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الشّيوخ الّذين خدموا يف بيت ساحور 
وخارج بيت ساحور
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شعيبات5 اهلل  عوض  خليل  ابراهيم 

ولد في بيت ساحور عام 1958، ونشأ وتعّلم املرحلة االبتدائّية واإلعداديّة في مدرسة ذكور 
بيت ساحور، وأكمل دراسته الثّانويّة الّشرعّية في ثانويّة األقصى الّشرعّية في القدس وبذلك 

حصل على شهادتني شهادة الثّانويّة الّشرعّية التي تصدر عن إدارة األوقاف اإلسالمّية في 
القدس وشهادة الثّانويّة العاّمة الفرع األدبي.

وحصل على بكالوريوس في الّشريعة اإلسالمّية -تخّصص فقه وتشريع من كلّية الّشريعة 
في اجلامعة األردنّية عام 1981م، ومن ثّم التحق بكلّية الّتربّية في جامعة بيت حلم ضمن برنامج تأهيل املعّلمني تخّصص 

لغة عربّية وحصل على درجة الّدبلوم في الّتربّية عام 93م، وأكمل املاجستير في جامعة القدس في الّتربّية تخّصص 
)أساليب تدريس الّشريعة اإلسالمّية( وذلك عام 1999م بعد مناقشة أطروحته والتي عنوانها: إجّتاهات الّطلبة امللتحقني 
بكلّيات الّشريعة في الّضفة الغربّية نحو دراستهم ودوافعهم لاللتحاق بها وقد نُشرت هذه األطروحة على قسمني في 

مجّلتني تربويتني هما: مجّلة البحوث والّدراسات الّتربويّة الفلسطينّية وهي مجلة محكمة نصف سنويّة وتصدر في غزّة 
عن جمعّية البحوث والّدراسات الّتربويّة الفلسطينّية )بيرسا( وفي مجّلة البصائر التي تصدر عن جامعة البتراء في األردن. 

التحق الّشيخ ابراهيم بدورات مختلفة منها: دورة جتويد القرآن ودورة املشرفني الّتربوينّي حول برامج محو األمّية وتعليم 
الكبار والتي ُعِقدت في عّمان بالّتعاون مع مكتب الّيونسكو اإلقليمي ودورة في مهارة احلاسوب من ِقَبل مركز باسكال 

للبرمجة والكمبيوتر وبرعاية إدارة األوقاف، ودورة القيادات الّشابة في جامعة القدس ودورة في عّمان أقامتها الّلجنة الّدولّية 
للّصليب األحمر حول القانون الّدولي اإلنساني والّشريعة اإلسالمّية.

شغل الّشيخ ابراهيم عّدة وظائف وهي: تدريس مواد العلوم الّشرعّية في مدرسة ثانويّة األقصى من عام 81م إلى عام 93م. 
واملساعد األكادميي ملدير دار األيتام اإلسالمّية الّصناعّية في القدس والقيام مبهّمة مدير مدرسة الّدار فرع العيزريّة من عام 

سيرة حياة الشيخ، ومن قريبه الّسيد عوض اهلل شعيبات.  .5
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93م إلى عام 95م ورئيس قسم الّتعليم الّشرعي في إدارة األوقاف والّشؤون واملقّدسات اإلسالمّية في القدس من عام 96 
إلى عام 2007م. وسكرتير حترير مجّلة )هدى اإلسالم( التي تصدر عن إدارة األوقاف من عام 96 إلى عام 2007م.  وتولّى منصب 

مفتي محافظة رام اهلل والبيرة والوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينّية منذ عام 2007 وحّتى اآلن. وتولّى مهّمة رئاسة 
حترير مجّلة اإلسراء التي تصدر عن دار اإلفتاء الفلسطينّية حّتى اآلن واملشاركة في عضويّة مجلس اإلفتاء األعلى وثّم 

تولّى منصب رئيس مجلس اإلفتاء األعلى حّتى تاريخ إعداد هذا الكتاب. وشارك الّشيخ في عّدة مؤمترات منها: ثالث مؤمترات 
للمجلس األعلى للّشؤون اإلسالمّية الّتابع لوزارة األوقاف اإلسالمّية وتقدمي أوراق عمل بعنوان: مقّومات األمن اجملتمعي في 

اإلسالم وجتديد الفكر اإلِسالمي وفي الشريعة اإلسالمّية وقضايا العصر، واملشاركة في ندوة دولّية حول املسجد األقصى في 
تركّيا، وفي ندوة بعنوان: من القدس إلى أبو ظبي ثقافة واحدة وذلك في إطار االحتفال بالقدس عاصمة للثّقافة العربّية في 

اإلمارات.

الّشيخ ابراهيم نشيٌط في العمل اجملتمعي فهو عضو في جلنة الّتوعّية اإلسالمّية في بيت ساحور ورئيس لها، وعضو في 
الهيئة العاّمة واإلداريّة للجمعّية اخليريّة اإلسالمّية في بيت ساحور، وعضٌو فاعٌل في احّتاد اجلمعّيات اخليريّة في القدس، وقد 

قام بتمثيل إحّتاد اجلمعّيات اخليريّة القدس في عضويّة الّلجنة العليا حملو األمّية في فلسطني، واملشاركة في عضويّة جلنة 
رياض األطفال في احّتاد اجلمعّيات اخليريّة - القدس.

للشيخ العديد من املقاالت والبحوث اإلسالمّية في الّصحف احمللّية ومجلتي هدى اإلسالم واإلسراء.
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الشّعيبات6 حممد  جرب  رشيد  حممد  الشّيخ 
2002-1922

درس الهندسة املدنّية، ثّم اجّته إلى األمور الّدينّية حيث حصل على شهادة الّليسانس في 
الّشريعة اإلسالمّية من جامعة األزهر الّشريف، عمل في جامعة األزهر، وكان مسؤواًل عن 

الّطلبة الوافدين من بالد الّشام يقّدم لهم املساعدة واملأوى ثّم في الّسعودية أستاذًا للّشريعة 
اإلسالمّية، حضر إلى بيت ساحور مرتني في عام 63م و88م، توفي في مصر عام 2002م رحمه اهلل.

الشّعيبات اهلل  عوض  أمحد  زياد  الشّيخ 

شيخ جامع عمر بن اخلّطاب في مدينة بيت ساحور منذ عام 1994م تلّقى تعليمه االبتدائي 
واإلعدادي في مدارس بيت ساحور مثّقف ومتعّلم واجتماعّي أعتقل عّدة مرّات له كتاب 

)الّتعامل مع احلكّام املعاصرين وفق النّصوص الّشرعّية(.

معلومات من الّسيد عوض اهلل شعيبات.  .6
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شعيبات7 محد  عوض  حسني  عبداهلل  حمسن  الشّيخ 
1958-1880

درس في الكتاتيب، ثم ارحتل إلى األزهر لشغفه بالعلم، كان له سبعة إخوة، هاجر أحدهم إلى 
التشيلي، وبعضهم توفي والبعض أستشهد في احلروب العثمانّية.

حدث عام 1927م في منطقتنا زلزال كبيرٌ أصاب أيًضا مدينة بيت ساحور كما هو معروف ودّمر كثيرًا من املباني، وكان بيته 
ر على زوجته وابنه، والكثير من احليوانات األليفة التي كان يربّيها، ولم تنج إاّل دابّة وبقرة، ووصل اخلبر  من بينها ولألسف دُمِّ

إلى الّشيخ محسن والّذي كان في األزهر الّشريف فما كان منه إاّل االستغفار، وعاد إلى بلدته وكان قد أصيب مبرٍض في 
عينيه فأصبح كفيًفا، ولكنّه لم ييأس ولم يفقد اميانه بل واظب على الّصالة والّصوم.

وقبل أن يعود إلى بلدته بيت ساحور كانت له حلقات ذِكر في األزهر وفي املسجد األموي، وكانت له طريقة صوفّية. بعد فترة 
من الزّمن سافر إلى سوريا لزيارة املسجد األموي وهناك توفي عام 1958م تقريًبا ودُفِن هناك رحمه اهلل.

معلومات من الّسيد عوض اهلل شعيبات.  .7
مالحظة: في موضوع احلديث عن املثّقفني والسياسيني واملربنّي وكذلك عن الوجهاء رتّبت األسماء حسب احلروف الهجائّية لذا أرجو تقدير ذلك.  


