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 الراحمون األحياء

  ــــــ األستاذ الدكتور :أحمد عروة نموذجا ـــــ

مداخمة موجية لممتقى األستاذ الدكتور :أحمد عروة ،المزمع عقده بجامعة األمير 

 م 2017ديسمبر  12و  11عبد القادر لمعموم اإلسالمية ،يومي : 

            األستاذ الدكتور :نصر سلمانإعداد : 

التعليم العايل ومدير خمرب الدراسات القرآنية والسنة النبويةأستاذ   

جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية،   

قسنطينة . اجلزائر .   

 الراحمون األحياء

 ــــــ األستاذ الدكتور :أحمد عروة نموذجا ـــــ 

الجمال والجالل إن الحديث عن العظماء ليس باألمر اليين ،أو اليسير ،إذ تأخذك رىبة 

،وأنت تحاول أن تقترب من بابيم ،أو أن ترتع في رحاب أعتابيم ،إنو ليس من السيل أن 

تأخذ قممك لتخط بو في طرسك كممات توفي األستاذ الدكتور : أحمد عروة حقو ،فيو 

بياض نياره ،وسواد ليمو منافحا عن وطنو إلى أن اكتحمت عيناه  ىالمجاىد ،الذي أفن

وىو الطبيب األريب الذي أسيم في عالج أبناء مجتمعو ،وىو المفكر ،الحريص باستقاللو ،
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عمى إيجاد الدواء المناسب ألدواء أمتو ،وىو األديب الذي تسمو روحو ،وييتز وجدانو 

،وىو اإلنسان الذي يحمل ىموم وطنو  خصوصا منووالجزائري ،لألدب عموما ،شعره ونثره ،

،ىل سنكتب عن  وقدراتالرجل و  ىتماماتت ا،وقد تشعب؟عمن سنكتب مما يدعونا لمقول : 

يب ؟ بأم عن عروة الط؟ ،،أم عن عروة المفكر ؟ أم عن عروة المجاىد ؟عروة األديب 

نما س نحو مداخمتنا منحى آخر ،يشمل ىذه القضايا كميا ،وىو ت،والجواب : ال ىذا وال ذاك ،وا 

ات الحية ،التي سنستقييا من وحي حديثنا عن عروة اإلنسان ،لندلف في ذلك ببعض الشياد

اقتناصنا ليا من أفواه بعض من عايشوه ،لتكون وثيقة صادقة ،وشيادة من لو ،أو  صرتنامعا

المعروف في مسيرتو ،ىذه الخالل التي حمقت  حية ،نبرز من خالليا بعض مآثره ،وصنائع  

خالصا ليذه عنان السماء ،رفعة ،وسموا ،وألقا ،وأثمرت حبا بمغت بشخصيتو إلى أن 

من خالل تقديم ىذه ،وتكريمنا ليا ،وىذا الشخصية الفذة ،التي تستحق احتفاءنا بيا 

 الشيادات الحية حولو ،وذلك عمى النحو اآلتي :

إن مما تمّمت بو عيناي ،وأنا طالب في مرحمة الماجستير  قضاؤه لحوائج الناس :أوال  ـــــ 

 تعالى ،يقوم من مكتبو األثير ،ليرافق طالبا ،أن رأيت األستاذ الدكتور : عروة رحمو ا

مبتدئا لمدير أحد المعاىد آنذاك ،ليأتي األستاذ :عروة لسيادة مدير المعيد ،الذي ىو أقل منو 

سنا ،وعمما ،ورتبة ، ممتمسا منو قضاء حاجة ىذا الطالب ،بطريقة توحي بأنو ليس في أعمى 

لصنيع ال يقوم بو إال كبار النفوس من ىرم المسؤولية عمى رأس الجامعة ،ومثل ىذا ا

العظماء من أمثال ىذا الرجل الذي يعد من طينة الكبار  ،إذ تشعر أنو يتمثل حديث النبي 

كربة من  ا عنو ،نفس مؤمن كربة من كرب الدنيا عن من نفس" صمى ا عميو وآلو وسمم 
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 وا في عون العبد ، ما كان العبد في عون أخيو  ... " ........ .يوم القيامة كرب
  .(2) "...من كان في حاجة أخيو كان ا في حاجتو ،وقولو أيضا : "،(1)

كان الشيخ أحمد عروة رجال متواضعا لدرجة كبيرة ،فتراه يتجاذب  تواضعو الجم :ثانيا ـــــ 

بالتحية ،ورأيتو يوما ،وقد لمحت عيناه أطراف الحديث مع العمال ،ويبادر عامالت النظافة 

عامال يحمل أشياء ثقيمة ،فبادره بالتحية ،وتقاسم معو الحمولة ،وأوصميا معو إلى أحد 

المعاىد ،ثم لم يكتف بذلك بل أصدر قرارا بتعزيز المعيد بعمال دعم آخرين ،حتى ال يبذل 

اه باعتباره طبيبا أال يحمل العامل مجيودا فوق طاقتو ،وراح يالطف ذلكم العامل ،ناصحا إي

،وىو يتمتم :سندعم المعيد بعمال جدد  فوق قدراتو ،ثم انصرف إلى مكتبو ،وكمو أسى

 ،سندعم المعيد بعمال جدد . 

إن مما يرويو بعض طالب الجامعة بالعاصمة في سبعينيات  صدقاتو الجارية :ثالثا ــــــ 

برعات فيو قصد بناء مسجد يأوي إليو الطمبة القرن الماضي ،أنيم فتحوا حسابا بنكيا لجمع الت

ألداء الصالة جماعة ،وكان أن لفت انتباىيم دخول مبمغ ثالثة ماليين سنتيم لحساب 

المسجد ،وىو مبمغ ضخم وميول في تمك الحقبة ،التي كان فييا متوسط مرتب إطارات 

قدام الشباب ،ح اولوا البحث الجّدي الدولة ال يتجاوز مائتي ألف سنتيم ،وبفضول الطالب ،وا 

ذا بيم بعد بحث دؤوب يتوصمون  عن ىذا المحسن الكبير ،الذي أسيم بيذا المبمغ العرمرم ،وا 
                                                           

مسمم : الجامع الصحيح ،كتاب : الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب : فضل االجتماع عمى تالوة  (1)
   . 4873رقم :القرآن ،،حديث 

البخاري : الجامع الصحيح ،كتاب : المظالم ،باب : ال يظمم المسمم المسمم وال يسممو ،حديث رقم   (2)
:2310   . 
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إلى أن صاحب ىذا العطاء الجزيل ،ما ىو إال األستاذ الدكتور : أحمد عروة ،الذي عرف 

تَّى تُْنِفُقوا ِممَّا قيمة الصدقة الجارية ،في حياة المسمم ،متمبسا بقولو تعالى: ﴿ ل ْن ت ن اُلوا ا ْلِبرَّ ح 

   (4)﴾ : ﴿ ي ا أ يُّي ا الَِّذين  آم ُنوا أ ْنِفُقوا ِمْن ط يِّب اِت م ا ك س ْبُتمْ -عّز و جل-قولو ب،و   (3)ُتِحبُّون  ﴾ 

 :(5)-رحمو ا تعالى-اإلمام السيوطي  ومتمثال قول  

 إذا مات ابن آدم ليس

 يجري
   عميو من خصال غير عشر 

  عموم بثيا و دعاء نجل
و غرس النخل و الصدقات 

 تجري

 و حفر البئر أو إجراء نير  وراثة مصحف و رباط ثغر

 إليو أو بناء محّل ذكر  و بيت لمغريب بناه يأوي

 فخذىا من أحاديث بحصر  و تعميم لقرآن كريم

إن مما سمعناه في غير ما مرة من سائقو : األخ :إبرىيم  كرمو وحسن ضيافتو :رابعا ــــــ 

شاين ،أنو كان يقول :بأنو عندما ينقمو من قسنطينة إلى العاصمة ،يعزم عميو أال يبيت في 

الفندق ،بل يستضيفو في بيتو العائمي ،ويبالغ في إكرامو ،مقدما لو أشيى األطعمة وأطيبيا 

                                                           
 . 92آل عمران:  (3)
  . 267البقرة:  (4)
 .107-1/106الوقف في الفكر اإلسالمي: محمـد بن عبد العزيز بنعبد ا  (5)
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بنفسو ،عمى تييئة األجواء المريحة لنومو ،وقضاياه ،ومبالغة منو في إكرام ضيفو ،أنو يشرف 

البيولوجية ،بل كان يغضب عندما يذىب سائقو لممبيت عند بعض أقاربو بالعاصمة ،فجزاه 

ا عن صنيعو ىذا خير الجزاء ،وأجزل لو المثوبة والعطاء ،ونرجو أن يقتدي بو مسؤولنا في 

،ومن ىم تحت سمطتيم ،حتى يعم جميع مواطن المسؤولية ،في التعامل مع رعاياىم 

مؤسساتنا الؤئام ،واالحترام ،والتقدير بين جميع مستخدمييا رؤساء ومرؤوسين ،وىنا ال يسعنا 

إال أن نتغنى بيذه األخالق الفاضمة ،والقيم السامية ،واآلداب الرفيعة ،التي كان يطبقيا 

 حياتيا بو يقتدى .الشيخ عروة في حياتو مع مرؤوسو ،لتكون نبراسا يحتذى ،ومنيجا 

م سنة  1989لقد كانت سنة  وضعو حجر األساس لتخصص الحديث وعمومو :خامسا ــــــ 

السعد عمى جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ،إذ قرر يوميا األستاذ الدكتور :أحمد 

طمبة  عروة فتح تخصص الحديث وعمومو بمرحمة الدراسات العميا ،بتجربة أولية قواميا خمسة

،تؤسس بيم النواة األولى ليذا التخصص ،وىم : نصر سممان أستاذ الحديث وعمومو 

بالجامعة نفسيا ،ولخميسي بزاز ،المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية ، وسعاد بيطاط 

،األستاذة المحاضرة ،بجامعة األمير عبد القادر سابقا ،والمتقاعدة حاليا ،ومصطفى بوالقنافذ 

جد باريس ،وفريدة عبد الغفار ،المتقاعدة من وزارة التربية الوطنية ،بيذا ،اإلطار بمس

الخماسي المبارك ،انطمقت عجمة تخصص الحديث في الدراسات العميا ،بمعيد أصول الدين 

يوميا ،لتثمر بعدىا ىذا الكم من الخريجين ،المتميزين في ىذا التخصص ،بشيادة من د ر س  

اذ الدكتور : حميد قوفي ،أو ممن د رَّس  بالخارج ، من أمثال في الخارج ،من أمثال األست

ان بأن األمل معقود ،بل قائم ،عمى أن يعاد :األستاذ الدكتور : بوبكر كافي ،حيث يقرَّ 
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لمدرسة الحديث عزىا انطالقا من جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ،والفضل بعد 

تمثمة في تعجيل فتح الدراسات العميا فيو ،مما أثمر ،والم  الفكرةىذه ا تعالى لصاحب 

أساتذة أكفاء ،وبحوثا جمة ، وخريجين ُكثرا ،بل بمغ صدى ىذا التخصص إلى أقصى 

،وأعمى مراتب الرفعة والسمو بأن صار أبناؤه خبراء ،عند أرقى المؤسسات العممية ،الدولية 

ألجود ،في مجال تخصصيم ىذا  ،ومؤطرين في أعرق جامعات المعمورة ،بل ىم األفضل ،وا

،وال شك أن الفضل في ذلك كمو يعود بعد ا لجيود الشيخ عروة رحمو ا الذي كان ىمو 

 الوحيد ىو ترقية البحث العممي في ربوع تمك الجامعة الفتية آنذاك .   

م الدنيا لم يكن الشيخ عروة ،من أولئك الذين يقيمون لحطا زىده في حطام الدنيا :سادسا ــــــ 

قصير المدى بالخارج ،بل  ل عمى ذلك ،برفضو الحصول عمى التربصوزنا ،فيكفي أن نمثِّ 

كان يقول مقولتو الشييرة : إني أريد أن أخرج من ىذه الجامعة ،ال لي ، وال عمي ،كما كان 

يقول :إن من اإليثار أن نترك ىذه التربصات ،لممسجمين في مرحمتي الماجستير ،والدكتوراه 

يمتقوا العمماء ،في ميدان تخصصاتيم ،وليجمبوا الكتب التي تساعدىم في إنجاز بحوثيم ،ال ،ل

كما أنو كان ال سيما في نظره  أن الجامعة كانت في أمس الحاجة إلى خدماتيم العممية ،

،بل جاءه الموظف  النقود ه،رغم إنجازه ليا ،وأحقيتو بيذ يأخذ مصاريف التكاليف بميمة

عيا عمى فقراء عمال الجامعة، زيو تل سألو ىل من صيغة قانونية مفضيةلإلمضاء عمييا ،ف

فمن يمكنو أن يصنع ما صنع األستاذ عروة كما أخبرني بذلك األخ : رشيد بن أعراب ، 

،وذلك بجعمو من اإليثار منيجا ،ومن المصمحة العامة شعارا ،ومن البعد عن حظوظ النفس 
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را ،فاستحق بذلك ذكرا حميدا ومجدا تميدا، وثناء حسنا في حياتو ،وبعد التحاقو بالرفيق دثا

 األعمى ،فرحمو ا في الخالدين .

إن المتردد عمى الشيخ عروة رحمو ا تعالى ،اليراه إال ذاكرا ربو  عبادتو :سابعا ـــــ 

سات العميا ،أنو كان يكثر من ،مستغفرا إياه ،ومما كان يمفت انتباىنا ونحن طمبة في الدرا

ترطيب لسانو بسيد االستغفار ،فكان يكثر من ترديد دعاء النبي صمى ا عميو وآلو وسمم : 

الميم أنت ربي ال إلو إال أنت خمقتني وأنا عبدك وأنا عمى عيدك ووعدك ما استطعت أعوذ  "

فإنو ال يغفر الذنوب لك بذنبي فاغفر لي  وأبوء لك بنعمتك عمي أبوء بك من شر ما صنعت

 بو من النيار موقًنا من قالو،أن سيد االستغفار ىذا  ومعموم كما ورد في السنة .(6)" إال أنت

 بو وىو موقن، من الميل من قالو،و فيو من أىل الجنة ،فمات من يومو قبل أن يمسي  ،

   رواه البخاري. "  الجنة فمات قبل أن يصبح فيو من أىل

،أنو عند السفر بالسيارة من قسنطينة ،إلى العاصمة  :األخ : إبراىيم شاينكما يروي سائقو 
إن لسانو كان عفِّا  إذحا ،ومحمدال ،ال تراه يذكر أحدا بسوء ،،يقضي جّل وقتو ذاكرا ،مسبِّ 

،الذي ورد فيو قولو لمعاذ بن  ر مرافقيو بحديث النبي صمى ا عميو وسممغالبا ما يذكِّ  ،بل
م ى ُوُجوِىِيْم ،ث ِكم ْتك  ُأمُّك  ي ا ُمع اُذ »  نو :جبل رضي ا ع أ ْو ،و ى ْل ي ُكبُّ النَّاس  ِفى النَّاِر ع 

م ى م ن اِخِرِىْم  اِئُد أ ْلِسن ِتِيْم  ِإالَّ ،ع    . (7)«ح ص 

                                                           
 . 5947البخاري : الجامع الصحيح ،كتاب : الدعوات ،باب : أفضل االستغفار ،حديث رقم :  (6)
(7)   

القاري : مرقاة الفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،الفصل الثاني ،كتاب :الكبائر ، باب :الكبائر وعالمات النفاق ،حديث رقم :  .

؛  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ عقبه : َقاَل و 2616   :اجلامع ،حديث رقم : ، والرتمذي 231/  5 : املسند ، أمحد.و 92
 :الكبري : املعجم،والطرباين 3973ه : السنن ، حديث رقم :  ماج وابن،11314 ،حديث رقم : والنسائي يف الكربى

   .الذهيب، وصححه على شرطيهما ، ووافقه  413ــــــ 412/  2 املستدرك ، واحلاكم :  ،130/  20،
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ومما يدل عمى ذلك ما أمدني بو األخ رشيد بن أعراب ،إذ  امتالكو ناصية المغات :ثامنا ــــــ 
ن فييا أخبرني بأنو قدم وفد من رجال الدين من إيطاليا ،فألقى الشيخ عروة عمييم كممة ،بيَّ 

أن مصدر الشرائع من عند ا تعالى ،وأن الدين عند ا اإلسالم ،وأن كل ما جاء بو 
قام المترجم ليترجم ما قالو الشيخ عروة ،كأنو أراد أن األنبياء قد خرج من مشكاة واحدة ،ولما 

يخفي ىذه الحقائق ،فقام الشيخ عروة ،قائال لو ،ليس ىكذا تترجم ىذه الفكرة ،وبينيا ليم بمغة 
 الدين ينبيرون من قدرتو عمى ذلك .إيطالية رفيعة ،جعمت رجال 

إلى الجامعة ،وكانت  وفي واقعة أخرى ،لما وردت رسالة من أحد سفراء الدول األوربية
تستوجب الرد عمييا ،فطمب من األمانة العامة يوميا لمجامعة أن ترد عمييا ،ولكنو لما قرأ 

الرسالة ،قال :إن المغة التي كتبت بيا ىي لغة إدارية بحتة ،ثم أخذ القمم ،وكتب رسالة بمغة 
الفرنسية ،وحّسو الشديد ،وتمكنو العميق من ناصية المغة  ظمعوفرنسية راقية تنبيء عن ت

 الرفيع في مخاطبة ممثمي الدول .

 في آن واحد عممية،و في رحمة سياحية كان لقد معرفتو الدقيقة بجبال الجزائر :تاسعا ـــــ 
مرافقو األخ  كان مدعوا إللقاء محاضرة بمدينة بوقاعة ،والية سطيف ،وكان كما يروي حيث،

لجبال جبال ،جبال ،وقد يسأل سائل ،من يسمي المناطق منطقة ،منطقة ،وا رشيد بن أعراب
أين لو ىذا ؟ والجواب  عن ذلكم ،يتمثل في أن ىذه المعرفة العميقة بمناطق ،وجبال ىذا 

الوطن الحبيب ،مردىا إلى أيام الثورة ،حيث كان الشيخ عروة يجاىد االستدمار الفرنسي مع 
 عميو ،حيث كانت ليم تمك ثمة من إخوانو ،من أولئك الرجال ،الذين صدقوا ما عاىدوا ا

 الجبال مالذا آمنا ،ومحضنا دافئا ،ومكان عز لتحرير وطن جريح .

لقد أخبرني األخ رشيد بن  :عدم انقطاعو عن التدريس رغم مشاغل اإلدارة عاشرا ـــــ 
أعراب أن الشيخ :أحمد عروة رحمو ا تعالى ،رغم مشاغمو الكثيرة ،وارتباطاتو المتعددة 
،وعالقاتو األخطبوطية ،ورئاستو لجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ،إال أنو لم 

صصو ،وكان ينقطع عن التدريس ،فكانت لو محاضرة أسبوعية لطمبة الطب في ميدان تخ
 دائما يردد : أسأل ا أن أموت معمما .
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يكن الشيخ عروة يستنكف لم مشاركة بسطاء الناس أفراحيم وأتراحيم : حادي عشر ـــــ  
عن تمبية دعوة من يدعوه من بسطاء عمال الجامعة ألفراحيم ،فكان يشاركيم مناسباتيم 

يفكر مجرد التفكير في عدم  ،ويحضر معيم ،كأنو واحد منيم ،ولم يحجزه منصبو في أن
تمبية دعواتيم ،أو أن يخطر ببالو ،أنو من طبقة غير طبقتيم ،بل كان بسيطا إلى حد عدم 
تمييزك لو ،وىو بين ظيرانييم ،ىذا بالنسبة ألفراحيم ،أما بالنسبة ألتراحيم وأحزانيم ،فكان 

لعائمية ،مواسيا ردد عمى مساكنيم اتليم نعم المواسي ،إذ كان يحضر جنائز ذوييم ،وي
أخالق ،وما ،ومعزيا ،وىذه دون شك من شيم الكبار ،وأخالق العظماء ،فما أروعيا من 

 أجمميا من  فضائل ،وما أحسنيا من شيم .

ال أعتقد البتة أنك تجد أحدا ممن عمل مع الشيخ عروة يذكره حب الناس لو :ثاني عشر ــــ 
،وسيرتو الفواحة ،ومحامده التي ال تضاىى بسوء ،بل الجميع تميج ألسنتيم بذكره العطر 

،فيو معشوق الجماىير بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ،بل حتى خارجيا ،وألدل 
عمى ذلك كما أخبرني أحد مقربيو األخ : رشيد بن أعراب ،أن الشيخ : السعيد شيبان ،الذي 

ب من بروتوكول حراستو أن يذىب كان يوميا وزيرا لمشؤون الدينية ،لما زار الجامعة ،طم
،ولم يكتف األستاذ شيبان  و وصديقو األستاذ الدكتور : عروةبِّ لحال سبيمو ،وأن يتركوه مع حِ 

في شاليات جامعة األمير عبد القادر لمعموم  عندهبمرافقتو طيمة اليوم ،بل أصّر عمى المبيت 
شيخ شيبان ،كان يقول : ىذه اإلسالمية ،وقد شكل ىذا األمر لحرسو حرجا كبيرا ،ولكن ال

فرصة اقتنصتيا ،وال يمكن تضييعيا ،وكأن الشيخ :شيبان ينظر بنور ا ،إذ لم تمتد حياة 
مين ،وأمد في عمر الشيخ : شيبان بَّ الشيخ عروة بعدىا إال لفترة قصيرة ،فرحمو ا في المتق  

 الجزائريين ،أن يشبع من صديقو .لغة ،الذي أراد عمى 

لقد كان الشيخ :أحمد عروة حسن الظن ثقتو التامة بالمحيطين بو : ـــــ ثالث عشر 
أشرك  حيثرك بعضيم في أدق خصوصياتو ،شْ بالمحيطين بو ،وألدل عن ذلك من أنو كان يُ 

م  1955أوت  20معو األخ : رشيد بن أعراب في سحب جزء من مصاريفو من بريد حي 
دون أن يفكر يوما أن إشراك رجل غريب ، دج أسبوعيا 5000بقسنطينة ،فكان يسحب لو : 
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معو في سحب أموالو قد يترتب عنو ما ال تحمد عقباه ،ولكن الرجل كان حسن الظن 
باآلخرين ،وكان اآلخرون في أعمى درجات األمانة والثقة ،وىذا ال يحدث إال مع أمثال 

  طبقة . الشيخ عروة ،واألخ الفاضل : رشيد بن أعراب ،مما يجعمنا نقول : وافق شن

لقد رفض الطمبة الدراسة عند أحد أساتذة القانون  : حرصو عمى المال العامرابع عشر ــــ 
،والذي  ،والذي أعرضنا عن ذكر اسمو ،مراعاة لممشاعر ،وتطبيقا لواجب التحفظ المصريين

إلى غاية نياية السنة ،وكان اإلضراب في بدايتيا ،وعز عمى الشيخ عروة أن  كان متعاقدا
يتقاضى ىذا األستاذ راتبو بالعممة الصعبة من أموال الشعب ،ومن خزينتو العمومية ،وىو 

خمو من العمل ،فأمر رحمو ا تعالى بوضعو تحت تصرف جامعة التكوين المتواصل ،وقال 
 صوعني قممي ،ليمضي مرتبا مقتطعا من أقوات الجزائريين لشخمقولتو الشييرة ،أنا ال يطا

اعات تدريسو لجامعة التكوين المتواصل ،وبقي أمر ذلك عاطل عن العمل ،وبالفعل حولت س
األستاذ عمى تمك الحال لحين انتياء عقده ،فما أحرصك ياشيخ ياعروة عمى أموال الجزائريين 

 ،وما أبرك ببمدك ،وبخزينتو العمومية .

لقد كانت القضية الفمسطينية تشغل بال : تفاعمو مع القضية الفمسطينيةامس عشر : خ

يطارده طيف تحريرىا في صمواتو وخمواتو ،ويقض مضجعو ،وييتف  الشيخ : عروة ،فكان

 :(8)والتي منيا قولو  حوليا، بذلك في أشعاره

 فمسطين ميد العز أم قبر عزنا       

 تباعد عنيا أم تدانى ليا العتق                              

                                                           
الدكتور : أحمد عروة رحمو ا المجاىد الحكيم والمفكر األديب  أحمد عروة ،قصيدة : فمسطين ،راجع : ( 8)
م ،إصدار جامعة األمير عبد القادر  2015ه /  1436،كتاب تخرج الدفعة الثامنة والعشرين  263،

  . لمعموم اإلسالمية
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 فمسطين صرح لمحضارة منبر    

 فصيح لسان باليداية ينطق                               

 فمسطين في أرض الرساالت مسجد  

 مناراتو في قبة القدس تشرق                                

 فيا أسفا آمالنا ذىبت سدى    

 نراود أشباحا تموح وتخفق                                    

 ونخشى عدوا كان باألمس الجئا 

 لدينا فصرنا الجئين نطوق                               

 نرى في سوانا من يدبر أمرنا      

 فيستنزف األموال منا ويسرق                              

 ونستنجد األعداء ضد شعوبنا  

 ونطرق باب الخصم والباب مغمق                             

 فمنا فقير في السؤال معاشو  

 ومنا غني في الرفاىة ميرق                              
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ن قطعت منا الجذور وأعدمت  وا 

 فكيف يعيش الغصن أو كيف يورق                              

 أنستورد النور الضئيل سخافة 

 وأنوارنا من شمسنا تتدفق                                  

 ولكن َّ منَّا صامدون قموبيم    

 تفيض وفاء لمعيود وتصدق                                      

 سل الحي واألرياف والحقل والكدى 

 فما األرض إال باألمانة تنطق                                    

 الغضبان والطفل والحصىسل الشارع 

 وزغردة الثكمى وأعالم تخفق                                    

 وما المجد إال ما يصون رسالة  

       ليا المجد أضحى خادما يتعشق                                  

يمكن القول بأن الشيخ عروة رحمو ا تعالى ىو كتمة من القيم وفي خاتمة المطاف :

السامية ،واآلداب العالية ،واألخالق الفاضمة ،مما يجعمنا نجزم أنو دوحة القدوة ،وخيمة 

االىتداء ،ومحط التقوى ،فيو قد تمبس بعروق اإلخالص ،وورق الصبر ، وعصير التواضع 
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مصفيا عميو نار الحزن ، موقداعميو ماء الخشية ، ابِّ اص كل ذلك في إناء التقوى ،  ساكبا،

من كأس االستغفار ،مع  ُمشربا إياهبكف الصدق ،  متناوال لو بمصفاة المراقبة ، إياه

فيو بذلك يعد مجمع المحامد في زمانو تمضمضو بالورع ،ونأيو بنفسو عن الحرص والطمع ،

ا قدم لدينو ،ووطنو ،وأمتو خير الجزاء ،وقطب الرحى ،وأس البناء في ميدانو ، فجزاه ا عم

،وأجزل لو المثوبة والعطاء ،سائال ا تعالى لممتقاكم النجاح والسداد ،ولمقائمين عميو التوفيق 

والنعمة ،والرشاد ،وما ذلك عمى ا بعزيز ،وصمى ا وسمم وبارك عمى الرحمة الميداة 

    خر دعوانا أن الحمد  رب العالمين .المسداة ،سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين ،وآ


