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الحمد هللا الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما لم يعلم، والـصالة            

 المبعوث هدى - صلى اهللا عليه وسلم –والسالم على سيدنا محمد 
فَضُل الْعاِلِم علَى الْعاِبِد كَفَـضِلي علَـى         : "ن القائل ورحمة للعالمي 

نَاكُموالرضا عن صحابته األخيار الذين نشروا شـرع اهللا          )١("َأد ،
، وعن التابعين   - صلى اهللا عليه وسلم    �كما تلقّوه من رسول اهللا      

  ...وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد
نه وتعالى لدى العلماء الـذين      فالعلم أمانة استودعها اهللا سبحا    

اصطفاهم من خلقه وكرمهم بحملها، ونـوه بقـدرهم ومكـانتهم           
ومنزلتهم العظيمة، وأشاد القرآن الكريم بهم في كثير من سـوره           

َ�ـ� �ـ� �ـ���ي ٱ��ـ� :وآياته، كما في قوله سبحانه وتعالى      ِ �
ِ َ ۡ َ ۡ َۡ ُ 

ۗ�����ن وٱ��� � �����ن َ َُ َ َُ َۡ َۡ ََ ِ � َ)وقوله سبحانه وتعالى أيضا   ،  )٩:الزمر :
ٌإ��� �� ٱ� �� ���دهِ ٱ�����ا إن ٱ� ���� ���ر ُ ََ ٌ ِ َ َُ َ َِ ِْۗ ۡ� َ َ ُ ِ ِِ ۡ ۡ َ َ)٢٨:فاطر(.      

ومن المعلوم أن ديننا اإلسالمي يشجع على العلـم، ويكَـرم           
ُ���ـ� ٱ�  :العلماء، ويرفع درجاتهم ، كما جاء في قوله تعالى         ِ َ ۡ َ

                                                           
 كتاب العلم، باب ما جاء فـي فـضل الفقـه علـى العبـادة، رقـم                ،أخرجه الترمذي في سننه    ١-

  ) ٢٦٨٥(الحديث
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َٱ��� ءا���ا ���� وٱ��� أو��ا ٱ���� در�� وٱ� ��� �����ن  َُ َ َ َ َ َۡ َِ ُ ۡ� ُ� ٖ ٰ َ َ َ َۡ ۡ ْ ِْ
ُ

ِ ُِ ِ ُ َ َ

ِ َٞ)وجاءت األحاديث النبوية الشريفة تؤكـد ذلـك،         ،)١١:المجادلة
ِإن اللَّـه ومالَِئكَتَـه وَأهـَل       : "- صلى اهللا عليه وسلم    �منها قوله   

 اَألراِت وومـوتَ           الستَّـى الْححـا وِرهحلَةَ ِفـى جتَّى النَّمح ِضين
.)١("النَّاِس الْخَير لَيصلُّون علَى معلِِّم 

 وبين اإلسالم مكانة العلماء وفضلهم، فوجودهم في األمة حفظٌ        
هـم،  ِمملدينها وصون لعزتها وكرامتها، فهم ورثة األنبياء فـي أُ         

ِإن : "...ا جاء فـي الحـديث الـشريف       وأمناؤهم على دينهم، كم   
ِإن اَألنِْبياء لَم يورثُوا ِدينَـارا وال ِدرهمـا          الْعلَماء ورثَةُ اَألنِْبياِء،  

  .)٢("ِإنَّما ورثُوا الِْعلْم، فَمن َأخَذَ ِبِه َأخَذَ ِبحظٍّ واِفٍر
م قد بلغوا مـن     علمائنا الفضالء نجد أنه    وعند دراستنا ِلِسيرِ   

العلم مبلغاً عظيماً، حيث كان هدفهم خدمة دينهم، وإرضاء ربهم،          
، فكان التوفيق والنجـاح     - صلى اهللا عليه وسلم    -ونشر سنة نبيهم  

  .حليفهم

                                                           
 كتاب العلم، باب ما جاء في فـضل الفقـه علـى العبـادة، رقـم                 ، أخرجه الترمذي في سننه    -١

   ) ٢٦٨٥(الحديث
 كتاب العلم، باب ما جاء فـي فـضل الفقـه علـى العبـادة، رقـم                ،أخرجه الترمذي في سننه    ٢-

  ) ٢٦٨٢(الحديث
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  كما أن كثيراً من هؤالء العلماء األفذاذ لم يـصلوا إلـى مـا             
ـ طَوصلوا إليه من علم إال بالجد واالجتهاد والكد والتعـب، فَ            باِل

العلم المِجد ال يخَيب اهللا مسعاه، ومن كانت بدايته محرقة كانـت            
  .نهايته مشرقة

    هـؤالء        ومن الواجب علينا أن نقد رم ألجيالنا المتعلمـة ِسـي
راث أمتهم وإرثها العلمي والحضاري مـن       العلماء ليطّلعوا على تُ   

مـة فـي    جانب، وليقفوا على الجهود الهائلة التي بذلها علماء األ        
ه حافز على    من جانب آخر، فيكون لهم من ذلك كلّ        تحصيله ونقله 

تقدير هؤالء العلماء حق التقدير، ووجوب االقتداء بهـم والـسير           
  . على خطاهم

  بين حين وآخر إلى تنـشيط ذاكرتهـا         الحاجة فأمتنا في أشد  ،
 للهمـم،  زاًفْ ح، في جميع المجاالتعلمائها ِريِسوتعريف األجيال بِ  

  .  على نفس الدرب مع األجيال، وسلوكاً، وتواصالًوية للعزائموتق
  والتاريخ والواقع يبنان لنا أن هناك كثيرين من الناس يأتون        ي

إلى هذه الدنيا ويخرجون منها دون أن يشعر بهم أحـد، ودون أن             
   أو ِذكْر، وفي الجانب اآلخر هناك قليلون مـن          يكون لهم فيها أثر 

  حياة ويمألون الدنيا عطاء بفضلهم وعلمهـم،      الناس تزدهر بهم ال   
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وما يقدمونه من خير للناس، وهؤالء هم العلماء األفذاذ الذين بهم           
  .ومعهم يكون للحياة معنى، فهم المصابيح الهادية

وإذا كان ذلك ينطبق على العلماء بصفة عامة، فـإن علمـاء         
مـن  الشريعة لهم شأن آخر، وذلك لما تمثله الشريعة اإلسـالمية           

عق في النفوس، ومكانة راسخة في القلوب، ومن هنا فإن األثر           م
 يعد أثراً بالغ األهمية     وقلوبهمالذي يتركه هؤالء في نفوس الناس       

في توجيه فكر الناس وسلوكهم وموقفهم مـن الحيـاة والمجتمـع         
  . والكون بصفة عامة 

ومن الجدير بالذكر أن بالدنا فلسطين قد أنجبت عـدداً مـن            
اإلمام : لعلماء األفذاذ الذين تركوا لألمة إرثاً علمياً عظيماً، منهم        ا

الشافعي، والحافظ ابن حجر العسقالني، والشيخ محمد السفاريني،        
واإلمام الطبراني، والعالمة موفق الدين بن قدامة، والحافظ عبـد          

عبد الغني النابلـسي،    / الغني الجماعيلي المقدسي، والشيخ العالمة    
برهان الدين الجعبري، والقاضي عبـد الـرحيم        / عالمةوالشيخ ال 

البيساني من مدينة بيسان، وكان مستشاراً للقائد صـالح الـدين           
  .الخ....- رحمهم اهللا جميعاً-األيوبي
عند دراستنا ِلِسيِر علمائنا األفاضل فإننا نجد أن عدداً كبيراً          و

الت، رغم  منهم قد برع في مجال التأليف والكتابة في شتى المجا         
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ظروفهم القاسية وأحوالهم الصعبة، حيث كانوا يغتنمـون جميـع          
اإلمام محمد بـن عيـسى      ف: أوقاتهم في البحث والدراسة والتأليف    

الترمذي صاحب كتاب السنن وهو من أشهر علماء الحديث كـان           
  واإلمام قالون أحد أشهر أئمة القراءات كان رجالً أصـم         ،  ضريراً
 فـي   صاحب األصول كان مصاباً بمرضٍ     وابن األثير    ،ال يسمع 

ـ   :  ركبته ولم يستطع األطباء معالجته، فقال لهم       ا دعوني إنني لم
ُأِصبتُ بهذه العاهة َألَّفْتُ جامع األصول ويتكون من أحـد عـشر            

وكذلك النهاية في غريب الحديث ويتكـون مـن أربعـة           اً،  مجلد
  .مجلدات

 لو لم يعيـشوا حيـاة       فهؤالء العلماء األفذاذ والدعاة العاملون    
نوا علـومهم ويكتبـوا     وديأليمة وظروفاً صعبة لما استطاعوا أن       

مؤلفاتهم العظيمة، فاليتم والعمى والفقر واإلصابة والـشلل، قـد          
تكون أسباباً للنبوغ واإلنجاز، ومحطات لالنطالق نحـو التقـدم          

  .والعطاء واإلبداع
 عالماً - حفظه اهللا-اد نافذ بن حسين حم/ويعد األستاذ الدكتور

 ا ومفذحمن المتخصصين في السنة النبويـة وعلومهـا،         ثاً كبيراً د
زين الذين نذروا حياتهم لخدمة الدعوة اإلسالمية       يممن العلماء الم  و

  .الوا رضا اهللا في الدنيا واآلخرةوالسنة النبوية الشريفة؛ لين
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ماد قد تعرض   نافذ ح / ومن المعلوم أن فضيلة الشيخ الدكتور     
صيب على أثره بشلل  مؤسف قبل خمسة عشر عاماً، أُ  سيرٍ حادِثل

في النصف السفلي من جسمه، أقعده على كرسي متحـرك، ولـم       
يقف هذا الحادث وما تعرض له فضيلة الـدكتور حـاجزاً أمـام             
إصراره على المِضي قُدماً في مجال البحث والدراسة والتـأليف          

 وقته بين الكتب محلِّقاً في سماء العلم        والتدريس، حيث يقضي جلَّ   
والمعرفة واصالً الليل بالنهار، ليقدم لنا ولألمة وأجيالهـا إنتاجـاً           
علمياً غزيراً، حيث أثرى المكتبة اإلسالمية بعـشرات البحـوث          
والدراسات العلمية والمؤلفات والكتب القيمة في مجـال الحـديث          

  : ة، وصدق القائلالنبوي الشريف والسنة النبوية المطهر
ي تْقَدظُمع ِإنى ولْواُهللا ِبالب تَِلي اللّ       نِْعمبيـوِم ِبالنِّهالْقَو ضعِم بع  

لذا فإننا نرى أنه من الواجب علينا وفاء لهذا العالم الجليل أن            
نُقَدم ألبنائنا في فلسطين نموذجاً يحتَذى به فـي خدمـة الـدعوة             

 صـلى اهللا عليـه      �لسنة النبوية، ولنا في رسول اهللا     اإلسالمية وا 
 من انطالقاً األسوة الحسنة في تكريم العلماء وبيان فضلهم،       -وسلم
ِإن اللَّه ومالَِئكَتَه وَأهَل السمواِت     " : -عليه الصالة والسالم  -قوله  



 -١١-

لَيصلُّون علَـى    جحِرها وحتَّى الْحوتَ     يواَألرِضين حتَّى النَّملَةَ فِ   
  .)١("النَّاِس الْخَير معلِِّم

نافذ حمـاد مـن العلمـاء       / ومن الجدير بالذكر أن الدكتور     
العاملين المخلصين، الذين أسهموا في نشر العلم والنور وتعلـيم           
الحديث النبوي الشريف والسنة النبوية المطهرة في بالدنا الحبيبة         

 عليـه بنعمـة العلـم       - وتعـالى   سبحانه �فلسطين، فقد أنعم اهللا     
 بـه، وعنـد     تْملَوالمعرفة وأكرمه بهذه المنحة بعد المحنة التي أَ       

  دراستنا لكتب السوالتاريخ فإننا نجد أن األمم تحـرص علـى          ِري
 أن نكتب عن هـذا      تكريم علمائها من الذين قضوا نحبهم، وجميلٌ      

ا يمـارس    وعن حياته وهو مازال حي     - حفظه اهللا  �الشيخ الجليل   
أعماله الدعوية من بحث ودراسة وتعليٍم جامعي ودعوة وإرشـاد          
ووعظ وخطابة، رغم ما ُأصيب به من ابتالء، ليكـون نبراسـاً            

  .وقَبساً ينير عقول المسلمين وقلوبهم بنور علمه وجميل دعوته
ونحمد اهللا سبحانه وتعالى أن جعلنا من خَدمِة الدين اإلسالمي          

اء، ومن ذلك إلقاء الضوء على ِسيِر أمثال        رغَالحنيف والشريعة ال  

                                                           
  .٦سبق تخريجه ص -١
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هؤالء العلماء الذين نذروا حياتهم وسخروا طاقاتهم لخدمة الـدين          
  . ودراسة وبحثاً وتأليفاً،اإلسالمي والدعوة إلى اهللا، تعلُّماً وتعليماً

نسأل اهللا الكريم أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يكْرمـه           
 أن  -سبحانه وتعـالى  - العمل، كما نسأله     ن الخاتمة وصالح  سحِب

هييعمل على         َئي نالدعوة اإلسالمية    خدمة لهذه األمة من أمثاله م 
  . في مشارق األرض ومغاربهاونشرها

 
 

 
  :فلسطين

    في حـرر
قــالمواف 
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راهـا، أو    ولد على ثَ    عالمٍ ن مِ مكَلماء، فَ إن فلسطين أرض الع   
ترعرع في أزقتها، أو زارها، أو دفن فيها، ومن المعلوم أن بالدنا 
فلسطين من أزخر البالد اإلسالمية بالعلماء الذين مـألوا طبـاق           

  . األرض علماً، واستنار بعلمهم أبناء األمتين العربية واإلسالمية
ون والمسلمون بصفة عامة،    لذلك فقد حرص الصحابة والتابع    

  والعلماء بصفة خاصة على زيارة فلسطين؛ ليقوموا بواجبهم فـي         
نشر العلم والنور في أرض اإلسراء والمعراج بصفة عامة، وفي          

فوا الكتـب، وعقـدوا     لََّأالمسجد األقصى المبارك بصفة خاصة، فَ     
  حلقات العلم، وألقوا الدروس والمحاضرات، كما حرص طـالب        

ميع أنحاء العالم العربي واإلسالمي على القدوم إلـى         العلم من ج  
فلسطين؛ لينهلوا من علم علمائها، حيث كانت مدينة القدس وحدها          

 وعند الدخول إلى المسجد األقـصى     ،  مئات المدارس العلمية  تضم  
هذا عمـود أبـي حامـد       :  عليها األعمدة مكتوب  أن تجد   المبارك
�عمـود صـالح الـدين    وهذا عمود ابن القيم، وهذا      الغزالي، 

 علماء من   عالمود من األعمدة يجلس تحته      وغير هؤالء، فكل عم   
، كما تنتشر في هذه      أمور دينهم ودنياهم   م المسلمين علِّي المسلمين،
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 مصاطب العلم في المسجد األقصى المبارك،       -والحمد هللا -األيام  
  .وهي إحياء لحلقات العلم التي كانت تُقام فيه منذ مئات السنين

فبالعلم ترتقي األمم، وبالعلم يحيا اإلنسان، وبـالعلم تتطـور          
الشعوب، وبالعلم ينتصر الحقّ على الباطـل، وبـالعلم ينتـصر           

  . ألن العلم نور، واهللا نور السموات واألرض؛المظلوم على الظالم
العلمـاء  و  العلم ومن فضل اهللا علينا أن بالدنا فلسطين موطن       

 إلى  باإلضافة جامعات متعددة،    افيه توجد   ، حيث منذ قرون طويلة  
 العديد من هذه الجامعات تمنح الـشهادات        مختلفة، كما أن  كليات  

  .الجامعية العالية في تخصصات متعددة
لقد كانت فكرة إقامة مؤسسات تعليمية وجامعات فلسطينية في         

     مـاً يـراود أفكـار علمـاء      لُبيت المقدس وأكناف بيت المقدس ح
ا أن تعود للمسجد األقصى المبارك مكانتـه         الذين أرادو  ،المسلمين

العلمية والدينية التي بدأت مع وصول الفتح اإلسالمي فـي عهـد        
فارتبـاط   ،- رضي اهللا عنه   �الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب      

 حادثـة   ، ألن يالمسلمين بالمسجد األقصى المبارك ارتباط عقـد      
سـالمية،  المعجزات جزء من العقيدة اإل    اإلسراء من المعجزات، و   

فارتباط المسلمين بالمسجد األقصى والقدس وفلسطين هو ارتبـاط    
إلى يوم القيامةعقدي .  
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 منارات العلـم    �ومن فضل اهللا أن فلسطين عامرة بالمساجد        
 والمؤسسات والمراكز التعليمية والمدارس، وقد تم       -عبر التاريخ 

تطوير بعض الكليات والمعاهد والمدارس الموجودة في فلسطين،        
 في جميـع    ت الجامعات تباعاً  كما تم إنشاء جامعات جديدة ، فقام      

ليات  باإلضافة إلى العديد من المعاهد والك      ،المحافظات الفلسطينية 
التي أسهمت فـي نـشر العلـم        ... الجامعية والكليات المتوسطة  

         إلـى   والنور، وهذا النور لم يقتصر على فلسطين وأهلها بل امتد 
 هذه الجامعات خريجي بعض تُدجيث وعدد من الدول العربية، ح   

 بزيارتها، ومنها المملكة المغربيـة      في عدد من البالد التي شرفتُ     
  . على سبيل المثال

مدينـة تطـوان   فـي   جامعة عبد المالك الـسعدي   لقد زرتُ 
م، بدعوة من وكالـة     ٢٠١٠المملكة المغربية في شهر مايو سنة       ب

المكانـة  : "عنـوان س الشريف؛ إللقاء محاضـرة ب     بيت مال القد  
  ".الروحية للقدس في ظل تحديات التهويد واالستيطان

 ، العريقـة  الجامعـة هذه   في   وأثناء حديثي مع اإلخوة األكارم    
ربية كانوا يبتعثون خيـرة     وجدتُ أن كثيراً من أهالي المملكة المغ      

 لينهلوا من مناهل العلم واإليمان في فلسطين الحبيبة، فكان          أبنائهم
 عنها  عِرفَا  م إلى مدرسة النجاح الوطنية بنابلس لِ      نأبناؤهم يأتو 
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من عراقة وأصالة ، حيث تتوفر فيها جميع الـشروط التعليميـة            
      والتربوية، وكان من بين هؤالء الطالب مساهم في بناء الدولة     ن 

  ، � رحمـه اهللا     �المهدي بنونة   / المغربية الحديثة ومنهم األستاذ   
طهم عالقـات حميمـة     ان وتـرب  وهو ابن عائلة مجاهدة من تطو     

 وكالة األنباء المغربية، وكذلك     سس، وهو الذي أَ   بمجاهدي فلسطين 
 المجاورة للعاصـمة الربـاط،   الَ من مدينة س يسعيد حج / ستاذاأل

بية فهو مؤسس ومـدير جريـدة       وهو الذي أنشأ أول جريدة مغر     
  . المغرب

  في درستُأنا  : األستاذ المهدي بنونة   وفي حوار صحفي قال     
مدرسة ثانويـة ثـم      بمدينة نابلس بفلسطين وهي      مدرسة النجاح   
في   كنا نسافر في البحر من جبل ضارم ونقضي        ،أصبحت جامعة 

 وننزل في حيفا ونركب الـسيارة إلـى         ، يوماً أربعة عشر البحر  
 فأرسـل  ،-رحمه اهللا -لوالدي   هذه الفكرة كانت خطرت،نابلس

كـان    ألنه؛دقائه إلى نابلسأربعة من أبنائه وعشرة من أبناء أص
على اتصال بكثير من زعماء المشرق العربي في ذلـك الوقـت            

 وأمـين   ، وشكيب أرسالن  ،الصلح  ورياض ،عمر الداعوق : أمثال
اتـصل  ، كمـا    وغيرهم من أمثال زعماء ذلك الوقـت      ، الحسيني
 قابلهم في باريس وأعطوه فكرة عـن   الذينطالب فلسطين ببعض
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 وكـان   ،عناوين المسؤولين فيها    وأعطوه ،مدرسة النجاح الوطنية  
ـ من بينهم رجل فاضل من زعماء العرب والمسلمين، وقـد كَ       بتَ

ب تفسير للقرآن الكـريم،    افيما كتب زيادة على التاريخ العربي كت      
 من نابلس وكان مديراً للمدرسة      ة دروز تعز  محمد /وهو األستاذ 

حـين  و لـين، جبمين م ركَوكنا في نابلس نعيش م     ،ومن مؤسسيها 
يأتي رمضان يتسابق النابلسيون من العائالت الكبيرة على دعوتنا         

م أنفسنا ونذهب لإلفطار فـي هـذه        سقَ فكنا نُ  ،بيوتهم إلفطار في ل
المغاربة إلى بلدهم فتحـاً       مجيء د التي كانت تع   ،البيوت الكريمة 

  .اإلسالمية العربية ومبيناً في سبيل الوحدة
عدداً زاخراً  أن بالدنا فلسطين قد أنجبت       ومن الجدير بالذكر    

  :منهم على سبيل المثال، من العلماء األفذاذ
لد في  الذي و  ،رصاحب المذهب المشهو   اإلمام الشافعي  -

م، حيث كان أبـوه قـد نزلهـا         ٧٦٧/ هـ١٥٠ عام   غزة
تـين   بي ه إلـى غـزة    د في شـوق   در وكان ي  واستقر فيها، 

 :شهيرين

  ةَ وإنّـي لمشتاقٌ إلى أرِض غـز     
  

  وإن خانني بعد التفرِق ِكتْمـاني  

  كحلتُ به من شدِة الشوِق أجفاني       سقَى اُهللا أرضاً لو ظَِفرتُ ِبتُربها     
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... وله عدة مؤلفـات أشـهرها كتـاب األم، والرسـالة            
  .اموغيره

 من  الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي        -
الكمال في أسـماء    (اب  جماعيل قضاء نابلس، صاحب كت    

 ).الرجال

شـرح ثالثيـات    ( صاحب كتاب    الشيخ محمد السفاريني   -
 ).مسند اإلمام أحمد بن حنبل

فـتح البـاري    ( صاحب كتاب    اإلمام ابن حجر العسقالني    -
 ).بشرح صحيح البخاري

-  والحنبلي الجماعيلي المقدسي    فَّق الدين بن قُدامة   العالمة م 
المغني في الفقـه    (اب  من علماء الفقه والحديث صاحب كت     

 ).الحنبلي

 .  وكان مجاهداً مع صالح الدين األيوبيمحمد بن قدامة -

 نسبة إلـى    القاضي الفاضل واسمه عبد الرحيم البيساني       -
مدينة بيسان، وكان مستشارا أميناً لصالح الدين األيـوبي         

 أفتح ما فَتَحتُـه بقـوة     لم: (حتى قال صالح الدين في حقه     
 ).اضي الفاضلسيفي بل بعلم الق
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 الذي أصـبح قاضـي قـضاة        الشيخ عماد الدين الكركي    -
 .مصر

 . الذي أصبح مفتياً لمصرالشيخ مرعي الكرمي -

المعجم الكبير في الحديث    ( صاحب كتاب    اإلمام الطبراني  -
 ).الشريف

ذخائر ( صاحب كتاب    عبد الغني النابلسي  / العالمة الشيخ  -
  ). المواريث في الداللة على مواضع األحاديث

 . الشيخ محمد عزت دروزةالعالمة المفسر  -

 من كبـار علمـاء      برهان الدين الجعبري  / الشيخ العالمة  -
 .القراءات

: ومن علماء فلسطين البارعين في مجال الهندسة والبنـاء         -
 مـن مدينـة   رجاء بن حيوة الكنديالمهندسان أبو المقدام  

 من مدينة القدس، وقد أشرفا على       يزيد بن سالم  وبيسان،  
ء مسجد قبة الصخرة المشرفة في عهد الخليفة األموي          بنا

 .عبد الملك بن مروان

-  ورئيس فن  الكتابة وس د اإلنشاء والدواوين في عـصره     ي :
 . عبدالحميد بن يحيى
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خالد بن : وأول علماء الكيمياء الكبار في التاريخ اإلسالمي  -
 .يزيد األموي

بناء صرح  لقد أسهم أبناء فلسطين وشاركوا مشاركة فاعلة في         
الحضارة اإلسالمية الشامخ، والرقي بها على مالعصورر . 

 وإليها ينتسب فاتح األندلس القائد موسـى بـن نـصير            -
 .اللخمي

وإلى هذه الرحاب الطـاهرة جـاء أئمـة العلـم يعظـون             *
ويدرون ويتعبدون منهمس:  
- اإلمام البخاري المحث المعروفد. 

د والترمذي والنسائي وابن    أبو داو : أصحاب السنن األئمة   -
 .ماجه

الذي زار المدينة المقدسة في     حجة اإلسالم اإلمام الغزالي       -
ؤلفاً، ومن بين مماً ولِّع فيها م يالقرن الخامس الهجري، وبق   

، الذي  )إحياء علوم الدين  (المؤلفات التي كتبها هناك كتاب      
  كتاب اإلحياء، فهو ليس من     يقرأمن لم   : "قال عنه العلماء  

 ".األحياء

مـن  أبو بكر بن العربـي      ، و اإلمام أبو بكر الطرطوشي     -
ابـن  ابن بطوطة، وأبو إسحاق المكناسـي، و      و،  األندلس



 -٢١-

، وإبراهيم بن أدهـم، وأبـو الحـسن البـصري،      خلدون
  ، عبـد اهللا بـن فيـروز الـديلمي        ووإبراهيم الجرجاني،   

 مـن علمـاء     ابـن الـصالح   ، و  بن عبد الـسالم    العزو
 .هم كثيروغير... الحديث،

أبناء األمتين العربية واإلسالمية    لذلك يجب أن تتكاتف جهود      
للعمل على إعادة الدور الريادي والمكانة العلمية لفلسطين بـصفة          

بصفة خاصـة   والمسجد األقصى المبارك    عامة، وللمدينة المقدسة    
  .كمدينة ومنارة للعلم والعلماء

 المـسجد  شيد بإعادة إحياء مصاطب العلم داخـل  نُ ونحن هنا 
 لحرصـهم    والطالبات شيد بجموع الطالب  ، كما نُ  األقصى المبارك 

على المواظبة رغم كل المضايقات والمِعيقات التـي تقـوم بهـا            
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، فهذا الحضور العلمـي والحمـد هللا          
أغاظ المحتلين، كما وقف حائالً دون تحقيق أطماعهم العدوانيـة          

ارك، حيث ِإن وجود طالب العلـم فـي    ضد المسجد األقصى المب   
ساحاته يعيق المخططات اإلسرائيلية العدوانيـة عليـه، ويحفـظ          

  .للمسجد مكانته اإلسالمية والدينية والعلمية 
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   :ونسبه اسمه
 هاجرت  حماد،  عثمان  حسين  نافذ  /الدكتور  األستاذ  فضيلة  هو
  .المحتلة بفلسطين عبدس قرية من م٩٤٨١ سنة عائلته

   :ونشأته مولده
 يـوم  غـزة  بمدينة الشاطئ مخيم في -اهللا  حفظه- الشيخ ولد

 .م٨/١٩٥٦/ ٢٠ الموافق هـ،١٣٧٦/محرم/١٣ ثنيناإل

ومعسكر جباليا   معسكر الشاطئ    بين -حفظه اهللا -الشيخ   تنقل     
امة فـي   الثانوية الع دراسة  أنهى  حيث   النصر بمدينة غزة،     حيو

  .م١٩٧٤ القسم األدبي عام -مدرسة فلسطين الثانوية للبنين
 المساحة والرسم المعماري ومراقبة األبنيـة       ذلك     درس بعد   

  .م١٩٧٦ بالمملكة األردنية الهاشمية سنة
  :  الحالة االجتماعية
ــشيخ  ــزوج ال ــه اهللا–ت ــسبت - حفظ ــوم ال صــفر /٤ ي

 بعقـد قـران     قمتُم، وقد   ٢٠/١١/١٩٨٢هـ وفق   ١٤٠٣/الخير
فضيلته حيث كنتُ مأذوناً شرعياً وقتئذ، وللشيخ ثالثة أبناء وخمس 

  . بنات
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  :العلميةمسيرته    
 م١٩٧٦ عـام   بعد عودته من األردن    -حفظه اهللا -الشيخ  بدأ  

يتجه نحو الدراسات العلمية الشرعية التخصصية، وكان شـغوفاً         
، يـة كتب وتكـوين مكتبـة علم     الحيث بدأ بجمع    الشرعي،  بالعلم  
، الذي كان  - رحمه اهللا  -ية سليم شراب    الداعالشيخ  فضيلة  والتقى  

/ ومن المعلوم أن فـضيلة الـشيخ      ،   في حياة الشيخ    تأثير كبير  له  
ة كبيرة عند العلماء وطلبة     بمكانحظي   � رحمه اهللا    – سليم شراب 

كلية الـدعوة وأصـول     في   هو الذي قام بإرساله للدراسة    ف ،العلم
ـ ١٣٩٧ سنة  المنورة سالمية بالمدينة الجامعة اإل بالدين    وفـق   هـ
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ عامفيها ، ودرس وتخرج م١٩٧٨

 كبيـر مـن     بعددٍ - حفظه اهللا    – الشيخ ىوفي هذه الفترة التق     
 :منهمعلماء المسلمين بصفة عامة، وعلماء الحديث بصفة خاصة، 

 وكـذلك  ته،مبعلمه ونشاطه وهِ   حماد األنصاري المشهور     /الشيخ
، - رحمـه اهللا   � ابن باز    /الشيخ، و -اهللارحمه  - األلباني   /الشيخ

/ الشيخأبو بكر الجزائري، و/ الشيخ عبد المحسن العباد، و /الشيخو
 محمـد   /الشيخو،   المنورة  زياراته للمدينة  أثناءأبو الحسن الندِوي    
يروي صحيح مسلم في تلـك الفتـرة        الذي كان   المنتصر الكتاني   

 نافذ / الشيخ، فعاصر -صلى اهللا عليه وسلم- بالسند إلى رسول اهللا
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، وغيـر   هيح مسلم سماعا من   ، وأخذ بعضا من صح    الكتاني/ الشيخ
  .هؤالء كثير
 محاضرا وعمل غزة، بعد ذلك إلى  - حفظه اهللا– الشيخ     عاد 

 دراسته العليـا     - حفظه اهللا  -الجامعة اإلسالمية، حيث واصل   في  
 كلية دار العلوم، فـي      �امعة القاهرة    مبتعثًا إلى ج   - الماجستير -

، فدرس في قسم الشريعة اإلسـالمية، تخـصص         ـه١٤٠٥العام  
ـ ١٤٠٩ عامالحديث الشريف وعلومه، حتى أنهى الدراسة         – ـه

من الجامعة  م  ١٩٩٢عام   حصل على درجة الدكتوراه   و،  م١٩٨٩
 وسـعة   ه يعلم مدى اجتهاد   رسائل الشيخ العلمية   يقرأ   ومن،  نفسها

  . طالعهعلمه وا
  : عزيمة وإرادة 

 في أنشطته العلمية والدعوية إلى      - حفظه اهللا  � الشيخ        استمر
هـ،  الموافق   ١٤٢٠ شوال   ١١أن أصيب في حادث سير بتاريخ       

 على إثره اإلحساس والحركـة فـي الجـزء     دقَم، فَ ١٧/١/٢٠٠٠
   تَالسفلي من الجسم، وتَّرعليه جلوسه على كرسـي متحـرك،        ب 

 ذلك لم يقف حائالً بين الشيخ وبين ممارسة  ولكنالله،  يتنقل من خ  
أنشطته العلمية المختلفة من قراءة واطالع في مكتبته التي يقضي          

من تدريس جامعي،   األخرى   فيها جلَّ وقته، وكذلك قيامه بأعماله     
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اقـشة رسـائل الماجـستير      وإشـراف ومن   وكتابة بحوث علمية،  
، حيث إنه يؤدي ذلك     لحادث والتي كان معظمها بعد ا     والدكتوراه،

  .ة عاليةمِهو راضية نفٍسبكله 
  

  : شيوخه وأساتذته
 على أيدي علماء أجالء لهم قدرهم – حفظه اهللا �تتلمذ الشيخ   

وعلمهم ومكانتهم في الحديث الشريف وعلومه، وكان من أبـرز          
  :شيوخه في هذا المجال

رفعت فوزي عبد المطلب، حيث كـان مـشرفًا علـى           . د.أ
  .الزمه عدة سنوات وقدالماجستير والدكتوراه، في يه رسالت

  : ومن أشهر أساتذته في علوم القرآن والتفسير
محمود عبد الوهاب فايـد، والـذي وصـفه الـشيخ           / الشيخ
  .بالموسوعة

  :ومن أشهر أساتذته في التوحيد
/ علي الحـذيفي، والـشيخ    / عبد اهللا الغنيمان، والشيخ   / الشيخ

  .سليم شراب
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  :العلمية تالمؤهال

على بكالوريوس من  - حفظه اهللا �الشيخ  حصل   :البكالوريوس -
 المدينة المنورة في  الجامعة اإلسالمية   كلية الدعوة وأصول الدين ب    

  .م١٩٨١-هـ ١٤٠ السعودية سنة بالمملكة العربية
عة ي حصل على درجة الماجستير من قـسم الـشر         :الماجستير -

في جمهوريـة مـصر    القاهرة كلية دار العلوم بجامعة  باإلسالمية  
  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ سنة العربية

مرويات سليمان بن مهران األعمـش جمـع        : عنوان األطروحة 
  .وتخريج ودراسة

ة يعحصل على درجة الدكتوراه مـن قـسم الـشر          :الدكتوراه -
في جمهوريـة مـصر   كلية دار العلوم بجامعة القاهرة   اإلسالمية ب 

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ سنة العربية
  .مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين: ن األطروحةعنوا
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  :األكاديمي العمل :أوالً
 مـن العـام   ، غزة–في الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس    �

  .وما زالم ١٩٨١هـ ١٤٠١
 ذ من ،غزة � أصول الدين بالجامعة اإلسالمية      كليةفي   محاضر   �
  .م١٩٩٢/ ٨/ ٢٥حتىوم ١/٩/١٩٨١
  غزة، �كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية      في   أستاذ مساعد    �

  .م١٩٩٧/ ١٠/ ٧م حتى ١٩٩٢/ ٨/ ٢٦من 
 ، غزة�في كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية       أستاذ مشارك    �

  .م٤/١١/٢٠٠٢ حتى ٨/١٠/١٩٩٧ منذ
 �ة أصول الدين بالجامعة اإلسالمية      في كلي ) بروفيسور(أستاذ   �

  .م٢/٢/٢٠١٥ حتى م٥/١١/٢٠٠٢ ذ من ،غزة
 في كلية أصـول الـدين بالجامعـة         )بروفيسور متميز ( أستاذ   �

  . وما زالم٣/٢/٢٠١٥ ذ من غزة،–اإلسالمية 
  



 -٣٠-
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  :الجامعي التدريس :ثانياً
في الجامعة  ) ماجستير ودكتوراه ( تدريس طلبة الدراسات العليا      �

 والتعديل، مساقات مصطلح الحديث، وعلم الجرح    اإلسالمية بغزة،   
وعلم مختلف الحديث، وأصـول البحـث والتحقيـق، وتخـريج           

     الحديث،  ِللَِعالحديث، ومناهج المحدثين، والحديث الموضوعي، و 
ونقد األسانيد والمتون، والسنة في الدراسات المعاصـرة، وفقـه          

  .السنة
في الجامعة اإلسالمية بغـزة،      كلية أصول الدين   تدريس طلبة    �

، وحـديث   ٣،  ٢،  ١ث، وحـديث تحليلـي    مساقات علوم الحـدي   
موضوعي، وتخريج الحديث ودراسة األسانيد، ومناهج المحدثين،       

  . وغيرها،وسيرة الخلفاء الراشدين
  :أخرى ومعاهد جامعات في تدريس *
  .جامعة األزهر بغزةفي  تدريس طلبة الماجستير �
  . تدريس طلبة معهد دار الحديث بجمعية دار الكتاب والسنة�
 طلبة مركز بيت المقدس للدراسات والتوثيـق ضـمن           تدريس �

  .برنامج فقهاء غزة
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  :العلمية المهام :ثالثاً
في كلية أصول الـدين بالجامعـة       رئيس قسم الحديث وعلومه      -

  .م٩٧/ ٩/ ٣٠ حتى١/١٠/٩٦ ذمن ، غزة–اإلسالمية 
 بالجامعـة    عضو لجنة البحث العلمي عن كلية أصول الـدين         �

  .م٢٠٠١/ ٨/ ٢٦حتى  ١٩٩٩/ ٢٠/١٠ من،غزة –اإلسالمية 
   بالجامعـة    مشرف الدراسات العليـا بكليـة أصـول الـدين          �

  .م٢٠٠٣/ ٨/ ٣١م حتى ٢٠٠١/ ٨/ ٢٧ من ،غزة–اإلسالمية 
  فـي كليـة أصـول الـدين         رئيس قـسم الحـديث وعلومـه         �

ــالمية   ــة اإلس ــزة�بالجامع ــن ، غ ــى م١/٩/٢٠٠٤م   حت
  .م٢٠٠٥/ ٣١/٨
لعلمي قسم  للبحث ا  امعة اإلسالمية  رئيس هيئة تحرير مجلة الج     �

  .م٢٠٠٧/ ٣٠/٨حتى م١/٩/٢٠٠٥ منغزة،-الدراسات اإلسالمية
 بالجامعـة    عضو لجنة البحث العلمي عن كلية أصول الـدين         �

  .م٢٠٠٦/ ٨/ ٣١ حتى ٢٠٠٥/ ٩/ ١ من ،غزة–اإلسالمية 
 ،غـزة – اإلسالمية  عضو المجلس الجزائي االستئنافي بالجامعة �

  .م٣٠/٩/٢٠٠٩تى م ح١/١٠/٢٠٠٥من 
 ،للبحـث العلمـي   غزة  -اإلسالمية  ة   عضو لجنة جائزة الجامع    �

  .م٢٠٠٧ -٢٠٠٥للعام 
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 للعام ،العلميللبحث غزة -اإلسالمية ة الجامع عضو لجنة منحة     –
  .م٢٠٠٧ –٢٠٠٥

 رئيس لجنة إعداد برنامج الدكتوراه فـي تخـصص الحـديث            �
  .غزة-اإلسالمية ة الجامع بكلية أصول الدينفي وعلومه 

ـ  ب  عضو لجنة البحث العلمي عن كلية أصول الـدين         � ة الجامع
  .م٢٠١٢/ ٩/ ٣٠م حتى ٢٠١٠/ ١/٩ من، غزة–اإلسالمية 

لمؤتمر البحـث العلمـي مفاهيمـه،       " عضو اللجنة التحضيرية     �
الذي أقامته عمادة البحث العلمـي بالجامعـة         "أخالقياته، توظيفه 

  .م١٠/٥/٢٠١١غزة بتاريخ  –اإلسالمية 
و لجنة التقييم الذاتي ألعضاء الهيئة التدريـسية لبـرامج           عض �

  .غزة-بكلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية الماجستير 
   فـي الجامعـة    عضو لجنة تحديث نظـام الترقيـات العلميـة         �

  .غزة -اإلسالمية 
فـي الجامعـة     رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر كلية أصول الدين         �

  ).خطر الروايات الواهية على اإلسالم(بعنوان  ،غزة –اإلسالمية 
 فـي الجامعـة      رئيس لجنة البحث العلمي بكلية أصول الـدين        �

  .غزة-اإلسالمية 
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 عضو هيئة االعتماد والجودة التابعة لوزارة التربيـة والتعلـيم           –
  .العالي سابقًا

 رئيس قسم السنة وعلومها بمركز القـرآن الكـريم والـدعوة            �
  . سابقًا،غزة–سالمية في الجامعة اإلاإلسالمية 

 عضو الهيئة االستشارية لمجلة الدراسات اإلسـالمية بجامعـة          �
  .السعوديةالمملكة العربية  –الملك سعود بالرياض 

 عضو شـرف بجمعيـة البـاحثين والتدريـسيين الجـامعيين            �
  .يةجمهورية العراقالب
جمهوريـة  ال عضو استشاري بجمعية علوم الحديث العلميـة ب        �

  .يةالعراق
 � في الجامعة اإلسالمية      رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين      �

  .م٢٠١٤ –٢٠١٣للفصل األول من العام الجامعي غزة، 
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  :المحكمة العلمية األبحاث -أ

 فـي   مروياته  ودراسة  والتعديل  الجرح  بين  سعيد  بن  سويد -١
 � المجلد الثـاني     ،غزةب مجلة الجامعة اإلسالمية     – مسلم  صحيح

  .م١٩٩٤ يوليو -هـ١٤١٥ محرم –العدد الثاني 
 عبـد   بـن   أحمـد   زرعة  أبي  الدين  لولي  – المدلسين  كتاب -٢

 مجلة الجامعـة    �بالمشاركة   تحقيق  "هـ  ٨٢٦" العراقي  الرحيم
 صـفر   � العـدد الثـاني      � المجلـد الثالـث      ،اإلسالمية بغزة   

  .م١٩٩٥ يوليو -هـ١٤١٦
 الـشيخين   وموقف  النقاد  ميزان  في  أويس  بيأ  بن  إسماعيل -٣

  بجامعـة األزهـر    مجلة كلية أصول الدين      – صحيحيهما  في  منه
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ العدد الثامن من الحولية ، فرع الزقازيق�
 نشر دار الوفـاء  – الـوداع  حجة أخبار على  االطالع  تيسير -٤

 تحكيم عمـادة البحـث العلمـي        ،م١٩٩٤ -هـ١٤١٤بالقاهرة  
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦عة اإلسالمية بغزة عام بالجام
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 – المتعارضة  األحاديث  مع  التعامل  في  الشافعي  اإلمام  منهج -٥
  ،)جامعـة األقـصى الحقًـا     (مجلة كلية التربية الحكومية بغـزة       

  .م١٩٩٧ يناير – العدد األول – المجلد األول  
 بهـم   انفـرد   ممـن   بالوضع  المتهمين  ألحاديث  الصدع  رأب -٦

جامعـة  (مية بغزة    مجلة كلية التربية الحكو    – مسلم عن  البخاري
  .م١٩٩٧ يونيو – العدد الثاني – المجلد األول ،)األقصى الحقًا

 الكتـب   فـي   مروياته  على  عروبة  أبي  بن  سعيد  اختالط  أثر -٧
ـ ١٤١٦ نشر مكتبة الخـانجي بالقـاهرة     – الستة  ،م١٩٩٦ -هـ

 -هـ١٤١٨ تحكيم عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية بغزة      
  .م١٩٩٧

 زرعـة   ألبـي   – المراسـيل   رواة  ذكـر   في  التحصيل  تحفة -٨
 نشر مكتبـة الخـانجي    �ة  بالمشارك تحقيـق   "هـ٨٢٦" العراقي
 بغـزة    اإلسالمية  وتحكيم عمادة البحث العلمي بالجامعة     ،بالقاهرة

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠عام 
٩- عرم  مجلة  – توثيقية  دراسة  -وسلم  عليه  اهللا  صلى  -النَِّبي 

 الجـزء   � العدد األول    �اسع  المجلد الت  ،بغزة  اإلسالمية  الجامعة
  .م٢٠٠١ كانون الثاني -هـ١٤٢١ شوال ،األول



 -٣٧-

 الـسيوطي   الـدين   لجـالل   – األسـانيد   حالوة  في  الفانيد -١٠
 البنات بجامعة عين     مجلة اللغة العربية بكلية    – تحقيق  "هـ٩١١"

 -هـ١٤٢٢ سنة   ) التربوي -األدبي( العدد الثاني    ،شمس بالقاهرة 
  .م٢٠٠١

 مجلـة كليـة اآلداب      – النبويـة   السنة  في  بالتسمية  البدء -١١
 العـدد الرابـع     ، جمهوريـة مـصر العربيـة      �بجامعة سوهاج   

  .م٢٠٠١ أكتوبر -هـ١٤٢٢ – الجزء الثاني –والعشرون 
ـ ٩١١" الـسيوطي   الـدين   لجالل  – الهجر  في  الزجر -١٢  "هـ

 �الجـزء الثـاني عـشر      ، القاهرة � مجلة فكر وإبداع     – تحقيق
  .م٢٠٠١نوفمبر

 – والوقف  الرفع  بين  الماضي  الزمن  بصيغ  الصحابي  تعبير -١٣
 � العـدد األول  � المجلد العاشـر     ،مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة   

  .م٢٠٠٢ كانون الثاني -هـ١٤٢٢شوال 
 دراسـة  حـاتم  أبـي  عند ” به  يحتج  ال  ” مصطلح  مدلول -١٤

 – الصحيحين في حديثهم إخراج ىعل المتفق الرواة على  تطبيقية
 � العدد الثـاني     � المجلد العاشر    ،مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة   

  .م٢٠٠٢ حزيران -هـ١٤٢٣ربيع ثاني 



 -٣٨-

 علـى   تطبيقية  دراسة  الشيوخ  من  الرواة  سماع  النقاد  نفي -١٥
 مجلة الجامعة اإلسـالمية     – صحيحه  في  البخاري  أخرجها  أسانيد
 ذو القعــدة – العــدد األول – المجلــد الحــادي عــشر ،بغــزة
  .م٢٠٠٣ كانون الثاني -هـ١٤٢٣

 الـسيوطي   الـدين   لجـالل   – الـضحى   صـالة   في  جزء -١٦
 العدد الـسابع    ، بريطانيا � مجلة الحكمة    – تحقيق  –  "هـ٩١١"

  .هـ١٤٢٤ جمادى اآلخر –والعشرون 
 – الرجـال  نقـد  فـي  حنبل بن أحمد اإلمام  منهج  مميزات -١٧

 � العدد الثاني والثالثـون       بريطانيا، �حكمة   مجلة ال  �بالمشاركة  
  .هـ١٤٢٧محرم 

 – المعاصرة  الدعوة  في  وأثرها  النبوية  العسكرية  القرارات  -١٨
لدعوة اإلسالمية ومتغيـرات    ا"  مؤتمر كلية أصول الدين بالجامعة    

   . م٢٠٠٥ أبريل -هـ١٤٢٦ ربيع األول ،"العصر
 دراسـة   مفـيه   المضعف  وتالميذه  راشد  بن  معمر  شيوخ -١٩

 مجلة آفاق بمركـز جمعـة الماجـد         – الصحيحين  على  تطبيقية
 ينـاير   -هـ١٤٢٦ ذو القعدة    ، دبي �باإلمارات العربية المتحدة    

  .م٢٠٠٦



 -٣٩-

 البكـري   الحسن  ألبي  – الصديق  فضل  في  األنيق  الروض -٢٠
 المجلـد   ، مجلة الجامعة اإلسالمية بغـزة     – تحقيق  – "هـ٩٥٢"

 يوليـو   -هـ١٤٢٧جمادى األول    � العدد الثاني    �الرابع عشر   
  .م٢٠٠٦

 بيـان   مـع   النقاد  األئمة  عند  عجائب  عنده  مصطلح  مدلول -٢١
 ، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة    – تطبيقية  نظرية  دراسة  مرتبته،

ـ ١٤٢٨ جمـاد أول     � العدد الثاني    �المجلد الخامس عشر      -هـ
  .م٢٠٠٧يونيو 

 مجلة  �ة  رك بالمشا – توثيقية  تحليلية  دراسة  المسلم  الجن -٢٢
 � العدد الثـاني     � المجلد الخامس عشر     ،الجامعة اإلسالمية بغزة  

  .م٢٠٠٧ يوليو -هـ١٤٢٨جمادى األول 
 وتبـوك،   األحـزاب   غزوتي  في  الحسية  النبوية  المعجزات -٢٣

،  مجلة الجامعة اإلسالمية بغـزة     �ة   بالمشارك – ودراسة  تحقيق
ـ ١٤٢٩ ذو الحجـة     � العدد األول    �المجلد السادس عشر      -هـ

  .م٢٠٠٨يناير 
 صـحيح  رجال في الصحابة غير  من  بالجهالة  الموصوفون -٢٤

ـ    – توثيقية  دراسة  البخاري،  اإلمام شارقة للعلـوم   مجلة جامعة ال



 -٤٠-

 شـوال   � العـدد الثالـث      � المجلد الخامس    ،الشرعية والقانونية 
  .م٢٠٠٨ أكتوبر -هـ١٤٢٩

معة مجلة جا  – ومناهج  مصنفات  الحديث،  ألفاظ  غريب  علم  -٢٥
ـ ١٤٣٠ � العدد الثالـث     ، فرع بني سويف بنات    �األزهر    -هـ

  .م٢٠١٠يناير 
ـ ٤٢٨" القـدوري   محمد  بن  أحمد  الحسين  أبي  جزء  -٢٦  "هـ

 قبول البحـث    ،امعة اإلسالمية بالمدينة المنورة    مجلة الج  – تحقيق
  .هـ١٤٣٠/ ٦/ ٢للنشر بتاريخ 

 مجلة جامعـة    – ومناهج  مصنفات  – المحدثين  طبقات  علم  -٢٧
  .م٢٠١٠ -ألزهر بغزة، المجلد الثاني عشر، العدد الثانيا

 مؤتمر فضائل   – الصحيحين  في  قراءة  – الصحابة  فضائل  -٢٨
  .هـ١٤٣١ رجب ٢٧ -٢٦ المنعقد بتاريخ ،الصحابة

 مجلـة جمعيـة     – ومنـاهج   مصنفات  – الحديث  علل  علم  -٢٩
  .م٢٠١١ يناير -هـ١٤٣٢ محرم – العدد الرابع ،حوثالقدس للب

 – النبويـة  السنة في االجتماعية ومجاالته  التطوعي  العمل  -٣٠
 المجلـد التاسـع     � غزة   �المية   مجلة الجامعة اإلس   �بالمشاركة  

  .م٢٠١١ يناير -هـ١٤٣٢ محرم – العدد األول ،عشر



 -٤١-

  بالمـشاركة – موضوعية دراسة النبوية السنة في  الشباب  -٣١
 العـدد   �سع عشر    المجلد التا  ، غزة � مجلة الجامعة اإلسالمية     –

  .م٢٠١١ يناير -هـ١٤٣٢ محرم –األول 
 – ونحـوه   بالوضع  حبان  ابن  اتهمهم  الصحيحين  في  رواة  -٣٢

العلوم اإلسالمية بجامعـة     كلية   � مجلة الصراط    �دراسة توثيقية   
ـ ١٤٣٢ صـفر    �العدد الثاني والعشرين    ،  الجزائر  ينـاير   -هـ
  .م٢٠١١

 ابـن   اإلسـالم   يخش  عند  حوله  وما  األقصى  المسجد  مكانة -٣٣
 ،غزة�المؤتمر الخامس لكلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية        � تيمية

  .م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢جمادى اآلخرة 
 والتـابعين  الـصحابة   عـن   الـواردة   الـسنة   نقـل   صيغ -٣٤

العـدد التاسـع    ،  مجلة كلية الشريعة بجامعة قطـر      � وأحكامها
  .م٢٠١١ -هـ١٤٣٢ –والعشرون 

٣٥- مجلة جامعـة    � الفتن  زمن  المسلم  موقف  بيان  في  نَنالس
 � العـدد األول     �المجلد الثالـث عـشر      ،  األزهر بغزة فلسطين  

  .م٢٠١١



 -٤٢-

 �نـافع   بـن   الحكـم   اليمـان   أبـي   أحاديـث   فيه  جزء -٣٦

 المجلـد   ، مجلة جامعة األزهر بغزة فلسطين     �بالمشاركة   تحقيق 
  .م٢٠١١ – العدد الثاني –الثالث عشر 

 مجلـة الـشريعة     – الرواة  تعديل  في  يالشافع  اإلمام  منهج  -٣٧
 ،العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائـر     كلية   �والدراسات اإلسالمية   

  .م٢٠١١ أغسطس –هـ ١٤٣٢ رمضان –العدد الثالث 
 مجلـة البحـث العلمـي       – الشافعي  اإلمام  عند  المجهول  -٣٨

 �هـ  ١٤٣٣ صفر   �العدد الحادي والعشرون    ،  ن لبنا �اإلسالمي  
  .م٢٠١٢يناير 

  مجلة جامعة اإلمام– الرواة جرح في  الشافعي  اإلمام  منهج  -٩٣
/ ٢/ ٢٦قبول البحـث فـي      ،  محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض    

  .هـ١٤٣٢
 مجلـة جامعـة     – ومنـاهج   مصنفات  الحديث  زوائد  علم  -٤٠

قبول البحث للنشر في إبريـل      ،   بنات / فرع بني سويف   �األزهر  
  .م٢٠١١

 – بقبـره   يتعلـق   ومـا   السالم عليه  موسى  اهللا  كليم  ذكر  -٤١
 ، غـزة  � مجلة الجامعة اإلسـالمية      – تحقيق  – العالئي  للحافظ



 -٤٣-

ـ ١٤٣٢ رجب � العدد الثاني   �المجلد التاسع عشر      يونيـو  -هـ
  .م٢٠١١

 مجلـة جمعيـة     – وتدوينه  النبوي  الحديث  لكتابة  التأريخ  -٤٢
 محـرم   ، العـدد الخـامس    ، غـزة  �القدس للبحوث والدراسات    

  .م٢٠١٢  يناير-هـ١٤٣٣
 دراسـة   النبويـة،   الـسنة   فـي   األصـهار   بـين   العالقة  -٤٣

 مجلـة العلـوم اإلنـسانية بجامعـة         � بالمشاركة   – موضوعية
  .م٢٠١١/ ٥/ ٢٤ قبول البحث في ،البحرين

 الحد  وسبل  االنترنت  على  الواهية  األحاديث  انتشار  ظاهرة  – ٤٤
، ميةة أصول الدين بالجامعة اإلسـال      المؤتمر الخامس لكلي   – منها

  .م٢٠١١ أكتوبر
 خـارج   والتعـديل   الجـرح   فـي   البخـاري   اإلمام  منهج  -٤٥

ام البخاري نموذجا بدولـة   مؤتمر أعالم اإلسالم اإلم   – الـصحيح 
  .م٢٠١٢ مايو -هـ١٤٣٣جمادى اآلخر ، الكويت

 - ومنـسوخه   الحـديث   ناسـخ   في  الشافعي  اإلمام  منهج  -٤٦
  األقـصى بغـزة،   مؤتمر كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة       

  .م٢٠١٢ مايو -هـ١٤٣٣جمادى اآلخر 



 -٤٤-

 الـراوي   على  الحكم  في  الحديث  نقاد  عند  المعارضة  أهمية  -٤٧
سات اإلسالمية بجامعة الملك     مجلة الدرا  � بالمشاركة   – والرواية

 ربيـع األول    � العدد األول    � المجلد الخامس والعشرون     ،سعود
  .هـ١٤٣٤

 مـؤتمر   – والرواية  لراويا  من  التثبت  في  الصحابة  منهج  -٤٨
بالمملكـة األردنيـة    الصحابة والسنة بجامعة العلوم اإلسـالمية       

  .م٢٠١٣/ ١١/ ١٣ الهاشمية
 على  تطبيقية  دراسة  منهم،  سماعه  في  المتكلم  قتادة  شيوخ  -٤٩

المجلد السابع  ،  لة العلوم الشرعية بجامعة القصيم     مج – الصحيحين
  .هـ١٤٣٥ محرم – العدد األول �

 مجلـة  – بالمشاركة – المزي  أطراف  على  البلِْقيني  قباتتع  -٥٠
،  المغـرب  �السنة النبوية التابعة لجمعية اإلمام البخاري بالرباط        

  .م٢٠١٤ –  هـ١٤٣٥العدد الحادي عشر 
مركـز البحـث     – الرجـال   نقد  في  الشافعي  اإلمام  منهج  -٥١

  .هـ١٤٣٤/ ٧/ ١٠قبول البحث بتاريخ ، معة القصيمالعلمي بجا
– الحجاج  بن  مسلم  اإلمام  عند  الرجال  ومعرفة  الرواة  نقد  -٥٢

  .م٢٠١٢العدد العاشر ، ة المشكاة بجامعة الزيتونة بتونسمجل 
  



 -٤٥-

  :منشورةال كتبال -ب
 نشر دار الوفـاء     – والمحدثين  الفقهاء  بين  الحديث  مختلف -١

  .م١٩٩٣ ، سنةبالقاهرة
  .م٢٠٠٧ ، سنةوالنشرة الثانية بدار النوادر بدمشق

م لحساب وزارة األوقـاف والـشئون       ٢٠٠٩  سنة لنشرة الثالثة وا
  .اإلسالمية بدولة قطر، ويوزع مجانًا لطلبة العلم

والكتاب يدرس لطلبة الماجستير بالجامعة اإلسالمية بغـزة منـذ          
م، وجامعـة   ١٩٩٤افتتاح قسم الدراسات العليا بالجامعـة عـام         

دن، وجامعـة   األزهر بغزة، وجامعة العلـوم اإلسـالمية بـاألر        
لمية بماليزيا، والفرقـة    ، وجامعة المدينة العا   )أبو ظبي (اإلمارات  

كلية أصول الدين بجامعة األزهر بالقاهرة، وجامعة التاسع        الرابعة  
  .من أيلول بإزمير تركيا

ولخصه الدكتور فخر الدين يلدز من جامعة مرمرة، ونشرته مجلة          
  .م٢٠١٤تركية عام بحوث اإلسالمية العلمية المحكمة باللغة ال

 نـشر دار الوفـاء      �للـسيوطي    – الحديث  في  رسائل  ثالث  -٢
  .م٢٠٠٣ ، سنةبالقاهرة

 نشر  – )مجلدات  ثالثة( والمتون  األسانيد  بتوثيق  العيون  قرة -٣
  .م٢٠٠٥ ، سنةمكتبة الرشد بالرياض



 -٤٦-

 البـن   البخـاري   صحيح  بشرح  الباري  فتح  كتاب  في  قراءة  -٤
رر على طالب المـستوى الثالـث       م، ومق ٢٠١٠  سنة رِشنُ ،حجر

  . غزة- اإلسالمية بكلية أصول الدين بالجامعة
، نـشر   المحدث  أنيس  بعنوان  الدكتور  األستاذ  أعمال سلسلة  -٥

  :دار النوادر بسوريا، ظهر منها
 توثيقيـة   دراسـة   ورجالهمـا   الصحيحين  أحاديث :األول بعنوان 

  .م٢٠١٢  سنةتطبيقية
 سـنة  الـوداع   حجـة   أخبار  على  االطالع  تيسير :الثاني بعنوان 

  .م٢٠١٢
م ٢٠١٥ سنة والروايات  الرواة  توثيق  في  تطبيقات :الثالث بعنوان 

  .في مجلدين
سـنة   والمحـدثين   الفقهـاء   بين  الحديث  مختلف :الرابع بعنوان 

  .م٢٠١٥
  .م في مجلدين٢٠١٥سنة  حديثية ورسائل أجزاء :الخامس بعنوان

  .عالىوبقية السلسلة تظهر تباعا بإذن اهللا ت



 -٤٧-



 -٤٨-

  
  
  

 

  



 -٤٩-

  :عليها أشرف التي علميةال رسائلال-ج
، وعددها واحـد     غزة -رسائل ماجستير بالجامعة اإلسالمية   : أوالً

  .وثالثون
  .، وعددها ثنتان غزة- رسائل دكتوراه بالجامعة اإلسالمية: ثانيا
رسائل دكتوراه ضمن البرنـامج المـشترك بـين جامعـة           : ثالثًا

عين شمس بجمهورية مصر العربيـة،      األقصى بغزة وكلية بنات     
  .وعددها أربع

رسائل دكتوراه أخرى بالجمهوريـة اللبنانيـة، بجـامعتي         : رابعا
  .الجنان وطرابلس، وعددها تسع

  :ناقشها التي علميةال رسائلال -د
، وعـددها    غـزة    -رسائل ماجستير بالجامعة اإلسـالمية    : أوالً
  .وعشرون تسع
نـامج المـشترك بـين جامعـة        رسائل دكتوراه ضمن البر   : ثانيا

األقصى بغزة وكلية بنات عين شمس بجمهورية مصر العربيـة،          
  .وهي رسالة واحدة

  .رسائل ماجستير بجامعة األزهر بغزة، وعددها ثنتا عشرة: ثالثًا
  
  



 -٥٠-

  
  



 -٥١-

  :علميةال برامجالو بحوثال تحكيم -هـ
 تحكيم العديد من البحوث في الداخل والخـارج مـن تـونس             �

 بغرض نشرها في المجـالت      ،قطر والشارقة وغيرها  والرياض و 
  .العلمية المحكمة

 تحكيم النتاج العلمي بغرض ترقية أصحابها في العديـد مـن            �
  .الجامعات

 تحكيم اعتماد وافتتاح برامج ماجستير في الحديث وعلومه من          �
  .الضفة وغزة، واعتماد وافتتاح كليات جديدة

  :علميةال دوراتال -و
  :ددة، منهامتعووهي كثيرة 

م ٢٠٠٩هـ،  ١٤٣٠ة في شرح الحديث الشريف في العام        ر دو �
  .لطلبة جمعية ابن باز الخيرية

 للدارسـين  ٢٠١٠دورة في تحقيق المخطوطات فـي صـيف          �
 - اإلسـالمية والمهتمين في هذا المجال في مركز القرآن بالجامعة   

  .غزة
ئل  دورة في شرح كتاب العلم من صحيح اإلمام البخاري في أوا        �

 ضمن برنامج النخبة المشترك بين مركز القـرآن         ،م٢٠١٣عام  
  . والسنة الكريمبالجامعة، ودار القرآن



 -٥٢-

 دورة في شرح األربعين حديثًا الفلسطينية فـي أواخـر عـام             –
  .م لطلبة مركز بيت المقدس للدراسات والتوثيق٢٠١٣

 دورة في قراءٍة من أوائل صحيح البخاري مع الوقـوف عنـد             �
يا والمسائل والفوائد الحديثية والفقهية، وذلك في أوائل  بعض القضا 

  .م في مسجد مصعب بن عمير٢٠١٤عام 
  



 -٥٣-

 
  :تالميذه
ـ م م  بعلمٍ � حفظه اهللا    – الشيخ أكرم اهللا سبحانه وتعالى           ز ي

، ممـا جعـل     المطهرةفي الحديث النبوي الشريف والسنة النبوية       
، ويتتلمذون  له ويجتمعون له   المجال يلتفون حو   طلبة العلم في هذا   

مـا أكثـر   فعلى يديه ، وينهلون من فيض علمه وغزير معرفته،      
العام منذ   بالتدريس الجامعي    �حفظه اهللا   – الشيخ بدأ   حيث تالميذه
 شارك فـي  كما  اعتلى المنابر خطيباً وعالماً،     و،  م ومازال ١٩٨١

ـ  العلميـة  الدورات العلمية والندوات والمؤتمرات      العديد من  ي  الت
، حيث تتلمذ على يديه المئات من       يجتمع فيها طلبة العلم والمعرفة    
 منهجه العلمـي فـي       السير ِوفْق  طلبة العلم، الذين حرصوا على    

  . التأصيل الشرعي



 -٥٤-

  : النشاط الدعوي 
  بعلمٍ � حفظه اهللا    – الشيخ على   -سبحانه وتعالى -لقد من اهللا    

 فـي داخـل الـوطن       �  الكثير مـن العلمـاء     بذلك له   دِهوافٍر شَ 
 وطلبة العلم في مجال الحديث الشريف والسنة النبويـة          -وخارجه

مـن الماجـستير    العليـا   المطهرة، وتنقل بين الدرجات العلميـة       
والدكتوراه إلى أستاذ مشارك إلى أسـتاذ دكتـور فـي الحـديث             

درجة أستاذ متميز في السنة النبوية،  الشريف وعلومه، إلى أن نال
 لتكون حياته حافلة باألنشطة الدعوية المختلفة، مـن         هأهلَ هذا   كّل

  .  ووعظ وخطابةودراسة وبحث وتأليفتدريس 
وللشيخ عدة أنشطة في مجال الدعوة اإلسالمية مـن خـالل           

  .البرامج الدينية في عدد من اإلذاعات والقنوات الفضائية

  
  



 -٥٥-

 
  

 مـن علـم غزيـر       �فظه اهللا    ح �نتيجة لما يتميز به الشيخ      
ومميز في الحديث النبوي الشريف والسنة النبوية المطهرة، فقـد          

 في العديد من المؤتمرات العلمية والملتقيـات        -حفظه اهللا �شارك  
  : والندوات في داخل الوطن وخارجه، ومن أهمها

 ورقة علمية مقدمة إلى ورشة العمل حول واقع البحث العلمـي            �
 غزة، ورئاسة إحدى اللجـان    �معة اإلسالمية   بالجا وسبل تطويره 

  .م١٩٩٩ عام ،بها
التشريع اإلسـالمي ومتطلبـات     " رئاسة إحدى جلسات مؤتمر      �

عـام  ،   كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسـالمية بغـزة        "الواقع
  .م٢٠٠٦

بكلية أصول الـدين فـي       ورقة علمية مقدمة إلى ورشة عمل        �
" الدعاة األكابر هـم العلمـاء     "ن  ، بعنوا  غزة -الجامعة اإلسالمية   

  .م٢٠١٠ عام ،قراءة في كتاب العلم من صحيح البخاري
كلية اآلداب  " القدس تاريخًا وثقافة  " رئاسة إحدى جلسات مؤتمر      �

  .م٢٠١١/ ٥/ ٧ في ،بالجامعة اإلسالمية بغزة



 -٥٦-

البحث العلمي مفاهيمه، أخالقياته،    " رئاسة إحدى جلسات مؤتمر      –
   فـي  ،ث العلمي بالجامعة اإلسـالمية بغـزة      عمادة البح " توظيفه

  .م٢٠١١/ ٥/ ١٠ 
خطـر  " رئاسة اللجنة العلمية، ورئاسة إحدى جلسات مـؤتمر          �

كلية أصـول الـدين بالجامعـة       " الروايات الواهية على اإلسالم   
  .م٢٠١١/ ١٠/ ٤ في ،اإلسالمية بغزة

 في العديد مـن المـؤتمرات       � حفظه اهللا    � كما شارك الشيخ     -
لدولية في مجال السنة النبوية والحديث النبوي الـشريف         العلمية ا 

  .في عدد من الدول العربية واإلسالمية الشقيقة



 -٥٧-

 

  
  



 -٥٨-

  :  أقواله
علـم   أقوال كثيرة وحكم فريدة فـي        - حفظه اهللا  – للشيخ       

 طلبة العلـم،   من أبرزها وأكثرها تردادا حينما يسَأُل من         الحديث،
سير ويفهـم العقيـدة فليـدرس       هم التف من أراد أن يف   : فإنه يجيب 

  :الحديث، ومن أقواله
  .س الحديث وأبحث فيهرد أشعر بمتعة كبيرة وأنا ُأ-
   دراسـة علـم     عشرة أمثال عمري لما أنهيـتُ      لو أفنيتُ  -
  .الحديث
حتى يدخل اإلنسان في هذا العلم ويزداد معرفة فيه ويتعمق          -

افع الـذاتي،   الـد : عليه أن يسير في خطـين متـوازيين، األول        
األخـذ عـن    : والدراسة الشخصية، والمتابعة الخاصة، والثـاني     

  .الشيوخ
  :  ثناء العلماء عليه 

،  بارزة من جهوٍد وإضافاٍت علميةٍ    - حفظه اهللا  – للشيخا  م       ِل
، في الداخل والخـارج    فقد أثنى عليه كبار العلماء المعاصرين له      

، نـذكر   صـصين ن في علم الحديث وغير المتخ     المتخصصيمن  
  :بعضا منها



 -٥٩-

 نور الدين عتر،   / أثنى عليه العالم المشهور األستاذ الدكتور      *    
مختلف الحديث بين الفقهـاء     "أثنى على كتابه الذي ذاع صيتُه        فقد

وقد اقتحم مؤلِّفُ هذا الكتـاب عقبـةً كـؤودا          : "، فقال "والمحدثين
 فجاء عملُه   باشتغاله بهذا الموضوع ودراسته، ونجح في اقتحامها      

قوة المناقشة لآلراء، والدقة فـي      واألصالة والجدة،   : يتسم بما يلي  
وإنه بذلك يـستحق  ... دلتها، وحسن الترجيح بينها إجماالً   عرض أ 

  . ..."مرتبة أستاذ ممتاز
 وأثنى عليه وعلى مؤلفاته وتحقيقاته، الدكتور الـشريف         *      

ـ إني أُ : "... قالحاتم بن عارف العوني، أحد مفاريد زمانه، ف        م دقَ
 أن  علـى اليوم ألحد دالئل النبوة، ومعجزات هذا الـدين الدالـة           
صلى اهللا  -اإلسالم دين اهللا تعالى الذي بعث به خاتم رسله محمدا 

: "...  مؤلفاته قال  ، وعن ..."؛ ألنَّه شاهد ماثٌل للعيان    -عليه وسلم 
 اهللا عليـه    صلى-وتحقيقات حديثية، تخدم سنة النبي    إنها مؤلفات   

وب يدل على علٍم وفهـٍم      أسلوب ، على منهج علمي صحيح،    -وسلم
  .دقيٍق

 محمد عجاج الخطيـب الـذي       /وكذلك األستاذ الدكتور   *       
 الشريف وعلومه في عصرنا     وصفه بأنه أحد األعالم في الحديث     

موضوعيته وتعمقه فـي بحوثـه      سن منهجه و  ، يتميز بح  الحاضر
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 وإن خالفوه، وإنه أهـل لهـذا التميـز    ، واحترامه لآلخرين  وكتبه
  ". مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين"ويشهد له بهذا كتابه 

 زياد أبو حماد رئـيس      /وغيرهم أمثال األستاذ الدكتور    *       
قسم الحديث الشريف وعلومه بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة         

ن محمد المرزوقي،   العلوم اإلسالمية العالمية بعمان، والدكتور حس     
 جامعـة   -مساعد عميد كلية الشريعة بقسم الدراسـات اإلنـسانية        

  .اإلمارات العربية المتحدة
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اِرفَميدعلم الحديثفي  وسوابقه ه:  
اء وسوابق ومفاريد فـي     آرب  غيره - حفظه اهللا  -لشيخا سبق      

دل على   أول من أشار إليها، وهذا ي      حيث كان الشيخ  ،  علم الحديث 
  . العلم هذاعلمه الواسع ونظرته الثاقبة في

 أول من أشار أن اإلمام الشافعي هـو أول مـن            ديعفهو   *
  .عرف علم الجرح والتعديل، ولم يسبقه إلى هذا أحد

 أول من خالف القاعدة التي اشتهرت بـين أهـل           يعد كما   *
 يـشترط ثبـوت     - رحمه اهللا  � أن اإلمام البخاري     ، وهي الحديث

اللقاء والتأكد من السماع، فأشار الشيخ إلى أن البخـاري اكتفـى            
  .بالمعاصرة أو بالمكاتبة لكن مع قرائن

 كما أنه خرج بنتيجة ربما يعتبرها البعض مخالفة لمدلول          *      
 عند أبي حاتم، خاصة وأن أبا حاتم نفسه قد          " به تجحال ي " مصطلِح

      كما ورد في    سأله ابنه ا  أجاب عن مقصوده من هذا المصطلح، لم 
" تج بحـديثهم ؟   حما معنى ال ي   : ")٢/١٣٣الجرح والتعديل (كتابه  

 ،ثون بما ال يحفظون فيغلطـون     كانوا قوما ال يحفظون فيحد    : قال
  .ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت

ويؤكد على ضرورة الدراسات التطبيقية، واالستقراء والتتبع         
  للكشف عن مدى دقة تلك القواعـد،       عند دراسة القواعد الحديثية     
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مـصطلح مـن     ما عند اختالف العلماء في قاعدة حديثية، أو       السي
  .مصطلحات فنون الحديث

أول رسالة دكتوراه في قطاع      على   � حفظه اهللا    �إشرافه  *   
 بقسم الحديث الشريف وعلومه بكليـة       ،غزة واألولى في فلسطين   

ث تـم مـنح درجـة       ، حي  اإلسالمية بغزة  أصول الدين بالجامعة  
ك بعد مناقشة رسالته    بسام خليل الصفدي، وذل   / الدكتوراه للطالب 

 وذلـك   ،" دراسة تأصيلية منهجية   �علم شرح الحديث    : "المعنونة
 .م٢٣/٥/٢٠١٥هـ وفق ١٤٣٦/شعبان/٥يوم السبت 
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�  

  

 منذ تولينا مهام –  وزارة األوقاف والشئون الدينية رصنا في ح
 على تكريم العلماء وحفظة القـرآن       -م٢٠٠٦الوزارة وحتى عام    

 الكريم، فقد دأبت الوزارة على إقامة حفل سنوي في ليلـة القـدر            
 من شهر رمضان في كل عام لتكريم أهل العلم، تقـديراً            المباركة

 في نشر العلم والدعوة إلـى اهللا،        لعلمهم ومكانتهم ودورهم العظيم   
وتكريم أهل القرآن الكريم وحفظته، وذلـك بحـضور الـرئيس           

  .- رحمه اهللا –الراحل ياسر عرفات 
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قامت وزارة األوقاف والشئون الدينية بتكـريم األسـتاذ         فقد  
 فـي الحفـل الـسنوي       - حفظه اهللا  �نافذ حسين حماد    / الدكتور

لقرآن الكريم، الذي أقامته الوزارة     السادس لتكريم العلماء وحفظة ا    
في مركز رشاد الشوا الثقافي في ليلة القدر من شـهر رمـضان             

م، وذلك تحت رعاية الرئيس ٢٠٠٠ يناير-هـ١٤٢٠المبارك عام 
 ومشاركته في هـذا الحفـل       � رحمه اهللا    �الراحل ياسر عرفات    

المملة ز في ذلك العام، حيث حضر هذا الحفل اإلمام األكبر فضي          ي
 - رحمه اهللا  �محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر بالقاهرة       / الدكتور

 . نخبة من كبار العلماء من األزهر الشريف ضمعلى رأس وفٍد

 واحداً مـن كبـار       يعد - حفظه اهللا  � الشيخ   فمن المعلوم أن  
 العلماء الممزين بمكانتهم الدينية والعلمية   ي،   والذين كان لهـم أثـر  

ظيمة في مسيرة العلم والدعوة اإلسالمية، لذلك       واضح وبصمات ع  
تكريمه مع نخبة من علماء  جمهورية مـصر العربيـة           ب قمنافقد  

وفلسطين الذين تم تكريمهم في هذا الحفل بحضور الرئيس الراحل     
، حيث تم منحه درع الوزارة وشـهادة       -رحمه اهللا -ياسر عرفات   

  . تقدير اعترافاً بفضله وجهوده
ذكر أن هذا التكريم هو أول تكريم ناله الشيخ         ومن الجدير بال  

  .  خالل مسيرته العلمية والدعوية- حفظه اهللا–الجليل 
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نظراً لما يتمتع به الشيخ الجليل من مكانة علمية رفيعة، ولما           
        أثرى به المكتبة اإلسالمية من بحوث علميـة مـ م زة ومؤلفـات   ي

 قد حـصل الـشيخ      مجال السنة النبوية وعلومها، ف     مة في وكتب قي  
 منها على سـبيل     ،على عدة دروع وشهادات تقدير     - حفظه اهللا  �

  :المثال
 والشئون   الحصول على شهادة تقدير ودرع من وزارة األوقاف        �

 فـي خدمـة     هجهودا ل  تقدير ،م٢٠٠٠الفلسطينية في العام    الدينية  
  .الدين والوطن

للبحث العلمي   غزة   �امعة اإلسالمية    الحصول على جائزة الج    �
وذلك في العـام    للمرة األولى،   ملة،  كا) قسم الدراسات اإلسالمية  (

  .م٢٠٠٥ –٢٠٠٤الجامعي 
للبحث العلمـي   غزة  -  الحصول على جائزة الجامعة اإلسالمية     �
 لمــرة الثانيــة للعــام ل،كاملــة) قــسم الدراســات اإلســالمية(

  .م٢٠١١ –٢٠١٠الجامعي
ول جائزة لوزارة التربية والتعليم العالي للبحث        الحصول على أ   �

  .م٢٠١٣العلمي، لعام 
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 للبحث العلمـي     غزة - الحصول على منحة الجامعة اإلسالمية     –
مـدلول  " للبحـث المعنـون      ،م٢٠٠٦ – ٢٠٠٥للعام الجـامعي    

يان مرتبته، دراسة   عند األئمة النقاد، مع ب    � عنده عجائب �مصطلح  
  .نظرية تطبيقية

 للبحث العلمـي     غزة - اإلسالمية   منحة الجامعة   الحصول على  -
ذكر كلـيم اهللا    " للبحث المعنون    ،م٢٠١١ -٢٠١٠للعام الجامعي   

  ". تحقيق– وما يتعلق بقبره -عليه السالم-موسى 
 للبحث العلمـي     غزة - اإلسالمية   منحة الجامعة  الحصول على    -

نقـد الـرواة    " للبحث المعنون    م،٢٠١٣ – ٢٠١٢للعام الجامعي   
  ."رفة الرجال عند اإلمام مسلم بن الحجاجومع
  الحصول على شهادة تقدير من كلية أصول الـدين بالجامعـة           �

  للعـام   للجهود المتميزة في البحـث العلمـي        غزة، �اإلسالمية  
  .م٢٠٠٧

نال فقد  ،   الحصول على سند متصل في رواية القرآن والحديث        �
ومهـا،   الحصول على إجازة في رواية السنة الشريفة وعل        شرف

دث العالمة المصري   ح الم شيخهوفي قراءة كتاب اهللا العزيز، عن       
وهـو يـروي عـن      ،  اذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب     األست

:  والشيخ،محمد الحافظ بن عبد اللطيف سالم: الشيخ: شيوخه، وهم
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عبد السبحان نور الـدين     :  والشيخ ،عبد اهللا بن الصديق الغماري    
وأسانيدهم متصلة  . ح بن إدريس األركاني   صال:  والشيخ ،البرماوي

  .- صلى اهللا عليه وسلم-عن شيوخهم إلى رسول اهللا
 إجازة برواية الحديث مـن المحـدث العالمـة          علىالحصول   �

علمـاء   نور الدين عتر، ومـن ثالثـة         /السوري األستاذ الدكتور  
  .آخرين من سوريا والبحرين والكويت
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 وزارة األوقاف والشئون الدينيـة منـذ        عملنا منذ تولينا مهام   
لعلـم  ل توفير كافة أشكال الدعم المـادي والمعنـوي       نشأتها على   

 في بالدنا المباركة فلسطين، وذلك لما لفلسطين من     وأهلهالشرعي  
ألنهـا أرض   ين العربية واإلسـالمية     أهمية دينية في عقيدة األمت    

اإلسراء والمعراج، كما أنها تضم أولى القبلتين وثاني المـسجدين          
، وقد تمثل ذلك    وثالث الحرمين الشريفين المسجد األقصى المبارك     

  :في أمور عديدة، منها
  :  تحسين أوضاع العاملين في األوقاف-١

 تلك الفتـرة   لقد بذلنا جهوداً كبيرة مع زمالئنا في الوزارة في        
 تحـسين أوضـاع     م، مـن أجـل      ٢٠٠٦م وحتى ١٩٩٤من سنة   

إنهم لم ينالوا   العاملين في وزارة األوقاف والشؤون الدينية، حيث        
 االحتالل البريطاني وكذلك اإلسرائيلي، وكـانوا       حقوقهم في ظل  

  بحاجة إلى من نصفهمي و ا من حقوقهم، حيث يقـع        يعيد لهم جزء
ة اإلسالمية الدينية في فلسطين من أئمـة        على عاتقهم حمل الرسال   

  .وخطباء ووعاظ ومحفظين
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ياسر عرفات / بدعم وتأييد من الرئيس الراحل-فنالت الوزارة 
 وضعهم في المكانة الالئقة بهم ومساواتهم فَر شَ-رحمه اهللا

موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كانت مرتبات العاملين ب
، )م١٩٤٨قبل النكبة سنة (لقروش ضئيلة جداً بافي المساجد 

وامتدت كذلك بعد النكبة، وقبل عودة السلطة الوطنية الفلسطينية 
مائتين وخمسين ) ٢٥٠(كان مرتب اإلمام والخطيب ال يتجاوز 

 خمسين دينارا في أحسن أحواله، لمن) ٥٠(شيكالً أي ما يعادل 
ر بشكل  يعمل إماما وخطيبا في أكبر المساجد، وهذا األمر أثّكان

سلبي على إقبال الناس على التعليم الشرعي، حيث كان األمر 
بأن الذي يذهب إلى األزهر بالقاهرة أو إلى أية بين الناس الشائع 

أو قارئاً على ية، سيكون شيخاً قارئاً للموالد، جامعة أو كلية شرع
 ،المقابر، وفي ذلك استهانة واضحة بقدر العلم الشرعي وأهله

:  حيث قال- صلى اهللا عليه وسلم–شار إليه النبي على عكس ما أ
، فكان ال بد من قرار )١("من يِرِد اللَّه ِبِه خَيرا يفَقِّهه ِفي الديِن"

عيد للعلم الشرعي مكانته، وللعلماء واألئمة حكيم وجريء ي
  . والخطباء والمحفظين فضلهم وقدرهم

                                                           
 في كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خيراً يفقهـه فـي              أخرجه البخاري في صحيحه   ) ١(

 ).٧١( رقم الحديث ،الدين
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فات، وكان ذلـك بعـد      ياسر عر /  لقاء سريعا بالرئيس   فطلبتُ
أسابيع قليلة فقط من تـسلمي المـسؤولية فـي وزارة األوقـاف             

وكيل مساعد للوزارة ومسئول األوقـاف فـي        (والشئون الدينية،   
 لـي موعـد اللقـاء وكـان مـساء يـوم             د، وحـد  )قطاع غزة 

ـ       م، وطرحتُ ١٢/١/١٩٩٥ عليه األمر بالتفصيل، وأنـه الب أن  د 
عيد للعلماء مكانتهم، فلم يتردد     يادته تُ تكون هناك لفتة كريمة من س     

:  لـه   ووافق فورا، وقال ماذا تقترح؟ فقلتُ      -رحمه اهللا -أبو عمار 
  أقترح أن يعا كانـت     ل الموظف المتفرغ في     اموزارة األوقاف أي

 معاملة زميله في الوزارات األخرى، وأما غير المتفـرغ          وظيفته
ل خطيب جمعة فقط، أو     فيأخذ مكافأة قدرها مائة دينار أردني، مث      

  . الخ....إمام فقط، أو محفظ غير متفرغ 
وأصدر الرئيس أبو عمار قرارا بالموافقة على هذا االقتـراح،          
وكتبه بخط يده، حيث وافق هذا الطلـب النظـرة الثاقبـة لـألخ           

 في تقديره للعلماء وطالب العلم الـشرعي،        - رحمه اهللا  -الرئيس
 اعترافًـا بفـضلهم   يقـدرهم وجلّهـم   ي�رحمـه اهللا    �حيث كان   
  .فجزاه اهللا خير الجزاء، ومكانتهم
ق هذا القرار من تاريخ صدوره على جميع العاملين في       بوقد طُ 
 كبير جدا على الدعوة والدعاة في       وكان لهذا القرار أثر    الوزارة،
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 فلسطين، حيث بدأت الدعوة عهدا جديدا تمثل في أمور عدة كـان           
  :  أهمهامن

ستوى العاملين بوزارة األوقـاف، فبعـد أن        النهوض بم  -١
حاربهم المحتل البغيض في لقمة عيشهم وقام بتهميش دورهم،         

  . عاد العلماء إلى مواقع الصدارة في كافة المجاالت
 ياسر عرفات رئـيس دولـة       /صدور قرار األخ الرئيس    -٢

فلسطين بمساواة العاملين في الوزارة بزمالئهم الموظفين فـي         
أدى إلى انطالقة عمالقة في ميـدان العمـل         كافة الوزارات،   

وإقبال طالب العلم المتفوقين علـى الدراسـة فـي         اإلسالمي،
الكليات الشرعية، كما أدى ذلك إلى إقبال العلمـاء المـؤهلين           

  . للعمل في وزارة األوقاف
وبذلك نجحنا في الخطوة األولى لبناء وزارة األوقـاف علـى           

ر خير الجزاء على هذه الخطـوة        فجزى اهللا أبا عما    ، سليمة ٍسسُأ
  .الكريمة

ياسـر عرفـات حـول      /  قرار الرئيس  ننشر هنا صورة عن   
 الموضوع، والمووزير المالية وقتئـٍذ األسـتاذ     :  من ه إلى كلٍ  ج /

/ محمد زهدي النشاشيبي، ورئيس ديوان الموظفين وقتئٍذ الدكتور       
  . محمد أبو شريعة للتنفيذ
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  :م الشرعي االهتمام بمؤسسات التعلي-٢
ى الخير والهدى واألمر     الناس عل  إن الدعوة إلى اهللا هي حثّ     

 والنهي عن المنكر، وتلك هي المهمة األساسية لألنبياء         بالمعروف
 إلى عهد نبينا محمـد      -عليه الصالة والسالم  -والمرسلين منذ آدم    

، فلوال الدعوة لما انتشرت األديان، ولما       - صلى اهللا عليه وسلم      �
كار في عقول الناس، فالدعوة حياة وأساس لكـل أمـر           ثبتت األف 

  . دعى إليه األمم والشعوبتُ
 نشرومن منطلق مسئولية وزارة األوقاف والشئون الدينية في         

 األجيـال حرصنا في الوزارة على تنـشئة       فقد  الدعوة اإلسالمية،   
ـ      تنشئة إسالمية سليمة من خالل       العلم تزويد هـؤالء الطـالب ب

 وكليـة الـدعوة     في المدارس الـشرعية   تهم  أثناء دراس الشرعي  
  .اإلسالمية

ومن المعلوم أن الوزارة كانت حريصة على اختيار الطالب         
فمـا فـوق لاللتحـاق    % ٨٥المتميزين الحاصلين علـى نـسبة     

 االلتحاقبالمرحلتين اإلعدادية والثانوية في المدارس الشرعية، ثم        
ـ          ة، كمـا كانـت    بكلية الدعوة اإلسالمية بفرعيها في غزة وقلقيلي
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        الوزارة توفر لهم الكتب الدراسية والحقائب والقرطاسية والـزي  
  . المدرسي والشرعي والمواصالت لجميع الطالب والطالبات

ونظراً لندرة المدارس الشرعية في محافظات الـوطن، فقـد          
 منـذ  مع زمالئنا في أسرة وزارة األوقاف والشئون الدينية          عملنا

  في بالدنا المباركـة    لعلم الشرعي ا نشرزارة على   تولينا مهام الو  
  .الل إنشاء مدارس األوقاف الشرعيةمن خ

ة فـي    لبنة جديد  أضفنام  ١٩٩٦سنة   وبإنشاء المدارس الشرعية  
عد المدرسة البيئـة المناسـبة       حيث تُ  ،صرح العطاء الفكري اإلسالمي   

أن ومـن المعلـوم     ،  هذيبهم وتربيتهم التربية السليمة   لصقل الطالب وت  
كلٍّ  في  للبنين والبنات الشرعية  المدارسعدٍد من الوزارة تشرف على

، وجنين، والبيرة،وبيت لحم  ،  وطولكرم، وقلقيلية غزة، وخانيونس،   : من
 وقد كان لهذه المدارس دور     ،يتام اإلسالمية الصناعية بالقدس   ودار األ 

    .والدفاع عن مقدساتنا  النشء على التمسك بأصول عقيدتنافي تشجيع
:  من كلٍّ بإنشاء كلية الدعوة اإلسالمية بفرعيها في        قمناكما  

 منارة العمـل الـدعوي فـي        دع، تلك الكلية التي تُ    غزة وقلقيلية 
فلسطين، حيث جاءت امتدادا طبيعيا لمدراس األوقاف الـشرعية         
في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، حيث إن من أجّل أهدافها    

ع ــلين الذين يؤدون عملهم الدعوي في جمي      تخريج الدعاة المؤه  
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المجاالت كالخطابة واإلمامة والوعظ واإلرشاد والتحفيظ وتقـديم        
  .البرامج الدينية المختلفة في إذاعة القرآن الكريم

تنفيذًا لقرار  ) م١٩٩٩-هـ  ١٤٢٠(نشئت الكلية في سنة     وقد أُ 
 ياسر عرفات، بنـاء   / حكيم من رئيس دولة فلسطين األخ الرئيس      

على تنسيب منّا لتكون الكلية امتدادا للمدارس الـشرعية التابعـة           
لـسد  سهم في تخريج أفواج من طلبة العلم والنـور          تُولللوزارة،  

، وخدمة ألبنـاء الـشعب       من طالب العلم الشرعي    الوزارةحاجة  
 أقامت الوزارة فرعين للكلية في محافظات الوطن ؛الفلسطيني كافة

لمحافظات الجنوبية، واآلخر في قلقيليـة      أحدهما في غزة لطالب ا    
  .)١(لطالب المحافظات الشمالية 

  
                                                           

   وزارة األوقاف والشئون الدينية –ن  دليل كلية الدعوة اإلسالمية بفلسطي) ١(
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فمن أرض اإلسراء والمعراج، أرض الرباط فـي فلـسطين          
الحبيبة انبثق نور كلية الدعوة اإلسالمية التابعة لوزارة األوقـاف          
والشئون الدينية، وأشرقت شمس الكليـة؛ لـيعم خيرهـا بالدنـا            

قد أخذت هذه الكلية على عاتقها استقبال العديـد مـن           المباركة، و 
خريجي المدارس الشرعية في فلسطين الذين تربوا علـى مائـدة           

علمهم وتغرس فـيهم    العلم والنور في مدارس األوقاف الشرعية، تُ      
حب الدعوة إلى اهللا سبحانه وتعالى على بصيرة، ليتحملـوا بعـد            

ۡ:تخرجهم عبء ما يقتضيه قوله تعالى َ َ���ِ� � �� ��� �ٖ َ ۡ ِ
ّ ُ ِ َ َ َ َ

   
ٞ َ ِ

ٓ َ ُۡ ۡ ِ ّ

ِِ������ا � ٱِ���  ّ ِ ْ ُ َ َ َ َوِ���روا ����� إذا ر���ا إ��� ����� ��رونّ ُ ۡ ۡ َ ۡ ُ ََ َۡ َ ُ ُ� َ ُ َ ََ
ِ ۡ َ ْ ِْ ِٓ ۡ َ ِ ُ)١٢٢:التوبة( .  

إن هذه الكلية كانت امتـدادا طبيعيـا للمـدارس الـشرعية            
 عندئـذ مـن     دبوالتعليم، فكان الَ  المعترف بها من وزارة التربية      

لـضمان   الحصول على اعتراف بالكلية من وزارة التعليم العالي       
 بعد استكمال كافة الشروط     �مستقبل الطالب والطالبات، وقد قمنا      
/  بمخاطبة األخ الـدكتور    -العلمية واألكاديمية الالزمة لالعتراف   

 مـشكورا   منذر صالح وزير التعليم العالي وقتئذ، والذي تفـضل        
 حيث أرسل إلينا وقتئـذ      ،بتيسير الحصول على الترخيص الالزم    

  .كتاب اعتماد كلية الدعوة اإلسالمية بفرعيها في غزة وقلقيلية
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 كان  � رحمه اهللا    � عمار   أباالرئيس  ومن الجدير بالذكر أن          
الـوعي  و بأننا في فلسطين بحاجة ماسة لدعاة يتمتعون بالعلم          يعي
فهم للواقع الذي يعيشونه في مجتمعـات أصـبحت          والتّ ،دراكواإل

قال وبأي أسلوب كان، وهذا     ص كل شيء، فال تتقبل كل ما ي       حمتُ
مما يجب على الدعاة وطلبة العلم إدراكه جيدا، فهم حملة رسـالة            

 ، -وسـلم  صلى اهللا عليه �وورثة وظيفة جليلة هي وظيفة النبي      
 :لىتعانه و كما جاء في قوله سبحا    

ۡ ِۚ��هِۦ ���� أد�ـ�ا إ� ٱ� ُ َ ِ ْ ٓ ُ ۡ ََ ٓ ِ ِ َ ِ ٰ
َ� �ـــ��� ��ـــ� و�ـــ� ٱ���ـــ� و�ـــ��� ٱ� و�ـــ� ��ـــ� �ـــ�  َِ ۠ َ۠ ََ َٓ َ ۡ َ ََ َ َِ � ٰ َ ُ � ِ َ َ� ِ ٍ ِ َ ٰ َ َ

َٱ����ِ� ِ ۡ ُ ۡ)١٠٨:يوسف(.  
وقد بذلنا جهدا كبيرا في تكريم أسرة كلية الدعوة اإلسـالمية           

ئهم في الجامعات الحكومية،     بزمال فيهامن حيث مساواة العاملين     
  م  تكـر  وقدم  ٧/٩/٢٠٠٢حيث خاطبنا األخ الرئيس بذلك بتاريخ       

بإصدار تعليماته للجهات المختـصة لمـساواتهم        - رحمه اهللا    �
بزمالئهم في الجامعات، مما أعطى دفعة كبيـرة ألسـرة الكليـة            

  .عها على أداء واجبها على خير وجهوتشجي
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  :  تكريم العلماء-٣
قد دأبت وزارة األوقاف والشئون الدينية على سن سنة حسنة          ل

 في حفـل سـنوي   ،تتمثل في تكريم العلماء وحفظة القرآن الكريم    
مهيب في ليلة القدر المباركة من شهر رمضان المبارك في كـل            
عام، وذلك احتفاء بالعلماء وتقديراً لدورهم الريادي في قيادة األمة          

  .  ورثة األنبياءوهداية الناس، فالعلماء
ومن الجدير بالذكر أن هذه االحتفاالت كانت محـطَّ اهتمـام           

 - رحمـه اهللا   �ياسر عرفات   / ورعاية كريمة من الرئيس الراحل    
ها شخصياً وال يقبل أن ينوب عنه       رحيث كان يحرص على حضو    
   . - حفظه اهللا–محمود عباس / أحد في ذلك، وكذلك الرئيس

م كوكبة جديدة مـن العلمـاء   م تُكَروكانت الوزارة في كل عا   
  خدمـة العاملين من داخل فلسطين وخارجها الذين أسـهموا فـي     

 وكانت لهم بصمات واضحة ومميزة في بالدنا        ،الدعوة اإلسالمية 
المباركة فلسطين، وكانت هـذه االحتفـاالت تحظـى بالرعايـة           

    واالهتمام من حيث الحضور الممز فيها مـن علمـاء وأسـاتذة        ي
عات وباحثين، باإلضافة إلى قادة العمل الوطني واإلسـالمي         جام

 . والوزراء والسفراء وأعضاء المجلس التشريعي وغيرهم كثير 
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، والصالة والسالم علـى رسـول اهللا         رب العالمين  الحمد هللا 

  :، وبعد  أجمعينوعلى آله وصحبه
   من خالله إلـى     نهدفقنا لهذا العمل الذي     فَّفالحمد هللا الذي و 

 فـي   الدعوة اإلسـالمية   من أعالم    ٍملَعلى سيرة ع  تسليط الضوء   
نافـذ حـسين حمـاد      / األستاذ الدكتور ، إنه    فلسطين وطننا الغالي 

، ليكـون   - حفظه اهللا  � األستاذ المتميز في السنة النبوية وعلومها     
  . ؤنا األعزاء وطلبة العلم الفضالءهتدى به أبنانبراساً ي
االقتداءواجب  لهم علينا حق التقدير والء العلماءل هؤثْ ِمإن.  
     كما جاء في قولـه سـبحانه        العلم الشرعي أليسوا هم حملة 

ــالى ــ���ي ٱ��ــ�:وتع َ�ــ� �ــ� � ِ �
ِ َ ۡ َ ۡ َۡ َ����ــ�ن وٱ��ــ� �  ُ َ ُِ � َ َ َ ۡ َ  

ۗ�����ن َ ُ َ ۡ َ)وقوله سبحانه وتعالى أيضا، )٩:الزمر : �� َإ��� ۡ َ َ � ِ
ِٱ� �� ���د َِ َِ ۡ ٌهِ ٱ�����ا إن ٱ� ���� ���ر� ُ َ ٌ ِ َ َُ � � ِ ْۗ ۡ� َ َ ُ)٢٨:فاطر(..  

       أليسوا هم مشاعل النور والهداية، كما جـاء فـي الحـديث
 ِإن اللَّه ومالَِئكَتَه وَأهَل السمواِت واَألرِضين حتَّى      ": الشريف
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النَّاِس   معلِّمِ النَّملَةَ ِفى جحِرها وحتَّى الْحوتَ لَيصلُّون علَى      
رالْخَي")(.  

      كما جاء في الحديث    ،أليسوا هم حملة العلم وورثة األنبياء  :
ِإن الْعلَماء ورثَةُ اَألنِْبياِء، ِإن اَألنِْبياء لَم يورثُوا ِدينَـارا          "...

 .)٢("ِبحظٍّ واِفٍروال ِدرهما ِإنَّما ورثُوا الِْعلْم، فَمن َأخَذَ ِبِه َأخَذَ 
فاضل من   وعالم   شيخ جليل  نحو    بما استطعتُ  لذلك فقد قمتُ  

 فلسطين   والبالد المقدسة   هذه األرض المباركة   أنجبته طراٍز فريد، 
  ي أتيتُ عي أنّ الحبيبة، وال أد     لي ببـال    بجديد، فهذا ما لم يخطر  ،

ـ ي لم أُ  ذال- بهذا العمل    تُهب أني نَ  بسحي أَ ولكنّ سإليـه فيمـا   ق  ب
إلى أهمية البحـث     الباحثين من أبناء وطننا الغالي فلسطين        -أعلم

هم وأعمالهم ليكونوا ِري علمائنا األجالء، ونشر ِسوالتنقيب عن ِسيِر
 مـنهج    علـى  قدوة صالحة لألجيال القادمة، وحتى يسير الخلف      

فاهللا ال يضيع أجـر     ،   والدعوة واإلرشاد   واالجتهاد دالسلف في الجِ  
  .أحسن عمالًمن 
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 قَد٥  مةم  

  ١٣  فلسطين أرض العلم والعلماء

  ٢٣   ومسيــرة... سيــرة

  ٢٩  المهام والوظائف

  ٣٥  مؤلفاته وآثاره العلمية 

  ٥٥  المؤتمرات والملتقيات والندوات

  ٦٦  -فظه اهللا ح–تكريم وزارة األوقاف للشيخ 

  ٧٥  وأهلهجهود وزارة األوقاف في خدمة العلم الشرعي 

  ٩٣  خاتمة 
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