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االحد 2013/7/28

Sunday 28 July 2013

مع الدكتور يوسف جمعة سالمة خطيب المسجد األقصى المبارك ووزير األوقاف األسبق وآخر مؤلفاته:
«قراء من أرض اإلسراء ـ فضيلة الشيخ حمدي سعيد مدوخ شيخ المقارئ الفلسطينية رحمه الله»

ل�ق��د اع �ت��دن��ا ع�ل�ى االن �ج ��ازات ال �خ�ي�رة واألع �م��ال
القيمة واملتعددة لسماحة الشيخ الدكتور يوسف
جمعه سالمة خطيب املسجد األقىص املبارك ووزير
األوق � ��اف وال� �ش ��ؤون ال��دي �ن �ي��ة األس �ب ��ق ح �ي��ث ت��أل��ق
الشيخ سالمة يف مؤلفه األخ�ير  ( :ق��راء من أرض
االس� ��راء ـ ف�ض�ي�ل��ة ال�ش�ي��خ ح �م��دي م ��دوخ  ،ش�ي��خ
املقارئ الفلسطينية ) ألنه عمل جديد وقل نظريه
يف ه ��ذا امل �ج��ال واألول ع�ل�ى م�س�ت��وى ال��وط��ن ففيه
االستفادة وفيه آفاق لقراء من أرض االسراء لذلك
ارتأيت أن أقدم هذه الدراسة للقارئ الكريم .
ه��ذا وق��د ج��اءت ه��ذه ال��دراس��ة يف ( )71صفحة
م ��ن ال�ق�ط��ع امل �ت��وس��ط وك ��ان ال �غ�ل�اف وك ��أن ��ه ل��وح��ة
فنية ناطقة ويظهر فيها شيخ املقارئ الفلسطينية
رحمه الله ومسجد قبة الصخرة املشرفة وتضمن
الكتاب املقدمة ثم سرية ومسرية ثم العالم الداعية
والشاعر وبعدها امللتقيات والندوات وبعدها وفاة
املرحوم م��دوخ ثم تكريم وزارة األوق��اف للمرحوم
وجهود وزارة األوقاف يف خدمة كتاب الله الكريم
وأهله وانتهى الكتاب بالخاتمة .

ق ��ول ��ه ص ل��ى ال �ل ��ه ع�ل�ي��ه وس �ل ��م  ( _ :إن ال �ل ��ه وم�ل�ائ�ك�ت��ه
وأهل السموات واألرضني حتى النملة يف جحرها وحتى
الحوت ليصلون عىل معلم الناس الخري) وبني اإلسالم
م�ك��ان��ة ال�ع�ل�م��اء وف�ض�ل�ه��م  ،ف��وج��وده��م يف األم ��ة حفظ
لدينها وص��ون لعزتها وكرامتها  ،فهم ورث��ة األنبياء يف
أم�م�ه��م  ،وأم�ن��اؤه��م ع�ل�ى دي�ن�ه��م ك�م��ا ج��اء يف ال�ح��دي��ث
ال�ش��ري��ف  ( :إن ال�ع�ل�م��اء ورث��ة األن�ب�ي��اء  ،إن األن�ب�ي��اء لم
ي��ورث��وا دي �ن��اراً وال دره�م��اً إن�م��ا ورث ��وا ال�ع�ل��م  ،ف�م��ن أخ��ذ
به أخذ بحظ وافر) .
وع �ن��د دراس �ت �ن��ا ل�س�ي�ر ع�ل�م��ائ�ن��ا ال �ف �ض�ل�اء ن�ج��د أن�ه��م
ق��د ك ��ان ه��دف�ه��م خ��دم��ة دي�ن�ه��م وإرض ��اء رب�ه��م  ،ون�ش��ر
س �ن��ة ن�ب�ي�ه��م ص ل��ى ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وس �ل ��م  ،ف �ك ��ان ال�ت��وف�ي��ق
والنجاح حليفهم .
كما أن كثرياً من ه��ؤالء العلماء وال�ق��راء لم يصلوا
إىل م��ا وص�ل��وا إليه م��ن علم إال بالجد واالج�ت�ه��اد والكد
والتعب فطالب العلم املجد ال يخيب الله مسعاه ومن
كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة .
وم��ن الواجب علينا أن نقدم ألجيالنا املتعلمة سري
هؤالء العلماء ليطلعوا عىل تراث أمتهم وإرثها العلمي
والحضاري من جانب وليقفوا عىل الجهود التي بذلها
علماء األمة يف تحصيلها ونقلها من جانب آخر  ،فيكون
لهم من ذلك كله حافز عىل تقدير هؤالء العلماء حق
التقدير  ،ووجوب اإلقتداء بهم والسري عىل خطاهم .
وم��ن ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ب�لادن��ا فلسطني ق��د انجبت
عدداً من العلماء األف��ذاذ الذين تركوا لألمة إرثاً علمياً
عظيماً  ،منهم  :اإلم��ام الشافعي  ،والحافظ بن حجر
ال �ع �س �ق�ل�اين  ،وال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �س �ف��اري �ن��ي  ،واإلم� ��ام
الطرباين  ،والعالمة موفق الدين بن قدامة  ،والحافظ

مقدمة الكتاب

ألهمية املقدمة أحببنا أن نقدم منها ال�شيء القليل
وجاء :
ان ال ��دي ��ن اإلس� ل ��ام� ��ي ي �ش �ج ��ع ع ل��ى ال �ع �ل ��م وي �ك ��رم
ال�ع�ل�م��اء وي��رف��ع درج��ات�ه��م ك�م��ا يف ق��ول��ه ت�ع��اىل َ { :ي �ر َْف� ِ�ع
ال� َّ�ل � ُه َّال �ذي � َ�ن آ َم� ُ�ن��وا م�ن� ُ�ك� ْ�م َو َّال �ذي � َ�ن ُأ ُ ْ ْ
�ات
وت ��وا ال� ِ�ع��ل� َ�م َد َر َج � ٍ
ِ
ِ
ِ
َوال � َّ�ل � ُه ِب � َ�م ��ا َت � ْ�ع � َ�م � ُ�ل � َ
�ون َخ � ِ�ب ي�رٌ} ( )11س ��ورة امل �ج��ادل��ة  ،ك�م��ا
وج ��اءت األح��ادي��ث ال�ن�ب��وي��ة ال�ش��ري�ف��ة ت��ؤي��د ذل��ك  ،منها

عبد الغني الجماعييل املقديس  ،والقايض عبد الرحيم
ال�ب�ي�س��اين م��ن م��دي�ن��ة ب�ي�س��ان  ،وك ��ان م�س�ت�ش��اراً ل�ل�ق��ائ��د
صالح الدين األيوبي ـ رحمهم الله جميعاً ... ،إلخ .
وي�ع��د ال�ش�ي��خ ح�م��دي سعيد م��دوخ رح�م��ه ال�ل��ه من
العلماء املتخصصني يف القرآن الكريم وعلومه  ،الذين
ن��ذروا حياتهم لخدمة كتاب الله ع��ز وج��ل  ،وأخلصوا
يف ت�ع�ل�ي��م ال �ق ��رآن ال �ك��ري��م وع �ل��وم��ه وق ��راءات ��ه  ،ل�ي�ن��ال��وا
رض ��ا ال �ل ��ه يف ال��دن �ي��ا واآلخ � ��رة  ،وم ��ن امل �ع �ل��وم أن األم ��ة
اإلسالمية قد أجمعت منذ نزول القرآن الكريم وحتى
وق�ت�ن��ا ه��ذا ع�لى وج��وب ق��راءت��ه ق��راءة م�ج��ودة سليمة ،
وذلك بإعطاء حروفه حقها ومستحقها من مد وقصر
وإدغام ونحو ذلك .
ل� ��ذا ف ��إن �ن ��ا ن� ��رى أن� ��ه م ��ن ال ��واج ��ب ع �ل �ي �ن��ا وف � ��اء ل �ه��ذا
ال�ع��ال��م أن ن�ق��دم ألب�ن��ائ�ن��ا يف ف�ل�س�ط�ين ن�م��وذج��اً ي�ح�ت��ذى
ب��ه يف خ��دم��ة ك�ت��اب ال�ل��ه وع�ل��وم��ه  ،ول�ن��ا يف رس ��ول ال�ل��ه
صىل الله عليه وسلم األسوة الحسنة يف تكريم حاميل
القرآن وحفظته انطالقاً من قوله عليه الصالة والسالم
( -:إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين) ومن
ذلك أنه صىل الله عليه وسلم كان يقدم القراء الحفاظ
لإلمامة باملصلني  ،كما وك��ان ي�ق��دم ال�ق��راء الحفاظ من
الشهداء تجاه القبلة ن وك��ان ص�لى الله عيه وسلم إذا
أرسل سرية يسأل ً
مثال  ،من يحفظ سورة البقرة ؟فيقول
رجل أنا فيجعله صىل الله عليه وسلم أمرياً عىل السرية
كما كان صىل الله عليه وسلم يزوج املسلم بما يحفظ
من كتاب الله الكريم .
ه� ��ذه ن �ظ ��رة اإلس� �ل ��ام إىل ال �ع �ل �م ��اء وال � �ق� ��راء ال ��ذي ��ن
يرشدون الناس إىل الخري والهدى  ،ويبينون لهم أحكام
دينهم اإلس�لام��ي الحنيف كما ج��اء يف الحديث  ( :مثل

العلماء يف األرض كمثل النجوم يف السماء)  ،وإذا كانت
هذه منزلة العلماء والقراء يف شريعتنا اإلسالمية الغراء
 ،أفال يجدر بنا أن نأسف عىل فقدهم وموتهم ؟
ومن الجدير بالذكر أن بالدنا فلسطني قد فقدت يف
األع��وام املاضية ع��دداً من العلماء األف��ذاذ منهم فضيلة
ال�ش�ي��خ ح�م��دي م ��دوخ رح�م��ه ال�ل��ه  ،ح�ي��ث ك��ان فضيلته
ً
عاملاً
عامال  ،أسهم يف نشر العلم والنور وتعليم كتاب
الله عز وجل يف بالدنا فلسطني .
إن ع�ق�ي��دة اإلس�ل�ام علمتنا أن ال�خ�ل��ود ل�ل��ه ع��ز وج��ل
 ،وأن ك��ل م��ن ع�ل�ي�ه��ا ف��ان وأن ك�ت��اب ال�ل��ه َل� َي� ِ�ع� ُ�د بحسن
ال�ص�بر ع�م��ن ن�ف�ق��د ح�س��ن ال�ع��وض م�ن��ه  ،وإن ��ا لنستنجز
ال �ل ��ه وع� ��ده أن ي �ه �ب �ن��ا ون �ح ��ن ال �ض �ع �ف ��اء ق� ��وة م ��ن ع �ن��ده
ورحمة من لدنه .
نسأل الله الكريم أن يكرم نزلهم  ،وأن يعوضنا عنهم
وعن غريهم من العلماء العاملني خري العوض .
اللهم ال تحرمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنا
ولهم يا رب العاملني .

االسم والنسب واملولد والنشأة

هو الشيخ املقرئ حمدي بن سعيد بن حامد مدوخ
الغزي ولد عام 1342هـ وفق 1924/10/1م يف مدينة غزة وبعد
ذل��ك ه��اج��رت ع��ائ�ل�ت��ه إىل م��دي�ن��ة ي��اف��ا  ،ون�ش��أ رح�م��ه الله
يف بيت يحب العلم ويشجع عىل طلبه  ،فشب شيخنا
وتربى يف هذا البيت الذي يهتم بالعلم والقرآن والرتبية
الحسنة  ،وتلقى دراسته األوىل فيها  ،حيث ختم القرآن
الكريم  ،مما حدا بأهل هذه املدينة الجميلة أن يحتفلوا
ب��ه وه��و محمول ع�لى ظهر جمل يطوفون ب��ه ب�ين أحياء
مدينة يافا الجميلة وهذه عادة معروفة وقتئذ لدى أبناء
شعبنا الفلسطيني يف تكريم حفظة كتاب الله الكريم .
وق ��رض ال �ش �ي��خ رح �م��ه ال �ل��ه ال �ش �ع��ر وه ��و يف امل��رح�ل��ة
اإلع ��دادي ��ة وك ��ان ��ت أوىل ق �ص ��ائ ��ده يف ال �ث �ن ��اء ع ل��ى م�ف�ت��ي
ف�ل�س�ط�ين وق�ت�ئ��ذ ال �ح ��اج أم ي��ن ال�ح�س�ي�ن��ي ك�م��ا ك ��ان ي�ق��رأ
ال�ق��رآن ال�ك��ري��م يف مسجد حسن ب��ك يف مدينة ي��اف��ا قبل
النكبة عام 1948م .

هجرته إىل يافا ولبنان وسوريا

هاجر مع عائلته إىل مدينة يافا بسبب ظروف العمل
وه��و أب��ن خ�م��س س�ن��وات وك��ان لشيخنا رح�م��ه ال�ل��ه دور
فعال يف الجهاد والدفاع عن مدينة يافا أثناء حرب سنة
1948م ثم هاجر رحمه الله إىل لبنان بينما هاجرت عائلته
إىل مدينة غزة  ،وبعد ذلك بأيام غادر لبنان إىل سوريا
 ،ح �ي��ث ان �ت �س��ب ف�ي�ه��ا مل�ع�ه��د ال �ق ��راءات يف دم �ش��ق س�ن��ة
1949م  ،وقد نفاه الفرنسيون بعد ذلك إىل األردن ملواقفه
املناهضة لسياسة االحتالل الفرنيس وتزعمه للمهاجرين
الفلسطينيني هناك .
وب �ع ��د إت �م��ام��ه رح �م ��ه ال �ل ��ه ل��رح �ل��ة ال �ع �ل��م يف س��وري��ا
وال�ع��راق وحصوله ع�لى أرف��ع اإلج��ازات العلمية يف علم
ال �ق ��راءات  ،ع ��اد رح �م��ه ال �ل��ه إىل ف�ل�س�ط�ين س �ن��ة 1956م
ب�ع��د ن�ب��أ اس�ت�ش�ه��اد أخ�ي��ه ح��ام��د أث �ن��اء ق�ص��ف غ ��زة وذل��ك
لرعاية اسرته .

الحياة االجتماعية

ت ��زوج ال�ش�ي��خ ي ��وم ال�ج�م�ع��ة /17ش ��وال1376/ه� �ـ وف��ق
1957/5/17م وعمره ثالثة وثالثون عاماً ورزق رحمه الله
بأحد عشر ولداً وبنتاً .

شيوخه

تتلمذ شيخنا رحمه الله عىل أيدي عدد من العلماء
األف ��ذاذ وق ��راء ال�ق��رآن ال�ك��ري��م يف ب�ل�اد ال�ش��ام وال �ع��راق ،
وأف ��اد م�ن�ه��م يف ال �ق ��راءات وغ�ي�ره��ا وك ��ان م��ن ب�ي�ن ه��ؤالء
العلماء والقراء :
يف ال �ش��ام  :درس رح�م��ه ال�ل��ه ال �ق ��راءات ال�س�ب��ع م��ن
ط��ري��ق ال�ش��اط�ب�ي��ة يف دم �ش��ق ع�ل�ى ال�ش�ي��خ أح �م��د م�ح�م��د
ال�س�م��ان امل�ع�ظ�م��اين  ،وال�ش�ي��خ أح�م��د م�ح�م��ود ال�ح�ل��واين
شيخ امل�ق��ارئ وامل�ق��رئ�ين وال�ق��راء بدمشق  ،وق��د أج��ازه يف
القراءات السبع .
ويف العراق  :قرأ القرآن الكريم والقراءات عىل الشيخ
ع�ب��د ال�ق��ادر ال�خ�ط�ي��ب ش�ي��خ ق��راء ب�غ��داد وخ�ط�ي��ب ج��ام��ع
اإلمام األعظم وأجازه يف القراءات السبع .

املؤهالت العلمية
يف إجازة القراءات

ـ حفظ القرآن الكريم وهو ابن الخامسة عشرة .
ـ إج � ��ازة يف ال � �ق� ��راءات ال �س �ب ��ع م ��ن م �ش �ي �خ��ة امل �ق ��ارئ
بدمشق يف سوريا الشام  ،حيث أجازه شيخ قراء دمشق
ال�ش�ي��خ أح �م��د م�ح�م��د ال �ح �ل��واين وال �ش �ي��ح أح �م��د م�ح�م��د
ال�س�م��ان امل�ع�ظ�م��اين وق��د ص ��درت اإلج ��ازة ي��وم األح ��د /12
ربيع األول1372/هـ وفق 1952/1/30م .
ـ إج ��ازة يف ال �ق ��راءات ال�س�ب��ع م��ن ب �غ��داد ح�ي��ث أج��ازه
ال�ش�ي��خ امل�ق��رئ ال�ع�لام��ة ع�ب��د ال�ق��ادر ال�خ�ط�ي��ب ش�ي��خ ق��راء
بغداد يف القراءات السبع من طريق الشاطبية يف مدينة
بغداد بالعراق عام 1954م .
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ـ عمل إماماً ملسجد بني أمية يف سوريا .
ـ عمل مدرساً بدار الحديث .
ـ عمل يف الكلية العلمية اإلسالمية .
ـ عمل واعظاً ومفتيا ملدينة معان وقضائها .
ـ قرأ القرآن يف أشهر مساجد العراق .
ـ ع� ي��ن إم� ��ام� ��اً وق � ��ارئ � ��اً وخ �ط �ي �ب ��اً مل �س �ج ��د امل �س �ت �ش �ف��ى
اإلسالمي الخريي (مسجد أبي خضرة) بمدينة غزة بتاريخ
1956/7/18م واستمر يف عمله حتى شهر مارس 962م .
ـ تم نقله رحمه الله إماماً وقارئاً وخطيباً ملسجد النصر
بمدينة غزة بتاريخ /8شوال1381/هـ وفق 1962/3/14م وبقي
كذلك حتى وفاته رحمه الله .

ـ يف ع��ام 1974م عمل اس�ت��اذاً ل�ل�ق��رآن ال�ك��ري��م بمعهد
فلسطني الديني (األزهر) بغزة .
ـ ع�م��ل أس�ت��اذاً ل�ل�ق��رآن ال�ك��ري��م وع�ل��وم��ه يف الجامعة
اإلسالمية بغزة منذ إنشائها يف العام 1991م .
ـ ع�م��ل أس�ت��اذاً ل�ل�ق��رآن ال�ك��ري��م وع�ل��وم��ه يف الجامعة
األزهر بغزة منذ إنشائها يف العام 1978م.
ـ تم تعيينه رحمه الله شيخاً للمقارئ الفلسطينية
بوزارة األوقاف والشؤون الدينية بدرجة مدير دائرة وذلك
ي��وم السبت 1995/9/16م بقرار من الرئيس الراحل ياسر
ع��رف��ات رح�م��ه ال�ل��ه  ،ب�ن��اء ع�لى تنسيب ق��دم�ت��ه لسيادته
ي��وم الخميس امل��واف��ق 1995/9/14م مع العلم أن شيخنا
رح �م��ه ال �ل��ه ك ��ان أول م ��ن ح �ص��ل ع�ل�ى ه ��ذا ال �ل �ق��ب امل�ه��م
يف ف�ل�س�ط�ين وم��ن ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن م�ق��ر امل�ش�ي�خ��ة ك��ان
املسجد العمري الكبري بمدينة غزة وبقي يف هذا املنصب
حتى وفاته رحمه الله .
ـ كان رحمه الله عضواً يف لجنة اختيار محفظي القرآن
ال�ك��ري��م ب��ال��وزارة  ،ك�م��ا ع�م��ل م�ش��رف��اً ع�لى ج�م�ي��ع دورات
ال�ت�ل�اوة ال�ت��ي أق��ام�ت�ه��ا وزارة األوق ��اف وال�ش��ؤون الدينية
بمحافظات قطاع غزة .
ـ ت��رأس ب�ع��ض وف��ود امل�ت�س��اب�ق�ين امل��رش�ح�ين م��ن وزارة
األوق� � ��اف وال � �ش� ��ؤون ال ��دي �ن �ي ��ة يف ف �ل �س �ط�ي�ن ل �ل �م �ش��ارك��ة
يف م �س��اب �ق��ات ح �ف��ظ ال �ق ��رآن ال �ك ��ري ��م ب��امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية حيث أشرف عىل متابعتهم وتوجيههم .
ـ كان رحمه الله مرشحاً للتحكيم يف مسابقة األقىص
ال��دول �ي��ة األوىل ال �ت��ي أق��ام�ت�ه��ا وزارة األوق� ��اف وال �ش��ؤون
ال��دي �ن �ي��ة ع ��ام 2000م وه ��و ال �ع ��ام ال ��ذي ت ��ويف ف �ي��ه ش�ي�خ�ن��ا
رحمه الله  ،مع العلم أن سلطات االحتالل اإلسرائييل
ق��د ح��ال��ت دون إق��ام��ة ت�ل��ك امل�س��اب�ق��ة  ،م��ن خ�ل�ال منعها
للوفود املشاركة من الدخول إىل قطاع غزة ولم يدخل
قطاع غزة سوى الوفد الرتيك .

العالم  ...الداعية  ...الشاعر
علمه وأخالقه

كان الشيخ رحمه الله صاحب علم مميز يف أشرف
ال�ع�ل��وم واج�ل�ه��ا ك�ي��ف ال وه ��و ال�ع�ل��م ال ��ذي ي��رت�ب��ط ب�خ�ير
ال�ك�لام وأص��دق��ه أن��ه ال�ق��رآن ال�ك��ري��م ك�لام رب ال�ع��زة جل
وعال فتخصص رحمه الله يف القرآن الكريم وعلومه فكان
شيخنا رحمه الله متخصصاً يف علوم القراءات  ،وكان
مرجعية لطالب العلم  ،كما كان لديه إملام بعلوم اللغة
العربية والتوحيد والسرية .
وقد أجمع أهل العلم وطالبه يف فلسطني عىل علمه
وم�ك��ان�ت��ه العلمية وال��دي�ن�ي��ة وال��دع��وي��ة  ،وع��رف��وا ق��دره ،
ون�ه�ل��وا م��ن معني علمه ال�ف�ي��اض  ،فقد ت��رك بعلمه أث��راً
ط�ي�ب��اً وواض �ح��اً ل�ك��ل م��ن رغ��ب يف ه��ذا ال�ع�ل��م ال�ش��ري��ف ،
ول ��م ي�ك��ن ع�ل�م��ه ال�غ��زي��ر وح ��ده ال ��ذي م�ي��ز ال�ش�ي��خ رح�م��ه
ال�ل��ه ب��ل م�ي��زه ق ��وة إي�م��ان�ي��ة وغ�ي�رت��ه ع�ل�ى دي�ن��ه واه�ت�م��ام��ه
ب ��أم ��ر أم �ت ��ه وح �س ��ن خ �ل �ق��ه يف م �ع��ام �ل��ة ال �ن ��اس  ،وك ��ان
ال�ش�ي��خ رح�م��ه ال�ل��ه ري��اض�ي��اً ح�ي��ث ل�ع��ب ك��رة ال�ق��دم وك��رة
السلة يف نادي إسالمي يافا وشارك يف مسابقات العدو
حيث فاز ببعضها .
وك��ان رحمه الله مرحاً وصاحب نكتة ودع��اب��ة وكان
ي�ح��ب ال�ج�م�ي��ع وك ��ان م�ع�ت��داً ب�ن�ف�س��ه وك��ان��ت ل��ه ك��رام��ات
ذكرها عدد من املقربني منه منها رؤيته للنبي صىل الله
عليه وس�ل��م أك�ث�ر م��ن م��رة يف م�ن��ام��ه وك��ان ي��دع��و ال�ل��ه أن
يكون خادماً للقرآن الكريم وأهله .

تالميذه

تمتع شيخنا رح�م��ه ال�ل��ه بعلم مميز شهد ل��ه بذلك
االئ �م ��ة وال �ع �ل �م��اء وال �ق ��راء يف ب �ع��ض ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،
وم�ن�ح��وه أرف ��ع ال�ش�ه��ادات وأج�ل�ه��ا وأج ��ازوه ع��امل��اً وق��ارئ��اً
م�ت�خ�ص�ص��اً  ،ل��ذل��ك ال�ت��ف ح��ول��ه ط�ل�ب��ة ال�ع�ل��م  ،ي�ن�ه�ل��ون
من بحر علمه ويستمعون إليه ويتتلمذون عىل يديه ،
فشيخنا رحمه الله كان عاملاً وإماماً ومعلماً  ،حيث َد َّرس
ال�ق��رآن ال�ك��ري��م وع�ل��وم��ه وت�لاوت��ه يف ك�ث�ير م��ن امل��ؤس�س��ات
التعليمية يف فلسطني منها  :معهد فلسطني ال��دي�ن��ي ـ
األزهر يف غزة  ،والجامعة اإلسالمية  ،وجامعة األزهر يف
غزة  ،كما أشرف عىل إقامة عشرات الدورات يف أحكام
التالوة والتجويد وال�ق��راءات  ،واملسابقات التي أقامتها
وزارة األوق� ��اف وال �ش ��ؤون ال��دي�ن�ي��ة ب�ف�ل�س�ط�ين  ،ف��أع��داد
تالميذه رحمه الله كبرية حيث ك��ان لهم ش��رف التتلمذ
عىل يديه  ،وقد ترك رحمه الله أثراً طيباً وملسة كريمة يف
عقول تالميذه وسلوكهم وقراءاتهم للقرآن الكريم .

مؤلفاته وآثاره العلمية

ألف الشيخ رحمه الله كتابه القيم يف علم التجويد
وسماه ( املختصر املفيد يف معرفة القرآن وأصول التجويد
) حيث تمت طباعته سنة 1974م يف مطبعة دار األي�ت��ام
اإلسالمية الصناعية بالقدس وكانت الطبعة الثانية سنة
1981م يف مطابع منصور بغزة والطبعة الثالثة سنة 1983م
بمطبعة دار العلوم بغزة  ،ومن الجدير بالذكر أن هذا
ال�ك�ت��اب ال�ق�ي��م ق��د درس يف ب�ع��ض امل�ع��اه��د وال�ج��ام�ع��ات
الفلسطينية لسنوات عديدة .

وفاته

ت ��ويف ش�ي�خ�ن��ا رح�م��ه ال�ل��ه يف م��دي�ن��ة غ ��زة ه��اش��م ي��وم
ال�خ�م�ي��س امل��واف��ق 2001/8/9م ب�ع��د رح�ل��ة ح��اف�ل��ة ب��ال�ع�ط��اء
يف خ��دم��ة ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وال��دع��وة اإلس�لام�ي��ة  ،وح�ض��ر
دفنه وصىل عليه جمع غفري من العلماء واألئمة وأهل
ال �ع �ل��م ال �ش��رع��ي  ،ودف ��ن رح �م ��ه ال �ل ��ه يف م �ق�ب�رة ال�ش�ي��خ
رضوان يف مدينة غزة .
لقد انتقل ه��ذا الشيخ الجليل رح�م��ه ال�ل��ه إىل ج��وار
رب��ه بعد أن أم�ضى سني عمره يف خدمة ال��دي��ن والوطن
وخ ��دم ��ة ال �ق ��رآن ال �ك ��ري ��م ح �ت��ى ك ��ان درة ع �ل �م��اء ال �ق ��رآن
الكريم يف فلسطني .
ن�س��أل ال�ك��ري��م أن ي�ك��رم ن��زل��ه وأن ي�ع��وض�ن��ا ع�ن��ه وع��ن
أمثاله من العلماء العاملني خري العوض .
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Jerusalem
:02- 582-9297

		Ramallah
		: 02-240-8023

Nablus
:09-238-4533

			Hebron
		:02- 221-3301

يعقد امتحان املستوى يومي األحد واالربعاء
من كل أسبوع في متام الساعة احلادية عشرة
صباحا في مكتبي القدس ونابلس

يعقد امتحان املستوى يومي االثنني و اخلميس
من كل أسبوع في متام الساعة احلادية عشرة
صباحا في مكتبي رام الله واخلليل

www.amideast.org
westbank-gaza@amideast.org
www.facebook.com/AMIDEASTWB

إعداد الباحث :عباس نمر
عضو اتحاد املؤرخني العرب
خاتمة الكتاب

ال �ح �م��د ل �ل��ه ال ��ذي وف �ق �ن��ا ل �ه��ذا ال �ع �م��ل ال ��ذي ن�ه��دف
من خالله إىل تسليط الضوء عىل س�يرة علم من اعالم
القراءات والتجويد يف وطننا الغايل فلسطني  ،أنه العالم
الجليل الشيخ ح�م��دي سعيد م��دوخ رح�م��ه ال�ل��ه ليكون
نرباساً يهتدى به أبناؤنا األعزاء وطلبة العلم الفضالء .
إن م �ث ��ل ه � ��ؤالء ال �ع �ل �م ��اء ل �ه ��م ع �ل �ي �ن��ا ح ��ق ال �ت �ق��دي��ر
واإلقتداء .
* أل�ي�س��وا ه��م ح�م�ل��ة ك�ت��اب ال�ل��ه ال�ك��ري��م ك�م��ا ج��اء يف
ِّ
ق��ول��ه س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل { :إِ َّن ��ا َن� ْ�ح� ُ�ن َن� َّ�ز ْل� َ�ن��ا ال ��ذ ْك � َر َوإِ َّن� ��ا َل � ُه
َل� َ�ح��ا ِف� ُ�ظ� َ
�ون} ( )9س��ورة الحجر  ،وق��ول��ه سبحانه وتعاىل
َ
اب َّ
أيضاً { :إِ َّن َّال ِذ َ
ين َي ْت ُل َ
ون ِك َت َ
الل ِه َوأَ َقا ُموا َّ
الصلاَ َة َوأ َنف ُقوا
ِم َّما َر َز ْق� َ�ن� ُ
�اه� ْ�م ِس�رًّا َو َع�َل�اَ ِن� َي� ً�ة َي�ر ُْج� َ
�ون ِت� َ�ج��ا َر ًة َّل��ن َت� ُب��و َر} ()29
سورة فاطر .
* أليسوا هم أهل الله وخاصته .
* أليسوا هم مشاعل النور والهداية .
* أليسوا هم حملة العلم وورثة األنبياء .
ل��ذل��ك فقد قمت بما استطعت نحو ع��ال��م م��ن ط��راز
فريد من ه��ؤالء العلماء وال�ق��راء  ،آوت��ه حياً وميتاً هذه
الرتبة الطيبة واألرض املباركة فلسطني الحبيبة وال أدعي
أين أت�ي��ت ب�ج��دي��د  ،ف�ه��ذا م��ا ل��م يخطر يل ب�ب��ال  ،ولكني

أحسب أين نبهت بهذا العمل ـ الذي لم أسبق إليه فيما
أعلم ـ الباحثني من أبناء وطننا الغايل فلسطني إىل أهمية
البحث والتنقيب عن سري علمائنا األجالء  ،ونشر سريهم

وأعمالهم ليكونوا قدوة صالحة لألجيال القادمة وحتى
يسري الخلف عىل منهج السلف يف الجد واالجتهاد فالله
ال يضيع أجر من أحسن عمالً .

تعلن ,,,,

شركة ماهر ويوسف للتعهدات العامة
عـ ـ ــن :
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بيع شقق في مواقع مميزة ومساحات واسعة
 - 1موقع إسكان املنصور

الطيرة  /قرب مسجد التقوى
مكون من  8شقق
شقة واحدة في الطابق
مساحة الشقة  230م

2

- 2موقع قلعة األقصى
البيرة/سطح مرحبا /بالقرب من
مسجد اخللفاء
مبساحات متميزة

مساحة الشقة
 210م

2

للمراجعة واإلستفسار :ماهر , 0599991315 -يوسف0599187821 -
لسنا الوحيدون لكنا المميزون

