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قال رجل للمؤلف ابن اجلوزي:

نمت البارحة من شوقي إىل املجلس ».
« ما ُ
قال:

« ألنك تريــد أن تتفرج ،وإنام ينبغــي أن ال تنام

سمعت ».
الليلة ،ألجل ما
َ
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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل ســيدنا

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديد « وداع رمضان لإلمام
إدارة البح��وث » أن تقدِّ م
َ

أيب الفرج ابن اجلوزي البغدادي (597 - 510هـ) » جلمهور
القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وهي رســالة خ ّطها قلم إمــام موهــوب ،كان آية من

وس ْوق قلوهبم إىل اهلل تعاىل،
آيات اهلل يف التأثري يف الســامعنيَ ،
شهد له بذلك الرحالة واملؤرخون ،ودلت عىل ذلك مصنفاته

التــي وصلت إلينا ،ومنها هذه الرســالة التي يو ِّدع هبا شــهر

رمضان ،وقد بدأها بوصيــة ،ثم جاء بالوداع ،وهو يريد منها

اغتنام هذا الشــهر الفضيل ،والفوز بــا وعد اهلل به الصائمني

القائمــن املؤمنــن املحتســبني .كل ذلك بأســلوب رائع،
ووعظ صادع.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء

ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعاىل التي حتــب العلم وأهله،

وتؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بكل متيــز وإقدام ،ويف

مقدمتها صاحب السمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل

مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يشــ ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع

أصحابه و ُطالبه .

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيــد من العطاء عىل درب
التميز املنشود.

َّ
وصل اهلل
وآخــر دعوانــا أن احلمد هلل رب العاملــن،

وســ َّلم عىل النَّبــي األمــي اخلاتم ســ ّيدنا حممــد وعىل آله

وصحبـه أمجعني.

إدارة البحـوث
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بـصـــائـر
من أقوال املؤلف  -رمحه اهلل :-

ور
 «ما أزالأحــرض ال ّناس عىل العلــم ،أل َّن ُه ال ّن ُ
ِّ
الذي ُيتدى به».
أحكام النساء
•

•

•

(ص)130:

ألقيت جوهر َة
قدرك يا مســكني مــا
 «لوَ
َ
عرفت َ

قلبِك يف مزابل اهلوى».

•

وافق ا ُمل ِ
ُم ِ
رافق
•

•

(ص)20:

« -إنام ُخلقت الدنيا لتجوزوها ال لتحوزوها».

وافق ا ُمل ِ
ُم ِ
رافق

•

•

•

(ص)25:
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وقت وفات،
قلب ومات ،يا َم ْن كان له ٌ
« -يــا َم ْن له ٌ

وضيعت
أمهلت قلبك
أرشف األشياء قلبك ووقتك ،فإذا
َ
َ
ذهبت منك الفوائد».
وقتك فقد
ْ

•

•

الياقوتة

•

(ص)103:

تعطــر باالســتغفار فقــد َف َض َح ْت َ
 «وحيــك ّــك

روائح الذنوب».
ُ

اللطف

•

•

•

(ص)33:

 «شــهوات الدنيــا ُأنموذجُ ،واألنمــوذج ُي ْع َر ُ
ض

وال ُيق َب ُ
ض».

الذيل عىل طبقات احلنابلة
•

•

•

()421/3
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احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأتم التسليم
عىل سيدنا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني .وبعــد:
موجهــ ٌة ناصح ٌة ،كتبها
فهذه رســال ٌة نافعــ ٌة ماتع ٌةِّ ،

اإلما ُم اجلليل أبــو الفرج عبد الرمحن بــن عيل املعروف

بابن اجلوزي ،بمناســبة وداع شــهر رمضان ،هذا الشهر

املبارك الذي أكرم اهللُ به األُ َّمة ،وجعله موســ ًا عظي ًام من

مواســم اخلريات والربكات .وقــد درج العلامء واملر ُّبون
واملوجهون عــى تذكري األمة بفضلــه ،ورضورة اغتنام
ِّ

أيامه ولياليــه ،وجعلــه من َط َلق ًا ِ
فاص ً
ال إىل اهلل ســبحانه
وتبص،
وتعاىل ،وتأيت هذه الرسالة ُ يف هذا السياق ،لتذكِّر ِّ

وحتـــض عىل استدراك ما فات ،واغتنام ما بقي ،وتر ِّقق
َّ

القلوب بأسلوب سهل مؤثر ،وكلامت صادقة صادعة.
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وقــد كان ابن اجلــوزي إمام ًا كبــر ًا ،وداعي ًا إىل اهلل

بصــر ًا ،وكانت جمالســه يف بغداد التــي يعقدها للتعليم

والتوجيه ،والرتبية والســلوك ،وجتديــد العهد مع اهلل،
من أشــهر املجالس يف التاريخ اإلسالمي ،وال غرابة فهو
واعظ اإلســام املوهوب ،وطبيــب األرواح والنفوس

والقلوب .ولعل هذه الرســالة كان قــد ألقاها يف بعض

دوهنا ،وأكرمنا اهلل عز وجل بوصول ثالث
جمالســه ،ثم َّ
نسخ هلا .وهذه النسخ هي:

 -نسخة يف املكتبة الســليامنية يف اسطنبول ،وأصلها

من يني جامع [أي اجلامــع اجلديد] ،ضمن جمموع برقم
( ،)1185يف ( )4ورقات).(1

( )1أشكر األســتاذ أمري أش مدير هذه املكتبة عىل تكرمه بتصوير
هذه الرســالة وغريها ،واألخ املحقق الباحث الســيد حممد
فاتح قايا الذي رافقني يف زياريت األوىل هلذه املكتبة.

 وداع رمضـان البن اجلـوزي



11

 -نســخة يف مكتبة جامعة امللك سعود يف الرياض،

ضمن جمموع برقــم ( ،)3428كتبها عبــد العزيز العبد
الرمحن البسام سنة  ،1322يف ( )4ورقات أيض ًا).(1

 -نســخة يف األسكوريال يف إسبانيا برقم(،(2))436

ذكرها بروكلامن يف تاريخ األدب العريب (.)354/5

وقفت عىل هذه النســخ الثالث  -والنســخة
وقــد
ُ

وعددت
الثالثة تالفة وناقصة جد ًا ،فقد ســقط أكثرها! -
ُ

واكتفيت
واســتعنت بالثانية ،ورمزها «ر»،
األوىل أصالً،
ُ
ُ
وجتاوزت األخطاء والسقط فيها.
بإثبات الفروق املفيدة،
ُ

وقدمــت بتعريف باملؤلف فيه يش ٌء من نشــاطه يف
ُ

رمضــان ،وتأليفه فيه ،ووصف جمالســه بقلــم الرحالة
األندليس الشهري ابن جبري.

( )1أشكر األخ الشيخ عيل الريس الذي دلني عىل هذه النسخة.
( )2أشكر األخ رشيف مرصي عىل تزويدي بصورة عنها.
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وال بد من القول بأن أحد ًا من املؤرخني مل يذكر هذه

الرســالة البن اجلوزي  -ســوى بروكلامن الذي ذكرها
معتمد ًا عىل وجودها خمطوطة يف األسكوريال).- (1

وال أعلم أحد ًا ســبق ابــ َن اجلــوزي إىل إفراد هذا

املوضوع برســالة ،لكني رأيت َم ْن أ َّلــف بعده فيه ،وهو

العالمة ابــن الوزير (ت840:هـ) فله« :مثري األحزان يف
ُ
نســأل أن ينفع هبذه الرسالة ،وأن
وداع رمضان») .(2واهلل

جيزي مؤلفها خري اجلزاء.

ديب يف  29من ربيع اآلخر 1432هـ

(((

( )1وعنه ذكرها األستاذ عبد احلميد ال َع َل ْو ِجي يف كتابه «مؤلفات
ابن اجلوزي» ص(.)253
( )2رســالة خمطوطــة يف ( )4ورقات ،مكتوبــة يف حياة املؤلف
ســنة 807هـ يف مكتبة األوقاف يف صنعــاء .انظر :الروض
الباسم(.)26/1
((( ومتت مقابلتها بثالث نســخ جديدة ومراجعتها للطبعة الثانية
يف  12من رجب 1437هـ.
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تعـريف باملـؤلـف
هو اإلمام الكبري «عامل العراق ،وواعظ اآلفاق ،املكثر
املعجب ،نادرة العامل ،حجة اإلســام») (1العالمة املتفنِّن
أبــو الفرج عبــد الرمحن بن عيل املعــروف بابن اجلوزي
البغدادي ،من ذرية أيب بكر الصديق.
ولد يف بغداد ســنة ( 510هـ) ،ونشــأ فيها ،وطلب
العلم باعتناء َعمته ،إذ تويف أبوه وهو صغري.
وأخذ العلم عــن كثريينَ ،ذك ََر منهم يف«مشــيخته»

« »86شيخ ًا ،وثالث شيخات.

ووعظ وهو صغري ،واعتنى بذلك حتى أصبح واعظ
اإلسالم األشهر ،وترك يف هذا الفن مؤلفات رائعة.
( )1وصفه هبذا الكتاين يف «فهرس الفهارس» (.)308/1
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وأ ّلف يف فنون العلم أكثر من ( )340مؤ َّلف.
ودرس يف عدد من مدارس بغداد.
َّ
وبنى لنفسه مدرس ًة وقف عليها كتبه.
وتويف يف  12من رمضان ســنة (597هـ) ،و ُدفِ َن يف
مقربة اإلمام أمحد بن حنبل يف باب حرب ،وكان يوم تشييعه
ودفنه يوم ًا مشهود ًا ،شاركت فيه األُلوف املؤلفة).(1
( )1له تراجــم كثرية  ،انظر :خريدة القــر (ج3م1ص،)260
والتقييد ( ،)97/2والكامل( ،)452/7والتاريخ املظفري
(الورقة  ،)189ومرآة الزمان (ج8ق2ص ،)481والتكملة
( ،)394/1ومشيخـة النعال البغدادي ص ( ،)140واملذيل
عىل الروضتــن ( ،)100/1واجلامــع املخترص(،)65/9
ووفيات األعيان ( ،)140/3وآثـــار الـبالد (ص،)320
واملختــر يف أخـبـــار البــر ( ،)126 / 3ومشــيخة
قايض القضاة ابن مجاعـــة ( ،)91 / 1وتاريخ اإلســـام
( ،)287/ 42وسري أعالم النبالء ( ،)365/21وتذكرة=  

 وداع رمضـان البن اجلـوزي



15

املؤرخون ثناء كبري ًا ،وأذكر هنا شهادة
وقد أثنى عليه ِّ

ثالثة منهم:

 قال املؤرخ ابن أيب الدم (ت642:هـ)« :إمام وقتهيف علم الوعظ ،واحلديث ،واجلرح والتعديل ،والتفسري،
والســر ،والفقه عىل مذهــب أمحد بن حنبل.
والتاريخ
ِّ

ذكر ُه ،واشــتهرت
صنَّــف يف كل علم ،وط َّبــق
َ
األرض ُ

تصانيفه .وكان من الفضل والعلم بمكان عال ،وأما علم
املواعظ ومواده فهو ُم َس َّلم إليه»).(1

=  احلفاظ ( ،)1342/4والعرب( ،)118/3واملخترص املحـتـاج
إليـــه ص( ، )237واملســتفاد ص( ، )116وتاريــخ ابن
الــوردي ( ،)169/2والــوايف بالوفيـــات (، )186/18
ومرآة اجلنــان ( ، )489/3والبدايــة والنهاية (،)28/13
والذيل عىل طبقات احلنابلة ( ، )399/3وتاريخ ابن الفرات
(م4ج2ص )210وغريها.
( )1التاريخ املظفري (الورقة .)189
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 وقال سبطه يوسف (ت654:هـ)« :صنَّف الكتبجمالســ ُه اخللفا ُء والوزرا ُء والعلام ُء
يف فنون كثرية ،وحرض
َ

ُ
واألعيــان ،وأقــل ما كان حيرض جملســه عــرة آالف،
ور َّبــا حرض عنده مئة ألــف ،وأوقع اهللُ لــه يف القلوب
القبول واهليبة.
وكان زاهد ًا يف الدنيا متق ِّل ً
ال منها.
كتبت بأصبعي
وسمع ُت ُه يقول عىل املنرب يف آخر عمرهُ :

هاتني ألفي جملد) ،(1وتاب عىل يدي مئة ألف ،وأسلم عىل
يدي ألف هيودي ونرصاين.
وكان جيلــس بجامــع القــر) ،(2والرصافــة،
( )1من تصانيفه وتصانيف غريه.
( )2جامع اخللفاء اليوم.
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واملنصــور) ،(1وبــاب بــدر) ،(2وتربــة أم اخلليفــة)،(3
وغريها.
وكان خيتم القرآن يف كل سبعة أيام.
وال خيرج من بيته إال إىل اجلامع للجمعة واملجلس).(4
ومــا مازح أحد ًا ،وال لعب مــع صبي ،وال أكل من

جهة حتى تيقن ِح َّلها ،وما زال عىل ذلك األسلوب حتى
توفاه اهلل تعاىل»).(5
((( جامعا الرصافة واملنصور ال آثار هلام اليوم.
((( من أبواب دار اخلالفة العباسية.
((( تعرف اليوم بقرب زبيدة خطأ.
((( قال الذهبي معلق ًا عىل هذا يف سري أعالم النبالء(:)370/21
فعلت صالة اجلامعة؟».
«فام
ْ
أقول :يف املدارس العلمية مســاجد ،والظاهر أنه كان يصيل
فيها مع طالبه وتالميذه.
((( مرآة الزمان (ج8ق2ص.)482-481
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ومن املهم أن نتوقف عنــد قوله« :وال أكل من جهة
حتــى تيقن ح َّلها» فهذا  -واهلل أعلــم  -وراء ما كتبه اهلل
له من قبول ،وما جعله له من تأثري يف ســامعيه ويف قارئيه
إىل اليوم.
 وقال اإلمام الذهبي (ت748:هـ)« :الشيخ اإلماماملفس ،شيخ اإلســام ،مفخر العراق،
العالمة ،احلافظ ّ

مجال الدين . ...

وكان رأســا يف التذكري بــا مدافعة ،يقــول النظم

ب ،و ُي ْط ِر ُب،
ب ،و ُي ْع ِج ُ
الرائق ،والنثر الفائق بدهي ًا ،و ُي ْس ِه ُ
ِ
ــب ،مل يأت قبلــه وال بعده مثله ،فهــو حامل لواء
و ُي ْطن ُ

الوعظ ،والق ِّيم بفنونه ،مع الشــكل احلســن ،والصوت
الط ِّيب ،والوقع يف النفوس ،وحسن السرية.

 وداع رمضـان البن اجلـوزي
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الســر والتاريخ،
وكان بحر ًا يف التفســر ،عالمة يف ِّ

موصوف ًا بحســن احلديث ،ومعرفة فنونــه ،فقيه ًا ،علي ًام

باإلمجاع واالختالف ،جيد املشــاركة يف الطب ،ذا تفن ٍُّن

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وحفظ
وذكاء
وفهــ ٍم
وإكباب عىل اجلمع
واســتحضار،
والتجمل ،وحســن الشــارة،
التصون
والتصنيــف ،مع
ّ
ُّ
ورشــاقة العبارة ،ولطف الشامئل ،واألوصاف احلميدة،
عرفت أحد ًا
واحلرمــة الوافرة عنــد اخلاص والعام ،مــا
ُ
صنَّف ما صنَّف»).(1
•

•

•

( )1سري أعالم النبالء ( 365/21و.)367
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ابن اجلـوزي ورمضـان
ال شك أن ابن اجلوزي كان يويل شهر رمضان اهتامم ًا

تتبعت ما حكاه هو عن نفسه يف تارخيه «املنتظم
زائد ًا ،وقد
ُ
وخرجت هبذه األخبار:
يف تاريخ امللوك واألمم»
ُ

 -يف غــرة رمضان ســنة 567هـ تكلم يف جملســه

فتاب عىل يديه نحو مئتي رجل ،و َق َط َع شعور
حل ْلبة)َ ،(1
با َ

مئة وعرشين منهم).(2

 -يف رمضان سنة 570هـ َو َق َف ْت ( َبنَ ْفشه)((( ِج َه ُة

)(4

اخلليفة املســتيضء بأمر اهلل مدرســ ًة وســ َّل َمتها إىل ابن

اجلوزي ،ويف ليلة ســبع وعرشين منه كانت اخلتمة فيها،
( )1باب من أبواب بغداد ،يف موقع مقربة الغزايل اليوم.

( )2املنتظم (.)197/18
((( ( َبنَ ْفشه) اســم فاريس يعني زهرة البنفسج .أفاده الشيخ نظر
الفاريايب.
((( تطلق «اجلهة» عىل الزوجة ،وعىل احلظ ّية.

 وداع رمضـان البن اجلـوزي
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قال الشيخ« :كانت ختمتنا يف املدرسة ليلة سبع وعرشين،
ف ُع ِّلق فيها من األضــواء ما ال حيىص ،واجتمع من الناس
ألوف كثرية ،فكانت ليلة مشهودة»).(1

 -يف رمضان ســنة 571هـ كان َيعقد جمالس الوعظ

حتت املنظرة بباب بدر من أبواب دار اخلالفة العباسية.

وحتـدَّ ث الشيخ عن ذلك فقال« :وما زالت املجالس
حتت املنظرة بباب بدر إىل آخر رمضان.
وكان يف آخــر رمضان  -قبل جملســنا هناك بيوم -
قد انزعج البلد ،و ُلبس الســاح ،واختلفت األراجيف،
فانقشع األمر أن أمري املؤمنني أصابته صفراء من الصوم،
فتكلمت حتت املنظرة ،فســكن البلد .فحدَّ ثني َم ْن يلوذ
ُ
( )1املنتظم (.)215/18
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بخدمــة أمري املؤمنني قــال :حرض يومئــذ اإلمام عندك
املجلس متحامالً ،ولوال شــدة حبه لك ملا حرض ،ملا كان
اعرتاه من األمل.
وحدَّ ثني صاحب املخزن قال :كتبت إىل أمري املؤمنني
يف كالم كنت ذكر َت ُه :هل وقع مــا ذكره فالن بالغرض؟
فكتب أمري املؤمنني :ما عىل ما ذكره فالن مزيد»).(1

ِ
ب منه أن
 -ويف  11من رمضان ســنة 572هـــ ُطل َ

جيلس يف دار ظهــر الدين أيب بكر بــن العطار صاحب
املخزن ،ففعل.
أمــر املؤمنــن ،و ُأ ِذ َن للعوام يف
يقول« :وحــر
ُ

فتكلمت ،وأعجبهم حتى قال يل ظهري الدين:
الدخــول،
ُ
( )1املنتظم (.)221/18
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قد قــال أمري املؤمنني :ما َّ
كأن هــذا الرجل آدمي ملا يقدر

عليه من الكالم»).(1

وتكرر هذا يف  25منه ،يقول الشيخُ « :ت ُقدِّ م بجلويس

يف دار صاحب املخزن ،فجلســت وحرض أمري املؤمنني،
فتكلمــت بعــد العرص إىل
و ُأ ِذ َن للعــوام يف الدخــول،
ُ

املغرب ،وبتنا يف الــدار تلك الليلة مع مجاعة من الفقهاء،

فجرت مناظرات إىل نصف الليل»).(2
ْ

 -ويف شعبان ســنة 573هـ ُســ ِّلم إىل صهر الشيخ

مســجد كبري أنشأه اخلليفة و ُع ِّم َر عامر ًة فائق ًة ،ويف إحدى
ِ
ب من الشــيخ ابن اجلوزي أن يصيل فيه
ليايل رمضان ُطل َ
بالناس الرتاويحَّ ،
فصل ،وكان الزحام كثري ًا).(3

((( املنتظم (.)230/18
((( املنتظم (.)231/18
((( املنتظم (.)239/18
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ِ
ب
 -ويف  5من رمضان من هذه السنة(573هـ) ُطل َ

منه أن جيلــس يف دار صاحب املخــزن ،وازدحم الناس
ِ
ب
حتى غلق الباب ،وكان أمــر املؤمنني حارض ًا ،ثم ُطل َ

منه جملــس آخر يف  21مــن رمضان ،فتكلــم عىل تلك
الصفة أيض ًا).(1

 -ويف مفتتح ســنة 574هـ َع َقدَ جملــس الوعظ يف

مدرسته بدرب دينار فكان الزحام خارج ًا عن احلدِّ حتى
غلق األبــواب ،و ُق َّص ْت ثالثون طائلــة) ،(2وتاب خلق
من املفسدين).(3

وهبذه الســنة (أي574:هـــ) ينتهي هــذا التاريخ

ٍ
ســاه «درة اإلكليل» إىل
«املنتظم» ،وقد ذ َّيل عليه
بكتاب َّ
((( املنتظم (.)239/18
((( يريد الشعور الطويلة.
((( املنتظم (.)250/18
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ســنة 590هـ) ،(1ولكن مل يصل إلينا ،ولــو وصل لرأينا
أخبار نشاطاته وجهوده يف هذه املرحلة.
 ويف رمضان ســنة 576هـ فرغ مــن تأليف كتابه«غريب احلديث»).(2
وقــد تك َّلم عــى رمضــان والصيام فرضــ ًا ونفالً،
وأحكام ًا وفضائل يف كتبه اآلتية:
 زاد املسري يف علم التفسري).(3 نواسخ القرآن) ،(4وعنوانه :عمدة الراسخ يف معرفةاملنسوخ والناسخ.
((( انظر مرآة الزمان(ج8ق1ص.)353
((( انظر فيه (.)513/2
((( انظر فيه (.)194-184/1
((( انظر فيه ص(.)178-166
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بأكف أهل الرســوخ من علم الناســخ
 ا ُملصفــىِّ
واملنسوخ) .(5وهو خمترص من األول.
 إعالم العامل بعد رســوخه بحقائق ناسخ احلديثومنسوخه).(6
 إخبار أهل الرســوخ يف الفقه والتحديث بمقداراملنسوخ من احلديث) .(7وهو خمترص من األول.
 احلدائق).(8 درء اللوم والضيم يف صوم يوم الغيم).(9((( انظر فيه ص(.)17
((( انظر فيه (.)332-317
((( انظر فيه ص(.)94-83
((( انظر فيه (.)284-239/2
((( طبع بتحقيق السيد جاسم الدورسي.
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 التصديقات لرمضان).(1 التبرصة).(2 بستان الواعظني ورياض السامعني).(3 النور يف فضائل األيام والشهور).(4 منهاج القاصدين ومفيــد الصادقني .وهو خمترصإحياء علوم الدين للغزايل).(5
((( ذكره ســبطه يف ترمجته له يف مرآة الزمان (ج8ق2ص،)488
وال تعرف له نسخة.
((( انظر فيه املجلس السادس والسابع والثامن من الطبقة الثانية
(.)111-70/2
((( انظر فيه املجلس الثالث عرش وهو جملس طويل ص(-295
.)326
((( انظر فيه املجالس اخلمســة األوىل (الورقة )22-2من نسخة
نافذ باشا يف السليامنية.
((( انظر فيه كتاب أرسار الصوم ومهامته ( ،)196-181/1وقد
أورد األحكا َم فيه عىل مذهب اإلمام أمحد.
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 أحكام النساء).(1 التحقيــق يف أحاديث التعليق) .(2وهو يف أحاديثاألحكام.
َــر األحاديــث الواهية واملوضوعــة يف الصيام
و َذك َ

يف كتابيه:

 العلل املتناهية يف األحاديث الواهية).(3 املوضوعات من األحاديث املرفوعات).(4•

•

•

((( انظــر فيــه البابــن الرابع والثالثــن واخلامــس والثالثني
ص(.)238-231
((( طبع ومعه «تنقيح التحقيق للذهبي» انظر (.)451-273/5
((( انظر فيه (.)563-529/2
((( انظر فيه (.)581-543/2
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شهادة ابن جبري
يف شهر صفر من سنة 580هـ وصل الرحالة األندليس

الشــهري ابن جبري(614-539هـــ) إىل مدينة بغداد ،يف

عهد اخلليفة العبايس النارص لدين اهلل ،وقد حرض جمالس

ابن اجلوزي ،و ُدهش ملا رأى ،ووصفها وصف ًا عجيب ًا ،يف
رحلته املسامة «تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار» ومن

اجلميل أن نورد ما قاله ،لنأخذ تصور ًا عن جمالس الشيخ
ابن اجلوزي ،وأثرها يف النفوسِ ،
وم ْن َث َّم نقرأ رسالته هذه

ونتخيله وهو يلقيها عىل اجلموع الغفرية يف بغداد عاصمة
الدنيا آنذاك.

يقول ابن جبري« :ثم شــاهدنا صبيحة يوم الســبت

بعده جملس الشيخ الفقيه ،اإلمام األوحد ،مجال الدين أيب
الفضائل ابن عيل اجلوزي ،بإزاء داره عىل الشط باجلانب

الرشقي ويف آخره عىل اتصال من قصور اخلليفة ،وبمقربة
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من باب البصلية آخر أبواب اجلانب الرشقي ،وهو جيلس

به كل يوم سبت ،فشــاهدنا جملس رجل ليس من عمرو
والزيــد ،ويف جوف الفرا كل الصيد ،آيــة الزمان ،وقرة

عــن اإليامن ،رئيــس احلنبلية ،واملخصــوص يف العلوم

بالرتب العلية ،إمام اجلامعة ،وفارس حلبة هذه الصناعة،
واملشهود له بالســبق الكريم يف البالغة والرباعة ،ومالك
بحر ِ
ِأز ّمــة الكالم يف النظــم والنثر ،والغائــص يف ِ
فكر ِه

مهياري
يض الطبــاع،
ُّ
عىل نفائــس الدر ،فأ ّما نظمــه َف َر ُّ

االنطباع ،وأما نثره فيصدع بســحر البيان ،و ُيع ِّطل املثل

بقس وسحبان.

ومن أهبر آياته ،وأكرب معجزاتــه((( ،أنه يصعد املنرب

ــرا ُء بالقرآن ،وعددهم نيــف عىل العرشين
ويبتــدئ ال ُق ّ
((( يقصد اب ُن جبري بـ « اآليات » و« املعجزات » هنا ويف (ص )39
املعنى اللغوي البحت.

 وداع رمضـان البن اجلـوزي



31

قارئ ًا ،فينتزع االثنان منهم أو الثالثة آية من القراءة يتلوهنا

عىل ٍ
نسق بتطريب وتشويق ،فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى
عىل عددهم آية ثانية ،وال يزالون يتناوبون آيات من سور
خمتلفات إىل أن يتكاملوا قراءة ،وقد أتوا بآيات مشتبهات،

اليكاد ا ُملت َِّقدُ اخلاطر حيصلها عدد ًا ،أو يسميها نسق ًا .فإذا
فرغوا أخــذ هذا اإلمام الغريب الشــأن يف إيراد خطبته،

ا ِ
َع ِجــ ً
مبتدر ًا ،وأفــرغ يف أصداف األســاع من ألفاظه
درر ًا ،وانتظــم أوائل اآليات املقــروءات يف أثناء خطبته
فقر ًا ،وأتى هبا عىل نسق القراءة هلا ،المقدِّ م ًا وال ِّ
مؤخر ًا.

ثم أكمل اخلطبة عىل قافية آخر آية منها .فلو َّ
أبدع َم ْن يف
أن َ

جملسه تك َّلف تسمي َة ماقرأ القراء آية آية عىل الرتتيب لعجز
عن ذلك ،فكيف ينتظمها مرجتــاً ،ويورد اخلطبة الغراء
هبا عجــاً! ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الطور:
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 ،]15و﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [النمل ،]16 :فحدِّ ث
ب عنه َ
كالَرب!
وال حرج عن البحر ،وهيهات ليس اخلُ ْ ُ
ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ،

وآيــات بي ٍ
ٍ
طارت هلا القلوب اشــتياق ًا،
نات من الذكــر،
ْ
ِّ

وذابت هبــا األنفس احرتاق ًا ،إىل أن عال الضجيج ،وتردد

بشــهقاته النشــيج ،وأعلن التائبون بالصياح ،وتساقطوا
تســاقط ال َفراش عىل املصباحٌّ ،
َ
كل ُيلقي ناصيته بيده
عليه
فيجزها ،ويمسح عىل رأســه داعي ًا له ،ومنهم َم ْن ُيغشى

عليه ،فريفع يف األذرع إليه ،فشــاهدنا َهوالً يمأل النفوس

إِناب ًة وندامة ،ويذك ُِّرها َ
هول يوم القيامة ،فلو مل نركب َث َب َج

ِ
ــف مفازات القفر ،إال ملشاهدة جملس ِم ْن
البحر،
ونعتس ْ

جمالس هذا الرجل ،لكانت الصفقــة الرابحة ،والوجهة
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املفلحة الناجحة ،واحلمد هلل عىل َأ ْن َمـــ َّن بلقاء َم ْن تشهد
اجلامدات بفضله ،ويضيق الوجو ُد عن مثله.
ُ

ويف أثناء جملســه ذلك يبتدرون املسائل ،وتطري إليه

أرسع ِم ْن طرفة عني.
الرقاع ،فيجاوب
َ

وربام كان أكثر جملسه الرائق ِم ْن نتائج تلك املسائل،

والفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء ،ال إله سواه.

ثم شاهدنا جملس ًا ثاني ًا له ،بكرة يوم اخلميس احلادي
عرش لصفر ،بباب بدر يف ساحة قصور اخلليفة ،ومناظره
مرشفــة عليه .وهذا املوضع املذكور هو ِم ْن حرم اخلليفة،
ُ
ص بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه ِم ْن تلك املناظر
وخ َّ
اخلليف ُة ووالد ُت ُه و َم ْن حرض من احلرم .ويفتح الباب للعامة

فيدخلون ذلك املوضع ،وقد بســط باحلرص .و جلوســه
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هبذا املوضع كل يوم مخيس .فبك َّْرنا ملشاهدته هبذا املجلس
ِ
املذكور ،وقعدنا إىل أن وصل هــذا احلرب املتك ِّلم،
فصعدَ

املنرب ،وأرخى طيلســانه عن رأسه تواضع ًا حلرمة املكان،
وقد تســطر القراء أمامه عىل كرايس موضوعة ،فابتدروا
وشــوقوا ما شــاؤوا ،وأطربوا ما
القــراءة عىل الرتتيب،
َّ
أرادوا .وبدرت العيون بإرســال الدموع .فلام فرغوا من

القراءة ،وقد أحصينا هلم تســع آيات من سور خمتلفات،
صدع بخطبتــه الزهراء الغراء ،وأتــى بأوائل اآليات يف
أثنائها منتظامت ،ومشــى اخلطبة عىل فقرة آخر آية منها يف
الرتتيب إىل أن أكملهــا ،وكانت اآلية ﴿ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [غافــر ،]61 :فتامدى عىل هذا السني)،(1
( )1أي حرف السني.
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وحسن أي حتسني ،فكان يومه يف ذلك أعجب ِم ْن أمسه،
َّ

ثم أخــذ يف الثناء عىل اخلليفة والدعاء له ولوالدته ،وكنّى
عنها بالسرت األرشف ،واجلناب األرأف.
ثم سلك ســبيله يف الوعظ ،كل ذلك بدهية الرو ّية؛

و َي ِص ُل كالمه يف ذلك باآليات املقروءات عىل النسق مرة

رس
أخرى .فأرســلت واب َلها العيون ،وأبــدت
ُ
النفوس َّ

الناس عليه بذنوهبم معرتفني،
شــوقها املكنون،
وتطارح ُ
َ

ُ
والعقول ،وكثر الول ُه
األلباب
وبالتوبة معلنني ،وطاشت
ُ

ُ
والذهــول ،وصارت النفوس المتلــك حتصيالً ،وال مت ِّيز

معقوالً ،والجتد للصرب سبيالً.

ٍ
بأشــعار ِمن النسيب مربحة
ثم يف أثناء جملسه ُين ِْشدُ

التشويق ،بديعة الرتقيق ،تشــعل القلوب وجد ًا ،ويعود
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موضعها النســيبي زهد ًا .وكان آخر ما أنشده من ذلك،
َ
املجلـــس
وقد أخذ
مأخذ ُه من االحــرام) ،(1وأصابت
ُ

َ
املقاتل سها ُم ذلك الكالم:

أيـن فـؤادي أذابــه الوجــدُ

		

وأيـن قلبي فام صحـــا بعـدُ

يا سعد زدين جوى بذكـرهم
		

باهلل قـل يل ُف ِ
ت يـاسعــدُ
ـد ْي َ

ُ
واالنفعال قد أ َّثر فيه ،واملدامع تكاد
ومل يــزل ير ِّددها
خروج الكالم ِم ْن فيه ،إىل أن خاف اإلفحام ،فابتدر
متنع
َ
ُ
القيام ،ونزل عن املنرب ِ
القلوب
ده َشــ ًا َع ِجالً ،وقد أطار
َ

أحر من اجلمر ،يشيعونه باملدامع
وجالً ،وترك الناس عىل َّ
احلمرَ ،ف ِمن مع ِل ٍن باالنتحابِ ،
وم ْن متع ِّف ٍر يف الرتاب .فيا
ْ ُْ
ُْ
( )1كذا يف األصل ،ولعل الصواب :االحتدام.
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له ِم ْن مشــهد ما َ
أهول مرآه ،وما أسعد َم ْن رآه! نفعنا اهلل

بربكته ،وجعلنا ممن فاز به بنصيب من رمحته ،بمنِّه وفضله.
ويف أول جملســه أنشــد قصيد ًا ّني القبــس ،عراقي

النَّ َفس ،يف اخلليفةّ ،أوله:

ِ
ٍ
شـاغـل
شغـل من الـغــرا ِم
يف

		

ِ
هاجـ ُه ُ
عاقـل
الربق بسفحِ
مـ َْن َ

يقول فيه عند ذكر اخلليفة:

ِ
يـاكلمـات اهلل كــوين عـــوذ ًة
		

ِ
ِ
الكامـل
ـن العـيـون لإلمــا ِم
م َ

هز املجلس طرب ًا ،ثم أخذ يف
ففرغ من إنشــاده وقد َّ

شــأنه ،ومتادى يف إيراد ســحر بيانه ،وما كنَّا نحسب َّ
أن
متكل ًام يف الدنيا ُيعطى من ملكة النفوس والتالعب هبا ما
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خيص بالكامل َم ْن يشاء
ُأعطي هذا الرجل ،فســبحان َم ْن ّ
ِم ْن عباده ،ال إله غريه.

جمالس لســواه من وعاظ بغداد
وشاهدنا بعد ذلك
َ

ممن نستغرب شــأنه ،باإلضافة إىل ماعهدناه من متك ِّلمي
رشفهام اهلل،
الغــرب .وكنَّا قد شــاهدنا بمكة واملدينــةَّ ،
جمالس َم ْن قد ذكرناه يف هذا التقييد ،فصغرت  -باإلضافة
ملجلس هذا الرجل ِّ
الفذ  -يف نفوســنا قدر ًا ،ومل نستطب

هلا ذكــر ًا ،وأين تقعان مما أريد ،وشــتان بــن اليزيدين،
وهيهات! الفتيان كثري ،واملثل باملك يســر! ونزلنا بعده
بمجلس يطيب سامعه ،ويروق استطالعه.
وحرضنا له جملســ ًا ثالث ًا ،يوم الســبت الثالث عرش
لصفر ،باملوضع املذكور بإزاء داره عىل الشــط الرشقي،
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39



فأخذت معجزاتــه البيانية مأخذها ،فشــاهدنا ِم ْن أمره

عجب ًا ،ص َّعد بوعظه أنفاس احلارضين سحب ًا ،وأسال من

أدمعهم واب ً
ال ســكب ًا ،ثم جعل ير ِّدد يف آخر جملســه أبيات ًا
من النسيب شوق ًا زهدي ًا وطرب ًا ،إىل أن غلبته الرقة فوثب

من أعىل منربه واهل ًا مكتئب ًا ،وغادر الكل متندم ًا عىل نفسه
منتحب ًا ،هلفان ينادي :ياحرستا واحربا ،واملنادون يدورون

بنحيبهم دور الرحىٌّ ،
وكل منهم بعدُ ِم ْن سكرته ما صحا،
فسبحان َم ْن خلقه عربة ألويل األلباب ،وجعله لتوبة عباده

أقوى األسباب ،ال إله سواه»).(1
•

•

•

( )1رحلة ابن جبري ص( .)200-196
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الصفحة األولى من األصل
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الصفحة األخيرة من األصل
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الصفحة األولى من ( ر )
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الصفحة األخيرة من ( ر )
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صفحة العنوان من نسخة األسكوريال
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الصفحة الوحيدة من نسخة األسكوريال
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ـ

وداع رمـضــان
لإلمام أبي الفرج بن اجلوزي البغدادي
(597 - 508هـ)
ـح َّ
الـم َ
ـقــق
الـنـص ُ
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احلمد هلل املعروف بدليله ،اهلادي إىل سبيله ،الصادق
يف قيله ،املشكور عىل كثري اإلنعام وقليله.
والسحائب إذا
عج ْت،
الذي تســ ِّب ُح ُه
ُ
ُ
األصوات إذا ّ
ـت ،والقلوب إذا صربت
ثج ْت ،واملياه إذا سكنت أو ار َّجت ْ
ّ
ضج ْت.
عىل الباليا أو َّ
رافع الســاء وبانيها ،وســاطح األرض وداحيها،
ومثبتهــا باألطواد يف نواحيها ،العامل بام حيدُ ُ
ث يف أقاصيها
وأدانيها.
﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﴾ [احلديد.]4:
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وأشــكر ُه عىل إحســانه
أمحدُ ُه عىل فضله الشــامل،
ُ

ٍ
الكامل ،و ُأؤم ُن به َ
وأعرتف له بِنِ َع ٍم
خملص ُم َع ِامل،
إيامن
ُ

ال ُأحصيها.

وأشــهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،شهاد ًة
برهانا وراح ،وأرشق ُهداها يف
ظهر ُنورها والح ،وغدا
ُ
املساء والصباح ،واكتسب قائ ُلها رشف ًا وتِيه ًا.

وأشهد َّ
واحلق
أن سيدنا حممد ًا عبدُ ُه ورسو ُل ُه ،أرسله
ُّ

ُ
والباطل ظاهر،
مندرس
واحلق
داثر ،و َقدَ ُم الصواب عاثر،
ُّ
ٌ

َ
الباطل باحلق الظاهر ،ون ََس َخ) (1ظلامت اجلهالة بنور
َف َق َم َع

العلم الزاهرَّ ،
صل اهللُ عليه وعىل آله [وأصحابه]) (2صال ًة
مر الزمان تواليها.
يمتدُّ عىل ّ
( )1يف األصل :فنسخ.
( )2من «ر».
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ِ
الصابر
وعىل صاحبه يف الضيق ،أيب بكــر الصديق،

ِ
ِ
مستعدَّ ة ،القائم
والثابت عىل الباليا بنفس
عىل الشدة)،(1
الــر َّدة ،املخصوص بفضيلة
يف مقــام الوحدة وحده يوم ِّ
الغار فمن ذا ُيدانيها؟

وعىل الفاروق عمر بن اخلطاب ،املنفرد يف شدّ ته من

بني األصحاب ،املو َّفق يوم بدر إلصابة الصواب ،املتكلم

بلســان ال َغ ْية حتى ُضب احلجاب ،الذي شــاد أركان

وعمر مبانيها.
السنن بعدلهّ ،

وعىل عثامن [بن عفان]) (2شــهيد الــدار ،القائم يف
األســحار ،الصائم يف النهار ،املخلص يف األذكار ،جامع
سور القرآن وحاوهيا.
((( هنا تنقطع نسخة األسكوريال.
((( من «ر».
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وعىل عيل بن أيب طالب ذي العلم والزهادة ،احلريص

عىل طلب السعادة ،جامع العلم والعمل والشهادة ،امل َّط ِلع
عىل دقائق العلوم ومعانيها.
[وعىل أزواجه الطاهرات من العيوب]).(1
وعــى التابعني هلــم يف إخالص األعــال وصفاء
القلــوب ،ما ترددت الشــمس بني الطلــوع والغروب،
وكــرم،
ورشف
ّ
واســترتت النجــوم وبــدا بادهيــاّ ،
وجمَّد [وع ّظم]).(2

•

((( من «ر».
((( من «ر».

•

•
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الـوصـيــة
عباد اهلل:
َ
القرآن املجيد ،فقد د ّلكم عىل األمر الرشيد.
تد ّبروا

و َأ ِ
حضوا قلو َبكم لِ َف ْه ِم الوعد والوعيد.
والزموا طاعة ربكم فهذا شأن العبيد.

واحذروا غضبه ف َلك َْم َق َص َم من ٍ
جبار عنيد.

﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [الربوج:

.(1)]16-12

وطول.
أين َم ْن بنى وشاد ّ
( )1بنى املؤلف هذه الوصية عىل آيات من سورة (ق) وهي تنتهي
بحــرف الدال ،وكل مقطع من املقاطع اآلتية يوافق لفظ ًة من
ألفاظ اآلية التي خيتم هبا ،فانظر واستمتع وانتفع.
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وتأ ّمر عىل الناس وساد يف األول.
وظن جه ً
ال منه أنه ال يتحول؟
ُ
خول.
هيهات عاد
َ
الزمان عليهم سالب ًا ما ّ
عول.
فسقوا كأس ًا من املوت عىل إهالكهم ّ
ُ
﴿ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾

[ق.]15:

)(1
وأمسه.
فيا َم ْن [قد] أنذره يومه ُ

ِ )(2
وشمسه.
قمر ُه
وحادثه بالغ َي
ُ
ُ

واست ُِلب منه ولده وأخوه ِ
وع ْر ُسه.
َ

)(3
حبسه.
وهو يسعى إىل اخلطايا
مشمـر ًا وقد دنا ُ
ِّ

( )1من «ر».
( )2يف األصل :بالعرب.
( )3يف األصل :اخلطأ.
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﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [ق.]16:
علمت أنك مسؤول الزمان.
أما
َ
مشهو ٌد عليك يوم تنطق األركان.
مت يف زمن اإلمكان).(1
معلو ٌم ما قدّ َ
ب عىل خطوات القدم وكلامت اللسان؟
حماس ٌ
َ
﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [ق.]17:
ويا َم ْن يرى العرب بعينيه.
ويسمع املواعظ بأذنيه.
ُ
والنذير قد وصل إليه.
ُ
( )1يف «ر» :حمفوظ عليك ما فعلت يف زمان اإلمكان.
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وكلامته حتىص) (1عليه.
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ق.]18:
اختطاف الربق.
كأنك باملوت وقد اختطفك
َ
ومل تقدر عىل دفعه عنك بملك الغرب والرشق.
وندمت عىل تفريطك بعد اتساع اخلَ ْرق.
َ
وتأسفت عىل ترك األوىل ،واألخرى [أحق]).(2
َ
﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾
[ق.]19:
ترحلت عن القصور إىل القبور.
ثم
َ
((( يف األصل :تلقى.
((( من «ر».
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عىل رحائل العيدان والظهور).(1
وبقيت وحيد ًا عىل مر العصور.
َ
كاألسري املحصور).(2
﴿ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [ق.]20:
ٍ
فحينئذ أعاد األجسام َم ْن صنعها.
وضم شتاهتا بقدرته ومجعها.
َّ
ونادى بنفخة الصور فأسمعها.
﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [ق.]21:
فيهرب منك ُ
األخ) (3وينسى إخا َءك.
((( يف «ر» :عىل رحائل الفتور والقصور.
((( يف األصل :املأسور.
أثبت.
((( يف األصل :اآلخر .ويف «ر» :الولد .والصواب ما ُّ
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و ُي ِ
الصديق ويرفض وال َءك.
عرض عنك
ُ
صباحك ومسا َءك.
املعارش
احلبيب
ويتجافاك
َ
ُ
ُ

وتلقى من اهلول َّ
كل ما أزعجك وسا َءك.
فتنسى أوال َدك وتنسى نسا َءك.

﴿ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﴾ [ق.]22:

وجتري دموع األسف واب ً
ال ورذاذ ًا.
وتنقطع األكبا ُد من احلرسات أفالذ ًا.
هليب النار عىل الكفار فيجعلهم ُجذاذ ًا.
وهيب ُ
ُّ
ً
وال جيدُ العايص
ملجأ وال مالذ ًا).(1

﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [ق.]23:
((( يف «ر» :معاذ ًا.
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ف ُيجازى العبد بفعله وال ُي ْظ َلم.
ويتحس العايص عىل ما َجنى ويتندّ م.
ّ
الدموع عىل األجفان كأهنا َج َر ْت عن َعنْدَ م
وتسيل
ُ

)(1

أو َع ْن دم.

ويأمر املوىل بأخذ العصاة ويتقدَّ م.
﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [ق.]24:
فتقدَّ ُم) (2الزبانية إىل الكفار وتتبادر.
وتسوقهم سوق ًا عنيف ًا [والدمع يتحادر]).(3
( )1العندم :شــجر أمحــر .وقيل غري ذلك .انظر :لســان العرب
(.)299/10
( )2يف «ر» :فتقوم.
( )3من «ر».
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وثوب الليث إذا غضب وشاجر.
النار
َ
وتثب ُ
فيذل عند زفريها ُّ
ُّ
عز َ
وفاخر.
كل َم ْن َّ
﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾

[ق.]25:

و ُينصب الرصاط يف أصعب األماكن.
القلوب السواكن.
وتنزعج لوضع امليزان
ُ
ويقع اخلصام بني البائع واملبتاع يف أعجب املساكن.
﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾

[ق.]26:

أزلت ا َمل ْطل ّ
واليل).(2
الرب) (1تعاىل قد ُ
فيقول ُّ
( )1يف «ر» :احلق.
( )2اليل هو املطل والدفع .انظر :الزاهر ص(.)329
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ُ
وفصل هذا األمر كله إ ّيل.
عيل.
ُ
وانتصاف املظلوم من الظامل ّ
﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾
[ق.]27:
أما أنذرتُكم فيام مىض من األيام.
أما ّ
عواقب املعايص واآلثام.
حذرتُكم
َ
أج َرام اإلجرام).(1
أما أمرتُكم بتجنب ْ
أما وعدتُكم هبذا اليوم يف سالف األيام؟
﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [ق.]28:
((( األجرام مجع جرم ،وهو اجلسد كام يف القاموس ص(.)1405
ولعل املؤلف يريد اجلنايات املجسدة بالشهوات واملخالفات.

62

 وداع رمضـان البن اجلـوزي



فيا هلذا [اهلول]) (1املهول.
ُ
العاقل واجلهول.
الذي َي ُار فيه
)(2
ص
األبصار وت َْذ َه ُل العقول.
وت َْش َخ ُ
ُ

﴿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾

[ق.]29:

فذاك يوم ثبور املنافقني ،ورسور املوافقني ،وســامة

الصادقــن ،وفــوز الســابقني ،والنار قــد انطبقت عىل

الفاسقني.

﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [ق.]30:
ب تالفيها.
فيا َع ْثر َة العاصني لقد َص ُع َ
ويا خري َة املخلصني لقد تكامل صافيها.
( )1من «ر» ،وفيه  :اهلول و .ومل أر داعي ًا للواو.
( )2يف «ر» :تربق.
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إذ)ُ (1أدخلوا جنة أرشق ظاهرها واستنار خافيها.
﴿ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ﴾ [ق.]35:
فانظــروا  -عبــا َد اهلل  -فــرق مــا بــن الفريقني

بحضور قلب.

َ
زمان الصحة بفعل اخلري أ ّيام سلب.
واستلبوا
العار والثلب.
ُ
فاللذات تفنى ويبقى ُ
﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ﴾ [ق.]36:
•

( )1يف «ر» :إذا.

•

•
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الـوداع
عبا َد اهلل:
َّ
إن شهر رمضان قد انرصم وانمحق).(1
وتشتّت نظا ُمه بعد أن كان اتَسق.
[فكأنكم به قد رحل وانطلق]).(2
يشهد ملن أطاع وعىل َم ْن َف َسق.
ُ
احلزن [لرحيله ،وأين احلرق؟
فأين

ِ
ِ
َ ُ )(3
بانطالقه فأين الف َرق ]
وقد أخربكم وشي ُك ُه
لفراقه،

وأين القلق؟

•

( )1يف «ر» :واحمق.
( )2من «ر».
( )3من «ر».

•

•
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أرشف زمانه بني صو ٍم وسهر.
ما كان
َ
وما كان أصفى أحواله من آفات الكدر).(1
والس َحر.
وما كان
َ
أطيب املناجاة فيه بني وسط الليل َّ
والس َور.
وما كان أرق القلوب عند اشتغاهلا باآليات ُّ
جوف الغسق!
وما كان أضوأ آللِ َئه يف لياليه
َ
•

•

•

وسنَنِه.
فيا ليت شعري من الذي قام بواجباته ُ
ومن الذي ختلص من آفات الصوم وفِتنِه.
ومن الذي اجتهد يف عامرة َز َمنه.
((( يف «ر» :من اآلفات والكدر.

66

 وداع رمضـان البن اجلـوزي

رسه و َع َلنه.
ومن الذي أخلص يف ّ
ومن الذي قرع فيه باب التوبة وطرق؟
•

•

•

فيا أهيا املقبول هنيئ ًا لك بثوابه (تثوي به)).(1
وبرشاك إذا أ َّمنك الرب من عقابه.

وطوبى لك حيث استخلصك لِبابِه.
وفخر ًا لك حيث َش َغلك بكتابه.
فاجتهد يف بقية شهرك هذا قبل ذهابه.
فرب مؤ ِّمل لقاء مثله ما ُقدِّ ر له وال اتفق.
ّ
•

( )1ليست يف «ر».

•

•
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ويا أهيا املطرود يف شهر السعادة.
خيب ًة لك إذا سبقك السادة.
ونجا املجتهدون وأنت أسري الوسادة.
َ
انســلخت عن
وانســلخ هــذا الشــهر عنــك وما
َ

قبيح العادة.

تله َ
فك عىل الفوات وأين احلُ َرق؟
فأين َُ
•

•

•

فيا إخواين:
قد دنا رحيل هذا الشهر وحان.

ُفر َّب ُمؤ ِّمل لقا َء ِم ْث ِل ِه خانه) (1اإلمكان.
فو ِّدعوه باألسف واألحزان.

( )1يف «ر» :فاته.
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واندبوا عليه بأ ْل ُسن األسى واألشجان.



ِ
ب أودى
السالم عليك يا شــهر رمضان ســا َم ُم ٍّ

به القلق.

•

•

•

شهر ضياء املساجد.
السالم عليك يا َ
شهر الذكر واملحامد.
السالم عليك يا َ
شهر زرع احلاصد.
السالم عليك يا َ
شهر املتعبد الزاهد.
السالم عليك يا َ
السالم عليك من ٍ
قلب لفراقك فاقد.
السالم عليك من ٍ
عني لفراقك يف أرق.
•

•

•
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شهر املصابيح.
السالم عليك يا َ
شهر الرتاويح.
السالم عليك يا َ
شهر املتجر الربيح.
السالم عليك يا َ
شهر الغفران الرصيح.
السالم عليك يا َ
ربي من كل فعل قبيح.
شهر ال َّت ّ
السالم عليك يا َ
ويا أسفا عىل ما اجتمع فيك من اخلريات واتّسق.
•

•

•

فيا ليت شعري هل تعود أ ّيا ُمك علينا أم ال تعود.
ويا ليتنا علمنا َمن املقبول منّا و َمن املطرود.

[ويا ليتنا حت ّققنا ما تشهد به علينا يو َم الورود]).(1

شهر السعود.
لترصمك يا َ
ويا أسفا ُّ
( )1من «ر».
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ويا حزن ًا عىل صفاء القلوب وإخالص السجود.
السالم عليك ِم ْن مو ِّد ٍع بتوديعك نطق.
•

•

•

فرحم اهلل امرء ًا بادر خالصه يف باقي ساعاته.
والتفت إىل وقته واجتهد يف مراعاته.
واستعدَّ لسفره بإخالص طاعاته.
واعتذر يف بقية [شهره من]) (1سالف إضاعاته.
َ
بمــ ْن أ ّمــل أن يــرى مثــل شــهره هذا
واعتــر َ

قبل وفاته.

)(2
فترض َم ْت
نار أجله يف ُعود أمله فاحرتق.
ُ
َّ

•

( )1من «ر».
( )2يف النسختني :فترصمت.

•

•
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أين َم ْن كان معكم يف العام املايض.
أما قصدته سها ُم املنون القوايض.
فخال يف حلده بأعامله املوايض.
وكان زاده من مجيع ماله احلنوط ِ
واخل َرق؟
•

•

•

رحل واهلل عن أوطانه وظعن.
و ُأ ِ
زع َج عن أهله والوطن.
حل َزن.
أسري ا َ
وبقي يف حلده َ
ج َع وما َخ َزن.
وما نفعه ما َ َ
ومتنى أن ُيعاد ليزداد من الزاد ولن.
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هاتف اإلنذار فام فطن.
ولقد هتف به
ُ
ٍ
وأصمه اهلوى عن
ناصح قد نطق).(1
ّ
•

•

•

ُ
وانظر بني يديك.
الغافل
فتي َّق ْظ أهيا
ْ
شهر رمضان باملعايص عليك.
واحذر أن يشهدَ ُ
وتزود لرحيلك وانصب األخرى بني عينيك.
واستعدَّ للمنايا قبل أن متد أيدهيا إليك.
قبل أن ُيوثق األسري و َيشتد الزفري وجيري العرق.
•

( )1يف «ر» :صدق.

•

•
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ِّ
صــل وســ ّلم عىل ســيدنا حممــد وعىل آل
اللهــم

سيدنا حممد.

واجرب كرسنا) (1عىل فراق شهرنا [هذا]) (2بغفرانك.
وجد علينا بأوىف احلظوظ من رضوانك.
ُ
وارزقنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني عصيانك.
واجعل لنا نصيب ًا من جودك وامتنانك.
عودتنا من جزيل إحسانك.
وال تقطعنا ما ّ

اللهم ِّ
صل وس ّلم عىل سيدنا حممد وعىل آل حممد.
وو ِّفقنا اللهم للصاحلات قبل املامت.
وأرشدنا إىل استدراك اهلفوات قبل الفوات.
وأهلمنا أخذ العدَّ ة للوفاة قبل املوافاة.
( )1يف «ر» :انكسارنا.
( )2من «ر».
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ونجنــا يــوم العبور عــى الرصاط حني تنســكب
ّ

العربات.

وارمحنا إذا رحلنا عن أهل احلياة إىل أهل املامت.
ُ
امللمت.
ونازلتنا يف أحلادنا
طوارق ّ

واعتورتنا عجائب الصفات يف ِ
الك َفات).(1
ُ

الصلوات.
الصالت عىل مرفوع َّ
وأجزل لنا جزيل ِّ
وأثبنا بقبول صومنا عن اللذات.
وال ختذلنا يوم انتقاض) (2الذوات.
إذا نادى بني األعضاء منادي الشتات.
ِ
ــمُ ،
وتمع.
( )1الكفــات :املوضع يكفــت فيه اليشء ،أيُ :ي َض ُّ
واألرض ِكفات لنا .القاموس ص(.)203
( )2يف األصــل :انتقــاص .ويف «ر» :تقارص .ولعــل الصواب
ما أثبت.

 وداع رمضـان البن اجلـوزي



75

صالح الدعوات.
واستجب منا
َ

وامح عنا ِخ ْط َء اخلطوات إىل اخلطيئات.
ُ
وهــب لنــا يف الدنيــا لــذة املناجــاة ،ويف اآلخرة

رسور النجاة.

وب ِّلغنا ما مل تبلغه آمالنا من اخلريات.
طمــع
إذا نــادى املنــادي يف) (1الفريقــن فقطــع
َ

أهل الزالت.

﴿ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [اجلاثية.]21:
اللهــم اجعل معتمدَ نــا عليــك ،وحوائجنا إليك،

وترضعنا لديك ،وشكوانا إليك.
ووقوفنا بني يديك،
ُّ
( )1يف «ر» :بني.
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طهر قلوبنــا من األدنــاس ،وأعذنا من رش
اللهــم ّ

ِ
اجلنــة والناس ،وأهلمنا عامر َة األرمــاس ،وارمحنا [فأنت
خلقتنا]) (1إذا أذقتنا مرار َة الكاس.

اللهم أصلحنا وأصلح [لنا]) (2سالطيننا ،وادفع عنا

شياطيننا.

ونور بفضلك قلوبنا.
واغفر برمحتك ذنوبناّ ،
وأرخص أســعارنا ،وأغــزر أمطارنــاّ ،
وول علينا

خيارنا ،وارصف عنا رشارنا.

ِ
واقض بفضلك ديوننا ،وامجع عىل اهلدى شؤوننا.
وارحم أمواتنا ،واســمع أصواتنا ،ووســع أرزاقنا،
ْ

وطهر أخالقنا.
ّ
((( من «ر».
((( من «ر».
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وال تدع لنا ذنب ًا إال غفرتَه ،وال دين ًا إال قضيتَه.
مه ًا إال فرجتَه.
وال ميت ًا إال رمحتَه ،وال ّ
وال بالء إال كشفتَه ،وال عيب ًا إال سرتتَه.
وال سائ ً
ال إال أعطيتَه ،وال طالب ًا إال أفدتَه.
وال عامل ًا إال عصمتَه ،وال حاسد ًا إال دحرتَه.
وال غائب ًا إال رددتَه ،وال مريض ًا إال شفيتَه.
وال حمتاج ًا إال كفيتَه ،وال داعي ًا إال أجبتَه.
وال جاه ً
ال إال هديتَه ،وال جماهد ًا إال نرصتَه.
وال عدو ًا إال حرصتَه) ،(1وال طريق ًا إال أ ّمنتَه.
وال جمتهد ًا يف اخلري إال أعنته ،وال ظامل ًا إال ر ّديتَه.
( )1يف «ر» :خذلته.
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وال عاصي ًا إال أصلحتَه ،وال طائع ًا إال ث ّبتَّه.
وال غاف ً
ال إال ن ّبهته.
اللهم واخصص بربكة دعائنا الوالدين واملولودين،

واحلارضين والغائبني.

وما ســألناك ِم ْن خري فأعطنا ،وما مل نسألك فابتدئنا،

وما قرصت عنه أعاملنا وآمالنا من اخلريات فب ّلغنا برمحتك

يا أرحم الرامحني.

﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰁ ﰂ
ﰃﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [الصافــات-180 :

.]182

ّ
وصل اهلل عىل سيدنا حممدوآله وصحبه أمجعني.
•

•

•
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أ -مؤلفات ابن اجلوزي:
 أحكام النساء ،حتقيق :عيل بن حممد يوسف املحمدي،املكتبة العرصية ،بريوت ،ط1401(1هـ1981-م).
إخبار أهل الرســوخ يف الفقــه والتحديث بمقداراملنســوخ من احلديث ،حتقيق :عيل رضا عبد اهلل عيل رضا،
دار املأمون للرتاث ،دمشق ،ط1412(1هـ1992-م).
 إعالم العامل بعد رســوخه بحقائق ناســخ احلديثومنسوخه ،حتقيق :أمحد بن عبد اهلل العامري الزهراين ،دار
ابن حزم ،بريوت ،ط1423(1هـ2002-م).
 بســتان الواعظني ورياض السامعني ،راجعه السيداجلمييل ،دار الكتاب العريب ،بريوت (1414هـ 1994-م).
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 التبرصة ،حتقيق :مصطفى عبد الواحد ،عيسى البايباحللبي ورشكاه ،ط1390(1هـ1970-م).
 التحقيق ومعه «تنقيح التحقيق للذهبي» ،حتقيق :عبداملعطــي أمني قلعجي ،دار الوعي العريب ،حلب  -القاهرة،
ط1419(1هـ1998-م).
 احلدائــق ،حتقيــق :مصطفى الســبكي ،دار الكتبالعلمية ،بريوت ،ط1408(1هـ1988-م).
 درء اللوم والضيم يف صوم يوم الغيم ،حتقيق :جاسمابن ســليامن الفهيد الدورسي ،دار البشــائر اإلســامية،
بريوت ،ط1415(1هـ1994-م).
 زاد املســر يف علم التفســر ،املكتب اإلســامي،بريوت ،ط1407(4هـ1987-م).
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 -العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،قدَّ م له وضبطه:

خليل امليس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1403(1هـ-
1983م).
 غريب احلديث ،حتقيــق :عبد املعطي أمني قلعجي،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1405(1هـ1985-م).
 -اللطائف (كذا والصواب :اللطف ،أ ّما اللطائف فهو

كتاب آخر) ،حتقيق :طارق الســعود ،دار اهلجرة ،بريوت،
ط1410(2هـ1990-م).
 مرافق املوافق(كــذا والصواب :موافــق املرافق)،حتقيــق :عــاء إبراهيم األزهــري ،دار الكتــب العلمية،
ط1424(1هـ2002-م).
 مشــيخة ابن اجلــوزي ،حتقيق :حممــد حمفوظ ،دارالغرب اإلسالمي ،أثينا ،ط1400(2هـ1980-م).
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 املصفــى بأكــف أهل الرســوخ من علم الناســخواملنســوخ (ضمــن أربعة كتب يف الناســخ واملنســوخ)،
حتقيــق :حاتم صالــح الضامــن ،عامل الكتــب ،بريوت،
ط1409(1هـ1989 -م).
 املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم ،حتقيق :حممدومصطفى ابنــي عبد القــادر عطا ،دار الكتــب العلمية،
بريوت ،ط1412(1هـ1992-م).
 -منهاج القاصدين و ُمفيــد الصادقني ،حتقيق :كامل

حممد اخلــراط ،دار التوفيــق ،دمشــق ،ط1431(1هـ-
2010م).
 املوضوعات من األحاديث املرفوعات ،حتقيق :نورالدين ابن شــكري بوياجيالر ،أضواء الســلف ،الرياض،
ط1418(1هـ1997-م).
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 نواســخ القرآن ،حتقيق :حممد أرشف عيل امللباري،نرش اجلامعة اإلســامية ،املدينة املنــورة ،ط1404(1هـ-
1984م).
 النُّور يف فضائل األيام والشــهور .نســخة خمطوطةمصورة عن نســخة نافــذ باشــا يف املكتبة الســليامنية يف
اسطنبول ،ونسخة جسرتبتي يف إيرلندا.
 الياقوتــة ،حتقيق :أمحــد عبد التــواب عوض ،دارالفضيلة ،القاهرة(1415هـ1994-م).
ب  -املؤلفات األخرى:
 تاريــخ األدب العــريب لربوكلامن(ت1375:هـ)،اهليئة املرصية العامة للكتاب(1995م).
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 التاريــخ املظ َّفــري إلبراهيم بن عبــد اهلل اهلمدايناحلموي املعــروف بابــن أيب الدم(ت642:هـ) ،نســخة
خمطوطة مصورة يف مركز مجعة املاجد عن نسخة خدابخش
يف اهلند.
 الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب (ت795:هـ)،تصوير دار املعرفة ،بريوت.
 رحلة ابن ُجبري (ت614:هـ) ،دار صادر ،بريوت. الروض الباسم البن الوزير (ت840 :هـ) ،حتقيق:حممد عيل العمران ،دار عامل الفوائد ،مكة.
 الزاهر يف غريب ألفاظ الشــافعي لألزهري اهلروي(ت370:هـــ) ،حتقيق :عبــد املنعم طوعي بشــنّايت ،دار
البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1419(1هـ 1998 -م).
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 ســر أعالم النبــاء للذهبي(ت748:هـ) ،حتقيق:جمموعة من املحققني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 فهــرس الفهارس واألثبــات لعبد احلــي الكتاين(ت1382:هـــ) ،بعنايــة :إحســان عبــاس ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،ط1402(2هـ 1982 -م).
 القاموس املحيــط للفريوزآبــادي (ت718:هـ)،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1416(5هـ 1996 -م).
 لسان العرب البن منظور(ت711:هـ) ،دار صادر،بريوت ،ط2005(4م).
 مؤلفــات ابن اجلــوزي لعبــد احلميــد ال َع َل ْو ِجي(ت1415:هـــ) ،مركز املخطوطات والــراث والوثائق،
الكويت ،ط1412(1هـ1992-م).
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 مــرآة الزمان يف تاريخ األعيان لســبط ابن اجلوزي(ت654:هـ) ،دائــرة املعارف العثامنيــة ،اهلند(1371هـ
1952م).•

•

•
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صدر للمحقِّـق عن
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
 -1النبي ﷺ يف رمضــان .ط1428(2هـ2007-م) ،ط3
(1430هـ2009-م) ،ط1433( 4هـ 2012 -م).
وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلسني الثقافية
اإلســامية .أ ّما الطبعة األوىل فكانت سنة (2003م) عن

دار البحوث.

 -2حقوق الطفل يف القرآن .ط1429(1هـ2008-م) .ط2
(1435هـ 2013 -م).
 -3أدب املتعلم جتاه املع ِّلم يف تارخينا العلمي .ط1429(1هـ-
2008م).
 -4اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر .ط1429(1هـ-
2008م).
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 -5توضيح قطر الندى للعالمة األســتاذ الشيخ عبد الكريم
الدبــان التكريتــي  :عنايــة وتقديــم .ط1429( 1هـ-
2008م) ،ط1433( 2هـ2012 -م) ،ط1437( ،3هـ-
2015م).
 -6التوقيع عن اهلل ورسوله  .ط1430(1هـ2009 -م).
 -7موعظة احلبيــب وحتفة اخلطيب (مــن خطب النبي ﷺ
عيل القاري (ت1014 :هـ):
واخللفاء الراشدين) للعالمة ّ

دراسة وحتقيق .ط1430(1هـ2009 -م).

 -8العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني .ط1430( 1هـ
 2009م). -9قادة األمــة يف رمضان .ط1431( 1هـ2010 -م) ،ط2
(1434هـ.)2013-
 -10رعاية األرسة املسلمة لألبناء :شواهد تطبيقية من تاريخ
األمة .ط1431(1هـ 2010 -م).

90

 وداع رمضـان البن اجلـوزي



* عرش رسائل يف التفسري وعلوم القرآن لإلمام جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ) :دراسة وحتقيق ،وهي:
 -11رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة.
 -12األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة.
 -13الكالم عىل أول سورة الفتح.
 -14ميزان املعدلة يف شأن البسملة.
 -15املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة.
 -16اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى.
 -17الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة.
 -18املحرر يف قوله تعــاىل﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ﴾.
 -19إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد.
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 -20اإلشارات يف شواذ القراءات.
وهذه الرســائل العرش صــدرت يف جملدين ،ط1431(1هـ
2010م) ،ط1432(2هـ2011-م). -21األخبار املروية يف سبب وضع العربية للسيوطي :تقديم
وحتقيق .ط1432( 1هـ2011-م).
 -22الثغور الباســمة يف مناقب الســيدة فاطمة للسيوطي:
دراسة وحتقيق .ط 1432( 1هـ 2011 -م).
 -23وداع رمضــان لإلمــام أيب الفــرج ابــن اجلــوزي
(ت597:هـ) :حتقيق .ط 1432( 1هـ 2011 -م) ،ط2
(1437هـ2016-م) .ط1438( 3هـ2017-م).
 -24قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور لإلمام الشيخ
عبد العزيز بــن أمحــد الديريني(688-612هـ) :حتقيق
وتعليق.ط1432(1هـ2011 -م).
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 -25نداء إىل اآلبــاء واألمهات (مطوية) .ط1432( 1هـ -
2011م).
 -26دليلك إىل العمل اليســر واألجر الكبري (مطوية) .ط1
( 1433هـ 2012 -م).
 -27البارق يف قطع السارق للسيوطي :حتقيق ودراسة .ط1
(1434هـ 2012 -م) .ط1437( 2هـ 2016 -م).
 -28الضابطية للشاطبية الالمية لعيل القاري (ت1014:هـ):
حتقيق .ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -29املسألة يف البسملة لعيل القاري (ت1014:هـ) :حتقيق.
ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -30أربعــون حديثــ ًا مــن جوامــع الكلم لعــي القاري
(ت1014:هـ) ،عناية .ط1434( 1هـ2013-م).
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 -31أفــكار حول رمضــان ( مطويــة ) .ط1434( 1هـ-
2013م).
 -32تعظيــم الفتيا لإلمام أيب الفرج ابــن اجلوزي البغدادي
(ت597:هـ) ،حتقيق .ط1434( 1هـ2013-م).
 -33رحــم اهلل رج ً
ال (األعامل التي دعــا النبي ﷺ لعاملها
بالرمحة) .ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -34جنــاح اللؤلؤ (كلامت يف مكانة األم) .ط1434( ،1هـ
 2013م). -35رســالة يف التفسري عىل صورة أســئلة وأجوبة للعالمة
الشيخ عبد الكريم الدَّ َبان :تقديم وعناية .ط1435( 2هـ-
2013م) ،أما الطبعة األوىل فكانت عن دار البحوث بديب،
(1424هـ2003-م).
 -36عمر بن اخلطاب والقرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
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 -37الوزير ابــن هبرية وخواطره يف القرآن .ط1435( 1هـ
 2013م). -38القرآن دليلنا .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -39التفسري يف جمالس التذكري .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -40أحباب اهلل يف القرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -41قادة األمة يف رحاب القرآن .ط1435( 2هـ .)2013 -
 -42الرتبية القرآنية وأثرها يف تنشئة األجيال .ط1435( 1هـ
 2013م). -43الرتبية القرآنية وأثرها يف التنمية البرشية .ط1435( 1هـ
 2013م). -44الوقف عىل القرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -45تكوين مكتبة لألبناء .ط1435( 1هـ 2014 -م).
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 -46الكتــاب بني اإلعارة واالســتعارة .ط1435( 1هـ -
2014م).
 -47الرتاث وإشــكالية النضج واالحرتاق .ط1435( 1هـ
 2014م). -48رســالة يف علم الرصف لألســتاذ الشــيخ عبد الكريم
الدَّ بان التكريتي .عناية .ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -49تراث التفســر بني املخطوط واملطبوع .ط1436( 1هـ
 2014م). -50وظائف العقل يف القرآن .ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -51اإلمــام الزركيش وكتابه الآللــئ املنثورة يف األحاديث
املشهورة .ط1436( 1هـ 2015 -م).
 -52قيمــة العمــر :خمتارات شــعرية ،مجــع واختيار .ط1
(1436هـ2015-م).

96

 وداع رمضـان البن اجلـوزي



 -53ثقافة الرجوع عن اخلطأ .ط1436( 1هـ2015-م).
 -54منجزات علمية يف رمضان .ط1436( 1هـ2015-م).
 -55أوحد النحاة العالمة أمحد بــن حممد احلناوي (-736
848هـ) .ط1436( 1هـ2015-م).
حــاج (مــن وحي حــج 1435هـــ) .ط1
 -56خواطــر
ّ
(1436هـ2015-م).
 -57املجموعة النفيســة للعالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم
الدَّ بان التكريتي .عناية .ط1437( 1هـ2015-م).
 -58روضــة الناقــل ونزهة العاقــل لإلمام ابــن اجلوزي
(ت597:هـ) .عناية ودراسة .ط1438( 1هـ2016-م).
 -59كتاب اخلواتيم لإلمام ابن اجلوزي .عناية ودراسة .ط1
(1438هـ2017-م).
•

•

•

