
  



 (1)تعاىل هللا رمحه احلليب حسن بن علي الشيخ  ترمجة

  :ونسبُته ولقبه وكنيته ونسبه امسه
 ،األثوو     السوول     ،احلسوو  وأبوو  احلووث   أبوو  ،احلميوو  عبوو  بوو  علوو  بوو  حسوو  بوو  علوو  :هوو 

 نسبة. احللب   ،م لً ا ّنِ  األ د   ومنبًتث، أصًل  اليثيف ال لسطيين
 : مولده 
و1368) عوووث  فلسوووطن احوووتل  وبعووو  ،فلسوووطن يف ايفوووث بلووو   يف الشوووي  أسووو   كثنووو  -هووو
 اململكووة  إىل هووثت  موو  فموونه  األسوو  ، هووثت   ايفووث أهلوو  بلوو   علوو  اليهوو د واسووتيل  ( 1948
- وتو   أبو   هوثت و  مصو ، إىل ذهو  مو  ومونه  لبنوث،، إىل هوثت  مو  ومونه  السع دية، الع بية 
 فيهث. اواستق    ،األ د،ّ  إىل -هللا  محهمث
و1380 سوونة   اآلخوو   مجووثد  29 األحوو  يووو   الز قووث  م ينووة  يف هنووث  الشووي  ولوو   امل افووو  ،هوو

18/ 12/ 1960.  
 : للعلم طلبهو  نشأته
 احملثسوووبة، لوووتعل  الع بيوووة  ابجلثمعوووة  التحووو  الثثن يوووة  د اسوووت  أمت أ، بعووو و  ،األ د، يف الشوووي  نشووو 
 ولك  طلب ، وق ِبل أبم يكث، ب سط  تثمعة  يف الط  ل  اسة   ق    مث ،فيهث د است  يكمل مل ولكن 
 ل .  خلِ  ملث  ميس   وكل الش عية، العل   لتعل  انص ف  ق  كثن   مهت 

  محو  األلبوثن للشوي  الضعي ة( األحثديث )سلسلة  كتثب  عل  اطلع الع بية  الكلية  مكتبة  ويف
 بعوووو   علوووو  وتنبيهوووو  الكتووووثب، م ضوووو     أعجبوووو  ولكوووو  الشووووي ، عوووو   قوووو  حينهووووث يكوووو  ومل ،هللا

 .الش ع   ابلعل ق تعل   حمطث  أو  هذ  فكثن  ،األلسنة  عل  املشته   الضعي ة  ثاألحثدي
 

 حسووو  بووو  علووو  احملووو   الشوووي  برتمجوووة األيب الطثلووو   )حت وووة كتوووثب  مووو  أغلبهوووث يف مقتبسوووة الرتمجوووة هوووذ  (1)
 وحلقووث  احللووب، علوو  الشووي  م قووع موو  وكووذل  ، 2011 ال لسووطيين، هنيووة أبوو  علوو  لتلميووذ  احللووب(
 احللب. عل  الشي  حيث  م  ص حث  بعن ا،: الي تي ب عل 



 .-سي يت كمث- وال ق  التج ي  تعل  يف املشثي  بع  ب انت ع الز قث  ويف
 قوو   عنوو مث  (1978) عووث  يف هللا  محوو  األلبووثن الوو ي  انصوو  حمموو  العلمووة  ابلشووي  والتقوو 

 زاي توو  يغتوون  كووث،  وقوو  املتزوتووة، ابنتوو  لووزاي   األ د،ّ  إىل أييت كووث،  حيووث ،ث،عموو   إىل األلبووثن الشووي 
 عووث  سو  اي مو  مهوثت ًا األ د،ّ  يف املقووث  بو  يسوتق    أ، قبول وذلوو  وال ع يوة، العلميوة  اجملوثل  لعقو 
(1981.)  

ًًا  أتثو  وقو  ،ط يلوة  م  ً  زم ال احلن ذل  منذو   حوى العلميوة، وط يقتو  ومنهجو ، ابلشوي ، كثو
 إلي . وأق هب  طلبت  أخص  م  صث 

 عليو  يعو   وكوث، النظ (، )نزهة  ش حهث م  ومنتخبث  ال ك ( )خنبة  الس   حث  علي  د س
ًهث احلثيث( )البثعث إشكثال   املصطلح. كت   م  وغ
 وكوووث، ا،تووو    األلبوووثن ابلشوووي  علقتووو  قووو ت ث    (1987) عوووث  منوووذ الثمثنينوووث  منتصووو  ويف
 السلسولة  مو  ال ابوع "بعو  :بن سو  قوث  نو إ حوى فيهث، ويسثع   العلمية  مشث يع  يف الشي    يشث  

 حتووو  مووو  مووو ّ  وقووو  إال للشوووي  طبوووع كتوووثب  ي تووو  ال الضوووعي ة  السلسووولة  مووو  والثثلوووث الصوووحيحة 
  .ي  "

 احلو   حول  بع   يف مع  وسثف  وخث تهث، األ د، داخل ودع ية  علمية   حل  يف و افق 
 لقث ات . م  لقث  أو الشي  د وس م  د س ي  ت  أ، وقل   والعم  ،
و املع وفووة  الق ميووة  الشووي  ألشوو طة  يسووتمع موو  وكوول  الشووي  صوو   جيوو  (والنوو   اهلوو   سلسلة )بوو

ً   وتعليقثت  وم اخلت  احلث   أيب   .تعثىل هللا  مح  ا،ت    كث
  : والدعوية العلمية جهوده 

 ضوخمث العلم  نتثت  فكث، الطل ؛ ب اكً منذ والتحقي  والت لي  للبحث الشي  ت  غ -1
 .-سي يت كمث- مصن  مثئيت ع  مصن ثت  زاد  حى ا،ت   

 هللا  مح  األلبثن العلمة  كت   أغل  وم اتعة  العلمية  املشث يع م  ع د يف الشي  شث   -2
 ص و هث. قبل



 شوووووعي  الشوووووي  بصوووووحبة  العلمووووو ، للتحقيووووو  عموووووث،( )فووووو   ال سوووووثلة  مؤسسوووووة  يف عمووووول -3
 سن ا . ع   مع  ومكث ،هللا  مح  األ انؤوط
 ت يوو   يف أسووب ع  مقووث  لوو  فكووث، اجملوول ، موو  لعوو د املقووثال  كتثبووة   يف الشووي  شووث   -4

 سنتن. م  حنً ا استم  ،)السنة( زاوية  ضم  -لن ، يف الصثد  - )املسلم ،(
 هلث. املؤسسن م  وكث، )األصثلة( جملة  يف دائ  مقث  ل  وكث،
ًهث الك ي ، يف )أميت( وجملة  اهلن ، يف السل ية( )اجلثمعة  جملة  يف وكت    .وغ
 بكتثبوة  فيو  يشوث   شخصو  م قوع فللشوي   ،ومكث   واسع وعلم  دع   نشثط للشي  -5

 العل . طلبة  مع والت اصل الن از ، ومعثجلة  الشبهث ، و د وال تثو ، املقثال ،
 آال  سووتة  موو  أكثوو  فيوو  يشووث   والووذ  ،السوول ين( )كوول منتوو   علوو  الشووي  يشوو   كمووث
 العثمل. أحنث  خمتل  م  عل ، طثل 
 :مثوووووول العووووووثمل، دو  خمتلوووووو  يف وال ع يووووووة  العلميووووووة  الوووووو حل  يف هللا  محوووووو  شووووووث   كمووووووث  -6

ًهووث وك انيووث...أ ه لنوو ا، م يكووث،أ أن ونيسوويث، اإلمووث ا ، الك يوو ، مصوو ، السووع دية،  دو  موو  وغ
 العثمل.
 كول  مو تن العلميوة  دو اتو  يعق  والذ  عمث،، يف األلبثن( اإلمث  )م كز إخ ان  مع أس  -7
 عث .
 وقوو  املع وفووة، ال ضووثئية  والقنوو ا  واجلثمعووث  املسووثت  يف د سو  طوو خو  الشووي  حثضوو  -8
ًموو  ، وتثمعووة  األ دنيووة، اجلثمعووة  :مثوول اجلثمعووث  موو  عوو د يف حمثضوو ا  إللقووث  دعوو   وتثمعووة  ال

ًهث. الزيت نة،  وغ
 منهجه . ويقع  السل ، أئمة  كت   فيهث يش ح املسثت ، م  ع د يف علمية  د وسث وأقث 
  دود ولو  سوبيله ، عو  اخلوث تن عل  وال د السل ، منه  بيث، يف حسنة  ته د للشي  -9

 .أصنثفه  بشى املنح فة  واملنثه  الب   أهل مع ومنثظ ا 



 ووقتوو  ن سوو  بووذ  بوول ،مكتبووث   يف املنطوو ي   ن سووهأ علوو  املنووزوي  موو  الشووي  يكوو  مل -10
 األ د، داخووول يف ابملئوووث  تلميوووذ  تعووول موووث وهوووذا الووو ع  ، ولنشووو  العثموووة، ولن وووع العلووو ، لطلبوووة 

 غثلبوث توثحم اجلو ا  وهثت و  هنوث ، ليول ا للوزو  أب اهبوث  ت حوة م ومكتبتو  دائموث، م ت ح فبيت  وخث تهث،
   وامل اسل . للت اصل
 ذل ، ع  ينقطع يكثد وال بن س ، جيي  وه  ، واست تث ا  الطلبة  أسئلة  عل  ال د كثً  وه 
 العلو  فزكوث  ال قو ، يف الربكوة  أسوبثب أعظو  مو  هوذا لعولو  واسعث، وص  ًا عثلية  مهة  يتطل  وهذا
  ملستحق . وبذل  تعليم 

 : هللا رمحه صفاته
ً ،  حسنة  ص ث  للشي  ًت  يطثلع م  يلمس  مث أب ز ولك  كث  الت اضوع، خصوث : ثول  س

   اهلمة. وعل  الص  ، وسعة 
 مووو  يكثووو  وال عليووو ، الثنوووث  بنقووول يهوووت    وال علووويه ، يتعوووثىل ال طلبتووو ، مووو  ق يبوووث كوووث،  فثلشوووي 

 كووث،  احللووب( علوو  الشووي  حيووث  موو  )صوو حث  بووو: املعن نووة  حلقثتوو  يف وحووى ن سوو ، عوو  احلوو يث
 .عليهث والثنث  الن   تزكية  ع  بعيً ا ح يث  تل

 كثووووو    مووووو  يتووووورب  ال وهنوووووث ا، لووووويل يغشووووو هنث العلووووو ، طلبوووووة  مووووو  للوووووزوا  م ت حوووووة  ومكتبتووووو  وبيتووووو 
 وص  ًا مهة  حيتثج وهذا وتعليمث، ودع   وت اصل وإ شثدا إتثبة  اجل ا  يرت  يكثد وال االتصثال ،

  .هللا إىل وال عث  وطلبت  العل  أهل م  كثً  يطيق  ال واسعث
 السونة، أهول صو  وحو   علو  وح ص  ل ، وإعذا   ابملخثل ،  محت  كذل   ص    سعة  وم 

 التوووث  إد اكووو  موووع فيووو ، وقوووع خلطووو  ابلب عوووة  املخوووثل  مووو ي   وال ابلتخطئوووة، وال ابلتبووو يع يسوووث   فووول
 مو  علي  للتشنيع غ ضث تعل  مث وهذا عليه ، ابل د واشتغثل  املنح فة، واملنثه  الب   هلأ خلط   
  الط فن. غل 

 وطيو  ضويثفة، كو    موع ومسثحتو ، وبشثشوت ، وتهو  طلقوة  مع اخلل ، حبس  مع و  والشي 
 وزا  . طلب  م  خثلط  م  كل  ذل  يع   ن  .



 محثسووة  وال ه تووث  عثط ووة  البيووث، موو  مينعوو  ال يعتقوو  ، الووذ  احلوو ّ  يف جب أتوو  معوو و  والشووي 
ً  ومو  منو  واقع اخلط  بل اخلط ، من  يقع ال أن  ذل  يعين وال العثمل، مسة  وهذ  منضبطة، غً  غو
 صول  املصوط   إال ويو د   ق لو  مو  يؤخوذ وكول   تعثىل، هللا عص  م  إال معص   وال العل ، أهل م 
فيو ، فلو  حيثل و  الصو اب  العمول اشورتاطو  اإلميوث، بيوث، حقيقوة  يف  أ  ل  كث،  وق  وسل ، علي  هللا

 يف ال ائمووة  اللجنووة  أهوول العلوو  يف ذلوو ، وموونه  عليوو   د   يف بعوو  مبثحثوو  ومسووثئل  ال قيقووة، وقوو 
  .ودع ت  وتهثد  اتتهثد  ينغِّص  وال وق    ، مقثم   ذل  ي نقص  وال ،العلمث   كبث  هيئة 

  : شيوخه
 شووي خ  أبوو ز هوو ف ،هللا  محوو  األلبووثن الوو ي  انصوو  حمموو  الشووي  احملوو   العلمووة  شووي خ  أشووه 

ًًا وأكث ه  ق  ًا، وأتله  اإلطلق، عل   في . أتث
 واسوت ثد إد ي ، حمم د والشي  الز ا  ، ال دود عب  الشي  ي  عل  التج ي  الز قث  يف تعل و 
  العنب ش . ال ؤو  عب  والشي  عيثد، أيب نعمث، كثلشي   الز قث ، مشثي  بع   م  ال ق  يف

 شويخن موع قو ،  بوع قبول وأتوثز  ،هللا  محو  نصوث  األ محثد العلمة  الشي  أيًضث شي خ  وم 
 والشووي  ،احلووذي   الوو مح  عبوو  بوو  علوو  وخطيبوو  النبوو   املسووج  إمووث  املقوو   الشووي  :مهووث آخوو ي 
 .اإلمث  تثمعة  يف امل  س الق ي يت عثص  ال كت  
 وكلمووث والعموو  ، احلوو  م اسوو  يف هللا  محوو  ابز ابوو  العلمووة  الشووي  جمووثل  بعوو   حيضوو  كووث،و 

 .-هللا ح سهث- السع دية  الع بية  للمملكة  ابلس   ال  صة  ل  سنح 
 والعم  . للح  الس   عن  هللا  مح  عثيمن اب  العلمة  الشي  جمثل  حيض  كث،  كمث
 الو ي  بو يع الشوي  :مونه  العلو ، أهول مو  عو د مع خثصة  وح يثية  عثمة  علمية  إتثزا  ول 
ًه  ،هللا  محووو  الشووونقيط  السوووثل  حممووو  والشوووي  ،هللا  محووو  السووون    ثبووو  يف مجعهوووث ،كثوووً  وغووو
 .واألسثني ( واإلتثز  ال واية  يف املست ي  ب اية  )مسثل  :امس  خثص علم 

 عليه:  له العلماء ثناء
 :هللا  مح  األلبثن الشي  -1



 "أفضول :قوث  أنو  تو ه  ع  هللا  مح  األلبثن الشي  ح    بع   نقل وق  كثً،  علي  وثنثؤ 
   احل يين". إسح  وأب  احللب، عل  :مهث الي   احل يث عل  يف اثنن

 ؟شوويخنث اي بعوو   موو  نسوو   موو  :لوو  قووثل ا اإلمووث ا  إىل السوو   علوو  األلبووثن الشووي  عووز  وملووث
 السنة". إىل أق بنث فإن  احللب؛ عل  "سل ا :فقث 
 :هللا  مح  ابز اب  الشي  -2

 :بق لو  واملونه ( العقيو   سول ية  )إهنوث هللا  محو  احللوب علو  الشوي  لكتثب ابز اب  الشي  ق ظ
 عبو  بو  حسو  بو  علو  الشوي  ال ضويلة  صوثح  املكو   األخ حضو   إىل ابز بو  العزيوز عب  "م 

 هللا و محوو  علويك  سوول  ،-آمون ،واإلميوث، العلوو  مو  وزاد   ضووث ، فيو  ملوث هللا وفقوو - احللوب احلميو 
و1418 /11 /25 يف املوؤ خ الكو م كتوثبك   وصولين فقو  بع : أمث كثت ،ب و   حببول هللا وصولك - هو

 شو ، يف العسوك  العزيوز عبو  الو كت   كتوثب  علو  بو  امل ف   دك  عل  واطلع  ،-والت في  اهل  
ث ا د   ف ل يتوو  األلبووثن، الوو ي  انصوو  حمموو  العلمووة  الشووي  ال ضوويلة  صووثح  ث قيمووً  قوو  شووثفيث، مبث كووً
 .مث بتك " يضثع  أ، هللا وأس   علي ، ابمل دود لل ف  ووفقت  أسل ب ، يف أحسنت 
  :هللا  مح  عثيمن اب  الشي  -3

 )عوووث  احلووو  م سووو  يف عثيمووون ابووو  للشوووي  جملووو  يف كوووثن ا  أهنووو  العلووو  طلبوووة  بعووو   ذكووو  فقووو 
 األسوئلة، بعو   عو  ف توثب احللوب، علو  والشي  هثد  ب   بيع الشي  ب فقت  وكث، ،هو(1420
  احللب. للشي  وأشث  البح "، ذل  "سل ا :بعضهث يف وقث 

 فوو ان امل اعبووة، علوو  ذلوو  ولوو "أت :املعوو و  ت اضووع ب قووث  ذلوو  عوو  احللووب الشووي  سووئل وملووث
   اخلثمتة". حس  ونس ل  هللا، فنستغ   ذل ، غً وال ابلنه ، وال ابلبح ، فلس  كذل ؛  لس 
  :هللا  مح  صث  ناأل محثد الشي  -4

 الووو ي  انصووو  الشوووي  خلي وووة  يكووو ، ،أ احلميووو  عبووو  حسووو  علووو  يف  "أت سووو   :هللا  محووو  قوووث 
  األلبثن".
 :هللا  مح  زي  أب  هللا عب  ب  بك  العلمة  الشي  -5



 أهوول )بوو ا   كتثبوو   بكوو  الشووي  وأهوو ا  علميووة، و وابوو  ق يووة  صوول  الشووي  وبوون بينوو  وكووث،
 بو  عل  الشي  هللا يف أخ  إىل "ه ية  :ت ط    عل  كت   حيث األمة( علمث  يف ال قيعة  م  السنة 
 صثحلة". دع    تث  احلمي ؛ عب  ب  حس 

 :بق لو  معهو  احللوب الشوي  ذكو  األه ا  هلأ عل  ابل د اشتغل ا الذي  العل  ألهل ذك   وعن 
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 )اللطوووثئ  :بعنووو ا، الرتموووذ  لشووومثئل شووو ح  هللا  محووو  حيثتووو  بووو  خوووت  موووث آخووو  ومووو  -14
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 ابل سووو   التع يووو  إطوووث  يف وذلووو  لإلجنليزيوووة، برتمجوووة  مصوووح ابً  الي تيووو ب، علووو  ونشووو   ،2020
 وسل . علي  هللا صل  الش ي  لع ض  اإلسث   ض  وسل  علي  هللا صل 
   .هللا  مح  املنية  فعثتلت  جمثل ، مخسة  س   من  يكمل ومل

  : تالؤه واب حمنته
 عليووو  حكووو  حيوووث اجلوووي ، يف اللحيوووة  إطلقووو  بسوووب  شوووبثب  فووورت  يف ابلسوووج  الشوووي  ابتلووو 
 فق . ي ًمث وثلثن لثمثنية  خ   ولكن  أشه ، ثلثة  ابلسج 
 هوول ك  ومعثملتوو  إلسووقثط ، الووبع   وسووع  الشووي ، عقيوو   يف الطعوو  فهوو  األكوورب احملنووة  وأمووث
 وهو  وعقي تو ، دينو  يف يطعو  أ، داعيوة، أو عوثمل أل  االبوتل  أعظو  م  هذا أ، ش  وال الب  .
 كتثبوو   العبووثد احملسوو  عبوو  الشووي  كتوو   هوو ال  وملثوول، تصوويبه  الوويت ال ني يووة  االبووتل ا  موو  أشوو 
 .السنة( أبهل السنة  أهل ) فقث

 وك و ! فقو ؟ احلسوى لو  ومو ! ؟قو  سوث  موث الوذ  ذا فمو ،  صوثحب      سقِ ي   خط  كل  فلي 
 معثيب .    تع   أ، نبًل  ابمل  

   : هللا رمحه وفاته
 إصوثبت  بعو   2020 نو فمرب 15 امل اف  هو1442 األو   بيع 29 األح  ي   هللا  مح  ت يف
ًوس   مووث آخوو  وموو  ،العوولج لتلقوو  للمستشوو   نقوولبيوو من  ال فووث  قبوولو  ،(كوو  وان) 19ك فيوو   ب وو
 كوول  مووع قوو  .. موو  حووذ  يغووين ال العظووي ! هللا "سووبحث، :ذلوو  عوو  توو يرت يف حسووثب  علوو  كتبوو 
 الوو اب  أ، إال ا،توو    النووثس خمثلطووة  موو  والتقليوول -أظوو  فيمووث- الشوو ي  واحلوو ص ابألسووبثب األخووذ
   ب ". ال تث  وحس  هللا، دعث  علي : أستعين  وممث ين..مس  

لِّي  وقوو   ودفوو  ،محووز  األمووً مستشوو   مسووج  يف العصوو  صوول  بعوو  اجلنووثز ، صوول  عليوو  صوو 
   األ د،. عّمث، يف ،اهلمل، مقرب  يف هللا  مح  األلبثن ال ي  انص  شيخ  جب ا 



 -هللا ح ظو - احلو يين إسوح  أبو  الشوي  فقوث  العلو ، وطلبوة  العلموث  مو  غ وً مجع نعث  وق 
 اغ و  فوثلله  احللوب.. علو  الشوي  احلوث   أيب صوثحبنث م   اآل، "فجعين ت يرت: عل  حسثب  يف
  خطوثاي  مو  نقو  اللهو  والوربد، واملوث  ابلوثل  خطثاي  م  اغسل  الله  ،الصثحلن يف مقثم  وأعلِ  ل 

    اتع ،". إلي  وإان هلل وإان أزل هث. سيئة  كل  ل  اغ   الله  ال ن ، م  األبي   الث ب ينق  كمث
ًه ، الق يو يت عثصو  والشوي  اهلول،، سولي  والشوي  سولمث،، مشه   الشي  إخ ان  ونعث   وغو

  وتلمذت . الشي  وحمب العل  طلبة  م 
 لووو  ك وووث    أصوووثب  موووث جيعووول وأ، واسوووعة،  محوووة  احللوووب علووو  الشوووي  يووو ح  أ، تعوووثىل هللا نسووو  
 . اتع ، إلي  وإان هلل وإان ل ، خلً ث تلميذ  يف جيعل وأ، وطه  ًا،
 


