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 ثقافة اإلمام الشهيد أحمد ياسين
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 27/5/2005: ، تاريخ قبول البحث1/3/2005:تاريخ االستالم

لحياة الشيخ أحمد ياسين ، وتركز على أهم        تعـرض هـذه الدراسـة بإيجاز         : ملخص

العوامل التي ساهمت في ارتقاء ثقافته ، والتي من أهمها تقوى اهللا ، ودوام صلته به ، ثم                  

ذكـاء الشـيخ ، وقوة ذاكرته ، وإرادته في التعلم ، وتنوع مصادر المعرفة لديه ، والتي                  

به على القراءة والمطالعة في     تمثلـت في المدرسة والجامعة ، والبيت ، والمسجد ، وانكبا          

مخـتلف الـثقافات والعلـوم، مما جعل من الشيخ ذو أفق واسع، ومعرفة كبيرة في الدين                

اإلسالمي ، والعديد من األفكار، إضافة إلى معرفته باللغة العربية ، واإلنجليزية ، والثقافة              

لمانية ، ومعرفته   التاريخـية والواقعـية، كدرايـته باألفكـار الشيوعية ، والقومية ، والع            

 .بالعادات والتقاليد الفلسطينية ، وهو ما يعكس سعة أفق الشيخ
 

Abstract: this study gives a brief account of Sheikh Yasin's life and 
focuses on the most important factors that contributed to the 
development of his knowledge. these factors include his fear of Allah, 
intelligence, strong memory, and will to learn. As a result, the Sheikh 
was an encyclopedia in Islam as well as several other concepts. His 
knowledge about Arabic language, English language, communism, 
nationalism, secularism, Palestinian customs and traditions reflect the 
Sheikh's broad horizon. 

 
 المقدمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه 

وسلم، معلم الناس الخير، والهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وصحبه، ومن سار على 

 ...هديه إلى يوم الدين

إن ارتقاء المستوى المعرفي للداعية والذي هو ثمرة التقوى واإليمان وصدق             

 عز وجل ، والتحصيل الكسبي ألسباب العلم والثقافة ، يعد من األسلحة الهامة               التوجه هللا 

 .والضرورية لنجاح الداعية ، وانتشار دعوته ، وهو ما تحقق لإلمام الشهيد أحمد ياسين 


