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الشیخ الدكتور محمد بشیر بن الشیخ حسین الشقفة
الخمیس 2 جمادى اآلخرة 1440 - 7 فبرایر 2019 5825 كاتب الترجمة : سلیمان بن خالد الحراكي

أحد العلماء األعیان , الظاھر فضلھم للعیان , أثمرت أقالمھ بأثمار دانیة القطاف وحج إلیھ السعد من كل ناحیة وبكعبتھ طاف , فصدحت
فصاحتھ في روض حماة الوریف، وأثمرت أفنان فنونھ في ربیع العین وبالخریف ..كیف ال وھو ابن العلماء الرجال و الخطباء األفذاذ ذوي

الكمال ...

والدتھ ونشأتھ :

ولد في حماة عام 1936 م ألبوین صالحین في محلة البارودیة، ودرس في مدارس حماة، والتزم الدین في مقتبل شبابھ، وأخذ یتحرى الحالل
في كل ما حولھ , فنشأ طیباً كمعظم جیل حیھ الكریم. فمن ھذا الحي نشأ مشایخ حماة األعیان , الذین تشھد لھم البقاع والودیان .

كان متوقد الذھن ظاھر الذكاء، درس الشریعة في جامعة دمشق وتخرج فیھا.

كما درس على جملة من أعیان بلده الكرام، نذكر منھم :

- أستاذ اللغة العربیة وأریبھا السید عبد القادر العلواني الحسیني، درس علیھ المغني في اللغة العربیة .

- الشیخ محمد الھاشمي التلمساني بدمشق درس علیھ العقیدة.

- الشیخ محمود بن أحمد الشقفة، درس علیھ الفقھ الحنفي مع أن الشیخ محموداً كان شافعي المذھب إال أن سعة اطالعھ أھَّلتھ بالتدریس على
المذھبین معاً .

- داوم الشیخ بشیر على دروس العالمة المجاھد الشیخ محمد الحامد الحموي التي كان یقیمھا في مسجد األحدب .

قویت عالقتھ مع الشیخ محمد الحامد، واستفاد منھ في دراسة المذھب الحنفي فالشیخ المجاھد محمد الحامد َعلَم في مذھبھ ... وكانت صلة الشیخ
بشیر معھ قویة حتى أن الشیخ أنابھ في الخطابة في جامع السلطان الذي كان یخطب فیھ .

طریقتھ وتدریسھ:

وتربى على ید الشیخ عبد القادر عیسى وأخذ عنھ علم األخالق والتزكیة.

بعد تخرجھ درس في الكثیر من ثانویات حماة ودیر الزور .

ارتبط بالشیخ أدیب الكیالني بعالقة قویة، وكان یقیم دروسا یومیة في دار الفقراء ( الدار التي كانوا یقیمون فیھا حلقات الذكر باإلضافة إلى
الدروس الدینیة ) كما كان یدرس في بعض مساجد حماه، وقد أثرت دعوتھ كثیراً بالشباب المسلم فیھا .

في سنة 1966 میالدیة انتقل للعمل في دولة أبو ظبي حینھا، وعمل مدرسا في مدارسھا، ثم عیِّن مفتیاً ھناك كما ُخّصص لھ برنامج دیني
أسبوعي في إذاعة أبو ظبي في دولة األمارات العربیة المتحدة .
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الشیخ حظي بمحبة رئیس الدولة وكان مدیرا لألوقاف وقد عمل في خدمة الناس حتى وھو في منصبھ

تابع الشیخ بشیر تعلیمھ الشرعي في باكستان، وحصل درجة العالمیة (الدكتوراه) في الفلسفة اإلسالمیة والفقھ والسیاسة الشرعیة .

لھ مؤلفات عدیدة أھمھا : 

1) حكم العورة في اإلسالم

2) الفقھ المالكي في ثوبھ الجدید.وھو من أھم كتبھ ، صدر منھ ست مجلدات ، وسیصدر في خمسة عشر مجلداً ومما صدر منھ :

1ـ فقھ العبادات (الصالة والصیام والزكاة والحج). 

2) كتاب األیمان والنذور 

3 ـ 4ـ األحوال الشخصیة ،النكاح والطالق.

5ـ فقھ األطعمة واألشربة.

6 ـ فقھ القضاء والدعوة والبینات.

وستصدر بقیة المجلدات تباعاً بعون هللا عزَّ وجل .

وفقھ هللا تعالى لما یحبھ ویرضاه وحفظھ في خیر وعافیة وسرور.

كتبھ :راجي عفو ربھ المنان سلیمان بن خالد بن إبراھیم الحراكي الحسیني، مع تعدیالت وإضافات كثیرات من المشرف على الموقع.

نشرت الترجمة بتاریخ 2009 وقد أعید تنسیقھا ونشرھا الیوم


