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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

حدثنا في البداية عن موضوع رسالتكم وأهميتها.
ان اهلل تعال����ى قد فاضل ب����ن األزمان، واختص 
بعض الشهور واأليام والليالي مبزيد فضل وبركة، 
كما فاضل بن األماكن فجعل في بعضها من البركة ما 
ليس في غيرها، فكانت مكة وفيها بيت اهلل احلرام 
خير البالد، ثم بعدها املدينة النبوية وفيها مس����جد 
نبينا ژ، ثم أرض الشام وفيها مسجد بيت املقدس، 
وقد كث����رت املصنفات في بيان فضائل هذه األماكن، 
وما أودع اهلل فيها من البركة، وقد لقيت أرض الشام 
عموما وأرض بيت املقدس خصوصا مزيدا من العناية 
في التأليف، حتى كثرت فيها املؤلفات وتنوعت، ولعل 
سبب ذلك يرجع إلى كثرة احملن والفنت التي تعرض 
لها ذاك امل����كان، وممن كتب في بي����ان فضائل بيت 
املقدس الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبدالرحمن 
الفزاري، املعروف بابن الفركاح املتوفى عام 729ه�، 
فصنف فيها رسالة بعنوان »باعث النفوس إلى زيارة 
القدس احملروس«، وقد قمت بتحقيق ونقد هذا الكتاب 
كموضوع الستيفاء جزء من متطلبات التخرج لدرجة 
املاجستير في برنامج احلديث الشريف وعلومه من 

كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت.

أسباب اختيار الموضوع

لكن ما أسباب اختيار هذا املوضوع بالتحديد؟
قررت القي����ام بتحقيق هذا الكتاب حتقيقا علميا 
يتناسب مع أهمية هذا املوضوع ألسباب عديدة، أهمها 
الرغبة في املش����اركة في إحياء التراث اإلسالمي من 
خالل إخراج هذا الكتاب، وثانيا الرغبة في اكتساب 
اخلبرة من خالل املمارسة العملية لتحقيق املخطوطات 
لعلها تكون دافعا في املستقبل خلدمة العلم الشرعي 
من هذا اجلانب، وثالثا الرغبة في دراسة فضائل بيت 
املقدس دراسة علمية، ومعرفة الصحيح الثابت من 
الضعيف املزور، نظ����را لكثرة ما ينقل في فضائلها 
مما تستنكره األسماع، ورابعا أن هذه الرسالة جاءت 

مع اختصارها جامعة ألغلب األحاديث واآلثار في هذا 
املوضوع، فكان في القيام بتخريج هذه األحاديث واآلثار 
ونقدها خدمة عظيمة لكل من أراد أن يطالع أحاديث 

أو آثار أي كتاب في هذا املوضوع غالبا.
ما املنهج الذي سرمت عليه ضمن عملكم للرسالة؟

قسمت الكتاب إلى قسمن، القسم األول الدراسة، 
والقس����م الثاني التحقيق، فأما القسم األول فيشمل 
املقدمة والتمهيد وأربعة فصول، هي كالتالي، األول 
التعريف بابن الفركاح، والثاني التعريف بكتاب »باعث 
النفوس إلى زيارة القدس احملروس« ووصف النسخ 
اخلطية، الثالث حكم زيارة القبور بقصد التقرب هلل 

بالصالة والدعاء عندها وحكم شد 
الرحال إليها، الرابع تاريخ بيت 
املقدس قدميا وحديثا، وأما القسم 
الثان����ي فهو عبارة عن كتاب ابن 
الفركاح بتحقيقي وتعليقي عليه، 
وقد جعلت في آخره فهارس فنية 

تخدم الكتاب وتسهله للقارئ.

دليل للزوار

ما س��بب تأليف اب��ن الفركاح 
لهذه الرسالة؟

لم يذكر املؤلف سببا لتأليف 
الكتاب، وال أعرف أحدا من العلماء 

ممن جاء بعده أنه أشار إلى هذا، ولكن أحد املستشرقن 
وهو »تش����ارلز ماثيوز« قام بعمل دراسة حتليلية 
حول كتابنا ه����ذا كتبها باللغة اإلجنليزية، وقد ذكر 
فيها أن الكتاب وضع مختصرا ليكون دليال س����هال 
لزوار املس����جد األقصى واآلث����ار املوجودة فيه، وما 
ذكره ماثيوز ليس ببعيد، فإن أس����لوب الكتاب يدل 

على ذلك واهلل أعلم.
لكن ما منهج املؤلف الذي التزمه في تأليفه؟

املؤلف رحم����ه اهلل اتكأ عل����ى كتابن كما صرح 

بذلك في مقدمة كتابه، هم����ا »فضائل بيت املقدس« 
ألبي املعالي املش����رف املرجى بن إبراهيم املقدس����ي 
من علماء القرن اخلامس، و»اجلامع املس����تقصي في 
فضائل املسجد األقصى« لبهاء الدين القاسم بن علي 
بن احلسن ابن العساكر الدمشقي الشافعي، وذكر أن 
أغلب اعتماده كان على كتاب بهاء الدين ابن العساكر، 
والقليل من ذلك من كتاب املشرف بن املرجى، وطريقته 
في هذا الكتاب أنه قس����مه إلى أبواب يسوق في كل 
باب األحادي����ث واآلثار الواردة فيه مقتصرا من ذلك 
على ما في الكتابن الس����ابقن م����ن غير أن يضيف 
جديدا من عنده، وأكثر ما كان يأخذه من املشرف ابن 
املرجى دعوته لزيارة بعض البقاع 
واألمكنة الت����ي يظن أن زيارتها 
مشروعة، كما أن املؤلف يسوق 
األحاديث واآلثار في هذا الكتاب من 
غير إسناد طلبا لالختصار، ولم 
يكن يتتبع األحاديث ببيان حكمها 

السيما املنكرات والواهيات.

مآخذ على الكتاب

هل هناك أي مآخذ على الكتاب 
أو عل��ى املؤلف في رس��الته التي 

حققتموها؟
وقع املؤلف رحمه اهلل فيما وقع 
فيه عامة أصحاب كتب فضائل بيت املقدس، كدعوته 
إلى زيارة بعض البقاع واألماكن والتزام بعض اآلداب 
واألدعية عندها وغيرها من األمور املبتدعة، وهذا ال 
ش����ك في عدم جوازه وأنه من البدع احملدثة، وبيان 

ذلك من وجوه.
أولها: أن معتمد أكثر هذه العبادات املبتدعة أحاديث 
منكرة، واالعتماد على األحاديث الضعيفة فضال عن 
املنكرة والواهية في إحداث هذه العبادات ال يجوز، 
قال ش����يخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل »وال يجوز 

أن يعتمد في الشريعة على األحاديث الضعيفة التي 
ليست صحيحة وال حسنة.. ولم يقل أحد من األئمة 
انه يجوز ان يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث 

ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف اإلجماع«.
ثانيا: أن أكثر اآلثار التي جاءت في بيان فضائل 
بعض األماكن والبقاع كانت عن كعب األحبار ووهب 
بن منبه ونوف البكالي وغيرهم، وهؤالء مشهورون 
باألخذ من أهل الكتاب، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
»وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت 
املقدس، وغيره من البقاع التي بالشام، وذكروا فيها 
من اآلثار املنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ عنهم ما 

ال يحل للمسلمن أن يبنوا عليه دينهم«.
ثالثا: أن هذه الزيادات املبتدعة والتعظيم املبالغ فيه 
لبعض األمنكة والبقاع لم يكن عليها هدي الصحابة 
والتابعن، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية »وقد ثبت 
في الصحي����ح أن النبي ژ ملا أتى بيت املقدس ليلة 
اإلسراء صلى فيه ركعتن، ولم يصل مبكان غيره وال 
زاره«، ويقول في موضع آخر »وبيت حلم كنيس����ة 
من كنائس النصارى لي����س في إتيانها فضيلة عند 

املسلمن، سواء كان مولد عيسى أو لم يكن«.

كلمة شكر

هل من كلمة أخيرة تختم بها هذا اللقاء املوجز؟
أود أن أشكر اهلل عز وجل أوال وآخرا على ما أنعم 
به علي، ثم أشكر بعد ذلك لوالدي الكرمين على حسن 
تربيتهما ودعائهما لي بالتوفيق والسداد، ثم أشكر بعد 
ذلك لشيخي الكرمي وأستاذي الفاضل د.مبارك سيف 
الهاجري حفظه اهلل، الذي كان أول من تتلمذت عليه 
في علم احلديث فكان سبب محبتي له واهتمامي به، 
وكذلك أشكر كال من د.وليد الكندري ود.حاكم املطيري 
اللذين تشرفت مبناقشتهما لرسالتي، وال أنسى الشكر 
للشيخ احملقق مشهور حسن آل سلمان الذي أشار إلي 

بتحقيق هذه املخطوطة وزودني ببعض نسخها.

لن أطيل في مقدمة هذا املقال، وإمنا سأكتفي 
بعرض كالم علماء الكويت في الشيخ اإلمام 
محمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي )ت: 
1206ه( رحمه اهلل، وفي كالمهم غنية عن كل 
تعليق، وفيه بيان ملناصرتهم ومحبتهم له، 

بل ملوافقتهم ملا يدعو إليه فإلى كالمهم.
في عهد الشيخ محمد بن عبدالوهاب حن 
عم اخلير في جزيرة العرب وظهرت السنة، 
قام شيخ الكويت في وقته الشيخ عبد اجلليل 
بن ياسن الطبطبائي )ت: 1270ه( في نصرة 
هذه الدعوة السلفية الفتية فناصرها بشعره، 
وأثنى خيرا على إمام الدعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوه���اب فكان مما قال فيها )»ديوان 
السيد عبد اجلليل الطبطبائي« )8-12( في 

88 بيتا(:
جزى اهلل رب العرش بالصفح والرضا 
وباخلير م���ن قد كان أصدق قائم

بنصرة دي���ن املصطفى وظهيره  
هو احلبر ذو األفضال حاوي املكارم

ه���و الورع األواه ش���يخي محمد
هو القانت السجاد في جنح فاحم

لقد ق���ام يدع���و للمهيمن وحده 
فري���دا طري���دا ماله من مس���الم

وجاه���د للرحم���ن ح���ق جهاده 
وف���ي اهلل لم تأخ���ذه لومة الئم

هم���ام ب���دا والن���اس إال أقله���م  
علىمحض شرك في العبادة الجم

� ومنهم الش���يخ العالمة الفقيه عبداهلل 
بن خلف الدحيان قاضي الكويت وفقيهها 
زمن الشيخ أحمد اجلابر قال في رسالته 
البن أخته الش���يخ أحمد اخلميس 
وكان مقيما ف���ي الزبير لطلب 
العلم، يحذره من أهل البدع 
وعب���اد القبور ويوصيه 
بالتمسك بالسنة، وأن 
يوطن نفس���ه على 
وص���ف أهل البدع 
له ب���� »الوهابي« 

فيقول »أخبرك أنه جاءني منذ يومن كتاب 
من العالمة الشيخ عبدالقادر بدران ذكر فيه 
أنه ملا وصل إليهم املجموع الذي طبعه ابن 
رميح قامت قيامة احلش���وية أنصار البدع 
وعباد القبور، يفترون على الس���لف الكذب 
ويرمونهم بالتجس���يم ولن تس���مع إال لفظ 
وهابي« )عالمة الكويت عبداهلل الدحيان بقلم 

محمد العجمي ص 190(.
� ومنهم الش���يخ العالمة مؤرخ الكويت 
عبدالعزيز الرش���يد، فق���د أطلق على اإلمام 
اب���ن عبدالوهاب لقب: »املصلح الش���هير«. 
)»مجل���ة الكوي���ت« 20/1(، وق���ال عنه في 
موضع آخر: »شيخ اإلس���الم الشيخ محمد 
الكويت 377/2(،  بن عبدالوهاب«. )مجل���ة 
و»مجلة التوحيد« )العدد الثاني 1351ه ص 
8(، وقال عنه وعن أتباعه انهم: »يذّبون عن 
بيضة اإلسالم، وينافحون عن حوزته«، وانهم 
من »املوحدين وأعداء املبتدعن« )التوحيد 

العدد 7 ص 6(.
� وهذا الشاعر الكويتي خالد بن محمد آل 
فرج )ت: 1374ه( وال���ذي أطلق عليه الزيد 
لقب »شاعر اخلليج« يثني على دعوة اإلمام 

ويقول في قصيدة طويلة:
إم���ام أت���ى م���ن بي���ت علم مسلس���ل
 توارث���ه عن جده االب���ن واألب

الب���اري بن���ور بصيرة  وق���د خص���ه 
 وعقل عن احل���ق الصراح ينقب

وكذلك منهم: الشيخ محمد بن عبداحملسن 
الدعيج )ت: 1396ه( كان يعد ابن تيمية وابن 
القي���م وابن عبد الوهاب من بقايا الس���لف. 
الكويتية«  )»األجوبة السعدية عن املسائل 
د.وليد املنيس 122(، ومنهم الشيخ العالمة 
الفقيه محمد بن سليمان اجلراح )ت: 1417ه( 
فقال عنه أيضا »اإلمام املجدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب« )عالم الكويت وفرضيها اجلراح 
تأليف د.وليد املنيس 269(، هذا موقف علماء 
الكويت من الشيخ اإلمام محمد بن عبدالوهاب 
يظهر منه احملبة واملناصرة واملوافقة ملا كان 

عليه.

بقلم: د.دغش بن شبيب العجمي

»موسوعة شروح األحاديث«موقف علماء الكويت من اإلمام محمد بن عبدالوهاب

ان اهلل تعالى قد فاضل بني األزمان، واختص بعض الشهور واأليام والليالي مبزيد فضل وبركة، كما فاضل بني األماكن فجعل في بعضها 
من البركة ما ليس في غيرها، كم قال تعالى )وربك يخلق ما يشاء ويختار(، فكانت مكة حيث بيت اهلل احلرام خير البالد، ثم بعدها املدينة 
النبوية حيث مسجد نبينا ژ، ثم أرض الشام حيث مسجد بيت املقدس، وقد لقيت أرض الشام عموما وأرض بيت املقدس خصوصا مزيدا 
من العناية في التأليف، ويرجع ذلك إلى كثرة احملن والفنت التي تعرض لها ذاك املكان املبارك، هذا ما أشار إليه الباحث فهد صياح الديحاني 
في رسالته لنيل درجة املاجستير، والتي هي حتقيق ونقد مخطوط بعنوان »باعث النفوس إلى زيارة القدس احملروس« لإلمام إبراهيم بن 

عبدالرحمن الفزاري املعروف بابن الفركاح )660 - 729ه�(.
وأوض��ح الديحان��ي في لقائه م��ع »األنباء« أن مما يؤخذ عل��ى املؤلف ابن الفركاح ف��ي كتابه دعوته إلى زيارة بع��ض البقاع واألماكن 
املخصوصة والتزام بعض اآلداب واألدعية احملدثة مما يعد من األمور املبتدعة، مؤكدا أن كل ما جاء في فضل أماكن وبقاع في الشام غير 

بيت املقدس مكذوب ومستند إلى إسرائيليات وأحاديث واهية ال تصح، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الديحاني: كل ما جاء في فضل أماكن وبقاع الشام غير بيت المقدس 
مكذوب ومستند إلى إسرائيليات وأحاديث واهية

برجميات إسالمية 

http://www.islamspirit.com/click/go.php?id=179

أشار إلى أن كثرة المؤلفات في فضائل الشام وبيت المقدس ترجع إلى كثرة المحن والفتن التي تعرضا لها

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 
ومؤلفات 

شرعية

الكثير منا عند قراءته ألحاديث املصطفى ژ، وعند مطالعته 
لكتب الس���نة النبوية يرغب بإحلاح ف���ي معرفة بعض معاني 
املفردات النبوية، أو شرح لغريب احلديث، كما يريد أن يستفهم 
عن بعض األحكام، وما قاله العلماء عن بعض األحاديث، برنامج 
»موسوعة شروح االحاديث« في إصداره األول يلبي هذا املطلب 
ب���إذن اهلل، فالبرنامج عبارة عن موس���وعة الكترونية، تعتني 
بالكت���ب واملؤلفات التي صنفت في ش���رح أمهات كتب احلديث، 
وتتي���ح تصفح الكتب، إضافة ما تتميز به من خاصية النس���خ 

والبحث والطباعة.
وأغلب الكتب التي أرفقت في البرنامج موافقة للنسخ املطبوعة 
منها، وهي كالتالي: »التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد«، 
و»الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج«، »املنهاج شرح صحيح 
مس���لم بن احلجاج«، و»حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي«، 
و»تنوير احلوالك شرح موطأ مالك«، و»حاشية السندي على سنن 
ابن ماجة«، و»شرح س���نن ابن ماجه ملغلطاي، و»شرح األربعن 

النووية البن دقيق العيد«، و»شرح رياض الصاحلن البن عثيمن«، 
و»شرح سنن أبي داود للعيني«، و»عون املعبود شرح سنن أبي 
داود«، و»فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر«، و»فتح 
الباري ش���رح صحيح البخاري البن رج���ب«، و»مرقاة املفاتيح 

شرح مشكاة املصابيح«.

كيفية تنزيل البرنامج

أما عملية تنصيب البرنامج فس���هلة جدا، فليس عليك سوى 
أن تنزل البرنامج من الرابط التالي:
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ميغابايت، علما أن حتميل البرنامج باملجان.
.winrar ثم تفك الضغط عن طريق برنامج

ثم اضغط على setup لتتابع اخلطوات إلى أن ينتهي استكمال 
تنصيب البرنامج متاما.

ذكرى للمؤمنني

اس�تنتج المستش�رق 
أن  ماثي�وز«  »تش�ارلز 
كت�اب اب�ن الف�ركاح 
وض�ع كمختصر ودليل 
األقصى المسجد  لزوار 




