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 عرض %تاب

 "محطات من سیرتي وجوالتي"

 عوني فارس

 

 .الكتاب: محطات من سیرتي وجوالتيعنوان 

  .المؤلف: ع%رمة سعید صبر= 

  للطKاعة والنشر، بیروت.  الناشر: دار العلوم العرEFة

 .2020تارMخ النشر: 

 .366: الصفحات عدد

ب مام وخطیإصبر? سعید عبد هللا یوث8 هذا الكتاب محطات من سیرة الشیخ ع%رمة 

Gة ول %دحه العلمي، وآرائه في الدین والسGاسالمسجد األقصى المJارك، وGعطي تفاصیل ح

لدفاع ا ، وYر%ز على دوره فيواالجتماعي والخیر?  ، وسیرته في العمل المؤسساتيوالف%ر

عن المسجد األقصى والقدس. یتكون الكتاب من ستة أقسام، Gسرد فیها محطاٍت من نشأته 

، ت الدولGةهGة والهیئاوطفولته، وسیرته، وجوالته العالمGة ومشار%اته في المجامع الفق

نین وخمسة وثما ،عنه %تبها معاصروه ومقتطفات من خطJه ومقاالته، وسJع شهادات

لقضاGا ا ه في شؤون المسجد األقصى، واهتمامه فيفوتوغرافGة تتعلJ 8انخراط صورة

ي Gات المحلGة، ولقاءاته مع مسؤولین رسمیین، ومشار%ته فالترfوGة، ومساهماته في الفعال

 لشهادات ودروع تقدیرYة حصل علیها.  ةمؤتمرات ودعوات خارجGة، وستة وعشرYن صور 

 قصة الكتاب
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ملیئة لة طوYالمرYدین على الشیخ في %تاJة مذ%ِّراته Jعد حGاة و ألحَّ Jعض األصدقاء 

، وأتمَّه Jعد عامین، 2015عام  د الكتاببإعداJاألحداث والمواقف، فاستجاب لهم وfدأ 

ثالثة مالح8 تتعل8 بهJة األقصى عام  لGهإقدار أن یتأخر صدوره، فأضاف وشاءت األ

 عن المسجد األقصىه ر قرار االحتالل بإJعادسْ ، و%َ 2019 عام ، وهJة Jاب الرحمة2017

لنسGانه Jعض  ، %ما قال لي في محادثة حول الكتاب،ف الشیخسِ ، وقد أَ 2020عام 

س%نه من  نقللضطراره Jفعل ا ع Jعض األوراق والوثائ8 والنصوصلضGاو  ،التفاصیل

 م الرام ثم القدس.نابلس إلى القدس ث

 من هو الشیخ ع%رمة صبر=؟ 

رYن في الخامس عشر من تشمدینة قلقیلGة وس| فلسطین  صبر? في ولد الشیخ ع%رمة

هرGYه رعي، وJ%ثرة أز لشفي العلم امعروٍف Jاشتغاله ، في بیٍت 1938الثاني/ نوفمبر عام 

ضى قا Jالصحابي الجلیل ع%رمة بن أبي جهل. تGمنً  والده ع%رمة الُمعمَّمین، وقد سمَّاه

، سة الغزالGةحلة األساسGة في المدر المر درس فJاJه المJ%ر في مدینة نابلس، صJاه وشالشیخ 

عامة على شهادة الثانوGة ال المدرسة الصالحGة الثانوGة، وحصل من األخیرة Gة فيوالثانو 

غداد من جامعة J الJ%الورYوس في الشرYعة اإلسالمGة واللغة العرGfة، وأنهى 1957عام 

لنجاح االماجستیر في الفقه والتشرYع من قسم الدراسات اإلسالمGة في جامعة ، و 1963عام 

راه في الفقه العام من %لGة الشرYعة والقانون في جامعة الد%تو ، و 1989ي نابلس عام ف

 . 2001األزهر في مصر عام 

 عGة بین عاميلشر ا في مدرسة ثانوGة األقصى اا من الوظائف، ف%ان مدرِّسً عددً شغل 

للوع�  امدیرً  )، ثم انتقل للعمل1974-1968لها بین عامي ( امدیرً )، و 1963-1968(

غیر  امحاضرً ا وعمل أGًض )، 1994-1974واإلرشاد في الضفة الغرGfة بین عامي (

طینGة/ / القدس، و%لGة الحقوق الفلسGات منها: %لGة العلوم اإلسالمGةكلالمتفرٍغ في عدد من 
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الكلGة / القدس، و راهGمGةبالقدس، و%لGة القرآن والدراسات اإلسالمGة/ القدس، والكلGة اإل

 رام هللا. /العصرYة

ترأس ناد? هالل ، فGة والخیرYةعلى الُصُعد الدعوGة والتعلGمGة والمؤسساتGة واالجتماع َنِش|َ 

ع، ولجنة ترمGم مساجد القدس، و%ان ، وجمعGة الراز? للثقافة والمجتم1980القدس عام 

ي مبرة بیت الرحمة اإلسالمالمؤسسات والهیئات والمجالس منها:  لعدٍد منا مؤسسً ا عضوً 

، وراJطة علماء الشام، 1992عام علماء والدعاة في فلسطین هیئة الو ، 1980للمسنین عام 

 ومدارس األقصى اإلسالمGة، ومجمعومؤسسة رYاض � األعلى في فلسطین، ومجلس الفتو 

ر م، وجمعGة الشJان المسلمین في القدس، وراJطة مؤت2001عام  فقهاء الشرYعة في أمرY%ا

اإلسالمي العالمي في م%ة، والمجمع الفقهي اإلسالمي الدولي بجدة، والراJطة  المساجد

ام Gة العلGا في القدس منذ عهیئة اإلسالمالعالمGة لخرYجي جامعة األزهر، وهو رئGس لل

1998.  

 سیرته في الدفاع عن األقصى والقدس

قتصر ولم تدفاع عن المسجد األقصى والقدس، ارتJطت سیرة الشیخ ع%رمة صبر? Jال

 ، 1973منذ عام  على الخطاJة في المسجد األقصى مساهماته في تعزYز صمود المقادسة

ز على تطوYر التعلGم في المدینة،  جمعGة  عبر تأسGسوممارسة الوع� واإلرشاد، وٕانما ر%َّ

 المؤسساتي داخلهال النهوض Jالعمعمل على الو ، 1976قصى العلمGة اإلسالمGة عام األ

لجنة ، و 1975والجمعGات، مثل لجنة مساجد القدس عام تأسGس عدد من اللجان عبر 

دیث الشرYف عام دار الح، و 1977ة تجهیز الموتى عام لجنو  ،1975ز%اة القدس عام 

المؤتمرات  في عدد %بیر من وشارك، 1990لجنة بیت الزواج اإلسالمي عام و  ،1980

اع عن فاستنهاض الفلسطینیین والعرب والمسلمین للد الرسمGة بهدفیر الرسمGة وغ

ائل وس، فاعتاد الظهور على ولم Gغفل الشیخ عن أهمGة اإلعالماألقصى والمقدسات، 
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و%ان  ،والم%توJة للحدیث حول التطورات في األقصى والقدس عالم المرئGة والمسموعةاإل

حراقه منذ حادثة إعلى المسجد األقصى  صد االعتداءاتشارك في ف له حضوره المیداني، 

لكترونGة عام ة البواJات اإلحتى هJو  J1990مجزرة األقصى عام  امرورً  1969عام 

، 1973دعي أول مرة للتحقی8 عام ، فقد استُ ، وقد عانى نتیجة لذلك من االحتالل2017

 ، ثمَّ 2002عام خامسة ، ومرة 2001، ومرتین عام 1980ثم استدعي مرة أخر� عام 

عن  Jحقه عدة قرارات إJعاد ه، وأصدرءمنزله وتفتGشه، واستدعا اقتحاماالحتالل ر %رِّ 

المسجد األقصى، وقرارات منع السفر، وأصیب برصاصة مطاطGة أثناء هJة البواJات 

 .2017اإللكترونGة عام 

 اا و%اتKً صبر= Kاحثً ع%رمة 

أسماء  %روقد ذ وهي %ثیرة،في الكتاJة والتألیف، اهتم الكتاب بإظهار مساهمات الشیخ 

 ًJن %تاYحثً  ا وتسعة وخمسینخمسة وعشرJ ًه والعقیدة مسائل في الفقها ا تناول فیا منشور

ي الحدیث : مذاكرات فوالترGfة والقدس وفلسطین، ومن %تJهوالتفسیر والحدیث والف%ر 

ولمحة عن  )،1970)، والوجیز في علم أصول الفقه (1966الشرYف (ثالثة أجزاء) (

)، 1983واإلسالم والتحدیث ( )،1978)، وحقنا في فلسطین (1976والقرآن ( العقیدة

)، وفتاو� 2000)، والتنوYر في العقیدة والتفسیر (1995ومنزلة القدس في اإلسالم (

)، ومن أJحاثه: منزلة القدس في 2015)، واإلسالم واألGام العالمGة (2011مقدسGة (

أضواء على تارYخ اإلفتاء في و )، 1996( م األسرة)، واإلسالم وتنظ1982Gاإلسالم (

)، 2005الحوار مع اآلخر (و )، 2005اإلجهاض في حالة خاصة (و )، 2000فلسطین (

 واقع استثمار األوقاف في فلسطینو )، 2007دGمومة اإلسالم وعظمته وٕانسانیته (و 

قهGة الواقع المجامع الفو )، 2011الوقف اإلسالمي وأثره في صمود المقدسیین (و )، 2008(

 ). 2014المرأة والدعوة (و )، 2012القدس واالنتهاكات اإلسرائیلGة (و )، 2011والمأمول (
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شرع في د قلم Gقتصر جهد الشیخ الJحثي على تألیف الكتب وٕاعداد األJحاث والدراسات، ف

الة لفین وخمسمائة مقفي %تاJه أنَّه َنشَر أكثر من أر ، وذ%1962%تاJة المقاالت منذ عام 

سیرة الفقه والو العقیدة والقرآن داخل فلسطین وخارجها في مجاالت  في صحف ومجالت

ا على الملح8 الثقافي في صحGفة القدس %ان مشرفً وفلسطین والشخصGات، %ما أنَّه 

)، ومجلة 2006-1995ام بین عامي (أسس مجلة اإلسراء و%ان مشرفها العالفلسطینGة، و 

شارك في )، و 1994-1982حرYرها بین عامي (ت رئسهد� اإلسالم المقدسGة التي 

 مؤتمرات وندوات علمGة في فلسطین وخارجها.

  ًEا ع%رمة صبر= مفت 

، 1994ام عمفتي القدس والدGار الفلسطینGة  Gسرد الشیخ في الكتاب قصة تولGه منصب

لهG%لGة ه أثناء إعداد أنَّه قبل سنوات في بیته في الرامJه وقد ذ%ر لي في لقاء جمعني 

في مناصب اإلفتاء في المحافظات، حرص على تعیین أزهرYین معمَّمین  جهاز اإلفتاء

لشیخ توفی8 جرار اعیَّن فعلى سبیل المثال  وإلعطاء اإلفتاء هیبته، یثJ 8علمهم وfنزاهتهم،

 ًGا لجنین، مفت ًGالشیخ فتح هللا السلوادو  ا لنابلس،والشیخ مشهور الضامن مفت ًGا لرام هللا ? مفت

میزانGة لدور  عدَّ أ ومما ذ%ره في %تاJه أنَّه ا لغزة، والشیخ عبد الكرYم الكحلوت مفتGً  رة،والبی

ل مجلس الفتو� األعلى من ثالثین عضوً   ا، یجتمع مرة %ل شهر إلصداراإلفتاء، وش%َّ

ا في استصدار الفتاو�، فاشتر� على المستفتي أن G%ون سؤاله منهجً وقد وضع الفتاو�، 

 ًJعه،وأن ا، م%توGمهَر بتوقGُ  صورة عن جواز سفره أوJ ته، و  وأن یرفقهYة هوJأن تكون اإلجا

Jعد السؤال مJاشرة، وأن Gضع المفتي توقGعه في نهاGة الجواب والخاتم الرسمي، مع اإلشارة 

مجلة  االشیخ أثناء عمله مفتGا عام� أصدر  ار الفتو� Jالهجر? والمGالد?.إلى تارYخ إصد

ء، وشرع بإصدار %تب ونشرات فقهGة وتوعوGة، وقامت دار الفتو� شهرYة Jاسم اإلسرا

Gك الJحر وحسن ب لمحتل مثل مساجدJالمساهمة في ترمGم عدٍد من المساجد في الداخل ا

من مهام دار الفتو� اإلعالن عن بدء شهر وفي عهده أصJح وس%سك في مدینة Gافا، 
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وموعد المناسJات الدینGة رمضان وعید الفطر وتحدید صدقة الفطر ونصاب الز%اة 

 األخر�.

مجلس في في Jاب ال غرفة في دائرة األوقاف اإلسالمي ا للمفتي العام فياتخذ الشیخ مقر� 

قد و ا آخر أوسع Jالقرب من Jاب الغوانمة في رحاب المسجد األقصى، ، ثم اتخذ مقر� القدس

وعات، عدة موض أصدر خالل تولGه هذا المنصب ما یزYد عن ثالثة آالف فتو� خطGة في

 �Gظهر جلGالتي  ا من الفتاو� ت عددً ا الدور الوطني الذ? لعبته دار اإلفتاء حین أصدر و

، ومن النماذج على ذلك الفتاو� التالGة: بGع األراضي سGاسات االحتالل في مواجهة تصبّ 

ا وخروج عن الملة، وتحرYم أو العقارات لألعداء أو السمسرة لهم مرفوض وحرام شرعً 

ة ح8 والعود ارض %بGعها وال یجوز شرعً نس JالجنسGة اإلسرائیلGة، والتعوGض عن األالتج

مقدس، والعمائر المحGطة Jاألقصى تأخذ ح%م األقصى، وحائ| البراق وقف إسالمي، 

وتحرYم المشار%ة في بناء الجدار الفاصل، والوطن البدیل وتJادل األراضي مرفوضان 

وت ا، وأخذ التعوGض عن البیوالتهوYد مرفوضان ومحرمان شرعً ا، والتدوYل ومحرمان شرعً 

 ا.المهددة Jاإلخالء حرام شرعً 

صدر فیها التي  ةما یلفت النظر هنا الطرYق، و 2006عام  في منصJه حتJقي الشیخ 

س، لفاكإلى م%تJه عبر ا %تاب رسمي بذلك فقد تفاجأ Jأرسال، قرار إحالته على التقاعد

ن أحد أإلى  ان، وقد أشار في مذ%راتهمّ ا في عَ ناء حضوره مؤتمرً أثو ودون إشعار مسب8، 

ي تقوم، وف8 لسطینGة التانتقاده للسGاسات المالGة للبنوك الفأسJاب إحالته على التقاعد 

بدل من استخدامها في إنعاش االقتصاد  الشیخ، على استثمار األموال في الخارج

   الفلسطیني. 

 خاتمة 
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العلم مشتغلة J حدث عن شخصGة مقدسGة اعتJارYةه یتا وأنَّ الكتاب مهم، خصوًص هذا 

د ضدافعت عن المسجد األقصى والقدس، وأعلت صوتها ، الشرعي ومنخرطة Jالشأن العام

ستمرار إلى اتGار التسوGة وضد فساد مؤسسات السلطة الفلسطینGة، ودعت و  االحتالل

ع  خرطین غیره من أهل العلم الشرعي المنمقاومة المحتل حتى رحیله، ولعل هذه السیرة ُتشجِّ

   على %تاJة مذ%راتهم.  في العمل الوطني

ا أعطى هامشً نَّه لو أ وأنصح الجمGع Jاقتنائه وقراءته، وتمنَّیتُ ، دت Jقراءة الكتابلقد َسع 

ینGة ونشاطه مع الشخصGات الفلسطها، الحر%ة الوطنGة وفصائلأكبر لتارYخ عالقته مع 

ل سGاسات االحتالو مثل الشیخ رائد صالح،  واألقصى ع عن القدسالمحورYة في الدفا

 قصى والقدس.الظالمة تجاه المؤسسات التي تعنى Jاأل

 

 

 

 


