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الشيخ حسني خطاب
شيخ َّقراء دمشق
1337هـ \1918م

ول الشيخ حسني ب رضا ب حسني خطاب ب مشق يف حي ايمي ان الفوقاي تسك 1337هـ
تقي باب ورع يالزم جمالس العلم ،ويةثر م قراءة القرآن الةرمي ،وبلى تسريته نشأ
\1918م ،لوال ديِّ ٍّ
ايمرتجم له أكثرهم تأثراً به.
أوالده .وكان َ
ويف تس مدةرة بمل يف صكاب الكحاتسيات قرب حمل باب ايمصلِّى ،وأتق صكاب أباريق القهوة ايمرة
وهو دون الدلوغ ،وكان يعطي أباه كل ما يةسده م بمله.
صلاه بالشيخ حس حدكة ايمي اي:
مير جبامع مكجك باجلزماتي فيالحظ تواف طالب العلم هكاك
وكان يف طريقه إىل بمله أو بودته مكه ُّ
تفرس الشيخ فيه اخلري فأدناه واهام به.
َّ
فالهف لالتساطالع ,وما لدث أن تسعى إىل الشيخ ,وحيكما أتاه ّ
ويف وقت قصري حفظ القرآن الةرمي ومل جياوز الرابع بشرة وهو فىت يعمل يف صكعاه ،فيطرق الكحاس،
ويكفخ يف الةري.
وكان يف بادئ أمره ق اناظم يف ال روس الليلي والصداحيَّ  ،مث بشق الافرغ للعلم ،فانقطع له يف
اجلامع ،مع أوائل ايمكقطعني ب أبمال الةسب للاعلُّم ،وثدت وصرب ودأب ،حىت صار م ايمربزي  ،وصار
ايمقرر غالداً ،يما ياماع به م أناة وضدط ،وال يةاد يعثر لسانه
يف دروس الشيخ حس هو القارئ للةااب َّ
بلح ٍ  ،يف حنو أو صرف ،أو لغ  ،أو َبلَم م أبالم الكاس ،أو اتسم م أمساء األماك  ،لةثرة ممارتساه
القراءة ،مع مراجعاه ما حيااج إىل ضدط يف ايمصادر ،وتسعفه الذاكرة احلاضرة الضابط  .وكان الشيخ حس
خاص يسردها بليه م أوهلا إىل آخرها .وبذلك اكاسب ضدطاً يف
يصطفيه ليقرأ بليه كاداً يف جلسات َّ
القراءة ال يُدارى.
1

www.naseemalsham.com

الشيخ حسني خطاب :شيخ َّقراء دمشق

األتساا ::بد الرنم حدكة ايمي اي

رابط العلماء يف دمشق:
وصار العض الثاي للشيخ حس حدكة يف مشروباته وأبماله ،ونشاطاته االجامابي  ،وال يكي  ،ويما
قامت رابط العلماء يف دمشق ،وكان الشيخ حس م أوائل مؤتسسيسيها  ،كان الشيخ حسني خطاب
هو ايمصاحب ال ائم له يف اجاماباهتا ،مث صار الةاتب ايم ّون حملاضر االجامابات ،وحمل ثق كل أبضاء
الرابط بليهم مجيعاً رنم اهلل .
تلقيه القراءات:
تلقَّى الشيخ حسني تسائر العلوم الشربي والعربي بلى شيخه العالم حس حدكة  ،مث أرتسله الشيخ
كرمي راجح حفظه اهلل إىل شيخ القراء يف وقاه الشيخ حمم تسليم احللواي ليجمعا بليه
حس هو والشيخ ِّ
القراءات العشر م طريق الشاطديَّ وال رة ،فحفظا بليه الشاطدي  ،وحيكما تويف وخلفه بلى ايمشيخ أكرب
أوالده العدقري الضابط ايماق الشيخ أنم احللواي َمجَعا بليه الشاطدي وال رة مث أرتسلهما الشيخ حس إىل
الشيخ بد القادر قوي ر الشهري بالصمادي شيخ قري بربني ليجمعا بليه القراءات العشر أيضاً ب طريق
طِّيد الكشر ،فجمعاها بك ه بلى غاي اإلتقان ،وكانا يف مسريهتما إىل الشيخني يا ارتسان العلم والقراءات،
صال م كال الشيخني احللواي وقوي ر بلى اإلجازة يف القراءات.
وح َ
َ
ت ريسه يف جامع مكجك واجلامع األموي:
ومكذ تعلَّم ايمرتجم له أخذ يعلِّم الطالب ،وكان م أوائل ايم رتسني بايم رتس اليت بكاها الشيخ حس
يف جامع مكجك ،وباوجيه م شيخه العامل اجملاه الشيخ حس ـ رنمهما اهلل تعاىل ـ الازم الا ريس يف
مفسراً للقرآن الةرمي ،وكان يعام بلى تفسري القرطيب
مسج بين أمي الةدري ،بع العصر م كل يوم مجع ِّ
والفخر الرازي ،واتسامر مالزماً هذا ال رس حنواً م ()18تسك حماسداً حىت أوقفاه احلوادث يف ب اي
بز وجل { :ومكهم الذي يؤ:ون الكيب} [الاوب .]11:
الثمانيكات ،بك قول اهلل ّ
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مشيخ قراء بالد الشام:
وتوجهت إليه األنظار ،وأقام حلقات
وإلتقانه القراءات تسعى إليه طالب هذا العلم والراغدون فيهَّ ،
القراءات وانافع به كثريون ،مث آلت إليه مشيخ قراء الشام بع وفاة شيخ القراء ال كاور:حمم تسعي
احللواي ،الذي كان شيخ القراء بع أخيه أنم  ،وآلت اليوم مشيخ القراء إىل الشيخ كرمي راجح حفظه
اهلل.
خوضه غمار السياتس :
وخاض الشيخ حسني إىل جانب اجملاالت العلمي غمار السياتس بإ:ن شيخه اهاماماً مكه بأمر العام ،
وب أ :لك برتشيح نفسه إىل اجمللس الكيايب يف أيام الوح ة بني تسوري ومصر م (1999ـ ،)1911وحصل
يف دائرته االناخابي يف حي ايمي ان بلى أصوات كثرية.
وبع الوح ة رشح نفسه لعضوي جملس الشعب ففاز أيضاً ،وبقي خي م مواطكيه آنذاك ويقف معهم
م أجل الصاحل العام ،مث ابازل العمل السياتسي وفضل االهامام بالكفع ب طريق ايمسج واالجامابات
الشعدي .
مؤلفاته:
ـ إحتاف حرز األماي برواي األصدهاي(ط).
ـ رتسال الديان يف رتسم القرآن(ط) َّ ( ،
أك فيها بلى وجوب رتسم القرآن الةرمي كما ورد ب السلف).
ـ رتسال الطهارة والصالة والصوم.
ـ رتسال يف الفرائض.
ـ وأشرف بلى إخراج ايمكظومات الثالث اليت ألفها الشيخ أنم احللواي يف مق م أصول القراءات
وزيادات طيد الكشر بلى حرز األماي وال رة وما جاء يف رتسم القرآن الةرمي بلى رواي حفص( ط)
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حجاته:
بدادته وكثرة َّ
حج تسك 1381
وكان كثري العدادة والذكر ،شغوفاً َّ
بالصالة بلى الكيب صلَّى اهلل بليه وتسلم .ومكذ َّ
هـ مل يرتك احلج إال تسك واح ة قديل وفاته حني أقع ه ايمرض .كما كان يواظب بلى السفر إىل احلجاز
ألداء العمرة كل تسك .
صالته االجامابي :
وكان إىل جانب اهامامه بشؤون العام مصلحاً اجاماباً ،موفقاً يف إصالحه بني الكاس ،وكان بياه
مقص ايمخاصمني َوْموئل ايمسافهمني وايمسافاني ،وق أحده الذي يعرفونه ،فةانوا يرغدون أن يزورهم.
وكثرياً ما كان ي بى إىل حفالت ماع دة يف وقت واح  ،فيحاول أن يلديها كلها ،فيجلس يف كل حفل ـ
وخاص بقود الزواج ـ وقااً يسرياً يكطلق مكه إىل غريه لي خل السرور بلى الذي دبوه كلهم.
ايمفوه:
اخلطيب َّ
خطيب بارز مفوه ،ووابظ مؤثر ،ولذا غ ا مسج ه يف حمل القاب قدل الةثريي  .وكان يف خطده
مرتتسال يف مجله ،خيطب وكأنه يرتل ،خياار اجلمل بألفاظ تسهل ومعىن
جهوري الصوت ،حس اإللقاءِّ ،
واضح وأتسلوب شيِّق ،وكان كثري االتساشهاد يف اخلطب ،يرجتل وجيي وخيطب بلى الد اه يف أي موضوع
طلب مكه.
حلقاته العلمي :
له حلقات مسامرة للذكور واإلناث ،يعلم فيها العلوم اإلتسالمي  ،ويعلم فيها الاجوي والقراءات
خرج يف حلقاته ب داً وفرياً م طالب العلم ،وب داً مداركاً م القراء وايمقرئات بالقراءات
العشر ,وق َّ
العشر ،وب داً كثرياً واحلافظني واحلافظات .وممَّ مجع بليه القراءات العشر :الفقيه احلكفي العالم الشيخ
بد الرزاق احلليب: ،ي الفضل العظيم  ،والكفع اجلسيم ،وامرأتان فاضلاان م حامالت الشهادة اجلامعي
ومها :األتساا:ة مسر أبو َغي ة ،ومروة أبو غي ة ،ومم مجع بليه القراءات السدع م طريق الشاطدي السي
حس احلجريي ،والسي حمم اخلجا،
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الصالة بليه:
وفاته و َّ
أصيب مبرض يف قلده ،ورأى األطداء ضرورة أن ُْجترى له بمليَّ كانت الثاني م نوبها يف مساشفى
احلسني باألردن ،إال أنه تويف قدل ال خول إىل العملي يف ايمساشفى ايمذكور ظهر يوم اجلمع
11شوال1418هـ ايموافق27أيار 19888م ،فكقل إىل دمشق يوم السدت.
كرمي راجح بك صالة العصر يف اجلامع األموي ،وخرجت جكازته حافل  ،مشت
وصلَّى بليه الشيخ ّ
فيها دمشق وراء نعشه بلى األق ام حىت مقربة بواب اهلل يف ايمي ان.
جكازته ايمشهودة:
قالوا ب جكازته :مل تشه دمشق جكازة مثلها إال جكازة الشيخ ب ر ال ي احلسين ُحم ِّث الشام.
صت شوارع دمشق بلى رحدها بالكاس ،واماألت السطوح والشرفات وأشجار
كرمي راجحَ " :غ َّ
وقال الشيخ ّ
ايم يك واجلسور باآلالف ،وما ككت تساطيع أن ترى اجل ران واألرض حىت و َّ
كأن الشوارع متشي واألرض
كأهنا تزحف".
أوالده :رضوان ،وحمم رياض ،وضياء ،وصفوح.
ايمص ر :الوال ال ابي ايمريب الشيخ حس حدكة ايمي اي قص بامل جماه حةيم شجاع ,لألتساا::
بد الرنم حدكة ايمي اي .دار القلم ،دمشق ،الطدع األوىل.
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