
  



 : ونسبه امسه
 نسبة   الداراين،  أسد  ميسل  حسني  :املفيدة  النافعة   التحقيقات  صاحب  ،احملدث  الشيخ  هو

 دمشق. قرب الغربية   الغوطة  يف  داريّ  إىل
 :ونشأته مولده 
 أكددددر وهدددد  داري، بلدددددة يف ، 1932 سددددنة ل املوافددددق دهدددد1351عددددا  يف -هللا رمحدددد - ولددددد
 دمشق.  العاصمة  من القريبة  الغربية   الغوطة   حواضر

 اندكدّ  يف  واحلبدوب  روالسد ّ   الطحدني  يبيد   ،اجلملدة   جتدارة  يف  يعمد   -هللا  رمحد -  والده  وكان
 كيشدار  حسدني  الشيخ  والد  وكان  ،الفرنس ّ   لالحتالل  ختض   حينها  سوري  وكانت  ،البلد  وسط
 طاحونددة  حابأصدد مدد  قويددة  عالقددة  ربطتدد  قددد كددان  عملدد  فددبح م ابلسددال ، اجملاهدددين دعددم يف

 جيلددب محدد   آلددة  ]وهدد  ار ر ندد  ط   يرسدد  أن علدد  معهددم فددقوات   ،دمشددق يف امليدددان أول يف البوابددة 
 إىل يوصدلها بندقيدة  كدي   كد   يف يضدعوا أن عل  أي ، عدة ك ّ   منها واحلبوب  الطحني  أكياس

 مبرافقددة  تقددو  - حسددني الشدديخ والدددة- زوجتدد  وكانددت الفرنسدديني، ملقاتلددة  الغوطددة  يف اجملاهدددين
 .بسال   حملّ  إىل توصلها حىت الطريق عل  انتشرت اليت الفرنسيني حواجز عر الطنر

 إحدددا ا ت ددره أختددني مدد  والدتدد  فاحتضددنت  سددنتان، حسددني  ابندد   مددروع   الشدديخ الدددو  تددويف
 واحد. بعا  األخرى وتصغره ،سنني بعشر

 يد َعلدّ م كان  ليتا البلد كتاتيب  بعض  يف بعد فيما  أمّ  لتضع  رتيبة،  هادئة   الطفولة   تواستمرّ 
 حلمد ،  أبدو  بدراهيمإ  والشديخ  األمحدر،  اللطيد   عبدد  الدور   التقد   الشيخ  مث   املشايخ،  بعض    هبا

 وكدان بيتد ، مدن قريبدا ال بدر اجلدام  كدان  وملدا محدودة، آل  مدن  وشديخ  ،العبدار  اجمليد  عبد  والشيخ
 مما ؛لي إ ذهب كلما  املسجد  إىل  ويصطحب   ميرّ   كان  فقد  ل ،  إماما  األمحر  اللطي   عبد  الشيخ
 .آنذاك الشباب عادة غر عل  ارتياده من وي ثر  املسجد أيل   جعل 
 يف اتلميدذر   لي دون  فيد   كدان  الدذ   تابال     طالب  بني  من  االبتدائية   املدرسة   ممعلّ   انتقاه  مث

 ابجلامعددددة  التحددددق مث دمشددددق، يف والثانويددددة  اإلعداديددددة  مث االبتدائيددددة، دراسددددت  هبددددا فدددد  ّ  مدرسددددت ،
 ومدنهم وف دره، وعي  يف رواأثّ  الذين األساتذة من بعدد فيها والتق  العربية، اللغة  قسمب  السورية 
 راتدددب واألسدددتاذ فدددرو ، عمدددر واألسدددتاذ األفغددداين، سدددعيد واألسدددتاذ ،الصددداح صدددبح  الددددكتور



  .مجيعا هللا رمحهم ،السباع  مصطف  والدكتور النفا ،
  ابلتدريس:   وعمله اجلامعة يف جهختر  

ا اجلامعدددة  يف ختدددر   مدارسدددها، يف للعمددد  سدددوري حمافظدددات بدددني  وتنقدددّ  العربيدددة، للغدددة  مدرسدددر
 دمشق. يف (العقاد عباس) إعدادية  يف املقا  ب  واستقر

 :وأسرته زواجه
 يف لدد  عددون خددر كانددت  والدديت سددليم، أ  دربدد  برفيقددة  تددزو  ( 1956) أيضددا الفدد ة هددذه يف
 مسرت .
 أمددا انث.اإل مددن وأربعددا الددذكور مددن مخسددة  أوالد: تسددعة  سددليم أ  زوجتدد  مددن هللا رزقدد  وقددد
 حممدد وأخدراوكلهدم درسدوا الطدب.  ،حسا  وبعده حممد،مث    م مون،مث    سليم،  ف كرهم  الذكور
 ،ال تددب مددن عدددد يف ويشددارك  بعددد، فيمددا أابه لدديالز  ال هرابئيددة  اهلندسددة  درس الددذ  مرهدد 

 أي . أبربعة  قبل  وىفتو 
 وقددد ،-هللا رمحدد - كوشدد   عبددده صددهره زوجددة  وهدد  هنددد كددراهن:  أربعددا، ف ددن   البنددات أمددا
  وكلهدن ،وخزامد  وسوسدن وميسون إسالمية،  ثقافية   كتب  عدة  وأصدرت  العربية،  اللغة   درست
 وتقوميها. املطبوعات  ومراجعة  املخطوطات  وقراءة املطابقة  يف لوالدهن   عوان كن  

  والعلمي:  الدعوي نشاطه
 والشديوعية   كاإلحلداد  ؛الدخيلدة   األف دار  ابنتشدار  املاض   القرن  من  الستينيات  مرحلة   عرفت
 هدددذا وكدددان األف دددار، هلدددذه التصدددد  يف -هللا رمحددد - الشددديخ شدددارك وقدددد والعلمانيدددة، والتغريدددب
 شدىت يف مغدايرة آراء حيمد  مدن علد  وردوده حواراتد  وكثدرة والبلدد، واملدرسدة  اجلامعدة  يف  النشاط

 تعددر  وهلددذا عددداوة، أو دسّ  أو لوشدداية  عرضدد  ممددا ؛بعضددهم ل راهيددة  هدددفا جعلدد  االجتاهددات
 أو امبغضدر  أو احاسددر  الوشداية  وراء أن  يتبدني  كان  حينما  تطول  ال  كانت  ،مرات  عدة  لالعتقال
 واالنتقا . والتشفّ   من  الني  هبا ف راد ،جمارات  عن اعاجزر 

 وجهائها، أبرز من كواحد  داري يف يعرف فالشيخ ود،حمم اجتماع  دور للشيخ  كان  كما
 الناس. بني واإلصال  اخلالفات ح ّ  ويف واخلرية، والثقافية  الدينية  الفعاليات يف ابرز دور  ول 



 يف طويلددة  أوقددات قضدداء الشدديخ عددن عدد ر ف وقددد ا،جددد   كثددر  فهددو  التصددني يف نشدداط  وأمددا
  إنتاج . كثرة  يف أسهم ما وهو داري، وسط مال ، بن  أن  جام  قرب منزل  م تبة 

  الزمين:  الرتتيب حبسب وحتقيقاته مصنفاته
 الشدديخ مبشدداركة  والسددادس األول اجمللددد مندد  حقددق وقددد :(النددبالء أعددال  سددرحتقيددق ) -1
 .الرسالة  مؤسسة  طبعت  وقد ،-هللا رمح - األرانؤوط شعيب
 مددددوارد) ل تدددداب حتقيقدددد  مقدمدددة  يف الشدددديخ ذكددددر قدددددو  :(حبدددان ابددددن صددددحي حتقيدددق ) -2

 أصددر وابلفعد  الرسدالة، مؤسسدة  م  ابالتفاق (حبان  ابن  صحي )  حتقيق  يف  بدأ  أن   الظمآن(
 الشددديخ إىل منسدددواب بعدددد فيمدددا وصددددر ،هموبيدددن بينددد  خدددالف وقددد  مث ،والثددداين األول اجمللدددد منددد 

 .-تعاىل هللا رمحهما- األرانؤوط شعيب
ا، عشددددر سددددتة  يف :(املوصددددل  يعلدددد  أيب مسددددندحتقيددددق ) -3   مونملددددا دار عددددن صدددددر جملدددددر
 هد.1412 دمشق العربية، الثقافة  ودار هد،1404 لل اث

 مددددن مواضدددد  عدددددة يف املسددددند هددددذا يف عملدددد  يف -هللا رمحدددد - األلبدددداين الشدددديخ تعقبدددد  وقددددد
 يف إخرا  ال تاب. أسد  حسني الشيخ جهد من يقل  ال وهذا،  (1)الضعيفة   السلسة 
 رمحددد - كوشددد   علددد  عبدددده صدددهره مددد  ابالشددد اك :(يعلددد  أيب شددديو  معجدددمحتقيدددق ) -4
 .الري  املعارف،  ودار  ،واحد جملد يف لل اث امل مون  دار عن صدر ،-هللا

 صددر  :اهليثمد   الددين  ندور  اإلمدا   للحافظ(  حبان  بن  زوائد  إىل  الظمآن  مواردحتقيق )  -5
 كوشد   عل  عبده األستاذ أيضا إخراج  يف وساعده ،جملدات تس  يف العربية  الثقافة  دار  عن
 .-هللا رمح -

 يف :اجلددوز  ابددن املفسددر للحددافظ القددرآن( نواسددخ - ومنسددوخ  القددرآن انسددخحتقيددق ) -6
 .وافية  مبقدمة   ل  قد  العربية، الثقافة  دار  واحد، جملد

 املغدددي دارعدددن  احلجدددم، متوسدددطة  جملددددات أربعدددة  يف درصددد :(الددددارم  مسدددندحتقيدددق ) -7
 .السعودية 

 

 .(555/ 6،  227/ 6،  267/ 4)ينظر عل  سبي  املثال:   (1)



 الواحددد عبددد بددن الغددي عبددد لإلمددا ( الصددحيحة  األدعيددة  يف النصدديحة  كتددابحتقيددق ) -8
 لل اث. امل مون دار عن صدر  :املقدس 
 لد  صددرت كمدا،  السدقا دار عدن جملددين  يف  مطبوعدا  صدر  :(احلميد   مسندحتقيق )  -9
 مدن وكدان ، 2019  عدا   اثنيا  وطب   ،مره   ابن   م   في   النظر  أعاد  مث،  احلجاز  يف  اثنية   طبعة 
 .أعمال   آخر

 يعمد  بقد : اهليثمد   الددين  ندور  احلدافظ  لإلمدا (  الفوائدد  ومنبد   الزوائدد  جمم حتقيق )  -10
 املشددرو  توقدد  مث للدد اث، املدد مون دار عددن جملداتدد  بعددض  وصدددرت، عامددا العشددرين قرابددة  فيدد 

 .اكبرر   اجملدر  وعشرين ثالثة  يف صدر وقد  هبية،  حلة  يف وخترج ، املنها  دار لتتبناه
 تسدددعة  يف :(الشددديباين حنبددد  بدددن أمحدددد اإلمدددا  مسدددند ل تيدددب الدددرابين الفدددت حتقيدددق ) -11
 صر.مب  السال  دارصدر عن  جملدات،
ا صدددر :البخددار  إمساعيدد  بددن حممددد لإلمددا ( املفددرد األدبحتقيددق ) -12  ابالشدد اك حمققددر

 .السمان دارعن  جملدات، ثالث يف مره ، ابن  م 
 واحددد، جملددد يف :البخددار  إمساعيدد  بددن حممددد لإلمددا ( الوالدددين بددر كتددابحتقيددق ) -13
 .مره  ابن  في  ساعده
 :الصددف ار احلسددن بددن علدد  القاسددم أليب( الدددين شددعب يف األربعددني كتددابحتقيددق ) -14
 مره . ابن  حتقيق  يف ساعده
 بددن هللا عبددد حممددد أليب( وآدابدد  وسددلم عليدد  هللا صددل  النددي أخددالق كتددابحتقيددق ) -15
 ، وصدددر عددنمرهدد  ابندد  وحتقيقدد  إخراجدد  يف سدداعده: األصددبهاين الشدديخ أبيب املعددروف حممددد
 .للنشر التوحيد دار

 :  هللا  رمحه وفاتهو  هجرته
 بدددر  مبديندددة  وندددزل هنددداك، املشدددتعلة  احلدددرب بسدددبب  2014 عدددا  سدددوري مدددن الشددديخ خدددر 
 الشديخ فدزار احلددي،، علمداء بعدض  مد   مصدر  يف  تواصد   وقدد  مصر،  يف  س ندرية اإل  يف  العرب
 العدو . مصطف   والشيخ احلويي، أسحق  أاب



 األسدتاذ ومسداعده  وتلميدذه  صدهره  في   تويف  سر،  حلادث  الشيخ  تعر    2015  عا   ويف
 ظددد  ول نددد ، احلدددادث مدددن ومضددداعفات كسدددور  للشددديخ حصددد و  ،هللا رمحددد  كوشددد   علددد  عبدددده
 .احلادث بعد العلم  إنتاج  يف واستمر وال تابة، قيقللتح مالزما
 وبعددددها عليدددان( )فاطمدددة  زوجتددد  أوال فتوفيدددت كدددوروان،  بفدددروس الشددديخ أسدددرة أصددديبت مث
 ربيدد  23 األحددد أي  أبربعددة  وبعدددها ،أسددد( حسددني )مرهدد  ومسدداعده ولددده تددويف أي  أبربعددة 
 العدددددرب بدددددر  مديندددددة  يف هللا رمحددددد  الشددددديخ تدددددويف  2021 /10 /31 املوافدددددق هدددددد1443 األول
 عمره. من التسعني انهز وقد ،س ندرية إلاب

  ابملدينة. العتيق  اجلام  يف األحد يو من  العصر  صالةبعد  علي   وصلّ 
 :صدفحت  علد  احلدويي حقأسد أبدو الشديخ فقدال العلدم، وطلبدة  املشدايخ  مدن  عددد  نعداه  وقد

 وصدداحب املعددروف السددور  احملدددث العالمددة  شدديخنا وفدداة اإلسددالمية  األمددة  وإىل إلددي م أنعدد "
 قبد  مرهد  ابند  مدات  مث  ،أي   مثانيدة   قبد   زوجتد   ماتدت  أسدد..  سليم  حسني  النافعة   التصاني 

 .كوروان"  بفروس هممجيع ،شيخنا ميوت واليو   ،أي  أربعة 
 النبويدة  للسدنة  خدمدة  مدن قد  ما  عل   املثوبة   ل   وأجزل  ،أسد  سليم  حسني  الشيخ  هللا  رحم

 .(2)والسال   الصالة أفض  صاحبها عل 

 

اجلزء الشخصد  يف حيداة الشديخ رمحد  هللا، مقتدب  مدن كدال  ولدده سدليم حسدني أسدد، وهد  منشدورة   (2)
 عل  مواق  متعددة عل  الشب ة كموق  )منتدى العلماء(.


