الشيخ محمد هاشم المجذوب

ترجمة الشيخ محمد صالح العقاد

ا
العّلمة الشيخ
ترجمة
محمد صالح العقاد رحمه اهلل
بقلم العالمة الشيخ حممد هاشم اجملذوب
اسمه ووالدته ونشأته:
العّلمة الفقيه األصويل احلافظ القارئ الشيخ حممد صاحل بن أمحد بن عبد القادر العقاد،
هو ا
ولد رمحه اهلل يف دمشق سنة  3131هـ املوافق سنة  3981م .فنشأ يف جو من الصّلح والعبادة،
عُ ِرفَت هبا أسرته مجيعاً ،فكان جده التاجر احلاج عبد القادر ابراً تقيااً ،مل ي ادخر يف طرق اخلري وسعاً
وُيكى عن أعماله اخلريية الشيء الكثري .وكانت جدته من أشد أهله ورعاً وتقى،
إال وقد طََرقَهُُ ،
شب ابنها والد الشيخ على هذا املسلك الطيب الكرمي .يف مثل هذا اجلو
تقوم الليل متضرعة ،مث ا
الذي تعبق فيه رائحة اإلميان ،ويتضوع منه عبري الفّلح والصّلح ،نشأ شيخنا الشيخ حممد صاحل
جتمعت فيه هذه العوامل الوراثية اليت رأيناها يف ج اده
العقاد ،ويف هذه الرتبة املباركة تفتاح قلبه ،ولقد ا
يشب على هذا النهج الكرمي ،فينشأ على التديان واإلميان ،فسليل
وج ادته وأبيه ،فّل غرو إن رأيناه ُّ
الكرمي كرمي.
س فيها حىت
دخل الشيخ رمحه اهلل املدرسة اجلقمية اجملاورة للجامع األموي من الشمالَ ،
ود َر َ
الصف اخلامس وقد أصبح عمره عشر سنوات ،وقد كان طالباً ُم اداً ذكيااً استطاع أن ُيفظ كتاب
اهلل ،وألفية ابن مالك يف النحو ،وهناية التدريب يف نظم غاية التقريب يف الفقه الشافعي للعمريطي.
ويبدو أن الفقه لقي هوى يف نفسه فتعلاق قلبه به حىت عزف عن املدرسة وانصرف إىل قراءة الفقه.
شجعه عليه ،ومضى به إىل مريب اجليل الشيخ عيد السفرجّلين،
وملاا علم والده ذلك منه ا
فكانت على يديه بداية التلمذة ،إذ أنزله الشيخ السفرجّلين من نفسه منزلة حسنة ورعاه رعاية الوالد
الشفيق ،مث واظب بعد ذلك على حضور دروس احمل ادث األكرب الشيخ بدر الدين احلسين رمحه اهلل،
فسمع منه احلديث ،وقرأ عليه كشاف الزخمشري ،مث اتصل بالقاضي األول وأم ن الفتوى يف دمشق
الشيخ عبد احملسن األسطواين فقرأ عليه كتاب القسطّلين شرح البخاري.
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العّلمة الكبري والشيخ الصاحل الورع عبد الوهاب
على أن تلمذته احلقيقية كانت على يدي ا
الشركة ،فقد قرأ عليه الفقه بغزارة إذ وجد فيه مرامه ورغبته ،وواظب على حضور دروسه ،ودأب ينهل
التحري عن املسائل العلمية ،حىت
من مع ن علمه فتأثر بطريقة شيخه يف البحث الدقيق والتثبت و ا
استوت له شخصية ناضجة واضحة املعامل ،وأصبحت له يف قلب شيخه مكانة خاصة ،فهو موضع
يوجه له كثرياً من الفتاوى اليت ترد إليه.
ثقته واألثري عنده ،حىت إنه كان ا
على أن شيخنا العقاد مل يكن منقطعاً للعلم وحده ،ومل يكن يتخذ منه مصدراً للرزق ،بل كان
قبل كان ج اده احلاج عبد القادر ميارس مهنة التجارة فّل
العمل احلر الشريف سبيله إىل ذلك ،فمن ُ
عجب إن ورث الشيخ هذه املهنة عن جده فيما ورث عنه من ِخ ٍ
ّلل وصفات.

مناقبه وأخّلقه:
بكد ميينه ،وإنه حلريص ما استطاع أن تكون
رأينا الشيخ رمحه اهلل عاملاً عامّلً يكسب لقمته ِّ
لقمة صافية ورزقاً حّلالً طيباً ال تشوبه شائبة من ش ن أو شك ،على أن الشيخ الورع احلريص على
نقاء ما يأتيه مل يلبث أن ترك هذه املهنة لِ َما بدأ ُيوطها من معامّلت ربا ،وأساليب تبعث على
الريب فاكتفى مبا كان لديه .وأما ما كان يأتيه من راتب األوقاف فإنه مل يكن ينفق منه شيئاً يف
لريده من حيث أتى.
حوائجه بل كان يدعه جانباً ا

مرة
وزهد الشيخ يف املناصب الدنيوية والوظائف الرمسية ،فقد عُ ِر َ
ض عليه إفتاء الشافعية أكثر من ا
ولكنه أىب ذلك وعزف عنه وآثر أن يبقى بعيداً عن هذه املظاهر اخلادعة ،على أن ذلك مل مينع
الشيخ من أن يقوم بدوره يف هذا امليدان ،فما أكثر الفتاوى اليت كانت ترد إليه ،فيجيب عليها بصدر
رحب ويب ن حكم الشريعة فيها ،كما أن ذلك مل يقعد به عن أداء واجبه يف األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،فله يف ذلك الباع الطويل ،وهو العامل الذي ال يتملاق ألحد.
وقد اختذ شيخنا من الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم القدوة واملثال ،فسار على ِ
هديه واقتدى
به سلوكاً وعمّلً ومظهراً ،فابتعد عن املظاهر الدنيوية وآثر اآلخرة على العاجلة ،فكان عفيف النفس
عمن آذاه وُياول أن يلتمس له عذراً.
عفواً كرمياً ،يصفح ا
حليماً ا
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وكان رمحه اهلل فيااض اليد مبسوط الكف جواداً ُيب اخلري ويتص ادق على الفقراء واملساك ن بعد
أن ُُي ِسن اختيارهم ويتأ اكد من حاجتهم .وهو طيب النفس َح َس َن اخلُلُق ال يسمح ألحد أن يغتاب
أحداً حىت ولو كان من أل اد األعداء ،وهو إىل ذلك منبسط الوجه منطلق األسارير ليس فيه جفاء
وحبِّ ِهم وإكبارهم ،فكانت له يف قلوهبم مكانة
بالطبع أو خشونة املعشر ،مما جعله موضع ثقة الناس ُ
خاصة حىت إنه كان املرجع املفضل يستشريونه يف شؤوهنم وأحواهلم ويكلون إليه الكثري من مشاكلهم
وحل مشكّلهتم.
لثقتهم يف فضله وعلمه ،فّل يبخل عليهم وال ي ادخر وسعاً يف قضاء حوائجهم ا
مكانته العلمية:
رأينا الشيخ رمحه اهلل ينصرف إىل العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره ،حىت إنه رغب عن املدرسة
لعل من
وتعلاق قلبه بالفقه والعلوم الشرعية ،فاتصل بكبار علماء عصره وتتلمذ عليهم وأخذ عنهم .و ا
العّلمة الفقيه الشيخ عبد
أكثر العلماء الذين تأثر هبم الشيخ وتركوا أثراً واضحاً يف تكوينه العلمي ا
العّلمة الشيخ عبد احملسن األسطواين،
الوهاب الشركة ،والفرضي الكبري الشيخ مصطفى القباين ،و ا
واحملدث األكرب الشيخ بدر الدين احلسين.
احتل الشيخ رمحه اهلل مكانة علمية مرموقة ب ن رجال عصره وعلمائهم ،فتخصص يف الفقه
وقد ا
عرف بالشافعي الصغري وهو بذلك صنو
الشافعي ا
وتفرغ ملسائله حىت غدا املرجع األول فيه ،وأصبح يُ َ
الشيخ عبد الوهاب احلافظ (دبس وزيت) الذي كان وجه الفقه احلنفي ،فكان لألول مدرسة سار
على هنجها طّلبه يف الفقه الشافعي ،كما أن للشيخ عبد الوهاب دبس وزيت مدرسته يف الفقه
احلنفي يف هذا العصر.
عن بالتأليف ألنه رأى أن العلماء املتق ادم ن قد كفونا مؤونة
على أن شيخنا العقاد رمحه اهلل مل يُ َ
ذلك ،وهم مل يرتكوا للمتأخرين ما يقولون فاستنفذوا مسائل هذا العلم وعملوا فيه حبثاً ودراسةً ،غري
أنه مجع كتاباً يف العبادات يتناسب مع مستوى مريديه من طّلب املدارس وغريهم .أما تّلمذته من
املشايخ فقد كان يُقرئهم ويقرر هلم الكتب الواسعة اليت مل نعهد أحداً من أهل العلم يف زماننا اشتغل
هبا كشرح البهجة ومغين احملتاج وشرح املنهج وغري ذلك.
وليس هنالك من كتاب طالعه الشيخ أو أقرأه إال علاق عليه بالعبارات التامة والتحقيقات القيامة.
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وكان يومه سلسلة متصلة من حركة ال تفرت ،فهو كما رأيناه تاجر ميارس أعماله ،حىت إذا
انصرف عن ذلك أخذ ميارس دور العامل الفقيه ،فتتصل دروسه العلمية ومالسه الدينية ،وينصرف إىل
ؤم املسلم ن يف صلواهتم وليقرر
الفتاوى اليت وردت إليه ليُجيب عليها مث إىل مسجد الشيخ األكرب ليَ َّ
دروسه املعتادة.
هذا قبل أن يعتزل التجارة ،أما وقد عزف عنها وعن شوائبها فإن عمله أصبح للعلم والقرآن
والفتاوى الشرعيةُ ،يرص احلرص الشديد على احملافظة على أوقاته فيقضيها بالعبادة والعلم وقراءة
القرآن.
وفاته رحمه اهلل:
يف يوم اجلمعة الثاين عشر من مجادى اآلخرة  3181ه  ،مرض الشيخ مرضاً أقعده الفراش،
ويف يوم الثّلثاء السادس عشر من الشهر نفسه تويف الشيخ عقب العصر يف جو من اهلدوء واهليبة
واجلّلل .فقد أوصى رمحه اهلل أال ترتفع األصوات بالبكاء وغريه.
ويف يوم األربعاء خرجت اجلنازة بشكلها املتواضع العاري عن الزينة املسرفة واألهبة الفارغة يتبعها
موكب مهيب من مجهور الناس وعلمائهم لتوصل الشيخ إىل مقره األخري يف مقربة الشيخ خالد
صلِّ َي عليه صّلة الظهر يف جامع الشيخ حمي الدين بن عريب.
النقشبندي حسب وصيته بعد أن ُ
ودع الشيخ الدنيا عن عم ٍر يناهز الثمان ن قضاها فيما يرضي اهلل ورسوله ما ب ن طلب
وهكذا ا
العلم وتعليمه والسعي يف مرضات اهلل وأعمال اخلري والرب واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وكان
وعوض األمة عنه خرياً.
بذلك العامل الفقيه الورع والشيخ املرشد الصادق رمحه اهلل ا

نسأل اهلل أن جيعل يف األمة من يسري على النهج السوي كما سار عليه شيخنا ،وأن يدخل
شيخنا يف جناته وأن يرمحه رمحةً واسعة.
واجلنة مثوى الصاحل ن
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