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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

   

ما هدف الرسالة؟ 
هذه الرس���الة قدمتها كأطروحة لنيل شهادة 
الدكتوراه، وهي تهدف إلى حتقيق كتاب »الزيادات 
على مختصر املزني« ملصنفه أبي بكر عبداهلل بن 
محمد بن زياد بن واصل بن ميمون النيسابوري 
املتوف���ى عام 324ه�، وهو من املصنفات املتقدمة 
حيث إن مصنفه من علماء القرن الثالث الهجري، 
وهو عصر زاخ���ر بكثير من العلماء الفحول في 
الفق���ه واحلديث، الذين أس���همت مصنفاتهم في 
حفظ موروث األمة اإلسالمية من العلوم الشرعية 
كالبخاري ومسلم واملزني، وقد وفق اهلل تعالى 
اإلمام أبا بكر النيسابوري للجمع بني علمني شريفني 
قلما جتتمع في احد ويبرز فيهما احلديث النبوي 
والفق���ه، فمن هنا كانت أهمي���ة مصنف أبي بكر 

النيسابوري.

موضوع الكتاب المحقق 

إذن ما موضوع هذا الكتاب الذي حققت الزيادات 
عليه؟ 

موضوع الكتاب احملقق يتضح عند تأمل وقراءة 
عنوانه، فموضوعه هو مختصر املزني، الذي هو 
أقدم كتب مذهب الش���افعية، والذي هو من أهم 
كتب املزني -رحمه اهلل- وأشهرها حتى إنه إذا 
ذكر يذكر مع���ه، وذلك ألن املزني بذل في تأليفه 
لهذا الكتاب جهدا عظيما، حيث إنه مكث 20 سنة 
فيه، وأعاده ثالث مرات، وكان كلما أراد أن يكتب 
فيه يصوم قبله ثالثة أيام ويصلي ما شاء اهلل أن 
يصلي، عسى اهلل أن يكتب له التوفيق والسداد، 
فإذا فرغ من مسألة وأودعها كتابه هذا صلى هلل 

ركعتني، شكرا هلل على توفيقه وامتنانه.
وعطفا على أهمية كتاب مختصر املزني صنف 
أبوبكر النيسابوري زياداته على مختصر املزني 
لك���ي يكمل ما رآه ناقصا من أدلة الكتاب، ويدعم 
مسائله الفقهية بأدلتها من األحاديث النبوية، التي 
رمب���ا غابت عن املزني، أو لم تقع له روايتها من 
طرق صحاح، فأراد أن يظهره في أحسن صورة، 
بعيدا عن كل قصور ميكن أن يوس���م به. وميكن 

تلخيص موضوع الكتاب في أمرين، زيادات في 
أدلة كتاب مختص���ر املزني، وزيادات في صورة 
إزالة اخلطأ أو الش���ك الواقع من املزني في كتابه 

املختصر.

أهميته 

ما سبب اختيار هذا املوضوع وما مدى أهميته؟ 
أسباب اختيار هذا املوضوع وأهميته عديدة، 

منها:
1� أن���ه أول كتاب يصنف على مختصر املزني 
بقصد خدمته ومعاجلة ما فيه من النقص كروايته 
األحاديث من طرق ضعيفة، أو إهماله ألدلة بعض 

املسائل الفقهية املهمة.
2� ق���دم تصنيف الكتاب وتبويبه على أبواب 

الفقه جامعا ألحاديث كل باب معا.
3� إسهام الكتاب في تقدمي إضافات مهمة ملختصر 

املزني، الذي هو عمدة في مذهب الشافعية.
4� أنه أول كتاب يصنف على طريقة الزيادات 

على كتاب فقهي.
5� يقدم الكتاب خدمة للمسائل الفقهية، وخاصة 
املسائل موطن اخلالف منها، حيث يتناول موضوعه 
أدلة هذه املسائل التي تستنبط منها األحكام، وهي 
األحاديث النبوية الفقهية، ولذلك فإن هذا الكتاب 
سيساعد على اجلمع بني الروايات املتعارضة، ورفع 
اللبس الذي قد يعت���ري بعض أحاديث األحكام 

الشرعية.
6� تضم���ن الكتاب األحاديث واآلثار مس���ندة 

موصولة.
7� اش���تمال الكتاب على زيادات على أحاديث 

الكتب الستة.
8� انفراد الكت���اب بإخراج طرق لم تخرج في 

كتب السنة النبوية التي قبله.
9� تخري���ج الكت���اب أحاديث مش���هورة في 
الكتب األمهات من طريق صحابي آخر بأس���انيد 

صحيحة.
10� علو أس���انيد الكتاب حيث شارك املصنف 
أصحاب الكتب الستة في الرواية عن شيوخهم.

11� أس���هم الكتاب في وص���ل بعض األحاديث 
املعلقة في كتب مهمة، ومن املشهور اهتمام العلماء 

بوصل معلقات وبالغات الكتب املهمة.
12� تضم���ن الكت���اب كثيرا من اآلث���ار املهمة 
املروية ع���ن الصحابة والتابعني في أبواب الفقه 

املختلفة.
13� تضم���ن الكتاب في طياته موضوعا مهما، 

أال وهو الزيادات الفقهية في األحاديث.
14� املكانة العلمية التي تبوأها مصنف الكتاب 

أبي بكر النيسابوري.

الخطة 

ما خطة البحث؟
قسمت البحث إلى قس���مني، القسم األول هو 
التقدمي لكتاب الزي���ادات، وفيه فصالن، الفصل 
األول هو حياة أبي بكر النيسابوري، وقد أسهبت 
جدا في ذكر س���يرته، ابتداء من التعريف بعصر 
أبي بكر النيس���ابوري، ثم بإسمه ونسبه وطلبه 
للعلم ورحالته العلمية وشيوخه وطلبته ومكانته 

العلمية وغير ذلك.
وف���ي الفصل الثاني قم���ت بتوثيق مخطوط 
الزيادات، وأما القسم الثاني من البحث فقد اشتمل 
على حتقيق كت���اب الزيادات، الذي تضمن ثالثة 

أجزاء.
وقد س���رت في حتقيق كت���اب الزيادات على 

املنهج التالي:
1� قمت بنسخ املخطوط.

2� ضبطت أواخ���ر جميع الكلمات بالش���كل 
اإلعرابي، كما ضبطت بالشكل أيضا جميع الكلمات 

املشكلة في نطقها.
3� صوبت األخطاء التي وقع فيها الناسخ، وأشرت 

إلى هذه التصويبات في حاشية الكتاب.
4� عاجل���ت ما وقع في الكت���اب من طمس أو 

سقط.
5� رقمت األحاديث ترقيما متسلسال، من بداية 
اجلزء األول إلى نهاية اجلزء الثالث )آخر الكتاب(، 
معتبرا اإلس���ناد في الترقيم، مهمال منت احلديث 

الذي قد يتكرر بأسانيد متعددة.
6� ضبطت أس���ماء الرواة وأنسابهم وكناهم، 
ومتون األحاديث، وذلك وفقا للمصادر املتخصصة 

في ذلك.
7� ش���رحت غريب األحاديث، وما يشكل من 
ألفاظها من كتب الغريب وشروح األحاديث، كما 
استخرجت التعريفات االصطالحية لأللفاظ الفقهية 

من كتب الفقه، وخاصة كتب الشافعية.
8� ترجمت الرواة الذين وردت أسماؤهم ضمن 

أسانيد الكتاب بترجمة مختصرة.
9� خرجت األحاديث الواردة.

10� وضعت عالمات الترقيم املناسبة، كما راعيت 
في الكتابة قواعد اإلمالء احلديثة.

11� وثقت جميع النقوالت من املصادر واملراجع 
التي نقلت عنها بالنص على رقم اجلزء والصفحة، 
مع ذكر بيانات طبعة الكتاب الذي أنقل عنه عند 

وروده أول مرة.
12� وضعت فهارس ش���املة تيسر االستفادة 

من البحث.

ثمرات التحقيق

م��ا أهم نتائج وثمرات هذا التحقيق املبارك بإذن 
اهلل؟ 

أه���م نتائج البحث وثمرات���ه هي في حتقيق 
كتاب نفيس من تراث األمة اإلسالمية لم يكن في 
متناول طالب العلم، والوقوف على منهج اإلمام 
أبي بكر النيس���ابوري من خالل كتابه الزيادات، 
وقد أس���هم حتقيق كتاب الزيادات على مختصر 
املزني في خدمة الفقه مبا حواه من أحاديث األحكام 
املس���ندة الصحيحة التي تستنبط منها األحكام 
الشرعية، وكذلك أسهم في خدمة أصل عظيم في 
الفقه الشافعي أال وهو مختصر املزني، وقد بلغ 
عدد األحاديث واآلثار املروية بإسناد مصنف كتاب 
الزيادات على مختصر املزني أبي بكر النيسابوري 
643، وأخيرا حتقي���ق هذا الكتاب القيم مكن من 
احلكم على أسانيد األحاديث واآلثار املروية فيه 

وذلك من خالل دراستها.

أقبل علينا رمضان في موسم الصيف، الذي تتزايد فيه درجات احلرارة والذي 
يهمن����ي في هذا االمر اإلشارة إلى املوعظة التي يوجهها لنا، موعظة بليغة قد ال 
يفطن لها الكثير، نحسها ونعيشها في حر شمس الظهيرة الذي ال يطيق أحدنا 
الوقوف فيه لدقائق يسيرة، فهل تعلم أخي القارئ أن شدة احلر التي نعيشه��ا 

ما هي إال نف��س واحد فق���ط جلنه���م ف���ي موس�م الصي���ف.
 واقرأ معي هذه الش���كوى التي تقدمت بها جهنم إلى خالقها سبحانه، يقول 
النبي ژ »اشتكت النار إلى ربها فقالت  رب أكل بعضي بعضا، فاجعل لها نفسني 
نفسا في الشتاء، ونفسا في الصيف، فشدة ما جتدونه من البرد من زمهريرها 
وش���دة ما جتدونه في الصيف من احلر من سمومها « رواه ابن ماجه وصححه 
األلباني، فهل س���أل كل شخص منا نفس���ه وهو يتأذى من حر الدنيا ماذا قدم 
للنجاة من حر اآلخرة وعذابها؟ الشك أن النجاة تكون باإلميان والعمل الصالح، 
كما قال جل وعال »وبش���ر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن لهم جنات جتري 
من حتتها األنهار«، يقول أبوالدرداء ÿ صوم���وا يوما ش���ديدا حره حلر يوم 

النشور وصلوا ركعتني في ظلم��ة اللي��ل لظلم��ة القب��ور. 
وم���ع دخول رمضان واقتراب نهاية اإلجازة الصيفية يتس���اءل البعض عن 
كيفية قضاء وقته، لإلجابة عن هذا التساؤل سأنبه إلى بعض األمور التي ينبغي 

علينا االهتمام بها في هذه األيام املباركة.
 أوال االهتمام بكتاب اهلل تعالى حفظا وتالوة وتدبرا، ومن اجلميل أن يتنافس 
أفراد األسرة في كتاب اهلل تعالى، يقول النبي ژ »إن هلل أهلني من الناس قالوا: 
يا رس���ول اهلل من هم؟ قال هم أهل الق���رآن أهل اهلل وخاصته« رواه ابن ماجه 

وصححه األلباني.
ثاني���ا الزيادة في بر الوالدين، فهو من أش���رف األعم���ال التي تصرف فيها 
األعمال، وهو باب من أبواب اجلنة، يقول النبي ژ »دخلت اجلنة فسمعت فيها 
ق���راءة، قلت: من هذا؟ فقالوا حارثة بن النعمان« فقال رس���ول اهلل ژ »كذلكم 
الب���ر كذلكم الب��ر«، وكان � حارثة � أبر الن�����اس بأم���ه، رواه أحم��د وصح��ح 

إسناده ابن حجر.
ثالثا احلرص على صلة األرحام التي شغل عنها البعض بأمور دنيوية 
كثيرة، فقص��ر في حق أرحامه متعذرا بعدم توافر الوق���ت لصلتهم، 
والصلة تكون بزيارتهم أو اس���تضافته���م، ومبساع��دة احملتاج 
منهم وعيادة مريضهم، ومشاركتهم في أفراحهم ومواساته���م 
بأتراحه���م، فم��ن عجز عن ذلك كله فال يبخل بالدعاء له���م، 
وليبشر الواصل لرحمه بزي����ادة رزق���ه والبركة في عمره، 
يقول النب����ي ژ »من أحب أن يبس�����ط له في رزقه 
وينس����أ له في أثره فليصل رحمه« رواه البخاري.

بقلم: عبداهلل الحيان

 »أحكام التجويد«حر الصيف وحر اآلخرة

م��ن فض��ل اهلل تعالى علينا أن تكفل بحفظ دينه، كما قال تعالى »إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون«، والذكر هنا هو القرآن الكرمي وأيضا 
السنة النبوية، كما قال تعالى »وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم«، فشمل حفظه تعالى للقرآن والسنة جميعا.

ومن صور حفظ اهلل لدينه أن س��خر من عباده من مييز بني صحيح وضعيف األحاديث واآلثار، ومن يخرج املخطوطات اإلس��امية   
املتناثرة في املكتبات العاملية إلى أيدي العلماء وطلبة العلم، وقد قام د.خالد هايف املطيري بتقدمي وحتقيق كتاب »الزيادات على مختصر املزني« 
ملصنفه أبي بكر عبداهلل بن محمد بن زياد النيس��ابوري، من علماء القرن الثالث الهجري، وهو عصر زاخر بكثير من العلماء الفحول في الفقه 

واحلديث، الذين أسهمت مصنفاتهم في حفظ موروث األمة اإلسامية من العلوم الشرعية كالبخاري ومسلم واملزني.
وكتاب »الزيادات« هو أول كتاب يصنف على مختصر املزني الذي هو عمدة في مذهب الش��افعية بقصد خدمته ومعاجلة ما فيه من النقص 
كروايته األحاديث من طرق ضعيفة، أو إهماله ألدلة بعض املس��ائل الفقهية املهمة.  »األنباء« التقت املطيري الذي أكد أن الكتاب سيس��اعد على 

اجلمع بني الروايات املتعارضة، ورفع اللبس الذي قد يعتري بعض أحاديث األحكام الشرعية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 

المطيري: تحقيق كتاب الزيادات على مختصر المزني أسهم 
في خدمة  أصل عظيم في الفقه الشافعي وتمحيص رواياته

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

نقدم لكم اليوم برنامجا تعليميا ش���يقا، حول أحكام التجويد والتالوة 
برواي���ة حفص عن عاصم، وه���و »برنامج أحكام التجوي���د«، الذي ميّكن 
املس���تخدم من اإلطالع على مختلف أحكام التجويد، مبوبة بشكل ميسر، 
ويتيح االس���تماع إلى األمثلة العملية لقراءة احلكم التجويدي بصوت أحد 
القراء املشهورين، كالشيخ علي احلذيفي، والشيخ محمد صديق املنشاوي، 
والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وكذلك يتيح للمستخدم التدرب بنفسه على 

األمثلة عن طريق تسجيل تالوته ثم االستماع إليها مرة أخرى.
واملراجع التي اس���تمد البرنامج منها مادت���ه العلمية هي كاآلتي، كتاب 
»الواضح ف���ي أحكام التجويد« للدكتور محمد عص���ام القضاة، ومراجعة 
ومشاركة د.أحمد شكري ود.أحمد محمد القضاة، و»املفيد في علم التجويد« 
حلياة علي احلس���يني، و»املذكرة في التجويد« حملمد نبهان، باإلضافة إلى 
منت اجلزرية، وكتاب »األخطاء الشائعة في تالوة القرآن« ملؤلفه عبدالرحمن 
عيتاني، وسلسلة دروس حول أحكام التالوة للشيخ رزق خليل حبة شيخ 

عموم املقارئ املصرية.

ولالس���تفادة القصوى من جميع وظائف البرنامج ينصح باس���تخدام 
السماعات وامليكروفون، كما ينصح للمبتدئ في علم التجويد االطالع على 

املداخل، واتباع ترتيب األبواب كما هو مبني في فهرس البرنامج.

كيفية تنزيل البرنامج

1 � فأما عملية تنصيب البرنامج فسهلة جدا، فليس عليك سوى أن تنزل 
 ،»http://www.saaid.net/book/p/Tajweed.zip« التالي الرابط  البرنامج من 

علما أن حتميل البرنامج باملجان.
.»winrar« 2 � ثم فك الضغط عن طريق برنامج

3 � ث���م اضغط عل���ى »setup« والذي ال يتجاوز حجم���ه 12 ميجا بايت، 
وانتظر حتى ينتهي استكمال تنصيب البرنامج متاما.

أخيرا: يلزم التنبيه إلى أن هذا البرنامج يساعد على مراجعة علم التجويد 
والت���درب على أحكامه، لكنه ال يغني عن اجللوس بني يدي القراء املتقنني 

والتلقي عنهم مشافهة.

»http://www.saaid.net/book/p/Tajweed.zip«

كشف أن عدد األحاديث واآلثار المروية بإسناد المصنف بلغت 643 حديثًا وأثرًا

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 
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