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ٌر َوَتْقِديٌر 
ْ
ُشك

راَساِت اتلْوثِيِقيَّة ُم َمركز بيت املقدس لدلِّ َيَتَقدَّ

ِر اجَلِزيل والعرفان باجلميل، للك من أسهم يف إخراج هذا 
ْ
ك بِالشُّ

الكتاب إىل انلور 

سائلني اهلل عزَّ وجلَّ أن يتقبَل منهم وجيزيَهم خريًا
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اب ـ رمحه اهلل ـ  قالوا يف الشيخ سليم رشَّ

الشيخ سليم سامل رشاب من خرية الدعاة إىل اهلل يف فلسطني، ومن املعروفني 
لدينا بالثقة، وجديٌر بأن ُيلبَّى طلبه. 

مة اإلمام/ عبد العزيز بن باز ـ رمحه اهلل ـ   سامحة العلَّ

مل ُيَعلِّْمنِي الشيخ، ولكن أحببته لعلمه ولدماثة خلقه وتواضعه. يكفي الشيخ فخًرا 
أنه أرسل إىل السعودية طالًبا أصبحوا اآلن هم علامء قطاع غزة، ويتَّسمون بالوسطية. 

  د. إسامعيل محدان بلبل ـ عميد املعاهد األزهرية بفلسطني ـ 

العلامء  بذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومن  األنبياء كام أخرب  العلامء ورثة  أن  ال شكَّ 
فضيلة الشيخ / سليم سامل رشاب ـ رمحه اهلل ـ، ومن رجال العلم ورجال الدعوة إىل 
اهلل ال نزكيه عىل اهلل بل نحسبه كذلك، كان خملًصا يف دعوته، جمتهًدا لدينه، عازًفا عن 

الدنيا، فكام عرفته مل َيْبِن فيها حجًرا واحًدا. 

  سامحة الشيخ حسن إسامعيل اللحام ـ مفتي حمافظة غزة ـ

ومن ثمرة دعوته يف فلسطني مجيعنا كطلبة علم عىل الساحة اليوم، فام من أحٍد 
ْن تراهم اليوم من طلبة العلم يف فلسطني إال وللشيخ ـ رمحه اهلل ـ بصمة جليَّة يف  ِممَّ
تنشئته هذه النشأة، ويف َتَبنِّيِه لدراسة العلم الرشعي، وحثِّه وتدريبه عىل الدعوة إىل اهلل 

تعاىل يف املجتمع الفلسطيني. 

  د. سامي أبو عرجة ـ عضو جملس اإلفتاء األعىل ـ
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عرْفُت عن الشيخ سليم رشاب )من تعاوين مع تالميذه( أنَّه بال منافس: شيخ 
السلفّيني يف فلسطني كلِّها ومنها غزة، ونفع اهلل بشفاعته لعدٍد كبرٍي من أبناء غزة فُقبُِلوا 
والسنَّة يف عهد  والتوحيد  التجديد  دولة  من  ة  النبويَّ املدينة  اإلسالميَّة يف  اجلامعة  يف 
اإلمام الشيخ ابن باز ـ رمحه اهلل ـ وخليفته يف املدينة الشيخ عبد املحسن العبَّاد ـ ختم 
ٍة  ملَِا يعرفان عنه من مهَّ ان للشيخ سليم طلًبا  يردَّ لنا وله باجلنَّة ـ وكان االثنان ال  اهلل 

عظيمٍة لنرش التوحيد والسنَّة ومكافحة الرشك وما دونه من البدع. 

  فضيلة الشيخ/ سعد عبد الرمحن احلصني ـ رمحه اهلل ـ

ومن  النهر  إىل  البحر  من  احلبيبة  فلسطني  يف  َوَيُوُل  َيُصوُل  ـ  اهلل  رمحه  ـ  كان 
ق بني قرية أو مدينة هنا أو هناك، وحيُثاَم حلَّ نفع، فال ينزل  اجلنوب إىل الشامل، ال ُيَفرِّ

منزاًل إال َوَيَدع فيه أثًرا من آثاِره، وِعْلاًم من علومه. 

  أ. د. عبد السلم محدان اللوح ـ أستاذ التفسري وعلوم القرآن ـ 

اٌل يف فلسطني، مل يقف  معروٌف عن الشيخ سليم رشاب بأنَّه إنساٌن داعيٌة جوَّ
ة داعًيا، متيَّز الشيخ ـ رمحه اهلل ـ باالعتزاز برأيه، وكان  عىل قطاع غزة، بل كان يف الضفَّ

غيوًرا عىل دينه، وال خياف يف اهلل لومة الئم. 

  سامحة الشيخ/ عبد الكريم خليل الكحلوت ـ رمحه اهلل ـ مفتي غزة السابق 

أبو مهام، مل يفقْده آل رشاب وحسب، ومل تفتقده خان يونس فحسب، بل افتقده 
املسلمون مجيًعا، ولذلك َفْلَتْبِك عليه البواكي. لَِتْبِك عليه املساجد يف املدن، والقرى، 
والضواحي، واألطراف؛ حيث قىض حياته يف إعامرها وتعمريها. َوْلَتْبِك عيه حلقات 
الدرس، والوعظ، واإلرشاد؛ حيث كان َفارًسا من فرساِنَا، بل أبرز جنودها، وأعظم 
الدينية، والوطنيَّة واالجتامعية؛ حيث  املناسبات  املنتديات يف  َوْلَتْبِك عليه  شهودها. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  9 قالوا عن الشيخ سليم رّشاب 

كان صاحب الرأي املسموع فيها، وصاحب اجلرأة يف إعالء كلمة احلق التي يتباطأ 
الكثري عن إعالنا، ويف إحياء السنة التي كادت أن متوت، ويف حماربة البدعة التي كان 

يعاين يف حماربتها الكثري، وقد أوذي يف سبيل اهلل. 

  د. حممد الشيخ حممود صيام ـ رئيس اجلامعة اإلسلمية بغزة األسبق ـ 

كان شيُخنَا ـ رمحه اهلل ـ صاحَب فِْكرٍة، صاحَب دْعوٍة، صاحَب عِقيدٍة، ونحن 
نعلم أنَّ صاحَب الفكرِة إذا ماَت أو ُقتَِل فإن الفكرة ال متوت ولن متوت. 

  د. حممد مصطفى نجم ـ عميد كلية الرشيعة بجامعة األزهر بغزة ـ 

ًسا باملدينة  الشيخ سليمـ  رمحه اهللـ  كان يعتنق العقيدة السلفيَّة؛ حيث عمل ُمدرِّ
املنورة يف جامعتها اإلسالمية عدد سنني، فتلقى أصول العقيدة السلفية من مؤلفات 
تلك  يف  للجامعة  رئيًسا  كان  الذي  باز  ابن  ورسائل  الوهاب  عبد  وحممد  تيمية  ابن 
العقيدة الطحاوية أو الواسطية، أو فتح املجيد ورشحه  احلقبة، وغريهم ممن درسوا 

تيسري العزيز احلميد. 

  د. يونس حميي الدين األسطل ـ النائب يف الربملان الفلسطيني ـ

* * *
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تقديم فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور/ جابر بن زايد السمريي 
أستاذ العقيدة اإلسلمية واملذاهب املعارصة باجلامعة اإلسلمية ـ غزة

ال شكَّ أنَّه كان كتاًبا، وغدا اليوم هو كتاٌب، َينُْظُر فيه القارئ فريى سريًة عطرًة 
إىل  العْود  للتمنِّي وال  ليس هناك جماٌل  أوسنيَّ أحداثها، ولكن  امها  أيَّ لو عاش  متنَّى 

كريات.  مواطن الذِّ

فو الكتاب: قد َيِضنُّ الزمان بمجيء مثله، وإن جاء بمثله فعسى  فكام قال مؤلِّ
العلم، وَرَفع قْدره بنجاح  بِحْلية  فه اهلل  أن يكون من تالميذه وأبنائه، نعم.. لقد رشَّ

دعوته يف بلٍد قاربت فيه الدعوة عىل املوت والفناء. 

ترمجة  صفحاته  يف  ل  ُيسجِّ طّل؛  عليائه  يف  اهلالل  بل  ل  األوَّ الكتاب  هو  هذا 
وسرية لعاملٍ جليٍل، وداعيٍة نبيٍل، بذل علمه وأدبه للقايص والداين؛ حتى عرَفْته الليايل 
ه  ًها، فلله درُّ احلوالك ُمَهْرِواًل بني بيوت اهلل ُمَعلِّاًم، وبني طالبه وأحبابه ُمْرشًدا وُموجِّ

من شيٍخ استعذب الصعب يف طاعة ربِّه. 

القارئ؛  منه  يستفيد  ما  والفرائد  الفوائد  من  ن  تضمَّ الكتاب  هذا  أنَّ  شكَّ  ال 
ة والنشاط، واألسوة احلسنة، والقدوة اهلادية.  حيث يد طالب العلم فيه اهلمَّ

السرية  الدؤوب عىل إحياء هذه  الوثَّاب،  وعملهم  فيه سعيهم  فشكر اهلل ملؤلِّ
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الطيِّبة، والنفس العزيزة؛ نفس الشيخ اهلاُمم، أبو مُهام سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ. 

أ. د. جابر زايد السمريي
15/ صفر/ 1436هـ

2014/12/7م. 

* * *
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تقديم/ جهاد بن مجيل العايش آل عملة
رئيس مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية

وااله،  ومن  وصحبه  آله  وعىل  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
واتبع هداه وبعد، 

تيه سرية علٍم من أعالم الدعوة  فإنَّا نرُشف أن نضع بني أيديكم سفًرا مجع بني دفَّ
والعلم  باإلصالح  ُعرف  العظام،  فلسطني  رجاالت  من  ورجٍل  املعارصة،  السلفية 
ة يف فلسطني وخارجها دونام  والدعوة والسياسة َقلَّ نظريه فيها، َعِمل عىل جبهاٍت عدَّ

كلٍل وال ملٍل.. 

هو فضيلة الشيخ الُهمام؛ أيب الُهمام سليم رشاب ـ رمحه اهلل ورفع قدره ـ الذي 
ُء اليوم ظالل مسريته ونجني ثامر جهوده ويْفَء جهاده.  نتفيَّ

جهود  إبراز  عاتقه  عىل  أخذ  ملَّا  التوثيقية  للدراسات  املقدس  بيت  مركز  فإنَّ 
رجاالت العلم واجلهاد من أهل فلسطني عامة، والسلفيني منهم خاصة، الذين ُغيِّب 
تارخيهم، ومُهِّشت أدوارهم فيه بقصد أو بغري قصد، كان واجًبا علينا محل هذا املرشوع 
ُمتفاٍن متكامل يف أدواره  بام واجهه من عقبات وتبعات، وقد شارك فيه فريق عمل 
وأعامله، لنحفظ لفضيلة الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  فضله يف ترمجة تليق بمكانته، 

وحتيى هبا نفوس قارئيها. 
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فكان هذا السفُر األوُل من نوعه، الشامُل يف مجعه وأبوابه؛ ليكون هو الثبَت 
بناها بسند  التارخيي املعترب، واملرجع املعتد، واملصدر املوثوق لرتمجة شافية وافية، تعقَّ
عاٍل متواتر عن بعض مشاخيه وزمالئه وتالمذته وأبنائه وجريانه وحمبِّيه، قامت عىل 

ة.  ة طريَّ أغلبها ذاكرة حيَّة غضَّ

وإن مثل هذه السري العطرة ألصحاب اهلمم العالية هلي مصدر عز وفخر لألمة، 
هبم تقتدي، وعىل درهبم تسري، وبنفوسهم ومهمهم الكبارة تستلهم وتستنري. 

* * *
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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور سلامن بن نرص الداية
أستاذ الفقه وأصوله باجلامعة اإلسلمية ـ غزة

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني، وبعد: 

َبْلَسُم األمة وترياُقها، وعافيُتها وشفاؤها، ومنارتها التي تنير لها  فإن العالم 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ﴿ې  تعاىل:  اهلل  قال  والرشاد،  الهدى  سبيل 
ی﴾  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ 

]الزمر: 9[. 

وقال تعاىل: ﴿ مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث مث ىث يث 
حج ﴾ ]املجادلة: 11[. 

قال اإلمام سفيان بن عيينة رمحه اهلل: »أرفع الناس عند اهلل منزلة: من كان بني اهلل 
وبني عباده، وهم األنبياء والعلامء«. 

البحور  يسكن  ممن  الكائنات  مجيع  إىل  الثقلني  يتعدى  العامل  نفع  كان  وملا 
 ، واجلحور؛ فقد أهلمهم اهلل تعاىل االستغفار له رًضا بام يطلب، فَعْن أيب ُأمامَة الباهيلِّ
َفَقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال: ُذِكَر لرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َرُجالِن َأَحُدمُها عابٌد واآلَخُر َعالٌم، 
»َفْضُل العاملِ َعىل العابِد َكَفْضيل عىل أْدناُكْم«. ُثمَّ قاَل َرسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلل وَملئكَتُه 
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َمَواِت َواألََرِضنَي َحتَّى النَّْمَلَة يِف ُجْحِرَها َوَحتَّى احُلوَت َلُيَصلُّوَن َعىَل ُمَعلِِّم  َوَأْهَل السَّ
 .)((» النَّاِس اخَلرْيَ

واألرض  َمَوات  السَّ وأهل  َوَماَلِئَكته  اهلل  إن  »َقوله:  اهلل:  رمحه  القيم  ابن  قال 
يصلوَن عىل معلم النَّاس اْلرَْي، ملا َكاَن َتْعِليمه للنَّاس اْلرَْي َسبًبا لنجاهتم وسعادهتم 
َعَلْيِه من صاَلته َوَصاَلة  َوَزَكاِة ُنُفوسهم؛ جازاه اهلل تعاىل من جنس عمله َبأن جعل 
معلم  َفإِن  وأيًضا  وفالحه،  وسعادته  لنجاته  َسبًبا  يكون  َما  األرض  وأهل  َماَلئَكته 
النَّاس اْلرَْي ملا َكاَن ُمْظهًرا لدين الرب وأحكامه ومعرًفا هَلُم بأسامئه َوِصَفاته جعل اهلل 
من صاَلته َوَصاَلة أهل سامواته وأرضه َعَلْيِه َما يكون تنوهًيا بِِه وترشيًفا َلُه وإظهاًرا 

للثناء َعَلْيِه َبني أهل السامء واألرض«))(، وبعد: 

م إيلَّ إخويت يف مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية جهًدا جمموًعا عن  فقد قدَّ
شيخنا وعاملنا فضيلة الشيخ الوالد/سليم سامل رشاب رمحه اهلل، موسوًما بـ: )قرة عني 
األصحاب بمآثر ومناقب الشيخ سليم رشاب( ومصحوًبا بموسوعة األعامل الكاملة 
للشيخ؛ فألفيته جهًدا مبارًكا، حيث تضمن سرية الشيخ والتعريف به وبجهوده الكبرية 
املساجد  بناء  العلم وتأسيسه يف فلسطني عامة، وقطاع غزة خاصة، سيام يف  يف نرش 

واملعاهد واجلامعات، وحلقات العلم يف املساجد والدواوين وغريها. 

وقد عرفت الشيخ داعًيا لعقيدة ومنهج أهل السنة واجلامعة، حمارًبا أهل البدع 
واألهواء، آمًرا باملعروف وناهًيا عن املنكر. 

وشكرت  املقدس،  بيت  مركز  يف  األبرار  اإلخوة  من  اجلهد  هذا  فحمدت 

الرتمذي/سننه/ح )2685( )347/4(، وقال: َحديٌث َحسٌن َصحيٌح َغريٌب.   )((
ابن القيم/مفتاح دار السعادة )1/ 63(.   )((
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الدعوة  يف  العالية  باهلمة  املتسمني  العلم،  أعمدة  بأحد  األمة  تذكري  يف  صنيعهم 
والتغيري، وإين إذ أذكر هذا ألدعو اهلل أن يعظم أجرهم، ويوسع رزقهم، ويعينهم عىل 
نرش رسالة العلم، وطباعة هذا الكتاب، وغريه مما ينفع األمة، ويمحو عنها اجلهالة، 

إن ريب سميع جميب. 

أخوكم
د. سلامن نرص الداية

غزة ـ فلسطني 

* * *
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تقديم فضيلة الدكتور عدنان بن عيل رضا النحوي ـ رمحه اهلل ـ
عضو احتاد النارشين العرب ومدير دار النحوي للنرش والتوزيع

بدعوته  الذي طلب  الداعية  إنه  الداعية سليم رشاب.  العامل  الشيخ  اهلل  رحم 
وجهاده الدار اآلخرة، ومل يطلب الدنيا وزخرفها، وإن كان قد نال من الدنيا احرتام 

أساتذته وتالميذه ومعارفه احرتاًما كبرًيا. 

إنَّه الداعية الَعَلم الشيخ سليم بن سامل بن رسحان بن أمحد رشاب الذي ولد يف 
خان يونس يف بيت عرف عنه التمّسك بدين اهلل علاًم وممارسًة ودعوًة. مل يمنعه ضيق 

احلال يف نشأته من صدق االلتزام. 

ملبسه  نواحي حياته يف  بالزهد يف مجيع  متمسًكا  نشأته  منذ  ـ  اهلل  ـ رمحه  كان 
ومأكله وسائر أبواب حياته، وكان كرياًم يبذل ما يف يده للمحتاجني والفقراء. 

كان ذا مهة عالية يف نشاطه كلِّه، نشاطه املنصّب عىل الدعوة إىل اهلل ورسوله، 
أمة  أو استقر وكأنه كان  تنقل  ناحية، وحيثام  املحتلة من  ونرصة دين اهلل يف األرض 
رافًضا  ورسالته،  ودعوته  اهلل  بدين  املتصل  النشاط  من  شتىَّ  ألوجه  جامًعا  وحده، 

التعاون مع االحتالل الصهيوين. 

وكان حمور نشاطه تربية شباب عىل نج الكتاب والسنة يتقنون اللغة العربية، 
أجيااًل جديدة، فكأنَّ  وُيـَربُّوا  اهلل  ليبّلغوا رسالة  الذي محلـوه  بالزاد  مثله  وينطلقون 

داعيتنا كان مدرسة ممتدة بتالمذته وإخوانه. 
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كان ـ رمحه اهلل ـ شديد احلركة والتنقل يف أرض فلسطني ليثبت هبا دعوة اهلل 
حيثام استطاع الوصول والبالغ، متجاوًزا ما يلقاه من عقباٍت وصعاٍب يعينه اهلل فيام 

يلقاه، صابًرا حمتسًبا رضيًّا. 

وكانت دعوته إىل اهلل ورسوله تتّم باللقاء املبارش أو بكتابة الرسائل ونرشها أو 
بدفع تالمذتـه إىل جوهر الدعوة اإلسالمية والبذل هلا طاعة هلل ورسوله وجهاًدا يف 

سبيله. 

ولقد بنى كثرًيا من املساجد يف القطاع ويف الضفة، كام ساهم مسامهات فعالة يف 
بناء اجلامعة اإلسالمية، وحّض الناس عىل بناء املساجد، وكان يلقى الناس ويدعمهم 

يف أمسيات دعوية ولقاءات متنّوعة. 

ولقد أخذ زاده من العلم من جامعة األزهر الرشيف، فحصل أواًل عىل شهادة 
اإلجازة العاملية سنة 1950م من كلّية أصول الدين، ثم نال الشهادة العاملية مع اإلجازة 
يف التدريس سنة 1952م. وخالل دراسته يف األزهر تأثر بعدد من شيوخه وأساتذته. 

عدد  بلغ  وقد  حياته،  يف  رائًدا  علميًّا  مركًزا  احتل  من  تالمذته  من  كان  ولقد 
تالمذته الذين نالوا أيًضا شهادة الدكتوراه واحتلوا مناصب متميزة أكثر من مخسني 

عالًما. 

تفّرقت  التي  األحزاب  إىل  ينتسب  مل  بأنه  العمليَّة  ـ يف حياته  اهلل  ـ رمحه  ومتّيز 
وفّرقْت، وإنام كان داعية إسالمًيا للجميع يدعو إىل بناء الصف الواحد من املؤمنني، 
ويكشف زلل املنحرفني بأشكاهلم املتعددة، معتمًدا عىل احلجة اإليامنية من الكتاب 
والسنة. وبذلك قام بجهد كبري يف حماربة الرشك والبدع، وسائر أبواب االنحراف، 

وحارب أساليب التغريب التي أصبح هلا دعاة يف قلب العامل اإلسالمي. 
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العربية،  كاللغة  والسنة؛  الكتاب  عىل  القائمة  الرشعية  بالعلوم  اهتم  وقد 
والتوحيد، وفضل العقيدة اإلسالمية، وغري ذلك. 

طوسون  عمر  مدرسة  يف  مدرًسا  فعمل  هبا؛  عمل  التي  وظائفه  دت  تعدَّ وقد 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  املعلمني  بمعهد  ومدرًسا  سنني،  سبع  ملدة  بالقاهرة 
وحمارًضا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنّورة، وعاد إىل أرض الوطن سنة 1966م. 
يف  األزهر  يف  الديني  فلسطني  معهد  يف  ومدرًسا  والتعليم،  الرتبية  مديرية  يف  فعمل 
فلسطني وحمارًضا يف اجلامعة اإلسالمية بغّزة. ويف مجيع مراحل عمله كان حيرص عىل 
أن ال يلّوث عمله بحب الدنيا بل ُينّقيه بالتوحيد ورجاء مغفرة اهلل والعزوف عن الدنيا 

طالًبا لآلخرة. 

التقيت األخ الشيخ سليم رشاب يف القاهرة بعد خترجه من األزهر وعمله يف 
مدرسة عمر طوسون بالقاهرة حيث كنُت طالًبا يف كلية اهلندسة يف جامعة القاهرة. 

هناك عرفت الشاب املؤمن الناهض، حيث ابتدأ خطه الدعوي الذي مل يتغري، 
وحيـث كان يتمّيز بحّبه الدار اآلخرة، والعزوف عن فتن الدنيا وزخارفها، والتواضع، 

واألدب اجلّم، والصدق والصفاء، واستقامة النهج. 

رحم اهلل الشيخ سليم رشاب الداعية املتميز، الذي ظلَّ عىل نج الكتاب والسنة 
اللهم ارمحه رمحة واسعة وانزله منزلة عالية عندك يف اجلنة واجزه خري  حياته كلها. 

اجلزاء عىل ما بذل وسعى وال حول وال قوة إال باهلل العيّل العظيم. 

وأختم كلمتي هذه بتقديم الشكر للشيخ سليامن الرومي، أحد تالمذة الشيخ 
الشيخ  الذي سطره عن  الكتاب  له بكل خري عىل هذا  سليم رشاب، أشكره وأدعو 

سليم رشاب وفاًء صادًقا. 
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تقدمة
بقلم: الشيخ الدكتور عكرمة بن سعيد صربي

إمام وخطيب املسجد األقىص املبارك

رئيس اهليئة االسلمية العليا ـ القدس

احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا وحبيبنا حممد النبي األمي 
وخطا  تبعهم  ومن  املحجلني،  امليامني  الغّر  وصحابته  الطاهرين،  آله  وعىل  األمني، 

درهبم ونج نجهم واستنَّ سنَّتهم واقتفى أثرهم إىل يوم الدين. 

إنه الوفاء ونعم الوفاء ما قام به مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية ممثاًل 
باألخوين الكريمني، الباحثني: حممد بن زياد الناجي، وطه بن عبد السميع أبو طه؛ 
اللذين بذال جهًدا كبرًيا وعميًقا إلحياء ذكرى علم من علامء فلسطني، بل من علامء 
األمة اإلسالمية، ومن الدعاة املخلصني، ومن الداعمني للعلم الرشعي يف فلسطني، 
إنه املرحوم بإذن اهلل تعاىل ـ فضيلة الشيخ سليم بن سامل رشاب )أبو مهام( ـ وذلك يف 

كتاب بعنوان: 

قرة عني األصحاب بمآثر ومناقب الشيخ سليم رشاب

وإن املتصفح هلذا الكتاب، بل هلذا السفر ليشعر باالنتعاش وباآلمال وبالفخار 
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األخالقي...  والنبل  العلمي  املستوى  هذا  عىل  اإلسالمية  األمة  يف  علامء  بوجود 
فال غرابة يف ذلك، فإن أرضنا املباركة )فلسطني( سبق هلا أن خرجت مئات العلامء 
العلم الرشعي  توارثت  القديرين، بل هناك عائالت مشهورة قد  العاملني والفقهاء 
قدامة  وابن  املرداوي  عائالت:  أمثال  وذلك  فلسطني،  يف  وبرزت  جيل،  بعد  جياًل 
واآلغا، وغريها من  مفلح وصربي ورشاب  وابن  وابن مجاعة  والبيطار واحلجاوي 

العائالت العلمية الفلسطينية. 

وهبذه العجلة البد من اإلشارة إىل عالقتي القوية بالشيخ سليم.. إنا عالقة 
يف  اإلسالمية  اجلامعات  إىل  الطالب  إيفاد  جمال  يف  وبخاصة  وثيق  وتعاون  أخوية 
أرض احلجاز ويف غريها، وذلك لتشجيع الشباب الناشئ لدراسة العلوم الرشعية، 
وقد خترج العرشات بل املئات من هؤالء الطالب، وحصلوا عىل املراتب والدرجات 
العالية من بكالوريوس وماجستري ودكتوراه يف بحور العلوم الرشعية، وكان ذلك 
1406هـ/  وفاته سنة  كانت  املايض، حيث  القرن  والثامنينيات من  السبعينيات  يف 
اجلامعات  مع  االتصاالت  هذه  ضعفت  فقد  املؤسف  ومن  اآلن  أما  1986م، 

ألسباب سياسية! 

وكان الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ يزورين يف مكتبي أو يف بيتي بشكل مستمر، 
وحصل ذات مرة أن استضفته يف بيتي وبعد أن صىل الفجر خرج من البيت دون أن 
يشعرين بذلك، وقد ظننا أنه عاد للنوم، وبعد أن أعددنا طعام اإلفطار طرقُت باب 
الغرفة التي هو فيها إليقاظه ليتناول طعام اإلفطار فلم أجد أحًدا!! فاتصلت به هاتفًيا 
لالستفسار عن وجوده؟ فقال يل أنه قد وصل مدينة غزة، فقلت له: ساحمك اهلل، لقد 
فاجأتنا بخروجك، فأين نذهب بطعام اإلفطار؟ فقال يل مداعًبا: احتفظ به إىل فرصة 

أخرى. 
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لقد كان رمحه اهلل واسع الصدر ويستوعب من يناقشه ويعارضه، ولكنه أحياًنا 
يغضب حني تنتهك حرمات اهلل أو حينام ُيستفز ممن ال يقدرون منزلة العلامء أو ممن 

يتطاولون عىل اإلسالم. 

إنه مهام حتدثنا عن سرية الشيخ سليم وعن مناقبه ومؤلفاته فال نوفيه حقه يف 
هذه التقدمة، وبارك اهلل يف الباحثني اللذين أفاضا وأجادا يف حتضريمها هلذا الكتاب 
القّيم، فجزى اهلل الباحثني عىل وفائهام الرفيع وعىل جهدمها األريب، وأنصح العلامء 

والدعاة واملثقفني وطالب العلم اقتناء هذا السفر الكبري. واحلمد هلل رب العاملني. 

د. عكرمة صربي - القدس
21 من ذي القعدة 1435هـ
16 أيلول )سبتمرب( 2014م
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تقديم فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور/ نافذ بن حسني محَّاد 
أستاذ احلديث الرشيف وعلومه باجلامعة اإلسلمية ـ غزة

وصحبه  آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
أمجعني، وريض اهلل عن التابعني، وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد: 

فإين أقدم اليوم لكتاٍب حيكي جانًبا من سريِة عاملٍ وداعية، ومقتطفات من حياة 
وحمطات  املرسلني،  خاتم  به  بعث  الذي  العظيم  ديننا  ومعجزات  النبوة  دالئل  أحد 
مضيئة من مآثر وآثار شخصية فريدة من أبناء فلسطني، البالد املباركة، أرض اإلرساء 

واملعراج، وقبلة املسلمني األوىل. 

إّنه شيخي اجلليل، أعظُم أشياخي، وأستاذي القدير، أجلُّ أساتيذي، أبو مّهام، 
سليم سامل رشاب. 

لقد عرفته بعلمه الغزير يف علوم الرشيعة وفنونا يبثها للعامة والاصة، عامًلا 
ربانيًّا، ومفتًيا متميِّـًزا، وداعية صادًقا، ومربًيا وناصًحا، يصدع باحلق، وحيرص من 
ة عالية ال تفرت، وقناة صلبة ال تلني.  خالل دعوته إنقاذ الناس من النار، كّل ذلك هبمَّ

عرفته حيمل اإلسالم عقيدة صحيحة صافية كام السلف الصالح رضوان اهلل 
مل  العاملني،  رب  مرضاة  بذلك  مبتغًيا  املنحرف،  الفكر  وقلمه  بلسانه  حمارًبا  عليهم، 

يطلب به رشف منزلة عند امللوك، وال يأخذ عليه ثمنًا، وال يستقيض به احلوائج. 

وكم كانت سعاديت حني علمت باملبادرة الطيبة من األخوين الفاضلني يف مركز بيت 
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املقدس للدراسات التوثيقة بِغّزة، حممد الناجي، وطه أبو طه، وقيامهم هبذا العمل النبيل، 
ر  ُة عنْيِ األصحاب بمآثر ومناقب الشيخ سليم رشاب( الذي تأخَّ وإخراج هذا الكتاب )ُقرَّ
طوياًل، فجزى اهلل اإلخوة يف املركز خري اجلزاء، وأسأله سبحانه أن يعله يف ميزان حسناهتم. 

العديد  وشيخ  شيخي،  حقِّ  يف  قصرية  كلمة  أكتب  أن  يل  بدعوهتم  وأترشف 
من علامء غزة ودعاهتا اليوم، داعًيا اهلل تعاىل أن يؤلف بني تالميذه، وأن يعيد حُلْمتهم 
متعاونني، متفامهني، كام كانوا يف حياة شيخهم، ملتفني حوله، عىل قلب رجل واحد، 
فكم يعترص القلب أمًلا عىل ما نراه من تشتيت، وتفرق، ومتزق، وتدابر، وتناحر، وال 

حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم. 

إنَّ من حقِّ الشيخ عىل اجلميع اعرتاًفا بفضله، ونرًشا ملآثره، وانتفاًعا بعلمه، 
وسرًيا عىل منهجه، أن يقيموا مؤمتًرا علمًيا يكشفون فيه عن صفاته احلميدة، عامًلا 
نحريًرا، ومصلًحا جلياًل، وجواًدا كرياًم، وعن جهوده يف خدمة ديننا العظيم، بعزيمة 
وقوة إرادة، وثقة بام يدعو إليه، وأن يكون ذلك املؤمتر يف رصح علميٍّ حيمل اسمه. 

والكالم يف هذه الشخصية املتميزة يطول، وال نستطيع أن نؤدهيا حقها مهام كتبنا 
عنها، ويكفي أن أقول إيّن مل أَر بعيني، وقد شارفت عىل الستني من عمري، ولن أرى 

ته، والعمل لدينه ودعوته، والنصح لكل مسلم.  فيام يبدو مثَله يف مِهَّ

النبيني  مع  اجلَنَّة،  يف  بك  ومجعنا  واسعة،  رمحة  »سليم«  شيخي  اهلل  رمحك 
والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيًقا. آمني. 

واحلمد هلل رب العاملني
تلميذ الشيخ

نافذ حسني محاد
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تقـديم 
بقلم معايل الشيخ الدكتور / يوسف بن مجعة سلمة

خطيب املسجد األقىص املبارك 

وزير األوقاف والشئون الدينية األسبق

آله  وعىل  األمني  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني، وبعد: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  الكريم: ﴿  كتابه  تبارك وتعاىل يف  اهلل  فيقول 
لقد   ،]23 ]األحــزاب:   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ 
كان فضيلة الشيخ/ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ عامًلا عاماًل، أسهم ـ رمحه اهلل ـ يف نرش 
العلم والنور يف بالدنا احلبيبة فلسطني، وترك ـ رمحه اهلل ـ بصامت واضحة يف جمال 
الدعوة اإلسالمية يف بالدنا وغريها من البالد العربية واإلسالمية، من خالل املساجد 
واملعاهد واجلامعات، بل واملناسبات املختلفة، حيث إنه كان يستثمر كل وقته أينام َحلَّ 
يف الوعظ واإلرشاد وهداية الناس، وقد عرفته ـ رمحه اهلل ـ عامًلا مثالًيا، شجاًعا يف قول 
احلق ال خيشى يف اهلل لومة الئم، حيب إخوانه، ويتعاون مع اجلميع بقلب مفتوح، ومن 
املعلوم أن شيخناـ  رمحه اهللـ  كان يرتبط بعالقات جيدة وممّيزة مع إخوانه وزمالئه من 
العلامء والدعاة وطلبة العلم، وقد رحل شيخنا ـ رمحه اهلل ـ إىل جوار ربه، تارًكا خلفه 

آثاًرا طيبة، وأعاماًل جليلة. 
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لقد تعرفُت إىل الشيخ ـ رمحه اهلل ـ طيلة ما يقرب من ربع قرن، عرفُته أستاًذا، 
ومعلاًم وشيًخا، وداعيًة، وملسُت فيه الصفات احلسنة، والصال احلميدة، واألخالق 
الكريمة، فكان ـ رمحه اهلل ـ رجاًل قوّي العزم يابه الصعاب وال يأبه للشدائد، وكان 
إنساًنا رحياًم رقيق القلب ال يصمد أمام الدمع، وكان خلوًقا َيَعاُف الرّش ويكره الفساد 
ويتجنب السوء، وكان َفِكًها حيب الدعابة، ويكثر من قصص النوادر، وكان دؤوًبا عىل 

العمل حتى لكأنه خلق للعمل وحده. 

كام  درجاهتم،  ويرفع  العلامء،  م  وُيَكرِّ العلم،  عىل  يشجع  اإلسالمي  الدين  إن 
﴿ مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث مث ىث  وتعاىل:  سبحانه  قوله  يف 

يث حج﴾ ]املجادلة: 11[. 

اهلل  »إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  منها  ذلك،  تؤيد  الرشيفة  النبوية  األحاديث  جاءت  كام 
َمواِت واألَرضنَي َحّتى النَّملَة يف ُجْحِرها وَحّتى احلوَت َلُيَصلُّوَن  وَملئَِكتُه وأْهَل السَّ

ِم النّاِس اخلرَي«))(.  عىل ُمَعلِّ

وَبنيَّ اإلسالم مكانة العلامء وفضلهم، فوجودهم يف األمة حفظ لدينها َوَصْوٌن 
لعزهتا وكرامتها، فهم ورثة األنبياء يف أممهم، وأمناؤهم عىل دينهم، كام جاء يف احلديث 
ُثوا  ُثوا ِدينَاًرا وال ِدْرمًها إنَّام َورَّ الرشيف: »... إنَّ العَلامَء َوَرثُة األنبياء، إنَّ األْنبياَء َلْم ُيورِّ

الِعلم، فَمْن أخَذ بِه أخَذ بَِحظٍّ وافٍِر«))(. 

هذه نظرة اإلسالم إىل العلامء الذين يرشدون الناس إىل الري واهلدى، وُيَبيِّنون 

أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب العلم، باب ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة، رقم احلديث   )((
.)2685(

أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب العلم، باب ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة، رقم احلديث   )((
.)2682(
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األْرِض  الُعلامِء يف  »َمَثُل  احلديث:  احلنيف، كام جاء يف  دينهم اإلسالمي  أحكام  هلم 
امِء«))(.  كَمثِل النُُّجوِم يف السَّ

اء، أفال يدر بنا أن نأسف  وإذا كانت هذه منزلة العلامء يف رشيعتنا اإلسالمية الغرَّ
موت  من  اهلل  عند  أيرس  قبيلة  »ملوُت  العلامء:  بعض  قال  فقد  وموهتم؟،  فقدهم  عىل 

عامل!!«، َفَفْقُدُهم ليس فقًدا لرجل صالح فحسب، ولكنه فقد جلزء من مرياث النبوة. 

ومن اجلدير بالذكر أن بالدنا فلسطني قد أنجبت عدًدا من العلامء األفذاذ الذين 
ا علميًّا عظياًم، منهم: اإلمام الشافعي، واإلمام ابن حجر العسقالين،  تركوا لألمة إرثًّ
والشيخ حممد السفاريني، واإلمام الطرباين، والعالمة موفق الدين بن قدامة، واحلافظ 
عبد الغني اجلامعييل املقديس، والقايض عبد الرحيم البيساين من مدينة بيسان، وكان 

مستشاًرا للقائد صالح الدين األيويب ـ رمحهم اهلل مجيًعا ـ.... إلخ. 

ومن الواجب علينا أن نقدم ألجيالنا املتعلمة ِسرَيَ هؤالء العلامء؛ ليّطلعوا عىل 
تراث أمتهم وإرثها العلمي واحلضاري من جانب، وليقفوا عىل اجلهود اهلائلة التي 
بذهلا علامء األمة يف حتصيله ونقله من جانب آخر، فيكون هلم من ذلك كله حافز عىل 
تقدير هؤالء العلامء حق التقدير، ووجوب االقتداء هبم والسري عىل خطاهم، لينالوا 

خري الدنيا واآلخرة. 

التوثيقية بجهد عظيم ومبارك؛ لتذكري  لقد قام مركز بيت املقدس للدراسات 
أجيال األمة العربية واإلسالمية بسرية شيخ جليل وعامل عامل له يف حقل الدعوة إىل اهلل 
باع طويل، وهو فضيلة الشيخ/ سليم سامل رشاب ـ رمحه اهلل ـ، مصداًقا لقول الشاعر: 

ُـُم َعىَل اهْلَُدى لَِمِن اْسـَتْهَدى َأِدالَُّءَما اْلَفْخُر إاِلَّ ألَْهـِل اْلِعْلِم إِنَّ

أخرجه البيهقي يف السنن الكربى رقم احلديث )287(.   )((
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َواجْلَاِهُلوَن ألَْهـِل اْلِعْلـِم َأْعَداُءَوَقـْدُر ُكلِّ اْمـِرٍئ َما َكاَن حُيِْسـنُُه
اُس َمْوَتى َوَأْهُل اْلِعْلِم َأْحَياُءَفُفـْز بِِعْلـٍم َتِعـْش َحيًّـا بـِـِه َأَبًدا النَـّ

والشكر موصول للباِحَثنْي القاِئَمنْي عىل هذا العمل الكريم، ومها: األستاذ/ 
، ومن كرمه  حممد زياد الناجي، واألستاذ/ طه عبد السميع أبو طهـ  حفظهام اهلل تعاىلـ 
هم،  ر هلؤالء العلامء األجالء من حُيِْيي ِذْكَرُهم وينرش ِسرَيَ ـ سبحانه وتعاىل ـ أنه ُيَسخِّ
بعلمهم ومؤلفاهتم  بيننا  يعيشون  زالوا  ما  أبناء األمة، وكأنم  أحياَء بني  حتى يظلوا 
وآثارهم، نتتلمذ عىل أيدهيم، فنقتدي هبم، لعل اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ يكرمنا فنبلغ 

مبلغهم. 

الشيخ  ومناقب  بمآثر  األصحاب  عيون  )قرة  بعنوان:  الكتاب  هذا  جاء  وقد 
كّل  إىل  عادا  حيث  الكتاب،  هذا  يف  مضٍن  بجهٍد  الباحثان  قام  وقد  رشاب(،  سليم 
َمْن كان عىل صلة بالشيخ يف حياته، من علامء ودعاة وطلبة علم، أو رافقه يف عمله 
اللقاءات واحلوارات معهم، وإن املتصفح هلذا الكتاب،  الدعوي، من خالل إجراء 
َلَيشعر أنه يعيش مع هذا العامل اجلليل بدًءا من مولده سنة 1926م، حتى انتقاله إىل 

جوار ربه سنة 1986م، حيث يعرض سريته وعلمه ونبله وأخالقه ودعوته. 

إن َفْقَد العلامء ُثْلٌم ُتَصاب به األمة، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهلل ال َيْقبُِض الِعلَم اْنتِزاًعا، 
ََذ النّاُس  َينَْتِزُعُه ِمن الِعباد، وَلكْن َيْقبُِض الِعلَم بَِقْبِض الُعَلماِء حتَّى إذا مَلْ ُيْبِق َعالًما اختَّ

ااًل، فُسئُلوا، فأْفَتْوا بِغرْيِ ِعْلٍم، فَضلُّوا وَأَضلُّوا«))(، وهلل درُّ القائل:  ُرُءوًسا ُجهَّ

مـاٍل فقـُد  الرزيـُة  مـا  بعـرُيَلَعْمـُرَك  وال  متـوُت  َفـَرٌس  وال 
شـخٍص فقـُد  الرزيـَة  كثيــُرولكـنَّ  َخْلـٌق  بموتِـِه  يمـوُت 

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب العلم ـ باب كيف يقبض العلم؟ رقم احلديث )100(.  )((
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الفضيلة  أصحاب  من  عدًدا  املاضية  األعوام  يف  فلسطني  بالدنا  فقدت  وقد 
العلامء األفذاذ منهم فضيلة الشيخ/ سليم سامل رشاب ـ رمحه اهلل ـ، الذي أكرمه اهلل 
ـ  سبحانه وتعاىلـ  بالعلم الرشعي والدعوة إىل دينه العظيم باحلكمة واملوعظة احلسنة، 

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

إن عقيدة اإلسالم علمتنا أن اللود هلل عز وجل، وأن كلَّ من عليها فان، وأن 
ن نفقد ُحْسَن العوض منه، وإنا لنستنجُز اهلل وعده أن  كتاب اهلل َلَيِعُد بُِحْسِن الصرب َعمَّ

هيبنا ـ ونحن الضعفاء ـ قوة من عنده ورمحة من لدنه. 

ُنُزهَلم، وأن يعوضنا عنهم وعن غريهم من العلامء  نسأل اهلل الكريم أن ُيكرم 
العاملني خري العوض. 

اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم، واغفر لنا وهلم يا رب العاملني. 

وصىلَّ اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني

فلسطني
1/ محرم/ 1436هـ

25/ أكتوبر/ 2014م

* * *
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ُسِل َبقايا ِمْن أْهِل الِعلِم؛ َيْدُعوَن  احلَْمُد هلل الذي َجَعَل يف ُكلِّ َزماِن َفرْتٍة ِمَن الرُّ
وَن  ُ وَن ِمنُْهْم عىل األذى، حُيُيوَن بِكَتاِب اهلل الَمْوتى، وُيَبرصِّ َمْن َضلَّ إىل اهلَُدى، وَيْصرِبُ
بِنُوِر اهلل أْهَل الَعَمى، فَكْم ِمْن َقتيٍل إلْبِليَس َقْد أحَيْوُه، وَكْم ِمْن َضالٍّ تاِئٍه َقْد َهدْوُه، 
ريَف  َينُْفوَن َعْن ِكتاِب اهلل حَتْ فاَم أْحَسَن أثَرُهْم َعىل النّاس، وأْقَبَح أَثَر النّاِس َعليِهْم! 
وأْطَلقوا  البِْدعة،  ألِويَة  َعَقُدوا  الذَين  اجلاِهلنَي  وَتْأويَل  الُمْبطِلين،  واْنتِحاَل  الغالنَي، 

ِعقاَل الِفْتنِة))( وَبْعد: 

َفإنَّ العلامَء مناراُت اهلدى ومصابيُح الدجى َشِهَد اهللُ هَلُْم وحدهم بَِخْشيتِه فقاَل 
َتعاىل:  فقاَل  درجات  وَرَفَعُهم   ]28 ]فاطر:  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾  ﴿ۋ  َتعاىل: 
مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج ﴾ ]املجادلة: 11[،    ﴿

والعلامء هم ورثة األنبياء مصداًقا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص »الُعَلامُء َورَثُة األنبياء«))(. 

وملا كان هذا بعًضا من فضلهم كان من الواجب التعريف هبم وإبراز جهودهم 

اإلمام أمحد بن حنبل، الرد عىل الزنادقة واجلهمية، حتقيق: حممد حسن راشد، ص 6.   )((
احلديث  رقم   )317/3( العلم  طلب  عىل  احلث  باب  العلم،  كتاب  داود:  أبو  أخرجه   )((
 )49/5( العبادة  الفقه عىل  ما جاء يف فضل  باب:  العلم،  )3641(، والرتمذي: كتاب 
رقم احلديث )2682(، وابن ماجه يف املقدمة، باب فضائل الصحابة والعلم )213/1( 
رقم احلديث )223(، وأمحد يف مسنده )45/36( رقم احلديث )21714(. من حديث 

أيب الدرداء. 
وقال الشيخ شعيب حمقق املسند بعد ختريه وبيان مواضعه بمتابعاته وشواهده: حسن لغريه.   
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التوثيقية  للدراسات  املقدس  بيت  مركز  رئيس  من  توصية  وبعد  ذكرهم،  وإحياء 
األستاذ جهاد مجيل العايش ـ حفظه اهلل ورعاه ـ برضورة إبراز جهود الشيخ سليم 
سامل رشاب ـ رمحه اهلل ـ يف دعوته السلفية ونرشه للعلم الرشعي، استعنَّا باهلل وانطلقنا 
للكتابة، عن علٍم من األعالم وعنْيٍ من األعيان كانت له بصامت واضحة ومواقف 
مرشقة يف كثري من املجاالت النافعة واملفيدة، فهو من العلامء الذين مجعوا بني العقيدة 
الصائب،  والقلم  األصيلة،  والفكرة  القويمة،  والدعوة  السليم،  واملنهج  الصحيحة 

واللق الرفيع. 

ولعل من أبرز الدوافع لتأليف هذا الكتاب: 

عىل  والتعرف  األفذاذ،  العلامء  بني  قدره  وإيفائه  الشيخ،  بسرية  التعريف  ـ   1
عقيدته. 

2ـ  إظهار جهد الشيخ يف نرش الدعوة السليمة، والوفاء جلهوده العظيمة، وإبراز 
منهجه الصايف، وشحذ مهم الدعاة وطلبة العلم يف التشبه بالعلامء. 

السلفية، خاصة وأنه  الشيخ يف دعوته  تبوأها  التي  العالية  العلمية  املكانة  ـ   3
خترج عىل يديه ثلة من العلامء العاملني والدعاة املخلصني. 

ني عنه، فقد أمىض أربعة  4 ـ ُيَعدُّ الشيخ صاحب مدرسة لكْثرة اآلخذين واملتلقِّ
عقود يف مسرية العلم والدعوة واجلهاد، فكان مدرًسا وقاضًيا ومؤلًفا وداعًيا وواعًظا 
يف منهج مجع بني العلم والتطبيق، ومن ثمرة دعوته وتعليمه يف فلسطني، أنك ال تكاد 
جتد علاًم من أعالم قطاع غزة ملع نجمه وبرز اسمه وارتفع ذكره وعم خريه وانترش 

علمه وإال وللشيخ يف تنشئته وافر النصيب. 
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5ـ  َتنَاُول الشيِخ يف كتبه عدة انحرافات عقدية عارصها يف زمنه ومازالت األمة 
تعاين من تلك االنحرافات. 

ة في جمع الكلمة ورصِّ الصف،  6 ـ في دراسة جهود الشيخ أهميٌَّة خاصَّ
ة التي ما ِزْلنا ُنعاني آثارها في  وذلك بما أسهم من معالجات لالنحرافات العقديَّ

مجتمعنا. 

7ـ  أن يكون أجر الشيخ موصواًل بعد موته عىل ما قَّدم من علٍم وعمٍل انترش يف 
كافَّة قطاع غزة، وذلك باستمرار انتفاع الناس بدعوة الشيخ وعلمه. 

والتمحيص،  واالستقراء،  التارخيي،  املنهج  الكتاب  هذا  إعداد  يف  بْعنا  اتَّ وقد 
واملنهج الوصفي التحلييل. 

وقد مرَّ هذا الكتاب يف طور اإلعداد بمراحل، وهي: 

1ـ  أجرينا ما يقارب من أربعني حواًرا ومقابلة ميدانيًة للتعرف عىل حياة الشيخ 
وسريته. 

2 ـ مَجْعنا ما استطعنا الوصول إليه من تراث الشيخ ومتعلقاته. 

3 ـ ُقْمنا بتفريغ األرشطة املسموعة واملرئيَّة وصياغتها بأسلوبنا الاص فيام ال 
يتعارض مع جوهرها. 

يف  الشيخ  عن  الصادرة  البيانات  نتها  تضمَّ التي  األسامء  إزالة  عىل  َعِمْلنا  ـ   4
اآلثار دون  قائم عىل مجع  إن منهجنا  إذ  القضايا احلاصلة يف زمانه؛  لبعض  معاجلاته 

إصدار األحكام. 
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حمتويات الكتاب: 

منا الكتاب إىل مقدمة ومتهيد وأربعة فصول.  قسَّ

أما املقدمة فاحتوت عىل أسباب اختيار املوضوع، وهدف الدراسة وأمهيتها، 
وتفصيل  الدراسة،  وحمتويات  للكتاب،  إعدادهم  يف  الباحثون  سلكه  الذي  واملنهج 

لطة الكتاب. 

والسياسية  الدينية  للحياة  إبراز  وفيه  الشيخ  عرص  عن  فيتحدث  التمهيد  أما 
والعلمية واالجتامعية. 

وأما الفصول األربعة فهي تشمل ما ييل: 

يٌد ُل: ِسرَيٌة َعطِرٌة وَتاِريٌخ جَمِ الَفْصُل األوَّ

وفيِه َثلثُة مَباِحث: 

ُل: الَمْولُِد والنَّْشأُة.  املبَحُث األوَّ

املبَحُث الثَّاِن: َأْخَلُقُه َوَمنَاِقُبُه. 

املبَحُث الثَّالُث: َعِقيَدُتُه َوَمنَْهُجُه. 

الفصُل الثَّان: حَياُة الشيِخ الِعْلِميَّة.

وفيه َثَلَثُة مَباِحث: 

ُل: مكانُتُه الِعلِميَّة ومَظاِهُر اْهتامِمِه بالِعلِم الرْشِعّي.  املبحُث األوَّ

املبحُث الثَّان: أْبَرُز َتلميذِه. 

َساِت التْعليميَِّة.  املبحُث الثَّالُث: إْنَشاُؤُه وَتْأِسيُسُه للمراكِز واملؤسَّ
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ة والِسياِسيَّة الَفْصُل الثالُِث: ُجُهوُدُه الدَعوّيُة وَمواِقُفُه اجِلهاِديَّ

وفيِه أرَبعُة مباِحث: 

ْعَوِة إىل اهلل واألَْمِر بِاملْعُروِف والنَّْهِي َعِن امُلنَْكر.  ُل: اْشتَِغاُلُه بِالدَّ املبَحُث األَوَّ
َساِت اإِلْسلِميَّة.  املبَحُث الثاِن: بِنَاُء امَلَساِجِد َوامُلَؤسَّ

ة.  املبَحُث الَثالُِث: َوْعُيُه الِسياِسُّ َوَحياُتُه اجِلهاِديَّ
املبَحُث الَرابُع: َمَرُضُه وَوَفاُتُه. 

ابُع: َشَذَراٌت ِمْن َوفاٍء لَِصاِحِب التَّْضِحَيِة والَعطاِء الفْصُل الرَّ

وفيِه َثلثُة مَباِحث: 
ُل: ِرَثاُؤُه َيْوَم َوَفاتِِه )أبرُز الكلامت التي قيلت يف حق الشيخ سليم  املبَحُث األوَّ

رشاب(.
بِّيِه. ْيُخ يف ُعيوِن حُمِ املبحُث الثان: الشَّ

اْب. ْيِخ َسلِيم رُشَّ ِة للشَّ َساِت الرْسِميَّة والَدَعويَّ املبَحُث الثالُِث: َتْكريُم امُلَؤسَّ

وحني أمتمنا هذا الكتاب ُقْمنا بعرضه عىل عدد من املشايخ العلامء املتخصصني 
فقاموا بمراجعته وختريج أحاديثه واستحسنوه وأثنوا عليه خرًيا، وإن هذا الكتاب نتاج 
فون يف البحث والتنقيب، والنسخ والتحقيق، والتفريغ والتَّدوين،  جهد كبري قضاه املؤلِّ

والتدقيق والتصحيح، وإجراء احلوارات، وتنفيذ الزيارات. 

سليم  الشيخ  ومناقب  بمآثر  األصحاب  عنْيِ  ُة  )ُقرَّ الكتاب  هذا  أْسَمْينا  وقد 
م للقارئ شيًئا جديًدا،  رشاب( وبذلنا فيه اجلهد واستفرغنا ما بوسعنا وَحَرْصنا أن ُنَقدِّ
وللمكتبة العربية تراًثا مفيًدا، وكل ذلك جهد املقل، وليس بخاٍف ما القاه الباحثون 
من صعوبات واجهتهم أثناء مسرية إعدادهم هذا الكتاب، منها: ُشحُّ املراجع وندرهتا، 
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وموت معارصي الشيخ وُقرنائه، ومن تبقى منهم فإنَّ الذاكرَة ال تكاد تسعفه أن يتذكر 
أحداًثا مرَّ عليها عقود، وكذلك الفرتة الزمنية البعيدة بني وفاة الشيخ والكتابة عنه، 
ناهيك عن تلكؤ البعض وتباطئه وإعراض آخرين وعدم تعاونم وكتمهم للشهادة 

ـ  عفا اهلل عن اجلميع ـ. 

هذا وإن كان من إصابة وإحسان وتوفيق فمن اهلل عز وجل وإن كان غري ذلك 
فمن أنفسنا والشيطان، واألمر كام قال ابن قيم اجلوزية: 

إليك،  َمُسوَقٌة  املزجاُة،  فيه، هذه بضاعُة صاحبِه  والناظُر  له،  القارُئ  أهيا  »فيا 
وهذا فهُمه وعقُله معروٌض عليك، لك ُغنُْمُه وعىل مؤلفه ُغْرُمُه، ولك ثمرُته وعليه 
فباُبه  املالم  إال  أبيَت  وإن  ِمنك عذًرا  َيعدم  فال  منك محًدا وشكًرا  فإن عدم  عائدُته، 

مفتوح«))(

واهللَ نسأل أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجه الكريم، إنه سميع جميب. 

هيئة التحرير

* * *

ابن قيم اجلوزية، طريق اهلجرتني وباب السعادتني، حتقيق: عمر بن حممود أبو عمر، ص21.   )((
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متهيد
احلياُة الدينيَُّة والسياسيَُّة واالجتامعيَُّة والثقافيَُّة يف فلسطني

قبل الرشوع يف احلديث عن سرية الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ وتفاصيل 
حياته وعلمه ودعوته وجهاده، الُبدَّ من معرفة طبيعة احلياة يف فلسطني بشكٍل عام، 

وقطاع غزة))( بشكٍل خاص، والظروف التي واكبت عرص الشيخ ـ رمحه اهلل ـ. 

السياسية وأثرها عىل االلتزام  املبحث للحديث عن احلياة  وسنتطرق يف هذا 

بني  اهلدنة  اتفاقية  يف  رسمت  التي  املنطقة  عىل  أطلق  الذي  اإلداري  االسم  هو  غزة:  قطاع   )((
األرايض  عىل  أطلق  وقد  1949/2/24م،  بتاريخ  )ردوس(،  يف  الصهيوين  والكيان  مرص 
ة، وحددت املادة الامسة من االتفاقية قطاع غزة  الفلسطينية الاضعة لرقابة القوات املرصيَّ
باحلد الفاصل بني القوات العسكرية للطرفني ابتداًء من الساحل عند وادي احلىص، ويسري يف 
اجتاه رشقي عرب دير سنيد، وهكذا أصبح ذلك الرشيط الساحيل املمتد عىل الساحل اجلنويب 
ه من اجلنوب الغريب مجهورية  الرشقي حلوض البحر املتوسط، هو ما ُيعرف بقطاع غزة، إذ حيدُّ
ه البحر  مرص العربية، ومن الشامل خط اهلدنة مع فلسطني عام 1948م، ومن الغرب فيحدُّ
املتوسط، ومن الرشق خط اهلدنة. وقد ظهر مصطلح قطاع غزة رسمًيا منذ أوائل شهر كانون 
الثاين عام 1954م يف قرار رئيس اجلمهورية املرصية اللواء حممد نجيب الذي يقيض بتعيني 
األمرياالي عبد اهلل رفعت حاكاًم إدارًيا لقطاع غزة ضمن حدوده اجلديدة التي تبدأ من قرية 

رفح جنوًبا إىل بيت حانون شاماًل بطول حوايل 48كم وعرض يرتاوح بني )6-9( كم. 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية: اتفاقيات اهلدنة العربية اإلرسائيلية، ط1، بريوت، 1968،   
ص229. غازي الصوراين: قطاع غزة )1948-1993م( دراسة تارخيية سياسية اجتامعية، 

ص 18 و19. 
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الديني، وانعكاس ذلك عىل احلياة االجتامعية من حيث العادات والتقاليد واألعراف 
الشيخ  فيها  نشأ  التي  التعليمية  والبيئة  الثقافية،  احلياة  إىل  سنتعرف  كام  املجتمعية، 

ـ  رمحه  اهلل  ـ. 

احلياة الدينيَّة والسياسيَّة: 

يطيقه  ا  ممَّ أكرب  فلسطني  أرض  يف  حلَّت  التي  والوقائع  األحداث  كانت  لقد 
أًة، والدولة العثامنية التي كانت  قًة جُمزَّ الفلسطينيون، واألمة العربية واإلسالميَّة كانت ُمفرَّ
الذي  الدين  وبني  بينها  وحيل  هتا،  قوَّ رت  وُدمِّ القلب،  يف  أصيبت  اإلسالم  محى  حتمي 
رفعها إىل عنان السامء، وأصبحت دولة ال دينيَّة حتارب من يريد العودة هبا إىل األصالة))(. 

أبرص شيخنا ـ رمحه اهلل ـ النور، وفلسطني حتت وطأة االنتداب الربيطاين؛ فبعد 
انتهاء احلرب العاملية األوىل عام 1918م والتي أسفرت عن انتصار احللفاء، انفردت 
فلسطني من دون بالد العامل اإلسالمي بأثٍر استعامريٍّ ُمزدوج؛ فكان هناك أثٌر مبارش 
ة إنجلرتا عند تقاسم الغنائم، وأثر غري مبارش مل  جتىلَّ يف وقوع فلسطني جزًءا من حصَّ

تظهر نتائجه إال بعد ثالثني عاًما، أي مع نشوء دولة الكيان الصهيوين))(. 

اء السياسة الربيطانيَّة العنرصية التي  لقد عانى الشعب الفلسطيني الويالت جرَّ
ة والبطش))(، وبذلك  أفضت إىل ترشيد الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه بالقوَّ

عمر األشقر: صفحات من حيايت، ص18.   )((
بيان نوهيض احلوت: فلسطنيـ  القضيةـ  الشعبـ  احلضارة، ط1، دار االستقالل للدراسات   )((

والنرش، بريوت، 1991م، ص456، 457. 
تنقسم فرتة االنتداب الربيطان إىل:   )((

ة والتي دامت سنتني ونصف )ما بني مطلع العام 1918م، ومطلع  1 ـ فرتة اإلدارة العسكريَّ  
= متوز )يوليو( 1920م(.  
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دت احلكومة الربيطانية الحتالل الصهاينة أرض فلسطني، وإحلاق نكبة بالشعب  مهَّ
لت فرتة االنتداب الربيطاين عامل مأساة ومعاناة  الفلسطيني عام 1948م. ولقد شكَّ
للشعب الفلسطيني؛ إذ مَحََلْت يف طيَّاهتا البذور األوىل لعمليَّة تقسيم فلسطني، فقد متَّت 
صياغة مواد صك االنتداب الربيطاين بصورٍة يظهر معها بوضوح أنَّ اهلدف األساس 
من هذا الصك هو تسهيل إقامة وطن قومي لليهود عىل أرض فلسطني، وهذا ما ُيْظهر 
لنا بجالٍء أنَّ ترصيح بلفور ُيمثِّل املرتكزات األساسيَّة لسياسات االنتداب الربيطاين 

ونتيجة واضحة هلذه املرتكزات. 

اجلمعيَّات  سوا  فأسَّ عليهم؛  املفروض  الواقع  لألمر  الفلسطينيِّون  ُيسلِّم  مل 
إىل  وُتْرِشدهم  الدين،  إىل  للعودة  الناس  تدعو  بُمْجَمِلها  كانت  التي  اإلسالميَّة))( 
ي من  الطريق القويم، وكذلك اجلمعيَّات الوطنية والدماتيَّة التي ُتثبِّت الناس، وُتَقوِّ
لت أحزاب كثرية، وعقد  عزائمهم، وتدعوهم ملقاومة االحتالل اإلنجليزي. وتشكَّ

2ـ  فرتة اإلدارة املدنية التي بدأت يف متوز )يوليو( 1920م وحتى تاريخ إعالن ناية االنتداب   =
الربيطاين عىل فلسطني يف 15 أيار )مايو( 1948م. 

انظر: أمحد الساعايت: التطور الثقايف يف غزة )1914-1967( ـ دراسة يف التاريخ احلضاري،   
بدون رقم طبعة، 2005م، مطابع مركز رشاد الشوا، ص67-66. 

ست يف قطاع غزة يف عهد االنتداب الربيطاين: مجعيَّة  من بني اجلمعيَّات اإلسالميَّة التي ُأسِّ  )((
الشبان املسلمني عام 1928م ومن أبرز أهدافها: بث اآلداب واألخالق الفاضلة اإلسالمية، 
ومساعدة الشبان املسلمني، والعمل عىل بث روح التعاون بينهم. ومجعيَّة اإلرشاد اإلسالميَّة 
عام 1933م، والتي انطلقت للدعوة إىل األخالق اإلسالميَّة، والعلم النافع، والعمل املجيد. 
ومجعيَّة اهلداية اإلسالميَّة عام 1934م؛ والتي ُأْنِشئت إلصالح املسلمني وهدايتهم، والدفاع 
1935م لنرش الفضائل  عن أرض فلسطني. ومجعيَّة األمر باملعروف والنهي عن املنكر عام 
نفسه،  املرجع  الساعايت:  )أمحد  احلسنة.  واملوعظة  باحلكمة  اهلل  إىل  والدعوة  اإلسالميَّة، 

املالحق، ص77(. 
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الفلسطينيون سبعة مؤمترات، وكانت مجيعها ُتطالب بضم فلسطني إىل سوريا، وبعد 
جوع،  من  ُتْغِن  ومل  تسمن  مل  التي  املؤمترات  هذه  الفلسطينيون  سئم  الزمن  من  فرتٍة 

وأدركوا بأن بريطانيا هي املعضلة، وال ُيدي معها سوى القوة والسالح. 

إىل  أدى  الذي  األمر  الستقالهلا،  تسعى  العربية  الدول  باتت  نفسه  الوقت  يف 
تغييب القضية الفلسطينية عن املشهد السيايس العريب. 

وألنَّ فلسطني كانت تقع حتت االنتداب الربيطاين، عرضت بريطانيا املشكلة 
املتحدة قرارها  1947/11/29م أصدرت األمم  الفلسطينية عىل هيئة األمم، ويف 
رقم 181 يف نيويورك بتقسيم فلسطني إىل دولتني، ورسمت خريطة التقسيم لتجعل 
بينام كانت   ،)((%1 54% من أرض فلسطني، و45% للعرب، ومنطقة دوليَّة  لليهود 
لون %68  ا العرب فكانوا ُيَشكِّ نسبة اليهود سكاًنا ال تتجاوز يف ذلك الوقت 32%، أمَّ

ان، وكان الفلسطينيُّون وقتها يملكون 93. 5% من أرض فلسطني.  من السكَّ

اليهودي  الطرفني  بني  الرصاع  احتدم  أن  التقسيم  قرار  نتائج  من  وكان 
ب  والفلسطينّي، فقامت أمريكا بإعالن حظر السالح عىل الدول العربيَّة حتى ال يترسَّ
ة مستقلَّة يف فلسطني  ر املجلس الوطني اليهودي إعالن دولة هيوديَّ للفلسطينيِّني، بينام قرَّ

بتاريخ 14/ 1948/5م. 

ولقد عمل االستعامر الربيطاين عىل نرش ثقافة اإلحالل وزرع بذور اإلفساد، 
ى كل املظاهر التي ختالف اإلسالم وُتضِعف الوازع الديني لدى الناس، فأضحى  وغذَّ
هم الذنوب واملعايص؛ إذ عمَّ الفساد وانترش، وظهرت  الناس يف بعد عن دينهم تلفُّ
ت، وُعطِّلت أحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء، وساد بني الناس رشيعة  الرذيلة وتفشَّ

النسب املذكورة تقريبية الختالف املراجع واآلراء الواردة يف ذلك.   )((
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الغاب، فكان حرمان اإلناث من املرياث، وأكُل اموال الناس بالباطل، ومظاهر التربج 
والسفور، وعبادة القبور والتربك هبا، وانتشار القبلية والعصبية املقيتة. 

روا من ديارهم، وصار  حينها أصيب أهل فلسطني بمصاٍب جلل بعد أن ُهجِّ
رين، وارحتل آخرون إىل لبنان، وحلَّ  ة التي هاجر إليها بعض املهجَّ بعضهم إىل الضفَّ
رون ديارهم  رين يف سوريا، ووصل بعضهم إىل غزة وما حوهلا، وفقد املهجَّ بعض امُلهجَّ
وعانوا  احلزينة،  البائسة  املخيامت  ْتهم  وضمَّ شملهم،  وتشتَّت  وأمواهلم،  وأرضهم 
العامل الواسع، فاجتهوا  ُغْربتهم ما اهلل به عليم، ثمَّ أخذوا يرحتلون إىل أرجاء هذا  يف 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأسرتاليا، وقلَّام  السعودية ودول الليج، ووصلوا إىل  إىل 
جتد دولة من دول العامل إالَّ وفيها للفلسطينيني وجود. وعاش أهل فلسطني بعد عام 
1947م سنواٍت عجاف، كان دخل الواحد منهم أقل من أن يكفيه، ويكفي أرسته، 

مما اضطرهم إىل البحث عن لقمة العيش يف أرض اهلل الواسعة))(. 

عام  التقسيم  قرار  بعد  فلسطني  يف  السياسية  األوضاع  وترية  لتسارع  نتيجة 
1947م، اشتعلت احلرب العربية الصهيونية عام 1948م، مؤدية للنكبة التي أسفرت 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والتعليمية للفلسطينيني يف  عن سقوط املكونات 
ِرين أكثر سوًءا، إذ سيطر العدو عىل 77% من أراضيهم.  القطاع، فيام كانت أوضاع امُلَهجَّ

قطاع غزة سياسيا،  هبا  مر  التي  السنون  أشد  النكبة من  تلت  التي  الفرتة  ُتَعدُّ 
حيث كان القطاع يمر يف مرحلة من االضطراب والبحث عن حلول سياسية نتيجة 

لألزمات االجتامعية االقتصادية املستعصية، التي كانت عىل وشك االنفجار. 

يقول الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ »إن الدولة اليهودية مل تقم نتيجة طبيعية 
لتطور األحداث الشعبية، إنام الذي أقامها الغرب، وخاصة أمريكا وبريطانيا ملصاحله 

عمر األشقر، صفحات من حيايت، ص 21-20.   )((
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قوة  ولتكون  لالستعامر،  جهادهم  عن  العرب  جريانا  تشغل  حتى  االستعامرية 
استعامرية يف املستقبل تكون حائال دون استكامل العرب الستقالهلم، وأمر هذه الدولة 
بيد الذين احتضنوها، ولكن هلا حد آخر هو مصاحلها الاصة. وهذه الدولة تنتقص 
التخريب، وخترق  منتهى أعامل  القتل، وتفعل  أنواع  أبشع  فتقدم عىل  العرب  كرامة 

اهلدنة باعتداءات متكررة من غري خوف وال وجل«))(. 

احلالة االجتامعية: 

متيَّزت األوضاع االجتامعية يف قضاء غزة قبل عام 1948م بانقسام املجتمع إىل 
طبقتني رئيستني مها: 

َتَواَجد  بينهام  وفيام  عام،  بشكٍل  والفالحون  اإلقطاعيني،  شبه  املالكني  كبار 
هامش ضئيل من احلرفيني وصغار التجار وصغار املوظفني. 

لقد كان التاميز الطبقي يف فلسطني عموًما ويف قضاء غزة عىل وجه الصوص 
بالغ القسوة؛ إذ إن العالقة بني اإلقطاعي والفالح يف قرى غزة عموًما كانت أقرب إىل 
عالقة السيد بالعبد ومل تتأثر بمجمل التطور االجتامعي االقتصادي يف املدن الفلسطينية 

األخرى))(.

بعد نكبة فلسطني عام 1948م، أصبح قطاع غزة منطقة ذات وضع مميز من نواٍح 
عديدة؛ إذ جلأ إىل هذا الرشيط الساحيل من فلسطني مجهور غفري من الفلسطينيني))(، 

نص مقتبس من تقرير أعده الشيخ سليم رشاب يصف فيه أوضاع قطاع غزة بعد العام 1950م.   )((
غازي الصوراين: قطاع غزة )1948-1993م( دراسة تارخيية سياسية اجتامعية، ص 15.   )((

سكان  وعموم  وأقضيتها،  واللد  والرملة  يافا،  سكان  املحتل،  األوسط  السهل  أهايل  من   )((
القرى اجلنوبية مع الغالبية العظمى من أهايل منطقة بئر السبع. انظر: حممد عمر محادة: أعلم 

فلسطني، ج2، دمشق، دار قتيبة للطباعة والنرش والتوزيع، 1988، 26/2. 
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بسبب  األصليني  سكانه  ضعف  عدد  عىل  يزيد  ما  فيه  تراكم  ا  برشيًّ مستودًعا  فأصبح 
انيَّة، وعرف  انيًَّة هي األعىل يف تاريخ الكثافات الُسكَّ ل قطاع غزة كثافًة ُسكَّ اهلجرة، وسجَّ
ة واالجتامعيَّة  اين يف العامل تقريًبا مما زاد من سوء األحوال االقتصاديَّ أعىل نسبة تزايد سكَّ

للقطاع إىل جانب اآلثار النفسيَّة والسياسيَّة التي نجمت عن نكبة عام 1948م. 

ويصف الشيخ سليم رشاب احلالة االجتامعية لسكان القطاع بعد النكبة فيقول: 
»َيْسُكُن بعض الالجئني يف ِخياٍم باليٍة، والبعض اآلخر يف ُغَرٍف َبنَْتَها هيئة األمم؛ لُِكلِّ 
أرسة غرفة أو غرفتني، وبدون سور؛ فهي أشبه ببناء احلوانيت، واملنافع مشرتكة بني 
يَّاِت التي  مجيع السكان، ودورة املياه تنبعث منها روائح كرهية تؤذي السكان. وإن الِكمِّ

جئني غري كافية، وهم يف حالة تذمر لقلة الغذاء«))(.  ُتْعَطى لاِلَّ

وعن احلالة النفسيَّة للغزيِّني ـ املواطنني واملهاجرين ـ قال شيخنا رمحه اهلل: »هم 
ُلوَن َتبَِعَة َضَياِع فِلسطني عىل  ساخطون عىل األجانب، وعىل الدول العربية، وهم حُيَمِّ

األوربيني واملسلمني«))(. 

احلياة الثقافية: 

فلسطني،  وتآمره عىل  الربيطاين،  االنتداب  الفلسطيني ويالت  الشعب  عاش 
وتسليمها إىل الصهاينة؛ إذ مل حترص احلكومة الربيطانية، واملندوب السامي الربيطاين 
طوال فرتة االنتداب عىل تثقيف أبناء فلسطني، وتدريبهم عىل قيادة الرأي واالستقالل 
ا وهو ختريج  يف شؤون اإلدارة ونظم احلكم، وإنَّام كان هدف التعليم هدًفا استعامريًّ

العام  بعد  غزة  قطاع  أوضاع  فيه  يصف  رشاب  سليم  الشيخ  أعده  تقرير  من  مقتبس  نص   )((
1950م. 

املرجع السابق.   )((
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عن  ويدافعون  االنتداب  مصالح  خدمة  يقبلون  العرب  املوظفني  من  مناسب  عدد 
التابعة  التعليم  إدارة  لتوجيه  التعليم  مناهج  ختضع  أن  الطبيعي  من  وكان  وجوده. 
حلكومة االنتداب التي عملت عىل توجيه التالميذ العرب للقبول بالثقافة اإلنجليزية، 

وسياسة االنتداب، وبناء الوطن القومي لليهود))(. 

وقد اتبعت حكومة االنتداب الربيطاين النظام الرتكي يف التعليم حسب القانون 
العثامين الصادر سنة 1869م، واملبني عىل النظام التعليم الفرنيس))(. 

ويف  فقط،   %31 بلغت  فقد  ضئيلة  االبتدائية  املراحل  يف  التعليم  نسبة  كانت 
ُتْذكر؛ فالتعليم الثانوي مل يتيرسَّ إال لنُْخبٍة قليلة من الذين  املراحل األخرى ال تكاد 
التحقوا باملدارس االبتدائية، ولعل ذلك يرجع إىل قلَّة املدارس، وارتفاع ُكْلفة التعليم، 

مما جعل التعليم الثانوي خاص باألغنياء))(. 

مع  يتوافق  بام  الفلسطينيَّة  املدارس  إدارة  عىل  االنتداب  حكومة  عملت  لقد 
ة للمجالس اليهودية))( سياستها االستعامرية، وتركت إدارة املدارس اليهوديَّ

وبعد احتالل الصهاينة جزًءا كبرًيا من فلسطني، وطرد أهلها منها قرًسا، جلأ 
الجئ))(،  ألف   200 أعدادهم  رت  ُقدِّ غزة؛  قطاع  إىل  الفلسطينيِّني  من  كبري  عدد 
ه أهايل  اء النكبة والترشيد والتهجري اجتَّ ونظًرا للظروف الصعبة التي عاشها الناس جرَّ

أمحد الساعايت: التطور الثقايف يف غزة، ص 92.   )((
إبراهيم سكيك: غزة عرب التاريخ، 25/4.   )((

د. فؤاد العاجر، حممد سلامن: تاريخ الفكر الرتبوي ونظام التعليم يف فلسطني، ط1، مطبعة   )((
املقداد ـ غزة، 1997، ص355. 

انظر: د. كامل السوافريي: األدب العريب املعارص يف فلسطني )1960-1980(، دار املعارف  ـ   )((
القاهرة، بدون رقم طبعة، ص67. 

النسبة تقديرية نظًرا لعدم وجود إحصاءات دقيقة.   )((



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  49 الحياة الدينية والسياسية واالجتماعية والثقافية في فلسطين 

القطاع لتعليم أبنائهم كنوع من أنواع التعويض عن النكبة، والتطلع إىل غد مرشق 
ومستقبل أفضل. 

القطاع،  يف  التعليميَّة  السياسة  عىل  اإلرشاف  والتعليم  الرتبية  مديرية  وتولَّت 
وكان ُيدير أعامل هذه اإلدارة مديٌر من أبناء قطاع غزة الفلسطينيِّني وُيساعده يف أداء 
هذه األعامل مستشار احلاكم العام لقطاع غزة لشؤون التعليم، والذي تمَّ تعيينه أيًضا 

ة مرص العربيَّة))(.  بقرار من وزارة احلربيَّة بجمهوريَّ

وبشكٍل عام فقد اعتنى أبناء فلسطني بالتعليم، وشهدت فلسطني نضة تعليميَّة 
ُبنِيت  املرحلة  هذه  يف  ولكن  صعبة،  ظروٍف  يف  يمرُّ  غزة  يف  التعليم  وكان  شاملًة، 
الشيخ  وكان  أمام طلبة غزة،  ة  املرصيَّ واملعاهد  اجلامعات  أبواب  وفتحت  املدارس، 

سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ أحد العاملني يف سلك التعليم. 

التكوينات  لكافة  الفقري  العمود  بمثابة  كانت  السياسية  احلياة  فإن  وختاًما 
اإلسالمية  احلالة  تبلور  بدورها  والتي  واالقتصادية  والثقافية  والتعليمية  االجتامعية 
ألي فرتة زمنية، وقد وصلت احلالة الدينية يف القطاع ملستوى مرتاجع إزاء الصورة التي 
رسمها املستعمر يف أذهان الناس، فكان الدارس للعلوم الرشعية ُتسنَُد إليه املناصب 
الدنيا ويعطى األجور الزهيدة مما تسبب يف عزوف الناس عن العلم الرشعي، وكل 
ذلك كان نتيجة ألدوات االستعامر، حيث أدرك االستعامر أن علامء اإلسالم هم عامد 
األمة، وقواعد استقرارها، وحريتها، فعمد لتهميش هذا العلم ونرش الثقافة األجنبية، 
ووسط هذه احلالة املرتدية كان قدر اهلل الغالب بمجيء الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل  ـ 
فأضحى  وتعاىل  سبحانه  اهلل  دعوة  ومبلًغا  له  ومعلاًم  الرشعي  للعلم  حاماًل  للقطاع 
القطاع بعد عقدين من الزمن ميلٌء بالدعاة الذين خترجوا يف مدرسة الشيخـ  رمحه اهللـ  

عني  جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  غزة،  قطاع  يف  التعليمية  اإلدارة  صبح:  فتحي   )((
شمس، كلية البنات، 1982، ص 107. 
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وفيِه ثاَلثُة مباِحث: 
ُل: الَمْوِلُ والنَّْشأُة.  املبَْحُث األوَّ

ْخاَلقُُه وَمناقِبُُه. 
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ُل املْبَحُث األوَّ
الَمْولُِد َوالنَّْشَأُة

اْسُمُه وُكنَْيـُتُه: 

ي الفلسطينّي  زِّ اب الُيوُنيِسّ الغَّ اْسُمه: سليم بُن سامل بِن رسحان بِن أمحد آل رُشَّ
اِمّي.  الشَّ

ام.  ُكنَْيُتُه: أبو مُهَ

َمْولُِدُه وَنْشأُتُه: 

خان  بمحافظة  1926إفرنجية،  وفق:  1344هجرية،  سنة  ـ  اهلل  رمحه  ـ  ُولد 
يونس))(، إحدى حمافظات قطاع غزة. 

فلسطني:  بلدان  معجم  كتابه  يف  رشاب  حسن  حممد  حممد  املؤرخ  عنها  قال  يونس:  خان   )((
وحدودها  قلبي،  من  السَوْيداء  يف  مكانا  فؤادي،  وَمْهَوى  عيني،  ُة  وُقرَّ رأيس،  مسقُط   ...«
وبرصي،  بصرييت  َجاَلء  وماؤها  عيني،  ُكْحل  وُتْرَبتها  واحلنايا،  الضلوع  عليه  ت  انضمَّ ما 
. سامؤها أمجل سامء، ونجومها الدراري التي ليس هلا مثيل، وقمرها  ُس رئتيَّ وهواؤها ُمَتنَفَّ
عن  أحتدث  عندما  نشاًطا.  يمألين  الذي  الدفء  وشمسها  العني،  عن  يغيب  ال  الذي  البدر 
ُدوا أن يكون للبلد  خان يونس واصًفا جغرافيتها وتارخيها، فأنا ال أكتبه إال للناس، فإنم تعوَّ
حدوٌد ومكان عىل األرض، وُيْرسم عىل الورق وإن كان القلب ال يطاوعني أن ُأْخِرَجها منه 
لتوضع عىل ورق زائل، ويكون هلا حدوٌد عىل األرض؛ ألنَّ خان يونس ليست عندي عىل 
 = األرض وإن كانت من األرض؛ فخان يونس قطعُة من فؤادي وكبدي، ولكن ليس كلُّ 
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إنسان يستطيع أْن يدخل إىل قلبي ليعرف مكان خان يونس فيه، فام عيلَّ إال أن أكتب للناس   =
باالصطالح الذي عرفوه« )حممد حممد رشاب: معجم بلدان فلسطني، ص313-312(. 

بقراٍر  نشأت  أنا  الفلسطينية يف  املدن  بعض  يونس عن  مدينة خان  يونس: ختتلف  مدينة خان   
وختطيٍط مملوكي، وملصلحة أكثر من دولة، وال يزيد عمر نواهتا »القلعة« كثرًيا عن 600 عام، 
يف حني بلغت أعامر مدن فلسطينية أخرى آالف السنني، وهي مدينٌة عربيٌة من مدن قضاء غزة، 
عن  مرًتا  مخسني  نحو  وترتفع  املتوسط،  البحر  من  الرشقي  الساحل  من  اجلنويب  اجلزء  يف  تقع 
مرًتا  كيلو  بعد عرشين  فلسطني عىل  جنوب غرب  نقطة يف  أقىص  بمثابة  وُتْعَترب  البحر،  سطح 
من احلدود املرصية، وتبلغ مساحتها واملناطق التابعة هلا )53820( دوناًم؛ منها )1433( دوناًم 
ها من الناحية الغربية كثبان رملية تقلصت حالًيا بسبب  للطرق والوديان والسكة احلديد، وحيدُّ
ها من الرشق  ها من الناحية اجلنوبية مدينة رفح، وحيدُّ الزراعة قرب الشاطئ يف املوايص، وحيدُّ
البحر األبيض  الغرب  الفخاري، ومن  بني سهيال، عبسان، منطقة  قرى خان يونس الرشقية: 
أقدم  هبا  املحيطة  املناطق  وكل  البلح،  دير  ومنطقة  السلقا  وادي  الشامل  من  ها  وحيدُّ املتوسط، 
تارخًيا منها، وتعدُّ مدينة خان يونس من أهم مدن قضاء غزة إذ تشرتك مع مدينة غزة يف أمهية 
موقعها؛ حيث تقع يف منطقة التقاء األرايض الصبة يف السهل الساحيل الفلسطيني، وكل من 
ل موقعها جرًسا للغزوات  البيئات الصحراوية يف النقب رشًقا وصحراء سيناء جنوًبا، كام شكَّ
وبالعكس،  العرب وبني مرص  والعراق وجزيرة  الشام  التجارية بني كل من  والقوافل  احلربية 
وهلذه األسباب تكالبت الكثري من األمم للسيطرة عليها، وقد أصبحت مدينة خان يونس بعد 
عام 1948م ثاين مدينة يف قطاع غزة بعد مدينة غزة، وقد عرفت خان يونس عدًدا من العلامء 
التاريخ  ُلوا  أمْهَ ولكنهم  والقضاء،  العلم  جمال  يف  بارٌز  دوٌر  هلم  كان  الذين  ء  األجالَّ األفاضل 
َلُهم، ومل حيفظ أبناؤهم ذكراهم َفَصُعب تتبُّع أفضاهلم وحفظ ذكراهم يف سجالت التاريخ،  َفَأمْهَ
الشيخ/ النويري،  السقا  صالح  الشيخ/  اليونيس،  اللحام  أمحد  الشيخ/  الرواد:  هؤالء  ومن 
والشيخ/  األغا،  محدان  والشيخ/ سعيد  يوسف سامل رشاب،  الشيخ/  النويري،  السقا  حامد 
الفرا،  خالد  والشيخ/  الطيب،  حممد  والشيخ/  البطة،  حسن  حافظ  والشيخ/  رشاب،  عيل 
والشيخ/ فهمي حافظ األغا، والشيخ/ سليم رشاب، والشيخ/ حسن العقاد، والشيخ/ زكريا 
عام  آالف  مخسة  غزة  قاجة:  أمحد  مجعة  )انظر:  الرشيف.  حممد  حممد  والشيخ/  األغا،  إسعيد 
حضور وحضارة، ص327-328، وكذلك: هيئة املوسوعة الفلسطينية: املوسوعة الفلسطينية، 
314/2-315، وكذلك: إحسان خليل األغا: خان يونس وشهداؤها، ص12: 15، ص44(. 
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ُعِرَفا  كريمنْي،  أبوْين  كنف  يف  وَتربَّى  كريمٍة،  عريقٍة  أرسٍة  أحضاِن  يف  نشأ 
كة  ومتمسَّ الدين،  هَبْدِي  ملتزمة  عائلة  من  وهو  األُُرومة،  وطيِب  والنُّْبل  باالستقامة 
بتعاليمه، ذاقت مع قلة ذات اليد حياة الُبْؤِس والفاقة وشظف العيش، حاهلا يف ذلك 

ة الناس يف قطاع غزة آنذاك.  حال عامَّ

وتتألف األرسة من سبعة أشقاء، أربعة من الذكور هم: )سليامن، سليم، عطية، 
: )عريفة، فاطمة، فريدة(.  منار(، وثالث من اإلناث هنَّ

َعائِلٌة فِلِْسطِينيَّة َأِصيَلٌة 

ع  ينَْتِسُب الشيخـ  رمحه اهللـ  إىل عائلٍة فلسطينيٍَّة كبريٍة، ذات عراقٍة تارخييٍَّة، ويتفرَّ
منها أفخاٌذ وفروٌع كثريٌة. 

عبد  بن  العباس  إىل  يرجع  العائلة  نسب  فإنَّ  العائلة  رجاالت  قول  وحسب 
يعود  وُتْثبُِته،  النسب  هذا  حتفظ  وثيقة  وَلَدهْيم  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عمِّ  عنه  اهلل  ريض  املطلب 

تارخيها إىل التاسع من شهر ذي احلجة لعام 1347هـ. 

بقيٌَّة من هذه  »َعَوْرَتا«))( ومل تزل هبا  ويعود أصُل عائلته يف فلسطني إىل قرية 
اْرَبة())(.  َ اب( و)الرشَّ ى بـ )رُشَّ العائلة، وبجوار القرية ِخْربٌة ما زالت ُتَسمَّ

قرية عورتا: بفتح أوله وثانيه، وسكون ثالثه وتاء وألف، وهي بلدة تقع يف اجلنوب الرشقي   )((
الرومان،  عهد  يف  احلايل  باسمها  معروفة  وكانت  الكنعاين،  العهد  يف  نشأت  نابلس،  من 
سكان  أقدم  وهم  الرشاربة،  محولة  احلاميل:  تلك  ومن  محايل،  مخس  إىل  سكانا  وينقسم 
عورتا، وقد نزحوا إليها من خربة الرشاربة املجاورة. )حممد رشاب: معجم بلدان فلسطني، 

ص551(. 
أكيال.   مخسة  بعد  عىل  عورتا  من  الرشقي  الشامل  يف  وَتَقَعا  رشاب،  وخربة  الرشاربة،  خربة   )((

)حممد رشاب: املرجع السابق، ص553(. 
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اب«، وغالُب الظنِّ أنَّ عمَلُهم األْصيِل  وُيطلق عليهم »الرشاربة«، أو »آل رُشَّ
الذي اشتهروا به هو الزراعة والتجارة. 

وكان سبب اشتغال أبناء العائلة بالزراعة والتجارةـ  لشهرهتم هباـ  أدَّى إىل نزول 
بعض أفرع هذه العائلة يف أقاليَم ُجغرافيَّة متعددٍة ومتفرقٍة، ووصَل جزٌء منهمـ  ومنهم 
الثالث عرش))(،  القرن  أثناء  ـ إىل قطاع غزة  الشيخ سامل بن مقبل رشاب ـ رمحه اهلل 
ذ جزٌء منهم العريش))( والشيخ  ز وجودهم يف حمافظتي غزة وخان يونس، كام اختَّ وَتَركَّ
زويَّد منزاًل، ونزلت فرقة منهم جوار وادي السري يف ناحية عامن، مع بقاء جزء من هذه 
العائلة يف القرية األصلية )عورتا(؛ إذ ال تزال ُمَتَشبَِّثًة بأرضها، ومتمسكًة بمنزهلا عىل 

الرغم من ممارسات االحتالل الصهيوين القمعية. 

السبع))(،  بئر  أْيًضا:  العائلـة  هذه  فروع  فيها  تواجـدت  التي  األمـاكن   ومن 

عثامن الطباع: إحتاف األعزة يف تاريخ غزة، )259/3(.   )((
مدينة العريش: )َعِريٌش( عىل وزن فعيل: بفتح أوله، وكرس ثانيه، ثم شني معجمة بعد الياء   )((
املثناة من حتت، وهو ما ُيْسَتَظلُّ به، وهي مدينة كانت أول عمل مرص من ناحية الشام عىل 
ساحل بحر الروم يف وسط الرمل. قال كعب: »إنَّ اهلل بارك يف الشام من الفرات إىل العريش«. 
واحلاصل أنا موضع بالشام. )انظر: ياقوت احلموي: معجم البلدان 4/ 113 وكذلك: عبد 

اهلل البكري األندليس: معجم ما استعجم من أسامء البلد واملواضع 3/ 938(. 
رشًقا،  امليت  البحر  بني  املسافة  منتصف  يف  تكون  وتكاد  الشاميل،  النقب  يف  تقع  السبع:  بئر   )((
القرن  يف  السالم  عليه  إبراهيم  إىل  بناؤها  ُينسب  قديمة  مدينة  وهي  غرًبا،  املتوسط  والبحر 
الرأي الذي يذكره  آبار قديمة هبا، وهو  ُدِعيت بذلك نسبة إىل وجود سبعة  19ق.م، وقيل: 
رشاب،  حسن  حممد  وحممد  الدباغ،  مراد  مصطفى  ُحه  وُيَرجِّ معجمه،  يف  احلموي  ياقوت 
وبعد تأسيسها جعلها العثامنيون مركزا للقضاء الذي ُدِعي باسمها، ويف احلرب العاملية األوىل 

)1914-1918( كان هلذه البلدة مركًزا ممتاًزا إذ اختذها العثامنيون قاعدة جليوشهم املناوئة =
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ويافا))(، وحيفا))(، وال يزال )شارع رشاب( يف مدينة حيفا املحتلة شاهًدا عىل عراقة 
وأصالة تلك العائلة حتى يومنا هذا. 

العلامء،  أنجبت  التي  الفلسطينيَّة  العائالت  من  ا  بأنَّ »رشاب«  عائلة  وَتْفَخُر 
والدعاة، والقادة، واملصلحني؛ فكان منهم: 

أول  فكانت  1917/10/31م  مساء  االنجليز  احتلها  ومرص.  السويس  قناة  يف  لإلنجليز   =
يف  الفلسطينيون  املجاهدون  متكن  ولقد  األتراك،  من  فلسطني  يف  الربيطانيون  حيتلها  مدينة 
ثورة عام 1938م من السيطرة عىل املدينة وطرد احلامية الربيطانية منها، وغنموا الكثري من 
البنادق، ويف تاريخ 1948/5/14م غادر الربيطانيون املدينة، وهجم اليهود عليها بتاريخ 
املدينة،  اليهود  احتل  واالستبسال  الدفاع  من  أيام  ثالثة  وبعد  1948م،  األول  ترشين   18
وبسقوطها متكنوا من االستيالء عىل جنويب فلسطني. )انظر: مصطفى الدباغ: موسوعة بلدنا 
فلسطني، 1/ب/343 وما بعدها، وكذلك: حممد رشاب: معجم بلدان فلسطني، ص210 

وما بعدها(. 
يافا: مدينة فلسطينية تقع عىل ساحل البحر املتوسط، عىل ارتفاع 35 كم عن سطح البحر،   )((
القديمة عىل  يافا  بمعنى »مجيل«، وتقع  الكنعانية،  )يايف(  لكلمة  واسمها احلديث حتريف 
التلة القائمة عىل مينائها، وتعترب من أقدم موانئ العامل، وتقع إىل الشامل الغريب من مدينة 
القدس بنحو 60 كم، وهي إحدى نوافذ البحر املتوسط، وإحدى البوابات الرئيسة الغربية 
األوروبية  والدول  املتوسط  البحر  حوض  بدول  فلسطني  اتصال  يتم  وعربها  لفلسطني 
حممد  )انظر:  1948م.  عام  الصهيوين  لالحتالل  تعرضت  واألمريكية،  واإلفريقية 
رشاب: معجم بلدان فلسطني، ص 726، وكذلك: هيئة املوسوعة الفلسطينية: املوسوعة 

الفلسطينية، 4/ 607(. 
حيفا: كلمة عربية، و»احليفة« بمعنى الناحية، و»ذات احليفة« من مساجد النبيملسو هيلع هللا ىلص بني املدينة   )((
ا، حيث تقع يف الطرف الشاميل للسهل الساحيل  وتبوك. وهي مدينة ساحلية، موقعها مجيل جدًّ
الفلسطيني. اغتصبها اليهود املحتلون عام 1948م بعد معارك ضارية استشهد خالهلا 150 
بلدنا  موسوعة  الدباغ:  مصطفى  )انظر:   .363 الصهاينة  من  وقتل  آخرين،   350 وجرح 

فلسطني )7 /486 وما بعدها(، بترصف يسري(. 
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بقلبه))(  البصري  الحنفي،  رشاب  مقبل  بن  سالم  بن  يوسف  الشيخ/  العلمة 
ـ  رمحه اهلل ـ. 

مة احلافظ الفقيه،  مة/ عثامن الطباع، بأنَّه العالَّ وصفه مؤرخ غزة الشيخ العالَّ
يف  رثاه  وفاته  وعند  األمثل،  واهلاُمم  األجل،  اإلمام  النبيه،  املفرسِّ  ث  املحدِّ هامة  والفَّ

قصيدٍةطويلٍة منها: 

ونجهد يف الدنيـا هلـذي املعـاطب إىل املوت نحيا والطوب العواطب
غـوائــل هـم أو رشاك مصـائـب عـىل هــذه الـدار العـفــاء فإنــا
تـواىف إىل أهل التقـى بـالكـواربمنـغصـة اللذات موصـولة الردى
تضيـق عىل األخيــار كل املذاهبومـا عيشــة يف النـاس تلفى هنيـة

ُولِد بخان يونس عام 1254هـ وفق: 1838م، وتربَّى بحجر والده، وتوجه إىل غزة ـ شأنه   )((
القرآن  ًرا وراقًيا، وحفظ  متوفِّ فيها  التعليم  ـ؛ حيث كان  العلامء  يف ذلك شأن من سبقه من 
وأتقنه، واشتغل بقراءته مدة، ثمَّ سافر إىل األزهر الرشيف بمرص يف حدود 1280هـ املوافق: 
يف  للتدريس  وتفرغَّ  العلامء،  من  صار  حتى  أعوام  تسعة  لألزهر  جماوًرا  ومكث  1864م، 
ج يف مرص، واستقرَّ هبا، وعندما هبَّت ثورة أمحد عرايب باشا عام 1881م وقف  األزهر، وتزوَّ
انتكست  وملا  الرنَّانة،  والقصائد  احلامسيَّة،  الطب  يلقي  الثورة  إىل جانب  األزهر  مع علامء 
الثورة وسيطر اإلنجليز عىل مقاليد األمور بدأت حماسبة علامء األزهر عىل مواقفهم السابقة، 
وُأْبِعد عن مرص  العلامء واألعيان،  ُقبَِض عليه مع مجاعة من  الذي  الشيخ )يوسف(  ومنهم 
 َ ُعنيِّ ثم  الكبري،  العمري  اجلامع  يف  للتدريس  غ  وتفرَّ 1882م،  عام  أهله  مع  غزة  إىل  فعاد 
الوالية،  كاتب  جامع  يف  وُمدّرًسا  وخطيًبا  وإماًما  غزة،  مدارس  يف  الدينية  للعلوم  ُمدّرًسا 
فاشتهر فضله، وارتفع ذكره، وحج عام 1319هـ. تويف يف مرص يف 18 شعبان 1330هـ، 

وفق: 2 أغسطس 1912م، وقد جاوز السبعني.
فلسطني  أعلم  مناع:  عادل   ،379/4 غزة  تاريخ  يف  األعزة  إحتاف  الطباع:  عثامن  )انظر:    
خان يونس  العثامن )1900-1918(، ص221، وكذلك: إحسان األغا:  العهد  يف أواخر 

وشهداؤها، ص51(. 
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ومـا كل من هيوى املعايل بكاسـب وما الدين بالدنيا وال الفضل بالغنى
لرهبــا تـوايف  آمــال  كل  ومـا كل أعمــال تتـم لصـاحـب ومــا 
املــآرب عـىل هـذه الدنيــا الســالم فإنـا لـكل  آجــال  قصــرية 

يِّني  الغزِّ الطالب  »عند عودة  املبيض:  األستاذ سليم  ي  الغزِّ املؤرخ  عنه  وقال 
األزهريني ملدينتهم، كان خيرج يف استقباهلم شيخ علامء غزة، والذي كان يف عام 1904م 
يج االستعداد إللقاء درس أمام العلامء  الشيخ يوسف رشاب، وكان ُيْطَلُب من كل ِخرِّ
يف  القياس  )مبحث  مثل  له  خيتارونه  موضوع  يف  الشعب  أفراد  ومعهم  والوجهاء، 
يج له، ثم يلتقي هبؤالء مجيًعا بعد صالة العرص يف اجلامع  علم األصول( فيستعد اِلرِّ
التحصيل، وكفاءته يف  فيه قدرته عىل  ليظهر  الدرس؛  بإلقاء  الكبري، ويقوم  العمري 
األداء، حتى إذا ما أعجب به العلامء، واجتاز االختبار بنجاح كتبوا له شهادة جتيز له 

الوعظ والتدريس يف مساجد ومدارس غزة، مصدقة بمنصبه من جملس اإلدارة«))(. 

غانم  بن  حممد  بن  عيل  الشيخ/  األديب  العلمة  أيًضا،  العائلة  علماء  وِمْن 
رشاب))( ـ رمحه اهلل ـ. 

سليم املبيض: غزة وقطاعها، ص 401.   )((
ُولدـ  رمحه اهللـ  بخان يونس عام 1899م، وتربى وترعرع عىل أرضها خالل مرحلة الطفولة،   )((
ودرس فيها املرحلة التعليمية األوىل، وكان من املتفوقني يعطي جل اهتاممه ووقته للدراسة، 
إىل أن خترج وحصل عىل شهادة »املرتكيشن«، ثم التحق بالدراسة يف األزهر الرشيف فكان من 
طالئع طلبة فلسطني الذين التحقوا باألزهر وحصل عىل اإلجازة العليا يف الرشيعة والقانون، 
س عام 1927م صحيفة )حضارة اإلسالم( بغرض تعريف الرأي العام املرصي بالقضية  أسَّ
الفلسطينية وموقعها يف اإلسالم، وكانت لسان حال أدباء رواق الشام باألزهر، وممن كتب 
فيها الشيخ العالمة يوسف الدجوي. )انظر: صحيفة الفتح، القاهرة ـ العدد 32 السنة األوىل 

= 1927/1/20، ص11(.  
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ُأُصوٌل ُمَباَرَكٌة 

عمل والده ـ رمحه اهلل ـ يف ِحْرفة الفالحة والزراعة يف مجيع أرجاء فلسطني؛ 
َونظًرا لطبيعة عمل والده فإنَّ العائلة مل تستقر يف مسكٍن واحد خالل عيشها؛ ممَّا جعل 
والدة الشيخ ـ رمحها اهلل ـ ُتنِْجُب أحد إخوانه يف يافا، وأنجبت بقيَّتهم يف قطاع غزة، 

وكل ذلك قبل نكبة فلسطني))(عام 1948م. 

وقد عمل ـ رمحه اهلل ـ عىل نرش اإلصالحات االجتامعية والدينية واالقتصادية، والقضاء عىل   =
الرافات واالعتقادات الدخيلة عىل اإلسالم، ونرش بحًثا عن مكانة املرأة يف اإلسالم، عاد 
الشبان  مجعية  أصدقائه  من  وعدد  هو  ليؤسس  1928م؛  عام  فلسطني  إىل  مرص  من  الشيخ 
اجلمعية  هذه  فعاليات  أبرز  من  وكان  هلا،  رئيس  أول  وانتخب  يونس  خان  يف  املسلمني 
بإرساهلم  الرباق  حائط  من  بالقرب  اعتداءات  من  اليهود  فعله  ما  ضد  الشديد  احتجاجها 
»اعتداء  فيه:  جاء  1928/10/2م  يوم  بالقدس  الرباق  عن  الدفاع  للجنة  احتجاجاهتم 
اليهود عىل الرباق أهاج الرأي العام، نرفض هذه اإلهانة، ونحتج عليها بشدة، نطالب حزم 
احلكومة، والرضب عىل أيدي املعتدين«. )راجع: صحيفة الفتح ـ العدد 117، 27 ربيع ثاين 

1347ه، املوافق: 1928/10/11م، ص5(. 
ميدان عمله وعطائه حمامًيا ومأذوًنا رشعيًّا،  لتكون  يافا  إىل مدينة  يونس  انتقل من خان  ثم   
األستاذ  زميله  مع  فلسطني  صحيفة  يف  وصحافيًّا  بيافا،  بيك  حسن  ملسجد  وإماًما  وخطيًبا 
فهمي احلسيني، وعندما احتدم الرصاع العريب الصهيوين كان بيت فضيلة الشيخ العالمة/ 
بيافا،  املنشية  عيل حممد غانم رشاب أول هدف للصهاينة حيث قاموا بحرقه وحرق شارع 
وشهد الشيخ بأِّم عينه ألسنة النريان وهي تلتهم بيته الذي يضم مكتبة متكاملة، ومن ثم عاد 
مع أرسته إىل قطاع غزة، فسكن مدينة غزة ثم انتقل إىل مدينة خان يونس حيث وافته املنية يوم 
اإلثنني الثامن عرش من شهر ربيع األول 1371هـ املوافق 17/ 12/ 1951م. انظر: موقع 

عائلة رّشاب عىل الرابط: 
http://www.shurrab.ps  
1948م:  نكبة  أو  فلسطني  نكبة  يقال  وعندما  والكارثة،  املصيبة  تعني  عربية  كلمة  النكبة:   )((

= فيقصد هبا مأساة التهجري القرسي واإلبعاد والترشيد والقتل والقمع الذي تعرض له  
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وكانت والدتهـ  رمحها اهللـ  تشتغل يف تنِْجيد اللُُّحف))(، وتتقاىض عىل اللِّحاف 
بعًضا  خر  وتدَّ العائل،  األموال زوجها  تلك  ببعض  وتساعد  قروش،  الواحد عرشة 
منها لتدريس ولدها )سليم(، كام كانت تعمل »قابلة«))(؛ َعاَلَوًة عىل أنَّا كانت تعالج 

األطفال الصغار بالطبِّ العريب، واألعشاب، وختان اإلناث))(. 

ه ألبيه احلاج )رسحان بن أمحد آل رشاب( بالتقوى والزهد والورع،  اشتهر جدُّ
وَشِهَد الناس له بالصالح والري.

ه احلاج أمحد حممود رشاب ـ رمحه اهلل ـ فكان رجاًل فاضاًل صاحلًا،  ه ألمِّ ا جدُّ أمَّ
ه احلاجة )معزوزة( تعمل قابلًة يستدعيها النساء عند والدهتنَّ بشكل  وكانت جدته ألمِّ
تطوعي، تبتغي يف ذلك مرضاة اهلل ـ عز وجل ـ، وقد اشتهرت وذاع صيتها بني أهايل 

وتشمل  م،   1948/5/15 بتاريخ  اإلجرامية  الصهيونية  العصابات  يد  عىل  الفلسطينيني   =
أحداث النكبة: احتالل معظم أرايض فلسطني من قبل احلركة الصهيونية، وطرد ما يربو عىل 
750 ألف فلسطيني وحتويلهم إىل الجئني، كام تشمل األحداث عرشات املجازر والفظائع 
وأعامل النهب ضد الفلسطينيني، وهدم أكثر من 500 قرية وتدمري املدن الفلسطينية الرئيسة 
وحتويلها إىل مدن هيودية. وطرد معظم القبائل البدوية التي كانت تعيش يف النقب وحماولة 
تدمري اهلوية الفلسطينية وحمو األسامء اجلغرافية العربية وتبديلها بأسامء عربية )راجع: النكبة 

الفلسطينية، ويكبيديا، املوسوعة احلرة(. 
اللِّحاُف، كِكتاٍب: اسُم ما ُيْلَتَحُف بِه، وقاَل َأبو ُعَبْيٍد: كلُّ ما َتَغطَّْيَت به فهو حِلاٌف، واجَلْمُع   )((
حُلٌُف، كُكُتٍب، ومنه احلديث: كاَن ال ُيَصيلِّ يف ُشُعِرنا وال يف حُلُِفنا. )انظر: حممد احلسيني: تاج 

العروس من جواهر القاموس 24/ 356(. 
حبيب:  أبو  سعدي  )انظر:  الوالدة.  عند  الولد  وتتلقى  الوالدة  تساعد  التي  املرأة  القابلة:   )((

القاموس الفقهي، ص294(، ويطلق عليها الناس يف بالدنا )داية(. 
كان من عادة الناس يف بالدنا قدياًم أن خيتنوا الذكر واألنثى عىل حدٍّ سواء؛ امتثااًل لسنة النبي   )((

ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن ختان اإلناث قد اندثر يف زماننا، وبات األمر مقترًصا عىل ختان الذكور. 



ـ  الفصل األول: سرية عطرة وتاريخ جميد 64 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدينة خان يونس))(، وكانت تلقب بـ )أم الُعب(؛ ألنَّا كانت تضع يف جيبها ـ ُعبَِّها ـ 
احللوى واحلاجات البسيطة وتوزعها عىل األطفال الصغار. 

َشَغُفُه يِف َطَلِب الِعْلِم 

َظهرت عالمات النُّبوغ والذكاء يف الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ منُذ نعومِة أظفاِره، 
وَبَدا ُحبُّه الشديد للعلم والعلامء منذ طفولته، وظهر ذلك جليًّا يف مسريته التعليميَّة، 
العلميَّة  املراحل  األوىل:  ملرحلتني؛  تقسيمها  العلميَّة  الشيخ  مسرية  لدارس  وُيمكن 

ليَّة )ما قبل الدراسة اجلامعيَّة(، والثانية: الدراسة اجلامعيَّة.  األوَّ

• املراحل العلميَّة األوىل للشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ: 

ابتدأ حياته الدراسية بـ »الكتاتيب«))(، واستمرَّ يف طلبه للعلمـ  رغم ُندرة العلم 
يَّة ـ حتى وصل الصف السابع.  يف زمنه، وتفشِّ األُمِّ

ِة  لكنَّ والَده ـ رمحه اهلل ـ رأى أن يشغله معه يف أعاملِه الزراعيَّة التي ُيزاِوهُلا لِِشدَّ
حاَجتِه إىل ُمَعاونتِِه وقد عرض عليه مَجَاًل وحِمْراًثا ليستقل بالعمل، ويعتمد عىل نفسه؛ 

مقابلة مع أ. مالك بن سليم رشاب )أحد أنجال الشيخ( أجراها الباحث: بالل عابدين، يف   )((
شهر صفر عام 1422هـ. 

ليَّة لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليِم الناشئِة القراءَة والكتابَة،  الكتاتيب: مكاٌن من األماكن األوَّ  )((
فها د. أمحد الساعايت بأنا:  وهي ُتعادل املدارس األساسيَّة االبتدائية يف عرصنا احلايل. وُيَعرِّ
ُص لتعليم األطفال، وقد كانت منترشًة يف غزة، واستمرت يف أداء مهمتها إلزالة  »أماكن خُتَصَّ
ًزا عىل تعليم القرآن الكريم وحفظ سوره، والكتابة، وكانت  األمية، وكان االهتامم فيها ُمَركَّ
كتاتيب غزة يف العهد العثامين ملحقة بمساجدها، وقد استمرت هذه الكتاتيب تؤدي دورها 
ر الثقايف يف غزة 1967-1914  حتى عهد االنتداب الربيطاين«. )انظر: أمحد الساعايت: التطوُّ

دراسة يف التاريخ احلضاري، ص189-49(. 
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والفالحة  الزراعة  يف  والده  ملساعدة  قصرية؛  فرتًة  الدراسة  مقاعد  له  امُلرَتْجم  فرتك 
ـ  حاله يف ذلك كحال ُقرنائه يف زمانه ـ. 

ُتَلبِّي  ال  لَِكْوِنَا  األعامل  هذه  يف  طوياًل  َيْمُكْث  مل  ـ  اهلل  رمحه  ـ  الشيخ  أنَّ  إالَّ 
الدرايس بسبب  التحصيل  أترابه عن  ِسنِّه، وعزوف  ِصَغِر  الرغم من  طموحاته عىل 
تِه إىل أبعد  قسوة وصعوبة الُكتَّاب؛ فكان يطمح بنظره إىل معايل األمور، ويرمي هِبِمَّ
حلة مفارًقا  مراميها؛ فقد تعلَّق قلُبه يف طلب العلم وشغفه حبًّا، وتاقت نفُسُه إىل الرِّ
األهل واألحباب واألصحاب؛ فام كان منه إال أن أرسل بشهاداته وأوراقه مع أقاربه 
التجار الذين كانوا يعملون عىل خط مرص ـ فلسطني عام 1945م؛ لُيَسلُِّموها لألزهر 
له  ة؛ فجمع  الَمَهمَّ الرشيف بمرص))(، وساعده شقيقه األكرب )سليامن( عىل تسهيل 

مااًل من أثرياء العائلة تلبيًة لرغبته يف الدراسة باألزهر. 

• الشيخ سليم رشاب يف أحضان األزهر الرشيف))( )الدراسة اجلامعيَّة للشيخ(: 

األزهر  إىل  وفدوا  الذين  األوائل  اد  الروَّ أحد  ـ  اهلل  رمحه  ـ  سليم  الشيخ  ُيعدُّ 

ة.  وهكذا تعلَّم تالميذ الشيخ سليم يف السعوديَّ  )((
يعترب األزهر أقدم جامعة إسالمية عرفها العامل منذ القرن الرابع اهلجري )العارش امليالدي(   )((
للنظم  أساًسا  وكانت  اآلن.  حتى  والثقايف  والفكري،  التعليمي،  دورها  متارس  زالت  وما 
أول  1872م صدر  عام  والغرب، وىف  الرشق  ذلك يف  بعد  التي عرفت  اجلامعيَّة  والتقاليد 
هذا  وكان  موادها،  د  وحدَّ العاملية  الشهادة  عىل  احلصول  كيفيَّة  رسم  لألزهر  نظامي  قانون 
القانون خطوة عملية يف تنظيم احلياة الدراسية باألزهر، وىف عام 1930 صدر القانون رقم 
باألزهر  العايل  التعليم  أنَّ  األزهر ومعاهده وكليَّاته، ونصَّ عىل  الدراسة يف  نظَّم  الذي   49

يشمل كليات الرشيعة وأصول الدين واللغة العربية. لالستزادة راجع:
http://www.azhar.edu.eg/pages/history.htm  
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الرشيف))(، حيث وصل إليه يف شهر مايو عام 1945م))(، وكان األزهر آنذاك منارًة 
َق اهلل ـ جل جالله ـ ُمراد الشيخ، وكان له ما أراد، َفَقبَِله األزهر  للعلم والعلامء، وَحقَّ
ْت عينُه؛ وأقبل عىل طلب العلم وحتصيله  طالًبا عنده، فهدأ باُله، وطابت نفسه، وَقرَّ

ٍة ال تعرف السأم أو امللل.  بعزيمة صادقٍة ال يرقى إليها الوهن، وهِبِمَّ

وكان األزهر يمنح الطالب امللتحق بالدراسة منحًة ماليًَّة؛ ليشرتَي هبا طعاًما 
َمْع كلِّ  َة  راسة))(، وكان حْيرُضُ إىل غزَّ الدِّ يلزمه من مصاريَف ِخالل فرتِة  وكتًبا وما 

د أهله، واالطمئنان عليهم.  إجازٍة سنوية؛ ملُِساعدة والده، ولتفقُّ

َفاْخَتار  الِعلِم اجلَيِّد والنافع  ُمتطلَّبات  َفِقَه  وُيالحظ أنَّ الشيخ ـ رمحه اهلل ـ قد 
ة؛ ُمْقتدًيا بَِمْن  اًل َعناء الُغْربة وَوْعَثاء السفر، وُبْعد الُشقَّ االرحتال لطلب العلم؛ ُمَتَحمِّ
لون بني األمصار والبلدان من أجل  َسبَق ِمْن علامء السلف الذين كانوا يرحتلون ويتنقَّ

ِه.  طلب العلم ِمْن َمَظانِّ

وُينَسُب إىل اإلمام الشافعي ـ رمحه اهلل ـ قوله: 

ببيـان أخـي لن تنــال العلم إال بسـتة تفصيلهـا  عـن  سـأنبيك 

يونس  الوطني وحمافظ مدينة خان  املجلس  مكاملة هاتفية مع األستاذ حسني زعرب عضو   )((
سابًقا أجراها معه الباحث طه أبو طه بتاريخ 7/صفر/ 1436هـ. 

، أجراها معه الباحثان: حممد  مة عبد الكريم الضاشـ  رمحه اهللـ  مقابلة مع فضيلة الشيخ العالَّ  )((
الناجي، طه أبو طه، بتاريخ 11 صفر 1436هـ، بمنزله بمدينة غزة. 

باألزهر  سليم  الشيخ  التحاق  بداية  منذ  تكن  مل  األزهرية  املساعدة  تلك  أنَّ  األمر:  وحقيقة   )((
طالًبا، وإنام يف فرتٍة متأخرٍة من دراسته، وكانت متقطِّعة، وغري منتظمة، وقد ناضل الطالب 
الشيخ ورفاقه  عليها، وقد حتمل  أجل احلصول  ـ من  اهلل  ـ رمحه  ومنهم شيخنا  األزهريون 
بيان مفصل أصدره  بيان ذلك يف  األذى واملشقة والعنت يف سبيل احلصول عليها، وسيأيت 

الشيخ وجمموعة من رفاقه. 
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وصحبة أسـتاذ وطول زمان))(ذكاء وحـرص واجتهـاد وبلغة

ا النّاُس، إنَّ يل  ورحَم اهلل خليفة املسلمني عمر بن عبد العزيز وهو يقول: »أهيُّ
َنْفًسا َتّواَقًة اَل ُتْعَطى َشْيًئا إالَّ َتاَقْت إىل ما ُهَو أْعىَل ِمنُْه، وإينِّ لّما ُأْعطِيُت اِلالفة تاَقْت 

َنْفيِس إىل َما ُهَو أْعىل ِمنها وهَي اجلنُّة، فَأِعينُوين َعليَها َيْرمَحُْكُم اهلل«))(. 

العلامء  الذي سلك طريق  ـ  ـ رمحه اهلل  الشيخ سليم رشاب  وهذا ما كان من 
ون، وسعى لالرتقاء بنفسه، حتى أمىض عامني ليجتاز مرحلة  العظامء فال يرىض بالدُّ
ل عىل شهادة اإلجازة  األهليَّة بنجاٍح، ثمَّ تابع دراسته اجلامعية يف األزهر بمرص وحتصَّ

العالية من كلية أصول الدين عام 1369هـ، املوافق: 1950م. 

اإلمام الشافعي: ديوان اإلمام الشافعي، تعليق الزعبي، ص81.   )((
ابن كثري: البداية والنهاية، 184/9.   )((
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ر  ومل يْكتِف ـ رمحه اهلل ـ بِنَْيِل الشهادة اجلامعيَّة األوىل، بل جدَّ واجتهد، وشمَّ
عن ساعد اجِلدِّ يف طلب العلم، والتحق بقسم الدراسات العليا، وأَتمَّ دراسته بتفوٍق، 
وَحَصل عىل اإلجازة العاملِيَّة يف العلوم الرشعيَّة مع اإلجازة يف التدريسـ  والتي تعادل 

درجة املاجستري حاليًّا ـ عام 1371هـ، املوافق: 1952م. 

ومل يقترص ـ رمحه اهلل ـ عىل ما سبق، بل واصل القراءة واملطالعة والتحصيل، 
وغدا عامًلا ُيشار إليه، ومصلًحا ُيعهد إليه بجالئل األعامل. 
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واحلديُث عن حياِة الشيخ العلمية، واهتاممه بالعلم الرشعي عىل وجٍه خاص 
يطول؛ لذا سيتوىل الباحثون إفراد الفصل الثاين من هذا الكتاب لإلملام هبذا اجلانب 

البارز واملهم من حياة شيخنا ـ رمحه اهلل ـ. 

ُشُيوُخُه

َكْوَكَبٍة من املشايخ العلامء األجالء، األفذاذ  َيِد  َتَتْلَمَذ الشيُخ ـ رمحه اهلل ـ عىل 
ًة متميزة من العلامء،  ِزين، الذين اْزَداَن هبم ِجيُد الزمان، وأدرك ـ رمحه اهلل ـ ُثلَّ الُمَبـرَّ
وفرسان احللبة مِمَّن سار ذكرهم، وطارت شهرهتم وطبقت اآلفاق، وطلعوا يف سامء 
الفضل بدوًرا المعة، وأرشقوا يف سامء املجد شمًسا ساطعة، ونذكر منهم عىل سبيل 

ْكر ال احلرص:  الذِّ

الشيخ/ حافظ البطة))(، تتلمذ الشيخ عليه منذ صغره، وهو من أوائل الشيوخ 
َب منهم ُحبَّ العلم وأهله.  ف إليهم، وأفاد منهم، وَترَشَّ الذين تعرَّ

ولد الشيخ حافظ البطة يف خان يونس عام )1892م(، وتذكر كتب التاريخ أنَّ عائلته ترجع   )((
ما  توفيت وهو  عائلة »شعت«، وقد  فمن  أمه  أما  الغربية،  الضفة  بلدة حجة يف  إىل  أصوهلا 
زال طفاًل، والتحق يف صغره بالُكتَّاب يف مدينة خان يونس، وكان زميله فيها الشيخ سعيد 
ه يف عام )1907م( عىل ظهر سفينٍة رشاعيٍَّة من خان يونس إىل بور سعيد،  محدان األغا، وتوجَّ
بالبطيخ، ومن أساتذته  ينتظر تعبئتها  وانتظر عىل تل ريدان بشاطئ خان يونس ليايل طواٍل 
طالب  عليها  حيصل  شهادة  أعىل  وكانت  العامليَّة  عىل  وحصل  رضا،  رشيد  حممد  الشيخ 
أزهريٌّ غريب، وُيعدُّ الشيخ من كبار علامء خان يونس، وأوائل املتعلِّمني والعاملني يف جمال 
الوعظ والقضاء واإلفتاء والتعليم، وكان للشيخ نشاط سيايس وكان يكاتب وخياطب امللوك 
من  شكر  جواب  تلقى  حتى  قدياًم،  السعودية  لفقراء  التربعات  ويمع  واألدباء،  والرؤساء 
امللك عبد العزيز آل سعود، ومجع تربعات للجزائر، وشارك يف بناء مسجد خان يونس، وأفتى 

= الناس يف أمور دينهم ودنياهم وشهد يف عام )1956م( استشهاد ولديه )حسن ونديد(،  
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ويذكر احلاج/ عطية رشاب: »أنَّ الشيخ حافظ البطة هو الذي أقنع الشيخ سليم 
عه، وأرسله برفقة نجله: حممد حسن بن حافظ البطة))( ـ َتَقبََّلُه  للدراسة باألزهر، وشجَّ
اهللـ  والذي َقىض نحبه يف املجزرة الصهيونية))( بَِحقِّ مدينة خان يونس عام 1956م«))(. 

وبقي الشيخ عىل سريته حتى توفاه اهلل يوم )1962/12/22م(، وقد شيع جثامنه بموكب   =
مهيب، ونعاه الرئيس املرصي الراحل مجال عبد النارص يف جريدة األهرام. )انظر: إحسان 
خليل األغا: خان يونس وشهداؤها، ص55-56، وكذلك: نعامن عبد اهلادي فيصل: أعلم 

من جيل الرواد، ص 195(. 
يج األزهر الرشيف، ومتخصص  حممد حسن البطة: نجل الشيخ )حافظ( عامل ابن عامل، وهو خرِّ  )((
عند  ـ  اهلل  بإذن  ـ  وقىض شهيًدا  الطَّلب،  الشيخ سليم رشاب يف  وزميل  الرشعي،  القضاء  يف 
حائط مركز خدمات خان يونس؛ بعد أن دهم اليهود البيت واْهتَدْوا إىل مكانه فقادوه قرب 
بتاريخ  شقيقه  معه  وقىض  املدينة،  أبناء  من  جمموعة  مع  فقتلوه  يونس،  خان  خدمات  مركز 

ٍف يسري(.  )1956/11/3م(. )انظر: إحسان خليل األغا: املرجع السابق، ص227، بترصُّ
يقول الكاتب الدكتور إحسان خليل األغا يف وصفه للمذبحة: »كل املذابح عىل أرض فلسطني   )((
حتى 1956م حدثت يف الليل أو املساء إال يف خان يونس كانت يف الصباح، ويف وضح النهار، 
املذابح األخرى قام هبا املستوطنون من عصابات األرجون وشترين واهلاجاناة، إال خان يونس 
وكفر قاسم فامرستها الدولة، كل املذابح عىل أرض فلسطني حدثت وانتهت يف ساعات، إال 
يوم1956/11/3م كانت  أياًما، واستمرت ذيوهلا شهوًرا، يف  استمر زمخها  يونس  يف خان 

ذروة القتل يف املنطقة الرشقية: خزاعة وبني سهيال، ويف املدينة، ويف املعسكر. 
يف يوم 1956/11/4م كانت الذروة يف منطقة الزنة: »الفيايضة«، ومنطقة القرارة.   

يف يوم 1956/11/5م وصلت منطقة املوايص، وتل ريدان عىل شاطئ بحر خان يونس،   
واستمرت المذبحة حتى تـاريخ 1957/3/7م حتى رحيلهم عن خان يونس، اشرتك يف 
املذبحة ويف ترتيٍب متزامٍن كلٌّ من: املدفعية والطريان واملشاة، وقام املشاة بمعظم العملية، 
ومذبحة خان يونس عبارة عن جمموعة من املذابح. )انظر: إحسان خليل األغا: خان يونس 

وشهداؤها، ص104( 
العربيَّة  اململكة  يف  واملقيم  الشيخ(  )شقيق  رشاب  سامل  عطية  احلاج/  مع  هاتفيَّة  مكاملة   )((
ة، أجراها معه الباحث: حممد الناجي، بتاريخ 26 ربيع أول 1435هـ، عرب اهلاتف.  السعوديَّ
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وعندما ارحتل الشيخ ـ رمحه اهلل ـ لطلب العلم يف مجهوريَّة مرص العربية أدرك 
ُثلَّة متميزة من العلامء األعالم من بينهم: 

1 ـ فضيلة الشيخ اإلمام: أمني بن حممود بن حممد خطاب السبكي))(، من أهل 
مرص. 

مة: احلسيني سلطان))(، من أهل مرص.  2 ـ فضيلة الشيخ العالَّ

3 ـ فضيلة الشيخ العالمة: صالح رشف العدوي))(، من أهل مرص. 

َي إماًما  س ـ رمحه اهلل ـ يف كلية الرشيعة وكليَّة أصول الدين باألزهر الرشيف بمرص، وُولِّ درَّ  )((
الشيخ  اإلمام  لوالده  َخلًفا  دية  املحمَّ والسنة  بالكتاب  العاملني  لتعاون  الرشعية  للجمعية 
املؤسس/ حممود بن حممد بن خطاب السبكي، صاحب كتاب )الدين الالص(، وقد كان 

هلذا الكتاب بالغ األثر عىل الشيخ/ سليم رشاب؛ فانَكبَّ عليه قراءًة ودراسًة وتدريًسا. 
هو أحد تالميذ الشيخ/ عبد املجيد اللبان، حصل عىل العاملية، ثم صار شيًخا ملعهد طنطا،   )((
ثم عميًدا لكلية أصول الدين عام 1947م خلًفا للشيخ/ عبد اجلليل عيسى، وبعدها أصبح 

وكياًل لألزهر. 
4 يوليو  ُولَِد الشيخ رشف يف قرية بني عديات الوسطانيَّة مركز منفلوط مديرية أسيوط يف   )((
1894، وتعلَّم القرآن الكريم وحفظه وفهم أحكامه وجتويده وسنُّه ال يتجاوز الثالثة عرشة، 
ى العلوم الدينية والعربية،  التحق بعَدها باألزهر الرشيف يف حمرم 1327 املوافق 1908، وتلقَّ
احلواتكي،  حسن  والشيخ  عطا،  احلكيم  عبد  الشيخ  منهم:  العلامء،  أفاضل  يد  عىل  وتتلمذ 
والشيخ أمحد هيكل، والشيخ حممد حسنني، ونال الشيخ رشف الشهادة األهلية عام 1335، 
جه عمل كإماٍم وخطيب يف مسجد بمديرية املنيا، ثم نقل بعدها إىل املسجد األموي  وبعد خترُّ
بأسيوط يف يناير 1926، ومع حلول عام 1944 تمَّ انتدابه وكياًل ملعهد اإلسكندرية الديني، 
َ شيًخا لرواق الصعايدة يف عام 1948، وانتدب شيًخا ملعهد أسيوط الديني يف عام  ثم ُعنيِّ
تعيينه  َتمَّ  ثم   ،1951 العلامء يف عام  َ عضًوا يف مجاعة كبار  1952، وُعنيِّ 1950 حتى عام 
َ عضًوا باملجلس األعىل  ا للجامع األزهر واملعاهد الدينية يف عام 1953، وُعنيِّ سكرترًيا عامًّ
لألزهر يف أكتوبر 1954، وال يزال ُيلقي املحارضات العلميَّة عىل طلبة كلية أصول الدين. 
ظلَّ فضيلة الشيخ ـ رمحه اهلل ـ، ُيزاول مهنة التدريس واالشتغال بالعلم واإلفادة حتى آِخر =
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مة: عبد اجلليل بن عيسى بن أيب النرص))(، من أهل مرص.  4ـ  فضيلة الشيخ العالَّ

5 ـ فضيلة الشيخ العالمة: عيسى بن يوسف بن أمحد منُّون املقديس))(، من 
أهل فلسطني. 

الثاين  يف  وُتويفِّ  وحمارًضا،  ومناقًشا  ومرشًفا  مدرًسا،  ـ  اهلل  رمحه  ـ  عاش  حياته،  من  حلظة   =
والعرشين من شهر ربيٍع اآلخر سنة 1405هـ ـ الرابع عرش من يناير 1985م عن عمٍر ُيناهز 

الثانية والتسعني تقريًبا. للمزيد انظر:
 .http://onazhar.com/page2home2.php?page1=7&page2=124  
من مواليد قرية الرملة مركز كفر الشيخ عام 1882م، تلقى تعليمه باألزهر حتى نال العاملية   )((
عام 1914م، وعني بعدها مدرًسا بمعهد طنطا، ثم نقل إىل األزهر الرشيف مدرًسا بالقسم 
الثانوي، ثم بالقسم العايل ثم قسم التخصص، إىل أن ُعنيِّ مفتًشا باألزهر يف مايو 1935م، 
1938م  بتعيينه شيًخا ملعهد دسوق، ويف أغسطس  1937م  13 فرباير  صدر أمر ملكي يف 
بتعيينه شيًخا  ملكي  أمر  صدر  1946م  مارس سنة   24 ويف  الكوم،  ملعهد شبني  ُعنيِّ شيًخا 
لكلية أصول الدين جامعة األزهر، ويف السنة التالية صدر أمر ملكي يف 18 نوفمرب 1947م 
البحوث  األزهر، وعضًوا يف جممع  الفتوى  بلجنة  العربية، وعضًوا  اللغة  لكلية  بتعيينه شيًخا 
اإلسالمية سنة 1971م، منحه الرئيس السادات وسام االستحقاق من الطبقة األوىل يف أكتوبر 
1980م، وتويف يف أول رمضان املوافق 3يوليو سنة 1981م. )انظر: املوقع اإللكرتوين لكلية 

أصول الدين بالقاهرة، جامعة األزهر عرب الر ابط:
 )http://www.osolelden.com/details107ـ.html 
ولد الشيخ عيسى منون سنة )1306هـ( يف بلدة عني كارم ـ ضاحية من ضواحي القدس ـ،   )((
وتلقى تعليمه يف األزهر الرشيف بمرص، ويف العام )1939م( نال عضوية مجاعة كبار العلامء 
وكان أصغرهم سنًّا بعد تأليفه كتاب )نرباس العقول يف حتقيق القياس عند علامء األصول(، 
ـ  اهلل  رمحه  ـ  انتخب  )1918م(  العام  ويف  )1941م(،  عام  األوىل  الترشيفة  كسوة  ُمنِح  كام 
شيًخا لرواق الشام باألزهر، وُأْسنَِدت إليه مشيخة كلية أصول الدين يف العام )1945م(، 
ثم ُعِهد إليه بمشيخة كلية الرشيعة يف األزهر بمرص يف العام )1946م( وبقي فيها إىل أن بلغ 
اثة نادر.  سن التقاعد. والشيخ عيسى منون فقيه بارع، وأصويل متقن، وحمقق حجة ثبت، وبحَّ
)انظر: حممد عيسى منون ويوسف عبد الرزاق: حياة علم من أعلم اإلسلم الشيخ عيسى =
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6 ـ فضيلة الشيخ اإلمام: حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد، املعروف بأيب 
زهرة))(، من أهل مرص. 

مة: حممود فتح اهلل حب اهلل))(، من أهل مرص.  7 ـ فضيلة الشيخ العالَّ

اإلسلمية  واحلركة  الدعوة  أعلم  من  العقيل:  اهلل  عبد  وكذلك:  بعدها.  وما  ص4  منون،   =
املعارصة، ج3، ص 274(. 

ولد يف املحلة الكربى التابعة ملحافظة الغربية بمرص يف )6 من ذي القعدة 1315هـ، املوافق:   )((
29 من مارس 1898م(، ونشأ يف أرسة كريمة عنيت بولدها، فدفعت به إىل أحد الكتاتيب 
التي كانت منترشة يف أنحاء مرص تعلم األطفال وحتفظهم القرآن الكريم، وقد حفظ القرآن 
طنطا،  بمدينة  األمحدي  اجلامع  إىل  انتقل  ثم  والكتابة،  القراءة  مبادئ  تعلم  وأجاد  الكريم، 
فحول  رها  يتصدَّ التي  العلم  بحلقات  ساحاته  متتلئ  مرص  يف  العلم  منارات  إحدى  وكان 
الدراسة  من  سنوات  ثالث  وبعد  الرفيعة.  ملكانته  الثاين؛  األزهر  عليه  يطلق  وكان  العلامء، 
باجلامع األمحدي انتقل إىل مدرسة القضاء الرشعي سنة 1335هـ بعد اجتيازه اختباًرا دقيًقا، 
ومكث أبو زهرة يف املدرسة ثامين سنوات يواصل حياته الدراسية يف جد واجتهاد حتى خترج 
فيها سنة 1343هـ، حاصال عىل عاملية القضاء الرشعي، ثم اجته إىل دار العلوم لينال معادلتها 
سنة 1346هـ، وبعد خترجه عمل يف ميدان التعليم ودّرس العربية يف املدارس الثانوية، ثم 
اختري سنة 1352هـ للتدريس يف كلية أصول الدين، وكلف بتدريس مادة الطابة واجلدل، 
وأحيل إىل التقاعد سنة 1378هـ، وبعد صدور قانون تطوير األزهر اختري الشيخ أبو زهرة 
عضًوا يف جممع البحوث اإلسالمية سنة 1382هـ، وهو املجمع الذي أنشئ بدياًل عن هيئة 
اإلسالمية  الدراسات  معهد  مؤسيس  من  اجلليل  الشيخ  كان  هذا  جانب  وإىل  العلامء،  كبار 
بالقاهرة، وبعد حياة حافلة بجالئل األعامل وبكل ما حيمد عليه تويف الشيخ سنة 1394هـ 
الشاملة اإللكرتوين  املكتبة  )انظر: موقع  تراًثا خالًدا وذكرى عطرًة ومواقف مرشفًة.  تارًكا 

 .)http://shamela.ws/index.php/author/1153 :عىل الرابط
القديمة  األزهر  عامليَّة  البحرية، وحصل عىل  باملحمودية حمافظة  1903/10/16م  ولد يف   )((
1930م، ثمَّ ختصص األزهر القديم يف الفقه واألصول 1933م )معادل الدكتوراه(، عمل =
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اق املشهدّي))(، من أهل فلسطني.  مة: يوسف عبد الرزَّ 8 ـ فضيلة الشيخ العالَّ

1947م، ثم أستاًذا مساعًدا هبا عام  1943م إىل  مدرًسا يف كلية أصول الدين باألزهر عام   =
من  باألزهر  الدين  أصول  لكلية  عميًدا  ُعنيِّ  حيث  1958م،  عام  إىل  أستاًذا  ثم  1947م، 
1961م  البحوث اإلسالمية  ـ أول أمني عام ملجمع  ـ رمحه اهلل  1961م. كان  إىل  1958م 
اإلنجليزية  اللغة  تدريس  أدخل  من  وأول  إلنجلرتا،  أزهري  مبعوث  وأول  1970م،  إىل 
اإلسالمي  املركز  أقام  حيث  املتحدة،  للواليات  مبعوث  وأول  باألزهر،  التعليم  مناهج  إىل 
أقام  حيث  األربعينيات،  يف  إفريقيا  وجنوب  لغرب  ديني  مبعوث  وأول  بواشنطن،  الدويل 
عن  جوهانسربج  بجامعة  باإلنجليزية  هناك  وحارض  للمسلمني  والتعليمية  الدينية  املراكز 
اإلسالم والنبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص إبان االحتالل الربيطاين، وأسلم عىل يده الكثريون. )انظر: املوقع 

اإللكرتوين لكلية أصول الدين بالقاهرة، جامعة األزهر عرب الرابط: 
 .)http://www.osolelden.com/details 101 ـ.html  
ُولد ـ رمحه اهلل ـ عام )1907م(، ونشأ يف بلدة »املشهد« وهي من قرى النارصة يف فلسطني،   )((
ى مبادئ القراءة والكتابة والعلوم عىل والده الشيخ عبد الرزاق، ثم انتقل إىل مدرسة  وتلقَّ
النارصة، وملا أنى دراسته فيها أحب والدهـ  رمحه اهللـ  أن يدرس ولده الرشع احلنيف فأرسله 
م والده أن يرسله  ة يف جامع اجلزار، وملا أنى دراسته هناك صمَّ إىل عكا حيث املدرسة األمحديَّ
إىل األزهر الرشيف عىل الرغم أنه ليس له غريه من الذكور، وعىل الرغم كذلك من أن وضعه 
املادي مل يكن ليساعده كثرًيا عىل ذلك، ولكنه اعتمد عىل اهلل عز وجل، ويف سنة )1922م( 
العلم،  يدرس  وأن  األزهر  يف  يكون  أن  أمنيته  كانت  حيث  مرص  إىل  يوسف  الشيخ  رحل 
بعد  األهلية، وواصل دراسته  الشهادة األوىل وهي  الرشيف وحصل عىل  باألزهر  والتحق 
ذلك حتى حصل عىل العاملية املرصية، ثمَّ دخل التخصص القديم فرع الفقه وأصوله، وُعنيِّ 
جه ابنته، ومل يمض  بعد ذلك مدرًسا يف مرص، وأحبَّ الشيخ عيسى منون ـ رمحه اهلل ـ فزوَّ
ُس مادة أصول  ُيَدرِّ الدين فكان  وقت طويل حتى ُعنيِّ ـ رمحه اهلل ـ مدرًسا يف كلية أصول 
النسفية، ومادة املنطق وغريها من املواد .)بقلم: ابن أخته  العقائد  التوحيد يف  الفقه، ومادة 

وتلميذه، د. فضل حسن عبَّاس
 .)http://www.islamsyria.com/cvs.php?action=details&CVID=18  
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 األُب احلنوُن واجلاُر احلَكيُم.
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املْبَحُث الثَّان
أْخَلُقُه وَمنَاِقُبُه 

َتْمِهـيٌد: 

اتََّصَف بأخالٍق  ـ ِيده قد  الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل  املتأمل يف حياِة  إنَّ 
جَل  عاليٍة، ومناقَب ساميٍة، وِساَمٍت َجِليَلٍة، وشامئَل كريمٍة. فكان الداعيَة احلكيَم، والرَّ

، واملجاهَد الشجاَع.  ، والبطَل اجلسوَر الفذَّ ْهَم األشمَّ الشَّ

نقيًّا، خفيًّا، صادًقا يف  تقيًّا،  عابًدا،  ُمعلِّاًم،  عاماًل،  عامًلا،  َعَلاًم،  ـ  اهلل  ـ رمحه  كان 
دعوته، جمتهًدا لدينه، سبَّاًقا يف فعل الريات، زاهًدا يف الدنيا مقباًل عىل اآلخرة، َوِرًعا، 
ُمصلًحا، داعًيا إىل احلق، واثًقا باهلل تعاىل ثقًة ال حدود هلا، فريًدا من نوعه، صادًقا مع اهلل 
عزَّ وجل، وصادًقا مع نفسه والناس، لكل مقام عنده مقال، جريًئا يف قول احلق ال خيشى 
اًفا عند احلق ولو وجده عند غريه، صارًما  يف اهلل لومة الئم ولو خالفه كل الناس، َوقَّ
اإلقدام يف مواطن  يرتدَّد عن  ، وال  الباطل مهام طغى وجتربَّ أمام  يف مواقفه ال يرتاجع 
الرجولة، ال يقبل املساومة أو املداهنة أو أنصاف احللول، ومل ُيْعِط الدنيَّة يف دينه أو ُدْنَياه. 

وسعة  اجلَنَان،  ورسوخ  النظرة،  وثبات  الشخصيَّة،  ِة  بُِقوَّ ـ  اهلل  رمحه  ـ  اشتهر 
االطِّالع، وَمَتانة الثقافة، وسيولة القلم. 

ُأثَِر عنه ـ رمحه اهلل ـ بأنَّه ُمْبِدٌع ُمْبَتِكٌر، واِسُع احليلة، َجمُّ األدب، فصيح اللسان، 
ناصع البيان، عظيم اهلمة. 
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كانـ  رمحه اهللـ  مدرسًة وحده، رفيًعا مع تالميذه، سخيًّا، ُينِفُق عىل طلبة العلم، 
كرياًم يف ُخلقه، واستقبال ضيفه، ِمْعَطاًء للمساكني. 

امتاز ـ رمحه اهلل ـ بالبعد عن الشبهات، والرتفع عن الشهوات، والبحث عن 
العدو  يفجأ  األحداث،  تفزعه  وال  الطوب،  هتوله  ال  ـ  اهلل  رمحه  ـ  وكان  احلقائق، 
برسعة بدهيته، ويرس الصديق بعذب قرحيته، يعفو عمن أخطأ يف حقه، وال حيمل عليه 

يف صدره شيئا. 

ومع كل هذا فقد حتىلَّ ـ رمحه اهلل ـ بنفٍس طيَّبٍة ُمتواضعٍة؛ فرتاه خيالط اجلميع، 
َعابة،  ويلس معهم، مع احرتامه هلم، ويعاملهم بأخالق حسنة دون متييز، ُمتَِّساًم بالدُّ

والسهولة. 

يقول العامل األزهرّي الشيخ/ عبد الكريم الضاش ـ رمحه اهلل ـ: »الشيخ سليم 
ٌن، خملٌص يف عمِله ولدينِه،  ، ومستقيٌم ومتديِّ اب؛ رجٌل طيٌِّب صالٌح، تقيٌّ بن سامل رشَّ
اه يف غرفٍة واحدة يف رواق الشام، وكان يطلب منِّي إيقاظه يوميًّا  وكنت أسكن وإيَّ

ألداء صالة الفجر«))(. 

ابـ   ا العامل األزهري الشيخ/ رمضان الشاعر فيقول يف حقِّ الشيخ سليم رشَّ أمَّ
: »اإلمام الداعية املخلص الشيخ سليم رشاب، رجٌل داعيٌة وخملٌص يف عمله  رمحه اهللـ 

أحسبه من الصاحلني«))(. 

وَيِصُف األستاذ/ عايش يونس الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ فيقول: »تواضعه بال 

مقابلة مع الشيخ/ عبد الكريم الضاش ـ رمحه اهلل ـ.   )((
مقابلة مع فضيلة الشيخ/ رمضان سامل الشاعر )زميل الشيخ( أجراها معه الباحثان: حممد   )((

الناجي، طه أبو طه، بتاريخ 14 صفر 1436هـ يف منزله بمدينة غزة. 
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ة من الكرْب، إيامُنه إيامُن عاملٍ«))(.  حدود، وصاحب دعابٍة لطيفٍة، ال ُيوجد عنده ذرَّ

يقول األستاذ/ فؤاد هنية: »كانت روح الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ طيِّبة وِسنُّه 
َضُحوٌك«))(. 

اِهد  الَعابُِد الزَّ

ُيَميِّز الشيخ عزوفه عن الدنيا، وإقباله عىل اآلخرة، واعتقاده  َلَعلَّ من أبرِز ما 
أنَّ العيش عيش اآلخرة. ُعِرضت عليه الدنيا بمناصبها فرفضها، وكان منهجه تقديم 
رضا اهلل عز وجل عىل رضا النفس، والدعوة إىل اهلل تعاىل عىل رغبات نفسه، َفُحوِرب 

يف رزقه، فلم يلجأ أو َيْشُك إىل أحٍد غري اهلل. 

يقول الشيخ عزِّ الدين طه))(: »كان صادًقا مع ربِّه، ونفسه ومع الناس، مل يكْن 
يطمع يف أيِّ منصٍب أو جاٍه، وكان يعيش عْيش الكفاف، كان متواضًعا بسيًطا، يرىض 
بشظف العْيش، والعْيش مع الناس البسطاء، وحيتسب ذلك عند اهلل عز وجل، ومل يكن 
ه قول الناس فيه أمَدحوه أم قَدحوه، وكان يعمل عىل إرضاء اهلل عزَّ وجل فقط«))(.  هيمُّ

ا فهانت عليه الدنيا وما فيها، بل زرع يف الدنيا  ارتبط ـ رمحه اهلل ـ باآلخرة حقًّ
ْجعى وامُلنتهى.  نا الرُّ ُمْسَتْيِقنًا أنَّ احلصاد يف األخرى عندما يكون لربِّ

مقابلة مع األستاذ عايش يونس )خطيب وواعظ، ومدرس لغة عربية سابق، وأحد رجاالت   )((
اإلصالح وخمتار عائلة يونس وأهايل بربرة يف رفح(، أجراها معه الباحث: طه أبو طه، بتاريخ 

10 صفر 1436هـ، يف منزله بمدينة رفح. 
مقابلة مع األستاذ فؤاد هنية )عضو جملس إدارة غرفة جتارة وصناعة حمافظة غزة(، أجراها   )((

معه الباحثان: حممد الناجي، طه أبو طه، بتاريخ 15 صفر 1436هـ، يف مكتبه بمدينة غزة. 
سيأيت التعريف به ص164.  )((

معه  أجراها  له(،  واملالزمني  الشيخ  مرافقي  )أحد  طه  الدين  عز  الشيخ  مع  هاتفيَّة  مكاملة   )((
الباحث: حممد الناجي، بتاريخ 21 صفر 1436هـ، عرب اهلاتف. 
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يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  إقامته  أثناء  السعودية  اجلنسيَّة  عليه  ُعِرضت 
وقت كان الناس َيْسَعْون سْعًيا حثيًثا للحصوِل عليها، ولكنَّه رفضها ُحبًّا ملوطِنِه، وأقام 
يف بالد احلرمني إقامًة مؤقتة، وآثر العودة لبلده حْيُث األرض املقدسة فلسطني؛ لنرش 

العلم الرشعي ودعوة الناس إىل اهلل عىل بصرية باحلكمة واملوعظة احلسنة. 

من أقواله ـ رمحه اهلل ـ: )اإلنسان ليس بمظهره وملبسه، ولكنَّه بعقيدتِه وعلِمه 
وإيامنِه وأخالِقه(. 

أخيه سقفها  بيت  له غرفة بجوار  الدنيا حجًرا واحًدا، وكانت  َيْبِن يف هذه  مل 
من الزينكو، وفراشها الرتاب، وجدرانا مل ُتْقرص، وأمامها عريٌش من جريٍد وبوص، 
ُيَغريِّ حاله  أن  استطاعته  مع  ْ حاله  َيَتَغريَّ ومل  ظلِّه مع ضيوفِه، وتالمذته،  يلُس حتت 

بإشارة إصبع منه لو أنَّه َنَحا منًحى غري املنحى الذي أراده))(. 

وترميم  البيت،  بجوار  غرفٍة  ببناء  )مهام(  الشيخ  األكرب  نجله  عليه  أَلحَّ  وقد 
املنزل، فرفض ـ رمحه اهلل ـ ذلك، وقال له: »إنَّك يف نعمٍة يب أن تشكر اهلل عليها، 

بيت عنكبوت كثرٌي عىل الذي يموت«. 

عاش الشيخ سليمـ  رمحه اهللـ  حياة البسطاء، فكان ال يتكلَّف وال يتصنَّع، رجٌل 
، يعيش عىل الفطرة، َمْن َيُزوُرُه يف بيته يشعر بأنه مثل عامة الناس  ـ إن مل  ، عفويٌّ تلقائيٌّ
يكن أقل منهم يف فراشه وأثاثه ـ عىل الرغم من مكانته العلمية واالجتامعية املرموقة، 

وكان يلس عىل األرض دون أي يشء وال يرى حرًجا يف ذلك. 

ذو هيئة متواضعة، وكان من عادته أن يرتدَي ما يعرف بـ)القنباز( وهو مفتوح 

بجامعة  املشارك  املقارن  الفقه  وأستاذ  الشيخ،  تالمذة  )أحد  عرجة  أبو  سامي  د.  مع  مقابلة   )((
األزهر بغزة(، أجراها الباحث: حممد الناجي، بتاريخ 18 ذي احلجة 1434هـ، يف مدينة غزة. 
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من األمام، ويشد وسطه بحزام من قامش، وعىل هامته عاممة تعرف بـ)الطربوش())(ـ  
وهو لباس علامء األزهر الرشيف ـ، وكان يضع الكتب والنرشات العلمية واملطويات 
يف جيبه ـ داخل قنبازه من جهة الصدر ـ غالًبا، وكان يلبس النعل بدون اجلوارب، 
ومع  ومركبِه،  ومسكنِه،  ملبِسه،  يف  متواضًعا  ـ  اهلل  رمحه  ـ  فكان  يلبسها؛  ما  وقلياًل 
نفسه  أن خيدم  زينته عند كل مسجد، وكان حيب  يأخذ  أنَّه كان  إال  تواضعه وزهده 

بنفسه، وحيرص عىل االبتعاد عن املظاهر والرسميَّات. 

حظوظِه  عىل  حريًصا  ـ  اهلل  رمحه  ـ  يكن  »مل  األسطل:  يونس  د.  تلميُذه  يقول 
ْت عليه األيام ذوات العدد  اَم َمرَّ الشخصيَّة، وقلَّ أْن يعوَد إىل بيتِه قبل منتصف الليل، وُربَّ
ال يتمكن من ازدراد))( لقمة من الصباح الباكر حتى تلك الساعة املتأخرة من الليل من 
ٍع بالصيام. وأذكر هبذه املناسبة أن والديتـ  رمحها اهللـ  كانت تعرف هذه الطبيعة  دون تطوُّ
فيه؛ أنه خيرج من بيته دون أن يطعم شيًئا، فرتسل له بعض الوجبات الفيفة؛ قياًما منها 
ة يف الدين، وكان ـ رمحه اهلل ـ يدعو هلا بظهر الغيب«))(.  ببعض واجبات وحقوق األخوَّ

ِفه وُزْهِدِه يقول د. إسامعيل بلبل: كان عندما يأيت إىل البيت بعد عناٍء  وعن تقشُّ
شديد وسعٍي جمهٍد ال يطلب فاخر العشاء أو الغداء، ويقول: »هاتوا ما عندكم ولو 

كرسة خبز«))(. 

حوار مكتوب مع الشيخ/ فؤاد أبو سعيد )أحد تالمذة الشيخ، ونائب رئيس املجلس العلمي   )((
للدعوة السلفية بفلسطني(، أجراه معه الباحث: طه أبو طه، بتاريخ 16حمرم1435هـ. 

االزدراُد: ااِلْبتاَِلُع. انظر: لسان العرب )194/3(.   )((
حوار مكتوب مع د. يونس األسطل )أحد تالمذة الشيخ، والنائب يف الربملان الفلسطيني(   )((
ها مع  أجراه الباحث: بالل عابدين عام 1422هـ، وتم عرض املادة عليه عام1434هـ فأقرَّ

إجراء تعديالت عليها. 
مقابلة مع د. إسامعيل بلبل )عميد املعاهد األزهرية بفلسطني( أجراها الباحث: حممد الناجي   )((

بمشاركة الشيخ سليامن الرومي، بتاريخ 2ربيع األول 1434هـ، بمدينة غزة. 
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ومن الدالئل عىل تواضع شيخنا ـ رمحه اهلل ـ وطيب نفسه: أنَُّه جاءه رجل فقال 
نأكل من طعامها حتى  أنَّنا ال  قومنا  يا شيخ: زوجتي وضعت محلها، ومن عادة  له 

يميَض عىل وْضِعها أربعني يوًما. 

: ُكْل من طعامها وإن صنعت لك الطعام حلظة الوالدة،  فقال له الشيخـ  رمحه اهللـ 
وإن كنت يف رْيٍب ممَّا أقول فادُعني ألتناول طعام الغداء عندك، واؤمر زوجتك بأن تصنع 
لنا )سلطة الَفتُّوْش())(، وأراد الشيخـ  رمحه اهللـ  بذلك أن ُيْثبَِت للسائل بأن املرأة النفساء 
ها الطعام كام كان يعتقد السائل وبعض الناس يف زمانه.  طاهرة ونَِفاُسها ال يؤثر عىل مسِّ

ة ـ مع استطاعته توفري  أمىض عمره ـ رمحه اهلل ـ دون أن يمتلك سيَّارة خاصَّ
سيارٍة بسائٍق خاص ـ؛ بل إنَّه كان يركب مع تالمذته يف احلافلة العموميَّة التي تقلُّهم 

ها دابَّة أحياًنا.  رُّ إىل اجلامعة، وكان يركُب َعَربًة جَتُ

ث تالميذه من باب الفكاهة فيقول: »لقد تأخرت الليلة يف  وكانـ  رمحه اهللـ  حُيَدِّ
َبت السيَّارات أن حتمَلني،  ْمُت لركوب سيارة حتملني إىل بيتي أرْضَ مدينة كذا، َفَلامَّ مَهْ
ِماَلين، واْنَطَلْقُت أمش عىل سكة  َبْت َعنِّي، وُقْلُت َقَدَماَي حَتْ ْبت عنها كاَم أرْضَ فأرْضَ

احلديد حتى وصلت بيتي قرابة الفجر«))(. 

التواضع  عن  ذلك  يمنْعه  مل  املرموقة،  عائلته  وعراقة  العلمية،  مكانته  ومع 

َسَلَطة الفتوش: ُتصنع من البندورة والبز والطحينة، وال بد من استعامل اليد أثناء إعدادها؛   )((
ها أن خيلطها ويمزجها بيده.  إذ يستلزم عىل ُمِعدِّ

التفسري وعلوم  وأستاذ  الشيخ،  تالميذ  )أحد  اللوح  السالم  عبد  د.  أ.  ألقاها  كلمة  من  جزء   )((
شعبان  شهر  يف  رفح  بمحافظة  الرشعية  التحكيم  جلنة  نظََّمْته  تكريمي  حفل  يف  القرآن(، 
عىل  لالطالع  اإلسالمية.  الدعوة  خدمة  يف  رشاب  سليم  الشيخ  جلهود  تقديًرا  1427هـ؛ 

الكملة كاملة راجع ص305.
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للمسلمني، تستوقفه امرأة حلاجتها فيستجيب، ويأخذ بيده شيبٌة أو عجوٌز إىل بيته أو 
ديوانه فيطيع، يلس عىل األرض أو عىل فراش أو عىل كريس ال فرق عنده))(.

الَعالُِم الَوِرع 

حَتَىلَّ شيخنا ـ رمحه اهلل ـ بالزهد والتواضع، ومل َيْمنَْعُه َشَظُف العيش وقلة ذات 
اليد عن االتصاف بالورع والعفاف، فأضحى الورع سمًة مالزمًة له ـ رمحه اهلل ـ. 

ته أكثر من أن حتىص، نكتفي يف هذا  واملواقف التي ُتربهن عىل ورع الشيخ وِعفَّ
املبحث بإيراد أبرزها. 

1 ـ يف العام 1399هـجري يرسَّ اهلل عز وجل للشيخ ـ رمحه اهلل ـ قصد بيت اهلل 
احلرام ألداء مناسك احلج، وبعد أن فرغ من أداء النسك مكث يف بالد احلجاز عدة 
شهور للقاء كبار العلامء والدعاة والتنسيق معهم للنهوض بواقع الدعوة اإلسالمية 
ه إىل عدد من األمصار اإلسالمية للبحث عن منح دراسية  يف بالدنا فلسطني، ثم َتَوجَّ
لطالب قطاع غزة وكان من بني تلك الدول: دولة قطر، واإلمارات العربية املتحدة، 
بوزير األوقاف والشؤون  التقى  للكويت  وسلطنة عامن، والكويت. وخالل زيارته 
اإلسالمية الكويتي الشيخ/ يوسف بن جاسم احلجي، فسأله الوزير: كم حتتاجون من 
األموال؟ فقال له الشيخـ  رمحه اهللـ  لسنا بحاجٍة إىل ماٍل، وما أطلبه فقط منًحا دراسيَّة 

للطالب وكتًبا علميَّة لطالب العلم. 

وأعاد الوزير السؤال مرة أخرى قائاًل: وما هي حاجتكم إىل املال؟ فَردَّ الشيخ 
ًة ثانية: ال أحتاج مااًل َفَلَديَّ األرض والبئر والبيارة، وما أطلبه مقاعد دراسيَّة لطلبة  مرَّ

حوار مع الشيخ/ فؤاد أبو سعيد.   )((
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ة أقابلها  قطاع غزة يف كليَّاتكم الرشعيَّة، فضحك الوزير، وقال له: أول شخصيَّة دعويَّ
ومل تطلب مااًل، هنيًئا لك فأنت داعية صادق ورع. 

وحينام علمـ  رمحه اهللـ  بأنه ال يوجد يف الكويت سوى الكليَّات العلميَّة كالطب 
واهلندسة رفض أن ُيرسل هلا الطالب، وقال للوزير: إن بالدنا ُمقفلة من قبل االحتالل 
الصهيوين، وال يدخلها أحد من غري أهلها، ونحن بحاجٍة ماسة إىل الدعاة وطلبة العلم 

الرشعي. 

عىل  لتوزيعها  الكتب  من  كبريًة  كميًَّة  الكويتيَّة  األوقاف  وزارة  َمنََحْتُه  وقد 
يف  الكتب  الوزارة  وأْوَدَعْت  غزة،  قطاع  يف  الرشعي  العلم  وطلبة  املساجد  مكتبات 
ن  ن متهيًدا إلدخاهلا قطاع غزة؛ إال أنَّ الشيخ ـ رمحه اهلل ـ مل يتمكَّ منطقة الوحدات بعامَّ
من إدخال الكتب بسبب َتَعنُّت االحتالل الصهيوين، ورفضه منح التصاريح الالزمة 

إلدخال تلك الكتب إىل قطاع غزة. 

2ـ وحُيدث د. سامي أبو عرجة ـ أحد تالمذة الشيخ ـ عن والده ـ حفظه اهلل ـ 
وهو أحد األصدقاء املقربني من الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ أنَّ شخًصا يف أواخر 
الستينات عرض عليه مبلًغا ماليًّا؛ ليعطيه ـ رمحه اهلل ـ كصدقة يستعني هبا عىل نوائب 

الدهر، وكان وضع الشيخ املادي ُمْعرًسا وَصْعًبا. 

وخُيرب )د. سامي( عن والده قائاًل: »فرحت فرًحا شديًدا أن يرسَّ اهلل هذا املبلغ 
َع عىل عياله ونفسه، وما َأْن حرض يل الشيخـ  رمحه اهللـ  فأخربته بام  للشيخ سليم؛ لُِيَوسِّ
حصل وأخرجت له املبلغ، وقلت له هذا رزٌق ساَقه اهلل إليك، فقال الشيخـ  رمحه  اهلل  ـ: 

ال آخُذ صدقًة، ُردَّ املبلغ لصاحبه. 

َفَردَّ عليه الوالد كيف أرد املبلغ للرجل وقد فرحت باستالمه فرًحا شديًدا؟! 

: إن كان ال بّد، ففي جيبي كيٌس أمجع فيه مااًل لبناء  قال الشيخ سليمـ  رمحه اهللـ 
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َصه للمسجد، وقال أليب: َأْخرِبْ الرجل أنني قد  مسجد، فأخذ ـ رمحه اهلل ـ املبلغ وخصَّ
وضعت املبلغ يف كيس خمصص لبناء مسجد، فأنا واحلمد هلل لست يف حاجة ألَْخِذ 

الصدقات«))(. 

أعامل  ملتابعة  خاصة  جلنة  ل  شكَّ مسجد  تأسيس  أراد  إذا  ـ  اهلل  رمحه  ـ  وكان 
ُده بكلِّ األموال  البناء، وخيتار من بني أعضاء تلك اللجنة أمينًا للصندوق، وكان ُيَزوِّ
والتربُّعات التي حيصل عليها، وكان حيرص عىل أن ال يبقى املال املجموع معه، وكان 
َيِرد إليه ِمن تربعات، وُيْطِلُع اجلميع عىل النفقات التي  ُيْعِلُم مجيع أعضاء اللجنة بام 

ُتنَْفق لصالح إعامر املسجد. 

3ـ ويروي د. يونس األسطل عن الشيخ ـ رمحه اهلل ـ أنَّ حاكم مدينة خان يونس 
اليهودي أو قال: ضابط خمابرات صهيوين فيها قد استدعاه إىل مكتبه، وبعد حواٍر دار 

بينهام: 

قال ذلك اليهودي له: »ماَلَك يا شيخ؟!))( أنت حتمل املاجستري يف الرشيعة، 
َن وضعك املادي..؟!« فلامذا ال تذهب للعمل يف الليج أو السعودية، َفُتَحسِّ

فأجاب الشيخ: »إن هذه املعدة كام متتلئ بالضأن ـ حلم الشياه ـ متتلئ بامللوخية، 
وكلُّه طعام«. 

وخرج  وجهي«.  عن  ُاْغُرب  ْف،  اْنرَصِ هنا،  من  »ُقْم  بقوله:  الضابط  وفاجأه 
الشيخ ـ رمحه اهلل ـ منترًصا))(. 

مقابلة مع د. سامي أبو عرجة.   )((
ه به الضابط الصهيوين، ُيراد منه: ما بالك يا شيخ؟ أو ملاذا يا شيخ تفعل  هذا السؤال الذي َتَفوَّ  )((

هذا؟ وهذا اللفظ متعارف عليه يف بالدنا. 
حوار مع د. يونس األسطل.   )((
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ُث الشيخ جمدي املرصي ـ أحد رفقاء الشيخ ـ فيقول: بعد وقوع قطاع  4ـ وحُيدِّ
غزة حتت نري االحتالل الصهيوين الظامل عام 1967م َذهب الشيخ ليكمل وظيفته التي 
ُقبَِل فيها َقْبَل جميء االحتالل بأشهر فعرضوا عليه أن يعمل حتت إدارهتم يف التعليم 
فرفض ابتزاز ومساومة االحتالل له مقابل وظيفته وقال: »لو عشت عىل أكل امللح، 
فلن أعمل مع االحتالل الصهيوين«، وَخرِس الشيخ بناًء عىل مواقفه وظيفته يف مديرية 

الرتبية والتعليم، وعاش الشيخـ  رمحه اهللـ  بعدها حياة اتسمت بالضيق واملشقة))(. 

ه وفٌد من مدينة الليل إىل سامحة الشيخ العالمة/ عبد العزيز  ٍة َتَوجَّ 5ـ  ذات مرَّ
ة فردَّ عليهم اإلمام  بن باز ـ رمحه اهلل ـ يطلبون من سامحته مساعدهتم يف مجعيٍَّة خرييَّ
ابن باز ـ رمحه اهلل ـ بقوله: ائتوين بتزكيٍة من الشيخ سليم رشاب املقيم يف غزة. فجاء 
الوفد إىل قطاع غزة للقاء الشيخ سليم وَعَرَض عىل شيخنا األمر، وطلب منه التزكية 

لُيَسلِّمها البن باز ـ رمحه اهلل ـ. 

املكان،  وُأَعاِيَن  إليكم،  آيَت  أن  ُبدَّ  وال  الكالم  بظاهر  آخذ  ال  أنا  عليهم:  فردَّ 
وأتثبَّت من األمر وأحتقق منه. 

الليل ومل يد سوى حواصل وهبا طاولة واحدة،  إىل  ه  توجَّ التايل  اليوم  ويف 
فقال: ال يمكنني أن أشهد شهادة زور. وكان يرافقه يف سفره املختار احلاج/ خليل 
موا للمختار تنكة زيت وقالوا له: هذه هديٌة  راغب رشاب، وعندما أرادا االنرصاف قدَّ
منَّا إليك، فطلب الشيخ سليم من )املختار( بأن يردَّها وال يقبلها، وقال له: نحن ال 

نقبل الرشوة))(. 

مقابلة مع الشيخ/ جمدي املرصي )رفيق الشيخ( أجراها معه الباحث: حممد الناجي بمشاركة   )((
الشيخ سليامن الرومي، بتاريخ10 صفر 1434هـ، يف مدينة خان يونس. 

هذا املوقف رواه الشيخ مهام سليم شّراب للباحث: حممد الناجي خالل مقابلة معه.  )((
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ولقد ذهب الشيخ )مهام بن سليم رشاب( بعد وفاة والده ـ رمحه اهلل ـ إىل قرية 
صقر))(  داود  سامل  الشيخ/  فضيلة  صديقه  لزيارة  ـ  النارصة))(  قضاء  ـ  َكنَّا))(  كْفر 
ُجِل  ا منه بوالده، وعماًل بحديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ ِمْن أبرِّ اْلرِبِّ ِصلَة الرَّ ـ  رمحه  اهللـ  بِرًّ

َ وإنَّ أباُه كاَن َصديًقا لُِعمَر«))(. أْهَل ُودِّ أبيِه َبْعَد أْن ُيَويلِّ

كفر كنَّا: تقع يف الشامل الرشقي من النارصة، عىل بعد 6كم. تقوم عىل ارتفاع 275-250   )((
مرًتا عن سطح البحر. مساحتها 58 دونام. وينسب إىل كفر َكنَّا: شهاب الدين أمحد املشهور 
بزعبوب الشافعي، وخليل الغرس الكناوي الدمشقي الشافعي، وعبد اهلل بن عمر بن سليامن 

الكناوي الصفدي الشافعي. )انظر: مصطفى الدباغ: موسوعة بلدنا فلسطني 94/7(. 
ُيَعدُّ واحًدا من األقضية األربعة ـ وهي أقضية  العثامين  العهد  النارصة يف أواخر  كان قضاء   )((
حيفا وطربية وصفد والنارصة فضاًل عن عكا قاعدة اللواء ـ، وكان يضم هذا اللواء يف عام 
1945/4/1م )497،533كم2(. )انظر:  25 قرية، وبلغت مساحة القضاء يف  1322هـ 

مصطفى الدباغ: املرجع السابق: ص7(. 
سامل داود صقر: إمام وخطيب مسجد أيب بكر الصديق يف قرية كفر كنا، قضاء النارصة، وهو   )((
املحتلة  األرايض  يف  اإلسالمية  الدعوة  نرش  عىل  عملوا  الذين  العاملني  والدعاة  العلامء  من 
 1939-1936 الكربى  فلسطني  ثورة  يف  شارك  قريته،  وجهاء  أبرز  ومن  1948م،  عام 
سليامن  الشيخ  شقيقه  يقوده  كان  الذي  كنا(  )كفر  فصيل  يف  جنديا  وكان  القسام(  )ثورة 
صقر، وقد شارك يف عدة معارك منها معركة )كبشانة( بالقرب من كفر كنا وافته املنية بتاريخ 

2009/7/26م عن عمر يناهز 103 عاًما. 
أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب: الرب والصلة واآلداب، باب: فضل صلة أصدقاء األب   )((
واألم، ونحومها )ص1031( رقم احلديث )2552/13(. من حديث عبد اهلل بن مسعود. 

ُح َعَليه، إذا َملَّ  ة، كاَن َلُه مِحاٌر َيرَتوَّ ُه كاَن إِذا َخَرَج إىل َمكَّ وللحديث قصة. َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ  
، فقاَل:  ُرُكوَب الَراِحلِة َوِعامَمٌة َيُشدُّ هبا َرْأَسُه، فَبْينا ُهَو َيْوًما َعىل َذلَك احِلامر، إِْذ َمرَّ بِه أْعرايبٌّ
ألْسَت اْبَن ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن، قاَل: َبىَل، فأْعطاُه احِلامر، وقاَل: اْرَكْب هذا واْلِعاممَة، قاَل: اْشُدْد هبا 
ُح َعليه،  َرْأَسَك، فقاَل َلُه: َبْعُض أْصحابِه َغَفَر اهللُ َلَك أْعَطْيَت َهذا األْعَرايبَّ مِحاًرا ُكنَْت َتَروَّ
وِعاممًة ُكنَْت َتُشدُّ هبا َرْأَسَك، فقاَل: إينِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »إنَّ ِمْن أبرِّ اْلرِبِّ ِصلَة 

َ َوإِنَّ أباُه َكاَن َصديًقا لُِعمَر«.  ُجِل أْهَل ُودِّ أبيِه َبْعَد أْن ُيَويلِّ الرَّ
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بصحبة  املسجد  ودخل  مجعة،  يوم  وكان  الصديق  بكر  أيب  مسجد  إىل  فتوجه 
ـ  قبل خطبة اجلمعة  الناس درًسا  يلقي عىل  ـ وكان  إىل والده  نجله/ خالد، فذهب 
يدخل عليكم  للناس:  الدرس، وقال  فقطع  املسجد،  الشيخ )مهام(  بقدوم  وَأْشَعَرُه 
أٌخ كريٌم ابُن أٍخ كريٍم، إنه ابن فضيلة الشيخ/ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ، وأريد أن 
َرُكم بموقٍف تذكرونه جيًِّدا حصل معه يف هذا املسجد، حينام حرض الشيخ/ سليم  ُأَذكِّ
األموال  بجمع  هنا  الناس  فقام  النافعة؛  العلم  دروس  وألقى  اهلل،  إىل  يدعو  رشاب 
لتسليمها للشيخ )سليم( مقابل تلك الدروس، فرفض ـ رمحه اهلل ـ استالمها، وقال: 
ون،  ُ ردُّوها وْلَيْأُخْذ كل واحد ما دفعه من أموال، فتذكر احلضور املوقف وأخذوا ُيَكربِّ

ويسألون اهلل الرمحة واملغفرة للشيخ سليم رشاب. 

7 ـ اعتاد ـ رمحه اهلل ـ عىل ختصيص كيٍس بَِجْيٍب داخل رسواله لألموال التي 
ة  ل ما يدخل فيه وما خيرج منه، وذات مرَّ لبناء وإعامر املساجد، وكان يسجِّ يمعها 
قامت زوجه )أم مهام( بغسل ثيابه فوجدت لرية داخل الكيس فأنفقتها ـ دون علٍم 

لدهيا أنا من األموال املخصصة لبناء املساجد ـ. 

له وجد أن هناك نقًصا مقدراه لرية واحدة، فسأل  وعند مراجعته لَِما كان يسجِّ
زوجه مستفرًسا، فأجابته أنا احتاجتها واشرتت هبا بعض احلاجيات للبيت؛ فام كان 
منه إال أن صفعها عىل وجهها، وَعنََّفها، وقال هلا: »هذه أمانات وأمواٌل للمسلمني«))(. 

اليد،  ا، نظيف  قائاًل: »كان عفًّ الدين طه  الشيخ عز  يتحدث  السياق  ويف هذا 
حُيافظ عىل املال الذي يمعه، وُينفقه يف سبيل اهلل يف أوجه اإلنفاق املعروفة، كان الشيخ 
ـ رمحه اهللـ  يمع من الناس دراهم لُينِفقها يف سبيل اهلل، ويضعها يف جيٍب خاص، وال 
خيلطها بامله أبًدا، وذات يوٍم كنت عنده فجاء ولده وأرسَّ يف أذنه شيًئا، وحينام انتهى 

هذا املوقف رواه الشيخ مهام سليم رشاب للباحث: حممد الناجي يف إحدى الزيارات للحديث   )((
عن والده.
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من حديثه أخرج له مخس لريات هيودية ـ وهي تعادل نصف ديناٍر أردينٍّ ـ، فذهب 
لعلَّ  له:  ْلت وقلت  فتدخَّ ًة أخرى،  مرَّ إليه  ليرِسَّ  الولد  فرتٍة وجيزٍة عاد  الولد، وبعد 

مخس لريات مل تْكفهم َفِزْده. 

فقال: عليهم أن يتدبَّروا شؤونم هبم. 

فقلت له: الدراهم معك ويف جيبك. 

فقال: هذه الدراهم مجعتها من الناس يف سبيل اهلل، وال ُيمكن بحاٍل أن ختتلط 
ة، ورغم أنَّه من العاملني  مع مايل، وأرصَّ عىل أن ال ُيْعطي ولده شيًئا، رغم احلاجة املاسَّ

عليها، ويوز له أن يقتطع من هذا املال لنفسه«))(. 

اِعَيُة الَكِريم  الدَّ

اب ـ رمحه اهلل ـ سخيًّا جواًدا ِمْعطاًء ال خيشى الفاقة،  لقد كان الشيُخ سليم رشَّ
ُينفق ممَّا جعله اهلل ُمْسَتْخَلًفا فيه، ال يكاد ُيمسك قرًشا؛ ُمعتِقًدا أنك متى أنفقَت ما يف 
اجليِب أتاك ما يف الغيب، ومل يكن هذا عن إرساف، ولكن عن كرٍم وتربٍع، وسخاء 

منقطع النظري. 

يقول الشيخ/ أمحد عبد الرازق: »كان ـ رمحه اهلل ـ كرياًم، ومع كرمه وسخائه؛ 
د احلكمة القائلة: )ال تتكلَّفوا  فإنه ال يبخل باملوجود، وال يتكلَّف املفقود، وكان ُيَردِّ

للضيف َفَتْكَرُهوُه(«. 

وَيرِوي الشيخ ـ حفظه اهلل ـ حادثًة حصلت معه يف اململكة األردنية اهلاشمية 
ن، فدعاين لتناول طعام  فيقول: »رآين الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ ذات مّرٍة يف عامَّ

مكاملة هاتفيَّة مع الشيخ عز الدين طه.   )((
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الغداء برفقته، فاْصَطَحَبني إىل مطعٍم متواضٍعـ  كان يعرفه سابًقاـ  وتناولنا طعام الغداء 
مًعا بدون أي تكلف«))(. 

كان بيُته مفتوًحا لتالمذته وزمالئه ِمن أول النهار؛ إذ كانوا حيرضون إليه عند 
، ثم ينطلق ـ رمحه  م هلم كوًبا ِمن احلليب، وما تيرسَّ ب هبم وُيَقدِّ طلوع الشمس، وُيَرحِّ

اهلل ـ بصحبتهم ليبارشوا األعامل الدعوية والعلمية))(. 

الطعام  لتقديم  جاهًزا  يكون  بأن  )مهام(  نجله  يويص  كان  أنه  ُجوِده  وِمْن 
للضيوف يف أيِّ وقٍت حيرض فيه الضيوف إىل املنزل. 

وذات مرة حرض الشيخ سليم إىل املنزل وبرفقته الشيخ/ عز الدين طه يف ساعٍة 
متأخَرٍة من الليل، وقال: يا مهام.. آتنا عشاءنا، فأخربه بأن الطعام قد نفد؛ ألن الوقت 
لتقديم  يوميًّا  ء نفسك، وُكْن جاهًزا  اليوم فصاعًدا هيِّ له: من  فقال  كثرًيا،  تأخر  قد 

طعام اإلفطار والغداء والعشاء ملن يزورنا يف منزلنا. 

ثم سألـ  رمحه اهللـ  هل يوجد عندنا بندورة وفلفل وبصل؟ فأجابه نجله )مهام( 
بنعم. 

فقال: أحرض البندورة والبصل والفلفل لنصنع عشاءنا بأيدينا، وقامـ  رمحه  اهلل  ـ 
بتجهيز طعام العشاء يساعده أخوه الشيخ/ عز الدين طه، وكان يقول للشيخ/ عز 

الدين: مُهام يقول ال يوجد طعام.. أليست هذه نعمة؟!))( 

مقابلة مع الشيخ/ أمحد عبد الرازق )رفيق الشيخ، ومدير عام الوعظ واإلرشاد بوزارة األوقاف   )((
سابًقا(، أجراها معه الباحث: حممد الناجي بتاريخ 23ذي احلجة 1434هـ، يف منزله بمدينة غزة. 
الشيخ، ومفتي حمافظة غزة(، أجراها  اللحام )أحد تالميذ  الشيخ/ حسن  مقابلة مع سامحة   )((
الباحثان: حممد الناجي، طه أبو طه، بتاريخ 4 ذي احلجة 1434هـ، يف منزله بمدينة دير البلح. 
زيارات  إحدى  يف  الناجي  حممد  للباحث:  شّراب  سليم  مهام  الشيخ  به  حتّدث  املوقف  هذا   )((

الباحث للشيخ مهام رّشاب
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برفقة زمالئه  اإلفطار  تناول طعام  اعتاد عىل  أنه  ـ  اهلل  ـ رمحه  ِمْن كرمه  وَبَلغ 
وطالبه الذين كانوا يتخذون من منزله حمطة التقاء واجتامع؛ لالنطالق ملبارشة أعامل 
الدعوة إىل اهلل، وكانت زوجته )أم مهام( عندما ختربه بتجهيز طعام اإلفطار َيْدُعوها 

يُّث واالنتظار رَجاَء أن حيرَض األصدقاء فيشاركهم الطعام.  للرَتَ

اِره الذين  بل إنه ـ رمحه اهلل ـ كان يدعو ولده )مهام( لتقديم طعام الغداء لُِزوَّ
الناس واعتادوا  ألَِفه  يقدمون إليه يف الظهرية، أو بعد خروج وقت الغداء الذي 
عـليه، ويف بعض األحيـان يكون وقـت الزيارة قد جـاوز العرص واقرتب مـن 

الغروب. 

وكانـ  رمحه اهللـ  ُينزل الناس منازهلم، وحيب أن يكرم الضيف إكراًما يليق بمقامه. 

يقول الشيخ مهام رّشاب: »قدم وقدم وفٌد من الضفة الغربية املحتلة إىل قطاع 
غزة، ودعاهم والدي ـ رمحه اهلل ـ لزيارة منزلنا، وكلَّفني بتجهيز طعام الغداء هلم، 
الدجاج،  بَطْهي  ـ  اهلل  رمحها  ـ  والديت  وقامت  دجاًجا،  واْبَتْعُت  السوق  إىل  فذهبت 
وشاء اهلل أن حيرض والدي للمنزل قبيل الظهر، َفَعِلم أنَّ الطعام دجاًجا فام كان منه إال 
أن وصفه بأنه نعمة من نعم اهلل، ولكنه رفض تقديمه للضيوف))(، وذهب للسوق 
ماشًيا عىل قدميه عىل الرغم من بعد السوق عن منزلنا؛ إذ مل تكن السيارات متوفرة 
إكرامهم،  يف  منه  زيادة  للضيوف  لتجهزه  ألِّمي  وأعطاه  حلاًم،  واشرتى  هذا،  كيومنا 

وحسن ضيافتهم«))(. 

م يف الوالئم،  اعتاد الناس يف بالدنا أن يقدموا اللحم ألصحاب املكانة والفضل، كام أنه ُيَقدَّ  )((
وهو أفضل وأجود ما يقدمه املضيف لضيفه. 

احلادثة يروهيا نجل الشيخ؛ الشيخ/ مهام بن سليم رشاب.   )((
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اِسَخِة  ِة الَعالَِيِة َوالَعِزيَمِة الرَّ َصاِحُب اهِلمَّ

العلامُء ورثة األنبياء، وأنبياء اهلل ـ عز وجل ـ متيَّزوا بأنم أصحاب عزائم قوية، 
ده اهلل بواسع رمحته ـ كان من أكثر العلامء والدعاة ـ يف زمنه  ومهٍم عليَّة، وشيخنا ـ تغمَّ

وبلده ـ مهًة وعزيمًة يف طلب العلم، وتعليمه، والدعوة إىل اهلل عىل بصرية. 

لقد كان الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ نشيًطا ال حيب المول، يبدأ يومه من 
طلوع الفجر الصادق بعمٍل دؤوٍب، وال يعود إىل بيته إال يف وقٍت متأخٍر ِمن الليل، 
العلم  البدعة، وتعليم  السنة، وحماربة  الطويلة للدعوة إىل اهلل، ونرش  املفازات  يقطع 

الرشعي. 

يقول الشيخ عز الدين طه: »كان ال ُيبايل بالصعاب، وكان يعتقد أنَّ اإلرصار 
قات«))(.  عىل العمل ثوابه عند اهلل عظيم كلَّام كثرت املشاكل وكلَّام كثرت املعوِّ

ـ  اهلل  ـ رحمه  كان  ـ:  الشيخ  أحد طالب  ـ  اللوح  السالم  عبد  د.  أ.  ويقول 
َيُصوُل َوَيُجوُل في فلسطين الحبيبة من البحر إلى النهر ومن الجنوب إلى الشمال، 
ق بين قريٍة أو مدينٍة هنا أو هناك، وحيُثَما حلَّ نفَع، فال ينزُل منزاًل إال َوَيَدع  ال ُيَفرِّ
األساس  بوضع حجر  يبنَي مسجًدا  أن  ا  فإمَّ وِعْلًما من علومه،  آثاِره،  من  أثًرا  فيه 
على  ليطمئنَّ  واآلخر  الحين  بين  دهم  يتعهَّ ثم  إتمامه  على  قائمًة  لجنًة  ُن  ُيَكوِّ ثم 
مه، وإن وجد خيًرا أثنى عليه وانطلق  سير العمل ونجاحه، فإن وَجد اْعِوجاجا قوَّ
الدؤوب  بعمله  له  أثٌر يشهد  فيها  أو مدينًة إال وله  قريًة  إلى غيره، وهكذا ال تجد 
اًل من مكاٍن  وجهده المتواصل الذي ال يعرف الكلل وال الملل. َيسيُر في الَحرِّ ُمَتنَقِّ
بين  ُيصلح  أو  أًخا،  يتفقد  ْلجة  الدُّ في  وتراه  واسترخاٍء،  قيلولٍة  في  والناس  آلخَر 

مكاملة هاتفية مع الشيخ عز الدين طه.   )((
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متخاِصَمين، وقد ينشغل بأعمال الخير فيمضي من الليل نصفه أو يزيد، فال يجد 
ما ينقله إلى بيته؛ مما يدفعه للسْير على قدمْيه حتى يصل البيت وقد أوشك الليل 

أن ينجلي بُِصْبٍح))(. 

ألجل  النائية  األماكن  يف  الطوال  الليايل  ويبيت  وبيته،  أهله  يرتك  الشيُخ  كان 
الدعوة إىل اهلل، حتى إنه بات ذات يوٍم عىل درج املسجد العمري الكبري))( بغزة إىل 

أذان الفجر))(. 

كان يوب قطاع غزة ُطواًل وعرًضا َمْشًيا عىل األقدام، وال يركب املواصالت 
إال مضطًرا، أو مستجيًبا لرغبة أصحاب املواصالت العامة الذين كثرًيا ما كانوا يدونه 
يف مدينة غزة قرابة منتصف الليل حيث تنقطع املواصالت العامة، فيحملونه إىل خان 
يونس عىل الرحب والسعة، ويعودون إىل غزة حيث مساكنهم، إذ مل يكن من عادة 

الشيخ أن يبيت خارج بيته إال حلاجٍة. 

جزء من كلمة األستاذ الدكتور/ عبد السالم اللوح يف احلفل التكريمي املشار إليه سابًقا.   )((
ُيْعَترب هذا اجلامع من اجلوامع العظمى يف فلسطني، وهو أكرب وأقدم جامع يف مدينة غزة عىل   )((
ي باجلامع العمري: نسبة إىل الليفة عمر بن الطاب ريض  اإلطالق، ويعرب عنه بالعتيق. ُسمِّ

اهلل عنه ـ صاحب الفتوحات ـ، وسمي بالكبري: ألنه أكرب جامع يف غزة. 
يقع هذا اجلامع وسط مدينة غزة يف حي الدرج، ووصفه مؤرخ غزة الشيخ عثامن الطباع يف   
غزة  مدينة  بوسط  الكائن  الكبري  العمري  »اجلامع  فقال:  غزة  تاريخ  يف  األعزة  إحتاف  كتابه 
بيت  بالقرب من سوقها، وهو أعظم اجلوامع، وأقدمها، وأحسنها، وأمتنها، وأتقنها، وفيه 
البناء، ويف وسطه قبب  كبري قائم عىل ثامنية وثالثني عامودا من الرخام، وإسطوانات متينة 

مرتفعة عىل عامود فوق عامود من اجلانبني«. 
حممد  الباحثان:  أجراها  الريية(  الوالء  مجعية  )رئيس  شقرة  أبو  حسن  الشيخ/  مع  مقابلة   )((

الناجي، طه أبو طه، بتاريخ 1 شعبان1434ه، يف منزله بمحافظة خان يونس. 
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يقول د. يونس األسطل: »وأذكر أنني رافقته املبيت ليلة عند فضيلة الداعية/ 
ا))( ـ رمحه اهلل ـ«))(.  ظافر الشوَّ

قلبه  إىل  ُب  يترسَّ وال  الَكلل،  يْعِرُف  ال  النشاط،  من  ُشعلًة  ـ  اهلل  رمحه  ـ  كان 
تتعجب  درًسا يف مسجٍد من مساجد شامِل غزة ظهًرا؛ فال  ألقى  رأيَته  إذا  َمَلل،  أيُّ 
القدمني  عىل  يسري  أْحياًنا  عرًصا))(،  رفح  يف  جنوًبا  آخر  درًسا  ألقى  بأنه  ُأخربت  إن 
مع الشيخ جمدي املرصي من مسجد )أبو العجني( إىل أن يصل إىل بيته بوسط خان 

يونس))(، البًسا حذاءه دون جْوربني))(. 

لقد كان ـ رمحه اهلل ـ يكدح كدًحا ال ُيطيقه أحٌد إال الرجال، ال ينثني، وال تلني 
ًة يف احلركة ال تعرف السأم أو امللل.  له قناة، فقد رزقه اهلل مهَّ

الفرا: »حينام كنت منتسًبا يف جامعِة الليل طلبت من  إبراهيم  يقول األستاذ 
الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ كتاب فقِه املعامالت، فقال يل: احرض إىل منزيل حتى أرشح 

1908/8/18م،  يف  غزة  مواليد  من  مازن.  بأيب  ويكنى  الشوا،  خليل  بن  ظافر  الشيخ/   )((
التوحيد بداًل عنها،  س مجعية  يعترب من املؤسسني جلمعية اإلخوان املسلمني يف غزة، ثم أسَّ
وشغل منصب أمني اجلامعة ـ رئيس اجلمعية ـ، ومل يستمر األمر طوياًل حتى أصدرت اإلدارة 
الدعوة  الكويت وعمل يف  دولة  إىل  بعدها  توجه   ،1958 عام  اجلمعية  بقفل  قراًرا  املرصية 
1967/6/4م، ومكث فيها حتى وفاته يف  واجلمعيات اإلسالمية، وعاد إىل قطاع غزة يف 
الشوا  خليل  ظافر  احلاج/  الفلسطيني:  والتوثيق  التأريخ  مركز  )انظر:  2003/3/28م. 

مقابلت ووثائق، ص 32-30(. 
حوار مع د. يونس األسطل.   )((

ر بـ 35كم.  املسافة بني شامل قطاع غزة وجنوبه ُتَقدَّ  )((
تبلغ املسافة بني مسجد أيب العجني ومنزل الشيخ ـ رمحه اهلل ـ قرابة 7كم.   )((

حوار مع الشيخ/ فؤاد أبو سعيد.   )((
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لك ما تريد، وعندما ذهبت ملنزله كنت أقرأ يف الكتاب أمامه وكان يرشح، وكان عندما 
يغلبه النعاس أقول له: يا شيخ غًدا آتيك، فيقوم ويسري يف الغرفِة ذهاًبا وإياًبا؛ لضياع 
النعاس، وهو يسمع يل ويرشح يل، كلُّ ذلك بدون أي مقابل بل ابتغاء مرضات اهلل«))(. 

»أبو طعيمة«))( ماشًيا عىل قدميه، وكان  ملنطقة  دائاًم  ـ يذهب  اهلل  ـ رمحه  كان 
يشغل وقته أثناء املش بالقراءة واملطالعة؛ حيث كانت كتبه ال تفارق جيبه. 

َقْبل عامني ِمن وفاته ـ رمحه اهلل ـ كانت عند نجله )مهام( سيارة صغرية، فقال 
ل املش  لوالده: أريد أن أوصَلك إىل البلد، أو إىل أيِّ جهٍة تريد، فكان يرفض، وُيَفضِّ

عىل الركوب. 

ل عىل قدميه، ومن  وِمْن طبِعه ـ رمحه اهلل ـ أنه ال يقف النتظار سيارة وإنام يرتجَّ
أقواله: )نمش حتى يرزقنا اهلل بسيارة(. 

ر اهلل عز وجل يل أن أرافق والدي يف زيارة للشيخ/ خالد زكريا ساق اهلل،  وقدَّ
وكان بيته يقع عىل َمْقُرَبٍة من مشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وبعد أن َفرْغنا من الزيارة 
نا عىل أقدامنا حتى وَصْلنَا إىل حمطة َدلُّول للوقود والتي تقع بالقرب من مسجد  رِسْ
صالح الدين األيويب رشق مدينة غزة))(، وكان ـ رمحه اهلل ـ يرغب يف مواصلة املسري؛ 

لوال أين توقَّْفت وقلت له: َتِعْبت وال أستطيع إكامل الطريق))(. 

ا )مدير مكتب العمل بمحافظة خان يونس سابًقا(، أجراها  مقابلة مع األستاذ إبراهيم الفرَّ  )((
معه الباحث: طه أبو طه، بتاريخ 11 صفر 1436هـ، يف مدينة خان يونس. 

منطقة »أبو طعيمة« تقع رشق حمافظة خان يونس، قرابة الط الفاصل بني قطاع غزة واألرايض   )((
املحتلة عام 1948م، وتبعد تلك املنطقة عن منزل شيخنا ـ رمحه اهلل ـ قرابة 10كم. 

املسافة بني املنطقتني املذكورتني تقدر بـ 7 كم.   )((
هذه احلادثة حصلت مع الشيخ/ مهام بن سليم رشاب.   )((
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ة انَطَلْقت بُِصْحبته إىل معسكر املغازي))(؛ لزيارة بعض طلبة العلم،  وذات مرَّ
ُزْرنا يوَمها األخ/ خريس خريس))( ـ رمحه اهلل ـ، واألخ/ شكري الطويل))(،  وقد 
وانتهينا من الزيارتني يف ساعة متأخرة من الليل، وتزامن موعد زيارتنا مع بدء سفر 
ـ  رمحه اهللـ  أن نتوجه  حجاج قطاع غزة للديار احلجازية ألداء فريضة احلج، فَرِغَب إيَلَّ
وتوجيههم؛  إلرشادهم  لالنطالق؛  هناك  احلجيج  ع  يتجمَّ حيُث  غزة  مدينة  إىل  مًعا 
وكان السفر يتم عن طريق أرحيا))( ـ عامن؛ فقلت له: مىض نصف الليل، واحلجاج 
ـ  رمحه اهللـ  عىل الذهاب لغزة، وعندما وصْلنا  منشغلون بلقاء ووداع أهليهم))(. فأرصَّ
ملدخل معسكر املغازي طلب إيلَّ الرجوع للبيت، وقال يل: سأكمل الطريق لوحدي، 
ولكنِّي حينام وجدت منه إرصاًرا وإحلاًحا مل أملك إال الذهاب معه ومرافقته، وتوجهنا 

منطقة املغازي: يطلق عليها خميم أو معسكر يضم بني حاراته وأزقته املئات من البيوت التي   )((
تأوي الالجئني املهجرين، ويقع املخيم رشق املحافظة الوسطى بقطاع غزة. 

وهو أحد التالميذ الذين أوفدهم الشيخ ـ رمحه اهلل ـ للدراسة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة   )((
املنورة، وقد وافته املنية يف وقت سابق. 

وهو أحد الطلبة الذين كانوا يتلقون العلم عىل يد شيخنا ـ رمحه اهلل ـ، وقد حصل عىل درجة   )((
لوزارة  التابعة  اإلسالمية  الدعوة  لكلية  عميًدا  ويعمل  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  الدكتوراه 

األوقاف والشئون الدينية. 
أرحيا: مدينة عربية يف قضاء القدس تقع عىل مسافة 37 كياًل شامل رشقي القدس. كانت أرحيا يف   )((
صدر اإلسالم أهم مدينة زراعية يف غور األردن، وقد أحيطت بمزارع النخيل واملوز وقصب 
السكر.. ويف القرن الثامن عرش امليالدي قلَّ شأنا وأصبحت قرية صغرية فقرية. وهي مدينة 
واألريج.  الرائحة  بمعنى  رسيانية  كلمة  وهي  »رحيا«  اليوم  وتلفظ  املدون.  التاريخ  قبل  مبنيَّة 
وكان يسكنها الكنعانيون، وتعترب أقدم مدينة مسورة يف العامل، وأول مدينة خرهبا قوم موسى 

بقيادة يوشع بن نون. )انظر: حممد رشاب، معجم بلدان فلسطني، ص 111، 112(. 
اكي موسم  وكان من عادة الناس يف تلك األيام أن َيْتَبُعوا احلاج باألهازيج واألناشيد التي حُتَ  )((

احلج. 
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وصلنا  وقد  غزة،  مدينة  يف  والعمرة  واحلج  للسفر  مشتهى  أمني  احلاج/  مكتب  إىل 
الليل، وكان احلجاج يتمعون أمام مكتبه استعداًدا لالنطالق  الثلث األخري من  يف 
النصائح  وُيْسدي  حافلٍة  كلِّ  متن  عىل  يصعد  ـ  اهلل  رمحه  ـ  وأخذ  أرحيا،  مدينة  نحو 
باهلل عز وجل، ومل  ُرهم  وُيَذكِّ األوقات،  اغتنام  اج، وحيثُّهم عىل  للحجَّ والتوجيهات 
يْكتف ـ رمحه  اهلل  ـ بذلك وإنام واصل الطريق مع احلجاج وصحبهم إىل أرحيا؛ حْرًصا 
منه ـ رمحه اهلل ـ عىل أن تكون فريضة احلج كاملة غري منقوصة، وأراد استغالل أكرب 
َقَفَل إىل غزة عىل  الثاين  اليوم  لتعليم احلجاج وإرشادهم، ويف  وقت ممكن استغالله 

نفقته الاصة بعد أن اطمئن عىل احلجاج، وأنم غادروا مجيًعا ومل يبق منهم أحد. 

ولقد وصل به األمر ـ رمحه اهلل ـ أنَّه كان يصعد عىل ظهر احلافلة، ويستلم من 
الناس أمتعتهم وحقائبهم، ويضعها عىل ظهر احلافلة))(. 

ِة الشيِخ ـ رمحه اهلل ـ أكثر من أن حُترَص يف مبحٍث أو  واملواقُف التي ُتربُز ُعلوَّ مهَّ
كتاٍب؛ بل إنَّ دعوَته وما صاحبها من أحداٍث جساٍم، وعلَمه وتعليَمه وما نتج عنهام 
ة كان  بأن علوَّ اهلمَّ ُيؤكد لكل دارٍس لسريته  من إحداِث حركٍة علميٍَّة يف فلسطني، 

َسْمًتا واضًحا فيه. 

األَُب احَلنُون والَجاُر احلكِيم 

املكلف  العبد  حثَّ  قد  احلنيف  ورشَعنا  القويم،  ودينَنا  العظيم،  إسالَمنا  إنَّ 
بالتحيل بمكارم األخالق عند التعامل مع أهل البيت أو األبناء، أو اجلريان. 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ  تعاىل: ﴿  قال 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ث هبا نجل الشيخ؛ الشيخ/ مهام بن سليم رشاب.  احلادثة َرَواها وحدَّ  )((
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ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾ ]النساء: 36[

الطيب،  املثل  رضب  وعماًل؛  قواًل  اإلسالم  متثَّل  ـ  اهلل  رمحه  ـ  الشيخ  وألنَّ 
واألسوة احلسنة يف تعامله مَع أبنائه وجريانه. 

يف  وسَعى  وحنان،  وحبٍّ  وعطٍف  رفٍق  بكلِّ  أبنائه  مع  الشيخ  تعامل  فلقد 
كان  التي  املادية  الصعوبات  رغم  مثاليًّا  أًبا  وكان  مًعا،  واألكاديمي  الديني  تعليمهم 

ُيواِجُهَها قبل أن يبارش عمله يف اجلامعة. 

كان ـ رمحه اهلل ـ آيًة يف التواضع، وخفض اجلناح للصغري والكبري، ولقد كان 
ـ  رمحه اهلل ـ حيبُّ البناَت ُحبًّا مَجًّا، وكان يقول البنته الكبرية )أسامء(: أنِت أغىل أبنائي، 
إىل  الفرحة  وُتدخل  وُتْسِعُدها،  ها  ترُسُّ بأناشيد  هلا  وينشد  ويامزحها،  يالعبها  وكان 
قلبها؛ فضاًل عن أنه كان خيص بناته باإلكرام والعطف، وكان يشدو هلم بأناشيد مجيلة 

ُتظهر عظيَم ُحبِّه وحنانه ألبنائه. 

حقوقها،  وحفظ  مكانتها،  وأعىل  منزلتها،  للمرأة  رفع  اإلسالمي  الديَن  إنَّ 
فأعظم هلا املكانة، وأوفر هلا الكرامة، وجعل هلا االعتبار األسمى، واملقام األعىل. 

ومن هذا املنطلق َحَرَص الشيخ ـ رمحه اهلل ـ يف دعوته إىل اهلل عىل حثِّ الناس 
كالمه  نًا  ُمَضمِّ هبم،  والشفقة  والرمحة  عليهم  والعطف  البنات  حب  يف  وترغيبهم 

بأحاديث وردت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص منها: 

َعْن أَنِس ْبِن مالٍِك قال: قاَل َرسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن عاَل جارَيَتنْيِ َحتَّى َتْبُلغا جاَء 
َيْوَم القيامِة أنا وُهَو وَضمَّ أصابَِعُه())(. 

أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب: الرب والصلة واآلداب، باب: فضل اإلحسان إىل البنات   )((
)ص1055( رقم )2631/149(. من حديث أنس بن مالك. 
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أو  بناٍت  َلُه َثالُث  »َمْن كاَن  َقاَل َرسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  َقاَل:  َعْن أيب َسعيٍد الُْدريِّ 
َثالُث أَخواٍت أو اْبنَتاِن أو أْختاِن فأْحسَن ُصْحَبَتُهنَّ واتََّقى اهلل فيِهنَّ فَلُه اجلَنُّة«))(. 

وكان شديَد العطف والرمحة باألطفال الصغار، حيرُص عىل إسعادهم وإدخال 
الفرح إىل قلوهبم، فتجده حْيِمُلهم عىل ظهره، ويمش هبم عىل أربَعٍة وحَيُْبو هبم يف فناء 
الفرس،  صوت  تشبه  أصوات  ـ  اهلل  رمحه  ـ  عنه  وتصدر  الضيافة،  غرفة  ويف  البيت 

واألطفال ترسم البسمة حُميَّاهم، وهم يف غاية الفرحة والرسور. 

بينه وبني  َحَدَثْت  ـ عن حادثة  الشيخ  تلميذ  ـ  أبو سعيد  الشيخ/ فؤاد  ث  حُيَدِّ
شيخه ـ رمحه اهلل ـ فيقول: 

»زارين يوًما برفقة الشيخ جمدي املرصي حفظه اهلل تعاىل، وكان ولدي )منذر( 
الشيخ فعيل  فأنكر  برفٍق لريجع،  يده  القهوة، فرضبته عىل  فناجني  حيبو ويقرتب من 

هذا، وأشار عيلَّ برتكه، فقلت: يا شيخ! يسكب ما يف الفنجان ويتسخ الفراش؟ 

فقال: وماذا تفعل أمه يف البيت؟ تغسله. 

فقلت: افرض كرسه! 

فقال: وماذا تفعل أنت؟ تشرتي غريه. 

قلت: ربام انجرح! 

قال ـ رمحه اهلل ـ: يتعلم ويعرف أنَّ مثل هذا الفعل يرح فال يعود. 

أخرجه الرتمذي يف سننه: أبواب الرب والصلة، باب: ما جاء يف النفقة عىل البنات واألخوات   )((
)320/4( رقم احلديث )1916(. من حديث أيب سعيد الدري. 

قال الرتمذي: هذا حديث غريب.   
متن  ولكن  رواته،  أحد  وجهالة  الضطرابه  ضعيف،  الدري  سعيد  أيب  عن  إسناده  قلت:   

احلديث صحيح، ففي الباب عن أنس، وعائشة، وابن عباس، وجابر، وغريهم. 



ـ  الفصل األول: سرية عطرة وتاريخ جميد 102 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأيب هو وأمي مل أجد مثله، ال يف العلم وال يف الرتبية وال يف الدعوة وال يف األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر«))(. 

وكان ـ رمحه اهلل ـ حيبُّ جريانه كام حيبُّ أهل بيته، ويدعوهم دائاًم إىل الصالة، 
ويأمرهم باملعروف، وينهاهم عن املنكر. 

ملْ حْيِمْل يف صدره شيًئا، ومل َيْطُرْد يف يوم ِمَن األيام ضيًفا، ومل يشتم خصاًم، ومل 
ْن ظلمه.  َيمنْع حاجًة عن ملهوٍف، وكان ذا قلب طيب يعفو َعمَّ

وقد كانت عالقته مَع أبناء عائلته وعشريته عىل أحسن ما يرام، وحظي بثقتهم 
وحمبتهم، والقى منهم احرتاًما كبرًيا، فأمجعوا أمرهم عليه يف متثيلهم يف كثرٍي ِمَن األمور، 
بوه قاضًيا وحكاًم فيام بينهم؛ حللِّ مشاكلهم،  وارتضوه ُمصلًحا بني املتخاصمني، ونصَّ

وفضِّ نزاعاهتم. 

حتى ولو  بنفسه عازًما عىل مصاحلته  ـ يذهب لصمه  الشيخ ـ رمحه اهلل  كان 
ض لإلساءة من الصم، كام أنه يقدم اإلصالح بني املتخاصمني عىل بعض أموره  تعرَّ

املهمة، فالشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ ليس ابن خان يونس بل ابن قطاع غزة))(.

كام كان الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ يوزع األموال عىل املحتاجني، ويذهب برْفقة 
الشيخ عبد الكريم الكحلوت ـ رمحه اهلل ـ لفضِّ النزاعات واإلصالح بني الناس))(. 

جه فيها، عمل  حينام كانـ  رمحه اهللـ  َيْدرس يف جامعة األزهر الرشيف وبعد خترُّ
1953م، كان عىل  القاهرة يف سنة  ًسا يف مدرسة األمري عمر طوسون بشربا يف  ُمَدرِّ

حوار مع الشيخ/ فؤاد أبو سعيد.   )((
مقابلة مع األستاذ عايش يونس.   )((

مقابلة مع األستاذ/ فؤاد هنية.   )((
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ائه الثالثة يف خان يونس، وكان يتقاسم راتبه الذي ال يزيد  اتصال دائم بوالده وأشقَّ
ا.  عن عرشة جنيهات مرصية تقريًبا، وكان يرسل إليهم نصف راتبه شهريًّ

وبني يدْينا رسالة بخط األستاذ عطية رشاب )شقيق الشيخ( خُياطب فيها الشيخ 
سليم فيقول: »الرجاء أن ترسلوا لنا ما زاد عن حاجتكم«. 

فريّد عليه الشيخ سليم، ويقول له: »بعد التحيَّة، ِمن املؤسف أنَّ يف جوابكم 
عبارة استجداء كان يب أن حتذفها... إن هذه اجلملة ُتقال لَمْن َبِخَل َعنْكم أو مَلْن هو 
جاهٌل بحقوق األهل، ولست واحلمد هلل من هذين الصنفني، فإين أرى وأعلم أن لكم 
ٍة منكم، فأنا يا عزيزي يا أخي لست  عيلَّ حقوًقا البدَّ من أخذها بنفٍس طيِّبٍة منِّي، وبعزَّ
منكًرا حّقكم عيّل حتى ختاطبني بمثل هذه العبارة، وأنا أعلم أنَّه يب عيلَّ أن أدفع لكم 
حقوًقا رْغاًم عن أنفي؛ ألنَّني رجٌل قيَّدت نفيس باإلسالم، وهو يفرض عيلَّ أداء احلق 

إىل أهله، وأوىل باحلقوق ذوي الرحم«. 

فهذه صورة عن أخالق الشيخ ووفائه بحقوق األهل وذوي الرحم، وهذا كان 
من أبرز سامته وصفاته وأخالقه وشيمه التي حتىلَّ هبا. 

* * *





الَمْبَحُث اثلَّالُِث

َعِقيَدتُُه َوَمْنَهُجُه

.
اً

ل وَّ
َ
 اتلَّوِْحيُد أ

لَف.  َعِقيَدُة السَّ
 ُماَربُة األفَْكِر الَهّدامة. 
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امَلْبَحُث الّثالُِث
َعقيَدُتُه وَمنَْهُجُه

ال التَّْوِحيُد َأوَّ

رشف  إْذ  وأجلُّها؛  مكانًة  وأرفُعها  وأفضُلها،  العلوِم  أرشُف  التوحيِد  ِعْلَم  إنَّ 
العلم برشف املعلوم، وال أرشف من توحيد اهلل تعاىل ومعرفة ما يب له من األسامء 
احلسنى والصفات العىل، وإدراك حقوقه تعاىل عىل عباده، وااللتزام بذلك علاًم وعماًل، 
فإن العبد كلام كان هبذا أعرف وله أتبع كان إىل ربه أقرب، وهبذا تنال النجاة والفالح 

والسعادة يف الدنيا واآلخرة))(. 

السالك، ومفتاح  فيه  يقوم  مقام  الرسل، وأول  أول دعوة  التوحيُد  كان  ا  ولمَّ
دعوة الرسل، أْوىل شيخناـ  رمحه اهللـ  علم التوحيد أمهيًَّة بالغًة، وَظَهر ذلك يف تدريسه 

للطالب والطالبات، ومواعظه يف املساجد، ودروسه يف جمالس العائالت. 

َيْروي الشيخ/ أمحد عبد الرازق فيقول: »أذكر يوًما أنه ـ رمحه اهلل ـ ألقى درًسا 
يف التوحيد باملسجد الغريب بمعسكر الشاطئ بمدينة غزة، وكنُت جالًسا أستمع إليه، 
وبعد أن انتهى من درسه أْوَصاين بأن ُأعيد إلقاءه مرة أخرى عىل الناس يف وقٍت الحق؛ 

ألنَّه كان ُيركز عىل هذا العلم ويسعى لنرِشه بني الناس«))(. 

حممد الشايع: آراء ابن حجر اهليثمي االعتقادية، ص8.   )((
مقابلة مع الشيخ/ أمحد عبد الرازق.   )((



ـ  الفصل األول: سرية عطرة وتاريخ جميد 108 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َس مركًزا لتأهيل  وِمْن أمارات اهتاممه ـ رمحه اهلل ـ بعلم التوحيد أنه حني أسَّ
َره من مناهج عىل الطالب علم التوحيد،  الطالب يف مسجد الشهداء))(، كان أول ما قرَّ

ة تدريسه ألحد غريه، ويتوىل تدريَسه بنفِسه.  وكان ال َيِكُل ُمِهمَّ

وعندما بدأ عمله حمارًضا باجلامعة اإلسالمية بغزة اختار تدريس مساق علم 
التوحيد، وألَّف كتابا يف التوحيد َوَوَسَمه بـ»فضل العقيدة اإلسالمية«))(، واعتمدته 
اجلامعة آنذاك ليكون مرِجًعا للطالب، وقد ُطبع هذا الكتاب ُمؤخًرا ضمن سلسلة 

منشورات الشيخ. 

ُمبيِّنًا  اإلسالمية،  العقيدة  لقضايا  ملعاجلته  أمهيته؛  َيَتَبنيَّ  الكتاب  هلذا  والقارئ 
ِرفعة منزلتها عن باقي األفكار املعارصة، بل يوضح َزْيَف الدعوات غري الدينية، وغري 

املبنية عىل عقيدة التوحيد كالشيوعية والرأسامليَّة. 

ُر لبعض مواضيع هذا الكتاب يد أنَّ أسلوَبه أسلوٌب منطقيٌّ حيتاج إىل  واملَتَدبِّ
القارئ املعاين الواردة فيه فإنه سيجد متعة  تؤدة وطمأنينة لفهم معانيه؛ فإذا ما فهم 
األسلوب، وارتياح الفؤاد مع انرشاح الصدر؛ لقوة املعنى واحلجة عند مناقشة بعض 

املسائل. 

وقد َحَرَص الشيخ ـ رمحه اهلل ـ عىل إبراز َشْخِصيَّتِِه وهويته اإلسالمية يف هذا 

َس عام  ُأسِّ مسجد الشهداء: واملعروف سابًقا بمسجد السوق، ويقع يف مدينة خان يونس،   )((
د عام 2011م، ويقع عىل مساحة 1200 مرت مربع، وبناؤه عىل مساحة 800  1976م، وُجدِّ

مرت مربع، وتم افتتاحه يف عام 2014م. 
سنة  رفح  حمافظة  مصبح  بمسجد  الري  أهل  نفقة  عىل  طبعت  األوىل  طبعتان:  للكتاب   )((
1427هـ،  سنة  رفح  بمحافظة  الرشعية  التحكيم  جلنة  بإرشاف  طبعت  والثانية  1414هـ، 

اًل عند احلديث عن مؤلفاته ص173.  وسيأيت بيان ذلك مفصَّ
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ى؛  الكتاب، والتي تأبى االنصهار أو االندماج مع اآلخرين حتت أي ذريعة أو مسمَّ
لإلسالم  للرجوع  ودعا  اهلل،  خال  يشء  وكلُّ  واالشرتاكية  والقومية  الوطنية  فأنكر 

رجعة صادقة صحيحة. 

والرأساملية  والشيوعية  اإلسالم  بني  مقارنة  عقد  عندما  َجليًّا  ذلك  ويظهُر 
واملرأة،  واإلنسان،  والنظام،  واألحكام  العقيدة  حيث  من  مسألة  وعرشين  ستٍّ  يف 
اإلسالم عن غريه  هبا  تميَّز  التي  الفوارق  من  ذلك  والرضيبة.....، وغري  واحلاكم، 

وأثبت جدارته. 

ا َوَصَفه بالكارثة قاصًدا بذلك الطوة التي أقدمت  ر ـ رمحه اهلل ـ ممَّ ُثمَّ إنَُّه حذَّ
عليها إدارة اجلامعة اإلسالمية بغزة قبل حوايل ثالثة عقود ِمْن ختفيض عدد حمارضات 
التوحيد لطلبتها، وذلك يف بياناته التي أصدرها لتصويب مسرية اجلامعة اإلسالمية 

بغزة. 

وهاك طرًفا من أحد بياناته: ).... التوحيد: هو الدعامة األساسية يف الدين، 
وهو حق اهلل الواجب عىل اللق، وهو أعظم أوامر الدين، وأصل األصول كلها، وما 
َيت باسمه »أصول الدين« إال لدمته، والتوسيع يف فهمه؛ ألن منه  فتحت الكلية وُسمِّ
تتفرع األعامل، وهو الذي حيدد وجهة اإلسالم، وهو رس بساطته وقوته، ورحابته، 
ورسعة انتشاره بني ذوي احلجى من اجلن واإلنس، وهو الذي دعت إليه مجيع الرسل، 
وهو السبب األعظم لتفريج كربات الدنيا واآلخرة ودفع عقوبتهام، ومن أعظم فوائده 
عدم اللود يف النار إذا كان يف القلب منه مثقال حبة خردل، وإذا مل يكن موجوًدا يف 

القلب يصبح العمل هباًء منثوًرا())(. 

جزء مقتطع من البيان رقم )1( الذي أصدره الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ للحفاظ عىل   )((
إسالمية اجلامعة؛ ولتصويب مسارها. 
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َلف َعِقيَدُة السَّ

وقد  األربعة.  األئمة  ـ عىل عقيدة سلفيٍَّة خالصٍة، هي عقيدة  اهلل  ـ رمحه  كان 
ارتبط باإلسالم عقيدًة، ورشيعًة، ومنهَج حياٍة. 

فتلقى  سنني؛  عدد  اإلسالمية  جامعتها  يف  املنورة  باملدينة  مدرًسا  عمل  حيث 
أصول العقيدة السلفية لشيخ اإلسالم/ ابن تيمية، واإلمام/ حممد بن عبد الوهاب، 
سوا العقيدة  ورسائل ابن باز الذي كان رئيًسا للجامعة يف تلك احلقبة، وغريهم ممن درَّ

الطحاوية والواسطية، أو فتح املجيد ورشحه تيسري العزيز احلميد))(. 

د العرص يف فلسطني وليس يف قطاع غزة فحسب،  ُيعترب الشيخ ـ رمحه اهلل ـ جُمَدِّ
حيث تبنَّى عقيدًة حنيفيًَّة سمحًة، وأخذ بنرش تعاليم الدين اإلسالمي يف ربوع فلسطني 
ها ترك ما خيالف  عامة، وغرس العقيدة الصحيحة يف نفوس أبناء شعبه، والتي من أمهِّ
قدر  عىل  وجل  عز  اهلل  أمر  بام  وااللتزام  واملحدثات،  البدع  عن  واالبتعاد  اهلل،  رشع 

االستطاعة))(. 

يقول العالمة الشيخ/ سعد احلصني: ـ رمحه اهلل ـ »ومع أين ال أتذكر أين قابلت 
الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ وال هاتفته، فقد عرفت عن الشيخ )ِمْن تعاُوين مع 

َها ومنها غزة«))( َلِفيِّنَي يِف فِلسطنَي ُكلِّ تالميذه( أنه بال منافس: َشْيُخ السَّ

العقيدة  وينرش  س  ُيَدرِّ الذي  مرص  بأزهر  العلم  ى  تلقَّ قد  شيَخنا  أنَّ  ومع 

حوار مع د. يونس األسطل.   )((
مقابلة مع د. سامي أبو عرجة.   )((

الناجي  الباحث: حممد  معه  أجراها  ـ،  اهلل  ـ رمحه  الشيخ: سعد احلصني  مكاتبة مع فضيلة   )((
بتاريخ 2/ رجب/ 1435هـ، عن طريق املراسلة بالربيد اإللكرتوين. 
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األشعرية إال أنه مل يتأثَّر هبا، وآثر التمسك بعقيدة السلف يف األسامء والصفات، بل 
إنَّه كان يدعو هلا. 

عقيدة  نرش  عىل  حرصه  ـ؛  اهلل  رمحه  ـ  الشيخ  عقيدة  وَنَقاء  َصَفاء  ُيْظِهُر  ا  وممَّ
السلف، ونبذ ما سواها من عقائد وأفكار ختالف الكتاب والسنة. 

وهذه رسالٌة أرسل هبا شيخنا ـ رمحه اهلل ـ إىل وكيل اجلامع األزهر َيُحثُُّه فيها 
عىل إيقاف أحد علامء األزهر عن التدريس؛ لَِطْعنِِه يف العلامء، وفساد عقيدته حيث 

جاء فيها: 

الرشيف  األزهر  يف  التدريس  عىل  األزهر...  علامء  من  عاملٌ  درج  لقد   ....(
الناس يف  إىل تشكيك  يدعو  أنَّه  َوِوْزُره عىل  بل  العرص، وال يقف خطؤه  بعد صالة 
الَوحدانية، وخصوًصا العامة؛ حيث يقوم بإثارة مشاكل التوحيد املتشابكة، واملتشاهبة 
يف القرآن الكريم، ثم ال يرىض عن مذهب السلف الصالح يف التفويض، ويطعن يف 
قول اإلمام مالك: »االستواء معلوم، والكيف جمهول، والسؤال عنه بدعة«، ويعمد 
إىل َسبِّ َمْن يقول هبذه األفكار. فمثاًل يقول عىل عاملٍ جليٍل هو الشيخ حامد الفقي 
نَا أن يكون هذا االهتام  )اجلاحد الشقي(، ويتهمه بالتجسيم، واإلحلاد، والكفر، وال هَيُمُّ
صحيًحا أو غري صحيح، ولكن األََهمَّ هو أن تكون هذه األلفاظ، وهذه املشاكل مثار 

درس علم، مع أن هناك ما هو أهم من ذلك بكثري. 

وكلام حاول أحد احلارضين سؤاله يف موضوع عادي من أمور الدين الكثرية 
ا ال يمكن أن ُيْقَبَل من رجل الشارع، فضاًل عن عاملٍ، ويقول له بعد ِسَباٍب  َردَّ عليه ردًّ
التوحيد،  يف  احلديث  عن  تبعدين  أن  وتريد  الشقي،  اجلاحد  أنصاِر  ِمْن  إنَّك  َطِويٍل 

ويتطاول عىل أعضاء هيئة كبار العلامء بِِسَباٍب شنيع يربأ اللسان عن ذكره... 
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إىل  االلتجاء  بدون  واهتامهم  الناس؟!!  عىل  بالتدليس  العامل  هلذا  ُيباح  كيف 
احلجج واملنطق، وحتى إذا كان يمكنه أن يادل عىل أساس من املنطق واحلجة، فام بال 
العامةـ  وهم حمدودو الفهم قصريو النظرـ  يتحملون هذه املشاكل التي ما كان أغناهم 
عنها، وما أبعدهم عن التفكري فيها؛ مما يؤدي قطًعا إىل شك يف نفوسهم، وإىل جدال 
فيام ال ينفعهم هم، َفْضاًل عن ضياع الوقت، وفقدهم للثقة يف األزهر الرشيف وعلامئه 

عىل اإلطالق، وُكلُّ ذلك يف َدْرٍس َعام...

نرجو أن تتفضلوا فتأمروا بمنع هذا الدرس، مع تعيني عامل آخر للتدريس حمله 
حتى تكونوا بذلك قد رفعتم عن األزهر وعلامئه تلك الوصمة من العار...())(.

ًسا يف معهد فلسطني الديني األزهر بغزة ُأْسنَِد إليه  وحينام ُعنيِّ ـ رمحه اهلل ـ ُمَدرِّ
ة يف توحيد  تدريس مادة التوحيد، وكان الطالُب يف املعهد َيْدُرسون العقيدة األشعريَّ
س  األسامء والصفات وْفق املنهج الدرايس املقرر عليهم؛ إال أنه ـ رمحه اهلل ـ كان يدرِّ
الطالب عقيدة أهل السنة واجلامعة، ويغرس فيهم العقيدة الصحيحة التي سار عليها 

سلفنا الصالح ريض اهلل عنهم. 

وكان إذا مرَّ يف املقرر الدرايس بمسألة خُيَالُِف األشاعرة فيها ُمْعتقد أهل السنة 
قوله  م  وُيَدعِّ ذلك  السلف يف  ح عقيدة  والسنة، ورجَّ الكتاب  إىل  األمر  ردَّ  واجلامعة 

باآليات واألحاديث الواردة يف هذا الباب، ويف الوقت نفِسه ُيْبطِل قول اآلخرين. 

وكان منهجه يف أسامء اهلل وصفاته: إثبات ما أثبته اهلل لنفسه أو أثبته له رسوله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وتنزيه اهلل ـ عز وجل ـ عن كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، من غري 

تأويٍل أو حتريٍف أو تعطيٍل أو تكييف. 

نصوٌص منقولٌة من رسالٍة أرسلها شيخنا ـ رمحه اهلل ـ لوكيل اجلامع األزهر.   )((
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سـ  رمحه اهللـ  طالَب السنة الرابعة يف معهد األزهر  يقول الشيخ مهام رّشاب: »َدرَّ
ة والرشعية؛  بغزة مادة الفلسفة واملنطق، وكان منهج هذه املادة َيُعجُّ باملخالفات الَعَقِديَّ
ُبْطالن وانحرافات  ديننا وُيْظِهُر  تعاليم  يقوم بحذف كل ما خيالف  ـ  ـ رمحه اهلل  فكان 

املالحدة كأفالطون وأرسطو وغريهم، وُيْلقي عىل الطالب ما وافق الكتاب والسنة. 

إليه  وَأْوَعَزْت  التدريس،  يف  سليم  الشيخ  طريقة  املعهد  إدارة  عارَضْت  وقد 
ُيْذِعْن لتلك  رضورة االلتزام باملقرر الدرايس وعدم احلَْيد عنه، ولكنَّه ـ رمحه اهلل ـ ملْ 
هت  فوجَّ والسنة،  الكتاب  ضوء  عىل  وتقويمه  املنهج  تصويب  عىل  وأرَصَّ  األوامر، 
اإلدارة له إنذاًرا بالفصِل من التدريس إذا استمرَّ يف ذلك، لكنَّه مل يأبه لتلك اإلنذارات، 

ومل ُيْلِق بااًل لذلك«))(. 

: »استرشته يف رسالتي املاجستري،  يقول الشيخ أ. د جابر السمرييـ  حفظه اهللـ 
ر اهلل أن أكتب فيام اختاره وهو: )الصفات الربية بني املثبتني واملؤولني(، وهذا هو  وقدَّ
عنوان الرسالة، وقد أنيتها يف عام 1988م، وأهديتها له، وهذا مثبت يف الرسالة«))(. 

ُمحاَربُة األْفكاِر اهَلّدامِة

كيَّات •	حُمارَبُتُه لِلرِشْ

كان الشيخـ  رمحه اهللـ  يتمتع بعقيدٍة سليمٍة، وإيامن قوي ال يتزعزع، وليس أدل 
ا منيعا يف وجه البدع والزيغ  ِكيَّة، ووقوفه سدًّ عىل ذلك من قيامه بمحاربة األمور الرِشْ
حممد  بالشيخ/  كثرًيا  متأثرة  علومه  وكانت  بزمانه،  عامًلا  الشيخ  وكان  واالنحراف، 

هذا الكالم منسوب لقائله، وأدىل به للباحث حممد الناجي يف لقاء سابق معه.  )((
مقابلة مع أ. د. جابر السمريي )تلميذ الشيخ، واملحارض بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة   )((
1434هـ  23 ذي احلجة  الناجي، بتاريخ  باجلامعة اإلسالمية بغزة( أجراها الباحث: حممد 

بمكتبه يف اجلامعة. 
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ًة يف حماربة البدع، وكان ـ رمحه اهلل ـ صاحب علم غزيٍر يف  ابن عبد الوهاب، وخاصَّ
َر َقْدًرا كبرًيا من دعوته وعلمه جلانٍب واحد وهو حماربة  أمور الدين والدنيا، ولقد َسخَّ
الرشكيات والبدع، وقد كان للشيخ ـ رمحه اهلل ـ أعداء ممن ال يرون منهج اإلسالم 
ة أنَّ قطاع غزة كان َيُعجُّ باألفكار اهلدامة املتنوعة، وعىل رأسها الشيوعيَّة  ، وخاصَّ حالًّ

والعلامنيَّة))(. 

يقول الشيخ/ سعد احلصني ـ رمحه اهلل ـ: »لقد نَفَع اهلل بشفاعته لعدٍد كبرٍي ِمْن 
التجديد والتوحيد  النبوية من دولة  املدينة  َفُقبُِلوا يف اجلامعة اإلسالمية يف  أبناِء غزة 
، وخليفته يف املدينة الشيخ عبد املحسن  والسنة يف عهد اإلمام الشيخ ابن بازـ  رمحه اهللـ 
اِن للشيخ سليم َطَلًبا؛ ملا يعرفاِن عنه  العبادـ  ختم اهلل لنا وله باجلنةـ  وكان االثنان ال َيُردَّ

ٍة عظيمٍة لنرش التوحيد والسنة ومكافحة الرشك وما دونه من البدع«))(.  ِمْن مِهَّ

كانـ  رمحه اهللـ  حُيارب البدع واملنكرات واملآثم كزيارة القبور، وتوزيع السجائر 
يف رُسادق العزاء، ويدعو الناس للَتَحلُِّل من تلك العادات املخالفة لرشع   اهلل ـ عز 
وجل ـ كخميس امليت وأربعني امليت، وعيد امليت، وطعام اليوم الثالث، وختصيص 
قراءة القرآن الكريم يف بيوت العزاء عرب مكربات الصوت؛ ملا ينطوي عليه من خمالفات 

رشعية. 

وقد ظهرت يف زمنه بعض املظاهر الرشِكيَّة، واملخالفات الرشعيَّة كزيارة األرضحة 
باألموات،  والتوسل  القبور،  حول  والطواف  الرضاء،  واأللبسة  الزيت  وتقديم 
واالستعانة واالستغاثة هبم، والتربك بام يسمى بـ )األولياء(، وطلب الرزق والولد منهم 

من دون اهلل. 

حوار مكتوب مع الشيخ/ حسام النربيص، أجراه الباحث: بالل عابدين.   )((
مكاتبة مع الشيخ/ سعد احلصني ـ رمحه اهلل ـ.   )((
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وعندما قدم إىل غزة عائًدا من بالد احلجاز أواسط الستينيات من القرن العرشين 
وجد الناس يزورون املقابر كل يوم مخيس، ويلسون عند قبور أمواهتم، وتبدأ النسوة 
بالنياحة وشق اجليوب، ولطم الدود. فكانـ  رمحه اهللـ  يذهب إىل املقربة يف هذا اليوم 
رهم بقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »َلَعَن اهللُ َزّواراِت الُقُبوِر«))(، وال يربح  وَيِعُظ الناس وُيَذكِّ

مكانه حتى يغادر اجلميع املقربة. 

ال الناس رجاهلم ونساؤهم يف األسبوع األخري  كام انترش يف عرصه ذهاب ُجهَّ
من شهر رمضان للمقابر، وتثبيت خيامهم، واملكث يف املقربة واملبيت هبا، ويقضون 
ليلهم ونارهم بالبكاء والعويل وما ال ُيفيد، ويبقون عىل ذلك طيلة األسبوع، ويشتد 
عملهم يف ذلك ليلة العيد. فكان ـ رمحه اهلل ـ يذهب ناصًحا أمينًا واعًظا ُمبيِّنًا احلكم 

الرشعي لذلك، وكان ال ُيغادر املكان حتى يطمئن ملغادرة اجلميع املقربة. 

ُص جانًبا من خطبة العيد حلثِّ الناس عىل زيارة األرحام  وكانـ  رمحه اهللـ  خُيَصِّ
األحياء، وإدخال البهجة والرسور عىل قلوهبم، وُيشدد يف خطبته عىل أن العيد لألحياء 
وليس لألموات. يف ردٍّ منه عىل ما كان يفعله بعض الناس من الذهاب بعد صالة العيد 

لزيارة املقابر واإلقامة عندها. 

ى يف عهِد والدي ـ رمحه اهلل ـ جتصيص القبور،  يقول الشيخ مهام رّشاب: »تفشَّ
والبناء عليها، فكان ينهى عن ذلك، وبلغ به األمر أن دعا الشباب الذين التفوا حوله من 
أهل السنة هلدم تلك األرضحة، وقد نجح ـ رمحه اهلل ـ مع إخوانه يف هدم كثري من تلك 

أخرجه هبذا اللفظ أبو داود الطياليس يف مسنده )113/4( رقم احلديث )2478(، وأبو يعىل   )((
املوصيل يف مسنده )314/10( رقم احلديث )5908(، والبيهقي يف السنن الكربى )78/4(. 
من حديث أيب هريرة. وجاء يف مواضع أخرى من كتب السنة عن أيب هريرة، بلفظ )زائرات 

القبور(. وجاء بألفاظ أخرى عن عدد من الصحابة. واحلديث صحيح بمجموع طرقه. 
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األرضحة يف حمافظة خان يونس، ووصل به األمر أن قام برفقة بعض شباب أهل السنة 
هبدم قرب السيد هاشم بن عبد مناف))(، والذي كانت تدور حوله الرشكيَّات التي انترشت 

يف تلك الفرتة من توسل غري مرشوع، واستعانة واستغاثة به من دون اهلل... إلخ))(.

وليس بخاٍف عىل أحٍد أنَّ يف عمله ـ رمحه اهلل ـ إزالٌة للمنكر، وَقْمٌع للبدعة، 
َص اْلَقرْبُ وأْن يْقعد  وغلٌق لباب الرش، وإناء للمفسدة؛ فقد َنَى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَصَّ

َعَليِه وأْن ُيْبنَى َعَلْيِه))(. 

وقد َأْثَمَرْت دعوة الشيخ وآتت أكلها؛ فال تكاد جتد يف يومنا هذا تلك املظاهر، 
الشيخ  يد  ْوا عىل  تربَّ الذين  والدعاة  منها،  اليسري  النزر  إال  يتبقَّ  ومل  فاندثر معظمها، 

ى من تلك البدع واملنكرات.  ونلوا من علمه ماضون يف نفس الطريق ملحاربة ما تبقَّ

البدعة،  بمحاربة  الشيخ  يتميز  »كان  الرازق:  عبد  القادر  عبد  األستاذ  يقول 
واتباع السنِة ويأمر باتباعها يف كل يشء، وأول لقاء مجعني بالشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ 
حينام كنت مدرًسا بمدرسة أمحد عبد العزيز وكنت يوَمها حديث عهٍد بزواج وألبس 
دبلة))( من ذهب، فقال يل ـ رمحه اهلل ـ هذه حرام رشًعا وال جتوز، فرَفْعُتَها من يدي 
من تلك اللحظة ولألبد، وقد جاء ذات يوم إىل مسجد العودة بمحافظة رفح فوجد 

قرب جد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )هاشم بن عبد مناف( موجود منذ القدم يف مسجد أثري قديم حيمل   )((
اسمه، ويطلق عليه مسجد السيد هاشم، وسط مدينة غزة. 

هذا القصة رواها الشيخ مهام شّراب للباحث: حممد الناجي.  )((
ِصيِص اْلَقرْبِ َواْلبِنَاِء َعَلْيِه  أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب: اجلنائز، باب: َباُب النَّْهِي َعْن جَتْ  )((

)ص965( رقم احلديث )970/94(. من حديث جابر بن عبد اهلل. 
ة ونحومها،  هب أو الفضَّ ُدْبلة: هي َحلقٌة معدنيَّة من غرِي َفصٍّ ُتوَضُع يف اإلصبع، تكون من الذَّ  )((
وُدْبلة الُطوبة: احللقة الذهبيَّة أو الفضيَّة التي يلبسها الاطُب وخطيبُته يف إصبع اليد اليمنى 
لإلعالن عن خطبتهام وجتمع عىل ُدُبالت وُدْبالت وُدَبل: )انظر: أمحد خمتار عمر: معجم اللغة 

العربية املعارصة، 660/1، 722(. 
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قها، وقد اعرتض عليه أحد  أوراًقا وصوًرا معلقة عىل أحد جدرانه من الداخل، فمزَّ
م النصيحة للجميع بام فيهم مجاعة الدعوة  ال، وكان الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ ُيَقدِّ اجلهَّ
والتبليغ؛ حيث كان يدعوهم لاللتزام يف بيوهتم ليلة اجلمعة))( وحيثهم عىل االهتامم 

ِهم ومن َيُلوَنم«))(.  بُِأرَسِ

الزفاف؛  األفراح وحفالت  الرشعية يف  املحاذير  ـ حيذر من  اهلل  ـ رمحه  وكان 
كاالختالط والتربج والسفور والغناء واملجون. 

وبوجٍه عام فإنَّ أي بدعة كان يرى فيها شيُخنا ـ رمحه اهلل ـ خمالفة للسنة كان 
حيارهبا))(. 

ومما يدلُّ عىل سعة أفقه وبالغ حكمته ـ رمحه اهلل ـ أنه كان ينكر عىل الناس تلك 
رة، ويدخل  البدع، وَيْشَفُع قوله بالدليل املستقى من القرآن الكريم والسنة النبوية املطهَّ

ة.  َ عىل الناس بطريقة مرغبة حمببة ُمَبرشِّ

بة حتى ال يعزف الناس عنه، فكان  بل إنَّه كان حياول إياد البدائل املناسبة واملرغِّ
يستبدل بغناء األفراح املاجن األهازيج والقصائد، واألناشيد الدينية امُلْلَتِزمة. 

زفايف  »أحيا حفل  الشيخ مهام رّشاب:  يقول  بيته؛ حيُث  وأهل  بنفسه  بدأ  وقد 
أحد  قام  أن  وَحَدَث  وأخالقه،  بسريته  ر  وُتذكِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  تتحدث  التي  باألناشيد 

اعتادت مجاعة الدعوة والتبليغ يف بالدنا ختصيص ليلة اجلمعة باالعتكاف والتجمع يف مركز   )((
رئيس هلم. 

وخمتار  وواعظ،  وخطيب  العودة،  مسجد  )إمام  الرازق  عبد  القادر  عبد  األستاذ  مع  مقابلٌة   )((
بتاريخ  أبو طه  الباحث طه  العشائر(، أجراها  قرية زرنوقة، وعضو جلنة اإلصالح وشؤون 

10صفر 1436هـ، يف منزله بمدينة رفح. 
مقابلة مع الشيخ/ حسن اللحام.   )((
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امُلْغِرِضني بتسجيل تلك احلادثة يف رشيط )كاسيت( وإيصاهلا للشيخ ابن بازـ  رمحه  اهلل  ـ، 
وقال له: إن الشيخ سليم رشاب يقيم البدع، وُيْحيي ذكرى املولد النبوي!. َفاَم كان من 

سامحة الشيخ ابن باز إال أن راجع الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ واستوضح منه األمر. 

فأجابه الشيخ سليم: أعلم بأنَّ ختصيص يوم مولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص باالحتفال بدعة 
ر الناس بسرية  منكرة، وأنا أحارب تلك البدع املحدثة، وما حصل أنني أردت أن ُأَذكِّ
أثره والسري  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأخالقه، ومعجزاته، وإرهاصات ميالده، وأدعوهم القتفاء 

عىل نجه يف يوم زفاف ابني )مُهام(. 

ُه الشيخ ابن باز ـ رمحه اهلل ـ عىل فعِله، وقال له: »زادك اهلل حرًصا«.  فأقرَّ

امللتزم  الديني  النشيد  املاجن  الفاحش  بالغناء  ـ  اهلل  رمحه  ـ  استبدل  وبذلك 
املنضبط بأحكام الرشع. 

وقد شاع يف زمنِه ما ُيطلق عليه )األفراح اإلسالميَّة( التي يتخللها املرسحيات 
والتمثيليات التي ال ختلو من خمالفة رشعية وخاصة متثيل الرجل لدور املرأة؛ فنصح 
القائمني عليها بالكفِّ عن ذلك، وقام بطباعة وتصوير ألفي نسخة من كتاب )إقامة 
عها عىل الناس  الدليل عىل حرمة التمثيل( للحافظ أيب الفيض أمحد بن الصديق، ووزَّ
وطلبة العلم جمَّاًنا؛ إلقامة احلجة عىل من ابتدعوا بدعة التمثيل يف األفراح، وخالفوا 

سنة الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص«))(. 

• حُماَرَبُتُه لِلَتَشيُِّع

ًة؛  الشيخ، وأْوالَها شيُخنا عنايًة خاصَّ باهتامم  التي حظيت  املواضيع  ِمْن أهمِّ 
هبذا  العناية  شديد  كان  فلقد  الشيعي؛  والفكر  والباطنية،  الرافضة  حماربة  موضوع 
التي يقوم عليها  الرافضة لإلسالم، واقًفا عىل األصول  ُمَتَتبًِّعا ملراحل كيد  املوضوع 

هذا الكالم منسوٌب للشيخ مهام شّراب وحتّدث به للباحث: حممد الناجي.  )((
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باطلهم، ُمْدرًكا خطرهم العظيم عىل اإلسالم يف املايض واحلارض، ودورهم الكبري يف 
حتريف العقيدة اإلسالميَّة، وتشويه التاريخ اإلسالمي املرشق الناصع. 

كام حَرص ـ رمحه اهلل ـ عىل قراءة العديد من املراجع واملصادر التي يقوم عليها 
الفكر  هذا  وانحراف  فساد  يكشف  أن  واطالعه  بعْلِمه،  واستطاع  الشيعي،  الفكر 
الضال، وكثرًيا ما بنيَّ للناس ضالالت الرافضة من خالل كتبهم، ونعتقد بأن الشيخ 
ومواجهته  يه  تصدِّ يف  كفائيًّا  فرًضا  الناس  عن  وأسقط  بالعزيمة،  أخذ  ـ  اهلل  رمحه  ـ 
احلمالت،  لتلك  احلقيقية  الدوافع  عىل  وقوفه  ويف  اإلسالم،  عىل  الرافضة  حلمالت 

وإحاطته بمراحل رسيان رسطان هذه الفرق الضالة، وسمومها يف عقيدة املسلمني. 

لقد برز يف حياته أناٌس انخدعوا بالثورة اإليرانيَّة، وتأثَّروا هبا؛ فعقدوا املهرجانات 
دة لتلك الثورة املزعومة؛ فكان ـ رمحه اهلل ـ من أشدِّ املدافعني  والندوات املنارصة واملؤيِّ
عن عقيدة أهل السنة واجلامعة؛ فانربى للدفاع عنها، والتحذير من تلك الفئة املخدوعة، 
وكان يذهب إىل املساجد واألماكن التي يغلب وجودهم فيها ليحاججهم ويناظرهم؛ 
قاطع  واجلامعة  السنة  أهل  ملعتقد  خمالفة  فيه  أمًرا  سمع  وإذا  إليهم  ويستمع  فيجلس 

ًدا قوله بالدليل.  املتحدث وأبان خطأه، وبنيَّ له وللسامعني الصواب معضِّ

وقد تعرض ـ رمحه اهلل ـ يف سبيل ذلك لألذى؛ إال أنَّ ذلك مل ُيْثنِه من مواصلة 
طريقه ودعوته، بل إنه يف بعض األحيان كان يدعو أولئك النفر إىل منزله ويبدأ معهم 
الوقت  يصل  وأحياًنا  الليل،  منتصف  عند  فتنتهي  العرص  صالة  بعد  من  املناظرات 

للفجر. فكان ـ بحق ـ أول من توىل حماربة املّد الشيعي يف قطاع غزة. 

وفنَّدَها،  َدَحَضَها  ثم  بالثورة  املنادين  ُشَبه  فيها  ذكر  فريدًة  نفيسًة  رسالًة  ألَّف 
وردَّ عليها بشكل علميٍّ وموضوعي. َوُتْعَترُب هِذِه الرسالُة َنَتاَج ُمناظراٍت وِحَواراٍت 
وأخُذوا  اإليَرانيِة  بالثورِة  ُروا  َتَأثَّ الذيَن  نَي  يِّ الّغزِّ َبْعِض  َمع  الشْيُخ  َخاَضَها  وَجْلساٍت 
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اإليَرانيَِّة  الثورِة  قَياِم  بعَد  الرسالة  هذه  ُكتَِبْت  وقد  نَي،  يِّ الغزِّ أوساط  بني  هلا  ُجوَن  ُيَروِّ
نا نعيُش يف زمٍن يشبُه إىِل حدٍّ كبري َذلَِك  بعامني تقريًبا!، لِكنَّها صاحلة لَِزَمانِنَا خاصًة أنَّ

 . الزَمن الِذي َعاَش فِيِه شيخنا الصادع باحلقِّ

وأظهر  اإليرانية  الثورة  زيف  كشف  أْن  الرسالة  هذه  يف  قلمه  سطََّر  ممَّا  وكان 
ِعَواَرها، وَجىلَّ أمام األعني ِخَداعها؛ فَبنيَّ أنَّ حكومتها ليست إسالميَّة وال ِشيِعيًَّة ال 
جني للثورة حتكمهم أهواؤهم  إىل هؤالء وال إىل هؤالء. وأوضح فيها أنَّ املنادين واملروِّ
َرـ  رمحه اهللـ  بأنَّ اختاذ تلك الثورة وسيلة للوصول للحكم اإلسالمي  ومصاحلهم. وقرَّ

طْعٌن يف الدين بعدم كاملِه. 

املذكورة  ـ  العلميَّة  الرسالة  بتلك  يرسل  »كان  اللحام:  حسن  الشيخ/  يقول 
هناك  إىل  الذاهبني  تالمذته  مع  السعودية  العربية  اململكة  ملشايخ وعلامء  ـ  األعىل  يف 
لغرض الدراسة، وقد محََّلني ـ رمحه اهلل ـ عدًدا منها؛ لتسليمها لرئيس جامعة أم القرى 

واملحارضين فيها، وبعض ُصنَّاع القرار«))(. 

َكاَم قام الشيخ ـ رمحه اهلل ـ بتوزيع رسالة بعنوان »موقف الميني من الشيعة 
والتشيع«، وقد أجرى عليها بعض اإلضافات والتعليقات. 

• حُمَاَرَبُتُه لِلتَّْغِريب))(

لقد كان شيُخنا أبو اهلامم ـ رمحه اهلل ـ يطرح الفكر اإلسالمي األصيل املستنبط 
من الكتاب والسنة، وما أمجع عليه سلف األمة، وينربي مفنًِّدا كل املقوالت والدعاوى 

الباطلة التي يرددها َببََّغاوات الغرب وعمالؤه، وتالمذة املسترشقني. 

مقابلة مع الشيخ/ حسن اللحام.   )((
وانتقاص  وثقافته،  اإلسالم  مبادئ  وتشويه  اإلسالمي  التاريخ  حتريف  عىل  التغريب  يقوم   )((
الدور الذي قامت به احلضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي بقصد إياد شعور بالنقص يف =
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فهو  وسوءاهتا،  وعوراهتا  الغرب  حضارة  عىل  واسٍع  اطالع  عىل  كان  كام 
ص الداء ويصف الدواء، فأمراض املجتمع اإلسالمي عالجها  كالطبيب الذي يشخِّ

هو التمسك باإلسالم احلق وليس سواه. 

القوية وقد جتىلَّ ذلك عندما كانت فكرة  بالشخصية  ـ  اهلل  ـ رمحه  الشيخ  متيَّز 
إنشاء اجلامعة اإلسالمية، وكان ُيَراد هلا أن تكون خمتلطة بني الذكور واإلناث؛ فقد كان 
ٌف حيث تصدى لكلِّ من كان يدعو لذلك؛ حياوره ويناقشه، ثم وقف  له موقٌف ُمرَشِّ

صنديًدا يف وجه تلك املحاوالت ال خيشى يف اهلل لومة الئم))(. 

جهوده يف الدفاع عن اللغة العربية:

ُيَعدُّ ـ رمحه اهلل ـ من أكثر املدافعني عن اللغة العربية ـ لغة الضاد ـ؛ مَلا كان يرى 
َا لغة القرآن الكريم، وبأنَّ التمسك هبا والدفاع عنها واجب، وقد جتىلَّ ذلك يف  من أنَّ
التي تدور يف اجلامعة  لبيان موقفه من األحداث  التي كان يصدرها  بياناته ورسائله 
اإلسالمية، ومن بني تلك األحداث بعض املحاوالت الرامية لتقويض اللغة العربية 

بشكل متعمد أو عفوي. 

والسنة  الكريم  القرآن  لغة  الضاد،  لغة  يا  »مسكينة  ـ:  اهلل  رمحه  ـ  أقواله  ومن 
أجهد  لقد  ذلك،  يف  غرابة  وال  أبناؤك،  حتى  عليك  الناس  تواطأ  املرشفة،  النبوية 
الغاية، واحلمد هلل قد  أعوان املستعمرين أنفسهم سنني طويلة حتى وصلوا إىل هذه 
الرشعية  العلوم  إىل  ترمز  فيها  اهلل  بارك  جامعتنا  فهذه  تعاون،  أصدق  معهم  تعاونَّا 

نفوس املسلمني والرشقيني عامة، ليحقق قبول ذهنية الغرب والضوع هلا، ويغرس مبادئ   =
اخلامس  املجلد  واملناهج  العلوم  مقدمات  اجلندي:  أنور  )انظر:  املسلمني.  نفوس  يف  غريبة 

التبشري واالسترشاق والدعوات اهلدامة، ص68(. 
مقابلة مع أ. د. زكريا الزمييل )أستاذ التفسري وعلوم القرآن، وأحد تالمذة الشيخ( أجراها   )((

معه الباحث: بالل عابدين، بتاريخ 27 صفر 1422هـ. 
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واملواد املختلفة يف اجلامعة برموز انكليزية بخط التيني، وكأن العربية ضاقت بلغتها 
وعلومها وخطها ذرًعا، فلجأت جامعتنا بغزة إىل لغٍة أجنبيٍَّة عنَّا...... أليس يف فرض 
املصطلحات اإلنجليزية وسيلة إلبعاد املسلمني عن مصادر الرشيعة اإلسالمية وهي 
للرتاث  وضياع  للفصحى،  وحماربة  وخطِّه،  الكافر  للغة  وترويج  والسنة؟،  القرآن 
اإلسالمي يف خمتلف علومه كام فعل مصطفى كامل يف تركيا.. أليس يف إلزام املوظفني 
بالكتابة باملصطلحات األجنبية والط األجنبي لون ينيس املسلم لغته األساسية لينشأ 
جيل بلغة املستعمرين الكافرين؟.. أليس يف هذا إشعار للمسلمني الناشئني بأنَّ لغة 
الركب، وشكٌّ يف صالِحيَّتِها، ودليل عىل عجزها، وهنا  القرآن عاجزة عن مسايرة 
أتساءل: هل أدخلت أوروبا لغة القرآن وخطه يف )أجهزهتم احلاسبة(؟! أم أننا ارتضينا 

ألنفسنا التبعيَّة واإلمعيَّة دائاًم؟!«))(.

 َ يقول الشيخ/ حممود احلسن ـ الشهري باملشهدي ـ: »ُزْرُته يف مرضه الذي ُتُويفِّ
الكريم  عبد  الشيخ/  والدي  بصحبة  يونس  بخان  نارص  مشفى  يف  ـ  اهلل  رمحه  ـ  فيه 
َغِة اإلنجليزية،  لِلُّ ٌس  ُمَدرِّ املشهدي))( ـ رمحه اهلل ـ، وكان معنا أخي وخايل وكالمها 
َفَسَأَل ُكالًّ ِمنَّا عن ختصصه، فأجاب االثنان: اللغة اإلنجليزية، وسألني وكنُت ِحينَِئذ 
َأْدُرُس يف معهد املعلمني شعبة اللغة العربية َفرُسَّ كثرًيا حينام أخربته، َوَدَعا لنا بخرٍي«. 

التأسيس  ت هبا اجلامعة اإلسالميَّة بغزة ـ يف مرحلة  التي مرَّ وإبان األحداث 
بعث  األصيل  اإلسالمي  منهجها  اجلامعة عن  حِلَْرِف  ِمْن حماوالت حثيثة  ـ  والنشأة 
 ....« فيها:  جاء  ـ  باإلنابة  اجلامعة  لرئيس  برسالٍة  ـ  اهلل  رمحه  ـ  رشاب  سليم  الشيخ 

املحاوالت  بعض  عىل  ا  الشيخ ـ رمحه اهلل ـ ردًّ أصدره  الذي  الرابع  البيان  من  مقتطف  جزء   )((
الرامية حلرف اجلامعة اإلسالمية عن مسارها اإلسالمي. 

سيأيت التعريف به يف الفصل الثاين من هذا الكتاب ـ إن شاء اهلل ـ ص146.   )((



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  123 املبحث الثالث: عقيدته ومنهجه 

واحلاصل أن إلغاء اللغة العربية وتعطيل الطالب يوم السبت حتى حيرموا من اللغة 
التاريخ  جذور  يقتلع  بذلك  فهو  الطالب؛  أمام  العلامء  يف  وطعنه  الكريم،  والقرآن 
وبذلك  األمة،  بنيان  عليها  يقوم  التي  األصليَّة  والعقائد  العربيَّة،  واللغة  اإلسالمي 
يف  كامنة  وقوهتا  األمة  ووحدة  أعدائها.  أمام  فُتْهزم  هلا،  املميزة  شخصيتها  تضيع 
إسالمها، ويف لغتها الفصحى التي تربط بني شعوهبا، وبعزل القرآن والفصحى مُتَزق 
حياهتا  ألسلوب  مستوردة  وتصبح  العامية،  لغتها  حسب  متعددة  كيانات  إىل  األمة 
من اإلفرنج. وتوجيه التهم إىل اإلسالم ومحلته من العلامء وإنقاص العلوم الرشعية 
ورفع شأن العلوم املدنية ومدحها، وذم ما سواها يؤدي إىل مسخ الصورة اإلسالمية 
وحتويل املسلمني إىل أوروبيني. فزحزحة علوم اإلسالم أو إنقاصها والعربية الفصحى 
عن اجلامعة خيرج أناًسا ال يفهمون من اإلسالم شيًئا، ويتعصبون ملا يلقى إليهم من 
أفكار أوروبية، وهذا من أخطر األسلحة يف القضاء عىل هذه األمة؛ إذ يعل احلضارة 
األوروبية املادية هي املثل األعىل للمسلم فيصبح تابًعا هلا، وال يتكلف العدو املحارب 
يعل  الذي  ومنهجه  اإلسالم  علوم  وإبعاد  الفصحى  وبضياع  استعامرها،  يف  شيًئا 
لنا  للمؤمن شخصية مستقلة تضيع املقومات األساسية لألمة، وال يمكن أن يكون 

طريًقا ومنهًجا يرفع من شأن أمتنا. وهذا من أشد التخريب...«))(. 

كام عمل ـ رمحه اهلل ـ عىل دْحِض كلِّ الشبه التي يتمسك هبا اهلادفون إىل إقصاء 
العلوم الرشعية واللغة العربيَّة عن املناهج الدراسية يف اجلامعة، ومن أمثلة ذلك ما 

جاء يف نصِّ الرسالة السابقة))(: 

بغزة  اإلسالمية  اجلامعة  لرئيس  ـ  اهلل  رمحه  ـ  الشيخ  هبا  أرسل  التي  الرسالة  نص  من  جزء   )((
ا عىل كتاٍب ورد إليه يف صفر 1401هـ، والذي تضمن شكوى مقدمة من أحد  باإلنابة؛ ردًّ

األساتذة ضد الشيخ/ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ يتهمه فيها بالتطاول عليه والتشهري به. 
املرجع السابق.   )((
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قال))(: )علوم اللغة العربية ال صلة هلا بكلية االقتصاد(. 

نوع ختصصه؛ ألنا  كان  مهام  مسلم  فريضة عىل كل  الُفْصحى  أنَّ  ونقول))(: 
لتقاريره،  الزمة  وهي  وأحكامه،  وإعجازه،  الكريم،  القرآن  معاين  لفهم  وسيلة 
وسجالته، وخطاباته، وكيف يفهم كتب التجارة املؤلفة بالفصحى إن مل يكن عامًلا هبا. 

قال الزائر: )يكفيه ما درسه يف الثانوية(. 

ونقول: ال داعي لإلنجليزية؛ ألنه سبق دراستها أيًضا، أو عىل األقل الفصحى 
تساوهيا؛ بل العربية أوىل وألسن من تلك عند أويل األلباب. 

كلية  يف  ختصصية  أكاديمية  علوًما  ليست  الرشعية  العلوم  )إن  الزائر:  قال 
االقتصاد وقد ساوت العلوم التجارية(. 

راية  رفع  وأهدافها  مسلمون،  وطالهبا  إسالمية،  جامعة  هذه  إن  ونقول: 
وهي  واحلياة،  الدين  بني  الصلة  وتأكيد  اإلسالم،  حقيقة  نظهر  أن  بد  فال  اإلسالم؛ 
والفكري  العلمي  اإلسالمي  الرتاث  وتوضيح  وفقه  وحفظ  نرش  خرييها  من  تريد 
والروحي كام جاء يف املادة الثالثة من دليلها. وعلوم كلية التجارة حتمل وجهة النظر 
األجنبية االفرنجية األوروبية؛ فال بد أن يمع معها الطالب وجهة النظر اإلسالمية 

حتى ال يضيع وال ينخدع بثقافة أوروبية جلبت الشقاء ألهلها. 

ليميز بني احلالل واحلرام، وبذلك  والعلوم اإلسالمية مفروضة رشًعا عليه؛ 
أن  بعد  حصص  ست  واإلسالمية  العربية  والعلوم  واآلخرة،  الدنيا  سعادة  يكفل 
أخذت الثقافة االقتصادية األجنبية نصاهبا املقرر فأين املساواة؟؟! وإن تساوت فأي 

القائل: أحد األساتذة، وكان يعمل أستاًذا زائًرا يف اجلامعة اإلسالمية.   )((
القول للشيخ/ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ.   )((



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  125 املبحث الثالث: عقيدته ومنهجه 

رضر عىل مسلم يف بيئة إسالمية، وغايته املشاركة يف الدعوة إىل اهلل بتجلية االقتصاد 
واملعامالت اإلسالمية يف الداخل والارج. 

ڃ  *  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  سبحانه:  قال  املسلم:  أخي 
چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]النجم: 30-29[ 

بل إنهـ  رمحه اهللـ  َحَرَص عىل احلفاظ عىل اللغة العربية من الضياع أيام حرص؛ 
ألفاٍظ ال متت للعربية بصلة؛ وعمل  الناس من  أنه أنكر ما جرى عىل ألسنة  لدرجة 
عىل تصويبها، ودعا الناس الستبداهلا بالعربية؛ كلفظ: )أتوبيس/حافلة( و)ترامبيل/ 

سيارة(.... إلخ. 

دعوته إىل خمالفة الغرب واملرشكني:

التشبه  من  ختلو  ال  التي  املظاهر  بعض  ـ  اهلل  رمحه  ـ  شيخنا  عرص  يف  ظهر 
بالغرب، كارتداء الشارلستون )البنطال الواسع من األسفل(، وكحلق بعض الشعر 
، ولبس الشباب للسلسال يف اجليد أو اليد، ولبس األحذية ذات  وترك بعضهـ  القزعـ 
الكعب العايل، وتشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال، ولبس املالبس الضيقة 
التي تصف وتكشف العورة؛ فكان ـ رمحه اهلل ـ حيارب تلك املظاهر، ويدعو للتحلل 
منها؛ ألنا خمالفة لتعاليم ديننا، وعادات شعبنا املحافظ امللتزم. ملتزًما يف ذلك قول 
جاِل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص »َمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم فُهَو ِمنُهْم«))(، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص »َلَعَن اهللُ الُمَتَشبِِّهيَن ِمَن الرِّ

احلديث  رقم   )44/4( الشهرة  لباس  باب:  اللباس،  كتاب  سننه:  يف  داود  أبو  أخرجه   )((
)4031(. من حديث ابن عمر. 

وقد بسط القول يف ختريه واحلكم عىل أسانيده وطرقه األلباين يف إرواء الغليل )109/5(   
وما بعدها، وخلص إىل تصحيحه، وأعاد تصحيح احلديث يف اإلرواء أيًضا )49/8(، وقال 

يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة )24/14(: حسن صحيح. 
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جاِل«))(.  بالنِّساء، وَلَعَن الُمَتَشبَِّهاِت ِمَن النِّساِء بالرِّ

للمالبس  النسوة  ارتداء  زمنه  يف  انترش  إذ  التربج؛  مظاهر  ُينكر  كان  أنه  كام 
م اهلل إظهارها لغري املحارم ـ خصوًصا يف مناطق  القصرية الكاشفة للعورة التي حرَّ
املدينة ـ، وكذلك ما شاع يف عهده من سفٍر للفتيات إىل مجهورية مرص العربية ولغريها 
 ، من البلدان إذ ُكنَّ ُيَسافِْرن بال حمرٍم، وكانت له مواقف شديدة جتاه أولياء أمورهنَّ

وكان يرى حرمة ذلك. 

* * *

أخرجه هبذا اللفظ أمحد يف مسنده )243/5( رقم احلديث )3150(. من حديث ابن عباس.   )((
وإسناده صحيح. 

بلفظ:  عباس،  ابن  حديث  )5885( من  رقم  البخاري )ص1147(  صحيح  واحلديث يف   
لعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 



الفصُل اثلَّان

ِميَّة 
ْ
حَياةُ الشيِخ الِعل

وفيه ثاََلثَُة مبَاِحث: 
ُل: مكنتُُه الِعلِميَّة ومَظاِهُر اْهتَماِمِه بالِعلِم  املبحُث األوَّ

 . الرْشِعّ
املبحُث اثلَّاين: أبَْرُز تاََلِميِذهِ. 

َساِت  واملؤسَّ للمراكِز  ِسيُسُه 
ْ
وتَأ إنَْشاُؤُه  اثلَّالُث:  املبحُث 

اتلْعليميَِّة. 





ُل املبحُث األوَّ

يعِّ  ْ ميَّة وَمَظاهُر اْهتِماِمِه بِالِعلِم الشَّ
ْ
َمَكَنُتُه الِعل

تمهيد
 ُصْحبُة الُعلماِء األفَْذاِذ

 صاحُب الَكَِمِة الَمْسُموعِة والزْتِكيِة املقبُولِة

فَْضُل ابلَِقاع
َ
ْشَُف الُعلُوِم وأ

َ
 أ

 اإلنفاُق َع َطلَبَِة الِعلِم الرْشِعّ 
 ُمَؤلََّفاتُُه ورََسائِلُُه
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ُل املبحُث األوَّ
عّي ْ َمكاَنُتُه الِعْلميَّة وَمظاهُر اْهتاِمِمِه بالِعلِم الرشَّ

متهيٌد: 

َة بُِعلامِئها املخلصني؛ باَِم هلم ِمن مآثَر صاحلَاٍت يف نرص دين اهلل، وَخِليٌق  إنَّ األمَّ
ِة أْن تسوَد إذا أكرمت وأكربت ورثة األنبياء. ويف احتقاِرهم وإهانتِِهم وَغْمطِِهم  باألمَّ
مع  وتواطؤ  الكريمة،  واألخالق  املجد  لُِبنَاِة  وحماربٌة  اإلسالم،  لنوِر  إطفاٌء  حقهم 
ة، وَقْتٌل جلنود الوطن وقادته الذين يريدون ِرْفَعَتُه بتأليف األمة  املحتلِّني يف هزيمة األمَّ

عىل دين احلق والفضيلة))(. 

كان الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ َعامًلا خُمِْلًصا؛ َيْمُع يف علِمه بني كثرٍي ِمَن 
ث، وبلغ من علمه  العلوِم فهو يف التفسري مفرس، ويف اللغة أديب، ويف احلديث حُمَدِّ

ومتكنه يف العلم أن وصل ملرتبة يف التدريس واإلفتاء ال ينازعه فيها أحد. 

وِمْن أقوالِِه املأثورة التي كان يرددها بعد كل فتوى أو قول: »وأنا سليم رشاب«، 
وهذا يدل عىل الثقة العالية والشجاعة القوية التي كان يتمتع هبا الشيخ. 

يقول األستاذ عايش يونس: »كان ـ رمحه اهلل ـ يقول عندما يصعد إىل املنرب بعد 

من كلامت شيخنا ـ غفر اهلل له ـ يف بيان مشرتك مع فضيلة الدكتور/ يوسف الشنطي عميد   )((
كلية الرشيعة األسبق؛ لتوضيح موقفهام من األحداث التي دارت يف اجلامعة اإلسالمية، وقد 
الرابع  عامها  بداية  يف  اإلسالمية  مسريهتا  عن  بغزة  اإلسالمية  اجلامعة  عنوان: )إخراج  محل 

حتى ناية صفر 1402هـ / 1981/12/27(. 
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احلمد والصالة عىل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: اللهم إين أعوذ بك من الرياء والنفاق والعجب 
وسوء السمعة وسوء األخالق، وقد حفظتهم عنه«))(. 

ا: »الشيخ سليمـ  رمحه اهللـ  شخٌص نشيٌط، وقارٌئ  ويقول األستاذ إبراهيم السقَّ
ممتاٌز، ملْ أَره يف حيايت إال حيمل كتاًبا، وهذا يدلُّ عىل نمه يف القراءة«))(. 

كان الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ من أكثر الناس تأثرًيا وإقناًعا، ومن كثرة 
ى لُه أثناَء  ما يواجه جلج الناس كان حيمل كتابه بيده، أو يف جيبه، وحُيَاِجُج من َيَتَصدَّ

ِة والربهان))(. حديثِه باحلجَّ

ويقول األستاذ حسني زعرب: »الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ كان عامًلا مشهوًرا، 
إماًما يف خان يونس، وترك إرًثا طيًبا من األبناء الربرة، ومن العلم املفيد«))(.

وامُلَتَتبِّع لسريِة الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ يد أنه أفنى حياَته وأمىض عمره 
وأشغل ليله وناره يف تعلُّم العلوم الرشعية وتدريسها للناس، وكان العلم الرشعي 
ُله عىل غريه من العلوم؛ لِـاَم َفِقَه ِمن  حيظى بأمهيٍَّة خاصة عند شيخنا ـ رمحه اهلل ـ وُيَفضِّ
ِسه؛ ولَِيِقينِه بأنَّ صالَح الفرد واملجتمع يبدأ  ِم العلِم الرشعي وُمَدرِّ َفْضِل وأْجِر ُمَتَعلِّ

ِمن تعلُّمهم أمور دينهم. 

مقابلة مع األستاذ عايش يونس.   )((
ا )نقيب املحامني األسبق ونائب يف الربملان  مقابلة مع األستاذ املحامي/ إبراهيم حممد السقَّ  )((
الفلسطيني 1961_1967م(، أجراها معه الباحث: طه أبو طه، بتاريخ 11 صفر 1436هـ، 

بمكتبه يف مدينة خان يونس. 
مقابلة مع د. مجعة وايف )أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد بجامعتي القدس املفتوحة،   )((
3 يونيو 2014م، يف منزله  واألمة( أجراها معه الباحثان: حممد الناجي، طه أبو طه بتاريخ 

بمحافظة خان يونس. 
مكاملة هاتفية مع األستاذ حسني زعرب.   )((
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َمْن يدُخُل ُحْجَرتُه الاصة يدها مليئًة بالكتب واملذكرات والرسائل والنرشات؛ 
بل إذا َأْلَقْيَت نظرة عىل مرقده ورسير نومه فإنك جتده قد أحيط بالكتب من كل جانب. 

كان ـ رمحه اهلل ـ يقرأ عىل ضوء املشكاة، ويقيض ُثُلثي الليل أو نصفه يف عبادة ما 
بني قياٍم واستغفاٍر، وبحٍث ودْرٍس ومطالعٍة وُمذاكرة، وأحياًنا يبدأ القيام والصالة من 

َن لصالة الفجر.  بعد العشاء ثم ُيْتبُِع ذلك قراءًة ومطالعًة حتى ُيَؤذَّ

وعندما اْحَتلَّ الصهاينة الغاصبني ما تبقى من أرض فلسطني عام 1967م كان 
من بني املحافظات التي اجتاحها العدو الصهيوين حمافظة خان يونس؛ فلامَّ علم الناس 
وا هاربني إىل األماكن النائية بعيًدا عن مركز املدينة؛ خشية  بتوغل االحتالل فزعوا َوَولُّ
أن ينفذ االحتالل بحقهم مذبحة شنيعة كتلك التي نفذها بحقهم عام 1956م. َومَحََل 
الناُس معهم أشياءهم الثمينة من ماٍل َوَوِرٍق وغري ذلك، وخرج الشيخ سليم ـ رمحه 
اهللـ  وجيبه ممتلئة منتفخة بالكتب النادرة والنافعة؛ لكي يقرأ هبا يف تلك الفرتة، ويشغل 
يِل بيوهتا وتصحب معها أثمن األشياء وأغالها،  هبا وقته. ومن املفارقة أنَّ الناس جُتْ
وشيخنا ـ رمحه اهلل ـ ال يفكر يف ذلك الوقت الَعِصيب الَصْعب الشِديد إالَّ يف كتابه 
قد  ـ  رمحه اهلل  الذي ملك عليه نفسه. ولقد أذاع الناس وأشاعوا بأنَّ الشيخ سليم ـ 
التي كان حيملها  الكتب واألوراق  أن  ـ ظنًّا منهم  أموااًل كثريًة  بيته حيمل  خرج من 

الشيخ يف جيبه مااًل ـ!. 

ي العلم الرشعي،  وقد َبَرَز ـ رمحه اهلل ـ ونشط يف وقٍت َعَزَف فيه الناُس عن َتَلقِّ
وأطلقوا عىل ُمريد العلم الرشعي )َشْيخ َفتَّة(ـ  عىل سبيل التهكم والسخرية واالستهزاء 
بطلبة العلم الرشعي ـ، وكان العلم الرشعي ُمقترًصا عىل الُعْمي وضعاف التحصيل 
ويف  املقابر  عند  الكريم  القرآن  قراءة  الرشعية  العلوم  ُمتخرجي  وَعَمُل  املدرسة،  يف 
رت  َلت وجَتذَّ بيوت العزاء!؛ فأراَد الشيخ ـ رمحه اهلل ـ أن ُيَغريِّ من مفاهيم خاطئة تأصَّ
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ين لطلب  يف عقول الشعب الفلسطيني سنني عدًدا؛ وذلك باختياره األذكياء وامُلِجدِّ
العلم الرشعي وحتفيزهم وتشجيعهم لدراسة العلوم الرشعية. 

وَصْفَوُة الَقْوِل فإنَّ شيخناـ  رمحه اهللـ  كان موسوعة من العلوم الدينية واللغوية، 
ع طالَبه عىل ذلك، فكلُّ قوٍل أو رأٍي أو ُحكٍم مل يكن له  والتمسك بالدليل، وكان يشجِّ
أصل يف كتاب اهلل سبحانه، أو سنِة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، أو مل يكن عليه سلف األمة فليس جديًرا 

باالهتامم به، وال يب عىل أحٍد العمُل به. 

ُصْحَبُة الُعلامِء األْفَذاذ 

ة وأعالمها داخل  امتاَز شْيُخنا ـ رمحه اهلل ـ بعالقاٍت واسعٍة مع كبار علامء األمَّ
كان حيظى  أنه  ـ  رمحه اهلل  ـ  الشيخ  عرفناه عن  وممَّا  الفلسطينية وخارجها،  األرايض 
بمكانٍة عالية وخاصة عند أهل العلم يف اململكة العربية السعودية، إْذ كانوا َيصفونه 

 .) بـ)العاملِ الشاميِّ

يقول الشيخ مهام رشاب: »كان ُيصاحب العلامء يف زيارة ملك اململكة العربيَّة 
ًسا  ة أثناء فرتة إقامته يف منطقة اإلحساء يف املنطقة الرشقيَّة؛ حيث كان يعمل مدرِّ السعوديَّ
يف معهد املعلِّمني، فجاء امللك سعود بن عبد العزيز، وكان ملًكا متواضًعا، حيبُّ العلامء 
ب به أيام ترحيب، وعرض عليه  حبًّا مجًّا، فذهب ليسلِّم عليه مع بعض العلامء فرحَّ
ة ملا رأى منه من خلٍق وعلٍم وكرٍم، ولكنَّ الشيخ سليم شكره عىل  اجلنسيَّة السعوديَّ
ة، ولكنِّي أريد أن  عطائه، وقال له: يل الرشف العظيم أن أحصل عىل اجلنسيَّة السعوديَّ
أعود إىل فلسطني للحصول عىل كرم شهادة املرابطني، والقيام بالدعوة إىل اهلل هناك، 
ودعاه لزيارته يف منزله، ولبَّى امللك سعود دعوة الشيخ سليم، وبالفعل حرض للمنزل 

واحتسى القهوة والشاي، حيث كان لنيِّ اجلانب، كريم األخالق ـ رمحه اهلل ـ))(.

هذا الكالم من رواية الشيخ مهام سليم شّراب للباحث: حممد الناجي.  )((
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وِمن أبرز هؤالء العلامء الذين رافقهم الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ خارج 
فلسطني واتصل هبم وجاورهم وأفاد منهم))(: 

ـ فضيلة الشيخ العلمة/ أيب بكر ـ جابر بن موسى بن عبد القادر اجلزائري ـ 
حفظه اهلل تعاىل ـ. 

يتبادالن  ة سنني، وكانا  املنورة عدَّ باملدينة  ًسا يف اجلامعة اإلسالميَّة  ُمَدرِّ راَفَقُه 
الزيارات من أجل تدارس العلوم الرشعيَّة؛ ُخصوًصا علم الفقه والتفسري. 

ـ فضيلة العلمة املحدث/ محاد بن حممد األنصاري اخلزرجي السعديـ  رمحه  اهلل  ـ 
)ت: 1418هـ(. 

باجلامعة اإلسالمية  التدريس  يف  ـ  رمحه اهلل  ـ  كان زمياًل للشيخ سليم رشاب 
باملدينة املنورة، وكان صديًقا محياًم له. 

ـ فضيلة الشيخ العلمة األصويل الفقيه/عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية العفيفي 
الربيعي الشهري بـ )النويب( ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1415هـ(. 

ف عليه شيخنا ـ رمحه اهلل ـ يف مجهورية مرص العربية حني كان طالًبا يف  إذ تعرَّ
جامعة األزهر بمرص، وكان الشيخ العفيفي ـ رمحه اهلل ـ الرئيس الثاين جلامعة أنصار 
السنة املحمدية، وَيْعَمل ُمدرًسا بمدراس األزهر، ثم انتقل الشيخ للتدريس يف بالد 

احلرمني، والتقيا هناك فقويت العالقة بينهام. 

ـ سامحة الشيخ اإلمام: عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن باز ـ رمحه اهلل  ـ 
)ت: 1420هـ(. 

به؛  الصلة  ودائم  له،  محياًم  صديًقا  فكان  ُقرب،  عن  سليم  الشيخ  عَرَفه  وقد 

أسامء العلامء املذكورة مرتبة ترتيًبا هجائًيا.   )((
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الكثري  اإلفتاء والبحوث، وتلقى  دار  العلمية واجتامعاته يف  حيرُض جمالسه، وندواته 
من العلوم عىل يديه. 

وعن عالقة الشيخ سليم رّشاب بسامحة اإلمام عبد العزيز بن باز، يقول الشيخ 
مهام رّشاب: »كان سامحة الشيخ ابن باز ـ رمحه اهلل ـ حيرض إىل منزلنا يف املدينة املنورة 
وبصحبته عدد من القضاة والعلامء؛ ليتدارسوا فيام بينهم الفقه واحلديث والتفسري. 

وكان جميئهم ملنزلنا ُيَوافِق ليلة اجلمعة من كل أسبوع ـ غالًبا ـ. 

وقد رافق الشيخ سليم سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز بمعيَّة هيئة كبار العلامء 
عام 1965م لزيارة امللك فيصل بن عبد العزيز يف قرصه بالرياض، وخالل الزيارة 
محد  أن  وبعد  معه،  باحلديث  فيصل  امللك  جاللة  ـ  اهلل  رمحه  ـ  سليم  الشيخ  استأذن 
ة جتاه القضيَّة  اهلل، أثنى عىل جاللة امللك خرًيا، وعىل جهود اململكة العربيَّة السعوديَّ
الفلسطيني  الرئيس  برئاسة  الفلسطينيَّة  التحرير  منظَّمة  الفلسطينيَّة ووقوفها بجانب 
ـ  آنذاك  ـ  السعودّي  امللك  وتطلُّعات  القدس،  نرصة  وجتاه  عرفات،  يارس  الراحل 
لتحرير املسجد األقىص الذي دعا اهلل أن ُيصيل فيه بعد حتريره يف العام القادم إن شاء 
ب به وشكره عىل كلمته،  اهلل، وقام بعد ذلك جاللة امللك فيصل بن عبد العزيز، ورحَّ
ًدا وقوف اململكة العربيَّة السعوديَّة حكومًة وشعًبا بجانب القضيَّة  وأثنى عليه، مؤكِّ
اهلل  بعد مشيئة  ر دعوته ورغبته  املحتل، وكرَّ الغاصب  الفلسطينيَّة حتى حتريرها من 

للصالة يف املسجد األقىص قريًبا بعد حتريره من نري االحتالل الصهيوين«))(. 

وأثناء رئاسة الشيخ ابن بازـ  رمحه اهللـ  للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، عمل 
الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ حمارًضا فيها. وعندما تَوىلَّ سامحة اإلمام عبد العزيز بن باز 
رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد َعنيَّ الشيخ سليم رشاب 

مُمَثِّاًل لتلك اإلدارة بفلسطني. 

مواقف رواها الشيخ مهام شّراب للباحثني: حممد الناجي، طه أبو طه.  )((
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وقد بلغت العالقة بينهام أوجها فكان يتصل به يف حياته لالطمئنان عليه، وبعد 
مماته كان الشيخ ابن باز يتصل بأنجاله وأهل بيته، ويسأل عن أحواهلم وشؤونم. 

ـ فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ـ حفظه اهلل تعاىل ـ 

سعود  بن  حممد  اإلمام  جلامعة  رئاسته  أثناء  ـ  اهلل  رمحه  ـ  شيخنا  إليه  ف  تعرَّ
اإلسالمية، وكانت بينهام مودة وحمبة وصلة وثيقة؛ حيث أرسل الشيخ/ سليم رشاب 

عدًدا من الطلبة الفلسطينيني للدراسة يف تلك اجلامعة. 

يقول الشيخ مهام رّشاب: »قبل أربعة عرش عاًما ـ تقريًبا ـ َيرسَّ اهلل يل أداء مناسك 
ر يل زيارة رابطة العامل اإلسالمي برفقة د. يوسف سالمة ـ وزير األوقاف  احلج؛ وُقدِّ
))(، وأ. د. عبد السميع العرابيد))(، وأثناء الزيارة التقينا برئيس  والشئون الدينية األسبقـ 

د. يوسف مجعة عبد اهلادي سلمة من قرية بيت طيام بفلسطني املحتلة، حاصل عىل شهادة   )((
الدكتوراه يف الرشيعة اإلسالمية، عمل وزيًرا لألوقاف والشئون الدينية بفلسطني حتى سنة 
اإلسالمية  اهليئة  لرئيس  األول  والنائب  املبارك،  األقىص  للمسجد  خطيب  وهو  2006م، 
العليا بالقدس، وعضو املجلس األعىل لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة، وعضو جملس 
بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  القرآن  بكلية  استشاري  وعضو  بفلسطني،  األعىل  الفتوى 
القدس، ورئيس مجعية دار الرب لألعامل الريية بفلسطني، باإلضافة إىل عضويته يف العديد 

من اجلمعيات واملؤسسات الريية. 
عمل نائًبا لرئيس جملس أمناء جامعة األزهر بغزة، وأستاًذا للحديث وعلومه بقسم الدراسات   
العليا بجامعة األزهر، وله عدد كبري من املؤلفات واإلصدارات، باإلضافة إىل مشاركته يف 

العديد من املؤمترات وامللتقيات الدولية. 
أقام الشيخ سالمة أول مسابقة دولية يف حفظ القرآن الكريم وتفسريه يف فلسطني، كام أقام كلية   
الدعوة اإلسالمية بغزة وقلقيلية، واملدارس الرشعية، وإذاعة القرآن الكريم، وجلان الزكاة، 

وصاحب فكرة طباعة مصحف بيت املقدس وتنفيذها، وغري ذلك من األعامل الريية. 
www. yousefsalama. com  
غزة،  ـ  األقىص  بجامعة  القرآن  وعلوم  التفسري  أستاذ  العرابيد  إبراهيم  مخيس  السميع  عبد   )((

وشغل منصب نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية سابًقا. 
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ْفنَاه عىل أنفسنا،  الرابطة الشيخ الدكتور/ عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكيـ  حفظه اهللـ  َفَعرَّ
الشيخ  َنْجُل  َأَأْنَت  ب وقال:  فتعجَّ ـ  رمحه اهلل  ـ  ر والدي  تذكَّ وعندما عرفته عن نفيس 
سليم رشاب؟، فقلت له: بىل. َفَعاَتَبنِي وقال يل: ملاذا ال تكون نشيًطا كوالدك؟، إنَّ أباك 
كان يسعى لنرش الدعوة اإلسالمية بشتى الوسائل والسبل؛ فبنى املساجد، واملؤسسات 
واملراكز التعليمية، وأرسل بالطالب للدراسة بالارج. ثمَّ سألني: أال يوجد مركز يف 
فلسطني حيمل اسمه؟ فأجبته: بال. فقال يل: اجتهد عىل بناِء مركٍز إسالميٍّ حيمل اسم 

والدك، وسنعمل عىل دعمه ـ بإذن اهلل تعاىل ـ«))(. 

ـ فضيلة الشيخ العلمة /عيلٌّ أبو احلسِن بُن عبد احلي بن فخر الدين احلسني، 
الشهري بأيب احلسن الندوي ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1420هـ( 

يف  عضًوا  كان  احلسن«  »أيب  الشيخ  أن  وسببها  مميزة،  عالقة  تربطهام  فكانت 
املجلس االستشاري للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، إذ كان الشيخ سليم رشاب 

حمارًضا فيها. 

مُمَثِّاًل لفلسطني يف رابطة العامل اإلسالمي، يف  ـ  رمحه اهلل  وكان الشيخ سليم ـ 
الوقت الذي كان للشيخ أيب احلسن الندوي جهوٌد بارزٌة يف رابطة العامل اإلسالمي. 

الشهري  ـ  الفلن  بن حممد  ـ عمر  أيب حممد  املحدث/  الفقيه  العلمة  ـ فضيلة 
تة« رمحه اهلل ـ )ت: 1419هـ(.  بـ»فلَّ

ْكنى إذ كان منزل شيخنا  وكانت تربطهام عالقة وثيقة، وكانا متجاورين يف السُّ
للجامعة  أمينًا عاًما  الشيخ )عمر(  وبينام كان  ـ،  رمحه اهلل  ـ  الشيخ عمر  مقابل منزل 

اإلسالمية باملدينة املنورة كان الشيخ سليم حُمارًضا فيها. 

احلادثة يروهيا نجل الشيخ؛ الشيخ/ مهام سليم رشاب.   )((
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فضيلة الشيخ الفقيه املفرس/ حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني 
الشنقيطي املدن ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1393هـ( 

فلم يقترص والدناـ  رمحه اهللـ  عىل مرافقته يف التدريس باجلامعة اإلسالمية باملدينة، 
ا كثرًيا.  بل َحَرَص عىل اإلفادة منه وأن ينهل من علمه؛ فأخذ عنه علاًم كبرًيا، وخرْيً

ـ فضيلة اإلمام املحدث: أيب عبد الرمحن ـ حممد نارص الدين األلبان ـ رمحه اهلل  ـ 
)ت: 1420هـ(. 

وقد عاَش مع الشيخ بضَع سنني، وكانا ـ رمحهام اهلل ـ ُيِقياَمن يف بناية واحدة؛ يف 
الطابق األول الشيخ األلباين ويف الطابق الثاين الشيخ سليم، وكان زمياًل له يف التدريس 

يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 1385هـ /1965 م. 

ًسا يف اجلامعة  كذلك فإنَّ من العلامء الذين عمل معهم شيخنا ـ رمحه اهلل ـ ُمَدرِّ
اإلسلمية باملدينة املنورة، أو التقى هبم: 

فضيلة الشيخ العالمة: عبد القادر شيبة احلمد ـ من أهل مرص ـ. 
فضيلة الشيخ العالمة: عبد املحسن العباد آل بدر ـ من أهل احلجاز ـ. 

فضيلة الشيخ العالمة: عطية سامل ـ من أهل مرص ـ. 
فضيلة الشيخ العالمة: حممد أمان عيل ـ من أهل احلبشة ـ. 
فضيلة الشيخ العالمة: حممد املجذوب ـ من أهل الشام ـ. 

واحلقُّ فإنَّ مدينة احلبيب منذ رشفها اهلل بحبيبه ملسو هيلع هللا ىلص هي ُمْلتقى أهل اإليامن من كل 
ٌض أبًدا لنفحات الري؛ التي منها لقاء من مل يكن يتوقع لقاءه يف  مكان؛ فاملجاور فيها ُمَعرَّ
احلياة الدنيا من كبار محلة العلم ودعاة اهلدى، الذين يتشوق إىل لقائهم بام علم من آثارهم))(. 

حممد املجذوب: علامء ومفكرون عرفتهم، ج1، مقدمة الكتاب، بدون رقم صفحة.   )((
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ْكنى  يقول العالمة األستاذ الدكتور / عمر األشقر ـ رحمه اهلل ـ عن نعيم السُّ
بالمدينـة المنـورة، وعن شـرف االنتسـاب للجامعة اإلسـالمية فيهـا: ».... فهذه 
األرض الطيبـة هـي مدينـة الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص ومدينة أصحابـه، وال مدينـة أعظم منها، 
وال مدينة أكرم منها غير مكة، وهذا المسـجد هو مسـجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 
ونه في صلواتهم، وفيه يجتمعون مع رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وفيه يلقي  الكـرام، كانـوا يأمُّ
الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص خطبة الجمعـة، وفيه يلقي مواعظه، وفيه تعقـد االجتماعات العامة، 
ومنها تنطلق الجيوش اإلسـالميَّة، وفي هذه المدينة سـكن المهاجرون واألنصار 

والذين اتبعوهم بإحسان. 

لعمر وعثمان وعلي، وكانت  بكر خليفة، وبويع  أبو  َب  ُنصِّ وفي مسجدها 
والجيوش،  والمواكب  الرسل  تخرج  منها  اإلسالميَّة،  الدولة  حاضرة  المدينة 
وإليها َتِفُد األخبار من شتَّى أنحاء العالم اإلسالمي، وفيها المكان الذي وقعت فيه 
معركة ُأُحد، وعند جبل أحد ُدفِن سبعون من شهداء المعركة، وفيها موقع معركة 
الخندق، وفيها ُدفِن المصطفى المختار، وُدفِن إلى جانبيه صاحباه أبو بكٍر وعمر، 
وفي مقبرتها ُدفِن آالف من الصحابة والصحابيات، فكيف ال ينعم ساكنها بنعيم 
ة  ْكنى فيها، وال ينعم بالذكريات العطرة التي تفوح من كل مكان فيها، وخاصَّ السُّ
من مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومن الروضة المشرفة التي هي روضة من رياض الجنة، 
لقد كان نزول المدينة والعيش فيها راحة الروح، ونعيم النفس، خاصة وأنني أرتبط 
بمنشأة علميٍَّة، ُأِريَد لها أن تكون مْوِئاًل لطلبة العلم في العالم اإلسالميِّ بأجمعه، 
مدرسين  لها  اختار  وقد  العصر،  هذا  في  العلماء  خيرة  من  رجٌل  لها  اختير  وقد 

وموظفين من خيرة الخيرة«))(. 

عمر األشقر: صفحات من حيايت، ص 36-35.   )((
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الشام وفلسطني،  الدهر يف  ِمَن  الذين الزمهم وعاش معهم حينًا  العلامء  ا  وأمَّ
فمن أشهرهم: 

ـ الشيخ/ أمحد أبو الكاس

العلامء املشهورين والالمعني يف غزة، وكان يصدع بكلمة  من  ـ  رمحه اهلل  كان ـ 
احلق، وكان الشيخ سليمـ  رمحه اهللـ  حيبُّه ُحبًّا مجًّا هلذه الصفات وغريها من الكرم والوفاء، 

وكان يلتقي به كثرًيا يف املسجد، ويف بيته؛ حيث كان إماًما وخطيًبا ملسجد السدرة. 

ـ الشيخ/ أسعد بن بيوض التميمي ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1418هـ(. 

فا عىل  كان الشيخان رفيقني يف الدراسة باألزهر الرشيف بمرص؛ ففي األزهر تعرَّ
ا منه، وعند خترجهام احتل الصهاينة أرض  جا سويًّ بعضهام البعض، َفَدَرَسا مًعا، وخَترَّ
فلسطني عام 1948م؛ فعاد الشيخ )التميمي( إىل الليل، وعاد شيخنا إىل خان يونس. 

ويف العام 1977م قصد ـ رمحه اهلل ـ بيت اهلل احلرام ألداء فريضة احلج، وكان 
احلجاج أثناء سفرهم ينزلون باألردن، وملا نزل باألردن سأل عن منزل الشيخ/ أسعد 
َب به ترحيًبا  َوَرحَّ َفَعَرَفه  ـ  الفراق والغياب  إليه ـ بعد ربع قرٍن من  التميمي وذهب 
ا، وأكرمه، وقال له: »أنت كام أنت يا شيخ سليم؛ نفس النشاط واحلركة، وخفة  حارًّ
الدراسة يف األزهر، وحتدث  أيام  يتبادل معه ذكريات  الدعابة«، وأخذ  الدم، وروح 
يه للُمْستهزئني بالدين اإلسالمي،  ـ  رمحه اهللـ  عن نشاطه الدعوي يف قطاع غزة، وَتَصدِّ

واستخدامه لَِيِدِه أحياًنا يف تغيري املنكر وإزالته. 

مرة  كل  يف  اهلاشمية  األردنية  للمملكة  زيارته  عند  ـ  اهلل  رمحه  ـ  الشيخ  وكان 
حَيُطُّ ِرَحاَلُه يف منزل الشيخ )أسعد(، ويبيت عنده، وكان الشيخ )أسعد( حُيِبُُّه ُحبًّا مَجًّا، 

ويقدمه ألصدقائه وزواره بأنه عامل من علامء فلسطني))(. 

مكاتبة مع د. حممد أسعد بيوض التميمي أجراها الباحث: حممد الناجي عرب موقع التواصل   )((
االجتامعي )الفيس بوك( بتاريخ 19 ربيع ثان 1435هـ. 
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ـ فضيلة الشيخ/ إسامعيل بن حممد مرجتى ـ رمحه اهلل ـ )ت: 00(. 

ُيعدُّ الشيخ إسامعيل من أعالم األزهر الرشيف، حصل عىل شهادة العامليَّة، وكان 
ًسا ملادة القرآن الكريم يف معهد  من حفظة كتاب اهلل، وكان ذو صوٍت شجّي، وعمل ُمدرِّ
فلسطني الديني األزهر بغزة، وكان زمياًل للشيخ سليم حُيبُّه كثرًيا، وكان يسأله ويأخذ منه 
عة يف بعض اآليات، وكان يزوره دْوًما يف بيته ُمْصطحًبا معه  بعض أحكام القرآن املتنوِّ
اء املعَتمدين لدى إذاعة الرشق  طلبة العلم لينهلوا من علمه، وكان الشيخ إسامعيل من القرَّ
األدنى يف القدس يف عهد االنتداب الربيطاين عىل فلسطني، وكان إماًما ملسجد القزمري. 

ـ فضيلة الشيخ/ إسامعيل بن يوسف جنينة))( ـ رمحه اهلل ـ. )ت: 1394هـ( 

ُيعدُّ الشيخ إسامعيل جنينة ـ رمحه اهلل ـ أحد علامء األزهر الرشيف األوائل عىل 
مستوى قطاع غزة، ُعنيِّ إماًما وخطيًبا للمسجد العمري الكبري يف مطلع أربعينيات 
القرن العرشين، وقد رافق الشيخ سليم رشاب يف التدريس يف معهد فلسطني الديني 

األزهر بغزة حتى وفاته يف 1974/2/19م. 

ـ شيُخ املقارئ الفلسطينية/ محدي بن سعيد مدوخـ  رمحه اهللـ  )ت: 1422هـ(. 

ُيعترب الشيخ محدي ِمَن األئمة األعالم يف علم القراءات، وعند مقدم السلطة 
أ منصب شيخ املقارئ الفلسطينية وبقي فيه إىل  الوطنية الفلسطينية عام 1994م، تبوَّ

أن لقي اهلل تعاىل. 

وكان ـ رمحه اهلل ـ رفيًقا للشيخ سليم يف التدريس بمعهد فلسطني الديني األزهر 
ُره، وكثري الزيارة له.  بغزة، وكذلك باجلامعة اإلسالمية بغزة، وكان الشيخ سليم ُيِلُّه وُيَقدِّ

َداَفَع الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  بُِكلِّ قوة عن الشيخ )محدي مدوخ( عندما 

سيأيت التعريف به ص 164-163.  )((
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أرادت إدارة اجلامعة اإلسالمية بغزة إقصاءه وفصله من التدريس، وحاول إعادته. 
القراءات  شيخ  َمْن  يعلم  القطاع  يف  من  وكل   ...( ِه:  َحقِّ يف  ـ  اهلل  رمحه  ـ  قال 
الوحيد، ومن هو املتقن األول هلا وللقرآن الكريم، ذلكم الشيخ الذي ُجلُّ حياته ُمَعلِّاًم 

لكتاب اهلل تعاىل())(. 
الكريم، وإلقاء  القرآن  ينتدبه لإلقراء وتعليم  ـ  رمحه اهلل  ـ  الشيخ سليم  وكان 
عام  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  املوجودة  اجلمعيات  لدى  والدروس  املواعظ 
به  يتمتع  كان  ملا  واللد))(())(؛  ويافا  قرع))(  وكفر  وإكسال))(  )النارصة  1948م 

النصُّ مقتبس من البيان رقم )2( الذي أصدره شيخنا؛ لبيان موقفه من األحداث التي كانت   )((
تدور يف اجلامعة اإلسالمية بغزة. 

إِْكَسال: بكرس أوله وسكون ثانيه وسني وألف والم. تقع يف ظاهر »جبل القفزة« الرشقي،   )((
وتبعد عن النارصة نحو ستة كيلو مرتات يف اجتاه اجلنوب الرشقي، وياورها من الرشق جبل 
الطور )5كم(، ترتفع 150 مرًتا عن سطح البحر، ومساحتها 48 دوناًم، ويف جنوهبا السهل 

الذي حيمل اسمها. 
البلدان )240/1(: )إن يف إكسال وقعت الوقعة املشهورة بني أصحاب سيف  ويف معجم   
انظر:  مقتلة(.  كل  الدولة  سيف  أصحاب  فقتل  اإلخشيدي،  وكافور  محدان  بن  الدولة 

مصطفى الدباغ، موسوعة بلدنا فلسطني، 126/7. 
تزرع  لثامرها، وأصناف  تزرع  أنواع  منه  قرعة،  الواحدة  اليقطني،  من  نوع  القرع  قرع:  كفر   )((
للتزيني، وأكثر ما تسميه العرب »الُدبَّاء«. وكفر قرع قرية تقع يف اجلنوب الرشقي من حيفا، 

تعلو 125 مرًتا عن سطح البحر، مساحتها 25 دوناًم. انظر: املرجع السابق، 643/7. 
اللد: بضم الالم، وبعضهم يلفظها بالكرس وتشديد الدال، وتقع يف اجلنوب الرشقي من يافا،   )((
وعىل مسرية 13 مياًل، كام تقع يف الشامل الرشقي من الرملة وعىل بعد ثالثة أميال منها. ومن 
الذين ذكروا اللد »املقديس« يف كتابه: »أحسن التقاسيم« قال: »ُلّد، وهي عىل ميل من الرملة، 
هبا جامٌع يمع هبا خلق كثري من أهل القصبة وما حوله من القرى، وهبا كنيسة عجيبة، عىل 

باهبا يقتل عيسى عليه السالم الدجال«. انظر: املرجع السابق، 465/4. 
http://islamstory.com/ar/%D8%AD%D9%85 :انظر: موقع قصة اإلسالم عىل الرابط  )((

 %D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AE.
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الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ من عالقات واسعة مع أهاليها، وكان حريًصا عىل تعليمهم 
وتدريسهم القرآن الكريم))(. 

الدين())(  الشيخ )عامد  نجل  ـ  رمحه اهلل  ـ  أوفد شيخنا  بينهام  العالقة  ولِطِيِب 
لدراسة العلوم الرشعية بدولة قطر. 

ـ فضيلة الشيخ د. مخيس بن رشيد عبد السلم مرجتىـ  رمحه اهللـ  )ت: 1414هـ(. 

الزمن، وكان  من  فرتًة  اإلسالميَّة  باجلامعة  الرشيعة  كليَّة  شغل منصب عميد 
بني للشيخ سليم؛  خطيًبا للمسجد العمري الكبري بغزة، ولقد كان الشيخ من أقرب املقرَّ
تأسيسها  بعد  اإلسالميَّة  اجلامعة  إىل  انتقال  ثمَّ  األزهري،  املعهد  يف  معه  حيث عمل 
ة، ووقَّع  مبارشًة، حيث وقف معه وقفة احلق حينام ُفِصل من اجلامعة اإلسالميَّة بغزَّ
عىل كثرٍي من الكتب التي ُرفِعت لرئيس اجلامعة بغزة ـ آنذاك ـ ُمطالًِبا هو وزمالؤه 

سني بإعادة الشيخ سليم للعمل باجلامعة.  املدرِّ

ـ فضيلة الشيخ/ رجب بن أمحد بن عبد الرحيم العطارـ  رمحه اهللـ  )ت: 1426هـ(. 

رفح))(،  مدينة  األعالم يف  العلامِء  ِمَن  ـ  اهلل  رمحه  ـ  العطار  الشيخ رجب  ُيَعدُّ 

املقارئ  شيخ  مدوخ  سعيد  محدي  الشيخ  فضيلة  اإلرساء..  أرض  من  اء  ُقرَّ سالمة:  يوسف   )((
الفلسطينيَّة، ص27. 

الشيخ/ عامد الدين محدي سعيد مدوخ، ابتعثه الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ للدراسة يف   )((
دولة قطر، ويعمل اآلن نائًبا لرئيس حمكمة االستئناف الرشعية العليا بغزة. 

رفح: مدينة عربية من مدن قضاء غزة، تبعد عن ساحل البحر املتوسط نحو 5. 5كم، وتقع   )((
يف أقىص جنوب السهل الساحيل الفلسطيني عىل احلدود الفلسطينية املرصية، وتبعد عن غزة 
نحو 35كم وعن خان يونس 13كم، وعن حمافظة العريش نحو 45كم، وقد اكتسبت أمهية 
منذ  خاصة  أمهية  ملوقعها  وكان  مرص،  مع  اجلنوبية  الفلسطينية  احلدود  نقطة  لكونا  خاصة 
ة للغزوات احلربية، ومعرب سهل  القديم لكونا بوابة فلسطني اجلنوبية؛ فهي حمطة مرور مهمَّ

= ملرور القبائل واهلجرات البرشية املتجهة شاماًل نحو بالد الشام أو جنوًبا نحو مرص.  
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ًسا وُمربًيا لألجيال، ومأذوًنا رشعيًّا يف املحاكم الفلسطينية.  وعمل يف حياته ُمدرِّ

وهو من أقران شيخنا؛ إذ كان يمعهام العلم واحلب يف اهلل، وبعد ُميضِّ عاٍم من 
خروج الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ لطلب العلم يف األزهر الرشيف حلق الشيخ 

جا من املرحلة األوىل للدراسة.  العطار به، ثم خترَّ

إىل  العطار فقفل راجًعا  الشيخ رجب  ا  أمَّ العلم،  يطلُب  الشيخ سليم  ثم ظلَّ 
لألزهر،  عاد  القتال  من  فرغ  أن  وبعد  الصهيوين،  االحتالل  ضد  للجهاد  فلسطني؛ 

وحصل عىل اإلجازة العاملية. 

مرشفة  مواقف  له  كانت  إذ  لشيخنا؛  الُودَّ  حيفظ  العطار  رجب  الشيخ  َظلَّ 
ومشهودة عندما ُفِصَل الشيخ )سليم( من التدريس يف اجلامعة، وكان له دوٌر بارز يف 

رأب الصدع، وإناء الشقاق بينه وبني إدارة املجمع اإلسالمي بغزة. 

فضيلة الشيخ/ رمضان بن سامل الشاعر ـ حفظه اهلل ـ 

سوا فيه، يتحدث  أحد أعالم املعهد الديني األزهر بغزة ومن أوائل الذين درَّ
َسنْي باملعهد الديني  لنا عن أوارص عالقته بالشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ فيقول: »كنا ُمَدرِّ
األزهر بغزة وكانت بيني وبينه مودة وكنت أزوره ويزورين؛ فكنَّا نجلس نتحدث عن 
بيننا  العالقة  استمرت  وقد  بمنزله،  عنده  أبيت  الدعوة، وكنت  أحوال  العلامء وعن 

حتى وفاته«))(. 

وصف ياقوت احلموي بلدة رفح يف معجم البلدان بقوله: »رفح منزل يف طريق مرص بعد الداروم،   =
املوسوعة  انظر:  اآلن«.  الرمل، وهو خرب  أول  للقاصد مرص، وهو  يومان  بينه وبني عسقالن 

الفلسطينية، 469/2. 
مقابلة مع الشيخ رمضان الشاعر.  )((



ـ  الفصل الثاين: حياة الشيخ العلمية 146 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وزير األوقاف والشئون واملقدسات اإلسلمية األردن األسبق/ عبد العزيز 
ابن عزت بن الشيخ مصطفى اخلياط النابليس ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1432هـ( 

وكانا زمالء يف مقاعد الدراسة باألزهر الرشيف بمرص، وبعد انتهاء الدراسة مل 
تنقطع عالقتهام ببعضهام البعض، بل كانت بينهام عالقة محيمة وطيبة. 

ُث الشيخ/ جمدي املرصي ـ أحد رفقاء الشيخ ـ عن عالقتهام فيقول: »....  حُيَدِّ
ن أراد الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  زيارة الوزير لالطمئنان عليه،  ونحن يف زيارتنا لَِعامَّ
ا إىل مقر وزارة األوقاف األردنية، وطلب الشيُخ من مرافق الوزير أن ُيْدِخَلنا  فذهبنا َسِويًّ
َد املرافُِق لْلَوْهلِة األوىل وسألنا عن أسامئنا، فقال له الشيخ سليم: قْل للوزير:  دَّ عليه؛ فرَتَ
وتصافحا  الشيخان  فتعانق  الوزير؛  عىل  فدخلنا  عليك،  ُيَسلَِّم  أَن  يريد  لك  صاحٌب 
ة، وقال له الشيخ سليم مازًحا: هل نسيت صحن الفول يا عبد العزيز؟!  مصافحًة حارَّ
ـ  يف إشارة إىل الطعام اللََّذْين كانا يتناوالنه أثناء دراستهامـ  وأخذا يتبادالن الذكريات«))(. 

رمحه  ـ  ـ فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن أمحد احلسن، الشهري بـ»املشهدي« 
اهلل  ـ )ت: 1423هـ( 

املعروفني  األزهر  رجاالت  ومن  القراءات،  ِعْلِم  يف  عرصه  علامء  من  وهو 
املرموقني. وقد درس مع الشيخ عىل مقاعد الدراسة يف األزهر الرشيف وكان بينهام 

ٌة.  صلٌة وثيقٌة وصداقٌة قويَّ

وكان الشيخ )سليم( صاحًبا للشيخ يف التدريس بمعهد األزهر بغزة، كام رافقه 
يف التدريس باجلامعة اإلسالمية بغزة؛ حيث عمل حمارًضا للفقه واحلديث وكان الشيخ 

يستشريه يف بعض األمور، ويزوره يف بيته كثرًيا. 

مقابلة مع الشيخ/ جمدي املرصي.   )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  147 املبحث األول: مكانته العلمية ومظاهر اهتاممه بالعلم الرشعي 

بن عبد  الشيخ/ حممود  يقول  البعض،  ببعضهام  الشيخني  وعن طبيعة عالقة 
ا لقد  الكريم احلسن: »ما كان هلل دام واتصل، وما كان لغري اهلل انقطع وانفصل.. حقًّ
ة احلميمة تربط بني أيبـ  رمحه اهللـ  وبني الشيخ املفضال صاحِب  كانت العالقة األخويَّ

َجاَيا ومجيِل الِفَعال أيب اهلاُمم سليم سامل رشاب ـ رمحه اهلل ـ.  السَّ

فقد نشأنا ومنذ نعومة أظفارنا يف بيئة األزهريِّني الذين كان أيبـ  رمحه اهللـ  يرتدَّد 
عليهم ويرتدَُّدون عليه، وكان الشيخ واحًدا من هؤالء األفذاذ، ولقد عاش االثنان حياة 
زاخرًة بالعلم والتعليم؛ فالتقيا يف أحضان املعهد الديني )األزهر(، والتقيا يف اجلامعة 
اإلسالمية يف بداية تأسيسها، ويف املحافل واملناسبات العامة، وَلَكْم كان يدعونا يف بيَّارته 
العامرة بأشجار احلمضيَّات نمكث عنده ساعات طوال نلتقط من درر األزهريني حينام 

تتالقح األفكار يف أجواء الربيع اجلميلة، والنسيم املشبع بعطور األزهار. 

م لنا طعاًما شِهيًّا قائاًل: »أال تأكلون.«  ويف إحدى زياراتنا للشيخ ـ رمحه اهلل ـ قدَّ
ي  فقال له أيب ـ رمحه اهلل ـ )الطمع يف الدين( فقال الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ: )وفيام ُيَقوِّ

عىل الدين أيًضا(«. 

واسَتَمرَّ الوصاُل بينَنَا وبنْيَ فِضيَلته إىل أْن لقَي اهلل تعاىل بأعامٍل تعجز األقالم 
عن كتابتها، واستمر الوداد مع األوالد، وعىل رأسهم الشيخ اهلامم أبو سليم. نسأل اهلل 
تعاىل بأسامئه احلسنى أن ُيِديَم هذه املودة، وأن يرحم والدينا ومعلمينا ومشاخينا، ومن 

هم، إنه جواد كريم.  له حق علينا، وأن يرزقنا برَّ

ـ سامحة مفتي غزة فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن خليل الكحلوت))( ـ رمحه 
اهلل  ـ )ت: 1435هـ(. 

رمحه اهلل ـ عن عالقته بالشيخ سليم  ُثنا الشيخ/ عبد الكريم الكحلوت ـ  حُيدِّ
والشيخ  اه  وإيَّ فكنت  مميزة؛  وبينه عالقات  بيني  »كانت  فيقول:  ـ  رمحه اهلل  ـ  رشاب 

سيأيت التعريف به ص 300.  )((
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رمضان الشاعر نجلس جلسات طويلة لكتابة موضوع أو مقال، ولطيب العالقة بيني 
س مادة )األدب واملناظرة( يف اجلامعة اإلسالمية بغزة،  وبينه أذكر يوًما أنه كان ُيدرِّ

وأظنه مرض، ومحَّلني تدريس هذه املادة«))(. 

ـ فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن سليم الضاش ـ رمحه اهلل ـ )ت1436هـ(. 

أحد أعالم املعهد الديني األزهر بغزة، وتعود العالقة بينهام إىل العام 1945م 
عندما ارحتل االثنان للدراسة يف جامعة األزهر وكانا يقيامن يف غرفة واحدة يف مبنى 
َسنْي يف املعهد الديني األزهر  رواق الشوام، وقد استمرت العالقة بينهام؛ إذ عمال ُمَدرِّ

بغزة. 

: »كان الشيخ سليمـ  رمحه اهللـ  حنفي  يقول الشيخ عبد الكريم الضاشـ  رمحه اهللـ 
املذهب، وكان املنهج الفقهي املقرر للدراسة يف املعهد آنذاك شافعي املذهب، فأسندت 
إدارة املعهد إيلَّ تدريس مادة التوحيد، وأسندت للشيخ سليم تدريس مادة الفقه، فجاءين 
الشيخ سليم وقال يل: »تعلُم أنني حنفي املذهب واملنهج املقرر عىل الطلبة يسلك املذهب 
الشافعي فهاّل أعطيتني مادة التوحيد وأخذت مادة الفقه« وقد قبلُت طلب الشيخ ومن 

س الفقه))(«.  يومها أصبح الشيخ سليمـ  رمحه اهللـ  مدرًسا للتوحيد يف املعهد وأنا ُأَدرِّ

ـ فضيلة الشيخ/ عبد اهلل بن حممد عوض اهلل ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1406هـ( 

األزهر  لمعهد  التابعة  الكريم  القرآن  تحفيظ  مراكز  في  للقرآن  ًظا  ُمحفِّ كان 

مقابلة مع سامحة الشيخ/ عبد الكريم الكحلوت ـ رمحه اهلل ـ )مفتي غزة، وزميل الشيخ(   )((
2 ربيع األول  بتاريخ  الناجي بمشاركة الشيخ سليامن الرومي،  الباحث: حممد  أجراها معه 

1434هـ يف مكتبه بمدينة غزة. وقد وافته املنية مساء اإلثنني 24 ربيع اآلخر1435هـ. 
مقابلة مع الشيخ عبد الكريم الضاش ـ رمحه اهلل ـ.   )((
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ج على يديه الكثير من الحفظة، وكان الشيخ عبد اهلل عوض اهلل من أقرب  ة، وتخرَّ بغزَّ
 ، بين للشيخ سليم شراب؛ ألنَّه كان حافًظا لكتاب اهلل تعالى، وذو صوٍت نديٍّ المقرَّ
وكان الشيخ  ـ رحمه اهلل ـ يحبُّ أن يسمع صوته دوًما، وكان ُيشيد به وبأخالقه وعلوِّ 
الكريم في  للقرآن  قارًئا  ـ  رحمه اهلل  ـ  اهلل  الشيخ عبد  إذ كان  تعالى؛  اهلل  مرتبته عند 
مه أينما  المسجد العمري الكبير بغزة في كل يوم جمعة، وكان شيخناـ  رحمه اهللـ  ُيقدِّ

حلَّ ونزل. 

اخلطيب  الدين  عز  الشيخ/  اهلاشمية  األردنية  للمملكة  العام  املفتي  سامحُة  ـ 
التميمي اخللييل ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1429هـ(. 

وكانا زميلني يف مقاعد الدراسة باألزهر الرشيف بمرص، وَحَصاَل عىل الشهادة 
العالية والعامليَّة، ُثمَّ َعِماَل يف حقل التدريس يف مجهورية مرص العربيَّة، وكانت بينهام 
يف  واجلامعة  السنة  علامء  أحد  التميمي  الدين  عز  الشيخ  إن  إذ  وحمبة؛  مودة  عالقة 
ة مرات،  فلسطني، وقد زاره الشيخ يف منزله والتقى به يف اململكة األردنية اهلاشمية ِعدَّ

وكان وكياًل لوزارة األوقاف آنذاك، ثم صار وزيًرا لألوقاف. 

لة ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1422هـ(.  ـ فضيلة الشيخ/ عيل بن أمحد بن جرب أبو شامَّ

كان ـ رمحه اهلل ـ من العلامء املشهود هلم، وامُلشار إليهم بالبنان؛ حيث عمل يف 
الشيخ سليم  اًل يف حماكم قطاع غزة، وكان من أصدقاء  ُمتنقِّ الرشعي  القضاء  سلك 
الذين زاملهم فرتة الدراسة يف مرص، وكانت تربطهام عالقة وطيدة؛ إذ  ـ  ـ  رمحه اهلل 
كانا يتبادالن الزيارات فيام بينهم، وكان ـ رمحه اهلل ـ عامًلا يف علم الفرائض واملواريث، 
تالميذه للشيخ؛ ليأخذوا عنه علم الفرائض،  ُيرسل  ـ  وكان الشيخ سليم ـ رمحه اهلل 

وكان يرافقه يف أداء الواجبات من أفراٍح وأتراٍح. 
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ـ فضيلة الشيخ القايض/ عيد بن حممد عيَّاش ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1435هـ( 

ف عىل الشيخ  ل بمداد الذهب حيث تعرَّ َفة ُتَسجَّ لقد كان لفضيلته مواقف ُمرَشِّ
حينام كان يرقد عىل رسير املرض يف مشفى نارص بخان يونس، وكان الشيخ عيد ـ  رمحه 

ًضا يف املشفى فتعلَّق الشيخ عيد به تعلًقا شديًدا وأحبَّه حبًّا مجًّا.  اهللـ  يعمل وقتها مُمَرِّ

ة ُقْربِه من الشيخ أخذ ينهل من علمه وتأثَّر بَِدْعَوتِه وأخالقه، وكان  ومن ِشدَّ
حيرص أن يبقى قريًبا منه إىل جانب تأديته واجبه جتاه باقي املرىض يف نفس الغرفة. 

وكان الشيخ عيد يف هذه األثناء يدرس الرشيعة اإلسالمية يف جامعة الليل 
َل عىل شهادة البكالوريوس  عه الشيخ سليم عىل مواصلة العلم، وبالفعل حتصَّ وشجَّ
يف الرشيعة، وبالرغم من أن الشيخ سليم كان عىل فراش املرض إال أنه كان حريًصا 
أشدَّ احلرص عىل تفقيه املرىض وتعليمهم ما ينفعهم يف دنياهم وآخرهتم فكان يأمرهم 
باملحافظة عىل الصلوات المس، وُيَبنيِّ هلم األحكام الرشعية يف ذلك؛ كنزول البول 

من املريض، وكيفية طهارة املريض وصالته، وخالف ذلك. 

الشيخ سليم يف  بجوار  البقاء  يؤثر  ـ  ـ رمحه اهلل  عيَّاش  الشيخ عيد  كان  ولقد 
انتهاء دوامه ليساعده ويستفيد منه أيًضا، كام َحَرَص عىل مرافقة الشيخ  املشفى بعد 
ي العالج هناك فكان من الذين أحبُّوا الشيخ سليم  عندما تمَّ حتويله اىل املجدل لتلقِّ

وتعلَّقوا به. 

بعد وفاة الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ انتقل للعمل يف سلك املحاكم الرشعية حتى 
أصبح قاضًيا رشعيًّا يف مدينة رفح. 

وِمْن ِصْدق وّده وإخالصه للشيخ سليم رشاب، مل يقطع اتصاله بأبنائه يسأل 
عن أحواهلم ويطمئن عليهم حتى وفاته ـ رمحه اهلل ـ وأسكنه فسيح جنَّاته. 
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العاملي  اإلسلمي  للمجلس  العام  واألمني  األسبق،  األردن  األوقاف  وزير  ـ 
للدعوة واإلغاثة الشيخ/ كامل بن إسامعيل الرشيف ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1429هـ(. 

فكانت بينه وبني الشيخ/ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  عالقة وطيدة، ورابطة قوية؛ 
كان  أنه  عىل  عالوة  فلسطني،  اج  ُحجَّ بعثة  ضمن  ُمْرِشًدا  للخروج  إليه  ُيْرِسُل  فكان 
يطلب منه ترشيح أسامء العلامء والوعاظ واملرشدين ملرافقة حجاج فلسطني؛ حيث 
الشيخ/  وكان  املقدسة،  الديار  إىل  احلجاج  ج  ُتَفوِّ التي  هي  األردنية  احلكومة  كانت 

كامل الرشيف وزيًرا لألوقاف آنذاك. 

ـ فضيلة الشيخ/ كامل بن درويش البلتاجي ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1416هـ( 

، وكانت بينه وبني الشيخ عالقة وطيدة، مجعهام العلم  وهو عاملٌ أزهريٌّ سلفيٌّ
السنة بخان يونس  إماًما ملسجد أهل  البدعة، وقد كان  السنة وقمع  والدعوة ونرش 

لفرتة طويلة. 

اشتهر ـ رمحه اهلل ـ بالتمسك بالسنة والدفاع عنها، وقمع البدعة، وكان حيرض 
من منزله ـ الواقع يف مدينة غزة ـ لصالة العيدين يف حمافظة خان يونس عند شيخنا؛ 

ألن الشيخ/ سليم رشاب كان ُيصليهام يف العراء؛ امتثااًل لسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

السنة  للتباحث حول كيفية نرش  ا  منزلنا؛ وكانا يتمعان سويًّ إىل  وكان حيرض 
وإحيائها يف نفوس الناس، وكان حيرض لقاءاهتام الشيخ/ حسن العقاد))( ـ رمحه اهلل ـ. 

خان  بمدينة  1911م،  املوافق  1328هـ  عام  العّقاد  بيومي  بن  محدان  بن  حسن  الشيخ  ولد   )((
وحصل  الرشيف،  باألزهر  التحق  أن  إىل  مدارسها،  يف  وتعلم  هبا  وترعرع  عاش  التي  يونس 
عىل ليسانس الرشيعة اإلسالمية. ومن ثم عاد إىل مسقط رأسه يف وقت كان وطنه بحاجة إىل 
نضاالت رجاالته وسواعدهم وبفضل ما كان يتمتع به من حسٍّ وطني تقدم الشيخ حسن يف 
الصفوف األمامية ومن أعىل منابر الدعوة والتوجيه كان حيرض بخطبه الوطنية ضد االستعامر =
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وللشيخ »البلتاجي« غرفة خاصة به لصيقة بمسجد أهل السنة ـ القابع وسط 
مدينة خان يونس ـ يمكُث فيها ويبيت هبا؛ ألن الرجوع إىل البيت ُيِعيقه عن استمرار 

تدريس العلم الرشعي والدعوة إىل اهلل. 

ـ فضيلة الشيخ/ أيب مالك ـ حممد بن إبراهيم شقرة املقدس ـ حفظه اهلل ـ. 

وقد حلق أبو مالك بالشيخ أثناء الدراسة باألزهر، وعارصه يف اململكة العربية 
السعوديَّة حني كان مدرًسا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. 

وبعد  املغتصب لألرض.  االستعامر  أيدي  أن سجن حينها عىل  إىل   1938 عام  اإلنجليزي   =
خروجه من السجن تزوج، وابتيل بعدم اللف ملدة اثني عرش عاًما، فصرب صرًبا مجياًل، فجازاه 
اهلل خرًيا، وولد له من البنني اثنان مها عبد اهلل وسامي، ومن البنات اثنتني مها أسامء وياسمني. 
مصطفى  )الشيخ  ومنهم:  آنذاك  السنة  أهل  من  وجمموعة  هو  قام  العقاد  الشيخ  أن  ويذكر 
أمحد جياب العقاد، والشيخ سليامن أمحد جياب العقاد، واحلاج سعيد وادي، واحلاج نايف 
األزعر، والشيخ سليامن فسفوس، واحلاج شاكر أبو طه، واحلاج خالد كساب رشاب، واحلاج 
رضوان األسطل، واحلاج سامل عاشور، واحلاج عطية الفرا، والشيخ أمحد العسويل، والشيخ 
كامل البلتاجي، وآخرين( بتأسيس مسجد أهل السنة قبل عام 1936م، وحماربة البدع ونرش 
السنة يف البلد، وهو من كبار أهل السنة واجلامعة يف قطاع غزة، وعلم من أعالمها، ومنارة 
من مناراهتا، وكانت عالقته بالشيخ مميزة إىل حد كبري، وعمل يف حياته مدرًسا بمدرسة خان 
يونس االبتدائية، التابعة لوكالة الغوث لالجئني، عرفت فيام بعد بمدرسة »الشيخ جرب« من 
بالقضاء الرشعي، ليشغل مأذوًنا رشعيًّا  ذلك  1971م، إىل أن عمل بعد  1948 حتى  عام 
1988م إىل جوار  1408هـ املوافق  عام  انتقل  1982م، وعىل إثر مرض عضال  حتى عام 
ربه، ولكن مدينته مل تنساه ورشعت بتسمية أحد شوارعها باسمه وهو الشارع الواقع رشق 
مسجد أهل السنة يف وسط البلد بخان يونس، نظرا ملا كان يمثله كواحد من أبرز الشخصيات 

يف تاريخ خان يونس. انظر: موقع عائلة العقاد، عرب الرابط:
http://www.elakkad.com/news.php?action=view&id=131  
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ِمَن املقربني لسامحة الشيخ اإلمام/ عبد  ـ  حفظه اهلل  ـ  وُيَعدُّ الشيخ أبو مالك 
للمنهج  يدعو  األردن وأخذ  إىل  السعودية  وقد عاد من  ـ،  رمحه اهلل  ـ  باز  بن  العزيز 

السلفي يف وقٍت مل تكن فيه الدعوة السلفية منترشة يف األردن. 

ر اهلل له زيارة  وبقي الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ عىل عهد الوفاء ألصدقائه، فلام قدَّ
األردن زاره غري مرة، وجلس معه طوياًل. 

ـ فضيلة الشيخ/ حممد بن حسن عواد))( ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1423هـ( 

وهو مؤسس معهد فلسطني الديني )األزهر( بغزة، ومؤسس لعدٍد من مراكز 
الصهيوين قبل جميء  العسكري  أيام احلكم  الكريم والوعظ واإلرشاد  القرآن  تعليم 

السلطة الفلسطينيَّة واحلكم الذايت. 

َبه منه، وكان يستشريه ويأخذ برأيه،  وكان صديًقا محياًم للشيخ سليم رشاب، فقرَّ
وعّينه مدرًسا بمعهد فلسطني الديني األزهر بغزة بعد إعادة افتتاحه؛ إذ كان االحتالل 

قد أغلق املعهد أربع سنوات 1967م ـ 1971م. 

الشيخ عواد يف تأسيس اجلامعة اإلسالمية بغزة، وتوىل  الشيخ سليم  وشارك 
شيخنا ـ رمحه اهلل ـ التسويق للمرشوع يف الارج؛ جللب الدعم الالزم له. 

اد( الذي كان ُيوِكُل إليه إبداء  وكان شيُخنا ـ رمحه اهلل ـ حيظى بِثَِقِة الشيخ )َعوَّ
الرأي الرشعي يف العديد من املسائِل والنََّواِزِل، وقد طلب منه كتابة بحٍث عن صالة 
علامء  من  للزكاة  جلنة  إقامة  عن  وبحث  املجتمع،  يف  وآثارها  الصحراء  يف  العيدين 

املسلمني وأهل الري وتوزيعها عىل مصارفها الرشعيَّة))(. 

سيأيت التعريف به ص 292.  )((
خطاب من الشيخ حممد عواد )رئيس املحكمة الرشعية العليا، وعميد األزهر بغزة، ورئيس   )((
ه للشيخ سليم رشاب بتاريخ: 17 حمرم 1401هـ،  جملس أمناء اجلامعة اإلسالمية األول( ُمَوجَّ

املوافق: 1981/11/14م. 
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رسدانة  أبو  حسني  بن  حممد  الشيخ/  األسبق  فلسطني  قضاة  قايض  سامحة  ـ  
ـ حفظه اهلل ـ 

مودة  األزهر وكانت جتمعهام عالقة  ـ يف  اهلل  ـ رمحه  للشيخ سليم  زمياًل  كان 
أساسها العلم والدعوة إىل اهلل. 

ـ فضيلة الشيخ د. حممد بن عايش شبري ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1425هـ( 

ُيعدُّ الشيخ حممد بن عايش شبري، من العلامء الفقهاء، وتربطه عالقة مميزة بالشيخ 
سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ، وقد مجعهام حب العلم الرشعي والدعوة إىل اهلل. 

أبو  سعيد  بن  ناجي  حممد  الشيخ/  األسبق  االستئناف  حمكة  رئيس  سامحة  ـ 
شعبان ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1990م( 

ى علمه يف جامعة األزهر بمرص، وكان زمياًل  كان من علامء فلسطني، وقد تلقَّ
لها التاريخ بمداٍد من ذهب؛ حيث كان قاضًيا يف إحدى  للشيخ، وله معه مواقف يسجِّ
حماكم غزة، وكان ال يمرُّ يوم أو يومني إال ويذهب إليه شيخنا، وكان يزوره يف بيته 

مساًء يف أغلب األحايني، وكانت له بصامت وأيٍد سابغات يف الري.

ـ  سامحة نائب قايض قضاة فلسطني السابق الشيخ/ ياسني بن داود اجلاميص 
ـ رمحه اهلل ـ )ت: 1431هـ( 

كان من العلامء البارزين يف قطاع غزة، وعمل يف حقل القضاء حتى وصل به 
املقام إىل نائب قايض القضاة، وكانت له عالقات محيمة مع الشيخ.

وكان ـ رمحه اهلل ـ عىل صلة وثيقة بعلامء خان يونس وأشياخها ومن هؤالء: 

ـ فضيلة الشيخ / حافظ البطة ـ وقد سبقت ترمجته ـ))(. 

انظر ص 70.  )((
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اد ـ وقد سبقت ترمجته ـ))(.  ـ  فضيلة الشيخ/ حسن بن محدان العقَّ
ـ  فضيلة الشيخ/ خالد بن كساب رشاب))( ـ رمحه اهلل ـ. 

ـ فضيلة الشيخ / زكريا بن اسعيد األغا))( ـ رمحه اهلل ـ. 

انظر ص 151.  )((
سني األوائل  نٍة وحمُافظٍة، وُيعدُّ أحد املؤسِّ ُولِد الشيخ خالد عام 1901م، ونشأ يف أرسٍة متديِّ  )((
ملسجد أهل السنَّة، وكان مواظًبا عىل صالة اجلامعة يف مسجد أهل السنَّة، وكان ينوب عن 
وُعِرف  نن،  السُّ عىل  واملحافظة  االلتزام  عنه  ُأثِر  للصالة،  بالناس  فيؤذِّن  غيابه؛  عند  املؤذِّن 
باالستقامة والورع، وكان بمعيَّة رفاِقه يقوم بتأمني حاجات ُمصىلَّ النساء التابع ملسجد أهل 
السنَّة، وحُيْكى أنَّه كان له كتَّاب أمام املسجد لتحفيظ القرآن الكريم، وبعد مرور وقٍت من 
السنَّة  أهل  مسجد  عىل  القائمون  رأى  يونس  بخان  السنَّة  أهل  مسجد  تأسيس  عىل  الزمن 
رضورة توسعته، وضّم األرض املجاورة له، وقد قام الشيخ خالد ومعه مشايخ أهل السنَّة 
اد( بمبلغ 200 جنيه مرصي يف ذلك الوقت، وتمَّ وضع  برشاء قطعة األرض من عائلة )العقَّ
ت يف حيازته قرابة عرشين عاًما إىل  فِه حتى احلاجة إليها، فحفظها واستمرَّ األرض حتت ترصُّ
رت جلنة إعامر مسجد أهل السنَّة املبارشة بأعامل التوسعة، فسلَّمها فوًرا ـ دون تأخرٍي ـ،  أن قرَّ
وقام بمساعدة إخوانه يف إعامر املسجد حُمْتسًبا ذلك ابتغاء مرضاة اهلل، وبقي عىل سريته حتى 
لقي اهلل مطلع عام 1982م. )مصدر املعلومات: نجله: حممود خالد رشاب، وحفيده: غسان 

رشاب، أدليا بتلَك املعلومات للباحث طه أبو طه(. 
يونس،  بخان  السطر  منطقة  1917/12/31م، في  في  األغا  اسعيد  بن  الشيخ زكريا  ولد   )((
أوائل  من  وكان  يونس  خان  مدرسة  في  تعليمه  وتلقى  والورع،  بالتقوى  معروفة  ألسرة 
في  وجدَّ  تعليمه  إلكمال  الشريف  األزهر  إلى  سافر  1936م  عام  وفي  فيها،  المتعلمين 
تحصيل العلوم، ومكث فيه عشرة أعوام؛ حتى حصل على الشهادة العالمية 1946م، ثم 
عاد إلى خان يونس وأسهم مع أقاربه من العلماء في نشر الوعي الديني بين الناس؛ السيما 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية ثم عمل بالتدريس وكان إماًما وخطيًبا للمسجد الكبير 
ـ  الله  رحمه  أربعين عاًما، وتوفي ـ  بخان يونس لعقود طويلة، وعمل مأذوًنا شرعيٍّا زهاء 
بتاريخ: 1992/9/20م وُشيَِّع في موكب مهيب. )انظر: إحسان خليل األغا، خان يونس 

وشهداؤها، ص58(. 
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ـ  فضيلة الشيخ/ سعيد بن عاشور بن لطفي وادي))( ـ رمحه اهلل ـ. 

نّي، ولد سنة 1324هـ يف مدينة  هو أبو سليامن سعيد بن عاشور بن عبداللطيف الوادي السُّ  )((
الفقي  حامد  حممد  للشيخ/  الرشعية  العلوم  ودروس  حلقات  رواد  من  كان  يونس،  خان 
وقد  احلارضون،  منه  ينتفع  علم  جملس  حل  أينام  جملسه  كان  وقد  بمرص،  العلامء  وإخوانه 
كان حيث أهل بيته عىل تقوى اهلل وطاعته ويوقُظهم للفجر، ويعلمهم القرآن الكريم والسنة 
مؤسس  ـ  النبوية، وِمن أبرز شيوخه: فضيلة الشيخ العالمة/ حممد حامد الفقي ـ رمحه اهلل 
رمحه  اهلل  ـ،  ـ  عفيفي  الشيخ/عبدالرزاق  وفضيلة  املحمدية،  السنة  أنصار  مجاعة  ورئيس 
ـ  اهلل  رمحه  ـ  سعيد  الشيخ  اهتم  ولقد  ـ،  اهلل  رمحه  ـ  الوكيل  عبدالرمحن  الشيخ/  وفضيلة 
ى العلم الرشعي عىل أيدي مشاخيه العلامء الربانيني، وكان  بالعلوم الرشعية تلقيًّا وإلقاًءا فتلقَّ
كان  وقد  املحمدية،  السنة  أنصار  مجاعة  يف  األوائل  املؤسسني  من  وهو  ذلك،  عىل  حريًصا 
كرياًم وسخيًّا ومنفًقا يف سبيل اهلل تعاىل وعىل أهل العلم وطلبة العلم الرشعي وعىل األرس 
املحتاجة والفقرية واملسكينة واأليتام واملحتاجني، ومن أهم األعامل الدعوية البارزة للشيخ 
ألنصار  الرشعية  اجلمعية  تأسيس  1ـ  املشايخ:  وإخوانه  ـ  اهلل  رمحه  ـ  نّي  السُّ الوادي  سعيد 
نّة للدعوة لإلسالم عىل أساس  نّة املحمدية يف خان يونس 2ـ رشاء أرض لبناء مسجد السُّ السُّ
أخوية  بالشيخ سليم عالقة  تربطه  الصحيحة، وكانت  النبوية  نّة  والسُّ الالص  التوحيد  من 
وطيدة ومتالزمة وقد كان فضيلة الشيخ/ سليم رشاب يلتقي بالشيخ سعيد وإخوانه املشايخ 
دعوية  لقاءات  تعقد  كانت  تعاىل،  اهلل  إىل  والدعوة  الفقهية  املسائل  يف  ويتدارسوا  باستمرار 
بدكان الشيخ/ سعيد، وقد كان فضيلة الشيخ العالمة/ سليم بن سامل رشاب ـ رمحه اهلل ـ، 
واحلاج/ شاكر بن مصطفى أبوطه ـ رمحه اهلل ـ، والشيخ/ سليامن بن عثامن فسفوس ـ رمحه 
اهلل ـ والشيخ/ أمحد بن حممود العسويل، وبعض اإلخوة املشايخ الفضالء احلريصني عىل نرش 
قرب  يونس  الكائن وسط خان  التجاري  بمحله  مع جدنا  يلتقوا  الالص،  التوحيد  عقيدة 
اجلامع الكبري جنوًبا، حيث كانوا يلسون عنده لساعات طويلة إىل عند أذان الظهر تقريًبا، 
واملسائل  الصحيحة،  نّة  والسُّ تعاىل  اهلل  كتاب  يف  يتدارسون  كانوا  العلمي  املجلس  هذا  ويف 
الفقهية، وكانوا حريصني عىل استنباط األحكام من كتاب اهلل تعاىل ومعرفة الدليل الراجح 
حفيده/ أبو سليامن  )مصدر املعلومات:  القوي والعمل به قواًل وعماًل واعتقاًدا ومنهاًجا. 

نّي(.  أيمن بن سليامن بن سعيد آل وادي السُّ
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ـ  فضيلة الشيخ/ شاكر بن مصطفى بن ثابت أبو طه))( ـ رمحه اهلل ـ. 

شاكر بن مصطفى بن ثابت أبو طه )السنّي(: ولد رمحه اهلل بمدينة خان يونس يف حدود عام   )((
ا( يف جوٍّ من االلتزام الديني والذي  1900م تقريًبا، تربَّى وترعرع عند أخواله من عائلة )الفرَّ
التي كانت  الشيخ شاكر تعليمه يف كتاتيب خان يونس  ى  آنذاك، وتلقَّ بالصوفية  كان متأثًرا 
ُتعلِّم قراءة القرآن الكريم، والقراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريَم كاماًل، ويبدو أنه انتقل 
بعدها للعيش قريًبا من عني القملة؛ وهي موضع أقرب إىل خان يونس من بئر السبع، فسكن 
اٌن، وكان له  هناك وعمل يف الزراعة فكان يزرع اللوزيات، كام عمل يف التجارة فكان له دكَّ
ُب عىل ممارسة الرياضة والقفز فوق  ُس به القرآن الكريم والقراءة واحلساب، ويدرِّ ُكتَّاب ُيَدرِّ
ألواح الصرب، ومل تنقطع عالقة الشيخ بمدينة خان يونس، فكان يقدم إليها ليشرتي البضاعة 
عالقته  عىل  األثر  بالغ  له  كان  بالتجارة  عمله  أن  وُيعتقد  القملة،  عني  يف  لدكانه  ويأخذها 
الوطيدة بالشيخ سعيد عاشور وادي ـ مؤسس مجاعة أنصار السنة املحمدية يف خان يونس ـ، 
باإلضافة لعالقته بالشيخ عطية الفرا التي ُيَظنُّ أنا نتجت بسبب القرابة، وكان الشيخ شاكر 
علاًم من أعالم أهل السنة الذين حياربون البدع واملنكرات التي ظهرت يف عهدهم آنذاك، وقد 
مجعهم هو وثلة من رفاقه حب السنة واتباعها وأثار حنقهم البدع املنترشة والرافات وكذلك 
التمذهب، فقرروا تأسيس مسجد بجهودهم؛ فقاموا بجمع التربعات وبناء املسجد، وكذلك 
مجعية رشعية تتبع جلمعية أنصار السنة املحمدية يف القاهرة، وُيعدُّ الشيخ شاكر من مؤسيس 
مسجد أهل السنة، واجلمعيَّة الرشعيَّة عام 1929م، وكان يقُدم عىل دابته كل أربعاء فيبيت 
آنذاك، وبعد  املسافات  بعد  به اجلمعة رغم  السنة ويصيل  أهل  الميس واجلمعة يف مسجد 
احتالل اليهود أرض فلسطني عام 1948 قدم إىل مدينة خان يونس ـ مسقط رأسه ـ فسكن 
اد مسجد الرشطة ـ حاليًّا ـ يؤدي كافة فروضه يف املسجد،  قريًبا من شارع جالل وكان من روَّ
وكان خيطب الُجَمْع ويعظ الناس بشكل دائم يف املساجد، ثم استقر به املسكن يف خميم خان 
يونس )املعسكر( ثم يف حي األمل وكان لقبه )السنّي( وكان يأتيه الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ 
الشيخ سليم  الدينيَّة وكان حيرض دروس  املسائل  الليل ويتناقشا يف  بشكل دائم يف منتصف 
ـ رمحه اهلل ـ يف مسجد السوق ـ الشهداء ـ، وبقي عىل منهج أهل السنَّة واجلامعة يدعو له، 
اب، ونجله  له الشيخ سليم رشَّ ويعمل به حتى لقي ربه يف شهر فرباير عام 1985م، وقد غسَّ
عبد السميع ـ رمحه اهلل ـ، ومتت الصالة عليه يف مسجد أهل السنة ووورَي جثامنه الرتاب.

)مصدر املعلومات: )حفيد الشيخ، الباحث: طه عبد السميع شاكر أبو طه(. 
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ـ  فضيلة الشيخ/ عطوة بن حسن بن حممد الفرا))( ـ رمحه اهلل ـ. 

ـ فضيلة الشيخ / فهمي بن حافظ األغا))( ـ رمحه اهلل ـ. 

ـ فضيلة الشيخ / كامل بن سعيد األغا))( ـ رمحه اهلل ـ. 

ُولِد الشيخ عطوة ـ رمحه اهلل ـ عام 1918م يف حمافظة خان يونس، وتربَّى ونشأ فيها، وملَّا كرب   )((
جاهد يف سبيل اهلل عز وجل، وخاض كل احلروب، وقاتل اإلنجليز، ثمَّ اليهود الغاصبني، 
وكان يدعو إىل اهلل عز وجل عىل بصريٍة باحلكمة واملوعظة احلسنة، ويأمر باملعروف وينهى 
عن املنكر، وقد شارك الشيخ سليم رشاب يف بناء كثرٍي من املساجد، وكان خطيًبا بارًعا تشهد 
ع اإلسالمي بخان يونس، مىض  له مساجد خان يونس؛ خصوًصا مسجد أهل السنَّة، واملجمَّ

. www.elfarra.ps : إىل ربِّه يف 30 ديسمرب 2000م. انظر: موقع عائلة الفّرا
ُولد الشيخ فهمي ـ رمحه اهلل ـ بخان يونس عام 1906م، وتلقى تعليمه يف الكتاتيب، ثم   )((
سافر إىل األزهر عام 1920م والتحق به، وحصل عىل الشهادة العاملية عام 1928م، ثم 
انخرط  الفقراء.  عىل  بعطفه  اشتهر  يونس.  خان  يف  الكبري  للمسجد  وخطيًبا  إماًما  عمل 
يف العمل الوطني ضد االنتداب الربيطاين وكان أحد املجاهدين املدافعني عن فلسطني، 
الشعور  إحياء  يف  أْسهم  )1936-1939م(.  الكربى  الفلسطينية  الثورة  يف  وشارك 
عام  اهلل  توفاه  حتى  سريته  عىل  وبقي  1967م،  حرب  بعد  فلسطني  مدن  يف  اإلسالمي 
1980م، وُشيَِّع يف موكٍب مهيٍب وُدفَِن يف مقربة العائلة بخان يونس. )انظر: نعامن فيصل: 

أعلم من جيل الرواد ص 145(. 
ولد الشيخ كامل ـ رمحه اهلل ـ بخان يونس عام 1338هـ، ارحتل إىل األزهر الرشيف بمرص،   )((
ودرس عىل يد العلامء األجالء، وحصل عىل اإلجازة العالية يف الرشيعة اإلسالمية، والشهادة 
أ منصب عميد عائلة األغا، وكان  العاملية يف القضاء الرشعي عام 1336هـ/1944م، وتبوَّ
مرجًعا دينيًّا واجتامعيًّا، ومن رجال قطاع غزة املرموقني، وعمل خطيًبا للمسجد الكبري بخان 
نعامن  )انظر:  2007م.  4/ديسمرب  املوافق  1428هـ  عام  القعدة  ذي   24 يف  تويف  يونس. 

فيصل: املرجع السابق، ص 147(. 
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اب ـ رمحه اهلل ـ:  أصدقاء الشيخ سليم رشَّ

الشعب  رشائح  مع  واسعٍة  عالقاٍت  بنْسج  ـ  اهلل  رمحه  ـ  سليم  الشيخ  امتاز 
الفلسطيني املختلفة، وقد حظي بمحبة وودِّ الكثريين، وُعِرف عن الشيخ ـ رمحه اهلل  ـ 
، حُيبُّ يف اهلل  ق، يسعى للَوحدِة، وملِّ الشْمل، ورصِّ الصفِّ بأنَّه إنساٌن يمع وال ُيفرِّ

ويبغُض يف اهلل. 

ومن أشهر أصدقائه: 

1 ـ الشيخ/ إبراهيم الفقعاوي ـ حفظه اهلل ـ. 

ويل.  2 ـ الشيخ/ أمحد العسُّ

3 ـ الشيخ/ حسن السيد أبو اهلنُّود. 

العالقات  عىل  عالوًة  ا،  جدًّ وجيِّدة  متينة  عالقات  سليم  بالشيخ  تربطه  كانت 
برفح،  اهلدى  ملسجد  وإماًما  ًنا  مؤذِّ وكان  تعاىل،  اهلل  كتاب  حيفظ  كان  حيث  ة؛  يَّ األرَُسِ
ا مجياًل؛ حيث كان يقرأ املولد النبوّي، وقد  وكان رجاًل ذو روٍح مرحٍة، وكان صوته نديًّ
ح له شيخنا بعض العبارات التي كان يشوهبا الرشك؛ كالتوسل بالصاحلني وغريها،  صحَّ
ولقد استجاب لذلك، وكان مثااًل حُيْتذى به، حيث إنَّ الشيخ سليم كان يرضب به املثل 
ح  ُيصحِّ بدْوره  اهلنُّود  أبو  حسن  الشيخ/  كان  وكذا  واملساجد،  املجالس  من  كثرٍي  يف 
اب  لكثرٍي ممَّن كانوا عىل جهٍل هبذه األمور، ويقول هلم: »لقد علَّمني الشيخ سليم رشَّ
ل وطلب احلاجة من الصاحلني، وزيارة القبور هلم رشك،  بأنَّ الدعاء بغري اهلل، والتوسُّ

ر قول اهلل تعاىل: ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ  وأنَّ املعبود بحقٍّ هو اهلل سبحانه وتعاىل«، وكان ُيكرِّ
]النساء:   ﴾ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
48[، وكان الشيخ سليم يأخذه معه حينام كان يرشع يف تأسيس وبناء املساجد، فكان 
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للمساجد، حيث كان حيمل  عات  التربُّ باليوم واليومني والثالثة من أجل مجع  ُيَرافقه 
جهاز مكربِّ صوت، ويقوم باألذان يف املكان الذي سيقام عليه املسجد. 

4 ـ األستاذ/حسن إبراهيم أبو الري ـ رمحه اهلل ـ. 

5 ـ احلاج/ حسن نمر أبو عرجة. 

6 ـ املختار/ سليامن سليم احلاميدة ـ رمحه اهلل ـ. 

7 ـ الشيخ/ ضيف اهلل مزيد ضهري ـ رمحه اهلل ـ. 

8 ـ املختار / عايش عبد الالق يونس ـ حفظه اهلل ـ. 

9 ـ املختار / عبد القادر عبد الرازق ـ حفظه اهلل ـ. 

10 ـ الشيخ/ عبد املجيد كلُّوب ـ رمحه اهلل ـ. 

11 ـ الشيخ /عبد اهلادي حممد اليف ـ رمحه اهلل ـ. 

12 ـ الشيخ/ عثامن محَّاد شبري ـ رمحه اهلل ـ. 

13 ـ الشيخ/ عز الدين صالح طه ـ حفظه اهلل ـ. 

14 ـ املختار/ عودة سليامن أبو عاذرة ـ رمحه اهلل ـ. 

15 ـ املختار/ عودة أبو العجني ـ حفظه اهلل ـ. 

16 ـ الشيخ/ عيد محَّاد شبري ـ رمحه اهلل ـ. 

17 ـ األستاذ/ فؤاد هنيَّة ـ حفظه اهلل ـ. 

18 ـ احلاج/ كامل بركة. 

19 ـ الشيخ/ جمدي املرصي ـ حفظه اهلل ـ. 

20 ـ احلاج/ حممد رضوان أبو غرارة ـ رمحه اهلل ـ. 
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21 ـ الشيخ/ حممد طاهر األغا ـ رمحه اهلل ـ. 

22 ـ احلاج/ حممد عبد اهلادي اليف ـ رمحه اهلل ـ. 

23 ـ األستاذ/ حممد عطوة زعرب ـ رمحه اهلل ـ. 

24 ـ احلاج/ حممد نمر أبو عرجة ـ حفظه اهلل ـ. 

25 ـ الشيخ/ حممود أبو خوصة ـ رمحه اهلل ـ))(. 

ملتزًما  وكان  واجلامعة،  السنة  أهل  دعاة  من  وهو  للشيخ،  املقربني  من  وكان 
للسنَّة، يهر باحلق ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر، وساعده الشيخ سليم يف تأسيس 
االلتحاق  يف  الراغبني  للطالب  مدرسة  املسجد  هذا  وكان  جباليا  يف  مسجد  وبناء 
لتأهيلهم  أياًما  هلم  خيصص  فكان  فيها؛  للدراسة  العربية  الدول  جامعات  بإحدى 
عىل غرار مدرسة مسجد الشهداء بمحافظة خان يونس، وذلك لتسهيل أمر الشباب 

املوجودين يف شامل قطاع غزة. 

26 ـ الشيخ/ نظري الفرا ـ رمحه اهلل ـ. 

ا ـ رمحه اهلل ـ.  27 ـ الشيخ املجاهد/ نور الدين خليل الفرَّ

صاِحُب الَكلِمِة اَلمْسموعِة والتْزكيِة املقبولِة

يقول د. مجعة وايف: »الشيخ سليم رشاب أزهريٌّ له قدٌم راسخٌة يف العلوم كلِّها: 
القرآن، واحلديث، والتفسري، والفقه، والسنَّة، وعلوم الدعوة، والنصوص، واملتون، 
والرشوح... وكان شيُخنا فقيًها عند الفقهاء، وداعيًة مع الدعاة، ولبيًبا مع املفكرين، 

ين، وهذا من فضل اهلل عليه«))(.  ِ ا مع املفرسِّ ً ومفرسِّ

سيأيت التعريف به ص 175.  )((
مقابلة مع د. مجعة وايف.   )((
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رها يف  ا ال َشكَّ فيه أنَّ الشيَخ ـ رمحه اهلل ـ استفاد من عالقاته الواسعة وسخَّ ِممَّ
يَّة كان يكتبها هلم بخط يده  يِّني بتزكيٍة خطِّ خدمة العلم الرشعي، وابتعاث الطالب الغزِّ
؛ للدراسة يف اجلامعات خارج فلسطني؛ إذ كانت الدراسة يف الارج تعتمد  ـ رمحه اهللـ 
العربية، وكان الشيخ/ حممد أمني  العلامء املعروفني يف األمصار  عىل تزكية من أحد 
احلسيني ـ رمحه اهلل ـ هو املعتَمد لدى العلامء واجلامعات لرتشيح الطلبة الفلسطينيِّني 
وتْزكيتهم للدراسة يف الارج، بينام كان الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ هو صاحب 
بإيفاد  بدأ  وقد  العربية،  للجامعات  غزة  قطاع  من  املرَسِلني  للطلبة  املعتَمدة  التزكية 

ب للدراسة يف الارج عام 1974م.  الطالَّ

كان  التي  والثقة  منهم،  وُقْربِه  السعودية  العربية  اململكة  بعلامء  لصلته  ونظًرا 
مُمَثِّاًل َعْن فلسطني لدى  ـ  رمحه اهلل  ـ  انيني اختري  حيظى هبا يف أوساط علامء األمة الربَّ
إدارات البحوث العلمية والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية التي كان عىل 

رأسها اإلمام العالمة عبد العزيز بن باز سنوات عديدة. 

وكانـ  رمحه اهللـ  دائم التواصل مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء يف 
اململكة العربية السعودية، وقام بتعيني عدد من ُمتخرجي اجلامعة اإلسالمية يف املدينة 
للبحوث  العامة  الرئاسة  حساب  عىل  الفلسطينية  األرايض  يف  كدعاة  للعمل  املنورة 
ا توقفت البعثات الرسمية عن العمل، واعتذرت إدارة البحوث  العلمية واإلفتاء، ولمَّ
عن العقود التي أبرمتها مع الدعاة راسل الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ سامحة اإلمام ابن 
ل له أن يرصف هلم مكافآت شهرية من ماله الاص؛ فعنيَّ سامحته الكثري من  باز؛ فتكفَّ

الدعاة عىل هذه النفقة))(.

يومنا هذا، ومنهم من  املكافأة حتى  يتقاضون هذه  الشيخ سليم رشاب  ما زال بعض طلبة   )((
انقطعت عنه بسبب توفر عمل له منذ عهد قريب. 
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وقد مثَّل فلسطني يف حضور املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة املنعقد 
يف الفرتة ما بني 24-29/ 2/ 1397هـ املوافق 13-1977/2/18م، الذي َنظََّمْته 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة))(. 

كام كان الشيخ ـ رمحه اهلل ـ ُعْضًوا يف هيئة العلامء والدعاة يف بيت املقدس))(، 
والتي كانت تضم بني جنباهتا كبار علامء فلسطني وبيت املقدس. 

يقـول الشـيخ مجـدي المصـري: »ألول مـرة في عهـد االحتـالل الصهيوني 
اختارت وزارة األوقاف وشـئون المقدسـات اإلسـالمية األردنية عـدًدا من العلماء؛ 
ليـؤدوا فريضـة الحـج، وليرشـدوا الحجـاج ويثقفوهـم ويعلموهم مناسـك الحج، 
وترأس وفد العلماء فضيلة الشـيخ سـليم شراب، وكنت معهم وأصغرهم ِسنًّا، وكان 
 ذلك عام 1974م، ومن بين العلماء: الشـيخ/ إسـماعيل جنينـة))(، والحاج/ عطوة 

ومما حيسن ذكره أن هذا املؤمتر شارك فيه كبار علامء العامل اإلسالمي بمختلف أقطاره وأمصاره،   )((
وكان الشيخ سليم رشاب هو العامل الوحيد الذي مثَّل فلسطني يف هذا املؤمتر. ومن أبرز العلامء 
الذين شاركوا يف املؤمتر: سامحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ/ 
حممد بن صالح العثيمني، الشيخ/ صالح بن عبد الرمحن احلصني، الشيخ/ بكر عبد اهلل أبو زيد، 
الشيخ/ عبد العزيز بن عبد اهلل بن حسن آل الشيخ، الشيخ/ حممد احلركان، الشيخ/ حممد نارص 
حممد  الشيخ/  متويل شعراوي،  حممد  الشيخ/  خملوف،  حممد  حسنني  الشيخ/  األلباين،  الدين 
عيل عبد الرحيم، الشيخ/ أبو احلسن عيل احلسني الندوي، الشيخ/ عطية سامل، د. حممد أمني 
املرصي، الشيخ/ صالح بن عبد اهلل املحيسن، الشيخ/ حممد أمان عيل، د. إبراهيم جعفر السقا، 
الشيخ/ محاد األنصاري، الشيخ/ عبد القادر شيبة احلمد، د. يوسف القرضاوي.... وآخرون. 

للمزيد انظر: دليل املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة. 
هيئة العلامء والدعاة يف بيت املقدس: هي رابطة للعلامء، يتمعون فيها للتباحث يف شؤونم   )((
عىل  يتَّفقون  بحيث  للجامهري؛  التوعية  نرش  وكذلك  العلمية،  الناحية  من  مستواهم  ورفع 

موضوعات معينة ومن ثم تقوم اهليئة بنرشها وتعميمها. 
ولد الشيخ إسامعيل جنينة ـ رمحه اهلل ـ يف حي الشجاعية بمدينة غزة عام 1911م، وتلقى  =  )((
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الفـرا))(، والشـيخ/ عز الديـن صالح طه))(«))(. وُيرِدف الشـيخ عز الديـن طه قائاًل: 
اج«))(.  »اختْرنا الشيخ سليم شراب لعْلمه وفضله وسنِّه ليكون رئيس بعثة الحجَّ

ويذكُر الشيخ/ جمدي املرصي بأنَّ الوفود الفلسطينية التي كانت تودُّ احلصول 
إليه ألخذ تزكيته؛ لتسهل  عىل مساعدات أو معوناٍت أو منح خارجية كانت حترض 

عليهم مهمة مجع التربعات. 

وقد حدث أن سافر رئيس بلدية خان يونس احلاج / سليامن زارع األسطل))( 

العلامء  الرشيف، والزم  األزهر  إىل  وارحتل  الفالح اإلسالمية،  الدراسية يف مدرسة  علومه   =
وخطيًبا  إماًما  ُعنيَّ  العرشين،  القرن  أربعينيات  مطلع  ويف  السبق،  قصب  وأحرز  الكبار 
للمسجد العمري الكبري، ثم خطيًبا ملسجد أيب خرضة، وكان حيظى بمحبة الناس وتقديرهم، 
العون  وتقديم  رين  املهجَّ واستقبال  االجتامعي  العمل  يرتدد يف  مل  1948م،  نكبة  وملَّا حلت 
ة يف القضاء الرشعي ويف منظمة التحرير الفلسطينيَّة؛  هلم، رفض الشيخ أن يتوىلَّ مناصب مهمَّ
ًسا بمعهد  ًسا يف املدارس، ثمَّ ُعنيِّ مدرِّ لقناعته بمكانة التعليم، وعمل مأذوًنا رشعيًّا، وُمدرِّ
الكريم  عبد  الشيخ/  سامحة  عيه  وصىلَّ  1974م،  فرباير   19 بتاريخ  وفاته  حتى  األزهر 

الكحلوت. )انظر: نعامن فيصل: أعلم من جيل الرواد، ص222-220(. 
سبق التعريف به ص 158.  )((

َر منها  ُولِد الشيخ عز الدين صالح حسن طه عام 1933م، يف قرية يبنا قضاء الرملة، وُهجِّ  )((
1974م  العام  ويف  1974م،  وحتى   1948 العام  من  غزة  قطاع  يف  ومكث  1948م،  عام 
خرج ألداء مناسك احلج، وعند عودته منعه االحتالل من العودة للقطاع، فذهب للجزائر 
ألقاها،  إثر خطبٍة حامية  منها عىل  ُأْخِرج  ثم  1978م،  العام  أربع سنوات حتى  َس هبا  ودرَّ
وانتقل بعدها للعيش يف األردن وال يزال يعيش فيها حتى هذه اللحظة. )مكاملة هاتفيَّة مع 

الشيخ عز الدين طه، املقيم يف األردن(. 
مقابلة مع الشيخ/ جمدي املرصي.   )((

مكاملة هاتفية مع الشيخ عز الدين طه.   )((
رئيًسا  واختري  1917م،  عام  يونس  خان  مدينة  يف  ـ  اهلل  رمحه  ـ  األسطل  زارع  سليامن  ولد   )((
لبلديتها لقرابة ثالثة عقود خالل الفرتة )1964-1996م( وكان عضًوا يف االحتاد القومي 

= زمن اإلدارة املرصية، وأحد مؤسيس مجعية خان يونس الريية ورئيس جملس إدارهتا،  
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ـ رمحه اهلل ـ إىل اململكة العربية السعودية، وطلب مساعدات ومعونات من املسؤولني 
هناك، فام كان من املسؤولني السعوديني إال أن طلبوا منه احلصول عىل تزكية من الشيخ 

سليم رشاب))(. 

وعندما توجه وفٌد من اجلمعية اإلسالمية بالنصريات لسامحة الشيخ العالمة 
عبد العزيز بن باز ـ رمحه اهلل ـ يطلبون منه مساعدة مجعيتهم طلب منهم إحضار تزكية 
؛ حيث كان موضع التقدير واالحرتام من اجلميع.  من الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ 

ُف الُعلوِم وأْفَضُل البَِقاع َأرْشَ

ُن به األوقات طلب العلم الرشعي النافع،  ُف فيه األعامر، وُتَزيَّ إنَّ خرَي ما ُترْصَ
الِح.  امُلْفيض إىل العمِل الصَّ

ل للردِّ إىل األمر  يقول اإلمام أبو شامة املقديسـ  رمحه اهللـ  يف خطبة الكتاب )امُلَؤمَّ
ل(: »َفْلُيْعَلْم أنَّ العلَم الرشعي ـ كام قيل ـ أنفُس ما طلبه الطالبون، وَأَجلُّ يَشٍء  األوَّ
َرِغَب فيه الراغبون، وأفضل فضيلة سعى هلا الفاضلون، باستثامره َسِعَد الصاحلون، 
وباْنتَِحاء َمنَاِره فاز الفائزون، اتفقت عىل رشفه األمم وتطابقت، وتظاهرت األدلة عىل 
َعادة، وُأسُّ الِسَيادة، واملِْرَقاة إىل النجاة يف الدار اآلخرة،  تفضيله وتنارصت، َساِعُد السَّ

التي هي َمْطَمح آمال املستبرصين، وغاية ِمْطامر املوفقني....(. 

لقد َتنَبََّه الشيُخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ ُمبكًرا لرضورة إيفاد عدد من الطلبة 
ين يف طلب العلم واحلريصني عليه إىل عدد من األمصار العربية لتلقي  يني امُلِجدِّ الغزِّ

ورئيس نادي شبان خان يونس، وبذل جهده يف سبيل نضة مدينته، وكان من مؤسيس معهد   =
فلسطني الديني )األزهر( بغزة، واختري عضًوا يف جملس أمنائه، تويف بتاريخ 2005/4/21م. 

)انظر: نعامن فيصل: أعلم من جيل الرواد، ص142(. 
مقابلة مع الشيخ/ جمدي املرصي.   )((
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ودراسة العلوم الرشعية فقط، وكان النصيب األكرب واحلظ األوفر للمملكة العربية 
السعودية؛ ملا كانت توليه من أمهية خاصة وبالغة يف تعليم العلم الرشعي، وكذلك 
انتشار اجلامعات والكليات الرشعية فيها؛ كاجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وجامعة 
أم القرى بمكة املكرمة، وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض، وكلية 
الرتبية للبنات يف الرياض، وبلغ عدد امُلرسل هبم إىل اجلامعات السعودية ـ وحدها ـ 

قرابة المسني. 

كام أنه أرسل بعدد من الطالب إىل كلية الرشيعة بجامعة قطر، وأرسل بآخرين 
إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة، وكذلك سعى البتعاث بعض الطلبة للكويت؛ ملا 
كانت تربطه من عالقات متميزة مع بعض املسؤولني فيها، ولكن مل يرسل أحدا إىل 
الكويت؛ لعدم وجود كلية رشعية، مع أن مسئويل اجلامعة عرضوا عىل الشيخ مقاعد 
لدراسة الطب واهلندسة والكليات العلمية؛ إال أنه رفض ـ رمحه اهلل ـ وأرصَّ عىل أن 
يدرس الطالب العلوم الرشعية فقط؛ ألنَّ فلسطني ُمْقِفَرٌة من العلامء، وُمْقَفَلٌة يف وجه 
العلامء، وبالتايل ال يستطيع أن يدخلها أحٌد من غرِي أهلها؛ لذلك نبعت احلاجة لتخريج 

طلبة علم رشعي؛ ليعلموا الناس أمور دينهم. 

ابتعاِث الطالب  من  الشيخ لتحقيقه  الذي كان يسعى  ولعلَّ اهلدَف األساس 
وتوفري مقاعد دراسية هلم يف اجلامعات العربية هو متكني أولئك الطالب من إحداِث 
ٍة كبريٍة جتعل اإلسالم حديث الناس واملجالس، وتقود الناس يف اإلمامة  صحوٍة دعويَّ

واإلفتاء والطابة، وفض النزاعات بالتحكيم الرشعي. 

بالكليات  أنجاله  إحلاق  ـ عمل عىل  اهلل  ـ رمحه  العلم عند شيخنا  وألمهيَِّة هذا 
ِسين  الرشعية؛ ومل يكتِف الشيخ سليمـ  رمحه اهللـ  بذلك، بل إنَّه َحثَّ أحد أقربائه الُمَدرِّ
ـ عىل ترك  رمحه اهلل  ـ  السعودية، وهو األستاذ/ عادل راغب رشاب  العربية  باململكة 
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املنورة؛  باملدينة  اإلسالمية  باجلامعة  الرشعية  العلوم  دراسة  عىل  واإلقبال  التدريس، 
ليصبَح داعًيا إىل اهلل عىل بصريٍة، وما كان من األستاذ )عادل( إال أن وافق، ونزل عند 
. وحتفيًزا له عىل مواصلة الطلب قام شيخناـ  رمحه اهللـ  بمساعدته  رغبة الشيخـ  رمحه اهللـ 

َج من اجلامعة، وأصبح عامًلا.  يف الزواج، وتوفري مسكن له يف املدينة املنورة، حتى خترَّ

وبعد أن استقرَّ األمر للشيخ سليمـ  رمحه اهللـ  أصبح ُيكلُِّف نجله الكبري الشيخ 
إمتامها، وكان  الطلبة حتى  قبول  التي ختص  املعامالت واإلجراءات  بمتابعة  )مهام( 
املنورة يرسل له  باملدينة  طيلة مكث نجله )مهام( يف اجلامعة اإلسالمية  ـ  رمحه اهلل  ـ 
األوراق الالزمة للطالب لتقديمها للجهات املعينة واستمرَّ ذلك األمر حتى انتهائه 
من الدراسة اجلامعية، وبعد التخرج كان َيِكُل له يف كلِّ صيٍف مهمة السفر للمملكة 

العربية السعودية بأوراق من تم ترشيحهم لدراسة العلوم الرشعية يف الارج. 

اإلْنفاُق عىَل َطلبِة الِعْلِم 

مل يقترْص دوُر الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ عىل إرسال طلبة العلم للخارج 
فحسب؛ بل كان يسعى لتوفري عيش كريم لطلبته أثناَء الدراسة وبعد التخرج، وليس 

أدل عىل ذلك من تعيينه طالبه الريني للعمل يف حقل الدعوة بفلسطني. 

ويف هذا السياق يقول د. سامي أبو عرجة: »كان ـ رمحه اهلل ـ يتَبنَّى أبناءه بعد 
خترجهم وال يتخىل عنهم، وبعد أن يتخرج الطالب ويأيت بالشهادة يساعده يف حتصيل 
الطالب وظيفة  به من هؤالء  بأس  أن وظََّف عَدًدا ال  وظيفة حتفظ كرامته، وحصل 
َ اهللُ له  حمرتمة يف جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل، ومن مل يستطع توظيفه كان يتبنَّاه حتى ُيَيرسِّ
ا، وكثري من  ا وال معنويًّ وظيفة يسرت هبا نفسه، فلم يَتَخلَّ عن طالب من طالبه ال ماديًّ
إخواننا يشهد هبذا، وال أريد أن أذكر أسامًء بعينها ممَّن كان يتبنَّاهم الشيخ ـ رمحه اهلل  ـ، 
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حتى أكاد أجزم أنه كان يف بعض األحيان إذا ما أتاه أحدهم وهو صاحب حاجة يقتسم 
ما يف جيبه بينه وبني تلميذه، والشواهد عىل هذا ال حُتْرص«))(. 

»التحقت  فيقول:  معه  حصلت  حادثة  عن  اللوح  السالم  عبد  د.  أ.  ث  وحُيَدِّ
بالدراسات العليا يف كلية الرشيعة باجلامعة األردنية عام 1983م؛ فكان ـ رمحه اهلل ـ 
ُدين برعايته ومساعدته ومعونته رغم ُبْعدي عنه وصعوبة االتصال به. وأذكر روايًة  يتعهَّ
تدل عىل ذلك: ففي عام 1985م تقريًبا حيث كنت منقطًعا عن العمل ألجل الدراسة، 
وكانت الظروف املاديَّة صعبة وقاسية بالذات عىل طلبة العلم املتفرغني وخاصة يف 
بلد كاألردن، وإذ بطارٍق يطرق باب بيتي ففوجئت؛ حيث كان أحد طالب الشيخ 
قد  نفسه  الشيخ  بالرتحاب والفرح واالنرشاح، وكأن  فاستقبلته  ـ  رمحه اهلل  ـ  اإلمام 
زارين، وبدأت أسأله عن الشيخ وأخباره ونشاطاته والفرحة متأل قلبي حيث اعترْبت 
أنَّ هذه الزيارة هي نوع من تعهد الشيخ اإلمام إلخوانه وطالبه، ومل يقترص األمر عند 
هذا احلد، وإذا بالضيف خيرج من جيبه أربعني ديناًرا أردنًيا، ويقول: هذه بعثها لك 
فضيلة الشيخ سليم؛ ألنه يعلم صعوبة الظروف املعيشية عندكم، فقلت: يرمحه اهلل، 
ُه أحوج ِمنَّا إليها، وحاولت اسرتجاعها معه فأبى  وملاذا ُيكلِّف نفسه هذا العبء؟ فَلَعلَّ
َ بإيصال أمانة الشيخ البنه وطالبه، َفَعُظَم األمر يف نفيس وكأنه قد أرسل يل  إال أن ُيَويفِّ
أربعة آالف دينار. نعم؛ فقد كانت قيمتها الرشائية تعادل أربع مئة دينار يف أيامنا هذه، 
ا قيمتها املعنوية فقد كانت ال تقدر بثمن؛ حيث تزيد َقْطًعا عن أربعني ألف دينار،  وأمَّ
َلَعيلِّ َلْسُت ُمَبالًغا هبذه األرقام ولكنها السعادة والشعور بالتواصل بني األب الروحي 

وأبنائه الذين مل يؤدوا له حق األبوة بعد«))(. 

مقابلة مع د. سامي أبو عرجة.   )((
جزء من كلمة أ. د. عبد السالم اللوح يف احلفل التكريمي املشار إليه سابًقا.   )((
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ويقول الشيخ فؤاد أبو سعيد: »إن الشيخ سليم رشاب حيب تالميذه ويسعى 
اجلامعة  لدى  هاللية،   1402 سنة  اجلامعة  من  خترجي  عند  يل  سعى  فقد  ملنفعتهم، 
اجلامعة  يف  املسئولون  رفض  ولكن  وسعه،  واستفَرغ  َس،  ُأدرِّ حتى  بغزة  اإلسالمية 
آنذاك كلَّ مساعيه، فجاءين هو والشيخ جمدي املرصي ـ حفظه اهلل تعاىل ـ بعد صالة 
فؤاد!(  )فؤاد،  ونادى:  الكالب،  نبحت  القرقعة  صوت  وعىل  الباب،  فقرع  العشاء 
فخرجت إليه أنا ووالدي ـ حفظه اهلل تعاىل ـ، ورفض الدخول، وآثر اجللوس حتت 
ها  الشجر، وحثَّني أن أسلَك كلَّ السبل، وأذهب إىل شخصيات معتربة يف البلد سامَّ

لنا، لعله يكون هلا تأثري عىل املسئولني يف اجلامعة، التي وظَّفت من هم مثيل. 

؛ اعتذاراٌت واهية،  كل املساعي التي سعْيناها أنا ووالدي باءت بالفشل، والردُّ
تلميذ  أنني  أو فصيل، وذنبي هو  إىل حزٍب  أنتِم  أتأطَّر ومل  مل  أنني  احلقيقي  والسبب 

للشيخ سليم سامل رشاب وال فخر.«))(. 

مَلَّا زار  أنه  بطلبة العلم والدعاة  ـ  رمحه اهلل  ـ  ولقد بلغ من اهتامم الشيخ سليم 
اململكة األردنية اهلاشمية التقى بأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية يف مكتبهم بعامن، 
وطلب منهم مكافآت ومساعدات مالية للعلامء والدعاة يف قطاع غزة، وكان لقاؤه مع 
ُلوا برصف مكافأة لبعض  األستاذ/ إبراهيم أبو ستة؛ فوافقت املنظمة عىل طلبه، وَتكفَّ

الطالب والدعاة عىل مدار ثالثة أشهر، بعد أن قام بتزويدهم بأسامء املستحقني. 

لكنَّ الشيخـ  رمحه اهللـ  رفض استالم املبلغ درًءا للشبهة، وأوعز إليهم بتسليمها 
لوزارة األوقاف؛ لتقوم الوزارة بتسليمها ملستحقيها، وقد كان هلذه املكافأة بالغ األثر 
يف نفوس الوعاظ والعلامء الذين استلموا املكافأة؛ خاصة أنا جاءت يف ظل أوضاٍع 

عصيبٍة عاشتها الدعوة ورجاهلا يف فلسطني. 

حوار مع الشيخ/ فؤاد أبو سعيد.   )((
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ُمَؤلََّفاُتُه َورَسائُِلُه

إنَّ الشيَخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  عاملٌ جليٌل نحريٌر َساَر ِذْكُره يف كلِّ فلسطني، 
وما يزال الناس يذكرونه بالري؛ فقد كان عامًلا علاًم يف رأسه نوٌر، ويف قلبه نوٌر، ويف 
عرًبا  مكاٍن  كل  يف  اإلسالم  أعداء  حترق  ناٍر  من  وشواٌظ  نوٌر  قلمه  ويف  نوٌر،  لسانِه 

ُمسَتْغِربني، وغربيني ُمْسَترِشقني. 

َر شْيُخناـ  رمحه اهللـ  حياته للعلم وأهله، وبارك اهلل فيه ويف أوقاته، ونفع به؛  َسخَّ
فاته، ودروسه، وحمارضاته.  فاستفاد منه خلٌق كثرٌي من خالل مؤلَّ

لقد سلك الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ يف مؤلفاته وكتاباته طريًقا صعًبا ال 
َيْقِدُر عليه، وال يسلكه إال أولو العزم من الرجال الصادقني، واألفذاذ املخلصني؛ وهو 
مقارعة أهل الباطل، وإفحامهم من خالل كتبهم، وإظهار عوارها، وكشف زيفها، 

وبيان اختالفها. 

روا  وُيعدُّ شيخنا ـ رحمه اهلل ـ من األدباء والمفكرين اإلسالِميِّين الذين سخَّ
أقالمهم في نشر التوحيد والعقيدة السلفية؛ حيث كان صاحب قلٍم سيَّال يكتب في 
موضوعات شتَّى كلها لخدمة اإلسالم والمسلمين؛ فألَّف الكتب والرسائل، وكتب 
الموضوعات والمقاالت في الصحف والمجالت، وأقام الخطب والمحاضرات، 
ث الشيخ حصيلة علميًَّة قيَِّمًة، ونتاًجا أدبيًّا  س في المعاهد والجامعات، وقد َورَّ وَدرَّ

ال ُيْستهان به. 

ة، َكما ُياَلَحظ بأنه ُيولي  َفات ورسائل الشيخ الُجرأة، والِجدَّ وَيْغُلُب على مؤلَّ
ِلِع َعَلى  علم التوحيد أهمية خاصة في كتبه ورسائله، وهذا ما يتجلَّى للَقاِرِئ والُمطَّ

ُكتب الشيخ. 
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 : ها الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  من أبرز املؤلفات والرسائل التي كتبها وأعدَّ

1 ـ فضُل العقيدة))(. 

ُه الشيخ خالل تدريِسِه ملساق العقيدة اإلسالمية يف  ، أعدَّ وُهو كتـاٌب َمنْهجيٌّ
اجلامعة اإلسالميَّة بغزة، وقد اعتمدته اجلامعة كمقررٍّ درايس ملساق العقيدة اإلسالمية 
 ، جامِعيٍّ كمتطلٍَّب  وإناًثا  ذكوًرا  اجلامعة  طلبة  مجيع  َيْدُرُسُه  وكان  الزمن،  من  فرتًة 
تني.  بوه، وَيرسَّ اهلل عز وجل طباعته مرَّ ُقوه وَهذَّ وألمهيَّة الكتاب اعتنى به العلامء فحقَّ

اِم.  2 ـ َسْبَعُة أعواٍم يف رواق الشَّ

ُل كتب الشيخ  فه الشيخ ـ رمحه اهلل ـ عقب خترجه يف األزهر بمرص، وهو أوَّ ألَّ
ُف حالة  تأليًفا وُصُدوًرا، وقد ُطبَِع وُنرِشَ يف مجهورية مرص العربية، وهو كتاٌب ُيَوصِّ

رواق الشام والطلبة الفلسطينيني الدارسني باألزهر الرشيف. 

3 ـ مناقشُة ُمْفتي الديار املرصية، ووجه حتريم الدخان يف الرشيعة اإلسلمية، 
ين بَِسْهِم أهله.  وبَِذْيلَِها: ِجَراُح الدِّ

عىل  للردِّ  الشيخ  كتبها  وقد  1949م،  للعام  تارخيها  يعوُد  ِعْلِميٌَّة  ِرَسالٌة  وهَي 
أفتى فيها  الشيخ/ حسنني حممد خملوف والذي  الديار املرصية  أفتى هبا مفتي  فتوى 
ًبا وجتارًة؛ فانربى الشيخ والدنا ـ رمحه اهلل ـ، وَساَق عرشة من األدلة  بِحلِّ الدخان رُشْ

َ حرمة الدخان يف الرشيعِة اإلسالميَِّة.  والرباهني؛ لُيَبنيِّ

نِه ـ رغم صغر ِسنِّه ـ؛ إذ مل يتجاوز  ة علم الشيخ ومتكُّ وُياَلَحُظ من الرسالة ُقوَّ
عمره الثالثة والعرشين ربيًعا يوم أن كتبها، وُيالحظ كذلك جرأته يف قول احلق؛ إذ قاَم 

سبق اإلشارة إليه عنَد احلديث عن عقيدة الشيخ واهتاممه بعلم التوحيد ص 108.  )((
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ة وهو ال يزال طالًبا يف جامعة األزهر، وقام بتذييل هذه  بمناقشة مفتي الديار املرصيَّ
ُه )جراُح الدين بسْهِم أهله(.  الرسالة النفيسة بمقال سامَّ

وقْد ُعثَِر عىل هذه الرسالة يف أوراق الشيخ وتراثه الذي تركه لنا قبل أن يرحل 
عن الدنيا، وقد قمنا بتحقيقها، ونرشها يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب. 

4 ـ بنُو أميَّة امُلْفرَتى عليهم. 

ٍل أرسَل به إىل رئيس حترير جملة الرسالة عام  وهو عبارة عْن مقاٍل ِعْلِميٍّ ُمَطوَّ
1371هـ لُينرْش يف املجلة. 

سيِّد  األسَتاذْين/  املقال  هذا  يف  ـ  اهلل  رمحه  ـ  رشاب  سليم  الشيخ/  وُينَاِقُش 
بن  معاوية  اجلليل  الصحايبِّ  رأَيْيِهاَم يف  ـ حول  اهلل  ـ رمحهام  بيومي  وإبراهيم  قطب، 
األديب/ حممود  للشيخ  فيه  وَينَْترِصُ  اهلل عنهم،  الصحابِة ريض  أيب سفيان، وبعِض 
شاكر ـ رمحه اهلل ـ، وَمْن يطَّلع عىل هذا املقال يكشف مدى غزارة علم الشيخ، وُحبِّه 
لصحابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وألمهيَّة هذا املقال ُقْمنا بنفِض الغبار عنه، ونْسِخه، وتضمينه يف 

اجلزء الثاين من هذا الكتاب. 

5 ـ حْوَل تأييِد الثْورِة اإليرانيَِّة. 

فها الشيخـ  رمحه اهللـ  يف وقٍت انخدَع فيه بْعُض أبناء قطاع غزة بالثورة  رسالٌة ألَّ
املزعومة؛  الثورة  لتلك  والداعمة  املؤيدة  واملهرجانات  الندوات  ونظَُّموا  اإليرانيَّة، 
فكان شيُخنا ـ رمحه اهلل ـ يناقش أولئك باحلكمة، واملوعظة احلسنة، وكانت رسالته 

نتاج تلك املناظرات واحلوارات. 

ها يف  بنرْشِ ُقمنا  ـ  ُخُصوًصا  ـ  الوقت  الرسالة، وأمهيتها يف هذا  تلك  ولنفاسِة 
اجلزء الثاين من هذا الكتاب. 
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6 ـ أوضاُع قطاع غزة عام 1953م )تشخيص الداء، وبلسم الشفاء(. 

وهي عبارة عن مسودة رسالة خطَّها الشيخ ـ رمحه اهلل ـ بقلمه، وأراد إيصاهلا 
للحكومة املرصية والتي كانت ُتْعرف بحكومة الثورة، ووصف فيها حال أهل القطاع 

بعد النكبة، ونجاح الثورة املرصية عام 1952. 

والقارئ لتلك الرسالة يد بأنا قد احتوت عىل توصيف دقيٍق، وتفاصيل مثريٍة 
ة،  ة، واالجتامعيَّة، والعسكريَّ عن احلياة يف غزة من الناحية الدينيَّة، والسياسيَّة، واالقتصاديَّ

قت للعالقات بني البلدين الشقيقني )املرصي، والفلسطيني(.  والتعليميَّة. كام تطرَّ

ومل يقترْص الشيخ ـ رمحه اهلل ـ يف رسالته عىل الرسد، وتوصيف احلالة فحسب، 
الفلسطينيون  يعيشها  التي  لألزمات  املناسب  والعالج  الالزمة،  احللول  وضع  بل 

واملرصيون عىل حدٍّ سواء. 

يربو عن ستَِّة عقود؛  ما  قبل  كتبت  والتي  الرسالة  تلك  ِقَدِم  الرغم من  وعىل 
ا صاحلة حتى وقتنا هذا. وملَّا كان هذا أمرها آثْرَنا نسخها، وحتقيقها، والتعليق  إال أنَّ

عليها، وتضمينها هبذا الكتاب، يف اجلزء الثاين منه. 

7 ـ أْحَكاُم األضحية. 

لتثقيفهم،  الناس؛  عىل  وتوزيعها  ونرشها  بإعدادها،  الشْيُخ  قاَم  نرْشٌة  وهي 
به بعد وفاته عىل نرشها وفاًء للشيخ، وإحياًء  وتوعيتهم بأمور دينهم. وقد عمل ُطالَّ
ا جلنة  أمَّ اجلريدة.  بنرشها عىل صفحات  الفلسطينية  احلياة  قامت جريدة  كام  لعلمه، 
ُكَتيٍِّب صغري  التحكيم الرشعية بمحافظة رفح فقامت بطباعة تلك النرشة عىل هيئِة 

احلجم ضمن سلسلة رسائل الشيخ/ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ. 
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8 ـ فقه الصيـام. 

عبارٌة عن ُكَتـيٍِّب صغري؛ أتى فيه الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ عىل مجلٍة من 
ة األوىل عىل  أحكام الصيام املهمة، والتي ال يسع املسلم جهلها، وقد ُطبِع الكتاب يف املرَّ
نفقة املجمع اإلسالمي بغزة أثناء تويلِّ الشيخ عضوية جملس إدارة املجمع اإلسالمي. 
وقد َحَرَص الشيخ أثناء حياته عىل طباعة هذا الُكَتيِّب ونرشه مع حلول شهر رمضان 

من كل عاٍم ِهجري. 

وطباعته،  بالكتاب  بالعناية  رفح  بمحافظة  الرشعية  التحكيم  جلنة  قامت  كام 
وتوزيعه عىل عموم أبناء قطاع غزة. 

9 ـ الُمَجاِهُر بِامَلعايِص. 

عها عىل عموم الناس؛ حتذيًرا هلم  عبارٌة عن نرشٍة كان ُيْصدرها الشيخ، وُيوزِّ
من امُلجاهرة يف املعايص، وكان خُيصُّ بالذكر الفطر يف رمضان واملجاهرة بذلك؛ حيث 

كان حيارب أولئك العصاة بقلمه، ولسانه، ويده إن تطلب األمر. 

النرشة،  بتلك  باالعتناء  الرشعية  التحكيم  جلنة  قامت  الشيخ  لرتاث  وإحياًء 
 . وطباعتها، وإخراجها ضمن سلسلة منشورات رسائل الشيخ/ سليم رشابـ  رمحه اهللـ 

10 ـ أحكاُم احلجِّ والُعْمَرِة. 

وعموم  العلم  طلبة  إعجاب  ونال  العلامء،  من  كثرٍي  بثقة  الُكَتيُِّب  هذا  َحظَِي 
الناس، وكان الشيخ ينرشه يف حياته عىل هيئة منشور ويتحرى نرشه يف موسم احلج. 

قام  الناس  به  ينتفع  باب نرش علمه كي  وِمْن  الدنيا،  وبعد رحيل شيخنا عن 
العديد من العلامء والدعاة بالعناية بالكتاب، وطباعته، ونرشه. 
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صغري  كتاب  هيئة  عىل  بنرشه  رفح  بمحافظة  الرشعية  التحكيم  جلنة  فقامت 
احلجم ضمن سلسلة منشورات رسائل الشيخ/ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ. 

كام قام الشيخ/ حممود أبو خوصة))( ـ رفيق الشيخ ـ بطباعته عىل شكل ُكَتيٍِّب 

ولد الشيخ حممود بن عبد الرمحن بن حممود أبو خوصة يف بلدة )سكرير( قضاء أسدود يف   )((
العام 1354هـ املوافق 1936م، وقد عاش ـ رمحه اهلل ـ يف أرسة فقرية، ذاقت مرارة العيش 
منذ البداية إىل أن هاجر هو وأرسته إىل قطاع غزة إثر نكبة فلسطني يف العام 1367هـ املوافق 
1948م. استقر الشيخ وعائلته يف خميم جباليا لالجئني الفلسطينيني شامل قطاع غزة، وهناك 
بدأ الشيخ مسريته العلمية حيث أنى تعليمه األسايس والثانوي يف مدارسها، وانتقل الشيخ 
بعد ذلك إىل مجهورية مرص العربية إلكامل دراسته اجلامعية هناك حيث التحق بجامعة عني 
شمس قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية وحصل منها عىل درجة الليسانس بتفوق، 
للرتبية اإلسالمية يف مدرسة خالد  مهنته مدرًسا  ليامرس  إىل قطاع غزة  بعدها  الشيخ  وعاد 
وكان  البلح  دير  يف  الثانوية  املنفلوطي  ثم  الفالوجا،  ثم  فلسطني،  مدرسة  ثم  الوليد،  بن 
العليا هناك  ثانية إىل مرص إلكامل دراسته  القرن املايض، وحاول العودة  ذلك يف سبعينيات 
إال أن السلطات املرصية منعته من السفر آنذاك لَدواٍع أمنية، ُطِرَد من التعليم بناء عىل قرار 
يف  التعليم  سلك  إىل  عاد  املايض،  القرن  ثامنينيات  مطلع  يف  وذلك  اليهودية  املخابرات  من 
عمل  حيث  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  قدوم  مطلع  مع  1994م  املوافق  هـ  العام1414 
مدرًسا يف مدرستي أيب عبيدة بن اجلراح الثانوية للبنني ومدرسة امحد الشقريي الثانوية للبنيني 
ومنها تقاعد عن التعليم وذلك يف العام 1419 هـ املوافق 1999 م، عمل الشيخ ومنذ عقود 
عىل تأسيس املسجد الرشقي؛ املسجد الذي عمل فيه الشيخ ـ رمحه اهلل ـ إماًما وخطيًبا منذ 
تأسيسه إىل ما قبل وفاته بعام، حيث كان يعقد دروسه العلمية يف ذلك املسجد يف شتى العلوم 
والشيخ/  البلتاجي،  كامل  والشيخ/  رشاب،  سليم  الشيخ/  شيوخه:  أبرز  ومن  الرشعية، 
التوثيقية:  للدراسات  املقدس  بيت  مركز  موقع  انظر:  ـ،  اجلميع  اهلل  رحم  ـ  عيسى  حسن 

الشيخ/ حممود أبو خوصة، رحيل علم من أعلم السنَِّة يف قطاع غزة، عىل الرابط أدناه:
http://www.aqsaonline.org/news. aspx?id=3045  
وقد رثاه تلميذه الشيخ/ فؤاد أبو سعيد يف إحدى خطبه فقال: »قىض حياته باحًثا عن احلقيقة =  
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صغري احلجم، وأرفق به سرية موجزة للعامل الشيخ/ سليم رشاب، وذلك عقب وفاته 
ـ رمحه اهلل ـ. 

* * *

ًزا عىل التوحيد واملنهاج، آمًرا باملعروف يف أنحاء غزة،  ًرا من البدعة، مركِّ نارًصا للسنة، حمذِّ  =
ناهًيا عن املنكر يف نواحيها، كان يصدع باحلق ال خياف لوم الالئمني، وال عقاب املعاقبني، 
بيته، يعلِّم فيه  ابتنى مسجًدا هلل يف  الدين،  التدريس؛ جلهره باحلق يف  اليهود من  حتى طرده 
ويدرس وخيطب، ويدعو إىل اهلل عىل بصرية معه املشايخ الشيخ سليم والشيخ جمدي املرصي، 
عرف  الذي  وهو  جامعة،  من  أكرب  املسجد  صار  حتى  والدعاة،  العلم  وطالب  والتالميذ 
الشيخ سليم يب، وكان هو رمحه اهلل تعاىل السبب يف ذهايب عن طريق الشيخ سليم إىل اجلامعة 
بعد  املبتعثني، فرجعنا  الطالب  العلم الرشعي، كبقية  املنورة، ألْدرس يف  باملدينة  اإلسالمية 
التخرج عىل العهد سائرين، ولديننا معلمني، وعىل املنهاج ثابتني، فجزى اهلل علامءنا ومشاخينا 

أمجعني، وغفَر لألحياء منهم واملّيتني«. 
أبو  الشيخ حممود  العلم والعلامء ووفاة  أبو سعيد:  الشيخ/ فؤاد  الرسمي لفضيلة  املوقع  انظر:   

خوصة، عىل الرابط:
http://www.alzafran.com/new/news.php?maa=View&id=72 



الَمْبَحُث اثلَّاِن 

ِميِذهِ 
َ

بَْرُز تَل
َ
أ





179

الَمْبَحُث الثَّان 
َأْبَرُز َتلميِذِه 

ر اهلل عز وجل ويرسَّ لشيخنا الدخول للمملكة العربية السعودية يف موسم  قدَّ
باز  بن  العزيز  عبد  اإلمام  الشيخ  بسامحة  التقى  الزيارة  وخالل  1972م،  عام  احلج 
ومن حوله من العلامء، ورشح هلم الوضع املزري للدعوة اإلسالميَّة يف قطاع غزة يف 
ه إىل رضورة استضافة  تلك األوقات العصيبة التي كانت تعصف بقطاعنا املحتل، ونوَّ
اجلامعات السعودية عدًدا من طلبة العلم املجتهدين؛ كي يتمكنوا من إحداث نضة 

علمية ودعوية عىل أرض فلسطني. 

َفُمنَِح مخسة مقاعد سنوية لطلبة يزكيهم علاًم وخلًقا، وعند  له ما أراد؛  وكان 
بتأهيل  يتمنى، وبدأ  بالتفكري اجلاد والسعي احلثيث لتحقيق ما كان  بدأ  عودته لغزة 
ا حتى ال يذهبوا للجامعات السعودية ُغْفاًل َخاِوين  الطالب وإعدادهم علميًّا ودعويًّ
ـ وسَيأيت احلديث عن إنشائه للمراكز التعليميَّة بالتفصيل يف املبحِث الثالِث من هذا 

الفصل إن شاء اهلل ـ. 

وكان ـ رمحه اهلل ـ حيرص عىل اختيار من يثق يف علمهم وُخُلِقهم وصالحهم، 
وكان يأخذ عليهم العهود واملواثيق بأن ال يتحزبوا أو يتعصبوا؛ ألن احلزبية تفسد العلم 
الرشعي، وكان يوصيهم بعدم االنتامء إىل أيِّ حْزٍب أو مجاعٍة وفصيٍل، وأن يلتزموا 
بسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنا هتذب أخالق العامل وتكمله، وأن يركزوا عىل الدراسة وطلب 
العلم واالنشغال بالتحصيل، وأن يعودوا إىل فلسطني علامء دعاة فور خترجهم وأن ال 
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يتخلف أحد منهم خارج فلسطني طالًبا دنيا أو عرض يصيبه؛ ألنَّ اهلدف األساس من 
ابتعاثهم هو خدمة أهلهم يف فلسطني وتبليغ العلم الرشعي للناس. 

يقول الشيخ حسن اللحام ـ حفظه اهلل ـ: »... وقد عاهد طالبه وأخذ عليهم 
املواثيق عندما زكاهم وابتعث هبم إىل اجلامعات إذا أنى مرحلته اجلامعية يعود داعية 
إىل فلسطني، وال خيرج عن هذا الوطن حيث إنه أرض الرباط، وال يستطيع أن يأتيه 
أحد غري أهله. وكل من خالف عهده من الطالب مل يوفق متاًما يف حياته، وإن مجع 

األموال تعس يف مرض األوالد«))(. 

ومن أقواله ـ رمحه اهلل ـ: »إن قطاع غزة منطقة مقفلة مقفرة، وبحاجة إىل العلامء 
والقضاة«. 

اتفق  أنه  ـ  فلسطني  ـ  املقدسة  باألرض  الطلبة  ربط  عىل  حرصه  من  َبَلَغ  وقد 
مع الشيخ ابن باز ـ رمحه اهلل ـ عىل تفريغ كل املتخرجني للدعوة يف فلسطني برواتب 
مقطوعة من دار اإلفتاء والبحوث بالسعودية، حيث ُنِقَل إليها الشيخ ابن بازـ  رمحه اهلل 
ـ بعد تركه ملنصب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، واالعتقاد السائد أن الذين 

َغُهم الشيخ قاربوا العرشين، وال زال بعضهم يتقاىض تلك املكافأة إىل يومنا هذا.  َفرَّ

ِه والتزود من العلم، وينكر عىل من يتظاهرون  وكان ـ رمحه اهلل ـ حَيُثُّ عىل الَتُفقُّ
بأنم علامء وهم يف حقيقة األمر ال يفقهون من أمرهم شيًئا!. 

يروي الشيخ فؤاد أبو سعيد ـ حفظه اهلل تعاىل ـ عن شيِخِه سليم رشاب ـ رمحه 
اهلل ـ فيقول: »َخَطَبنا يوًما يف مسجد )الفتوح( بقرية املصدر خطبة موضوعها: العلم 
يف الصدر وليس يف اللباس والعاممة، ثم خلع )طربوشه( ووضعه عىل الالقط أمامه، 

مقابلة مع الشيخ/ حسن اللحام.   )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  181 املبحث الثاين : أبرز تالميذه 

وقال: هل الالقط هذا أصبح عامًلا؟ هل أصبح شيًخا يؤخذ عنه العلم؟ إن العلم ليس يف 
العاممة وال يف اللباس، وإنام العلم يف الصدر، والعلم يف العمل. رمحه اهلل من معلم«))(. 

وشاء اهللـ  سبحانه وتعاىلـ  أن َيُعمَّ الري عىل يد شيخناـ  رمحه اهللـ  فال تكاد جتد 
عامًلا مربًزا يف زماننا أو جمتهًدا يف العلوم الرشعيَّة أو مشتغاًل بتدريسها للناس إال وللشيخ 
سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ نصيٌب من هذا الفضل؛ فأغلُب الذين ابتعثهم الشيخ واهتمَّ 
هبم منذ كانوا شباًبا، أصبحوا اليوم بعضهم حيمل درجة األستاذية يف العلوم الرشعية، 
ُس يف اجلامعات الفلسطينية املختلفة، بل  وبعضهم درجة الدكتوراه، وكثرٌي منهم ُيّدرِّ

إن البعض منهم يتبوأ مناصب رفيعة يف بلدنا فلسطني. 

الشيخ سليم فلتة))( من الفلتات، له يد طوىل يف تعليم الشباب وكثري من علامئنا 
يف غزة للشيخ سليم الفضل يف تعليمهم يف السعودية، وقلَّام جتد من الطالب من ليس 

للشيخ عليه فضل))(. 

س يف معهد فلسطني الديني األزهر بغزة سنني  اجلدير ذكره أنَّ شيخنا قد درَّ
البدايات  منذ  بغزة  اإلسالمية  اجلامعة  يف  س  درَّ بل  ذلك؛  عىل  يقترْص  ومل  عدًدا، 

نَُه لتدريس املئات من الشباب والفتيات العلوم الرشعية.  والتأسيس؛ ممَّا َمكَّ

وكان  بتالميذه،  االهتامم  شديد  كان  الشيَخ  بأنَّ  السمريي  جابر  د.  أ.  ويذكر 
يتطوف عليهم بكرًة وأصياًل، يتفقدهم ويسأُل عن حاهلم ويتناول ما تيرس من طعام 

ُزهم عىل نرش العلم واالرتقاء بأنفسهم))(.  عندهم، وحُيَفِّ

حوار مع الشيخ/ فؤاد أبو سعيد.   )((
اللغة  معجم  فْلتة زمانه؛ أي: كان حاذًقا موهوًبا متّميًزا )انظر: أمحد خمتار عمر:  يقال: كان   )((

العربية املعارصة، 1737/3(. 
مقابلة مع األستاذ عايش يونس.   )((
مقابلة مع أ. د. جابر السمريي.   )((
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ُث أ. د. نظمي أبو مصطفى قائاًل: »ملا زار الشيخ سليم رشاب السعودية  حُيَدِّ
ألداء فريضة احلج، ذهب إىل خميم كشفي أقامته جامعة أم القرى بمكة املكرمة، والتقى 
بالدكتور/ عبد اهلل نصيف ـ رئيس اجلامعة ـ وأوصاه بطلبة قطاع غزة خرًيا، وحتدث 

معه عن إمكانيَّة قبول أعداد أخرى من الطلبة الفلسطينيني يف اجلامعة«))(. 

ويقول د. سامي أبو عرجة: »ومن ثمرة دعوته يف فلسطني مجيعنا كطلبة علم 
عىل الساحة اليوم، فام من أحٍد مِمَّْن تراهم اليوم من طلبة العلم يف فلسطني إال وللشيخ 
ـ رمحه اهلل ـ بصمة جليَّة يف تنشئته هذه النشأة، ويف تبنِّيه لدراسة العلم الرشعي، وحثِّه 
وتدريبه عىل الدعوة إىل اهلل تعاىل يف املجتمع الفلسطيني«. ويضيف د. سامي أبو عرجة 
قائاًل: »ونحن من ثمرته؛ إذ كان له باٌب مفتوح مبنِيٌّ عىل ثقة عالية يف اجلامعات خارج 
الوطن كجامعات اململكة العربية السعودية يف مكة واملدينة والرياض، ويف دولة قطر 
الرشعية  الدراسة  ليكملوا  العلم  طلبة  لتزكية  وغريها  املتحدة،  العربية  واإلمارات 
التي ختدم املجتمع، وحتصيل العلوم الوسطية التي تتبنَّى الفكر املعتدل يف الدعوة إىل 
اهلل تعاىل؛ فقد أرسل العديد ممَّن رغبوا أو وجد يف أنفسهم الرغبة يف حتصيل العلوم 
الرشعية إىل هذه اجلامعات، ولقد تقلَّد طالبه أفضل املناصب يف املجتمع الفلسطيني، 

والفضل كلُّه يعود له بعد اهلل عز وجل«))(. 

وعن جهده املتواصل والدؤوب يف ابتعاث الطالب يقول د. إسامعيل بلبل: 
الشيخ  يكفي  وتواضعه.  خلقه  ولدماثة  لعلمه  أحببته  ولكن  الشيخ،  ُيَعلِّْمنِي  »مل 

معه  أجراها  الشيخ(  وتلميذ  النفسية،  الصحة  )أستاذ  مصطفى  أبو  نظمي  د.  أ.  مع  مقابلة   )((
1435هـ يف مكتبه بجامعة  29 مجادى األوىل  بتاريخ  أبو طه  الناجي، وطه  الباحثان: حممد 

األقىص بخان يونس. 
مقابلة مع د. سامي أبو عرجة.   )((
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السعودية طالًبا أصبحوا اآلن هم علامء قطاع غزة، ويتَّسمون  إىل  أنه أرسل  فخًرا 
بالوسطية«))(. 

سات، وال أدلَّ عىل ذلك  لقد قام الشيخ بجهٍد عظيم مل َتُقْم به جامعات ومؤسَّ
من نتاجه الطيِّب؛ فطالبه أئمة من بعده، ومناهجه التي رسمها يف العلم والدعوة ال 

تزال سائرًة تشق طريقها، وتؤيت ثامرها. 

دهم الشيخ يف بداية حياهتم العلمية، وأرسل  من أبرز العلامء، والدعاة الذين تعهَّ
هبم إىل اجلامعات املختلفة يف األمصار العربية))(: 

الشيخ/ إبراهيم موسى برهوم 

ٌه يف وزارة الرتبية والتعليم، وعضو جلنة التحكيم الرشعي برفح.  مرشٌف وموجِّ

ـ الشيخ/ أمحد شحدة درويش

موظٌف يف وزارة األوقاف والشئون الدينية. 

ـ الشيخ/ أمني حممد صيام ـ رمحه اهلل ـ 

ـ د. متيم ضيف اهلل ضهري. 

أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك بجامعة األقىص بغزة. 

ـ أ. د. جابر زايد السمريي 

دار  مجعية  إدارة  جملس  وعضو  اإلسالمية،  باجلامعة  اإلسالمية  العقيدة  أستاذ 
الكتاب والسنة. 

مقابلة مع د. إسامعيل بلبل.   )((
األسامء مرتبة حسب ترتيب احلروف هجائيًّا.   )((
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ـ أ. د. مجال حممود اهلويب

علامء  رابطة  وعضو  بغزة،  اإلسالمية  باجلامعة  القرآن  وعلوم  التفسري  أستاذ 
فلسطني. 

ـ األستاذ/ حامد حسن أبو جراد 

ْه وُمْرِشد ديني يف هيئة التوجيه السيايس واإلرشاد الديني التابعة لوزارة  ُمَوجِّ
الداخلية الفلسطينية. 

ـ الشيخ/ حسن إسامعيل اللحام 

مفتي حمافظة غزة. 

ـ األستاذ/حسني نمر عنرب 

منسق الشئون الدينية يف سفارة فلسطني باجلزائر، ومنسق العالقات مع املنظامت 
األهلية يف اجلزائر. 

ـ األستاذ/محدان حسني أبو النجا

ٌس يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.  ُمَدرِّ

ـ د. محودة عيل رشاب 

الرتبية  كلية  يف  الرتبية  أصول  قسم  ورئيس  املساعد،  اإلسالمية  الرتبية  أستاذ 
بجامعة األقىص بغزة سابًقا. 

اب  ـ األستاذ/ خالد سليم رشَّ

ٌج يف كليَّة أصول الدين من جامعة اإلمام حممد بن سعود  نجل الشيخ، وُمتخرِّ
بمدينة الرياض. 
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ـ الشيخ/ خريس حسني خريس ـ رمحه اهلل ـ 

َعِمَل يف جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل، والوعظ واإلرشاد. 

ـ األستاذ/ خليل حممد البيُّوك

مدرٌس ومرشٌد دينيٌّ للقوات املسلحة السعودية، واحلرس الوطني سابًقا. 

ـ د. سامل أمحد سلمة 

وعمل  الفلسطيني،  الربملان  يف  والنائب  السابق،  فلسطني  علامء  رابطة  رئيس 
أستاًذا مشارًكا بقسم احلديث الرشيف وعلومه باجلامعة اإلسالمية بغزة. 

ـ د. سامي حممد أبو عرجة

بجامعة  املشارك  الرشيعة  وأستاذ  لإلفتاء،  األعىل  الفلسطيني  املجلس  عضو 
األزهر بغزة. 

ـ الشيخ/ سليامن سلم الرومي 

نائب سابق يف الربملان الفلسطيني. 

ـ الشيخ/ سمري عبد القادر املبحوح 

يعمل يف جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل، والوعظ واإلرشاد. 

ـ األستاذ/ طلل النجار 

ه َوُمْرِشد ديني يف هيئة التوجيه السيايس واإلرشاد الديني، وحمارض غري  ُمَوجِّ
متفرغ بجامعتي األقىص، والقدس املفتوحة. 

ـ أ. د. عبد السلم محدان اللوح 

أستاذ التفسري وعلوم القرآن يف اجلامعة اإلسالمية بغزة. 
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ـ الشيخ/ عبد العزيز احلاطي 

يعمل يف ِسْلِك القضاء الرشعي بدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

ـ الشيخ/ عبد القادر مجعة أبو طعيمة ـ رمحه اهلل ـ 

ـ األستاذ/ عبد اهلل سعيد اهلندي

ٌس بمدرسٍة خاصة يف الرياض.  ُمَدرِّ

ـ د. عبد النارص خرض ميلد 

الطالبية  للشؤون  املساعد  والوكيل  املقارن،  الفقه  يف  الدكتوراه  عىل  حاصٌل 
للتعليم عن ُبْعد بجامعة املدينة العاملية، واملستشار األكاديمي للجامعة سابًقا. 

ـ الشيخ/ عامد محدي مدوخ 

نائب رئيس حمكمة االستئناف الرشعية العليا بغزة. 

األستاذ/عمر عبد الفتاح يونس

يعمل يف دائرة املخطوطات بوزارة األوقاف والشؤون الدينية بغزة. 

ـ الشيخ/ عمر عبد القادر فيَّاض 

إمام وخطيب بوزارة األوقاف والشئون الدينية الفلسطينية. 

ـ الشيخ/ فؤاد يوسف أبو سعيد

إمام وخطيب مسجد الزعفران بمخيم املغازي يف املحافظة الوسطى، ونائب 
رئيس املجلس العلمي للدعوة السلفية بغزة. 

ـ األستاذ/ حممد حسني العرجا 

الالجئني  وتشغيل  الغوث  وكالة  بمدارس  اإلعدادية  املرحلة  يف  س  ُمــَدرِّ
الفلسطينيني. 
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د. حممد محاد يونس ـ رمحه اهلل ـ  ـ  

أستاذ الفقه وأصوله املساعد يف اجلامعة اإلسالمية بغزة. 

ـ د. حممد رضوان أبو شعبان 

أستاذ احلديث الرشيف وعلومه املساعد باجلامعة اإلسالمية بغزة. 

ـ أ. د. حممد سعيد منصور 

أستاذ أصول الفقه بجامعة األزهر بغزة. 

ـ األستاذ/ حممد سليم رشاب 

ٌج يف الدراسات اإلسالميَّة والرشيعة من جامعة قطر.  نجل الشيخ، ومتخرِّ

ـ د. حممد مصطفى نجم 

عميد كلية الرشيعة، وأستاذ احلديث الرشيف املشارك بجامعة األزهر بغزة، 
ونائب رئيس املجلس األعىل لإلفتاء سابًقا. 

ـ د. حممد نايف اللحام 

أستاذ الفقه املقارن املساعد يف كلية احلقوق بجامعة األزهر بغزة. 

ـ أ. د. حممود يوسف الشوبكي. 

أستاذ العقيدة واملذاهب املعارصة باجلامعة اإلسالمية بغزة، ورئيس مجعية أهل 
السنة أنصار آل البيت واألصحاب. 

ـ الشيخ/ مصطفى عبد القادر الزق

مدير دائرة البحوث العلمية بوزارة األوقاف والشؤون الدينيَّة سابًقا. 
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ـ أ. د. نافذ حسني محاد 

أستاذ احلديث الرشيف وعلومه باجلامعة اإلسالمية بغزة. 

ـ أ. د. نظمي عودة أبو مصطفى 

أستاذ الصحة النفسية بجامعة األقىص بغزة. 

ـ د. نعيم سامرة املرصي 

عميد كلية الرشيعة بجامعة األزهر بغزة سابًقا. 

ـ الشيخ/ نمر املقوس

عميد املعاهد األزهرية سابًقا. 

ـ الشيخ/ مهام سليم رشاب 

مدير عام احلج والعمرة بوزارة األوقاف والشئون الدينية سابًقا. 

ـ الشيخ/ ياسني خالد األسطل

رئيس املجلس العلمي للدعوة السلفية بغزة. 

ـ الشيخ/ يوسف عبد اهلل احلاطي

والدراسات  البحوث  مركز  وباحًثا يف  السعودية،  األوقاف  لدى وزارة  عمل 
اإلسالمية بالرياض سابًقا. 

ـ د. يونس حميي الدين األسطل 

رابطة  وعضو  سابًقا،  بغزة  اإلسالمية  باجلامعة  املساعد  وأصوله  الفقه  أستاذ 
علامء فلسطني، ونائب يف الربملان الفلسطيني. 
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العربية  اململكة  جامعات  يف  للدراسة  الشيخ  أرسلهنَّ  اللئي  الطالبات  ومن 
السعودية: 

ـ األستاذة/ ابتسام عبد العظيم البطة

موظفة إدارية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة. 

ـ األستاذة/ صبحية عطية الغلبان 

موظفة إدارية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة. 

ـ األستاذة/ فاطمة سلمة رشاب 

َسة يف إحدى مدارس حمافظة خان يونس.  ُمَدرِّ

والثابت واملؤكد أن تالميذ الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  أكثر من أن حُيَْصْوا أو 
حُيْرَصوا يف مبحٍث أو كتاٍب؛ فهو الذي أقنع أصدقاءه وأقرباءه بأن يلتحقوا بالدراسة 
ُيَوفََّق يف  أن  ـ  ـ سبحانه وتعاىل  اهلل  منذ كان طالًبا، وشاء  الرشيف بمرص  يف األزهر 

اصطفاء الطالب النجباء؛ ليحثهم عىل االلتحاق باألزهر لطلب العلم الرشعي. 

َسني الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  يف معهد  يقول الشيخ/ حممد اليف: »لقد درَّ
ى عىل يدْيه العلم يف مسجد الشهداء يف حمافظة خان  ة، وكنت أتلقَّ األزهر الديني بغزَّ
ُدين بالرعاية واالهتامم، ويزورين يف منزيل، ويسأل عن أموري«))(.  يونس، وكان يتعهَّ

إىل  إىل مرص وبخاصة  يذهبون  الطالب  »بدأ  األستاذ حسني زعرب:  ويقول 
األزهر الرشيف، وكان له فضٌل كبرٌي يف تشجيع الطالب من قطاع غزة وخان يونس 

مقابلة مع الشيخ/ حممد اليف )مدير أوقاف رفح سابًقا( أجراها معه الباحثان: حممد الناجي،   )((
طه أبو طه، بتاريخ 24 صفر 1436هـ، بمنزله يف مدينة رفح. 
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بصفة خاصة للدراسة يف األزهر الرشيف، وكان يستقبلهم وحيتضنهم وُيعينهم عىل 
دراستهم، وكان شعلًة من النشاط«))(. 

وُيضيف األستاذ سليم الزعنون قائاًل: »كان للشيخ سليمـ  رمحه اهللـ  فضٌل كبرٌي 
يف دخول الطالب الفلسطينيِّني إىل جامعة األزهر وفروعها، وقد زارين يف الكويت، 
وعِلْمت أنَّه قد حرض للبحث عن منٍح دراسيَّة للطلبة الفلسطينيِّني، وكان له جهٌد جيٌِّد 

يف هذا الباب«))(. 

حممد  األديب/حممد  املؤرخ  َيَراُع  دبجه  ما  ذلك  يف  قيل  ما  وأجود  أبلغ  وِمْن 
؛ حني أهدى كتابه النفيس )متيم بن أوس الداري.. راهب  حسن رشاب))(ـ  رمحه اهللـ 

مكاملٌة هاتفية مع األستاذ حسني زعرب.   )((
مكاملة هاتفيَّة مع األستاذ/ سليم الزعنون )رئيس املجلس الوطني الفلسطيني(، أجراها معه   )((

الباحث/ طه أبو طه، بتاريخ 11 صفر 1436هـ، عرب اهلاتف. 
حممد حممد حسن رشاب: ُولَِد يف خان يونس عام 1938م، وتعلم فيها تعليًما عاًما، وتأثر   )((
بالشيخ/ سليم رشاب خريج األزهر يف رصامته وشدته واعتنائه بالعلم إذ هو أكرب من حممد 
املعهد  يف  العلم  وتلقى  األزهر  إىل  فارحتل  العلمية  بتجربته  وتأثر  عاًما،  عرش  باثني  رشاب 
الديني هناك وكان الشيخ سليم رشاب يدّرس هناك يف مدرسة عمر طوسون بالقاهرة. توّجه 
العربية بجامعة دمشق،  اللغة  ـ قسم  1959 ودرس يف كلية اآلداب  رشاب إىل سوريا عام 
وكان متميًزا يف دراسته حيث إنه تلّقى معظم املعارف التي كان يتلقاها يف اجلامعة حيث كان 

يف املعهد الديني يف األزهر. 
الشخصية بحصوله عىل دبلوم  ينفعه يف حياته  بام  تابع دراسته  ثم   ،1963 خترج يف اجلامعة عام   
الرتبية الالزمة لعمله يف جمال التدريس، ومل يدم احلال به يف سوريا فانتقل إىل السعودية متنقاًل بني 
الدمام وحائل واملدينة املنورة كام كان حال الشيخ سليم رشاب من قبل، وبعد عمله يف التدريس 
لعدة سنوات عاد إىل سوريا وتزوج هناك من امرأة دمشقية عام 1968 وهو يف سن الثالثني تقريبًا. 
عمل يف السعودية نحًوا من ثالثني عاًما يف جمال التدريس، وكتب يف صحفها وجمالهتا والسيام   

= جملة املنهل وجملة احلرس الوطني وكتب يف صحيفتي عكاظ والبالد، وكتب عن املدينة 
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أهل عرصه، وعابد أهل فلسطني( ألستاذه اجلليل الشيخ/ سليم رشاب ـ رمحه اهلل. 

من  ـ  عيلَّ  الَفْضِل  وأصَحاُب  تِي،  ِذمَّ يف  دْيٌن  هلم  »الذين  ـ:  اهلل  رمحه  ـ  قال 
هلم  كان  من  مرتبًة،  وأعالهم  كثريون،  ـ  واألوالد  والزوج  الوالدين  بعد  املخلوقني 
الفضل يف األخذ بيدي إىل طريق العلم، طريق النور، وطريق الكلمة التي تفتح مغاليق 
الكون املجهول، وكانت بداية الطريق عندما تنبَّْهت من غفلتي، بكلمٍة قاهلا شيخي 

وأستاذي العامل املجاهد الشيخ سليم سامل رشاب ـ رمحه اهلل ـ. 

قال يل: ملاذا ال تطلب العلم باألزهر؟ وبعد أسبوع كان طلب االلتحاق عندي، 
خان  من  قادًما  القاهرة،  حديد  سكة  حمطة  يف  ينتظرين  كان  الثاين  األسبوع  ناية  ويف 
يونس َعرْب صحراء سيناء، وما اطمأن حتى هيَّأ يل املسكن يف )رواق الشام( بجوار 
اجلامع األزهر، فكانت بداية الطلب احلقيقية يف اجلامع األزهر، نتحلق حول الشيخ 
َقْت بيننا األيام، نلتقي كل عقٍد من السنني  عىل احلصري.. ونشأ التلميذ وترعرع، ثم َفرَّ
ساعًة من الزمن، فال يرتوي التلميذ من رؤية أستاذه وال يعرف األستاذ ما وصل إليه 
تلميذه، ثم انقطع اللقاء، فقد كان هو حمبوًسا داخل أسوار األعداء، وكان التلميذ وراء 
األسوار. َحَرَمُه األعداء من مغادرة خان يونس ألنَّه كان يول يف بالد اإلسالم ليهيئ 

يف  تدريسه  أثناء  والسيام  وأدبائها  السعودية  شعراء  عن  وكتب  وتارخيها،  وأخبارها  املنورة   =
الكلية املتوسطة يف املدينة املنورة، ونال درجة املاجستري يف الدراسات اإلسالمية من معهد 

الدراسات اإلسالمية بالقاهرة عام 1980م أثناء عمله يف السعودية. 
أنجز حممد رشاب قرابة األربعني كتاًبا غري الدراسات والبحوث واملقاالت، ومعظمها منشور   
مشهور، وبعضها أوىص أال يطبع إال بعد وفاته ملا فيها من نقد الذع للكثري من الشخصيات 

املعارصة له. نقًل عن: مؤسسة فلسطني للثقافة عرب موقعها اإللكرتوين عىل الرابط:
http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?ItemId=7368#.UxrGxuPV8Us

بقلم: د. أسامة مجعة األشقر، بترصٍف يسري.   
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مقاعد الدراسة للشباب الدعاة إىل اهلل كي يعودوا وينرشوا النور يف دنيا الظالم.. ومع 
َج فيها أجيال الدعاة،  ذلك فقد تغلَّب عىل الصعاب وكان وحده مدرسًة وجامعًة خَتَرَّ
ون سلطان  وشباب اجلهاد اإلسالمي، ومات ـ رمحه اهلل ـ قبل أن يرى ُجنوَده وهم هَيُزُّ
الصهيونية باحلجارة.. فأردت أن أقول له: َنْم َهانًِئا يا أبا مهام، فقد أثمرت جهودك، 
صدقاتك  ثواب  ولك  والغفران،  بالرمحة  الدعاء  منهم  ولك  تالميذك،  ينساك  ولن 
اجلارية التي ال ينقطع َفْيُضها بعد مماتك، ومنها هذا الكتاب الذي صنعته إلحياء سرية 

َجاِرك، وَنِزيل َبَلِدك، متيم الداري ريض اهلل عنه. 

فإىل خالق الكون أرضع، أن ينفع به، ويكثر مريدوه؛ لتكثر الدعوات الصاحلات 
اِئه، وتكون يف ميزانك هدية من تلميذك«.  من ُقرَّ

َألََّف الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ جملًسا ملساعدة ودعم طلبة عائلته الذين كانوا 
يدرسون يف مرص؛ حيث مجع يف منزله يف صيف إحدى السنوات املوظفني املغرتبني 
لكل  مالية  كفالة  هناك  تكون  أن  عىل  معهم  واتفق  ـ،  الارج  يف  يعملون  الذين  ـ 
طالٍب من املحتاجني من أبناء العائلة، واستعد ـ رمحه اهلل ـ عىل إيصال املساعدات 

ملستحقيها. 

* * *



املْبَحُث اثَلالِث

َساِت اتلَْعلِيِميَّة شاُؤهُ َوتَأِسيُسُه املَراكِز َوالُمَؤسَّ
ْ
إِن

 تمهيد 
 ُشَعاُع انلُوِر 

ِسيُس اجلَاِمعِة اإلْسالِمّيِة بَِغّزَة 
ْ
 تَأ

 إْنَفاُذ الوَِصّية 
ْينََما َحلَّ َنَفَع 

َ
 أ
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املْبَحُث الّثالِث
َساِت الَتْعلِيميَّة إِْنشاُؤُه وَتأِسيُسُه املَراكِز وامُلَؤسَّ

متهيد: 

لقد كان الشيخ اإلمام أبو اهلامم من أولئك الرجال الذين هم كالدرر اللوامع، 
يبددون ظلامت اجلاهلية املنتنة، وينرشون العلم يف زمن غلب فيه اجلهل والغفلة عن 

دين اهلل تعاىل. 

استشعر شيخنا ـ رمحه اهلل ـ منذ اللحظة األوىل رضورة إياد بيئة مميزة تضم بني 
أحضانا طلبة العلم من مجيع أنحاء قطاع غزة، وُتَوفِّر املناخ املناسب للُمْقبِلني عىل 

ي العلوم الرشعية.  تلقِّ

وقد ظهر عىل الشيخـ  رمحه اهللـ  تأثره الشديد بام كان يري العمل عليه يف جزء 
من وطننا احلبيب ـ الضفة الغربية املحتلة ـ والتي كانت تنترش فيها املدارس واملعاهد 
رمحه  التي كانت تشتمل عىل كليات رشعية؛ فكان ـ  الرشعية، عالوة عىل جامعاهتا 
دائم البحث والسعي لنقل تلك التجربة إىل قطاع غزة وإحيائها بشتى السبل،  ـ  اهلل 

والتطوير والتعديل عليها بام يتناسب مع أجواء قطاع غزة. 

 َ َل له أمره، وَيرسَّ وأراد اهلل ـ عز وجل ـ لعبده أيب مهام النجاح والتوفيق َفَسهَّ
له مطلبه، وأعانه عىل امليض يف تلك الطريق، فغدا بفضل اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ حيقق 

النجاحات الباهرة التي تقف عاجزة عن القيام هبا حكومات ودول. 
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ُشَعاُع النُّوِر 

شتات  يديه  عىل  اهلل  يمع  وبدَأ  ـ  اهلل  رمحه  ـ  للشيخ  الظروف  هتيَّأت  عندما 
الطلبة من مجيع أرجاء قطاع غزة، رأى أنه من الواجب والالزم تأسيس معهٍد علميٍّ 
ْون الدروس النافعة يف القرآن الكريم، والتوحيد، واحلديث،  يلتقي فيه الطلبة وَيَتَلقَّ

والتفسري، والفقه، وعلوم اللغة. 

َسه كان يف مسجد الشهداء: )الواقع يفـ  سوق الضار  ـ  وأوُل مركز تعليمي أسَّ
يف قلب مدينة خان يونس(، وكان ُيطلق عليه املدرسة الرشعية، باإلضافة إىل مسجد 
أهل السنة: )الواقع يف مركز مدينة خان يونس( والذي كان حيارض فيه سامحة مفتي 
غزة الشيخ/ عبد الكريم الكحلوت ـ رمحه اهلل ـ مادة املواريث؛ حيث كان َيْمِزُج بني 
املستعصية يف هذا  املسائل  بعض  الطالب  ل عىل  لُيَسهِّ املحارضة؛  أثناء  واملزاح  اجلد 
ب سبع بنات« ِمْن باِب  املساق الدقيق، فكان يقول لطلبتِه: »الشيخ سليم مات، وعقَّ

املزاح، وإيصال املعلومة يف نفِس الوقت. 

ابتعاثه للدراسة خارج فلسطني يلتحق هبذا املعهد َحْواًل  وكان الطالُب املراد 
ُل نفسه ويتزود من العلوم الرشعية، وكان املعهد يفتح أبوابه ثالثة أيام يف  كاماًل ُيَؤهِّ
وكان  املغرب،  وحتى  العرص  صالة  بعد  من  واألربعاء(  واإلثنني  )السبت  األسبوع 
س فيه ثلة من العلامء الكرام منهم: الشيخ/ سليم رشاب، والشيخ/ عبد الكريم  ُيَدرِّ
يونس  ود.  شبري،  لطفي  ود.  املرصي،  جمدي  والشيخ/  ـ،  اهلل  رمحها  ـ  الكحلوت 

األسطل، وأ. د. نظمي أبو مصطفى، وغريهم. 

إذ  ـ؛  اهلل  رمحه  ـ  هبا  قام  التي  ِسيَّة  املؤسَّ النشاطات  أحد  الرشعي  املعهد  وُيعدُّ 
استمر التدريس يف املعهد قرابة نصف عقد من الزمن، وقد قيََّد الشيخ رشوًطا لقبول 
مدرًسا،  سيصبح  دراسته  أنى  إذا  الرشعي  للعلم  الدارس  الطالب  ألنَّ  الطالب؛ 
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اجلهات  وخماطبته  مراسالته  عند  شيخنا  يستحرضه  كان  ما  وهذا  وداعًيا.  وواعًظا، 
املختصة. فقد ورد يف إحدى مراسالته: 

»إن الدعوة اإلسالمية حتتاج إىل: 

1 ـ رجل يكون ذا شخصية قوية اإليامن، ال خيشى يف اهلل لومة الئم. 

ًدا بالعلم.  2 ـ ويكون ُمَزوَّ

بًّا لنرش اإلسالم.  3 ـ َوحُمِ

ًيا بمتاع الدنيا أو بعضه يف سبيل دينه وعقيدته.  4 ـ وُمَضحِّ

5 ـ ويكون هذا العمل خالًصا هلل، ال يقصد منه زعامة، أو دنيا، أو ُشْهرة. 

ُه  6 ـ ويكون ثابًتا عىل احلق، ال هين، وال يستكني، وال يتقهقر عن دينه إذا مسَّ
األذى. 

7 ـ وذا ترصف حسن يف حل مشاكل الدعوة، باإلضافة إىل أخالقه العالية. 

وال يمكن معرفة هذه الصفات وسواها إال بعد خمالطته، والسري معنا يف رحالت 
تبليغ الدين، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وأن يلتزم عمليًّا بام يتعلم. 

وحتقيًقا هلذا اهلدف النبيل ُقْمنَا: 

الرشعية،  العلوم  لتعليم  يونس، وأخرى يف غزة؛  بفتح مدرستني يف خان  ـ  أ 
وفروع اللغة العربية، مع حفظ القرآن الكريم، ومعرفة جتويده. 

بـ  ثمَّ يف يوم اجلمعة ُنْلِحُق ُكلَّ َفْرٍد مع أحد الدعاة املخلصني الفامهني ملامرسة 
كيفية الدعوة عمليًّا يف املساجد وِسَواَها؛ ممَّا ُيْكِسُبهم الصرب عىل األذى يف سبيل الدعوة 

أثناء تدريبهم، ويتبنيَّ لنا مقدار صالحيَّتهم كقادة. 

ج ـ تربية حِلَاُهم، وترك زي املرشكني، وطرح التشبه هبم. 



ـ  الفصل الثاين: حياة الشيخ العلمية 198 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمصلني،  املدرسة  من  فهموه  ما  وتدريس  املساجد،  يف  الصالة  مالزمة  ـ  د 
وسواهم. 

سلوكهم،  ملعرفة  مناطقهم؛  يف  الذين  الدعاة  بواسطة  أخبارهم  متابعة  ـ  هـ 
ومدى نشاطهم اإلسالمي يف نرش الدعوة. ونظًرا لوجود عقبات حاليًّا يف مرص أمام 
أبناء قطاع غزة فقد تدفَّق علينا طالب كثريون يريدون االلتحاق بجامعات اململكة؛ 
فاشرتطنا عليهم تلك الرشوط السابقة مع دخول إحدى مدارسنا الرشعية ملدة سنة، 
فبعضهم ريض هبذه الرشوط ـ وهم قلَّة ـ، واألغلب رفض الرشوط، وطلب التزكية 
فقط، فلم نقبل ذلك ملخالفته ملنهجنا، فسافر الكثري منهم إىل عامن، وأرسلوا أوراقهم 

لكم بواسطة بعض أهليهم، أو زمالئهم يف اململكة؛ للشفاعة بقبوهلم. 

وهلذا نرجو منكم أن ال تقبلوا أي طالب توجيهي أو طالبة من قطاع غزة إال 
بعد وجود تزكيتنا ضمن أوراقه، ممهورة بختمنا، ومرسلة عن طريقنا، لنتفادى قبول 
طالب يسيئون لإلسالم، ويطلبون العلم للدنيا فقط، وال يكون ملسلمي القطاع منهم 

إال الرضر«))(. 

د تالميذه دوًما، ويامزحهم، وُيرَسُّ  وكان الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ يتعهَّ
ُعه عىل التقدم.  من أحدهم إن أحسن وُيَشجِّ

ويف هذا السياق حيدث أ. د. جابر السمريي ـ أحُد طالب الشيخ ـ عن حادثٍة 
طريفٍة حدثت بينه وبني شيخه ـ رمحه اهلل ـ فيقول: »الزلت أستحرض ُنْكَتًة وَمْوِقًفا 
ُسنا  طريًفا حصل بيني وبني الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ حيث كان الشيخ ُيدرِّ

جزء من رسالة أرسل هبا الشيخ/ سليم رشاب ـ عفا اهلل عنه ـ إىل جهٍة مل حيددها يف رسالته،   )((
ويظهر لنا أنا كانت موجهة إلحدى جامعات اململكة العربية السعودية التي كانت تستقبل 

الطلبة الفلسطينيني للدراسة. 
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سؤااًل  فسأل  ُكْثًرا،  الطالُب  وكان  وسطه،  عىل  صوفية  ويضع  الشهداء،  مسجد  يف 
عهد  حديث  ألنني  خائًفا؛  وكنت  ألجيب،  يدي  فرفعت  أحد،  يْب  ومل  النَّْحِو  يف 
الصوفية وأخذ يرضبني من  إجابة صحيحة، فخلع  السؤال  بمعرفته، وأجبت عىل 
شدة الفرح حتى هربت من املسجد فسألني: من أنت؟ وهل والدك متزوج من قريبة 

أم أجنبية))(؟ 

فأجبته: ِمْن أجنبية. 

فقال يل: لعل هذا السبب وراء إجابتك للسؤال.«))(. 

وكان من طبائعه ـ رمحه اهلل ـ التخفيف عىل طلبة العلم وعدم حتميلهم املشقة 
والكلفة، وكان مبلغ اهتاممه ومنتهى حرصه أن يتعلم الطالب أمور دينهم. 

س الشيخ سليم  يقول د. يوسف سالمة ـ وزير األوقاف األسبق ـ: »لقد أسَّ
رشاب ـ رمحه اهلل ـ مركًزا لتأهيل الطالب وتدريسهم العلوم الرشعية قبل ابتعاثهم؛ 
مسجد  الحًقا  عليه  ُأطلق  والذي  ـ  السوق  مسجد  يف  الارج،  يف  دراستهم  إلكامل 

»الشهداء« يف مدينة خان يونس ـ. 

وكان من بني أولئك الطالب فضيلة الشيخ/ فؤاد أبو سعيد الذي تربطني به 
وقلُت  ـ،  رمحه اهلل  ـ  عالقة جيِّدة، وقد رافقني يوًما يف زيارة للشيخ/ سليم رشاب 
للشيخ ـ رمحه اهلل ـ: إنَّ يف حضور الطالب من معسكر املغازي إىل مدينة خان يونس 
افتتاح  فضيلتكم  عىل  أقرتح  وعليه:  الطالب،  عن  نخفف  أن  ونريد  وكلفة،  مشقة 
الفكرة  ـ  رمحه اهلل  مركز لتأهيل طلبة العلم عندنا يف معسكر املغازي، فاستحسن ـ 

يريد بذلك الزوجة الغريبة التي ال تربطها بعائلة زوجها عالقة قرابة.   )((
مقابلة مع أ. د. جابر السمريي.   )((



ـ  الفصل الثاين: حياة الشيخ العلمية 200 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَقبَِلَها بدون تردُّد، وقد وقع اختيارنا وقتئذ عىل األخ األستاذ/ حممد مخيس صيدم 
العربية )النحو والرصف والبالغة(  اللغة  ـ، وهو أستاذ قدير يف علوم  ـ حفظه اهلل  

ليدرس الطلبة يف مسجد املغازي الكبري«))(. 

َتْأِسيُس اجلاِمعِة اإلْسلِمّيِة بَِغّزَة))( 

إن من أبرز ما ُأثِر عن شيخنا ـ رمحه اهلل ـ مهته ونشاطه الالحمدود؛ خصوًصا يف 
جمال العلم والتدريس والدعوة إىل اهلل تعاىل، وُيشهد له بأنه كان سبَّاًقا يف نرش العلم 

وخدمة العلامء. 

وعندَما َعَقَد الشْيخ/ حممد عواد ـ مؤسس املعاهد األزهرية بفلسطني ـ العزم 
عىل تأسيس جامعة إسالمية يف غزة ُتغني الطالب عناء السفر واملشقة يف طلب العلم، 
د الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ يف املسامهة بجهده وعالقاته يف تأسيس هذا  مل يرتدَّ

مقابلة مع د. يوسف سالمة )وزير األوقاف والشئون الدينية األسبق( أجراها معه الباحثان:   )((
حممد الناجي، طه أبو طه، بتاريخ: 16 ذي احلجة 1434هـ، يف منزله بمعسكر املغازي. 

اجلامعة اإلسلمية بغزة: هي الرصح األكاديمي األول يف قطاع غزة، الذي يمنح الشهادات   )((
وتعمل  الفلسطيني،  العايل  التعليم  مؤسسات  من  مستقلة  مؤسسة  وهي  والعليا،  العالية 
ورابطة  العربية،  اجلامعات  احتاد  يف:  عضو  وهي  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  بإرشاف 
اجلامعات اإلسالمية، ورابطة جامعات البحر األبيض املتوسط، واالحتاد الدويل للجامعات، 

وتربطها عالقات تعاونية بالكثري من اجلامعات العربية واألجنبية. 
فيه  الدراسة  بدأت  الذي  الديني  األزهر  معهد  عن  انبثاًقا  بغزة  اإلسالميَّة  اجلامعة  ُأْنِشئت   
عام 1955/1954م لطلبة املرحلة االبتدائية، ثم اإلعدادية، ثم الثانوية، ويف عام 1963م 
وقد  العايل،  التعليم  مرحلة  إىل  تطويره  إدارته  رت  فقرَّ باملعهد؛  الثانوية  املرحلة  اكتملت 
ة عىل أرض املعهد،  استجابت جامعة األزهر بالقاهرة لطلب املعهد بإنشاء الكليَّات النظريَّ

لكنَّ أحداث احلرب عام 1967م حالت دون بدء العمل، وفتحت مجهوريَّة مرص العربيَّة =
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الرصح العلمي الشامخ، وقد ُأنِشَئت اجلامعة عام 1398هـ/1978م انبثاًقا من معهد 
فلسطني الديني )األزهر(. 

اجلامعة  تأسيس  يف  ـ  رمحه اهلل  ـ  الشيخ سليم رشاب  والشواهد عىل مشاركة 
اإلسالمية بغزة أكثر من أن حُتْىص. 

اجلامعة اإلسالمية من  الشيخ يف  نشاط  إىل  ـ  وإْنصاٍف  بَِمْوُضوِعيٍَّة  ـ  والناظر 
تأسيٍس أو تدريٍس أو حفاٍظ عىل اهلوية اإلسالمية يد بأنه رائد مؤسيس اجلامعة. 

وأدبيًّا،  ا،  ماديًّ اجلامعة  يِس  ُمؤسِّ من  فخر  وال  »إنني  ـ:  اهلل  رمحه  ـ  أقواله  من 
ا، وكنت ممَّن مجع هلا املعونات  ْيُتها يف الارج معنويًّ ا، وقد عملت فيها جمَّاًنا، وزكَّ ومعنويًّ
من البالد العربية لتقف عىل رجلْيها، وكنُت عاماًل هبا، وأسافر من أجلها بدون أجٍر 
قليٍل أو كثرٍي، ويعلم ذلك فضيلة األخ الشيخ/ حممد عواد، واإلخوة األفاضل: أمحد 

حسن الشوا، وراغب مرجتى، وسليامن زارع األسطل«))(. 

اجلامعة  أمناء  جملس  أعضاء  جلميع  ـ  اهلل  رمحه  ـ  شيخنا  هبا  أرسل  رسالٍة  ويف 

أبواب جامعاهتا أمام أبناء غزة بعد حرب عام 1967م، إالَّ أن أعداد املقبولني كانت حمدودة،   =
ة، وقلَّة حصوهلم عىل فرصة التعليم العايل بدأ املواطنون يف  وأمام كثرة أعداد خريي الثانويَّ

رون يف إقامة جامعة يف غزة؛ لسدِّ احلاجة وإنقاذ فلذات أكبادهم.  القطاع ُيفكِّ
إىل جامعة  املعهد  بتطوير  قراًرا  1977/4/12م  بغزة يف  الديني  األزهر  معهد  اختذت جلنة   
ليَّة كليَّة الرشيعة والقانون، وكليَّة أصول الدين، وكليَّة اللغة العربيَّة،  إسالمية تضمُّ بصورٍة أوَّ
وأبلغ ذلك القرار للجامعة العربيَّة، والعديد من اهليئات العربيَّة واإلسالميَّة. )انظر: زكريا 
وثائقيَّة  دراسٌة  عاًما..  ثلثني  خلل  بغزة  اإلسلميَّة  اجلامعة  تاريخ  مطري:  ورأفت  السنوار 

1978-2008م، ص7(. 
جزء من رسالة أرسل هبا الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  للقائم بأعامل رئيس اجلامعة اإلسالمية   )((

بغزة. 
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يف  ا  أمَّ والارج..  الداخل  يف  اجلامعة  مؤسيس  من  »وأنا  فيها:  جاء  بغزة  اإلسالمية 
ووقف  وعلمه،  جتربته  حصيلة  ألبنائه  أعطى  الذي  العلمي  رجلها  فكنت  الداخل 
ا يف الارج َفَلَعلَّ السادة من  يف وجه اهلجامت التي حتاول اجتثاث هذه اجلامعة، وأمَّ
أعضاء جملس األمناء يذكرون يوم التقينا يف السعودية من أجل متويل هذه اجلامعة، كام 

أطالبكم بالوقوف عىل السجالت التي تثبت أنني من مؤسسيها ومدرسيها«))(. 

اهلل  شاء  إن  إسالميتها  عن  نحيد  »لن  نفسها:  الرسالة  من  آخر  موضٍع  ويف 
فلسفتها  روسيا  فجامعة  بيئتها؛  من  وثقافتها  أهدافها  تستمد  جامعة  كل  ألن  تعاىل؛ 
شيوعية، وجامعة بريطانيا رأساملية ديموقراطية، فاجلامعات ختتلف وتتباين أهدافها 
ومناهجها وثقافتها حسب موطنها، فنحن يف هذا القطاع بغزة يب أن نخالف الروس 
وأوروبا وننتمي إىل تراث أمتنا املسلمة، فلم تكن هذه اجلامعة جساًم غريًبا يف األمة 
ينخر عظامها، ويزيد يف أوصاهبا، ويساعد عىل هدمها، ويكثر من متاعبها.. فأنا أريد 
ا جهاًل أو تقليًدا أو خيانًة ألمته ألجل مصلحته، أو  اإلصالح، والبعض يريُد العوَج إمَّ

اتباًعا لليل السوء«))(

»حاجة اجلامعة إىل الشيخ سليم رشاب: إن اهلل تبارك وتعاىل رشع لكل صالة 
الناس هبا؛ ومعنى ذلك أن اهلل جبل نفيس أن أثور للحق  إذا دخل وقتها أذاًنا يعلم 
أينام كنت، وأنادي به أينام وجدت، لذا فإنني أقول: إن جامعتنا املسلمة حديثة عهد 
بالوجود، وتتقاذفها العواصف املختلفة، وتتعرض لألنواء املتباينة، ونرى يف سامئها 
سحًبا سوداء مظلمة قد حتمل الري أحياًنا، وحتمل الرشَّ تارًة أخرى، لذلك فإنا حتتاج 

جزء من رسالة أرسل هبا الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ ألحد أعضاء جملس أمناء اجلامعة   )((
اإلسالمية بغزة بتاريخ 23 مجادى األوىل سنة 1404هـ. 

املرجع السابق.   )((
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ٍر َيِقٍظ، ال ينام ليله عن مسؤوليته، وتاريخ الشيخ سليم يؤكد هذا القول يف هذه  إىل ُمَذكِّ
اجلامعة وغريها.. 

وبناًء عىل هذا وإحقاًقا للحق، وانتصاًرا له نقول: ال يقبل املرابط أمام أعداء اهلل 
إال من كان مؤمنًا خملًصا يرغب ثواب اآلخرة، ويريد رفع راية اإلسالم، وأما من يريد 
املرابط. وإنني أمحلكم مسؤولية هذه اجلامعة  الدنيا فهو يبغض ويعادي هذا  حرث 
انتقلت إىل اجلامعة،  أمام اهلل ومجاهري املسلمني. ولقد عملت يف املعهد ما يكفي ثم 
ومكاين بني جنباهتا. والنظم العلمية يف العامل تقول: إن األستاذ كلام تقدمت به السن، 
تأخذوا  أن  بكم  أرقى، واألجدر  إىل مستوى علمي  ارتقى  التجارب  به  وكلام مرت 
هبذه النظم، وبداًل من أن يدرس يف السنة الرابعة من الكليات الرشعية شباب حديثو 
التخرج، ضعيفو الدراية حتى بأسامء مراجع املادة أن أكون أنا الشيخ العجوز الذي 

احدودب ظهره بني طيَّات الكتب، والربات الكثرية«))(. 

كام قام الشيخ بإرسال رسالة ملجلس كلية أصول الدين باجلامعة اإلسالمية بغزة 
بتاريخ احلادي والعرشين من شهر رمضان سنة 1405هـ قال الشيخ فيها: 

»... واهلل يقول: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾ ]الضحى: 11[، يقول الشاعر: 

َمِريـٍض ُمـرٍّ  َفـٍم  ذا  َيـُك  الالوَمـْن  الــزُّ امَلــاَء  بـِه  ا  ُمــرًّ َيــْد 

العلمية بعد أن قىض عمًرا  ُيْسأل عن الشيخ سليم رشاب، وعن جمهوداته  ال 
مديًدا يف خدمة العلم مدرًسا يف املدارس عىل اختالفها، ويف املعاهد العلمية عىل شتى 
درجاهتا، ويف اجلامعات اإلسالمية، ونال أعىل الشهادات العلمية، واختري عضًوا يف 
املؤمترات العاملية اإلسالمية الرشعية، فهو مشهوٌد له بالفضل عند أهل العلم بحق...«.

جزء من رسالة أرسل هبا الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ ألحد أعضاء جملس أمناء اجلامعة   )((
اإلسالمية بغزة بتاريخ 23 مجادى األوىل سنة 1404هـ. 
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وعندما أرادت إدارة اجلامعة إقصاء الشيخ سليم، ومن معه من العلامء وإبعادهم 
عن اجلامعة؛ لصدعهم باحلق، ومناداهتم بإسالمية اجلامعة أرسل الشيخ/ حممد عواد 
للقائمني عىل اجلامعة قال  ـ رسالة  ـ مؤسس اجلامعة، ورئيس جملس األمناء األول 
فيها: ».... ونود أن نذكركم أن لديكم َعاملَِنْيِ َفاِضَلنْيِ مها صاحبا الفضيلة الدكتور/ 
الة لدى قيامنا بإنشاء  يوسف الشنطي، والشيخ/ سليم رشاب وإنام سامها مسامهًة فعَّ
ِرّسنْيِ برواتب ضئيلة، ورفعت أسامؤمها مع إخوانم  هذه اجلامعة حيث ُعيِّنَا فيها ُمدَّ
بالقدس  العايل  التعليم  وجملس  العربية  اجلامعات  احتاد  إىل  مدرًسا  عرش  األربعة 
لالعرتاف باجلامعة، وتمَّ االعرتاف بإذن اهلل وأصبحت اجلامعة حصنًا إسالميًّا شاخمًا، 
لعلمهم  را  ُيَقدَّ وأن  اجلامعة،  يف  مراكزمها  َفَظ  حُتْ أن  املذكورين  األخوين  َحقِّ  ومن 

وفضلهم تأسيًّا بام ذكرنا«))(. 

كام قام بعض أعضاء اهليئة التدريسية بكليتي الرشيعة، وأصول الدين بالتوقيع 
رشاب  سليم  الشيخ  إعادة  بغزة  اإلسالمية  اجلامعة  رئيس  فيها  طالبوا  عريضة  عىل 

للعمل مدرًسا باجلامعة، وجاء يف طلبهم: 

»نحُن املوقِّعني أدناه))(؛ أرسة التدريس بكليتي الرشيعة وأصول الدين.. نرفع 

اإلسالمية  اجلامعة  أمناء  جملس  ألعضاء  اد  عوَّ الشيخ/ حممد  أرسلها  التي  الرسالة  جزٌء من   )((
بغزة، وللقائم بأعامل رئيسها يدعوهم فيها للعدول عن قرارهم القايض بإقالة الشيخ سليم 

رشاب، ومعه ثلة من خرية علامء غزة. 
املوقعون عىل العريضة: حممد سليم الكحلوت، عبد السالم محدان اللوح، حممد أبو شعبان،   )((
عرفات امليناوي، عيل رشيد النجار، نافذ حسني محاد، د. يوسف حممد سلامن الشنطي، أمحد 
موسى اهليس، يونس حميي الدين األسطل، عبد الكريم خليل حممود الكحلوت، ماهر أمحد 
السويس، سميح عبد القادر صالح، إسامعيل بلبل، مخيس رشيد مرجتى، محدي سعيد مدوخ، 

حممد عبد الواحد، عاطف اليازجي. 
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لكم كتابنا هذا، وكلنا أمل أن حيظى بنظركم العميق إلحقاق احلق، وإبطال الباطل. 

ضخاًم  جمهوًدا  بذل  الذي  رشاب  سامل  سليم  الشيخ/  زميلنا  أن  وموضوعه: 
والكل يعلمه يف املشاركة بتأسيس اجلامعة، والعمل فيها بصفته مدرًسا، وقد وقع عليه 

الظلم بإيقافه عن عمله؛ إسكاًتا للحق؛ ألنَّه جهر به. 

ه، ومنعوه حقه، وأوقفوه عن عمله برباهني زائفة،  الذين وقفوا ضدَّ وأولئك 
، وليس  وحرموا أبناءه الطلبة من علمه وخربته الطويلة. وسببه حقٌد، وحسٌد شخيصٌّ

غرية عىل اإلصالح. 

لذا ُنناشُدكم اهلل والرحم أن تقفوا إىل جانب احلق، وتبطلوا الباطل، علاًم بأن 
إعادته  فنرجو  اطالعه  وسعة  وعلمه،  الواسعة،  لربته  أمثاله  إىل  حاجة  يف  اجلامعة 

هلا...«))(.

ت هبا اجلامعة اإلسالمية بغزة ـ منذ بداية  التي مرَّ واملتتبع ملسلسل األحداث 
ال يف احلفاظ عىل إسالمية  نشأهتا ـ يدرك بأن شيخنا ـ رمحه اهلل ـ كان له دوٌر بارز وفعَّ
اجلامعة، كام استطاع ـ رمحه اهلل ـ أن يؤثر يف الطالب والطالبات بشكٍل إيايب، وقد 
حظي بثقة مجوع طلبة اجلامعة؛ ملَِا كان يتمتع به من غزارة علٍم، وغريٍة عىل الدين. وهذا 
ما جتىلَّ يف البيان الصادر عن طلبة كليتي الرشيعة وأصول الدين باجلامعة اإلسالمية 

بغزة، وممَّا جاء فيه: 

البيان الصادر عن جملس طلبة اجلامعة وهيئة طالبات  »نرفض كل ما جاء يف 
التي  الزائفة  واألباطيل  االهتامات  واألمانة  باحلق  نستنكر  أن  إال  يسعنا  اجلامعة وال 

جزء من العريضة التي وقَّع عليها ثلة من علامء الرشيعة، وأصول الدين باجلامعة اإلسالمية   )((
بغزة، والتي طالبوا من خالهلا إدارَة اجلامعة الرتاجع عن قرار فصل الشيخ، وإعادته للعمل 

مدرًسا باجلامعة. 
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يف  جهده  ينكر  وال  العلم،  جمال  يف  فضله  ُينَْكُر  ال  فاضل  عامل  حول  البيان  تضمنها 
تأسيس اجلامعة اإلسالمية ذلكم هو الشيخ سليم رشاب... 

الدين بالسادة أعضاء جملس أمناء  كام وهييب طالب كليتي الرشيعة وأصول 
مجع  عىل  جاهدين  يعملوا  وأن  بأمانة،  مسئوليتهم  يتحملوا  أن  اإلسالمية  اجلامعة 

الشمل وتوحيد الكلمة ووضع احلق يف نصابه، وإننا نضع أمامهم ما ييل: 

الشيخ/ سليم  الفاضل  أستاذهم  الدين يف  أبناء الرشيعة وأصول  عدم تفريط 
رشاب، ونطالب بإعادته للعمل؛ ألنه مل يرتكب خيانة، ومل يقرتف إثاًم، وإنام وقف يف 

وجه َعْلَمنَة اجلامعة بإخراجها عن اإلسالم«))(. 

ونذكر هنا مجلة من أقوال العلامء، واملدرسني، والطلبة حول دور الشيخ سليم 
رشابـ  رمحه اهللـ  يف تأسيس اجلامعة اإلسالمية بغزة، وجهوده العلمية والدعوية التي 

بذهلا فيها. 

: »ال شك أن الشيخ/ سليم رشابـ  رمحه  يقول د. يونس األسطلـ  حفظه اهللـ 
قد ساهم يف بناء وتأسيس اجلامعة اإلسالمية بغزة، غري أين ال أعرف بالضبط  ـ  اهلل 

وجوه املسامهة، ويمكنني أن أتوقع ذلك من خالل ما ييل: 

1 ـ إن اجلامعة اإلسالمية كانت تطويًرا للمعهد الديني األزهر بقيادة الشيخ/ 
حممد عواد، يف الوقت الذي كان الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ أستاًذا فيه، وال ُيعقل أن 
يقف الشيخ متفرًجا عىل التفكري والتخطيط إلنشاء جامعة، دون أن تكون له مسامهة 

فيه؛ سيام وقد ُعرف عن الشيخ نشاطه الفريد، ورغبته يف التدخل يف أكثر األمور. 

ا  قطوف من البيان الصادر عن طلبة كليتي الرشيعة وأصول الدين باجلامعة اإلسالمية بغزة ردًّ  )((
عىل بيان جملس الطالب امليسء للعلامء، وعىل رأسهم الشيخ اجلليل/ سليم رشابـ  رمحه اهلل  ـ. 
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2 ـ ذهب الوفد األول من املؤسسني للسعودية لعرض الفكرة عىل ثلة من أبناء 
فلسطني املقيمني هناك، وللمسامهة يف مجع الدعم الكايف لتأسيس مثل هذا املرشوع 
الكبري، َولَِما كان للشيخ معرفة جيِّدة، بل اتصال بكبار الشيوخ أمثال )ابن باز(، فال 

بد أنه أْسهم يف تزكية ذلك الوفد لتسهيل مهمته. 

3 ـ انتقل الشيخ من املعهد إىل اجلامعة للتدريس فيها، وهذا يف حدِّ ذاته أكرب 
مسامهة علميَّة يف إنجاح املرشوع، يف وقٍت مل يكن فيه أحد حيمل الشهادات العليا يف 
الدراسات الرشعيَّة ـ إالَّ من رحم ربك ـ، والشيخ حيمل ما يوازي شهادة املاجستري. 

4 ـ ثم إنه باعرتاضه عىل كثرٍي من املخالفات قد أْسَهم يف تسديد مسار اجلامعة 
تها اإلسالميَّة، وهذا ال يقل شأًنا عن جهود التأسيس.  واملحافظة عىل هويَّ

اجلامعة  يف  الدين  وأصول  الرشيعة  كليتي  تأسيس  يف  اإلسهام  ذلك  ومن 
اإلسالمية لدى افتتاحها عام 1978 م عىل إثر إغالق اجلامعات املرصية يف وجه طلبة 

قطاع غزة«))(. 

يقول األستاذ إبراهيم الفرا: »عندما علم الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ أنني 
سأتوجه إىل السعودية كلَّفني بالذهاب إىل الشيخ عبد العزيز بن باز وتوصيل رسالة 
له مفادها: »َسلِّْم عىل الشيخ عبد العزيز بن باز وَأْبِلْغُه سالمي وُقْل له حدث اختالط 
يف اجلامعة ـ ويقصد اإلسالمية ـ بني الطالب والطالبات وكان الشيخ حيارب تلك 
الظاهرة ـ أي االختالط ـ، وفعاًل جلست معه يف منزله الاص وتناولت معه الغداء 

عام 1983م«))(. 

حوار مع د. يونس األسطل.   )((
ا.  مقابلة مع األستاذ إبراهيم الفرَّ  )((
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ة املكرمة  ا أ. د. نظمي أبو مصطفى فيحدث عن موقف مجعه بشيخه يف مكَّ أمَّ
فيقول: 

»يف العام 1399هـ وصل الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ إىل الديار احلجازية 
ِف مرافقة الشيخ يف رحلته؛ حيث زارين  مِمَّْن حظَِي برَِشَ ألداء مناسك احلج، وكنُت 
الشيخ يف مسكني الاص بمكة املكرمة َفْوَر وصوله، وخالل الزيارة طلب مني أن 
ُأَرتَِّب زيارة لسامحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال يل: أريد أن أطلب منه دعاًم ماليًّا 

للجامعة اإلسالمية بغزة. 

فقلت له: باألمس محلوك، وطردوك من اجلامعة، واليوم حترض لتجمع هلا مااًل!! 

فقال يل: يا )نظمي( أريد احلفاظ عىل إسالمية اجلامعة، وعىل أن تبقى منارة شاخمة، 
وكل عميل الذي أقوم به من أجل اهلل ال من أجل األشخاص، وسامح اهلل اجلميع. 

للجامعة  ومعونة  مساعدة  م  وقدَّ باز،  ابن  الشيخ  وُزْرنا  ذلك،  يف  اهلل  نا  ووَفقَّ
اإلسالمية بغزة؛ بناء عىل طلب الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ«))(. 

مسامهًة  ـ  اهلل  رمحه  ـ  الشيخ  أْسهم  »لقد  فتقول:  رشاب  فاطمة  أ.  وتروي 
الًة يف بناء أكرب رصٍح تعليميٍّ إسالميٍّ يف القطاع وهو اجلامعة اإلسالميَّة، ووفَّر  فعَّ
الدعم واملال، والرائط، واألماكن، وكل ما يتعلَّق باملرشوع، وقد رأيت الرائط 

بأم عيني«))(. 

ا أ. د. زكريا الزمييل ـ أستاذ التفسري وعلوم القرآن ـ فيقول: »كان له الدْوُر  أمَّ
البارز يف إنشاء اجلامعة اإلسالمية بغزة، حيث كان يسافر إىل الارج ليجلب الدعم 

مقابلة مع أ. د. نظمي أبو مصطفى.   )((
مقابلة مع أ. فاطمة رشاب.   )((
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من  اإلسالمية  باجلامعة  اعرتاف  عىل  احلصول  عىل  حيرص  وكان  واملعنوي،  املايل 
اجلامعات العربية املختلفة، وخاصة من األزهر بمرص، ومن اجلامعات السعودية، فقد 

اعتمدت اجلامعة اإلسالمية الطة الدراسية جلامعة األزهر«))(. 

إنفاذ الوصية!! 

حيدثنا د. يوسف سالمة ـ وزير األوقاف والشئون الدينية األسبق ـ عن موقٍف 
مجعه بالشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ، كان له كبري األثر يف إنشاء وتأسيس املدارس 
والكليات الرشعية يف فلسطني، فيقول: »كان الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ حريًصا 

عىل عودة الطالب إىل أوطانم بعد إمتام دراستهم؛ لينفعوا أمتهم ووطنهم. 

بغزة،  األزهر  الديني  فلسطني  معهد  يف  للعمل  انتقلُت  1984م  العام  ويف 
وأصبحُت زمياًل للشيخ سليم رشاب، وعملُت وقتئذ بمعيَّة العلامء األفذاذ عىل تطوير 
املعهد الديني والنهوض به، وكان مكتبي بجوار مكتب سامحة الشيخ/ حممد عواد 

شيخ املعهد ـ رمحه اهلل ـ. 

أن  »أريد  يوم، وقال يل:  ذات  ـ  رمحه اهلل  ـ  الشيخ/ سليم رشاب  فدخل عيلَّ 
ُأمَحَِّلَك أمانًة ُتسأل عنها أمام اهلل«، فرجوُته أن ال يفعل. 

فأرَصَّ الشيخ، وقال يل: »لو خرج مشايخ املعهد وعلامؤه يف سيارة يف إحدى 
املناسبات وأصاهبم حادث مروري؛ فربَّام أدى ذلك إىل وفاهتم، وعندها ستفتقر البلد 

للعلامء«. 

فسألته ما املطلوب؟ 

قال: »أمانة يف عنقك أن تعمل عىل نرش العلم الرشعي يف فلسطني!!«. 

مقابلة مع أ. د. زكريا الزمييل.   )((
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وحينام بدأُت العمل يف وزارة األوقاف والشئون الدينية كان أول ما خطر ببايل 
للبنني  الرشعية  األوقاف  مدارس  إنشاء  عىل  فَحَرْصُت  األمانة،  وتلك  القصة  هذه 
والبنات سنة 1996م، وكانت هذه املدارس الرشعية ـ واحلمد هلل ـ نموذًجا مبارًكا 
وزارة  مناهج  إىل  باإلضافة  الرشعي  املنهاج  فيها  يدرس  الطالب  ألنَّ  فلسطني؛  يف 
الطالب  من  َتْقبل  ال  كانت  املدارس  هذه  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  والتعليم،  الرتبية 
والطالبات إال أصحاب الدرجات العالية ممن جتاوز معدله 85% فام فوق، باإلضافة 
إىل أن عدًدا كبرًيا منهم كان من حفظة القرآن الكريم، وكان الطالب يدرس املرحلتني: 
اإلعدادية الرشعية والثانوية الرشعية، ومن ثم ينتقل إلمتام دراسته اجلامعية يف كلية 
الدعوة اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف والشئون الدينية بفرعيها يف مدينة دير البلح 
باملحافظات اجلنوبية، ومدينة قلقيلية باملحافظات الشاملية التي حرصنا عىل إنشائها 
جي مدارس األوقاف الرشعية  سنة 1999م؛ الستقبال الطالب والطالبات من ُمتَخرِّ
ِجي املدارس  يف فلسطني، ومن اجلدير بالذكر أن أكثر من ثالثني طالًبا وطالبة من ُمَتَخرِّ
الرشعية وكلية الدعوة اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف والشئون الدينية قد أمتُّوا ـ 
واحلمد هلل ـ دراساهتم العليا، وحصلوا عىل درجتي املاجستري والدكتوراه يف العلوم 

الرشعية من جامعات حملية وعربية وإسالمية. 

سهاًم يف  ـ  رمحه اهلل  وكلنا ثقة وأمل يف اهلل سبحانه وتعاىل أن يكتب لشيخنا ـ 
هذا العمل الدعوي وأن يزيه خري اجلزاء عىل هذا العمل الطيب، حيث إن تأسيس 
املدارس الرشعية وكلية الدعوة اإلسالمية كان نابًعا من تأثُّري بوصية الشيخ، وهي 
وفاء والتزام باألمانة التي محَّلني إياها الشيخ ـ رمحه اهلل ـ، وقد قمنا يف الوزارة بافتتاح 
قاعة يف كلية الدعوة اإلسالمية بمدينة دير البلح حتمل اسم الشيخ سليم رشابـ  رمحه 

اهلل ـ وفاًء وتقديًرا جلهوده«))(. 

مقابلة مع د. يوسف سالمة.   )((
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أينام حلَّ َنَفَع 

ٌج يف جامعة األزهر من كلية أصول  من املعروف أن الشيخ ـ رمحه اهلل ـ متخرِّ
بعد  الشيخ  َحَرَص  وقد  ومكانته،  قيمته  للتعليم  كان  حيث  المسينات،  يف  الدين 
احلصول عىل اإلجازة العالية ـ البكالوريوس ـ أن حيصل عىل اإلجازة العاملية والتي 

جرى تقييمها فيام بعد بشهادة املاجستري. 

ومن هنا فقد كان متميًزا بني علامء عرصه، فضاًل عن الربة التي اكتسبها يف 
أن  قبل  بغزة،  »األزهر«  الثانوي  الديني  املعهد  يف  ثم  السعودية  يف  التدريس  مزاولة 

يتحول للتدريس باجلامعة اإلسالمية عند افتتاحها عام 1978م. 

وهذه بعض وظائفه يف حقل التعليم الرشعي: 

ة  * بعد انتهائه من رحلة الدراسةـ  الليسانس واملاجستريـ  حصل عىل منحٍة مرصيَّ
لتشغيل الفلسطينيني وكانت منحته العمل يف حقل التدريس، وعمل مدرًسا ملدة ست 
سنوات يف مجهورية مرص العربية يف مدرسة »عمر طوسون اإلعدادية« بمنطقة القاهرة 

الشاملية، وقد بدأ مزاولة عمله يف العام 1950م، وترك العمل أواخر عام 1956م. 

أثناء عمله مدرًسا يف القاهرة نشط الشيخ يف الدعوة إىل اهلل، وحثِّ الطالب عىل 
َس مجعية الثقافة اإلسالمية عام 1374هجري، املوافق:  التحيل بمكارم األخالق، وأسَّ
1954-1955 ميالدي، وكان هيدف من خالهلا إىل تقويم النشء باللق اإلسالمي، 

وليحملوا األمانة، وليبلغوها لألجيال القادمة. 

* وملا بلغ التعذيب والتنكيل باإلسالميني مبلغه، كان ال بد أن يطال شيخنا ـ 
الصادع باحلق دوًما ـ فأرسلت احلكومة املرصية عىل إثره تالحقه، وتطارده، فام كان 

ل اهلجرة إىل بالد احلرمني الرشيفني.  منه إال أن فضَّ
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وقد أبدى يف رسالته التي خطَّها بخطِّ يده، وأرسل هبا ملدير عام التعليم باململكة 
العربية السعودية سعادته وطموحه للعيش حتت ظلِّ األحكام اإلسالمية، واإلقامة يف 

بالد احلرمني. 

* وما هي إال أيام حتى أجيب الشيخ إىل طلبه؛ فشدَّ رحاله إىل بالد احلجاز 
ًسا بمعهد املعلمني يف منطقة اإلحساء.  ليعمل يف حقل التدريس الذي أحبَّه؛ فعمل ُمَدرِّ

وكان مثااًل حيتذى يف التدريس والتفاين يف هذا امليدان. 

أوائل  من  كان  أبواهبا  املنورة  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  فتحت  وعندما   *
املحارضين هبا، واستمر بالعمل هبا سنني عدًدا، وكان تدريسه هبا أثناء رئاسة سامحة 

الشيخ ابن باز هلا. 

م للعمل يف  * عاد شيخنا ـ رمحه اهلل ـ إىل أرض الوطن يف العام 1966م، وتقدَّ
مديرية الرتبية والتعليم وبعد جهٍد جهيٍد، ومشواٍر طويٍل تمَّ قبول طلبه وتوظيفه يف 

ًسا.  ا ال ُمدرِّ مديرية الرتبية والتعليم إداريًّ

1972م ـ  * ملا فتح معهد فلسطني الديني األزهر بغزة أبوابه من جديد عام 
وكان االحتالل قد أغلقه مخس سنوات بعد احتالل قطاع غزة عام 1967م ـ عمل 
مدرًسا فيه بطلب من الشيخ حممد عواد، واستمرَّ بالعمل فيه حتى انتقل للعمل حمارًضا 

باجلامعة اإلسالمية بغزة عقب افتتاحها عام 1979م. 

بغزة، وحمافًظا عىل مسريهتا اإلسالمية،  اجلامعة اإلسالمية  ا يف  حُمَارِضً َظلَّ   *
وخطها األصيل حتى آخر أيام حياته ـ رمحه اهلل ـ. 

* * *



الَفْصُل اثَلالُِث

ُجُهوُدهُ الَعِويَُّة َوَمَواقُِفُه اجِلَهاِديَّة والِسياِسيَّة

وفيِه أرَبَعُة مبَاِحث: 

ْمِر بِاملْعُروِف 
َ
 اهلل واأل

َ
ْعَوِة إِل ُ بِالَّ

ُ
ُل: اْشِتَغال وَّ

َ
الَمبَْحُث األ

ْهِ َعِن الُمنَْكر. 
وانلَّ

َساِت اإلِْساَلِميَّة.  املبَْحُث اثلايِن: بِنَاُء الَمَساِجِد والُمؤَسَّ

الَمبَْحُث اثلَاِلُث: َوْعيُُه الِسيَاِسُّ وَحيَاتُُه اجِلَهاِديَّة. 

الَمبَْحُث الَرابُِع: َمَرُضُه وَوفَاتُُه. 





ل وَّ
َ
الَمْبَحُث األ

ْمِر بِاملْعُروِف
َ
 اهلل َواأل

َ
ْعَوةِ إىِل ُ بِالَّ

ُ
اْشتَِغال

ر
َ
ْهِ َعِن املُْنك

َوانلَّ
 َتْمِهيـٌد

 اهلل َتَعال
َ

ْعوِة إِل يْخ ف الَّ  َمنَْهُج الشَّ
 أْمُره بِالَمْعُروِف وَنْهيُُه َعِن الُمنَْكِر
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ل الَمْبَحُث األَوَّ
ْعَوِة إىل اهلل واألَْمِر بِاملْعُروِف اْشتَِغاُلُه بِالدَّ

والنَّْهِي َعِن الُمنَْكر

َتْمِهيـٌد

ا، وِصْدًقا، َفُهْم َكاَم َوَصَفُهْم إماُم أهِل السنَِّة أمحد  َعاُة إىل اهلل حقًّ أهُل الِعْلِم هم الدُّ
بن حنبل ـ رمحه اهلل ـ يف مقدمة كتابه )الرد عىل الزنادقة( بقوله: »َيْدُعوَن َمْن َضلَّ إىل 
وَن بِنُوِر اهلل َأْهَل  ُ ُيوَن بِِكتاِب اهلل امَلْوَتى، وُيَبرصِّ وَن ِمنُْهْم َعىل األَذى، حُيْ اهلَُدى، وَيْصرِبُ
الَعَمى، فَكْم ِمْن َقتِيٍل إلْبِليَس َقْد أْحَيْوُه، وَكْم ِمْن َضالٍّ َتاِئٍه َقْد َهَدْوُه، فاَم َأْحَسَن أَثَرُهْم 
الَغالنَي، واْنتِحاَل  ِريَف  حَتْ ِكَتاِب اهلل  َعْن  َينُْفوَن  َعَلْيِهْم!  النَّاِس  أَثَر  النَّاس، وأْقَبَح  َعىَل 

امُلْبطِلنَي، وَتْأِويَل اجلَاِهِلنَي الِذَين َعَقُدوا ألِوَيَة البِْدَعِة، وأْطَلُقوا ِعقاَل الِفْتنَِة....« 

بصريٍة،  عىل  اهلل  إىل  يدعون  وأعالًما  دعاًة،  لألمة  ـ  وجل  عز  ـ  اهلل  يرسَّ  لقد 
ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ﴿ تعاىل:  قال  وُهدًى. 
ک ک ک ک گ﴾ ]يوسف: 108[ فهم يضيئون هلذه األمة الطريق بدعوهتم، 

وعملهم، وجهادهم. 

وكان ِمْن أولئك األعالم العلامء الدعاة شيخنا؛ الشيخ/ سليم رشاب، الذي 
وهب حياته لربِّه منذ صغره علاًم وتعلياًم، وإرشاًدا وتوجيًها؛ حتى آتت دعوته أكلها 

يانعًة يافعًة نافعًة بإذن رهبا. 



218 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث: جهوده الدعوية ومواقفه اجلهادية والسياسية

فكانت له جهوٌد عظيمٌة يف حماربة البدع، والدعوة إىل االلتزام بالكتاب والسنة، 
وتأصيل املنهج السلفي عقيدًة وعبادًة، وِعلاًم وعماًل. 

ْعَوِة إىَِل اهلل َتَعـاىل ْيخ يِف الدَّ َمنَْهُج الشَّ

مكان  كل  ارتاد  بل  فقط،  غزة  قطاع  عىل  رشاب  سليم  الشيخ  دعوة  تقترْص  مل 
الغربية ومنها جنني))(، ورام اهلل))(،  إليه؛ كمدن الضفة  يف فلسطني استطاع الوصول 

ِجننِي: بكرس اجليم والنون وياء ونون، وهي مدينة عربية سميت هبذا االسم بسبب اجلنائن   )((
التي حتيط هبا، وقد مر هبا أو بالقرب منها املسيح عيسى عليه السالم أكثر من مرة وهو يف 
الصهاينة  حاول  العرشة.  املجذومني  فيها  َشَفا  أنه  ويقال  القدس،  إىل  النارصة  من  طريقه 
1948م لكنهم فشلوا أمام استبسال العرب املدافعني عنها؛ إال أنم احتلوها  احتالهلا عام 
عرب  كبرية  بأمهية  موقعها  ومتيز  األخرى،  الغربية  الضفة  أجزاء  احتلوا  مثلام  1967م  عام 
العصور التارخيية، وجنني نقطة مواصالت مهمة يف الطرق املتجهة من حيفا والنارصة شاماًل 
إىل نابلس والقدس جنوًبا، وكانت يف عهد املامليك مركز بريد بني غزة ودمشق، وفيها برج 
الفلسطينية،  املوسوعة  الفلسطينية:  املوسوعة  هيئة  انظر:  والشام.  مرص  بني  الزاجل  للحامم 
موسوعة بلدنا فلسطني، ج3/ق2/ص34.  املجلد الثاين، ص83. مصطفى مراد الدباغ: 

حممد رشاب: معجم بلدان فلسطني، ص 276. 
رام اهلل: هي مدينة عربية تقع عىل بعد 16 كم شاميل القدس عىل اجلانب الغريب لطريق القدس   )((
ـ نابلس، أقيمت فوق عدة تالل من جبال القدس، تتخللها أودية قليلة االنخفاض، وهي 
حلقة يف سلسلة املدن العربية الفلسطينية التي ترصع قمم املرتفعات اجلبلية، والبوابة الشاملية 
ملدينة القدس، وكانت معظم القوافل التجارية أو الغزوات احلربية القادمة إىل القدس متر من 
منطقة رام اهلل، وقد استفاد الصهاينة أثناء هجومهم عىل القدس عام 1967م من مزايا موقع 

رام اهلل كممر سهل لتقدم القوات املهامجة، وهي أوىل مدن االصطياف يف فلسطني. 
451. مصطفى  الثاين، ص  الفلسطينية: املوسوعة الفلسطينية، املجلد  انظر: هيئة املوسوعة   

مراد الدباغ: موسوعة بلدنا فلسطني، ج8/ق2/ص233. 
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ت دعوته إىل  امتدَّ 1948م، وكذلك  املحتلة عام  والقدس))(، والليل))(، واألرايض 
خارج الوطن العريب يف األردن ومرص ودول الليج العريب، وقد اشتغل الشيخ بالدعوة 

القدس: هي مدينة عربية من املدن املعروفة منذ أقدم عهود التاريخ، وقد سميت أسامء متعددة   )((
عىل مرِّ العصور، يبلغ عمرها نحو 35 قرًنا، وقد أقيمت نواهتا األوىل يف بقعة جبلية هي جزء 
من جبال القدس، ترتفع 750 مرًتا عن سطح البحر املتوسط، ونحو 1150 مرًتا عن سطح 
البحر امليت، وتبعد عن البحر املتوسط يف خط مستقيم 52 كياًل، و22 كياًل عن البحر امليت، 
528 كياًل، وقد احتلت مدينة بيت املقدس يف  290 كياًل، وعن القاهرة  وتبعد عن دمشق 
ويف  الكريم  القرآن  يف  مرات  عدة  إليها  أشري  فقد  مهامًّ  مكاًنا  البداية  منذ  اإلسالمية  الدعوة 
احلديث النبوي وكانت قبلة اإلسالم األوىل وإليها كان إرساء حممد عليه السالم ومنها كان 
 508 عروجه. انظر: هيئة املوسوعة الفلسطينية: املوسوعة الفلسطينية، املجلد الثالث، ص 
وما بعدها. مصطفى مراد الدباغ: موسوعة بلدنا فلسطني، ج9/ق2. حممد رشاب: معجم 

بلدان فلسطني، ص 596 وما بعدها. 
باسم  عرفت  ثم  »أربع«،  قرية  سنة   5500 قبل  املدينة  هذه  عىل  الكنعانيون  أطلق  اخلليل:   )((
»حربون« أو »حربى«، وقد بنيت عىل سفح جبل الرميدة يف حني كان بيت إبراهيم عىل سفح 
املدينة اجلديدة »الليل«  إبراهيم سميت  ببيت  له، وملا اتصلت حربون  املقابل  الرأس  جبل 
فجر  يف  املنطقة  الكنعانيون  العرب  نزل  السالم.  عليه  إبراهيم  النبي  الرمحن  خليل  إىل  نسبة 
ُروها، وبنوا قرية أربع )الليل(، وقد أثبتت احلفريات أن تاريخ املدينة  العصور التارخيية وعمَّ
يعود إىل أبعد من العام 3500 ق.م، ونزهلا سنة 1805 ق. م إبراهيم الليل فغدت منزاًل 
اسم  غريَّ  يوشع  جاء  وملا  الطوال،  األقوياء  »العناقيون«  العرب  املنطقة  وسكن  له،  ومدفنًا 
قرية أربع إىل حربون، ثم صارت الليل قاعدة لداود بن سليامن سبع سنني ونصًفا، وكانت 
مدينة الليل اهلدف األول لألطامع االستيطانية الصهيونية يف الضفة الغربية، وإذا كان أول 
القدس واقعيًّا  الغربية هو قرار ضم  الصهيونية بعد احتالهلا للضفة  قرار أصدرته احلكومة 
)1967/6/28( فإن أول عمل استيطاين تم يف الضفة الغربية كان إقامة النواة االستيطانية 
يف »كفار عصيون« املوقع اإلسرتاتيجي املهم عىل مشارف مدينة الليل عىل الطريق املوصلة 

للقدس، وقد كان ذلك يف 27/ 9/ 1967م. 
انظر: هيئة املوسوعة الفلسطينية: املوسوعة الفلسطينية، املجلد الثاين، ص356-353-352.   
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اظ.  َعاِة والوعَّ إىل اهلل، ونشط فيها يف وقت كانت فيه بالدناـ  فلسطنيـ  شْبه فارغة من الدُّ

يقول د. إسامعيل بلبل: »كان الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ خيرج يف فرتة 
التجوال))( من أجل الدعوة إىل اهلل، وكان حيرض إىل منطقة الصربة))( يف غزة  حظر 
فلقد  التجوال،  األقدام يف فرتة حظر  لياًل مشًيا عىل  يغادر  ثم  يونس  قادًما من خان 

كانت نيَّته خالصة هلل، وكان ربنا سبحانه وتعاىل يوفِّقه أينام حلَّ وارحتل«))(. 

ـ  الزمن  ًة من  بيته مدَّ ـ ترك أهل  الشيخ سليم ـ رمحه اهلل  ومِمَّا حيسن ذكره أن 
جاوزت األسبوعني ـ، وارحتل إىل أراضينا املحتلة عام 1948م داعًيا إىل اهلل سبحانه 
ًغا دعوة اهلل سبحانه وتعاىل، وكان إذا  وتعاىل، ومل يرتك قريًة أو مدينًة إال َوَصَلَها ُمَبلِّ
دخل عليه وقت صالة يف قرية َما جتده يف الصالة األخرى قد وصل قرية أخرى، وإذا 
جاء الليل نام يف املسجد الذي حتط رحاله عنده، أو نزل ضيًفا عند إمام املسجد، وانتهى 
به األمر أن وصل إىل حدود فلسطني مع لبنان، وحدود فلسطني مع الشام ـ سوريا ـ 
خلَّصها اهلل من الظاملني عامَّ قريب. وقد كتب الشيخ سليم عن رحلته بالتفصيل، وبنيَّ 

الصهيوين  العدو  كان  حيث  الفلسطينيني؛  عند  ومشهور  معروف  مصطلح  التجوال:  حظر   )((
يرضب طوًقا شاماًل، ويفرض حظًرا عىل التجوال خالل فرتات معينة؛ لبسط سيطرته عىل 
ُعْرضة  يكون  القرار  هذا  خيالف  ومن  ومقاومته،  ملقارعته،  هتب  كانت  التي  املناطق  بعض 

للقتل أو االعتقال. 
حي الصربة: ويقع إىل الغرب مبارشة من تلة غزة القديمة، وهو من األحياء احلديثة، وليس   )((
هناك تفسري واضح هلذه التسمية اللهم إال القول القائل بأن هذه املنطقة كان ينترش هبا نبات 
»الصبري« أي الصرب باملنطوق الشعبي، ومن أهم معامل هذا احلي املنتزه البلدي الذي أنشئ 
حضور  عام  آالف  مخسة  غزة  قاجة:  أمحد  مجعة  انظر:  العرشين.  القرن  من  الثالثينات  يف 

وحضارة، ص 290. 
مقابلة مع د. إسامعيل بلبل.   )((
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املدن والقرى التي زارها، ووصل إليها، وذكر ما رآه من أهلها، ولكن هذه املذكرات 
قد ُفِقدْت، ومل يتيرس لنا العثور عليها ـ وال حول وال قوة إال باهلل ـ. 

كان همُّ الشيخ الوحيد إنشاء جيل رباين موحد باهلل، وكان هيتم بتدريس مساق 
سه بنفسه، وكان ينكر وحيذر من انتامء الطالب للحزبية  التوحيد خصوًصا، وكان ُيَدرِّ

املقيتة))(. 

كان دائاًم حيمُل يف جيبه كتب العلم ويوزعها عىل الناس، وكان يقوم بنرش الدعوة 
اإلسالميَّة يف كل مكان يف النوادي، واجلمعيات، واجلامعات، واملعاهد، واملساجد، 
الته  ات التي كان يالقيها يف تنقُّ واملدائن، واألسواق، ويف كل مكان غري ُمباٍل باملشقَّ
ا عىل  وأسفاِره ماشًيا عىل قدميه، وبرغم ما القى من الصعاب، فإنه كان مثابًرا ومرصًّ

نرش الدعوة اإلسالمية ويكفيه هذا فخًرا واعتزاًزا))(. 

ـ يعمل  الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل  اللوح: »كان  السالم  أ. د. عبد  يقول 
الليل والنهار حمتسًبا ذلك يف سبيل اهلل تعاىل، ويف سبيل نرصة هذا الدين، ونرش العلم 
الناس، فكان بذلك شعلة يف  فيه  يتواجد  بني املسلمني، وبناء املساجد يف كل مكان 
العمل والنشاط؛ ألن األمل كان يرافقه دوًما بنرصة احلق وأهله من خالل بناء جيل 
حيمل القرآن والسنة علاًم وعماًل ودعوًة، وال شكَّ أنَّه زرع ونام زرعه حتى آتى ثامًرا 
ناضجًة يانعًة يطيب قطافها. نعم إنه زرع ومل ينتظر قطف الثامر، إن كل مهه أن يزرع 

ويتعهد زرعه قدر جهده وطاقته البرشية املتميزة«))(.

مقابلة مع الشيخ جمدي املرصي.   )((
جزء من كلمة ألقاها الشيخ حممد عواد ـ رمحه اهلل ـ مؤسس معهد األزهر الديني، يوم وفاة   )((
الشيخ، وقد قام الباحث: حممد الناجي بتفريغها، وحتويلها إىل نصٍّ مكتوب؛ لالطالع عىل 

الكلمة كاملة انظر ص 292. 
جزء من كلمة أ. د. عبد السالم اللوح يف احلفل التكريمي املشار إليه سابًقا.   )((
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اعتمد الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ يف دعوته عىل الكتاب والسنة، وسار 
عىل منهج سلف األمة، ولعلَّ السمة األبرز التي اتصف هبا شيخنا أنه كان شديًدا يف 
ة إذا ما انتهكت حرمات اهلل، غيوًرا عىل الدين، ال خياف يف اهلل  ة خاصَّ مواطن الشدَّ

لومة الئم. 

يقول سامحُة الشيخ/ عكرمة صربي ـ حفظه اهلل ـ: »كان الشيخ سليم رشاب 
الدين،  املنهج، وكانت عنده غرية شديدة عىل  العقيدة، وسلفيَّ  ـ سلفيَّ  اهلل  ـ  رمحه 

تدفعه أحياًنا للشدة والغلظة، واستعامل يده إذا ما انتهكت حمارم اهلل«))(. 

وقال الشيخ/ عبد الكريم الكحلوت ـ رمحه اهلل ـ: »معروٌف عن الشيخ سليم 
ة  اٌل يف فلسطني، مل يقف عىل قطاع غزة، بل كان يف الضفَّ رشاب بأنَّه إنساٌن داعيٌة جوَّ
داعًيا، متيَّز الشيخ ـ رمحه اهلل ـ باالعتزاز برأيه، وكان غيوًرا عىل دينه، وال خياف يف اهلل 
َفْتُه غريته عىل إسقاط بعض أسنانه؛ ألنه وقف حُيَاِجُج رجاًل أفطر يف  لومة الئم، وكلَّ
نار رمضان فاشتد النقاش بينهام، وكان الرجل أمحًقا حتى اعتدى عىل الشيخ رضًبا 

وأسقط بعض أسنانه«))(. 

اب ـ رمحه اهلل ـ  ُيذكر الشيخ سليم رشَّ ل ما  الدين طه: »أوَّ ويقول الشيخ عز 
له،  الناس  من  كثرٍي  خمالفة  رغم  عليه  والثبات  احلق،  قول  يف  اجلرأة  لإلنسان  يتبادر 
ف عليه، وأي إنسان حيرض  اب ـ رمحه اهلل، سْهٌل أن تتعرَّ فهذا ما ُيميِّز الشيخ سليم رُشَّ
وكان  املْعرش،  سْهل  له،  صديًقا  وُيصبح  عليه،  ف  يتعرَّ به  ويلتقي  ومواعظه  دروسه 
طيِّب احلديث، وكان يدعو إىل اهلل عىل بصريٍة، ومن الداعني إليه بإحسان، وهو ُيمثِّل 

الفلسطينية  والديار  القدس  )مفتي  الشيخ/ عكرمة صربي  اهلاتف مع سمـاحة  مكاملة عرب   )((
السابق(، أجراها معه الباحث: حممد الناجي بتاريخ 24 مجادى اآلخرة 1435هـ. 

مقابلة مع سامحة الشيخ/ عبد الكريم الكحلوت ـ رمحه اهلل ـ.   )((
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يدعو  ة،  عامَّ الشيخ  دروس  وكانت  اإلسالم،  إليها  يدعو  التي  والوسطيَّة  االعتدال 
ك بكتاب اهلل وسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وما كان يدعو علنًا ملقاومة املحتل))(،  الناس للتمسُّ

ولكن كان ُيْفهم من دروسه أنَّ املحتلَّ إىل زواٍل«))(. 

ْفت، أترىض  وحيدث الشيخ رمضان الشاعر فيقول: »قلت للشيخ سليم لو َخفَّ
أن ُتْكرَس سنُّك؟! فقال الشيخ سليم: »يف سبيل اهلل«، واحلق أنَّ الشيخ سليمـ  رمحه اهلل  ـ 
اع للحق فإذا وجد احلق يف مسألة عند فالن رجع، ولقد حصل موقف يف معهد  رجَّ
األزهر الديني بغزة؛ إذ شكا أحد الطالب عىل الشيخ سليم بأنه ظلمه يف االمتحان، 
ل الشيخ حممد عواد ـ رمحه اهلل ـ جلنة من مخسة أعضاء، وكان فيها الشيخ سليم  فشكَّ
رشاب والشيخ عبد الكريم الكحلوت وأنا، فلم نجد أي ظلم بل كانـ  رمحه اهللـ  عىل 

احلق، حتى أننا بحثنا أن نجد عالمة للطالب فلم نجد«))(. 

ويقول احلاج/ عودة أبو العجني ـ حفظه اهلل ـ: »عرفت الشيخ سليم رشاب 
الدين  عىل  شديدًة  حمافظًة  حيافظ  وكان  وجل،  عز  اهلل  إىل  والدعوة  الدين  يف  جمتهًدا 
والدعوة، وقد ُكرِست سنُّه من أجل الدعوة والدين، وكان طيًبا حمبوًبا للجميع، وكان 
يلس يف ديوان العائلة وُيسهم يف اإلصالح بني املتخاصمني، ويفض النزاعات، وكان 

ا يف هذا املجال«))(.  نشيطا جدًّ

لعلَّ ما يذكره فضيلة الشيخ عز الدين طه كان يف بداية احتالل اليهود لقطاع غزة، والشيخ عز   )((
ض  الدين قد ُمنِع من دخول القطاع عام 1974م، والشيخ سليم مىض يف دعوته وأخذ حيرِّ

عىل قتال اليهود، وجماهدهتم، والشواهد عىل ذلك كثرية. 
مكاملة هاتفيَّة مع الشيخ عز الدين طه.   )((

مقابلة مع الشيخ رمضان الشاعر.   )((
مقابلة مع احلاج/ عودة أبو العجني )أحد خماتري عشرية النصريات، ورفيق الشيخ(، أجراها   )((
معه الباحثان: حممد الناجي، طه أبو طه بتاريخ 2013/10/12 يف منزله باملحافظة الوسطى. 
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ُثنا د.  وَعْن بدايات الشيخ يف الدعوة إىل اهلل، وأبرز مالمح منهجه الدعوي حُيدِّ
ث  ل عىل املساجد والدواوين، ويتحدَّ يونس األسطل، فيقول: بداية كان الشيخ يتجوَّ
مع األشخاص يف الطرقات، ومن ثم صار يشجع طلبة العلم عىل النشاط يف الوعظ 
املساجد  عىل  وتوزيعهم  الطباء  توجيه  فيها  يتوىل  كان  فرتة  وجاءت  واإلرشــاد، 
الته بني املساجد أو املدن، ومن  املختلفة، وكان حريًصا عىل اصطحاب من لقيه يف تنقُّ
وأنا شخصيًّا صحبته يف  األستاذ / جمدي املرصي،  الذين صحبوه فرتة طويلة  أكثر 
أوائل الثامنينات، والشيخ/ لطفي شبري، وغرينا كثري، وقد كان حريًصا عىل إصداِر 
املناسبات اإلسالمية، كام كان يتصدر للفتوى وللتحكيم  نرشات ترغيب وتفقيه يف 
الرشعي عىل قلة. وبخصوص منهج الشيخ يف الدعوة إىل اهلل فقد انطلق بعد احلرب 
اللعينة متنقاًل بني املجالس واملساجد داعًيا إىل إحياء صالة اجلامعة وقيام مراكز حتفيظ 
القرآن الكريم، واإلكثار من تشييد املساجد، معتقًدا أنا املحاضن الرتبوية لألمة شيًبا 
وُشبَّاًنا عىل طريق تعميق االرتباط بالدين، لعل وعسى أن يأيت اليوم الذي حيمل فيه 
كان  وقد  املرشكني،  والكفرة  املفسدين  األعداء  به  ويقاوموا  بقوة،  اإلسالم  الشباب 
حريًصا عىل إحداث نشاٍط كبرٍي يف الوعظ واإلرشاد من ناحية، ويف التعليم والتوعية 

من ناحيٍة أخرى«))(. 

من  بداًل  املساجد  يف  الصالة  عىل  الناس  حيثُّ  ـ  اهلل  رمحه  ـ  الشيخ  كان 
الدواوين؛ لدرجة أنه كان يسأل بعض الشباب هل صلَّْيت اجلمعة؟ فيقول الشاب: 
نعم، فيقول له الشيخ: من هو الطيب وماذا كان موضوع الطبة، حتى يتأكد من 

كالم الشاب!))(. 

حوار مع د. يونس األسطل.   )((
ا.  مقابلة مع األستاذ إبراهيم الفرَّ  )((
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وقد أْثنى أ. د. نافذ محَّادـ  حفظه اهللـ  عىل طريقة الشيخ سليم رشاب يف الدعوة 
إىل اهلل فقال: »الشيخ سليم رشاب إنساٌن مميٌَّز، ورغم كثرة ما قيل وما يقال عن طريقته 
ٍة وعنٍف لكنني مقتنع هبا، وال نشق عن القلوب، وأمرها  يف الدعوة وما فيها من حدَّ
إىل اهلل عز وجل ـ وال نزكي عىل اهلل أحًدا ـ كنت أشعر خالل فرتة معايشتي معه عنده 
حرقة عىل الدين وال يامل أحًدا، وال هيادن أحًدا، يزور الناس يف بيوهتم ويدعوهم 
ه إرجاع الناس لدينهم  ه إنقاذ الناس من اهلالك، مهُّ ه الدعوة، مهُّ إىل اهلل عز وجل، مهُّ
ليل نار، ال يرىض بأي ترصف )قول أو فعل( فيه خمالفة دينيَّة، ال يامُل عىل حساب 
ين، وال يسكت إذا ما انتهكت حرمات اهلل تعاىل، كان جريًئا رصحًيا يف دعوته إىل  الدِّ

اهلل عز وجل«))(. 

يقول الشيخ/ حسام النربيص: »منهج الشيخ سليم يف الدعوة كان متنوًعا ما 
ٍة ولنٍي، وحكمٍة وموعظٍة حسنٍة، ولكنَّه كان يف أكثر األحيان شديًدا«))(.  بني شدَّ

ا د. مجعة وايف فقال: »اقتدى الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ يف دعوته بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمَّ
ُر ظرف الناس، ويف خطاباته تتعدد قوة  يف كل أحواله وشؤونه، وكان يف دعوته ُيَقدِّ
موجات الصوت عنده ما بني صوٍت عاٍل أحياًنا، ومنخفٍض يف أحيان أخرى، وأحياًنا 
اٍت يبتسم، وكان يكثر يف دعوته من رضب  هيمس مْهًسا، وتراه يضحك أحياًنا، ويف مرَّ
األمثلة ويسقطها عىل الواقع، ومل يْغَفْل ـ رمحه اهلل ـ عن استخدام الوسائل املصاحبة 

ب املعلومة جلُْمُهوِره«))(.  التي تقرِّ

مقابلة مع أ. د. نافذ محاد )تلميذ الشيخ، وأستاذ احلديث الرشيف وعلومه باجلامعة اإلسالمية   )((
بغزة( أجراها معه الباحثان: حممد الناجي، طه أبو طه يف منزله بمدينة غزة. 

مقابلة مع الشيخ/ حسام النربيص )أحد الدعاة يف حمافظة خان يونس( أجراها معه الباحث:   )((
بالل عابدين. 

مقابلة مع د. مجعة وايف.   )((
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ٍة يف دعوته، وفكره، ومنهجه. وَعَرَف ذلك  لقد كان الشيُخـ  رمحه اهللـ  َرُجاًل بُأمَّ
عنه القريب والبعيد، وانترش ذكره، وذاع صيته يف كل أرجاء فلسطني. 

يقول الشيخ/ عادل اجلنيدي: »لقد أحببنا الشيخ سليم رشاب كثرًيا، ومن 
ميِّزاته أنه ال هياب، جريء، يطرق كل األبواب، نشيٌط، لطيٌف، عنده ثقة بنفسه، 
ث عن نفسه، وكان يمع قلوب الناس، يسمع من اجلميع، يناقش  عمله هلل، ال يتحدَّ
ُر  ُيَذكِّ ٍة،  فئويَّ أو  عصبيٍَّة  إىل  يدعو  وال  عام،  بشكٍل  لألمور  بطرحه  يمتاز  اجلميع، 
الناس باهلل، وواجباهتم جتاه رهبم، وتنشئة األبناء وتربيتهم تربيًة صحيحًة، ويدعو 
ٍه. وأضيف بأن الشيخ سليم رشاب ـ  رمحه اهلل  ـ  إىل رضورة إياد جيٍل متعلٍِّم ومتفقِّ
مل يكن يطرح أطروحات فئوية ـ وأعجب من هذا األسلوب وأميل إليه  ـ فبعض 
الناس ينتمي حلزب ما فيظن أن من ينتمي له عىل صواب، وكان الشيخ سليم يمع 
اإلسالمية  الدعوة  إيصال  الوحيد  وهدفه  سواء،  كلمة  عىل  كلهم  الناس  قلوب 

جلميع الناس«))(. 

ا: »كان الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  يمتاز باجلرأة  يقول األستاذ إبراهيم السقَّ
احة، وكانت جرأته ورصاحته ألجل اهلل تعاىل«))(.  والرصَّ

ويقول د. سامي أبو عرجة: »عىل صعيد الدعوة إىل اهلل عز وجل أكاد أقول: يف 
زمان شيخنا ال يوجد يف قطاعنا احلبيب، بل أكاد أقول ربام يف فلسطني من املساجد 
القديمة ـ التي كانت مقامة وقتها ـ، ومن املساجد التي أقيمت يف زمانه إال وكان له 
الناس إىل  بالدعوة إىل اهلل تعاىل فيام كان مقاًما منها وتوجيه  ا  إمَّ بصمة واضحة فيها 

مكاملة عرب اهلاتف مع الشيخ/ عادل اجلنيدي )أحد دعاة الليل( أجراها معه الباحث: حممد   )((
الناجي بتاريخ 19 ربيع اآلخر 1435هـ.

ا.  مقابلة مع األستاذ إبراهيم السقَّ  )((
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الري، وإما ببنائها حِسيًّا بجمع التربعات وحث الناس عىل الصدقات اجلارية لبناِئها 
ومن ثم افتتاحها والقيام بالدعوة فيها«))(

امتاز الشيخـ  رمحه اهللـ  يف دعوته بالسهولة والُيرْس، والوضوح، ويف ذلك يقول 
ة  ة والاصَّ اب واضًحا وسًهال للعامَّ أ. د. زكريا الزمييل: »كان أسلوب الشيخ سليم رُشَّ

عىل حدٍّ سواء، بحيث من يسمع منه، أو يستمع إليه رسعان ما يفهم مراده«))(. 

اإلقناع  بني  يمع  وكان  للناس،  املحبَّب  الدعوي  بأسلوبه  يمتاز  الشيخ  كان 
واإلمتاع، فمن أقوال الشيخ ـ رمحه اهلل ـ للمدخنني: »يعطيك رئتني سليمتني فلامذا 
تسلمها متسخة سوداء؟!!، ويعطيك عرشين قرًشا فلامذا متزقهم وحترقهم برشائك 

للسيجار ورشبك له!!؟؟))(. 

وكان شيخنا حيثُّ تالميذه، وزمالءه عىل االجتهاد يف الدعوة، واالشتغال هبا، 
واالهتامم بنرش العلم الرشعي، وتعليمه للناس، ويف هذا السياق يقول الشيخ/أمحد 
الرازق: »كان حيثني دوًما عىل االجتهاد أكثر يف الدعوة إىل اهلل عز وجل ونرش  عبد 

العلم الرشعي«))(. 

يقول الشيخ عبد اهلل املرصي: »كان ـ رمحه اهلل ـ يوزع طلبة العلم عىل املساجد 
بأنه  أذكر  أين  الشيخ، حتى  يرسلهم  الذين  قطاع غزة، وكنت من ضمن  املنترشة يف 

أرسلني ألخطب يف جباليا يف مسجد الشيخ حممود أبو خوصة أربع مرات«))(. 

مقابلة مع د. سامي أبو عرجة.   )((
مقابلة مع أ. د. زكريا الزمييل.   )((

مقابلة مع د. إسامعيل بلبل.   )((
مقابلة مع الشيخ/ أمحد عبد الرازق.   )((

مقابلة مع الشيخ/ عبد اهلل املرصي )رئيس مجعية دار الكتاب والسنة( أجراها معه الباحث:  =  )((
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والدعوة،  العلم  عىل  وحيثُّنا  ُعنا،  يشجِّ »كان  اجلنيدي:  عادل  الشيخ/  ويقول 
ويقول لنا: »ال بدَّ أن يكون لكم جرأة بمخاطبة اجلمهور يف خطب اجلمعة، أو دروس 
ة، ومكث  بعد صالة العرص« كام هو معتاد عندنا يف مدينة الليل؛ ألنه ال سنة بعديَّ

عندنا يومني عىل تلك احلال«))(. 

والتطبيقي  العميل  األسلوب  دعوته  يف  ـ  اهلل  رمحه  ـ  رشاب  سليم  الشيخ  َبَع  اتَّ
والتمثييل؛ لكي ُيبنيِّ للناس املراد، ويبسط هلم احلكم، وبذلك فإن الشيخ ـ رمحه اهلل ـ قد 
سبق غريه يف ذلك،ـ  وال غرابةـ  ألن الشيخ ُعِرَف عنه أنه ال يكرر نفسه، وال يقلد غريه. 

يقول أ. د. نافذ محاد: »كان الشيخ سليم يف دعوته يطبق للناس العلم عمليًّا، 
ُم الناس أحكام احلج، فام كان يلس ويرسد عىل الناس أحكام  ة أنه كان ُيَعلِّ وأذكر مرَّ
الداخلية وجعل من عاممته  احلج بشكل نظري وإنام خلع مالبسه وبقي يف املالبس 
رداًء وإزاًرا، وأخذ يري وَيْرِمل وهُيَْرِول وُيَبـنيِّ للناس كيفيَّة الطواف والسعي، وغري 
يرتادها  كان  التي  املساجد  أكثر  »القديم«، ومن  النرص  ذلك، وكان ذلك يف مسجد 

س فيها مسجد الشهداء بخان يونس«))(.  وُيَعلِّم وُيَدرِّ

ـ رمحه  ة، وكان  العلمية، والدعويَّ النرشات  ـ بكتابة  ـ رمحه اهلل  الشيخ  اشتهر 
اهلل ـ حيث املطابع، وأهل الري لُيْسِهُموا يف طباعتها؛ ليوزعها عىل الناس، وكثرًيا ما 
كان يطبعها ويوزعها عىل نفقته الاصة، ومن ماله الاص! ومتيَّز الشيخ بُِبْعد النظر، 
ِخطٍَّة  َوْفق  وطالبيها،  ملستحقيها،  إال  النرشات  تلك  يوزع  ال  فكان  األفق؛  وسعة 

مدروسٍة وحُمَكمٍة. 

دار  مجعية  بمقر  1434هـ،  صفر   23 بتاريخ  الرومي  سليامن  الشيخ  بمشاركة  الناجي  حممد   =
الكتاب والسنة بمحافظة خان يونس. 

مقابلة مع الشيخ/ عادل اجلنيدي.   )((
مقابلة مع أ. د. نافذ محاد.   )((
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ويقول األستاذ فؤاد هنية: »لقد اعتاد ـ رمحه اهلل ـ عىل مجع التربعات يف رمضان 
ليطبع الكتيبات الدينية والفقهية ويوزعها عىل الناس لتعليمهم أمور دينهم«))(. 

الشيخ  استخدمها  التي  الوسائل  »... ومن  أبو شقرة:  الشيخ/ حسن  ويقول 
سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ يف دعوته النرشات العلمية التي كان يطبعها ويوزعها عىل 
الناس، وكانت هذه النرشات ال تفارق جيبه، وقد كان خطيًبا للجمعة، وأما الدروس 
فكان له عىل األقل درًسا أو اثنني يف اليوم الواحد يف املساجد املختلفة، وقد كان لطلبة 

اجلامعات درٌس خاص يوم األربعاء يف مسجد الشهداء«))(. 

ويقول الشيخ/ حممد أبو جامع: كان الشيخـ  رمحه اهللـ  ال يوزع النرشات العلمية 
للعوام، وكان يويص تالمذته بإعطاء هذه األوراق للمستحقني والذين يمكنهم االنتفاع 

هبا، وكان يصدع باحلق، وكان هذا منهجه، وكان متعصًبا ألهل السنَّة واجلامعة«))(. 

ومِمَّا ُعِرف َعِن الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ أنَّه كان هيتم بتدريس الفتيات 
يف  ًسا  ُمَدرِّ ـ  الشيخ  زميل  ـ  املرصي  جمدي  الشيخ/  يعمل  كان  حيث  ؛  دينِِهنَّ أمور 
املدارس الثانوية، وكان يقوم بإحضار البنات ملسجد أهل السنَّة، ويقوم الشيخ سليم 

بتعليمهنَّ أمور الدين التي ال يسع املسلم أو املسلمة جهلها. 

مل تقترص دعوة الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ عىل الرجال فحسب، بل كان 
؛ ألننَّ مكلَّفات بام كلَّف اهلل به الرجال؛  يويل اهتامًما كبرًيا لتفقيه النساء أمور دينهنَّ

ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ﴿ک  تعاىل:  قوله  بدليل 

مقابلة مع األستاذ فؤاد هنية.   )((
مقابلة مع الشيخ/ حسن أبو شقرة.   )((

مقابلة مع الشيخ / حممد أبو جامع، أجراها الباحث: حممد الناجي بمشاركة الشيخ سليامن   )((
الرومي، بتاريخ 24/ صفر/ 1434هـ، بمنزله بمحافظة خان يونس. 
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ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]التوبة: 71[. 

ص للنساء دروًسا يف  يقول الشيخ مهام رشاب: »كان والدي ـ رمحه اهلل ـ خُيصِّ
ة مساجد لكلِّ مدينٍة وقريٍة معسكٍر، وكانت هذه الدروس بعد صالة العرص، ما  عدَّ
عدا مسجد أهل السنَّة بخان يونس فكانت دروسه بعد صالة الظهر؛ حلضور أكرب قدر 
 ، ة بناًء عىل توجيهاته ودعوته هلنَّ سات والطالبات بالثانوية واإلعداديَّ ممكن من املدرِّ
وكان يقوم هبذه الدروس يف باقي املساجد العديد من طلبة العلوم الرشعيَّة الذين كان 
عون  يتطوَّ الذين كانوا  الدعاة  العربيَّة، وبعض  الدول  للدراسة يف جامعات  لهم  يؤهِّ
ة لوجه اهلل تعاىل، وهم كثٌر يف هذه البالد يف ذلك الوقت، وكان من دعوته  هبذه املهمَّ
طابور  يف  موعظة  فيهنَّ  ويلقي  البنات  مدارس  إىل  صباح  كلِّ  يف  يذهب  أن  للنساء 

ي العلم فيه عرًصا ـ كام أسلفنا ـ.  د ألهل كل منطقة مسجًدا لتلقِّ الصباح، وحيدِّ

ز عىل الدروس التي ختصُّ النساء؛ كاملحافظة عىل الصالة يف وقتها،  وكان يركِّ
كحرمة  ة  وعقائديَّ فقهية،  مسائل  من  النساء  خيص  ما  وكل  الوضوء  تعليمهنَّ  وعىل 

التربج والنياحة عىل امليِّت، وزيارة القبور والصاحلني والتربُّك هبم«))(. 

قائاًل:  سالمة  يوسف  د.  ذكره  ما  ودعوته  الشيخ  علم  يف  قيل  ما  أْجود  وِمْن 
»لُربَّام مؤلفات الشيخ كانت قليلة العدد ولكّن علمه كان غزيًرا؛ فله نرشٌة يف أحكام 
األضحية، ونرشة يف أحكام الصيام، ُطبعت وقتئذ عىل فرخ من الورق يف مكتبة بسيسو 
املايض،  القرن  سبعينيات  أواخر  القديم  األوقاف  ومبنى  العملة  سوق  بجوار  بغزة 
ُكَتيِّب يف أحكام احلج، فهذا هو أهّم ما وصلنا من تراثه وإنتاجه العلمي ـ  وكذلك 

هذه املواقف رواها الشيخ مهام شّراب للباحث: حممد الناجي.  )((
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نا نتذكر قول الشاعر:  رمحه اهلل ـ، ورغم قلَّته، إال إنَّ

قليــُلقليــٌل منـَك يكفينــي ولكــن لـه  ُيـقــاُل  ال  قليلــك 

ومن املعلوم أن شيخناـ  رمحه اهللـ  كان هيتمُّ بالعلم؛ فقد كان حريًصا عىل إحضار 
البحوث  إدارات  خالل  من  السعودية  العربية  اململكة  من  العلميَّة  واملراجع  الكتب 
ُعها  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، أو من وزارة األوقاف، وكان ـ رمحه اهلل ـ يوزِّ
عىل املساجد، فقد مَتَيَّزـ  رمحه اهللـ  بحسن الرأي والبصرية، وبيان ذلك: أنه عند إنشاء أي 
ُر يف اإلمام الذي سيؤمُّ الناس ويِعُظُهم يف هذا املسجد، ومن هنا  مسجٍد جديٍد، كان ُيَفكِّ
جاءت فكرة تأهيل طلبة العلم الرشعي والدعاة يف قطاع غزة، وابتعاثهم لتلقي العلوم 
العربية  الدول  يف  اجلامعات  وبعض  السعودية،  العربية  اململكة  جامعات  يف  الرشعية 
يف  مناسبة  كل  يغتنم  ـ  اهلل  رمحه  ـ  وكان  وأمتهم،  ملجتمعهم  نافعني  ليكونوا  الشقيقة؛ 
الدعوة إىل اهلل، فإذا حرض مناسبًة سعيدة كَفَرٍح أو غريه ألقى فيه درًسا، وإذا َأدَّى واجب 

عزاء ألقى موعظة، فقد كان ـ رمحه اهلل ـ خملًصا يف جمال الدعوة إىل اهلل عز وجل«))(. 

أْمُرُه بِامَلْعُروِف َوَنُْيُه َعِن امُلنَْكِر

ورأَس  زمانه،  يف  العلامِء  عَلَم  كان  ـ  اهلل  رمحه  ـ  رشاب  سامل  سليم  الشيَخ  إنَّ 
الدعاِة إىل اهلل عىل بصريٍة، كان مشهوًرا ومعروًفا بني الناس؛ العوامِّ والواصِّ بجهِره 
َض أثناء ذلك لألذى، ولكنه صرب  بالدعوة، واألمِر باملعروِف والنهِي عن املنكر، وتعرَّ

واحتسب))(. 

قام الشيخـ  رمحه اهللـ  بدوٍر عظيٍم يف جانب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

مقابلة مع د. يوسف سالمة.   )((
حوار مع الشيخ/ فؤاد أبو سعيد.   )((
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وكان يأخذ بالعزيمة، والدليل عىل نشاطه: طوافه باملساجد فال ختلو صالة إال ويكون 
يف مسجٍد خمالف، كام أنه كان يرى املنكر فيغرّيه بيده، وهذه مرتبة ال يصل إليها كثري 

من العلامء. 

يقول الشيخ/ حسن أبو شقرة: »لقد كان الشيخ يمثل الدينمو املتحرك يف هذا 
املوضوع، حيث أن قضية األمر باملعروف والنهي عن املنكر كانت متثل له هاجًسا يف 
نفسه، وكان ـ رمحه اهلل ـ يقوم بإصدار نرشة يف بداية كل شهر رمضان تتضمن مقارنة 
بني املفطر املجاهر، واملفطر املسترت، وكان يدعو املفطر املسترت من خالل هذه النرشة 
إىل التوبة واإلنابة، حيث أنه كان يصفه بأنه ذو حياء وأخالق؛ ألنه خيشى اهلل أواًل، ثم 

خيشى الناس ثانًيا، وهذا يف حدِّ ذاته كان يمثِّل أحد أساليب دعوته«))(. 

باملعروف  األمر  بواجب  ُيعرف  ما  املجتمع  يف  ـ  اهلل  رمحه  ـ  شيخنا  أشاع  لقد 
ًقا بحديث رسول اهلل  والنهي عن املنكر، إذ كان يمتاز من بني ُقرنائه بهذه الناحية ُمَتَخلِّ
ُه بَيدِه، فإْن مل َيْسَتطِْع َفبِلسانِه، َفإْن مَلْ َيسَتطِْع فبَقْلبِه،  ْ ملسو هيلع هللا ىلص »َمْن َرأى ِمنُكْم ُمنَكًرا فْلُيغريِّ
نار  يف  مفطًرا  رجاًلً  رأى  أنه  املجال  هذا  يف  يذكر  ومما  ْاإِليــاَمِن«))(.  أْضَعُف  َوَذلَِك 
ل ذلك، ونزل من احلافلة وَلَكَمُه يف وجهه، فردَّ عليه الرجل َفَلَكَمه  رمضان فلم يتحمَّ

فأسقط له بعض أسنانه. 

وَعْن ُجْرَأِة الشيخ، وصْدِعِه باحلق يقول د. إسامعيل بلبل: »كان الشيخ يأخذ 
بأقوى اإليامن يف تغيري املنكر حتى وإن أوذي من بعض الناس، بينام يف وقتنا هذا يْؤثِر 
املشايخ املرتبة الثالثة يف تغيري املنكر، حورَص وُأبِعَد من اجلامعة بسبب تغيريه للمنكر، 

مقابلة مع الشيخ/ حسن أبو شقرة.   )((
أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب اإليامن، باب َبَياِن َكْوِن النَّْهِي َعِن املنَكِر ِمَن اإليامِن، وَأنَّ   )((
اإلياَمن َيِزيُد َوَينُْقُص، وَأنَّ اأْلَْمَر باملْعُروِف والنَّْهَي َعِن املنَْكِر َواِجَباِن )ص51( رقم احلديث 

)49/78(. من حديث أيب سعيد الدري. 
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ا وال صديًقا، ومل خيَش قطع املرتب، ومل خيش السجن،  ْت أسنانه، مل خيَش عدوًّ وُكرِسَ
وال اإلبعاد عن جمال العلم، ومل خيش الشباب الطائش املراهق، ومل خيَش أهل األحزاب 
واألهواء، ولقد كنت أختلف معه يف بعض األحيان، وكنت أرى أنه عليه أن يرتيَّث، 
ل، لكن بعد أن مات بفرتة علمت أنه عىل حق، وأنه كان يبتغي وجه اهلل عز  وال يتعجَّ

ه عن قوة إيامنه باهلل عز وجل«))(.  وجل، ونابع ترسعِّ

بنفيس  شهدت  »ولقد  »املشهدي«:  احلسن  الكريم  عبد  حممود  الشيخ  يقول 
فقام  يونس  بخان  السنَّة  أهل  العرص يف مسجد  ْينَا  قد صلَّ وكنَّا  للشيخ  موقًفا جريًئا 
ة تضع يدها عىل أرٍض جماورٍة للمسجد هي ملٌك  وألقى دْرًسا، وبنيَّ فيه بأن البلديَّ
له، ثم حثَّ املصلني مجيًعا أن يتوجهوا إىل رئيس البلدية يف بيته مطالبني بتخليص هذه 
القطعة، وفْعاًل توجهنا بقيادة الشيخ ـ رمحه اهلل ـ، ونزل الرئيس وعادت القطعة إىل 

ع املسجد بعدها بحمد اهلل تعاىل ثم بفضل الشيخ املجاهد«.  املسجد، وتوسَّ

ويقول الشيخ/حسام النربيص: »كان للشيخ مواقف سياسيَّة معيَّنة، وقد كان 
يرى أن هذه األمة قد ابتليت بأعداء كثر، وأن الالص من هذا االحتالل، وهذا الذل، 
وهذا اهلوان يبدأ من النفس لقوله تعاىل: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ 
]الرعد: 11[، وهلذا كان يبدأ الشيخ بمحاوالت لتغيري األنفس بصالح العقيدة، ثم ينزل 

بعد ذلك إىل الشارع ـ املجتمع ـ ليغري املنكرات«))(. 

يقول الشيخ رمضان الشاعر: »كان ـ رمحه اهلل ـ يدعو الطالب إىل اهلل وحيفزهم 
عىل صالة اجلامعة، فيمنح الطالب امللتزم باجلامعة ثالث درجات«))(. 

مقابلة مع د. إسامعيل بلبل.   )((
مقابلة مع الشيخ/ حسام النربيص.   )((

مقابلة الشيخ رمضان الشاعر.   )((





املْبَحُث اثلَّان

ِميَّة
َ

َساِت اإِلْسل بَِناُء الَمَساِجِد َوالُمَؤسَّ

 ُجُهوُدُه ِف بِنَاِء املَْساِجِد وِعَماَرتَِها
نَِّة ِسيُس َجِْعيَِّة َداِر الِكتَاِب والسُّ

ْ
 تَأ

ِع اإلِْساَليمِّ ِسيُس الُمَجمَّ
ْ
 تَأ
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املْبَحُث الثَّان
َساِت اإلْسَلِميَّة بِنَاُء الَمَساِجِد وامُلَؤسَّ

ا ُجُهوُدُه يف بِنَاِء امْلَساِجِد وِعاَمَرهِتَ

برفِعها  وأِذن  وتْعظياًم،  ترْشيًفا  نفِسِه  إىل  اهلل  نسَبَها  أن  املساجد  رشِف  من  إنَّ 
تكرياًم وتْبجياًل، فهي بيوت اهلل، وأحبُّ البقاِع إىل اهلل، منها شعَّ نور اهلداية، وبزغ فجر 
الدعوة، هبا تسكن األفئدة، وهتدأ النفوس، وهلذا أمر اهلل بإقامتها وعامرهتا، ووصف 

رها بالرجولة، واإليامن.  ُعامَّ

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ﴿ تعاىل:  قال 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ 

]التوبة: 18[ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت   ﴿ تعاىل:  وقال 
ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ىت 

ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]النور: 37-36[

فكان  النظري؛  منقطع  اهتامًما  املسجد  ة  النبوَّ عرص  منذ  املسلمون  أْوىَل  ولقد 
ة إىل يثرب.  املسجد أول ما ُبنِي يف املدينة اإلسالميَّة األوىل بعد هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص من بكَّ

اهلل عنه  العاص ريض  بن  َفْتِح عمرو  فبعد  النهج؛  نفس  املسلمون عىل  وسار 
ملدينة الفسطاط كان أول عمل قام به هو بناء املسجد. 
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وهذا ما فهمه الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ منذ أن انطلق بدعوته؛ حيث بدأ 
دعوته يف أواسط الستينات من القرن املايض وكانت املساجد للعجزة وكبار السن، 
العمل،  أبواب  الصهيوين  فيها؛ حيث فتحت سلطات االحتالل  ا  وال تكاد جتد شابًّ
فانحلَّ  النارصي،  احلكم  أيًضا  الناس  يف  أثَّر  وقد  املواطنني،  عىل  األموال  وتدفَّقت 

م، وجهلوا أحكام دينهم.  الناس من دينهم، وابتعدوا عن رهبِّ

استعادة  عىل  وعمل  الدعوة،  يف  الشيخ  اجتهد  احلالكة  الظروف  هذه  ويف 
ج اجليل  الدور الرائد للمسجد؛ فسعى لبناء أكرب عدد ممكن من املساجد التي خُترِّ
فلسطني،  أرجاء  مجيع  يف  املساجد  ببناء  ملحوًظا  اهتامًما  وأبدى  الواعد،  الصاعد 
إضافًة إىل توسيع املساجد املقامة لتتناسب مع كثافة السكان، وكذلك ترميم املساجد 
القديمة، وبناء غرف ملحقة باملسجد لتكون مكتبة عامة إلعارة الكتب اإلسالميَّة، 

ومصليات للنساء. 

واستمر يف بنائه ورفِعه للمساجد قرابة عقد ونصف من الزمن؛ حيث بدأ بناء 
املساجد وعامرهتا عام 1967م وبقي عىل ذلك حتى عام 1982م تقريًبا، وقد أنجز 
ًيا،  الشيخ بفضل اهلل ـ عزَّ وجل ـ يف هذه الفرتة بناء وتشييد عرشات املساجد بناًء ُكلِّ

عالوًة عىل مسامهته يف تكميل بناء العرشات من املساجد األخرى. 

ازداد  املساجد  عدد  فإن  الدينية  والشئون  األوقاف  وزارة  إلحصائية  ووفًقا 
بصورة ملموسة يف الفرتة ما بني عام 1967م وحتى العام 1986م، حيث بلغ عدد 
املساجد يف العام 1967م )76( مسجًدا، بينام بلغ يف العام 1986م )150( مسجًدا. 
ُل عىل أنَّ الفرتة التي نشط فيها الشيخ ـ رمحه اهلل ـ ازداد فيها عدد املساجد  وهذا ُيَدلِّ

إىل الضعف. 
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يقول الشيخ عز الدين طه: »بعد ستة أشهر من احتالل اليهود لقطاع غزة، قلت 
أْنشأهتا أو أْسهْمت يف  التي  للشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ: دْعنا ُنْحيص املساجد 

إعامرها. 

: دْعها هلل.  فردَّ عيلَّ

قلت له: َأْحِصها للتاريخ، وبالفعل ُقمنا بإحصاء 36 مسجًدا تم بناؤها خالل 
ستة أشهر، بواقع ستة مساجد يف الشهر الواحد، وهذا من مآثره ـ رمحه اهلل ـ. 

كان إذا زار حيًّا ومل يد به مسجًدا حيثُّ أهل املنطقة عىل بناء مسجد، ثمَّ يؤذن 
بناء  ل يف  الناس للصالة يف األرض اجلرداء، وهذا من شأنه أن ُيعجِّ بنفسه، ويمع 

املسجد))(«. 

رشع الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ يف بداية نشاطه الدعوي بتعليم الناس الصالة 
مجاعة، حيث كان قليل من الناس َمْن يواظب عىل صالة اجلامعة، فبعض الناس كان 
يذهب لصالة اجلمعة يف املسجد الكبري أو مسجد السنة بخان يونس، والبعض أيًضا 
كان يذهب لصالة الرتاويح حيث مل يكن يف مركز خان يونس سوى هذين املسجدين. 
للغرب  الرشق  كيلو من  يونس حوايل عرشة  أَّن مساحة خان  للجميع  املعلوم  ومن 
ونفس املساحة من الشامل إىل اجلنوب، وغالبية السكان ال يؤدون صالة اجلامعة، فبدأ 
ـ رمحه اهلل ـ بزيارة الدواوين التي كانت مشهورة آنذاك، والتي كان أهلها يتمعون 
فيها صباًحا ومساًءا، فكان يمعهم يف املساء وحيثهم عىل صالة اجلامعة يف األوقات 
أركان  بتعليمهم  ويبدأ  تاركها،  وعقوبة  مجاعة  يف  الصالة  فضل  هلم  وُيَبنيِّ  المسة 
الكثري من  كان  الوضوء حيث  أركان  الصالة وواجباهتا ورشوطها وسننها وكذلك 
ة أسابيع،  الناس يهل هذا العلم، كام كان ُيَعلُِّمهم األذان الرشعي؛ فكان يالزمهم لعدَّ

مكاملة هاتفية مع الشيخ عز الدين طه.   )((
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إقامة  ويتعلَّموا  دوا  يتعوَّ اليوم، حتى  الصلوات المسة يف  أمكن من  ما  وُيصيلِّ هبم 
قراءة  حُيْسن  ممَّن كان  منهم  إماًما  ُيعنيِّ هلم  الديوان، وكان  الصالة يف وقتها يف ذلك 
ر  َ هبم أثناء غيابه، وهكذا كان ينتقل من منطقٍة إىل منطقٍة، وُيكرِّ القرآن الكريم؛ ليصيلِّ
ما يفعله ممَّا ُذِكر سابًقا حتى ُيَثبِّت هذه الفريضة وإقامة شعائرها يف ديوانم وجملسهم. 

ه إىل تعليم الناشئني من األوالد وحتفيظهم القرآن الكريم بدايًة  وبعد ذلك اجتَّ
، وكانت هذه املراكز يف الدواوين التابعة للعائالت، ومنها ديوان آل صايف  من جزء عمَّ
ة احلديد، وديوان آل كوارع يف جورة اللوت، وديوان  يف خان يونس بالقرب من السكَّ
آل الغلبان يف معن، وغريها الكثري، وكان يستعني بَحَفَظة القرآن الكريم والعلامء يف 

تعليم وحتفيظ األوالد للقرآن الكريم ـ جزاهم اهلل خري اجلزاء ـ. 

انتقل  بناء املساجد يف قطاع غزة، ثم  الثانية وهي مرحلة  انتقل إىل املرحلة  ثم 
كانت  حيث  1948م،  عام  املحتلة  الفلسطينيَّة  األرايض  إىل  ثم  الغربيَّة،  الضفة  إىل 
ان، ويدعو  ا ُتعدُّ عىل األصابع، فكان خيتار األماكن اآلهلة بالسكَّ املساجد قليلة جدًّ
ع بقطعة أرض هلذا احلي، ُمبيِّنًا هلم أجر وثواب من بنى  بهم يف التربُّ أهل املنطقة وُيرغِّ
ع باألرض، فكان ُيؤذِّن  بيًتا هلل، أو ساعد يف بناء بيوت اهلل، فكان الناس يتسابقون للتربُّ
بالناس، وُيصيلِّ هبم يف العراء، وكان يشرتي جهاز مكرب صوت يعمل عىل البطارية 
ويضعه يف األرض، وينادي عىل أهل احلي جلمع التربُّعات، ثمَّ يقوم بعد ذلك بجمع 
املال للمرشوع، وكان من طبعه أن يلس عند من يستضيفه أياًما متواصلة إلمتام هذه 

املهمة، ورفع البناء عىل األرض التي سيقام عليها املسجد. 

ل الذين يقومون بالبناء؛  وكان من عادته ـ رمحه اهلل ـ أنَّه يقف بنفسه مع العامَّ
وجهده،  بيده  ويساعدهم  األرض،  عىل  ويضعهام  وعاممته،  جبَّته  خيلع  كان  حيث 

ويدعو الناس للمسامهة كلٌّ بجهده وجسده لتوفري جزٍء من املال والوقت. 
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وكان وفٌد من مدينة الليل عىل رأسه الشيخ عبد احلميد نرص من قرية )دورا( 
إىل  ويرسلهم  يهم  ليزكِّ مجعة  كل  ـ  اهلل  رمحه  ـ  سليم  الشيخ  إىل  حيرض  الليل  قضاء 
املساجد مع بعض مشايخ غزة جلمع األموال لبناء مسجد يف قرية )سعري( بالليل، 
وجلسوا فرتة طويلة يمعون من قطاع غزة والضفة الغربية، ولكنَّهم مل حيصلوا عىل 
مبلغ يكفيهم لبناء مسجدهم فام كان منه إال أن قال هلم: »عليكم أن تذهبوا إىل جتار 
احلديد واإلسمنت والبالط والبوية))(، وتطلبوا منهم املواد فهذه أفضل وأرسع من 
مجع األموال«، فقالوا له: ال نستطيع فعل ذلك، فوعدهم بالذهاب إليهم ليقوم معهم 
بزيارة التجار جلمع تلك املواد، وبالفعل ذهب إىل هناك، ومكث ثالثة أيام متواصلة 
قضاها عندهم يف مدينة الليل، ومجع هلم كل ما يلزمهم إلمتام بناء ذلك املسجد، وكان 
ل أحياًنا يف محل مواد البناء عىل السيارات؛ ليوفر بذلك أجرة  يأمرهم بمساعدة العامَّ

ل لالستفادة منها يف بناء املسجد.  العامَّ

احلجر  من  بسيَّارتنْي  هلم  صاحبها  تربَّع  التي  املحاجر  أحد  إىل  ذهبوا  وحينام 
اًل، فردَّ عليهم قائاًل: »وأنتم ماذا تفعلون؟!« فام  القديس، فقالوا: نريد أن نستأجر عامَّ
كان منه إال أن خلع جبَّته وعاممته ووضعهام عىل األرض، وقال: نحن الذين سنقوم 
لكم، وأمر شخصنْي أن يصعدا عىل ظهر  بتحميل هذه احلجارة عىل الشاحنة وأنا أوَّ
وبالفعل  الشاحنة،  ظهر  عىل  احلجارة  هلم  يضعون  ورجالن  هو  ووقف  الشاحنة، 
ر اهلل تعاىل أن تسقط جمموعة من  وا يف حتميل هذه الشاحنة، وبعد ساعات قدَّ استمرُّ
وُوضعت  للعالج،  فأخذوه  اليمنى،  قدمه  يف  كرٍس  إىل  أدَّى  ممَّا  قدميه،  عىل  احلجارة 
اجلبرية عىل قدمه، وبعد ذلك عاد إىل منزله يف غزة ال يستطيع املش عىل قدميه حتى 

شفاه اهلل بعد فرتة، وكان صابًرا حمتسًبا مؤمنًا بقضاء اهلل وقدره. 

البوية: هي الطالء الذي ُيطىل به اجلدران واألبواب وغري ذلك، وهي التي تعرف بالدهان.  )((
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َيِقْف دور الشيخ ـ رمحه اهلل ـ عند البناء فقط، بل عمل عىل ختريج الدعاة  وملْ 
تلك  يف  دينهم  أمور  الناس  وُسَيَعلُِّمون  املساجد،  تلك  َسَيْعُمُرون  الذين  والعلامء 

املساجد التي أعاد هلا وظيفتها لتكون مشعل هداية، ونور، وعلم، وعمل. 

ويف هذا الصدد يقول د. يوسف سالمة: »الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ كان 
عامًلا يعي أمهية املساجد ودورها يف نرش العلم والنور، فقد كان ـ رمحه اهلل ـ حريًصا 
عىل تشييد املساجد يف كافَّة األرايض الفلسطينية، وأعرف أنَّ الشيخ سليم أنشأ مساجد 
ْفُت  1948م، ورَشُ عديدة يف قطاع غزة، والضفة الغربية، ويف األرايض املحتلة عام 
بمعيته يف هذا العمل اإليامين، وكان يأيت ملسجدنا يمع التربعات لبناء املساجد منذ 
عام 1974م، وكان ـ رمحه اهلل ـ موضع ثقة عند أهل الري يف بالدنا املباركة، وأذكر أنه 

كان حريًصا عىل أن يؤدي املسلمون الصالة مجاعة يف املساجد. 

ا إىل »قرية املصدر« فجاء شيخ العشرية؛ الشيخ  وذات يوم جاءين وذهبنا سويًّ
)فريح فرحان املصدر( ـ رمحه اهلل ـ واستقبلنا، فسأله الشيخ ـ رمحه اهلل ـ هل عندكم 
مسجد ُتَصّلون فيه الصلوات يف مجاعة؟ فأجابه: إننا نصيل يف مسجد املغازي الكبري، 
استحسنها،  أرٍض  قطعة  عىل  خطوًطا  وضع  أن  إال  ـ  اهلل  رمحه  ـ  الشيخ  من  كان  فام 
َوَحدَّ حدوًدا للمسجد وقال: نريد أن نبني هنا مسجًدا. فسألته ما املطلوب؟، قال: َأذِّن 
نُت، وجاء الناس لصالة املغرب، وقد بارك الشيخ فريح املصدر  لصالة املغرب، َفأذَّ
ع عليها، وعندما غادرنا سألُته عن  شيخ عشرية النصريات هذه الطوة املباركة وَشجَّ
اجلمعة  ويوم  مجاعة،  يف  الصلوات  الناس  لُِيصيل  قائاًل:  ـ  اهلل  رمحه  ـ  فأجاب  اهلدف 
يأتون للمسجد اجلامع الكبري يف معسكر املغازي لصالة اجلمعة، وبقي األمر عىل ذلك 
الوقت  نفس  وجامًعا يف  مسجًدا  أصبح  وبالتايل  القرية،  املصلني يف  زاد عدد  أن  إىل 

واحلمد هلل«))(. 

مقابلة مع د. يوسف سالمة.   )((
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ا أ. د. زكريا الزمييل فيقول: »كان للشيخ دوٌر بارز يف بناء املساجد، فقد كان  أمَّ
ثنا أنه كان يبني املسجد بأرسع وقت ممكن بمجرد توفر األرض؛ فقد كان يذهب  حيدِّ
البناء كاحلجارة وغري ذلك،  التجار وحيثُّهم عىل دفع زكاة أمواهلم، ويوفر لوازم  إىل 
بمجرد  يده..، وكان  أو  احلمل عىل ظهره  يساعد يف  أو  احلجارة  كان حيمل  وأحياًنا 

سامعه عن إنشاء مسجد يسارع إىل إمتامه بأي طريقة«))(. 

يقول األستاذ عايش يونس: »شارك الشيخ مشاركة فعالة يف بناء مسجد السالم 
والفاروق))(.  طالب،  أيب  بن  عيل  مسجد  التالية:  املساجد  بناء  يف  شارك  كام  برفح 
ويضيف األستاذ عبد القادر عبد الرازق: كان للشيخ الفضل يف بناء الكثري من املساجد 

يف أطراف رفح مثل: مسجد احلاج مضيف ضهري«))(. 

كان  وإنام  واملتابعة،  واإلرشاف  التوجيه  عىل  ـ  اهلل  رمحه  ـ  شيخنا  يقترْص  ومل 
ل الباطون وحيمل َدْلَوْيِن من الباطون متأسًيا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص كي يرسع عملية  ُيساعد ُعامَّ
البناء وملواجهة قرارات اليهود، كام يف قضية مسجد )النور( بمنطقة قاع القرينـ  والتي 

سيأيت ذكرها ـ. 

يقول الشيخ/ فؤاد أبو سعيد: »إذا سألت عن بنائه للمساجد، ومجِع التربعات 
فال حيتقر مما يمع، يطرق أحد األبواب، خترج امرأة يطلب منها التربع لبناء مسجد، 
له:  فيقال  ببيضة،  ولو  تربعت  وقد  إال  يرتكها  فال  املادة،  وقلة  بالفقر  املرأة  تعتذر 
ُيبنَى  أن  اهلل  نسأل  املرأُة؛  )َنَعم!  ـ:  اهلل  ـ رمحه  فيقول  البيضة؟(  تفعل  )بيضة؟!! وما 

مقابلة مع أ. د. زكريا الزمييل.   )((
مقابلة مع األستاذ عايش يونس.   )((

مقابلة مع األستاذ عبد القادر عبد الرازق.   )((
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جيبيه  أحد  جعل  وقد  املسجد!!(  يبني  ممن  عامل  يأكلها  والبيضة  اجلنَّة،  يف  بيٌت  هلا 
ة، حتى ال خيتلطا«))(.  للتربعات، واألخرى له خاصَّ

يونس  د.  يقول  عامرهتا  يف  الفاعل  ودوره  املساجد،  ببناء  الشيخ  اهتامم  وعن 
األسطل: »ال ُياَمري أحد يف أنَّ الشيخ كان مهتامًّ بإقامة املساجد، وأستطيع أن أزعم 
أن كثرًيا من الناس قد تأثَّر بفكرته، فأقاموا املساجد يف أحيائهم متأثِّرين بدعوة الشيخ 

واهتاممه، وإن مل تكن له مشاركة مبارشة يف رفع قواعدها. 

ض عليها  ا املساجد التي أجزم أو يغلب عىل ظنِّي أنَّ الشيَخ قد َبنَاَها أو حرَّ أمَّ
فهي كثرية وعديدة، أذكر منها: 

1 ـ مسجد التموين، الذي أطلق عليه فيام بعد لقب »مسجد اإلسالم«، الكائن 
يف أرض احلاج/ شحادة املرصي يف أول جورة اللوت. 

2ـ  مسجد الشهداء أو مسجد السوق، املشار إليه من قبل عند اإلشارة إىل مركز 
إعداد الطلبة لاللتحاق بالكليات الرشعية يف السعودية. 

3ـ  مسجد الصحوة، وهو القابع عىل طريق خان يونس الغربية شامل الكتيبة يف 
منطقة الربوات الغربية، ويعرف حمليا باسم مسجد »عودة أبو عايش«. 

4 ـ مسجد السالم يف منطقة القرارة، الواقع عىل مفرتق الطريق الرشقية يف حي 
العبادلة. 

القرارة بمحاذاة دير  5 ـ مسجد أيب العجني يف منطقة الشيخ محودة يف أقىص 
البلح، رشقي مغتصبة »كفار داروم« سابًقا. 

6 ـ مسجد آل فياض بمنطقة الزنَّة إىل الشامل من بني سهيال، رشقي السطر. 

حوار مع الشيخ/ فؤاد أبو سعيد.   )((
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7 ـ مسجد الدعوة بمنطقة معن عند آل مسمح عىل طريق رفح الرشقية، بعد 
املقربة القابعة فوق ظهرة الشيخ حممد. 

8 ـ مسجد عند آل قديح يف منطقة عبسان، وربام كان هو مسجد النور ـ غري أين 
لست جازًما ـ. 

9 ـ مسجد النور يف أول قيزان النجار عىل طريق رفح الغربية. 

وهناك عدد آخر من املساجد خارج خان يونس كانت له مشاركة ما يف رفعها، 
وأهم ما يمكن أن يذكر هنا هو مسجد املجمع اإلسالمي يف منطقة جورة شمس 
جنوب غزة حي الزيتون، الذي صار له فيام بعد فرع يف خان يونس عند مثلث بني 
سهيال يف حميط مدرسة األقىص احلالية، وأّما عن مصادر التمويل فإنه كان يغري أهل 
احلي بأن يتربعوا بقطعة أرٍض، ثم يمع تربعات حملية لتأسيس املسجد، ومن ثم 
ار، ومن بعض الزائرين يف الصيف،  يري اجلمع له من املساجد األخرى، ومن التجَّ
وال  باملآذن  هيتم  يكن  مل  كام  عنها،  وينهى  يمقتها  كان  بل  بالزخرفة،  هيتم  يكن  ومل 
حتى القباب، فلم تكن املساجد يف حاجة إىل تكاليف كثرية، وعندي اعتقاد أنه مجع 
بعض التربعات من الارج لبعض تلك املساجد، وال أجزم إال يف مرشوع املجمع 

اإلسالمي«))(. 

ومن املساجد التي أرشف الشيخ عىل بنائها، ومجع التربعات اللزمة لقيامها: 

ـ مسجد محزة، الواقع يف منطقة خربة العدس، بمحافظة ر فح. 

املنارة ـ املكيمل اجلنويب ـ، بمحافظة  القابع يف منطقة  التقوى، وهو  ـ مسجد 
خان يونس. 

حوار مع د. يونس األسطل.   )((
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بتأسيسه،  ـ  اهلل  رمحه  ـ  الشيخ  قام  حيث  معن؛  منطقة  يف  التوحيد  مسجد  ـ 
واإلرشاف عىل بنائه، وعنيَّ أحد تالميذه الشيخ )حسني الغلبان( إماًما للمسجد. 

ـ مسجد احلاج مسلم الرياطي بمحافظة دير البلح. 
ـ مسجد الفراحني، بمنطقة عبسان الصغرية. 
ـ مسجد أبو طعيمة، بمنطقة عبسان الكبرية. 

ـ مسجد خزاعة )القديم(. 
ـ مسجد الصاحلني، الكائن يف منطقة جورة اللوت، بخان يونس. 

ـ مسجد احلاج خليل املرصي، يف منطقة املنارة، بمحافظة خان يونس. 
ـ مسجد يف قرية املصدر. 

ـ مسجد يف منطقة الزوايدة. 
ـ مسجد خالد بن الوليد، الواقع يف منطقة الزنَّة، رشق حمافظة خان يونس. 

ـ مسجدين يف مدينة رهط))(. 
ـ مسجد يف منطقة »سعري))(« قضاء الليل. 

اينٌّ لعرب بئر السبع، نشأ بعد سنة 1948م، يبلغ عددهم حوايل ألفي نسمة،  َرَهْط: جتمع سكَّ  )((
وفيه مدرسة، ومسجدان، يعتمدون عىل الزراعة البعليَّة. 

انظر: حممد رشاب: معجم بلدان فلسطني، ص424.   
َسِعري: بفتح أوله، وكرس ثانيه، وياء وراء. إىل الشامل الرشقي من الليل، عىل مسرية 8 كيلو   )((

مرتات عنها، مساحتها 76 دوناًم، حتيط هبا عدة جبال عالية. 
ذكرها معجم البلدان )438/3( )صيعري: بالكرس ثم السكون، ثم عني مهملة مكسورة ثم   

عر، وهو ميل العنق، والصيعرية اعرتاض يف السري(.  ياء أخرى وآخره راء، وهو من الصَّ
ويف األنس اجلليل: )وبالقرب من مدينة سيدنا الليل عليه السالم قرية تسمى سعري وهي   
 = الفاصلة بني عمل الليل، وعمل القدس هبا قرب داخل مسجدها يقال إنه قرب العيص 
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ـ مسجد يف منطقة )كفر كنا( ـ قضاء النارصة ـ، َبنَاُه بالتعاون مع الشيخ سامل 
داود صقر ـ رمحه اهلل ـ وكان زمياًل له يف األزهر الرشيف، وهو أحد علامء النارصة. 

كام شارك الشيخ يف بناء مساجد يف منطقة »جمد الكروم« ـ قضاء عكا ـ 

ـ مسجد يف )البعنة( ـ قضاء عكا ـ. 

ـ مسجد يف قرية )نارصة البطوف( ـ قضاء عكا ـ. 

أما املساجد التي بناها أو أْسهم يف بنائها يف مجهورية مرص العربية فهي: 

ـ مسجد يف منطقة بئر العبد. 

ـ مسجد يف منطقة املاسورة. 

ـ مسجد يف منطقة اجلورة. 

كاَم َكاَن ُينِْشُئ مكتبات علمية داخل املساجد، ويَتوىلَّ تزويدها بالكتب واإلرشاف 
عليها، وكان يقوم بجمع الكتب من املكتبات، ومن أهل الري، وممن يعرفهم. 

يقول د. يوسف سالمة: »كان ـ رمحه اهلل ـ هيتم برسالة املسجد، ويعمل عىل 
يعمل عىل  املكتبات اإلسالمية، وكان  الكريم، وتأسيس  القرآن  إنشاء مراكز حتفيظ 
اقترصت عىل كتاب رياض  لو كانت صغرية، وإن  إياد مكتبة يف كل مسجد حتى 
الصاحلني لإلمام النووي ـ رمحه اهلل ـ، أو تفسري القرآن العظيم البن كثري ـ رمحه اهلل  ـ، 
حتى تكون تلك املكتبة مْرِجًعا للشباب؛ ُخصوًصا أنَّ هذا األمر كان يف بدايات النهضة 

اإلسالمية وإقبال الشباب عىل دراسة العلوم الرشعية يف بالدنا املباركة«))(. 

عليه السالم، وقد اشتهر ذلك عند الناس، وصار يقصد للزيارة واهلل أعلم(. انظر: مصطفى   =
مراد الدباغ: موسوعة بلدنا فلسطني، ج5/ق2/ص173. 

مقابلة مع د. يوسف سالمة.   )((
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مواقف وطرائف خلل مسرية الشيخ يف بناء املساجد: 

بناء مسجد النور: 

القرين،  قاع  منطقة  يف  )النور(  مسجد  بناء  عىل  باإلرشاف  ـ  اهلل  رمحه  ـ  قام 
املسجد  ببناء  الصهيوين  االحتالل  سلطات  علمت  وملا  األغا،  عمر  املقاوُل  وكان 
الشيخ سليم رشاب  واقتادت  املسجد،  البناء يف  أعامل  بإيقاف  أمرت  ترخيص  دون 

للمحكمة العسكرية. 

وقد أوردت جريدة امليثاق اليومية املحلية))( بتاريخ اجلمعة 23 صفر 1405هـ 
املوافق: 1984/11/16م خرًبا محل عنوان: )احلكم عىل الشيخ رشاب بتهمة ترميم 

مسجد يف غزة(. وجاء يف تفاصيل الرب: 

))( عىل الشيخ سليم سامل رشاب، 
حكمت املحكمة العسكرية يف غزة 11/13 

واملقاول عمر األغا بغرامة مقدارها 15 ألف شاقل))(، أو االعتقال ملدة مخسة عرش 
يوًما لكلٍّ منهام بحجة ترميم مسجد قاع القرين. 

إىل احلاكم  أمره  العسكري  القايض  املسجد فقد أحال  بناء  إمتام  ناحية  ا من  أمَّ
العسكري يف املنطقة وهو املخول يف منح رخصة بناء املسجد يف خالل ستة أشهر أو 

رها حممود الطيب، وكانت تتبع اجلبهة  كان أول صدور هلا بتاريخ 1980/2/13م، وحمرِّ  )((
الشعبية، وبسبب مواقفها املعلنة ضد سلطات االحتالل الصهيوين ُمنعت من التوزيع أكثر 

من 15 مرة سنويًا.
يف العام 1984م.  )((

عام  باريس  اتفاقية  وحسب  الصهيوين،  للكيان  الرسمية  العملة  شيقل:  أو  شيكل،  أو  شاقل،   )((
1994م فإّن الشيكل من العملتني املستخدمتني يف األرايض الفلسطينية إىل جانب الدينار األردين، 

والسلطة الفلسطينية ال تشارك يف اإلرشاف عىل العملة وال تصدُر أوراقًا مالية خاّصًة هبا.
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هدمه إن مل يرخص أثناء هذه الفرتة. وقد رافع املحامي حممد أبو رشار عنهام وذكر أن 
قانون تنظيم املدن ال ينطبق عىل هذا املسجد، واملنطقة ال ختضع للتنظيم؛ ألنه ال يوجد 
ق عليه  هلا خرائط هيكلية، وليس هلا جلنة حملّية، ومل ُينرَشْ القانون يف الصحف ومل ُيَصدَّ
من قبل املختصني، وإن األماكن املقدسة هلا حرمتها، ومل حيصل يف املايض هدم أي 
مسجد، وقانون العقوبات الفلسطيني حيذر من التعرض ألماكن العبادة بسوء حسب 

املادة 146، 148، 150. 

واجلدير ذكره أنَّ املسجد مل ُيْرَفْع بنيانه، ومل يكتمل بناؤه إال بعد قدوم السلطة 
الوطنية الفلسطينية عام 1994م. 

مسجد )محزة( يف منطقة ِخْرَبة العدس))(: 

َقِدم الشيخ سليم رشاب ملنطقة خربة العدس لتأدية العزاء إلحدى العائالت 
القاطنة يف املنطقة يف امرأٍة ُتوفِّيت، فسأهلم الشيخ ـ رمحه اهلل ـ أين تصلون؟ 

فقالوا: ُكلٌّ يف ديوانه العائيل. 

التربع  عىل  حيثهم  وبدأ  املنطقة،  هذه  يف  مسجد  قيام  الواجب  من  هلم:  فقال 
لصالح إنشاء املسجد. 

ع أحد املواطنني بقطعة أرٍض كان يملكها، وسارع الناس للتربع بكل ما  فتربَّ
، وبفضل اهلل تم بناء املسجد، وأصبح من  يقدرون، وحرضت النسوُة وُجْدَن بُِحِليِِّهنَّ

املساجد الكبرية والعامرة. 

املواطنيني  كبرية من  مدينة رفح، وتقطنها عائالت  تقع شامل  زراعيٌة  منطقٌة  العدس:  خربة   )((
ويرجُع  عزبة،  )خربة(:  كلمة  ومعنى  1948م،  عام  للتهجري  يتعرضوا  مل  اللذين  األصليني 

أصُل التسمية إىل كثرة زراعة نبات العدس.
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َتْأِسيُس مَجْعّيِة َداِر الكَِتاِب والُسنَّة

الكتاب والسنة؛  لدار  املؤسس األول  ـ  اهلل  ـ رمحه  الشيخ سليم رشاب  ُيعترُب 
الكتاب  دار  بتأسيس  قاموا  الذين  لكل  وامُلرشد  ه  واملوجِّ الكبري،  األب  ُيَمثِّل  فكان 
والسنة، وحتويلها من سينام إىل دار صالٍح وتقوى، ُخصوًصا وأنه كان األكرب سنًّا، 
وكان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر َجَهاًرا ناًرا، حتى أنه أصبح ُيَمثُِّل مصدًرا لغرية 

الشباب املسلم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر))(. 

تُعجُّ  وكانت  )احلرية(،  بسينام  يت  ُسمِّ سينام  قيام  يونس  خان  حمافظة  َشِهَدت 
كبري  وْكٍر  بمثابة  ُتّعدُّ  ينام  السِّ ُدوَر  أنَّ  بخاٍف عىل  وليس  األخالِق،  ِء  ويسِّ باملنكرات 
وبلغت  األمني،  واإلسقاط  للفساد  بؤرة  ُل  وُتَشكِّ رات،  املخدِّ وُمَتَعاطي  للمفسدين 
يونس  خان  يف  السنَِّة  أهل  فتواعد  والفجور؛  الفساد  يف  وأوجها  مبلغها  السينام 
ين بذلك سلطات االحتالل الصهيوين؛ عىل  ُروا إغالق السينام ُمَتَحدِّ ، وقرَّ ـ  ـ  آنذاك 
السنَّة، وقد  السينام مع شباب أهل  العاملون يف  يقوم هبا  التي كان  إثر االحتكاكات 
ة اهلادفة إىل ردِّ  تولََّدت هذه االحتكاكات نتيجة قيام مشايخ أهل السنَّة باحلملة الدعويَّ
الناس إىل الدين، ودعوهتم لالبتعاد عن املعايص واملنكرات، ومن مجلة املعايص ارتياد 

الناس دور السينام التي هلا الدور األبرز يف إفساد أخالق الشباب. 

ُروا املرابطة بمسجدهم؛ مسجد أهل السنَّة الذي كان يعترب منزاًل لكل أنصار  كام قرَّ
عوا من عمليَّة  أهل السنة، واالنطالق منه؛ إاّل أن املستثمرين للسينام والعاملني فيها رسَّ
ي عىل املرابطني يف املسجد، وجرح أربعة منهم.  اهلجوم عىل السينام، وذلك بقيامهم بالتعدِّ

أنصار  من  م  ُمَعمَّ مئة  مخس  من  يقارب  ما  اجتمع  املساء  وقت  دخل  وعندما 
أهل السنَّة واجلامعة، وبجهود رجال اإلصالح نزل ُمْسَتْثِمُرو السينام عند مطلب أهل 

مقابلة مع الشيخ/ حسن أبو شقرة.   )((
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السنَّة، وطلبوا التفاوض، ومتَّت عملية التفاوض عىل أن يقوم أهل السنَّة بدفع مبلغ 
ثامنية آالف دينار أردين مقابل إخالء السينام، واستالم املبنى. 

ـ  اهلل  ـ رمحه  الشيخ سليم رشاب  إىل  أبو جامع: »ذهبت  الشيخ/ حممد  يقول 
وأطلعته عىل تفاصيل االتفاق، وطلبت منه املساعدة يف توفري املال. 

ُك األمة كلها هبذا العمل، وأخذ يمرُّ عىل الدكاكني فام هو  فقال يل: تعال َسُأرْشِ
إال يوٌم واحٌد وحصلنا عىل ألف وثامن مئة ديناًرا. 

قلنا له: يا شيخ ال يكفي ذلك. 

وكان  صربي،  عكرمة  الشيخ  إىل  ذهبنا  حيث  الثانية؛  الطوة  اختْذنا  وبعدها 
بيت  علامء  هيئة  يف  عضوية  لنا  كانت  حيث  رشاب؛  سليم  الشيخ  ويعرف  يعرفني، 

املقدس فقمت وأعطيته مفاتيح السينام، وقلت له: نريد يا شيخ حترير السينام. 

فقال يل الشيخ عكرمة صربي: يف األسبوع القادم ستكون خطبتي يف املسجد 
األقىص. ويف األسبوع التايل وقف الشيخ خطيًبا، وقال: يا أهل بيت املقدس، ويا أهل 
لوا دار الفساد إىل  الضفة: انظروا ماذا فعل إخوانكم يف خان يونس أزالوا املنكر وحوَّ

رصح إسالمي، فغادرنا القدس بأربعة آالف ومخس مئة ديناًرا أردنيًّا«))(. 

وتم إبرام االتفاق عىل نقل ملكيَّة السينام ألهل السنَّة، وكان رأي الشيخ سليم 
ة، وأعدَّ مذكرًة وذهب هبا إىل رئيس بلدية خان  رشاب ـ رمحه اهلل ـ أن تكون مكتبة عامَّ
يونس احلاج/ سليامن زارع األسطل ليوقِّع عليها، ومجع توقيعات الوجهاء، واألعيان، 

والعلامء، والدعاة، وال تزال تلك الورقة موجودة حتى يومنا احلارض. 

مقابلة مع الشيخ/ حممد أبو جامع.   )((
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لت السينام إىل مكتبة علميٍَّة نافعٍة مَجََعْت الكتب اإلسالميَّة القيِّمة،  وقد ُحوِّ
واجلامعة،  السنة  ألهل  ومعقٍل   ، إسالميٍّ رْصٍح  إىل  لت  حتوَّ الزمن  من  فرتة  وبعد 
ونرش الدعوة اإلسالمية، ونرش مذهب أهل السنة وفق منهج القرآن والسنة بفهم 

سلف األمة. 

ع اإلسلمي َتْأِسيُس الُمَجمَّ

َأْرَسى دعائم املجمع اإلسالمي بمدينة غزة هو شيخنا؛ الشيخ/ َمْن  إنَّ أول 
سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ، فهو واضع اللبنة األوىل، وهو صاحب الفكرة، وهو الذي 
جممع  إىل  املسجد  ل  وحوَّ الفكرة  َر  َطوَّ ثم  »قباء«،  مسجد  األمر  بادئ  يف  عليه  أطلق 
فيه  خيتلف  ال  اإلسالميِّ  للمجمع  الشيخ  وتأسيس  ـ،  اهلل  رمحه  ـ  عهده  يف  إسالمي 

اثنان، وال ينتطح فيه عنزان!

ل َمْن  ويف ذلك يقول د. لطفي شبري: »ُيعَترَبُ الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ أوَّ
َر يف إنشاء املجمع اإلسالمي بمدينة غزة، وكان االقرتاح أن تكون له أنشطة مميزة،  َفكَّ

وأراد الشيخ بذلك أن يكون املسجد ذو نمٍط مغاير للمساجد األخرى«))(. 

اإلسالمي  للمجمع  »وكان  ـ:  اهلل  رمحه  ـ  شمعة))(  حسن  حممد  الشيخ  ويقول 

مقابلة مع د. لطفي شبري )أستاذ الفقه املساعد باجلامعة اإلسالمية بغزة، وزميل الشيخ(، أجراها   )((
معه الباحثان: حممد الناجي، وطه أبو طه، بتاريخ 201/11/6م، يف منزله بمحافظة خان يونس. 
الشيخ/ حممد حسن شمعة: ولد بمدينة املجدل يف ديسمرب عام 1935م، وهاجر مع أهله من   )((
ًسا يف مدارس وكالة الغوث قرابة )41 عاًما(  املجدل إىل غزة بعد نكبة 1948م، وعمل ُمَدرِّ

من العام 1955 واستمر حتى 1996. 
شغل العديد من املناصب أبرزها:   

نائب رئيس املجمع اإلسالمي يف غزة منذ العام 1985 وحتى عام 2003، عضو جملس أمناء =  
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دوٌر كبرٌي يف نرش الثقافة والوعي الديني والتعليمي يف قطاع غزة، حيث كان أول رياض 
أطفال يف القطاع، ولقد كان املجمع اإلسلمي يف األصل فكرة الشيخ سليم رشابـ   رمحه 
اهلل ـ التي كانت عالقته بالشيخ عبد العزيز بن باز ـ أحد كبار علامء السعودية ـ جيدة 
َس هلا احلاج )أمحد  فضمن مصدًرا للتمويل، وطرح الشيخ سليم رشاب الفكرة، وحَتمَّ
دلُّول(، وكانت الفكرة إنشاء مسجد وإحلاق األنشطة املتعددة به، وتم البدء باحلصول 
أيام اجلمعة والسبت  بالبناء  العامل يقومون  البناء، وكان  عىل األرض، وتم الرشوع يف 
مستغلني أيام إجازاهتم، وترأس يف بداية األمر الشيخ سليم رشاب جملس اإلدارة...«))(.

يقول الشيخ/ جمدي املرصي: »لقد أْسهم الشيخ )سليم رشاب( مسامهة كبرية 
ع،  لبناء املجمَّ بنفسه بجمع األموال  إنشاء املجمع اإلسالمي، وكان يقوم  الة يف  وفعَّ
وغريها(  )النارصة  املحتلة  فلسطني  مناطق  داخل  من  ليجمع  األمر  به  وصل  حتى 

اجلامعة اإلسالمية من العام 1993م وحتى وفاته.   =
التحق بشعب اإلخوان املسلمني يف مدينة غزة وهو طالب يف املرحلة اإلعدادية منذ مطلع   
المسينات قبل أن تغلق هذه الشعب بقرار من النظام املرصي يف حينه. وبدأ مع الشيخ أمحد 
يف  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  وتفعيل  تنظيم  إلعادة  اجلهود  اإلخوان  من  قليل  وعدد  ياسني 

قطاع غزة مبارشة بعد العام 1967م. 
شارك مع الشيخ أمحد ياسني وعدد من اإلخوة يف تأسيس حركة املقاومة اإلسالمية »محاس«   
يف ديسمرب 1987م. واعتقل يف سجون االحتالل الصهيوين يف سبتمرب 1988 ومكث نحو 
ثالثة عرش شهًرا يف االعتقال. كام ُأبعد مع املئات من قيادات وكوادر حركتي محاس واجلهاد 
جملس  رئيس  منصب  وفاته  حتى  وشغل  1992م.  ديسمرب  يف  الزهور  مرج  إىل  اإلسالمي 

شورى حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« يف فلسطني. 
تويف صبيحة يوم اجلمعة املوافق 2011/6/10 يف مدينة غزة بعد رصاٍع مع املرض.   

مقابلة مع الشيخ/ حممد حسن شمعة ـ رمحه اهلل ـ يف ذكرى استشهاد الشيخ/ أمحد ياسني،   )((
https://www.paldf.net/forum/showthread. php?t=588604 :عرب الرابط
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بناء املجمع الشيخ )أمحد  اللجنة املرشفة عىل  البناء، وكان من ضمن أعضاء  إلكامل 
دلُّول(، حيث كنت أخرج برفقته، مصطحبني معنا جمموعة من أبناء عائلة )عبد العال( 
يف سيَّارٍة لنا، ونقوم بجمع التربعات، وحث الناس عىل التربع، وقد وفَّقنا اهلل إلمتام 

ورفع طابقني من هذا الرصح اإلسالميِّ الشامخ«))(. 

اب ـ رمحه اهلل ـ بُِمَعاَوَنِة أعضاء جملس إدارة املجمع  وقد عمَل الشْيُخ سليم رُشَّ
وتسجيله  ترخيصه،  ليتم  اإلسالمي؛  املجمع  قانون  جتهيز  عىل  التأسيسية(  )اهليئة 

كجمعية عثامنية، وجاء يف مطلعه: 

تنا والعمل عىل سعادهتا، وشعوًرا منَّا أنَّ الكل  ُشُعوًرا ِمنَّا بأداِء الواجِب َنْحَو أمَّ
راحٌل إىل اهلل، وأنه حماَسٌب عامَّ َجنَْت يداه يف هذه الدنيا، واْستِْلَهاًما من قوله سبحانه 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ﴿ وتعاىل: 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ ]النور: 55[، وقوله تعاىل: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ * 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  تعاىل: ﴿  88-89[، وقوله  ]الشعراء:   ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
108[ وحتى  ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ ]يوسف: 
يكون العمل الصالح لنا ذخًرا عند اهلل، فقد عزمنا عىل متابعة إنشاء وإدارة املجمع 
اإلسالمي؛ ليحقق أهداًفا إسالميًة سامية؛ للمحافظة عىل العقيدة من الزيغ، واألمة 

من الضياع، والرتاث من االندثار))(. 

العمل  باهلل،  اإليامن  هو  اإلسالمي  املجمع  شعار  أنَّ  الثانية  املادة  يف  وجاء 
رب.  الصالح، احلق والصَّ

مقابلة مع الشيخ/ جمدي املرصي.   )((
املجمع اإلسالمي: القانون األساس للمجمع اإلسلمي بغزة، ص1.   )((
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ع فَوَضَعْتَها كالتايل:  ثت املادة الثالثة عن أهداف املجمَّ وحتدَّ

الناشئ، وحفظهم من االنحراف بتعليم مبادئ اإلسالم،  1 ـ رعاية الشباب 
وملء أوقات فراغهم بالرياضة البدنية. 

عن  منهم  املصابني  ومعاجلة  املرض،  من  ومحايتهم  املجتمع،  أفراد  رعايُة  ـ   2
طريق العيادة، وتقديم الدمات الصحيَّة قدر املستطاع. 

3 ـ رعاية األفراد واملعوزين اجتامعيًّا، ومدُّ َيِد املساعدة هلم بقدر اإلمكان. 

النِّظام األساس للمجمع اإلسالمي، وتشكيل اهليئة  ِمْن وْضِع  وبعد االنتهاء 
االحتالل  لسلطات  التابعة  الداخلية  ملديرية  طلب  بتقديم  مؤسسوه  قام  اإلدارية، 
ع، والسامح له بمزاولة أعامله عىل وجٍه مسموح به. ولكنَّ  الصهيوين لرتخيص امُلَجمَّ
كان  ٍة  َمرَّ كلِّ  ويف  مرات،  ة  عدَّ بالرفض  قوبل  االحتالل  لسلطات  م  امُلَقدَّ املرشوَع 

َة، وحياولون من جديد.  األعضاُء يعيدون الَكرَّ

ٌن من الشيخ/ أمحد ياسني، والشيخ سليم رشاب، والشيخ  وقد ذهب وفد ُمَكوَّ
، وأكدوا رغبتهم يف احلصول عىل ترخيص  أمحد دلول إىل الشيخ حممد عوادـ  رمحه اهللـ 
م ماضون يف هذا الطريق َمْهاَم كلَّف الثمن، فكانت هذه املقابلة  للمجمع، وأقنعوه بأنَّ
هي الَفْيَصل، فواَفق الشيخ/ حممد عواد، وَأْبَلَغ ضابط ركن األديان بذلك، فأعطيت 

رخصة املجمع اإلسالمي عام 1973م. 

ُع اإلسالمّي  ويف هذا السياق يقول الشيخ/ أمحد عبد الرازق: »عندما ُبنَِي املجمَّ
طلب اليهود من القائمني عىل املجمع اعتامد أسامء علامء يقومون بالوعظ واإلرشاد؛ 
ألنه كان من بنود أهداف إنشاء وتأسيس املجمع القيام بمهام الوعظ واإلرشاد، وكان 
االحتالل ال يعرتف إال بحملة الشهادات الرسميَّة، ومل يكن يعرتف وقتها إال بخريي 
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األزهر، فطلبوا مني أن أعطيهم بطاقتي الشخصية حتى يأخذوا ترصحًيا من االحتالل 
الصهيوين الفتتاح املجمع اإلسالمي، فرفضت طلبهم. 

فعرضوا هذا األمر عىل الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ فأعطاهم، وذلك يدل 
عىل حمبته لتسهيل األمور التي ختدم شعبنا الفلسطيني))(. 

* * *

مقابلة مع الشيخ/ أمحد عبد الرازق.   )((



الَمْبَحُث اثلَّالِث

َياِسُّ وََحَياتُه اجِلَهاِديَِّة وَْعُيه السِّ

 َتْمِهيٌد 
د ملسو هيلع هللا ىلص   ِف ُصُفوِف َجاَعِة َشبَاب َسيِِّدنَا ُمَمَّ

لَبِة الِفِلْسِطينيِّني.  َاد الطَّ
ِّ

ِسيُس ات
ْ
 تَأ

 .  الَعالُِم الُمَجاِهُد َوالَقائُِد الَفذُّ
 الِسيَاِسُّ الُمَحنَّك. 
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الَمْبَحُث الثَّالِث
ِة َياِسُّ وَحَياُته اجِلهاِديَّ َوْعُيه السِّ

َتْمِهيٌد 

ا حَياٌة حافلٌة بالعطاِء  إنَّ الناظَر يف حياِة الشيِخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ يُد بأنَّ
الكيان  حماربة  عىل  القائمة  والرجولية  اجلهادية  باملواقف  مليئٌة  والثبات،  والتضحية 
الصهيوين بكلِّ أشكال اجلهاد والنضال، ورفض الضيم والظلم الواقع عىل أبناء فلسطني. 

املجاهدين، كإمام أهل  العاملني  العلم  ِمن أهل  َمن سبقه  شأنه يف ذلك شأن 
السنة أمحد بن حنبل، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وبائع األمراء وسلطان العلامء العز 

ابن عبد السالم،..... وغريهم كثري. 

د ملسو هيلع هللا ىلص  يف ُصُفوِف مَجَاعِة َشَباب َسيِِّدَنا حُمَمَّ

بدأ شيُخنا ـ رمحه اهلل ـ مسرية اجلهاِد والكفاِح منُذ أن كان طالًبا بجامعة األزهر 
بمرص يف أواسط األربعينات من القرن املايض حيث التحق يف صفوف مجاعة )شباب 
تلك اجلامعة طاقاهتا وإمكانياهتا من أجل نرصة  رت  سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص())(، وقد سخَّ

َست بعد تأسيس مجاعة اإلخوان املسلمني، وخرجت من رمحها،  مجاعة شباب حممد ملسو هيلع هللا ىلص: ُأسِّ  )((
وعىل  1939م  عام  اجلامعة  عن  انشقوا  الذين  اإلخوان  وشباب  قادة  من  جمموعة  أسسها 
أبرزها: عدم  نقاط  دوا خالفهم مع اإلخوان يف عدة  زيد عثامن(، وحدَّ أبو  رأسهم )حممود 
وه خمالفة لتعاليم السياسة الرشعية = أخذ قيادة اإلخوان بمبدأ الشورى يف اختاذ القرار ممَّا عدُّ
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األرض املقدسة فلسطني، وصدِّ خمططات الصهاينة، وكان عمل اجلامعة ُمنَْصبًّا عىل 

اإلسالمية، وكذلك عمل مجاعة اإلخوان املسلمني حتت لواء احلاِكِمني بغري ما أنزل اهلل عىل   =
إطار  يف  السيايس  بالعمل  اإلخوان  مجاعة  رضا  به  ويقصدون  املنشقة  املجموعة  تعبري  حد 

القانون الوضعي السائد والذي حيكم العمل احلزيب والنقايب. 
تغيري  و»وسيلة  اهلل«  أنزل  بام  »احلكم  مسألتي  يف  ملسو هيلع هللا ىلص«  حممد  »شباب  مجاعة  طرحت  وقد   
الواقع« أطروحات تشبه ما تم طرحه بعد ذلك بأكثر من مخس وعرشين سنة من قبل تنظيم 
اجلهاد مما دعا أحد أبرز منظري تنظيم اجلهاد )د. أسامة عبد اهلل محيد( إىل اعتبار أن »مجاعة 
أن معلومايت  إال  اجلهادي يف مرص؛  التيار  تاريخ  األوىل من  املرحلة  شباب حممد ملسو هيلع هللا ىلص« هي 
املوثوقة تفيد أن مؤسيس تنظيم اجلهاد األوائل مل يسبق هلم أن اتصلوا ال بجامعة اإلخوان 

املسلمني وال شباب حممد. 
وكانت مجاعة »شباب حممد ملسو هيلع هللا ىلص« تؤمن أنه ال سبيل لنهضة األمة اإلسالمية والالص من   
مشاكلها إال بإقامة الالفة اإلسالمية والعودة لإلسالم الصايف كام كان عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهي 
زادت عليهم شيًئا جديًدا  لكنها  والالحقة  السابقة  اجلامعات اإلسالمية  مثل سائر  يف ذلك 
عدم  بمعنى  لإلسالم  والتعصب  بالتشدد  سوى  ذلك  لتنفيذ  سبيل  ال  أنه  دت  حدَّ أنا  وهو 
املهادنة أو اللني وكذلك استخدام اجلهاد املسلح، وقد أعلنت »مجاعة شباب حممد ملسو هيلع هللا ىلص« ذلك 
يف أدبيَّاهتا وعىل رأسها جملة النذير التي آلت هلا ملكيتها من اإلخوان املسلمني بعدما انشق 
صاحب امتيازها وهو )حممود أبو زيد عثامن( مع من انشق وشارك يف تكوين »مجاعة شباب 

حممد ملسو هيلع هللا ىلص«. 
وقد بلغت »مجاعة شباب حممد ملسو هيلع هللا ىلص« مبلًغا ال بأس به من االنتشار والقوة أيام حرب فلسطني   
عام 1948م إْذ أرسلت يف إحدى املرات ما يعادل نحو 20% من كتائب املتطوعني الذاهبني 
مجيع  واشرتكت  الكتائب  هذه  من   %70 نحو  املسلمون  اإلخوان  أرسل  بينام  لفلسطني 

األحزاب واجلمعيات األخرى يف 10% الباقية. 
تقلص وجود »مجاعة  السنوات  وبمرور  احلريات  وتقلَّصت  للحكم  النارص  عبد  لكن جاء   
شباب حممد ملسو هيلع هللا ىلص« حتى مل يعد منها يشء يف ناية السبعينات من القرن العرشين سوى بعض 
الكتيبات واملنشورات التي تصدرها من حني آلخر بإرشاف )املحامي: حممد عطية مخيس( 

= رئيس »مجاعة شباب حممد ملسو هيلع هللا ىلص« حينئذ، وبوفاة حممد عطية مخيس يف أوائل الثامنينات  
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كانوا  التي  التربعات  للقتال واجلهاد عىل أرض فلسطني، ومجع  التخطيط واإلعداد 
حيرصون عىل ُطْهر َمْوِرِدَها؛ فلم ُيْدخلوا فيها درمًها من ُسْحت، أو ملياًم من رًبا، وإنام 
اًل  كانت جُتمع من شباب اجلامعة، وأنصارها املخلصني. وكانت تسلم تلك األموال أوَّ

بأول ملفتي فلسطني احلاج/ أمني احلسيني لرشاء األسلحة ومعاونة املجاهدين. 

ولعلَّ من أبرِز ما نادت به اجلامعة من ثوابت ومبادئ يتضح لنا من خالل نداء 
ة واألمة املسلمة  هُه املركز العام لشباب سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص إىل أنصار الدعوة خاصَّ وجَّ

بوجٍه عام قال فيه: 

)..... اليوم وقد َتَبْلَبَلْت األفكار، واختلطت السبل، واحتارت األمة، واهتاجت 
الواطر، ووقف الغاصب موقف الضاحك املطمئن حلاله، الساخر املرتبص ملستقبله، 
للوقت،  كسًبا  ودسائسه،  مؤامراته  وتنفيذ  وحماوراته،  مداوراته  الستئناف  العدة  يعد 
وتوطيًدا الحتالله، وتأكيًدا لَِبْغِيه وعدوانه. اليوم يب أن ال تزحزحنا العاصفة، أو يرفنا 

مار، دون إعداد أو تبرصة، ودون إحكام أو نور.  التيار، َفنَنْساق يف طريق الفوىض والدَّ

ة والفضيلة..  يا شباب حممد ملسو هيلع هللا ىلص.. ويا أنصار دعوة اإليامن والعزَّ

أنتم بإذن اهلل صخرة النجاة.. وعليكم بفضل اهلل سوف تعقد اآلمال، فاثبتوا 
األحزاب  دنس  عن  بعيدة  املؤمنة  بكتيبتكم  واحتفظوا  عليه،  أنتم  الذي  احلق  عىل 

)انظر: عبد  السيايس واإلسالمي بمرص.  الشارع  لـ»مجاعة شباب حممد ملسو هيلع هللا ىلص« يف  انتهى أي ذكر   =
املنعم منيب: خريطة احلركات اإلسلمية يف مرص، ص 38-39 منشور عىل اإلنرتنت عرب الرابط:
http://www.ikhwanwiki.com/images/c/cf/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B  
7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%

AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%

8A%D8%A9_%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1. pdf
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الصادقة، وإعالء صوتكم  أداء رسالتكم  تستطيعوا  املرجتلة، حتى  السياسة  وفوىض 
املدوي، جملجاًل بالدعوة إىل طريق اهلداية والعزة، وسبيل احلياة والسيادة، حتى يقيض 

اهلل أمًرا كان مفعواًل. 

واالستجداء،  النوع  سياسة  عليها،  سارت  التي  السياسة  فساد  لألمة  بيِّنوا 
حوا لألمة فساد الرجال الذين اعتمدت عليهم  سياسة املفاوضات واملساومات، وضِّ
حتى اآلن.. رجال األحزاب واألهواء.. رَجال امُلجون واالستهتار.. رجال احلفالت 

والصالونات. 

اعتمدت  التي  واألسلحة  إليها،  التجأت  التي  الوسائل  بفساد  األمة  صاِرُحوا 
َيُردَّ ظلاًم، ولن  لن  ِهتافاٍت وُخَطٍب، ومظاهرات وإرضاب، فكل ذلك  ِمْن  عليها.. 

ا.  ا، ولن يرضَّ عدوًّ ينرص حقًّ

فكيف يمكن أن نتوقع النرص بسياسة خانعٍة ذليلٍة، ورجال ماجنني، وأسلحة 
مفلولة؟؟ 

لكفاٍح  نجاح  وال  هلا..  خالق  ال  ألمة  قيام  ال  مكان:  كل  يف  مدوية  أطلقوها 
تكتنفه املعايص، وال أمل يف مستقبل ال يقوم عىل اإليامن والطهر. 

أطلقوها مدوية يف كل وقت: الشهوات وحدها هي ِعلَّة العلل، هي عدونا األلد، 
قت وحدهتا، وقطعتها شيًعا وأحزاًبا،  َكت ُعَرى األمة ومزَّ وخصمنا املبني، هي التي فكَّ
ا، ويأًسا واستسالًما، هي  هي التي مألت القلوب هلًعا وُجبنًا.. والنفوس حرًصا وُشحًّ
التي فتكت برجولة الرجال؛ ففقدوا احلميَّة لألوطان والغرية عىل األعراض، ودنست 
طهر النساء فتربجن تربج البغايا، وتبذلن تبذل األنعام، هي التي محلتنا عىل اإلعجاب 
ه، واتباع سبيله، هي التي دفعتنا إىل التفاخر ببضاعته، واإلقبال  بالغاصب، وَخْطِب ُودِّ

عىل جتارته، واحتقار بضاعة الوطن واإلعراض عنها......(. 
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ًرا يف تلك اجلامعة،  وقْد كان الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ ُعْضًوا فاِعاًل ومؤثِّ
وهذا ما يظهر من خالل املراسالت التي كان يتلقاها شيخنا من قادة تلك اجلامعة. 

ى شيخناـ  رمحه  ففي تاريخ الامس عرش من شهر ذي القعدة عام 1366هـ تلقَّ
اهلل ـ رسالًة من أمني جلنة الطلبة يف اجلامعة مضمونا: 

القعدة  18 ذي  املوافق  يوم اجلمعة  بدار األرقم  »نترشف بدعوتكم لالجتامع 
باملركز  الطلبة  لتكوين جلنة  متهيًدا  العرص؛  بعد صالة  الرابعة  الساعة  1366هـ  سنة 

العام. فنرجو عدم التخلف«))( 

ويف تاريخ الامس والعرشين من حمرم سنة 1367هـ وردت لشيخنا رسالة من 
أمني األلوية يف اجلامعة )حممد فهمي عبد الوهاب( مفادها: 

املنعقدة بعد  العادية  َر جملس شورى شباب سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص بجلسته غري  »َقرَّ
صالة عرص يوم األربعاء املوافق 19 من املحرم سنة 1367هـ افتتاح مكتب باملركز 
العام للتدريب عىل األعامل العسكرية إلنشاء كتيبة شباب سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص استعداًدا 

ملواجهة الظروف احلارضة سواًء يف مرص أو فلسطني. 

وعليه رأينا دعوة حرضتكم إىل حضور االجتامع الذي سيعقد باملركز العام يف 
ا بأعضاء وأنصار  يوم اجلمعة املوافق 29 حمرم سنة 1367هـ بعد صالة العشاء خاصًّ
شباب سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص للعمل عىل تنفيذ هذا القرار، وتقييد أسامء حرضات املتطوعني، 

والرجاء عدم التخلف لألمهية...«))( 

جزٌء من الرسالة التي أرسل هبا أمني جلنة الطلبة يف مجاعة شباب سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص للشيخ سليم   )((
رشاب ـ رمحه اهلل ـ، يقابل ذلك التاريخ 1947/10/3م. 

جزٌء من الرسالة التي أرسل هبا أمني األلوية يف مجاعة شباب سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص للشيخ سليم   )((
رشاب ـ رمحه اهلل ـ. 
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للشيخ سليم رشاب  رسالة  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  سيدنا  مجاعة شباب  رئيس  أرسل  وقد 
ـ  رمحه اهلل ـ جاء فيها: 

»قرر جملس الشورى أن ال يقف شباب سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص مكتويف األيدي إزاء 
النيل إلنقاذ  ة بلجنة وادي  امُلَسامَّ انتظار ما تقوم به اللجنة العجيبة  قضية فلسطني يف 

فلسطني بعد أن مىض عىل تكوينها أكثر من شهر دون عمل جمدي. 

الواجب اإلسالمي حيتم علينا أن نبذل ما يف جهدنا ألجل معونة  لذلك فإن 
حضور  ألجل  بدعوتكم  أترشف  فإين  الغرض  وهلذا  والوطن،  الدين  يف  إخواننا 
االجتامع اهلام الذي يعقده أنصار الدعوة بالقاهرة بعد صالة مغرب الميس للنظر 

يف هذا املوضوع النبيل. 

ويل وطيد األمل يف تلبية الدعوة واحلضور يف امليعاد املحدد«))(.

ال أثناء تواجده يف صفوف تلك  كام قام شيخنا ـ رمحه اهلل ـ بلعب دور مؤثِّر وفعَّ
فلسطني،  أرض  عىل  اجلهاد  عىل  ومنارصهيا  عنارصها،  حتريض  خالل  من  اجلامعة، 
محاِسيًّا،  إسالميًّا  نشيًدا  أعدَّ  ذلك  سبيل  ويف  والطغيان،  الظلم  وجه  يف  ولالنتفاض 

وَعنَْوَن له بالنشيد الوطني اإلسالمي. 

القدير حزب  أيـا  اهلـادي  الفجور فتية  دنيـا  يف  باحلـق  ازأروا 
البشريوانفخوا يف الكون أبواق النذير أعالم  األفق  وارفعوا يف 
ــا ــــــان إن يف ســبــيــــل اهلل عـشـنــــاأنـــقـــذوا األوط
الــصــاعـــــقــات يف ســـبـيــــل اهلل نـفـنــــى ــاب  ـــ ن ال 
للعــال هيَّــا  احلـق  محــاة  ــاليــا  نبتنـي للديــن رصًحــا ُأحْمِ

رسالة أرسل هبا رئيس مجاعة شباب سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص للعامل املجاهد/ سليم رشاب ـ رمحه اهلل  ـ.   )((
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وابعثــوا أحكــام ذكـٍر ُعطِّـال وامـألوا التاريـخ مـن جمد غال
يف ســبــيـــل اهلل عـشـنـــــاأنــقـــذوا األوطــــان إنــــا
الـصــاعـقــــات يف ســــبـيــــل اهلل نـفـنـــى نـــاب  ال 
يستكني يوًما  الدين  ارتضينا  الراقدين ما  غبار  عنكم  فانفضوا 
العاملنيواسـتعيدوا جمـد قـوٍم سـالفني فوق  اإلسالم  وانرشوا 
عـشــنــــاأنـقــــذوا األوطــــان إنــــا اهلل  ســبـيـــل  يف 
الـصـاعـقــــات يف ســـبــيــــل اهلل نـفـنـــى نــــاب  ال 
يا شباًبا ذكرهم يف األرض طار كيـف نرىض الذل فينا والشـنار
كيف نحيا واحلمى يشكو األسار كيـف ننسـى جمـد أبطـال كبـار
ــا ــــــان إن عـشــنــــا أنـــقـــذوا األوط اهلل  ســبـيـــل  يف 
الـصـاعـقــــات يف ســـبـيــــل اهلل نـفـنــــى نــــاب  ال 
واحكموا الدنيا بعدٍل من جديد فلتعيـدوا عهـد سـعد والوليـد
حديد من  بأًسا  الكفار  للوجود أنذروا  برشى  ــالم  اإلس إنام 
ــا ــــــان إن عـشــنــــا أنـــقـــذوا األوط اهلل  ســـبـيــل  يف 
ال نـــــاب الـصـاعـقــــات يف ســبـيـــــل اهلل نـفـنــــى

ابن اللواء 
سليم سامل الشامي))(

املقصود بالشامي، أي الشيخ سليم سامل رشاب الذي ُأطلق عليه الشامي نسبة لبالد الشام.   )((
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اد الطََّلبِة الِفلِْسطِينيِّني َ َتْأِسيُس احتِّ

ُتعترب فرتة دراسة الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ يف مرص من أكثر الفرتات 
فقد  سواء؛  حدٍّ  عىل  واملرصي  الفلسطيني  السيايس  املشهد  يف  وتعقيًدا  حساِسيًَّة 
عام  منها  كبرية  أجزاء  واحُتلَّت  1947م،  عام  جائٍر  دويلٍّ  بقراٍر  فلسطني  مت  ُقسِّ
1948م، وُأعِلن قيام الكيان الصهيوين، بينام كان الوضع يف مرص يشبه متاًما ما هو 
عليه الوضع يف فلسطني ويف غريها من البلدان من حالة الذل واهلوان الذي وصلت 

إليه أمة اإلسالم.

اًل نوعيًّا يف حياة شيخنا املجاهد/ سليم رشاب  ولقد َشِهَد العام 1948م حتوُّ
ٍة أثناء تأسيس احتاد الطلبة الفلسطينيني، وأْسهم يف  ـ  رمحه اهللـ  حيث كان حارًضا وبقوَّ

أنشطته، وعمل كل ما بوسعه ليبقى نج االحتاد إسالميًّا. 

ة ومفصليَّة يف تاريخ احلركة الطالبيَّة الفلسطينية؛ إذ  ل االحتاد مرحلًة ُمِهمَّ شكَّ
جاء تأسيسه يف وقت كان الطالب الوافدين إىل مرص ـ من أجل الدراسة ـ تشغلهم 
قضية  القضايا  تلك  مقدمة  ويف  مكان،  كل  يف  اإلسالم  وقضايا  املسلمني  مشكالت 
الشعب  الذي رّشد  العاملي  اليهودي  الصليبي  التخطيط  نتيجة  إليه  فلسطني وما آلت 
الشبان  الصهيونية؛ فكان  اليهودية والعصابات  الطغمة  إىل  البالد  الفلسطيني وأسلم 
من  املسلم  شعبها  ن  ويمكِّ حقها  فلسطني  يعطي  الذي  اجلاد  للعمل  شوًقا  يتحرقون 
اسرتداد حقوقه املرشوعة وبخاصة أن قضية فلسطني هي قضية املسلمني مجيًعا وليست 
قضية الشعب الفلسطيني وحده؛ ألنا بالد املقدسات فيها أوىل القبلتني وثالث املساجد 

التي ُتّشد إليها الرحال وهي وقٌف للمسلمني مجيًعا. 

يقول األستاذ سليم الزعنون: »الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  من أعمدة النظام 
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الفلسطينّيني))(،  الطلبة  الرعيل األول يف رابطة  الطاليب يف جامعة األزهر، وهو من 
الرابطة، وكان رفيق كل من: صالح خلف،  ُيعتمد عليها يف  وهو من جمموعة كان 
وفتحي البلعاوي، وياسني الرشيف، وكان الرئيس الراحل يارس عرفات يعتمد عليه 
سوا مجعيَّة  يف األزهر الرشيف، وُيعدُّ الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ أحد الثالثة الذين أسَّ

الريني الفلسطينّيني))(«))(.

ولقد ذكر أكثر من مؤرخ بأن مؤسيس احتاد الطلبة الفلسطينيني األوائل كانوا 
وخليل  بسيسو،  هاين  والشيخ/  رشاب،  سليم  الشيخ/  كشيخنا؛  اإلسالميني  من 
الزعنون  وسليم  البلعاوي،  وفتحي  إياد(،  )أبو  خلف  وصالح  جهاد(،  )أبو  الوزير 

)أبو األديب(، وغريهم. 

يقول الكاتب/حمسن الزندار: »... يف بداية 1950م تأسست رابطة الطالب 
وقد  فلسطني،  أبناء  من  املسلمني  اإلخوان  عنارص  بجهود  القاهرة  يف  الفلسطينيني 
املدارس  يف  الطلبة  قطاع  إىل  نفوذها  مد  عىل  املسلمني  اإلخوان  حركة  حرصت 

واجلامعات واالحتادات واملؤسسات يف قطاع غزة ومرص. 

كان أعضاء اهليئة اإلدارية هلذه الرابطة: يارس عرفات، وصالح خلف، وعبد 
الفتاح احلمود، وفتحي البلعاوي، وحسام أبو شعبان، وبشري الربغوثي، وعزت عودة، 

اجلدير ذكره أنَّ رابطة الطلبة الفلسطينيِّني محلت هذا االسم عند تشكيلها وانطالقتها األوىل   )((
وكان عىل رأسها الراحل/ يارس عرفات، ويف العام 1956م ُأسندت رئاستها إىل )أيب إياد؛ 

صالح خلف( وتمَّ تغيري اسمها إىل االحتاد العام للطلبة الفلسطينيِّني. 
الشيخ/  بمعيَّة  1956م  عام  عرفات  يارس  الراحل/  سها  أسَّ الفلسطينيِّني:  اخلرجيني  مجعيَّة   )((
ج املذكورين وإنائهم الدراسة، وهي  اب، ود. أمني األغا، وكان تأسيسها بعد خترُّ سليم رشَّ

بمثابة اجلمعية العامة لالحتاد العام للطلبة الفلسطينيِّني. 
مكاملة هاتفيَّة مع األستاذ/ سليم الزعنون.   )((
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وحسني زعرب، وزهري العلمي، ورجب القديس، ومخيس شاهني، ونديم النحوي، 
وقنديل شبري، ونجيب أبو لبن، وفايز احلزينة، وناجي األسطل، وكامل الشوربجي، 
وتوفيق شديد، وهاين البورنو، وعدنان الريس، وأمني األغا، وحممد يونس، وفاتح 
نجيب، وأسعد الصفطاوي، والشيخ سليم رشاب، وهشام العلمي. وقد متكن شباب 
الرابطة من االتصال بالعامل الارجي فقد مثلت الرابطة يف مؤمتر احتاد الطالب العاملي 
املنعقد يف وارسو عام 1955م، ومؤمتر احتاد الطالب العاملي الثاين املنعقد يف موسكو 

عام 1956م. 

كام حصلت الرابطة عىل دعم اهليئة العربية العليا، واحلاج أمني احلسيني، وعىل 
بمقابلة  الطلبة  احتاد  رابطة  من  وفد  وقام  السعودية،  العربية  اململكة  من  مايل  دعم 
لرابطة  وكان  غزة،  قطاع  يف  املواطنني  بتسليح  وطالبوا  النارص  عبد  مجال  الرئيس 
الرابطة  بداية المسينات، واشرتك أعضاء  الفلسطينيني وجود حارض منذ  الطالب 
وكان  التدويل.  ضد  املظاهرات  ويف  1956م،  عام  غزة  يف  الرسية  املقاومة  دعم  يف 
حلركة اإلخوان املسلمني دور فاعل يف هذه الرابطة سواء يف نشاط اهليئة اإلدارية أم يف 

العالقات الارجية يف داخل الوطن وخارجه«))(. 

وقد عمل الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ يف اللجنة الثقافية التابعة لالحتاد، 
1948/4/4م، وجاء يف قرار التعيني املمهور بتوقيع  وقد صدر قرار تعيينه بتاريخ 

السكرتري العام لالحتاد: 

ملا  الثقافية  اللجنة  اختياركم عضًوا يف  اإلدارية يف  اهليئة  بقرار  علاًم  »أحيطكم 

ف وعريق، مقال منشور عرب اإلنرتنت عىل  اإلخوان وفلسطني تاريخ مرشِّ حمسن الزندار:   )((
موقع رابطة أدباء الشام، عىل الرابط التايل:

http://www.odabasham.net/show.php?sid=30311  
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ٍة ونشاٍط، وإخالص، ونرجو أن نقف عىل رأيك يف هذا بأقرب  عهدت فيكم من مهَّ
وقت...«))(. 

فهمي  األستاذ/  االحتاد  ممثل  من  رسالة  باستالم  ـ  اهلل  رمحه  ـ  الشيخ  قام  كام 
الشنطي بتاريخ 29 ربيع الثاين 1367هـ ورد فيها: 

»نظًرا للمرحلة الدقيقة التي جتتازها بالدنا العزيزة، ونظًرا لألرضار املادية التي 
حلقت ببعض إخواننا الطلبة نتيجة االضطرابات وخروج بالدنا من كتلة االسرتليني 
رأينا من املصلحة امللحة اجتامعنا لتقرير ما يتطلبه الواجب والعمل عىل تسهيل الناحية 
الساعة  رشارة  إبراهيم  األستاذ/  األخ  دار  إىل  حضوركم  فنأمل  وغريها.  املادية، 

السادسة من مساء اجلمعة...«. 

: »كان الرئيس الراحل يارس عرفات  يقول احلاج/ عطية رشابـ  شقيق الشيخـ 
)أبو عامر( إذا أراد أن خيوض انتخابات احتاد الطلبة الفلسطينيني يف القاهرة لينافس 
عىل مقعد الرئاسة جاء إىل شقيقي الشيخ/ سليم ـ رمحه اهلل ـ وطلب منه حشد شباب 
ُتوا له، وكان الشيخ يشرتط عىل أيب عامر لكي يدعمه يف االنتخابات  اإلخوان؛ لُيَصوِّ

أن حيافظ عىل النهج اإلسالمي، وأن خيدم القضية الفلسطينية«))(. 

ويقول األستاذ حسني زعرب: »... وبعد خترجه من األزهر وخترج املهندس 
ال ـ رمحهام اهلل ـ مجعية الريني  يارس عرفات من كلية اهلندسة بجامعة القاهرة، شكَّ

الفلسطينيني))(«))(.

رسالة أرسل هبا السكرتري العام الحتاد الطلبة الفلسطينيني بالقاهرة للشيخ/ سليم رشاب ـ   )((
رمحه اهلل ـ. 

مقابلة مع احلاج/ عطية رشاب.   )((
ر طوياًل.  مجعية الريني الفلسطينيني كانت رديًفا لالحتاد العام لطلبة فلسطني ومل ُتعمِّ  )((

مكاملة هاتفية مع األستاذ حسني زعرب.   )((
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الَعالُِم الُمَجاِهُد والَقائُِد الَفذُّ

1967م،  العام  يف  غزة  قطاع  احتالل  ِمن  الصهيوين  العدوُّ  َن  مَتَكَّ أن  بعد 
وإخضاِعه لنفوذه وسطوته، مل يكن أمام الشيخ ـ رمحه اهلل ـ خياًرا إال جهاد املحتل 
ومقاومته بكافة السبل والوسائل، خمالًفا بذلك املوقف مواقف كثري من الناس الذين 
الواقع  مع  والتكيُّف  التعايش  برضورة  ونادوا  واالستسالم،  واهلوان  بالذلة  رضوا 

املوجود واملفروض. 

الة يف مقاومة الصهاينة املحتلني، وكان له  شارَك الشيخ ـ رمحه اهلل ـ مشاركًة فعَّ
دوٌر بارز يف مواجهة العدوِّ الصهيوين يف حرب حزيران سنة 1967م وبعدها؛ حيث 
كان القائد املسؤول يف املقاومة الشعبية بمنطقة رشق سكة احلديد يف مدينة خان يونس: 
لت بقرار ِمن أمحد الشقريي  )جورة اللُّوت، قيزان النجار، ومنطقة َمِعن(، التي ُشكِّ

ـ  رمحه اهلل ـ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك. 

اليهود،  ومما ال شكَّ فيه أن موقف الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ أغاظ أعداء اهلل 
فلبث  بعمليات عسكرية ضدهم، وحيازته ألسلحة،  قيامه  بدعوى  باعتقاله  فقاموا 
يف السجن مخسني يوًما واجه فيها أبشع ألوان العذاب، حيث ظهرت عليه تشوهيات 
ان بصرب وثبات  السجن والسجَّ الشيخ  فقابل  ِمن صدره،  الوجه، وُكرِسَ ضلعني  يف 

ويقني، وعزيمة ال تلني. 

الشيخ سليم رشاب  مع  الشيخ حيدر مشتهى عن حادثٍة حصلت  أخرب  وقد 
جنود  كان  حيث  التجوال،  حظر  أثناء  يف  الكبري  العمري  املسجد  يف  ـ  اهلل  رمحه  ـ  
رمحه  ـ  سليم  الشيخ  املسجد  داخل  سائٌل  فسأل  املسجد،  حول  منترشين  االحتالل 

اهلل  ـ: ما حكم رسقة اليهود؟ 

العدّو  رسقة  قائاًل:  صوته  بأعىل  ونادى  الصوت  مكرب  ـ  اهلل  رمحه  ـ  فطلب 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  271 املبحث الثالث: وعيه السيايس وحياته اجلهادية 

الصهيوين حالٌل حالل حالٌل، فاهلل أحلَّ لنا دماءهم فمن باب أوىل رسقة أمواهلم))(، 
وهذا أثناء حظر التجوال))(.

ْت نشاًطا، ومل يّدخر  ويمكنُنَا القول بأنَّ الشيَخـ  رمحه اهللـ  مل يرتْك جمااًل، ومل ُيَفوِّ
ُجهًدا من شأنه إحياء قضية فلسطني يف نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، والدعوة إىل 

نَان.  حتريرها بالَبنَاِن واللَِّساِن والسِّ

ورغم مرارة االعتقال لدى االحتالل وما يالقيه األسري الفلسطيني من عذاٍب 
وتنكيٍل إال أن الشيخ ـ رمحه اهلل ـ وبعد خروجه من سجون االحتالل الظامل مىض يف 
طريقه الذي يقربه من اهلل عز وجل؛ مبتغًيا مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل، حمتسًبا األذى 
والألواء يف سبيل اهلل، راجًيا بجهاده ومواقفه رفع الذل والضيم عن أبناء شعبه، وكنس 

املحتل عن أرضه. 

: وقوُفه أمام احلاكم العسكري  َجاَعُة للشيخ سليمـ  رمحه اهللـ  ومن املواقف الشُّ
يه له حينام ُطلب من املزارعني يف قطاع غزة وضَع عداداٍت ملياه اآلبار  الصهيوين وحتدِّ
االرتوازية، وحتديد كمية املياه التي يب عىل كلِّ مزارٍع فلسطيني استهالكها وحماسبته 
عىل الزيادة يف ذلك، حيث ذهب مع مجع من املزارعني وقتئذ ورفض قرارهم هذا. 
حتى وصل األمُر بجيش االحتالل الصهيوين أن قاموا باالعتداء عليه بالرضب يف مقر 
احلاكمية، وما كان منهـ  رمحه اهللـ  إال أن َصَفَع احلاكم العسكري الصهيوين صفعة عىل 

هذا احلكم الفقهّي الصادر عن الشيخ سليم رشاب حُيتمل أن يكون قاله من باب التحريض   )((
املعتد  العلامء  إنَّ  إذ  به؛  ُيْعمل  تعميمه كحْكٍم رشعيٍّ  ُيْمكن  وإغاظتهم، وال  االحتالل  عىل 

برأهيم هلم قوٌل يف هذه املسألة. 
هذه احلادثة رواها الشيخ حيدر مشتهى )مؤذن مسجد األمني حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وخطاط مشهور،   )((

وصديق للشيخ سليم رّشاب ـ رمحه اهلل ـ(. 
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روا حماكمته، ولوال اعتصام  ه، وتم حجزه يومها وقرَّ ا لكرامته وثأًرا ِمن َعُدوِّ وجهه ردًّ
الذين كانوا معه من املزارعني املحتجني وهتديدهم احلاكم، وعدم خروجهم من مقر 

احلاكمية إال بالشيخ مَلَا َتمَّ اإلفراج عنه، وُحِكم عليه بعدها بغرامة مالية. 

وكانت خطب الشيخ ودروسهـ  دائاًمـ  ال ختلو ِمن حديثه عن اليهود والتحريض 
خيشى  أن  دون  العسكري  احلاكم  شأن  من  ينتقص  وكان  وجهادهم،  حماربتهم  عىل 
ل قدوًة عمليًَّة يف مواقفه املتمثلة يف رفضه ابتزاز اليهود  أحًدا إال اهلل عز وجل، وشكَّ
وإغراءاهتم للعمل معهم، لدرجة أنه ذات مرة ذهب إىل الداخل الفلسطيني املحتل 
يونس  ليشكو أحد حكام مدينة خان  ـ  1948م  املحتلة عام  الفلسطينية  ـ األرايض 
الدروز))( ـ حينها ـ لعائلته بعد أن قام هذا احلاكم بإيقاف بناء مسجد، وإنزال احلديد 

عن سطحه، وَحبس الشيخ ورفاقه. 

ت عنجهيَّة االحتالل الصهيوين وظلمه ألبناء الشعب الفلسطيني  ويوم أن اشتدَّ
اظ والطباء يتجنَّبون احلديث عن االحتالل  بلغ الوف من الناس مبلغه، وكان الُوعَّ
ويعتقل  املسجد  َيدهم  أن  خشية  املساجد؛  يف  الصوت  مكربات  َعرْب  الصهيوين 
العزيمة  ُيقدم  إليهم. لكنَّ الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ كان  املصلني واملتحدث 
ـ وأنَّى له أن يرتخص وهو أهٌل للعزيمة ـ فكان يرفُض احلديث عن  عىل الرخصة 
إذا ما أراد ذكر االحتالل الصهيوين يف  االحتالل والتحريض عليه يف الفاء، وكان 
الارجية؛  الصوت  مكربات  عرب  ذلك  يكون  أن  َحَرَص  عليه  والتحريض  املسجد 
ليسمَع التحريض من بداخل املسجد وخارجه، َولَِتِصَل الرسالة لالحتالل الصهيوين 

يف نفس الوقت دون خوف من أحد. 

الدروز: فرقٌة إسامعيليٌة تؤمُن بإمامة احلكم بأمر اهلل الفاطمي الذي توىل الالفة يف رمضان   )((
)386هـ-996م(.
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الِسَياِسُّ الُمَحنَّك

إنه من  لعلَّ َمن عايش الشيخ وعارصه يدرك مدى فطنة الشيخ وكياسته؛ إذ 
والدين،  السياسة  بني  يفصل  وكان ال  الرشعية،  السياسة  وفقًها يف  علاًم  الناس  أكثر 
فالسياسة الرشعية الصحيحة مرتبطة بالدين، وليس أدل عىل ذلك من رغبته الشديدة 
يف تأسيس برامج الفتوة للشباب املتعلم، عالوة عىل حصوله عىل أكرب رقم حاز عليه 
بناة املساجد التي هي مصانع للرجال، والتي كانت وما زالت تشكل أكرب سالح ُيشهر 

ضد العدو الصهيوين. 

وقد جَتلَّت سياسة وحنكة الشيخ ـ رمحه اهلل ـ جتاه ما يسمى بالثورة اإليرانية 
ق هلا الكثري، ورّوج هلا فئاٌم ِمَن املثقفني، وعقدوا املؤمترات  عام 1979م حينام صفَّ
واملهرجانات التي تنادي بدعمها. يف حني أن الشيخ ـ رمحه اهلل ـ اختذ موقًفا مغايًرا، 
ودعا للتمسك بمنهج أهل السنة واجلامعة، وناهض تلك الثورة املزعومة، وحاوَر 

ج هلا))(. ثم حارب كل من روَّ

اسة، واملفكرين؛  وامُلطَّلع عىل رسائل الشيخ ـ رمحه اهلل ـ ُيدرك بأنَّه من كباِر السَّ
1952م،  عام  امللكية  عىل  الثورة  بعد  املرصيني  القرار  لصناع  هبا  أرسل  رسالة  ففي 
عليه،  تكون  أن  ينبغي  وما  ومرص،  فلسطني  بني  العالقة  وحدود  معامل  فيها  ح  وضَّ
ر من خطر اليهود الداهم، واملحدق،  ووضع حلواًل اسرتاتيجيَّة لتعمري سيناء، كام حذَّ
وتنبأ  الصهيوين،  والطر  الرسطاين  املد  ملواجهة  مقرتحة  وآليات  وسائل  ووضع 
ص احلالة املعيشية للفلسطينيني  بالعدوان الثالثي عام 1956م قبل وقوعه، كام شخَّ
من الناحية الدينية، والسياسية، والعسكرية، واالقتصادية، والنفسية. وُيْعترب توصيف 

أتينا عىل ذكر ذلك مفّصاًل يف الفصل األول ص 120-118.  )((



274 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ274

الشيخ للحالة من أفضل وأدق ما ُكتب يف تلك احلقبة التارخيية، وتعد تلك الوثيقة 
 . مرجًعا تارخييًّا مهامًّ

* * *



الَمْبَحُث الرَّابِع

اتُُه
َ
َمَرُضُه َوَوف

 َمَرُضـُه
 َوفَـاتُُه
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ابِع الَمْبَحُث الرَّ
َمَرُضُه وَوَفاُتُه

َمَرُضُه

ٍة حافلة بالعطاء والتضحية والثبات،  ٍة وِعْلِميٍَّة، ومسريٍة ِجَهاِديَّ بعَد حياٍة دعويَّ
َرَقَد شيُخنا ـ رمحه اهلل ـ يف مشفى نارص بمحافظة خان يونس إثر مرٍض ُمفاِجٍئ باَغَته، 
ٍم يف  َتَضخُّ ناجٌم عن  بأنه  ص األطباء مرضه  وَتَدْهُوٍر حادٍّ أصاَب صحته، وقد شخَّ
الشيخ  بأنَّ  امُلالحظة  له، مع  ناجٌم عن ُسمٍّ ُدسَّ  بأنَّ مرَضه  بعد  فيام  القلب، وُعِرف 
ـ  رمحه اهلل ـ ملْ يْشُك مرًضا قبَل مرِضه الذي ماَت فيه، وقد استمرَّ يف بيته مريًضا بضعة 

أيام قبل نقله ملشفى نارص بمدينة خان يونس. 

يقول الشيخ مهام رّشاب: »ومن حرص والدي ـ رمحه اهلل ـ عىل مشاركة الناس 
أفراحهم وأحزانم، وصله خرب وفاة رجٍل من آل صليِّح بمنطقة )معن(، فألحَّ عىل 
أنجاله أن حيملوه؛ ألداء واجب العزاء ـ وكان يشقُّ عليه املش واحلديث ـ وأمرهم أن 
ٍة ـ إذ مل يكْن لدْيه سيَّارة، وكانت السيَّارات يف البلد قليلة ـ وذهب  يذهبوا به عىل دابَّ
ـ وجوده عند  اهلل  ـ رمحه  العزاء، واستغلَّ والدي  بيت  إىل  أبنائه، وأوصله  معه أحد 
وتكفينه  امليِّت  تغسيل  كيفيَّة  بعنوان:  وكان  احلضور،  عىل  درٍس  بإلقاء  فقام  الناس، 

والصالة عليه، حيث طبَّق ذلك عمليًّا«))(. 

هذه احلادثة رواها الشيخ مهام رشاب للباحثني: حممد الناجي، طه أبو طه.  )((
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وكانـ  رمحه اهللـ  ينزل إىل مسجد املشفى يف كلِّ صالة ليصّلي مجاعة مع املسلمني، 
ي ال يسمح له بذلك، حيث  ونصحه األطباء بعدم النزول إىل املسجد؛ ألنَّ وضعه الصحِّ
م يف القلب(، ولكنَّه مل يأبه بذلك، وكان ُيواظب عىل صالة  كان تشخيص مرضه )تضخُّ
اجلامعة، وُيلقي عىل املسلمني مواعظ ودروًسا عقب الصلوات املكتوبة، حتى أنَّه ألقى 
ث فيها عىل أنَّ املؤمن قد ُيبتىل وُيْمتحن من اهلل عزَّ  يف أحد أيام اجلمعة خطبة مجعة وحتدَّ
وجل، وعليه شكر اهلل، وسؤال اهلل تعاىل الشفاء، وكلُّ ذلك حيدث يف وقٍت نصحه فيه 
ته، ولكنَّه رفض أن ينصاع  األطبَّاء بعدم اإلكثار من الكالم ألنَّه ينعكس سلًبا عىل صحَّ

لتعليامت األطباء، ُمْؤثًِرا أن يستمرَّ يف دعوته وتعليمه املسلمني. 

ُدوَنُه، وَيُزوُروَنُه يِف امَلْشَفى الذي  بُّوُه َيَتَفقَّ وكان طالُبه ـ رمحه اهلل ـ وُمِريُدوُه وحُمِ
يرقد فيه، وكان حيثُّهم عىل امُليِضِّ يف طريق الدْعَوِة إىَِل اهلل تعاىل عىل بصريٍة. 

ام ـ أحد طالب الشيخ، ومفتي حمافظة غزة ـ: »كنُت  يقول الشيخ َحَسن اللحَّ
ُأْلِقي درس التوحيد عىل طلبة الشيخ يف مسجد الشهداء عرص يوم األربعاء، وبعد أن 

رِس أذهب لزيارة الشيخ يف املشفى.  أفرَغ من الدَّ

ْيُخ يقوُل يل: ُحثَّ الناس عىل الدعاء يل بالشفاء، أَما سمعت بحديث  فكان الشَّ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُدَعاُء املْسِلِم ُمْسَتَجاٌب ألَِخيِه بَِظْهِر اْلَغْيِب«))(. 

ُم يْدُعوَن لك.  فقلُت له: إنَّ

ام قائاًل: تزوجُت يف شهر ديسمرب من العام 1985م، ويف  وُيضيف الشيخ اللحَّ
شهر فرباير من العام 1986م يرسَّ اهلل يل العمل عىل بند البطالة ملدة عامني ونصف 

أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب   )((
)ص1094( رقم احلديث )2733/88(. من حديث أم الدرداء، بلفظ )دعوة املرء املسلم 

ألخيه...( 
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لدى وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، فذهبت للشيخ/ سليم ـ رمحه اهلل ـ 
ه بالرب، ففرح فرًحا شديًدا، وقال ـ رمحه اهلل ـ: )هذه ِرْزقة املرأة(،  يف املستشفى ألبرشَّ

ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعاىل:  اهلل  قول  وتال 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]النور: 32[))(.

امه األخرية فإنَّ الشيخـ  رمحه اهللـ  كان يؤمُّ الناس، وكان  وبَِحْسِب من َزاَرُه يف أيَّ
املواعظ  ُيْلقي  املكتوبة، وكان  الفرائض  املسجد ألداِء  إىل  ينزل عن رسيره، ويذهب 
بالراحة،  ـ  اهلل  رمحه  ـ  لشيخنا  األطبَّاء  وتوصيِة  ُنْصح  من  بالرغم  لوات،  الصَّ عقب 

وعدم َبْذِل اجلهد. 

يقول الشيخ رمضان الشاعر: »كان الشيخ سليم مريًضا عىل رسير املستشفى يف 
خان يونس وخرج لصالة اجلمعة رغم منع األطباء له«))(. 

َيْسأُل َعِن الِعْلِم َحتَّى يف َمَرِض وَفاتِِه

يقول الشيخ/ فؤاد أبو سعيد: »زرته يف مستشفى نارص بخان يونس يف مرضه 
فقلت: ال  منه(،  نفريت من مل يصب  فيه، فسألني عن حديث )عفريت  الذي مات 

أعرفه، فقال: ابحث عنه. 

ـ وأثناء كتابتي هلذه السطور بحثت عنه، فوجدته هبذا اللفظ: َعْن َأيِب ُعْثاَمَن، َأنَّ 
َرُجاًل َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِجيَه آِل ُفاَلٍن، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ُرِزْئَت يِف َماٍل َواَل َوَلٍد.« 
ِذي مَلْ ُيْرَزْأ يِف َماٍل َواَل  َقاَل: )اَل!( َقاَل: »إِنَّ َأْبَغَض ِعَباِد اهلل إىَِل اهلل اْلِعْفِريُت النِّْفِريُت الَّ
َوَلٍد« َقاَل: َفَباَيَعُه بَِأْطَراِف َأَصابِِعِه. َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل. شعب اإليامن )12/ 309، ح 

مقابلة مع الشيخ/ حسن اللحام.   )((
مقابلة مع الشيخ رمضان الشاعر.   )((
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9440( وحكم عليه األلباين بالوضع رقم )5821( يف سلسلة األحاديث الضعيفة 
وأعله  الصغري«  »اجلامع  يف  السيوطي  أورده  مما  ]واحلديث؛  وقال:   )704  /12(
ولذلك؛ كنت أرشت يف »ضعيف  املناوي بشء،  إسناده  يتكلم عىل  ومل  باإلرسال، 
اجلامع« )1358( إىل ضعفه؛ إلرساله، واآلن وقد يرس اهلل الوقوف عىل سنده وتبني 
أن فيه ذاك الوضاع الكديمي؛ فقد عدلت عن تضعيفه إىل احلكم عليه بالوضع.«))(. 

وبعد بضعة أيام َقَضاها الشيخ يف مشفى نارص تدهورت صحته تدهوًرا خطرًيا، 
روا رسيًعا نقله إىل مشفى  وساءت حالته الصحية، وعجز األطباء عن ُمداواتِه؛ فقرَّ
مدينة املجدل))( املحتلة، وهناك تبنيَّ األطباء ـ اليهود ـ بأنَّ أحشاء الشيخ ـ رمحه اهلل ـ 

ذائبة، وُمَتَهتَِّكة. 

حوار مع الشيخ/ فؤاد أبو سعيد.   )((
املجدل وعسقلن: ُتعد مدينة عسقالن من أقدم مدن فلسطني، وهي مدينة ساحليَّة، ذات شأن   )((
اقتصادي عىل مدى تارخيها الطويل، ويعود ذلك إىل مينائها البحري وموقعها اإلسرتاتيجي 
اًرا كانوا أم غزاة،  ة ـ الفلسطينيَّة وواجهتها للقادمني من البحر جتَّ القريب من احلدود املرصيَّ
وكانت ُعْرضة للغزو الدائم يف التاريخ القديم، ومل ُيعرف جيٌش حاول فتح فلسطني مل حياول 
السيطرة عىل عسقالن، ومل حيدث أن فتحت فلسطني من اجلنوب إال بعد فتح عسقالن، وقد 
ُفتِحت عسقالن يف العام الثالث والعرشين من اهلجرة صلًحا عىل يد الصحايب اجلليل معاوية 
فلسطني«؛  اهلل عنهام، وكانت »جند  الطاب ريض  بن  الليفة عمر  أيب سفيان يف عهد  ابن 
أي: مركز قيادة اجليوش العربيَّة واإلسالميَّة طوال فرتة احلكم اإلسالمي، وصفها املقديس 
املحارس  كثرية  جليلة،  البحر  عىل  »عسقالن  بقوله:  التقاسيم(  )أحسن  كتابه  يف  البشاري 
طيِّبة،  فاضلة،  هبيَّة  بالرخام،  فرش  وقد  البزازين،  يف  جامعها  اجلميز،  وأشجار  والفواكه 
حصينة، قزها فائق )وهو حرير دودة القز التي كانت تشتهر به(، وخريها دافق، والعيش هبا 
رافق«. )انظر: عبد الرحيم أمحد حسني: قصة مدينة املجدل وعسقلن، ص21، 31، 36. 

وكذلك: حممود صاحلة: املجدل.. عسقلن تاريخ وحضارة، ص9(. 
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وقد سأل رئيس قسم القلب يف املشفى نجل الشيخ سليم؛ )مالك( وكان يتحدث 
ة ما نوع امُلْسِكرات، واملرشوبات، واملخدرات التي كان يتعاطاها والدك؟  العربيَّ

فردَّ عليه: إنَّ والدي عاملٌ، وشْيٌخ إسالميٌّ جليٌل. 

فأجاَب الطبيب قائاًل: إنَّ مجيع أحشائه من قلٍب وكبٍد وِكىَلً وُطحاٍل كلها ذائبة 
متاًما، ومتهتكة. ُثمَّ نظَر األطبَّاُء إىل بعضهم البعض، وقال أحدهم لزمالئه من األطباء: 

 !! إًذا هذه آثار ُسمٍّ

َوَفاُتُه

ٌة عظيمٌة.  ال شكَّ أنَّ موَت الُعلامِء خْطٌب َجَلٌل، ومصاٌب كبرٌي، وَرِزيَّ

َمـاٍل َفْقـُد  ـُة  الَرِزيَّ َما  َبعـرُيَلَعْمُرَك  واَل  َتُموُت  َفـَرٌس  َواَل 
ـَة َفْقـُد َشْخـٍص َيـُمـوُت بَِمـْوتِــِه َخْلٌق َكثِـريوَلِكـنَّ الَرِزيَّ

ل، وهي التي َجَرْت  تي ال تتغري، وال تتبدَّ لكنَّها ُسنَّة اهلل اجلارية عىل خلقه، والَّ
عىل أرشِف اللق حممد ملسو هيلع هللا ىلص، والصاحلني من بعده من الدعاة، واألعالم، والعلامء. 

عام  اآلخرة  مجادى  من  والعرشين  الرابع  املوافق  األربعاء  يوم  مساء  ففي 
1406هـ، املوافق الامس من شهر آذار عام 1986م حان األجل املحتوم، ووافت 
أنفاَسُه  شيخنا  وَلَفَظ  بارئها،  إىل  الطاهرة  روحه  ففاضت  ـ،  اهلل  رمحه  ـ  شيخنا  املنيَُّة 
نيا وهو يويص نجله الشيخ )مهام( بأمانة الدعوة ويقول له:  األخرية، ورحل عن الدُّ

عوَة(.  عوَة، الدَّ )الدَّ

الذي  مرضه  يف  لزيارته  املجدل  مشفى  إىل  »ذهبت  هنية:  فؤاد  األستاذ  يقول 
مات فيه، وقد وصْلت املشفى عند صالة العرْص، فقال يل ابنه مهام: ادع لصاحبك فإنه 
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ة ساعات  حُيترض، وما هو إالَّ وقٌت يسري حتى ُأْعلن نبأ وفاته ـ رمحه اهلل ـ، وانتظرنا عدَّ
ة، وأحرْضت جثامنه إىل  إلناء اإلجراءات والرتتيبات الالزمة ومَحَْلُته يف سيَّاريت الاصَّ
قطاع غزة حيث وصْلنا منزله عند أذان العشاء، ولقد كانت وفاة الشيخ سليم رشاب 

ـ  رمحه اهلل ـ خسارة للمجتمع الفلسطيني«))(. 

ويف صبيحة يوم الميس املوافق الامس والعرشين من شهر مُجَاَدى اآلخرة 
عىل  عام  بوجٍه  غزة  وقطاع  خاص،  بشكٍل  يونس  خان  مدينة  كانت  1406هـ  عام 
موعٍد مع حدٍث مشهود؛ حيث ُأْحرِضَ جثامُنه ـ رمحه اهلل ـ من مدينة املجدل املحتلة 

رها اهلل عام قريٍب ـ.  ـ  حرَّ

ور،  له الشيخ/ حممد عجُّ وتنفيًذا لوصيَّة الشيخـ  رمحه اهللـ  الذي أوىص بأن ُيغسِّ
فقد قام بتغسيله وتكفينه، وساعده يف الُغْسل الشيخ/ حممد أبو كميل. 

مَجٍْع غفري مل ُيشهد له  ومُحَِلْت جنازته ـ رمحه اهلل ـ يف موكٍب مهيٍب، بحضور 
حامد  الشيخ/  من  بطلٍب  منزله  أمام  ة  مرَّ تني؛  مرَّ اجلنازة  صالة  عليه   َ َوُصيلِّ مثيل، 
ة الثانية يف املسجد الكبري  طهبوب الذي حرض من الليل ليشهد جنازة الشيخ، واملرَّ

بمدينة خان يونس))(. 

العلم،  العلامء، والدعاة، والقضاة، وطلبة  ـ  ـ رمحه اهلل  َشاَرَك يف جناَزتِه  وقْد 
واْلَتَحَم يف َجنَاَزتِه أهل الضفة مع أهل غزة، وأهل القدس مع أْهلنا الَقاطِننِي داخل 
فلسطني املحتلة والتي ُتْعرف بأرايض )48(، وشهد اجلنازة الكبار والصغار، الشيوخ 
واألطفال، األصدقاء والصوم؛ فكان شيخنا حارًضا يف قلوب الناس يف حياته، وبعد 

مماته، وقد حلده يف قربه الشيخ/ أبو حمفوظ خزيق ـ رمحه اهلل ـ. 

مقابلة مع فؤاد هنية.   )((
خونا وال ُيأّصلون لذلك رشعيًّا. الباحثون يرسدوَن الوقائع ويؤرِّ  )((
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يقول فضيلة الشيخ عبد الكريم الضاش ـ رمحه اهلل ـ: »كنت عندما أسري من 
ة، ويوم وفاة الشيخ سليم كنت  منزيل إىل مسجد صالح الدين))( أشعر بالتعب واملشقَّ
يف معهد األزهر بغزة، فَسِمْعت الشيخ حممد عوادـ  شيخ املعهدـ  يقول بصوٍت عاٍل: ال 
اه اهلل، فجاءت احلافالت وانطلق  ا إليه راجعون، الشيخ سليم توفَّ إله إال اهلل، إّنا هلل وإنَّ
اجلميع ـ مدرسني وطالًبا ـ للمشاركة يف الصالة عىل الشيخ واتباع جنازته، ووصْلنا 
ُت عىل قَدميَّ من موقف السيارات إىل منزل الشيخ، وِمن  باحلافالت إىل املوقف، ورِسْ
َ عليه فيه، واتَّبْعت اجلنازة، وكلُّ ذلك مْشًيا  منْزل الشيخ سليم إىل املسجد الذي ُصيلِّ

عىل األقدام، ومل أشعر بأيِّ تعٍب«))(. 

ويقول الشيخ حسن أبو شقرة: »لقد مات شيخ السنة واجلامعة يف خان يونس 
بل يف قطاع غزة كله، وُشيِّع بجنازٍة مل تشهْد هلا خان يونس مثياًل من قبل؛ إْذ مجعت 
العدو  وطفلهم،  شيخهم  وصغريهم،  كبريهم  غزة  وقطاع  الغربية،  الضفة  أبناء 
والصديق، كل هؤالء خرجوا مع جنازة الشيخ، وأذكر يومها أن اجلنازة قد رفعت إىل 
أعىل والشباب يقولون: يا شيخ النعش يريد أن يطري إىل أعىل، واضطررنا لإلرساع يف 

اجلنازة حتى وقفنا عىل باب القرب«))(. 

هتا وشارْكُت  الشاعر: »كانت جنازته رسيعة فقد حرَضْ الشيخ رمضان  يقول 
فيها، وهذا دليٌل عىل صالحه«))(. 

بينام مل  باملشقة،  فإنه يشعر  الدين  بيته ومسجد صالح  املسافة بني  أنه عىل قرص  الشيخ  يقصد   )((
يشعر باملشقة يف جنازة الشيخـ  رمحه اهللـ  رغم املسافات الكبرية التي قطعها يوم جنازة الشيخ. 

مقابلة مع الشيخ/ عبد الكريم الضاش ـ رمحه اهلل ـ.   )((
مقابلة مع الشيخ/ حسن أبو شقرة.   )((
مقابلة مع الشيخ/ رمضان الشاعر.   )((
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رحم اهلل إمام أهل السنة واجلامعة أمحد بن حنبل ـ رمحه اهلل ـ وهو يقول: )قولوا 
ألهل البدع، بيننا وبينكم شهود اجلنائز(. 

وقد ألقيت عند قربه العديد من الكلامت التي بيَّنت مآثره، ومناقبه، وجهوده 
البارزة واجلَِليَّة يف خدمة الدعوة اإلسالمية. حتى أنَّ ُخُصوَمه الذين اختلفوا معه يف 
ِه ِعنَْد قربِه، ويكفي  وا للشيِخ بحقِّ يوٍم من األيام ـ ساحمهم اهلل ـ َشِهُدوا جنازته، وَأَقرُّ

الشيخ فخًرا أنَّ خمالِفيه امتدحوه قبل ُموافِقيه!

ا لقد كان الشيخ اإلمام سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ من الرجال املؤمنني الذين  َحقًّ
صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه؛ فقد قىض نحبه شهيًداـ  نحسبه كذلك، وال نزكيه عىل اهلل، 

وهو حسيبه ـ. 

النبينَي  َمَع  مثواه  اجلنَِّة  يف  وأكرَم  ثَراُه،  وَطيََّب  واسعًة،  رمحًة  شْيَخنا  اهللُ  َرِحَم 
والصديقنَي والشهداِء والصاحلنَي، وَحُسَن ُأولئَك َرفيًقا. 

* * *



الفْصُل الرَّابُع

اٍء لَِصاِحِب اتلَّْضحَيِة والَعطاءِ
َ
َشَذَراٌت ِمْن َوف

وفيِه ثاَلثُة مبَاِحث: 
ُل: ِرثَاُؤُه يَْوَم َوفَاتِِه.  املبَحُث األوَّ

يُْخ ِف ُعيوِن ُمِبِّيِه املبحُث اثلاين: الشَّ
ساِت الرْسِميَّة واَلَعويَِّة  املبَحُث اثلَاِلُث: تَْكريُم الُمؤَسَّ

اْب يِْخ َسِليم ُشَّ للشَّ





ُل الَمْبَحُث األوَّ

اتِِه
َ
اُؤهُ يَْوَم َوف

َ
رِث

اب ـ رمحه   ف وََداِع العالِِم اجلَِليل.. الشيخ سليم شَّ
اهلل ـ .

ة. مَّ
ُ
 رَُجـٌل بِأ

تَبِْك ابَلَواِك.
ْ
ِب ُهَمام فَل

َ
 ِمثِْل أ

َ
 َع

اِدق. اِعيَُة الصَّ  الَّ

 الَعالُِم الُمتََواِضع.
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يف وداع العامل اجلليل... الشيخ/ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ 

الشيخ / يوسف مجعة سالمة))( 

آله  وعىل  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  حممد  سيدنا  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
وأصحابه أمجعني. 

أهيا اإلخوة األكارم: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،، 

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  الكريم:  كتابه  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  يقول 
سبحانه  ويقول   ،]155 ]البقرة:   ﴾ ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ٺ ٿ ٿ * ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ * ڦ  وتعاىل أيًضا: ﴿ 
ڦ ﴾ ]الفجر: 30-27[. 
اإلخوة األكارم: 

إننا نجتمع اليوم لنوّدع شيًخا جلياًل وعامًلا عاماًل وداعيًة خملًصا، أفنى حياته يف 
الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، إنه فضيلة 
، ونحن يف هذه اللحظات نستحرض جهوده املباركة  الشيخ/ سليم سامل رشابـ  رمحه اهللـ 
التي بذهلا يف سبيل الدعوة اإلسالمية ونرش الوعي الديني يف جمتمعنا الفلسطيني، ليكون 
ذلك حافًزا للجميع عىل تقدير هذا الشيخ الفاضل وأمثاله حقَّ التقدير، واالقتداء هبم 
والسري عىل خطاهم يف نرش الدعوة اإلسالمية باحلكمة واملوعظة احلسنة، ومن املعلوم 

سبق التعريف به ص137.  )((
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أن األمة اإلسالمية قد امتازت عىل غريها من األمم بالريية والوسطية، كام يف قوله 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ تعاىل: 
ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  أيًضا:  تعاىل  وقوله   ،]110 عمران:  ]آل   ﴾ ٹڤ  ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]البقرة: 143[. 

ومن املناسب يف هذه اللحظات ونحن نودع شيخنا اجلليل أن نؤكد عىل أن ديننا 
اإلسالمي احلنيف قد حثَّنا عىل ذكر حماسن املوتى ومآثرهم، وخصوًصا إذا كانوا من 
َمِمِهْم، كام جاء يف  العلامء العاملني، ليتَِّعظ الناس هبا، ففي ذلك تنبيه لقلوهبم وَشْحٌذ هِلِ
احلديث عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اْذُكُروا حَمَاِسَن َمْوَتاُكْم، 

وا َعْن َمَساِوِئِهْم«))(.  َوُكفُّ

يذكر شهداء  الكريم ملسو هيلع هللا ىلص كان  الرسول  أن  الصحيحة  ثبت يف األحاديث  وقد 
الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم باملدح اجلزيل. 

»َرَأْيُت  بقوله:  عنه  اهلل  ريض  طالب  أيب  بن  جعفر  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  رسولنا  أثنى  فقد 
َجْعَفًرا َيطِرُي يِف اجلَنَِّة َمَع املالِئَكِة«))(. 

مْحَِن  وأثنى رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص عىل سعد بن معاذ ريض اهلل عنه بقوله: »اْهَتزَّ َعْرُش الرَّ
ـ  عزَّ وجلَّ ـ ملَِْوِت َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ«))(. 

وأثنى رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا عىل غسيل املالئكةـ  حنظلة بن أيب عامر ريض اهلل عنه  ـ 
َفُسِئَلْت  َشْأُنُه،  َما  َأْهَلَه  فاْسأُلوا  َحنَْظَلَة،  َيْعنِي  املالِئَكُة،  ُلُه  ُتَغسِّ َصاِحَبُكْم  »إِنَّ  بقوله: 

أخرجه الرتمذي.  )((

أخرجه الرتمذي.  )((
أخرجه ابن ماجه.  )((
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لَِذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل  فقاَل  اهْلَاِئَعَة،  َسِمَع  حنَي  ُجنٌُب  َُهَو  َخَرَج  َفَقاَلْت:  َصاِحَبُتُه، 
َلْتُه املالِئَكُة«))(.  َغسَّ

قضوا  الذين  املخلصني  ورجاالهتا  علامءها  تكرم  أن  األمة  عىل  يب  لذلك 
حياهتم يف سبيل خري هذه األمة، وأي خري أفضل من الدعوة إىل اهلل، وأي خري أفضل 

من هداية الناس إىل احلق، إىل اهلدى، إىل الصدق، إىل اإلسالم. 

إننا نجتمع اليوم لنودِّع أستاًذا وعامًلا كان ال خيشى يف احلق لومة الئم، أقدامه 
تشهد له، واألرض التي سار عليها تشهد له ﴿ ڃ ڃ ڃ * چ چ چ 
ڇ﴾ ]الزلزلة: 4-5[، بأنه كان يوب املساجد يف املدن والقرى واملخيامت معلنًا ذكر اهلل، 

حمارًبا البدع، مرشًدا الناس إىل ما فيه الري يف دينهم ودنياهم. 

واعترب اإلسالم َفْقَد العلامء ُثْلاًم ُتَصاب به األمة، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهلل ال َيْقبُِض 
اْلِعْلَم اْنتَِزاًعا َينَْتِزُعُه ِمَن اْلِعَباِد، وَلِكْن َيْقبُِض الِعْلَم بَِقْبِض اْلُعَلاَمِء، َحتَّى إَذا مَلْ ُيْبِق َعاملًِا 

ااًل، َفُسِئُلوا، فَأْفَتْوا بَغرْيِ ِعْلٍم، فَضلُّوا وأَضلُّوا«))(.  ََذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ اختَّ

، وأن كلَّ من عليها فان، وأن  إن عقيدة اإلسالم علمتنا أن اللود هلل عزَّ وجلَّ
ن نفقد ُحْسَن العوض منه، وإنا لنستنجُز اهلل وعده أن  كتاب اهلل َلَيِعُد بُِحْسِن الصرب َعمَّ

هَيََبنا ـ ونحن الضعفاء ـ قوة من عنده، ورمحة من لدنه. 

رمحك اهلل أبا مهام رمحة واسعة، كام نسأل اهلل الكريم أن ُيكرم ُنُزَله، وأن يعوضنا 
عنه وعن غريه من العلامء العاملني خري العوض، اللهم ال حترمنا أجره، وال تفتنا بعده، 

واغفر لنا وله يا رب العاملني. 

أخرجه البيهقي.  )((
أخرجه البخاري.  )((
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ة))( َرُجٌل بُِأمَّ
الشيخ / حممد حسن عواد))(

الطيبني  وصحبه  آله  وعىل  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
الطاهرين. 

سبحان من يرث األرض ومن عليها وهو خري الوارثني،، 

الـد))(مـن كـان ال يطأ الـرتاب برجله بناعـم  الـرتاب  يطـأ 

ٍة( اجتهاد من الباحث، واملضمون كلمة ألقاها سامحة الشيخ/ حممد حسن  العنوان )رجُل بأمَّ  )((
عواد نيابة عن معهد فلسطني الديني )األزهر(، واملؤسسات اإلسالمية املنبثقة عنه يوم وفاة 
الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  بتاريخ 26 مجادى اآلخرة عام 1406هـ، وأصل تلك الكلمة 

تسجيل صويت قام الباحث/ حممد الناجي بتفريغه، وحتويله إىل نص مكتوب. 
الشيخ/ حممد حسن حممد عواد: من مواليد الفالوجا ـ بلدة فلسطينية حمتلة تقع عىل بعد 35   )((
كم شامل رشقي غزة ـ عام 1907م، ارحتل إىل األزهر بمرص والتحق بكلية الرشيعة، وخترج 
الفالوجا، واشرتك يف مجيع  بلدية  1938م شغل منصب رئيس  1927م، ويف عام  منه عام 
املعارك التي وقعت مع املحتل الصهيوين بعد صدور قرار تقسيم فلسطني، ويف آذار من العام 

َ عضًوا يف حمكمة االستئناف بغزة، ثم أصبح رئيًسا هلا يف العام 1972م.  1950 ُعنيِّ
قام ـ رمحه اهلل ـ بتأسيس معهد فلسطني الديني )األزهر( بغزة عام 1954م وتوىل املشيخة فيه   
حتى وفاته، كام أسس اجلامعة اإلسالمية بغزة برفقة الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ وشغل 
س جامعة األزهر بغزة بقراٍر من منظمة التحرير  منصب رئيس جملس األمناء األول. كام أسَّ
فارق  )1992-2000م(،  الفرتة  يف  فيها  األمناء  جملس  رئيس  منصب  وشغل  الفلسطينية، 
املتحدة.  العربية  بإمارة رأس اليمة بدولة اإلمارات  2003م  18 فرباير  بتاريخ  الدنيا  هذه 

)انظر: نعامن فيصل: أعلم من جيل الرواد، ص 539-530(. 
البيت للصحايب اجلليل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.   )((
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ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں   ﴿ تعاىل:  قال 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]آل 
عمران: 185[ وقال تعاىل: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ * ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾ ]الرمحن: 

 .]27-26

وقال الشاعر))(: 
يوًمـا عـىل آلـٍة حدبـاء حممـول كلُّ ابن أنثى وإن طالت سالمته

أهيا اإلخوة املشيعون: 

جاء يف احلديث الرشيف عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إِنَّ اهلل ال َيْقبُِض الِعْلَم 
ََذ  ُيْبِق َعاملًِا اختَّ َينَْتِزُعُه ِمْن اْلِعَباِد وَلِكْن َيْقبُِض اْلِعْلَم بَِقْبِض اْلُعَلاَمِء َحتَّى إَِذا مَلْ  اْنتَِزاًعا 

ااًل َفُسِئُلوا فَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم فَضلُّوا َوَأَضلُّوا«))(.  النَّاُس ُرُؤوًسا ُجهَّ

ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ﴿ تعاىل:  وقال 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ   * ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ ﴾ ]آل عمران: 19-18[

بدأ احلق بنفسه، وَثنَّى بمالئكة قدسه، وَثلََّث بالعلامء؛ ألنَّ العلامء ورثة األنبياء، 
وهم مشكاة اهلداية، ومصابيح الظالم، والعلامء هم خري الربية. 

القائل هو كعب بن زهري بن أيب سلمى املزين.   )((
أخرجه الشيخان يف صحيحيهام، البخاري يف كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم )ص45(   )((
رقم احلديث )100(، ومسلم يف كتاب القدر، باب َرْفِع اْلِعْلِم َوَقْبِضِه َوُظُهوِر اجْلَْهِل َواْلِفَتِن 
َماِن )ص1072( رقم احلديث )2673/13(. من حديث عبد اهلل بن عمرو بن  يِف آِخِر الزَّ

العاص. 
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 * ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ﴿ تعاىل:  اهلل  يقول 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]البينة: 8-7[
واهلل يشهد ويقول: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴾ ]فاطر: 28[

َهداء،  الشُّ بَِدِم  اْلقياَمِة  َيْوَم  الُعَلامِء  ِمَداُد  »ُيوَزُن  الرشيف  احلديث  يف  ورد  وقد 
َجُح ِمَداُدُهْم َعىَل ِدَمائِهْم أْضَعاًفا ُمَضاَعفًة«))(.  فرَيْ

ومن املعلوم أن أرخص ما للعامل مداده، وأغىل ما للشهيد دمه، فريجح األرخص 
عىل األغىل، فام بالك بدم العلامء؟!

ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ﴿ تعاىل:  اهلل  ويقول 
ی﴾ ]الزمر: 9[

وجاء يف احلديث الرشيف: »إِنَّ املالِئَكَة َلَتَضُع َأْجنَِحَتَها لَِطالِِب الِعْلِم ِرًضا باِم 
َيْصنَُع«))(. 

أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله، باب تفضيل العلامء عىل الشهداء )152/1(   )((
رقم احلديث )153(. من حديث أيب الدرداء. 

ا، ضعفه احلافظ العراقي يف املغني عن محل األسفار يف ختريج أحاديث  وإسناده ضعيف جدًّ  
اإلحياء )12/1( رقم )14(. 

وقد خّرجه الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة، وبني مواضعه وطرقه، وخلص   
إىل تضعيفه من مجيع طرقه. 

أخرجه ابن ماجه يف سننه، يف املقدمة، باب فضل العلامء، واحلث عىل طلب العلم )216/1(   )((
رقم احلديث )226(. 

وأشار بشار معروف يف اهلامش إىل مواضعه يف كتب السنة، وحكم بصحته.   
 ،18098  ،18093( األرقام:  وانظر:   ،)18089( )9/30( رقم  أمحد يف مسنده  وخرجه   

18100(، بألفاظ متقاربة، وفيها: رضا بام يصنع، ورضا بام يطلب، ورضا بام يفعل. 
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أهيا اإلخوة املشيعون: 

فقيُدنا املرحوم))( هو فقيد األمة، وفقيد العلامء، فقدينا املرحوم الشيخ / سليم 
رشاب كان من العلامء العاملني يف حقل الدعوة اإلسالمية املتفانني يف سبيلها، ويعترب 
من كبار رجال الدعوة اإلسالمية؛ حيث كان ال يتوانى عن القيام هبا يف سبيل اهلل، ورفعة 
شأن اإلسالم واملسلمني، فكان دائاًم حيمل يف جيبه كتب العلم ويوزعها عىل الناس، 
وكان يقوم بنرش الدعوة اإلسالمية يف كل مكان يف النوادي، واجلمعيات، واجلامعات، 
ات التي كان  واملعاهد، واملساجد، واملدائن، واألسواق، ويف كل مكان غري ُمَباٍل باملشقَّ
اَلتِه وأسفاره ماشًيا عىل قدميه، وبرغم ما القى من الصعاب فإنَّه كان  يالقيها يف َتنَقُّ

ا عىل نرش الدعوة اإلسالمية ويكفيه هذا فخًرا واعتزاًزا.  ُمثابًرا وُمرِصًّ

قامـ  رمحه اهللـ  بالتدريس يف معهد األزهر الديني، ويف اجلامعة اإلسالمية بغزة؛ 
وبصرية  علم  عن  ووفاء  وإتقان،  وإخالص،  بصدق،  عمله  يؤدي  رجل  خري  فكان 

وفقه ومقدرة وكفاءة. 

وكانـ  رمحه اهللـ  َليِّنًا يف مواطن اللِّني، لكنَّه عنيف يف قول احلق واجلهر به، وهو 
شأن الرجال العاملني. 

اهلل  بيوت  وإعامر  إنشاء  عىل  عمل  وإنام  القوليَّة،  بالدعوة  املرحوم  يكتِف  مل 
باعتبارها زاًدا للدعوة اإلسالميَّة، وأرسل العديد من أبناء هذا الوطن إىل اجلامعات 

اإلسالمية خارج القطاع ليتلقوا العلوم الرشعية فجزى اهلل الشيخ سليم كل خري. 

وإن َدلَّْت جنازة الشيخ سليم عىل يشٍء فإنام تدل هذه اجلموع احلاشدة اآلتية من 

منهُج أهل السنّة واجلامعة أنم ال يزمون ألحٍد بجنٍة أو رمحة، أو لعنٍة أو عذاب، وإنام يعلِّقوَن   )((
ذلَك عىل مشيئة اهلل تعاىل، وعليه فالصواب قولنا: املرحوم بإذن اهلل.



ـ  الفصل الرابع: شذرات من وفاء لصاحب التضحية والعطاء 296 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أماكن خمتلفٍة بعيدٍة لتشيع جنازته ـ رمحه اهلل ـ. 

وإنني باسمي، وباسم القضاة والعلامء، ومجعيَّات حتفيظ القرآن الكريم، ومعهد 
العزاء ألرسة  بكبري وخالص  أتقدم  فيه، وطالبه وطالباته  والعاملني  الديني  األزهر 
يف  عضًوا  كان  املرحوم  ألنَّ  العلامء؛  وخصوًصا  مجيًعا،  يونس  خان  وألهايل  الفقيد، 
اهليئة العلمية للدعوة اإلسالمية. فرحم اهلل الفقيد رمحًة واسعًة، وأدخله فسيح جنَّاته، 

وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم، وإنَّا هلل وإنا إليه راجعون. 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

* * *
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ام َفْلَتْبِك الَبَواكِي))( َعىَل ِمْثِل َأيب مُهَ

د. حممد الشيخ حممود صيام))( 

احلمد هلل الذي ال حيمد عىل النوازل والكوارث سواه، وأشهد أن ال إله إال اهلل 
الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيُّكم أحسن عماًل وهو العزيز الغفور، وأشهد أنَّ 

حممًدا عبد اهلل ورسوله إمام الصابرين، وسيد اللق أمجعني، وبعد،

ألقاها  الباحث، ويف املحتوى كلمة  الَبَواِكي( اجتهاد من  َفْلَتْبِك  ام  مُهَ ِمْثِل أيب  العنوان )َعىَل   )((
الدكتور/ حممد صيام ممثاًل عن اجلامعة اإلسالمية بغزة يوم وفاة الشيخ سليم رشاب ـ  رمحه 
قام  صويت  تسجيل  الكلمة  تلك  وأصل  1406هـ،  عام  اآلخرة  مجادى   26 بتاريخ  ـ  اهلل 

الباحث/ حممد الناجي بتفريغه، وحتويله إىل نصٍّ مكتوب. 
الشيخ حممود صيام من قرية )جورة عسقالن: جنويب فلسطني(، ولد سنة  الدكتور/ حممد   )((
أنى  األزهر.  علامء  من  فلسطيني  وأب  مرصية،  أم  من  بمرص  الرشقية  حمافظة  يف  1935م 
العربية  للغة  وموجًها  مدرًسا  وعمل  مرص،  يف  العليا  ودراسته  غزة،  يف  الثانوية  دراسته 
والرتبية اإلسالمية يف رفح والكويت. حصل عىل املاجستري والدكتوراه من جامعة أم القرى 
بالسعودية )سنة 1980، 1983(. وتوىل إدارة اجلامعة اإلسالمية بغزة )1988-1984(، 
بن  اهلل  عبد  الشيخ  معهد  عميد  منصب  ويشغل  القطاع،  من  االحتالل  سلطات  أبعدته  ثم 

حسني األمحر للمعارف والدراسات املقدسية. 
والشيخ صيام أديب وداعية، وخطيب مؤثر من خطباء احلركة اإلسالمية، كان أحد خطباء   
املحنة،  جيل  من  أديب  وهو   ،1988 عام  وحتى   1986 عام  منذ  املبارك  األقىص  املسجد 
اكتوى بنارها منذ صغره، وعاش مع املآيس والنكبات التي حّلت بوطنه، وآمن بحتمية احلل 
جماالت  يف  وشارك  جنوده،  من  ا  جنديًّ ليكون  احلق  طريق  واختار  أمته،  لقضايا  اإلسالمي 

عديدة من جماالت العمل اإلسالمي. 
للمزيد: صفحة الدكتور حممد صيام عىل موقع التواصل االجتامعي )فيس بوك(.   
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أهيا اجلمع الكريم: 

هذا هو حال املسلمني يقدمون كل يوم عامًلا جديًدا، أو شهيًدا شهيًدا؛ إذ تتواىل 
الساموات  رب  عند  اللد  جنة  إىل  األجالء  العلامء  قوافل  وتتسابق  الشهداء  قوافل 
ا ِمْن أبرارهم، وذلك هو أبا مهام  ُل بخيارهم، وينتقي َبرًّ واألرض؛ ذلك أن اهلل ُيَعجِّ
اليوم مل يفقده آل رشاب وحسب، ومل تفتقده خان يونس فحسب، بل افتقده املسلمون 

مجيًعا، ولذلك َفْلَتْبِك عليه البواكي. 

والضواحي، واألطراف؛ حيث قىض  والقرى،  املدن،  املساجد يف  عليه  لَِتْبِك 
حياته يف إعامرها وتعمريها، َوْلَتْبِك عيه حلقات الدرس، والوعظ، واإلرشاد؛ حيث 
كان َفارًسا من فرساِنَا، بل أبرز جنودها، وأعظم شهودها. لَِتْبِك عليه املنتديات يف 
فيها،  املسموع  الرأي  صاحب  كان  حيث  واالجتامعيَّة؛  والوطنيَّة  الدينيَّة،  املناسبات 
وصاحب اجلرأة يف إعالء كلمة احلق التي يتباطأ الكثري عن إعالنا، ويف إحياء السنة 
التي كادت أن متوت، ويف حماربة البدعة التي كان يعاين يف حماربته الكثري، وقد أوذي 
يف سبيل اهلل بسبب ذلك. لَِيْبِك عليه معهد األزهر الديني، واجلامعة اإلسالمية اللذان 
وإرساء  لدعمهام  املكافحني  عنهام،  واملدافعني  فيهام،  العاملني  أبرز  من  شيخنا  كان 
لَِيْبِك عليه طالب العلم كام ذكر اإلخوة الذين كان يوب من  منهجهام وفلسفتهام. 
أجلهم البلدان، وحيصل عىل املساعدات واملنح والقبول هلم يف كل مكان. لَِتْبِك عىل 
فضيلة أيب مهام الشيخ سليم رشاب األمة بأرسها؛ َبْيَد أنَّ اهلل سبحانه وتعاىل جعله من 
أعالم املسلمني، يتحدث الناس بسريته العطرة، ويسريون عىل منهجه السمح، وهذا 

حسبه عند ربه سبحانه وتعاىل. 

ل إليه بكتابه الذي أنزل، ورمحته التي وسعت  أسأل اهلل سبحانه وتعاىل، بل أتوسَّ
كل يشء أن يضاعف يف حسناته، وأن يعيل من درجاته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن 
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يلهم آل رشاب خاصة، واملسلمني عامة الصرب اجلميل عىل َفْقِد هذا العامل اجلليل، كام 
نسأله سبحانه وتعاىل أن يرمحنا إذا رصنا إىل ما صار إليه الشيخ، وأن ال حيرمنا أجره، 

وال يفتننا بعده. 

وسالم اهلل ورمحته عليه وعليكم وبركاته، والسالم عليكم ورمحة اهلل.. 

* * *
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اِدق))( اِعَيُة الصَّ الدَّ
الشيخ/ عبد الكريم خليل الكحلوت ـ رمحه اهلل ـ))(

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   ﴿ تعاىل:  قال 
ڈ ﴾ ]فصلت: 33[ 

هاتان صفتان امتدح اهلل تبارك وتعاىل من حتىلَّ هبام: الدعوة إىل اهلل، واجلهر بقول 
ال إله إال اهلل. 

واحلقُّ يقال: لقد كان فقيدنا ـ رمحه اهلل ـ ِمْن َأَجلِّ َمْن حَتَىلَّ هبذا. 

وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

* * *

الباحث، ويف املضمون كلمة ألقاها سامحة الشيخ/  العنوان )الداعية الصادق( اجتهاٌد من   )((
فلسطني  بمعهد  الديني  واإلرشاد  والوعظ  التوجيه  جلنة  عن  ممثاًل  الكحلوت  الكريم  عبد 
الديني )األزهر( بغزة يوم وفاة الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ  بتاريخ 26 مجادى اآلخرة عام 
1406هـ، وأصل تلك الكلمة تسجيل صويت قام الباحث/ حممد الناجي بتفريغه، وحتويله 

إىل نصٍّ مكتوب. 
ولد العالمة الشيخ عبد الكريم الكحلوت ـ البصري بقلبه ـ يف قرية نعليا يف 15/ ديسمرب/   )((
1935م، وهاجر مع أرسته إىل غزة عندما حدثت النكبة عام 1948م، وأنى علومه الدراسية 
يف املعاهد األزهرية بمرص عام 1960م، وحصل عىل ليسانس الرشيعة والقانون من األزهر 

= عام 1966م، وتتلمذ عىل يد علامء األزهر الكبار.  
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الَعامِلُ الُمَتَواِضع))(

الشيخ/ حممد الكفراوي

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   ﴿ تعاىل:  قال 
ڻ﴾ ]آل عمران: 169[

23 سنة، واختري خالهلا موجًها  ملدة  بغزة  الديني األزهر  باملعهد  1971م مدرًسا  َ عام  ُعنيِّ  =
للمواد الرشعية واللغوية باملعهد الديني ملدة ثامن سنوات، وكان أمينًا للجنة الفتوى باملعهد 
ملدة عرش سنوات، ويف عام 1978م عني مدرًسا باجلامعة اإلسالمية بغزة ملدة ثامنية عرش عاًما 
حتى العام 1996م، كام عمل يف عام 1994م مدرًسا بجامعة األزهر بغزة ملدة أربعة أعوام، 

وعمل إماًما وخطيًبا وواعًظا بوزارة األوقاف من العام 1967م حتى وفاته عام 2014م. 
)1994-2006(، وعمل عضًوا يف جملس  الفرتة  مفتًيا ملحافظة غزة يف  ـ  اهلل  ـ رمحه  عمل   

اإلفتاء األعىل بفلسطني منذ عام 1994م وحتى وفاته. 
عمل ـ رمحه اهلل ـ حمارًضا بكلية الدعوة اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف والشئون الدينية   
2005م ُعنيِّ ـ رمحه اهلل ـ عميًدا للمعاهد األزهرية بفلسطني  العام  2004م، ويف  منذ عام 
بموجب قرار رئايس. وقد وافته املنية مساء اإلثنني املوافق 24 ربيع اآلخر1435هـ. انظر: 

)نعامن فيصل: أعلم من جيل الرواد، ص614_615(. 
حممد  الشيخ/  ألقاها  كلمة  املضمون  ويف  الباحث،  من  اجتهاد  املتواضع(  )العامل  العنوان   )((
والقدس  الغربية  بالضفة  املقدسات  وشئون  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  عن  ممثاًل  الكفراوي 
املحتلة يوم وفاة الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ بتاريخ 26 مجادى اآلخرة عام 1406هـ، 
نصٍّ  إىل  وحتويله  بتفريغه،  الناجي  حممد  الباحث/  قام  صويت  تسجيل  الكلمة  تلك  وأصل 

مكتوب. 
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يف  َعَرْفُتك  وِرْفَعة،  ٍة  ِعزَّ يف  تعيش  ُدْنَياك  يف  َعَرْفُتك  سليم،  شيخ  يا  َعَرْفُتك 
بك، وتأبى  ة، يف القاهرة، يف أيب ظبي، يف األردن وأنت حتمل األوراق لطالَّ السعوديَّ

إال أن تنام يف غٍرف بسيطة فكنت مثااًل للعامل املتواضع يف كل موقٍع َحَلْلَت به. 

َعَرْفُتَك منذ سنوات إنساًنا تعمل لغريك، وتبني لغريك؛ فلقد كنت عامًلا جماهًدا. 
وهذه الوفود، وهذه احلشود، وهذه الوجوه التي جاءت اليوم تدل عىل أنك كنت مثال 
العامل املتواضع، فإىل جنات اللد يا أخي أبا مهام، وإن كنَّا نرثيك اليوم فإنَّنا نرثي عامًلا 
َفَقْدناه، ولألسف يف قلوبنا حرسة، ولكنك مع الصديقني والشهداء، وحسن أولئك 

رفيقا. 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،، 

* * *



املْبَحُث اثلَّان

ْيُخ يِف ُعيوِن ُمِبِّيه الشَّ

َعِة وعلَُم الُعلَماِء.  اب َرْمُز الُّ يُْخ َسِليم ُشَّ  الشَّ
اِح. َت َكِريَم الرَّ

ْ
 رََحل





305

َعاِة َوعَلُم الُعَلاَمِء))( اب َرْمُز الدُّ ْيُخ َسلِيم رُشَّ الشَّ
األستاذ الدكتور/ عبد السالم محدان اللوح))(

َا اجلَْمُع الكريم ُكلٌّ بِاْسمِه، وَلَقبِِه، وَمْوقِعِه.. ُأَحيِّيُكْم مجيًعا بَِتِحيَِّة اإلسالِم،  أهيُّ
الُم عليُكْم َورمحُة اهلل وبَركاُتُه َوبْعُد،  فالسَّ

نَا َنشُكُر  ْيِخ سليم رشاب َفإنَّ َفبِاألَصاَلِة َعْن َنفيس، َوبِالنِّياَبِة َعْن إِخَوايِن َطَلبة الشَّ
يِخ  جلنَة التحكيِم الرشعيِة يِف حمافظِة َرَفَح التي َدَعْت هِلَذا اجلَْمِع امُلباَرِك يِف ِديواِن الشَّ
»عبد اهلادي اليف«، ونْحمُد اهللَ أن َجَعلنَا َخَلًفا لَِشْيِخنَا َوُأسَتاِذَنا َساَمَحة الَشيخ اإلمام 
النبِّيني والصديقني والشهداء  عله مع  َيْرمَحُُه اهللُ رمحًة جَتْ سليم سامل رشاب يرمحه اهلل. 

والصاحلني وحسن أولئك رفيًقا. 

َد فيها أبرز مناقب ومآثر الشيخ، وذلك يف حفل تكريمي  كلمة ألقاها أ. د عبد السالم اللوح عدَّ  )((
نظََّمْته جلنة التحكيم الرشعية بمحافظة رفح يف شهر شعبان 1427هـ؛ تقديًرا جلهود الشيخ 
سليم رشاب يف خدمة الدعوة اإلسالمية. وقد قام بتفريغ امللف الصويت إىل النص املكتوب 

الباحث: حممد الناجي، والعنوان من ُصنْع الباحث، وهو ُمْقتبٌس من بني ثنايا الكلمة. 
البلح وسط  1957م بمحافظة دير  ُولِد األستاذ الدكتور/ عبد السالم محدان عودة اللوح عام   )((
قطاع غزة، وهو أحد طلبة الشيخ سليم رشاب، وزميل الشيخ يف التدريس باجلامعة اإلسالمية 
باجلامعة  الدين  بكلية أصول  الكريم  القرآن  التفسري وعلوم  قسم  بغزة؛ حيث عمل حمارًضا يف 
َمة، نال  اإلسالمية بغزة منذ العام 1980م، له العديد من األبحاث والدراسات املنشورة واملحكَّ
درجة األستاذية عام 2009م وبذلك يكون أول من حصل عليها يف قطاع غزة يف هذا التخصص. 
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وصحبه  آله  وعىل  حممد  وأسوتنا  ونبينا  سيدنا  عىل  وبارك  وسلم  صل  اللهمَّ 
والتابعني من العلامء العاملني، والدعاة املخلصني، واجعلنا وشيخنا أبا مهام منهم يا 

رب العاملني. وبعد، 

ٱ   ﴿ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  بعد  احلكيم  كتابه  يف  احلاكمني  أحكم  قال  فقد 
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ا لقد كان الشيخ اإلمام سليم رشاب من الذين صدقوا ما  ٿ ﴾ ]األحزاب: 23[. َحقًّ
عاهدوا اهلل عليه، فقد قىض نحبه شهيًدا حيث أصيب بتضخم يف القلب إِْثر ُسمٍّ ُدسَّ 
له، وقد كانت له جنازة مل تشهد فلسطني مثلها من قبل، شارك فيها مَجٌْع غفري من أهل 
الضفة الغربية وشامل فلسطني وقطاع غزة، وقد كانت وفاتهـ  رمحه اهللـ  يف الامس من 
ا إن الرجال قليل يف زمان كثر فيه الرويبضة، والرويبضة  شهر مارس عام 1986م. َحقًّ

كام أخرب نبينا ملسو هيلع هللا ىلص هو الرجل التافه يتكلم يف أمر العامة. 

لقد كان الشيخ اإلمام أبو اهلامم من أولئك الرجال الذين هم كالدرر اللوامع، 
ُدون ظلامت اجلاهلية املنتنة، وينرشون العلم يف زمن غلب فيه اجلهل والغفلة عن  ُيَبدِّ

دين اهلل تعاىل. 

يبِّ شبابا حيملون راية العلم والتعلم،  كان شيخناـ  رمحه اهللـ  يقىض ليله وناره لرُِيَ
وقد نجح يف ذلك نجاًحا باهًرا، حيث كان خيتار وينتقي ممَّن يرى فيهم حب العلم 
ونرشه فريسلهم إىل اجلامعات يف السعودية بمنٍح دراسيَّة كاملة، وكذلك يف جامعات 
أبو ظبي وجامعة قطر، كام حصل عىل منح دراسية للطالبات  دول الليج كجامعة 
حيث تمَّ قبول جمموعة من الطالبات يف كلية الرشيعة للبنات يف الرياض، وكانـ  رمحه 
اهلل ـ يشرتط عىل املبتعثني للدراسة أن يعودوا إىل أرض الوطن للعمل يف حقل الدعوة 
اإلسالمية يف فلسطني، وكان يسعى دوًما إىل توفري عمٍل رشيٍف للداعية. حيث كان 
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العربية  العلمية والدعوة واإلرشاد يف اململكة  ممثاًل لفلسطني لدى إدارات البحوث 
ة، وبحكم مركزه كان يبعث بتزكياته وتوصياته لتوفري مكافآٍت ماليَّة ترصف  السعوديَّ
بيوت  بناء  ـ يف  اهلل  ـ رمحه  فقد تسبب وساهم  فلسطني، وهبذا  والعاملني يف  للدعاة 

وتكوين أرس وَسرْت عائالت، واملتَسبُِّب يف الشء كفاعله. 

به  طالَّ يستقبل  وكان  ُشكوًرا،  أو  جزاًء  ينتظر  أن  دون  وخيدم  دوًما  يعمل  كان 
وإخوانه يف بيته، ويقوم عىل خدمتهم من طعاٍم ورشاب ومبيت، يعاملهم معاملة األب 
احلنون، والصديق املخلص، ال خيدع وال يغش، وال يامري يف احلق، جريٌء يف مواقفه، 
شجاٌع يف مواجهته للباطل، ال خيشى يف اهلل لومة الئٍم، يصول ويول يف فلسطني احلبيبة 
ُق بني قريٍة أو مدينٍة هنا أو هناك،  من البحر إىل النهر ومن اجلنوب إىل الشامل، ال ُيَفرِّ
ا أن  وحيثام حلَّ نفع، فال ينزل منزاًل إال ويدع فيه أثًرا من آثاره، وعلاًم من علومه، فإمَّ
بني  ُدهم  يتعهَّ ثم  إمتامه  عىل  قائمًة  جلنًة  ن  ُيَكوِّ ثم  األساس  حجر  بَِوْضِع  مسجًدا  يبنَي 
َمُه، وإن وجد  احلني واآلخر ليطمئنَّ عىل سرْي العمل ونجاحه، فإن وجد اعوجاًجا َقوَّ
خرًيا أثنى عليه وانطلق إىل غريه، وهكذا ال جتد قريًة أو مدينًة إال وله فيها أثٌر يشهد له 
بعمله الدؤوب وجهده املتواصل، ال يعرف الكلل وال امللل؛ فتجده يسري يف احلرِّ عىل 
اًل من مكاٍن آلخر، والناس يف قيلولٍة واسرتخاٍء، وتراه يسري بليٍل يزور أًخا  قدمْيه ُمَتنَقِّ
أو يصلح بني متخاصمني والناس يف نوم بني أهلهم وأبنائهم، وقد ينشغل بعمل الري 
ويميض من الليل نصفه أو يزيد فال يد مواصلًة تنقله إىل بيته فيرّص عىل السري عىل قدميه 
ثنا  ، وكان حيدِّ حتى يصل وقد أوشك الليل أن ينجيل بصبٍحـ  هذه أحداث نعرفها جيًِّداـ 
ْمت لركوب سيارة  ْرت الليلة يف مدينة كذا، فلام مَهَ عنها من باب الفكاهة فيقول: لقد تأخَّ
َبْت السيارات أن حتملني فَأرْضْبُت عنها كام أرضَبْت عنِّي وقلت  حتملني إىل بيتي َأرْضَ

ة احلديد حتى وصلت بيتي قرابة الفجر.  قدماي حتملني، وانطلقت أمش عىل سكَّ
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ـ رمحه اهلل ـ كان يعمل الليل والنهار حمتسًبا ذلك يف سبيل اهلل تعاىل، ويف سبيل 
نرصة هذا الدين، ونرش العلم بني املسلمني، وبناء املساجد يف كل مكان يتواجد فيه 
الناس، فكان بذلك شعلة يف العمل والنشاط؛ ألن األمل كان يرافقه َدْوًما بنرُصة احلق 
وأهله من خالل بناء جيٍل حيمل القرآن والسنة علاًم وعماًل ودعوًة، وال شك أنه زرع 
ينتظْر قطف  َزَرَع ومل  إنه  يانعًة يطيب قطافها. نعم  ثاَِمًرا ناضجًة  وَناَم زرعه حتى آتى 

ة املتميزة.  د زرعه َقْدر جهده وطاقته البرشيَّ ه أن يزرع ويتعهَّ الثامر، إنَّ كلَّ مهِّ

من  وغريي  ابتعثني  فقد  وجهاِده،  وجهِده  عطاِئه  يف  أمًة  ـ  اهلل  رمحه  ـ  فكان 
إخواين ـ رمحه اهلل ـ للدراسة يف جامعة حممد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض يف 
اململكة العربية السعودية سنة 1976م، وقد درست بكلية أصول الدين، وخترجت 
معيًدا  بغزة  اإلسالمية  باجلامعة  العمل  فرصة  يل  أتاح  مما  ق  بتفوُّ 1980م  عام  منها 
بكلية أصول الدين، وكان ـ رمحه اهلل ـ دائم العمل الدعوي والوظيفي، وُكنَّا دوًما يف 
زياراٍت متواصلٍة، ال يمرُّ يومان أو ثالثة إال ويأيت يف بيتي أو آتيه يف بيته ليتم التشاور 
يكتبه من  ما  علينا  احلني واآلخر، ويعرض  بني  ويطرأ  يقع،  والتنسيق يف كل جديٍد 
عات، وما  ٍة؛ ليقوم اجلميع بتوزيعها يف املساجد والتجمُّ نرشاٍت علميٍَّة ودينيٍَّة ودعويَّ
زلت أحتفظ بجميع نرشاته وبياناته يف زمٍن مل يكن فيه مثل هذا اجلهد املتميز؛ حيث 
وَن عىل األصابِع، ويف عام 1983م التحقت بالدراسات  كان الدعاة املتخصصون ُيَعدُّ
العليا يف كلية الرشيعة باجلامعة األردنية فكان ـ رمحه اهلل ـ يتعهدين برعايته ومساعدته 
ومعونته رغم ُبْعِدي عنه، وصعوبة االتصال به، وأذكر رواية تدل عىل ذلك ففي عام 
ة  1985م تقريًبا حيث كنت منقطًعا عن العمل ألجل الدراسة، وكانت الظروف املاديَّ
صعبة وقاسية بالذات عىل طلبة العلم املتفرغني وخاصة يف بلد كاألردن، وإذ بطارٍق 
يطرق باب بيتي ففوجئت حيث كان أحد طالب الشيخ اإلمام ـ رمحه اهلل ـ فاستقبلته 
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بالرتحاب والفرح واالنرشاح، وكأن الشيخ نفسه قد زارين، وبدأت أسأله عن الشيخ 
الزيارة هي نوٌع من  وأخباره ونشاطاته، والفرحة متأل قلبي؛ حيث اعترْبت أنَّ هذه 
د الشيخ اإلمام إلخوانه وطالبه، ومل يقترص األمر عند هذا احلد، وإذا بالضيف  تعهُّ
خيرج من جيبه أربعني ديناًرا، ويقول: هذه بعثها لك فضيلة الشيخ ألنه يعلم صعوبة 
الظروف املعيشية عندكم. فقلت: يرمحه اهلل، وملاذا يكلف نفسه هذا العبء؟! َفَلَعلَُّه 
َ بإيصال أمانة الشيخ البنه  أحوج منَّا إليها، وحاولت اسرتجاعها معه فأَبى إال أْن ُيَويفِّ
وطالبه، فَعُظَم األمر يف نفيس وكأنه قد أرسل يل أربعة آالف دينار. نعم فقد كانت 
قيمتها الرشائية تعادل أربع مئة دينار يف أيامنا هذه، وأما قيمتها املعنوية فقد كانت ال 
تقدر بثمن؛ حيث يزيد قطًعا عن أربعني ألف دينار. لعيل لست مبالًغا هبذه األرقام 
ولكنها السعادة والشعور بالتواصل بني األب الروحي وأبنائه الذين مل يؤدوا له حق 
األبوة بعد. لكن احلرسة واألمل أين مل أعد من األردن إال يف ناية الدراسة، وكان ذلك 
يف الشهر التاسع من العام 1986 م، وقد ُفِجْعنَا قبل ذلك بخرب وفاة شيخنا ونحن يف 
وا َوَوفُّوا  خارج البلد، َفُحِرْمنا املشاركة يف تشييع جنازته، لكنَّ قوَمنَا وإخواننا قد َكفُّ
ْ أحد من أهل فلسطني ممَّن عرفوا الشيخ بدعوته  وأدوا للشيخ اإلمام حقه، ومل ُيَقرصِّ
وإخالصه ونرشه للعلم؛ ُكلٌّ قد جاء من أقىص القرى واملدن الفلسطينية، وملا ُعدت 
من السفر سارْعت لزيارة قربه يف مدينة خان يونس، واعتذرت إليه بعدم حضوري 
بيته أستذكر مكان  الدنيا، وانتقاله إىل رضوان ربه، ثم ذهبت إىل  ووداعه يوم فراق 

جلوسه وكالمه وأفعاله متمنًيا أن أرى الشيخ دوًما يف وجوه أبنائه وإخوانه وطالبه. 

مواقفه  لنتذكر  وحمبيه؛  طالبه  معرش  نقف  ونيف  عاًما  عرشين  وبعد  واآلن 
وبيننا،  معنا،  تقف  ظهرانينا  بني  َلْيَتَك  وإمامنا  لشيخنا  ونقول  ونصائحه،  وشجاعته 
تنصُح لنا، ونسمع إليك، تأخذ بأيدينا إىل طريق النجاة من فتن الدنيا وعذاب اآلخرة، 
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ونحن  نقوهلا  األصدقاء،  وجفوة  األعداء  وكيد  ودهاء،  مكٍر  من  بنا  يقع  مما  ُرنا  ذِّ حُتَ
نشعر بتقصرينا جتاه مسرية شيخنا، وحتقيق آماله يف وحدة طالبه ومجع شتاهتم. فلقد 
بني جنباته،  يضمنا  الذي  واللقاء  الذي يمعنا،  واجلامع  تربطنا،  التي  الرابطة  فقدنا 
فقدنا شيًخا عالًما، وداعية متميًزا،  أن  بعد  ليجمع شتاتنا  لقاء  إىل  اليوم  فام أحوجنا 
وقائًدا جماهًدا، وأًبا حانًيا، ورجاًل شجاًعا، فقدناك يا أستاذ األساتيذ، ويا رمز الدعاة، 
ويا علم العلامء، وال نقول إال ما يرىض ربنا إنا هلل وإنا إليه راجعون، اللهمَّ أجرنا يف 
مصيبتنا وأبدلنا خرًيا منها، وامجع اللهم شتاتنا يف لقاٍء ُيَؤلِّف بني قلوبنا، ويمع شملنا، 

ويوحد كلمتنا، اللهم آمني آمني يا رب العاملني. 

* * *
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اِح َرَحْلَت َكِريَم الرَّ

الشاعر/ إبراهيم عمر األغا

ـْعِر يف احلُـبِّ هاِئُم  وَطـرْيُ املنَاَيـا يف سـام الِعلـِم حاِئـُم خليـيَلَّ مـا لِلشِّ
بـدا نْحُرها لِلَكـْوِن والنَّْحُر باِسـُم إذا ما َبَدْت شمُس العلوِم وأْسَفَرْت 

ُنـوُرُه  األُْفـَق  َيْرُسـُم  َبـْدًرا  عـامِلُ َتَقلَّـَد  والَبـْدُر  احلَـقِّ  َسـبِيَل  َيـُؤمُّ 
وَحدُّ ُحَسـاِم الَبـْدِر َحـرْياُن واِجُم حَمَـْت ُظْلَمـُة احلَـقِّ الَيِقنِي ُرُسـوَمُه 
ُق هـاُم امَلـْوِت فِْينَـا ومَتَْتطِي  الَعاَمِئـُم َفُتـرْشِ امَلنايـا  َبْحـِر  يف  وَتْغـُرُب 
ْمُع سـاِجُم َفَقْدنـا َحبِيًبـا َيْسـُلُب القلـَب ُحبُُّه  ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكراُه والدَّ
جَمْـُدُه  حـاَن  رَسْ آُل  ا  ِعـزًّ َب  َسـِلْيٌم ِمـَن اآلفاِت واألْصُل سـامِلُ َتـرَشَّ
وللـرشِّ َكـفٌّ شاِمـُخ الُعـوِد الطُِم َعـىل ِسـنٍَة لِلِعْلـِم واجلَْهـُل ظاِهـٌر 
وَمْيـداُن َقـْذِف احلَقِّ ما فيـِه راِجُم وَلْيـُل الَطايـا حالٌِك َلْيـَس َينَْجيِل 
َيَتاِئًمــا الكريـُم  اهللُ  لـنــا  َجـى وْهـَو عاتِـُم أقــاَم  ُينِـرُي َسـناُهنَّ الدُّ
ٌر«))( َغانِـُم َفِميـالُدُه يا َقـْوِم »َصْلـٌد ُمَظفَّ َقالُهـنَّ  مـا  ُحـروٍف  بَِعـدِّ 
وَمـْن  لـُه  َفْخـٌر  لِـآْلِل  َيِصـرُي إىل الَعبَّـاِس يف الَقْلِب َجاثُِم ونِْسـَبُتُه 
يـِه يف النَّاِس اجِلسـاُم األعاظُِم لـُه يف قلـوِب الَْلـِق شـأٌن وِرْفَعٌة  ُيَرجِّ

ل، وهو  »صلد مظفر« تقابل تأريخ عام 1926م ـ وهو عام مولده رمحه اهلل ـ بحساب اجُلمَّ  )((
رضب من احلساب قائم عىل ختصيص رقم لكل حرف مرتبة ترتيًبا أبجدًيا.
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َفَجاَءْتـَك بِالَـرْيِ الَعِميِم النََّسـاِئُم َصًبا ِمْن َعَوْرَتا))( َهبَّ يف َخاَنُيوُنٍس 
ِّ عاِصُم ُأصوٌل َتِشـْيُم الطِّيـَب يف ُكلِّ حَمِْفٍل  وطِْيُب الَفَتى ِمْن َصْوَلِة الرشَّ
ُبْلَغـًة  لِلنَّْفـِس  َتـْرَض  مَلْ  ـٌة  مِهَّ ْخـِر عاِزُم لـُه  ـا َوْهـَو كالصَّ بَِغـرْيِ الثَُّريَّ
ُيَزاِحـُم َفِمـْن جَمِْلـِس الُكتَّاِب أْعَلْتُه َسـْوَرًة  َفـَراَح  ايِن  الـدَّ إىل األْزَهـِر 
ـًة  لـُه يف ُصُفـوِف األْعَظِمـنَي َمَعـامِلُ ومـا زاَل يف التَّْحِصيـِل َدأًبـا ومِهَّ
ـاَمَكنْيِ َنْجُمـُه  ُيَشـاُر لـُه بالَفْضِل والَفْضـُل َخاِئُم إىل أْن َبـَدا َفـْوَق السِّ
فْيـِه واِهـُم وأْشَياُخـُه يـا اْبـَن الِكـَراِم َكواِكٌب  الَبـْدِر مـا  مَتَـاِم  َكَلْيـِل 
َبْعـَدُه  وَن  َمنُـّ ـْبِكيُّ للَغْيـِظ كاظُِم َفَحافِـُظ َخـرْيٍ واْبـُن  أِمـنْيٌ ُهـَو السُّ
فِيِهـُم  والَفْخـُر  كـاَد  أْو  ُهـُم  ـَواِرُم َيُبزُّ الصَّ املَِكـرِّ  ْيـِث  باللَّ وَتْفَخـُر 
ُ الَقْلـِب مـاِزٌح  ويف ناِئَبـاِت احلَـقِّ ِصنِْديـُد حـاِزُم َحِليـٌم َصُبـوٌر َلـنيِّ
َمَداِمـٌع  ـالِة  الصَّ حَمَاِريـِب  يف  َتِسـيُل هِبَا الَعْينَـاِن والَوُف هاِجُم لـُه 
ـًدا  ُفو َعِن الَعْرِش الَديِفِء امَلَحاِجُم َيُقـوُم ِمـَن الليـِل الطَّويـِل هَتَجُّ وجَتْ
ٌع  ُمـَتــَورِّ َخـِفـــيٌّ زاِهــٌد  اِد والثَّْغُر باِسـُم َتـِقـيٌّ  َيُـوُد بَِفْضـِل الـزَّ
ًفـا  َتَكلُّ َيـْشـَتـُكوَن  ال  ِكْيِه حاتُِم وأْضَيـاُفـُه  وُيْعطِـي بِِملِء الَكـفِّ حَيْ
ومـا َسـَعُة اإليثـاِر يـا أْنَت خـاِرُم وُيـْؤثِـُر أْقواًمـــا بـام هـو أْهـُلــُه 
ـُه األْضَيـاُف قـاَل ائَتـِدْم لنَـا  وُجـْد ال َبـَدا َمـْن َتْزَدِريـِه امَلَكاِرُم إذا َأمَّ
ِخالُفـُه  فِيَهـا  كـاَن  َلـْو  ـٌة  مِهَّ ْلـَب لِـأَلْرِض الثِـُم لـُه  َلَـرَّ َكَأنَّ الصُّ
َدا  النِـّ ُه  أزَّ إذا  ُيْعِقـْب  ومَلْ  والَعَزاِئـُم وَفـرَّ  شاِهـٌد  َشْيِخـي  ـُة  ومِهَّ
ـاَم وْهَي شاِهٌد  ْقـِر فيها احلَاَمِئُم كـاَم َفرَّ ِمْن َقْلِب السَّ إذا اْشَتـمَّ ِرْيَح الصَّ
اِم يـا صـاِح َيْرَتِقي  ِة نـاِدُم عـىل هاَمـِة األيَّ ومـا ُهـَو ِمـْن ُبـْؤِس امَلَشـقَّ

َعَوْرَتا: قرية فلسطينية، سبق التعريف هبا، واإلشارة إليها ص 57.   )((
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رْصِ والَقـْوُل ناِئُم َتـُروُح بِِريـِح الِفْعِل والَقـْوُل ناظٌِر  وَتـأيت بِِريـِح النَـّ
ٌر  ـْدِر احلنُـوِن ُمَعزَّ َوجـاٌر َنُصـوٌح أْثَمـُن اجلـاِر ذاُكُم أٌب واِسـُع الصَّ
اِغُم َتَصابـى مَع األطفـاِل ِرْفًقـا وَرمْحًَة  وَتْصُبـو مَع األْشَباِل ُأْسـٌد رَضَ
ُك ظافٌِر  ْ فـأْقـَوْيـَت ُبنَْيـاًنــا لـُه وَدَعـاِئــُم َدَعـْوَت إىل التَّْوِحيِد والرشِّ
ـٍر  ُمَطهَّ اعتَِقـاٍد  رايـاِت  أِي والتَّأِويـِل واجلَْمُع الِئُم وأْعَلْيـَت  ِمَن الـرَّ
َفـَوىلَّ ِمـَن اإلْنَكـاِر والـرأُس واِرُم أَمْرَت بَِمعـروٍف وأْنَكـْرَت ُمنَْكًرا 
ِّ مَحَْلًة  ـْرَت ال َتْلِوي َعِن الـرشَّ ِّ ال َشـكَّ هاِزُم وَشمَّ وأْنـَت جِلَْمـِع الـرشَّ
َجـاِل َحَوارِسٌ  َقَصْمَت ومـا لِلُمْحَدَثاِت َعَواِصُم َلِئْمـَت وبِْدَعاُت الرِّ
َها  َصْت واْسَتَحلَّ َطَواًفـا َطَغـاُم النَّاِس والُكـلُّ هاِئُم َهَدْمَت ُقُبوًرا ُجصِّ
َحَضـاَرًة  ِعيـِه  َيدَّ ُسـُفوًرا  َعـُدٌو ِمـَن اإلْسـالِم َخْزَيـاُن ناِقـُم أَبْيـَت 
َوافِِض َدْعَوًة  ِعيــِه األَراِقـــُم وأْهَرْقَت ِمْن ُسـمِّ الرَّ ـُهـُم ال َتـدَّ وُسـمُّ
َتَعاُظـُم وِكـْدَت وكـاَد الَقوُم والَـرْيُ فِيُكُم  فيـِه  القـوِم  أوالِء  وَكْيـُد 
أُي للـرأِي ضاِرٌب  وأْنـَت لَِسـْيِف احلـقِّ َمْتـٌن وقاِئـُم َفنَاَظْرهَتُـْم والرَّ
ناِجـٌذ  ْيـِث  لِلَّ واحلـقُّ  وَقـْد َعَجَمْتُكْم يف امَلنايـا الَعَواِجُم وناَجْزهَتُـْم 
ْيـَت ِمْن َعـنْيِ احلَِقيَقـِة َمْوِرًدا  زاِرُم وَجلَّ َغـْوراُء   ِّ الـرشَّ وَعـنْيُ  ُزالاًل 
ِع األَغـرِّ ُيَصـاِدُم وحاَرْبَت َتْغِرْيَب األَعاِدي وَكْيَدَها  ْ وَقـْد كـاَن للـرشَّ
َّ والَباَل  وَيْعَجـُز َعـْن َوْصـِف الَبِليَّـِة ناظُِم َفَبـنْيَ اْختِـالٍط ُيوِرُث الـرشَّ
وَمْكـُرُهـُم لِـْلـثُّْعـُلـَبـــاِن َمَعالِـُم وَخـرْيُ ُلَغاِت األْرِض َيْبُغوَن َوْأَدَها 
َتَشـبَّـَه بِـالَقـْوِم األسافِـِل جــاِرُم َتَشـبَّْهُتُم َهـْدَي األََجاِوْيـِد ِعنَْدَمـا 
َسـاالِت واْرَتَقْت  ْمِس َفْخًرا َسالمِلُ َفَعزَّ بُِكْم َمْهُد الرِّ بُِكْم َفْوَق هاِم الشَّ
ٍب  اِر َعنْـُه الَقاَمِقـُم وَأْوَرَق ُعـوُد احلَـقِّ يف ُكلِّ َمرْضِ وَقـْد زاَل بِـاإلرْصَ
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نافِـٌذ  اِس  النَـّ يف  اهلل  أْمـَر  وَمالِحـُم وَلِكـنَّ  شاِئـٌك  َدْرٌب  ولِلِعـزِّ 
َخَلـْت  إذا  الُعلـوَم  اهللُ  َينْـِزُع  الَعـوامِلُ وال  اهلُـاَمِم  الَفـذِّ  الَعـامِلِ  ِمـَن 
أْهِلـِه  ُفْقـَداُن  الِعلـِم  َنـْزَع  ـام واألْعَظِمـنَي األََكاِرُم وَلِكـنَّ  ُنُجوِم السَّ
َشانًِئـا  ـمِّ  لِلسُّ كـاَن  بُِسـمٍّ  ـوِء قاِدُم ُقتِْلـَت  وَكـفُّ الُغـالِم الِغـرِّ بِالسُّ
ـُم ظـامِلٌ  فالسُّ اِلـبِّ  بُِسـمِّ  ـمُّ َيْسـَتْعِدي َبِل اِلبُّ ظامِلُ ُقتِْلـَت  وما السُّ
اِح كالَبـْدِر آفاًِل  آِزُم َرَحْلـَت َكِريَم الـرَّ اللْيـُل  إذا  َسـيَّاٌر  وَيْرُجـوُه 
يـاَر َبالِقًعـا  الدِّ ْفـَت  اُحُم َرَحْلـَت وَخلَّ َ اُر فِيَهـا الرتَّ ومـا كـاَن إال الـدَّ
سـامِلُ َرَحْلـَت إىل اجلَبَّـاِر والَقْلـُب طاِهٌر  بـاهلل  اِك  اإلرْشَ ِمـَن  وأْنـَت 
ٌج«))( َواِرُم َرِحْيُلَك عْن أْهِلْيَك »ساٌق ُمرَضَّ اَق الَكِريَم الصَّ َج السَّ وما رَضَّ
ًة يف النَّْفـِس ُيْلِهُب مَجُْرها  وَحرُّ لظاها يف َحَشـا الَقْلِب ضاِرُم فيا َحـرْسَ
وَقـْد َنَجَمـْت بِالرَْيِ فيهـا النََّواِجُم َبَكْتـَك بِـالُد الُعْرِب َمْبَلـَغ َجْهِدَها 
َبَكْتـَك ُعُموًمـا أو َبَكْتـَك َعاَمِعـُم َبَكْتـَك مُجُوُع اإلْنِس واجِلـنِّ َجْهَرًة 
َبـاِرُم َبَكْتـَك ُلُيـوُث الِعْلـِم يف ُكلِّ حَمِْفٍل  الضُّ ِعيـِه  َيدَّ ال  بِـاَم  وَداَن 
َتَها  َخـاِدُم َبَكْتـَك الِقَباُب الُغرُّ مـا صاَح حَتْ لِلَبْيـِت  املِْحـراِب  يف  َن  وَأذَّ
َجى  َجـاِل الََضاِرُم فيـا أهيا املِْصَبـاُح يف ُظْلَمـِة الدُّ ـَك أْبَصـاُر الرِّ َتُؤمُّ
تِـي  مِهَّ أْتَعْبـَت  ُأْسـَتاُذ  يـا  اِجُم بِِذْكـِرَك  َ ومَلْ ُتـوِف َحقَّ األْعَظِمـنَي الرتَّ
وَقـْد ُعِقَمْت ُدوَن الَكـالِم امَلَعاِجُم ومـا ُقلـُت مَلْ أْبُلـْغ بِِه َكْعـَب ِعزُكْم 
ا ال َينُـوُء بـِه اجلََوى  رْبِ الِزُم فيـا َربِّ َصـرْبً وأْعِقـْب لنَا والَـرْيُ يف الصَّ
َبا  ْهَر ما َهبَِّت الصَّ ْيُخ راِحُم وأْسـبِْغ َعَلْيِه الدَّ مْحَاِت والشَّ ُفُيوًضا ِمَن الرَّ
َضا  ى احلَـاَمُم الَغاَمِئـُمَفَتنْحـو لُه بِالَـرْيِ والَعْفـِو والرِّ وَتْسـِقيِه مـا َغنَـّ

»ساق مرضج« تقابل تأريخ سنة 1986م بحساب اجلمل كام سبق، وهي سنة وفاته ـ رمحه اهلل  ـ.   )((



املْبَحُث اثلَّالُِث

َساِت الرْسِميَّة واَلَعِويَِّة تَْكريُم الُمَؤسَّ
اْب ْيِخ َسلِيم ُشَّ للشَّ

 تَْكِريُم َوَزاَرِة األوقَاِف َوالُشُؤوِن اِلينِيَِّة بِِفِلْسِطنَي.
َعِويَِّة. َساِت الَّ  تَْكِريُم الُمؤَسَّ





317

املْبَحُث الثَّالُِث
اْب ْيِخ َسلِيم رُشَّ ِة للشَّ َساِت الرْسِميَّة والَدَعِويَّ َتْكريُم امُلَؤسَّ

َتْكِريُم َوَزاَرِة األوَقاِف والُشُؤوِن الِدينيَّـِة بِفلِْسطنَِي

ُيَعدُّ الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ من رجاالت فلسطني البارزين، وعلامئها 
األوفياء املخلصني؛ الذين خدموا دين اهلل سبحانه وتعاىل والدعوة اإلسالمية، وَسَعْوا 
يف نرش العلم الرشعي، وكانت له بصامت واضحة جليلة ال تزال آثارها ومعاملهاـ   حتى 

يومنا هذا ـ شاهدة عىل صدق توجهه، وحسن إخالصه. 

الدينية  لَِزاًما عىل املؤسسات  ـ كان  ا كان هذا هو حال شيخنا ـ رمحه اهلل  ولمَّ
َم العلامء العاملني  الرسمية يف فلسطني ممثلًة بوزارة األوقاف والشؤون الدينية أن ُتَكرِّ

املجتهدين، والدعاة املخلصني. 

ومن بني أولئك شيخنا املرتجم له ـ يرمحه اهلل ـ؛ حيث قامت الوزارة بتكريم 
يوم  مساء  أقيم يف  مهيب  الكريم يف حفل  القرآن  والدعاة، وحفظة  العلامء  من  عدد 
الثامن والعرشين من شهر رمضان املبارك 1415هـ، املوافق: 1995/2/27م، وكان 
مني شيخنا ـ رمحه اهلل، وقد كانت هذه ُسنَّة حسنة حَرَصت عليها وزارة  من بني امُلَكرَّ

ا.  األوقاف والشئون الدينية سنويًّ

وملْ تقترِصْ وزارة األوقاف والشؤون الدينية عىل هذا التكريم، فقامت بتنظيم 
حفل افتتاح )قاعة الشيخ/ سليم سامل رشاب( عام 1426هــ  وهي قاعة املحارضات 
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نت االحتفال بكلامت  العلميَّة يف كلية الدعوة اإلسالمية بمحافظة دير البلح ـ. وَضمَّ
املحبة والوفاء لرجل الدعوة التضحية والعطاء. 

ِة  ُكَتيٍِّب، اشتمل عىل عدَّ عالوًة عىل ما تقدم ذكره، فإن الوزارة قامت بطباعة 
. لكن هذا الكتيِّبـ  عىل أمهيتهـ  يبقى  ورقاٍت ِمْن حياة الشيخ سليم رشابـ  رمحه اهللـ 

منقوًصا؛ إْذ إنَّه أغفل بعض اجلوانب واملحطَّات يف حياة الشيخ ـ رمحه اهلل ـ. 
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وقائع حفل افتتاح قاعة الشيخ/ سليم سامل رشاب 

الذي نظَّمْته وزارة األوقاف والشؤون الدينيَّة بكليَّة الدعوة اإلسلميَّة

مقدم احلفل: األستاذ/ مجال املغاري ـ مدير أوقاف املحافظة الوسطى سابًقا ـ 

احلمد هلل القائل: ﴿ مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث ﴾ ]املجادلة: 
11[. وأشهد أن ال إله إال اهلل سبحانه القائل: ﴿ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ 

»الُعَلامُء  القائل:  ورسوله  عبده  حممًدا  أن  وأشهد   ]9 ]الزمر:   ﴾ ی ی ی ی 
َوَرَثُة األَنبَياء«))(، اللُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم وَباِرْك عليِه وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد،، 

= أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب احلث عىل طلب العلم )317/3( رقم احلديث    )((
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األخ حمافُظ املحافظة الوسطى د. عبد اهلل أبو سمهدانة. 

األخ معايل وزير املواصالت م. سعد الدين خرما. 

سامحة األخ الشيخ د. يوسف مجعة سالمة؛ وزير األوقاف والشؤون الدينية. 

سامحة الشيخ/ عبد الكريم الكحلوت؛ مفتي حمافظة غزة. 

اإلخوة قادة األجهزة األمنية واملدنية والسياسية. 

اإلخوة أصحاب الفضيلة العلامء كواكب األرض والسامء. 

اإلخوة رؤساء البلديات. 

اإلخوة أساتذة اجلامعات. 

فضيلة الشيخ/ مهام رشاب. 

احلضور الكرام كل باسمه ولقبه. 

احلفل الكريم: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،، 

الشيخ  املرحوم  قاعة  افتتاح  )حفل  احلفل  هذا  يف  بكم  ومرحًبا  وسهاًل  أهاًل 
تقيمه وزارة  والذي  البلح(.  دير  الدعوة اإلسلمية بمحافظة  سليم رشاب يف كلية 
وزير  ـ  سالمة  مجعة  يوسف  د.  الشيخ  سامحة  برعاية  الدينية  والشئون  األوقاف 
األوقاف والشئون الدينية ـ؛ إيامًنا من الوزارة بأنَّ التعرَف إىل ِسرَيِ العلامء العاملني 

)3641(، والرتمذي: كتاب العلم، باب: ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة )49/5(   =
رقم احلديث )2682(، وابن ماجه يف املقدمة، باب فضائل الصحابة والعلم )213/1( 
رقم احلديث )223(، وأمحد يف مسنده )45/36( رقم احلديث )21714(. من حديث 

أيب الدرداء. 
وقال الشيخ شعيب حمقق املسند بعد ختريه وبيان مواضعه بمتابعاته وشواهده: حسن لغريه.   
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مقصد  ـ  اهلل  رمحه  ـ  رشاب  املجاهد/سليم  الداعية،  العامل،  العامل،  الشيخ  أمثال 
ويف  للعلم،  طلبهم  يف  هبم  التأيسِّ  يف  الراغبون  الصادقون  إال  إليه  يسعى  ال  عظيم 
ُرِوَي عن أيب حنيفة  دعوهتم، ويف إخالصهم، وأخالقهم، وعبادهتم، ومعاملتهم. 
رمحه اهللـ  »احلكاياُت عِن العلامِء وحماسنِهم أحّب إيلَّ ِمْن كثرٍي من الفقه؛ ألنا آداب  ـ  

القوم وأخالقهم«. 

احلفل الكريم: 

يقول اهلل تعاىل: ﴿ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ﴾ ]فصلت: 33[ 

ا لقد كان الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ بِنَصِّ هذه اآلية ِمْن أحسِن الناِس  َحقًّ
قواًل؛ ألنه مجع بني الدعوة إىل اهلل، والعمل الصالح، وال نزكي عىل اهلل أحًدا. 

ولقد ُولِد الشيخ ـ رمحه اهلل ـ سنة ستٍّ وعرشين وتسع مئة وألف ميالدية يف 
فيها عام ستٍّ وثامنني وتسع مئة وألف ميالدية عن عمر  مدينة خان يونس، وتويف 

يناهز الستني عاًما. 

ا اآلن فمع كلمة راعي احلفل سامحة الشيخ د. يوُسف مجعة سالمة، وزير  أمَّ
األوقاف والشئون الدينية فليتفضل مشكوًرا. 
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كلمة د. يوسف مجعة سلمة ـ وزير األوقاف والشؤون الدينية ـ 

الطيبني  وأصحابه  آله  وعىل  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
الطاهرين، ومن اقتفى أثرهم، وسار عىل درهبم إىل يوم الدين. 

سامحة الشيخ عبد الكريم الكحلوت ـ رمحه اهلل ـ. 

أخي وزمييل الشيخ مهام رشاب نجل الشيخ ـ رمحه اهلل ـ. 

أساتذيت العلامء. 

اإلخوة رؤساء البلديات. 

هذه الوجوه الكريمة من حمافظات الوطن من أبنائنا، وأهلنا من العلامء، ورجال 
اإلصالح. 

آل رشاب األفاضل. 

احلفل الكريم: 

أحيِّيكم مجيًعا بتحية اإلسالم فالسالم عليكم مجيًعا ورمحة اهلل وبركاته. 

يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]األحزاب: 23[ صدق اهلل العظيم 

نحتفل يف هذه الصبيحة امليمونة بإطالق اسم املرحوم فضيلة الشيخ سليم سامل 
رشاب من علامء فلسطني عىل قاعة كلية الدعوة اإلسالمية، ومن هذه اللحظة يصبح 
اسم هذه القاعة قاعة فضيلة الشيخ املرحوم سليم سامل رشاب ـ رمحه اهلل ـ لتنضم إىل 
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شقيقتها قاعة وزارة األوقاف التي سبق وأن أطلق عليها اسم املغفور له ـ بإذن اهلل ـ؛ 
فضيلة الشيخ/ محدي مدوخ شيخ القراء ـ رمحه اهلل ـ واملقصوُد من هذا العمل هو 

تكريم العلامء، وحفظ حقهم. 

قال الشاعر: 

ُُم َعىَل اهْلَُدى لَِمِن اْسـَتْهَدى َأِدالَُّء َما اْلَفْخـُر إاِلَّ أِلَْهـِل اْلِعْلِم إِنَّ
واجْلَاِهُلـوَن أِلَْهِل اْلِعْلـِم َأْعَداُء وَقـْدُر ُكلِّ اْمـرٍئ ما َكاَن حُيِْسـنُُه
اُس َمْوَتى وَأْهُل اْلِعْلِم َأْحَياُء َفُفـْز بِِعْلـٍم َتِعـْش َحيًّــا بِـِه َأَبًدا النَـّ

ولد شيخنا اجلليل ـ رمحه اهلل ـ عام ستة وعرشين وتسع مئة وألف للميالد، 
عاًما،  الستني  بلغ  وألف عن عمر  مئة  وثامنني وتسع  عام ستة  ربه  إىل جوار  وانتقل 
والرسول عليه السالم يقول: )أعامر أمتي بني الستني والسبعني والقليل من يتجاوز())(. 

إنَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد بنيَّ لنا فضل العلامء العاملني بقوله: »إنَّ اهللَ وَماَلِئَكَتُه َوَأْهَل 
ِم النَّاِس  َمَواِت َواألَْرِض َحتَّى النَّْمَلَة يف ُجْحِرَها َوَحتَّى احْلُوَت َلُيَصلُّوَن َعىَل ُمَعلِّ السَّ

الَخْيَر«))(.

اهلل  رمحة  من  ذكر  وما  واالستغفار  التوبة  فضل  باب  الدعوات،  كتاب  الرتمذي:  أخرجه   )((
)553/5( رقم احلديث )3550(، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب األمل واألجل )631/5( 
من   .)2980( احلديث  رقم   )246/7( صحيحه  يف  حبان  وابن   ،)4236( احلديث  رقم 

حديث أيب هريرة. وقال الرتمذي: حسن غريب. 
أخرجه الرتمذي: كتاب العلم، باب ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة )50/5( رقم احلديث   )((

)2685(. من حديث أيب أمامة. 
وقال الرتمذي: غريب. ويف بعض النسخ: حسن غريب، وصححه الشيخ األلباين يف أكثر من   

موضع من مصنفاته. 
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وعنه أنه قال فيام أخرجه أبو داود والرتمذي »وَفْضُل الَعامِلِ َعىل اْلَعابِِد كَفْضِل 
ُثوا  اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر َعىَل َساِئِر اْلَكَواِكِب، َوإِنَّ اْلُعَلاَمَء ُهْم َوَرَثُة األَْنبَياِء، إنَّ األَْنبَِياَء مَلْ ُيَورِّ

ُثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذُه َفَقْد َأَخَذ بَِحظٍّ َوافٍِر«))(.  ا َوَلِكنَُّهْم َورَّ ِدينَاًرا َوال ِدْرمَهً

كام وبني عليه ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث املتفق عليه أن َفْقَد العلامِء ُيعترُب ثلاًم تصاب به األمة 
فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلل اَل َيْقبُِض اْلِعْلَم اْنتَِزاًعا َينَْتِزُعُه ِمْن اْلِعَباِد وَلِكْن َيْقبُِض اْلِعْلَم بَِقْبِض 
ااًل َفُسِئلوا فَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم َفَضلُّوا  ََذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ ُيْبِق َعاملًِا اختَّ اْلُعَلاَمِء َحتَّى إَِذا مَلْ 

َوَأَضلُّوا«))(. 

أهيا احلفل الكريم: 

لقد تعرفت إىل الشيخ ـ رمحه اهلل ـ طيلة ما يقرب من ربع قرن، عرفته أستاًذا، 
ومعلاًم، وشيًخا، وداعيًة، ورأيت فيه من الصفات، والصال الكثري. 

الدعوِة. لكْن  قاٍس يف  املزاِج،  َحادُّ  َصْعٌب،  الشيَخ سليم رجٌل  بأنَّ  ُيقال  كان 
)ال(. 

د؛ مع أن  ُمَتَشدِّ كام يقال اليوم عن املذهب احلنبيل فالن حنبيل أي: شديد، أو 
للحامل  الصالة  مجع  جواز  احلنبيل  املذهب  أصول  من  بأنه  يقولون  األجالء  العلامء 

واملرضع فذاك من التيسري الذي مل تشهده مذاهب فقهية أخرى. 

الشيخ )سليم( كان صاحَب رأٍي يف الدعوة، كان مدرسًة يمتاز عن غريه بصوته 
اجلهوري، وبمداعباته الكثرية يف املساجد التي كانت فقرية الشباب وقتئذ، يستمعون 

إىل حنكته، وإىل بعض لطائفه؛ ليدخل البسمة حتى ال يملَّ السامع. 

م ختريه ص 30.  تقدَّ  )((
سبق ختريه ص 32.   )((
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عرفت الشيخ وهو يوب فلسطني إلنشاء املؤسسات اإلسالمية، واملساجد، 
واملدارس، كان ال يكل، وال يمل ـ رمحه اهلل ـ. 

وأذكر أنَّه َقْبل ثالثني سنة تقريًبا بدأ الشيخ ـ رمحه اهلل ـ بإرسال العديد من أبناء 
السعودية يف اجلامعة اإلسالمية  العليا يف اجلامعات سواء  فلسطني إلكامل دراستهم 
القرى بمكة املكرمة، أو جامعة اإلمام حممد بن سعود  أم  املنورة، أو جامعة  باملدينة 

اإلسالميَّة، أو حتى بكلية الرشيعة يف قطر، وغريها. 

ويف مسجدنا أذكر كان األستاذ/ حممد مخيس صيدمـ  وقد أنى عمله قبل أشهر 
كناظر ملدرسة ـ كان يتوىل تدريس أولئك الطلبة النحو والرصف والبالغة متطوًعا، 

واليوم أصبح من هؤالء علامء أجالء كبار من هؤالء الذين أرسلهم: 

د. سامل سالمة، الشيخ/ فؤاد أبو سعيد، الشيخ/ عبد العزيز احلاطي ويعمل 
املثال، وكذلك من  القضاء الرشعي، وغريهم، وما ذكرهتم فقط عىل سبيل  اآلن يف 
املنطقة الوسطى د. عبد السالم اللوح، ود. حممد أبو شعبان، ولفيف كبري من العلامء 
كليات،  اليوم عمداء  والشامل ممن أصبحوا  والوسطى، وغزة،  اجلنوبية،  املنطقة  من 

ؤون مواقع جليلة.  وأساتذة يف اجلامعات، ويتبوَّ

الشيخـ  رمحه اهللـ  كان له دوٌر بارٌز يف تنشيِط احلركِة اإلسالميَِّة يف معهد فلسطني 
الديني )األزهر( بغزة، حيث كان أحد األساتذة العاملني. 

الشيخ ـ رمحه اهلل ـ كان مع عدٍد من اإلخوِة ممَّْن دعموا إنشاء جامعة إسالمية 
بغزة، والتي أصبحت ِحْضنًا دافًئا لطالب العلم الرشعي يف فلسطني. 

الضفة  أعني:  الشاملية  املحافظات  يف  العلم  نرِش  يف  بارٌز  دوٌر  له  كان  الشيُخ 
وغري  العلم،  لطلبة  واملساعدات  املساجد،  لبناء  باملساعدات  يأيت  كان  وكم  الغربية، 

ذلك ـ رمحه اهلل رمحة واسعة ـ. 
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واألخالق  التواضع،  عنه  مشهوٌر  عاملٌ  وهو  بعلمه،  يعتز  عامًلا  كان  أنه  أذكر 
املخيم  يف  عندنا  العزاء  واجب  أؤدي  كنت  يوم  ذات  الكريمة،  والصفات  احلميدة، 
لعائلة أبو سعيد وقتها، كان املتوىف هو املرحوم ـ بإذن اهلل ـ )فرحان أبو سعيد(، وكان 
ْخن وَيْلُطْمن، فلام ذهبت  من عادة الناس يف ذلك الوقت أن تلحق النسوة باجلنازة يرْصُ
مع بعض اإلخوة إىل بيت العزاء سألني بعض اجلالسني ما حكم الرشع يف زيارة النساء 
للقبور؟ قلت: ال يشء فيها إن التزمت املرأة األحكام الرشعية املطلوبة، وَخَرْجُت بعد 

ذلك ِمن العزاء. 

من  وكان  ـ  الناس  فسأله  رشاب  سليم  الشيخ/  املرحوم  فضيلة  بعدي  فجاء 
عادهتم كثرة السؤال ـ ما حكم زيارة النساء للقبور؟ فأجاهبم: حراٌم رشًعا. 

َفَردُّوا عليه بأن فالًنا جاء وقال باجلواز، فقال هلم: )أنا أقول حرام يعني حرام(. 

بالرابطة  بيتي وأفتخر  َدَعْوُتُه إىل  إماًما، ثم  العشاء يف املسجد  بنا  وجاء وَصىلَّ 
، فجاء ونام عندي تلك الليلة، فسألني  األرسية التي كانت تربطني بالشيخـ  رمحه اهللـ 
أنَت ذهبَت إىل عزاء فالن؟ فقلت له: نعم، قال: وقلَت هلم بأن زيارة النساء للمقابر 

ْمتنا إياه يا فضيلة الشيخ.  حالل؟! قلت: نعم، وهذا ما علَّ

اَراِت الُقُبور«))(، فقلُت له: يف نيِل  قال: حرام؛ لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَعَن اهللُ َزوَّ
األوطار يذكر باًبا كاماًل يف زيارة النساء للقبور، منها ما ذكره اإلمام مسلم يف صحيحه 
حديث  ومنها  بِاآلِخَرِة«))(،  ُر  ُتَذكِّ َا  فإنَّ فُزوُروَها  الُقُبور  ِزيارِة  َعْن  َنَْيُتُكْم  »ُكنُْت 

سبق ختريه ص 115.   )((
القبور )370/3( رقم  اللفظ الرتمذي: كتاب اجلنائز، باب الرخصة يف زيارة  أخرجه هبذا   )((
احلديث )1054(، وأمحد يف مسنده )113/38(، رقم )23005(، ويف سنن أيب داود: كتاب 

= اجلنائز، باب يف زيارة القبور )218/3( رقم احلديث )3234(، بلفظ »فإنَّ يف زيارهتا  
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البخاري أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ عىل امرأٍة وهي تبكي عند قرب اْبٍن هلا فقال هلا: اتق اهلل.... 
فلو كانت الزيارة حراًما لقال هلا بأن الزيارة حرام. 

: صدق اهلل  فقالـ  ذلك الشيخ الذي تعلمنا عىل يديه العلم واألدب واألخالقـ 
وصدق رسوله، ليس معنى ذلك أنه ال َيْعِرف، كيف ال يعرف، وهو أستاذنا وشيخنا 

ومعلمنا؛ لكنه تواضع العلامء. 

ُفاَلًنا،  ُر  ُيَكفِّ فالًنا  نرى  اليوم عندما  نحتاجها  التي  العلم وهذه األخالق  هذا 
فالًنا،  خيالف  وفالًنا  فالًنا،  يرُح  وفالًنا  لفالن،  ييسء  وفالًنا  فالًنا،  يلعُن  وُفاَلًنا 

 . واملقصود فقط هو مبدأ املخالفة ليس إالَّ

العلم رحٌم بني أهِله، والعلامء األفذاذ واألئمة الكبار سطَّروا صفحاٍت مرشقٍة 
يف هذا املجال. 

اإلخوة األكارم: 

بالدنا فلسطني زاخرة بالعلامء منهم اإلمام الشافعي صاحب املذهب املعروف 
وصاحب كتاب األم، ومنهم اإلمام ابن حجر العسقالين صاحب كتاب فتح الباري 
برشح صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب اهلل، ومنهم اإلمام ابن قدامة صاحب 
كتاب املغني الذي ُيَعدُّ أساًسا للمذهب احلنبيل، ومنهم القايض الفاضل عبد الرحيم 
البيساين الذي كان مستشاًرا لصالح الدين األيويب، حتى قال فيه القائد صالح الدين: 
ْقُت من انتصاراٍت بفضل سيفي إنام بعلم القايض الفاضل«، ومنهم الشيخ/  »ما حقَّ

تذكرة«. ويف صحيح مسلم: كتاب اجلنائز، باب استئذان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ربه عز وجل يف زيارة قرب   =
من  كلهم  باآلخرة«.  تذكر  »فإنا  قوله:  بدون   )977/106( احلديث  رقم  )ص377(  أمه 

حديث بريدة بن احلصيب. 
وقال الرتمذي: حسن صحيح.   
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خلويص بسيسو قايض غزة الرشعي األسبق الذي كان عامًلا يف اللغة والفقه والتفسري، 
الديني )األزهر( وشارك يف تأسيس  املعهد  س  الذي أسَّ الشيخ/ حممد عواد  ومنهم 
اجلامعة اإلسالمية بغزة، ومنهم الشيخ/ محدي مدوخ شيخ القراءـ  رمحهم اهلل مجيًعا  ـ، 
ومنهم الشيخ حممد قوصة))( ندعو اهلل له بالصحة والعافية وهو مريض منذ سنوات 
طويلة، ومنهم أستاذنا وشيخنا الشيخ / عبد الكريم الكحلوت ـ رمحه اهلل ـ))( نسأل 

اهلل أن ينفع به وبأمثاله من علامء املسلمني. 

األوىل،  املسلمني  قبلة  بالد  األقىص،  بالد  التاريخ اإلسالمي،  ٌة يف  مهمَّ بالدنا 
بالد أرض املحرش واملنرش، البالد العظيمة هي فلسطني التي باركها اهلل وبارك حوهلا. 

اإلسالم هو الذي أعز هذه البالد، وفلسطني ما أخذت مكانتها إال بعد اإلسالم 
يوم أكرمها اهلل بأوىل القبلتني، وثاين املسجدين. 

اإلسالم حطَّم أكرب قائدين كرسى وقيرص وأعطاهم خالد وعمر ريض اهلل عنهام. 

يف  بغداد  حضارتني  العامل  وأعطى  والروم  فارس  تني  ُقوَّ أكرب  حطََّم  اإلسالم 
الرشق وقرطبة يف املغرب. 

هذا هو اإلسالم الذي أرسله اهلل رمحة للعاملني، هذا هو اإلسالم الذي يمع 
ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ﴿ قال:  الذي  اإلسالم  هو  هذا  يفرق،  وال 
هُه يف  ا ُيَفقِّ م العلامء فقال: »َمْن ُيِرِد اهللُ بِِه َخرْيً ]احلجرات: 10[، هذا هو اإلسالم الذي كرَّ

يِن«))(، هذا هو اإلسالم الذي يدعونا للدفاع عن مقدساتنا، عن املسجد األقىص،  الدِّ

تويف الشيخ/ حممد قوصة يوم األربعاء 29/حمرم/1429هـ وفق2008/2/6م.   )((
24/ ربيع اآلخر/1435هـ  تويف الشيخ/ عبد الكريم الكحلوت ـ رمحه اهلل ـ يوم اإلثنني   )((

وفق 2014/2/24م. 
ْهُه يف  ا ُيَفقِّ أخرجه الشيخان يف صحيحيهام، البخاري: كتاب العلم، باب َمْن ُيِرِد اهلل بِه َخرْيً  )((

= يِن )ص39( رقم احلديث )71(، وانظر األرقام: )3116، 7312(، ومسلم: كتاب   الدِّ
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عن املسجد اإلبراهيمي، وغريمها من املقدسات اإلسالمية. 

هذا هو اإلسالم الذي يعتمد عىل كتاب اهلل الكريم، وفيه قال تعاىل: ﴿ ٺ 
ٿ ٿ * ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ * ڦ ڦ ﴾ ]الفجر: 30-27[

شكًرا لكم عىل تلبيتكم دعوتنا؛ لتكريم هذا العامل اجلليل، وأسأل اهلل أن نلتقي 
يف مناسبات عديدة طيبة فيها الوفاء ملن يستحقون الوفاء. 

وسالم من اهلل عليكم ورمحته وبركاته،، 

ُيْلقي  سالمة  مجعة  يوسف  د.  األسبق  الدينيَّة  والشؤون  األوقاف  وزير  سامحة 
كلمته يف حفل افتتاح قاعة الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ.

الزكاة، باب النهي عن املسألة )ص398( رقم احلديث )1037/98(. من حديث معاوية.   =
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مقدم احلفل: األستاذ/ مجال املغاري

احلفل الكريم: 

إن الشيخ العامل العابد الداعية سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ كان يتصف بصفات 
عظيمة، ومناقب كثرية. 

واآلن مع كلمة زمالء وأصدقاء الشيخ يلقيها سامحة مفتي غزة فضيلة الشيخ 
عبد الكريم الكحلوت فليتفضل مشكوًرا. 
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كلمة سامحة الشيخ/ عبد الكريم خليل الكحلوت ـ رمحه اهلل ـ

وآله  حممد  اهلل  رسول  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه ومن اهتدى هبداه. 

﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]احلرش: 10[.

كلمُة َحقٍّ يب أن أقوهلا: إنَّ وزارَة األوقاِف َسنَّْت ُسنًة َطيِّبًة بدأت هبذه الُسنَّة 
وهي ختليد رجاالت شعبنا الذين تركوا عىل تاريخ هذه األمة بصامت واضحة جليلة. 

َجيٌِّد، وَمنْهٌج َطيٌِّب، وُسنٌّة َكِريَمٌة، َجزاُهُم اهللُ عن بلِدنا وأهِله وعلامِئه وِخرَيتِِه 
ا، وبعد،،  َخرْيً

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،، 

يقول ربنا جل شأنه: ﴿ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئۆئ ۈئ ۈئ ﴾ ]القصص: 83[ هذا هو هدف الشيخ ـ يرمحه اهلل ـ إْذ كان من 
ِب الدنيا، وإن جاز لنا أن نتكلم عن الشيخ بام عرفناه منه،  ِب اآلخرِة ال من ُطالَّ ُطالَّ

وعرفناه من شخصه فقد عايشته زمنًا طوياًل عىل قرب، وصلة موصولة. 

عايشتهـ  رمحه اهللـ  يف املعهد ويف اجلامعة اإلسالمية وكثرًيا كثرًيا ما قضيت وإياه 
لياٍل متواصالت نكتب ما شاء اهلل لنا أن نكتبه. 

لقد متيز ـ رمحه اهلل ـ هذا ما علمته منه علم اليقني بأموٍر ثالثة: 

األمر األول: التواضع؛ كان التواضع من أخالقه من أَجلِّ أخالقه. 
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وهذه قصة الشاب الذي قابله رْضًبا؛ لكن ذلك الشاب كان عنيًفا أخذته العزة 
باإلثم فرضب الشيخ رْضًبا موجًعا حتى أسقط بعض أسنانه. 

وجاءين أهل ذلك الشاب وقالوا: بُِحْكم عالقتك بالشيخ سليم، وتأثريك عليه، 
وساَمِعِه منك اِْنِه هذه املشكلة. 

قلت هلم: نعم. الشيخ سليم يسمع مني، ويسمع ما أقول، ويتأثر بام أقول؛ إال 
أن هذه املسألة خَتَطَّت القيم واألعراف والعادات، يعني: فِْعَلتكم التي فعلتموها أشبه 
بفعلة بني إرسائيل يف أنبيائهم هكذا فعل بنو إرسائيل يف أنبيائهم ملا أمروهم باملعروف 

ونوهم عن املنكر فعلوا هبم هذه الِفْعَلة. 

ورجٌل يأمر باملعروف وينهى عن املنكر يتلقى هذا اجلزاء؟!! ما أظن أن يل يف 
هذه املسألة كلمة أجرؤ أن أقوهلا للشيخ ـ رمحه اهلل ـ. 

ن أساء إليه احتساًبا لوجه اهلل تعاىل.  ولكن الشيخ عفا عمَّ

إًذا الشيخ سليم ـ رمحه اهلل ـ كنت عايشته زمنًا طوياًل يف العمل، يف الدراسة؛ 
ْن أساَء إليه، حمِْسٌن مَلْن أساَء إلْيِه، ال ُيَقابُِل الَسيِّئة  فهو أٌخ كريٌم، وصديٌق محيٌم، َعُفوٌّ َعمَّ

بمثلها، ولكنه يعفو ويغفر، وتلك أخالق األنبياء. 

رحم اهلل الشيخ كان حريًصا عىل أمرين: عىل كثرة املساجد، وعىل كثرة طالب 
العلم، وكان سْهٌل عليه أن يلقى من املشقة ما ال يمكن أن يتحمله غريه، هانت عليه 
آمٌر  اٌف عند احلق،  إليه، ويتمناه. وقَّ ما يصبو  نفسه، وهانت عليه حاله؛ حتى حيقق 
باملعروف وناٍه عن املنكر، ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، وربام عادى أقرب الناس إليه يف 

اهلل، وربام صادق أبعد الناس عنه يف اهلل، فهو رجل ربَّاين، رجل من أهل العلم. 

نسأل اهلل له حسن اجلزاء، نسأل اهلل أن يرزقنا بأمثاله من أهل العلم املخلصني 
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الذين أخلصوا هلل، وأخلصوا يف سبيل اهلل، وجاهدوا يف سبيل اهلل. 

نسأل اهلل له رمحة واسعة، كام نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يمطر رضحيه بسحائب 
ُه املستعان، وصلِّ اللهم عىل حممد، وعىل آله وصحبه وسلم.  رمحته، ورضوانه. إنَّ

وسالم اهلل عليكم ورمحته وبركاته. 

سماحة مفتي غزة السابق الشيخ عبد الكريم الكحلوتـ  رمحه اهللـ  ُيْلِقي كلمته 

في حفل افتتاح قاعة الشيخ سليم شراب ـ رمحه اهلل ـ 
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مقدم احلفل: األستاذ/ مجال املغاري

احلفل الكريم: 

إنَّ شيَخنا اجلليل ـ رمحه اهلل ـ كان له فضل كبري بعد اهلل عز وجل عىل كثرٍي من 
ُرّواد العلم الرشعي، والدعاة، وأساتذة اجلامعات. 

ُُم َعىَل اهْلَُدى لَِمِن اْسـَتْهَدى َأِدالَُّء ما اْلَفْخـُر إالَّ أِلَْهـِل اْلِعْلِم إِنَّ
َواجْلَاِهُلـوَن أِلَْهِل اْلِعْلـِم َأْعَداُء وَقـْدُر ُكلِّ اْمـِرٍئ َما َكاَن حُيِْسـنُُه
اُس َمْوَتى وَأْهُل الِعْلِم أْحَياُء َفُفـْز بِِعْلـٍم َتِعـْش َحيًّــا بِـِه َأَبًدا النَـّ

ا اآلن فمع كلمة تالميذ الشيخ، وفضيلة الدكتور الشيخ/ حممد نجم األستاذ  أمَّ
بجامعة األزهر، وكلية الدعوة اإلسالمية فليتفضل مشكوًرا،، 
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كلمة الدكتور الشيخ/ حممد مصطفى نجم

احلمُد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل إمام الدعاة واألنبياء واملرسلني، 
الذي أوحى اهلل إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيًفا، وعىل آله وصحبه والتابعني، الذين 

عبدوا اهلل حتى أتاهم اليقني. 

أما بعد،، 

فيا أهيا احلضور الكرام كل باسمه ومكانه، ومكانته، ومنزلته، السالم عليكم 
ورمحة اهلل وبركاته.. 

يف هذه اللحظات نذكر شيخنا وُمرّبينا الشيخ/ سليم سامل رشاب ـ يرمحه اهلل   
تبارك وتعاىل ـ الذي كان صاحب رؤية عميقة، وصاحب فكرة يف الدعوة إىل اهلل عز 

وجل. 

كان شيُخنَا ـ رمحه اهلل ـ صاحَب فِْكرٍة، صاحَب دْعوٍة، صاحَب عِقيدٍة، ونحن 
نعلم أنَّ صاحَب الفكرِة إذا ماَت أو ُقتَِل فإن الفكرة ال متوت ولن متوت. وما أقوُله 

ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ تعاىل:  لقوله  ِمْصَداًقا 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک ﴾ ]آل عمران: 144[، كام يقول اهلل تبارك وتعاىل يف آيٍة ثانيٍة من سورِة آل 
َ فإن  عمران نفِسَها ُمَبيِّنًا لنا بأنَّ صاحَب الدعوِة أو الفكرِة، وبأنَّ القائَد إذا ُقتَِل أو ُتُويفِّ

الفكرة ال متوت وال هتزم. 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ﴿ تعاىل:  قال 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]آل عمران: 146[ فكان شيخنا ـ رمحه اهلل 
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تبارك وتعاىل رمحة واسعة ـ صاحَب رؤيٍة، كام أنه كان يرى بأنَّ اإلسالَم َيَسُع اجلميع، 
ٍد ُيَعدُّ مسلاًم، وأنَّ اإلسالم كالوطن يسع اجلميع، كام أنه كان يدعو إىل اهلل  وأنَّ ُكلَّ ُمَوحِّ
تبارك وتعاىل عىل بصرية مع نسيان ذاته ونكرانا، كان ينسى ذاته دائاًم، وكان يف دعوته 
لآلخرين ال يريد أن يسجل مواقف عليهم من حيث النرص أو عدم النرص، وإنَّام كان 
احلقُّ رائده، وكانت دعوة العامة عىل قاعدة قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعيل بن أيب طالب: »َلِئْن 

هَيِْدَي اهللُ بَِك َرُجاًل َواِحًدا َخرْيٌ َلَك ِمْن أْن َيُكوَن َلَك مُحُْر النََّعِم«))(. 

وملْ يكن قصده أن يصل إىل مكاٍن معني، أو أن ُيرى يف منزلة أو يف أي موقٍع من 
املواقع إال أن يكون داعية إىل اهلل عز وجل، إال أن يدعَو إىل اهلل تبارك وتعاىل. 

َس العقيدة  كام أنه يرمحه اهلل تبارك وتعاىل نال وحاز ثقة السعوديني يف أن ُيَدرِّ
اإلسالمية يف السعودية قبل أن يرجع إىل وطنه فلسطني داعية ومستمًرا يف دعوته إىل 
اهلل تبارك وتعاىل، كام أنه كان يمع طالبه ـ وأنا واحد من طالبه ـ كنا نلتقي كل يوم 
أربعاء يف حمافظة خان يونس يف مسجد الشهداء، ومل يكن له إال باب واحد يفتح عىل 
الناحية الغربية، أما اآلن فله بابان؛ باب رشقي، وباب غريب، كنا نلتقي كل يوم أربعاء، 
وننهل من علمه، كام كان خيصص لنا أساتيذ أفاضل ليعلمونا الفقه والتفسري واحلديث 
والقرآن والتجويد، وغري ذلك، ومن كان يريد أن يدرس الدراسات الرشعية كان ال 
بد له أن يمكث عاًما كاماًل عىل األقل حتى حيوز ثقة الشيخ، ومن أراد أن َيْدُرَس ِعْلاًم 
من العلوم الدنيوية كالطبِّ والصيدلة ونحومها كان ال بد أن يمكث بني يدي الشيخ، 

أخرجه الشيخان يف صحيحيهام، البخاري: كتاب اجلهاِد والسري، َباُب ُدَعاِء النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص النَّاَس   )((
ِة،... )ص565( رقم احلديث )2942(. وانظر األرقام )3009، 3701،  إىَل اإِلْساَلِم والنُُّبوَّ
4210(، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عيل ابن أيب طالب )ص980( 

رقم احلديث )2406/34(. من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
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إذا ما وثق من دينه وخلقه  وحتت عينه ورعايته مدة ال تقل عن أربع سنوات حتى 
أرسله ليدرس هذا العلم. 

كام أنه يرمحه اهلل تبارك وتعاىل إذا ما عاد الطلبة من الارج ـ ألنه كان يرسل 
الطالب والطالبات لتلقي العلم الرشعي وغريه ـ زارنا يف بيوتنا، كام أنه كان يدعونا 
مجيًعا إىل املسجد نفسه كي نعلم الطلبة الذين سيذهبون إىل اجلامعات ليدرسوا العلوم 
الرشعية، كام أنه كان يرسل الواحد منا الذي يسكن غزة يرسله إىل حمافظة رفح ليبحث 

عن مسجد ليخطب فيه اجلمعة. 

هذا كان دأبه وعادته ـ يرمحه اهلل تبارك وتعاىل ـ. 

كام أنه كان يرشد الواحد منا إىل كيفية الدعوة إىل اهلل عز وجل، كام كان يرافق 
الواحد منا يف رسائه ورضائه، يف منشطه ومكرهه. 

أذكر يف سنة 1984م يوم أن توفيت زوجيـ  يرمحها اهلل تبارك وتعاىلـ  بعد ثواٍن 
معدودات وجدته جالًسا إىل جانبي يف مركز رشطة غزة كيف جاء، متى جاء، َمْن َأْبَلَغُه 
ال أدري. بعد ثواٍن كان يلس إىل جواري، وكان يؤازرين، كام يؤازر اآلخرين، وكانت 

له نظرة ثاقبة فيمن يرسل من طلبة العلم. 

كام كان يرمحه اهلل تبارك وتعاىل يوصينا دائاًم بالدعوة إىل اهلل عز وجل، وكانت 
نََها البنه األكرب الذي يلس إىل يساري الشيخ/ مهام )الدعوَة،  وصيته األخرية التي َلقَّ

الدعوَة( وهو يلفظ أنفاسه األخرية ال يرتك الدعوة. 

يلقي  فكان  هذه كانت وصيته األوىل واألخرية؛ كانت األوىل عندما مارسها 
الدروس يف مستشفى نارص مع أن األطباء قد نصحوه بأن ال يلقي الدرس، وأن ال 
يؤم الناس، إال أنه كان يدرك معنى الدعوة، ويدرك مغزاها، ويعمل بمقتضاها، ويعلم 
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أن الدعوة إىل اهلل تعاىل هي أرشف وظيفة، وأهم مهمة وأعظمها، وبالتايل خيتار اهلل هلا 
صفوة خلقه من األنبياء واملرسلني. 

كام أنه كان يناقش من كان عنده انحراف فكري يناقشه عىل قاعدة قوله تعاىل: 
﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الكهف: 37[ وهو حياوره، وهو حياوره. 

وعىل قاعدة قوله تعاىل: ﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ ]سبأ: 
>]34

هذا كان جزًءا من دعوته إىل اهلل عز وجل، وجزًءا من الفكرة التي كان حيملها، 
كام أنه كان يذهب ليس إىل طالبه فحسب، بل إىل غري طالبه ليقوموا بمهمة الدعوة 
إىل اهلل عز وجل، وبوظيفة وبراتب مكفول بمشيئة اهلل تعاىل ليكتب عقًدا مع اإلفتاء 
السعودي ليعمل داعية إىل اهلل عز وجل، وليكون عيشه وراتبه مكفواًل بإذن اهلل دون 

أن ينظر إذا كان يتفق معه يف الرأي، أو كان ممن خيالفه الرأي. 

كام أنه يرمحه اهلل تبارك وتعاىل كان يوصينا دائاًم ـ كام تفضل اإلخوة ـ بأن نكون 
جريئني يف قول احلق، وأن يكون الواحد منا دائاًم داعية إىل اهلل عز وجل. 

ة( وردت يف القرآن الكريم كله عىل  وأقوهلا برصاحة، وليس جماملة إن كلمة )ُأمَّ
أربعة معاٍن: 

ة( بمعنى املجموعة من الناس: ـ وردت )ُأمَّ

قال تعاىل: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]آل عمران: 104[.

وقال تعاىل: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]آل عمران: 110[.

ـ كام وردت بمعنى املجموعة من السنني:
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كام يف قوله تعاىل: ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴾ 
]يوسف: 45[.

وقال تعاىل: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ ]هود: 8[.

ـ كام وردت كلمة )أمة( بمعنى امللة، أو الدين، أو النِّحلة. 

﴿ ی ی ی ی جئ ﴾ ]الزخرف: 22[.

الكريم؛ فقد وردت يف آخر سورة  القرآن  الرابع لكلمة )أمة( يف  املعنى  أما  ـ 
النحل وردت يف الفرد إذا قام بوظيفة األمة ﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ 

]النحل: 120[.

ما فهمنا معنى هذه اآلية إال عندما عارشنا شيخنا ـ يرمحه اهلل تبارك وتعاىل ـ، 
فاألمة يكون داعية، يكون قدوة، يكون إماًما، يكون داعية إىل اهلل تبارك وتعاىل عىل 

هدى وبصرية. 

يف النهاية نشكر اهلل تبارك وتعاىل أواًل، ثم نشكر وزارة األوقاف وعىل رأسها 
سامحة الشيخ د. يوسف مجعة سالمة ـ وزير األوقاف والشئون الدينية ـ عىل إتاحة 
الشيخ/ سليم رشاب، ومن باب  باسم طلبة شيخنا  نتكلم  أن  لنا عىل  الفرصة  هذه 
كَشْيخنَا  سِليُمنَا  يكوَن  أن  أسأُل  واهللَ  )سليم(،  باْسِم  األصغر  ابني  سميت  التفاؤل 
الشيخ سليم، ونسأل اهلل أن يتغمده بواسع رمحته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يعلنا 

خري خلف لري سلف. 

بارك اهلل فيكم، وشكر اهلل لكم حسن استامعكم، 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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د. محمد مصطفى نجم يلقي كلمة تالميذ الشيخ سليم شراب ـ رمحه اهلل ـ 
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مقدم احلفل: األستاذ/ مجال املغاري

أهيا احلفل الكريم: 

الِعْلَم  َيْقبُِض  ال  اهلل  »إِنَّ  مرفوًعا:  عمر  ابن  عن  الصحيحني  يف  جاء  كام  ا  حقًّ
ََذ  ُيْبِق َعاملًِا اختَّ َينَْتِزُعُه ِمَن الِعَباِد َوَلِكْن َيْقبُِض اْلِعْلَم بَِقْبِض اْلُعَلاَمِء َحتَّى إَِذا مَلْ  اْنتَِزاًعا 

ااًل َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا«))(.  النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ

وقال عليه الصالة والسالم: »إَِذا َماَت اْبُن آَدَم اْنَقَطَع َعَمُلُه إاِل ِمْن َثالٍث: ِمْن 
َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«))(.

الشيخ/ مهام سليم  ابنُه فضيلة  يلقيها  الفقيد  آل  كلمة  األخرية،  الكلمة  ومع 
رشاب مدير احلج والعمرة بوزارة األوقاف فليتفضل مشكوًرا. 

مداخلة للشيخ د. يوسف سلمة: 

قبل أن يبدأ الشيخ مهام احلديث أقول: بأن الشيخ/ حممد نجم وخالل حديثه 
نًا بشيخه اجلليل الشيخ/ سليم رشاب ـ رمحه  ذكر بأنه سمى ابنه األصغر )سليم( َتَيمُّ
ى ابنه  اهلل ـ، ولكن أخي الشيخ/ مهام أشار إيلَّ بأن الشيخ/ سليامن الرومي قد سمَّ

)سليم رشاب( اسًما مركًبا، وفاًء للشيخ ـ رمحه اهلل ـ. 

احلديث سبق ختريه ص 32.   )((
وَفاتِِه  بعَد  الثََّواِب  ِمَن  اإلنَساَن  َيْلَحُق  َما  َباُب  الوصية،  كتاب  صحيحه:  يف  مسلم  أخرجه   )((

)ص669( رقم احلديث )1631/14(. من حديِث أيب هريرة. 
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كلمة الشيخ/ مهام سليم رشاب 

مدير احلج والعمرة بوزارة األوقاف والشؤون الدينية

به،  ونؤمن  إليه،  ونتوب  ونستغفره،  ونستعينه،  تعاىل،  نحمده  هلل  احلمد  إن 
له، وأشهد أن حممًدا عبده  إله إال اهلل وحده ال رشيك  أن ال  ونتوكل عليه، وأشهد 

ورسوله. 

سامحة األخ د. يوسف مجعة سالمة وزير األوقاف والشؤون الدينية. 

املعهد  وعميد  غزة،  مفتي  الكحلوت  الكريم  عبد  الشيخ/  السامحة  صاحب 
الديني األزهر. 

األخ د. عبد اهلل أبو سمهدانة حمافظ املحافظة الوسطى. 

األخ املهندس معايل وزير النقل واملواصالت. 

اإلخوة رؤساء البلديات. 

السادة أصحاب الفضيلة

اإلخوة العلامء 

اإلخوة الضيوف الكرام كل باسمه وموقعه: 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

قال تعاىل: ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]األحزاب: 23[.

وقال تعاىل: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ﴾ ]فاطر: 28[.
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وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْوُت َقبِيَلٍة َأْيرَسُ ِمْن َمْوِت َعامِلٍ())(. 

وقال الشاعر: 

وا َذَكُروا َمْن َكاَن َيْأَلُفُهْم يِف امَلنِْزِل الَِشِنإِنَّ الِكـَراَم إَذا َما أْيـرَسُ

إنه ملن دواعي رسوري وسعاديت يف هذه الساعة املباركة، ويف هذا اليوم املبارك، 
ل به سامحة األخ الشيخ د. يوسف  ويف هذه املناسبة الكريمة واحلبيبة إىل قلبي فيام َتَفضَّ
سالمة مشكوًرا بتتويج اسم والدي الشيخ/ سليم رشاب ـ عليه رمحة اهلل ورضوانه ـ 
عىل قاعة املحارضات العلمية والرشعية يف أكرب رصح علميٍّ شيَّدتُه وزارة األوقاف 
ِمْشَعاًل ِمْن مشاعل العلم والنور والعقيدة، والدعوة  والشئون الدينية، والذي ُيعترب 
البلح، والتي تعترب واحدة من باكورة  إىل اهلل، أال وهو كلية الدعوة اإلسالمية بدير 
اسمه  يرفع  أن  اهلل عز وجل  َر  َقدَّ والتي  يوُسف سالمة،  د.  الشيخ  إنجازات سامحة 
عىل ما كان يسعى إليه والدي ـ رمحه اهلل تعاىل ـ يف أن يكون للكليات الرشعية جامعة 

خاصة لكليات الرشيعة، والدعوة، وأصول الدين، واحلديث، والقرآن الكريم. 

التهاين  وأصدق  بأحرِّ  أتقدم  أن  إال  الكريمة  املناسبة  هذه  يف  يسعني  وال 
والتربيكات لسامحة األخ الشيخ د. يوسف مجعة سالمة حلصوله عىل شهادة الدكتوراه 
مع مرتبة الرشف األوىل، نسأل اهلل أن يوفقه ملا فيه خري هذه األمة، وأن ينفع به اإلسالم 

واملسلمني. 

العلم  فضل  باب  ذلك،  وثواب  األعامل  فضائل  يف  الرتغيب  كتابه  يف  شاهني  ابن  أخرجه   )((
وفضل من طلبه وفضل من تعلمه )73/1( رقم احلديث )215(، والبيهقي يف شعب اإليامن 
)543/3( يف فضل العلم ورشف مقداره، رقم احلديث )1567(. من حديث أيب الدرداء. 
الرتغيب  وضعيف   ،)394/10( واملوضوعة  الضعيفة  السلسلة  يف  األلباين  الشيخ  وقال   

ا.  والرتهيب )18/1(: ضعيف جدًّ
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اإلخوة الكرام: 

ِساَمِت  فلقد كان من  النَّاَس())(  َيْشُكُر  اَل  َمْن  اهلل  َيْشُكُر  )اَل  بقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  عماًل 
إليها والدي،  أمنية كان يدعو  الرجل لتحقيق  َق اهلل تعاىل هذا  َوفَّ ُجْهده املشكور أن 
ويسعى لتحقيقها؛ فَها ُهم الدعاة الرشعيون العاملون يوبون بيوت اهلل يف حمافظات 
الوطن بلباس العلامء األزهري، وكم كان يتمنى هذا ـ عليه رمحة اهلل ـ، وكم سعى إليه 

جاهًدا بكل جهٍد باركه اهلل تعاىل. 

وأذكر يف هذه اللحظة كلمة قاهلا والديـ  عليه رمحة اهللـ  لسامحة الشيخ/ حممد 
عواد ـ رمحه اهلل ـ إْذ قال له: )نريد أن نوظف جمموعة من العلامء األزهريني الريني 
الُقَضاِة معدوٌد  الذين يلبسون اللباس األزهري يف حماكم فلسطني، وذلك ألنَّ عدَد 
ر وكنتم يف إحدى  عىل األصابع آنذاك، فرضب له مثاًل، وقال له: )لو أن اهلل تعاىل قدَّ
املناسبات، وذهبتم يف سيارة واحدة، وجاء قدر اهلل تبارك وتعاىل وُمتُّم يف حادث طرق 
َء هؤالء  ، وأن هُتَيِّ َ ـ ال سمح اهلل ـ من سينوب بعدكم؟ فعليك أن ُتَوظَِّف، وأن ُتَعنيِّ

ليكونوا خلًفا لكم(. 

َقت اليوم.  قَّ هذه بعض أمنياته وطموحاته التي بفضل اهلل سبحانه وتعاىل حَتَ

تعاىل  اهلل  بيوت  يف  والعاملني  والدعاة  للعلامء،  املادية  األوضاع  حتسني  كذلك 
الذي أصدر  ـ  اهلل  ـ عليه رمحة  يارس عرفات  الراحل  الرئيس  إىل  بتنسيب من سامحته 
ا؛ حيث أصبح اليوم لكل مسجٍد خطيٌب،  ا ومعنويًّ قراره احلكيم بتكريم أهل العلم ماديًّ
َر  وإماٌم، ومؤذٌن، وآذٌن، وأمنُي مكتبٍة، ومركٌز لتحفيِظ القرآن الكريمـ  وهلل احلمدـ  مما َوفَّ

أخرجه أبو داود: كتاب األدب، باب يف شكر املعروف )255/4( رقم احلديث )4811(،   )((
رقم   )339/4( إليك  أحسن  ملن  الشكر  يف  جاء  ما  باب  والصلة،  الرب  أبواب  والرتمذي: 

احلديث )1954(. من حديث أيب هريرة. وقال الرتمذي: حسن صحيح. 
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لقمَة العيِش الرشيفة ألكثر من ألف أرسة تقريًبا بعد أن كان عدد املستفيدين من دائرة 
األوقاف قبل جميء السلطة ُيَعدُّ عىل األصابع، ومكافآهتم ال تفوق مئة شيقل تقريًبا))(. 

لقد كان لسامحته ـ جزاه اهلل خرًيا ـ بصامت واضحة يف معظم مساجد فلسطني 
َجْت عدًدا كبرًيا من احلفظة  التي أصبح فيها مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، والتي َخرَّ
اإلسالمية  الدول  بني  اسمها  لفلسطني  أصبح  حيث  تعاىل؛  اهلل  لكتاب  واحلافظات 
والعربية بفوز العديد من أبنائها يف املراتب األوىل يف مسابقات حفظ القرآن الكريم 

الدولية والتي تعقد يف كل عام. 

بوالدي  تربطه  كانت  يوسف سالمة  د.  الشيخ  فإنَّ سامحَة  ذكره  اجلدير  ومن 
عليه رمحة اهللـ  عالقات أرسية متميزة منذ أكثر من ثالثني عاًما؛ حيث كان من املقربني  ـ  
إليه، يتبادلون الزيارات فيام بينهم، وكان يصطحبه دائاًم معه يف كثرٍي من املناسبات التي 
وتزكية  املساجد،  وبناء  البني،  ذات  وإصالح  تعاىل،  اهلل  إىل  الدعوة  يف  هبا  يقوم  كان 
السعودية،  العربية  اململكة  جامعات  من  دراسية  منح  عىل  للحصول  العلم  طالب 
العربية، والفقه،  اللغة  قواعد  بتدريسهم  العربية، ودولة قطر، وتأهيلهم  واإلمارات 

والقرآن الكريم. 

كام ال أنسى وقوفه بجانبه يف نرصة احلق يف العديد من املواقف التي تعرض هلا 
والديـ  عليه رمحة اهلل تعاىلـ  من اإليذاء بالرضب، والطرد، والشتم يف بيوت اهلل تعاىل، 
وعقد يف سبيل ذلك جمالس للصلح وتقريب وجهات النظر، وكذلك وقوفه بجانب 
والدي يف قضية فصله من العمل يف اجلامعة اإلسالمية بغزة؛ حيث كان سامحته من 
مقر مجعية حتفيظ  اجتمعت يف  التي  هيئة علامء قطاع غزة  املنتخبة من  اللجنة  ضمن 
القرآن الكريم برئاسة سامحة الشيخ/ حممد عواد ـ عليه رمحة اهلل تعاىل ـ والتي كلفت 

الشيقل: نوٌع من أنواع العملة امُلتداولة فلسطينيًّا، ومئة شيقل ُتعادل عرشون ديناًرا أردنيًّا تقريًبا.   )((
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بمتابعة املوضوع مع املسؤولني يف اجلامعة إلعادته للعمل ومن معه. 

االحتفال  يف  1416هـ  عام  له  تكريمه  ـ  اهلل  رمحة  عليه  ـ  لوالِدي  َوَفاِئِه  وِمْن 
السنوي الذي تقيمه وزارة األوقاف يف شهر رمضان املبارك من كل عام تكرياًم للعلامء، 

وحفظة القرآن الكريم. 

وكان اللقاء األخري معه يف وداعه له إىل الدار اآلخرة يوم وفاته، يوم أن انتقل 
إىل جوار ربه؛ حيث قام سامحته ـ جزاه اهلل خرًيا ـ برتتيب مراسم التشييع، والتأبني يف 
ا روحانيًّا واختار املتحدثني يف التأبني بحكمة وِحنْكٍة؛  املقربة، والتي أضفى عليها جوًّ
ـ،  ـ رمحه اهلل  العاملني، وبيان مناقب والدي  العلامء  التأبني بني مكانة  حيث مجع يف 

وكذلك بيان احلكم الرشعي يف التأبني. 

اإلخوة الكرام: 

عماًل بقوله تعاىل: ﴿ ىئ ىئ ی ی﴾ ]البقرة: 237[ مل تنته العالقة بوفاة 
والدنا، بل امتدت جذورها آلل بيته حيث كان له الفضل بعد اهلل يف ترشيحي لسيادة 
الرئيس، وصدور قرار من سيادة الرئيس الراحل يارس عرفات ـ عليه رمحة اهلل تعاىل ـ 

بتعييني مديًرا لدائرة احلج والعمرة يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية. 

وها هو اليوم ويف أسمى صور الوفاء يعلن تكريمه لوالدنا بتخليد اسمه عىل 
يستغرب«.  ال  معدنه  ِمْن  الشَء  »إنَّ  أقول:  أن  إال  يسعني  فال  العظيم  الرصح  هذا 

فجزاك اهلل عنَّا وعن املسلمني خري اجلزاء. 

أهيا اإلخوة الكرام: 

ال أريد أن أطيل عليكم؛ فإين أعلم علم اليقني بأنكم كنتم من املقربني إىل والدي 
ـ عليه رمحة اهلل تعاىل ـ وتعرفونه من قرب، وُتِكنُّوَن له كل حب ومودة، فال أريد أن 
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أذكر مناقب الوالد؛ فقد اخترصهتا بالكتيب املوجود بني أيديكم، وأقوم بتجهيز كتاب 
عن سريته، وأعامله حيوي كل ما نرشه من بيانات ونشاطات. 

اسمحوا يل أهيا اإلخوة الكرام من باب الذكرى والنصيحة أن أذكر نفيس أواًل، 
تعاىل:  قوله  بدليل  تعاىل  هلل  العمل  يف  اإلخالص  بوجوب  والدعاة  العلامء  واإلخوة 
الرشك  أمور  عن  مبتعدين   ]5 ]البينة:   ﴾ ں ں ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ﴿
ِرياٍء ونفاٍق، وُعْجٍب، وُغروٍر، وُسْمَعٍة، وكذلك عن الغيبة، والنميمة، واحلسد  ِمْن 
املنترشة عند البعض؛ فأنتم ورثة األنبياء، وأنتم القدوة التي هُيتدى هبا، وأنتم قادة هذه 

األمة عىل هذه األرض املباركة، أرض الرباط إىل يوم القيامة. 

وعلينا أن نبتعد عن الوهن، وعلينا أن نحب إلخواننا ما نحب ألنفسنا، هذه 
الكرام، والتي كانت بعًضا من ُكل سبًبا يف نجاح  هي تعاليم اهلل ورسوله، وصحبه 

دعوته، ووصوهلا إىل قلوب املسلمني، وحبهم له. 

وأخرًيا أهيا األحبة: 

ُرُكم بتاريخ وفاة والدنا التي توافق شهر مجادى اآلخرة املقبل إن شاء اهلل،  ُأَذكِّ
ٍم يف القلِب تويف  حيث تويف ـ رمحه اهلل ـ إثر مرٍض مل يمهله طوياًل؛ إْذ ُأِصيَب بتضخُّ
عىل إثره، نتيجة احتسائه ُسامًّ عىل يد أحد اجلبناء والونة ـ أعوان الصهاينة ـ بحسب 
الذين كانوا يعاجلونه يف مستشفى املجدل؛ حيث سألني رئيس قسم  تقارير األطباء 
القلب، وبحضور جمموعة من األطباء اليهود قائاًل يل: ما هي أنواع وأسامء املرشوبات 

واملسكرات واملخدرات التي كان يتعاطاها. 

فقلت له: ماذا تقول؟!! إنَّ والدي عاملٌ، وشْيٌخ إسالميٌّ جليل. 

فأجاب قائاًل: إنَّ مجيع أحشائه من قلب وكبد وكىل وطحال كلها ذائبة متاًما، 
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ومتهتكة، ونظروا إىل بعضهم، فقال أحدهم لزمالئه من األطباء: إًذا هذه آثار ُسم؛ 
حيث كان يقف معي أحد اإلخوة ييد العربية، فحسبنا اهلل ونعم الوكيل عىل الائنني، 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون. 

وختاًما: باألصالة عن نفيس وبالنيابة عن عمدة عائلة رشاب، وعن مجيع أفراد 
عائلة رشاب أكرر شكري وعرفاين لسامحة األخ الشيخ د. يوسف سالمة عىل هذا 
أرض  يف  وإخوانكم  أهلكم  لدمة  وذخًرا  عوًنا  أن حيفظكم  تعاىل  وأسأله  التكريم، 
بذلوا  الذين  الوزارة  العامة يف  العالقات  دائرة  الزمالء يف  الرباط، كام نشكر اإلخوة 
جهًدا يف جتهيز هذا احلفل كام وأشكر مجيع َمْن شاركنا باحلضور هلذا احلفل الكريم، 

وبارك اهلل فيكم، وجزاكم اهلل خرًيا 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،، 

فضيلة الشيخ/ همام بن سليم شراب يلقي كلمته في حفل افتتاح قاعة بوزارة 

ة تحمل اسم والده؛ الشيخ سليم شراب ـ رمحه اهلل ـ  األوقاف والشؤون الدينيَّ
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مقدم احلفل: األستاذ/ مجال املغاري

أهيا احلفل الكريم: 

إنَّ هذا التكريم لفضيلة الشيخ/ سليم سامل رشاب هو امتداد لتكريم العلامء يف 
االحتفال السنوي الذي تقيمه وزارة األوقاف والشؤون الدينية تكرياًم للعلامء؛ حيث 

ر ـ رمحه اهلل ـ يكرم العلامء وحيرتمهم.  كان الرئيس/ أبو عامَّ

لتكريم  القطاع  هذا  أنحاء  شتَّى  ِمْن  أنتم  حرضتم  فقد  العلامء  لذكرى  ووفاًء 
العلامء والدعاة. 

اجلامعة  منها  العظيمة  بالعلامء، وفيها اجلامعات  ملئية  اليوم  واحلمد هلل بالدنا 
اإلسالمية رصًحا شاخمًا، وها هي جامعة األزهر منارة علم، وجامعة األقىص جامعة 

عريقة، كام توجد واحلمد هلل كليات متعددة، واحلمُد هلل رب العاملني. 

أهيا احلفل الكريم: 

العلامُء ُهْم قادة األمة، ومصدُر عزهتا وكرامتها؛ لذلك نحن ُنِجلُّهم، ونحرتمهم، 
ٍة ال تقدر علامءها، هذا هو ديننا، ديُن املحبة  ُرُهم أحياًء وأمواًتا، وال خري يف أمَّ وُنَقدِّ

ة والوفاء، والعرفان باجلميل والصفاء. كام قال تعاىل: ﴿ پ پ  واإلخاء، دين املودَّ
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٹ ٹ ﴾ ]احلرش: 10[ 

ويف اخلتام: 

اللفتة  هذه  ـ  األوقاف  وزير  ـ  سالمة  مجعة  يوسف  د.  الشيخ  لسامحة  نشكر 
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الكريمة بتكريمه العلامء، وتتويج اسم املرحوم الشيخ/ سليم رشاب عىل هذه القاعة 
يف هذا الرصح األكاديمي. 

ويأبى ابن الفقيد الشيخ/ مهام إال أن يقدم الدرع لسامحة وزير األوقاف. 

كام نشكر لكم حضوركم مجيًعا، تعبرًيا منكم عن حبكم للعلم والعلامء. 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،، 

* * *
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َساِت الرْشِعيَِّة َتْكِريُم امُلَؤسَّ

الذين  الُعلامِء  وأبرِز  َعاِة،  الدُّ أشهِر  ِمْن  ـ  اهلل  رمحه  ـ  رشاب  سليم  الشيُخ  ُيعدُّ 
أنجبتهم غزة، وافتخرت هبم. 

َسات الرْسِميَّة واألْهليَّة لتكريِم الشيِخ، وإبراِز  ويف إطاِر اجلهوِد التي بَذَلْتَها املؤسَّ
ة قامت جلنة التحكيم الرشعية بمحافظة رفح يف عام 2006م  جهوده العلميَِّة والدعويَّ

بتنظيم احتفال تكريمي تقديًرا جلهود الشيخ يف الدعوة إىل اهلل، ونرش العلم الرشعي. 

واشتمل االحتفال عىل العديد من الكلامت التي بيَّنت مناقب الشيخ ومآثره، 
وقد ُقْمنا بتضمني هذا الكتاب بْعًضا من تلك الكلامت؛ ألمهيتها. 

، ولكن يؤخذ  كام قامت اللجنة بإعداد ُكَتيٍِّب َتْرمَجَْت فيه سرية الشيخـ  رمحه اهللـ 
عىل هذا الكتاب ما ُأِخذ عىل سابقه، وهو عدم شمولية الكتاب، وعدم تغطيته جلوانب 

اب ـ رمحه اهلل ـ.  كثرية من حياة الشيخ سليم رُشَّ

وجديٌر بالذكر أنَّ مجعية دار الكتاب والسنة قامت بإعداد نبذة عن حياة الشيخ 
السادس  العدد  يف  السنة،  أهل  رسائل  جملة  يف  ونرشهتا  ـ  اهلل  رمحه  ـ  رشاب  سليم 

والعرشين، الصادر يف شهر ربيع اآلخر عام 1416هـ. 

* * *
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قائمة املصادر واملراجع 

أواًل: الُقرآن الكريم.

ثانًيا: كتب السنة :

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل: حممد نارص الدين األلباين )1420هـ(، املكتب  1ـ 
اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية 1405هـ.

2ـ الرتغيب يف فضائل األعامل: عمر بن أمحد »ابن شاهني« )385هـ(، حتقيق حممد حسن إسامعيل، 
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 1414هـ.

3ـ اجلامع الصغري: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )911هـ(، دار الفكر.

العيل حامد،  الدكتور عبد  البيهقي )458هـ(، حتقيق  اجلامع لشعب اإليامن: أمحد بن احلسني  4ـ 
إدارة الشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف بقطر، 1429هـ.

5ـ السلسلة الصحيحة: حممد نارص الدين األلباين )1420هـ(، مكتبة املعارف بالرياض 1415هـ.

6ـ السلسلة الضعيفة: حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل 1412هـ.

7ـ السنن الكربى: أمحد بن احلسني البيهقي )458هـ(، دائرة املعارف العثامنية، اهلند، الطبعة األوىل 
1344هـ.

8ـ  املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني: حممد بن حبان البستي )354هـ(، حتقيق محدي 
عبد املجيد السلفي، دار الصميعي، الطبعة األوىل 1420هـ .

9ـ املستدرك عىل الصحيحني: حممد بن عبد اهلل »احلاكم النيسابوري« )405هـ(، تعليق مصطفى 
عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 1411هـ.
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العلوم  )292هـ(، حتقيق عادل سعد، مكتبة  البزار  بن عمرو  أمحد  الزخار(:  )البحر  املسند  10ـ 
واحلكم، املدينة املنورة، 1427هـ. 

11ـ املسند: أبو داود الطَّياليّس، ُسَليامن بن داود )204هـ(، حتقيق حممد عبد املحسن الرتكي، دار 
هجر، القاهرة، الطبعة األوىل 1419هـ.

املأمون، دمشق،  دار  أسد،  ُحَسني  )307هـ(، حتقيق  املوصيل  بن عيل  أمحد  يعىل  أبو  املسند:  12ـ 
الطبعة الثانية 1410هـ.

املعجم األوسط: سليامن بن أمحد الطرباين )360هـ(، حتقيق طارق عوض اهلل وزميله، دار  13ـ 
احلرمني، القاهرة 1415هـ.

املكتب  أمرير،  شكور  حممد  حتقيق  )360هـ(،  الطرباين  أمحد  بن  سليامن  الصغري:  املعجم  14ـ 
اإلسالمي، دار عامر، عاّمن، الطبعة األوىل 1405هـ.

العربية  الدار  السلفي،  محدي  حتقيق  )360هـ(،  الطرباين  أمحد  بن  سليامن  الكبري:  املعجم  15ـ 
للطباعة، الطبعة األوىل 1398هـ.

بن  الرحيم  عبد  األخبار:  من  اإلحياء  يف  ما  ختريج  يف  األسفار  يف  األسفار  محل  عن  املغني  16ـ 
احلسني العراقي )806هـ(، بعناية أرشف عبد املقصود، مكتبة طربية، الرياض، الطبعة األوىل 

1415هـ.

أيب  حتقيق  )463هـ(،  الُقرطبي  الرب  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  وفضله:  الِعلم  بيان  جامع  17ـ 
األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل 1414هـ.

18ـ سنن ابن ماجه: حمّمد بن يزيد القزويني )275هـ(، حتقيق الدكتور بشار معروف، دار اجليل، 
بريوت، الطبعة األوىل 1418هـ.

عبد  ين  الدِّ حميي  حمّمد  تعليق  )275هـ(،  السجستاين  األشعث  بن  سليامن  داود:  أيب  سنن  19ـ 
احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت. 

20ـ سنن الرتمذي: حممد بن عيسى الرتمذي )279هـ(، حتقيق أمحد شاكر وآخرون، نرش مصطفى 
احللبي، الطبعة الثانية 1398هـ. 



ــــــــــــــــــــــــــــ  355 املبحث الثالث: تكريم املؤسسات الرسمية والدعوية للشيخ سليم رشاب 

مكتب  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  ترقيم  )303هـــ(،  النسائي  شعيب  بن  أمحد  النسائي:  سنن  21ـ 
املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية 1406هـ. 

مؤسسة  األرَنُؤوط،  ُشَعيب  حتقيق  )354هـ(،  التميمي  حبان  بن  حمّمد  حبان:  ابن  صحيح  22ـ 
سالة، بريوت، الطبعة الثانية 1414هـ.  الرِّ

23ـ صحيح البخاري: حممد بن إسامعيل البخاري )256هـ(، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت 
األفكار الدولية، الرياض، 1429هـ.

صحيح ُمسلم: مسلم بن احلجاج النيسابوري )261هـ(، بعناية أبو صهيب الكرمي، بيت  24ـ 
األفكار الدولية، الرياض، 1419هـ.

25ـ فتح الباري: أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )852 هـ(، دار املعرفة، بريوت.

26ـ فيض القدير رشح اجلامع الصغري: حممد عبد الرؤوف املناوي )1031هـ(، ضبط أمحد عبد 
السالم، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 1415هـ.

27ـ جممع الزوائد: عيل بن أيب بكر اهليثمي )807هـ(، دار الفكر، بريوت، 1412هـ.

األرناؤوط،  بإرشاف شعيب  )241هـ(، حتقيق  بن حنبل  بن حممد  اإلمام أمحد: أمحد  مسند  28ـ 
مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 1421هـ. 

29ـ مسند احلميدي: عبد اهلل بن الزبري احلميدي )291هـ(، حتقيق حسني أسد، دار السقا، دمشق، 
الطبعة األوىل 1996م.

ثالًثا: البيانات الصادرة عن الشيخ ـ رمحه اهلل ـ:

1ـ إِْخَراُج اجلَاِمَعِة اإِلْساَلِميَِّة بَِغّزَة َعْن َمسرَيهِتا اإلسالمّيِة يف بِدايِة عاِمها الّرابِع.

ُل: َهْدُم أركاِن اإلْسالِم يف اجلاِمعة، وَدْعُم وَترسيُخ الثَّقافِة األُوُروبّية هبا.  2ـ البَياُن األوَّ

3ـ البياُن الثَّايِن: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾.

ْل َكْيَف َيِكيُدوَن لإلْسالِم؟! 4ـ الَبَياُن الثَّالُِث: َتَأمَّ

تِنَا َوَجاِمَعتِنَا؟  لُِّل امُلوبَِقات، َماَذا ُيَبيُِّتوَن أِلُمَّ ابُِع: امَلَصالُِح ُتبِيُح امُلنَْكَرات، َواملنَافُِع حُتَ 5ـ البَياُن الرَّ
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ا عىل بيان جملس طالب اجلامعة اإلسالمية. 6ـ بياٌن ِمْن فضيلة الشيخ سليم رشاب ردًّ

7ـ خمالفُة نظاِم الساعاِت املعتمدِة لنظاِم أسلوِب الدراسِة اإلسالميِة.

رابًعا: الوثائق والتسجيلت والصحف:

1ـ حوار مع الشيخ حممد حسن شمعه ـ رمحه اهلل ـ.

2ـ رشيط فيديو: حفل تكريم الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ، الذي أقامته جلنة التحكيم الرشعية 
برفح عام 2006م.

3ـ رشيط كاسيت: وقائع تأبني الشيخ سليم رشاب ـ رمحه اهلل ـ عام 1986 م، وهو موجود بحيازة 
حممد اليف. 

4ـ صحيفة الفتح، القاهرة: العدد 32 السنة األوىل، 1927/1/20م، والعدد 117 السنة الثانية 
1928/10/11م.

5ـ خمطوط: حول تأييد الثورة اإليرانية، وهو موجودة بحيازة حممد اليف.

خامًسا: اللقاءات واملقابلت:

وخطيب  سابًقا،  يونس  خان  بمحافظة  العمل  مكتب  )مدير  ا  الفرَّ بشري  إبراهيم  مع  مقابلة  1ـ 
وواعظ(، أجراها معه الباحث: طه أبو طه، بتاريخ 11 صفر 1436هـ، يف مدينة خان يونس.

الفلسطيني  البرلمان  في  ونائب  األسبق  المحامين  )نقيب  ا  السقَّ محمد  إبراهيم  مع  مقابلة  2ـ 
1961-1967م(، أجراها معه الباحث: طه أبو طه، بتاريخ 11 صفر 1436هـ، بمكتبه يف 

مدينة خان يونس.

3ـ مقابلٌة مع أمحد عبد الرازق )رفيق الشيخ، ومدير عام الوعظ واإلرشاد بوزارة األوقاف سابًقا(، 
أجراها الباحث: حممد الناجي بتاريخ 23ذي احلجة 1434هـ، يف منزله بمدينة غزة. 

حممد  الباحث:  أجراها  بفلسطني(،  األزهرية  املعاهد  )عميد  بلبل  محدان  إسامعيل  مع  مقابلٌة  4ـ 
الناجي بمشاركة سليامن الرومي، بتاريخ 2ربيع األول 1434هـ، يف مكتبه بمدينة غزة. 
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املعارصة  واملذاهب  العقيدة  بقسم  واألستاذ  الشيخ،  )تلميذ  السمريي  زايد  جابر  مع  مقابلٌة  5ـ 
باجلامعة اإلسالميةـ  غزة( أجراها معه الباحث: حممد الناجي، بتاريخ 23 ذي احلجة 1434هـ 

بمكتبه يف اجلامعة.

القدس  بجامعتي  املساعد  اإلسالمية  والثقافة  الدعوة  )أستاذ  وايف  شعبان  مجعة  مع  مقابلٌة  6ـ 
املفتوحة، واألمة( أجراها معه الباحثان: حممد الناجي، طه أبو طه بتاريخ 3 يونيو 2014م، يف 

منزله بمحافظة خان يونس.

7ـ مقابلٌة مع حسن إسامعيل اللحام )أحد تالميذ الشيخ، ومفتي حمافظة غزة( أجراها الباحثان: 
حممد الناجي، طه أبو طه، بتاريخ 4 ذي احلجة 1434هـ، يف منزله بمدينة دير البلح.

8 ـ مقابلٌة مع حسن غانم أبو شقرة )رئيس مجعية الوالء الريية( أجراها الباحثان: حممد الناجي، 
طه أبو طه، بتاريخ 1 شعبان1434ه، يف منزله بمحافظة خان يونس.

9ـ مقابلة مع رمضان سامل الشاعر )أستاٌذ بمعهد األزهر الديني بغزة سابًقا( أجراها معه الباحثان: 
حممد الناجي، طه أبو طه، بتاريخ 14 صفر 1436هـ، يف منزله بغزة.

10ـ مقابلٌة مع سامي حممد أبو عرجة )أحد تالمذة الشيخ، وأستاذ الفقه املقارن املشارك بجامعة 
األزهر بغزة(، أجراها الباحث: حممد الناجي، بتاريخ 18 ذي احلجة 1434هـ، يف مقر املجلس 

األعىل لإلفتاء بمدينة غزة. 

وأحد  سابق،  عربية  لغة  ومدرس  وواعظ،  )خطيب  يونس  اخلالق  عبد  عايش  مع  مقابلة  11ـ 
رجاالت اإلصالح وخمتار عائلة يونس وأهايل بربرة يف رفح(، أجراها الباحث: طه أبو طه، 

بتاريخ 10 صفر 1436هـ، يف منزله بمدينة رفح. 

12ـ مقابلٌة مع عبد القادر عبد الرازق )إمام مسجد العودة، وخطيب وواعظ، ومدرس تربية دينية 
سابق، وخمتار قرية زرنوقة، وعضو جلنة اإلصالح وشؤون العشائر(، أجراها الباحث طه أبو 

طه بتاريخ 10صفر 1436هـ، يف منزله بمدينة رفح.

13ـ مقابلة مع عبد الكريم سليم الضاش ـ رمحه اهلل ـ، أجراها معه الباحثان: حممد الناجي، طه أبو 
طه، بتاريخ 11 صفر 1436هـ، بمنزله بمدينة غزة.
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14ـ مقابلٌة مع عبد الكريم خليل الكحلوتـ  رمحه اهللـ  )مفتي حمافظة غزة السابق، وزميل الشيخ( 
2 ربيع األول  بتاريخ  الرومي،  الشيخ سليامن  الناجي بمشاركة  الباحث: حممد  أجراها معه 
1434هـ يف مقر دار اإلفتاء بمدينة غزة. وقد وافته املنية مساء االثنني 24 ربيع اآلخر1435هـ.

ورفيق  والسنة،  الكتاب  دار  مجعية  إدارة  جملس  )رئيس  املرصي  سليامن  اهلل  عبد  مع  مقابلٌة  15ـ 
الشيخ( أجراها معه الباحث: حممد الناجي بمشاركة الشيخ سليامن الرومي، بتاريخ 23 صفر 

1434هـ، بمقر مجعية دار الكتاب والسنة بمحافظة خان يونس.

16ـ مقابلٌة مع عودة أبو العجني )أحد املخاتري والوجهاء، ورفيق الشيخ(، أجراها معه الباحثان: 
حممد الناجي، طه أبو طه بتاريخ 2013/10/12 يف ديوانيته باملحافظة الوسطى.

17ـ مقابلة مع فؤاد حممد هنية )رجل أعامل وعضو جملس إدارة غرفة جتارة وصناعة حمافظة غزة( 
1436هـ، يف مقر عمله  15 صفر  بتاريخ  أبو طه،  الناجي، طه  الباحثان: حممد  أجراها معه 

بغزة.

معه  أجراها  ـ غزة(،  باجلامعة اإلسالمية  املساعد  الفقه  عليان شبري)أستاذ  لطفي  مع  مقابلٌة  18ـ 
الباحثان: حممد الناجي، طه أبو طه، بتاريخ 201/11/6م، يف منزله بمحافظة خان يونس.

19ـ مقابلٌة مع جمدي املرصي )رفيق الشيخ( أجراها معه الباحث: حممد الناجي بمشاركة الشيخ 
سليامن الرومي، بتاريخ10 صفر 1434هـ، يف مدينة خان يونس.

20ـ مقابلٌة مع حممد أبو جامع، أجراها معه الباحث: حممد الناجي بمشاركة الشيخ سليامن الرومي، 
بتاريخ 24 صفر 1434هـ، بمنزله بمحافظة خان يونس.

21ـ مقابلٌة مع نافذ حسني محاد )تلميذ الشيخ، وأستاذ احلديث الرشيف وعلومه باجلامعة اإلسالمية 
1434هـ ، يف  6 ذي احلجة  الباحثان: حممد الناجي، طه أبو طه، بتاريخ  بغزة( أجراها معه 

منزله بمدينة غزة.

معه  أجراها  الشيخ(  وتلميذ  النفسية،  الصحة  )أستاذ  مصطفى  أبو  عودة  نظمي  مع  مقابلٌة  22ـ 
بجامعة  مكتبه  يف  1435هـ  األوىل  مجادى   29 بتاريخ  طه  أبو  طه  الناجي،  حممد  الباحثان: 

األقىص بخان يونس.



ــــــــــــــــــــــــــــ  359 املبحث الثالث: تكريم املؤسسات الرسمية والدعوية للشيخ سليم رشاب 

23ـ مقابلة مع مهام سليم رشاب )نجل الشيخ املرتجم له( أجراها معه معّدو الكتاب.

24ـ مقابلٌة مع يوسف مجعة سلمة )وزير األوقاف والشئون الدينية األسبق( أجراها معه الباحثان: 
حممد الناجي، طه أبو طه، بتاريخ: 16 ذي احلجة 1434هـ، يف منزله بمعسكر املغازي.

سادًسا: املكاتبات:

بالل  الباحث:  معه  أجراها  يونس(  خان  حمافظة  يف  الدعاة  )أحد  النربيص  حسام  مع  مكاتبٌة  1ـ 
عابدين.

2ـ مكاتبٌة مع زكريا إبراهيم الزمييل )أستاذ التفسري وعلوم القرآن، وأحد تالمذة الشيخ( أجراها 
معه الباحث: بالل عابدين، بتاريخ 27 صفر 1422هـ. 

3ـ مكاتبٌة مع سعد عبد الرمحن احلصنيـ  رمحه اهللـ  )أحد الدعاة اإلسالميني البارزين(، أجراها معه 
الباحث: حممد الناجي بتاريخ 2/ رجب/ 1435هـ، عن طريق املراسلة بالربيد اإللكرتوين. 

عابدين،  بالل  الباحث:  أجراها  الشيخ(  تلميذات  )إحدى  رشاب  سلمة  فاطمة  مع  مكاتبٌة  4ـ 
بتاريخ 22 صفر 1422هـ

5ـ مكاتبٌة مع فؤاد يوسف أبو سعيد )أحد تالميذ الشيخ، ونائب رئيس املجلس العلمي للدعوة 
السلفية بفلسطني(، أجراها معه الباحث: طه أبو طه، بتاريخ 16حمرم1435هـ. 

6ـ مكاتبٌة مع مالك سليم رشاب )أحد أنجال الشيخ( أجراها معه الباحث: بالل عابدين، يف شهر 
صفر عام 1422هـ.

7ـ مكاتبٌة مع حممد أسعد التميمي )الكاتب والباحث السيايس املتخصص بالقضايا اإلسالمية( 
أجراها معه الباحث: حممد الناجي عرب موقع التواصل االجتامعي )الفيس بوك( بتاريخ 19 

ربيع ثان 1435هـ.

8 ـ مكاتبٌة مع يونس حميي الدين األسطل )أحد تالميذ الشيخ، والنائب يف الربملان الفلسطيني(، 
أجراها معه الباحث: بالل عابدين عام 1422هـ، وقد تم عرض حمتوى املادة عليه عام1434هـ 

ها مع إجراء تعديالٍت عليها.  فأقرَّ
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سابًعا: املكاملات اهلاتفية:

حسني سامل زعرب عضو املجلس الوطني وحمافظ مدينة خان يونس سابًقا  1ـ مكاملة هاتفية مع 
أجراها معه الباحث طه أبو طه بتاريخ 7/صفر/ 1436هـ.

معه  أجراها  الفلسطيني(،  الوطني  املجلس  )رئيس  الزعنون  ديب  سليم  مع  هاتفيَّة  مكاملة  2ـ 
الباحث/ طه أبو طه، بتاريخ 11 صفر 1436هـ، عرب اهلاتف.

3ـ مكاملٌة هاتفية مع عادل نعامن اجلنيدي )أحد دعاة الليل(، أجراها معه الباحث: حممد الناجي 
بتاريخ 19 ربيع اآلخر 1435هـ 

4ـ مكاملٌة هاتفية مع عز الدين طه )أحد مرافقي الشيخ واملالزمني له(، أجراها معه الباحث: حممد 
الناجي بتاريخ 21 صفر 1436هـ.

5ـ مكاملٌة هاتفية مع عطية سامل رشاب )شقيق الشيخ(، أجراها معه الباحث: حممد الناجي، بتاريخ 
26 ربيع أول 1435هـ، عرب اهلاتف. 

6ـ مكاملٌة هاتفية مع عكرمة سعيد صربي )مفتي القدس والديار الفلسطينية السابق(، أجراها معه 
الباحث: حممد الناجي بتاريخ 24 مجادى اآلخرة 1435هـ.

ثامنًا: الكتب:

1ـ إحتاف األعزة يف تاريخ غزة، عثامن مصطفى الطباع )1370 هـ(، حتقيق: عبد اللطيف أبو هاشم، 
مكتبة اليازجي، الطبعة األوىل، 1420هـ. 

األوىل  الطبعة  بريوت،  الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة  اإلرسائيلية،  العربية  اهلدنة  اتفاقيات  2ـ 
1968م. 

3ـ اإلدارة التعليمية يف قطاع غزة، رسالة ماجستري غري منشورة، فتحي صبح، جامعة عني شمس، 
كلية البنات، 1982م.

4ـ األدب العريب املعارص يف فلسطني )1960-1980(، كامل السوافريي، دار املعارف ـ القاهرة، 
بدون رقم طبعة.
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5ـ آراء ابن حجر اهليثمي االعتقادية عرض وتقويم يف ضوء عقيدة السلف، حممد بن عبد العزيز 
الشايع، مكتبة دار املنهاج للنرش والتوزيع بالرياض، الطبعة األوىل 1427هـ.

الدراسات  مناع، مؤسسة  العثامن )1800-1918م(، عادل  العهد  أواخر  فلسطني يف  أعلم  6ـ 
الفلسطينيةـ بريوت، الطبعة الثانية، 1995م.

7ـ أعلم من جيل الرواد من غزة هاشم منذ أواخر العهد العثامين حتى القرن العرشين )1800-
200م(، نعامن عبد اهلادي فيصل، مكتبة اليازجي ـ غزة، الطبعة األوىل 2010م.

8ـ تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو الفيض، امللّقب 
بيدي، حتقيق جمموعة من املحققني، دار اهلداية. بمرتىض، الزَّ

زكريا  1978-2008م،  وثائقيَّة  دراسٌة  عاًما..  ثلثني  خلل  بغزة  اإلسلميَّة  اجلامعة  تاريخ  9ـ 
السنوار ورأفت مطري، اجلامعة اإلسالمية ـ غزة، 2009م(.

10ـ تاريخ الفكر الرتبوي ونظام التعليم يف فلسطني، فؤاد العاجز وحممد سلامن، مطبعة املقداد ـ 
غزة، الطبعة األوىل 1997م.

حممد  أمحد  احلضاري،  التاريخ  يف  دراسة  )1914-1967م(  فلسطني  يف  الثقايف  التطور  11ـ 
الساعايت، مطابع مركز رشاد الشوا الثقايف، الطبعة األوىل 2005م. 

12ـ متيُم بن أوٍس الداري ريض اهلل عنه راهُب أهل عرصه وعابُد أهل فلسطني، حممد حممد حسن 
رشاب، دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع ـ دمشق، الطبعة االوىل1410هـ-1991م.

مجاعة  مؤسيس  أبرز  أحد  1908-2003م   / 1326-1424هـ  الشوا  خليل  ظافر  احلاج  13ـ 
اإلخوان املسلمني يف غزة : مقابلت ووثائق، خالد يونس الالدي وناد الشيخ خليل وعصام 

حممد عدوان، مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني ـ غزة، 2011م.

حياة علم من أعلم اإلسلم الشيخ عيسى منون، يوسف عبد الرزاق وحممد عيسى منون،  14ـ 
1377هـ-1957م.

15ـ خريطة احلركات اإلسلمية يف مرص، عبد املنعم منيب، منشور عرب اإلنرتنت.
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16ـ دليل املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، اجلامعة اإلسالمية ـ املدينة املنورة، السنة 
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2002م.
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تاسًعا: املواقع اإللكرتونية:

1ـ املوسوعة احلرة ويكبيديا: 

 http://ar.wikipedia.org/wiki

2ـ موقع الشيخ فؤاد أبو سعيد: 

 http://www.alzafran.com/new/news.

3ـ موقع جامعة األزهر: 

 http://www.azhar.edu.eg/pages/history.htm

4ـ موقع الدكتور حممد حممود صيام عىل شبكة التواصل االجتامعي فيس بوك: 

 https://www.facebook.com/pages

5ـ موقع رابطة أدباء الشام: 

http://www.odabasham.net/show.php?sid=30311

6ـ موقع رابطة العلامء السوريني: 

http://www.islamsyria.com/cvs.php?action=details&CVID=18
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7ـ موقع شبكة فلسطني للحوار: 

 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=5886

8ـ موقع عائلة العقاد: 

 http://www.elakkad.com/news.php?action=view&id=131

9ـ موقع قصة اإلسالم: 

 http://islamstory.com/ar/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8

 A_%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AE

10ـ موقع كلية أصول الدين بالقاهرة جامعة األزهر:

 http://www.osolelden.com/articles-97.html 

11ـ موقع مؤسسة فلسطني للثقافة: 

http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?ItemId=7368#.

VIDPxtKsXy5

12ـ موقع مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقيَّة:

 http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=3045 

13ـ موقع مشيخة األزهر:

 http://onazhar.com/page2home2.php?page1=7&page2=124 
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