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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
حنمد اهللا ونستعني به، ونصلي ونسلم على سيدنا حممد، وعلى آله           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 ..وأصحابه أمجعني
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته؛     ..  ها احلضور الكرمي   أصحاب الفضيلة، أصحاب املعايل، أي     -

مع صاحل  )  تعاىل(ها حنن نلتقي هذه الليلة يف هذا اللقاء املبارك اخلير، الَّذي نرجو أن يتواصل حبول اهللا                 
 .يقرؤها الطالب أنس حممد علي الصابوين.. األعمال؛ يف البداية نستعني بكتاب اهللا، فهذه تالوة مباركة

 ).٣٨(وحىت اآلية ) ٣٤( أن تال الطالب أنس آيات مباركات من سورة النور من اآلية  وبعد-
 

 :عاد الالقط إىل عريف احلفل، حيث قال
وكثري من  ..   أيها السادة كما تعودنا يف هذا الس املبارك أن نلتقي دائماً بكثري من علمائنا               -
ويسعدنا أن يكون بيننا    ..  إنه يسرنا هذه الليلة    ف - الَّذين أثروا ساحتنا الفكرية والعلمية        -األفذاذ  

عالّمة دمشق، والَّذي نسعد مجيعاً باالحتفاء به هذه         ..  فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى أمحد الزرقاء      
 .الليلة؛ وهذه كلمة صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه

 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :لكلمة لراعي املنتدى سعادة الشيخ الفاضل عبد املقصود خوجه، حيث قالمث أعطيت ا

أمحدك ريب وأستعني بك، وأصلي على خري خلقك اهلادي األمني           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 ..سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

  أما بعد،-
 .. فيا أيها األخوة األكارم-

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 أن تلتقي بأحد األعالم     - اليت يأتلق سناها هذه األمسية بوجوهكم النرية         - يسعد االثنينية    -
 .األفذاذ، الَّذين خدموا العلم والدعوة اإلسالمية على مجيع املنابر

 تاريخ طويل ناصع وحافل جبليل األعمال، إنه من الرجال الَّذين جيب أن نقدرهم حق قدرهم،                -
وسيأيت ..  سالمية والوطن العريب من علوم يف جماالت عدة، يضيق الوقت عن حصرها           ملا قدموا لألمة اإل   

من فراغ، فهو    مل يأت للساحة العلمية   ..  ذكر بعضها؛ شيخنا الفاضل الدكتور العالّمة مصطفى الزرقاء       
القرن ابن الشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقاء، والوالد واجلد كانا من أعظم فقهاء البالد يف بداية هذا                  

 .إذن حنن أمام سليل بيت علم وأدب.. وأواخر القرن التاسع عشر
على أيدي مشاهري العلماء، الَّذين كانوا يف ذات        )  عز وجل ( درس أهم العلوم بعد كتاب اهللا        -

الوقت األب واجلد؛ وبعد نبوغه املبكر اجته إىل دراسة اللغة الفرنسية، فكانت النافذة اليت أطل منها إىل                 
اخلارجي، حيث كانت فرنسا متثل يف ذلك الوقت قمة العلوم احلديثة؛ وال بد ألي دارس أن يتجه                 العامل  

.. حنو منارا ويتسلح بلغتها، حىت يتمكن من اقتحام عباا ودخول جلتها، ومقارعة احلجج والشبهات              
 .مبا يليق ومكانته العلمية الرفيعة

 برج عاجي، بل وجل باب اخلدمة العامة،          مل يكتف فضيلته باجلانب العلمي ومل يتشرنق يف         -
وتصدى للمسئولية بكل شرف وأمانة، وتسنم وزارة العدل واألوقاف يف سورية مرتني، وشارك يف                
جملس النواب يف دورتني تشريعيتني؛ فجمع بذلك فضل العلم وفضل العمل، إذ ال خري يف علم ال يتبعه                  

ا كان العمل خالصاً لوجه اهللا؟ ويف ذات الوقت          هذا بالنسبة للعمل اخلاص، فما بالكم إذ       ..  عمل
الَّذي كما تعلمون   ..  مسخراً خلدمة اتمع يف أخطر جماالت العطاء اإلنساين، وهو ما يرتبط بالعدل            

 .جدير بالتكرمي والتوقري.. مجيعاً أنه أساس امللك؛ فمن كان قائماً خبدمة العلم والعدل 
 بفضيلته، نسعى من خالهلا ملواصلة التكرمي، الَّذي        اً احتفاء .. وهذه األمسية اليت حنييها مجيعاً     -

 عن  - فرع الدراسات اإلسالمية     -وعلى رأسها جائزة امللك فيصل      ..  حظي به من خمتلف اجلهات    
 .الدراسات اليت تناولت النظريات العامة يف الفقه اإلسالمي

 العاملني، ونشكر جهودهم     عندما حنتفي مبعايل الشيخ مصطفى الزرقاء، حنيي مجيع العلماء          -
أن يبارك لنا يف عمله وعمره، وميده بالصحة         )  سبحانه وتعاىل (خلدمة اإلسالم واملسلمني، سائلني اهللا      

 .والعافية لتقدمي املزيد، وأن ينفعنا بعلمه وخرباته الثرية املتنوعة
 يأخذ دوره يف    ه بأن فضيلته من أوائل من تطرق لعلم جديد، بدأ          ال يفوتين أن أنو   :   ختاماً -

وهو االقتصاد اإلسالمي؛ ويسعدنا أن ننهل اليوم من هذا النبع           ..  اجلامعات، ومن مث للحياة العامة    
حىت تعم الفائدة بإذن اهللا؛     ..  الصايف، ونطرح ما لدينا من تساؤالت واستفسارات، قد جتول باخلاطر          



ملعروف الشيخ أمحد ديدات، الَّذي     مة الداعية ا   بالعالَّ - أيضاً   -ويسعدين أن أرحب بامسكم مجيعاً       
 .سيشرف حفلنا هذا بعد قليل

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))السرية الذاتية للمحتفى به(( 
بعد أن انتهى احملتفي من كلمته، أعطى الالقط لعريف احلفل ليتلو على احلاضرين نبذة                

 :، فقالخمتصرة عن الضيف، الشيخ الدكتور مصطفى أمحد الزرقاء
 .م، وهو سوري اجلنسية١٩٠٧ سورية عام -ولد يف مدينة حلب  -١
 .من أعظم فقهاء البالد حينئٍذ) األب واجلد(والده الشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقاء، وكان  -٢
درس العلوم الشرعية على والده وعلى غريه من شيوخ العصر حبلب يف العشرينات، وتفوق فيها                  -٣

 . على والده الشيخ أمحد، الَّذي كان بعد جده حجة املذهب احلنفيخاصةً. .وخترج يف الفقه
درس اللغة الفرنسية من صغره بعد حفظ كتاب اهللا، مث تابع تلقيها خالل دراسته الشرعية بصورة                  -٤

 .خاصة
 يف  بعد دراسته الشرعية اجته إىل دراسة العلوم الكونية دراسة خاصة، وأخذ الشهادة الثانوية العامة               -٥

 .شعبيت العلوم واآلداب بتفوق
.. درس بعدها يف أول الثالثينات احلقوق واآلداب يف اجلامعة السورية، وكان متفوقاً باألولية فيهما               -٦

 .يف كل سنني الدراسة
م، وبقي فيها   ١٩٤٤عني أستاذاً للحقوق املدنية والشريعة يف كلية احلقوق باجلامعة السورية سنة              -٧

إىل حني بلوغه سن التقاعد     ..  املدين، ورئيساً لقسمه، وأستاذاً للشريعة اإلسالمية      أستاذاً للقانون   
 .م١٩٦٦يف آخر عام ) املعاش(
م بإلقاء حماضرات عن القانون املدين السوري، يف معهد الدراسات العربية           ١٩٥٤عهد إليه يف سنة       -٨

 . طبعته إدارة املعهدالعالية التابع جلامعة الدول العربية بالقاهرة؛ ووضع فيها كتاباً
، وتوىل  ١٩٦١ وسنة   ١٩٥٤انتخب عضواً يف جملس النواب السوري يف دورتني تشريعيتني سنة             -٩

 .وزارة العدل واألوقاف يف سورية مرتني
خبرياً للموسوعة  )  ١٩٦٦(اختارته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويت سنة             -١٠

ورة مبشروعها، واستعارته هلذه الغاية من جامعة دمشق؛ وبقي يف          اليت قامت الوزارة املذك   ..  الفقهية
 ٥١(الكويت مخس سنوات قائماً ذه املهمة، حيث أجنز من مشروع املوسوعة الفقهية مقداراً كبرياً               



 ١١٤٢يقع يف     ..موضوعاً موسوعياً حمرراً على املذاهب الفقهية الثمانية، ومعجماً للفقه احلنبلي          
 .إىل أن توقفت الوزارة يف الكويت عن مشروع املوسوعة) ئياًصفحة، مرتباً هجا

، وظل ا حىت عام     ١٩٧١دعته اجلامعة األردنية للتدريس يف كلية الشريعة منها، وذلك يف عام              -١١
قائماً بتدريس مادة املدخل الفقهي العام، ومدخل العلوم القانونية، وقواعد          )  م١٩٨٣(هـ؛  ١٤٠٣

 .القانون املدين الوضعي
شارك يف وضع مشروع القانون املدين األردين اجلديد، املستمد من الفقه اإلسالمي بصورة                 -١٢

 .أساسية
ه عام  ـذ إنشائ ـي من ـي اتمع الفقه  ـة عضواً ف  ـي مبك ـاختارته رابطة العامل اإلسالم     -١٣

 .ملواضيع معاصرة.. وقدم للمجمع عدة دراسات فقهية) م١٩٧٨(هـ ١٣٩٨
 عضواً خبرياً بني    - يف األمانة العامة جبامعة الدول العربية        - التشريع والبحوث    اختارته إدارة   -١٤

جلنة اخلرباء، الَّذين اختارم لوضع مشروع قانون مدين موحد للبالد العربية، مستمد من الفقه                
، وال تزال اللجنة تواصل      ١٩٧٨اإلسالمي وواف باحلاجات الزمنية احلديثة، وذلك منذ عام           

 .اعمله
مؤسسة آل  (  اختارته اململكة األردنية عضواً يف جملس امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية            -١٥

 .م١٩٨١يف عمان، منذ عام ) البيت

 �شاطات علمية أخرى
هـ ١٣٧٢ام  ـعضو اللجنة الرمسية اليت وضعت مشروع قانون األحوال الشخصية السوري ع            -١٦
 .دد من البالد العربيةاً، واقتبسته عذوهو ال يزال ناق) م١٩٥٢(
رمحه (رئيس اللجنة الثالثية املؤلفة برئاسته، وعضوية مفيت الديار املصرية الشيخ حسن مأمون                -١٧
 -  ١٣٧٨ووكيل جملس الدولة مبصر الدكتور عبد احلكيم فراج، واليت وضعت يف عامي               )  اهللا

رية خالل  مشروع قانون موحد لألحوال الشخصية ملصر وسو      )  م١٩٦٠  -  ١٩٥٩(هـ  ١٣٧٩
وحدما؛ وقد وضع هلذا املشروع مذكرة إيضاحية ضافية، ترافق املشروع مادة مادة وتبسط ما                

 ومستنداا  - الَّذي أدخل فيه     -يتعلق ا من فقه املذاهب اإلسالمية، وتشرح نواحي اإلصالح           
 .الشرعية

وخباصة (صالحية مهمة   يتميز هذان املشروعان باالستمداد من جمموع املذاهب الفقهية، وبأحكام إ          
 .مستمدة من فقه الشريعة وأصوهلا) يف املشروع الثاين



كان رئيساً للجنة موسوعة الفقه اإلسالمي يف كلية الشريعة جبامعة دمشق، اليت بدأت عام                   -١٨
باحملاولة األوىل ملوسوعة الفقه اإلسالمي، ووضعت خطة العمل، ونفذت          )  م١٩٥٥(هـ  ١٣٧٤

الدليل ملوطن  "و  "  معجم فقه ابن حزم    "، وأشرفت على إصدار      بعض اخلطوات التجريبية  
مث تابع تنفيذ هذا املشروع يف الكويت ملدة مخس سنوات، كما سبقت اإلشارة             "  املصطلحات الفقهية 

 . أعاله١٠إليه يف الفقرة 
 :شارك يف تأسيس وتطوير مناهج عدد من اجلامعات العربية، ومن ذلك -١٩

) هـ١٣٧٣(م  ١٩٥٤لشريعة يف جامعة دمشق، ووضع منهاجها عام        ساهم يف تأسيس كلية ا    )  أ(
 .وكان فيها العديد من جوانب التجديد يف تدريس الشريعة اإلسالمية

ساهم ممثالً جلامعة دمشق يف تطوير مناهج كلييت الشريعة وأصول الدين يف األزهر عام                )  ب(
 .م١٩٦٠/١٩٦١

لجامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، حيث       اختري عضواً يف الس االستشاري األعلى ل       )  جـ(
 .ساهم يف وضع برامج كلييت الشريعة وأصول الدين فيها

 .م١٩٦٣/١٩٦٤كان عضواً يف اللجنة اليت وضعت مناهج كلية الشريعة مبكة املكرمة عام )د(
مي  على طلب البنك اإلسال    اًقدم العديد من الدراسات الفقهية القصرية غري املنشورة، بناء           -٢٠

 .للتنمية جبدة، واملنظمة العربية للدفاع االجتماعي، وسوامها من املؤسسات
له عشرات من الفتاوي الشرعية واألحاديث واحملاضرات العامة يف موضوعات فقهية وإسالمية               -٢١

 .شىت
اختارته جامعات عربية عديدة للمشاركة يف التحكيم العلمي ألحباث وترقيات أعضاء هيئة                -٢٢

 .تدريسها

  بعض املؤمترات اليت شارك فيها بأحباث فقهية وإسالمية
، عقب قيام دولة    ١٩٥١   و ١٩٤٩مؤمتر العامل اإلسالمي الَّذي عقد يف كراتشي مرتني سنة             -٢٣

 .باكستان
م، بطلب من شعبة    ١٩٥١مؤمتر أسبوع الفقه اإلسالمي الَّذي عقد يف السوربون بباريس عام              -٢٤

 .الدويل للقانون املقارن يف الهاياحلقوق الشرقية من امع 
الَّذي عقد يف جامعة برنستون يف الواليات املتحدة األمريكية عام            ..  مؤمتر الثقافة اإلسالمية    -٢٥

١٩٥٣. 



مؤمتر الدراسات اإلسالمية الَّذي عقد يف جامعة البنجاب مبدينة الهور من باكستان أول عام                  -٢٦
 .م١٩٥٨

 .م١٩٦١ي الثاين جبامعة دمشق عام مؤمتر أسبوع الفقه اإلسالم -٢٧
 ).هـ١٣٩٠(م ١٩٧٠ ليبيا عام -مؤمتر الدعوة اإلسالمية بطرابلس  -٢٨
 ).هـ١٣٩١(م ١٩٧١مؤمتر تنظيم الوالدية يف املغرب عام  -٢٩
 ).هـ١٣٩٦(م ١٩٧٦املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي املنعقد مبكة املكرمة عام  -٣٠
هـ ١٣٩٦ام  ـي الرياض ع  ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ف       -مي  مؤمتر الفقه اإلسال    -٣١
 ).م١٩٧٦(
 ).م١٩٨٠(هـ ١٤٠٠ - الدوحة قطر -مؤمتر السرية والسنة النبوية  -٣٢
 .شارك يف العديد من ملتقيات الفكر اإلسالمي باجلزائر، وقدم فيها أحباثاً -٣٣

 

 مؤلفاته وبعض أحباثه الشرعية والقا�و�ية
كتاباً، مثانية منها يف السلسة الفقهية، وأربعة يف السلسة القانونية، كما           )  ١٢(ل مؤلفاته    تشم -

 يف موضوعات فقهية    ...فقد حصرنا منها أكثر من ثالثني حبثاً       ..  تشمل كتابني حققهما؛ أما أحباثه     
ايل احل وكتب آخرها قبل بضعة شهور من العامل      )  م١٩٣٥(هـ  ١٣٥٢وإسالمية شىت، نشر أوهلا عام      

 ).م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣
 

 :كتب السلسلة الفقهية) أ(
مطبعة دار  )  ص  ٦٣٧(املدخل الفقهي العام،    :  الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد، اجلزء األول         -٣٤

 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤ دمشق، الطبعة الثامنة، -اة ـاحلي
مطبعة دار  )  ص  ٥٥٤(املدخل الفقهي العام،    :  الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد، اجلزء الثاين         -٣٥

 ).م١٩٦٣(هـ ١٣٨٣دمشق، الطبعة السابعة،  -احلياة
املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه        :  الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد، اجلزء الثالث         -٣٦

 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٢ دمشق، الطبعة اخلامسة، -مطبعة دار احلياة ) ص ٣٤٢(اإلسالمي، 
عقد :  ديد، اجلزء الرابع، العقود املسماة يف الفقه اإلسالمي        ه اجل ـي ثوب ـالفقه اإلسالمي ف    -٣٧

 ).م١٩٤٨(هـ ١٣٦٧ ، دمشق-مطبعة اجلامعة السورية ) ص ١٤٤(البيع، 
 -معروضة بأسلوب حديث جامعي، مطبعة اجلامعة السورية         )  ص  ١٩٦(أحكام األوقاف،     -٣٨

 ).م١٩٤٧(هـ ١٣٦٦دمشق، الطبعة الثانية، 



م، وقد ترجم إىل    ١٩٦٢  ،مطبعة جامعة دمشق  ).  ص  ١١٢(الشريعة منه،   عقد التأمني وموقف      -٣٩
 .التركية

وهي رسالة خمتصرة مبسطة أعدت لطالب كلية اآلداب        )  ص  ١١٠(رسالة يف احلديث النبوي،       -٤٠
 . دمشق-قسم اللغة العربية، مطبعة اجلامعة السورية 

عدت لطلبة كلية احلقوق،    رات أُ وهي حماض )  ص  ١١٨(أحكام الزواج واألحوال املتفرعة عنه،        -٤١
 . دمشق-مطبعة اجلامعة السورية 

 

 :كتب السلسلة القانونية) ب(
مطبعة )  ص  ٤٤٨(العقد واإلدارة املنفردة،    :   مصادر االلتزام اإلدارية   -شرح القانون املدين      -٤٢

 . دمشق-جامعة دمشق 
 . جامعة دمشقمطبعة) ص ٥٢٨( أحكام االلتزام يف ذاته -شرح القانون املدين  -٤٣
 .مطبعة جامعة دمشق) ص ٣٥٠( عقد البيع واملقايضة، -شرح القانوين املدين  -٤٤
حماضرات أُلقيت على طلبة معهد الدراسات      )  ص  ١٥٠(نظرية العقد يف القانون املدين السوري،         -٤٥

 .ةالعربية العليا التابع جلامعة الدول العربية بالقاهرة، نشره املعهد املذكور يف القاهر
 

أن الفقهية منهما تضمنت مقارنات مهمة      :  السابقتان)  ب(  و)  أ( ومما متيزت به السلسلتان      -
بالقانون، وأن القانونية حوت مقارنات كثرية بالفقه؛ وكل هذه املقارنات يف السلسلتني تربز بوضوح               

لى تساؤالت  وقوة مزية الفقه اإلسالمي، وفضل ما فيه من إحاطة ومشول ومنطقية ودقة؛ كما جتيب ع               
 .وتزيل شكوكاً لبعض القانونيني

 كما متيزت السلسلة الفقهية خصوصاً بأسلوب مبتكر منسق، يفهمه الفقيه الشرعي والقانوين             -
 .والطالب اجلامعي

 

 :كتب حققها ونشرها) جـ(
حققه ونشره يف أوائل العشرينيات، عندما كان       )  النحوي الشهري ( املذكر واملؤنث للفراء     :كتاب  -٤٦

طالباً يف املدرسة الثانوية الشرعية حبلب؛ وهذه الطبعة مفقودة حالياً، ويوجد منها نسخة يف مركز                
 .وإحياء التراث اإلسالمي يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة.. البحث العلمي

يوسف نصر اهللا لكتاب    .  ببريوت طبعة ثانية من ترمجة د     )  م١٩٦٨(هـ  ١٣٨٨حقق ونشر عام      -٤٧
 .وقدمه وعلق عليه) ود يف قواعد التلمودالكرت املرص(



هـ ١٣١٥روهلنج، ولوزان، ظهرت طبعته األوىل مبصر عام        .  ذا الكتاب تأليف الفرنسيني د    ـوه    
ويكشف بعض خرافات التلمود ومضموناته اخلطرية يف عقيدة اليهود الرهيبة              ).  م١٨٩٨(

 .وسلوكهم غري اإلنساين مع غريهم
 :من البحوث اليت كتبها) د(
حبث هام يف البينات عموماً وبينة التواتر بوجه خاص، مع تفصيل           "  حبث يف البينات وبينة التواتر      "-٤٨

ملبناها وخصائصها واختالفها عن البينة العادية الشخصية، ورد على من أنكرها وعدها ومها؛ وتأيت               
 .أمهية هذا البحث أن بينة التواتر يقوم عليها ثبوت القرآن العظيم

 .يتضمن عرضاً موجزاً لنظرية اإلثبات يف الفقه اإلسالمي" ظرية املرجحات والبينات القضائيةن "-٤٩
 ".اإلجهاض يف الشرع اإلسالمي "-٥٠
 ".يف الفقه اإلسالمي) التقادم(حبث يف مرور الزمان  "-٥١

 -  ١٩٣٥(  هـ١٣٥٧  -  ١٣٥٢هذه البحوث األربعة السابقة نشرت خالل الفترة          و
 .خمتلفة من اجلريدة احلقوقية حبلبيف أعداد ) م١٩٣٩

هـ ٢/١٣٦٦دد  ـالع"  لواء اإلسالم "جملة  "   وأثره العجيب يف األمة العربية     توجيه الرسول     "-٥٢
 ).م١٩٤٧(
=هـ  ١٣٦٧  (١/، السنة ١/العدد)  القاهرية( جملة الشهاب    "الفكر العلمي والفكر العامي     "-٥٣

 ).م١٩٤٧
) م١٩٥٣(هـ  ١٣٧٢يات املتحدة خالل زيارة علمية عام       لقي يف الوال  أُحبث  "  ما هو اإلسالم    "-٥٤

 .هـ١٣٧٣/، السنة الثالثة٣، العدد "املسلمون"مث نشر يف جملة 
هـ ١/١٣٧١/السنـة،  ١/ددـالع)  بريوت(  "جملة املسلمون "جوهر العبادة وآفاقها يف اإلسالم        -٥٥
رته املؤسسة اإلسالمية يف    ونش..  وقد أعيد نشره مرات عديدة، كما ترجم إىل اإلجنليزية        )  م١٩٥١(

 ).م١٩٧٤( هـ١٣٩٤/بريطانيا
 ٢٢/١٣٨٠، العدد   ١ة األزهر ج  ـجمل  "وز أن تصحبها املوسيقى   ـي اإلسالم ال جي   ـالعبادة ف   "-٥٦
 ).م١٩٦٠(
جملة إدارة قضايا احلكومة      "نظرة يف نظرية تبعة اهلالك بني الفقه القانوين والفقه اإلسالمي             "-٥٧

تظهر متيز الفقه اإلسالمي بالوضوح ودقة النظر يف هذا املوضوع          )  م١٩٦٥(  ٢، العدد ٤املصرية، ج 
 .املعقد

حبث قدم إىل األمني العام لرابطة العامل          "اخلطوط الكربى ملشروع امع الفقهي ونظامه        "-٥٨
 ).م١٩٦٥(هـ ١٣٨٥/ على طلبه، رجباًبناء) رمحه اهللا(اإلسالمي الشيخ حممد سرور الصبان 



جلماعة وامع الفقهي واملوسوعة اهلجائية للفقه اإلسالمي ضرورة حتمية للحياة            اجتهاد ا   "-٥٩
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤، ١٠، العدد ١٥جملة حضارة اإلسالم، ج "اإلسالمية اليوم

 ).م١٩٦٥(هـ ١٣٨٥) دمشق(جملة حضارة اإلسالم  "ترقيع األحياء بأعضاء األموات "-٦٠
٦١-"     ا اليوم  حول الدعوة اإلسالمية ومستلزماحبث مقدم إىل مؤمتر      "مذكرة ومقترحات :  ا وجماال

 ).م١٩٧٠(هـ ١٢٩٠ ليبيا، -الدعوة اإلسالمية، طرابلس 
/ امـي املغرب ع  ـحبث مقدم إىل مؤمتر تنظيم الوالدية املنعقد ف          "اإلسالم واتمع والتطور    "-٦٢

 .م١٩٧٣بريوت  "اإلسالم وتنظيم األسرة" :هـ، ونشر كتاب املؤمتر١٣٩١
حبث قدم إىل ملتقى الفكر     "  روح الشريعة اإلسالمية وواقع التشريع اليوم يف العامل اإلسالمي           "-٦٣

 .ونشر يف كتاب امللتقى) م١٩٧٣(هـ ١٣٩٣/اإلسالمي السابع باجلزائر
حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي األول      "  موقعه يف النظام االقتصادي وموقف الشريعة منه      :  التأمني  "-٦٤

االقتصادي :  ونشر يف كتاب  )  م١٩٧٦(هـ  ١٣٩٦د اإلسالمي مبكة املكرمة، عام        لالقتصا
= هـ  ١٤٠٠حممد صقر، جدة،    .  حترير د (اإلسالمي، حبوث خمتارة من املؤمتر العاملي األول،         

 ).م١٩٨٠
حبث قدم إىل مؤمتر الفقه اإلسالمي،      "  لشريعة اإلسالمية وطموحها للتطبيق يف كل زمان ومكان       ا  "-٦٥

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦/ الرياض- سعود نإلمام حممد بجامعة ا
 حبث قدم إىل امع الفقهي مبكة        "دراسة مبدئية عن العقود وفسخها بني الشريعة والقانون          "-٦٦

 ).م١٩٧٩(هـ ١٣٩٩/املكرمة
/ حبث قدم إىل ملتقى الفكر اإلسالمي يف اجلزائر       "  اخلطوط األساسية الكربى للتربية اإلسالمية      "-٦٧

 ).م١٩٨٠(هـ ١٤٠٠
هـ ١٤٠٠/، حبث قدم إىل مؤمتر السرية والسنة النبوية يف قطر         "جممع العظمات     عظمة النيب   "-٦٨
 ).م١٩٨٠(
حبث قدم إىل امع الفقهي مبكة        "التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب والرأي الشرعي فيهما         "-٦٩

 ).م١٩٨٠(هـ ١٤٠٠/املكرمة
 / عام ٢٦٤العدد    "العريب"  :حبث نشر يف جملة     "ن احلياة حىت خيرج الفكر اإلسالمي من عزلته ع        "-٧٠

 .هـ١٤٠٠
ة ـة املكرم ـقدم إىل امع الفقهي مبك       "حبث يف املصارف ومعامالا وودائعها وفوائدها        "-٧١

 .وسينشر قريباً من املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي جبدة) م١٩٨١(هـ ١٤٠١



حبث نشر يف جملة      "نقد وحتقيق واقتراح أفضل يف التقسيم     :  باطلخطأ تقسيم النكاح إىل فاسد و       "-٧٢
 ).م١٩٨١(هـ ٢٧/١٤٠١/املسلم املعاصر، العدد

 -املعلم والطالب الصادرة عن معهد التربية       :  حبث نشر يف جملة     "القيم األساسية يف اإلسالم     "-٧٣
 ).م١٩٨١(مؤسسة انروا يف عمان، عدد نيسان 

حبث مقدم إىل ملتقى الفكر اإلسالمي اخلامس         "واهد إالهية مصدره  إعجاز القرآن ايد وش     "-٧٤
 .هـ١٤٠١/عشر، اجلزائر

 حبث قدم بطلب من البنك      "هل يقبل شرعاً مبدأ إلزام املدين املماطل بالتعويض على الدائن؟            "-٧٥
 ).م١٩٨١(هـ ١٤٠١اإلسالمي للتنمية جبدة، عام 

، ١١ون األسبوعية اليت كانت تصدر يف لندن، العدد         ، جملة املسلم  "حول توحيد الفقه اإلسالمي     "-٧٦
 .هـ١٤٠٢

جملة (حبث قدم يف ندوة عقدت يف باكستان، مث نشر يف              "االجتهاد وجمال التشريع يف اإلسالم      "-٧٧
، آذار  )٤(الصادرة عن جممع البحوث اإلسالمية يف إسالم أباد، العدد            )  الدراسات اإلسالمية 

 .م١٩٨١
آب (هـ  ١٤٠١شوال  )  ١٠(العدد  )  األمة(حبث نشر يف جملة       "قه والتشريع نظرة عامة يف الف     "-٧٨

 .قطر) م١٩٨١
م العدد  ١٩٨٢ القطرية،   "األمة"حبث نشرته جملة      "تصور إمجايل لنظام عقوبات إسالمي موحد       "-٧٩

 ).م١٩٨٢آب (هـ ١٤٠٢ ، شوال٢٢
الحتاد اإلسالمي، اليت عقدا    حبث أُلقي يف ندوة ا      "جوانب من الزكاة حتتاج إىل نظر فقهي جديد         "-٨٠

وينتظر نشره  )  م١٩٨٣آذار  (هـ  ١٤٠٢كلية الشريعة يف اجلامعة األردنية بعمان، يف مجادى الثانية          
 .قريباً من قبل املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي جبدة

هـ ١٤٠٢قدم يف رجب      "حبث عن نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي             "-٨١
) ص٥٠( تونس،   -إىل جلنة خرباء مشروع القانون املدين املوحد للبالد العربية           )  ١٩٨٣نيسان  (

 .وسيطبع قريباً
 

 للشيخ مصطفى أمحد الزرقا) م١٩٨٥(هـ ١٤٠٥أهم الكتب والبحوث منذ عام 
 :الكتب

 -  عمان  -ي؛ دار البشري    ـاغة قانونية لنظرية التعسف باستعمال احلق يف قانون إسالم         ـصي  -١
 ).م١٩٨٣(هـ ١٤٠٢



دراسة جلوانب التأمني القانونية واالقتصادية، ومناقشة      :  نظام التأمني حقيقته والرأي الشرعي فيه       -٢
 .هـ١٤٠٤:  بريوت-مستفيضة لآلراء الفقهية املعاصرة حوله؛ مؤسسة الرسالة 

 ).م١٩٨٨ (هـ١٤٠٨:  دمشق-االستصالح واملصاحل املرسلة يف الشريعة اإلسالمية؛ دار القلم  -٣
دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة اإلسالمية          :  الفعل الضار والضمان فيه     -٤

 ).م١٩٨٨(هـ ١٤٠٩:  دمشق-وفقهها؛ دار القلم 
 هـ١٤٠٧:  قـ دمش -م  ـة؛ دار القل  ـمد خامت رسول اهللا، جممع عظمات البشري      ـة حم ـعظم  -٥

 ).م١٩٨٧(
واعد الفقهية للشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، الطبعة         شرح الق :  اإلشراف على إصدار كتاب     -٦

 .هـ١٤١٠:  دمشق-الثانية؛ دار القلم 
 :بعض البحوث

 .م٨/١/١٩٨٢جملة املسلمون لندن،  "هل هناك عقبات حتول دون توحيد الفقه اإلسالمي؟ "-١
 .م١٩٨٣ الكويت، -جملة العريب  "ىت خيرج الفقه عن عزلته عن احلياةح "-٢
 جامعة  -حبث نشره مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي         "معامالا وودائعها وفوائدها  :  صارفامل  "-٣

 ).م١٩٨٤(هـ ١٤٠٤ جدة، -امللك عبد العزيز 
جملة أحباث االقتصاد     "هل جيوز شرعاً احلكم على املدين املماطل بالتعويض على الدائن؟              "-٤

 ).م١٩٨٤(هـ ١٤٠٥، ٢ ع٢اإلسالمي، م
 حبث كتب للنشر ضمنه كتاب عن اإلسالم،         ")املذاهب االجتهادية (ي ومدارسه   الفقه اإلسالم   "-٥

 .يس بار-تصدره منظمة اليونسكو 
عدد من البحوث الفقهية قدمت مع الفقه اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة،                  -٦

 . جدة- منظمة املؤمتر اإلسالمي -وامع الفقهي اإلسالمي 
بامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا الكبري هذه الليلة، فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى            :   مرة أخرى  -

  ...أمحد الزرقا؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة مساحة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسماحة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة، حيث قال

 على سيدنا وموالنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم           بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا       -
 ..تسليماً



 أريد أن   - الَّذي أرجو أن ال أكون ممالً فيه، وأن ال يطول يب القول              - يف بداية هذا احلديث      -
اجتمعنا فيها يف هذا املكان،     ..  أذكر بأن هذه الليلة املباركة املشرقة الزاهية، هي حلقة من ليال كثرية            

له ..   إىل أعالم الفكر والعلم واألدب؛ وحنن يف هذه املرة نستمع وحنتفي بعالمة وبرجل              واستمعنا فيها 
أثره يف حياتنا الفكرية والفقهية واألدبية واالجتماعية؛ وإذا كان فضل اهللا عظيماً على صاحب هذا                 

وإىل املشاركة يف   البيت، فإنه مل يبخل علينا أن يشركنا هذه املتعة العلمية الروحية، بدعوتنا إىل احلضور               
 باختالف موضوعاا وتنوع األغراض اليت تربط بيننا وبني احملتفى م           -تلك األمسيات؛ وإين ألعتربها     

 تشبه االس القدمية اليت كانت تعقد يف بيوت العلماء، ويف األندية الفكرية يف              -يف هذه الدار العامرة     
 .عمتهالقرون األوىل، وحىت العصر احلاضر بفضل اهللا ون

 تقدمياً للمحتفى به، فإن     - يف مثل هذه الليايل واألمسيات       - وأنا ال أرى مشاركة واحد منا        -
التقدمي كان قد حصل بأعماله وبإنتاجه، وبلقائه مع الناس، ومبا أفاض عليهم مما أفاض اهللا عليه من                   

ليه؛ ولذلك فإن كل واحد     جعل الناس يلتفتون إليه ويتشوقون إىل االلتقاء إ       ..  خري؛ وتقدم بعطاء كبري   
 ال يتكلم من أجل التعريف جبوانب ثقافته        - حني يتحدث عن الشيخ مصطفى الزرقاء        -من املتكلمني   

اليت أسهم فيها إسهاماً جيداً ومعترفاً به؛ ولكن كل         ..  الواسعة أو بعلمه الكبري، أو باختصاصاته املتنوعة      
جيلس إليه ويتحدث معه، حىت يكون يف ذلك          يف كونه ..  واحد منا يريد أن يتقدم بشيء يشفع له        

 .الَّذي اختاره اهللا لشيخنا العالمة مصطفى الزرقاء.. املستوى الراقي العايل
من خالل ما مسعتم من الترمجة املختصرة، ومن خالل ما نشر له             ..   فالشيخ مصطفى الزرقاء   -

 يف الواقع تسطر اللوحة     اليت ضمتنا إىل جملسه، كانت    ..  من كتب، ومن خالل اللقاءات الواسعة      
 :أربع العظيمة الشاملة املتنوعة املختلفة األلوان، إلبراز هذه الشخصية؛ ولكين أريد أن أقف عند نقط

تدريس الشيخ مصطفى الزرقاء، وقد أخذ هذا فترة طويلة من عمره            :   النقطة األوىل، هي   -
س القانون املديناملبارك، فدرس الفقه اإلسالمي، ودر. 

ني أثر عظيم يف إبراز هذه      نهلذه الدراسة وهلذه املشاركة القوية والواسعة والكبرية يف الفَ         وكان   -
المعة، اليت أفادت اتمع اإلسالمي؛ وأنا أستطيع أن أدعي وأقول من غري مبالغة وال                الشخصية الَّ 

 ذا االختصاص مثله، وبلغ شأوه              جماملة، أن يف املعرفة الدقيقة    ه ال يوجد اآلن يف هذا العصر من أخذ 
وبالفقه اإلسالمي ثانياً؛ وقد رأينا آثار ذلك يف االجتماعات واللقاءات           ..  واحمليطة بالقانون املدين أوالً   

 .واملؤمترات والندوات العلمية، اليت حضرناها معه
ولفن من الفنون، جتعل صاحبها     ..   وأما النقطة الثانية، فإن الدراسة الواسعة لعلم من العلوم          -

ألنه كأنه يقرأ من كتاب؛ وهذه      .  اً بكل اجلزئيات املوجودة فيها، حبيث إذا سئل أجاب، ال يتردد           ملم
مصطفى الزرقاء من    املقدرة وهذه الطاقة العجيبة اليت مكنت علماءنا يف املاضي، مكنت أستاذنا وشيخنا           



يف كل جوانب   ..  ومن وضع النظريات، ولوال هذا العمق يف الدراسة والشمول          ..  وضع القواعد 
القانون املدين والفقه اإلسالمي، ملا استطاع هو وال غريه أن يضع شيئاً من النظريات؛ كم حنن يف حاجة                  
للتعريف ذه النظريات الفقهية، وكم حنن يف حاجة إلعانة الطالب يف هذا العصر، مبدهم بالقواعد                 

ل، وللرجوع ا إىل مصادرها واألدلة      العامة اليت حيتاجون إليها لتطبيق الفروع واملسائل على األصو         
 .العامة

 يف   الَّذي عرف به شيخنا، والَّذي ظهر مرةً       - وهنا أريد أن أشري إىل أن هذا الفكر املوسوعي           -
احملاولة اليت قام ا لطبع املوسوعة يف الكويت، وظهر يف رئاسته للجنة املوسوعة يف دمشق، وظهر بعد                  

 دفع كل اهليئات العامة يف اتمع اإلسالمي لالستفادة منه؛ فال            -ه  ذلك يف حبوثه وكتاباته وحتارير    
يوجد مؤمتر من مؤمترات الدعوة، والفكر اإلسالمي والدراسات اإلسالمية، والفقه اإلسالمي، إالَّ وهو             

إالَّ وهو لعملها   ..  أو الفكرية ..  أو املالية ..  له حاضر؛ وال توجد مؤسسة من املؤسسات االقتصادية        
سهم؛ وذلك كمشاركته يف كثري من االجتماعات اليت يعقدها البنك اإلسالمي للتنمية؛             وا ي شاهد  

؛ فقد كان   "الربكة"  وكذلك كثري من االجتماعات اليت انعقدت بإشراف املؤسسة االقتصادية الكربى          
 يف كل قضية    للحصول إىل احللول املناسبة   ..  حمركاً لكثري من األنظار، ودافعاً إىل تعمق أسرار الشريعة        

 .من القضايا
تعييناً كتعيني األعضاء الدوليني الَّذين     ..   ومن مث مل يكن تعيينه يف جممع الفقه اإلسالمي جبدة           -

اقترحتهم حكومام، ولكنه كان بإمجاع املشاركني يف املؤمتر األول، معيناً من طرف رجال امع،                
ولذلك فإين باسم   ؛  قدم عليه غريه   ي ل، فال ميكن أن   وهو أستاذ اجلي  ..  شهادة له منهم بأنه قد بلغ القمة      

جممع الفقه اإلسالمي أشهد هذه الشهادة، وأنا معتز أين جلست إىل شيخنا العالمة مصطفى               ..  امع
 .الزرقاء، وأفدت من علمه وحتليله ودقة تفصيله للمسائل

أما املوضوع األول،   ..  ار هنا ال بد أن أختم كلميت باإلشارة إىل موضوعني اثنني، بغاية االختص            -
فإن هذا العمق يف فهم الشريعة، وهذا النظر لشمويل جلزئياا، وهذه القدرة على وضع النظريات اليت                

حنن فعلنا ذلك نذكر     حنتاج إىل التعريف ا يف العامل الغريب وهي طريق من طرق الدعوة لإلسالم، إذا              
ويف غري الشام، يف    ..  يكا، واليت انعقدت يف الشام    موقفه يف املؤمترات اليت انعقدت يف أوروبا وأمر        

األسابيع الفقهية اليت بذل قصارى اجلهد للدفاع عن الفقه اإلسالمي، واالرتفاع به إىل املكانة اليت هو                 
جدير ا، من غري أن يكون ذلك حبماس شباب أو بشعور وعاطفة ميليها االنتساب لإلسالم، وإمنا                  

هذه القوانني والقواعد والنظريات الفقهية، وما إليها، ينبغي أن تكون يف            كانت عن اقتناع ويقني بأن      
           تمع اإلنساين عامة، وهي الطريق إىل هداية البشر؛ إلقامة العدل، وسبل التسامح، ونشر اخلري    خدمة ا

 .بني الناس



ة، أو  وأقصد به خماطبة الناس يف اتمعات الصغري      ..   وأما املوضوع الثاين، فهو بعكس األول      -
 على املصدرين    مع كوا متصلة بالكتاب والسنة، معتمدةً      -األفراد الَّذين يتصلون به فيفتيهم؛ ففتاواه       

 مل تكن تقصد إالَّ حتقيق اخلري من وراء هذه الفتاوى،           -األساسيني، مستعينة ومستهدية بأنظار اتهدين      
صوله إىل املقاصد اليت يريد أن ميارسها واألشياء        ومل تكن تقصد إالَّ التيسري على املستفيت، وإعانته إىل و         

اليت يريد أن حيققها ال جيعل الدين حاجزاً ومانعاً من حتقيق اخلري، مع كونه يتمسك باألصول وال يلتفت                  
 .إىل القشور

 ثانية   نرجو من اهللا أن يطيل يف عمره، وأن يبارك لنا فيه، وأن ينفع الناس بعلمه؛ وشكراً مرةً                  -
  .شيخ عبد املقصود خوجه، على ما أتاح لنا من فرصة الكالم يف هذه املناسبة السعيدة؛ وشكراًألخينا ال

 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين، فقال

 يعلم، وصلى اهللا    علم اإلنسان ما مل   ..  احلمد هللا الَّذي علم بالقلم    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .وسلم على سيدنا وحبيبنا حممد، خري من تعلّم وأصدق من أعلم باهللا عز وجل

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وشكراً ألخي األستاذ عبد املقصود          ..   أيها األخوة الكرام   -
عدة اجتماعات كنت   خوجه، الَّذي يقودنا إىل أداء الواجب بالسالسل، فعلم اهللا أنه انتزعين انتزاعاً من              

لنساهم مجيعاً يف تكرميه الليلة، وقد      ..  سعى إىل هذا الرجل الفاضل    أمرتبطاً ا الليلة، ولكين آثرت أن       
مه بالعلم قبل أي تكرمي آخر؛ فأنا أرحب به وأعتز بلقائي الليلة به، ويف الوقت نفسه                 كروأكرمه اهللا   

دات، الَّذي شرفنا منذ قليل، هذا الَّذي جياهد شرقاً         األستاذ أمحد دي  .  أرحب بالصديق الداعية اإلنسان   
بكل ما أويت من جهد، وهو      ..  إلسالمية والدين اإلسالمي  اوغرباً، وحياول أن جيعل الناس تتفهم العقيدة        
 .مثل صادق على اجلهاد بالكلمة يف سبيل اهللا

خ مصطفى الزرقاء،   الشي..  مة ولكين وأنا أحاول أن أحتدث عن أستاذنا الشيخ الفاضل العالَّ           -
فتعقد األمر علي بشدة بعد هذه اللحظات اجلليلة، اليت         ..  فأنا لست بفقيه، وجئت بعد فقيه يقدم فقيهاً       

طاف بنا فيها احلبيب العامل اجلليل، ألنه على مقربة وعلى علم وعلى اطالع بكل جهود هذا الرجل،                  
 .على آدام، فجزاهم اهللا خري اجلزاءأننا نتتلمذ ونتطفل على علومهم و..  نفعله ماالَّذي كل
 إنين من الَّذين يعتزون باألستاذ الدكتور مصطفى الزرقاء، ألين تشرفت بلقائه يف عدة                  -

اللهم بارك لنا يف    ( للربكة يف الشام      من دعوة رسول اهللا      - إن شاء اهللا     -مؤمترات، وأحسب أنه    
سالمي فضالً وعلماً وأدباً، وهذا ليس بغريب على        إلات العامل   هذه من الربكة اليت جاءتنا وعم     )  شامنا

لحق بالشام؛  إالَّ أنه ي  ..  الشام اليت أخرجت لنا النووي وابن القيم وابن قدامة، رغم أنه مقدسي             



الَّذي أفخر جبرأته يف احلق، يف كل       ..  والذهيب وابن تيمية؛ فاحلمد هللا الَّذي أكرمنا ذا العامل اجلليل          
 يف جمال االقتصاد    األحباث العلمية الدقيقة، وخاصةً     جتد عنده جرأة على خوض     مناسبة جتده يصدع،  

اإلسالمي؛ والَّذي نتطلع مجيعاً إىل مزيد من البحث واالستقصاء فيه، ولكنه مع جرأته جتد فيه الدقة                  
تمع وجمال التأمني اإلسالمي، وكل ااالت الفقهية اليت يصطدم ا ا         ..  العلمية واحلرص على األمانة   

 .اإلسالمي، وحياول أن جيد فيها سبيالً إىل احلق
 يبتغي وجه   - إن شاء اهللا     - كان هلذا الرجل فيها املسامهة الكبرية الصادقة، اليت شعرنا ا أنه             -

فأسأل اهللا أن يثيبه وأن يوفقه إىل مزيد من العطاء املثمر؛ وال شك أنين وكثرياً من أبناء                   )  تعاىل(اهللا  
ن له بالفضل ملا ساهم به من تعليم أجيال يف بالدنا، وكذلك يف الكويت والشام، ويف                   اململكة ندي 

 ..اغريه
مرحباً به، وإنين باسم الزمالء مجيعاً أحس بأن من واجبنا أن نفعل             ..   فمرحباً بأستاذنا الشيخ   -

 أسأل اهللا أن     حيمل الراية عنا،   - جزاه اهللا اخلري     -أكثر من هذا التكرمي، ولكن هذا أبا حممد سعيد           
يبارك يف عمركم وأن جيزيكم خري اجلزاء، وأن جيمعنا دائماً على خري يف هذه األمسية ويف أمسيات                   

الَّذي شرفنا الليلة،   ..  مماثلة؛ وأكرر ترحييب وتقديري بأستاذنا الشيخ، وترحييب باألستاذ أمحد ديدات          
  .بركاتهوأسأل اهللا أن جيمعنا على خري؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا و

 

  ))كلمة فضيلة الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ الشيخ حممد علي الصابوين، فقال

ونصلي ونسلم على صفوة خلقه، سيدنا      )  تبارك وتعاىل (حنمد اهللا   ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 ..نونبينا وحبيبنا حممد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدي

 البصر وقوة الرؤيا، فإن     ضرب املثل بزرقاء اليمامة يف حدةِ     إذا كان ي  :   أيها اإلخوة األفاضل   -
مة الشيخ  املثل يضرب بزرقاء الشهباء يف قوة العلم ومتانة الفهم، وقوة البصرية واإلدراك؛ شيخنا العالَّ             

حل من كبار علماء الشهباء،      هو بذرة رجل عامل صا     - جزاه اهللا خري اجلزاء وأطال يف عمره         -مصطفى  
يا ابين لو عرفت الشيخ لوجدت طوداً شاخماً ميشي على          :  حيدثين عنه، يقول يل   )  رمحه اهللا (كان الوالد   

موسوعة، هكذا كان علماؤنا؛ والشيخ ل من       ..  يف مجيع العلوم، يف الفقه واحلديث والتفسري      ..  األرض
مة هذا العصر، الَّذي حنتفي به يف هذا        على عالَّ  ثناءفال عجب إذاً أن نسمع مثل هذا ال        ..  هذا املعني 

اليوم، يف زمن قل فيه الفقهاء وكثر فيه اخلطباء، قل فيه أهل الفهم الصادق لشرع اهللا ودينه، وكثر فيه                   
املتشدقون؛ وعندما كثرت الدكترة مشينا حنو القهقري، وخباصة يف أمور الدين، حىت أصبح الواحد منا               



عامل اخلافقني، وما يدري أن العلم حبر ال        و..  كأنه أصبح مفيت الثقلني   .  ة دكتور إذا حصل على شهاد   
 .ساحل له
 فيما رواه البخاري     وحنن خنشى أن نصل إىل الزمان الَّذي حدث عنه الصادق املصدوق              -

إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويفشو اجلهل، ويكثر الزنا ويشرب اخلمر، وتكثر النساء                ":  عنه
يعطي الفتوى الصادقة     وخنشى أيضاً أن نصل إىل الوقت الَّذي ال جند فيه يف البلد من             "..ل الرجال ويق

صلوات اهللا  (وسيدنا رسول اهللا    )  عليه الصالة والسالم  ( اهللا وسنة رسوله      كتاب السليمة، اليت تتفق مع   
ض العلم انتزاعاً ينتزعه،    إن اهللا ال يقب   ":  يقول يف احلديث الصحيح الَّذي رواه البخاري، وغريه       )  عليه

              فضلوا ..  االً فأفتوا بغري علم   ولكن يقبضه بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس علماء جه
 ".وأضلوا

 أخشى أن نصل إىل هذا الزمن، ولكن نسأل اهللا أن يبارك جهود هذه البقية الباقية من علمائنا                  -
 .األفاضل
مزق القلب له حسرة، ألن بعض الناس تطفلوا على العلم،           وصل إيلَّ كتاب أيها األخوة، يت      -

 :أصبح الواحد يتباهى ويفتخر بأنه درس من الكتب وبرع يف علمه من الكتب؛ وكما قال الشاعر
يضــل عــن الصــراط املســتقيم   

. 

ــيخ     ــري ش ــوم بغ ــذ العل ــن أخ وم
. 

ــقيم  ــم السـ ــن الفهـ ــته مـ وآفـ
                                                            . 

ــحيحاً    ــوالً ص ــب ق ــن عائ ــم م وك
. 

 

ه خترج  فين أن واري، وعر  جاء إيلَّ شاب وأنا يف الكويت منذ مخس سنوات أو أكثر، وجلس جب             -
ى الناس يف رسول اهللا،     الَغَ:   وقال يل ذه العبارات والناس يسمعون      - ال أدري أية جامعة      -من جامعة   

هل يصدق أن يؤتى    :  هذا كالم ال يتحمله العقل؛ قال     :  حىت زعم بعضهم أن بول الرسول طاهر؛ فقلت       
له أين وجدت هذا الكالم يا شيخ؟ قال هذا          بطفل ويقف ويبول عليه الرسول؟ فقلت        لرسول اهللا   

موجود يف كتب احلديث؛ قلت ائتنا بالكتاب؛ قال الكتاب معي يف السيارة؛ وإذا به حيضر أحد أجزاء                  
 - وهو أشد حياء من العذراء يف خدرها         -صحيح البخاري؛ وت الناس، فليس من خلق رسول اهللا          

وهو أن يقتصر اإلنسان    ..  ذا، ولكن الفهم السقيم    مثل ه  أن يقف ويبول على طفل، فليس من خلقه         
جاء بالكتاب؛ وإذا باحلديث يلوح كالشمس يف رابعة النهار،         ..  على الكتب، يأخذ العلم من الكتب     

 مثرة أو شيئاً من      من عادة أهل املدينة أن ميضغ         -ه  كَن بطفل صغري ليح   جيء للنيب   "  :ونصه
 -ع الطفل يف حجر النيب، فبال عليه        ِضو فَ - هذا الطفل املولود     احللوى ويضع من ريقه الشريف يف فم      

 . جناسته خفيفة وأخذ منه الفقهاء حكم بول الطفل الَّذي مل يأكل، وأنَّ"ضحه ن فَ-أي الطفل بال 



 انظروا إىل رجل كهذا، يتعدى على كتب صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكتب الصحاح،              -
د أخذ علمه من الكتب؛ فما هذا البالء وما هذا الوباء، وما هذه احلال اليت                ق..  ويرتل من قدر رجاهلا   

تركنا شرعه، ال   ..   حنن واهللا يف زمن خنشى أن خيسف اهللا بنا األرض، ألننا تركنا دين اهللا               ؟وصلنا إليها 
 اجلهل؛ قال   يأتينا إىل طلب العلم الشرعي إالَّ النطيحة واملتردية؛ نسأل اهللا أن يدفع عنا شر البالء وشر               

 :الشاعر
ــرودا   ــخت ق ــودها مس ــت أُس رأي

. 

م يف بـــالديإذا مـــا اجلهـــل خـــ 
. 

 

 فأي عصر نعيش؟ ال حنب حنن الفضيحة ألحد، ولكن حنب أن نعلم مجيع املسلمني أن يأخذوا                 -
ملا فرض اجلهاد على    )  عز وجل (من العلماء املوثوقني ومن الفقهاء املتألقني؛ اهللا        دينهم من النبع الصايف،     

ألم مجيعاً خرجوا مع سول     ..  وأمرهم باخلروج مع رسول اهللا، عاتب كثرياً من الصحابة        ..  املسلمني
لوال   : ال ينبغي وال يصح أن خيرجوا كلهم       وما كان املؤمنون لينفروا كافة      :اهللا، فرتل القرآن يقول   

فهذا التفقه يف الدين ينقذ األمة من اهلالك؛ قال           نفر من كل فرقٍة منهم طائفةٌ ليتفقهوا يف الدين         
 :الشاعر

ــياءُ  ــم أح ــل العل ــى وأه ــناس موت ال
. 

ــداً    ــه أب ــياً ب ــش ح ــم تع ــز بعل فف
. 

 

-   فخر به، وحيق لنا     أن ن  ذا القدر، ونشكر فضيلة شيخنا اجلليل العالمة، الَّذي حيق لنا          نكتفي
ويف غريه  ..  أال وهو هذا العلم اجلهبذ، الَّذي أسدى لألمة اإلسالمية خدمة عظيمة يف الفقه            .  أن حنتفي به  

وآخر دعوانا أن   اجلزاء،   جزاه اهللا خري  ..  من العلوم؛ ونشكر أيضاً ونرحب باألخ الداعية أمحد ديدات        
 .احلمد رب هللا العاملني؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور مصطفى البارودي(( 
 :مث حتدث الدكتور مصطفى البارودي احتفاء ذه املناسبة، فقال

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني،           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
أن يسر يل حضور هذه االثنينية، وقد طال شوقي إىل حضورها، لعلمي            )  تعاىل( كل الشكر هللا     والشكر

 األستاذ الزرقاء دعاين ألحضر معه، وكان هذا شرفاً على شرف،            كُرم أن صاحبها يكرم األعالم، فلما    
 . كان هذا نوراً على نور؛ فاحلمد هللا رب العاملني- قبل قليل -أو كما قال املقرئ 

ليدخل يف مناٍح أخرى؛    ..   حديثي عن األستاذ الزرقاء سيبتعد قليالً ما عن الفقه والعلم            -
س باللغة العربية    معهداً للطب العريب، در    - أول ما ضمت     -سأحتدث عن جامعة دمشق اليت ضمت       

هذا ..  أمثال محدي اخلياط واخلاين، وغريمها       ..  مواد الطب مجيعاً، والقاموس الَّذي بدأه األعالم         



القاموس اآلن جدد وطبع بإشراف جامعة الدول العربية؛ أقول إىل جانب معهد الطب العريب معهد                 
 .وهذا أضحى كلية..احلقوق العربية، هذا أضحى كلية

 ألن كلية   - كما كانُ يقال     - أقيم مبىن اجلامعة على رابيٍة مرتفعة جبوار مستشفى الغرباء            -
 يف نظر الَّذين تولّوا جامعة دمشق، مث كان معهد احلقوق العريب             الطب كانت هي النواة األكرب قدراً     
 وكان الطالب يفدون    - وسأحدثكم عن بردى بلمحة بسيطة       -على منبسط من األرض قرب بردى       

كان الثانوية الوحيدة يف دمشق، الَّذي قرأ لظافر القامسي ابن العالمة مجال            ..  إىل اجلامعة من مكتب عنرب    
قرأ كتاب مكتب عنرب، فعرف أن السياسة السورية انطلقت من حناجر            )  هما اهللا رمح(الدين القامسي   

              الشباب من شعرائهم يف مكتب عنرب، من خطبائهم يف مكتب عنرب، من شهدائهم الَّذين تروا يف مكتب   ب
عنرب؛ ضاق صدر فرنسا مبكتب عنرب، ألنه كان وسطاً بني سوق احلميدية من جهة وبني سوق مدحت                  

وا، قُِلغْأَ..  واقُِلغْإذا رأوا شباب مكتب عنرب مقبلني ينادون أَ       ..  ن جهة أخرى، وهنا وهناك جتار     باشا م 
 بعيداً  - أي املعهد الثانوي     - فأرادوا أن يبنوا مكاناً ملدرسة التجهيز        ؟احتجاجاً على السلطة الفرنسية   

ة صغرية من بستان آل     عن سوق مدحت باشا؛ فبنوه فوق رابي      ..  عن سوق احلميدية  ..  عن مكتب عنرب  
يوم كان بردى يصفق    ..  املرادي؛ وهؤالء سعوديون وسوريون قبالة جامعة دمشق، بينهما بردى            

يوم تبيض وجوه وتسود      - كما هو اليوم     -اً   ال أسود كاحل   بالرحيق بالسلسل، يوم كان ماؤه زالالً     
ق مصطفى الزرقاء، كان     فابيض بردى يوم كان بني طالب معهد احلقو         - اآلية القرآنية    -  وجوه

مصطفى الزرقاء تلميذاً يف كلية احلقوق يف معهد احلقوق العريب، نشرت له جملة احملامني الصادرة عن                 
أساتذة معهد احلقوق العريب، وهذا شيء      ..  نقابة احملامني حبثاً ال يستطيع أن يرقى ملثله أساتذة الكلية            

كان أستاذاً  ..  ل معهد احلقوق العريب، فكان المعاً     مثبت وجمموعة الة موجودة؛ مصطفى الزرقاء دخ      
                قلنا إليها من   وهو تلميذ، ولذلك ملّا حنن اجتزنا جسر احلرية فوق بردى ما بني مدرسة التجهيز، اليت ن

عنرب، اجتزنا جسر احلرية على ر بردى إىل معهد احلقوق العريب بدمشق؛ رفاقي وأنا كان                  مكتب
 وأربعني وتسعمائة بعد األلف، كان أستاذنا يف        ٍةثالث:  لعدلية يف العام اجلامعي   أستاذنا يف جملة األحكام ا    

معها إىل قلوب الطالب، على      القانون املدين حمامياً المعاً، لكنه مل يؤت مقدرة على التعليم اجلامعي ينفذ           
لتقاعد بنهاية العام   اثنني وأربعني ثالثة وأربعني، وأحيل على ا      :  درسنا يف العام اجلامعي   ..  أنه كان عاملاً  

أنقذ على  أن  لكن اهللا أرادين    )  أستغفر اهللا (جملة األحكام العدلية    )  يشهد اهللا ( إيلِّ   ضغربعني؛ وب وأثالثة  
أربعة وأربعني وتسعمائة وألف، ليتوىل تدريس القانون املدين         :  يد هذا العالمة، جاءنا يف مطلع عام       

 عربية، تشرق منها جذور هذه األرض الطيبة اليت         لغةٌ..   رائع والفقه اإلسالمي، فشدنا إليه شداً، إلقاءٌ     
واختارها من بني لغات األرض، لتكون خامتة الرساالت ذه         ..  نبتت فيها اللغة، اليت كرمها اهللا بالقرآن      

 .اللغة



-               ين  الزرقاء كان يعلمنا اللغة ويعلمنا احلقوق، يعلمنا الفقه ويعلمنا أدب احلوار؛ فكان حني ع
أمجل الشباب، ال يف الشهباء     ..  مل يبلغ األربعني يف عنفوان الشباب     ..  تاذاً ذا كرسي يف كلية احلقوق     أس

.. اليت توىل احلديث عنها صاحيب بل يف الفيحاء أيضاً؛ وأنا أحتدث عن الفيحاء أيضاً ألوازن مع الشهباء                
مل يكن مثة إنسان يف مثل مجال       ..  لعربيةابل بالشام مجيعاً، من جبال طوروس إىل سيناء؛ بل يف البالد             

فتسحرهم سحراً، ألن الَّذي جيمع اللغة الصافية إىل الفقه إىل           ..  لطالباإلقائه وعيونه اليت تنفذ إىل      
ويشدهم إليه شداً، فإذا هم يتعلقون باملواد اليت        ..  الَّذي يلم الطالب ملّاً   ..  القانون، إىل القلب الكبري   

 .معييدرسها؛ هذا هو األستاذ اجلا
 لكم كنا رب من مادة كذا وكذا، كيف اهلروب؟ كان األستاذ يقرأ األمساء واحلضور، كان                -

واجباً يف ثالثة أرباع املواد، فكنا رب يف ربع املواد، ليس من درس الزرقاء، بل من بقية الدروس، أما                   
إىل جانب اللغة، إىل     خالقكيما ننهل من حبر علمه ومن أخالقه؛ علَّمنا األ        ..  درس الزرقاء فنسارع إليه   

 .جانب األدب، إىل جانب احلقوق، إىل جانب الفقه
 لكن الَّذي قد ال تعرفونه وقد ال يتحدث فيه اجلرأة يف احلق ال على احلق، اجلرأة يف احلق أمام                    -

ينتظر اجتماعه، ومن   ..   ومن ورائه جملس اجلامعة    - مثالً   -أعىت العتاة، جيتمع جملس كلية احلقوق        
تصدر خالل شهرين أو     القرارات الثالثة كانت يف األحوال العادية     ..  ئهما سلطة عليا تنتظر قرارمها    ورا

ريد هلا أن تصدر يف يوم واحد، وذلك يف أمر مل يطب لألستاذ الزرقاء أن                ثالثة، كل هذه القرارات أُ    
 اجلمع بسياسة؛   يوافق عليه، ذلك كان من بعد أحداث كذا قبل مثانية وعشرين عاماً، ال أفسد هذا                

         كراً، قال واهللا إين ال أوافق على هذا األمر         األستاذ الزرقاء دعي إىل هذا االجتماع فوجد أمامه شيئاً ن
حيمي هؤالء  )  تعاىل(أبداً؛ ومل يكتف بكالمه، بل أىب إالَّ أن يسجل خطياً ما سيؤخذ عليه، لوال أن اهللا                  

 لَّب ما مل جيرؤ أن يكتبه أحد من أساتذة اجلامعة يف فترٍة قَ             فكت إن اهللا يدافع عن الَّذين آمنوا     :  الناس
 وال يف أشد األحالم إغراقاً      -فيها الرجال وبرز فيها أشباه الرجال، وتولوا سلطات ما كانوا ليحلموا            

 . أن يكونوا نعاالً تلبس، فأصبحوا يتكلمون كأم رؤوس-يف البعد 
جتلى فيها  ..  ، هذه الشهادة أمام اهللا يف شؤون احلق       هذه اجلرأة يف احلق   ..   الزرقاء وقف وكتب   -

، أراد أن يربز وجه اإلسالم فيها، وجه         الزرقاء يف الفتاوى، يف موضوع التأمني، يف مواضيع كثريةٍ         
            ده؛ ولإلسالم من جيدده بني     اإلسالم القدمي اجلديد معاً؛ قال الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد هو الَّذي جد

ام، وبذلك حببه إىل قلوبنا؛ وأُي كالمي عن الزرقاء بكلمٍة من فتاة نطقت باسم فتيات               مئة عام ومئة ع   
كنا بعيدين عن اإلسالم    :   قالت - ووافق على قوهلا أتراا وليداا       -كثريات يف كلية احلقوق، قالت      

 .ءدنا مؤمنات مسلمات بفضل اهللا مث بفضل الزرقاعفَقبل أن نتتلمذ على األستاذ الزرقاء، 



-           ا صباحاً أنا وأخي األستاذ حممد علي دولة، عأجيال تتابعت عدد ددها أربعة أجيال، فكانت    ت
ثالثة يف دمشق وجيالن أو ثالثة يف عمان، فأصبحت ستة؛ فإذا عددمت الَّذين               :  مخسة، أجيال مخسة  

به إىل   ريق تؤدي ومئات، وكان بينهم من أصبح أيضاً ميشي على ط          .درسوا على يديه لوجدمتوهم عشراً    
  لَم األعالم يف الفقه اإلسالمي يف وقتنا احلاضر، من حيث املقارنة الفعالة بني                 لَأن يكون عماً، لكن ع

القانون املدين الفرنسي، وبني القانون املدين الَّذي جتلى يف جملة األحكام العدلية، وبني الفقه اإلسالمي يف                
 له غبار، أفتخر أين كنت له تلميذاً قبل مخسني عاماً، أعتز أنه قبلين              قح ال يلْ  ثوبه اجلديد، أمامنا عالمةٌ   

 يف كلية احلقوق يف عالقاته مع        زميالً بعد ذلك ببضعة أعوام، مث أعتز أنه كان مشرف األساتذةِ            
         الطالب؛ ما ظلم أحداً وال صدر إالَّ عن احلق، وإنيعيش ويعيش   - إن شاء اهللا     -وباحلق  ..   للحق حييا  ه 

مجيعاً، ويمتع العامل اإلسالمي بثروة علمية، إا تزيد يوماً بعد يوم، ألنه كمحدث               الً، حىت ميتعنا  طوي
  سحرك، كأن هذه الذاكرة من األملاس، يأتيك بالشعر، وشعره فوق كل شعر من بين ذاته إذا                يأتيك مبا ي

    إن  :   معاً يدخل إىل قلبك؛ حسيب أن أقول       شئنا، ألنه شعر جاهلي إسالمي أحلى مِثريف حيايت    مسعتها ٍةي
 كانت يف زوجته قبل بضعة أعوام؛ إن هذا الشاعر الَّذي مل يتحدث أحد               - وأرجو أن نسمعها منه      -

عن شعره إىل اآلن، شاعر له ديوان مل ينشر بعد، وأرجو من صاحب هذه االثنينية أن يتفضل فيشرف                   
  .يكم ورمحة اهللا وبركاتهعلى نشر ديوانه ضمن جملدات االثنينية؛ والسالم عل

 

  ))قصيدة للشاعر أمحد سامل باعطب(( 
 :قدم هلا بكلمة موجزة، فقال.. مث ألقى الشاعر أمحد سامل باعطب قصيدة ذه املناسبة

 ..والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم         ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 ..هللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة ا: حضرات السادة

 علي، وأقل هذه األفضال هو أنين تعرفت على كثري من            إن لصاحب هذا الدار أفضاالً كثريةً      -
واليت هلا إجنازات كبرية، ومن هؤالء من أعتز بأنين           ..  الشخصيات العظيمة، ذات املستوى الرائع     

 تها تكرمي معايل  كسبت معرفة كبرية عنه؛ ولقد أعددت قصيدة متواضعة يف العلم والعلماء ضمن             

 :الدكتور مصطفى الزرقاء، أقول فيها

  ))العلم والعلماء(( 
داـا وش ـرى فضله ـب بذك ـكم هام قل  

. 

ــا دارةً  ــر ي ــطت باملك ــداً بس ماِت ي
. 

اعــده مــنها وكــم بوكــم دنــا وصــلُ
                                                            . 

ــم تعلَّ  ــقَوكـ ــا صـ ــهـ فب دِنـ
. 

دىـان صوتاً والزمانُ ص   ـي موكٍب ك  ـف
. 

 ــيها الن ــم إل ــاقَوك ــى س ــوافلَته ها ق
. 



*  *  * 

ــعدا  ــا س ــوٍق هل ــو ش ــا أخ وإن رآه
. 

ــ  ــا دارة إن رأت ض ــي ــا س  ًيفاِعدت
. 

ــ ــن اهلَ ــننســى م دام يف أحضــاا عقَ
                                                            . 

 ــت ــد راحـ ــاَءمتـ ــةًها بيضـ  ناديـ
. 

غلــيل فــؤاد عاشــٍق وردا   ب لَّــت
. 

ها أدبـــاًِترجـــإنَّ اللـــيايل الـــيت فَ 
. 

ِه بــردى يف كفِّــبلَــِه حيف قلــِب
. 

ــبةً    ــاِم قاط ــنار الش ــيك م ــعى إل س
. 

ــنه حــب مصــطفى وهــدى وبــني جبي
. 

 ــي ــى مح ــعل ــرقةًمياه ِس ــِم مش ى العل
. 

*  *  * 

ـــ نعلَال بـــدرـــمداه فيـــنا وال أُح
                                                            . 

 ــيخ ــا ش ــني ــنا؟نا أي ــاحتني ل  أرثُ الف
. 

ــية الغــ  ــن تيم ــاوال اب زي وال أساد
. 

ــ  ــريال اللَّ ــتارثَ ال عم ــتمالً املخ  مش
. 

ــق ــذرع األف ــون ــد أح ــن مل جن دا لك
. 

 نع اـن دمن ـي األرض م  ـسق ن دو ونركض
. 

د واحلَ ـَقْا احلِ ـي خطاه ـ ف واستنفرتساد
. 

 ــ يف دروب اجلُقــد أفلســت ناهــِد أنفس
. 

 يــؤم لُ يف جــيٍل إذا فســدا خــري
                                                            . 

 ــري ــٍنال خ ــاد يف زم ــى الفس  وال يرع
. 

*  *  * 

دىـَ ون ىنـ س وـب جملُ ـن احل ـضرب م 
. 

  ــيخ ــا ش ــاٌء وجيمعــ ي ــن أكف نانا حن
. 

ســحبان أو قــال فــتوى صــار جمــتهداً
. 

ـ لـد قي ـا بع ـأم:  الَـن ق ـماكلُّ م   ه ل
. 

جتــرأخالقــاً ومعــتقدا  الــنشَءد 
                                                            . 

 ى زبانـــيةللجهـــل يف أمـــم شـــت
. 

ــتلك ــلْمل مت ــاعداً ص ــ س ضداباً وال ع
. 

وأفـــئدةًدين وتـــرفع أحالمـــاً تـــ 
. 

ــوفاَء ــندا ج ــالً وال س ــرتن أص  مل خت
. 

 طائشــةًتســعى بذاكــرٍة خــرقاءَ   
. 

ــمل  نرضح ــدا  كَه ــنا وال رش ــاً في م
. 

 ــن ن ــم إن مل يك ــوالعل ــهص ــيه ب راً نت
. 

ــيلُوصــبح ها حــرداها حــني يدجــو ل
                                                            . 

  ــر ــم إال حب ــان ذو العل ــا ك ــم ِهِت أُم
. 

ــزن إنْ   ــريع احل ــر ص ــداوال خي  نف
. 

    ــز ــيا بع ــرض الدن ــتري ع ِهِتال يش
. 

دان طُرِ ـي وم ـن أعط ـب م ـي يراق ـلك
. 

هت عفَّــلــى األبــوابِ ريق عوال يــ 
. 

ـ ِك ب        الطَّـوى ح نـاب ـهداِمراً وإن عض
. 

ـ  إن مســ  هه اخلــري مل يــرفع عقريتـ
. 

*  *  * 

قــد يف بغــداد وافــتقدا  تناثــر الِع
. 

ارن حاِضــ الــناِس يــا أعــالمهقَــفْيــا أَ 
. 

داعــى ومــن قَداَء ومــن ولَّــى الــنبــلَ
. 

ـ   ه       ـ الَّ دعـومت أبـا حفـص لي شه م دن
. 

 ــر ــه احلناج ــيِ ب ــر املب ــدا للنص ن غ
. 

  وكي ير د هتفت ـى وق ـ األقص ى املسجد
. 



 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ مصطفى الزرقا(( 
عطب، أحيل الالقط إىل حملتفى به      بعد االنتهاء من القصيدة اليت ألقاها الشاعر أمحد سامل با         

 ليمتع احلاضرين بشيء من شعره ومن أدبه، ويسرد على           -األستاذ الدكتور مصطفى الزرقاء     
فصوالً فيها ما ميكن أن يعد رموزاً  ..  سامعيه مناذج راقية من نثره، ويقص عليهم من سريته الذاتية         

 : حيث قال-مضيئة يف تاريخ جهاده العلمي والعملي 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد           ..  اهللا الرمحن الرحيم   بسم   -
 ..واتبع خطاه.. واقتبس من هداه.. سيد املتقني، وعلى من تبعه بإحسان.. إمام اهلدى.. املرسلني
-             مدائحهم، أست أوالً لُِّه إخويت الكرام أساتذيت األكارم األفاضل، من تكلموا وأغدقوا علي  

كالمي بشكري وتقديري لصاحب هذه الندوة اليت ملعت واستمرت على يديه، تعطي وتنري وتربز                
املآثر، مآثر رجال ساروا على قدم أسالفهم واستحقوا التقدير؛ هذا املنهج الَّذي جه وفتح له داره،                 

ألنه ..  ى هذا  جهوده، وتابع فيه هذه الندوات اخلرية النرية؛ أشكره عل           فيه وأغدق فيه ماله، وصرف   
م لنا الشيء الكثري، وجزاه اهللا خري ما جيزي به عباده العاملني الصاحلنيقد. 

 طالباً يف   - وأظن يف اخلمسينيات     - أنه كان يف دمشق      - ولعل ذاكريت ال ختونين      - وأذكر   -
ملبارك، حممد ا :  املعهد العريب اإلسالمي يتلقى العلم، ويف ذلك الوقت كان املربع املتساوي الزوايا             

ومصطفى السباعي، ومعروف الدوالييب، ومصطفى الزرقاء، كانوا على أشد عنفوان نشاطهم إذ ذاك،             
مستقبل الشباب اإلسالمي؛ وكان هذا     ..  يف الشؤون اإلسالمية والعلمية والدعوة والتأسيس للمستقبل      

ة مع هذا املربع املتساوي      هذه الصل  - إن مل تخني الذاكرة      -األخ الكرمي يف ذلك املعهد على صلة م         
الزوايا ومع أمثاله من رجال دمشق، الَّذين تلقى عنهم هذا اخلط اإلسالمي أمثر مثرة، وظهرت آثاره                  
كما ترون مهما امتد الزمن، إالّ أن يعود الشيء إىل أصله، فكان من مثراته ما ترون من هذه الندوات                    

وإىل مآثر التراث؛ فشكراً له على ذلك وجزاه        ..  الفضائلالطيبة اليت يتحف ا املتطلعني واملتشوقني إىل        
 .خرياً) تعاىل(اهللا 

رمحه ( إخواين الكرام إذا غمرين املتكلمون مبا أخجلين واهللا من نفسي، وكأن أبا العالء املعري                -
 :يف لزومياته ينظر إيلَّ حني يقول) اهللا

  وخلـــت أين الثـــرى ِســـخت
. 

ــدحهم    ــين مـ ــوين غمـ إن مدحـ
. 

 

ال أستحق  .   وأنا أشعر أين سخت خجالً، ألين أعرف من نفسي أنين واهللا ال أقول هذا تواضعاً               -
أسبل علي ستره وستر نقصي وعيويب، وجعل على ألسنة          )  سبحانه وتعاىل (كر، ولكن اهللا    بعضاً مما ذُ  



أن ميتعين ببعض ما قالوا عين، وأشكر       )  سبحانه وتعاىل ( األفاضل ما مسعتم عين، فأرجو اهللا        هؤالء الكرام 
 .فقد تكلموا بعواطفهم وإن مل أكن أنا مصداق ما قالوا.. هلم عواطفهم

وتفضل علي به،   ..  إياه)  تعاىل(قد ظهر لكم من الكلمات أن أهم ما منحين اهللا           :   إخويت الكرام  -
 يف السلسلة الفقهية املوسومة باسم الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد؛ أحب أن أذكر               هو النتاج الفقهي  

مما هو جدير بالتعريف؛ كان يف احلقيقة قصدي        ..  لكم شيئاً عن هذه السلسلة ومما مل يتناوله الذاكرون          
ة  حينما دعيت للتدريس يف كلية احلقوق جبامعة دمشق أو اجلامعة السوري            -يف وضع هذه السلسلة     

 كان هديف أن أخرج بالفقه اإلسالمي من نطاق العزلة اليت تقوقع فيها             -كان امسها، اليت خترجت فيها      
له مثيل فيما عرف يف تاريخ الشرائع        يف معقداته وغطت على جوهره النفيس، هذا اجلوهر الَّذي ليس         

ه املناسبة عبارة مسعناها من     من فقه فقهائها، كان الفقه حمجوباً عن املأل ومقصوراً على أهل الفقه، ذ             
 يعقد الفقهاء عبارام     قيل له ملَ   - وهو من كبار فقهاء احلنفية واملؤلفني الكبار         -شيوخنا قيل البن جنيم     

     طلقون يف حمل التقييد، أو يقيدون عبارات هي يف حمل اإلطالق؛ فقال هلم       وي  :  كي ال يعي علمنا هذا   د
كبإالَّ من زامحنا عليه بالر. 

 أنا أحببت أن أج منهجاً خالف هذا، أن أبسط هذا الفقه وأجعله يف متناول غري رجال                   -
حىت يدخل إىل   ..  االختصاص، أن أسلس هلم قياده، وأن أبسط هلم أحكامه، وأن أحلل هلم عقده              

 مقلوم، وهؤالء هم طالب اجلامعات؛ قدرت أن طالب اجلامعات يأتوننا من الثانويات العامة وليس هل              
: عنها)  رمحه اهللا (أي خلفية شرعية، فكيف يستطيعون أن يفهموا دقائق مسائل الفقه اليت قال يل والدي               

إن دقائق مسائل الفقه ال يستطيع طالب العلم الشرعي أن يبلغ مبلغ فهمها وهضمها إالَّ بعد أن ميضي                  
أقصى ما ميكن يف أربع      عليه عشرون عاماً يف تلقي الفقه؟ فأين لطالب اجلامعات الَّذين ميرون يف             

 سنوات؟ أين أن يصلوا إىل فهم هذه املسائل؟
-     طَ هذا ما أحببت أن أُبه، وقد أعانين يف هذا التبسيط دراسيت الفرنسية السابقة منذ طفوليت،           س

     ؤلَّفقد الحضت أن النحو الفرنسي تللطالب كُ  ف ت       ببه يف املدارس بصورة متدرجة يف العرض، ومطة س
 . الطالبلفكر

 ال يأتون بشيء من الكلمات ال يف        - عن الفعل مثالً     - فمثالً، ملا يتكلمون عن أنواع الكلمة        -
الشرح وال يف التمارين موقعها يف باب سيأيت الحق وال يطلب من الطالب بذكر شيء منه يف التمارين؛                  

كر يف الدروس وال يف التمارين      فمثالً، حني يريدون التكلم عن الفاعل قبل أن يأيت باب الفاعل، فال يذ            
) الغرامري(، ألن الطالب مل يسبق له معرفة الفاعل؛ هذا األسلوب املتدرج يف النحو                اًكلمة فاعل أبد  

الفرنسي كان هو منهجي وقدويت يف وصفي املدخل الفقهي بأجزائه، حتت عنوان الفقه اإلسالمي يف                 
ن أربط الفروع بقواعدها وبأصوهلا، أجعل الفرع       ثوبه اجلديد؛ فأحببت أن أبسط مسائله الفقهية، وأ       



؛ وأن ال أذكر املسائل العويصة إالَّ بعد أن يكون مر قبلها ما يكفي لفهمها؛                 هتلَّعلى اجلذع وأبني عِ   
 .وهكذا سلكت يف وصفه

منهجي يف وصفه ويف    ..   وقد أذكر لكم شيئاً ال يعرفه أحد، ولكنه يف نظري جدير بالذكر             -
ال حتمل من الثقافة إالَّ شهادة ابتدائية، فأنا كنت أصوغ أدق           )  رمحها اهللا (ه، كانت زوجيت    تبسيط مسائل 

املسائل الفقهية وأكتبها أوالً، وأغريها ثانياً، وأحورها ثالثاً، حىت يستقر رأيي أا أصبحت واضحة                
ة األوىل، والَّذي   ومعروضة بأبسط ما يكون، لكي أتيقن أن الطالب اآليت من الثانوية العامة يف السن               

أنه يستطيع فهمها؛ كنت آيت إىل زوجيت وأقول هلا سأطرح عليك هذه              ..  سيقرأ املدخل سيدرسه    
 وهي ال حتمل إالَّ شهادة      -أا فهمتها    اقرئيها وأفهميين ما فهمت؛ فإذا رأيت     ..  املسألة، خذيها فاقرئيها  

 دهإذا رأيتها مل تفهمها أغري صياغتها وأم       اطمأنت نفسي أن الطالب سيفهموا يف بساطة؛ و        -ابتدائية  
 أضعها يف املدخل؛ هذا     هلا وأقدم وأؤخر وأبسط، حىت أصل إىل درجة أن تقول يل قد فهمتها؛ عندئذٍ              

 .الطريق الَّذي أتعبين كثرياً
 وأنا أكتب املدخل    -  وقد ال يتصوره أحد، كنت يف ليايل الشتاء       ..   وكنت أذكر لكم شيئاً    -

 كنت أجلس يف بعض ليايل الشتاء إىل جانب املدفأة، وحويل الكتب والدفاتر             -ليوم الثاين   وأدرسه يف ا  
ال أشعر إالَّ وقد     واهللا مير علي يف بعض الليايل     ..  وأبدأ بالكتابة واملراجعة والتحرير   ..  واألقالم، إخل 

أشعر بنفسي  كادت الشمس أن تطلع، فأقوم مهروالً لكي أتوضأ وأسابق الشمس يف صالة الصبح، و              
، فضالً كبرياً من اهللا      ..وأنا مستغرق طوال الليل يف كتابة املدخل ذا الشكل؛ هذا كانت مثرته             

حىت جعله ميسراً مسهالً بالشكل الَّذي مسعتم عنه من أخي وزميلي الكرمي احلبيب،              )  سبحانه وتعاىل (
 .األستاذ مصطفى البارودي

عة بطريقة ال بأس أن أذكر لكم عواملها وأسباا،         لقد أردت أن أخدم الشري    :   إخواين الكرام  -
 كنا -منذ أن خترجنا أنا وأخي الدكتور الدوالييب من الثانوية الشرعية يف حلب            ..  ذلك أننا وحنن شباب   

اإلسالمي، آتية    من اإلحلاد تعم الشباب     كانت موجةٌ  -يف العشرينيات يف النصف الثاين من العشرينات        
 وال أحب   -من مصر ومن غري مصر، ولكن خاصة من مصر؛ يف ذلك التاريخ             من بعض أقطاب اإلحلاد     

 أصبح يشجع هذه الفئة، وأن      - الَّذي ابتلينا به     - ورأينا أن االحتالل الفرنسي أيضاً       -أن أذكر أمساء    
يعودون وكل واحد قد تأبط زوجة فرنسية، اهللا أعلم من أي           ..  األشخاص الَّذين يوفدوم إىل فرنسة    

 عثر عليها؛ وأصبحوا مفتونني يف ذلك الوقت بالغرب، يسخرون من أهل الكتب الصفراء،               الشوارع
ويقولون هؤالء ال يفهمون شيئاً وال علم هلم إالَّ يف باب الطهارة، وكانوا يقصدون بباب الطهارة، أن                  

 .والكتب الصفراء هؤالء شيوخنا ال يفهمون إالَّ يف باب الطهارة



ر تأيت إىل قليب وقلب أخي الدكتور معروف الدوالييب، فلما خترجنا            هذه العبارة كانت خناج    -
 وأنا بشكل خاص كنت أدرس على والدي        -اليت أخذنا فيها دراستنا األوىل      ..  من الثانوية الشرعية  

 فأردنا أن   -أتابع املناقشات معه يف الليل مما مل يكن يتسىن لغريي            ووأتابع دروسه يف أماكن أخرى،      
لوصمة، وأن خنرج تلك املشيخة من هذه الوصمة؛ فاتفقنا أنا وإياه على أن ندرس                خنرج من هذه ا   
 يف إحدى املدارس الوقفية يف حلب، وأتينا         مبتدئني بربنامج الثانوي؛ فأخذنا غرفةً    ..  العلوم العصرية   

ت والتاريخ  بلوح أسود وطباشري، ووضعنا برناجماً هو برنامج الثانوية بذاته، يف اجلرب واهلندسة والرياضيا            
برنامج الثانوي بذاته أخذناه ورتبنا له ساعات أسبوعية، ويف دورة            ..  الكيمياءواألورويب والفيزياء   

نستقبل ..  أسبوعية متكررة، واتفقنا مع أساتذة التجهيز أنفسهم، ومع غريهم، كانوا يأتوننا بالساعة            
.. ج الثانوي كله، مث تقدمنا إىل االمتحان      أستاذاً ونودع آخر وندفع هلم أجوراً، حىت أينا دراسة الربنام         

 .وأحرزنا ما مسي بالبكالوريا
 - اليت أشار إليها أخي الكرمي الدكتور البارودي         - مث ذهبت إىل دمشق ودخلت مدرسة عنرب         -

وأخذت الثانوية الثانية؛ وبعد ذلك دخلنا اجلامعة، فكنت وإياه يف سلك املشيخة بالعمامة البيضاء                
 واجلبة الطويلة، ودخلت اجلامعة أنا وإياه ذا الشكل، ومل          - يسمى القنباز    -ب احلليب   واللحية والثو 

  نرض أن نر زينا، وكان فضل اهللا علينا كبرياً      غي  ..  دنا مكبرياً       حىت ع جازين، وفضل اهللا كان علي- 
 .ويف اآلداب.. قوق يف مجيع سنني الدراسة، يف احل-باألولية اليت أشار إليها أحد املتكلمني الكرام 

 ورأينا أن هذه املوجة ال حتارب إالَّ بسالحها، فإذا مل تكن حتمل ما حيملون من شهادات ومن                   -
ال تستطيع أن تبارزهم، وال ميكن أن يقبل منك كالم؛ فلما تفوقنا عليهم طأطت              ..  كفاءات، ومن ومن  

ب العلم الشرعي، ليتسلحوا    وكنا أول من شق الطريق لطال      )  سبحانه وتعاىل (رؤوسهم بفضل اهللا    
بالدراسة العصرية، ويدخلوا ويأخذوا البكالوريا ويدخلوا اجلامعة؛ تبع أثرنا يف هذا الطريق عدد عديد              

 ..من الشباب، منهم من أصبح طبيباً، ومنهم من أصبح أديباً كبرياً، ومنهم من أصبح مهندساً، إخل
ء لرجال العلم الشرعي من رجال املوجة         شعور االزدرا  - هذا الشعور الَّذي كنا نتلقاه        -

 هو الَّذي دفعنا أن نشق الطريق   -اخل  ..  اإلحلادية اليت ذكرناها، وبتشجيع من رجال االحتالل الفرنسي       
) الغرامري(وخنرج من هذه العزلة، فلما عدت للتدريس يف اجلامعة ووجدت وتذكرت أسلوب النحو               

 رأيت أن هذا هو الطريق لصياغة الفقه، ووفقين اهللا           الفرنسي يف عرض املسائل بالتدرج والتبسيط،     
 .إىل ما حصل، وكان هذا فضل اهللا علي فيه عظيماً) سبحانه وتعاىل(

 بالشعر  ذواقةً)  رمحه اهللا (أنا من صغري كنت ولوعاً باألدب والشعر، وكان والدي          :   إخواين -
الواحدة أو الثانية بعد نصف الليل وحنن       ويطربه الشعر اجلزل، وكنا نقضي الليايل إىل الساعة         ..  املتني

ننتقل من ديوان إىل ديوان، وال سيما كان والدي مغرماً بلزوميات أيب العالء املعري، وسقط الزند له                  



وأنا ابن عشر سنوات، أحفظ معظم شعر عنترة        ..  أيضاً، وكنت أتابعه يف ذلك، فمن صغري وأنا ولوع        
ه الناحية الشعرية، فال بأس أن أمسعكم وإن غلب علي بعد           من سريته؛ وقد أشار بعض إخواين إىل هذ       

 .ذلك الفقه، لكين مل أنس هذا احلنني إىل األدب والشعر، فال بأس أن أمسعكم شيئاً من هذا النوع
 موشحة على طريقة املوشحات األندلسية، ملا       أريد أن أمسعكم أوالً قصيدةً    :   إخواين الكرام  -

  خترجت من كليتواآلداب بالتفوق واحلمد هللا، وكنت مرهقاً وقبل أن أعود من دمشق إىل               احلقوق ي 
كان امسه عمر   )  رمحه اهللا (، نشرها أحد الصحفيني     ١٩٣٣حلب وضعت هذه القصيدة ونشرت يف سنة        

نظراً لصلتها بالطلب   "  وداع حياة الطلب  "  :الطييب، نشرها يف جريديت فىت العرب والشعب، وعنواا       
 .ن أبدأ لكم اوالعلم أحببت أ

ــبِ  ــياة الطلـ ــا حـ ــوداعاً يـ فـ
. 

 ــا ن ــم مـ ــولِتنعـ ــن أرِبِنـ ي مـ
. 

ــنب  ــنِت العـ ــلَ بـ ــرفتين ِفعـ عـ
                                              .               

لـــك ذكـــرى لـــذة تعصـــف يب 
. 

*  *  * 

يل بــــودي إنــــين ذاك الــــويف
. 

ــي    ــداً أن تفـ ــندك عهـ إن يل عـ
. 

ال ومل أقطـــع حـــبال النســـب  
                                                            . 

مل أفارقــــك فــــراق املكتفــــي 
. 

*  *  * 

إن بغـــى مـــنك فـــراراً يـــرهِص
. 

كـــان مـــنك طائـــري يف قفـــص 
. 

وهـــو يـــرنو للفضـــاء األرحـــب
                                                            . 

حيتســي مــاء النهــى يف غصــص    
. 

*  *  * 

ــيل  ــباح أو أصـ ــات يف صـ ناعمـ
. 

ــيل     ــل الظل ــيار يف الظ ــرتع األط ت
. 

وأغاريــــد الصــــفا والطــــرب
                                                            . 

ــيل   ــروض اجلم ــِك ال ــروم ب ــو حم وه
. 

*  *  * 

ا اجلـــو بصـــقر صـــاقرفـــارِم ذَ
. 

إيـــه أصـــبحت طلـــيقاً طائـــري 
. 

ــرب  ِرو ــذب املشـ ــار عـ ِد األـ
                 .                                            

ـ    ِرمث حلـــق واكتشـــف وغاِمــ
. 

*  *  * 

ــبل   ــيع مقـ ــل ربـ ــبع كـ واتـ
. 

  ــيقاً يف ر ــش طلـ ــتقبلعـ ىب املسـ
. 

ــوماً و  ــاً ي ــب  قفص ــن ذه ــو م ل
                                                            . 

ــتجملِ   ــاص ال تسـ ــذر األقفـ واحـ
. 

*  *  * 

رايـــــوإىل أوج العلـــــى طَ
. 

فســـي طائـــراً صـــوراتلـــك ن 
. 

 كالكـــوكبِهِقـــفـــبدت يف أُفْ
                                                            . 

ــورا    ــد نـ ــم قـ ــنور العلـ وبـ
. 



  *  ** 
ــوت ــنه يف رنتغـ ــبايـــ مـ ِق الصـ

. 

 وصـــباجـــنتآه نفســـي كـــم أَ 
. 

وعـــن اللهـــو الـــتهت بالـــدأِب
                                                       .      

ــبا    ــوف اِخل ــور يف ج ــرت كاحل قُص
. 

*  *  * 

ــوِر ــه ال يـ قال تـــرى عـــوداً بـ
. 

ــيع موِنـــ    ــاَء ربـ ــا جـ قكلمـ
. 

   ـ لَِّط البلظــى الــدرس وفَــر ِبغـ
                                                            . 

   ــر ــاً مح ــو دوم ــودي فه ــري ع قغ
. 

*  *  * 

واهلــــوى يلعــــب يف أرداــــا
. 

 ـــتما رالشـــبان يف ريضـــا ح
. 

وبســــاتيين ســــطور الكــــتب
                                                            . 

وتشــــادي الطــــري يف أحلاــــا 
. 

*  *  * 

ــا   ــر بك ــذة العم ــن ل ــرى م ــا ت م
. 

ــا    ــيب آبكـ ــت لقلـ ــا قلـ كلمـ
. 

ــ ــى واألدب هقَِعشـ ــنت النهـ  بـ
                                                            . 

ــكى   ــجاين إذ شـ ــكا يل فشـ وشـ
. 

*  *  * 

ــى    ــعب املرتق ــق ص ــذا العش أن ه
. 

ــقَا    ــل درى إذ عش ــعري ه ــيت ش ل
. 

ــِب ــنه يف مـــوج ِخضـــم لَِجـ مـ
               .                                              

ــرقا   ــو غـ ــك يطفـ ــا أوشـ كلمـ
. 

*  *  * 

عصـــفت هـــوج األعاصـــري بـــه
. 

ــركبه     ــب يف م ــا قل ــدا ي ــن غ م
. 

ــي  ــق الغانـ ــرال كعشـ ِبات العـ
                                                            . 

 ــع ــبهِ ظُمــ ــواله فانتــ ت أهــ
. 

*  *  * 

   نــد ــاً م ــب حق ــا قل ــى ي فَابالنه
. 

 كلفــاًإذا مــا كــنت صــباً  فــ 
. 

مـــن تـــباريح اهلـــوى فارتقـــِب
                                                            . 

ــاً   ــى تلفـ ــقى وتلقـ ــد تشـ فلقـ
. 

 **  *  

ــنا    ــا ه ــنا أو ه ــم ه ــتين العل اج
. 

ــا     ــيايت وأن ــطر ح ــى ش ــد مض ق
. 

ق يبلَــــغِن أن ي الــــرهومــــآلُ
                                                    .         

  ــر ــه مــ ــباً بــ هناًتمل أزل صــ
. 

*  *  * 

ا يب ذكــــرها يعــــتاقُينفَــــأو ه
. 

 ـــفَـــإن خا ببأرضـــي شـــاقَر ينق
. 

ــى يــــ  ــنعفَنفعســ ليبقَها مــ
                                                            . 

ــتاقين  ــاً يشــ ــواها راغمــ وهــ
. 

*  *  * 

 



  أحب أن أذكر لكم شيئاً له صلة أيضاً مبوضوع الفقه، كان يل صديق عزيز، أخ كرمي، قاضٍ                  -
..  املعرفة، وكان بيين وبينه مراسالت      األستاذ مصطفى البارودي حق    هعرفُهو إبراهيم العظم؛ ي   فاضل،  

 كتب يل يعتب علي يف       وبيين وبينه قصائد متبادلة، هي عندي يف دفتر مسيته اإلبراهيميات؛ فمرةً            
 :وختمته ذه األبيات.. تقصريي يف إجابته بالقصائد الشعرية، فكتبت إليه جواباً

ــا الَّــذي أضــحى قَريِضــ ــداوأن ي مقع
. 

هـــل يل جمـــارةُ اجلـــياد تطـــاوالً 
. 

  ــر يف فمــي وتجحجلمــدا؟ممــا ت
                                               .              

أيــن الفــرات السلســبيل علــى الظمــا 
. 

نــاً أَغ ــندى  م ــر ال ــن قط ــذَّ إيلَّ م ل
. 

ــأَ  ــتفقُّذَخ ــع  ال ــؤادي ِش ــن ف رهه م
. 

نـــادى اإللـــه حبكمـــه وتـــوعدا
. 

وأعاضــين بـــثقافة احلــق الـــذي   
. 

ـــتذو فـــؤادي نشـــوةً وتـــنهداغ
. 

ــ    رداًرمحــاك إبـــراهيم دمــت مغـ
. 

ــدتين  ــريت وج ــا ج ــدىمهم  دون امل
                                                            . 

 إنـــين مـــين أن أجـــاريال تـــبِغ 
. 

ــ ــين الطَّ ــم ــنك ِغ ــدارروب وم يد ش
. 

ــى مدم يف  ــائلك العلـ ــرداً فضـ تفـ
. 

 

اليت توفيت منذ بضع    )  رمحها اهللا (أحب أن أنشدكم قصيديت يف رثاء زوجيت        :   إخويت األكارم  -
سنوات، وكانت رفيقة العمر، بقيت معها أربعني عاماً، وذهبت إىل رمحِة اهللا بسرطان األمعاء، فكان هلا                

 - يعين أنا كنت يف عمان يف اجلامعة األردنية          -يف شيخوخيت، فقدا وحنن وحيدان يف الغربة        أثر وأنا   
م، ٨٣فكان لوفاا أثر كبري يف نفسي، وعربت عما جاش يف قليب بقصيدة نشرت يف كانون األول سنة                  

 :فأنا أمسعكم جانباً منها؛ مطلعها.. يف جملة العرب الكويتية هي طويلة
اح يل الفـــداُءفديـــتِك لـــو يـــت

. 

 ب ــب ــيت وِغ ــِت بق عــبقاءُ د ــا ال ِك م
. 

فقـــدتِك فـــيه وانقطـــع الـــرجاُء
                                                            . 

وددت لــو أنَّ يومــي قــبل يــومٍ    
. 

 اجلفـــاءفمــا عهــدي بشــيمتكِ   
. 

  دــتمعي ور ــي اسـ ــقيقة روحـ يشـ
. 

فأمـــا أنـــت فاستعصـــى الـــرثاُء
. 

ــوايل    ــر الغ ــا فخ ــواك ي ــيت س رث
. 

فَيقُِنــــخِنــــي ويغِلني الــــبكاءب
. 

ويســألين صــديق كــيف حــايل    
. 

ــوعاء   ــه ال ــاق ب ــرزُء ض ــا ال إذ م
                                                            . 

ــري راثٍ    ــبح خ ــع يص ــذاِك الدم ك
. 

ومل يــــك قــــطُّ يعيــــيِه األداُء
. 

تلجلــــج يب لســــانٌ مل يخنــــي 
. 

 البـــيت إذ حـــلَّ املســـاُءأضــاع 
. 

 ـــدطفـــالًولكـــين بفقـــدك ع ت
. 

وال صـــرب لديـــه وال اهـــتداءُ  
. 

ــعِ    ــري الدم ــه غ ــيس لدي ــقفل  نط
. 

ــيس ــداءُ    ول ــا ن ــوى مام ــه س ل
                                                            . 

وبــات الكــون يف عينــيه غــوالً    
. 



ــر ــن كُ ــوِموم ــفاُءِب اهلم ــو الش  ه
. 

حــنانِك كــان إنعاشــاً لروحــي    
. 

ــقاءُ   ــبِت الشـ ــين إذا غـ ويلفحـ
. 

وبــييت جــنةٌ مــا كــنِت فــيه     
. 

ــربتِ    ــول غُ ــن ط ــنا ع ــنل زاُءا ع
. 

ــان ِمــنا     ــِن الــتعاطف ك ويف حس
. 

وأنـــِت وأنـــِت مائـــي والغـــذاُء
                                                            . 

 دنـــيا حـــيايتفأنـــِت الـــركن يف 
. 

ــاءُ   ــا أش ــِت كم ــد خلق ــك ق كأن
. 

رِت رغـــائيب حـــباً ورشـــداًوفَـــ 
. 

ــوالء  ــيخوخيت ازداد الــ ويف شــ
. 

ـ قضــين  ر عمــراًا يف الشــباب الثَّـ
. 

واُءظــــالم يف اللــــيايل وانــــِز
. 

دِك مـــن ِضـــياٍءعـــحـــب إيلَّ بأَ 
. 

ــيالِ   ــى اخل ــيه عل ــاءُ وف ــنا لق  ل
                                                            . 

   ــنمكنناِجــففــي الدجيــور ييا الت
. 

ِه الضــــياُءويوحشــــين بفُــــرقَِت
. 

ــفيؤِن  ــيِنسـ ــيالُِك يف الدياجـ ي خـ
. 

  . هي قصيدة طويلة وأكتفي ذا القدر منها؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :مث افتتح األستاذ أمني عبد السالم الوصايب احلوار بسؤال، قال فيه

 بالبنك اإلسالمي للتنمية،     من دلة الربكة، ومروراً     ال شك أن هناك العديد من املصارف، بدايةً        -
       حذرون من        ووقوفاً عند البنوك األهلية التجارية األخرى؛ فنجد هنا أن معظم الفقهاء ورجال الدين ي

التعامل مع البنوك األهلية يف جمال االستثمار، وأجازوا تعامل االستثمار مع البنك اإلسالمي للتنمية؛               
 بطريقة ربوية؛ إذاً ما هو موقف الشريعة اإلسالمية من           ألن هذا البنك ال يتعامل مع أموال املودعني        

 التعامل مع البنوك األهلية، واألرباح اليت تعطى إىل املتعاملني مع البنك؟
 

 :ورد احملتفى به على السؤال بقوله
-      ما حكم الفوائد اليت حتتسبها البنوك على الودائع        :  ه أخي الكرمي السائل، هذا سؤال خالصت
ها؟ يف نظري ال جمال وشبهة يف كل من األشكال لتصور الفوائد املصرفية اليت حتتسبها                  املالية لدي 

املصارف العادية، أو اليت تسمى املصارف التجارية، أو تسمى املصارف الربوية، ال جمال ألن نتصور                
هم بوجه من الوجوه أن الفوائد اليت حتتبسها على الودائع، وكذلك الفوائد اليت تأخذها ممن تقرض                

متويالت ملشاريعهم االستثمارية، أن هذه الفوائد ليست ربا؛ وكل تصور من هذا القبيل هو تغيري                  
 .لألحكام الشرعية يف نص القرآن الصريح



وهو )  رمحه اهللا ( أذكر لكم ذا املقام قصة ذات عربة، كان األستاذ عبد الرزاق السنهوري               -
لَّذي وضع القانون املصري، وشارك يف وضع القانون         وهو ا  - كما تعلمون    -علَم القانون يف العصر     

: مضاعفة بقوله تعاىل   كان يعتقد بأن الربا احملرم يف الشريعة اإلسالمية هو ما كان أضعافاً           ..  العراقي، إخل 
    ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة       أنا أريد أن   :  قلت له يا دكتور   )  رمحه اهللا ( يف جلسة هادئة بيين وبينه

يف رأيك، إذا كان لك رأي خاص حول حكم اإلسالم يف الفوائد؛ فأنت كعامل قانوين مشهور                 أناقشك  
أن أناقشك عن حكم     علَم من األعالم يف عامل القانون، وأنت ذو فهم سديد معروف عنك هذا؛ أريد              

لك أن ال تقبل باإلسالم كله ال        ..  اإلسالم بنصوص القرآن، سواء أكنت مقتنعاً به أو غري مقتنع           
أناقشك ذا؛ ولكن من يريد أن يقرر حكم الربا يف اإلسالم وما هو الربا، فعليه أال ينطلق من انطالق                   

وما آتيتم  :  وأمامه آيات القرآن الكرمي؛ فهل تعلم أن بدء التنفري من الربا جاء يف قوله تعاىل              ..  علمي
 .اآلية؟ ونفأولئك هم املضعف.. من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا

-  ذا ب                 دئ بالتنفري من الربا؛ مث جاء التنديد ببعض الصور اليت كانت حتصل، وهو أن الربا كان
يا أيها الَّذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما        :  يتضاعف أضعافاً مضاعفة، قال تعاىل يف أواخر سورة البقرة        

 من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس          فإن مل تفعلوا فأذنوا حبربٍ     *  بقي من الربا إن كنتم مؤمنني     
 هو حجة   -ول عاملٌ مثلك    قُهل ميكن أن ي   :  قلت له بعد قوله تعاىل فلكم رؤوس أموالكم          أموالكم

 فواهللا أيها اإلخوان الكرام لقد سكت،       ؟ إن الربا احملرم هو األضعاف املضاعفة      -وقدوة يف عامل القانون     
 أحد أن الربا احملرم يف اإلسالم هو األضعاف         يدِعه ال ميكن أن ي     وأن أنا خمطئ، ..  احلق معك :  مث قال يل  

 .املضاعفة، وإمنا كل ما زاد عن رأس املال هو حمرم يف نظر اإلسالم
 مسألة  أذكره لكم ذه املناسبة، لذلك فإنَّ      )  رمحه اهللا ( فهذا حديث بيين وبني السنهوري        -

ن يوأستاذ يف اجلامعة العربية، يب    ..  ب علماء اليهود يف االقتصاد    الفوائد استخرجنا نصوصاً من كالم أقطا     
           رم بعد أن كان معىن        أن كلمة فائدة هذه هي الربا الَّذي كان معروفاً عند اليهود وحم عليهم، ويقول إ

يف اإلنكليزية مأخوذة من الالتينية، اليت كانت تدل على معىن تعويض الضرر              INTEREST الفائدة
.. ري أداء الدين؛ بعد ذلك يف العهد الكنسي أراد رجال الكنيسة أن يبيحوا جزءاً من الربا                 عن تأخ 

م عليهم؛  هي الربا الَّذي كان عليه اليهود وحر       (INTEREST) إن:  فصاروا يسمونه فائدة، ويقولون   
 .نصوص واضحة

 حىت عند اليهود     كلمة فائدة أريد ا التستر عن تسميتها ربا، ولكن ليس الربا املتداول              -
أو فائدة؛ فاملوضوع ال     (INTEREST) أضعافاً مضاعفة، وإمنا هو هذه النسبة اليت مسيت فيما بعد          

يقبل أي هوادة يف تقديري، وهذا الَّذي عليه مجهور علماء املسلمني يف هذا العصر؛ نعم هناك بعض                   



 يدل االقتناع على أن صاحبه      آراء تعترب آراء شاذة، لكن قد يكون أصحاا مقتنعني ذا، ولكن ال            
 .على صواب، بل قد يكون االقتناع خبطأ

 

 :مث وجه سؤال من األستاذ إبراهيم العزاوي، قال فيه
 ما السبيل األمثل ليواكب الفقه اإلسالمي مستجدات احلياة، وعند كل مستجدة تقوم الدنيا               -

 ألمس؟وال تقعد، وبعدها تصبح مسلَّماً ا عند الَّذين عارضوها با
 :وأجاب الدكتور مصطفى على السؤال بقوله

السبيل ليصبح الفقه اإلسالمي سبيالً مشبوكاً يف        :  األخ السائل ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
احلياة، هو أن نتخلى عن العصبيات املذهبية، فال يتعصب احلنفي حلنفيته، وال الشافعي لشافعيته،                 

رضي (يف هذا البلد الَّذي يسود فيه املذهب احلنبلي وإمامه          ..  ل هذا وأقو:  واملالكي ملالكيته، وال احلنبلي   
 ملذهبه؛ ويل يف موضوع ضروب      هو أحد األئمة الكبار العظام، ال ينبغي أن يتعصب أحد          )  اهللا عنه 

 فأنا  - مثالً   -التعصب يف املدخل الفقهي حبث طويل، بينت فيه أن التعصب ضرب من نقص العقل؛                
إمنا وجدت أيب هكذا؛    ..   أسرة حنفية صرت حنفياً، فأنا مل أصبح حنفياً بإراديت         ولدت من أب حنفي يف    

لكان مذهيب شافعياً؛ فهل ينعكس احلق إىل باطل والباطل إىل حق           ..  فلو كنت مولوداً من أب شافعي     
 ذه املصادفات، بني أن أكون من أسرة حنفية أو أسرة شافعية؟

وكلهم من  :  الشريعة اإلسالمية؛ وكما يقول القائل     فلذلك هذه املذاهب كلها متثل وجه         -
رسول اهللا مقتبس؛ فال يوجد مذهب واحد يستطيع أصحابه أن يقولوا إنه الوحيد الَّذي يمثل                   

هذا ال يوجد أبداً، ملاذا؟ أقمت على ذلك دليالً عقلياً، هل يستطيع أصحاب مذهب ما أن                 ..  الشريعة
إذاً هل ميكن أن ينكر أصحاب مذهب أن يف مذهبهم بعض           ..  اال ميكن هذ  !..يدعوا أن إمامهم معصوم؟   

كذلك ال ميكن أن    !  أمور تبناها من اقتنع ا وقد تكون خطأ، وأن يكون الصواب يف مذهب آخر؟              
 .ينكر هذا
 ممكن أن يكون فيه     -باعتبار أن إمامه غري معصوم وأتباعه غري معصومني        - إذاً كل مذهب     -

.. فلو اعتقد أن مذهبه هو الَّذي يمثل الشريعة       .  اخلطأ، فإذا كان كذلك   على األقل بعض    ..  بعض اخلطأ 
فمعىن ذلك أن خطأ مذهبه حممول على الشريعة وأنه خطأ الشريعة، وهذا هو جهل االدعاء بأن أحد                  

 حىت ما ميكن أن يوجد      -أن مجيع املذاهب مبجموعها     :  املذاهب هو وحده ميثل وجه الشريعة، إمنا احلق       
 متثل وجه الشريعة، ولذلك كثرياً ما يعوزنا احلل الَّذي حنتاج           - على أسس اجتهادية صحيحة      منها قائماً 

 .إليه يف مذهب، فنجد هذا احلل يف مذهب آخر



 وهو مدير مركز البحوث الَّذي أعمل       - وهنا أستشهد بأخي األستاذ عبد الرمحن بن عقيل           -
نا يف البحوث اليت ختدم االقتصاد اإلسالمي، كم         فكم من املسائل اليت نبحث تأيت مع       -فيه مستشاراً   

ينسد معنا طريق احلل ملشكلة قائمة عصرية يف وجه االستثمار احلالل وال جند هلا حالً يف املذهب                    
الفالين، لكننا جند هلا حالً يف مذهب آخر فنتبناه ونبين عليه؛ فإذا املذاهب كلها هي اليت متثل الشريعة                   

 . أبداًوليس أحدها.. اإلسالمية
 

 عن الفقه    ولقد طلب األستاذ فهمي هويدي مين أن أكتب للعرب منذ بضع سنوات كلمةً              -
  ؤاإلسالمي وما يالفقه اإلسالمي ماضيه وحاضره ومستقبله؛     :  ل منه، فكتبت له كلمة طويلة بعنوان      م

 ).اإلسالمي عن عزلتهلكي خيرج الفقه : (غري أنه غري هذا العنوان تغيرياً راقين وأعجبين، فجعل العنوان
 

 الواقع أن فقهنا ضِرب عليه سياج من العزلة من سنوات، وأصبح بعيداً عن احلياة، احلياة                  -
 والفقه يدرس ..  جارية يف طريقها يف املعامالت واالستثمارات، وحتت النظُم القانونية، وما إىل ذلك             

هو وأصوله   ن حل مشكلة من املشكالت    الَّذي ال يعجز ع   ..  للربكة، مع أن فيه هذا اجلوهر النفيس      
 .القائم عليها

 

 لذلك إذا أردنا أن خيرج الفقه من عزلته؛ كما فعلنا يف مشروع القانون املدين املوحد للبالد                  -
العربية، الَّذي أشار أحد إخواننا الَّذين تكلموا أنين كنت أحد أعضاء جلنة اخلرباء يف أمانة جامعة الدول                 

ت تأصيالً من   يكل األساسي فيه، وهو نظرية االلتزامات العامة لنصوص كلها أُصلَ         العربية، ووضعنا اهل  
 تأصيالً على الفقه اإلسالمي، وكان هذا برهاناً على أن احللول الصحيحة اليت             تخمتلف املذاهب، أُصلَ  

 تكفي  أن نستمد من خمتلف املذاهب، بل قد ال       :  جتعل الفقه حمل العمل وحل املشكالت العصرية، هو       
يف املذاهب، فعلينا أن نؤصلها على أصول الشريعة         خمتلف املذاهب، ألننا أمام بعض مستجدات مل تعاجل       

 .وفقهها، فما كان ممكن التأصيل على أصوهلا قبلناه وما ليس ممكناً رددناه
 

يم  فهذا هو الطريق الَّذي جيعل الفقه اإلسالمي بارزاً يف حياتنا، وأن نشعر كما قال ابن الق                  -
ون بالعصبية، وكانوا كلما احتاج احلكام إىل       مِست على علماء عصره، الَّذين كانوا ي      ِهِيعيف ن )  رمحه اهللا (

..  وقوانني بإرادام الفردية   حل مشكلة يسدوا يف وجههم، حىت أجلؤوهم إىل أن يصدروا أنظمةً            
لو أم كانوا منفتحني يف فقه      :   ويقول وافقت الشريعة أم خالفتها؛ فابن القيم ينعى عليهم هذا اجلمود،         

الشريعة ملا أحوجوا هؤالء احلكام إىل أن يصدروا أنظمة وقوانني، ذلك أن الشريعة وفقهها وأصوهلا فيها          
  ..كل احللول املطلوبة



 :وتوجه األستاذ عبد احلميد الدرهلي بسؤال، قال فيه
رى هود هم أعداء اإلسالم واملسلمني؛ يا ت       دائماً يف املساجد من أن النصارى والي        حيذر الدعاةُ  -

ما سبب هذه العداوة، وكيف ميكن جتاوز هذه العداوة وأخطارها واألمة اإلسالمية يف وضع ال تحسد                 
 عليه، وهل األمة اإلسالمية واملسلمون يعادون النصارى واليهود؟

 

 :وأجاب فضيلة الدكتور الزرقاء على سؤال األستاذ الدرهلي بقوله
مل نصف اليهود وال النصارى بالعداوة، وإمنا القرآن العظيم هو الَّذي وصفهم            :  واين الكرام  إخ -
قال هذا وليس حنن وال     )  تعاىل  ( اهللاُ ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ِملَّتهم        :  بقوله

مجيع العامل، إىل الطريق    الفقهاء، فال شك أننا أصحاب رسالة، هي رسالة اإلسالم العاملية اليت ندعو فيها              
فأهالً وسهالً، ومن   ..   فمن رضي  ال إكراه يف الدين   :  الصحيح، وعبادة الواحد األحد دون إكراه     

فلكم دينكم ويل دين؛ ولكن هؤالء هم الَّذين حيملون العداء لإلسالم، وهم الَّذين ما زالوا إىل                 ..  أىب
ار، وحتت مرأى التلفازات، وتعرض هذه يف        يكسرون عظام الشباب باألحج    -يومنا هذا كما تعلمون     

       بئون اليهود والصهيونية من وصمة العنصرية؛ هم الَّذين حيملون         كل بالد العامل فال أحد يستنكر، مث ير
م؛ يف القرآن العظيم    هياِلوحنن املكلفون بأن ال نوِ    ..  لنا العداء، فيجب أن نكون أيقاظاً وال نكون غافلني        

تخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء               ال ي :  قال تعاىل 
 .إالَّ أن تتقوا منهم تقاةً

 فعلينا أن نعرف العدو وحنذره، وجيب أالَّ نغمض أعيننا عن ضوء النهار، لكن جيب أن نكون                  -
 وديننا ال يأمرنا أن نسيء، ولكن       "ن حذر ِطيس فَ املسلم كَ ):  "عليه الصالة والسالم  (كما قال الرسول    

 .جيب أن نعرف عدونا وحنترس منه، وأن ال نقابل الصفع منه باالبتسام؛ هذا الذل ال يقبله لنا ديننا
 

 :وسؤال من األستاذ الطيب فضل عقالن، جاء فيه قوله
 حتتاجه  كنت عمالقاً يف خوِض غمارها، ما الَّذي      ..   الفقه، القانون، الشعر، حبور من اإلبداع      -

األمة اإلسالمية اليوم من تلك اإلبداعات، وكيف تكون أسهل السبل لتوصيل تلك اإلبداعات جليل               
 اليوم، مع مالحظة أن إيقاعات العصر السريعة تقف عائقاً أمام تلك اإلبداعات العظيمة؟

 

يف على سؤال السائل بقولهورد الض: 
 سبق أن قلنا، حنن لكي نعرض فقهنا للعمل،          املوضوع تكرار ملا  ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

وقوامه أمران؛  ..  ولكي يتقبل ويصبح دستوراً غري معزول عن احلياة، فعلينا أن نتبع الطريق الصحيح             
تبسيط الفقه املأخوذ من خمتلف املذاهب، وال نتعصب         :  خرأن نتخلى عن العصبية؛ األمر اآل      :  أوالً



 -  تح ضد العصبية املذهبية وعرضنا الفقه ميسراً مبسطاً نربز        خر؛ فإذا سلكنا هذا التف    آملذهب وجر   
 فقد أتينا باإلبداع    -جوهره، ونتخذ من أصوله ما يمدنا بالتفريع والتأصيل للمستحدثات املستجدة            

  .املطلوب

  ))قصيدة لفضيلة الشيخ ضياء الدين الصابو�ي(( 
 قصيدة شعرية ذه املناسبة     -بة   امللقب بشاعر طي   -مث ألقى الشيخ ضياء الدين الصابوين       

 :الكرمية فقال
 . حتية شعرية ملعايل الدكتور الشيخ مصطفى الزرقاء يف حفلة تكرميه باالثنينية-

إىل السحرِ )  اـالزرق(ن  ـطاب احلديثُ ع  
. 

يـا سـامر اللـيل أيقـظْ راقـد السحرِ           
. 

ــِر ــرها يف ذك ــدا ثغ ــم ش ــرفك ه العِط
                                                            . 

اـوعاِمله)  الشهبا(ن  ـثُ ع ـاب احلدي ـط 
. 

ــتعر   ي ــواِق مس ــوجد يف أش ــثُّه ال ب
. 

 ــر ــرباً  فالقص ــرميه ط ــرقص يف تك  ي
. 

ــادٍة غُــ  ــن س ــنا م أعالم متــر ررك
. 

ــا   ــاهللا يجــزيك ي تكــرمةً) مقصــود(ف
. 

علــى قــدر) الــزرقا(وم تكــرميك والــي
. 

  متمعــروفاً(بــاألمس كــر (ــقلــه وح
. 

درـلَ الِورِد والص  ـه مجي ـت في ـد كن ـق
                                   .                          

ٍةـٍل ومكرم ـن فض ـل م ـيا جامع الشم   
. 

ــزر  ــت مل تـ ــرها إن أنـ وال مفاخـ
. 

 عــن مكارِم تعــِرولســت هــاف
. 

*    *    * 

ــثِل ــ غــيٍثكم ــى األعــالم منهِم ر عل
                                                            . 

ةٌــب مرتل ـي القل ـه ف ولـ)  مصطفى(يا   
. 

ــ ــذا ثَ ــناس يف جهــ ه ــراة ال رناء س
. 

   ــر ــي ألذك ــتاذي(إن ــربه) أس فأك
. 

رـى القم ـو عل ـدى تزه ـفكنت مشس اهل  
. 

    ـوافتخ)  اءـب الشهب ـحل(بكم زهترت
. 

!لشــجروناجــى بلــبلَ ا) أبــو فــراس(
                                                            . 

كـم غنـى ـا طرباً      )  الشـعر  مديـنةُ ( 
. 

ــا ــناجاة م ــر  ويف امل ــن الوت ــين ع يغ
. 

ــى   ــري(ناج ــوقَة )١()األم ــته مط  وناج
. 

ــر ــيا املعــايل وال تاهــت علــى القُطُ دن
                                                            . 

رتـا فخ ـم)   الشهباء بـحل(ا  ـلوالِك ي  
. 

ــ ثتــم حد ــتاريخ والِعبــ ك ــن ال رنا ع
.َ 

ــي   ــا ه ــم(وه ــة الش ــاخمةً) اءالقلع ش
. 

شرـة الب ـن صنع ـك ال م  ـع رب ـمن صن 
. 

زهـن ن ـه م ـا حيوي ـال وم ـمذا اجل ـه 
. 

رـا النضِ ـبي الصِ ـلَّت ف شاب الزمن وظَ  
. 

ــا     ــى ــ(غن ــه ) ياملتنب ــن روائع م
. 

وتسـكب السـحر صـفواً دومنـا كدر        
                                                            . 

 ــرائس ــه ع ــزهو يف روائع ــعِر ت  الش
. 

                                           
 . سيف الدولة احلَمداين)١(



فأنت  - رـع والبص ـلء السم ـ م -ال ريب
. 

ــر   ــهبا(إنْ تفتخ ــب الش ــم) ءحل يف علَ
. 

ــر ــدتم ذك ــِرخلّ ــركم يف خاط  العص
. 

    ــركم ــىن مآث ــزمان وال تف ــىن ال يف
. 

ن خرب؟ ـه م ـيروي عن )  ناِصف(ِر  ـأو فك 
. 

ــ  مــة ن ــروف( يل بريش ــِت) مع هوحنك
. 

ـ    ــر بالغـ ــود الده ــا أن جي !ِرروقلّم
                                                            . 

مـــا فضـــٍل ومعـــرفٍةكالمهـــا علَ 
. 

)كمــا أتــى ربــه موســى علــى قــدر(
. 

  أم تــنا الوسـىن علــى قــدرٍ قـد جــئت
. 

ــنت ــتوك ــر ها يف ي روض ــع الثم اِن
. 

ـ   ــنت فارسـ ــفك ــرٍكها يف ك ل معت
. 

!هــالَّ رويــت لــنا مــن روعــِة الســري
. 

 ســـريت هامشائـــلٌ خلّـــد الـــتاريخ
. 

ييــا شــهباُء فافتخــر) يتــيمةُ الدهــر(
                                                            . 

هـ ب ى الزمانُ ـذي باه ـَّال)  الفقيه(ذا  ـه 
. 

ــع يف حِ  ــم التواض ــر ج ــم ويف خف لْ
. 

ــق     ــم ويف خل ــوم يف عل ــة الق ذؤاب
. 

رـةَ الوط ـأمسى غاي )  هـالفق(ر  ـأو يذك 
. 

ــر   ــم(إن يذك ــته ) العل ــزرقاء ِقم فال
. 

يـثين اخلالئـق مـن بـدٍو ومـن حضر          
. 

ــيه  ــذا الفق ــنه ــي وم ــب األملع  األدي
. 

!رـن عس ـم يسرت م  ـى يديك، وك  ـعل
                                                            . 

ت موارده ـإذ فاض )  هـالفق  (مـا أعظ ـم 
. 

ـ    رإىل املعــايل بــال ضــعٍف وال فتـ
. 

داًـه صع ـو ب ـا تسم ـم)   الفقه ِلمدخ(يف   
. 

ــر   ــدر وذا خطَ ــنت ذا ق ــةً ك !وحج
. 

ــ  نبيف غ ــه(ت ــرفٍة) الفق ــٍث ومع يف حب
. 

ــياء والِســـ  ــارم والعلـ درإىل املكـ
. 

ــدها   ــنت رائ ــل ك ــنا ب ــت أجيال علّم
. 

ومــدع تافــٍه والعقــلُ كاحلجــر   
                                                            . 

ــاٍمل  ــهكــم ع ــبالد ب ــزهو ال ــٍل ت  عام
. 

   ــر ــن وال غ ــال م ــوم ب ــه العل رب
. 

ترـذي فخ ـالَّ)  مصطفى الزرقا (أستاذنا   
. 

ـ  ده مــن أروع الــدرر واجلــد قلَّـ
. 

 ه والـــبحثُ رائـــدهالعلـــمغايـــت 
. 

ــز ــرأي ج ــيك بال ــيأت ــا حص رالً دومن
. 

يف رأي ويف جـــدٍل) أبـــو حنـــيفةَ( 
. 

رهل بالطـــيب والزهـــنكأنـــه مـــ
                                                            . 

تعـب مـن علمـه مـا شـئت من درر            
. 

ــتدر  ــند مق ــاً ع ــناس حلم ــم ال وأعظ
. 

قعـف الضـمري كـرمي الـنفس ذو خلُ          
. 

ــال اخلُ  ــن مج ــزينه م ــي ــرلُ !ق واخلف
. 

مــن علــم ) أســتاذ(هللا درك يــا  
. 

ــق نِضــ    ــيٍل رائ ــىن مج ــل مع ربك
. 

ــاطفيت     ــيب وع ــن قل ــئك م أين أهني
. 

ــر  ــدى العم ــداها فإعجــاب م ــا س أم
                                  .                           

اـ لُحمته الصـخاإلن القلب و  ـخذها م  
. 

ــ  ــاغٍ  وال أِش ــن ب ــم م ــيس يعص رفل
. 

 عـــروت ةٌ نســـج الـــرمحنهاأخـــو
. 

ــثه(ويف  ــاز ) أحادي ــد ف ــرق  بالظف
. 

اًـحرد)  ىـاملصطف(اب  ـوِمن يعش يف رح    
. 

تــا دام ي ــم ى امســه يف حمكــم الســورلَ
. 

ــرته   ــادي وعت ــى اهل ــه عل ــلى اإلل ص
. 



  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 وحنن بذلك نصل إىل ختام لقائنا هذه الليلة، وذلك نظراً لتأخر الوقت، والَّذي نرجو من                  -
هي دعوة  خالله أيضاً أن نكرر لكم دائماً احلضور مبكراً للمسامهة معنا يف هذا امللتقى األسبوعي، و               

والسالم .  نقدمها للحضور، واملشاركة اليت سوف يكون ضيفها الدكتور مصطفى الشكعة         ..  منذ اآلن 
 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 . مث قدم األستاذ عبد املقصود خوجه اللوحة التذكارية ذه املناسبة إىل احملتفى به-
  . صورة ملسجد الرسول الكرمي كما قدم األستاذ الفنان خالد خضر لضيفنا هدية عبارة عن -
 مث توجه اجلميع إىل موائد طعام العشاء ومن مث غادروا الدارة على أمل اللقاء يف األسبوع                   -

 .القادم؛ ليستقوا ما يبلُّ عطشهم يف مورد آخر من موارد العلم والثقافة واألدب
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