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 فقيه الشام الكبري العالمة الشيخ أمحد الزرقا
 هـ (5511 – 5821)

 بقلم األستاذ أمحد عز الدين ويس ــــ حلب
عرفت مدينة حلب الشهباء يف القرن الرابع عشر 

ا يتفيأ ظالهلاهلجري، هنضة علمية مباركة؛ إذ كانت دوحة 
طالب العلم، وشداة املعرفة، والثقافة اإلسالمية 
فمساجدها عامرة بالدروس، وبقايا مدارسها ال تبخل على 
طالب حيمل يف نفسه استعدادًا لطلب العلم، وساهم يف 
هذه النهضة امليمونة؛ تنظيم املدرسة اخلسروية اليت ضمت 

 بني جنباهتا كوكبة من خرية علماء ذلك العصر.
 

ومن بني هؤالء العلماء الفطاحل برز العالمة الفقيه الشيخ أمحد الزرقا، واحتل املكانة األوىل يف الفقه 
وعلومه، وال غرو فهو ابن فقيه الشهباء الشيخ حممد الزرقا رمحه اهلل، رضع الفقه من أبيه يف صغره، وارتوى 

 منه يف شبابه؛ ففاض منه يف كهولته ويف شيخوخته.
  تعاىل له أن رزقه  نن ورم منه ما ورم هو من أبيه فكان من ألااله الفقيه الشهري الشيخومن توفيق اهلل

 ه. )رمحة اهلل عليهم أمجعني(. 0241مصطفى الزرقا الذي ودعناه صيف هذا العام 
ومن التوفيق للشيخ مصطفى أيضاً أن يرزق بولد حيمل عنه هذا اإلرم العلمي الكبري، أال وهو األستاذ 

ور حممد أنس الزرقا حفظه اهلل تعاىل رئيس مركز أحبام االقتصاد اإلسالمي يف جدة، وقد أصاب الدكت
أديب الشام الشيخ علي الطنطاوي ) رمحه اهلل ( عندما وصف هذا التوارم العلمي الفقهي يف هذا األسرة 

 ".هذه سلسلة الذهبفقال: "

 الشيخ حممد الزرقا
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ال بد من احلديث عن والده الشيخ حممد بن عثمان بن عبد  قبل احلديث عن عالمتنا الشيخ أمحد،
القادر الزرقا، ملا له من األثر الكبري يف تنشئة ولده، وقد كان الشيخ حممد )رمحه اهلل( طالَع السعد يف هذه 
األسرة إذ رفض االستمرار يف عمله يف التجارة، وأقبل على العلم بصدق ومهة حىت غدا شيخ الشهباء يف 

 حلنفي وعلومه.الفقه ا
 فكل الذي يلقاه فيها حمبب   ومن تكن العلياء مهة نفسه

وقد وصف املؤرخ الشيخ حممد راغب الطباخ مكانة الشيخ حممد الزرقا العلمية، فقال يف كتابه "إعالم 
لزاخر، االنبالء": "الشيخ حممد فقيه الديار احللبية، وعامل البالد السورية، كان يف املذهب النعماين َعْيلَمه 

وحبره الرائق، وسراجه الوهاج، سابق األقران يف حلبة الفضل، فكان السابق واجملِلي، وكان غريه السابق 
واملصلي، مع فصاحة لسان تأخذ  نجاميع األلباب، وعذوبة بيان تُنسي املتيم الوهلان حالوة الرضاب". 

 وأطنب يف ترمجته )رمحه اهلل(.
كان العالمة حممد الزرقا ممن بلغ درجة اإلمامة يف الفقه، ولذا طُلب وما ذكره ال يعدو اإلنصاف، فقد  

إىل استانبول عاصمة الدولة العثمانية يومذاك لالستفادة من علمه وفقهه،  فسافر إليها وبقي عدة شهور، 
 غري أن نفسه كانت تتوق إىل بلده وأهله، فاعتذر عن وظائفه هناك،

كن وعه أهل العلم، وأقبلوا على جمالسه العلمية بنهٍم شديد، ومل يمث عاد إىل دروسه وطالبه، فسُّر برج
 حيضرها يوم ذاك إال كبار طالب العلم أو قل إن شئت ال حيضر هذه اجملالس إال العلماء.

" كان الشيخ حممد الزرقا فقيه  :قال العالمة احملقق احملدم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهلل تعاىل
 تَّعًا  نزايا علمية نادرة، وسجايا خلقية رفيعة، فاق اها أقرانه، فكان شيوخ العلم يقصدونالنَّفس والبدن مم

جملسه وحيضرون حلقاته ودروسه ليقتبسوا من علمه وحصافته وذكائه الفريد وفطانته، فكان جملسه دائماً 
حلِّ املشكالت،  دروسه من عامراً بالعلماء واملستفيدين من علماء املذهب بل ومن غريهم ايضاً ملا جيدون يف

وتذليل املعضالت، ونثر الفوائد اليت قلَّ أن توجد يف السطور املكتوبة، وكانت جمالسه ال حيضرها إال الطبقة 
 .العليا الكبار من ذوي العلم"
ه،وقد أسف 0421ه عن مخس ومثانني سنة إذ هو من مواليد عام 0121تويف رمحه اهلل تعاىل سنة 

ا الشيخ حممد الزرقا مل يرتك مؤلفاً لتعرف األجيال الالحقة فضله وعلمه وفقهه كما عرفه الشيخ الطباخ ألن
 معاصروه.
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وهذا أمر عرف عن العلماء املتأخرين، فكثري منهم مل يرتك شيئاً من املؤلفات، وكانوا يكتفون بتخريج 
ائل، وهذا يرتك إال بعض الرس العلماء، فهذا حمدم الشام األكرب العالمة الشيخ حممد بدر الدين احلسين مل

عامل حلب الكبري احملدم املفسر الشيخ لايب سراج الدين مل يرتك شيئاً من املصنفات، ومن قبلهما العالمة 
املتفنن، ذو املعارف الواسعة الشيخ أمحد الرتمانيين الشافعي رمحُة اهلل عليهم أمجعني مل يشتهر له تأليف 

يف العلوم واآلداب أمراً ال جيادل به، وال ميارى، ولكل عصٍر خصائصه  يذكر، وإن كان فضلهم وعلو كعبهم
 ومزاياه.

 الشيخ أمحد الزرقا
ولد الشيخ أمحد الزرقا يف مدينة حلب الشهباء ــــــمن بالد الشام ــــــ موطن أسرته، وكانت هذه الوالدة 

ه واملربني فتعلم منهم ما يسر اهلل له، وما إن شبَّ عن الطوق حىت دفع إىل األساتذة 0412حنو سنة 
تعلمه، وأضحى قادرًا على االستفادة من والده، فصحبه والزمه مالزمة شديدة، وصبَّ والده من علمه 
الغزير يف صدره الفسيح، وأتعب الشيخ أمحد نفسه يف الطلب، وبذل جهده يف التحصيل، فقد أدرك أن 

ان يطالع م من الليل إال قليالً حبثاً ومطالعًة ومراجعًة وحتقياً ، وكالعلم ال ُيستطاع براحة اجلسد، فكان ال ينا
حنواً من عشرين كتابًا علميًا فقهيًا على الكتاب الذي كان يتلقاه عن والده، امتدت صحبته لوالده قُرابة 

 ثلث َقرن، وقرأ عليه أمهات كتب الفقه احلنفي.
 بعض الكتب اليت قرأها على والده

وهذا "( املشهور حباشية ابن عابدين قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: ار على الدرُّ املختارردُّ احملت) - 0
الكتاب هو أمجع كتاب يف الفقه احلنفي من كتب الفتوى والرتجيح يف مخسة جملدات ضخام كبار جداً 

توى على ف منخل املذهب( فيما عليه الفتوى، وال يكاد يعول()دون التكملة( ويعد لدى علماء املذهب: 
يف الفقه احلنفي دون الرجوع إىل هذا الكتاب، فقرأه على والده كاماًل من أوله إىل آخره، ودرسه دراسة 
حتقيق، وتدقيق، ومناقشة، وترجيٍح أكثر من مرتني خالل عشرين عاماً مع قراءته عليه يف التفسري واحلديث، 

 .واألصول أيضاً "
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 اءة الكتاب وفهمه، وحفظ مسائله، وإمنا كان يرجع إىل الكتبومل يكن الشيخ أمحد الزرقا يكتفي بقر 
اليت نقل عنها احملقق الشيخ ابن عابدين يف حاشيته الشهرية، وكان جيده وامهًا يف بعض النقول كما أخرب 

 طالبه اهذا عن نفسه فيما ذكره الشيخ حممد احلامد رمحه اهلل تعاىل.
تبيني احلقائق على  ) احلنفي الكتاب االستداليل النافع العظيم:ومما قرأه على والده أيضاً يف الفقه  – 4

 لإلمام الفقيه الضليع البارع فخر الدين علي بن عثمان الزيلعي. كنز الدقائق(
ومما قرأه على والده أيضاً: الكتاب الذي تطابق امسه ومسّماه: )بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع(  – 1

العالمة الكاساين مث احلليب، وهو الكتاب الذي متيز عن سائر كتب فقه املذهب إلمام عصره، وفقيه دهره 
احلنفي حبسن التنظيم والرتتيب مع االستدالل والتعليل، وسالسة العبارة، وأدب النقاش، واستيفاء الدليل 

 من املنقول واملعقول. وغري ذلك من الكتب النافعة اليت كونت شخصيته العلمية واألدبية.
 بالتعليم هنوضه

ملا جاوز الشيخ حممد الزرقا اخلامسة والسبعني من العمر، وأدركه تعب الشيخوخة، أسند وظائفه إىل 
ابنه الشيخ أمحد ـــــ وقد رأى فيه األهلية لذلك ـــــ فحلَّ مكان أبيه يف اجلامع الكبري )األموي( ويف املدرسة 

 الشعبانية، ويف جامع آل األمريي )جامع اخلري(.
 مطلع العشرينيات من هذا القرن امليالدي، أنشأت ويف

مديرية األوقاف اإلسالمية حبلب، أول مدرسة شرعية نظامية يف 
بناء مدرسة وقفية كربى هي املدرسة اخلسروية، اليت خرجت 
أجياالً تلَو أجيال من طلبة العلم الذين غدوا بعد ذلك من كبار 

فقه تاذًا لتدريس العلماء البالد السورية فعني الشيخ فيها أس
 احلنفي يف صفوفها العالية.

 

 صفته وسجاياه
وأعود للحديث عن الشيخ الفقيه أمحد الزرقا رمحه اهلل تعاىل، كان الشيخ وسيماً مجيالً، طويل القامة، 
لبَّاساً حبيث ما يدانيه يف هذا اجلانب أحد، ذكر عارفوه أهنم مل يروا أحسن مظهراً منه رمحه اهلل، وكان ذا 
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نفساً  إذا خالطته، ملست فيه"ولكنك هيبة عظيمة، وشيخوخة نرّية كما قال الشيخ حممد احلامد وأضاف 
 ." طيبة

كان "ومما قاله:   وصفه وذكر سجاياهأما فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهلل تعاىل فقد أطال يف
... مجيل الطلعة، مّنوَر الشيبة، وقوراً يف مشيته، وجملسه، وحديثه، ال تشبع العني منه رؤية ونظراً يتحلَّى 

ورجولة كاملة، وَحَصافٍة وافرة إذا دعت احلاجة إىل الوقوف يف وجه باطل أو مبطل، كان موقفه بإباٍء وََشٍَم 
جلذبة وأضاف األستاذ الشيخ حممد زين العابدين اأثبت من اجلبل الراسي يف نصرة احلق، ودفع ُمعاديه". 

ُعرف اهذا وقصد  ، حىت: " كان رمحه اهلل تعاىل جييب امللهوف ما استطاع إىل ذلك سبيالً رمحه اهلل فقال
 .من أجله"

 مكانته العلمية
ليل الذي "األستاذ الشيخ أمحد الزرقا الفقيه اجليقول العالمة الورع الشيخ حممد احلامد رمحه اهلل تعاىل: 

مل أجلس إىل أفقه منه، حىت املشايخ الذين تلقيت عنهم يف مصر من بعد, بلل اهلل ثراه، وأغدق عليه 
يتفجر علماً، ويتفتح حتقيقاً، وجيري معرفة كالوادي إذا سال، ولكأن الفقه كان أمامه شآبيب رمحته، كان 

  ."يأخذ منه ما يشاء، ويرتك ما يشاء
وعن مقامه العلمي قال أستاذنا الفاضل الشيخ 

يخ أمحد " كان الشحممد زين العابدين رمحه اهلل تعاىل: 
، ةفقيهاً متضلعاً من الفقه على مذهب السادة احلنفي

قلَّ نظريه بني العلماء اطالعًا ومعرفة، ومل يكن ناقالً 
فحسب بل كان ذا رأي وبصرية عن أهلية ال عن 
دعوى، وكان يضم إىل الفقه علومًا شىت، وخاصة 
األدب شعرًا ونثراً، حيفظ من القصائد، واملقطوعات 

 ."الشعرية، والنثرية ما مل لاده عند غريه
كان الشيخ   "يقول العالمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحة اهلل عليه:  وعن اجلانب األديب يف شخصيته

 ولعاً باألدب القدمي، متعمقاً يف اللغة العربية، وآدااها، كثري املطالعة يف كتبها من املصادر األوىل ذوَّاقة للشعر
 .نظمه "األصيل ، راوية له، حّفاظاً لألخبار، ومل يكن يقرُض الشعر، وال عرف عنه أنه مارس 
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 مع الشيخ يف جمالسه ودروسه
اجلانب لطلبة العلم  لنيشكيمته القوية وهيبته البارزة " ذكر تالميذ الشيخ أنَّ عالمتنا رمحه اهلل كان مع

خباصة، والناس بعامة بعيداً عن التكلف، حمباً للبساطة، سخياً مسحاً، حافظاً للصداقات وحقوقها، وكانت 
واألدب ثانياً: أدب اخلطاب، وأدب النقاش، وأدب اجملالس اخلاصة والعامة،  جمالسه: تعلم الفقه أواًل،

وكانت تدور فيها الفوائد العلمية من كل جانب، والنكت املفيدة اللطيفة ميزج تقريراته العلمية  نزح لطيف، 
لفقه اومداعبات حلوة، يريح اها طالبه من صعوبة الفقه، فتنشط النفوس، وتشحذ األذهان مث يعود إىل 

الذي كان روحه ورحيانه. وكان الشيخ يف دروسه قّلما جينح إىل جانب الوعظ والتخويف، فإنه كان يرى 
الفقه يف الدين مقدَّمًا على ما سواه من الوعظ والتذكري، وهذه مسألة قابلة للنظر وحتتاج إىل إيضاح 

 وتفصيل، وهلا موضعها املناسب من البيان يف غري هذه املقالة.
الشيخ حمباً لطالبه، حيدب عليهم، ويرعاهم، ويكرمهم ومن لطائفه مع طالبه ما حدثين به أستاذنا وكان 

الشيخ حممد زين العابدين اجلذبة رمحه اهلل قال: دعانا الشيخ ـــــ معشر طالبه ــــ ذات يوم إىل بستان للنزهة 
خروف  ، وكان يف هذا الطعامفوصل الطالب قبل الشيخ، الذي جاء يف عربة حنطور، حتمل أطعمة شهية

 حمشي مع مجيع لواحقه، ففرح بذلك الطالب، وأدخل الشيخ عليهم من السرور يف هذه النزهة ما اليوصف.
 موقفه من العلماء السابقني:

ومما ينبغي أن يذكر عن جمالسه العلمية موقفه من العلماء السابقني، قال الشيخ حممد احلامد رمحه  (1
"ومل يكن من أهل الشطح والكرب الذين ينكرون فضل الفضالء السابقني، بل كان : اهلل عن هذا األمر

يتهم نفسه ويقول: "اسرتحنا من حيث تعب الكرام" مع أنه كان يف تلقيه عن والده اجلليل األستاذ الشيخ 
 .تاباً"ك  حممد الزرقا رمحه اهلل تعاىل متر به سنون ال ينام من الليل إال قليال ويطالع حنواً من عشرين

وقال أيضاً: "وأشهد أنه كان وقَّافاً عند حدود اهلل يف بياناته العلمية، فإن عرض له إشكال طلب  (2
" وهذا لعلم أمانةاإلينا أن نكتبه له، مث يضعه يف ثنايا عمامته ويأتينا يف الغد بالقول الفصل وكان يقول: "

 العلمية.األستاذ الكبري أحد الذين تأثرت به من الناحية 
هذا إىل تأديبه لنا معشر طالبه وأخذه إيانا باحرتام األئمة والعلماء حىت من غري احلنفية، وال أزال أذكر 

 ا ه [. " ــــــــــ ] إيّن أتصور اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل جبالً من العلمقوله يف حلقة الدرس: " 
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 موقف من مواقف الشيخ
بته النفيسة اليت كانت تضم حنو ألف خمطوط جاءته عروض من جهات ملا اضطر الشيخ إىل بيع مكت

أوربية، وكان مساسرهتم منتشرين يف العامل اإلسالمي يقتنصون الفرص لنقل ترام األمة ــــ أو ما تبقى منه ـــ 
ل هذه و إىل الدول الغربية، وعرضت عليه أسعار مغرية ــــ وهو يف حاجة يومذاك ــــ فأىب رمحه اهلل تعاىل قب

العروض، وباع مكتبته كلها إىل املكتبة العامة يف مدينة اإلسكندرية يف مصر، وكان السعر أدىن، و الفرق 
واضح، والعامل عندما يتخلى عن كتبه يعاين مرارة ال توصف وأالماً ال متحوها يد احلدثان، فمجد التاجر 

 يف كيسه، وجمد العامل يف كراريسه، ولكن:
 كرائمَ من ربٍ هبنَّ ضَننيُ     ياأمَّ مالك وقد تُخرج احلاجاتُ

 مؤلفه الوحيد
ور أن العامل " ومن املشهشرح القواعد الفقهيةمل يرتك الشيخ من املؤلفات إال كتابًا واحداً فقط هو: "

عندما يرتك مؤلفاً واحداً أو مؤلفني فإنه يبالغ يف تنقيحه وهتذيبه، لذا فإن عزو اخلطأ إليه مزلقة خطرة، ال 
يقدم عليها عامل جسور إال بعد التحري الدقيق، والرتيث الطويل، لندرة اخلطأ فيه، ودقة التحقيق عند 

املاً  أنفق الكثري من عمره يف ترتيبه وتشذيبه، وحماولة إخراجه سمؤلفه، إذ ال ريب أنه استفرغ وسعه، و 
لذا ال  " شرح القواعد الفقهية "كاماًل، وهذا الكالم ينطبق انطباقًا تاماً على كتاب الشيخ أمحد الزرقا 

 عجب أن اعُترب أفضل شرح هلا حىت اآلن.
 من تالمذته

، ترك عشرات التالميذ ومنهم من أصبح من أعالم العلماءإذا كان الشيخ مل يرتك إاّل كتاباً واحداً؛ فإنه 
وملـــّا كان حصرهم صعباً فإّن االكتفاء بذكر بعضهم يدلل على صحة ما قلناه. من هؤالء الطالب العلماء 
"العاّلمة األديب األريب الشيخ مصطفى الزرقا فقيه العصر البارع الضليع ذو املؤلفات البديعة، واآلثار 

فيعة، وأشهر من أن يعرَّف به" قال العالمة أبو غدة رمحه اهلل : "ولو مل ينجب الشيخ غري هذا العلمية الر 
 الفقيه لكفاه فخراً وذكراً " .
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ومنهم العالمة الدكتور معروف الدوالييب، والعالمة الشيخ حممد احلامد احلموي، والعالمة الفقيه الشيخ  
قرّاء يف يم السلقيين، والفقيه الشيخ حممد لايب خياطة شيخ الحممد السلقيين والد األستاذ د. الشيخ إبراه

حلب، والشيخ األستاذ حممد احلكيم مفيت حلب سابقاً، والشيخ األديب الداعية بكري رجب، والشاعر 
الكبري واألديب املعروف عمر اهاء الدين األمريي، شاعر اإلنسانية املؤمنة واألبوة احلانية، والشيخ عبد اهلل 

 مفيت قضاء جبل مسعان، والشيخ حممد املالح، والشيخ مجعة أبو زالم مفيت مدينة منبج، والشيخ خري اهلل
حممد سعيد املسعود مفيت مدينة الباب، والشيخ الصاحل أمحد احلصري عامل مدينة معرة النعمان وباين 

ة، ويف املدرسة الشرعيهنضتها العلمية، وأستاذنا الشيخ حممد زين العابدين اجلذبة املدرس يف الثانوية 
 الشعبانية، واألستاذ األديب الشيخ عيسى اخلطيب العزازي ... وغريهم كثري... رمحة اهلل عليهم أمجعني.

 
 وكتبه أمحد عز الدين ويس يف جملة )منار اإلسالم( أبو ظيب

 ثم أجرى بعض التعديل فيها م  ــــ 4111هــ / 0240
 

 مصادر املقال :
 العالمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لكتاب الشيخ أمحد الزرقا  " شرح القواعد الفقهية ".( ــــــ مقدمة 0
 ( ـــــ كتاب " العالمة اجملاهد الشيخ حممد احلامد " لألستاذ الشيخ عبد احلميد طهماز.4
 ( ـــــ لقاء مع األستاذ الشيخ حممد زين العابدين اجلذبة.1
 تاريخ حلب الشهباء " للشيخ حممد راغب الطباخ. ( ـــــ كتاب " إعالم النبالء يف2
 ( ـــــ مقدمة األستاذ جمد أمحد مكي لكتاب " الفتاوى " للشيخ مصطفى الزرقا.2

 


