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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

أوال هل لك أن تعرفنا على هاتني املنظومتني؟
األولى هي »املقدمة اجلزرية« إلمام القراء ابن اجلزري رحمه اهلل 
ت 833 هـ وهي 107 أبيات، واألخرى هي »حتفة األطفال« للعالمة 
اجلزوري رحمه اهلل من علما ء القرن الثاني عشــــر الهجري وهي 

61 بيتا، وهما في علم التجويد.
ما سبب حتقيقك لهما على الرغم من كثرة طبعاتهما؟

ال يشــــترط في كثرة الطبعات ســــالمتها من النقص واخلطأ، 
ومن ثم كان من الواجب الســــعي إلخراج حتقيقات متقنة تخدم 

العلم وأهله.
ومما دفعني إلى حتقيقهما وجــــود عدة روايات أللفاظهما مع 

اختالف وجوه الضبط في مفرداتهما.
ما اجلديد في هذا العمل؟

نظرا ألهمية هاتــــني املنظومتني فإنه كان من الواجب التحري 
في جمع ألفاظهما من كل شــــرح لهما وقع في يدي، لكي نتوصل 

الى النص الصحيح لهما.
عفوا تقول كان التحقيق من خالل الشروح؟ كيف ذلك؟

نعم، فإن العلماء إذا شــــرحوا متنا ما فإنهم ال يغفلون جانب 
العناية بألفاظ املنت واختالف نسخه، ولكن ال يعني ذلك ان نغفل 
املخطوطات والعناية بها ولو كثرت الشــــروح، وهذا ما اعتمدت 
عليه في حتقيق اجلذرية اذ اعتمدت ايضا على مخطوطة مقروءة 

على الناظم نفسه وعليها إجازته بخطه رحمه اهلل.
من املشايخ الذين قدموا لهذا العمل؟

بحمــــد اهلل قام باالطالع على هذا العمــــل والتقدمي له كل من: 
فضيلة الشيخ د.علي بن عبدالرحمن احلذيفي إمام وخطيب املسجد 
النبوي الشريف. وفضيلة الشيخ امين سعيد مقرئ القراءات العشر 
باملسجد النبوي الشريف. وفضيلة الشيخ د.حازم بن سعيد حيدر 
الكرمي الباحث مبركز الدراسات القرآنية مبجمع امللك فهد لطباعة 

املصحف الشــــريف باملدينة النبوية. فضيلة الشيخ محمد حسام 
سبسبي اإلمام واخلطيب ومدرس التجويد والقراءات العشر بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية وبالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب بالكويت.

تحقيقات سابقة

هل سبق لك العمل في حتقيق املنظومات؟
نعم، سبق لي وهلل احلمد ان قمت بتحقيق بعض املنظومات، مثل 
منظومة العالمة ابن سعدي في القواعد الفقهية ومنظومة العالمة 
ابن عثيمني فــــي اصول الفقه وقواعده ومنظومة العالمة عبداهلل 
الكوهجي في علم الصرف ونظم اآلجرومية لعبيد ربه الشنقيطي 

والدرة اليتيمة للعالمة سعيد احلضري في النحو وغيرها.
م��ا الش��روط الت��ي يج��ب توافره��ا فيم��ن يعمل ف��ي حتقيق 

املنظومات؟
ينبغي ان يوجه هذا الســــؤال وامثاله الى من له باع طويل في 
مجال التحقيق، اما انا فلم أمض ســــوى سنوات قليلة في مجال 
التحقيق، ولكن ميكن القول إن العمل في حتقيق املنظومات يتطلب 
معرفة جيدة بعلم العــــروض والقافية خاصة مبحث الضرورات 
الشعرية، وقبل ذلك كله اإلملام اجليد بالنحو والصرف، فالدقة هنا 

مطلوبة لكي يخرج العمل على احسن الوجوه.
هل لك مشاركات في الصحف أو املجالت؟

لقد كنت ضمن اســـرة مجلة امتي الصادرة عن دار غراس، 
حيث كنت فيها معدا لصفحة األدب والشعر، قرابة ثالث سنوات، 
اما اآلن فأقوم بنشـــر سلسلة اخطاء شائعة في اللغة من خالل 
صفحة االبانة في جريـــدة »الوطن« الكويتية وبعض املقاالت 

البالغية.
وماذا عن اعمالك املستقبلية على مستوى التحقيقات وغيرها؟

هنــــاك منظومات منها ما هو حتــــت التحقيق ومنها ما هو في 
طريقه الى املطبعة واســــأل اهلل ســــبحانه ان ييسر خروجها في 

صفحة االميان في جريدة الوطن الكويتية.
هل سبق لك ان عرض عليك الظهور في احدى القنوات الفضائية؟

في احلقيقة عرض علي املشـــاركة في برامـــج أدبية في قناة 
املعالي املباركة التي يقوم عليها دعاة وطلبة علم نحسبهم واهلل 
حســـيبهم على جانب كبير من اخلير والصـــالح، ولكن ينبغي 
ملن يتصـــدر للخروج على الفضائيات ان يكون ذا باع طويل في 
العلـــم وحتصيله، وهذا ما دفعني إلبداء اعتذاري لهم، فهناك من 

هو خير مني.
هل لك دروس وما العلوم التي تقوم بتدريسها؟

بحكم تخصصي األكادميي فإنني اقــــوم بتدريس علوم اللغة 
العربية من نحو وصرف وبالغة وعروض وغيرها.

هل هناك من كلمة اخيرة تود ان تختم بها؟
اود ان اوجه نداء الى وزارة االوقاف والشؤون االسالمية التي 
تبذل جهودا مشكورة في خدمة االسالم، واوجه اليها هذا االقتراح 
وهو انشاء مركز لتحقيق املخطوطات باشراف العديد من الباحثني 
ذوي الكفاءة لكي يخرجوا لنا كنوزا مغمورة من التراث االسالمي 

مكمال ملركز املخطوطات احلالي.
كما أقدم نصيحــــة الى الذين يقومــــون بتحقيق املخطوطات 
خصوصا املبتدئني من امثالي اال يستغنوا عن خبرات من سبقهم 
في هذا املجال من كبار احملققني، واال يغتر احد بنفســــه فيدعي ما 

ال يحسن من القول والعمل.
واخيرا: اوصي نفسي واخواني املسلمني بأن يكثروا من طاعة 
اهلل عز وجل في هذا الشهر الفضيل من قراءة للقرآن وكثرة الذكر 
هلل وبذل اخلير واالحسان الى اآلخرين لعل اهلل عز وجل ان يتقبل 

منا وصلى اهلل وسلم على نبيه وآله واصحابه اجمعني.

احلمـــد هلل والصـــالة 
والســـالم على رسول اهلل 
وبعد، فما أقبحها من صفة 
وما أشـــنعها من نعت، وما 
أسوأها من خلق، تلكم الصفة 
التي هـــي التناقض فهي إن 
كانت في تعامالت اإلنسان 
الدنيوية سيئة فإنها في أمر 
اآلخرة أسوأ وأقبح وأشنع.

هذه الصفة هي التي أشار 
إليها القرآن في مواضع كثيرة 
وقبح أهلها وذمهم ومقتهم 
بها قال اهلل تعالى )أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
أفال  الكتاب  وأنتم تتلـــون 
تعقلون(، فهذه اآلية جاءت 
املتناقضني من  في بعـــض 
اليهود الذين كانوا يتورعون 
عن غش الناس ويأمرونهم 
بالبر والطاعـــة، بينما هم 
واقعـــون فـــي أعظم صور 
التناقـــض املتمثلة في عدم 

إميانهم برسالة النبي ژ.
جاء رجل إلى ابن عباس 
وهو يســـتأذنه في أن يأمر 
باملعروف وينهى عن املنكر 
فقال له رضي اهلل عنهما إن لم 
تخش أن تفتضح بثالث آيات 
فافعل، قـــال: وما هن؟ قال: 
األولى قوله تعالى )أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
أفال  الكتاب  وأنتم تتلـــون 
تعقلون(، قال: أحكمت هذه؟ 
)أي عملت بها مبا جاء فيها(، 
فقـــال الرجل »ال«، والثانية 
قوله تعالـــى )يا أيها الذين 
آمنوا لـــم تقولون ما ال 
تفعلون( »قال: أحكمت 
الرجل  هذه؟ قال 
الثالثة  »ال«، 
العبد  قول 
الصالح 

شعيب عليه السالم )وما أريد 
إلـــى ما أنهاكم  أن أخالفكم 

عنه(.
وقد ذكر لنـــا نبينا ژ 
خبر أحـــد املتناقضني وهو 
ذلـــك الرجل املتزين بلباس 
الشرع واملتظاهر مبظهر اآلمر 
باملعروف والناهي عن املنكر 
كما جاء في حديث أسامة في 
الصحيحني أن النبي ژ قال 
القيامة  »يجاء بالرجل يوم 
فيلقى فـــي النار فتندلق به 
أقتابه فيدور بها في النار كما 
يدور احلمار برحاه فيطيف 
به أهل النار فيقولون يا فالن 
ما أصابـــك؟ ألم تكن تأمرنا 
باملعروف وتنهاناعن املنكر؟ 
قال: كنـــت آمركم باملعروف 
وال آتيه، وأنهاكم عن املنكر 
وآتيه«، فهذا مثال ظاهر ملا قد 

يؤديه التناقض بصاحبه.
وإن املتأمل ألحوال الناس 
في هذا الزمـــن يرى صور 
التناقض ظاهرة وكثيرة من 
أي زمن مضى،  وحسبي أن 
أذكر بعضا من صور التناقض 
املتمثلة في تصرفات بعض 
الصائمني والصائمات حتى 
نتجنب مشابهتهم واالقتداء 

بهم. 
1ـ  فمـــن املتناقضني ذلك 
اللذان  املـــرأة  الرجل وتلك 
يصومـــان رمضان رياء، أو 
يقومان لياليه طلبا للمدح 
والثنـــاء، ويفعـــالن اخلير 
مراعـــاة لنظر اخللق، فمثل 
هؤالء لم يقـــدروا اهلل حق 
قدره ومثل هؤالء قد أتعبوا 
أبدانهم  أنفســـهم، وأهلكوا 
وفوق هذا ليس لهم عند اهلل 
أجر وال نصيب قال تعالى في 
القدسي »أنا أغنى  احلديث 
الشركاء عن الشرك، من عمل 
عمال أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه« رواه مسلم 

عن أبي هريرة.

2ـ  ومن املتناقضني كذلك 
ذاك املرء الذي يدعي معرفة 
اخلير وطرقه ولكنه يتصرف 
مبـــا يخالف هـــذه املعرفة، 
فتجده يعـــرف فضل قراءة 
القـــرآن ولم يكلف نفســـه 
النظر في املصحف ويعرف 
فضل الصدقـــة فتجده من 
أشـــح الناس وأبخلهم على 
الفقراء واحملتاجني، ويعرف 
فضـــل قيام الليـــل وفضل 
العشر األواخر لكنه لم يبذل 
أسباب القيام والصالة فهذا 
لم يواطئ قولـــه ويصدق 
فيه قولـــه تعالى )أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
أفال  الكتاب  وأنتم تتلـــون 

تعقلون(.
3 ـ مـــن التناقض أيضا 
ما نراه من بعض من يفطر 
في هذا الشـــهر مع معرفته 
وعمله بتحرمي ذلك وأنه من 
كبائر الذنوب كما قال اإلمام 
أحمد »من أفطر متعمدا في 
نهار رمضان وال عذر له فهو 
عندنا شر من الزاني والسارق 
وشارب اخلمر«، ومن قبيح 
فعل هؤالء هو جرأتهم على 
الفطر استهتارا، واستهزاء 

ومجاراة ألحوال الفساق.
املتناقضـــني  ـ ومـــن   4
ذاك الذي يصـــوم ولكنه ال 
يصلي فهذا من أعظم صور 
التناقض الظاهرة في شهر 
الصيام، فترك الصالة كفر 
باهلل تعالى على الصحيح من 
قول العلماء، فكيف ينفع مع 
الكفر صيام؟ فمثل هذا يقال 
له »أتعبت نفسك وأجهدتها 
بترك األكل والشرب واعلم 
أنه ليس لـــك عند اهلل أجر 

وال نصيب«.
ومازالت صور التناقض 
لم تنته بعد وهو ما سنتكلم 
عنه في املقالة القادمة بإذن 

اهلل تعالى.

بقلم: محمد العصيمي

المكتبة الشاملة لطالب العلمصائمون ومتناقضون )1 - 2(

أوضح الباحث محمد فالح املطيري أن حتقيقه للمقدمة اجلزرية ولتحفة األطفال في التجويد أطلع عليه وقدم له كل من إمام وخطيب املسجد 
النبوي د.علي احلذيفي، ومقرئ القراءات العش��ر في املس��جد النبوي الشيخ أمين سعيد والباحث في مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
د.ح��ازم الكرمي، باإلضافة إلى مدرس التجويد والقراءات العش��ر ب��وزارة األوقاف وبالهيئة العامة للتعليم التطبيق��ي في الكويت املقرئ محمد 
سبس��بي. وأكد املطيري في لقائه مع »األنباء« على أهمية أن يلم احملقق في املنظومات العلمية الش��رعية بعلم العروض والقافية وخاصة مبحث 
الضرورات الشعرية، إضافة إلى اإلحاطة بعلم النحو والصرف أمال في خروج املنظومة الشعرية على أحسن وجه، الفتا إلى أن طبعات ومخطوطات 
مقدمة اجلزرية وحتفة األطفال عانت من تعدد روايات ألفاظها واختالف وجوه ضبط بعض مفرداتها مما دفعه لتحقيقها خدمة لطلبة العلم. وسبق 
للمطي��ري حتقي��ق بعض املنظومات العلمية، كالقواعد الفقهية للعالمة عبدالرحمن الس��عدي، ومنظومة اصول الفقه وقواعده للعالمه ابن عثيمني 
أيضا، ومنظومة العالمة عبداهلل الكوهجي في علم الصرف، ونظم اآلجرومية في النحو لعبيد ربه الش��نقيطي وغيرها من التحقيقات، وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء:

المطيري: نحتاج إلى مركز متخصص لتحقيق المخطوطات
لتخريج الكنوز المغمورة من التراث اإلسالمي

شدد على ضرورة إلمام الباحثين في هذا المجال بعلم العروض وقواعد النحو والصرف 

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.

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

»املكتبة الشـــاملة لطالب العلم« عبارة عن برنامج إســـالمي 
يفيد طلبة العلم الشرعي بجميع مستوياتهم العلمية، وتشتمل 
املكتبة على 5000 كتاب تقريبا في عدة علوم شرعية، كالعقيدة 
والتفســـير وعلوم القرآن، ومتون احلديث واألجزاء احلديثية، 
وشروح احلديث وحتقيقات احملدث األلباني، وكتب العلل ومصطلح 
احلديث، وفقه املذاهب األربعة وأصول الفقه والسياسة الشرعية، 
والفتاوى وكتب شـــيخ اإلســـالم ابن تيمية، والسير والتاريخ 
والتراجم والطبقات واألدب والبالغة والنحو واملجالت الشرعية 

الدورية وغيرها من الكتب اإلسالمية املتنوعة.
http:// واملكتبة مجانية وميكن حتميلها من موقعها دون مقابل
www.shamela.ws، وال يتجـــاوز حجم امللـــف )GB1.8(، ومينع 
القائمون على البرنامج التربح من بيعها، أو اســـتخدامه لنشر 
ما يخالف منهج أهل الســـنة واجلماعة، بل يشـــجعون نشرها 
على اســـطوانات أو في املنتديات أو على مواقع اإلنترنت، وهو 
ما قام به بعض اإلخوة في الكويت ممن يشـــرفون على مشروع 

»سلسلة العالمتني«.
علما بأن االصدار الثاني 2.11 منها يتميز بإمكانية إضافة وحذف 
وتعديل الكتب فيه لتكون املكتبة الشخصية لطالب العلم، كما 
ميكن حفظ نتائج البحث ليعود إليه الباحث الحقا، وكذلك ربط 
كتاب »الشاملة« بكتاب مصور، وأيضا ميكنه احلصول سريعا 

على شرح أو توضيح جلزئية بعينها أثناء استخدام الشاملة.
بخالف الكتب املعروضة على موقـــع البرنامج ميكنك إثراء 
مكتبة الباحث الشخصية باستيراد ملفات Word إلى البرنامج، 
وهناك العديد من املواقع العامـــرة بالكتب في هذه صيغة مثل 
»مكتبة املشـــكاة«، و»مكتبة صيد الفوائد« ومكتبة »ملتقى أهل 

احلديث« ومكتبة »طريق اإلسالم«.

كيفية تشغيل المكتبة الشاملة 

1ـ انسخ ملف املكتبة الشاملة كاملة على الهارديسك في جهازك 
من موقعها التالي:

http://www.shamela.ws
.winrar 2ـ ثم فك الضغط عن طريق برنامج

3ـ ثم افتح ملف املكتبة واضغط على setup لتتم عملية التثبيت 
والقصـــد من تثبيت املكتبة على جهـــازك هي انك ال حتتاج الى 
القرص مرة اخرى، كما ستكون عملية البحث اسرع، وملن يريد 
تســـريع عملية البحث يفضل له عمل فهرسة جلميع الكتب عن 

طريق لوحة التحكم.
أخيرا: ألي استفسار أو اقتراح أو للحصول على أخر التحديثات 
وحتميل آخر الكتب املضافة، قم بزيارة موقع املكتبة الشـــاملة 

السابق واستخدم خاصية الترقية احلية في البرنامج.

http://www.shamela.ws
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