الشيخ عمر ذي النون

ترجمة لفضيلة املحدث حسين صعبية

ترجمة لفضيلة املحدث حسين صعبية
بقلم الشيخ عمر ذي النون
هو فضيلة العامل الداعية اجلليل الشيخ حسني ابن حسن ابن حسني صعبية احليفاوي مث البريويت
مث الدمشقي.
ولد يف حيفا بفلسطني سنة ٥٤٩١م ونشأ يف بريوت وتعلم الدارسة األولية يف مدارسها مث حضر
جمالس علمائها ،مث رحل إىل دمشق إلمتام علومه الشرعية.
فقرأ يف بريوت على عدد من علمائها فقرأ بعض القرآن الكرمي وأتقن جتويده على الشيخ حسن
دمشقية شيخ القراء يف بريوت ،مث على الشيخ حممود احلقلي ،وقرأ على الشيخ خماتار العاليلي أمني
الفاتوى يف لبنان شرح الرحبية يف الفرائض ،وقرأ على الشيخ أمحد العجوز رئيس دائرة احملافظة على
القرآن يف لبنان شرح قاسم الغزي يف الفقه الشافعي والدروس النحوية يف اللغة العريبة ،وقرأ على
الشيخ حممد الداعوق رئيس احملاكم الشرعية يف بريوت العهود للشعراين يف الاتصوف ،وقرأ على
القاضي الشيخ زكريا غندور الفقه الشافعي وعدة علوم أخرى.
ويف دمشق هنل العلوم الشرعية من معينني اثنني العالمة الشيخ حممد صاحل الفرفور وتالميذه يف
معهد الفاتح اإلسالمي والعالمة الشيخ حممود الرنكوسي يف دار احلديث األشرفية.
فقرأ على الشيخ حممد صاحل الفرفور الاتلويح يف أصول الفقه.
وعلى الشيخ عبد الرزاق احلليب اهلداية واالخاتيار يف الفقه احلنفي ،ومغين اللبيب البن هشام يف
النحو وتال عليه بعض القرآن الكرمي.
وعلى الشيخ أديب الكالس شرح اجلوهرة للباجوري يف العقيدة واللباب يف الفقه احلنفي وشرح
قطر الندى البن هشام .وقرأ بعض تدريب الراوي يف املصطلح على الشيخ عبد الرزاق والشيخ
أديب.
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وعلى الشيخ إبراهيم اليعقويب بعض سبل السالم للصنعاين.
وعلى الشيخ أيب حامد أمحد القاتايب نور اإليضاح ومراقي الفالح وبعض االخاتيار واألحوال
الشخصية لقدري باشا وشرح قطر الندى وشذور الذهب والسرية النبوية حملمد رضا وتال عليه
بعض القرآن الكرمي.
وعلى الشيخ موفق النشوقايت كاتاب األربعني يف أصول الدين للغزايل ونور اليقني يف السرية
للخضري.
وخترج من معهد الفاتح اإلسالمي سنة ٥٤٩٩م ويف أثناء دارساته يف معهد الفاتح وبعد خترجه
الزم أيضا جمالس العالمة الشيخ حممود الرنكوسي يف دار احلديث األشرفية وغريها ،وقرأ عليه
الكثري وحضر عليه يف الفقه واحلديث والاتفسري وغريها ،فمما حضره عليه من الكاتب أكثر صحيح
البخاري وأكثر شرح ابن مالك والكربيت األمحر واملنن الكربى والعهود احملمدية ثالثاتها للشعراين
واألربعني وأربعني للنبهاين وحياة الصحابة للكاندهلوي وفقه السنة لسيد سابق والفقة األكرب لإلمام
أيب حنفية وبعض زاد املعاد البن قيم اجلوزية والزواجر البن حجر املكي وغري ذلك.
وقرأ بعض القران الكرمي أيضآ على العالمة املقرئ الشيخ حممد سكر.
أما إجازات الرواية فحصل على إجازة خطبة عامة من العالمة الشيخ حممود الرنكوسي وإجازة
شفهية من العالمة الشيخ حممد صاحل الفرفور بعد خترجه من املعهد كما أجازه الشيخ حممد تقي
العثماين ملا زرا دار احلديث سنة ٥٩٤١هـ وحصل على إجازة عامة من العالمة الشيخ نور الدين
عرت على نسخة من ثباته املطبوع.
وتوىل عدد من الوظائف الدينية والعلمية والدعوية ،فمن ذلك:
 إمام جامع الديوانية الرباين (0791م). خطابة جامع إمام جامع احلنابلة (0791م) خطابة جامع الدوالمية (0771م)2
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 الاتدريس يف معهد الفاتح اإلسالمي بني عامي (0791م )0797 - توىل اإلشراف على دار احلديث األشرفية بعد وفاة الشيخ حممود الرنكوسي سنة (0791م)ودرس فيها .ويف عام (8109م) صدر قرار وزير األوقاف باتسمياته شيخا لدار احلديث.
وال زال الشيخ حفظه اهلل تعاىل عايل اهلمة يف خدمة دار احلديث ويف اإلشراف على
نشاطاهتا إىل أن توفاه اهلل عز وجل واخاتاره إىل جواره يوم الثالثاء املوافق 8181/01/89م
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