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 الشيخ نزار اخلطيب رمحه اهلل تعاىلترمجة 
ن الشيخ صاحل الرمحن ب الشيخ نزار بن الشيخ حممد بن الشيخ كمال بن الشيخ صاحل بن الشيخ عبد

 .القادري احلسين احلنفي الدمشقي بن العالمة الشيخ عبد الرحيم بن الشيخ حممد اخلطيب

 
بدمشق، نشأ يف حجر والده تاجر األقمشة يف سوق احلرير،  م يف حي القيمرية 1391ولد عام 

يف زقاق الربغل مث  اجلراح بن االبتدائي يف مدارس عبد الرمحن الغافقي يف القيمرية مث أيب عبيدة وتعلم العلم
 .م 1391طارق بن زياد يف املهاجرين ونال االبتدائي سنة 

لشيخ صاحل فرفور ا ووضع اهلل تعاىل حب الدين يف قلبه عن طريق أستاذه مجال العش، فالتحق حبلقة
ر االضاح و الدروس النحوية الثاين والثالث، ون وقرأ على الشيخ شعيب االرناؤوط ،م 1391يف األموي سنة 
 .ومراقي الفالح

ى الشيخ وعل التجويد على الشيخ عبد القادر االرناؤوط وعلى الشيخ رمزي البزم البالغة، وأخذ
ء من والدروس النحوية الرابع، وشي أديب الكالس التوحيد. شرح اجلوهرة للباجوري والبن عبد السالم،
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ة، ومقدمة اق احلليب شيء من االختيار واهلدايالشيخ عبد الرز  ابن عقيل على األلفية والفرائض وقرأ على
 .احلديث ابن الصالح يف

اشية ابن والرسالة القشريية، وشيء من ح كما قرأ بعد ذلك على الشيخ صاحل فرفور تفسري النسفي
 .من أحياء علوم الدين للغزايل، والكامل للمربد عابدين وصحيح مسلم وشرح للنووي، وشيء

 بد الرزاق احلليب والشيخ أديب الكالس املنار وشرحه البن ملك، وأصولالشيخ ع وقرأ األصول على
 .ز(العزي البزدوي )األسرار(، وعليه حاشية للبخاري )عبد

 
 .كمت قرأ على الشيخ عبد الرزاق املسامرة واملسايرة يف التوحيد، واملراقي وحاشية الطحطاوي

ور لتحطاوي وقرأ القرآن على الشيخ الدكتكما قرأ على الشيخ عبد احلميد كيوان املراقي وحاشية ا
 .سعيد احللوين

 
من العلماء  على كل وبدأ جديا قراءة احلاشية البن عابدين بعد قراءهتا على الشيخ صاحل فرفور،

أديب الكالس،  عبد الرزاق احلليب مث الشيخ مفيت الشام الشيخ الطبيب حممد أيب اليسر عابدين مث الشيخ
قراءهتا اليسر عابدين وقد كتب عليها الشيخ خبطه على حاشيته أنه بدأ ب حممد أيب وكان أكثرها على الشيخ

ان وإجازة روحية، وك ونال منه إجازتني إجازة علمية ...الشيخ نزار اخلطيب والشيخ أديب الكالس مع
ريق طالنص،والسيدة انعام رمضان احلمصي, وأخذ ال حيضر معهما الشيخ سعيد الطناطرة، والشماع ،وسامر

من السيد أمحد وهاج الصديقي التيمي مع الشيخ أديب الكالس، كما  النقشبندي والقادري والشاذيل
 .النقشبندي من الشيخ حممد أيب اليسر عابدين أيضا أخذ الطريق

واخلطابة يف مسجد سنان  ،م1391رمضان  1يخ بشري اخلطيب يف من الش تسلم امامة األموي
الفتوى ونالة  م بعد امتحانه يف دار1393وتسلم التدريس من دائرة الفتوى يف صفر اخلري،  م1391باشا 

ديوان جامع العفيف وله دراسات خاصة، و  اإلجازة بدرجة عالية،وكان له درسا يف األموي والقلبقجية ويف
اإلسالمية وغري اإلسالمية، وحل مكتبة خاصة مجعت أطراف العلوم   خطب ،وأحباث من الفرق بني املذاهب

 .وجمالت با وصحافةكت
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حمله التجاري يف سوق احلمدية سوق  م قد ورثه جتارة القماش يف 1399وكان والده الذي تويف سنة 
 .م 0111حجة حىت هناية  93حج بيت اهلل احلرام  .للفتوى احلرير ، وبعد طلبه للعلم أصبح حمله قبلة

لشيخ سعيد ا شيخ صاحل فرفور، ومعالشيخ نزار حيضر مع الشيخ ابراهيم اليعقويب يف حلقة ال كان
 (والشيخ فكري )مفيت تركيا تناطرة ،وأمحد رمضان ، وحممد القطان ، والسيد عزة اخليمي،

 وقرأ على الشيخ شفيق العمري شيئا من القرآن، وأثىن على درسه الشيخ العامل هاشم اخلطيب
ا وشتاء ماشيا يوميا صيف األمويحني تسلم امامة الشافعي يف األموي ، كان ينزل من املهاجرين إىل 

م املدرسة )معهد الفتح اآلن(، وكان من كر  قبل الفجر. ليصلي إماما، مث يذهب إىل جامع فتحي حيث
 .القرآن غيبا اهلل عليه أن حفظ يف الطريق ثلثي

 .م 0119تشرين األول  9 ذي احلجة املوافق  19 لىب نداء ربه يف يوم الثالثاء يف

 منقول


