
 
 السيرة الذاتية

 صالـح حسين سليمان الرقـب االسـم:
 أستاذ في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة. الدرجة العلمية:

 فلسطين(. -محافظة خان يونس)قطاع غزة -بني سهيال :العنوان
 الدرجة الجامعية:

 م.1975-هـ1385 ،كلية الشريعة-البكالوريوس: الجامعة األردنية  -1
-مكة المكرمة –عة أم القرىالعقيدة والمذاهب المعاصرة: جامالماجستير:  -2

 م.1982-هـ1402
العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية أصول الدين، جامعة اإلمام محمد  الدكتوراه: -3
 م. بتقدير ممتاز.1992-هـ1412سعود اإلسالمية، الرياض،  بن

الجامعة  -لدينكلية أصول ا -العمل: أستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
 فلسطين. واآلن متقاعد لبلوغ سن التقاعد. -قطاع غزة -اإلسالمية

وقد تقلد في فترة وجوده بالجامعة اإلسالمية عدة مناصب منها: رئيسا لقسم    
العقيدة بكلية أصول الدين، ونائبا لعميد الكلية، ثمَّ عميدا لكلية أصول الدين. ثم 

نائبا لرئيس نقيب العاملين، ورئيسا لنقابة العاملين، عميدا لعمادة الدراسات العليا، و 
وممثاًل لكلية أصول الدين في البحث  وممثاًل لكلية أصول الدين في مجلس الجامعة،

 العلمي.
 األبحاث العلمية المحكمة:

 فلسطين -بغزة األبحاث العلمية المحكمة في مجلة الجامعة اإلسالميةأواًل: 
 فلسطين.ليس لليهود حق ديني في  -1 
 األدلة الشرعية في إثبات صرع الشيطان لإلنسان والرد على المنكرين. -2 
 نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان. -3 
 ليس لليهود حق تاريخي في فلسطين. -4 
 موقف ابن سينا من النبوة واألنبياء. -5
 موقف المعتزلة من شفاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم. -6



 عة اإلثنا عشرية من الصفات اإللهية.موقف الشي -7
 .-عرض ونقد-موقف الشيعة اإلثنا عشرية من المسجد األقصى  -8
 األسماء الحسنى ضوابطها وأقسامها وداللتها. -9

 األبحاث العلمية المحكمة في مجالت أخري:ثانيًا: 
موقف الشيعة االثنا عشرية من صفتي الوجه واليدان: نشر في مجلة الحكمة  -1
 ندن.بل
وثـمرات اإليمـان بها: نشر في مجلة جامعة  إثباتها صفة المحبة اإللهية -2

 فلسطين -األقصى. غزة
الجدار العنصري حول القدس وآثاره السياسية: نشر في مجلة جمعية القدس  -3

 فلسطين -للبحوث اإلسالمية. غزة
مجلة ، نشر في دعوى تفضيل الشيعة أئمتهم على األنبياء عليهم السالم -4

 .للدراسات الفكرية المعاصرة التأصيل
 أبحاث محكمة في مؤتمرات علمية:ثالثًا: 

 الصفات القيادية للشيخ أحمد ياسين. -1
 الوسائل واألساليب المعاصرة للدعوة اإلسالمية. -2
 بين عالمية اإلسالم والعولمة. -3
 دور الجامعات الفلسطينية في مواجهة العولمة الثقافية. -4
 ولمة الثقافـية آثارها وأساليب مواجهتها.الع -5
جهود الشيخ عمر األشقر في نشر العقيدة السلفية. مؤتمر رابطة علماء   -6

 فلسطين بالتعاون مع كلية أصول الدين.
موقف اإلسالم من افتراءات الشيعة الروافض ضد أبي بكر وعمر رضي اهلل  -7

علو مكانتهم، مؤتمر جمعية أهل عنهما، مقدم لمؤتمر فضائل الصحابة وآل البيت و 
 فلسطين. -السنة والصحابة، غزة

 المؤلفـات:
م، مكتبة الطالب الجامعي 1998الطبعة األولى  واقعنا المعاصر والغزو الفكري: -1

وهو المرجع الرئيس  أكثر من عشر طبعات.بعد طبع  فلسطين. ثمَّ  -قطاع غزة



بغزة، وتمَّ اعتماده لمدة سنتين في كليه لمقرٍر جامعي لكلِّ طلبة الجامعة اإلسالمية 
 جامعية باألردن.

م، 2003 -هـ1423الطبعة األولى سنة جوانب في الفلسفة اليونانية واإلسالمية: -2
فلسطين.. وطبع طبعة أخرى بالمشاركة مع  -قطاع غزة  -مكتبة الطالب الجامعي 

واإلسالمية،  الدكتور محمود الشوبكي تحت عنوان دراسات في التصوف الفلسفة
فلسطين. -قطاع غزة ،م، مكتبة الطالب الجامعي2006-هـ1427الطبعة األولى سنة

وهو المرجع الرئيس لمقرٍر جامعي لطالب كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية 
 بغزة.

. الطبعة األولى فلسطين بين الوعد اإللهي الحق والوعد اليهودي المفترى -3
 لسطين. وقد نفذت.ف -م، مكتبة أفاق، غزة1998

الطبعة األولى  .سيهدمون المسجد األقصى قريباً  يا مسلمي العالم أفيقوا اليهود... -4
يا مسلمي العالم أفيقوا.  بعنوان: غزة، مطبعة الرنتيسي، وقد نفذت، وطبعة أخرى:

-م، دار األندلس الخضراء، المملكة العربية السعودية2004-هـ1425الطبعة األولى
 جدة.

-هـ1224الطبعة األولى مطبعة بالل، الطبعة األولى ، البشائر بنصرة اإلسالم -5
 فلسطين. -م، خان يونس قطاع غزة2003

م، مطبعة 2003-هـ1224الطبعة األولى الطبعة األولى يا عباد اهلل الثبات.  -6
 فلسطين. -شبير، قطاع غزة

 -قطاع غزة مطبعة شبير، -بدع -ضالالت -الشيعة اإلثنا عشرية: كفريات -7
م، نفذ طبعته....وطبع تحت عنوان الوشيعة في 2003-هـ1224فلسطين األولى 

م، مكتبة الطالب 2005 -هـ1425كشف كفريات وشنائع الشيعة، الطبعة األولى سنة
 . ، وطبع مرة ثالثة مزيدة ومنقحةفلسطين -الجامعي، قطاع غزة

مكتبة  م.2003-هـ1424الطبعة األولى سنةدراسة نقدية التفاقية جنيف،  -8
 الطالب الجامعي قطاع غزة.

م، مركز 2002-هـ1423الطبعة األولىالجدار اليهودي في الضفة الغربية،  -9
 فلسطين. -النور للبحوث والدراسات، غزة



-هـ1423الطبعة األولى، ليس لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين.  -10
فلسطين. وطبعة أخرى: الطبعة  -م، مركز النور للبحوث والدراسات، غزة2002
 جدة.-م، دار األندلس الخضراء، المملكة العربية السعودية2004-هـ1425األولى

-هـ1423الطبعة األولى، الهيكل اليهودّي )المقدَّس(؟؟ خرافات بال حدود.  -11
فلسطين. وطبعة أخرى: الطبعة  -م، مركز النور للبحوث والدراسات، غزة2002
 جدة.-، دار األندلس الخضراء، المملكة العربية السعوديةم2004-هـ1425األولى

  وننتظر طبعة ثالثة له.
نتائجها. نشر وتوزيع الكتلة اإلسالمية  -أهدافها-الحرب على العراق: مبررتها -12

  ألف نسخة. 15م، وقد طبع منه 2003بقطاع غزة. الطبعة األولى مارس عام 
 -هـ1424الطبعة األولى سنةسين. شيخ المجاهدين الشهيد الحي أحمد يا -13

فلسطين. وتم طبعه مرة أخرى في  -م. مكتبة الطالب الجامعي قطاع غزة2003
 م.1425بيروت 

باالشتراك مع الدكتور محمد بخيت، الطبعة األولى العقيدة في اهلل تعالى:  -14
وهو المرجع  فلسطين. -م، مكتبة الطالب الجامعي قطاع غزة2006 -هـ1427سنة
 س لمقرٍر جامعي لطالب كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة.الرئي
 )مختصر من الوشيعة(عشرية  اإلثناالشيعة دين تعريف عام ب -15
. موقف أهل العلم منها -أفكارها -حقيقتها -الدَّولة اإلسالمية "داعش": نشأتها -16

 طبع مرتان.
 واحدة.، طبع مرة نصيحة العارف في حرمة المعازف -17
 طبع مرة واحدة.أهدافها وآثارها.  -وسائلها -نشأتهاالعولمة:  -18
 اعتقاد الشيعة االثنا عشرية في المسجد األقصى عرض ونقض. -19
 األدلة الشرعية في إثبات صرع الشَّيطان لإلنسان والرد على المنكرين. -20
وهو من  السليمة.اتفاقية سيداو الدولية في ضوء الشرع اإلسالمي والفطرة  -21

 م.2020فلسطين، عام  -منشورات رابطة علماء فلسطين، غزة
 دعوى تفضيل الشِّيَعة أئمتهم على األنبياء عليهم السالم. -22



وهو من  .-دراسة وعرض-منهج السلف في إثبات وجود اهلل تعالى ووحدانيته  -23
 م.2020مطبوعات دار فارس للطباعة والنشر بالكويت، عام 

وهو من  .-.-ددراسة ونق –منهج المتكلمين في إثبات وجود اهلل ووحدانيته  -24
 م.2020مطبوعات دار فارس للطباعة والنشر بالكويت، عام 

وهو من . -دراسة ونقض –منهج الصوفية في إثبات وجود اهلل ووحدانيته  -25
 م.2020مطبوعات دار فارس للطباعة والنشر بالكويت، عام 

دراسة  – والبعث والنبوات ة في إثبات وجود اهلل ووحدانيتهمنهج الفالسف -26
 م.2020وهو من مطبوعات دار فارس للطباعة والنشر بالكويت، عام . -ونقض

 أعمال أخرى:
 -اإلشراف والمناقشة لعدة رسائل جامعية، دكتوراه وماجستير: -
عدة ندوات  المشاركة في عدة ندوات علمية أقامتها كليات الجامعة، والمشاركة في -

علمية أقامتها الجمعيات والمؤسسات الحكومية واألهلية خارج الجامعة، ومنها خارج 
 فلسطين.

كتابة مجموعة من المقاالت في المجالت التي تصدر عن كلية أصول الدين،  -
ومجلس الطالبات، ونقابة العاملين، ومجلة اإلمام الصادرة عن جمعية التجمع 

ومجلة نور اليقين التي يصدرها المعهد الديني بغزة. باإلضافة الوطني للثقافة والفكر، 
 إلى مجموعة مقاالت في الصحف المحلية الفلسطينية.

م. وعضو مؤسساً في رابطة علماء فلسطين، 1972خطيب وداعية منذ سنة  -
 وحاليًا عضوًا بمجلس إدارة الرابطة.

فلسطين )بني  -غزة رئيس سابق للجمعية اإلسالمية بالمنطقة الشرقية بقطاع -
عبسان خزاعة( لمدة عدة سنوات، وعضوًا في مجلس إدارتها لعدة سنوات. -سهيال

 .فرع خان يونس -رئيس جمعية القرآن الكريم والسنة
ورئيسًا لمجلس  عضو مؤسس لجمعية أهل السنـة أنصـار آل البيت واألصحاب، -

 .اإلدارة
  . بفلسطين، ثمَّ وزيرًا لنفس الوزارةعمل وكيال لوزارة األوقاف والشؤون الدينية  -
 


