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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

في البداية حدثنا عن س��بب اختيارك لهذا البحث 
ضمن متطلبات نيل درجة املاجستير؟

يعود اختياري للموضوع ألسباب عدة، منها مكانة 
املؤلف احلافظ عالء الدين ابن التركماني، ودوره في 
خدمة علوم الدين السيما علم احلديث، وقيمة الكتاب 
العلمية حيث عزا فيه مؤلفه األحاديث إلى مخرجيها، 
ونبه على تصحيح بعض األحاديث وتضعيفها، ومنها 
أيضا ن����درة الكتب املطبوعة للمؤلف ابن التركماني 

رحمه اهلل.
ومن األسباب أيضا حبي لعلم احلديث وما يتصل 
ب����ه من العلوم، إذ به يعرف الصحيح من الس����قيم، 
والغث من الس����مني، ويتميز به املقبول من املردود، 
والرغبة في املش����اركة في خدمة التراث اإلس����المي 
الذي خلفه لنا علماء اإلس����الم، وكذل����ك الرغبة في 
اكتساب اخلبرة واحلنكة في مجال حتقيق املخطوطات، 
لعلي اس����تطيع أن أقوم ببعض الواجب من حتقيق 
املخطوطات اإلسالمية ونشرها، وهذا املوضوع أيضا 
يعرف الباحث على كثير من مصادر األحاديث واآلثار، 
وأخيرا املساهمة في نشر علوم هذا اإلمام اجلليل الفذ 

ابن التركماني رحمه اهلل.

خطة البحث

ما خطة البحث التي اتبعتها في إعدادك للرسالة؟
قسمت البحث إلى قسمني، القسم األول الدراسة، 
وفيه س����بعة فصول، الفصل األول ترجمة املصنف 
اإلمام عالء الدين ابن التركماني، اسمه ومولده ونشأته 
وثناء العلماء عليه، وش����يوخه وتالمذته وعقيدته 
ومذهبه، ومؤلفاته ووفاته، والفصل الثاني ترجمة 
اإلم����ام املرغيناني صاحب كت����اب الهداية، والفصل 
الثال����ث ترجمة الزيلعي صاحب كتاب نصب الراية، 
والفصل الرابع ذكرت فيه منهج املصنف في كتابه، 
وأما الفصل اخلامس فذك����رت فيه الصعوبات التي 
واجهتن����ي، والفصل الس����ادس املالحظات على ابن 
التركماني، والفصل السابع واألخير هو دراسة عن 

املخطوط وإثبات نسبته للمؤلف ووصفه، وأما القسم 
الثان����ي فهو النص احملقق مع اخلامتة وأهم النتائج 

والتوصيات، باإلضافة إلى الفهارس.

ترجمة ابن التركماني

من املناس��ب أن تعرفنا باإلمام ابن التركماني، فمن 
هو؟

هو اإلمام احلافظ عالء الدين قاضي قضاة مصر، 
علي بن عثمان بن إبراهيم املارديني األصل احلنفي 
املذهب الش����هير بابن التركماني املولود عام 683ه�، 

نشأ نشاة صاحلة في أسرة مليئة 
بالعلم والعلم����اء، قال عنه ابن 
حج����ر »وكان كثير االفضال مع 
مشاركة في علم احلديث، واختصر 
كتاب ابن الصالح اختصارا حسنا، 
وقال شيخنا العراقي إنه أوفى 
مبقصوده، وال نعلم أحدا ساواه 
في ذلك«، ومن أش����هر شيوخه 
األبرقوه����ي، والدمياطي، وابن 
القيم، واب����ن الصواف وغيرهم 
كثير، ومن أشهر تالمذته احلافظ 
العراقي والقرشي، له تصانيف 
كثي����رة من أش����هرها »اجلوهر 
الفرد في املناظرة بني النرجس 
والورد«، و»س����عدية األصول«، 

و»بهجة األريب«، و»شرح الهداية«، وغيرها، وتوفي 
رحمه اهلل في عام 750ه� بالطاعون.

اذكر لنا بإيجاز العمل الذي قمت به في هذا البحث؟
عملي في البحث يتلخ����ص في اآلتي، أوال قراءة 
النسخة املخطوطة ونسخها وتصحيح ما جاء فيها 
من سقط أو حتريف بالرجوع إلى املصادر األصلية، 
وعزو اآليات وترقيم األحاديث، وتخريج األحاديث 
من املصادر التي ذكرها ابن التركماني ثم تخريجها 
من املصادر األخرى التي لم يذكرها، إذا كان في ذلك 

فائدة من إيضاح مش����كل أو بيان مهمل أو متابعة أو 
غير ذلك من الفوائد املهمة كالتصريح بالس����ماع أو 

حتسني إسناد أو تصحيحه، أو ما شابه.
وشرح غريب األلفاظ والتعليق عند احلاجة، وإذا 
كان احلديث في الكتب الستة فإنني أكتفي بالعزو إليها 
وال أزي����د على ذلك إال إذا كانت هناك فائدة، وإذا كان 
في الصحيحني أو في أحدهما فإنني أكتفي بتخريجه 
دون الكالم على سنده لتلقي األمة لهما بالقبول، وأذكر 
العلماء الذين صححوا احلديث وكذلك الذين ضعفوه 
إن وجد، وال أصحح حديثا لم يسبقني أحد من العلماء 
إلى تصحيحه، وأشير إلى ذلك 
غالبا، وإذا كان في اإلسناد رجل 
ضعيف فإنني أضعف احلديث 
ألجل����ه وال أبحث في غيره من 
رج����ال اإلس����ناد، وال أقول إن 
احلديث ضعيف إال إذا سبقني 
إليه أحد العلماء بتضعيف ذلك 
احلدي����ث، وكذلك ذكرت درجة 
احلديث في أول تخريج احلديث 
حيث أقول »صحيح- ضعيف- 
حسن«. وذلك تسهيال على من 
قرأه ليقف على حكمه، وهذا هو 
الغالب إال نادرا حيث لم أستطع 

احلكم عليه.

نتائج

ما أبرز النتائ��ج التي خلصت إليها في نهاية إعدادك 
لهذه الرسالة؟

إن هذا الكتاب من الكتب املهمة في تخريج األحاديث، 
حيث حوى معظم أحاديث الفقه وباخلصوص أحاديث 
املذهب احلنفي، وهو كتاب كبير ومهم في بابه، وكذلك 
فإن ابن التركماني من العلماء األفذاذ الذين تكلموا في 
األحاديث من حيث صحتها وضعفها وقبولها، وبيان 
عللها فهو بحق من الرواد لهذا امليدان، واألحاديث التي 

في الكتاب اختلفت درجتها من الصحة إلى احلس����ن 
ومنها الضعيف والضعيف جدا واملوضوع.

وفي الكتاب أيض����ا املوقوفات عل����ى الصحابة، 
واملقطوعات على التابع����ني، وقد بينت ذلك كله في 
كل حديث بحسبه، وقد اعتمد املؤلف رحمه اهلل على 
مصادر كثيرة جدا، وبع����ض األحاديث لم أقف ولم 
أجدها مما أدى إلى عدم حكمي عليها وهي قليلة جدا، 
أخيرا، يتبني لنا مدى معرفة العلماء بأحاديث النبي 
ژ، ومدى دقتهم في إثبات نس����بتها إلى النبي ژ، 
السيما األحاديث التي تتعلق بالعبادات واملعامالت 
والفقه في العموم، فإنهم اعتنوا بها أشد العناية، وما 

هذا الكتاب إال دليل على شدة عنايتهم بها.

العناية بالمخطوطات

في نهاية اللقاء، نريد منك ذكر التوصيات املهمة التي 
ظهرت لكم في نهاية عملكم؟

أوصي اجلامع����ات والكليات الش����رعية وطالب 
الدراسات اإلس����المية العليا باالهتمام باملخطوطات 
وإخراجها للناس والعناية بها، وحتقيقها فهي كنز عظيم 
تركه لنا السلف، فحري بنا االهتمام بهذه املخطوطات 
والسعي في إبرازها للناس، والعناية بكتب التخاريج 
فإن فيها الكثير من الفوائد من بيان من أخرج احلديث 
م����ن العلماء في كتبهم، وكذلك احلكم على األحاديث 

وبيان صحتها من ضعفها وبيان عللها.
كما أوصي كلية الشريعة املباركة مبتابعة نهجها 
في حتقيق التراث اإلسالمي وإخراجه للعلماء وطالب 
العلم لكي يستفيد منه اجلميع، وكذلك أوصي بإمتام 
هذا الكتاب إلى آخ����ره ألن فيه فوائد جمة ونقوالت 
عن علماء سابقني لم أجد كال منهم في مكانه، وكذلك 
إحكام املصنف نفس����ه يدل على علمه الغزير، وفي 
اخلتام ال يسعني إال أن أشكر املشرف على رسالتي 
د.مبارك س����يف الهاجري عميد كلية الش����ريعة في 

جامعة الكويت.

لقد متيزت أحكام شريعة اإلسالم بشموليتها وصالحها لكل زمان 
ومكان مهما تبدلت األحوال واختلفت األلس���نة وتباعدت األقطار، 
فكمال الش���ريعة مما تش���هد به العقول ويقطع به ويؤكده توافق 
الفط���ر، وكيف ال يكون ذلك وتلك األحكام واآلداب تنزيل من حكيم 
حميد؟! خلق اخللق وعلم مصاحلهم، وخلق األسباب ورتب عليها 
املسببات، وجعل أحكام الشريعة وآدابها ميزانا عاما جلميع شؤون 
احلياة، حيث هذبت عقولهم وأصلحت أبدانهم ورتبت شؤونهم على 
أحس���ن وجه وأكمل حال، وصدق اهلل حيث قال )اليوم أكملت لكم 
دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا(، فال إكمال 

بعد إكمال اهلل، وال إمتام بعد إمتام اهلل.
قال اإلمام ابن كثير عند هذه اآلية: »هذه أكبر نعم اهلل تعالى على 
ه���ذه األمة، حيث أكمل لهم دينهم، فال يحتاجون إلى دين غيره وال 
إلى نبي غير نبيهم، صلوات اهلل وس���المه عليه، ولهذا جعله اهلل 
تعالى خامت األنبياء، وبعثه إلى اإلنس واجلن، فال حالل إال ما أحله، 
وال حرام إال ما حرمه، وال دين إال ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو 
حق وصدق ال كذب فيه وال خلف، كما قال تعالى: )ومتت كلمة ربك 
صدقا وعدال( أي: صدقا في األخبار وعدال في األوامر والنواهي«، وملا 
كانت أحكام تلك الشريعة صادرة من خالق العباد وفاطرهم قطعت 
الدالئ���ل والعقول والفطر بصدقها وكمالها، وأن الس���ير في ركابها 
عني النجاة والسعادة في الدنيا والبرزخ واآلخرة، كما أن مخالفتها 
واحليد عن نصوصها موجب لسلوك أودية الضالل والردى، )تلك 
حدود اهلل فال تعتدوها(، )ومن يتعد حدود اهلل فقد ظلم نفس���ه(، 
إن القدح بل مجرد الشك في كمال هذه الشريعة أو الطعن في بعض 
أحكامها طعن في عقيدة ذلك القادح، وكيف ال يكون ذلك والقادح في 

حكم من أحكامها الزم قوله الطعن في مشرعها ومنزلها؟!
ومع كثرة النصوص الش���رعية التي حتذر من املساس بجناب 
الش���ريعة وتنقصها ولو من طرف خفي، مع هذا كله جنحت أفئدة 
عن الصراط املستقيم واجتالتها الشياطني، فخاضوا ورتعوا وخّبوا 
ووضعوا في آراء واستحسانات عقلية جابهوا بها أحكام الشريعة 
وتعاليمها... فنصوص ترد، ونصوص تؤول، ونصوص يستخف 
بها، وهؤالء وإن تنوعت مشاربهم إال أن مآربهم متحدة يجمعها 

التطاول على أحكام الشريعة واالستخفاف بها.
لقد تطاول نش���از من البش���ر وأقزام فأطلقوا 
ألقالمهم العنان في إظهار شبهاتهم وشهواتهم 
املسمومة، خانوا اهلل وخانوا أمتهم وخانوا 
أمانة القلم. أولئك املستهزئون املتنقصون 
ألحكام الش���ريعة )يخادعون اهلل وهو 
خادعهم(، )يخادعون اهلل والذين آمنوا 

وما يخدعون إال أنفسهم وما يشعرون( )وميكرون وميكر اهلل( )وإذا 
قيل لهم ال تفس���دوا في األرض قالوا إمنا نحن مصلحون. أال إنهم 
هم املفس���دون ولكن ال يشعرون(، وملا كان االستهزاء من املوبقات 
املهلكات للعبد كثر التش���نيع على من اتصف به، حتذيرا وترهيبا 
من س���لوك طريقه: )قل أباهلل وآياته ورس���وله كنتم تستهزئون(  
)وبدا لهم س���يئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يس���تهزئون(، 
)ذلك جزاؤهم جهنم مبا كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا(، )وإذا 
علم من آياتنا ش���يئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهني(، إلى غير 

ذلك من اآليات.
وألجل خطورة االستهزاء وكثرة النصوص فيه بني العلماء مفهوم 
تلك النصوص ومؤداها، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »إن االستهزاء 
باهلل وآياته ورسوله كفر، يكفر به صاحبه بعد إميانه«، وقال ابن 
قدامة رحمه اهلل تعالى: »من سب اهلل تعالى كفر، سواء كان مازحا 
أو جادا، وكذلك من استهزأ باهلل تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه«، 
وقال اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى: »واألفعال املوجبة للكفر هي 
التي تصدر عن عمد واستهزاء بالدين««.، وملا عدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه اهلل تعالى نواقض اإلسالم ذكر منها: »االستهزاء 

بشيء من دين الرسول ژ، أو ثوابه، أو عقابه«.
وإن من الطرق التي سلكها بعض النشاز من أولئك املستهزئني 
تلك الرسوم الساخرة الفاجرة في مقصدها فبعضهم رسم ديكا تتبعه 
أربع دجاجات، بقص���د التهكم من تعدد الزوجات وبعضهم يصور 
املرأة احملتشمة املتحجبة بأنها خيمة سوداء متشي بني الناس ورسم 
يسخر من ضوابط الشرع على حفظ املرأة وأن احليوان أكثر حرية 

من تلك املرأة التي أثقلتها قيود الشرع كما زعموا.
ومن أساليب االستهزاء والسخرية أيضا تنقص أهل اخلير والصالح، 
وكذا تنقص احملتسبني اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر وذلك 
مبحاكاتهم في لباس���هم وهيئتهم، واختالق األكاذيب عليهم بقصد 
إضحاك الناس منهم، وبث اإلش���اعات املغرضة عن طبيعة عملهم، 
فأي���ن أولئك من قول النبي ژ: »ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك 
ب���ه القوم، ويل له، ويل له«. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن 
معاوي���ة بن حيدة رضي اهلل تعالى عنه، قال الش���راح: »كرر قوله 
»ويل له« إيذانا بشدة هلكته، وذلك ألن الكذب وحده رأس كل مذموم 
وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجالب الضحك الذي مييت 
القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح، ومن ثم 
قال احلكماء: إيراد املضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة«، 
فقبح اهلل قوما أرادوا بأمتهم شرا وفتنة، )أفمن زين له سوء عمله 
فرآه حسنا فإن اهلل يضل من يشاء ويهدي من يشاء فال تذهب نفسك 

عليهم حسرات إن اهلل عليم مبا يصنعون(. 

بقلم: د.عبدالعزيز السدحان )السعودية(

»فكرة البدء بالبسملة«االستهزاء

من حفظ اهلل تعالى لدينه أن حفظ سنة نبيه ژ، فهيأ لها علماء أفذاذا يعتنون بأحاديث املصطفى ژ رواية ودراية، ومييزون الصحيح منها والضعيف، 
وكتاب »ابن التركماني« في عزو أحاديث كتاب الهداية وتخريجها ما هو إال دليل على شدة عنايتهم بها، هذا ما أكده الداعية نايف عبيد العجمي في لقائه مع 
»األنباء«. وأوصى العجمي في نهاية رسالته التي حملت عنوان »كتاب عزو أحاديث الهداية وتخريجها البن التركماني... دراسة وحتقيق 172 رواية من أول 
كتاب الطهارة إلى آخر باب األذان من كتاب الصالة« كلية الشريعة مبتابعة نهجها في حتقيق التراث اإلسالمي واهتمامها بإخراج املخطوطات للعلماء وطلبة 

العلم، مبينا أنها كنز عظيم من كنوز السلف.
وأوضح العجمي أن رسالته كانت لنيل درجة املاجستير في احلديث الشريف وعلومه في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في الكويت، وهي عبارة عن 
دراسة 172 رواية من كتاب عزو أحاديث الهداية وتخريجها، مشيرا إلى أن هذا الكتاب هو في الفقه احلنفي، وابن التركماني حنفي أيضا، حيث قام بالتنبيه 
على من روى األحاديث الواقعة في هذا الكتاب خدمة له، وأن جل هذه الروايات مرفوعة إلى النبي ژ، وفيها بعض الروايات املوقوفة على الصحابة، وفيها 

أيضا بعض املقطوعات، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

العجمي: على » الشريعة« متابعة نهجها في تحقيق التراث اإلسالمي 
واالهتمام بإخراج مخطوطات العلماء لما فيها من فوائد جمة

برمجيات إسالمية ذكرى للمؤمنين

http://www.almeshkat.net/upload/files/Start_WINDOWS.wav

أوضح لـ »األنباء« أن كتاب »ابن التركماني« من الكتب النادرة والمهمة في تخريج أحاديث الفقه الحنفي

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 

عرضنا اليوم من سلسلة حلقات برمجيات 
إس���المية ليس برنامجا كاملعتاد، بل هو فكرة 
إسالمية جميلة، وس���هلة في التطبيق، الفكرة 
جتعل جهازك يبدأ ببس���م اهلل وينتهي باحلمد 
هلل، نعم اجعل جهازك يبدأ التشغيل بقراءة آيات 
مختارة من القرآن الكرمي بصوت أحد مشاهير 
القراء، أو بالبس���ملة أو بأي ذكر نبوي ترغب 
فيه، بدال من املوسيقى املخصصة لبداية تشغيل 
أجهزة الكمبيوتر التقليدية، حتى تهنأ بذكر اهلل 

في جميع أوقاتك.

كيفية عمل الفكرة

1 - حّمل البس���ملة بصوت القارئ عبداهلل 
املطرود بزر الفارة األمين واختيار »حفظ الهدف 
http://www.almeshkat.« باسم« من الرابط التالي

net/upload/files/Start_WINDOWS.wav« أو ميكنك 

اس���تخدام أي ملف صوتي موجود في جهازك 
.»wav« مسبقا بشرط ان يكون بصيغة

2 - بعد حتميل امللف في مكان محدد ومعروف 
.start على جهازك اضغط قائمة ابدأ

.control panel 3 - ثم اختر لوحة التحكم
.Hardware & sound 4 - ثم اختر

.sound 5 - ثم اختر
.change system sounds 6 - ثم اختر
.sounds7 - ثم اختر تبويب أصوات

start Windows 8 - ثم اضغط بدء تشغيل
browse 9 - انقر على زر استعراض

10 - ثم اختر من األصوات املخزنة في جهازك 
ما يناسبك أو اذهب للملف الذي قمت بتحميله 
م���ن اخلطوة األولى ثم اضغ���ط زر موافق، أو 
اختر)None( ليكون من دون صوت ثم اضغط 

زر موافق.

كتاب »ابن التركماني« 
معرفة  مدى  لنا  يبين 
بأحادي�ث  العلم�اء 
ودقتهم  ژ  النب�ي 
له نسبتها  إثبات  في 




