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 مصطفى سعيد اخلن رمحه اهلل تعاىلالدكتور 

و)آل اخلن( أسرة دمشقّية عريقة ومعروفة  ،عي امليداين الدمشقيهو مصطفى بن سعيد بن حممود اخلن الشاف
 وكبرية.

واستمّر يف هذا املنصب ذي الوجاهة والشرف من العهد  ،ورث العمودية عن أبيه ،واألب: سعيد اخلن
 م(.1691 -هـــ 1831وحىت وفاته عام )العثمايّن 

يف كنف والديه مع إخوته وأخواته يف جّو  ونشأ ،م(1611 -هـــ  1831طفى اخلن( عام )ُولد الشيخ )مص
 يسوده الصفاء واألمان واهليبة واالحرتام. ،أسريّ 

فرأى أن يُلحقه مبكتب لقراءة  ،وال ريب أّن الوالد )سعيد اخلّن( ملس يف ابنه )مصطفى( خمايَل احلفظ والذكاء
وكان مديرها الشيخ  ،مزمها سنة كاملةوال ،كما أحلقه بعدها مبدرسة اجلمعّية الغرّاء االبتدائية  ،القرآن وحفظه

 العالمة )حممد حسن حبّنكة(.

يشمل  ،قد أّسس يف املسجد عماًل علمّيًا متكامالً  -رمحه اهلل تعاىل-وكان الشيخ الداعية حسن حبّنكة 
وتقتصر الدروس  ،وختتلف أسناهنم ،بعد صالة العشاء ،مساءً  -من التجار وأصحاب احلرف-على تعليم الكبار 

 قراءة الفقه واحلديث والنحو. على

ويقرأ هؤالء على الشيخ   ،بعد صالة الفجر إىل صالة الظهر ،وتعليم الشباب املنقطعني لطلب العلم صباحاً 
والشيخ حممد خري  ،ومن هؤالء: الشيخ حسني خطّاب ،والتفسري والنحو ،كتبًا متخّصصة يف الفقه واحلديث

والشيخ حممد صادق  ،والشيخ حممد احلموي الفرا ،لشيخ سعد الغاليينوا ،والشيخ علي احلموي القابوين ،ياسني
 والشيخ عبد الرمحن حبّنكة.. ،حبّنكة

رمحه -وكان من تقدير اهلل تعاىل أن يلتحق التلميذ )مصطفى( بالقسم الذي يدّرسه الشيخ حسني خطّاب 
م )مصطفى( كم حديثاً فسأل الشيخ )حسني( طالب العل ،وقد حفظ طالب احللقة مخسني حديثاً  -اهلل
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ولكّن الطالب  ،تستطيع أن حتفظ من اخلمسني إىل الغد؟ فقال: أحفظها كّلها! فظّنها األستاذ ادعاًء ومغاالةً 
ونقل إعجابه  ،فأُعجب الشيخ حسني هبذا التفّوق ،النجيب )مصطفى( جاء يف اليوم التايل وقد حفظها مجيعاً 

 إىل الشيخ )حسن( فأوصى به خرياً.

 بني طلب العلم والتعليم:اجلمع 

ومعّلماً يف  ،متعّلماً يف الصباح ،وأصبح من الطالب النجباء ،وشّب طالب العلم )مصطفى اخلّن( عن الطَّْوق
 وشاء اهلل هلذه الدراسة الّنهاريّة أن تصبح نواة ملعهد التوجيه اإلسالمّي. ،املساء

 العلوم اليت برع هبا ودرسها:

 ،بدأ الشاب )مصطفى اخلّن( التدريس يف معهد )التوجيه اإلسالمّي( يف جامع منجك وعمره عشرون سنة
 مستوى اإلعدادي. ،وهو أّول من أدخل اللوح )السّبورة( لتدريس ماّدة احلساب

 وتستمّر الدراسة من الساعة السابعة إىل أذان الظهر. ،وكان الطالب جيلسون على األرض

-وتنّبأ من موضوع كتبه األستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطّي  ،لتعبري )اإلنشاء(وقد دّرس مادة ا
 وقد حتّقق له ذلك فعاًل. ،أنّه سيكون كاتباً إسالمّياً  -حفظه اهلل تعاىل

 ودّرس كتاب )شرح قطر الندى( و )شرح شذور الذهب( يف النحو عّدة مرّات.

 ممن ينظمون الشعر. ،ومزمالءه يف الطلب والتعليم ،وحاكى شيخه ،ونظم الشيخ )مصطفى( الشعر

 م(:9191 - 9191هـ( )9631 - 9631السفر إىل مصر )اإلجازة يف الشريعة من األزهر( )

وصل الشيخ )مصطفى( إىل القارة، وأجرى اختبار قبول يف جامعة األمزهر، وقبل يف  1636يف مطلع عام 
الثالثة من كلية الشريعة، وصادف وجود الدكتور معروف الدوالييب يف القاهرة، ويف مزيارة لألمزهر، فقال السنة 
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العميد لضيفه: إن الشيخ )مصطفى( يستحق بنتيجة امتحانه الذي أجراه أن مبنح إجامزة )الليسانس( مباشرة، 
 ولكن القانون ال يسمح إال بتجاومز سنتني من الدراسة.

 م(:9199 - 9191( )ـه 9941 - 9636الرتبية مدرساً )العمل يف وزارة 

رجع الشيخ )مصطفى( إىل دمشق، وتقّدم بأوراقه الثبوتية إىل ومزارة الرتبية، فعني مرساً ملادة الرتبية اإلسالمية، 
 يف منطقة )الباب( من حمافظة حلب.

د يف كلية الشريعة من جامعة ويف دمشق عني مدرسًا يف دار املعلمني واملعلمات، وانتدب لتدريس بعض املوا
م(، فدّرس مصطلح احلديث، 1691 - 1611هـ( = )1831 - 1831دمشق كأستاذ حماضر من عام )

واألصول، والفقه املقارن، مث أعري إىل اململكة العربية السعودية، وملدة أربع سنوات مدرسًا يف كلية الشريعة وكلية 
 د اإلسالمية بالرياض.اللغة العربية من جامعة اإلمام حممد بن سعو 

ومل يقتصر النشاط العلمي يف ومزارة الرتبية على األداء الوظيفي املتميز يف السنوات الدراسية العديدة، واليت 
خترج فيها على يد األستاذ الشيخ )مصطفى( أجيال من الطالب والطالبات، بل تعدى ذلك إىل فاعلية مؤثرة يف 

 االمتحانات.جماالت ثالث، هي املناهج، والكتب، و 

  املناهج: وشارك األستاذ الشيخ )مصطفى( يف وضع مناهج التعليم الشرعي، للثانويات الشرعية
 التابعة لومزارة األوقاف، ويشتمل ذلك على املرحلتني اإلعدادية والثانوية.

 .الكتب املدرسية 

 شهادة الدكتوراه والتعيني يف جامعة دمشق: 

بالسماح خلرجيي الكليات األمزهرية الذين أمضوا يف التدريس اجلامعي أكثر  يقضي اً أصدر األمزهر الشريف قرار 
من مخس سنوات، أن يتقدموا بتسجيل رسالة )أطروحة( الدكتوراه مباشرة، فأسرع األستاذ الشيخ )مصطفى( 
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وسّجل موضوع )أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء( بإشراف األستاذ الدكتور الشيخ 
 م(.1631 -هـ 1861مصطفى عبد اخلالق، وناقش ونال شهادة الدكتوراه مبرتبة الشرف األوىل عام )

عنّي مدرسًا ورئيسًا لقسم العقائد واألديان، وباإلضافة لذلك فقد كان يدرس يف كلية الرتبية )الرتبية 
مشق، وقد أصّر على هذا التعيني اإلسالمية وطرق تدريسها يف قسم التأهيل الرتبوي( يف كلية الرتبية يف جامعة د

 م( األستاذ الدكتور شاكر الفحام، وكان ومزيراً للتعليم العايل يف تلك احلقبة.1631 -هـ 1341عام )

( سنة، وجّددت له اجلامعة 94ورغم أن هذا االنتقال إىل اجلامعة جاء متأخراً، إذ بلغ الشيخ سن التقاعد )
 ك أثراً طيباً وباقياً يف الكلية إىل اليوم.م(، فإنّه تر  1638 -هـ  1343إىل عام )

وقد أسهم يف كلية الشريعة بالتأليف بع صدور مرسوم تأليف الكتاب اجلامعي، فأصدر ثالثة كتب مهمة، ال 
 تزال تدّرس إىل اليوم، وهي:

 كلية الشريعة.  -لطالب السنة الثانية  -التفسري العام  .1
 كلية الشريعة.  -عة لطالب السنة الراب -فقه املعامالت  .1
 كلية الشريعة.  -لطالب السنة الثانية  -مبادئ العقيدة اإلسالمية  .8

 املؤلفات اخلاصة:

 .أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء 
  حرب األمة وترمجان القرآن. -عبد اهلل بن عباس 
  واالجتاهات اليت ظهرت فيهما. -دراسة تارخيية للفقه وأصوله 
  احلكيم الواعظ الزاهد العامل. -احلسن بن يسار البصري 
 .األدلة التشريعية وموقف الفقهاء من االحتجاج هبا  
 .)أحباث حول أصول الفقه اإلسالمي )تارخيه وتطوره 
 .الكايف الوايف يف أصول الفقه اإلسالمي 
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 دار القلم. -مستخلص من كتاب: مصطفى سعيد اخلن للدكتور حمي الدين مستو 

 


