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افتتاحـية
احلم�د هلل رب العاملين ،والصالة والسلام عىل س�يدنا

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

وبعـــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي

إصداره�ا اجلديد « الوزي�ر ابن هبيرة
 إدارة البح��وث » أن تق�دِّ مَ

ال�دُّ وري وخواط�ره في الق�رآن » جلمه�ور القراء من الس�ادة
الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

تعرف بوزير عامل ،كانت له جوالت علمية
وهي رس�الة ِّ

ُم َظ َّفرة ،وصوالت سياسية ُم َقدَّ رة.

ومن جوالت�ه العلمية خواطره الناجتة ع�ن تد ُّبره العميق

لكتاب اهلل عز وجل ،التي نرى هنا طاقة فواحة منها.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء

ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب العل�م وأهله،
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وت�ؤازر قضاي�ا اإلسلام والعروب�ة ب�كل متي�ز وإق�دام ،ويف
مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن سعيد آل

مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يش� ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويش�جع

أصحابه و ُطالبه .

راجني من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفي�ق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزيد من العط�اء عىل درب
التميز املنشود.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس َّلم

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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احلمد هلل ،والصالة والسلام عىل نبي�ه ومصطفاه ،وعىل
آله وصحبه و َم ْن وااله ،وبعد:
ٍ
رجل ُولد كام ُيولد املاليني ،ولكنه
فه�ذه جولة يف رحاب

َب اهلل ل�ه أن يتبوأ من منازل
م�ات كام يموت األف�راد ،وقد َكت َ
العل�م واألدب ،والنب�ل واألرحيي�ة ،واخلربة واحلنك�ة ،والعز

واجلاه منزل ًة َّ
قل َأ ْن بلغها أحدٌ من الناس ،وكانت له مآثره التي
خ َّلدها التاريخ بمداد من نور ،وآثاره التي تنطق بس�عة علمه،
نغم النبوغ،
وق�وة فهمه ،وإنك لتقرأ سيرة حياته فيه�زك فيها ُ

وي�أرسك حل ُن املجد ،وال متل�ك إال أن تكرب هذا (العصامي)،

العصامي وكفى.

•

•

•
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ِ
�ب يل ْ
أن أمر بمحلة «باب البصرة» (املعروفة اآلن
ما كُت َ
بمحل�ة اجلعيفر) يف اجلانب الغريب م�ن بغداد إال ذكرت ذلك
الع�امل الكبري ،والوزي�ر اخلطري عون الدين أب�ا املظفر حييى بن
واحتضنت
وذكرت مدرسته التي ش َّيدها هنا،
حممد بن ُهبرية،
ْ
ُ
قربه فيام بعد.
ذات ي�وم فرأيتُن�ي مندفع ًا إىل
يب الرغب� ُة َ
ولق�د اس�تبدت َ

هن�اك متج�والً يف األزقة أس�أهلا عن مدرس�ة ابن هبيرة ،ماذا
ِ
مرتح ًا
فعلت هبا يا ديار؟ وأين استأثرت هبا يا أيام؟ ثم رأيتُني مِّ

عليه داعي ًا له ،وعدت عابر ًا دجلة أمنِّي النفس أن أقف  -ذات
ي�وم  -على كتابه ال�ذي جمَ َ َع في�ه خواطره يف القرآن والس�نة،
ٍ
فقد كان ِم ْن ش�أنه أن�ه كان ذا ٍ
وخاطر بغدادي
فكر نيرِّ و ّق�اد،

متر به إال
عاطر ،وما كان يدع ش�يئ ًا َي ُم ُّر عليه وفيه فائدة  -وما ُّ

الفوائ�د  -إال س�طره أو ُس� ِّط َر عنه ،أما طرأ س�م َع َك ما يقوله

9

الوزير ابن ُهبرية وخواطره يف القرآن

املؤرخ الكبري ابن النجار« :كان حمب ًا ألهل العلم ،حيرض جملسه
ِّ
الفقه�اء واألدباء والقراء وأصحاب احلديث ،ويبحث مع ٍّ
كل
ٍ
ٍ
ونكت�ة ظريفة،
فائ�دة لطيفة،
فك�ر ُه عن
منه�م يف فنِّه ،فيس�فر ُ
ويشهد له اجلامعة بوفور فضله وجاللة قدره».
•

•

•

دنـيــا وديــن:
والشيء العجيب فيه أنه اس�تطاع أن جيم�ع بني واجبات
الدي�ن والدني�ا ،ومقتضي�ات العل�م والسياس�ة ،فكان�ت ل�ه
مصنَّف�ات «حس�نة رائعة يف عدة فن�ون من العل�م والقراءات

وأج َ�ز َل ُم ْو ِج�ز ًا اإلم�ا ُم الذهب�ي حين
واحلدي�ث واألدب»ْ ،

ق�ال عن�ه« :كان َد ِّين� ًا خّي�رّ ًا متعب�د ًا عاقل ً
ا وق�ور ًا متواضع ًا،
ب�ار ًا بالعلامء ،مك ّب ًا مع أعباء ال�وزارة عىل العلم
ج�زل الرأيّ ،
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وتدوينه ،كبري الش�أن ،حس�نة الزمان» ويكفيه لو قال :حس�نة
الزم�ان ،فام أحس�ن اللفظ واملعنى ،وهل�ذا قيل  -فيام قيل  -يف
رثائه يوم مات:
غري حييى
مات حييى ومل نجد َ
			

ُ
ـسـتـعـان
َم ِلك ًا ماجـد ًا بـه ُي

			

ُ
الزمان!
يموت
مثل حييى به
ُ

ٍ
كـريم
زمـان
مـات ِم ْن
وإذا
َ
ٌ

•

•

•

وماذا عن أعباء الوزارة؟ َّ
إن تلميذه املخلص ابن اجلوزي

ِ
حتصي�ل التعظي�م للدول�ة،
يق�ول« :وكان الوزي�ر مبالغ� ًا يف
�م أمور السلاطني
قامع� ًا للمخالفين بأنواع احليل حتى َح َس َ

الس�لجوقية» ولي�س هذا فقطَّ ،
ف�إن الفقيه اب�ن رجب يقول:
َ
الس�لطان نورالدي�ن حمم�ود بن
الوزي�ر اب� ُن هبيرة
«وكات�ب
ُ
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زنكي يس�تحثه على انتزاع مرص من يد العبيديني ،فسّي�رّ إليها
أس�دالدين شيركوه مرتني ،ويف الثالثة خطب هبا للمستنجد،
وجاء اخلرب بذلك إىل بغداد س�نة ( ،)559وعمل أبوالفضائل
حاج�ب الوزير قصيد ًة هينئه هبا بفتح مرص ،ويذكر
ابن ت ُْركان
ُ
َّ
أن ذلك كان بس�بب س�عيه ،وبركة رأيه» ثم يقول ابن رجب:
انت�زاع مصر م�ن بن�ي عبي�د ،وإقامة اخلطب�ة لبني
«وتكام�ل
ُ
العب�اس هب�ا بعد س�بع س�نني يف خالف�ة املس�تيضء ،فعظمت
وانترشت إقام�ة الدعوة هلا
حرم�ة الدولة العباس�ية يف وقت�ه،
ْ
يف البلاد» ،ول�و كان اب�ن هبرية حي� ًا آنذاك لتكام�ل رسوره،
ولكن�ه كان ق�د مىض إىل اهلل مس�موم ًا س�نة ( 560ه�ـ) ،وقد
وحل�ت جنازته
ُفجع�ت بموته دول�ة العلم ودولة السياس�ة ،مُ

فصَّل�يَّ عليه ،ث�م مُحِ َل إىل
إىل جام�ع القصر (اخللف�اء حالي� ًا) ُ
مدرس�ته فدفن هبا ،وغلقت يومئذ أس�واق بغداد ،ويقول ابن
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اجلوزي  -وهو شاهد عيان « -وخرج مجع مل نره ملخلوق قط،
يف األس�واق وعىل السطوح وش�اطئ دجلة ،وكثر البكا ُء عليه
ٍ
مراث
ملا كان يفعله من البرِّ  ،ويظهره من العدل ،وقيل يف حقه

كثيرة »...وكان الظ�ن أن ُيرع�ى يف أهل�ه وذوي�ه ،وأن ُيرعى
يف مكتبت�ه الغالي�ة علي�ه ،ولكن ذل�ك مل يكن ،وه�ذا واهلل هو
العجب ..وق�د جاء بعدُ َم ْن يقول« :وكانت أيا ُم وزارته منري ًة
بالع�دل ،مزه�ر ًة باجلود والفضل» ،وحس� ُبـ ُه هذا ش�هادة من

ٍ
رجل ال يرجوه وال خيشاه.

•

•

•
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مـعــالـم حـيــاتـه
ولد ابن هبرية سنة (499هـ) يف (الدور) ،وكانوا ُي َع ِّرفون
هبا فيقولون :قرية من أعامل الدجيل ،وأحسب أهنا اآلن ال حتتاج
إىل كبري تعريف ،وهي قرب سامراء ،ودخل بغداد شاب ًا ،وأخذ
أمض ُه
العل�م والعمل به عن علامء العرص وصلحائه ،وكان قد َّ

الفق�ر فاحتاج إىل أن دخ�ل يف ِ
اخلدَ ِم الس�لطانية ،فويل أعامالً،
ث�م جعل�ه اخلليف ُة املقتفي ألم�ر اهلل (توىل اخلالف�ة من -530

 555ه�ـ) مرشف ًا عىل املخزن ،ث�م ن ُِق َل إىل كتابة ديوان الزمام،
وأظنُّك تس�أل عن مهام هذا الدي�وان ،فباختصار هو الديوان
املسؤول عن النواحي املالية املدنية والعسكرية ،واملرشف عىل
األجه�زة اإلدارية يف الدولة ،وفيه تحُ فظ الس�جالت والوثائق
ُ
الديوان اب� َن هبرية قائ ًام
العام�ة هلذه األجهزة ،وقد ش�هدَ هذا
ٍ
حمارضات علمية زاهية.
عليه ،ثم شهده وزير ًا يلقي فيه
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ونصح ُه،
ث�م ظهر للمقتف�ي كفايتُ� ُه وش�هام ُت ُه ،وأمانتُ� ُه
ُ
وقيا ُم ُه يف مهام امللك ،فاستدعاه إىل دار اخلالفة ،وقلده الوزارة

وخرج يف ٍ
أهبة عظيمة ،ومش�ى أرباب الدولة واملناصب كلهم
القرا ُء
بين يديه ،وهو راك�ب إىل اإليوان يف الدي�وان ،وحرض ّ
والش�عرا ُء وكان يوم� ًا مش�هود ًا -كام س�يكون ي�وم الرحيل-

�رئ عهدُ ُه (مرس�و ُم التعيني) وكان تقلي�د ًا عظي ًامُ ،بولغ فيه
و ُق َ
بمدح�ه والثناء عليه إىل الغايةُ ،
وخوطب فيه بـ« :الوزير العامل

الع�ادل ،ع�ون الدي�ن ،جالل اإلسلام ،صفي اإلم�ام ،رشف
األن�ام ،معز الدولة ،جمير امللة ،عامد األم�ة ،مصطفى اخلالفة،
تاج امللوك والسلاطني ،صدر الرشق والغرب ،سيد الوزراء،
ظهير أمري املؤمنين »..وإهنا واهلل أللق�اب عظيمة ..ترى هل
الفقر أن يأيت عليه
كان جي�ري يف بال هذا الش�اب الذي َّ
أمض� ُه ُ
ه�ذا اليوم؟! لقد أفىض يوم� ًا إىل تلميذه الكبري ابن اجلوزي بام
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يف نفسه فقال« :كان عندنا بالقرية مسجد فيه نخلة حتمل ألف
فحدث�ت نفيس أن أقيم يف ذلك املس�جد ،وقلت ألخي
رطل،
ُ
حمب الدين :نقعد أنا وأنت وحاصلها يكفينا ،ثم انظر إىل ماذا

رصت» يق�ول ذلك ِ
ٍ
�س ٍ
حزن و َن َف ٍ
آس ..وما ذاك إال من
بنربة
فرط شعوره باملس�ؤولية امللقاة عىل عاتقه ،ولقد َج َر ْت حادثة
كنت أس�أل اهلل تع�اىل الدنيا ألخد َم
عن�ده جعلته يقول« :واهلل ُ
بما يرزقني�ه منها
العلم وأه َل ُه» وقد َف َع َل ،ووىف عىل أحس�ن ما
َ
رىض اخلليفة
يك�ون الوفاء،
فريض ُ
الناس ،وكان أش�د منه�م ً
َ
املقتف�ي ث�م ابنُ� ُه املس�تنجد الذي أق�ره يف منصبه ،وقد ُس�معا
يقوالن « :ما َو َز َر لبني العباس مثله»!.
•

•

•
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مـصـنـفـــاتـه
صن َ
َّف الوزير عدة كتب:
 -منه�ا وه�و أج ُّلها «اإلفص�اح عن مع�اين الصحاح» يف

ع�دة جمل�دات ،وه�ذا وحده حيت�اج إىل حديث خ�اص ،وهو
للحميدي».
رشح «اجلمع بني الصحيحني ُ
ُ
ِ
«املقتصد» ،وعرضه عىل
َّ�ف يف النحو كتاب ًا سماه
 -وصن َ

أئمة األدب يف عرصه ،وأش�ار إىل ابن اخلش�اب بالكالم عليه،
فرشح�ه يف أربع جمل�دات وبال�غ يف الثناء علي�ه .ويعرف هذا
الرشح بـ «العوين».
 -واخترص كتاب «إصالح املنطق» البن السكِّيت ،وكان

اب ُن اخلشاب يستحسنه ويع ِّظمه.

َّ�ف كتاب «العبادات اخلم�س» عىل مذهب إمامه
 -وصن َ

أمحد بن حنبل ،وحدَّ ث به بحرضة العلامء من أئمة املذاهب.

الوزير ابن ُهبرية وخواطره يف القرآن
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 وله أرجوزة يف «املقصور واملمدود». و«أرجوزة يف علم اخلط».خرجه�ا للخليف�ة
 ول�ه كت�اب في�ه «أحادي�ث س�بعة» ّالعب�ايس املقتف�ي ألم�ر اهلل (ت555:هـ) ،ذك�ره القزويني يف
«مشيخته» ص.334
ه�ذا وقد صنّف اب ُن اجل�وزي كتاب «املقتبس من الفوائد
ال َع ْوني�ة» ،وذك�ر في�ه الفوائدَ التي س�معها م�ن الوزير (عون
الدي�ن) ،وأش�ار في�ه إىل مقامات�ه يف العل�وم ،وانتق�ى من زبد
كالمه يف «اإلفصاح» كتاب ًا سامه «حمض املحض» ،ويؤسفني أن
أن هذين الكتابني مفقودان  -اآلن  -ويزيد يف األسى َّ
أعلن َّ
أن
الوزير
ضمنه
ُ
اب َن اجلوزي نقل يف «املقتبس» من الكتاب الذي َّ
خواطره .ولكن مما يقش�ع شيئ ًا ِم ْن ضباب هذا احلزن ما نجده
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عن�د العالمة املؤرخ ابن رجب ،فقد نق�ل لنا قطوف ًا من كتاب
رص َح ابن اجلوزي أهنا من الكتاب
«املقتب�س» وفيها
ٌ
نص�وص َّ
ال�ذي ض�م خواط�ر الوزي�ر  -وكانت وف�اة ابن رجب س�نة

( )795يف دمش�ق  -وه�ذا يعني َّ
أن الكت�اب (أعني املقتبس)
يقوي األم�ل بالوقوف عليه
كان موج�ود ًا آنذاك ،ولع�ل هذا ّ
والوصول إليه إن شاء اهلل تعاىل.
وحيس�ن أن نذك�ر هن�ا مؤكدين ما س�بق أن�ه كان للوزير
 رمح�ه اهلل  -م�ن ال�كالم احلس�ن ،والفوائ�د املستحس�نة،واالس�تنباطات الدقيقة من كالم اهلل ورسوله ﷺ ،ما هو كثري
جد ًا ،ول�ه من احلكم واملواعظ والكالم يف أصول الس�نة وذم
َم� ْن خالفه�ا يشء كثير أيض� ًا ،هكذا ق�ال ابن رج�ب قبل أن
يقتطف بعض األزاهير ،ويقتبس بعض التعابري من نور ذلك

«املقتبس» ونوره.
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وكان ِم� ْن نعم اهلل َّ
أن عامل� ًا جلي ً
ال هو أبواليمن جمريالدين
عبد الرمح�ن العليمي ،املتوىف س�نة (928هـ) ،ه�داه اهلل لنقل
ترمجة ابن هبرية من ابن رجب فكان ذلك بمثابة نسخة أخرى
نقابل عليها النص ونتثبت ،ونستدرك ما وقع من زلل وخلل.
وأظ� ُّن أنه قد طال الفصل ،ودع�ت احلاجة أن ندخل إىل
بستان خواطر ابن هبرية القرآنية فإىل هناك.
•

•

•
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خـــواطــره
قال ابن اجلوزي يف «املقتبس من الفوائد ال َع ْونية»:
 -1سمعت الوزير يقول:
اآلي�ات الل�وايت يف األنع�ام ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
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ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [األنع�ام،]153-151 :
حمكامت ،وقد اتفقت عليها الرشائع ،وإنام قال يف اآلية األوىل:
﴿ ﰁ ﰂ ﴾ ويف الثانية ﴿ :ﭷ ﭸ﴾ ويف الثالثة:
﴿ ﮋ ﮌ ﴾ ألن كل آية يليق هبا ذلك:
فإن�ه ق�ال يف األوىل ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ والعق�ل
يش�هد أن اخلالق ال رشيك له ،ويدع�و ُ
العقل إىل بر الوالدين،
وهنى ع�ن قتل الول�د ،وإتي�ان الفواحش؛ ألن اإلنس�ان يغار
من الفاحش�ة عىل ابنته وأخت�ه ،فكذلك هو ،ينبغي أن جيتنبها،
وكذل�ك قت�ل النف�س ،فلام القت ه�ذه األمور بالعق�ل ،قال:
﴿ ﰁ ﰂ ﴾.
ومل�ا ق�ال يف اآلي�ة الثاني�ة ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾

هلكت فصار ولدك يتيماً  ،واذكر عند وزنِ َك،
واملعنى :اذكر لو
َ
َ
حتب الع�دل لك يف القول.
ل�و كنت
امل�وزون له ،واذكر كيف ُّ
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فاع�دل يف حق غريك ،وكما ال تؤثر أن يخُ ان عه�دُ ك فال ختن،
فالق هبذه األشياء التذكُّر ،فقال ﴿ ﭷ ﭸ﴾.
وق�ال يف الثالثة ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾،
فالق بذلك اتقاء الزلل ،فلذلك قال ﴿ :ﮋ ﮌ ﴾.
 -2وسمعت ُه يقول يف قوله تعاىل ﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [التوبة:]51:

أمر يتعلق باملؤمن ،وال يصيب
إنام مل يقلَ :كت َ
َب علينا ،ألنه ٌ

املؤم� َن يش ٌء إال وه�و له ،إن كان خري ًا فهو له يف العاجل ،وإن

كان رش ًا فهو ثواب له يف اآلجل.

 -3وس�معته يقول يف قوله تعاىل   ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ﴾
[احلجر .]37:قال:
اإلنظار ،فقيل له :كذا
ليس هذا بإجابة سؤاله ،وإنام سأل
َ

ُقدِّ َر ،ال أنه جواب سؤالك ،لكنه ما َف ِه َم.
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 -4وس�مع ُت ُه يق�ول يف قول�ه تع�اىل ﴿ ﯕ ﯖ﴾
[اإلرساء:]45:
ُ
والصواب محله عىل ظاهره،
أهل التفسري يقولون :ساتر ًا،
ُ

ْ
وأن يكون احلجاب مستور ًا عن العيون فال ُيرى ،وذلك أبلغ.

 -5وس�مع ُت ُه يق�ول يف قول�ه تع�اىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [الكهف:]39:
َ
ليعم
أطلق
ما قال :ما شاء اهلل كان ،وال :يكون ،بل َ
اللفظ َّ

املايض واملستقبل والراهن.

وتدبرت قوله تع�اىل ﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ فرأيت هلا
ق�ال:
ُ
ثالثة أوجه:
أحده�ا :أن قائله�ا يتربأ ِم� ْن حوله وقوته ،ويس�لم األمر
إىل مالكه.
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والث�اين :أن�ه يعل�م ْ
أن ال ق�وة للمخلوقين إال ب�اهلل ،فال
خي�اف منه�م ،إذ قواه�م ال تك�ون إال ب�اهلل ،وذل�ك يوج�ب
اخلوف من اهلل وحده.
والثالث :أنه ر ٌّد عىل الفالسفة والطبائعيني الذين يدَّ عون

القوى يف األش�ياء بطبيعتهاَّ ،
فإن هذه الكلمة ب َّيـن َْت أن القوى

ال تكون إال باهلل.

 -6وس�مع ُت ُه يق�ول يف قول�ه تع�اىل ﴿ﰛ ﰜ ﰝ

ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﴾ [الكهف:]97:

التاء ِم ْن حروف الشدة ،تقول يف اليشء القريب األمر :ما

اس�طعته ،ويف الشديد :ما استطعته ،فاملعنى :ما أطاقوا ظهوره
لضعفهم ،وما قدروا عىل نقبه لقوته وشدّ ته.

 -7وس�مع ُت ُه يق�ول يف قول�ه تع�اىل ﴿ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ﴾ [طه:]15:
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أعلم�ت بكونهِ �ا (أي
أظهرت�ا حين
املعن�ى أين ق�د
ُ
هُ

ِ
قاربت ْ
وغفلة
أن أخفيها بتكذيب املرشك هبا،
بوقوعها) ،لك ْن
ُ

ُ
فاملشرك ال يص�دِّ ق كوهن�ا ،واملؤم�ن يهُ ِم ُ�ل
املؤم�ن عنه�ا،
االستعدا َد هلا.

وقرأت عليه «ما مجعه من خواطره» قال:
-8
ُ
قرأ عندي قارئ ﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [طه،]84:
فنظرت ف�إذا وض ُعها للتنبيه،
فأفك�رت يف معنى إس�قاط «ها»
ُ
واهلل ال جيوز ْ
ب هبذا ،ومل أر أحد ًا خاطب اهلل عز وجل
أن يخُ ا َط َ
بح�رف التنبي�ه إال الكفار ،كام قال اهلل ع�ز وجل ﴿ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﴾ [النحل،]86:
﴿ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [األع�راف ،]38:وم�ا رأي�ت أح�د ًا
م�ن األنبي�اء خاطب ر َّبه بح�رف التنبيه واهلل أعل�م ،فأما قوله
﴿ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [الزخ�رف،]88:
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فبقي�ت «ها» للتمكني،
فإن�ه قد تقدم اخلط�اب بقوله :يا رب،
ْ
ومل�ا خاط�ب اهلل عز وج�ل املنافقين ق�ال﴿ :ﮁ ﮂ
وك�رم
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ [النس�اء،]109:
َّ
املؤمنين بإس�قـاط « ه�ا » فق�ال ﴿ ﮠ ﮡ ﮢ﴾
[آل عمران ]119:وكان التنبيه للمؤمنني أخف.
 -9وس�مع ُت ُه يق�ول يف قول�ه تع�اىل ﴿ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﴾ [األنبياء:]110:
املعن�ى :إنه اذا اش�تدّ ت األصوات وتغالب�ت ،فإهنا حال ٌة
ٍ
شخص
عز وجل يسمع كالم كل
ال َيسمع فيها اإلنسان ،واهلل َّ
سمع عن سمع.
بعينه ،وال يشغله
ٌ
 -10وق�ال يف قـول�ه تع�اىل ﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾
[األنبياء( ،]112:عىل القراءة السبعية :قل):
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امل�راد منه :كن أن�ت أهيا القائ�ل عىل احل�ق ،ليمكنك َأ ْن
تق�ول :احكم باحل�قَّ ،
ألن املبط�ل ال يمكنه أن يق�ول :احكم
باحلق.
 -11وقال يف قوله تعاىل ﴿ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ﴾
[النور:]53:
وقع يل فيها ثالثة أوجه:
أحده�ا :أن املعنى :ال تقس�موا واخرجوا من غري َق َس�م،

َ
األمر ال القسمَّ ،
فإن َم ْن خرج
ليكون
املحرك لكم إىل اخلروج ُ
ألجل َقسمه ليس كمن خرج ألمر رب ِ
ـه.
ِّ
َ

والث�اينَّ :
أن املعن�ى :نحن نعلم م�ا يف قلوبكم ،وهل أنتم
على ع�زم املوافقة للرس�ول يف اخلروج ،فال َق َس�م ههن�ا إعال ٌم
منك�م لنا بام يف قلوبكم ،وهذا ُّ
ي�دل منكم عىل أنكم ما علمتم

أن اهلل ي َّطلع عىل ما يف القلوب.
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والثال�ث :أنكم ما أقس�متم إال وأنتم تظنون أنّا نتهمكم،
ولوال أنكم يف حمل هُتمة ما ظننتم ذلك فيكم ،وهذا املعنى وقع
للمتنبي فقال:
أنت واعدُ ُه
ويف يمينك فيام َ

ما َّ
َّهم
دل أنك يف امليعاد ُمت ُ

 -12وسمع ُت ُه يقول يف قوله تعاىل ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [الفرقان:]8:
العج�ب جلهلهم حين أرادوا أن ُيلقى إلي�ه كنز أو تكون
أن َّ
ل�ه جنة ،ولو فهم�وا علموا َّ
كل الكنوز ل�ه ،ومجيع األرض
وحك ََم يف مجيع امللوك؟
ملك�ه ،أوليس قد َق َه َر
أرباب الكن�وز َ
َ

وكان ِم� ْن متام معجزت�ه أن األموال مل تُفتح علي�ه يف زمنه لئال
يق�ول قائل :قد جرت الع�ادة بأن إقامة ال�دول وقهر األعداء
فتم�ت املعجزة بالغلبة والقه�ر من غري مال،
بكث�رة األموالَّ ،
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ِ
ففرقوا ما
وال كث�رة أع�وان ،ث�م ُفت َحت الدني�ا عىل أصحاب�هَّ ،
�ق له ،ومل يمس�كوه
مجع�ه املل�وك بالَّش�رَّ َ ه ،فأخرج�وه فيام ُخ ِل َ

َ
إمساك الكافرين ،ل ُيعلموا الناس بإخراج ذلك املال أن لنا دار ًا

ومقر ًا غري هذا.
سوى هذهّ ،

وكان ِم ْن متام املعج�زات للنبي ﷺ أنه ملا جاءهم باهلدى

فلم ُيقبلَ ،س َّ�ل الس�يف عىل اجلاحد ،ليعلمه أن الذي ابتعثني

قاهر بالسيف بعد القهر باحلُجج.
ٌ

يق�وي صدق�ه أن قيصر وكب�ار املل�وك مل ُيو َّفق�وا
ومم�ا ّ

لإليمان ب�ه ،لئلا يق�ول قائ�ل :إنما ظه�ر َّ
ألن فالن� ًا املل�ك
فتق�وى ب�ه ،فب�ان َّ
أم�ر ُه م�ن السماء ال بنرصة
تعص�ب ل�ه
ّ
َّ
أن َ
أهل األرض.

 -13وق�ال يف قول�ه تع�اىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ﴾ [الفرقان ،]19 :قال:
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املعنى :فقد َّ
كذبكم أصنا ُمكم بقولكم؛ ألَنكم ادعيتم أهنا

اآلهلة ،وقد أقررتم أهنا ال تنفع((( ،فإقراركم ِّ
يكذب دعواكم.

 -14وق�ال يف قول�ه تع�اىل ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ﴾ [الفرقان ،]25 :قال:
فه�و ُّ
يدل على فضل هداي�ة اخللق بالعل�م ،ويبينِّ رشف

الع�امل عىل الزاهد املنقطع ،ف�إن النبي ﷺ كالطبيب ،والطبيب
يكون عند املرىض ،فلو انقطع عنهم هلكوا.

 -15وس�مع ُت ُه يقول يف قول�ه تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
((( لعل هذا اإلقرار هو ما حكاه اهلل يف س�ورة الشعراء عن املرشكني
من قوهلم ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ ،هذا القول
الدال عىل أن اآلهلة التي عبدوها مل تنفعهم.
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ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [القصص:]72-71:
واإلبصار عند ذكر النهار،
السامع عند ذكر الليل،
إنام ذكر
َ
َ

ألن اإلنس�ان ِ
َّ
يدرك بس�معه يف الليل أكثر م�ن إدراكه بالنهار،
ويرى بالنهار أكثر مما يرى بالليل.
رب ُد :س�لطان الس�مع يف الليل ،وس�لطان البرص يف
قال امل ِّ

النهار.

 16وس�معته يقول يف قوله تع�اىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [القصص ،]80 :قال:
فم ْن كان
إيث�ار ثواب اآلج�ل عىل العاجل حال ُة العلماءَ ،

هكذا فهو عامل ،و َم ْن آثر العاجل عىل اآلجل فليس بعامل.

 -17وس�معته يق�ول يف قوله تع�اىل ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [فاطر ،]3 :قال:
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فظلل�ت أتفك�ر يف املناس�بة بين ذك�ر النعمة وبين قوله
ُ
تع�اىل ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ فرأي�ت أن كل نعم�ة يناهل�ا
العبد فاهلل خالقها ،فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة ،وبسوقها إىل
ا ُملنْ َعم عليه.
 -18وس�معته يق�ول يف قول�ه تع�اىل ﴿ :ﯣ ﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [فاطر ،]46 :قال:
خالصا هلل ع�ز وجل ،ال لغلبة
املعن�ى :أن يك�ون قيا ُمكم
ً

خصومكم ،فحينئذ تفوزون باهلدى.

 -19وس�مع ُت ُه يق�ول يف قول�ه تع�اىل﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [ي�س ]20:ويف اآلي�ة األخ�رى ﴿ :ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [القصص:]20:

فرأيت الفائدة يف تقدي�م ذكر الرجل وتأخريه:
[نظ�رت]
ُ

َّ
ُ
أبل�غ يف امل�دح من
أن ذك�ر األوص�اف قب�ل ذك�ر املوص�وف
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الرئي�س
تقدي�م ذك�ره على وصف�ه ،ف�إن الن�اس يقول�ون:
ُ

ُّ
األج�ل فلان ،فنظ�رت ف�إذا ال�ذي ِزي�دَ يف مدح�ه  -وه�و
بر
أم�ر باملع�روف ،وأع�ان الرس�ل ،وص َ
صاح�ب ي�س َ :-
حذر موس�ى من القتل ،فس ِ
عىل القتل ،واآلخر إنام َّ
�ل َم موسى
َ

بقبول�ه مش�ورته ،ف�األول ه�و اآلم�ر باملع�روف ،والناه�ي
ع�ن املنك�ر ،والث�اين :ناص�ح اآلم�ر باملع�روف ،فاس�تحق
ُ
األول الزيادة.
تأملت ذكر أقىص املدينة فإذا الرجالن جاءا من ُب ْع ٍد يف
ثم
ُ

األمر باملعروف ،ومل يتقاعدا ل ُب ْع ِد الطريق.

 -20وس�مع ُت ُه يق�ول يف قول�ه تع�اىل ﴿ :ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ [يس:]27-26:
املعن�ى :يا ليتهم يعلمون بأي يشء َو َق َع غفرانه ،واملعنى:

ٍ
بيشء يسري فعلت ُه ،ال بأمر عظيم.
أنه َغ َف َر يل
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 -21وسمعته يقول يف قوله تعاىل ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ﴾ [غافر ،]7 :قال:
علم�ت املـالئـكـ� ُة ّ
حي�ب عـبـ�اده
أن اهلل عـ�ز وجـ�ل
ُّ

املؤمنين ،فتقربوا إليه بالش�فاعة فيهم .وأحس� ُن الـ ُق َـر ِ
ب أن
ش�خصا
س�ألت
املح�ب إك�رام حبيب�ه ،فإن�ك ل�و
يس�أل
َ
ً
ُّ
الرتفع�ت عن�ده ،حي�ث حتث�ه على
أن يزي�د يف إك�رام ول�ده
َ
إكرام حمبوبه.

 -22وس�معته يقول يف قوله تعاىل﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [الدخ�ان-34 :

 ،]36قال:
ٌ
جاهل أهنم مل يجُ ابوا عام س�ألوا ،وليس كذلك،
توهم
ربام
َ

ف�إن الذي س�ألوا ال يصلح أن يكون دليل ً
ا عىل البعث؛ ألهنم
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ل�و ُأجيبوا إىل ما س�ألوا مل يكن ذلك حجة على َم ْن تقدّ م ،وال
عىل َم ْن تأخر ،ومل يزد عىل أن يكون ملن تقدم وعدً ا ،وملن تأخر
ٍ
واحد أبوه ،فتصري هذه الدار دار
ربا ،اللهم إال أن يحُ يى لكل
خ ً

البعث .ثم ل�و جاز
وقوع مثل هذه كان إحياء َم ِل ٍك ُيضرْ َ ُب به
ُ
األمث�ال أوىل ،كـتُـ َّبـ�ع ،ال أنتم يا أهل مكة ،فإنكم ال تُعرفون

يف بقاع األرض.

 -23وس�مـعـتُــ ُه يق�ول يف قـول�ه تع�اىل ﴿ :ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ﴾
[األحقاف:]15:

(((

ِ
ب�ر الوالدينَّ ،
كأن هذا الولد خاف أن يكون
ه�ذا م ْن متام ِّ

وال�داه قّص�رّ ا يف ش�كر الرب عز وج�ل ،فس�أل اهلل أن يلهمه
((( عزا حمقق «الذيل عىل طبقات احلنابلة» هذه اآلية إىل سورة النمل
( ،)19وه�ي م�ن قول س�ليامن ،والظاهر أن املقص�ود هنا اآلية
( )15م�ن س�ورة األحق�اف ،وال يمك�ن للوزي�ر أن يعبر عن

الرب.
سليامن بالولد ،وأنه ظ َّن بأبيه داود التقصري يف شكر ِّ
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الشكر عىل ما أنعم به عليه وعليهام ،ليقوم بام وجب عليهام من
الشكر ْ
إن قرصا.

 -24وس�مع ُت ُه يق�ول يف قول�ه تع�اىل ﴿ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﴾ و﴿ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ [الواقعة:]70-65:

تأمل�ت دخ�ول «اللام» وخروجه�ا ،فرأي�ت املعن�ى َّ
أن
ُ

اللام تق�ع لالس�تقبال ،تق�ول :ألرضبنّ�ك ،أي فيما بع�د،

ال يف احل�ال ،ومعنى ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [الواقع�ة]65-63:

َ�م فاس�تحصد ،وذل�ك أش�د
أي يف مس�تقبل الزم�ان إذا ت َّ
ال�زارع ،واجتماع الدَّ ْين
الع�ذاب ،ألهن�ا حال�ة انته�اء تع�ب ّ

علي�ه ،لرج�اء القض�اء بع�د احلص�اد ،م�ع ف�راغ البي�وت
من األقوات.
وأما يف املاء فقال ﴿ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ أي اآلن ،ألنا

لو ّ
خر منه اإلنسان.
أخرنا ذلك
َ
لرشب العطشان وا ّد َ
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 -25وس�مع ُت ُه يقول يف قوله تعاىل ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﴾ [املمتحنة]5:

َ
افتتان الكفار بن�ا ،فإنه إذا
املعن�ى :ال تبتلن�ا بأمر ُيوج�ب
ُخ ِ
�ذ َل املتقي ،و ُنصرِ َ العايص ُفتِ َن الكافر وقال :لو كان مذهب
ِ
ب.
هذا صحيح ًا ما ُغل َ
•

•

•

معامل منهجه الرتبوي
ُألـخِّ ـص هنا ما رأيناه وما استفدناه من خواطره القرآنية

فأقول:

 -رأينا تفنُّ َن الوزير يف:

ِ
ربط اآليات بخواتيمها.
ِ
وربط مقاطعها بعضها ببعض.
وأرسار التقديم والتأخري يف بعض األلفاظ.
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ممّ�ا يدخل يف علم املناس�بة ،وقد أت�ى يف ذلك باللطائف

املعجبة ( .انظر.)24 ،19 ،17،15 ،1 :

ٍ
القارئ
ألفاظ قد َيسأل
 ورأينا تعلي َل ُه اجلميل الستعاملُ

َ
رس استعامهلا دون غريها ،مع َّ
استعامل
أن الظاهر قد يقتيض
عن ِّ
ذلك الغري( .انظر.)2:

يتب�ادر إىل الذه�ن – ألول وهل�ة – ِم ْن
دف�ع م�ا قد
و َُ

ٍ
معان غري مقصودة( .انظر.)22 ،3:

 -وخمالف َت ُه ألهل التفسري ،وإبدا َء ُه معاين أعمق ممّا قالوه.

( انظر.)4 :

 -ورأين�ا تعلي َل� ُه العمي�ق إلطالق اللفظ وع�دم تقييده.

(انظر.)5:

 -وتو ُّق َف�ه عن�د م�ا يزي�د املؤم� َن ارتباط ًا ب�اهلل ،وقو ًة يف

مواقفه ( .انظر.)5:
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ِ
والف�روق بني
وفهم� ُه اللطي�ف الس�تعامل احل�روف،
َ

وجودها وعدم وجودها ( .انظر.)8،6 :

 -ورأيناه يفسرِّ ألفاظ ًا عىل غري قراءة حفص عن عاصم،

ممّ�ا ي�دل عىل معرفت�ه بالق�راءات ،وعىل ث�راء املع�اين القرآنية
بالنظر إىل تلك القراءات ( .انظر.)10 :

 ورأينا س�ع َة فكره إذ يستخرج من اآلية أوجه ًا متعدد ًةِ
تس�اعدُ عىل فهم أوس�ع لآليات( .انظر:
كلها مقبول ٌة حمتمل ٌة،
.)11،5

تعظيم اهلل س�بحانه يف القلوب،
وتركي�ز ُه على ما يزيدُ
َ
َ

وبيان علمه الشامل ،وقدرته املطلقة( .انظر.)11 :

النبي ﷺ ومنزلته ،وحدي َث ُه اجلميل عنه،
 ومعرف َت ُه بقدر ِّوع ُأوتيه من ٍ
قوة يف احلُجج املعنوية واملادية( .انظر.)12:
ماّ َ ُ

عل�و درج�ة الع�امل ال�ذي يخُ الِ�ط النّ�اس
 واس�تنبا َط ُه َِّ
بنفس�ه
ويع ِّل ُمهم ويف ِّق ُههم ويؤ ِّدبهُ م عىل درجة الزاهد املنقطع
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حس�ه االجتامع�ي واهتام َم ُه باإلصالح.
عنهم ،وهذا ُيبينِّ ُ دق َة ِّ
(انظر.)14 :
 -وبيانَ� ُه م�ا ينبغي للعالمِ ِ من إيثار ث�واب اآلخرة ،وعدم

هتا ُل ِك ِه عىل الدنيا ليكون عامل ًا ح ّق ًا( .انظر.)16:

وإظهار ُه أمهية اإلخالص يف األعامل ،ونتائجه الباهرة.
َ
( انظر.)18:
 وجتليتَ� ُه أمهي�ة األمر باملع�روفِ ،م ْن تأ ُّمل�ه يف لفظتنيقرآنيتني (انظر.)19 :
وحض� ُه على العم�ل الصال�ح ْ
وإن كان يسير ًا.
َّ
(انظر.)20:
وإظه�اره مب�د ًأ إسلامي ًا رفيع� ًا ،وه�و القي�ام بالعمل
َ

الصالح نياب ًة عن الغري ال سيام الوالدان( .انظر.)23:
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 -وخو َف ُه من ضعف املس�لمني األتقياء ،وقوة الكافرين

العاصين ،ملا يف ذلك من ٍ
أثر يف انصراف اآلخرين عن الدِّ ين
احلق( .انظر.)25 :
ِّ

إىل غري ذلك من املعامل واملعاين...
ومن املمكن ْ
أن نستهدي هبذا املنهج يف قراءتنا لكتاب اهلل،
وتد ُّبرنا فيه.

•

•

•

اخلـتـــام
وبعد :فهذه ش�ذرات م�ن خواطر الوزي�ر العامل الصالح
اب�ن هبيرة وتأمالت�ه يف الق�رآن ،ويف القوس بعدُ من�زع ،وقد

غوص ُه عىل املعاين العميق�ة ،وتأ ُّم َل ُه يف املباين
رأين�ا من خالهل�ا َ
ِ
ٌ
حض�اري،
وعق�ل
ج�م،
ٌّ
عل�م ٌّ
الدقيق�ةُ ،يس�اعدُ ُه على ذل�ك ٌ

تثوير العامل العارف،
تثوير ُه للقرآن َ
وجترب ٌة سياس�ي ٌة َّثرةٌ ،فجاء ُ
ٍ
متميز ،وهذا الذي أكس�ب
والس�يايس املاهرِ ،م� ْن موق ٍع رفي ٍع

42

الوزير ابن ُهبرية وخواطره يف القرآن

خواط�ره أمهيته�ا ،وجعله�ا حية نارضة أب�د ًا ،مع م�ا كان فيه
َ

من الصوارف الش�اغلة والش�واغل الصارفة ،وما هذا إال ِم ْن
بركات حفظ الوقت ،أليس هو القائل:
ِ
بحفظه
أنفس ما ُعنيت
ُ
والوقت ُ
		

َ
يضيـع
أسهـل ما عليـك
وأراه
ُ

فقد كان شاعر ًا أيض ًا ،وهلذا حديث أرجو أن يأيت ،واليوم
ال أجد ما أختم به إال القول القائل :إن اهلل إذا أعطى أدهش.
رح�م اهللُ اب� َن ُهبيرة ،وجزى اهلل خري ًا َم ْن س�عى يف نرش

فس�مى به هنا حمفالً،
ثروت�ه املثرية ،ويف نشر صاحبها املنيس،
َّ

حقي�ق بذل�ك ،ونح�ن بذلك
وأق�ا َم ل�ه هن�اك حفلاً ،وه�و
ٌ
أيض ًا حقيقون.

•

•

•
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صدر للمؤلِّف الكتب والبحوث اآلتية
 -1العجاب يف بيان األس�باب للحافظ ابن حجر العسقالين:
دراس�ة وحتقي�ق .ط دار اب�ن اجل�وزي ،الدم�ام ط1
(1417هـ1997-م) ،ط 2006( 2م).
 -2الكلمات البين�ات يف قول�ه تع�اىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ للعالم�ة مرع�ي ب�ن
يوس�ف احلنبيل املقديس :دراسة وحتقيق .يف جملة األمحدية،
ديب ،العدد (1421( ،)6هـ2000-م).
 -3الفت�ح الق�ديس يف آي�ة الكريس لإلم�ام البقاعي :دراس�ة
وحتقي�ق .ط دار البح�وث للدراس�ات اإلسلامية وإحياء
الرتاث بديب1422( ،هـ2001-م).
-4نظ�رات فاحصة يف « رس�الة يف تفسير قول�ه تعاىل﴿ :ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ﴾ املنس�وبة إىل اب�ن طول�ون » .يف جمل�ة
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كلية الدراس�ات اإلسلامية والعربية ب�ديب ،العدد (،)20
(2001م).
 -5أضواء عىل ظهور علم املناس�بة القرآنية .يف جملة األمحدية،
ديب  ،العدد (1423( ،)11هـ2002-م).
 -6إسهام اإلمام الفريوزآبادي يف احلركة العلمية التفسريية يف
زبي�د .يف كتاب مؤمتر (زبيد وصالهتا العلمية بالعامل العريب
واإلسالمي) يف اليمن (2002م).
 -7الق�ايض عب�د الوهاب البغ�دادي املالكي يف آث�ار القدماء
وا ُمل ْحدَ ثين :دراس�ة وثائقي�ة .ط دار البح�وث ب�ديب،

(1424هـ2003-م).

 -8الق�ايض عبد الوهاب البغدادي يف ذاكرة األيام (مطوية)،
ط1424( 1هـ 2003 -م).
 -9ق�ادة األمة يف رحاب الق�رآن .ط دار البحوث بديب ،ط،1
(1424هـ2003-م) ،ط1424( ،2هـ2003-م).
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ِ -10م ْن عبد الرمحن بن األشعث إىل عبد الرمحن بن اجلوزي:
موازن�ة بني الس�يف والكلمة .يف كتاب مؤمت�ر (مقتضيات
الدع�وة يف ض�وء املعطيات املع�ارصة) يف جامعة الش�ارقة
(2003م).
 -11دي�وان الق�ايض عب�د الوه�اب البغ�دادي املالكي :مجع
وتوثي�ق وحتقي�ق .ط دار البحوث للدراس�ات اإلسلامية
وإحياء الرتاث بديب1425( ،هـ2004-م).

 -12قالئ�د العقي�ان يف قول�ه تع�اىل ﴿ :إِ َّن اهللَ َي ْأ ُم ُ�ر بِا ْل َع�دْ ِل
والإْ ِ حس ِ
�ان﴾ للعالمة مرعي بن يوس�ف احلنبيل املقديس:
َ ْ َ

دراسة وحتقيق .ومعه:
 -13نصيح�ة ال�وزراء للعالم�ة مرع�ي ب�ن يوس�ف احلنبلي
املقديس .ط دار البحوث بديب1426( ،هـ2005-م).
 -14اإلم�ام الزركشي وكتاب�ه الآللئ املنث�ورة يف األحاديث
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املش�هورة .يف جمل�ة تراثي�ات ،القاه�رة  ،الع�دد (،)8
(2006م).
 -15رس�الة يف تعريف التصوف واش�تقاق الصوفية للعالمة
الش�يخ عبد الكري�م الدَّ َبان .يف جملة البحوث والدراس�ات
الصوفية ،القاهرة ،العدد (2006( ،)2م).

 -16جه�ود دار البحوث يف حتقي�ق الرتاث ونرشه  .يف كتاب
مؤمتر (حتقيق الرتاث العريب) يف جامعة آل البيت يف األردن
(2006م).
 -17حتقي�ق النظ�ر يف حكم البرص املنس�وب إىل برهان الدِّ ين
السبكي :دراسة وحتقيق .ط دار البشائر اإلسالمية ،بريوت
(2007م).
َ -18م� ْن مؤل�ف كت�اب الغاي�ة والتقري�ب ؟ .يف جمل�ة معهد
املخطوط�ات العربي�ة ،املجل�د ( ،)51الع�دد ( )1و(، )2

القاهرة (2007م).
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 -19كت�ب فضائ�ل بي�ت املقدس :نظ�رات تقويمي�ة (تاريخ
بيت املقدس املنس�وب إىل ابن اجلوزي أنموذج ًا) .يف كتاب
مؤمتر (تراث القدس) ،القاهرة2008( ،م).
-20نظرات يف مس�ند اإلمام الرفاع�ي املصنوع .يف جملة آفاق
الثقافة والرتاث ،ديب ،العدد (1429( ،)60هـ2008-م).
-21كتاب الطب النبوي ليس لإلمام الذهبي .يف كتاب مؤمتر
(شمس الدين الذهبي) يف تركامنستان (2009م).
 -22رشوح أرضي�ة لكت�اب سماوي .يف كت�اب مؤمت�ر
(املخطوطات الشارحة) يف مكتبة االسكندرية (2009م).
 -23التراث وإش�كالية النضج واالحتراق .يف كتاب مؤمتر
(مس�تقبل الرتاث) الصادر عن معهد املخطوطات العربية،
القاهرة 1432( ،هـ  2011 -م).

ِ -24
احلكَ�م امللكي�ة والكل�م األزهري�ة ،للعالم�ة مرعي بن
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يوس�ف الكرمي املقديس احلنبلي (ت1033:هـ) ،حتقيق،
دار أروقة ،عماّ ن ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -25علماء أرضاء خدموا القرآن وعلومه .جائزة ديب الدولية
للقرآن الكريم ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -26حتقي�ق يف نس�بة :يف حال�ة البع�د روحي كنت أرس�لها.
بح�ث نرش يف جمل�ة « املس�لم » ،القاهرة ،العد ( ،)5الس�نة
( ،)56مجادى األوىل (1434هـ2013-م).
•

•

•
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وصدر عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
 -1النب�ي ﷺ يف رمض�ان .ط1428(2ه�ـ2007-م) ،ط3
(1430هـ2009-م) ،ط1433( 4هـ 2012 -م).
وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلسني الثقافية
اإلسلامية .أ ّما الطبعة األوىل فكانت س�نة (2003م) عن
دار البحوث.

 -2حقوق الطفل يف القرآن .ط1429(1هـ2008-م).
 -3أدب املتعلم جتاه املع ِّلم يف تارخينا العلمي .ط1429(1هـ-
2008م).
 -4اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر .ط1429(1هـ-
2008م).
 -5توضي�ح قطر الندى للعالمة األس�تاذ الش�يخ عبد الكريم
الدب�ان التكريت�ي  :عناي�ة وتقدي�م .ط1429( 1ه�ـ-
2008م) ،ط1433( 2هـ2012 -م).
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 -6التوقيع عن اهلل ورسوله  .ط1430(1هـ2009 -م).
 -7موعظ�ة احلبي�ب وحتف�ة اخلطي�ب (من خط�ب النبي ﷺ
عيل القاري (ت1014 :هـ):
واخللفاء الراشدين) للعالمة ّ

دراسة وحتقيق .ط1430(1هـ2009 -م).

 -8العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني .ط1430( 1هـ
 2009م). -9ق�ادة األمة يف رمض�ان .ط1431( 1هـ2010 -م) ،ط2
(1434هـ.)2013-
 -10رعاية األرسة املسلمة لألبناء :شواهد تطبيقية من تاريخ
األمة .ط1431(1هـ 2010 -م).
* عرش رسائل يف التفسير وعلوم القرآن لإلمام جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ) ،وهي:
 -11رياض الطالبني يف رشح االس�تعاذة والبس�ملة :دراس�ة
وحتقيق.
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 -12األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة  :دراسة وحتقيق.
 -13الكالم عىل أول سورة الفتح :دراسة وحتقيق.
 -14ميزان املعدلة يف شأن البسملة :دراسة وحتقيق.
 -15املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة :دراسة وحتقيق.
 -16اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى :دراسة وحتقيق.
 -17الفوائ�د الب�ارزة والكامن�ة يف النع�م الظاه�رة والباطنة:
دراسة وحتقيق.
 -18املح�رر يف قول�ه تع�اىل﴿:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ﴾ :دراسة وحتقيق.
 -19إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد :دراسة وحتقيق.
 -20اإلشارات يف شواذ القراءات :دراسة وحتقيق.
وه�ذه الرس�ائل العرش ص�درت يف جملدي�ن ،ط1431(1هـ
2010-م) ،ط1432(2هـ2011-م).
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 -21األخبار املروية يف سبب وضع العربية للسيوطي :تقديم
وحتقيق .ط1432( 1هـ2011-م).
 -22الثغ�ور الباس�مة يف مناق�ب الس�يدة فاطمة للس�يوطي:
دراسة وحتقيق .ط 1432( 1هـ 2011 -م).
 -23وداع رمضان لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي(ت597:هـ):
حتقيق وتقديم .ط 1432( 1هـ 2011 -م).
 -24قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنش�ور لإلمام الشيخ
عب�د العزي�ز ب�ن أمح�د الديريني(688-612ه�ـ) :حتقيق
وتعليق.ط1432(1هـ2011 -م).
 -25ن�داء إىل اآلباء واألمه�ات (مطوية) ،ط 1432( 1هـ -
2011م).
 -26دليلك إىل العمل اليسير واألج�ر الكبري (مطوية) ،ط1
( 1433هـ 2012 -م).
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 -27البارق يف قطع الس�ارق للسيوطي :حتقيق ودراسة ،ط1
(1434هـ 2012 -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).
 -30أربع�ون حديث� ًا م�ن جوام�ع الكل�م لعلي الق�اري
(ت1014:هـ) ،عناية ،ط1434( 1هـ2013-م).
 -31أف�كار ح�ول رمض�ان ( مطوي�ة ) ،ط1434( 1ه�ـ-
2013م).
 -32تعظي�م الفتي�ا لإلم�ام أيب الفرج ابن اجل�وزي البغدادي
(ت597:هـ) ،حتقيق ،ط1434( 1هـ2013-م).
 -33رح�م اهلل رجل ً
ا (األعمال الت�ي دعا النب�ي ﷺ لعاملها
بالرمحة) ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
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 -34جن�اح اللؤلؤ (كلامت يف مكان�ة األم) ،ط1434( ،1هـ
 2013م). -35رس�الة يف التفسير عىل صورة أس�ئلة وأجوب�ة 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).
 -37الوزي�ر ابن هبرية وخواط�ره يف القرآن ،ط1435( 1هـ
 2013م).•

•

•

