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 الشيخ عبد الرزاق احللبي
 عمر النشوقاتيألستاذ ا

قرئ الشيخ عبد الرزاق بن حممد حسن بن رشيد بن َحَسن بن 
ُ
العالَّمة املرِّبي الكبري الفقيه امل

 .أمحد احلََليب أصالً وُشهرًة، الديمشقي احلََنفي
 :وِالدتُه ونشأتُه

، ونشأ بني أَبَ َوين صاحلني، فوالده طالُب م1291 -ه 1131ُوِلد بدمشق يف شعبان سنة 
علٍم ََجََع بني التيجارة وُحضور جمالس العلماء، ووالدته هي السيدة وسيلة ابنة مفيت الشام العالمة 

 .الشيخ حممد عطاء اهلل الكسم رمحه اهلل
فَ َنَشَأ يتيمًا يف تربيِة وتوجيِه عميه الشيخ حممد عيد احلليب، َفَدَخَل  ه1119ُتويف والده سنة 

 .م121 -ه1111، وََتَرَّج منها سنة م1211-ه1119درسة الرَّشيد بدمشق سنة االبتدائية يف م
َدَخل بعَدها التجهيَز فَمَكث فيها حنو سنتني، مث ترك الدراسة والتحق بالَعَمل يف صنعة 

 .النسيج
 

 :يف حتصيل العلومشيوخه 
مث تَ َعرَّف على العالَّمة الشيخ حممد صاحل الفرفور، فبدأ ِبالزمة َحَلقاتِه منذ ناهز البلوغ سنة 

 .م1211 -ه 1341، وبقي ُمالزماً له إىل وفاته سنة م1212 -ه 1111
نشاطاته الَزَمه يف َحَلَقاته يف املسجد األموي، ويف املدرسة الفتحية، ويف منزله، ويف سائر 

التدريسية، وهو شيخ حتصيله وَترجيه، قرأ عليه ُجلَّ الُعُلوم الشرعية والعربية قراءَة حبٍث وحتقيق 
وُمدارسٍة وإتقان، وأسَّس معه ومع ُُنبٍة من تالميذ الشيخ وُُتَّار دمشق األبرار َجعيَة الفتح 

مع ُزمالئه يف -ة والرتبوية، وكان اإلسالمي، مث معهد الفتح اإلسالمي، َورَافقه َطوال مسريته العلمي
 .ساِعَده األميَن يف إدارة معهده وَجعيته وهنضته، وأجازه إجازًة عامًة باملعقول واملنقول -الطَّلب

أما القرآن الكرمي وُعُلوم القراءات، فأخذها عن الشيخ حممود فايز الديرعطاين، والشيخ الدكتور 
 .حممد سعيد احللواين والشيخ حسني خطَّاب
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وذلك أنه بدأ حبفظ الشاطبية على الشيخ حممود فايز الديرعطاين، مث ُتويف فأمتها على الدكتور 
سعيد احللواين، وحفظ عليه الدرة أيضاً، وقرأ عليه عدة ختمات بالروايات املتنوعة إفراداً، مث بدأ عليه 

، فقرأ عليه َختمًا كامالً باجلمع الكبري، فُتويف إىل رمحة اهلل، فتحوَّل بعده إىل الشيخ حسني خطاب
، وأجازه أن يَقرأ ويُقرِئ بشرِطه املعَترب ه1121بالقراءات الَعشر، وأمتَّ عليه يف شهر ربيع الثاين سنة 

 .عند أهل العلم
 

 :شيوخه يف اإلجازة
 على عدٍد من اإلجازات سوى ما ذُكر حصل الشيخ

، والعالمة الشيخ حممد العرِّب فأجازه العالمة الشيخ حممد أبو اليسر عابدين مفيت الشام
 )إحتاف ذوي العناية(العزوزي أمني الفتوى ببريوت، َكَتب له اإلجازة خبطيه على غالف ثبته املطبوع 

 .ه1113وذلك يف أواخر رمضان سنة 
ُمعمَّر الشيخ أمحد بن حممد القامسي بإجازته من الشيخ حممد عطاء اهلل الكسم،   وأجازه العامل ال

 .الشيخ ُمال رمضان البوطيكما أجازه 
 .وتبادل اإلجازة مع الشيخ حممد ديب الكالس والشيخ حممد بن َعَلوي املالكي

والتقى يف احلجاز بعدٍد من مشاهري ُعلمائه، منهم: الشيخ حممد إبراهيم الفضلي اخلتين، وأهداه 
ايل من األسانيد الَعَوايل( عددًا من الُكُتب والرسائل بطريق املناولة احلديثية، منها رسالة )نشر الغو 

 .ورسالة )اإلسعاد باإلسناد(، كالمها للشيخ حممد عبد الباقي األنصاري اللكنوي مث املدين
 

 :عنايته بالتعليم واإلرشاد
قضى الشيخ َجيع ُعُمره يف التدريس وإقراء الُكُتب لياًل وهناراً، ال َيكلُّ وال مَيَلُّ، فأقرأ الَعَشرات 

 .ات يف ُُمتلف الُعلوممن الُكُتب األمه
حتت قُ بَّة النَّسر يف اجلامع األُموي، حيث ألَقى م 1232 - ه1111بدأ الدرس األول سنة 

 .َدرَساً عاماً َحَضره تشجيعاً العالمُة الشيخ حممد هاشم اخلطيب
وكان أكثر تدريسه يف املسجد األموي، أقرأ فيه بعد الفجر، وبني املغرب والِعشاء، يف كل يوٍم 

ثر من ستني سنة، كما درَّس يف مساجد ُأخرى كالباذرائية، ومسجد القطاط، ومسجد فتحي أك
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القالِنسي يف القيمرية، ومسجد الياغوشية يف الشاغور، وغريها من املساجد، باإلضافة إىل تدريسه يف 
 .معهد الفتح اإلسالمي منذ تأسيسه حىت اآلن

ة فال تكاُد حُتصى، وكان يهتم يف إقرائه للُكُتب أما الُكُتب اليت أقرأها خالل مسريته الِعلمي
 :بأموٍر هامة
 .خيتار الُكُتَب األمهات، وال سيما املطوَّالت منها يف ُمتلف الُعُلوم :أوهلا

شِكالت، وال ُيسِهُب يف شرِح ما  :ثانيها
ُ
يقرأ هذه الُكُتب بطريقة السَّرد حبيث يقف عند امل

 .ِسواها
حدَّد لهحيِرُص على  :ثالثها

ُ
 .املواظبة وإمتام الكتاب إىل آخره ضمن برناجمه امل

 .يُعيُد قراءة الُكُتب اهلامة مرَّتني أو ثالثاً أو أكثر :رابعها
 :()ال على سبيل احَلصرفمن الُكُتب اليت أقرأها 

 .تفسري النسفي، واخلازن، والُقرطيب، واإلتقان يف ُعلوم القرآن
أ مالك، وشرح النووي على ُمسلم، وبذل اجملهود شرح سنن الُكُتب الستة يف احلديث، وموطَّ 

 .أِّب داود، وجامع األصول
 مراقي الفالح، وحاشية الطحطاوي، واالختيار، وحاشية ابن عابدين، واهلدية العالئية، وكشف 

 .حلقائق شرح كنز الدقائق، واألشباه والنظائر البن ُُنيم، واهلداية للمرغيناين
 .وشرح ُشُذور الذهب، ومغين اللبيب، وشرح ابن عقيل يف النحوشرح َقطِر الندى، 

 الشفا للقاضي ِعياض، وإحياء ُعُلوم الدين، والريسالة الُقشريية، وصفة الصفوة، ونوادر األصول، 
 .وغريها من الُكُتب يف ُمتلف الُعُلوم .شرح عني الِعلم وزيِن احلِلم

 
 :إقراؤه للقرآن الكريم

لإلقراء، َفَحِفَظ القرآَن عليه مئاٌت من طلبة العلم، ونالوا منه اإلجازة برواية تصدَّر الشيخ 
 .حفص عن عاصم، وال مُيكن إحصاؤهم لكثرهتم

أما الذين ََجَعوا عليه القراءات الَعشر وأمتُّوها فهم: إحسان السيد حسن، حممد بدر الدين 
 .فعت علي أديب، حممد صادقة، ماهر اهلندياألغواين، غسان اهلبا، أمحد اخُلجا، زياد احلوراين، رِ 

 .وبدأ غريُهم باجَلمع ومل يُتميوا
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أما الوقت الذي يُقرئ فيه الشيخ فغالب يومه، بعد صالة الفجر، ومن فرتة الضُّحى إىل ما بعد 
 .الِعشاء، ال يردُّ قارئاً، وال يكلُّ وال مَيَل  

قرِئني يف دمشق للتكرمي من ِقَبل وزارة مع جمموعٍة من ِكَبار   اختري الشيخ ه1391ويف سنة 
ُ
امل

 .األوقاف ومركز زيد بن ثابت خلدمة األنشطة القرآنية
وكان تكرميُه يف َحفٍل رمسيٍّ يف ُمدرَّج جامعة دمشق، وحفٍل آخَر شعيٍب يف جامع الشيخ عبد 

 .م9441/آذار/11/13الكرمي الريفاعي بدمشق يومي 
 

 :اإلسالمي ومعهدها الشرعيجهوده يف رعاية مجعية الفتح 
هو اليد اليمىن للشيخ حممد صاحل الفرفور رمحه اهلل يف تأسيس اجلمعيَّة ونشاطاهتا مع   الشيخ

زميلة الشيخ رمزي البزم رمحه اهلل، فكان هلما مع الشيخ نشاطات واسعة يف جباية أمواهلا يف الداخل 
 .ليهاواخلارج، ويف رعايتها ومتابعة مسؤولياهتا واإلشراف ع

وكذلك كان له اليد الطوىل يف تأسيس املعهد ويف إدارته، والتدريس فيه منذ تأسيسه، بل قبل 
 .ذلك حينما كانت النهضة عبارة عن حلقات يف املساجد

وملَّا تويف الشيخ حممد صاحل فرفور رمحه اهلل توىل بعده رئاسة اجلمعية، واتفقت كلمة تالميذ 
الشيخ وأمينه على هنضته واملرجع األول يف الشؤون اإلدارية اهلامة، ويف الشيخ وأبنائه على أنه خليفة 

 . الشؤون العلمية، وبقي إىل آخر عمره يرعى املعهد ويشرف على نشاطاته العلمية
 

 :تَضلُّعُهُ بالعُلُوم
عامٌل ُمتمكيٌن يف َجيع العلوم الشرعية والعربية، واسع االطيالع، قوي احلافظة، حادُّ  الشيخ

الذاكرة، يستحضر الكثري من املتون وعبارات العلماء، ويستشهد هبا عند احلاجة إليها وكأنَّه يقرؤها 
 .من الكتاب

كية، وكان يتحدث هبما مع حُيبُّ االطيالع على معارف عصره، فقد تعلَّم اللغتني الفرنسية والرت 
 .الطالب أحياناً 

وهو إىل ذلك ُموَلٌع بالقراءة واملطالعة ُكلَّما َسَنَحت له الفرصة، وملَّا تقدَّمت به السينُّ صار 
 .ُيكليف َمن حوَله بأن يَقرأ له
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 :تالميذه
معهد الفتح  تالميذه الذين َترجوا عليه، أو حضروا دروسه ال حُيَصْون كثرًة، فكل من َترَّج يف

اإلسالمي منذ تأسيسه حىت اآلن هم من تالميذه، والكثريون من ُطالب احللقات قبل تأسيس املعهد 
 .وبعده، يف ُمتلف املساجد اليت درَّس فيها والسيما يف املسجد األموي

وأما الذي َحَصلوا منه على اإلجازة العلمية العامة فهم أيضًا كثريون، منهم املدر سون للعلوم 
 .ه1391لشرعية والعربية يف معهد الفتح اإلسالمي وأجازهم َجيعاً بإجازته املطبوعة سنة ا

 
 :وظائفه اليت تقلَّدها

 م1231-ه1113وظيفة اإلمامة واخَلطابة يف عدٍد من مساجد دمشق، ففي سنة  :أوالً 
-ه1111ُوجيهت إليه وظيفة اخلطابة يف املدرسة الفتحية )جامع فتحي( وكالًة مث أصالًة سنة 

 .م1231
 .ُكليف بوظيفة اخلطابة يف جامع اجلوزة وََكالةً   م1211-ه1111ويف عام 

 نُِقل من وظيفة إمامة جامع القطاط املوكلة إليه سابقاً، إىل إمامة  م1214-ه1124ويف سنة 
 .احلنفي يف املسجد األمويملِحراب 

 .وأخرياً توىلَّ اخلطابة يف جامع بالل احلبشي
 .وظيفة التدريس الديين يف دار الفتوى :ثانياً 
 .م1214-ه1344وظيفة إدارة املسجد األموي منذ  :ثالثاً 
 .م9441مسُيَي شيَخ اجلامع األموي بقراٍر من وزير األوقاف عام  :رابعاً 

مث رئيسًا هلا   .م1211-ه1111تح اإلسالمي منذ تأسيسها سنة عضوية َجعية الف :خامساً 
 .1213م، باإلضافة إىل إدارة معهدها منذ تأسيسه إىل سنة 1211سنة 

 .وإىل وفاته 9441عني  مشرفاً عاماً على جممع الفتح اإلسالمي سنة  :سادساً 
 .رئاسة َجعية النداء اخلريي يف القيمرية  :سابعاً 
 .من املؤمترات يف العديد من البلدان اإلسالمية وغريهاحضر الكثري  :ثامناً 
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 :صِفاتُه اخلُلُقية ومهَّتُه يف العِبادة
الشيخ من الُعلماء الُكمَّل املخِلصني )وال نُزكيي على اهلل أحداً( َجع صفات الريجال الِكبار من 
اهلمة العالية يف الطاعة والعبادة والِعلم والتعليم، مع ُحسن األخالق وطيب الِعشرة، والتواضع والزهد 

ٌم بالسنة املطهَّرة، حُيبُّه كلُّ من يف الدنيا، والَكَرم واجلود، يبذل الصدقات ويقضي حوائج الناس، ملتز 
حوله، ويهابه كلُّ من يراه، حيفظ وقته كلَّه بني الطاعة والعبادة والعلم والتعليم واإلقراء، مواظٌب على 
له، حُيافظ على صالة اجلماعة يف املسجد األموي بال  برناجمه اليومي منذ نشأته، ال خيرُمه و ال يبدي

تقريباً، فزادت  ه1114َسفر، مواظٌب على احلجي يف كلي عام منذ سنة  انقطاٍع إال يف َمَرٍض أو
 .ِحجاته على مخسني حجًة، كان يف الكثري منها ُمشرفاً على الِبعثة السُّورية

 
 : مرضه ووفاته

أقعده املرض يف السنتني األخريتني من عمره , مل خيرج خالهلا من بيته إال نادرًا ليلتقي بطالبه 
 ربيع األول 19ألموي ويف معهد الفتح اإلسالمي , إىل أن وافاه األجل ليلة السبت يف اجلامع ا

وصلي عليه يف جامع الثناء جبوار منزله يف حي العدوي ورثاه  9419شباط  3  املوافق ل  ه 1311
وخرجت له جنازة  -شيخ قراء الشام- والشيخ كرمي راجح  -قمفيت دمش-يخ عبد الفتاح البزم الش

 . مهيبة ووري مثواه األخري يف تربة الذهبية امللحقة بالدحداح
 . رحم اهلل شيخنا وأسكنه فسيح جنانه ورفع درجاته يف عليني

 بقلم األستاذ عمر النشوقاتي                                                                   

 مدرس يف معهد الفتح اإلسالمي


