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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

بداية ما موضوع رسالتكم العلمية؟
هذه الرس����الة عبارة ع����ن أطروحة علمية 
الس����تكمال متطلب����ات احلصول عل����ى درجة 
املاجستير في قسم احلديث الشريف وعلومه 
في كلية الش����ريعة، بجامعة الكويت، وهي من 
إشراف د.الدكتور وليد الكندري حفظه اهلل، وهي 
عبارة عن حتقيق ودراسة مائة رواية من كتاب 
»الدر املنثور في التفسير باملأثور« للحافظ جالل 

الدين السيوطي رحمه اهلل )ت 911ه�(.
إذن وما فكرة الرسالة؟

كانت فكرة األطروحة مقدمة من قسم احلديث 
لتحقيق الكتاب ودراسة أحاديثه وآثاره، فهو 
يعتبر موسوعة علمية كبيرة بحاجة إلى حتقيق 
وتنقيح ودراسة ولذلك تعتبر هذه األطروحة 
جزءا من عدة أجزاء شارك فيها ثلة من الباحثني 

والباحثات، أسأل اهلل أن يبارك في جهودهم.

أهمية الرسالة

لكن ما أهمية الرسالة؟
تتضح أهمية الرسالة في بيان ثمرتها وهي 
متييز مايثبت وماال يثبت من األحاديث النبوية 
وآثار الصحابة والتابعني، والتي أوردها املؤلف 
في تفسير اآلية، ونكون بهذا قد ساهمنا في خدمة 
كتاب اهلل تعالى وسنة النبي ژ وتنقية التراث 
العلمي، من خالل معرفة املقبول من املردود من 
األحاديث واآلثار، وه����ذا األمر له أثر كبير في 

معرفة الثابت في تفسير اآلية. 
ما أسباب اختيار هذا البحث بعينه؟

1 � قيمة الكتاب العلمية، إذ يعتبر كتاب »الدر 
املنثور« من أوسع كتب التفسير باملأثور، ولكن 
مؤلفه لم يحكم إال في القليل النادر على األحاديث 
واآلثار التي أوردها فيه، فدعت احلاجة إلى حتقيقه 

ودراسة مروياته، ومن ثم احلكم عليها.
2 � مكانة مؤلفه احلافظ السيوطي بني العلماء، 

ودوره العظيم في خدمة علوم الدين، فدراسة 
مؤلف من مؤلفاته يفتح آفاقا رحبة للدارس في 

ميادين املعرفة.
3 � الرغبة في املش����اركة ف����ي خدمة التراث 

اإلسالمي التي خلفها لنا علماء اإلسالم.
4 � الرغبة في اكتساب اخلبرة واحلنكة في 
مجال حتقيق املخطوطات، لعلي أستطيع أن أقوم 
مستقبال ببعض الواجب من حتقيق املخطوطات 

اإلسالمية ونشرها.
5 � ه����ذا املوضوع يعرف الباحث على كثير 
من مصادر األحاديث واآلثار، ومعرفة املوجود 

منها واملفقود، واملخطوط منها واملطبوع.

منهج التحقيق

املنهج الذي سرت عليه في إعدادك للرسالة؟
وكان عمل����ي فيه����ا ملخص����ا عل����ى النحو 

التالي: 
� رقم����ت الروايات على حس����ب ورودها في 

الكتاب من )1601-1501(.
� قابل����ت نس����ختني خطيتني لل����در املنثور 
بنسخة مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
واإلسالمية، بتحقيق د.عبداهلل بن عبداحملسن 

التركي، وأثبت الفروق بينها.
� خرج����ت األحادي����ث واآلثار م����ن املصادر 

املتوافرة.
� درست أسانيدها بالترجمة لرجال اإلسناد 

من خالل أقوال أئمة اجلرح والتعديل.
� حكمت على األحاديث بالصحة أو الضعف 

مستشهدا بأقوال من سبقني من أهل العلم. 
� ذكرت املتابعات والش����واهد التي قد تقوي 

الرواية إن كانت ضعيفة.
� بينت معاني الكلمات الغريبة، ومواقع األماكن 

بشكل موجز.
� ختمت البحث بالفهارس العلمية الضرورية 

وهي: فهرس األحاديث واآلثار � فهرس األعالم 
املترجمة � فهرس املصادر واملراجع. 

معرفة صحة الحديث

ه��ل كل ما ه��و مذكور في كتب التفس��ير من 
األحاديث واآلثار يكون صحيحا وثابتا؟

بالطب����ع ال، فكتب التفسير فيها من األحاديث 
واآلثار ما يكون صحيح����ا ثابت����ا وفيها ما هو 
ضعيف مردود، وعل����ى ذلك فال يعتم����د على 
تفس����ير اآلية باحلديث أو األثر إال بعد التأكد 
م����ن صحته وثبوته، واملرج����ع في ذلك يكون 
ألح����كام أهل العلم على احلديث أو األثر صحة 

وضعفا.
م��ا أفضل كتب التفس��ير الت��ي تنصح عموم 

الناس بالرجوع إليها؟
بالنسبة ملن يطلب تفسير معاني القرآن فعليه 
بتفس����ير ابن كثير رحم����ه اهلل فهو من أفضل 
كتب التفس����ير التي ينصح بالرجوع إليه����ا، 
وهو يعتبر خالصة لعمدة كتب التفاسير أعني 
تفسير ابن جرير الطبري رحمه اهلل، وقد رغب 
أهل العلم في الرجوع لتلك الكتب التي تعتمد 
على تفس����يرها باآلثار، فإنها أسهل تعبي����را 
وأعدل في فهم املراد، وأملس ملعاني القرآن وأقرب 
إلى إصابة احلق وبيان مقاصد الشريعة، ورد 
املتش����اب����ه من اآليات إل����ى احملكم منها، ومن 
كتب التفسير املتأخرة امليسرة املفيدة للناس 
كتاب تفسير الشي��خ عبدالرحمن بن سع��دي 

رحمه اهلل.
ما أبرز نتائج البحث؟

� كتاب الدر املنثور عظيم القدر جليل املنفعة، 
يحوي أحاديث وآثارا كثيرة، بحاجة ماسة ألن 
تدرس ومتحص حتى يصف����و الصحيح فيها 

من السقيم.
� لألمام الس����يوطي مكانة عالية، فقد بلغت 

تصانيفه ما ينيف عل����ى 600 كتاب، وهو من 
العلماء الذين أغنوا املكتبة اإلسالمية باملؤلفات، 
فمألت كتبه اآلفاق في جميع الفنون والعلوم.

� قد جمع اإلمام الس����يوطي في الدر املنثور 
الكثير من األحاديث القولية والفعلية واآلثار.

� تتنوع درجة األحاديث في الدر املنثور بني 
صحيح وحسن وضعيف.

� قد اعتمد السيوطي على مصادر قدمية كثير 
منها مطبوع، وبعضها لم أقف عليه، مثل كتاب 

التفسير لوكيع وسفيان وابن مردويه.
� وكذلك اعتمد على كتب لم يصلنا منها إال 
قطع منها، مثل السيرة البن إسحاق والتفسير 

البن املنذر ودالئل النبوة ألبي نعيم.

توصيات

وم��ا التوصيات التي خلصت��م إليها في ختام 
البحث؟

1 � العناية بكتاب الدر املنثور، والعمل على 
حتقيقه ودراس����ة رواياته، ومتييز املقبول من 

املردود، لتنتفع به األمة.
2 � أوصي زمالئي الباحثني بالبحث عن كتب 
اإلمام الس����يوطي التي لم حتقق، والقيام على 
حتقيقها، مل����ا تنطوي عليه كتب هذا اإلمام من 

قيمة علمية كبيرة.
3 � كما أوصي اجلامعات العربية واإلسالمية 
بعمل مشروع كبير لتحقيق تراث اإلمام السيوطي 

حتقيقا علميا.
4 � القيام بالزيارة امليدانية ملراكز املخطوطات 
والتراث اإلسالمي، واالطالع عن كثب على هذه 

الكنوز العلمية، لالستفادة واالفادة.
هذه بعض التوصي����ات واملقترحات، والتي 
أراها من باب النصيحة في دين اهلل جل وعال، 
واهلل أس����أل السداد في القول والعمل سبحانه 

ال إله إال هو.

ها هو ش����هر رمضان ق����د انصرف، فقد 
كان للمؤمنني روضة وأنسا، وللغافلني قيدا 
وحبس����ا، انصرف وقد خلف بعده أفراحا 
وأتراحا قال ابن مسعود رضي اهلل عنه في 
يوم عيد »من هذا املقبول فنهنيه؟ ومن هذا 
احمل����روم فنعزيه؟ أيها املقب����ول هنيئا لك، 
ويا أيها احملروم جبر اهلل مصيبتك«، نعم 
واهلل حق أن يهنأ م����ن كان ممن قال فيهم: 
»من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه« وحق أن يهنأ كذلك من كان 
ممن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا، وحق 
أن يعزى في املقابل من دخل عليه رمضان 
ثم انصرف فلم يغفر له فيه ذنبا ولم يزدد 

من اهلل فيه قربا.
ثم يجب أن نعلم أن العمل والعبادة واجلد 
واالجتهاد ليست هي املقصد واملراد، وإمنا 
هناك أمر آخر يجب أن يحرص عليه ويهتم 
به، أال وهو أمر »قبول ذلك العمل« ولهذا كان 
أمر العبادة عند السلف من أسهل ما يكون على 
نفوسهم وألذ ما يكون على قلوبهم وأيسر 
ما يكون عل����ى جوارحهم ليس في رمضان 
فحس����ب وإمنا في كل الس����نة قال احلسن: 
»أدركت أقواما لو قيل لهم يوم القيامة غدا ما 
استطاعوا أن يزيدوا شيئا في أعمالهم« ملاذا؟ 
ألنهم في عبادة مستمرة وعمل ال ينقطع، أما 
أمر القبول فهو الذي أقض مضاجعهم وأهم 
أنفسهم قال علي ÿ: »كونوا لقبول العمل 
أشد اهتماما منكم بالعمل« وقال فضالة بن 
عبيد: »لو أعلم أن اهلل تقبل مني مثقال 
حبة من خ����ردل أحب إلي من الدنيا 

وما فيها«.

عالمات قبول العمل

املرء  يجب عل����ى 
أن يتعل����م عالمات 
قبول العمل وأن 
يح����رص على 

حتصيلها والعناية بها وأن يبذل وسعه 
في بلوغها، أوال، االستقامة على طاعة اهلل 
واملداوم����ة على ذلك، فمن العيب أن يعبد 
اهلل في زمان دون زمان، أو في مكان دون 
م����كان، قال اإلمام أحم����د: »بئس القوم ال 
يعرفون اهلل إال في رمضان« فالطاعة أيها 
املوفق وأيتها املوفقة ال تنقضي بانقضاء 
رمضان بل هي باقية ما دام املرء حيا قال 
احلس����ن: »إن اهلل لم يجعل لعمل املؤمن 
أجال دون املوت فقال اهلل لنبيه : )واعبد 

ربك حتى يأتيك اليقني(.
ثانيا: عدم خرق الطاعة بفعل السيئة 
بعدها، قال كعب: »من صام رمضان وهو 
يحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه فصيامه 
عليه مردود«. وقال تعالى في مدح املؤمنني 
املقتضي لذم غيرهم: )الذين يوفون بعهد 
اهلل وال ينقضون امليثاق. والذين يصلون 
ما أمر اهلل به أن يوصل ويخش����ون ربهم 

ويخافون سوء احلساب(.
ثالثا: اخل����وف والوجل من عدم قبول 
العمل، وهذا دليل على صدق اإلميان وعدم 
االغت����رار بالعمل ق����ال تعالى في وصف 
املؤمنني: )إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في س����بيل اهلل أولئك يرجون رحمة اهلل 
واهلل غف����ور رحيم(، فهؤالء مع ما معهم 
من أعمال صاحلة عظيمة من إميان وجهاد 
وهجرة في سبيل اهلل ومع ذلك لم يتكلوا 

عليها وإمنا رجوا رحمة ربهم وخالقهم.
رابعا: سؤال اهلل قبول األعمال واإلحلاح 
عليه س����بحانه، وهذا يتأكد بعد انقضاء 
العبادة وانصرامه����ا، ولذلك جند أن اهلل 
جل جالله بعد أن ذكر أحكام الصيام أمر 
بدعائه وسؤاله فقال: )وإذا سألك عبادي 
عن����ي فإني قريب أجيب دع����وة الداع إذا 
دعان(، وجاء عن السلف أنهم كانوا يدعون 
اهلل ستة أشهر أن يتقبل اهلل منهم رمضان 

فهنيئا لهم.

بقلم: محمد العصيمي

»مجموع فتاوى ابن تيمية«هل قبلنا؟

أكد اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الداعية عبداهلل محمد احليان أن كتاب »الدر املنثور« للسيوطي من أوسع كتب التفسير 
باملأثور بينما »تفسير القرآن العظيم« البن كثير من أفضلها وأيسرها، حيث يعتبر خالصة لعمدة كتب التفاسير أي تفسير ابن جرير الطبري.

وطالب احليان اجلامعات العربية واإلس��المية بخدمة تراث اإلمام الس��يوطي عبر حتقيق مؤلفاته العديدة، الفتا إلى أهمية قيام الباحثني الشرعيني 
بالزيارات امليدانية ملراكز املخطوطات والتراث اإلسالمي، واالطالع عن كثب على الكنوز العلمية إلخراجها إلى النور رجاء االستفادة واالفادة منها.

وأضاف احليان أن كتب التفس��ير قد حتتوي على أحاديث وآثار صحيحة وثابتة وأيضا ضعيفة ومردودة، مش��يرا إلى أنه ال يعتمد على تفسير 
اآلية باحلديث أو األثر إال بعد التأكد من صحتهما وثبوتهما بالرجوع ألحكام أهل العلم عليهما.

»األنب��اء« التقت احليان لتحاوره عن عمله في رس��الته لنيل درجة املاجس��تير التي كانت بعنوان »حتقيق ودراس��ة مائ��ة رواية من كتاب الدر 
املنثور في التفس��ير باملأثور للحافظ جالل الدين الس��يوطي« وعن أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها في نهاية حتقيقه، وفيما يلي تفاصيل 

احلوار: 

الحيان: ال ُيعتمد على تفسير اآلية بالحديث أو األثر إال بعد التأكد 
من صحته وثبوته بالرجوع إلى أحكام أهل العلم عليهما

برمجيات إسالمية ذكرى للمؤمنين

http://islamspirit.com/click/go.php?id=3

أكد لـ »األنباء« أن كتاب »الدر المنثور« للسيوطي أوسع كتب التفسير بالمأثور بينما تفسير ابن كثير أفضلها وأيسرها

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 

برنامج اليوم برنامج متميز، من إنتاج موقع 
روح اإلسالم »IslamSpirit.com«، يحتوي على 
مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل 
في العقيدة واملنطق واآلداب والتصوف والتفسير 
واحلديث والفقه وأصوله، ويعرض هذه الفتاوى 
بطريقة يسهل الوصول إليها، حيث يتيح عملية 
التصفح حس����ب األبواب والكت����ب، إضافة إلى 
متيزه بإمكانية البحث ونسخ النص، ومع ذلك 
فهو صغير احلجم مقارنة مع فائدته املتحققة، 

حيث ال يتجاوز حجمه 10 ميجا بايت.
وملن ال يعرف شيخ اإلسالم فهو »أحمد بن 
عبد احلليم بن عبد السالم بن عبداهلل، تقي 
الدين أبو العب���اس النميري العامري، يلقبه 

أتباعه بشيخ اإلسالم ولد في 661ه� هو أحد 
علماء املسلمني احلنابلة. ولد في حران وهي 
بلدة تقع حاليا في تركيا في جزيرة ابن عمرو 
بني دجلة والفرات. وحني استولى املغول على 
بالد حران وجاروا على أهلها، انتقل مع والده 
وأهله إلى دمشق سنة 667ه� فنشأ فيها وتلقى 
على أبيه وعلماء عصره العلوم املعروفة في 
تلك األيام. كانت جدته لوالده تس���مى تيمية 
وعرف بها. وقدم مع والده إلى دمش���ق وهو 
صغير. قرأ احلديث والتفسير واللغة وشرع في 
التأليف من ذلك احلني. بعد صيته في تفسير 
القرآن واستحق اإلمامة في العلم والعمل وكان 
من مذهبه التوفيق بني املعقول واملنقول. يقال 

عنه انه كان مقترحا متحمسا للجهاد واحلكم 
الشرعي، وقد كان أيضا شخصا مؤثرا في منو 
حركة اإلسالم السياسي« )املصدر موسوعة 

ويكيبيديا(.

كيفية تنزيل البرنامج

1 � فأم����ا عملية تنصيب البرنامج فس����هلة 
جدا، فليس عليك س����وى أن تن����زل البرنامج 
http://islamspirit.com/« التال����ي الراب����ط  من 
click/go.php?id=3«، علما أن حتميل البرنامج 

باملجان.
2 � ث����م تف����ك الضغط عن طري����ق برنامج 

.»winrar«




