/1222سنة كاملة من بعد وآخرين 

إلـى تجربـة  اإلبعـاد إنه الدور الرائـد للشـيخ، حتـى فـي وقـت الصـعاب، فمـن
قـادة وعناصـر  ، فبعد حمالت االعتقال والمالحقة التـي تعـرض لهـا1226

                                                           

 ( محمد بارود ، حفل الوفاء للقائد المجاهد الرائد المؤسس محمد حسن شمعة.36)
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وبعـد اعتقـال جميـع  حماس من قبـل السـلطة الفلسـطينية، فـي عهـد السـلطة 
قــــام  ،م، ولـــم يبـــق فـــي الســـاحة إال الشـــيخ شـــمعة1226اإلخـــوة فـــي ســـنة 

اتصاالت مع كل الشخصيات والفصائل لرفع المعاناة التي  حرك وعملبالت
وتــم ترتيــب لقــاءات مــع رئــيس الســلطة  ،وصــل لهــا اإلخــوة فــي المعــتقالت

فكـان لـه الـدور الرائـد  .(37)السـلطة  الراحل أبـو عمـار وآخـرين مـن قيـادات
 في أصعب الظروف تجاه إخوانه.

قـــات معـــه فـــي الســـجن، كـــان كـــان رحمـــه اهلل ال يغيـــر وال يبـــدل فـــي التحقي 
ونحن  صحاب الحـق فيهـا  واليهـود لـيس لهـم  ي   اذا بلدناكالمه واحـدًا: " 

وهذا الكـالم كـان يقولـه لكبـار المخـابرات والمباحـث اإلسـرائيلية،  ،"حق فيها
 (.38)فلذلك كان أكثر إنسان تعذب في السجون تقريباً 

، فكـان مرجعيـة أدبيـة كان الشيخ رحمه اهلل يتمتـع بنظـرة ثاقبـة، ورأى سـديد
لمرحلــة تأســيس حــزب الخــالص ولــم يكــن عضــوا فيــه، بــل كــان الشــيخ فــي 
تلــك المرحلـــة هـــو الـــذي يقـــود العمـــل ويشـــرف عليـــه، للظـــروف التـــي ألمـــت 

 بالحركة.

                                                           

 المركز الفلسطيني لإلعالم . (37)
 ( مقابلة مع مصطفى موسى أبو القمصان.38)
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 الباب الثالث
  تاأليديولوجيابناء 

 بني الثقافة والفكر
 البناء الثقافي  
 العلم ال ابع   
 ة رؤى الشيخ شمعة الفكري 
 التحليل السياسي والج :    
 مسار حركة حماس في فكر الشيخثانياج :    
 العودة في ن ر الشيخ شمعة ثالثاج :    
 المصالحة الفلس ينية في فلسفة الشيخ شمعةرابعاج :    
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وال نيـران   ) حوا ر العالم اإلسهمي لم تقم على حد السـي  وحـدا
يـ  مـن الشـيء القليـل  سـ والج مـن ثمة عقوٌل تفّكـر وتح  المنجنيق

ولن ينحنـي المجـد لنـا مـن جديـد إال بفكـر    الح ارة والرفعة والتقدم
 . كفكر الشيخ شمعة (.مهّذب وواع  
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 بني الثقافة والفكر تاأليديولوجيابناء  
وتمضـــي مســـيرة التقـــدم شـــاملة  ،يرتقـــي نهـــج األمـــم إن احتفـــى بـــه أولياؤهـــا

بادئ متينة أساسها الفكر اإلنساني. وبـذلك النواحي إن كانت مبنية على م
 يبز  نور الحضارات و تبقى إنجازاته شامخة على مدى األزمان. 

كـــم تحتـــاج األّمـــة اليـــوم إلـــى معـــين  مـــن الفكـــر والـــزاد المعرفـــي القـــائم علـــى 
إدراك الحيـــــاة وامـــــتالك معانيهـــــا، وفهمهـــــا فهمـــــًا حيـــــًا واقعيـــــًا يصـــــف لهـــــا 

هـذا المعـين هـو الـذي و  فضل الحلول لهـا،المشكالت ويحللها ويبحث عن أ
يبني فكره من ثقافة راسخة ومبادئ جلية فهو ذلك المفكـر الـذي يتـردد بـين 
ـــين  صـــناعة المفـــاهيم وبلـــورة الـــرؤى واســـتخالص العبـــر وكشـــف الســـنن وب

  .(39) إصالح للواقع وتشخيص لألزمات التي يعاني منها الناس
ضــي واالســتفادة منــه كمــا يحــاول وبهــذا فهــو يضــع أسســًا متينــًة لقــراءة الما

ترســيخ قواعــد لفهــم الحاضــر ومعرفــة كــل مــا يحــيط بــه، كــل ذلــك مــن أجــل 
بنــــــاء مســــــتقبل  راق  ونــــــاجح لألمــــــة ليتســــــّنى لهــــــا الحيــــــاة بحريــــــة وســــــالمة 

 واطمئنان.

                                                           

 م2212عبد الكريم بكار ، تكوين المفكر خطوات عملية ط الثالثة  (39)
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والقائـد النـاجح هــو صـاحب الفكــر والعلـم يزرعــه فـي قلــوب النـاس بمنهجيــة  
ورة سلسـة وواضـحة قريبـة مـن قلـوبهم راشدة وواعية، ويبثه في نفوسـهم بصـ

 وعقولهم ومتطلبات حياتهم. 
وهذا ما نلمسه في فكـر الشـيخ محمـد حسـن شـمعة، فقـد كـان ضـمن نسـيج 
متحــرك فــي مجــال الشــأن اإلنســاني علــى وجــه العمــوم والشــأن الفلســطيني 
علــى وجــه الخصــوص، كيــف ال وقــد عــاش كــل حياتــه يحيــا بقضــيته التــي 

، وألهمــت فــي النــاس إرادة العمــل والتضــحية، عاشــت فــي قلــوب المســلمين
وكـــذلك كانـــت فلســـطين محـــط أطمـــاع العـــالم فزرعـــوا ســـرطانًا يبـــث القتـــل 
والـــدمار والتخريـــب فكـــان الكيـــان الصـــهيوني، فـــانتهج الشـــيخ شـــمعة نهـــج 

رجاع فلسطين إلى مكانتها وأهلها.  حركته في محاربة الظلم وا 
لى ثقافة واسعة ضـمن إطـار متلك الشيخ شمعة أيدلوجية واضحة مبنية عا

فكـــري قـــادر علـــى تحليـــل وصـــناعة األحـــداث مـــن أجـــل صـــناعة اإلنســـان 
المسلم القـادر علـى مواجهـة تحـديات عصـره. وبهـذا بـز  فكـر السـيد شـمعة 

 أبرزها:  في بناء وصناعة اإلنسان العصري من عدة نواح  
   :البناء الثقايف -1

ي يثيــر فــي عقليــة المفكــر ال بــد لكــل فكــر عميــق وأيدلوجيــة مــن بنــاء ثقــاف
حصـــيلًة مـــن التـــأمالت والتســـاؤالت التـــي توســـع إدراكـــه للحيـــاة ومجرياتهـــا، 
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ـــه فـــي حياتـــه مـــن خـــالل تأمالتـــه وقراءاتـــه وتجاربـــه   والشـــيخ شـــمعة كـــان ل
الذاتية والوطنية العامة وسماعه لما يدور فـي هـذا الكـون مـا يجعلـه معاينـًا 

 بقلبه وعقله ومدركًا للواقع ومجرياته. 
ولد الشيخ محمد حسن شمعة في منتصف القرن العشرين في الوقت الذي 
كانــت فيــه األراضــي الفلســطينية تغلــي كالمرجــل، وباتــت فيــه النفــوس تكابــد 

 اإلخطبــــــوطاألمــــــرين مــــــن جــــــرائم االنتــــــداب البريطــــــاني ومــــــن تبعــــــه مــــــن 
ذلــــك أدى لنضــــوج و  ،الصــــهيوني الزاحــــف نحــــو أرض فلســــطين الحتاللهــــا

ليـــدرك العـــالم مـــن حولـــه فيكتشـــف أبعـــاد المأســـاة التـــي  الـــوعي لـــدى الشـــيخ
 ،يعيشها أبناء شعبه ومدى المؤامرات التي يتعرض لها وطنه

فنشـأ فـي حيـاة ثقفتـه فـي العديـد مـن الجوانـب بمـا فيهـا الروايـات والقصــص 
الواقعيــة التــي نقلهــا إلــى مســامعه األهــل واألقــارب والمعــارف كحقــائق ثابتــة 

فكــم أنصــت إلــى أحاديــث المواجهــات الصــعبة  ال لــبس فيهــا وال غمــوض،
عن إعجابه بالشيخ الجليل عز  بين رجال المقاومة وجنود االحتالل فضالً 

يحـاول  الدين القسام الذي استشهد في نفس العام الذي ولد فيـه هـو وكأنمـا
اإلبـــاء والبطولـــة والتضـــحية مصـــيره بمصـــير الشـــيخ بعـــرى  القـــدر أن يـــربط

 بالعمل. واإليمان العميق المرتبط
كانـت األلسـن تـذكر عـز الـدين القسـام فـي المجـالس والـدواوين وأوقـات وقد 

الســمر بكــل فخــر واعتــزاز، ومــع ســير رفاقــه األحــرار محمــد جمجــوم، فــؤاد 
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عطا الزير وأبطال كثيرين مألت حكاياتهم عقول الناس ونفوسهم و  حجازي 
م وتسـابقهم كما امتلكت قلوبهم وأفكـارهم ونخـوته ،واستأثرت بحبهم وشغفهم

لــذلك تشــبع محمــد ، فـي ميــادين التضــحية والفــداء نصــرة هلل وللــدين والــوطن
حسن شمعة بمشاعر حب الوطن والجهاد من صغره، وآمن بواجب الدفاع 
عـن شـرف األمــة ومقاومـة وطـرد الغــزاة الطـامعين خـارج حــدود بـالده حتــى 

 يعيش المسلمون في أمن وحرية وعزة.
الفتى محمد حسن شخصية أن صقلت  فكان من تأثير تلك األحداث

شمعة وأعدته لتحمل المسؤوليات الجسام مستقباًل، وزادت من نضوج فكره 
وتميزه بالرزانة والخلق القويم، والوقوف بثبات أمام المتغيرات الشاقة 

 ، فدار في فلك المقاومة،والمهمات الصعبة وتقلبات األوضاع الشائكة
أن يوم الحرية قريب جدًا وما هذه  وعاش مع الثوار بحبه وشغفه، فعلم

اللحظات إلى كسوف شمس ال غروبها، فتعلم الصبر والصمود والحلم 
واألناة، وتعود تحمل اآلالم والجراح، وعدم الجزع عند استشهاد الملبين 

فإذا به يشارك في تشييع  لدعوة التحرير ليقينه بأنهم في روضات النعيم
ة والمغفرة والرضوان من اهلل, مع إيمانه جنازاتهم والدعاء لهم بطلب الرحم

العميق بما سيلقونه من الحفاوة والترحاب عند رّب العاملين, وفخر من 
فعلم أن حكمة اهلل تقتضي أن يتخذ الشهداء ليعلم  ،الرسول األمين



 

80 

 

 مشعة تنري فلسطني

الصابرين من المتخاذلين، ويزرع في المؤمنين أن طريق النصر مدرج  
 بالدماء. 

كة الحياة وما تعلمه من أحـداث  جسـام إذ بالشـيخ ثم على الصعيد ومع حر 
نابغًا في تلقي العلوم ومتفوقا وذكيًا حيث أنهى شيخنا الثانوية العامـة  يبدو

ليبــدأ دراســة الطــب غيــر أن ســوء األحــوال االقتصــادية عــادت بــه إلــى غــزة 
 ،ليحصــل علــى دبلــوم معهــد رام اهلل تخصــص رياضــيات ودبلومــات أخــرى

ـــ وي كمعلـــم فـــي وكالـــة الغـــوث ومـــن مـــدارس دار األرقـــم وأكســـبه دوره الترب
التعامل مع الطلبة ونفسياتهم وعقولهم، واكتسب الحلم واألناة، ألن الطالب 
يحتاج إلى عقل واسع، وصدر رحب حليم، وكان لهـذا انعكـاس علـى أفـراد 

 .(40) المجتمع، ومع إخوانه
 عربية، وقـد تميـزباإلضافة إلى ذلك فقد كان الشيخ رحمه اهلل يجيد اللغة ال

 ،يســــتغل وقــــت فراغــــه فيمــــا يفيــــده مــــن علــــوم ومطالعــــة بأنــــه قــــارئ ممتــــاز
 يطالع كتبه الدينية والثقافية الممتلئة بها مكتبته.هدوء بيجلس في مكتبه و 

ــًا علــى دراســة الفقــه ودراســة الســيرة  ومــن الجــدير ذكــره أن الشــيخ كــان مكب
ة إلـــى حفـــظ القـــرآن ، باإلضـــافالنبويـــة وعلـــى حفـــظ أحاديـــث رســـول اهلل 

الكــريم وقــراءة التفاســير المختلفــة لكتــاب اهلل، وكــان مــن اطالعــه أن يجعــل 

                                                           

 . م فارس اليازوري أحد المؤسسين لحركة حماس( مقابلة مع د. إبراهي40)
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ــــابع العمــــل الفلســــطيني   ــــث كــــان يت لشــــؤون فلســــطين اطالعــــًا خاصــــًا، حي
والوضع السياسي وكل ما يخص القضية الفلسطينية بشـكل عـام، فكـان ال 

ء، ومـن هنـا يفكر إال في تحريـر وطنـه والسـعي فـي طريـق التضـحية والفـدا
كـــان يـــدرس ويطلـــع علـــى كـــل شـــيء يتعلـــق بفلســـطين وبأوضـــاع فلســـطين 

 ومستقبل فلسطين.
وعالوة على ذلك فالشيخ متابع  جيد للجرائد يقرأها باستمرار، وكذلك بـرامج 
التلفــــــــاز الدينيــــــــة والثقافيــــــــة والسياســــــــية، والشخصــــــــيات الفكريــــــــة والــــــــدعاة 

 اإلسالميين.
لفكــر فــي الشــعب الفلســطيني فإنــه يســلط وكعــادة االحــتالل حــين يــرى نــور ا

نيره ليطفئ فتيل التحدي واإلصرار عندنا، وهذا ما حصل مـع شـمعة حـين 
 ،م1222قاموا بزجه في السـجون ثـم إبعـاده إلـى مـرج الزهـور فـي ديسـمبر 

بـل  ،فلم يكن اعتقاله أو نفيه ليثبط من عزيمته أو ليفّل من قوتـه وصـموده
 تــــذيبها األزمــــات وال تزعــــزع نيرانهــــا وال ،ظــــل شــــمعة ال تطفئهــــا الصــــعاب

 الرياح والخطوب.
كــل ذلـــك صــنع للشـــيخ ثقافــة لهـــا أثرهـــا الكبيــر فـــي صــناعة فكـــر  واع  بعـــد 
تجارب زمن كثيرة فكان طويل الصمت، قليل الكالم، كثير التفكير، يجـول 
بعينيه في هذا الكون المليء بالدسائس والمؤامرات، ومن ثـم يـرى الصـحوة 

 قاوم فتنتصر.اإلسالمية ت
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فإن كان فـي  ،كان كل ذلك له أثر أكبر في عقله الذي امتأل فكرًا وصحوةً  
ألن اهلل  ،مجلــس أو فــي االجتماعــات كــان رأيــه ثاقبــًا توافــق عليــه األغلبيــة

ســـبحانه وتعـــالى قـــد فـــتح عليـــه القريحـــة، فكـــان إنســـانًا موفقـــًا فـــي أعمالـــه، 
يعمــل بــه مفيــدًا لتلــك  ولــذلك تجــده يتصــدر المناصــب العاليــة فــي أي عمــل

 .(41) .المؤسسات
 

 العلم الطابع: -2
اإلنسان صانع الفكر يفـرض علـى نفسـه أن ينهـل مـن العلـوم والثقافـات مـا 

دراك قيمــة الحيــاة فقــد  ،يشــد النــاس مــن حولــه، ويرفعــه فــي درجــات الفهــم وا 
 نىىوا ال لىىم دبجىىا نىىوا ال لىىم دبجىىا أوأويرفىىهللا َّللا الىىآين امنىىوا مىىنَم والىىآين يرفىىهللا َّللا الىىآين امنىىوا مىىنَم والىىآين  قــال تعــالى: 

 [11: لةالمجاد]
وكــان الشــيخ محمــد شــمعة أحــد رواد هــذا البــاب بجــالء المنطلــق ووضــوح 

فــإذا بــه يضــع لــك إشــارات مــن زهــر  تقــف لــك حــائاًل أمــام العوائــق  ،الرؤيــة
فينير لك مسارًا مستقيمًا تزهو من حوله رقائق الحـق وبـوارق العمـل لتكـون 

علمـًا طابعـًا المخلصين، فقد كان رحمه اهلل عمالها من صناع الحياة وأحد 
 لكل من القاه أو استنشق من رياحين فكره وامتزج حديث الشيخ بقلبه.

                                                           

 (مقابلة مع مصطفى موسى أبو القمصان ) أبو صالح ( 41)
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لقد تميز الشيخ محمد حسن شـمعة بامتالكـه مزيجـًا مـن الصـفات لكـل مـن  
ســبقه مــن الــدعاة والمفكــرين والمجاهــدين آخــذًا مــن حســن البنــا دعوتــه فــي 

مــة وأثرهــا، ومــن الشــيخ أحمــد ياســين الحــق، ومــن ســيد قطــب إيمانــه بالكل
 نضاله وفكره.

فارتســـمت خطـــاه مســـتقيمًة وصـــحيحة تقتـــدي بأفضـــل النـــاس بعـــد الرســـول 
فأنـــار بحكمتــه وفراســـته طريــق حمــاس، وهـــي تقفــز مـــن  ،الكــرام وصــحابته

نصر إلى نصر، بعمل  دؤوب ومتواصل دون مقابل  مادي بل تطوعي من 
خدمـة قضــيته ودينـه وشـعبه، فمــا أجـل تحقيـق أهدافـه وهــي تحريـر أرضـه و 

أن انضم إلى سلك التدريس حتى وضع في مخيلته النهوض باألجيال تلو 
ـــر تلقينهـــا  ـــه ووّده العميقـــين، وينشـــر عب ـــال والتـــي ســـوف يمنحهـــا حّب األجي
العلـــوم والمنـــاهج الدراســـية ثقافتـــه وأفكـــاره الدعوّيـــة وهـــو ال يبغـــي فـــي ذلـــك 

وطن ولبناء األمة اإلسالمية المجيـدة سوى مرضاة اهلل واالنتصار للدين وال
ذات التــاريخ األبــيض الناصــع، فشــّمر عــن ســاعديه، والتــزم بالمضــّي قــدمًا 
ـــه الراســـخة فـــي  علـــى خـــط المســـيرة المســـتقيم والواضـــح، فثبـــت علـــى مبادئ
يمانـــــه العميـــــق، الـــــذي ال تـــــؤّثر فيـــــه  نفســـــه، وعقيدتـــــه التـــــي ال تتزعـــــزع، وا 

 لكوارث واألزمات. مجريات األحداث الصاخبة وال حتى ا
وهــو يمضــي بكــّل جــدد واجتهــاد  وكأّنمــا قادتــه األقــدار لترســم لــه خــط ســيره 

لبلو  هدفه المنشود إلعادة إحيـاء الشـريعة اإلسـالمية فـي نفـوس المسـلمين 
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قبـــل كـــّل شـــيء والـــذين فتنـــتهم األشـــكال الغربيـــة، وبـــّددت قـــواهم األضـــواء  
تبــاع ،الســاحرة لحضــارة قامــت علــى األهــواء الشــهوات والملــّذات، ونبــذت  وا 

كـــــّل مـــــا يعـــــرف بـــــالطهر والنقـــــاء والقـــــيم الســـــامية, واســـــتطاعت أن تخـــــدع 
الكثيرين بما تسّوق إليهم من حّب امتالك الثـروات وبريـق التقـّدم العلمـّي و 
الصــناعّي, فجــذبت إليهــا العقــول التــي افتتنــت بمــا حققتــه مــن تطــور يخلــب 

ـــى درجـــة النفـــوس فـــي جميـــع مجـــاالت الحيـــاة، حتـــى وصـــ ل بهـــا األمـــر إل
والخلق  استعباد المخلوقات وامتالك العالم، وظّن أبناؤها بأنهم أسياد الكون

جميعًا،وأنهم من دون شـك الجـنس الراقـي والـدم األزرق الـذي يمتلـك جميـع 
 القدرات والذي ال يعادله جنس بشرّي آخر. 

ليكـون ورغم كل التحديات المعاصرة فقد نهض محمد شمعة بدوره الريادي 
خطيبـًا مفوهــًا صـادحًا بالكلمــة الثـائرة علــى الظلـم والمــؤامرات، ويحـث علــى 

  اَمنُىوااَمنُىوا  الَّىِآينَ الَّىِآينَ   أَيَُّهاأَيَُّها  يَايَا الوحدة ولم الشمل الفلسطيني متحليًا بقول اهلل تعـالى

َ   َوانَّقُواَوانَّقُوا  َوَباكِطُواَوَباكِطُوا  َوَصاكُِرواَوَصاكُِروا  اْصيُِروااْصيُِروا َ َّللاَّ َُمْ   َّللاَّ مْ لََ لَّ َُ   [222: عمران آل]      نُْفلُِحونَ نُْفلُِحونَ   لََ لَّ
ل مبـــادرًا فـــي مجـــاالت الخيـــر وتفقيـــه النـــاس ووعظهـــم فـــي أي مســـجد وظـــ

يدخلـــه، يشـــارك بـــالبرامج األســـبوعية والدعويـــة والحلقـــات اإليمانيـــة فيســـمع 
ــــه القــــوي لإلســــالم  ــــذي ينتهجــــه وبانتمائ وينشــــر فكــــره بمنهجــــه الوســــطي ال

" حمـاس ان لقـت لمقاومـة وانتسابه لحركة حماس الـذي يقـول فيهـا  ،العظيم
واــي  ول مــن بــد ت بالعمــل   ل ولهــا شــر  إ ــهق االنتفا ــة األولــىاالحــته 
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الشعبي  د االحتهل وممارساتا بحق شعبنا الفلس يني  وكانت اـي  ول مـن  
    ادت وحركت الجمااير"

" نحـن علـى فيقـول  ذه الحركـة ومنهجهـا،هـوكان صاحب يقين وأمل باهلل وب
 امـت وتطسسـت لنشـر يقين تام بـطن النصـر سـيكون حليـ  اـذا الحركـة التـي 

صـــهت المجتمـــع اإلســـهمي و يـــادة األمـــة العربيـــة نحـــو النصـــر و  اإلســـهم واح
 (42)التحرير".

 الشيخ يبث في قلوب الناس الفكر اإلسالمي الوسطي المتجدد، فأنشأ أفبد
بناء المساجد، كذلك بدأ الشيخ ومن معه من قادة بواعتنى  اتمكتبال

والت حكماء صهيون وتوزيعه على العمل اإلسالمي بطباعة كتاب بروتوك
الناس لفضح الحركة الصهيونية، كذلك استغلت المكتبات لممارسة 

 النشاطات الدعوية.
وقتهـا أي  يكما أسس الشـيخ وأوجـد النشـاط النسـائي مـن بدايتـه، ولـم يحتـو 

مسجد في غزة مصلى للنسـاء، فتـولى الشـيخ ذلـك األمـر، واهـتم بتدريسـهن 
عطــاء المحاضــرات والنــدو  ات لهــن، وســاهم كــذلك فــي إنشــاء دائــرة العمــل وا 
 النسائي بالمجمع اإلسالمي.

ولعـــل مـــن أبـــرز مـــا قدمـــه شـــمعة اهتمامـــه بشـــرائح الشـــعب أجمـــع، فأســـس 
ريــاض األطفــال اإلســالمية لتــنهض بتلــك الشــريحة مــن المجتمــع حتــى قمــة 

                                                           

 مقابلة مع مصطفى موسى أبو القمصان ) أبو صالح ( رفيق درب الشيخ شمعة  (42)
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نحـن   نحـن نبنـي العقـل ونبنـي الـروت معـاحيث أكد بقوله : "  ،جبل اإلبداع 
اــذا التــوازن فــي بنــاء الشخصــية المتوازنــة  المتكاملــة  التــي   تنــا متوازنــةتربي

نقدم منها لهذا المجتمع  يادة مستقبلية متمثلة في اؤالء األبناء إن شـاء ا، 
." 

خالصــًا، فكــان يصــل الليــل بالنهــار مــن أجــل  وتمّثــل الشــيخ كالمــه فعــاًل وا 
ر أبــو القــرع مــدير يقــول األســتاذ خضــ ،الرقــي بمــدارس وريــاض دار األرقــم

 ربـع سـاعة مـن  ثمـاني عشـرة" ال  بالغ  ن  بـا حسـن يشـت ل مكتب الشـيخ : 
 ."اجبا نحو مدارس دار األر مساعة  كان في مكتبا يؤدي و  وعشرين

ولكن ذلك لم يأخـذ مـن وقتـه الـدعوي والـوعظّي شـيئًا، فقـد ظـل مشـواره فـي 
 كال األمرين يسير بتوازن واتزان.

يعطــــي محاضـــراته فيهــــا كانــــت متنوعـــة، وغالبــــًا مــــا والموضـــوعات التــــي  
وامتـدت خطابتـه طـوال سـنين يختارها السامعون لتناسب حـالهم ووضـعهم، 

ولكن بعـد أن تورمـت قـدماه، اعتـذر عـن الخطابـة ألنـه أصـبح يتـألم  ،عمره
 .(43)من الوقوف على المنبر

واهــــتم الشــــيخ بتربيــــة األطفــــال فــــي المســــاجد وتحفيــــزهم فبــــدأ يشــــتري لهــــم 
وكانــت هــذه بدايــة لجلســات ،القصــص وخاصــة قصــص الصــحابة والجوائز

 .األطفال في المساجد
                                                           

 مقابلة مع مصطفى موسى أبو القمصان ) أبو صالح ( رفيق درب الشيخ شمعة  (43)
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يمــارس نشــاطاته الخطابيــة والدعويــة حتــى أحــس المحتلــون  وبقــي الشــيخ 
خرجـت مـن العبـاس احتجاجـا علـى  بخطورته وخصوصا بعـد المسـيرة التـي

لمسـاعدة  حصـار مخـيم الشـاطئ فقـد اسـتحث المصـلين فـي خطبـة الجمعـة
مسـيرة  انهم وبعد الخطبة قام الشيخ بإلهاب مشـاعر النـاس وخرجـوا فـيإخو 

 .توجهت إلى الصليب األحمر وقام جيش االحتالل بتفريق تلك المسيرة
تم استدعاء الشيخ لمقابلة المخابرات ثم طلبوا من ذلك الحدث وبعد يومين 

الخطابـة فـي العبــاس وأحضـرت األوقـاف الشــيخ  مـن األوقـاف إزاحتـه عــن
  .الناس يوم الجمعة من الشيخ ليخطب في عبد الرازق بدالً  أحمد

ورجــع الشــيخ مــرة أخــرى ليعطــي الــدروس قبــل صــالة الجمعــة فــي المســجد 
وطلبت األوقاف من خطيب المسجد أن يقوم بمنع  )اسيني أحمد( الشمالي

المسجد، وقام الخطيب بدوره بالتحـدث أمـام  الشيخ من إعطاء الدروس في
عـن قـراءة سـورة الكهـف  المصـلين بـأن الـدرس قبـل صـالة الجمعـة يعطلهـم

ال  وعنـدما لـم يسـتجب لـه أحـد ذهـب هـذا الخطيـب إلـى األوقـاف وقـال لهـم
لوجــــود شــــباب يتبعــــون الشــــيخ ياســــين واضــــطرت أســــتطيع أن أفعــــل شــــيئا 

  .رحمه اهلل يخطب الجمعة في المسجد األوقاف لجعل الشيخ
باإلضافة إلى دوره المميز فـي مدرسـة دار األرقـم ودوره الفعـال فـي التـأثير 

فقد كان أيضًا ملتزمًا بدوره في مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية  ،الخطابي
لمجمــع اإلســالمي بغــزة، ورئــيس أمنــاء ا رئيسنائــب لــإلــى جانــب التزامــه ك

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
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مــــــدارس األرقــــــم، ويعتبــــــر الشــــــيخ مــــــن أول الــــــداعمين لفكــــــرة المعســــــكرات  
ـــة  ـــديم النصـــح لهـــم وبعـــض التوجيهـــات واإلرشـــادات اإلخواني ـــة وتق اإلخواني

 (44) حتى يستمروا على خطى صحيحة وسليمة.
ـــه دور بـــارز فـــي إيجـــاد فـــرق ونـــوادي إســـالمية  ـــه كـــان ل باإلضـــافة إلـــى أن

 رياضية يقضي فيها الشباب أوقات فراغهم وتقوي أجسامهم وأبدانهم. 
قريبــًا وعلــى اتصــال دائــم بقيــادة الحركــة اإلســالمية فــي الضــفة الشــيخ كــان 

م، لحضــور نــدوات وتبــادل 1241 واراضــي فلســطين المحتلــة عــامالغربيــة 
األفكار ومساعدتهم. ومن مواقفه أنه كان من الداعمين األساسيين الفتتاح 

بقطــاع غـزة ليكــون مشــروعًا رائــدًا التـابع لمؤسســة إبــداع معهـد إعــداد القــادة 
على مستوى الوطن لتدريب وتأهيـل الكـوادر والقيـادات بـاختالف مجـاالتهم 
لالرتقـاء بمسـتوياتهم المهنيـة والتنظيميـة قبـل تـوليهم المناصـب القياديـة بمـا 

مــن المحاضــرات  يعــود بالفائــدة الكبيــرة، حيــث شــارك رحمــه اهلل فــي العديــد
والنشــاطات، باإلضــافة إلــى أنــه كــان يتــابع مســار هــذا المعهــد وآليــة عملــه 
ــــق  ــــزًا يأخــــذ الشــــباب للطري ــــه ليصــــبح معهــــدًا متطــــورًا متمي ويبــــدي اقتراحات

وقــد ذكــر د. محمــد المــدهون رئــيس مجلــس إدارة مؤسســة إبــداع  .الصــحيح

                                                           

 سى أبو القمصان ) أبو صالح ( رفيق درب الشيخ شمعة مقابلة مع مصطفى مو  (44)
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ئــــم بقولــــه نحــــن خســــرنا الشــــيخ محمــــد شــــمعة حيــــث كــــان علــــى اطــــالع  دا 
 بالمؤسسة واالستشارة في وضع خططها.
هــا كتــاب " تجربــة حمــاس السياســية وقــد قــدم الشــيخ للعديــد مــن الكتــاب أهم

 .(45) مربعات الرؤية والحسابات ( " للدكتور أحمد يوسف)
يكون الشيخ قد حقق رسالة العلم والتربية والتوجيه ألبناء حركة  وبكل هذا،

، فيتصدر تقديم المهرجانات التي حماس خصوصًا، وأبناء فلسطين عموماً 
وغيرهـا ليؤكـد علـى  تقيمها الحركة فـي مناسـبات عديـدة، كـذكرى االنطالقـة

الثبــات والصــمود ويــذكر بتضــحيات القــادة وجهــودهم فيشــحذ الهمــم ويرفــع 
عالوة على أنه كان رحمه اهلل يحتل داخـل حركـة حمـاس وجماعـة  ،العزائم

العظمــاء الــذين قــادوا مســيرتها ووجهــوا  اإلخــوان المســلمين مكانــًا رفيعــًا بــين
دفة سفينتها على مدار عمرها المديد، فهو المؤسس مع إخوانـه دومـًا ومـن 

الشخصية الهادئة الناظمة المؤثرة، فلـيس غريبـًا أن يضـفي  هنا كان شمعة
اهلل مــن الهيبــة عليــه وهــو الــذي يعــيش همــوم شــعبه وقضــية أمتــه ويلتصــق 

ق عاليـة وتضـحية كبيـرة ممـا يرفـع مكانتـه بجماهيره في تواضع جم، وأخـال
بــــين الخلــــق، ويـــــدفع الشــــباب أن يلتـــــّف نحــــو الفكـــــر اإلســــالمي، ويجعـــــل 

 المحتلين والمتخاذلين معًا يحسبون له ألف حساب.

                                                           

 (  مقابلة مع مصطفى موسى أبو القمصان ) أبو صالح ( رفيق درب الشيخ شمعة 45)
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لقد عرفت الجماهير الفلسطينية محمـد شـمعة ذلـك الرجـل القيـادي صـاحب  
أي العـام اإلخـواني الرأي والقرار والكلمـة، فلـيس غريبـًا أن يحظـى برضـا الـر 

فـي كافـة محطـات التحـول السياسـي واالجتمـاعي واالقتصـادي فـي الســاحة 
الفلســطينية التــي تضــج بــالتغيير، وأن تتــابع رأيــه قواعــد حمــاس، إذا همــس 
بكلمة، أو أومأ بإشارة ألنه صـاحب الـرأي الحصـيف والقـرار النافـذ والكلمـة 

يتـرك لديـه لمسـات حـب فكان يجذب إليـه الغريـب قبـل القريـب ف ،المسموعة
 ودفء  ووفاء وتأثير.

مسـئوليات عديـدة  لقد تحمل الشيخ  بو الحسـن يقول عنه د. يوسف رزقة: "
  األفـذاذ في حركة اإلخوان  وفي حركـة حمـاس وال سـيما بعـد استشـهاد القـادة

وكـــان دائـــم االستشـــهاد   وحفـــ  لهـــم ســـبقهم وجهـــادام  فســـار علـــى دربهـــم
 ." بط والهم و فعالهم

م يكن أبو الحسن رجـل إعـالم وكـاميرا؛ بـل كـان رجـاًل خفيفًـا يميـل إلـى ول 
الصمت، وينفـر مـن الضـجيج، كـان أليفًـا محبًّـا إلخوانـه، وسـًطا فـي الحكـم 
واإلصالح، وكان سباًقا في نشر الدعوة والتبشير بالحركة يوم كـان خطيًبـا 

ده مسـج فـي مسـجد )كاتـب واليـات( فـي السـبعينيات، وكـان الشـباب يؤمـون
لســـــماع خطبتـــــه واإلفـــــادة مـــــن مواعظـــــه الفكريـــــة التـــــي كانـــــت تميـــــل إلـــــى 

 .من فقه البنا، وسيد قطب، ومحمد الغزالي، وسيد سابق التأصيل، وتنهل
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 رؤى الشيخ شمعة الفكرية   -3 
التأمل الفكري هو المحرك األكبر للحياة، ساعة يشتغل العقل فيقيس 

يراه. وهو الذي حكم ويراجع الحسابات، وينقد المنظر الشمولي الذي 
 .(46) تصرفات أكثر البشر منذ القديم وقادهم عند االنعطافات المهمة

وقد كان الشيخ محمد شمعة مثاًل في التأمل الفكري يحلل ويناقش 
للوصول إلى الرؤية الواضحة ليبثها في عقول الناس فتكون منهجية جلية 

عة في عدة نبغت رؤى الشيخ شمقد و  يعيش على أثرها أولو األلباب.
 محطات أساسية في حياته ونظراته وهي كالتالي: 

 
  التحليل السياسيأواًل : 

فــي الوقــت التــي تعــج فيــه فلســطين بالتعقيــدات الداخليــة والمــؤامرات الدوليــة 
ـــى الفكـــر السياســـي  ـــدى الشـــعب الفلســـطيني يتجل ـــات المتواضـــعة ل واإلمكان

المصــالح دون  لمحمــد شــمعة وهــو الفكــر اإلســالمي الوســطي الــذي يراعــي
إخــالل بالمبــادئ والثوابــت والتــي ســارت عليهــا حركــة حمــاس فــي التعــاطي 
مــع المعطيــات حتــى اســتطاعت أن تصــي  قراراتهــا بمــا يــدور مــع موازنــات 

رحمــه شــمعة ومصــالح الشــعب الفلســطيني والتقــدم بــه نحــو التحــرر. الشــيخ 
                                                           

 (مقابلة مع مصطفى موسى أبو القمصان ) أبو صالح  (46)
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كل عــام السياســية العالميــة بشــ األحــداثمــن المتــابعين لمجريــات  كــان اهلل 
والفلسطينية بشكل خاص من خـالل التلفـاز والصـحف والمواقـع الكترونيـة، 

، وقــد كانــت لــه األحــداثوكــان يســتطيع أن يقــرأ فــي كــل مــا يــدور فــي تلــك 
 . نظرة وتحليل ورأي في كل حدث

الشيخ شمعة كان مثااًل راقيًا لمن يسـتطيع أن يـوازن بـين المتغيـر والثابـت، 
حمـــاس، ظـــل مفكـــرًا صـــاحب رأي ســـديد فهـــو رئـــيس مجلـــس شـــورى حركـــة 

وأخالق حميدة وهمة عالية هادئًا، لـه قـدرة فائقـة فـي التغلـب علـى العقبـات 
فكانـــت تحليالتـــه السياســـية تـــنم عـــن إدراك ووعـــي، وبهـــذا  ،التـــي تعترضـــه

ـــرف بأنـــه كـــان محلـــاًل سياســـيًا واقعيـــًا يحـــاول إقنـــاع اآلخـــرين بكـــل مـــودة  ع 
ــــه كــــانوا ومحبــــة، وال تجــــد أحــــدًا ال يتقبــــل  كالمــــه، حتــــى المعارضــــون لرأي

يحترمونــه ويقدرونــه لمــا يتمتــع بــه مــن هــدوء وفهــم وأخــالق حميــدة، فكــان 
 يعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الفئات. 

"عندما كنا نجلس معاج كنا نتنا ك فـي كثيـر مـن يقول األستاذ جميل السحار 
األولـــى فـــي مو ـــوع األمـــور والق ـــايا خاصـــة فـــي  يـــام وســـنوات االنتفا ـــة 

فكان يؤكد ذلـ  مـن خـهل اعتـرافهم   تصفية العمهء وكيفية التطكد من إدانتهم
وكـان النقـاك يـدور حـول عمـل   بهذا العمل دون تعـذيب وبطدلـة  خـرى مؤكـدة

العمال داخل  را ي فلس ين المحتلة  و نـا يجـب تـوفير عمـل لهـؤالء العمـال  
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ة  سرام  بـل مـنعهم مـن العمـل عنـد ولو كان بسي اج يست يعون بواس تا إعال 
 (47) ألن المهم ليس الهدم بل البناء.  األعداء

ومن مواقفه فـي نظراتـه السياسـية، أنـه كـان فـي مدرسـته قلـة مـن المسـلمين 
الملتزمين، وآخرون غلب علـيهم غيـر االلتـزام، فكـان ال يصـطدم معهـم بـل 

الشــيوعيين  يحــاججهم بالعقــل والمنطــق وبــالعلم، وكــان يــرفض الــتهكم علــى
أو البعثيين، حيث كان يعتبر أن كل إنسان غير مسلم مـريض، والمـريض 

 يحتاج لطبيب.
لقــد تميــز الفكــر السياســي لــدى محمــد شــمعة بأنــه اســتلهم خصــائص الفكــر 
قامتـه علـى التوفيـق واالعتـدال  اإلسالمي الذي يرتكز إلى القـرآن والسـنة، وا 

ألي نظام سياسي، وألنه يعلـم  والوسطية، لتبقى العدالة هي المبدأ األصيل
خــراج أهلهــا مــن ديــارهم  أن مــا أصــاب فلســطين مــن اغتصــاب ألرضــها وا 

التحريـــر، وهــــذه  إســـتراتيجيةكـــان نتيجـــة الظلـــم والتعســـف كـــان ال بـــد مـــن 
البنــــاء فــــي حــــال القضــــية  بإســــتراتيجيةتــــرتبط ارتباطــــًا وثيقــــًا  اإلســــتراتيجية

جـــــاالت العمـــــل السياســـــي الفلســـــطينية وهـــــذا األمـــــر يتطلـــــب تكتيكـــــًا فـــــي م
والعســكري والشــعبي وهــذا مــا قامــت بــه حركــة حمــاس بعــد تــداول فكــري أن 
اســتطاعت أن الــدمج بــين العمــل العســكري والعمــل السياســي بــدخولها فــي 
االنتخابــــــــات التشــــــــريعية والبلديــــــــة واكتســــــــابها أغلبيــــــــة أصــــــــوات الشــــــــعب 
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د الـداخلي الفلسطيني، فإذا بها تجـد نفسـها أمـام تحـديات جمـة علـى الصـعي 
مــن مــؤامرات إلســقاطها وبــث الشــائعات والقتــل ألبنائهــا، ثــم علــى الصــعيد 
الخارجي من الحصار االقتصادي والسياسي ومن ثم الحرب المشينة على 
قطــاع غــزة، فقــدمت حمــاس نموذجــًا فــي التعامــل مــع المعطيــات مــن اتفــاق 

اق مكـــة القـــاهرة، وبرنـــامج التغييـــر واإلصـــالح ووثيقـــة الوفـــاق الـــوطني واتفـــ
وبرنــامج حكومــة الوحــدة الوطنيــة، وكــل ذلــك مــن قــرارات تؤخــذ تحــت قبــة 

 مجلس شورى حركة حماس بقيادة الشيخ محمد شمعة.
لقــد كــان للشــيخ رؤاه الواضــحة فــي التحليــل السياســي ومواقفــه القويــة التــي 

ولعـــل مـــن مواقفـــه فـــي الـــرد علـــى  ،تـــدل علـــى عمقـــه فـــي النظـــرة السياســـية
علـى مسـار حركـة حمـاس أنـه أكـد علـى أن الحصـار حصار غزة وتأثيرهـا 

ال تزيــــــد حركتــــــه إال قــــــوة وأن خيــــــار الحركــــــة االســــــتراتيجي واألبــــــدي هــــــو 
 المقاومة. 

وقد أجاب الشيخ على أحد األسئلة التي وجهت له يومًا بأن العمل المقاوم 
المتــابع لمســيرة المقاومــة " لحركــة حمــاس ضــد االحــتالل فــي تراجــع فقــال: 

والجــزر  وفقجــا  االحــتهل الصــهيوني يلحــ   نهــا تخ ــع للمــد العســكرية  ــد
  " .لل رو  السياسية والميدانية

 بـا اـو  ن المقاومـة اـي حمـاس ما  ودُّ  مطنة محبِّـي: " وأكمل كالمه فقال
ــا  و ن تراجــع  داء المقاومــة تفر ــا ســخيارنــا اال تراتيجي مــا دام االحــتهل  ائمج
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سياســـية وميدانيـــة  و رجـــو  ال يتـــطثر جمهـــور حمـــاس ومحبُّواـــا   ـــرو  
ودمـاء  ادتهـا ال  حمـاس والمزايـدات الفار ـة ف فت ـحيات بالشائعات الم ر ـة

 .(48)"شاادةج  خاصةج  ن دماء بع هم لم تجّ  بعد تزال
 العدوان الغاشم على قطاعففي ، كان الشيخ شمعة يملك اليقين بنصر اهلل

كان قويًا وروحه المعنوية عالية، يخرج الى المسجد في كل صالة  غزة
وأثرها على ويعطى دروسًا للناس في الصمود على البالء، والشائعات 

غزة وأنهم سيندحرون  وادخليالمجتمع، وكان يتحدث بأن اليهود لن 
ولن يتخلى عنها مخزيين ودون تحقيق أهدافهم، وأن المقاومة ستنتصر 

 تحليالً  ويمتلك بأداء المقاومة وصدها االحتالل،ومفتخرًا وكان سعيدًا اهلل، 
يام بأن الحرب يوم أن استشهد سعيد ص ألبنائه ، وقد قاليجريلكل حدث 
له كيف والقتل والقصف ال يزاالن، فقال يومها بأن إسرائيل  الواانتهت، فق

من هذه الحرب  اً ليكون لها مخرج إنجازاً تعتبره  ءتبحث عن أي شي
ن تعتبر قتل الشيخ سعيد صيام بطريقة تحفظ لها ماء الوجه، وهي اآل

قد لحرب، و وزير داخلية حماس وتنهي ا تقتل هانأتقول بل ككبش فداء
   وقفت الحرب على غزة.أ نو اثنيأبعدها بيوم تمامًا، فكالمه  صحّ 

بعــد حــرب الفرقــان تملكــه األمــل واليقــين واســتحوذ علــى معنوياتــه التفــاؤل و 
نحــن لــم ننتصــر   يــا إخواننــا: " فكــان يقــول باللغــة الدارجــة ،والعزيمــة القويــة
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وبإرادتنـــا    نا بإيماننـــاعلــى اليهـــود ال بع ـــهتنا وال برشاشـــاتنا  ولكـــن انتصـــر  
 .(49)" وبقوتنا  من اذا الدمار سين لق النور  سين لق األمل

وفي موقفه من الثورات العربية والربيع الذي عم األرجـاء كـان متفـائاًل جـدًا 
كان يجلس مجموعة من  ذات مرة وقد كانت الثورة المصرية في بداياتها،و 

الحكـم  إلـى اإلسـالميينصـول يتنبـأ بو  أنالناس وسـألوه عنهـا وقـد اسـتطاع 
وزوال حكم مبارك، وقد قال وقتها بأن تلك الثورات هي مـن تـدبير اهلل وأن 

 اإلســــــالممتجهـــــًا للتغييــــــر وأنهـــــا فــــــي صـــــالح  واإلســــــالميالعـــــالم العربـــــي 
 .وفلسطين، وقد كان سعيدًا بما يحدث

 

  مسار حركة حماس يف فكر الشيخثانيًا : 

حمـــاس كجـــزء مـــن اإلخـــوان المســـلمين  الشـــيخ شـــمعة كـــان يؤكـــد دائمـــًا أن
تهدف إلى إعادة الناس إلى اإلسالم بصورة عصرية ال تتنـافى مـع الواقـع، 
وتقدم اإلسالم بصورة مقبولة وعصرية ينتفع المسلم بها في تصحيح مساره 
وأخالقه وسلوكه، فهو يـرى حمـاس حركـة جهاديـة دعويـة وسياسـية، تتبنـى 

ـــ ـــواحي عل ى خـــالف الحركـــات األخـــرى التـــي شـــمولية اإلســـالم فـــي كـــل الن
أخــذت بجانــب علــى حســاب جوانــب أخــرى، فكــان لهــا شــرف بدايــة إطــالق 
الشرارة األولى لالنتفاضة ونجح أفرادهـا فـي تحويـل المسـيرات إلـى مواجهـة 
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مع االحتالل فاسـتطاعت حمـاس أن تثبـت حضـورها حيـث كـان لهـا الـدور  
رة المســـاجد، وقادهـــا األبـــرز فـــي االنتفاضـــة األولـــى والتـــي أطلـــق عليهـــا ثـــو 

 أبناء حماس.
أن حمـــاس قــد قفــزت قفــزات واســـعة فــي زمــن قياســـي، شــمعة الشــيخ  يقــول

وحققـــت نجاحـــات فـــي العمـــل المقـــاوم والمؤسســـاتي، وفـــي انتخابـــات الكتـــل 
الطالبية والنقابات، مما شجعها على االنتقال إلى سـاحة العمـل السياسـي، 

م مدروســــــًا بشــــــكل 2226وكــــــان قرارهــــــا بالمشــــــاركة فــــــي انتخابــــــات عــــــام 
ــداخل والخــارج  (50)،مســتفيض فــي أطــر الحركــة ومجالســها الشــورية فــي ال

 .وكان لها الفوز وارتفاع نسبة المؤيدين لفكرها في الداخل والخارج
حمـاس حركـة جماايريـة وشـعبية والنتيجـة التـي حصـلت " فيقول فـي ذلـك :  

ــ  ــى ذل ــدل عل ــات ت جابيــات التــي "، فكــان هنــاك مــن االي عليهــا فــي االنتخاب
 تحققت بعد تولي حماس سدة الحكم وفوزها في االنتخابات. 

ورغم كـل العراقيـل والصـعوبات والتـآمر الـدولي الـذي أحـاط بهـا كـان هنـاك 
العديــد مــن اإليجابيــات التــي تحقَّقــت؛ فعلــى ســبيل المثــال الوضــع األمنــي 

مجـراه  يشهد بذلك. أيضـًا القـانون الـذي أصـبح يأخـذ والنظام العام والجميع
وتم تفعيله والعمل به بعد أن كان رهين المواثيق والدستور، وانتهت ظـاهرة 
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أعـادت كمـا حيـاة المـواطنين والمجتمـع الغـزي،  العربـدة التـي كانـت تـنغ ص 
واســتطاعت أن تحــافظ وت عيــد  حمــاس البوصــلة إلــى القضــية الفلســطينية،

التـي  ةثوابـت الشـعب دون أن تتنـازل عـن أي شـيء رغـم الضـغوط الشـديد
فشـال  تماَرس عليها، ورغم ما تعرضت له حماس من محـاوالت تشـويه، وا 

لتجربتها السياسية، وحصار خانق وغيره من المعوقات، إال أنـه كـان يقـول 
تــزال هــي الحركــة األولــى فــي المجتمــع الفلســطيني شــعبيًّا  بــأن الحركــة ال

ن أي انتخابـــات مـــر وأن ســتجري مســـتقباًل ســتثبت هـــذا األ وجماهيريًّــا، وا 
 .بالفشل محاوالت التشويه والحصار لن تنل مرادها وستبوء

صـــراره علـــى موقـــف  وقـــد قـــال الشـــيخ فـــي هـــذا الموضـــوع مـــا يثبـــت قوتـــه وا 
إن ثبات حماس فـي مواجهـة الحصـار وال ـ و  الدوليـة لمـدة  ربـع : " حماس

سنوات و درتها علـى إحبـا  مخ  ـات الحـرب الهمجيـة التـي شـنها العـدو فـي 
  علــى   ــاع  ــزة -حــرب الفر ــان –م 7002لعشــرين مــن ديســمبر الســابع وا

 .(51) يعد في حد ذاتا انجازاج ال يمكن إنكارا  و تجاالا
وبالتالي حركة حماس في فكر الشيخ ليست مجرد معادلة محليـة أو دوليـة 

فحســــب، بــــل هــــي معادلـــــة عالميــــة بفضــــل صــــمودها وثباتهـــــا  إقليميــــةأو 
 وتمسكها بمبادئها.
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ن حمــاس أصــبحت اآلن مــلء الســمع والبصــر بانتقالهــا إلــى ويــرى الشــيخ أ 
نجاحهـــا فـــي  وأصـــبح العـــالم كلـــه اليـــوم مشـــدوًها ومـــذهواًل بعـــد ،العالميـــة

الحركـة،  االنتخابات األخيرة، ونـرى أثـر ذلـك فـي التـآمر العـالمي ضـد هـذه
ولكن هـذه دعـوة اهلل تبـارك وتعـالى وحتمـًا بإرادتـه ستنتصـر؛ ألن المسـتقبل 

مكانتـه  اإلسـالم ن، وهـذه الحركـة ستمضـي قـدًما حتـى ت عيـد إلـىالـدي لهـذا
  .وت علَي رايته، وما ذلك على اهلل ببعيد

خطاباتــه وكالمـــه بالحماســة والقــوة والثقـــة المطلقــة بــاهلل عـــز الشــيخ  يشــعل
وكـل القاب ـين  حمـاسنحن على يقين بطن المستقبل سـيكون ل"  وجل فيقـول:
الوعـد الربـاني  والج  ومـن ثقتـي بـطن  معها..   ول ذل  ان ه جـا مـن على الجمر

وعدم التفري  بثوابتنا والصمود والصبر والمصابرة والمراب ـة..  تمّسكنا بحقو نا
 :امتثاالج لقول ا، تعالى  بإذن ا،  و مل واعد بالنصر اي البوابة ل د  مشرق  

نَّقُوانَّقُواَواَوا  َوَباكِطُواَوَباكِطُوا  َوَصاكُِرواَوَصاكُِروا  اْصيُِروااْصيُِروا  اَمنُوااَمنُوا  الَِّآينَ الَِّآينَ   أَيَُّهاأَيَُّها  يَايَا   َ َ َّللاَّ َُمْ   َّللاَّ مْ لََ لَّ َُ   نُْفلُِحىونَ نُْفلُِحىونَ   لََ لَّ

    [222: عمران آل] 
 

 العودة يف نظر الشيخ شمعة ثالثًا : 
 

بــأن أي حــل لقضــية الالجئــين بــدون العــودة لــن  دائمــاً  الشــيخ شــمعة ينــادي
وكــــان يقــــف موقفــــًا شــــجاعًا ضــــد الهيئــــات  ،يســــتمر أو يكتــــب لــــه النجــــاح

، وتجهيـل الالجئـين بقضـيتهم والمؤسسات التي تحـاول طمـس معـالم النكبـة

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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وخاصة األطفال والناشئة منهم، فوجه الشيخ رسالة إلى األمم المتحـدة فـي  
المتحــدة أنشــئت األمــم للنكبــة يقــول فيهــا بــأن هيئــة  الثانيــة والســتين الــذكرى

بغــــرض إنقــــاذ األجيــــال المقبلــــة مــــن ويــــالت الحــــروب، وأن الهيئــــة تســــتمد 
ا بأهدافها ورؤيتها، وأن األمين العام شرعيتها من مدى مصداقيتها والتزامه

يجب أن يكـون نزيهـًا وحياديـًا وسـاعيًا دومـًا لتطبيـق ميثـاق الهيئـة، ومعـززًا 
، وأشــــار إلــــى أن معظــــم أبنــــاء الشــــعب اإلنســــانيلمبــــادئ القــــانون الــــدولي 

ــم والقتــل والتعــذيب واإلرهــاب  الفلســطيني الجئــون، وهــم رغــم التشــريد والظل
لــم ولــن  ،األزمــات واالضــطرابات التــي يعــانون منهــااإلســرائيلي، ورغــم كــل 

يتخلــــوا عــــن حقوقــــه الوطنيــــة المشــــروعة غيــــر القابلــــة للتصــــرف، وســــيبقى 
الشـــعب صـــامدًا فـــي نضـــاله، صـــابرًا علـــى أرضـــه، ومتطلعـــًا نحـــو الحريـــة 
 والسالم واألمن في وطنه وفي دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ـــة كـــ ـــاالت ذكـــرى النكب ـــذكير الحضـــور وفـــي احتف ان الشـــيخ شـــمعة يقـــوم بت
ومــنهم األطفــال المشــاركين فــي مســيرة األجيــال الــذين رفعــوا مفــاتيح العــودة 

حمامـــة، بئـــر الســـبع، صـــفد، حيفـــا، ) واألعـــالم الفلســـطينية وأســـماء القـــرى 
والكثيـــــر مـــــن البلـــــدان والقـــــرى األخـــــرى  ،(يافـــــا، الجـــــورة، عبـــــدس، سمســـــم

 المهجرين منها.



 

012 

 

 مشعة تنري فلسطني

لـــى حـــق العـــودة الـــذي أقرتـــه كـــل المواثيـــق والقـــوانين ع وكـــان يؤكـــد أيضـــاً  
الدوليــة، فحــق العــودة حــق أصــيل ينتقــل مــن جيــل إلــى جيــل، وهــو بالنســبة 

 للفلسطيني حق طبيعي كالحق في الحياة.
ويربط مأساة النكبة وذكراها المفجعـة مـع المـؤامرات والدسـائس التـي تحـاك 

القرارات اإلسـرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وضد حق العودة، وتتزامن مع 
ـــ  ، وبــالقرارات المجحفــة الظالمــة 41بمنــع إحيــاء هــذه النكبــة فــي أراضــي ال

التـــي تطـــال الضـــفة الفلســــطينية لتفريغهـــا مـــن أهلهــــا تحـــت حجـــج واهيــــة، 
وتتــزامن كــذلك مــع االعتــداءات اإلســرائيلية علــى األرض الفلســطينية ومــع 

البيــوت وتواصــل  االســتيطان العنصــري وســرقة األراضــي وتجريــف وتــدمير
االعتداءات على المسجد األقصى المبارك للمساس بحرمتـه وقدسـيته التـي 

 تمثل جزءا ال يتجزأ من عقيدة المسلمين.
وأشــار إلــى أن مــا تقــوم بــه العصــابات اإلســرائيلية مــن تــدنيس للمقدســات، 
وتهويــد لمدينــة القــدس، وعمليــات هــدم البيــوت، كــل هــذا يهــدف إلــى صــب  

ة بالطـــابع اليهـــودي، وشـــطب هويتهـــا العربيـــة واإلســـالمية، المدينـــة المقدســـ
الفتــًا إلــى أن األمــم المتحــدة ســاهمت وعلــى مــدى تــاريخ طويــل فــي إضــفاء 
شـــــرعية علـــــى الجريمـــــة التـــــي ارتكبتهـــــا القـــــوى االســـــتعمارية والعصـــــابات 
ن مواقـــف األمـــم المتحـــدة  اإلســرائيلية بحـــق الشـــعب الفلســـطيني وال تــزال، وا 

ـــــى الجـــــرائم تســـــهم وبشـــــكل كبيـــــر  فـــــي خلـــــط األوراق، وتســـــدل الســـــتار عل
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اإلســـرائيلية بحـــق الشـــعب الفلســـطيني رغـــم اإلدانـــة الكبيـــرة جـــراء ممارســـات  
  .هذه العصابات على مستوى العالم

نكبــة فلســطين فــي قلــب ومخيلــة الشــيخ بأنهــا محطــة ســوداء فــي  تــتلخص
من تاريخ الشعب الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم من أرضهم وتجريدهم 

 أمالكهم وبيوتهم، ومن ناحية أخرى تم تشريدهم في مختلف بقاع األرض.
م بــاحتالل مــا يزيــد عــن ثالثــة أربــاع مســاحة 1241وقــد انتهــت نكبــة عــام 

قريــــة ومدينــــة، وطــــرد وتشــــريد حــــوالي  531فلســــطين التاريخيــــة، وتــــدمير 
% مـــن الســـكان ولكـــن رغـــم كـــل ذلــــك يعيـــد الشـــيخ رفـــع شـــراع األمــــل 15

جديـد، ويعلـن غضـبة وثـورة الفلسـطينيين وأنهـم ال يمكـنهم أن والتحدي مـن 
يبنوا مستقبلهم إال في بالدهم وبـالد أجـدادهم، ولـن ينـدمجوا فـي مجتمعـات 
أخــرى، ولــن يفقــدوا هــويتهم أو يكتســبوا هويــة غيرهــا، فهــم أصــحاب تــاريخ 

ضـاعفوا االسـتيطان فـي فلسـطين بعـد اتفاقيـة  لصهاينةوتراث وهوية، وأن ا
ـــا  ،مـــرة 12أوســـلو  ـــه، وأحيان ـــك علـــى مـــرأى ومســـمع مـــن العـــالم كل وتـــم ذل

  بمباركة و تمويل من " العالم الظالم ".
الشعب الفلس يني الم لوم والمحتل يجـب  ن " ومن كلماته الخالدة في ذلك: 

ــة   يمــارس حقــا ال بيعــي فــي مقاومــة المحتــل حتــى يرجــع إلــى  ر ــا المحتل
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نين الدوليــة والشــرائع الســماوية حتــى وســي ل اــذا الحــق الــذي كفلتــا كــل القــوا 
 .(52)"يتم تحرير األر  واإلنسان

 املصالحة الفلسطينية يف فلسفة الشيخ شمعةرابعًا : 

الشيخ شمعة رحمه اهلل كان من أحرص القادة على وحدة الحركة وجمع 
الصف والتعالي على الخالفات والخصومات، وكان يدعو لوحدة الوطن 

يجابي مع الفصائل الفلسطينية، وكان كثيرًا ما والمصالحة والتعامل اال
ويجدر بنا أن نسعى جميعا، ونرتفع  "، نحن دعاة ولسنا  هب حكم "يردد: 

 ،إلى أخالق من سادوا الدنيا بالخلق الكريم من صحابة رسول اهلل 
فكان أسلوب الشيخ في التعامل مع اآلخر متمثاًل بشعار ") اختالف الرأي 

 قضية (.ال يفسد في الود 
مصر والسعودية من أجل  ،فتنقل الشيخ بين البلدان العربية، سوريا 

وفي المرة األخيرة ذهب أبو الحسن مع المتحاورين .تثبيت هذه المصالحة
 ليكون بجانبهم يبدي نصائحه، ويبدي آرائه وتوجهاته.

كما كنا  اً وقد أكد الشيخ عبد الفتاح دخان بقوله: " كان أبو الحسن سعيد
، فنحن بين حركتي حماس وفتح المصالحةورقة ء على توقيع سعدا

كمسلمين دعاة وحدة، ومن يوم أحداث حزيران ونحن دعاة وحدة، ال دعاة 

                                                           

 مقابلة مع مصطفى موسى أبو القمصان ) أبو صالح (  (52)
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تفرقة فاإلسالم يدعو للوحدة، وال يدعو للتفرق، واإلسالم يدعو للخير كل  
حركة  الخير، والوحدة جزء من الخير، ومنصوص هذا الكالم في ميثاق

 . "حماس
و حسن رحمه اهلل لم يكره أحدًا من أي فصيل في أي منظمة فلسطينية فأب

 في يوم من األيام ال بد  ن نصير وحدة واحدة مع بع نا البع " وكان يقول
" (53). 

بالفعل، كان محمد شمعة خير ممثل للحركة اإلسالمية في فلسطين، 
حيث كان يقضي على الخالفات، ويقرب وجهات النظر بين 

شخصية توفيقية وليست صدامية بين  فكانت شخصيته المتخاصمين،
 الفصائل.

                                                           

 مصان ) أبو صالح ( مقابلة مع مصطفى موسى أبو الق (53)
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 الباب الرابع
 السمات القيادية للشيخ شمعة

 اإليمان والورع 
  قــوة اإلرادة 
 الصبر على الشدائد والبالء 
  العدل واإلخالص 
  حب العلم 
  تحمل المسؤولية وروح المبادرة 
 الرؤية الثاقبـة 
  الحلم والتواضع 
 عتدالالوسطية واال 
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  نفاُس ع ر  في القلوب تراودُ 
 ومعــاندُ  متقــّدٌم ومثــابرٌ  

       في كل خـــلق  ثمَّ روُت إرادة  
 ونعـم القائــدُ   حّييَت  ائدنا
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 السمات القيادية للشيخ شمعة 
ال بد لكل قائد  يقف على ثكنة  من ثكنـات الحيـاة أن يظهـر بمظهـر  قيـادي 

ي جنــده وفــي موقعــه الــذي يتســلمه، وال بــد أن يتملــك يبــرز َبصــمته وأثــره فــ
ــــه أو اكتســــبها مــــ ــــت نابعــــًة مــــن فطرت ــــة ســــواًء كان ــــدين  نتطلعــــات  قيادي ال

والقائــد النــاجح يحقــق أهدافــه بمــا يظهــر ســماته وأخالقــه والتجــارب الحياتية،
، حـديث عـن تلـك المميـزات التـي تميـزهالقيادية ويدفع النـاس لالقتـداء بـه وال

لعمليــة القياديــة علــى ثقــة صــلبة وترتكــز إلــى كرســي الحريــة حيــث تعتمــد ا
الضخم فيصعد بأنفاس االستعالء اإليمـاني وطموحـات المعرفـة الحضـارية 

 فهو أبدًا يشمخ ويتيسر له المرتقى. ،وعند كل طبقة تجذبه حقيقة
والشيخ محمد حسن شمعة كان صاحب منصب  قيادي فـي مجـاالت كثيـرة 

ممـا دفـع الجميـع  ،ك السـمات فـي مواقفـه الحياتيـةفي الحياة، وقـد تجلّـت تلـ
إلــى التجمهــر حولــه والتــأثر بفكــره ومنهجــه وعقيــدة القيــادة والمســؤولية التــي 

. وصـدق عمــر .العطـاء سـتمرالمسـيرة وي تتواصــلكـان يزرعهـا فـي النـاس ل
الفاروق عندما قال: "وددت أن لي مـأل هـذا المسـجد رجـاال مـن أمثـال أبـي 

و تتجلـى أبـرز صـفات الشـيخ القياديـة فيمـا "  اإلسـالم سـتعملهم فـيأعبيـدة 
 يلي: 
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 اإليمان والورع 
وهـو تـرك مـا  ،الورع هو اجتناب الشـبهات خوفـًا مـن الوقـوع فـي المحرمـات
يمانهم يكدر القلب ويجعله في قلق وظلمة. فأهل القلوب الصافية  ورعهم وا 
اإليمـان بف ،مـاأعظم منبه لهم حـين يتـرددون فـي أمـر أو يشـكيون فـي حكـم 

 ممــا يجعلــه قائــدا لذاتــه ،وســلطان نفســه يكــون اإلنســان ســيد مصــيرهوالــورع 
وبالتـالي كـان  ،و رضـاهاألعمال القلبية التـي تحقـق صـلة العبـد بربـه  يفعل

ــــي  ــــر مــــا ف ــــر مــــا بنفســــه أعانــــه اهلل لتغيي ــــدأ بتغيي ــــدا لنخــــرين و مــــن ب قائ
 اآلخرين. 

فقـــد  ،نعومـــة أظـــافره منـــذ الـــورع واإليمـــان فـــي شـــخص الشـــيخ شـــمعه تـــزين
حســـن  ،طيـــب القلـــب ،لليـــلاقـــوام  ،النهـــارام ح صـــوّ عليـــه اهلل ةكـــانح رحمـــ

مـن كـل  الخمـيس عذب اللسان ويداوم على صيام يومي االثنـين و ،السيرة
حيـث مـا  ،شـمعة فـي ذلـكالثقـات أنـه أراد أن يقلـد  أحـد ي ـذكر مـنو  أسـبوع.

فأخــذ الرجــل  ،صــائما خمــيس إال ورآهالثنــين أو أيــام اال قابلــه فــي يــوم مــن
عزمـه أحـد فـي هـذين  د عـي إلـى وليمـة أو إال إذا شمعة على نفسه أن يقلد

وكـــان هــذا المق ِلــد يتمنـــى أن يــدعوه أحــد  فـــي هــذين اليـــومين و  ،اليــومين
يوم خمـيس لغـداء  هذا عيو بمحض الصدفة د  خصوصًا إن كان مجهدا. 

فوجده جالسًا بين الناس  وأراد أن يراقبه ،رحمه اهلل مدعوًا مثله شمعةفوجد 
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مـا كـان مـن الرجـل إال ! فيضع الطعـام فـي فيـه يأكل لكنه ال ويدعي أنهو  
ال يقـــل عـــن  عمـــرا و خصوصـــًا أن بيـــنهم أن استصـــغر نفســـه أمـــام الشـــيخ

 .خمسة وعشرين عاما
رغــم كبــر رحمــه اهلل كــان وممــا يــدل علــى صــبره فــي العبــادة و التقــوى أنــه 

وفـي ن ركعة كاملة مع القلـة القليلـة يشر ع نسنه يصلي التراويح في رمضا
 ثماني ركعات. صالة  تفتر الشباب من واقع الحال

من  لم يتذّمر مما يواجهه ويواجه شعبه وأبناء دينهومن عالمات ورعه أنه 
صـــعاب وتحـــديات فكـــان يشـــكو إلـــى اهلل وحـــده ضـــعفه و يطلـــب منـــه أمـــره 

" ويتجلــى أثــر  نبّيــًا ورســوال د بــاهلل رّبــًا وباإلســالم دينــًا وبمحّمــ إيمانــًا منــه
وأّن  ،وأّن ما أصابه لـم يكـن ليخطئـه ،بالقضاء والقدر اإليمان باهلل بالرضا

والمــرء  إذا مــا عــرف ذلــك وفهمــه فهمــًا عميقــًا  ،مــا أخطــأه لــم يكــن ليصــيبه
فــال أروع  ،لــم تفــت كبــده األوجــاع واآلالم و ،تســاوت لديــه األفــراح واألتــراح

ويتوّكـل  ،فـي السـّراِء والضـّراء هويشكر  ،ّنان على النعيممن أن يحمد اهلل الم
سـيماهم علـى وجـوههم مــن  ،هـا هــم أهـل الـورع .حياتـه كـّل أمـورعليـه فـي 

 أثر السجود ومن نتاج خير األعمال و أفضلها. 
 

 وة اإلرادة  ـــق
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 اإلرادة إذا وجـدت و ،الفعلية على إنجـاز شـيء مـا القدرةبمثابة اإلرادة ت عّد  
الصـبر ال قـوة  وة فمـع اإلراد .لتنفيـذهاالعملـي التطبيق ريق نحو عرف الط

الشــيء و لــو كــان يســيرا و إن تــم بــدونها ال يتحقــق  و ،اً يبقــى شــيء صــعب
ــــدًا  بــــداقــــد ل .فعلــــه ال ي نجــــز علــــى أتــــم وجــــه مطلــــوب شــــمعة كاســــمه متوّق

ـــه ـــام حيات ـــم تنطفـــئ حتـــى آخـــر أي ـــال ل ـــاطح  الجب ـــة تن  ،وصـــاحَب إرادة وهّم
إلــى  1255عــام مــن فــي مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــين  عمــلفبمجــرد أن 

فــي طريـــق للمـــيالد شــّمر عـــن ســاعديه والتـــزم بالمضــّي قـــدمًا  1226عــام 
ـــه  الـــدءوبالعمـــل  يمان والواضـــح فثبـــت علـــى مبادئـــه الراســـخة فـــي نفســـه وا 

ـــــات األحـــــداث الصـــــاخبة وال الكـــــوارث  ـــــق الـــــذي ال تـــــؤّثر فيـــــه مجري العمي
 عصيبة التي واجهته في سبيل حياته. رغم كل الظروف الواألزمات 

إرادتــــــــه أيضــــــــًا فــــــــي مشــــــــوار حياتــــــــه األول أثنــــــــاء تأســــــــيس  بــــــــرزت قــــــــوة
وقــــــــــد أخــــــــــذوا علــــــــــى عــــــــــاتقهم  ،الحركــــــــــة مــــــــــع الشــــــــــيخ أحمــــــــــد ياســــــــــين

التصـــــــــّدي للمشـــــــــروع الصـــــــــهيونّي والـــــــــذي وهمـــــــــة عاليـــــــــة بـــــــــإرادة  قويـــــــــة 
 . تدعمه القوى اإلمبريالية

ة فــي حياتــه والتــي تــنم عــن مــن أعظــم التحــديات التــي واجهــت محمــد شــمع
قـوة إرادتـه التــي ال تعـرف اليـأس يومــا هـي تجربـة اإلبعــاد إلـى مـرج الزهــور 
اللبنـــاني فـــي إطـــار سياســـة االحـــتالل فـــي حربـــه ضـــد المقاومـــة و رموزهـــا 

حيـــث بـــرهن الشـــيخ شـــمعة بكـــل  .ودخـــول مرحلـــة انطـــالق عـــالمي للحركـــة
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لميــة مســتوى الــوعي عزيمــة و قــوة لألمــة جميعهــا عبــر وســائل اإلعــالم العا 
والتفكير والرجاحة التي تصـدر عـن رواد الحركـة وأثبـت مـدى قـدرتهم علـى 
خـــوض العمـــل السياســـي وقيادتـــه بنتـــائج الجمـــع بـــين المقاومـــة و السياســـة 

شـمعة نـادى ورغم كل الظروف القاسية في مرج الزهور لكـن  .على السواء
األرض إال بالمبعــدين و جمعهـــم و خطـــب فـــيهم أننــا لـــن نتحـــرك مـــن هـــذه 

تـولى شـمعة قيـادة  .لفلسطين والمسجد األقصى فاتحين بيقين وثقـة مـن اهلل
المخيم بعد أن أوعز لإلخوان في قيادة المناطق للجلوس مـع األخـوة القـادة 
ــــار أميــــر يقــــود المبعــــدين يوحــــد رأيهــــم ويوجــــه  مــــن مبعــــدين الضــــفة الختي

أبـــا الحســـن أن جهــودهم نحـــو العـــودة و الرجـــوع المظفـــر بـــإذن اهلل، فتفاجـــأ 
اإلخوان كلهم قادمين إلـى خيمتـه يعلنـون مبايعتـه علـى السـمع الطاعـة فـي 
المنشـــط والمكـــره، بحكـــم التنســـيق واالتصـــال القـــديم بـــين الضـــفة وغـــزة ومـــا 
تطـــور مـــن عالقـــة قويـــة نالـــت الثقـــة والحـــب، وكـــذلك أعيـــد انتخابـــه مـــرتين 

المشــرفة أيضــا  ومــن المواقــفلتــولي القيــادة التربويــة لمخــيم مــرج الزهــور. 
مـع كـل األخـوة  1211تجاربه داخل االعتقال حيث اعتقـل فـي أوائـل عـام 

أحمــد  الشــيخاعتقــال بعــد  لحركــة المقاومــة اإلســالمية المكتــب اإلداري فــي
واستلم الترافع المحامي فرج الغول في القضية، التي نسبت لشمعة ياسين، 

لمشــاركة فــي تهمــة مســؤولية قيــادة حمــاس فــي منطقــة معســكر الشــاطئ وا
أحـد اإلخـوان عليـه، واإلفـراج  فالتأسيس بعد أن ثبتـت عليـه التهمـه بـاعترا
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شـــهرًا بـــدل تأجيـــل الجلســـة الن المحكمـــة ســـتكرر عليـــه  31عنـــه بصـــفقة  
. وعــالوة علــى االعتقــال اإلداري إلــى أكثــر مــن هــذه الفتــرة إذا تأجــل الحكــم

يـــــة ذلـــــك لقـــــد عمـــــل شـــــمعة فـــــي داخـــــل الســـــجن علـــــى إعـــــداد منـــــاهج الترب
لتــدريس جلســات وعقــد  ،البــرامج الثقافيــةو  الجانــب الروحــيمــن  ،اإلســالمية

علـى  ركزت ة يدويةدفاتر مكتوب هيو  المعتقلين، الكتب الموجودة بين أيدي
مـن  دراسة النفاق والجانب األمني لألخوة والتحذير بأساليب الوعي األمنـي

نواقص من الحاجات و أساليب الخداع الصهيوني في التحقيق، واستكمال ال
ال بحيـــث  اإلنســـان، قـــدراتورفـــع  المراهنـــة علـــى الصـــمودو خـــالل التجربـــة 

الجانــب األمنــي ه بانهيــاره بــالتحقيق وتعرضــه للتعــذيب، فإيمانــ مــنتضــعف 
االحـــتالل فـــي اإليقـــاع مـــن عمليـــة التعـــرف علـــى األســـاليب  تثقيفيهـــتم بـــال

لحركــة المواهــب والخبــرات التــي تحولــت لمنحــة فــي ا بــالمعتقلين، وســخرت
واأل سس. ومن تجاربه أيضا فـي حيـاة السـجن حينمـا اعتقـل  بالبناء للقواعد

عودتــه إلــى  طريــقفــي للمــرة الثانيــة فــي ســجن النقــب لمــدة ثالثــة شــهور 
 2كـانون  –ديسـمبر  فـي شـهر بعد عودته مـن مخـيم مـرج الزهـورفلسطين 

فقـــد حكمـــت عليـــه المحكمـــة الصـــهيونية حقـــدًا ســـتة م. 1222مـــن عـــام  -
ي، يومـًا قضـاها فـي سـجن النقـب الصـحراو  13إداريًا، وخففت إلـى  شهور

بتهمـة قيــادة مخــيم مــرج الزهــور، ومواصـلة العمــل التربــوي. وبهــذا لــم ييــأس 
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شمعة من نضاله وتضحياته رغم كل الظالم القاسي الذي يحيط بـه وبهـذا  
  واصل العمل التربوي والدعوي بإرادة لم تلين وهمة عالية الجبين.

 والبالءلى الشدائد الصرب ع
مصـداقا  فعـل شـيء أو تركـه ابتغـاء وجـه اهلل نحـبس الـنفس عـالصبر هو 
ِِ   اْكتَِغاءَ اْكتَِغاءَ   َصيَُرواَصيَُروا  َوالَِّآينَ َوالَِّآينَ  :لقوله تعـالى ِِ َوْج ََ َ   َوأَقَىاُمواَوأَقَىاُموا  َبكَِهىمْ َبكَِهىمْ   َوْج ى ََ َ الصَّ ى   َوأَْنفَقُىواَوأَْنفَقُىوا  الصَّ

ىىا ىىاِممَّ ا  َبَزْقنَىىاُهمْ َبَزْقنَىىاُهمْ   ِممَّ ىىراً اَِ ىىراً نِيَىى ً   َِ ََ نِيَىى ً َوَع ََ ســلم والباعــث علــى تحقيــق الم ،[22: الرعــد]  َوَع
  .اإلخالص هلل تعالى لصفة الصبر هو

صـبغة حقيقـة هامـة جـدًا وهـي أن صـبغة األخـالق  وهـذا الـنص يشـير إلـى
تحـت رقابــة بشــرية حــين تغيــب  فالعبــد ال يفعلهـا ،ربانيـة و ليســت وضــعية

ـــت منهـــا ـــى كـــل حـــال ألن ،ينفل ـــل يفعلهـــا كـــل حـــين وعل ـــة ربانيـــةب  ،هـــا رقاب
الصــــابر كــــان شــــمعة مثــــااًل للمســــلم  قــــدل، و والباعــــث إرادة وجــــه اهلل تعــــالى

مـــّر فـــي حياتـــه  بهـــذا و ،اشـــتدتيتعـــالى علـــى بلـــواه مهمـــا  الـــذي الصـــبور
هـاجر محمـد حسـن شـمعة  األمر. بالكثير من المواقف التي ثبت فيها ذلك

وهو في الثالثة عشرة من عمره برفقة أهلـه ومـن تبقّـى ممـن نجـوا بأعجوبـة 
 م 1241فــي حــرب عـــام  ى غــزةمــن آالِت الحــرب والــدمار الصــهيونية إلــ

وعــاش ، مــرارة األلــم والجــوع والغربــةويــالت وعــانى كثيــرًا فــي رحلتــه وذاق 
بلدتــه التــي هجــر منهــا المجــدل، كــان  إلــىحياتــه كلهــا وهــو يتــوق للعــودة 
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، يتذكر معالمها وشوارعها ومسـاجدها جيـدًا، كـان كثيـر أهلهايحبها ويحب  
خذ أسـرته وأبنـاءه إليهـا ليـزرع حبهـا قبل االنتفاضة األولى، يأ إليهاالذهاب 

ي يـوم مـن األيـام فـي نفوسـهم، في قلوبهم، وليؤكد على حق العـودة إليهـا فـ
منـــذ أن بلـــ  ف ،لفتـــرة طويلـــة األرضيحـــتفظ بمفتـــاح بيتـــه القـــديم وكوشـــان و 

الثالثة عشرة من عمره وهو يدور في فلك المقاومة وركب الثّوار بأحاسيسه 
يعقـد العـزم علـى انتظـار يـوم الحرّيـة الـذي البــّد  بحّبـه وشـغفه وهـو ،وأفكـاره

. فظـــروف الحيـــاة تلـــك أن تشـــرق شمســـه بعـــد ظـــالم الليـــل الرهيـــب الـــدامس
ــم علمتــه وعــدم  ،الجــراح تحّمــل اآلالم و عودتــه و ،الصــبر والصــمود والحل

الجزع عند فراق األحّبة أو سـماع األنبـاء السـيئة وأخبـار ارتقـاء المناضـلين 
 ،شـــارك فـــي تشـــييع جنـــازاتهم بهـــذا الصـــددو  .وس األعلـــىإلـــى العـــال والفـــرد

مـع إيمانـه العميـق  ،والدعاء لهم بطلـب الرحمـة والمغفـرة والرضـوان مـن اهلل
يجدونه مــن سـ مـا و ،ينمبمـا سـيلقونه مـن الحفــاوة والترحـاب عنـد رّب العــال

 رغمالـ . وعلـىوّد وكرامة لدى الحور العين والصحب األكرمين والصالحين
 ،فراق وآالم الحسرة على فقـدهم ورحـيلهم بتلـك السـرعة الخاطفـةلوعة ال من

تقبــيلهم وبــّث لــواعج ومكنونــات و  ،والشــعور الجــارف بالوجــد واالشــتياق لهــم
يعلــم تمــام العلــم  إال أنــه ،الحــّب الــدافئ والعميــق ألرواحهــم العفيفــة الطــاهرة

 بأّنــه القـــدر ويجــب أن نرضـــى بــه دون أن نتضـــّجر أو نتــذّمر فـــالخير كـــلّ 
  الرحيم. الخير في قدر اهلل وحكمه العادل و
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تتركــــــــــه و لــــــــــم  ،عنــــــــــد هــــــــــذا الحــــــــــد ة أبــــــــــي الحســــــــــنلــــــــــم تقــــــــــف معانــــــــــا 
فقـــــــــــد  وعلــــــــــى إثـــــــــــر ذلــــــــــك ،ال النفـــــــــــوس الحاقــــــــــدة و ،األيــــــــــدي اآلثمــــــــــة

كمــــــــــا لوحــــــــــق وطــــــــــورد  ،اعت قــــــــــل ألكثــــــــــر مــــــــــن مــــــــــرة اعتقــــــــــااًل إدارّيــــــــــاً 
ــــــــــل فــــــــــي ســــــــــجن غــــــــــزة المركــــــــــزّي خــــــــــالل الضــــــــــربات الموجعــــــــــة  واعتق

ك لـــــــــــذ كـــــــــــل وكـــــــــــان يتلقـــــــــــى حمـــــــــــاس. ضـــــــــــت لهـــــــــــا حركـــــــــــةالتـــــــــــي تعرّ 
بصــــــــبر  وثبــــــــات  شــــــــديدين ويعــــــــود لــــــــذات الكــــــــّرة وبــــــــنفس القــــــــوة والعــــــــزم 

و  األخـــــــــــواتتقــــــــــول إحـــــــــــدى  و زيــــــــــادة علـــــــــــى ذلــــــــــك تحـــــــــــد  وصـــــــــــمود.
 كانـــــــــت تعمـــــــــل مـــــــــديرة إلحـــــــــدى لريـــــــــاض أطفـــــــــال المجمـــــــــع اإلســـــــــالمي

هــــــــو شــــــــيخ  قـــــــــد  و ،: فــــــــي إحــــــــدى المــــــــّرات شــــــــعرت باإلشــــــــفاق عليــــــــه
ــــــــك حتمــــــــًا إرهــــــــاق  و ،مــــــــن عمــــــــره بســــــــنوات تخّطــــــــى الســــــــبعين ــــــــي ذل ف

فكـــــــــــره فطلبـــــــــــت منـــــــــــه برجـــــــــــاء االبنـــــــــــة البـــــــــــاّرة بوالـــــــــــدها أن  لجســـــــــــده و
ّي وقــــــــت آخــــــــر أليؤّجــــــــل مــــــــا تبّقــــــــى لديــــــــه مــــــــن العمــــــــل إلــــــــى الغــــــــد أو 

مــــــــــن عنــــــــــاء  ،قلــــــــــيالً كــــــــــان  ولــــــــــو أخــــــــــذ قســــــــــطا مــــــــــن الراحــــــــــةحتــــــــــى ي
 أبــــــــــى وفمــــــــــا منــــــــــه إال أنــــــــــه  ،العمــــــــــل والجهــــــــــد الشــــــــــاّق الــــــــــذي يبذلــــــــــه

ــــــــك قــــــــال ــــــــ ذل ــــــــرفض  ؤهبأســــــــلوب مل ــــــــه ي ــــــــى ال يشــــــــعرني بأّن ــــــــان حت الحن
   (54) قلياًل وأنهى ما لدي. –فكرتي ورأيي 

                                                           

التابعة  بمنطقة الشجاعية مديرة روضة اإلصالح نجاح البطنيجي ةاألستاذ مقابلة مع (54)
  .للمجمع اإلسالمي
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ـــــــــًة   ـــــــــى مـــــــــرج الزهـــــــــور محن ـــــــــة ومـــــــــرارة اإلبعـــــــــاد إل وكانـــــــــت أيضـــــــــًا تجرب
واســـــــــتعذب المعانـــــــــاَة فيهـــــــــا مـــــــــن أجـــــــــل  ،أخـــــــــرى تكّبـــــــــد شـــــــــمعة آالمهـــــــــا

وقــــــــــد أعيــــــــــد اعتقــــــــــال القيــــــــــادي محمــــــــــد شــــــــــمعة مــــــــــرًة  ،دينــــــــــه ووطنــــــــــه
ن النقــــــــب لمــــــــدة ثــــــــالث شــــــــهور، فــــــــي طريــــــــق عودتــــــــه ثانيــــــــة فــــــــي ســــــــج

إلــــــــــــى فلســــــــــــطين بعــــــــــــد عودتــــــــــــه مــــــــــــن مخــــــــــــيم مــــــــــــرج الزهــــــــــــور عــــــــــــام 
ـــــــــــــرارة نفســـــــــــــه وصـــــــــــــموده  ،1222 ـــــــــــــر مـــــــــــــن ق ـــــــــــــم يغي ـــــــــــــك ل وكـــــــــــــل ذل

 فـــــــــنعم الرجــــــــــل الصــــــــــبور علـــــــــى المحــــــــــن والشــــــــــدائد .وشـــــــــجاعته شــــــــــيئاً 
ــــــــــــد  ــــــــــــي وصــــــــــــفه حينمــــــــــــا نصــــــــــــدح بهــــــــــــا : "عن ــــــــــــة ف وصــــــــــــدقت المقول

عة أكثـــــــــر المعـــــــــادة و كـــــــــان شـــــــــم ،المحـــــــــن تعـــــــــرف معـــــــــادن الرجـــــــــال "
ــــــــــــــدة الســــــــــــــيما الصــــــــــــــبر علــــــــــــــى  ــــــــــــــي ســــــــــــــماته الحمي ــــــــــــــا ف ــــــــــــــوة وبريق ق

  الصعاب.
 العدل واإلخالص  

وعنصـر مهـم فـي  ،ساسـيةومـن أركانـه األ ،العدل من مقومات نظام الحكـم
و إذ  حيــث ترتكــز عليــه كــل مفــاهيم الرخــاء و الســعادة.االجتماعيــة  الحيــاة

يَىىا أَيَُّهىا الَّىىِآيَن اَمنُىىوا ُ ونُىىوا يَىىا أَيَُّهىا الَّىىِآيَن اَمنُىىوا ُ ونُىىوا   فـي كتابـه العزيــز فقـال : أمـر اهلل تعـالى بــه

ْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أاَلَّ نَْ ِدلُوا اْعىِدلُوا  َُ ِ ُشَهَداَء كِاْلقِْسِط َواَل يَْجِرَمنَّ اِميَن ِاَّ ْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أاَلَّ نَْ ِدلُوا اْعىِدلُوا قَوَّ َُ ِ ُشَهَداَء كِاْلقِْسِط َواَل يَْجِرَمنَّ اِميَن ِاَّ قَوَّ

َ َخيِيٌر كَِما نَْ َملُونَ  َ إِنَّ َّللاَّ َ َخيِيٌر كَِما نَْ َملُونَ ُهَو أَْقَرُ  لِلتَّْقَوى َوانَّقُوا َّللاَّ َ إِنَّ َّللاَّ   [1]المائدة:  ُهَو أَْقَرُ  لِلتَّْقَوى َوانَّقُوا َّللاَّ
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َوَمىىا َوَمىىا   زفــي كتابــه العزيــ قــال تعــالى، فقــد هــو حقيقــة الــديناإلخــالص ف أمـا 

 َ َ أُِمُروا إاِلَّ لِيَْ يُُدوا َّللاَّ   [5: البينة]   ُمْخلِِصيَن لَُِ الَدينَ ُمْخلِِصيَن لَُِ الَدينَ   أُِمُروا إاِلَّ لِيَْ يُُدوا َّللاَّ
األنبيــاء أجمعــين وطلــب  فــاإلخالص شــرط فــي ديــن اإلســالم وهــو ديــن 

لق. اإلخالص في جميع الشرائع دليل على عظم منزلة هذا   الخ 
ـــــــــــد كـــــــــــان الشـــــــــــيخ رحمـــــــــــه اهلل مخلصـــــــــــًا فـــــــــــي كـــــــــــّل ل فـــــــــــي أعمالـــــــــــه ق
ــــــــكو  ،تصــــــــرفاتهو  ــــــــه جليــــــــاً  بــــــــدا ذل ــــــــه مــــــــع النــــــــاس وعائلت و  ،فــــــــي تعامل

كـــــــــــــان رجـــــــــــــاًل ال تغـــــــــــــّره ف .خـــــــــــــالل مســـــــــــــيرته الحركيـــــــــــــة مـــــــــــــن حتـــــــــــــى
وال يجـــــــــذب عينيـــــــــه بريـــــــــق  ،المناصـــــــــب مهمـــــــــا تعـــــــــّددت وعـــــــــال شـــــــــأنها

بــــــــل كــــــــان أهــــــــون شــــــــيء عنــــــــده هــــــــو  ،المــــــــال أو الجــــــــاه أو الســــــــلطان
ـــــــــــرخيصالثـــــــــــ ـــــــــــف ال ـــــــــــدنيا ومتاعهـــــــــــا الزائ ـــــــــــذات ال ـــــــــــم يكـــــــــــن  ،راء ومل فل

يتعامـــــــل  فكـــــــان وعلـــــــى صـــــــعيد التعامـــــــل مـــــــع النـــــــاس .يلقـــــــي لهـــــــا بـــــــاالً 
 ،كالخـــــــــــــّل للخـــــــــــــّل بتقاســـــــــــــم المشـــــــــــــاعر واألحاســـــــــــــيس فيمـــــــــــــا بينهمـــــــــــــا

واأل خــــــــــــــّوة  ،الحــــــــــــــّب والــــــــــــــودّ  وتربطــــــــــــــه بــــــــــــــه العالقــــــــــــــات الحميمّيــــــــــــــة و
" " وســـــــــلم فيمتثـــــــــل بـــــــــذلك قـــــــــول الرســـــــــول "صـــــــــلى اهلل عليـــــــــه ،الصـــــــــادقة

ِِ   يُِحىىىى َّ يُِحىىىى َّ   َحتَّىىىىىَحتَّىىىىى  أََحىىىىُدُ ْم أََحىىىىُدُ ْم   يُىىىىْنِمنُ يُىىىىْنِمنُ   الَ الَ  ِِ ِِلَِخيىىىى ِِ " أخرجىىىىِ   يُِحىىىى ُّ يُِحىىىى ُّ   َمىىىىاَمىىىىا  ِِلَِخيىىىى ِِ " أخرجىىىىِ لِنَْفِسىىىى لِنَْفِسىىىى

  اليخابياليخابي

البطنيجـــــــــي نجـــــــــاح  األســـــــــتاذةوفـــــــــي أحـــــــــد المهرجانـــــــــات بينمـــــــــا كانـــــــــت 
) مــــــــــديرة روضــــــــــة اإلصــــــــــالح بمنطقــــــــــة الشــــــــــجاعية التابعــــــــــة للمجمــــــــــع 

( تعـــــــــــــــّد وتضـــــــــــــــع اللمســـــــــــــــات األخيـــــــــــــــرة علـــــــــــــــى بـــــــــــــــرامج اإلســـــــــــــــالمي
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ــــــــال   ــــــــب منهــــــــا الشــــــــيخ أحاالحتف ــــــــول أحــــــــد المســــــــؤولين فــــــــي مــــــــطل د دل
وكـــــــــان يحضـــــــــر البروفـــــــــة النهائيـــــــــة برفقـــــــــة الشـــــــــيخ أبـــــــــي  –المجّمـــــــــع 

 بإدخال فقرة ألعاب الكاراتيه. –حسن 
وبعـــــــــــد أن تـــــــــــّم االنتهـــــــــــاء مـــــــــــن إعـــــــــــداد وتنســـــــــــيق البرنـــــــــــامج واكتمـــــــــــال 

ـــــــــــــه ـــــــــــــك أن  ،فقرات رفضـــــــــــــت المـــــــــــــديرة المســـــــــــــؤولة ألّن مـــــــــــــن شـــــــــــــأن ذل
فقــــــــــــرات والتــــــــــــي اســــــــــــتغرق إعــــــــــــدادها فــــــــــــي نظــــــــــــام ال يحــــــــــــدث إرباكــــــــــــاً 

ــــــــت والجهــــــــد المضــــــــني ــــــــر مــــــــن الوق ــــــــب الشــــــــيخ أحمــــــــد مــــــــن  ،الكثي فطل
قنــــــــــاع  الشــــــــــيخ أبــــــــــي حســــــــــن وبصــــــــــفته المســــــــــئول األعلــــــــــى التــــــــــّدخل وا 

إاّل أّن األخيـــــــــر لـــــــــم يحـــــــــّرك ســـــــــاكنًا والتـــــــــزم  ،المـــــــــديرة بصـــــــــواب فكرتـــــــــه
ـــــــــف المـــــــــديرة وهـــــــــي المســـــــــئولة المباشـــــــــرة  ،الصـــــــــمت ـــــــــدعم بـــــــــذلك موق ف

 ،اد إليهـــــــــــا األمـــــــــــر فـــــــــــي أن تـــــــــــرفض أو تقبـــــــــــلوأعـــــــــــ ،عـــــــــــن البرنـــــــــــامج
ـــــــــة حقوقهـــــــــاواعتبـــــــــر  ـــــــــه  ،هـــــــــذا مـــــــــن جمل ـــــــــيس مـــــــــن واجب ـــــــــا هـــــــــو فل أّم

ــــــــدّخل أو الضــــــــغط عليهــــــــا فــــــــي عمــــــــل هــــــــي المســــــــئولة عنــــــــه أمــــــــام  الت
 (55) الجميع.

                                                           

نجاح البطنيجي مديرة روضة اإلصالح بمنطقة الشجاعية التابعة  ةمقابلة مع األستاذ (55)
 للمجمع اإلسالمي.



 

020 

 

 مشعة تنري فلسطني

لقـــــــــد أثبـــــــــت بموقفـــــــــه هـــــــــذا قّمـــــــــة االمتثـــــــــال للعدالـــــــــة والحرّيـــــــــة والنظـــــــــام  
ــــــــــــــادون بــــــــــــــنظم  ــــــــــــــذين ين ــــــــــــــك ال ــــــــــــــذي ال يفقهــــــــــــــه أولئ ــــــــــــــديمقراطي وال ال
ـــــــــــة وســـــــــــبل  الديمقراطيـــــــــــة وال يفّرقـــــــــــون بينهـــــــــــا وبـــــــــــين الـــــــــــنظم الدكتاتورّي

 .االستعباد والهيمنة على حقوق اآلخرين
ـــــــــه ـــــــــه ومســـــــــاواته فـــــــــي أعمال  ،ولعـــــــــّل مـــــــــن أهـــــــــم مـــــــــا يـــــــــذكر عـــــــــن عدل
 ،وقفتــــــــــه الخالــــــــــدة فــــــــــي مســــــــــاندة المــــــــــرأة واالهتمــــــــــام بالعمــــــــــل النســــــــــائيّ 

ـــــــــــــالمجمع  ـــــــــــــرة العمـــــــــــــل النســـــــــــــائي ب ـــــــــــــي إنشـــــــــــــاء دائ حيـــــــــــــث ســـــــــــــاهم ف
وقـــــــــــــــّدم لهـــــــــــــــا جميـــــــــــــــع المعونـــــــــــــــات والوســـــــــــــــائل التـــــــــــــــي  ،يّ اإلســـــــــــــــالم

واســـــــــــتمرار نهوضـــــــــــها  ،ســـــــــــاعدت علـــــــــــى ارتفـــــــــــاع بنيانهـــــــــــا وشـــــــــــموخها
تقــــــــــديم برامجهــــــــــا وأعمالهــــــــــا المتنّوعــــــــــة والتــــــــــي تخــــــــــدم  ونجاحهــــــــــا فــــــــــي

  الشرائح الكثيرة في المجتمع الفلسطينّي.
ــــــــــه أمــــــــــر  ــــــــــال ب ــــــــــرحمن واالمتث اإلخــــــــــالص ســــــــــمة الســــــــــاعين لرضــــــــــا ال

وبهـــــــــذا كانـــــــــت حيـــــــــاة شـــــــــمعة رحمـــــــــة  ،ســـــــــانقلمـــــــــا يتبعـــــــــه ســـــــــلوك اإلن
و إخالصـــــــــــــا فــــــــــــــي ســــــــــــــبيله  ،اهلل عليـــــــــــــه حبــــــــــــــا هلل وطمعـــــــــــــا برضــــــــــــــاه

ـــــــــــنهج ر  ـــــــــــرا وصـــــــــــفة، وامتثـــــــــــاال ل ـــــــــــوال و عمـــــــــــال و تقري ومـــــــــــن ســـــــــــوله ق
خالصــــــــه أنــــــــه لــــــــم يســــــــَع لتوظيــــــــف أحــــــــد مــــــــن أبنــــــــاءه  عــــــــدل الشــــــــيخ وا 

مــــــــــــــن مؤسســــــــــــــات الحركــــــــــــــة، تاركــــــــــــــًا االجتهــــــــــــــاد بالبحــــــــــــــث  أي  فــــــــــــــي 
مثــــــــال ذلــــــــك :  توصــــــــية ألحــــــــد ( حســــــــب مهــــــــاراتهم ) لــــــــم يتــــــــدخل فــــــــي
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ابنـــــــــــــه حســـــــــــــن األكبـــــــــــــر أنهـــــــــــــى تعليمـــــــــــــه فـــــــــــــي تخصـــــــــــــص هندســـــــــــــة  
ماجســــــــــــتير، وجــــــــــــاء مــــــــــــن أمريكــــــــــــا  –أجهــــــــــــزة اتصــــــــــــاالت  -شــــــــــــبكات

بهــــــــــــــدف االســــــــــــــتقرار والتوظيـــــــــــــــف فــــــــــــــي الجامعـــــــــــــــة ويحتــــــــــــــاج إلـــــــــــــــى 
مســــــــاعده مــــــــن والــــــــده ألن لهجتــــــــه ثقيلــــــــة بحكــــــــم غربتــــــــه، فــــــــرفض أبــــــــو 

مــــــــــــن الحســــــــــــن أن يقــــــــــــف معــــــــــــه أو أن يتصــــــــــــل بالمختصــــــــــــين بــــــــــــرغم 
ـــــــي  ـــــــى دب ـــــــه وســـــــافر إل ـــــــتم قبول ـــــــم ي ـــــــاء الجامعـــــــة، ول ـــــــي أمن عضـــــــويته ف

    .بجنسية أمريكية واستقر هناك
 حب العلم  

 إال وهـــو ملـــزم بالتعبـــد إنســـان، ومـــا مـــن الحقـــائقالعلـــم طريـــق لمعرفـــة إن 
العلم، فـالعلم من أجل الوصول لها وال يتأتى ذلـك إال بـ ةالصحيح ةالطريقب

 هــو ســمة  أساســية  و  ع جوانــب شخصــيتهفــي جميــســبيل اإلنســان للتكامــل 
لـدى القائـد  يتواجـدو  ،ديناميكيـة تدفعـه لبنـاء ذاتـه ومحيطـهه عنـدللقائد تولد 

الدافعيـــة لتوجيـــه األمـــة ومعرفـــة مـــا لهـــا ومـــا  ،الحـــق المكـــّرم بـــالعلم المســـلم
  عليها من حقوق وواجبات.

 الشــــيخ محمـــد شــــمعة فــــي حّبـــه وتلقيــــه للعلــــم ومختلـــف الثقافــــات منــــذ نبـــ 
ورغــــم أنــــه لــــم يتــــرك وراءه األثــــر الثقــــافي الكبيــــر ولــــم يصــــل إلــــى  .صــــغره

نشــــأته فــــي حضــــن فمنــــذ بدايــــة  ،درجــــات عاليــــة مــــن الشــــهادات الجامعيــــة
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لــم يمنعــه الحرمــان والتهجيــر فــي بدايــة  و ،رجــاًل مثقفــًا وواعيــاً  بــدا اإلخــوان 
السادس في الصف حياته من إصراره على مواصلة تعليمه، فأكمل تعليمه 

المرحلــة اإلعداديــة فــي مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــين مــن ثــم و  ،البتــدائيا
وكـــان دائــــم  ،بعـــدها دراســـته الثانويـــة واصـــل و ،الفلســـطينيين بقطـــاع غـــزة

االطـــالع علـــى كتـــب اإلخـــوان عـــن طريـــق معرفتـــه باألســـتاذ الشـــيخ محمـــد 
حـــرص علـــى قـــراءة  و ،معلمـــًا فـــي مــدارس الحكومـــة عمـــلالغرابلــي والـــذي 

 من أجل و ،لتداولهاآلية حينها واتبع  ،وخاصة كتب سيد قطب همإصدارات
كـــان الشـــيخ  ؛ ال يـــتم االلتفـــات إلـــى مـــا فـــي هـــذه الكتـــب مـــن ثقافـــة فكريـــةأ

ينزع الغـالف الخـارجي للكتـاب ويضـع محمد الغرابلي أحد قيادات اإلخوان 
شـمعة يأخـذ الكتـب ويقـوم  و بـدوره كـان ،عليه غالف آخر لغـرض التمويـه

 أصــبحو  .اءة مستفيضــة متوســعًا فــي الجوانــب الدعويــة والفقهيــةبقراتهــا قــر 
 فضال عن تفوقه و رجاحته. وعالوة علـى ذلـك، لقـد ،نابغًا في تلّقي العلوم

وثّقفتـه الروايـات والقصـص الواقعيـة  ،علمته الحياة أكثـر ممـا علمتـه الكتـب
بس والتي نقلها إلى مسـامعه األهـل واألقـارب والمعـارف كحقـائق ثابتـة ال لـ

الواقـــع المريـــر الـــذي مـــن مـــا شـــاهدت عينـــاه إضـــافة إلـــى ،فيهـــا وال غموض
يعيشه أبناء  شعبه المغلوب على أمره وهو يصارع ما رمت به األقدار مـن 

ـــال الشـــامخة ـــتالَءات تكـــاد ال تحتملهـــا الجب ـــل ت ،اب ـــت تحـــت ضـــرباتها ب تفّت
 . الصخور الصماء
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 تحمل املسؤولية وروح املبادرة  
مـــن أهـــم الـــدعائم الرئيســـية التـــي ترتكـــز عليهـــا تلبيـــة  ةإن تحمـــل المســـؤولي

ىا  َولَتُْسىََلُنَّ َولَتُْسىََلُنَّ  قـال اهلل تعـالى. احتياجات األمة من نجاح وتفـوق ونصـر ىاَعمَّ   َعمَّ

   [23: النحل] نَْ َملُونَ نَْ َملُونَ   ُ ْنتُمْ ُ ْنتُمْ 
وحكمــه وعملــه. فبقــدر االلتــزام بهــا تكــون درجــة نجــاح المســئول فــي إدارتــه 

شـجاع شـخص عـبء ال يتحملـه إال و حمل ليس بالسهل وال باليسـير، فهي 
 وطن.و شعب و مسئولية دين بإداري حكيم 

بتربيـــة الطـــالب  وأيضـــابالشـــباب والنســـاء  شـــمعة مهتمـــا لشـــيخاكـــان  كـــذلك
كونهم الفئة األهم في المجتمع متطلعا نحـو إعـداد جيـل واألطفال  الصغار

ذكر أن أحـد األشــخاص ي ـوبهــذا  .واعـي قـادر علــى إدراك متطلبـات عصـره
الشـيخ كنـت فـي  يـا سـيدي : " شـمعة وقـال لـه ئلة الشـوا جـاء للشـيخمن عا

 حــوافز لألطفــال حتــىبعــض الرحلــة فــي الغــرب ورأيــت الكنيســة يقومــون 
ممتازة ولكنها تحتـاج إلـى  ةفكر "  : فقال له الشيخ ،" يحضروا صالة األحد

الرجـل علـى الشـيخ أن يتبـرع بتـوفير مـال للجـوائز  فعرض ذلـك ." إمكانات
 .لعدة أشهر ما يكفي

مــاذا يقــدم لألطفــال مــن حــوافز وأخيــرا اهتــدى إلــى أن  وبــدأ الشــيخ يفكــر
بــدأ يقـدم لهــم  وبالفعـل .علـيهم الســالمأفضـل شـيء هــو قصـص الصــحابة 
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 12تلـــك القصـــص ويناقشـــهم بهـــا مـــن خـــالل أســـئلة وبـــدأ مشـــروعه هـــذا بــــ  
    .طفال 522-422أن وصل إلى  طفال إلى

تحمــل شــمعة المســئولية  اإلســالمية لحركــةمرحلــة العمــل المؤسســاتي ل فــي
الشـباب والطـالب تسـتوعبهم  أن رأىفعلى الصعيد الرياضـي وبعـد ، الكبيرة
 .رياضية وفرق إسالمية ينواد أوجد النوادي
كونها من  ،روح المبادرة أهم السمات التي يجب أن يتحلى بها القائدمن 

بها و ، و بيان قيمتهأحد الدعائم األساسية التي يرتكز عليها نجاح العمل 
 المبادر.  ي عرف

 ،شمعة انه كان كما اسمه يذوب من أجل فلسطينالشيخ  لقد ذاع عن
مقداما ومضحيا وراغبا في الفعل والتضحية من أجل عيون  فكان رجل

أشرقت مبادرات محمد شمعة في شتى المجاالت في  وبهذا الوطن.
ى ذلك إخوانه وممن مواقف مشّرفة من محطات حياته الكريمة. و شهد عل

ه و و رفاق هطالبعائلته و أقاربه و  عمره من سنين اتعايشوه لحظ
 إخوانه و كل من مشى معه في دربه. 

خلف الكاميرا و  ثنه لم يلهإد. يوسف رزقة عن أبي الحسن  يقول
كان رجال بل األضواء ليكون هدفه فقط إعالما أمام الناس. فحسب، 

روحه األلفة  تمألبتعد عن الضجيج، يميل إلى الصمت وي لظلا خفيف
 . والمحبة إلخوانه، كان حاكما مصلحا وخطيبا سباقا في نشر الدعوة
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ومما يدل على ِعظم تحمله للمسؤولية وجمال ريادته حينما كان يتجمع  
شباب المسجد لالستماع لخطبه التي تنم عن رجاحة فكره الذي نهل من 

 س علومهم كالبنا والغزالي. فكر السابقين في كتبهم ومؤلفاتهم ودرو 
اتسمت حياة الشيخ الدعوية وخاصة المرحلة األولى بالمبادرة الحقيقية 

لملم الصفوف وأعاد فلشخصه حيث كان يتنقل كثيرا مكان إلى مكان 
و العقد المفروط كما كان، و بذل قصارى جهده في التضحية و الوفاء. 

ا غاب خطيب الجمعة من أبرز المواقف الحية الشاهدة على ذلك حينم
وخطب الجمعة بدله ومن يومها شمعة فقام  ،يوما عن المسجد الشمالي

أصبح خطيبا للمسجد. إضافة إلى تحركه وتنقله الدائم من غزة إلى 
  .خانيونس و رفح إللقاء الدروس والخطب

بعد بدايات نشأة الفكر اإلسالمي ودعوة اإلخوان انتقل العمل الدعوي إلى 
تمثلت ببداية انتشار الفكر اإلسالمي بالقطاع كثمرة حسنة مرحلة جديدة 

ط امن ثمار الخير الذي قاده الشيخ ياسين واإلخوان عموما. امتد نش
الشيخ شمعة في تلك الفترة في مسجد العباس ليشمل طباعة تفسير من 

 صفحة وتوزيعه 32-22ظالل القرآن لسيد قطب في أجزاء صغيرة من 
 سيد ا بسنة أو سنين قد اعدم مؤلفه الشيخعلى المصلين وكان قبله

 غزة وحينما أراد الشيخ شراء نسخة من الظالل لم يجدها في ،قطب
فأرسل لشرائها من القدس. وقام بعدها بإنشاء مكتبة بمسجد العباس بعد 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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كانت به مكتبة وهذا المركز قريب حيث  ،افتتاح مركز النور للتبشير 
يا أهل الخير " :الشيخ في إحدى خطبه فقال من مسجد العباس.المكان 

نهاجم هذا الفكر  خر وال يكفي أنعلى مقربة من هذا المسجد ينشر فكر آ
  (56)". بل يجب علينا أن نقوم بعمل يالقي إقباال من الشباب واألطفال

أن يحضر من عنده كتابا أو كتابين زيادة ليتبرع بها لتشكيل نواة  واقترح
 العديد من الكتب والمستلزمات فتم تشكيلوبالفعل تم جمع وترتيب  مكتبة

ومن اإلنجازات  .لنشاطه جد واستغلهانواة مكتبة إسالمية في المس
لم يكن ف ،النسائي والعمل النشاط نواة سيأسالعظيمة ما ابتكره الشيخ من ت

مصلى للنساء فاستغلت المكتبة بالفعل لتداول  به غزة في أي مسجد في
النسائي وهكذا أصبح في السنوات  بين الشباب وانطالق النشاطالكتب 

بعدما لم يكن موجودا في  غزة التي تلت ذلك الكتاب أربح تجارة في
نساء أما بالنسبة للعمل النسائي فأصبح يقوم بتدريس ال .المكاتب

عطائهن محاضرات في شتى المجاالت.   وا 
مما ينم عن روح مبادرة شمعة الدعوية ما صرح به ابنه وليد حينما قال: 
"كان يشجعنا نحن أوالده ومن ثم أحفاده على حفظ القرآن الكريم، فيكافئ 

وظلت تلك الخصلة به آلخر من يحفظه بجائزة، كما كان يسعد بتفوقهم، 

                                                           
(55)

 
 أحد خطب الشيخ شمعة رحمه هللا 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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فاده الذين تخرج منهم خمسة حفاظ للقرآن الكريم حياته، حيث امتدت ألح 
 ،ويفخر بذلك، كان رحمه اهلل يوقظ أوالدهكاماًل في مخيمات تاج الوقار 

وكان يعد لهم  ،وأحفاده لصالة الفجر، ويحثهم على الدراسة في هذا الوقت
طعام الفطور بنفسه، كان قليل النوم كثير العمل، يسترق الدقائق القليلة 

حين كنا نتعجب من هذا ًا من الراحة بين االجتماع واآلخر، و لينال قسط
 (57)النوم القليل يقول لنا : " الواجبات أكثر من األوقات! ". 

 الرؤية الثاقبة:  
 محمود البارودي: لقد قال الشاعر 
 وفي الدار  رق جمة و منافع    إنما العمر فرصةفيا  وم ابوا 

 (58)ل ا، في األر  واسعوذل  ف    فكي  ترون الذل دار إ امة
ومن ِحكم الزمان، أنه ال يجد قيمة للحياة إال من شمر ساعديه نحو 

تميز بها القائد يالرؤية الثاقبة من أهم الصفات التي  عداآلخرة؛ وبهذا ت  
عرف معنى الحياة وقيمتها وخاض  فبها ،لسعة أفقه وسالمة بصيرته

 بيل العزة و الرفعة. في س مبتغاهلوصل  حتىتجاربها مرونة وسالسة 

                                                           

 رحمه اهلل( يح  أحد أوالده عن حياة والده )ابنه وليد شمعة(تصر57)
 ديوان الشاعر محمود سامي البارودي (58)
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هكذا قضى حياته القائد محمد حسن شمعة في درب حياة مثلى من أجل  
الحياة المثلى. كل ذلك لرؤيته بعيدة المدى عن واقع الحياة وطبيعة 

  الزمان. فكان ال يعمل إال ويعلم أن جزاءه من جنس عمله.
 النساء إلى بيت عزاء الشيخ المرحوم وتحدثت عن كرمه إحدىحضرت 

نفاقه عليها وأخبرت الحضور أنها كانت دائما وبشكل مستمر تحضر  وا 
أنه لم يغلق حيث  إلى بيت الشيخ لتأخذ ما يعينها على مصاريف الحياة

 (59) .واحدة الباب في وجهها أو يعبس ولو لمرة
كانت هذا السمة التي أدركها شمعة قبل الممات دليل سعة أفقه بعيد 

بعد حين والسيرة الطيبة يبقى أصلها ثابت المدى أن الخير ي ذكر ولو 
كان كثير اإلنفاق ف ،له باعا عرف عنه بأنوفرعها في السماء. حيث 

 هم ويسأل عنكان يخرج في الليل ويتفقد حينماعلى المرابطين 
الشيخ داعيا في النهار  قضى حياتهواحتياجاتهم وما ينقصهم. وهكذا 

 اد الخير يوم الحساب. بحص منهإيمانا  ومرابطا ومنفقاً  بالليل
ُمبَ »»من قول النبي صلى اهلل عليه وسلم انطالقاً  ُمبَ نَيَسُّ ِِ   فِيفِي  نَيَسُّ ِِ َوْج   لَبَ لَبَ   أَِخيبَ أَِخيبَ   َوْج

  أخرجِ الترمآي أخرجِ الترمآي ««  َصَدقَ ٌ َصَدقَ ٌ 

                                                           
 األخوات الالتي حضرن عزاء الشيخ ىحدشهادة إ( 59)
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فكل من نظر إليه وجده  .بالتطبيق الحي العملي لحديثاشمعة  تقلد 
ولم يعهد عليه يوم نظر في وجه أحد وكان عبوسًا حتى ولو حمل  مبتسماً 

 رضها الجبال. هموما ع
فلم يترك طريقًا من  ،الزاخرمدرسة في العطاء  هو القائد محمد شمعة،

طرق الخير إال وسلكه أو طريقًا من طرق العبادة التي تقربه من اهلل إال 
 هلل تعالى. اوكان له خطوات فيها على صعيد الدعوة والتقرب إلى 

اإلسالم هو  من فهمه أنانطالقا وعلى صعيد السياسة فقد بدأ تحركه 
الرسالة التي ينبغي أن تسود الحياة، هذه المنطلقات تمثل األسس التي 

 ذلك و يصرح به كما كان يبين ،يقيم عليها شمعة معالم عمله في التحرك
في خطبه وتوجيهاته واجتماعاته، وتلك المنطلقات هي األسس الصلبة 

مي، مؤثرًا في التي يقيم عليها تصوراته للسياسة والمسيرة والعمل اإلسال
 و ،والتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية ،كل ذلك المصلحة العامة

 بالجماهير وقواعد العمل اإلسالمي.  االلتصاق
وقد شهد على نظرته الثاقبة في المجال السياسي واعتماده على نهج 

 اإلخوان السابقين كثير ممن عايشوه عن قرب ودرسوا كالمه وأفكاره. 
فكانت  ،نظرته في وضح النهار مع أشعة الشمس الذهبيةأسد  انعكست 

 ،فكان األمل روحه  ،ثاقبة لكل شعاع آت و ماض في لحظات الزمان
 والسبيل الحق هو الدليل لنيل العزة في درب الزمان.  ،والجد والعمل بوحه
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 الحلم والتواضع   
فر فــــي القائــــد النــــاجح حتــــى االحلــــم مــــن الصــــفات التــــي ينبغــــي أن تتــــو إن 
فتنتظم األمـور وتكثـر طـرق الخيـر  ،ترعي النظر ويستهوي قلوب الرعيةيس

ِ لِْنَت لَُهىْم َولَىْو  قال اهلل عز وجل. فترسى قواعد الحكم ِ لِْنَت لَُهىْم َولَىْو فَيَِما َبْحَمٍ  ِمَن َّللاَّ فَيَِما َبْحَمٍ  ِمَن َّللاَّ

ىىتَْغفِْر لَُهىىْم  َْ ُْ َعىىْنُهْم َوا ىىوا ِمىىْن َحْولِىىَب فَىىاْع ُّْ ىىتَْغفِْر لَُهىىْم ُ ْنىىَت فَظاًىىا َيلِىىيقَ اْلقَْلىىِ  اَلْنفَ َْ ُْ َعىىْنُهْم َوا ىىوا ِمىىْن َحْولِىىَب فَىىاْع ُّْ ُ ْنىىَت فَظاًىىا َيلِىىيقَ اْلقَْلىىِ  اَلْنفَ

َ يُِحى ُّ اْلُمتَىَوَ لِينَ َوَشاِوْبهُ َوَشاِوْبهُ  ِ إِنَّ َّللاَّ ىْل َعلَىى َّللاَّ َ يُِحى ُّ اْلُمتَىَوَ لِينَ ْم فِي اِْلَْمِر فَإَِذا َعَزْمىَت فَتََو َّ ِ إِنَّ َّللاَّ ىْل َعلَىى َّللاَّ  ْم فِي اِْلَْمِر فَإَِذا َعَزْمىَت فَتََو َّ
  .[152]آل عمران: 

  إِنَّ إِنَّ " "   :اْلَقْيسِ  َعْبدِ  َأَشج   ِلأْلََشج    قال: قال رسول اهلل  عن ابن عباس و 

  أخرجِ مسلمأخرجِ مسلم  ""  نَا ُ نَا ُ َواِْلَ َواِْلَ   اْلِحْلُم اْلِحْلُم : : َّللاُ َّللاُ   يُِحيُُّهَمايُِحيُُّهَما  َخْصلَتَْينِ َخْصلَتَْينِ   فِيبَ فِيبَ 

وكما الحلم فـإن التواضـع مـن الصـفات التـي تجعـل المـرء يفـتح بابـه للنـاس 
كمـــا يفـــتح قلبـــه ألحبابـــه وجلســـائه، وبالتـــالي تتطلـــع إليـــه أعـــين المـــواطنين 
ويقصدون مجلسه دون خوف أو وجل ومن ثم يثبت حكمه وتطول وتعمر 

  َجنَاَحىىبَ َجنَاَحىىبَ   َواْخفِىى ْ َواْخفِىى ْ وقــد اكتســب ذلــك مــن قــول اهلل عــز وجــل:  (60) دولتــه،

  [215: الشعراء] اْلُمْنِمنِينَ اْلُمْنِمنِينَ   ِمنَ ِمنَ   انَّيََ بَ انَّيََ بَ   لَِمنِ لَِمنِ 
إنهما سجيتان متكاملتان في شخصية القائد شمعة، فقد كان متواضعا 
، على الصعيد المادي و المعنوي الروحي. عاش شمعة في بيت متواضع

ح لكل كان عظيًما، بابه مفتو  "بقوله أبو حلبية  وبرهن ذلك جاره محمد
                                                           

، دار البشائر 1م، ط1221كتاب صفات القائد الناجح، سليمان رصيف الدحدوح ، (60)
 .اإلسالمية
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 76قريب من بيته، فهو رجل كبير السن ) الناس، يؤمهم في مصلى 
في منطقة تعج بأصحاب  سنة(، يلتقي الناس يوميًّا، كان أبو الفقراء

 61 ."الحاجة
ع رف عنه  و ،ال يكادون يفارقون بيتهفمنزله عامرا بأهل حيه، كان  
أعانه من أن  إال ،أتاه سائاًل يوًما إغاثة الملهوف، وأنه لم يرد أحًداب

له أياد  بيضاء في من ذلك أيضا أن كان  و .بحل قريب هأو وعد ،يومه
اإلصالح بين الناس، وكذلك متابعة األسر المحتاجة من أبناء الشعب 

دوره في بناء ودعم فضال عن الفلسطيني وخاصة في شهر رمضان. 
ر حظي بالدو كما  .ماديا أو معنويا دوراالعديد من المساجد سواء كان 

بعض طلبة  ةفي مساعدة الجرحى وزيارتهم إلى جانب مساعد الكبير
 الجامعات وتقديم المنح لهم والقروض الجامعية لهم.
يأخذ يوم غداء على  ،وكان يتحسس أحوال الجيران ويجاملهم بمناسباتهم

حسابه في حالة وفاة أحد الجيران ويشارك في الجنازات، ويحسن للجيران 
يبقى مولد الكهرباء يعمل بعد  أنحد منهم، ويرفض أ إلىويرفض اإلساءة 

صالة العشاء ويأمر أهله بإطفائه خوفًا من إزعاج الجيران رغم أن الجميع 
  .لديه مولدات وتعمل طول الليل

                                                           

 المجلس التشريعي الفلسطيني.ة، النائب في أبو حلبي أحمدد.  (61)
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عمل الشيخ رحمه اهلل كرئيس لمجلس شورى إلى جانب  م1271في سنة  
ر من وقد اقترح جمع أكبر قد ،عدد من قيادات اإلخوان المسلمين

وتكثيف الدروس  ،التبرعات الستقطاب أكبر عدد من الشباب للمساجد
له  تتعرض وذلك لما؛ والحث على كتمان السر  ،الدعوية للشباب

يذا معظم حديث الشيخ على  ء. حيث تجملّ الجماعة من مضايقات وا 
كنوز جماعة اإلخوان المسلمين،  معنهم ه أنهم بوصفه لهمإنشاء الجيل 

كما أنه لم يتكبر  والتواضع في التعامل معهم.في تربيتهم  الحكمة اتبعف
حيث يوما عن مجالسة األطفال و االبتسام في وجوههم ومالطفتهم. 

الشيخ أيضًا مثاال يحتذى به في محبة الجيران وتقديم العون لهم  ا عتبر
مما  و عمال بسنة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم وبتعاليم ديننا الحنيف.

برز ذلك في مواقف يسرع فيها غيره  أيضا ما مه و أناتهيدل على حل
لم يترك شخصًا يراه غاضبًا إال ويذهب حيث كان الغضب بالتعامل معه 

  إليه ويبقى يتكلم معه حتى يزيح عنه العصبية والغضب ويعيده لرشده.
عند فيجيد االستماع إلخوانه  الذي سديدالرأي الصاحب بشمعة امتاز 

صاحب مسؤولية. وفي ذلك يقول رفيق دربه ك ثل دورهمتاتخاذ القرار ي
حماد الحسنات: " أكثر ما يثير إعجاب المرء بذلك القائد هو هدوؤه، 
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ن تكلم ال يتكلم إال في أمور دينية وأخالقية   وحكمته، فهو قليل الكالم وا 
  (62) وتبدو الحكمة في كالمه".

الفصائل وقد برزت أخالقه خالل الصراعات التي كانت تحدث بين 
تفويت  و ،التفاهمو  ،الفلسطينية المختلفة، فكان دائمًا في جانب اإلصالح

معروفا  ،و وحدة حتى يظل المجتمع الفلسطيني في إخوة ،الفرص
 طيبة. السيرة الو  ،حسنةالخالق باأل

لقد وقف األستاذ عبد الفتاح دخان على صفات الشيخ شمعة رحمه اهلل 
نذ انضمامه لإلخوان المسلمين بالقول: " بعد الدالة على الحلم والتواضع م

العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، تم التداعي واللقاء لترتيب أوضاع 
اإلخوان المسلمين في القطاع، ولم يكن األخ محمد شمعة ممن دعوا إلى 
هذا اللقاء، وبعد أن تم الترتيب ألمر اإلخوان في القطاع بحوالي سنتين، 

ألخ محمد شمعة بالهيئة اإلدارية لإلخوان في القطاع، التحق ا ،أو ثالثة
وبدأ يمارس دوره كخطيب في المسجد األبيض في الشاطئ، ومعروف أن 

ودور توجيهي، ودور أخالقي في تربية  ،إمام المسجد له دور تربوي
الشباب، وتوجيههم بسلوك الطريق السليم، ودعوة إمام المسجد تشمل 

في المسجد".  او في تاريخ حياته كان إمامفه ،الجميع صغارًا وكباراً 

                                                           

 ، أحد مؤسسين حركة حماس.الشيخ حماد الحسنات (62)
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قريبا منهم يلتمس وجودهم في كل  ،خطيبا حبيبا إلخوانه مضى أيامه 
دخان فيما يخص حلمه وأناته: "طالما أنه األستاذ  وقت. و قد قال أيضا

كان إمامًا لمسجد من أكبر مساجد الشاطئ، فالبد أنه امتلك أخالقًا 
إمامًا لهذا المسجد، وهو كما عرفته إنسانًا إسالمية طيبة تؤهله ألن يكون 

وال يميل إليه فكان مسالمًا في كل  هينًا لينًا، سهاًل، ال يحب العنف،
يبرز تواضعه في ، و  (63)".  الظروف، سواء كانت عصيبة أو مريحة

: " كنا نستغل فترات وجوده القليلة في البيت  ابنه وليد ما قالبيته م
وخير صديق ينصحنا،  ،، كان خير أبلنسأله عن أمورنا الخاصة

ويستمع لمشاكلنا بصبر  كبير، ويعالجها بحكمة بالغة من غير  ،ويوجهنا
كان رفيقًا بأهل بيته، وأهله، ورحمه، حيث كان دائم  .جزع أو تعنت

التواصل مع أخته الوحيدة في قطاع غزة، يقبل يدها كلما رآها، كان يعد 
حرص على ذلك، وال يقبل مساعدة من طعام الفطور ألهل بيته بنفسه، وي

 (64) أحد، كان يفعل ذلك وهو سعيد بما يقدمه ألهل بيته".
 الوسطية و االعتدال

                                                           

  مقابلة مع األستاذ عبد الفتاح دخان (63)
 وليد شمعة / ابن الشيخ رحمه هللا ( مقابلة مع 64)
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قــرر القــران الكــريم فقــد  الوســطية واالعتــدال. ،فــي الحكــم خيــر األمــورمــن  
َ ىىَآلَِب َجَ ْلنَىىاُ ْم َ ىىَآلَِب َجَ ْلنَىىاُ ْم  فــي كتابــه العزيـز قــال تعـالىفهـذه الفضــيلة ألمـة اإلســالم 

 ََ ََ أُمَّ ً َو ْم َشىِهيًداأُمَّ ً َو َُ ىوُل َعلَىْي َُ ىوَن الرَّ َُ َُونُوا ُشىَهَداَء َعلَىى النَّىاِو َويَ ْم َشىِهيًداطًا لِتَ َُ ىوُل َعلَىْي َُ ىوَن الرَّ َُ َُونُوا ُشىَهَداَء َعلَىى النَّىاِو َويَ     طًا لِتَ

 ســــرق قلــــوب النــــاس لحــــبتإن االلتــــزام بهــــذه الصــــفة الحميــــدة [ 143: البقــــرة]
، ومــن عمــل بهــا فــي قولــه و فعلــه وعملــه فقــد نــال فــوزا و شــرفا فــي القائــد

ول اهلل صــلى اهلل عليـــه قــال رســ ومــن الهـــدي النبــويمعــالي األمــور كلهــا. 
وســلم مـــا ورد عــن ابـــن مســعود رضـــي اهلل عنــه أن النبـــي صــلى اهلل عليـــه 

ثًا  قَالََهاقَالََها  اْلُمتَنَطَُ ونَ اْلُمتَنَطَُ ونَ   َهلَبَ َهلَبَ »»: :   وسلم قال ََ ثًاثَ ََ   أخرجِ مسلمأخرجِ مسلم  ««ثَ

انطالقا من فهم هذه السمة الحميدة تبرز قيمة الوسطية في حياة القائد 
جمع ما بين حب  ،سالميةاإل شمعة. ففي رحلة العمل المؤسساتي للحركة

الشباب رأى الدنيا وتضحية الدين، فعلى الصعيد الرياضي وبعد أن 
فكر بإيجاد نواد وفرق إسالمية وبدأت النواة  ،والطالب تستوعبهم النوادي

 إحضار كرة للشباب في المساجد وأصبح يستغل علىباألولى لفكرته تلك 
كما فكر في  .ذلك األمرسبيل المثال غرفة في المسجد الشمالي لتنفيذ 

 وبدأ م 1973 ذلك منذ العام إنشاء جمعية إسالمية وبدأ بالعمل من اجل
عداد لوائح قانونية بعد الذهاب في ذلك الوقت إلى ظافر الشوا  بعمل وا 
شارية وكذلك إلى قانونين وتم التوحيد االست ألنه كان مؤسس جمعية

 .الحصول على ترخيص بعد ثالث سنوات

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1973
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1973
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يرفض أية دعوة موجهة له بغض النظر عن الجهة يكن الشيخ م ل 
فكان يحضر مؤتمرات وندوات ويشارك في االحتفاالت التي تقام  ،الداعية

 في هذا الصدد. 
الشيخ شمعة شارك من أمثلة تلبية الدعوات وعدم رفضه أي منها و 

يف شرف في احتفاالت تخريج الدورات الشرطية واألمنية وخاصة كض
" كما كان يشارك في تخريج الدورات التي 21دورة تأهيل الضباط رقم "

في افتتاح مبنى  أيضا شارك كانت تقيمها كتائب القسام لعناصرها و
 في وزارة الداخلية.  التدريب

وخارجها بالقول: "  يتحدث وليد عن أخالق والده ومناقبه في محيط األسرة
 ،ابنًا بارًا بوالديه، زوجًا صالحاً  ،كان نعم القائد والمربي، كان أبًا حانياً 

يحنو على أفراد عائلته،  صاحب قلب رقيق، ،قائدًا داعيةً  ،جارًا محسناً 
ويحيطهم بكل أشكال الرعاية والحب. نتذكره نحن أوالده في كل مفاصل 

ا يوقفونا للتحدث عن مواقف لهم مع حياتنا، ويذكرنا به اآلخرون عندم
كيف قدم لهم يد العون، أو ساعدهم في حل مشاكلهم التي عجز  ،أبينا

، حمل هم الدعوة هو والشيخ حب أمانةكان صا .الكثيرون عن حلها لهم
ياسين من المسجد الغربي في معسكر الشاطئ، كان يقضي جل وقته بين 

 ،تظر عودته بفار  الصبرإخوانه، يدبر ويخطط ويعمل، بينما نحن نن
فنضطر للسهر طوياًل حتى يعود!. وبرغم هذه  ،لنسأله عن أمر  ما
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االنشغاالت، كان الوالد يتابع كل صغيرة وكبيرة من أمورنا الشخصية  
."(65) 

هذا قليل من المواقف الساطعة في حياة القائد محمد حسن شمعة والتي 
فال شدة وال لين بل  ،اهتنم عن مدى اعتداله في معظم شؤون حياته ودني

 وسطية مثلى اقتداء بهدى الدين. 
 

 

 

                                                           

 مقابلة مع وليد محمد شمعة  (65)
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 مشعة تنري فلسطني

  

 

 

 الباب الخامس

 ووفاء ،ذكرىشمعة 
 شمعة بعيون فلس ينية 
  بعيون إخوانيةشمعة 
  ايبعيون تنعشمعة 
  بعيون ترثياشمعة 
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وبذلتها من  جل دين  وشعب    . ألن   ردت لنفس  الحياة.) ستحيا

ن  ابت   رف  على وجا البسي ةفلن ينسا  كل من ع  و  يت  واح

ستتحدث منجزات  وخ و   التي  مت كل    صوات من  حبو 

 حدب  وصوت (
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 شمعة يف العيون 
اإلنسان العظيم الذي أراد لنفسه أن تكون خالدًة وباقية في الحياة، وتترك 
أثَرها في حضرِة التاريخ تتقّدم إليه ف رصة  الَنماء والرفعة قبل أن يذهب هو 

 تيها، والحيي من عاش ذكره بعد موته، ورحَل عن الّدنيا وهي غير الإلي
كانت، ومثل هذا الكالم ينطبق على سيرة شيخنا محمد شمعة، فقد آثَر 
أن يكون إنسانًا مغّيرًا ومجددا في هذا العالم، فظلت سيرته حاضرة في 

 /فانطبق عليه قول الشاعر ،قلوبنا وعقولنا وعاشت كما األحياء
 (66)فجميُل ما  بقيَت ليس بذاابِ     ذابَت بملِء  برَ  سؤدداج فلئن 

 
 شمعة بعيون فلسطينية

عن شمعة في حياته  من رموز وعلماء الشعب الفلسطيني تحّدث الكثير
وبعد موته، ومن ذلك يقول د. خالد الخالدي، أستاذ التاريخ بالجامعة 

نا نتعلم من دمث الخلق حسن السريرة ك : " كان الشيخ شمعةاإلسالمية
  ".لباقته وحكمته وحسن تصرفه

                                                           

 ( ديوان الشاعر علي بن الجهم66)
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من أكبر الرموز المدافعين  الشيخ شمعةكان "  يقول األستاذ خالد مشعل: 
االحتالل، المدافعين عن الحق  عن خيار المقاومة والجهاد ضد

في سبيل ذلك  الفلسطيني وحق شعبنا في الحرية والتحرر والتحرير، ولقي
 د والمقاومة الشيخ المؤسس أحمد ياسينمع أخيه وزميله في مسيرة الجها

 د".الكثير من العذابات واآلالم والسجون واإلبعا
الشعب الفلسطيني الذين بذلوا  " شمعة من قادةعنا د.  حمد بحر ويقول 

 .من أبناء فلسطين" المظلومينالدين و أوقاتهم في سبيل نصرة 
ل، فهو ككل الرجا ن شمعة ليسإ ": عن الشيخ د. خليل الحية ويقول

 ."حركته عصية على االنكسارو قدوة ومعلم الفداء، 
مسئوليات عديدة  لقد تحمل الشيخ أبو الحسن : "يقول د. يوس  رز ةو 

 في حركة اإلخوان، وفي حركة حماس وال سيما بعد استشهاد القادة
األفذاذ, فسار على دربهم, وحفظ لهم سبقهم وجهادهم, وكان دائم 

 ."الهموأفع االستشهاد بأقوالهم
ومصلح ومرب  وقف في وجه العدو الذي  نقف اليوم أمام قائد " :وقال

 ".يتعدى على حرماتنا ليل نهار
ال أعرف للشيخ محمد  "ويتحدث عنا الصحفي عماد اإلفرنجي فيقول: 

حسن شمعة كتابًا ألفه، لكني أعرف كثيرًا من الرجال الذي رباهم وبناهم، 
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حلة، وتلك هي سر الحياة لدى الحركة فكانوا قادة ومجاهدين ورجال مر  
 ."اإلسالمية

 

 بعيون إخوانية: شمعة 
 عشرينخمسينيات القرن ال في تعرض اإلخوان زمن عبد الناصر المّ 

صداها في غزة، فتشتت شمل الجماعة  لضربة عنيفة في مصر ارتدّ 
مخيم الشاطئ حيث  م انتقل شمعة إلى1267وفي ، ب قادتها ورموزهاوغيّ 

 .د ياسينالشيخ أحم
لإلخوان المسلمين في  أحد القادة التاريخيين حدث  بو  سامة نوفلتي

بذلك،  "توسمنا بأبي الحسن خيًرا منذ عرفناه، وكان جديًراقائاًل:  فلسطين
عمل معنا على إعادة تنظيم الصفوف، وروى عن نفسه أنه انضم 

 ".بكثير للجماعة قبل ذلك
هذا "خوان المسلمين يقول في اإل سعد الحسيني  ع و مكتب اإلرشاد

كان يمكن أن يكون مثل الماليين من الناس، يحيا  -محمد شمعة -الرجل
ويموت، وال يسمع عنه أحد، وال أقصد المراءاة، ولكن أقصد العطاء 

 ".والبذل
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وجهه البشوش يجعلك إذا ": عيسى النّشار  من مؤسسي حركة حماس 
و ال يحب الكاميرات أو تكلمت معه البد أن تحبه، ومع دوره الهام فه

 ".الظهور ويعمل بصمت
أكثر ما يثير إعجاب  يقول " حماد الحسنات  من مؤسسي حركة حماس

ن تكلم ال يتكلم  المرء بذلك القائد هو هدوؤه وحكمته، فهو قليل الكالم وا 
 ".إال في أمور دينية وأخالقية، وتبدو الحكمة في كالمه

 
  هــــبعيون تنعيشمعة 

 سماعيل هنية :نعي الشيخ إ

خطب الشيخ إسماعيل هنية خطبًة كبيرة في يوم تشييعه، وتحدث فيها 
نجازاته في مسيرته الحركية، وقد أثر كثيرًا بالمستمعين وأبكى  عن مناقبه وا 

ويقول هنية في خطبة وداع   قلوبهم حزنًا على فراق هذا الرجل العظيم
البقية الباقية من جيل أبي الحسن: "علم اهلل أننا نفتقد اآلن رجاًل من 

فلسطين التي اغتصبها الصهاينة، شمعة سيبقى في قلوبنا وعقولنا 
 وعقيدتنا".
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 : خالد مشعلاألستاذ نعى  

ونعى أيضًا خالد مشعل الشيخ شمعة وهو في سوريا، وأظهر حزنه لوداع 
أخًا غاليًا وأستاذًا عزيزًا ومربيًا ع ها نحن نودرجل  عظيم مثله، فقال: "

 ِمنَ قال فيهم سبحانه وتعالى:   وقائدًا مجاهدًا كبيرًا، نحسبه ممنفاضالً 
 َنْحَباُ  َ َ ى َمنْ  َفِمْنُهمْ  َعَلْياِ  اللَّاَ  َعاَاُدوا َما َصَدُ وا ِرَجالٌ  اْلُمْؤِمِنينَ 

  [73: األحزاب]  َتْبِديهج  َبدَُّلوا َوَما َيْنَتِ رُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ 
" لقد كان الفقيد لتعزية للشعب الفلسطيني: بعد نعيه وتقديمه ا وأضاف
قامة مميزة من قامات شعبنا وقامات أمتنا الكبيرة، بعلمه وفضله  العزيز

الدعوة والعمل الوطني، فضاًل عن مواقفه األصيلة  وجهاده، وسابقته في
تجاه قضية فلسطين والصراع  الشجاعة تجاه قضايا األمة، وخاصة

  " العربي الصهيوني
 وأشاد العظام "، قادتها أحد فقدت فلسطين ": الر ب صالح .د ويقول
 جيالً  ترك الفقيد أن إلى الفتًا الفلسطينية، القضية خدمة في شمعه بدور
 بالثوابت تتمسك التي اإلسالمية والرسالة األمانة حمل على قادراً  مربياً 

 .والحقوق
 ربانياً  اً عالم اليوم حماس حركة فقدت لقد"  :ر وان ويقول د. إسماعيل

 فلسطين ". نصرة سبيل في وماله بوقته ضحى هماماً  وقائداً 
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 جماعة اإلخوان املسلمني يف مصر: 

قيادة جماعة أرسلت جماعة اإلخوان المسلمين، برسائل تعزية إلى  
تنعي فيها القائد المربي محمد شمعة، معربًة عن  اإلخوان في فلسطين

ة العربية واإلسالمية بوفاة أحد تعازيها الحارة للشعب الفلسطيني واألم
المرشد العام لكخوان )رموز العمل والجهاد، وهاتف الدكتور محمد بديع 

رئيس الوزراء الفلسطيني  ( مين عام الجماعة) ومحمود حسين  (المسلمين
إسماعيل هنية وقدما التعازي بوفاة الشيخ شمعة، وعبرا عن أصدق 

 مة. مشاعر التعزية والمواساة في فقيد األ
 إن"  :مصر( في المسلمين لكخوان العام المرشد ) نائب الشاطر خيرت يقول
 ". واإلسالمية العربية لألمة خسارة شمعة حسن محمد الشيخ وفاة
 

 :املنظمات والهيئات األهلية

الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل  تقدمت 
شمعة وعائلته وجماعة اإلخوان بالتعزية والمواساة من ذوي الفقيد 

المسلمين وحركة المقاومة اإلسالمية حماس والشعب الفلسطيني واألمة 
 العربية واإلسالمية بوفاة القائد المؤسس والداعية والمربي. 
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إن شمعة بقي إلى آخر لحظة من عمره " وقالت الهيئة في بيان لها:  
ينه وحركته، فأؤذي كثيرًا سجنًا قائما منتصبًا حاماًل اللواء مكافحًا وبانيًا لد

بعادًا، لكنه كان نعم القدوة والعالم العامل، ونحن لعلى يقين أن هذا  وا 
البناء العظيم الذي نعيش في ظالله هو ثمرة من ثماره وهو ذلك الكوكبة 

 . " اإليمانية المخلصة
في غزة نعت الشيخ الراحل شمعة في بيان لها، وقالت: "  وزارة الثقافة

نا فيك أنك مضيت وغرسك وما بنيت راسخًا رسوخ الجبال يعرف عزاؤ 
الطريق الذي رسمت مع إخوانك ويسير نحو الهدف الذي وضعتموه مع 

 ". المؤسسين من القادة والرواد
نعت الشيخ  ممثلة بوزيرها وكافة موظفيها والشئون الدينيةوزارة األو ا  

ر قائدًا كبيرًا كالشيخ شمعة، وقدموا التعازي للشعب الفلسطيني الذي خس
 شمعة. 

نعت الشيخ رحمه اهلل وقّدمت  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
العزاء ألهله، وكذلك شاركت كافة بلديات القطاع تقديم واجب العزاء ألهل 

 الفقيد شمعة، امتدادًا من بلدية بيت حانون وحتى بلدية رفح.
خ شمعة رحمه اهلل وأصدرت في قطاع غزة نعت الشي الكتلة اإلسهمية

بيانًا أظهرت فيه مدى حزنها وتأثرها بفقدان شيخ األمة، وقالت في ذكر 
له ساحات الجهاد بأنه كان رجال شجاًعا ال يهاب  تشهدمناقبه: " 
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المنون، ويشهد له ميدان العمل االجتماعي بدماثة األخالق وحسن  
بأنه كان شخًصا الوصال وعدم التمييز بين الناس، ويشهد له الجميع 

 ". وحدويًّا ينبذ التفرقة ويكرهها إلى أبعد الحدود
الشيخ محمد حسن شمعة وقالت نعت  راب ة الكتاب واألدباء الفلس ينيين

"ننعى إلى األمة العربية واإلسالمية الشيخ محمد : الرابطة في بيان لها
شمعة صاحب السجل الجهادي الكبير في خدمة دينه ووطنه، والذي 

قد كان الفقيد شمعة من و  ،ك رصيدًا كبيرًا في خدمة الدعوة اإلسالميةيمتل
الرجال الذين عملوا في صمت، وقدموا ألمتهم كل الجهد والوقت من أجل 
رفع راية التوحيد، وما دوره الكبير في تأسيس حركة حماس وتحمل 

على إصراره على رفعة دينه والدفاع عن  مصاعب هذا األمر إال دليالً 
  ".قضيته

كان نجما في  أصدرت بيان نعي وقالت فيه: " راب ة علماء المسلمين
 اإلسالم العالم اإلسالمي, قطع عقود طويلة من الزمن وهو يحمل سماء

 ". عقيدة وشريعة ومنهاج حياة وقالباً  قلباً 
 تنعي شمعة  فصائل

رئيس مجلس الشورى في حركة حماس محمد  نعت فصائل فلسطينية
شمعة، مشيرًة إلى أن حياته كانت حافلة بالتضحيات والعطاء، في سبيل 

 .الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وثوابته الوطنية

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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الذي  اهالمؤسس شمعة، وقالت في بيان نعت ة األحرار الفلس ينيةحرك 
وماضيًا حافاًل من  في هذا اليوم نستذكر سجاًل طويالً  " :صدر يوم وفاته

العطاء والتضحيات في سبيل اهلل ومن أجل قضية شعبنا المجاهد، حيث 
كان الشيخ الراحل صاحب جهد كبير على مختلف األصعدة والمجاالت 

رحيل الشيخ محمد ، وبوالحركية والسياسية واالجتماعية والتربوية الجهادية
 ."نا قائدًا فذًا من قادة المقاومةشمعة فقد شعبنا وأمت

 ائد شمعةإن رحيل الققالت في نعيها للشيخ: " كتائب المجاادينحركة 
على طريق الحرية وفلسطين يزيد من شعلة الجهاد المقدس المستمرة إلى 

ا في هذه األرض المباركة ويمن علينا بتحرير البالد أن يمكن اهلل لن
 ".والعباد

كذلك نعت الشيخ المجاهد شمعة في بيان  لها  حركة الجهاد اإلسهمي
صدر عقب وفاته، تنعي لألمة العربية واإلسالمية رجل من رجاالت 

 فلسطين والمقاومة.
ا نعت ممثلًة بأمينها العام في قطاع غزة ايض حركة المقاومة الشعبية

 الشيخ شمعة. 
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  :بعيون ترثيهشمعة  
 

 شمعة ال تنطفئ

 في رثاء القائد المؤسس الشيخ األستاذ / محمد حسن شمعة
 شعر األستاذ الدكتور / عبد الخالق محمد العف

 هميــمن متن قوسك قد تهادت أس   مي   ـع علمك أستقي يا ملهـمن نب
 دانت غصــون تكلميلوالك ما از   هذا الجنى من طيب غرسك سيدي    
 ـوافـيها بفـقـد معلميـت كم زفــرة حرق القصيد أوارها       رزئ

 نا       عن وجهك السـامي البهي األكرمــيا شمعة للحسن لم يغب الس
 عصف األسى بالروح لما غادرت       شـمس العـطاء فضاء دار األرقم

 ة مـلء الفممـلء العيون وغص     خـوت بدمعة   ـلما أتى الناعي س
 شجو البواكي في أنـين المـأتم     دل المحزون أن من النوى  ـوالمج
 هد واإليالم والقلب الكميــوالس  يك غزة ملء أجفان الكرى    ــتبك

 رمقد العــالم المتكــحرى لف  ة    ــيام بآهــتـبكيك جامعة الخ
 ن دمر     أنهارها فاضت بســـيل مواظور نرج الزهــتبكيك من م

 لملك في السمــاء مـآثر محمودة      رفعــت ولكن في الورى لم تع
 مشــماء من حـــر أبي مـسل    بهةــك والوقار وجــالرفق زان
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 ت بقـوادمدا ومرابطـًا             هذي الخـوافي أردفاهعشت الحياة مج 
 رمهمم الجبال الراسيات وعزمـة              ال تنثني للحادث المتضـــ

 دمـقــاع الواثق المتجلقيا الش         وب مقاومًا مستبساًل      الخط تلقى
 نمسع في الـدنيا لنيـل المغلم ت ثقة بنصر والنوائب جـــمة             

 وب بثغره المتبسمملـك القلــ            ابة  يا قائدًا مأل العيـــون مه
 مومناقب لمســت عنان األنجكواكبًا              و لسـشيم تضاهي في ا

 م األدومك في النعينــيلتقر ع    فاهنأ بما زرعت يداك من الهدى        
 

 يقول الشاعر محمد العكشية في  صيدتا ) حامل البقجة (
 . الشيخ محمد حسن شمعة.إلى رجل  من زمن النقاء

 ما كلي قوم  لو نظرَت ت حبيهم
 أو كلي داع  في األناِم كريما

 ناس  يا قومي نسيم  أصل هموال
 وقليل هم ي مضي الحياَة نسيما
 والنبع  يصد ر  من صعيد  واحد  

 اوقـلـيل  أفر ِعِه يظلي نعيم
 ويظلي يخل د  في الرجاِل كريم ها
 ويموت  حيًَّا من يعيش  ذميما
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 ولقد رأيت  األكرميَن إذا مَضْوا 
لدوا وعاشوا في السديِم ن جوما  و 

 ِض أحياًء تلدْ أرحام  هذي األر 
 والمجد  ي نجب  من يموت  عظيما
 إني ورب َك يا صويحب  م قسم  
 أالَّ أقـوَل الـمدَح والتعظيما

 لكنَّ بعَض القوِم يخضع  عنَدهم
 قسمي ولو ص مت  الدهوَر أثيما

**** 
 يا أيها القبر  الذي يجري بهِ 

 وِر وأصل هنَّ سكون  بين القبـ
 ئح ؟مهاًل رفيَع الشعِر، قبر  سا-

 أَخبلَت أم أصل  القصيِد جنون  
 قولوا خبلت  فذاَك قلبي ناطق   

 ال عقَل إن ن طَق الجوى المكنون  
 والعقل  لو يزن  القصيَد مضيَّع  
 والشعر  لو طلَب العقوَل يهون  
 أرأيتم هذا المشم َر في الديجى
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 عن ساعد  يجري به الزيتون   
 ن  على كتفْيِه تقط   أرأيتم رجالً 
 والقدس  ثم يصون  َمجدل  

 ويسير  يحمل  أمًَّة بجياِعها
 ال آَه ي طلق  والرجال  تخون  
 فالقبر  هذا قبر  هذا فاعلموا
 فمسير ه  نحو الجناِن يقين  

 والشاعرة سمية وادي تقول :
 أظهرَت وجَه الّصبِح بعد خنوعِ 
 وربطَت جرَح فؤادنا الموجوعِ 

 َة عّزة  ال تنطفيورسمَت شعلـ
 َم موقد  وشموعِ ـوتركــَت أع

 ها عشَت في عليائنا متنّسمــاً 
 ـِل وثورَة المجموعِ نصَر الّسبيـ

 عاينَت وجــَه الّصبِح وهو مكّبل  
 وعِ ورسمَت طلعَته  ق بيَل طلــ

 و ويذهب نورهكالبدِر ال يخبــ
 ـوعِ دورًة لرجـ ـلَ إال ليكم
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 رف  ال تنتهيا تقّدم أحــماذ 
 وعِ بجـواِر فيض  ناجز  لسط

نماوال يحيا اللئـــ اتحي  ام  وا 
 ذكر  الكريِم يسير دون خضوعِ 

 
 وفي رثائا يقول الشاعر الفلس يني الحاج ل في الياسيني

 ن الفلسطينيـمحمد شمعة الوط ات شيـخ األ لى ابن الميامينمما 
 نـــمؤسس لحماس ابن سبعي ه داعيـةـبكيـه أو ارثيما جئت ا

 زة عنوان البراكينـارض غمن  هـشيـخ جليل لـه في الحـق جولت
 نــ... لعلين النبيي.إلى الجنان في يـوم أربعة قد غاب مرتحـال

 الماليين مرأىدود على ـعلى الخ قنيـن تسبــيـوع العه ودـودعت
 نـوم الدهاقـقوالخزي والعار لل اــع هنـما زال حيا بأفئدة الجمي

 ن ترثينيز ـبكت السماء بماء ال ضجت فلسطين يوم وداع راحلها
 ونحن بعدك في الفردوس يا عيني ق سابقناـد الحـالجنان شهي إلى

 
 تقول الشاعرة ابتسام صايمة :

 هاّل رحمـت فؤادًا نازفًا فيــنا   ة  ــالداِر هذي الدار  مظلم يا شمعةَ 
 اـًا يلبينوتَمْن ذا يجيب وال ص    يا شمعَة الداِر هذي الدار  صامتة  
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 تبكي الفراق وما انفّض المعزونا   لت جوانحـنايا شمعة الدار ما زا 
 اي ليالينـــما زلت شمعتـنا تحي هيهات ننسى وهل ننساك يا أبتي
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.. وحياة أخرى ما زالت مزهرة في حياة .ذكرى ال تنسى ،الشيخ شمعة
. و فكر رفاقه ... فكان عّز تالميذه بالسير على دربه.اآلخرين
بهم كان مدرسة العطاء الزاخر والنهر الوافي في ما قدمه . و .بمشاورته

من كنوز في دروب العلم والفكر والجهاد والدعوة متبعا منهج األخالق 
في رسالة تنحني الجباه منبعها منهج النبي العدنان والسجايا الكريمة 

و آثار ذلك في  ،قدوةو . فعاش قائدا .أمامها لقيمتها على مدى األزمان
. و مضى حياته كريما و م ْكِرَمًا و كارما .بعده وبعد من بعدهنفوس من 

بالكلمة و النفس و المال و الفكر و امتد كرمه شامال أبنائه و طالبه و 
فأثر بنفوسهم و  ،ومن تالهم من جيل أصحابه و إخوانه و رفاق دربه

 ،فكان اإلثمار ناضجا و الخير يانعا ،رفع بهم و أرشدهم و سهل عليهم
 ئح العطر الندية فواحة من بساتين الخير والعطاء. و روا

بأحرف من ذهب على  ةفما س طر من عبر و مواقف و سجايا مكتوب
إال غيض من فيض سيرته الحسنة و  ذلك و ما كان ،صفحات التاريخ
و بهذا لم تكفي سطور الكتاب وال اآلالف من حجمه  ،مواقفه المشرقة
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ة محمد حسن شمعة... من ترك إلبراز كل ما يتعلق من جوانب شخصي 
 و بز  نوره كشخصه متواضعا كضوء القمر.  ،و سمى بالبشر ،األثر

 ،و قبسا من نور فكره ،و ما نسأل اهلل إال ولو كان قليال من حكمة شمعة
و  ،و بصيصا من أمله األخروي ،و لمحة من تأمالته في واقع الحياة

  .م بإذن اهلل تعالىلقاءا في جنان الفردوس مع أفضل البشر و خياره
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 ي الختامــــوف

 الحياة املصورة

 للشيخ القائد
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 الزاور مرج في اإلبعاد معسكر في شمعة الشيخ

 
 الزاور بمرج اإلبعاد معسكر في انية إسماعيل.   برفقة شمعة الشيخ
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 اورالز  مرج في االبعاد معسكر في  رآنية جلسة خهل رفا ا وبع  شمعة الشيخ

 
 الشيخ مع جمال منصور في إبعاد مرج الزاور
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  زة   اع في واإل اثي اإلجتماعي العمل في مشاركتا خهل شمعة الشيخ

 
  زة   اع في واإل اثي اإلجتماعي العمل في مشاركتا خهل شمعة الشيخ
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 عرفات ياسر الراحل بالرئيس شمعة الشيخ تجمع صورة

 
 حمدان  سامة األستاذ و دخان عبدالفتات الشيخ مع شمعة الشيخ تجمع صورة
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 الزاور مرج في الرنتيسي العزيز عبد الدكتور مع شمعة الشيخ تجمع صورة

 
 القدم لكرة اإلسهمي المجمع فريق  ع اء مع شمعة للشيخ جماعية صورة
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  حد احتفاالت مؤسسة إبداع

 
 إعهن ان هق فعاليات حركة حماس
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 الشيخ  ثناء حفل تخريا برناما التطايل الدبلوماسي

 
 الشيخ شمعة برفقة الدكتور خليل الحية  ثناء تطدية مناس  الحا
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 الشيخ بصحبة الشيخ محمد النجار واألستاذ عبد الفتات دخان

 
 الشيخ شمعة خهل  حد احتفاالت مدارس دار األر م
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 الريا ية األنش ة  حد في امشاركت خهل شمعة الشيخ

 
 المؤتمرات  حد في مشاركتا خهل شمعة الشيخ
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 الفر ان روافد فوج تخريا في مشاركتا خهل شمعة الشيخ

 
 إبداع مؤسسة ن متا الذي والب ولة الكارثة مهرجان في مشاركتا خهل شمعة الشيخ
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 ياسين  حمد الشيخ تبي زيارة خهل إبداع مؤسسة وفد  من شمعة الشيخ

 
 التطسيسية القيادة دبلوم إفتتات في يشار  شمعة الشيخ
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 صيام سعيد الشهيد كتاب إصدار حفل في يشار  شمعة الشيخ

 
 الدبلوماسية القيادة برناما  هب من األولى الدفعة تخريا حفل في يشار  شمعة الشيخ
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 ياسين الشيخ عن إبداع مؤسسة هاعقدت ندوة في يشار  شمعة الشيخ

 
 إبداع بمؤسسة القادة اعداد تخريا حفل في الشيخ
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 العمري المسجد في حسن  بو للشيخ الوزراء رئيس وداع

 
 الكبير العمري المسجد في شمعة الشيخ جثمان على الجنازة صهة
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