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الشيخ محمد سليمان األشقر  -رحمه هللا

أ .د .عمر سليمان األشقر

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
َّ
فإن املوت هناية كل حيٍّ ،واألحياء مجيعاً مصريهم إىل هللا تبارك وتعاىل ،ال يتخلف منهم أحد ،وكنت أعلم أنين يوماً
سأفارق أخي وشيخي حممد سليمان األشقر ،ولكنين مل أكن أتصور أن ذلك سيكون سريعاً؛ فقبل أن تبلغين وفاته
بساعات كنت أجلس إىل جوار سريره أحتدث إليه يف مشفى اجلامعة األردنية ..كان حاضر العقل ،واعياً لكل ما يدور
حوله ،وقد سألته عن بعض املسائل العلمية أستطلع فيها رأيه ،فأجاب إجابة حاضرة بيِّنة ،وأخذان احلديث بعيداً ،حدثين
عن رحلته من فلسطني إىل مكة يف عام  1949م ،وحدثين عن حياته يف اململكة العربية السعودية ،فمن مكة إىل الرايض
إىل بريدة ،مث عمله يف التجارة ،مث التحاقه بكلية الشريعة ،مث عُِّني قبل إهنائها مدرساً يف معهد شقراء ،مث رئيساً له ،وبعد أن
أمت دراسته يف كلية الشريعة يف الرايض ُعِّني مدرساً يف كلية الشريعة ،ليكون أول خرجييها عامالً هبا.
درست على أخي الشيخ حممد يف مادة آايت األحكام ،وحدثين عن العلماء الذين درس عليهم ،كالشيخ
ويف كلية الشريعة
ُ
حممد األمني الشنقي طي ،والشيخ عبد الرمحن اإلفريقي ،والشيخ عبد الرزاق عفيفي -رمحهم هللا تعاىل -وحدثين حبرارة عن
شيخه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز -رمحه هللا تعاىل -وكيف درس عليه يف كلية الشريعة الفقهَ ،وكيف

الزمه يف الدراسة يف املسجد بعد الفجر ،يقرأ عليه كتاب (املغين) مدة سنتني ،وقطع فيه معه شوطاً كبرياً ،وتطرقنا إىل
حجها وغري ذلك.
حجاته اليت َّ
َّ
وتطرق احلديث إىل موضوعات شىت ،وقد توقف عن احلديث عندما جاء موظف املستشفى يقول يل أبن مكثي طال أكثر
مما يسمح به ،فودعته وكلي أمل أن أعود إليه غداً يف وقت ِّ
مبكر ،خرجت من عنده وأان آمل أن أيمر طبيبه إبخراجه يف
ُ
اليوم التايل ،ولكنين فوجئت يف اليوم التايل بتلفون يعزيين أبخي الذي فارق احلياة منذ دقائق؛ فقد وافته املنية بعد الساعة
الثانية عشرة ظهراً بقليل ،وهزين النبأ؛ فلم أكن مهيأً له ،وكنت أنتظر ساعات للعودة إىل زايرته ،ومل يكن خيطر ببايل أن
ذلك اللقاء هو آخر لقاء جيمعين به ،ومل أملك إال أن أقول :ال حول وال قوة إال ابهلل ،إان هلل وإان إليه راجعون.
رمحك هللا اي أاب عبد هللا ،مضيت إىل هللا ،وحنن إىل ما صرت إليه صائرون ،لقد غادرت هذه الدار كما غادرها الصاحلون،
رمحك هللا ،فقد كنت –كما أعلم وهللا أعلم مين به -هنمك يف العلم و التقى والصالح ،ولقد علمتك حريصاً على حتري
صوالً لألرحام ،متحرايً لنفع
احلق ،وتبني الصواب ،وتعليم العلم ،ومل تكن هتتم ابلدنيا كثرياً ،وكنت راعياً حلق الوالدينَ ،و ُ
العباد..
علي يوماً ،وال
لقد صحبت أخي كثرياً ،وسكنت معه يف دار واحدة ،وصحبته لزايرة العلماء؛ فوهللا ال أذكر أنه غضب َّ
غلو يف فرتة الشباب ،مل
لدي ٌّ
آذاين بكلمة ،وكان يسع جهلي بعلمه وحلمه ،ويعظين ابليت هي أحسن ،وعندما أصبح َّ
أجده يغضب ،وإمنا هي الكلمة احلانية املصحوبة ابلدليل والربهان.
أحببت االنتقال إىل مدينة شقراء عندما كان مديراً ملعهدها حمبة يف صحبته ،فرحب يب يف منزله ،ولكنه مل يغضب ،ومل يثر
عندما ضاقت يب شقراء ،ومل تسع حركيت؛ فابن الرايض أىن له أن يستطيع العيش يف قرية صغرية كشقراء يف تلك األايم،
وأرسل معي خطاابً إىل مدير املعهد يف الرايض ليقبل رجوعي إىل ذلك املعهد الذي مل يطل غيايب عنه إال مدة شهور.
رمحك هللا اي أاب عبد هللا؛ فقد كان له فضل كبري يف إصالح والديه وإخوانه وأخواته ،وال أعلم -حىت اليوم -أنه جرت له
مشكلة مع والديه ،وال مع إخوته أو أخواته وأقاربه.

وعندما صار إىل السعودية ،وحصل لنفسه بعض املال علمت –عرضاً -أنه مل ِّ
يكتف إبمداد والديه لينفقوا على أنفسهم و
على إخوانه ،بل علمت من بعض األقارب أنه وصلهم منه خري يف حال حاجتهم إليه.
كنت أزوره يف مرضه بني احلني واحلني ،ومع أن املرض أعجزه وأقعده إال أنك إذا زرته لقيته يقابلك ببشاشة وجه،
وابتسامة عريضة ،ومع ذلك كله كلمات طيبة تفيض ابملودة واحملبة.
وخرجنا من الكويت ،واستقر بنا املقام يف عمان ،وحاول أن يعمل يف إحدى كليات الشريعة ،ولكنه بعد أن أُسند إليه
التدريس يف بعض املواد ،وجد أنه ال يستطيع أن يعطي املواد حقها ابلسرعة الكافية؛ لقد أصبح التأليف والكتابة أحب
إليه من التدريس اجلامعي مبا فيه من لقاءات واجتماعات ،وتصحيح لألوراق؛ فأعرض عن العمل يف هذا اجملال.
واستمر يعمل يف جمال التأليف ،والتدريس على طريقة الشيوخ ،خاصة يف علم أصول الفقه ،وكان كل ِّهه أن يفقه طالبه
فيما يدرس هلم ،بعيداً عن االمتحاانت املنهجية ،اليت تقتضي التصويب والتصحيح على املنهج اجلامعي.
لقد كانت صحة أخي حممد عرب سنوات عمره طيبة جيدة ،ومل يكن يعاين من أمراض مزمنة ،حىت أصابه عوار يف رأسه،
وقد انتهت البحوث اليت أُجريت له عن وجود تدرانت يف دماغه ،وانتهت إبجراء عملية استمرت عشر ساعات
استُؤصلت من دماغه عدة تدرانت ،ومل تؤثر هذه العملية على قواه العقلية ،وال على علمه ،ولكنها أثرت على اجلانب
األيسر من جسده ،وكان ميشي بشيء من الصعوبة ،ولكنه وقع أكثر من مرة ،وقد أعجزه وقوعه وانكسار إحدى رجليه
عن القدرة على السري ،وما زال املرض يعمل عمله فيه حىت أفقده القدرة على النهوض.
فَ َقد قدرته على السري ،وضعف نظره يف إحدى عينيه ،ولكن بقي نظره صاحلاً للرؤية واملطالعة والكتابة ،وبقيت يده اليمىن
تعمل جيداً.
لقد كان صابراً حمتسباً يف مرضه ،وقد زرته يف مرضه األخري ،فوجدته يدعو ويستغيث ابهلل ويناديه ،ووجدته يكثر التأوه،
ووجدت حفيده الذي درس عليه يف دراساته العليا حياول أن مينعه من التأوه ،فقال له :إن هذا التأوه خيفف األمل الذي
يشعر به ،فقلت حلفيده :لقد كان خليل الرمحن نيب هللا إبراهيم أواهاً حليماً (إن إبراهيم ألواه حليم) .فلما مسعين أتلو اآلية

استنار وجهه ،وقال حلفيده :هذا نيب هللا إبراهيم -عليه السالم -كان أواهاً!!
وجه إليه عرب اهلاتف ،وبقيت
أقعد املرض جسده ،لكن مل يتوقف علمه وال عطاؤه ،فبقي يفيت وجييب عن األسئلة اليت تُ َّ
صلته ابلكتاب ،يقرأ ما يصل إليه من كتب ،ويف زايرة قريبة له منذ شهر أو شهر ونصف رأيته فرحاً متهلالً ،فقد ذهب إليه
أحد أبنائي بكتاب صدر يل قريباً أوردت فيه صفحات من حيايت ،فوجدته قد قرأه قراءة كاملة ،وعدَّد يل بعض ما أعجبه
علي يف الكتاب إال قضية واحدة ،وعدته ابلنظر فيها عندما أعيد النظر يف الكتاب.
يف الكتاب ،ومل يورد َّ
ومل يتوقف عند حدود قراءة بعض الكتب ،بل جاوزه إىل التأليف يف مرضه ،فكتب عدة كتب ،وكان أحد أحفاده من
إحدى بناته يدرس يف الدراسات العليا يف املاجستري والدكتوراه ،فكان يطيل اجللوس معه ،ويشاوره فيما يكتب ،وفيما
خيطط له ،ومل يُ َّ
توف حىت أمتَّ حفيده رسالة الدكتوراه ،وكانت رسالة موفقة حظيت مبناقشة علمية مسددة.
لقد صحبت أخي وشيخي حممداً يف دراسته العلمية يف الدراسات العليا ،فسار فيها بسرعة فائقة ،وأتخرت عنه سنوات؛
لقد كان جاداً فيما أيخذ نفسه به ،وقد حظيت رسالة الدكتوراه يف أفعال الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ابحرتام جلنة
املناقشة ،وأصبحت هذه الرسالة إحدى املراجع العلمية يف أهبا.
وعندما افتتحت املوسوعة الفقهية الكويتية أبواهبا التحق هبا ،وأصبح خبرياً من خربائها ،وكانت فكرة املوسوعة واضحة يف
ذهنه ،فقدم مثاراً طيبة من إنتاجه ،وقد كان سعيداً يف عمله الذي يقوم به ،وكان موضع احرتام وتقدير من قبل العاملني يف
وزارة األوقاف.
وهدي إىل أتليف تفسري خمتصر للقرآن الكرمي ،اختصره من كتاب (فتح القدير) للشوكاين ،وعندما أوشك على االنتهاء
ُ
منه ،كانت وزارة األوقاف الكويتية تبحث عن مثل هذا التفسري ،فلما أعلمهم بتفسريه الذي أوشك على االكتمال
سارعوا إىل طبعه مبجرد إكماله له ،وقد قُدر هلذا التفسري القبول؛ فانتشر يف بقاع األرض ،وأقبل عليه الناس إقباالً عظيماً،
وهو املسمى ب "زبدة التفسري".
مل يُقدر يل أن أكون إىل جنبه وهو يغادر احلياة ،ولكنين علمت ممن نقل يل كيف فارق احلياة ،قال من كان إىل جانبه :لقد

مسعته يقرأ الفاحتة ثالث مرات ،ورأيته يسبح ويستغفر ،مث أسلم الروح.
رمحة هللا عليك اي أاب عبد هللا ،ولقد –وهللا -كتبت هذه الصفحات على عجل ،بعد أن طُلب مين أن أكتب هذه الكلمة،
فكتبتها على البديهة ،من غري حتضري وال ختطيط ..لقد اتصل يب كثري من العلماء والفضالء بعد إعالن وفاته معزين
ومثنني ،وهكذا العلم رحم بني أهله .لقد رحل قبله كثري من شيوخه وأقرانه ،ذهبوا إىل هللا –تبارك وتعاىل -وها هو يلحق
هبم على إثرهم ،وأسأل هللا له وهلم الرمحة واملغفرة ،وأسأل هللا أن يلحقنا هبم غري فاتنني وال مفتونني وال مضيعني ،وجزى
هللا كل من أحسن إلينا ابالتصال و التعزية ،أو الدعاء له ابملغفرة والرمحة؛ فالذي خرج من الدنيا إمنا ينفعه من إخوانه
دعاؤهم واستغفارهم له وصالهتم عليه ،وهللا هو الذي يكافئ احملسنني ،وجيزل هلم األجر والثواب.
أسأل هللا أن يرمحه رمحة واسعة ،وأن يتقبله بقبول حسن ،وأن يغفر له ذنبه ،وأن يغسله ابملاء والثلج والربد ،وأن ِّ
يطهره من
ذنوبه وخطاايه ،وأن يلحقنا به غري فاتنني وال مفتونني ،وال مضيعني.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،وسالم على املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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