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ودل الّشيخ حمّمد الّشيف بن يالوشه بتونس سنة )1260 ـه/1844م(، اتلحق لدّلراسة 
جبامع الّزيتونة، فتلّق العلوم انّلقلّية والعقلّية واللّغوّية ىلع كبار الّشيوخ اكملفيت املاليّك 
عمر بن الّشيخ، وحمّمد امليّك بن عّزوز انّلفطّي املحّدث املقرئ الفليّك الفريّض املسند، 
 أنّه ختّصص 

ّ
وحمّمد البشري اتّلوايّت شيخ القّراء بادّليار اتّلونسية، فاكن موسويّع اثلّقافة، إال

يف القراءات ونبغ فيها، فأسندت إيله مشيخة القّراء باجلامع األعظم، وختّرج ىلع يديه 
األسود،  والّصادق  اخلّيايط،  بن صميدة  وعّمار  املارغين،  كإبراهيم  املتقنني  الّطلبة  كبار 
واملختار املؤّدب. توّف  تعاىل سنة )1314ه/ 1896م(. من مؤلّفاته: حترير الكالم يف 

وقف محزة وهشام، والفوائد املفّهمة يف رشح املقّدمة. 
اختيار  يف  ادّلّقة  اعتمد  اتّلجويد،  يف  اجلزرّي  ابن  ملقّدمة  خمترص  رشح  والكتاب 
باتّلدارك ىلع  احلقيقة، فال يرسع  بامتالك  اجلازم  الوثويّق  األسلوب  فيه  ألفاظه، وجتّنب 
انّلاظم، بل يبحث هل عن وجه مسّوغ، ويسىع إىل إقناع الّطلبة بتنبيههم لفوائد ودقائق، 
ولم خَيُْل رشحه من أحاكم فقهّية وأصويّلة، مع اهتمام ال خيىف بانّلوايح اإلعرابية، وحتقيق 
دقيق يف مباحث صوتّية، وعرض ناقد ملختلف املدارس يف ذلك. كما تبدو أهّمّية الكتاب 
يف حتذيره املستمّر من الوقوع يف أخطاء اتّلالوة، وخاّصة يف خمارج احلروف وصفاتها؛ ليك 
يتقن الطلبة قراءة القرآن الكريم، وقد اعتمد يف هذا الكتاب ىلع مراجع ومصادر علمّية 

موثوقة يف خمتلف املعارف اإلسالمّية.

أستاذ القراءات واحلديث جبامعة الزيتونة- تونس.  )*(
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املقّدمة

إّن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيّئات 
 اهلل 

ّ
أعمانلا. من يهده اهلل فال مضّل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال

وحده ال رشيك هل، وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوهل.
أّما بعد، فقد اخرتت احلديث عن الّشيخ حمّمد الّشيف بن يالوشه اتّلونيّس، نظرا 
فوائد  من  والقراءات  اتّلجويد  ميدان  وخاّصة  وعلومه،  القرآن  ميدان  يف  قّدمه  ما  إىل 
رجعت بانّلفع ىلع رّواد جامع الّزيتونة املعمور أّول جامعة إسالمّية يف الغرب اإلساليّم 
لكّه)1( طلبة ومدرّسني، وىلع العالم اإلساليمِّ لكِّه، فقد أصبح ما طبع من مؤلّفاته مراجع 
أكاديمّية دقيقة مضبوطة، ترفع إشاكالت كثرية، وتقّرب انّلفع إىل املّطلع عليها. فمن هو 

هذا العالم اتّلونيّس؟ وما أشهر مؤلّف مطبوع هل؟

أّوال: الّشيخ حمّمد بن يالوشه الّشيف

1 - اسمه ونسبه: 
الّشيف  املاليّك  يالوشه  ادّلين، حمّمد بن يلّع بن يوسف بن  أبو عبد اهلل، فخر  هو 

اتّلونيّس، من ساللة انليّب حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 
أّما لكمة »يالوشه« فإّن املصادر واملراجع اليت بني أيدينا ال تفيدنا بيشء، ولكّن 
إيلها اعئلته األندلسّية، كما  انتمت  اليّت  للقبيلة  اسم  أّن هذا هو  املشهور دلى أحفاده 

عمان، 
ّ

تأّسس جامع الّزيتونة كما حّققه شيخنا حمّمد الّشاذيل انلَّيفر  اعم 79ه/698م، ىلع يد حّسان بن انل  )1(
اإلسالمّية  العهود  منذ  فيه  الّشعّية  العلوم  تدريس  وابتُدئ  114ه/732م،  سنة  احلبحاب  بن  اهلل  عبيد  ووّسعه 
تاريخ احلديث  )اهلادي(:  )انظر: روشو  بالقاهرة.  األزهر  بفاس واجلامع  القروّيني  تفرّعت جامعة  األوىل، ومنه 
انّلبوّي يف تونس، دار سحنون، 2014م، وابن اخلوجة )حمّمد(: تاريخ معالم اتّلوحيد، حتقيق اجليالين بلحاج حيىي 
 ومّحادي الّساحيل، دار الغرب اإلساليّم، الّطبعة اثلّانية، 1985م، وعبد الوّهاب )حسن حسين(: ورقات من احلضارة 

العربّية بإفريقّية، خالصة تاريخ تونس..(
يف إثبات نسبه إىل انليّب ملسو هيلع هللا ىلص حيتفظ أحفاده بوثيقة النّسب الشيف ممضاة من قبل أربعة عدول إشهاد، حسب   )2(

اعدة أعيان تونس يف إثبات شجرة أنسابهم.
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أّن اعئلة  ذلك  باألندلس.  اسم بلدل اعئلته  »يالوشه«  أّن  تفيد  ثانية ضعيفة  رواية  دليهم 
ابن يالوشه اغدرت األندلس زمن يوسف داي سنة 1016 - 1017 ـهيف تونس، ىلع إثر تلك 
احلمالت الّشسة وحماكم اتّلفتيش واملحارق البشّية املنتشة يف لّك أرض األندلس، 

واليّت قادها رجال الكنيسة ورجال الّسياسة مًعا)1(. 
الّزيتونة،   وظائف مهّمة جبامع 

ّ
أثبت آباؤه اجلدارة العلمّية، اليت مّكنتهم من تول

اكألذان، وقراءة القرآن، وإقرائه. 

2 - مودله:
ودل حمّمد الّشيف بن يالوشه بمدينة تونس العاصمة، سنة ستنّي ومئتني وألف من 

اهلجرة انّلبوّية املوافق لسنة أربع وأربعني وثمانمائة وألف ميالديّة )1260 ـه/1844م(.

3 - نشأته العلمّية وأشهر شيوخه:
حفظ القرآن الكريم يف الكّتاب منذ نعومة أظفاره، كما أتقن أكرث املتون العلمّية 

يف انّلحو والرّصف والفقه واتّلجويد وابلالغة: رواية ودراية.
اتلحق لدّلراسة باجلامع األعظم، فتلّق العلوم انلقلّية والعقلّية واللغوّية ىلع كبار 
وألف  وثالثمائة  وثالثني  سّت  سنة  املتوّف  اهلّواري  صالح  الفالح  أبو  منهم:  الّشيوخ، 

)1336ه/ 1918م( شارح الّزرقاين ىلع خمترص خليل.
ي 

ّ
ال بزنرت،  والية  من  املاتلني  مدينة  ابن  الّشيخ،  بن  عمر  املاليّك  املفيت  ومنهم 

جلس للّتدريس جبامع الّزيتونة متطواّع بإحلاح من شيوخه ملا وجدوه فيه من تفّوق نادر، 
ثّم أصبح عضواً يف املجلس األكرب، فوكياًل عن ادّلولة يف حماسبة مصطىف خزندار)2(، ثّم 

1987م،  1408ه/  القاهرة،  اخلانيج،  مكتبة  املتنرصين،  العرب  وتاريخ  األندلس  نهاية  اهلل(:  عبد  )حمّمد  عنان   )1(
ومّحادي )عبد اهلل(: املورسكّيون وحماكم اتّلفتيش يف األندلس، املؤّسسة الوطنّية للكتاب، اجلزائر.. وانظر: وول 

سميث: تاريخ أورّبا يف العصور الوسطى، دار احلقائق، بريوت، 1980م.
مصطىف خزندار الوزير األكرب اتلونيس يف عهد الّصادق باي الي أطلق هل اتلرصف يف مال ادلولة، فنهب اخلزينة   )2(
هو وحاشيته، حّت أصبحت ابلالد ىلع شفا اإلفالس، لوال تلك اإلصالحات اليّت قام بها خري ادّلين رفقة رجال 
أفذاذ اكجلرنال حسني والّشيخ سالم بوحاجب وأمحد بن أيب الّضياف.. )عبد الوّهاب: خالصة تاريخ تونس: ص 

 .)143
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 خطة قضاء باردو القضاء العسكرّي، وعضو جلنة إصالح اتّلعليم الّزيتويّن، وجلنة 
ّ

تقدل
 عضوّية تأسيس اجلمعية اخلدلونّية. توّف سنة تسع 

ّ
تأسيس املدرسة الّصادقّية، كما توىل

ج)1(.
ّ
وعشين وثالثمائة وألف )1329ه/ 1911م( ودفن يف مقربة الّزال

الفليّك  املقرئ  املحّدث  انّلفطّي  الربيّج  عّزوز  بن  امليّك  حمّمد  الّشيخ  ومنهم: 
سبعني  سنة  توزر(  )والية  اتّلونيّس،  الغريّب  اجلنوب  من  بنفطة  ودل  املسند.  الفريّض 
ىلع  العلم  تلّق  كما  وتعليمه،  تربيته  وادله   

ّ
توىل 1854م(.  )1270ه/  وألف  ومائتني 

انّلفطّي...  بلقاسم  بن  وانّلوري  عّزوز،  بن  املديّن  وعّمه  اتّلوزرّي،  ابلخرتي  إبراهيم 
وأجازه  اتّلوايت  البشري  حمّمد  شيخه  ىلع  القراءات  علم  فأخذ  الّزيتونة  جبامع  اتلحق 
بما حواه ثبته يف القراءات، كما أخذ عن األساتذة: أمحد بن اخلوجة، وسالم بوحاجب، 
وعمر بن الّشيخ، وحمّمد الّشاذيل بن صالح، وحمّمد انّلّجار، ومصطىف رضوان.. تصّدر 
وألف  ومائتني  وتسعني  سبع  سنة  يف  بنفطة  اإلفتاء  وول  الّزيتونة،  جبامع  للّتدريس 
)1297ه/ 1880م( وهو ابن سّت وعشين سنة، ثّم قضاءها. من اآلخذين عنه بتونس: 
 مشيخة 

ّ
ي توىل

ّ
الّشيخ عبد العزيز اثلّعاليّب، وابن أخته الّشيخ حمّمد اخلرض حسني ال

لّك  الّشيوخ يف  من  فأكرث  تركيا  إىل  ثّم  إىل مرص  ثّم  بنغازي  إىل  انتقل  األزهر.  اجلامع 
العلوم املمكنة. استقّر باآلستانة وبيق بها إىل أن مات بالقسطنطينّية )استانبول( معلّما 
للحديث الّشيف بدار الفنون ومدرسة الواعظني سنة أربع وثالثني وثالثمائة وألف 
بالّرواية  اعتناء  ونادرتها، هل  إفريقّية  الكّتاين: »اكن مسند  قال عنه  )1334ه/1916م(. 
واإلسناد واإلتقان واملعرفة واالّطالع ىلع اخلبايا والغرائب من الفنون والكتب وكرثة 
الّشيوخ، واكن كثري اتّلهافت ىلع مجع الفهارس وتملّكها، واكن فيه اهليام باألثر وادّلاعء 
نَّة مع كونه اكن شيخ طريقة«)2(. من آثاره الغزيرة: األجوبة املّكّية عن األسئلة  إىل الُسّ
نافع:  راويي  يقصد  قالون وعثمان،  احلريان يف خالف  إرشاد  القراءات،  احلجازّية، يف 

اخلرض حسني: تونس وجامع الّزيتونة، ص 112، ابن اعشور )حمّمد الفاضل(: تراجم األعالم، ص 163، اّلّوادي   )1(
)رشيد(: أعالم بزنرت، ص 26، حمفوظ )حمّمد(: تراجم املؤلّفني اتّلونسينّي، 3/ 213.  

الكّتاين )عبد اليح(: فهرس الفهارس، 856/2.  )2(
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قالون وورشا. تلخيص األسانيد. اثلّبت اجلامع. ادّلراية بما ليس يف رأس آية. الّرياض 
بالفهارس واألثبات.  ابلواسم يف رواية حفص عن اعصم. عمدة األثبات يف االتّصال 
جممع األسانيد. انّلفح املسيّك يف قراءة ابن كثري امليّكّ.. وكتب أخرى يف الفقه واحلديث 

وانّلوازل)1(.
بادّليار  القّراء  شيخ  اتّلونيّس،  األصل،  ابلجايّئ  اتّلوايّت  البشري  حمّمد  الّشيخ  ومنهم 
الّشيخ  الّزيتونة، وأخذ القراءات عن  اتّلونسية، شيخ شيوخنا. ودل بتونس، ودخل جامع 
حممد بن الّرايس اتّلونيّس كبري القّراء يف عرصه. كما أخذ العلوم الّشعّية األخرى عن 
 

ّ
 تدريس القراءات جبامع الّزيتونة، كما توىل

ّ
أعالم، منهم: أبو الفالح صالح انّليفر. توىل

خّطة اإلشهاد العاّم، وخّطة مصّحح أّول باملطبعة الّرسمّية لدّلولة اتّلونسّية. من أشهر من 
أخذ عنه القراءات: البشري الّسّقاط، وحمّمد خملوف، وحمّمد املودلي بن اعشور، وحمّمد 
ابن يالوشه، واغلب القّراء بتونس. قال الّشيخ خملوف: »قرأت عليه رواييت ورش وقالون 
ورشح اجلزرّية«)2(، توف يف شهر رمضان من سنة إحدى عشة وثالثمائة وألف )1311 ـه
/1894م(. من آثاره: اإلفادة يف علم الّشهادة، وهو كتاب يف اتّلوثيق، مطبوع، ومرتجم إىل 
الفرنسّية. »ثبت«: اشتمل ىلع أسانيده يف القراءات، يرويه الّشيخ الكّتايّن عن حمّمد امليّك 
ابن املصطىف بن عّزوز عنه، كما يرويه عن الّشيخ إبراهيم املارغيّن عنه)3(. قال الكّتاين: 
»واكنت للمرتجم رواية اعيلة يف احلديث، فالعجب من إغفال األستاذ ابن عّزوز االتّصال 
بن  الّشيخ حسن  عن  اتّلونيّس  معاوية  الّشيخ حمّمد  عن  يروي اعّمة  أنّه  وذلك  فيها،  به 
عبد الكريم الّشيف عن الّشمس حمّمد بن يلّع الغريايّن عن ابن عقيلة بأسانيده. وروينا 
عنه اعّمة بواسطة أيب العّباس أمحد األمني بن املديّن بن عّزوز اتّلونيّس، ومن إجازته هل 

هديّة  ابلغدادي:   ،1685 عدد  الرتمجة   ،601/1 الّزكّية،  انلور  شجرة  خملوف:   ،1127/2 األريب،  عنوان  انلَّيفر:   )1(
العارفني، 458/2، ادّلهلوي: فيض امللك املتعايل: 386/3، ابن اعشور )حمّمد الفاضل(: تراجم األعالم، ص187، 
الّزريلك: األعالم، 109/7، كّحالة: معجم املؤلّفني، 49/12، ابلخرتي: اجلديد يف أدب اجلريد، ص132، حمفوظ: تراجم 

املؤلّفني اتّلونسينّي، 382/3.
خملوف: شجرة انلور الّزكّية، 591/1، الرتمّجة عدد 1662.  )2(

الكّتاين: فهرس الفهارس، 231/1.  )3(
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استفدت إسناده املذكور يف احلديث«)1(. 
ومنهم: الّشيخ العريب املزوين، وحمّمد انّليفر، ومصطىف بن خليل.

4 - نبوغه يف علم القراءات: 
رغم أّن الّشيخ حمّمد بن يالوشه اكن موسويّع اثلّقافة، متقنا للعلوم الّشعّية: انّلقلّية 
البشري  حمّمد  الّشيخ  ىلع  أخذها  القراءات،  فّن  إتقان  يف  ختّصص  فإنّه  والعقلّية،  منها 
بالقراءات اثلاّلث املكّملة للعش  ثّم  املتواترة،  الّسبع  بالقراءات  اتّلوايت. لقد تال عليه 
يعقوب  وقراءة  مّجاز،  وابن  وردان  ابن  براوييه:  املديّن  جعفر  أيب  قراءة  أعين  املتواترة، 

احلرضيّم براوييه رويس وروح، وقراءة خلف الزّبار براوييه إسحاق وإدريس.
املّشاط  حمّمد  الشيخ  عن  العش  القراءات  اتّلوايت  البشري  حمّمد  شيخه  أخذ  وقد 
احلرقايّف  حمّمد  شيخه  عن  احلسيّن  إدريس  بن  حمّمد  بن  مّحودة  شيخه  عن  اتّلونيّس 
اإلفرايّن  اهلل  عبد  أيب  عن  الّصفاقيّس  انّلورّي  يلّع  احلسن  أيب  الّشيخ  عن  الّصفاقيّس 
الّسويّس املغريّب عن الّشيخ عبد الرمّحن بن القايض عن الّشيخ أمحد العرائيّش، عن الّشيخ 
أيب  الّشيخ  بن اغزي، عن  الّشيخ حمّمد  املنجور، عن  أمحد  الّشيخ  ادّلراوي، عن  احلسن 
الفّخار،  الّشيخ أيب وكيل ميمون  الوهرّي، عن  الّشيخ أيب احلسن  الّصغري، عن  عبد اهلل 
عن الّشيخ أيب عبد اهلل اللّخيّم، عن الّشيخ أيب احلسن القرطيّب، عن الّشيخ أيب جعفر بن 
الّزبري، عن الّشيخ الكمال الرّضير أيب احلسن بن شجاع، عن اإلمام الّشاطيّب، عن أيب عبد 
اهلل انّلفزّي، عن ابن غالم الفرس، عن أيب داود سليمان بن جناح، عن أيب عمرو ادّلاين، 
بأسانيده املبسوطة يف أّول كتابه اتّليسري يف القراءات الّسبع، إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل امللك 
الّصفاقيّس  أّن للّشيخ يلّع انّلوري  جربيل عليه الّسالم إىل اهلل تعاىل رّب العاملني. كما 
إسناداً آخر يف القراءات العش، تلّقاه عن طريق شيخه حمّمد اإلفرايّن املغريّب عن شيخه 

الكّتاين: املصدر نفسه، ولرتمجة الّشيخ اتلوايت ينُظر: انليفر: عنوان األريب، 916/2، ابلغدادّي: هديّة العارفني،  )1( 
393/2، وإيضاح املكنون، 437/2، خملوف: املصدر نفسه، ادّلهلوّي: فيض امللك املتعايل، 190/1، الّزريلك: األعالم، 
276/6، كّحالة: معجم املؤلفني، 102/9، حمفوظ: تراجم املؤلّفني اتّلونسينّي، 192/1، عبد الوّهاب )حسن حسين(: 

كتاب العمر، 478/2.
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سلطان بن أمحد بن سالمة املّزايّح شيخ اإلقراء املرصّي املتوّف سنة مخس وسبعني وألف 
)1075ه/ 1664م(، بأسانيده املعروفة. 

5 - تصّدره للّتدريس:
وتسعني  اثنتني  سنة  اتّلطويع  شهادة  يالوشه  بن  الّشيف  حمّمد  الّشيخ  إحراز  بعد 
ومائتني وألف )1292ه/1884م( - ويه الّشهادة الوحيدة اليّت اكنت تسلّم لطلبة اجلامع 
األعظم حّت سنة ثالث ومخسني وثالثمائة وألف )1353ه/ 1935م( فقد أصبحت ثالث 
طريق  من  الّسبع  القراءات  تلدريس  َر  تََصدَّ  - والعاملّية  واتّلحصيل،  األهلّية،  شهادات: 
منظومة »حرز األمايّن« املعروفة بالّشاطبّية لإلمام أيب القاسم بن ِفريُّه الّشاطيّب األندليّس، 

ومنظومة »ادّلّرة املضّية«، ملحّمد بن اجلزرّي.
والعربّية،  والفرائض،  والفقه،  اتّلوحيد،  وعقيدة  انّلبوّي،  احلديث  دّرس  كما 
ين 

ّ
ال مشاخيها  طريقة  وىلع  األعظم،  باجلامع  تدّرس  اكنت  اليّت  العلوم  من  وغريها 

 إذا أثبت كفاءته يف تلك العلوم 
ّ
اكنوا ال يستحّقون لقب »مدّرس باجلامع األعظم« إال

لكّها. 
ولكن تلمّيه يف علم القراءات تعليماً وتدريباً، نظراً وتطبيقاً، أسندت إيله مشيخة 
القّراء باجلامع األعظم، ولّقبه تالميذه بالّشاطيّب الّصغري مّرة، وبابن اجلزرّي مّرة أخرى. 

6 - من كريم خصاهل: 
واتّلحيّل  األخالق،  بماكرم  تعاىل    يالوشه  بن  الّشيف  حمّمد  الّشيخ  وُصف 
بالّزهد والعفاف، واحللم واجلّد يف طاعة اهلل تعاىل، »فقد اكن قؤوماً صؤوماً شكوراً، ىلع 
ادّلين والعلم وأهلهما، غيورا، ال يرى إال تايلا وذاكرا، أو مرشدا وناصحا، أو مغرّيا منكرا، 
واعظا مفّكرا يف املوت وما بعده من األهوال، وال خيىش إال الكبري املتعال، حتّفه الّسكينة 
وال  اجلماعة،  مع   

ّ
إال املفروضة  يصيّل  ال  واالعتبار،  واهليبة  الفضل  ويكتنفه  والوقار، 

 قلياًل، اشتغااًل بالعلم 
َّ

 العلماء واملساكني وأهل الّطاعة، وال ينام من اللّيل إِال
ّ
جيالس إال

ونافلة اللّيل وقرآن الفجر، حّت صار عليال..«)1(.

املارغين )عبد الواحد بن إبراهيم(: ترمجة الّشيخ ابن يالوشه، مقّدمة الفوائد املفّهمة، دار الكتب العلمّية، ص11.  )1(
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7 - أشهر تالميذه:
بن  إبراهيم  وهو  املارغيّن،  إبراهيم  الّشيخ  ابنته  زوج  صهره  تالميذه:  أشهر  من  أ - 
ومائتني  وثمانني  إحدى  سنة  بتونس  ودل  اتّلونيّس.  املارغين  سليمان  بن  أمحد 
وألف )1281ه/1865م(. دخل الكّتاب يف صباه، وحفظ القرآن الكريم، ثّم اتلحق 
جبامع الّزيتونة، فدرس شّت الفنون من جتويد وقراءات وتفسري وحديث ومنطق.. 
بوحاجب،  وسالم  الّصفاحيىي،  وإسماعيل  ادّلين،  نور  إبراهيم  شيوخه:  أبرز  من 
وحمّمد  بريم،  وحمّمد  الّشيخ،  بن  وعمر  سعيدان،  بن  وعّمار  الّصّدام،  والّشاذيل 
انلجار، وحممود ابن اخلوجة احلنيّف، وحممود بن حممود. أّما الّشيخ حمّمد بن يالوشه 
فقد اكن أستاذه يف عليم اتّلجويد والقراءات، قرأ عليه بالّسبع وبالعش، وصاهره 
يف ابنته، وانتدبه خليفة هل يف جملس علمه وخّطته. نال إبراهيم املارغين شهادة 
الّزيتونة سنة تسع وتسعني ومائتني وألف )1299ه/1882م(،  اتّلطويع من جامع 
فأصبح مدرّسا لشّت العلوم انّلقلّية اليّت نبغ فيها، من تفسري، وقراءات، وحديث، 
يف  وذلك  الّرياضّية،  العلوم  درّس  كما  وأدب،  وفرائض،  وبالغة،  وأصوهل،  وفقه 
بن  الّطاهر  حمّمد  تالميذه:  أشهر  من  العصفورّية.  املدرسة  وف  الّزيتونة،  جامع 
انّليفر،  الّصادق  وحمّمد  انّلّجار،  وبلحسن  جعّيط،  العزيز  وحمّمد  اجلّد،  اعشور 
وحمّمد  الغداميس،  الّسناوي  وحسن  انّليفر،  البشري  وحمّمد  الّسيالة،  والّطّيب 
اجلديد، وعبد الّسالم اتلُّونيّس، وعثمان بن اخلوجة، وأمحد العّياري، وابنه عبد 
اهلل  رمحة  توّف  الكرساوي.  وصالح  الّسبيّع،  والّطّيب  حيىي،  بن  ومّحودة  الواحد، 
وألف  وثالثمائة  وأربعني  تسع  سنة  من  اثلاين  ربيع   3 األحد  يوم  عليه  تعاىل 
)1349ه/1931م(، ودفن بمقربة أسالفه بالّزالج، ورثاه شيخ األدباء حمّمد العريب 
الكبادي. من آثاره الكثرية: بغية املريد جبوهرة اتّلوحيد، ويه حاشية ىلع خمترصه 
َفينَّ  يف  الّظمآن  مورد  احلريان ىلع  وديلل  ابليجوري،  إبراهيم  الّشيخ  من حاشية 
الّشنوبّية، وحاشية ىلع رساج  العقائد  اّلهبّية ىلع  والّشذرات  والّضبط،  الّرسم 
القارئ املبتدي، وهو للّشاطبّية يف القراءات الّسبع، وتأيلف يف القراءات سار به 
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ىلع نسق كتاب غيث انّلفع للّشيخ يلّع انّلورّي الّصفاقيّس، ورشح ىلع املنظومة 
الّصغرى،  الّسنوسّية  العقيدة  البشى ىلع  احلديث، وطالع  ابليقونّية يف مصطلح 
ادّلرر  ىلع  الّطوالع  وانّلجوم  أوىل،  القرآن  من  البسملة  كون  ىف  األجىل  والقول 
بابن  املعروف  الّربايّط  يلّع  أيب احلسن  للّشيخ  نافع  اإلمام  اللّوامع يف أصل مقرإ 

بّري املتوّف سنة ثالثني وسبعمائة )ت730ه/ 1330م(.)1(.

الّشيخ حمّمد  املاليّك املقرئ. تتلمذ ىلع  اتّلونيّس  الّشيخ عّمار بن صميدة اخلّيايّط  ب - 
ابن يالوشه، وأخذ عليه القراءات العش املتواترة. وذكره إسماعيل باشا ابلغدادّي 
رضا  عمر  وتبعه  محيدة«،  »بن  الّظنون  كشف  ىلع  اّليل  يف  املكنون  إيضاح  يف: 
القراءات  يف  كتاباً  املقرئ  هذا  ترك  بنّي.  خطأ  وهو  املؤلّفني«،  »معجم  يف  كّحالة 
سّماه: »اللّؤلؤ املنثور يف قراءة العشة ابلدور«، فرغ منه سنة سّت عشة وثالثمائة 
وألف )1316ه/1898م()2(. وقد أخربين أيخ وزمييل ادلكتور فتيح العبيدي أستاذ 
القرآن وعلومه جبامعة الّزيتونة أنّه اّطلع عليه بنفسه خمطوطاً، وقرأ منه ىلع شيخنا 
املقرئ عثمان العّياري، رحم اهلل اجلميع رمحة واسعة. ويبدو أنّها النّسخة الوحيدة 

يف العالم اإلساليّم لكّه. واهلل أعلم.

اجلليل  الّصحايّب  إىل  نسبه  يرجع  األسود.  احمّمد  بن  سالم  بن  احمّمد  بن  الّصادق  ج - 
نابل سنة إحدى وثمانني ومائتني وألف  انّلابيّل. ودل بمدينة  املقداد بن األسود، 
فنهل  الّزيتونة،  جبامع  اتلحق  ثّم  الكريم،  القرآن  وحفظ  1864م(،  )1281ه/ 
)1295ه/  وألف  ومائتني  وتسعني  مخس  سنة  من  واللّغوّية  الّشعّية  العلوم  من 
1878م( إىل سنة ثالث وثالثمائة وألف )1303ه/ 1886م(. تلّق رواية قالون من 

أثبتناه.  ما  والّصواب  اهلل،  عبد  بن  إبراهيم  وفيه  و628/2،   ،246/2 املكنون،  إيضاح  )إسماعيل(:  ابلغدادّي   )1(
والكّتاين: فهرس الفهارس 251/1، و377/1، و674/2، وكّحالة: معجم املؤلّفني 54/1، وتاريخ الوفاة فيه حيتاج إىل 
مراجعة متأّكدة، وانّليفر )حمّمد الّشاذيل(: مقّدمة بغية املريد، 133، وحمفوظ )حمّمد(: تراجم املؤلّفني اتّلونسينّي، 

..229/4
ابلغدادي: إيضاح املكنون، 417/2، كّحالة: معجم املؤلّفني، 267/7، حمفوظ: تراجم املؤلّفني اتلونسينّي، 178/2.  )2(
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طريق أيب نشيط ىلع الّشيخ إبراهيم نور ادّلين، وىلع الّشيخ حمّمد البشري اتّلوايت، 
مراد،  بن  أمحد  شيوخه  من  اكن  كما  انّلابيّل.  املرزويق  الّطاهر  حمّمد  الّشيخ  وىلع 
وأمحد بوخريص، وبلقاسم بن حمّمد البشري، وحسني بن أمحد، وسالم بوحاجب، 
سعيدان،  بن  وعّمار  احلاج،  بن  ويلّع  القايض،  بن  والّشاذيل  الّشاهد،  وسليمان 
الّشاهد، ومصطىف بن خليل.. وحصل  الّشيخ، وحمّمد  ابن  الّشّنوف، وعمر  وعمر 
ىلع إجازات مكتوبة يف احلديث انّلبوّي وغريه)1(، دّونت يف دفرت شهاداته باجلامع 
األعظم عدد 632 بإمضاء الّشيخ حمّمد بن يالوشه والّشيخ مصطىف انّليفر والّشيخ 
الّصادق داود يف ربيع اثلّاين من اعم مخس وتسعني ومائتني وألف )1295ه/ أفريل 
)1305ه/  وألف  وثالثمائة  مخس  اعم  نابل  مدينة  ىلع  شيخا  سيم  1878م()2(. 
1888م(، ثّم وكيال رشعّيا دلى املحاكم سنة سّت وثالثمائة )1306ه/ 1889م(. 
املؤتمر اإلفخارسيت)3( يف  اهليئة ابلدليّة كرّدة فعل ىلع عقد  استقال من عضوّية 
تونس، والي أريد به تنصري هذه األّمة املسلمة وطمس هوّيتها. واكن من أبرز 
املسلمة سنة سّت وعشين وثالثمائة وألف )1326ه/  ابلنت  املؤّسسني ملدرسة 
وثالثمائة  وعشين  ثمان  سنة  بنابل  اخلريّية  اجلمعّية  مؤّسيس  ومن  1908م(، 
وألف 1328ه/ 1910م. واكن يف دروسه وخطبه ومواعظه يدعو إىل وجوب انّلهضة، 
مزاوجاً بني اتّلمّسك باهلوّية مع األخذ بأسباب اتّلقّدم ومواكبة األحداث. توّف، 

منها إجازة يف رواية موّطإ مالك وصحيح ابلخاري من املحّدث الفقيه عمر بن الّشيخ، وإجازة اعّمة من الّشيخ   )1(
أمحد بن مراد، وإجازة أخرى اعّمة من الّشيخ أمحد بوخريص، وأخرى من الّشيخ حمّمد انّليفر.

ادلفرت موجود يف خزانة مكتبة حفيده األستاذ عبد احلّق األسود، وقد مّكنين من االّطالع عليه، وأجاز يل نقل ما   )2(
أشاء من حمتواه، فجزاه اهلل تعاىل خريا.

املؤتمر األفخارسيت: تظاهرة نرصانّية انعقدت يف ذي احلّجة من سنة ثمان وأربعني وثالثمائة وألف )1348ه/   )3(
فيها،  الفرنيّس  االستعمار  أراكن  وتوطيد  اتّلونسّية  ابلالد  يف  انّلرصانّية  غرس  بهدف  قرطاج،  بتونس  1930م( 
وضّخت للك أمواال ضخمة، وقد تعّمد انّلصارى استفزاز املشاعر ادّلينّية، واالعتداء ىلع اهلوّية اإلسالمّية بشّت 
أنواع اإلساءة، مّما أثار ردود فعل متعّددة )ينظر مثال: املحجويب )يلع(: احلركة الوطنية اتّلونسّية بني احلربني، 

تونس، 1986م(. 
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5 ديسمرب 1944م، وقد جتاوز  19 ذي احلّجة 1363ه/  يوم  تعاىل عليه،  رمحة اهلل 
اثلّمانني اعما)1(. 

املختار املؤّدب، املتوّف ما بني سنوات: أربع وستنّي وثالثمائة وألف، وسبع وستنّي  د - 
وثالثمائة وألف )1364 - 1367 ـه/ 1945 - 1948م(، شيخ شيخنا يف القراءات الّسبع 
وتسعني  سّت  سنة  من  سنوات،  أربع  عليه  درسنا  ي 

ّ
ال العّياري  عثمان  األستاذ 

وثالثمائة وألف )1396ه/ 1976م( إىل سنة أربعمائة وألف )1400ه/ 1980م(، بمقّر 
بمدرسة  ثّم  العاصمة،  بتونس  زرقون  نهج  الكريم،  القرآن  تلالوة  الوطيّن  املعهد 
انّلخلة، نهج الكتبّية قرب جامع الّزيتونة، وبمقّر اللكّّية الّزيتونّية للّشيعة وأصول 

ادّلين، شارع يلّع طراد، مونفلوري، تونس.

8 - وفاته: 
توّف ساجدا هلل تعاىل يف صالة العرص باجلامع األعظم، يوم اجلمعة يف شهر مجادى 

اثلّانية من سنة أربع عشة وثالثمائة وألف )1314ه/1896م(، ودفن بمقربة الّزالج. 

9 - من آثـاره:
من مؤلّفاته رمحة اهلل تعاىل عليه: 

- حترير الكالم يف وقف محزة وهشام. 

- اختصار باب هاء الكناية وحرصه يف جدول. 

- رشح قسم من ادّلّرة ابليضاء يف الفرائض. 

- الفوائد املفّهمة يف رشح املقّدمة البن اجلزرّي.

- املقّدم أداًء من أوجه اخلالف للقّراء الّسبعة...)2(. 

األسود )عبد احلق(: الفقيه املصلح الّشيخ الّصادق األسود.  )1(
ابن يالوشه: الفوائد املفهمة، ص 70، )من تعليق حفيده عبد الواحد املارغين(، ابلغدادي: إيضاح املكنون، 210/2،   )2(
كّحالة: معجم املؤلّفني، 97/12، حمفوظ: تراجم املؤلّفني اتّلونسينّي، 145/5، املرصيّف )عبد الفّتاح(: هداية القاري 

إىل جتويدكالم ابلاري، مكتبة طيبة، املدينة املنّورة، الّطبعة اثلّانية، ص 714.
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ثانيا: كتابه: الفوائد املفّهمة يف رشح املقّدمة

1 - عنوان الكتاب وأسباب تأيلفه:
اجلزرّية  رشح  يف  املفّهمة  »الفوائد  هو:  اجلزرّية  رشح  يف  لكتابه  الاكمل  العنوان 
املقّدمة«، وهو عنوان يعرّب عن حمتوى الكتاب بكّل صدق، فالكتاب جمموعة من املعاين 
ادّلقيقة اليّت توصل القارئ إىل رشح املنظومة املعروفة بـ »املقّدمة اجلزرّية«: »فيما جيب 
ىلع قارئ القرآن أن يعلمه«؛ يك يكون متقنا لقراءته. وقد ألّف يف فّن اتّلجويد مجاعة، 
ما  أرفع  من  فاكن  تعاىل-    يالوشه  ابن  عرّب  كما   - إذاعة  أّي  نشه  وأذاعوا طيب 
ألّفوه، وأنفع ما تداوهل الّطلبة وأِلفوه األرجوزة املسّماة: »باملقّدمة فيما ىلع قارئ القرآن 
أن يعلمه« لشيخ اإلسالم واملسلمني وأستاذ القّراء واملحّدثني أيب اخلري حمّمد بن حمّمد بن 
حمّمد اجلزرّي الّشافيّع -  وأرضاه، وجعل اجلّنة مزنهل ومأواه )ت 833 ـه(- وعليها 
رشوح كثرية؛ املتداول منها يف هذا الزمان: رشح شيخ اإلسالم زكرّياء األنصاري -تغّمده 
اهلل بالعفو والغفران )1(- لكن فيه عبارات صعبة ىلع املبتدئني -كما ال خيىف ىلع من 
مارس هذا الفّن من ابلارعني-، قال: »هلذا اتلَمَس ميّن بعض الّطلبة أمثايل أن أصنع هلم 
رشحا يناسب حاهلم وحايل - مع أيّن لست من فحول الرّجال- لكّن التشّبث بأذياهلم 

كمال، وما أحسن قول القائل:

ــم ــُت منهـ ــن ولسـ ــبُّ الّصاحلـ شـــفاَعْهأحـ بهـــم  أنـــال  أن  لعـــّي 

ابلضاَعـــْه« وأكـــره َمـــْن بضاعُتـــه املعـــايص يف  ســـواء  كّنـــا  وإن 

واحد  اعم  من  األكرم  شعبان  شهر  موّف  االثنني  يوم  عشّية  تأيلفه  من  فرغ  وقد 
وثالثمائة وألف من اهلجرة انّلبوّية، ىلع صاحبها أفضل الّصالة والّسالم )1301ه/ 1884م(.

2 - الّشلك العاّم للكتاب:
أبيات   109 ىلع  اشتملت  ملنظومة  رشح  وضع  أهدافه  من  جعل  الاكتب  أّن  بما 
 يعظم حجم كتابه، 

ّ
من الرّجز، تكون يف متناول الّطلبة املبتدئني، فإنّه عمل ىلع أال

هو شيخ اإلسالم زكرّيا بن حمّمد األنصارّي، )ت 926ه(، وكتابه هو: ادلقائق املحكمة يف رشح املقّدمة.  )1(
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وفهارسه - يف سّت وسبعني صفحة  بغالفه ومقّدمة رشحه وخاتمته   - الكتاب  فجاء 
1357ه/  لسنة  اتّلونسّية  الّرابعة  الّطبعة  حسب  الّصغري،  احلجم  من  صفحة(   76(
الوريّق  2005م يف حنو مائة صفحة من احلجم  1938م. وقد طبع يف بلنان سنة 1426ه/ 
ثّم  انّلظم،  خطبة  من  انّلظم،  صاحب  اجلزرّي  بن  حمّمد  ُخطا  ىلع  فيه  وسار  املتوّسط، 
خمارج احلروف، وصفات احلروف، وحكم اتّلجويد، وذكر بعض اتّلنبيهات يف كيفية 
وإداغم،  وترقيق  تفخيم  من  متفّرقة  وأحاكم  والالمات  والّراءات،  احلروف،  استعمال 
الوقف  ومعرفة  والقرص،  واملّد  والّساكنتني،  املشّددتني  وامليم  وانّلون  والّظاء،  والّضاد 
أواخر  والوقف ىلع  الوصل،  بهمز  االبتداء  واتّلاءات،  واالبتداء، واملقطوع واملوصول، 

اللكم، ثّم خاتمة انّلظم.

3 - منهجه يف كتابه:
للمقّدمة   تعاىل منهجه يف رشحه  يالوشه  الّشيف بن  الّشيخ حمّمد  يبنّي  لم 
اجلزرّية، وإنّما ترك ذلك للقّراء؛ يك يستنبطوه بأنفسهم، كما أنّه لم يعّقد عليهم الّطريق 

للوصول إىل منهجه فيه، ألنّه رام اتّليسري ىلع املبتدئني منذ ابلداية.
ادّلّقة يف اختيار اللكمات اليّت سيشح بها ألفاظ اجلزرّية، كقوهل: احلمُد هو اثلّناُء 
يكتف  فلم  غريها،  أو  نعمة  من  اتّلعظيم  جهة  ىلع  االختيارّي  اجلميل  ىلع  باللّسان 
يستحّق  إىل من  توّجهه يف األخري  قيود،  إيله عّدة  بل أضاف  اثلّناء،  بإطالق احلمد ىلع 

اتّلعظيم.
ومن  رمحة،  اهلل  من  والّصالة  كقوهل:  العربّية،  اللّغة  دالالت  يف  اتّلنّوع  اعتماد 

املالئكة استغفار، ومن اآلدمّيني ترّضع وداعء. 
جتّنب األسلوب الوثويّق اجلازم بامتالك احلقيقة، واتّباع أسلوب اتّلنسيب مع 
عدم الوقوع يف الريبة اهلادمة للّك احلقائق، للك جنده يستعمل عبارات االحتمال 
تارة، ونراه يقّدم االحتمالني معا عند بناء فكرة ما، بل واألعجب من هذا لكّه أنّنا 
يتوّجه إىل طلبته قائال:  القراءات باجلامع األعظم -  الرّجل األّول يف  جنده - وهو 
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وأطلب من إخواننا الّطلبة فيما وجدوا من خطأ أو حتريف أو نقص أو تزييف أن 
يصلحوا ما فسد بتأّمل، وتلّطف، لقلّة عليم، وضعف فهيم، وسوء وهيم، وتييه 
وأوزاري..«.  ذنويب  وكرثة  أفعايل  وقبح  بايل  شغل  مع  والقصور،  اجلهل  صحراء  يف 
بريئا من لّك رشك مضّيع   من اكن صادق اإلخالص، 

ّ
إال فهل جيُرؤ ىلع قول هذا 

للعمل؟ 

اح يشء من ذلك، بل تراه يبحث هل  ّ ال يرسع باتّلدارك ىلع انّلاظم إذا بدا من الشُّ
عن وجه مسّوغ، ألّن انّلاظم اعلم حمّقق مدّقق، وال ختىف عليه مثل تلك االستدرااكت 
اعدة، لا فإّن من األصوب ابلحث عن منفذ مقبول، عوض اتّهام العلماء بما ال ينبيغ، 
الّطلبة بتنبيههم إىل فوائد مفّهمة ودقائق حمكمة كقوهل: »واقترص  إقناع  بل يسىع إىل 
انّلاظم ىلع ذكر املّد الستلزامه وجود اللنّي من غري عكس؛ ألّن لّك حرف مدٍّ حرُف 
ِلنٍي، وال عكس. أال ترى أّن ايلاء والواو الساكنتني املفتوح ما قبلهما يوصفان باللنّي 

ال باملّد«.

عدم إخالء الكتاب من أحاكم فقهّية وأصويّلة تساعد ىلع تمام الّشح، كذكره أّن 
الّصالة ىلع انّليّب ملسو هيلع هللا ىلص واجبة مّرة واحدة يف العمر، وتقديمه لدّليلل ىلع ذلك من القرآن 
 ﴾ تعاىل: ﴿ اهلل  قول  األمر يف  وهو مطلق  الكريم، 
االستحباب عند سماع ذكره. ومن  ويتأّكد  فيما عداها،  وأنها مستحّبة   ،]56 ]األحزاب: 

سورة  من  اآلية  هذه  يف  القرتانهما  الّسالم،  عن  الّصالة  إفراد  لكراهة  ذكره  أيضا  ذلك 
األحزاب. 

ي حيتّج به، 
ّ

اعتماد الّسّنة انّلبوّية أصال من أصول التّشيع، مع ختريج احلديث ال
مسلم  اإلمام  أخرجه  قد  أنّه  ذاكراً  ملسو هيلع هللا ىلص،  انّليّب  ىلع  الّصالة  فضل  يف  حلديث  كإخراجه 
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص. واكستنجاده عند رشح لكمة املصطىف حبديث يعزوه 
للّشيخني، ثّم يبنّي ما انفرد به مسلم، وال خيىف ما ملسلم من ماكنة يف الغرب اإلساليّم 

لكّه. 
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يبحث يف حنت اللكمة من حيث العربّية، والسيما اللكمات املختلف فيها، ويبنّي 
توجيهها اللّغوي، من ذلك نطق لكمة »انليبء« باهلمز، فذكر وجهة انّلظر اليّت ترى أنّه من 
انّلبأ وهو اخلرب، ألنّه منبئ من جهة اهلل تعاىل، أو ألنّه خمرب عن اهلل تعاىل، كما ذكر وجهة 
انّلظر اليّت ترى أنّه بال همز، وأنّه من انّلبأ أيضا، غري أنّه خّفف بقلب اهلمزة ياء، أو من 
انّلبوة، ويه الّرفعة، ألّن انّليّب مرفوع الّرتبة ىلع سائر اخللق. ومن ذلك أيضا حبثه املطّول 

نسبّيا يف اسم انّليّب حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص.
كما أنّه يستنجد يف رشحه بعلم املنطق، واملباحث الكالمّية، كقوهل شارحاً ملا ورد 
يف انّلظم: »إّن هذه مقّدمة«: أقول: »إّن هذه مقّدمة« وهذه إشارة إىل معقول، إن تقدمت 
اخلطبة، أو إىل حمسوس إن تأخرت إىل فراغ املقّدمة، واملقّدمة بكرس ادّلال أفصُح من 
مة العلم: ملا يتوّقف عليه الّشوع يف مسائله. وهذا اكحلّد  فتحها، واعلم أنّهم يقولون مقدِّ
أمام املقصود الرتباط  الكتاب: لطائفة من كالمه، قّدمت  واملوضوع واثلّمرة. ومقّدمة 
الخ اصطالحه.  للمدّونة  »فيها«  بـ  الّشيخ خليل مشريا  فيه. كقول  بها  وانتفاع  فيها،  هل 
وانّلاظم لم يرد واحدا منهما، وإنّما طائفة مستقلّة من الكالم يف علم قّدمت ىلع معظمه 
تسهيال ىلع املبتدئني فيه علم بالغلبة ىلع هذه األرجوزة«. وال خيىف أّن هذا الكالم مّما 
يعرس ىلع املتقّدمني نسبّيا يف العلم أن يفقهوه، ولكن، يبدو أنّه اكن يقّدم للمبتدئني من 
طلبة اجلامع األعظم، وال غرابة يف ذلك، فهذا هو هّمهم، وتلك يه اغيتهم، يعيشون مع 

هذه العلوم أكرث مّما يعيشون مع اعئالتهم.
اتّلحرير،  من  مأخوذ  »حمّرر«  كقوهل:  اإلعرابّية،  بانّلوايح  الّشديد  اهتمامه 
وهو إتقان اليّشء وإمعان انّلظر فيه من غري زيادة وال نقصان، وهو منصوب ىلع 
احلال من ضمري »يعلموا« أي: واجب عليهم أن يعلموا ما ذكر حال كونهم متقين 
العثمانّية«.  املصاحف  يف  واملكتوب  االبتداء  وحماّل  الوقف  وحماّل  القرآن  جتويد 
ي رسم« 

ّ
وقد جيمع بني اإلعراب وابلالغة كقوهل: »»من لّك مقطوع« من: بيان »لل

ال »ملِا« ألنّها زائدة وابلاء يف »بها« بمعىن يف والضمري يعود ىلع املصاحف وف »بها« 
للوزن أي: من لّك  للتعّدديّة وها اسم للحرف املخصوص وهو ممدود قرصه  اثلاين 
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مقطوع وموصول يف املصاحف، ومن لّك تاء تأنيث لم تكن تكتب بهاء مربوطة 
بل بتاء جمرورة. وعليه فال إيطاء يف ابليت بل هناك اجلناس اتلاّم. وهو من مقاصد 

ابللغاء«. 
حتقيق مباحث صوتّية، وعرض خمتلف املدارس يف ذلك، كقوهل: وحرف اهلجاء: 
هو صوت معتمد ىلع مقطع حمّقق بأن يكون اعتماده ىلع جزء معنّي من أجزاء احللق 
واللّسان والشفتني، أو مقّدر وهو هواء الفم، وذلك حروف املّد اثلالثة لعدم اعتمادها 
يتمّوج  هواء  والّصوت:  حيله،  عرض  واحلركة:  وضعا.  باإلنسان  وخيتّص  ذكر.  ما  ىلع 
انّلاظم، وهذا عند احلكماء. وعند  ابن  بتصادم جسمني، كما ذكره اجلعربي وجزم به 
أهل السّنة: كيفية حتدث بمحض خلق اهلل تعاىل من غري تأثري تلمّوج اهلواء والقرع 
عند  ذلك  من غري خالف يف  تسعة وعشون حرفاً  اهلجائية  احلروف  وعدد  والقلع. 
 املربد فإنه يعّدها ثمانية وعشين ويرتك اهلمزة ويقول: ال صورة هلا. ومن 

ّ
املحّققني إال

مذهب  وهو  الصحيح،  ىلع  عش  سبعة  احلروف  وخمارج  ذلك:  بعد  قوهل  أيضا  ذلك 
مجاعة  وتبعه  سيبويه  انّلحو  إمام  وقال  أمحد.  بن  اخلليل  العباس  أيب  الصالح  اإلمام 
األلف  خمرج  وجعلوا  اجلوفية،  احلروف  خمرج  فأسقطوا  عش.  سّتة  الّشاطيب:  منهم 
أقىص احللق، والواو وايلاء الساكنتني سكوناً مّيتاً من خمرج املتحّركتني. وقال الفراء 
وانّلون  الاّلم  خمرج  وجعل  اجلوف،  خمرج  بإسقاط  خمرجا  عش  أربعَة  مجاعة:  وتبعه 

والّراء واحدا«.
ىلع أّن ابن يالوشه ال يكتيف بعرض املعلومات، بل ينقد ما يقّدمه، كقوهل معرتضا 
ين قّسموا احلروف العربّية إىل خمارج بعضها 

ّ
ىلع اخلليل وسيبويه والّشاطيّب والفّراء ال

أّن  فاتّلحقيق   
ّ
وإال اتّلقريب،  سبيل  ىلع  هو  إنّما  ذكر  فيما  املخارج  حرص  »إّن  مشرتك: 

ي قاهل يف اغية ادّلّقة، واكن 
ّ

 لاكن إيّاه«. وهذا ال
ّ
للّك حرف خمرجا خمالفا ملخرج آخر، وإال

األوىل أن يدرّس للّطلبة، ولكّن العبارات عن املخرج املحّدد للّك حرف يه اليّت ختون 
أو »أسفل من خمرج كذا«، فيكرث  يعرّب بقوهل: »فوق خمرج حرف كذا«،  املدرّس، فرّبما 

اخللط بني املخارج. 
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حتذيره املستمّر من الوقوع يف أخطاء اتّلالوة، وخباّصة يف خمارج احلروف وصفاتها، 
وذلك دفعا منه للّطلبة يك يتقنوا قراءة القرآن، وهذه بعض انّلماذج من ذلك: 

اتّلحذير من الّزيادة يف الرّتقيق أو اتّلفخيم، حّت يصبح احلرف ذا صفات أخرى غري   •
صفاته، اكإلمالة عند الرّتقيق والضّم عند اتّلفخيم، فقال: املطلوب يف ابلاء الرّتقيق 
كما تقّدم لكن احذر إذا رّققتَها أن تبالغ يف ترقيقها حّت جتَعلَها كأنّها مُمالٌَة كما 
: اكبلياض؛ إن قّل صار  يفعله كثري من انّلاس! إذ اتلجويد كما قال ادّلايّن 
شّدتها  بيان  ذلك  مع  ويكيف  أوسطها،  األمور  وخري  بََرصاً،  صار  كرُثَ  وإن  ُسمَرًة 

وجهرها.

إىل  مستطيلة  اللّسان  حافة  أقىص  من  خترج  »فالضاد  عنه:  قال  الّضاد.  حرف   •
قريب إىل رأسه كما أشار هل بقوهل: »والضاد من حافته« والضمري فيه اعئد ىلع 
اللسان. وليس املراد بأقىص احلافة آخرها الي ييل احللق، ألّن الضاد ال يستوعب 
مجيع اجلانب. وإنما املراد ما هو أقرب إىل مقدم الفم بقليل؛ ألنهم ذكروا الضاد 
الضاد  تكون  أن  فبالرضورة  وايلاء  الشني  واجليم  والاكف  القاف  عن  متأخرة 
بل  الضاد  خبروج  مستقلّة  غري  اللّسان  حافة  اكنت  وملا  الفم.  مقدم  إىل  أقرب 
ال بّد من انضمام األرضاس، إذ احلروف أصوات. فال بّد تلحّققها من جسمني 
يتمّوج اهلواء بتصادمهما قيد املصّنف بقوهل: »إذ ويلا لرضاس« والوالء: القرب 
نّو، وألف »ويلا« لإلطالق و»لرضاس« بنقل اهلمزة إىل الاّلم واالستغناء بها  وادلُّ
من  خترج  الضاد  أّن  إىل  إشارة  يمناها«  أو  أيرس  »من  وقوهل:  الوصل.  همزة  عن 
وما  اللّسان  حافة  من  خمرجه  الّضاد  أّن  واملعىن:  األيمن.  ومن  األيرس  اجلانب 
يليها من األرضاس من اجلانب األيرس وهو األكرث، أو من اجلانب األيمن وهو 
قليل وصعب. ومنهم من خيرجها منهما: أي ىلع سبيل ابلدل وهو أقّل وأصعب. 
وقد ورد أّن نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص اكن خيرجها من احلافتني. وكذلك سّيدنا عمر بن اخلطاب 
. واعلم أّن الّضاد أعرس احلروف وأصعبها ىلع اللّسان، وقّل من حيسنها 
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من انّلاس. فمنهم من يبدهلا ظاء ُمشالة، وهذا هو الكثري الغالب؛ ألنهما تقاربا 
 االستطالة. وهو حلٌن فاحٌش يغرّي اللكمة 

ّ
يف املخرج، واشرتاك يف مجيع الّصفات إال

وخيرجها عن معناها إىل لفظ غري مستعمل يف اللّغة، أو إىل معىن آخر غري مراد 
وكالم اهلل -جّل ذكره- يزُّنه عن مثل هذا... ومنهم من يبّدهلا طاء مهملة ممزوجة 
الغالب يف أهل مرَص واملغرب، ويوجد يف بعض أهل تونس، ومنهم  بادّلال وهو 
من خيرجها ممزوجة بالّزاي وغري ذلك. ولّك ذلك حلن ال حتّل به القراءة. فينبيغ 
بإاعدة تلك  يأمره  أن  بالّضاد ىلع غري صواب  قارئ ونطق  قرأ عليه  إذا  للّشيخ 
اللكمة املّرة بعد املّرة حت يتمّرن ىلع انّلطق بها ىلع وجهها املطلوب. وجيب ىلع 
القارئ أن يريض لسانه ىلع انّلطق بها ىلع وجه الصواب، حت تصري هل سجّية 
ال حيتاج إىل لكفة، ويرايع وقت انّلطق بها ودخله اخللل يف قراءته واهلل املوّفق 

للّصواب«. 
حرف اجليم. قال عنه ما ييل: »يقع اخلطأ يف اجليم من أوجه منها: إبداهلا إذا سكنت   •
﴾ ]ابلدل: 10[ شينًا ألّن خمرجهما واحد. والّشني  ﴾ ]ابلقرة: 144[، و﴿ حنو: ﴿
اجليم  موضع  يف  به  اتللّفظ  إىل  فيرُسع  اللّسان  ىلع  فيه  لكفة  فال  مهموس  حرف 
 ﴾ ﴾ ]انلحل: 36[ و﴿ فاحذر من ذلك، ال سيما إن أىت بعدها تاء حنو: ﴿
﴾ ]يونس:  ﴾ ]األعراف: 134[ و﴿ ا زايا يف حنو: ﴿

ُ
]ابلقرة: 149[ ومنها: إبداهل

4[ ألّن الّزاي حرف رخوّي واجليم حرف شديد، وميل اللّسان إىل احلروف الرّخوة 
ه خطأ ظاهر ال حيّل. ومنها: 

ُّّ
أكرث. وبعضهم بعد اإلبدال يُدغم الّزاَي يف الّزاِي، ولك

﴾ ]املائدة: 90[، وذكر يف »النّش« أّن بعض انلاس خيرجها  إبداهلا سيناً يف حنو: ﴿
ممزوجة بالاكف.

4 - أهّم موارده العلمّية:
إسماعيل  بن  الرمّحن  عبد  القاسم  أيب  شامة  أليب  األماين،  حرز  من  املعاين  إبراز   •

)ت665ه/1267م(.
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األرجوزة املنّبهة ىلع أسماء القّراء والّرواة وأصول القراءات وعقد ادّليانات باتّلجويد   •
وادّلالالت، أليب عمرو عثمان ادّلايّن )ت444ه/1053م(.

هشام  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  ادّلين  جلمال  مالك،  ابن  ألفّية  إىل  املسالك  أوضح   •
)ت761ه/1360م(.

ابلارع، أليب يلّع إسماعيل بن القاسم القايّل )ت356ه/967م(.  •
ابلحر املحيط، أليب حّيان حمّمد بن يوسف اجلّيايّن األندليّس )ت745ه/ 1344م(.  •

تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات، أليب يلّع احلسن بن خلف بن بلّيمة القريوايّن   •
)ت514ه/1120م(.

اتّليسري يف القراءات الّسبع، أليب عمرو عثمان بن سعيد ادّلايّن، بن الّصريّف األندليّس   •
)ت444ه/1053م(.

جامع ابليان، يف القراءات الّسبع، أليب عمرو عثمان بن سعيد ادّلايّن )ت444 ـه/1053م(.  •
الّشاطيّب  فرّيه  بن  القاسم  حمّمد  أليب  »الشاطبّية«،  اتّلهاين:  ووجه  األماين  حرز   •

)ت590ه/ 1194م(.
حوايش الّشنوايّن ىلع األجرومّية، والّشذور، والقطر، أليب بكر بن إسماعيل الّشنوايّن   •

اتّلونيّس )ت1019ه/1611م(.
ادّلّر املصون يف علم الكتاب املكنون، أليب العّباس شهاب ادّلين أمحد بن يوسف   •

الّسمني احلليّب )ت756ه/1355م(.
ادّلقائق املحكمة يف رشح املقّدمة، أليب حيىي زكرّيا بن حمّمد األنصارّي )ت926ه/   •

1520م(.
الّراعية تلجويد القراءة، أليب حمّمد ميّكّ بن أيب طالب مّحوش القريوايّن )ت437ه/   •

1045م(.
الّروض األنف يف رشح غريب الّسري، أليب القاسم عبد الرمّحن بن عبد اهلل األندليّس   •

)ت581ه/1165م(.
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رساج القاري املبتدي وتذاكر املقرئ املنتيه، أليب ابلقاء يلّع بن عثمان بن القاصح   •
العذرّي )ت801ه/1399م(.

الّسنن الكربى، أليب بكر أمحد بن احلسني ابليهيّق )ت458ه/1066م(.  •
الّصاليّح  املقديّس  الوّل  الّشاطبّية، ألمحد بن حمّمد بن عبد  ابن جبارة ىلع  رشح   •

)ت728ه/1328م(.
رشح الّشاطبّية »فتح الوصيد يف رشح القصيد«، أليب احلسن يلّع بن حمّمد الّسخاوّي   •

)ت643ه/1245م(.
اجلاربردّي  بن احلسن  ادّلين أمحد  لفخر  اتّلرصيف،  ابن احلاجب يف  رشح شافية   •

اتّلربيزّي )ت746ه/1346م(.
ادّلين  املقّدمة«، لشهاب  املفهمة يف رشح  املقّدمة اجلزرّية املسّم »احلوايش  رشح   •

أمحد بن حمّمد بن حمّمد اجلزرّي )ت835ه/1432م(.
ابلخارّي  إسماعيل  بن  حمّمد  اهلل  عبد  أليب  الّصحيح«،  »اجلامع  ابلخارّي  صحيح   •

)ت256ه/870م(.
عقود اجلّمان يف جتويد القرآن، أليب إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعربّي )ت732ه/   •

1332م(.
العني، للخليل بن أمحد الفراهيدّي األزدّي )ت170ه/786م(.  •

القاموس املحيط، ملجد ادّلين أيب طاهر حمّمد بن يعقوب الفريوز آبادّي الّشريازّي   •
)ت817ه/1415م(.

القصيدة احلرصّية يف قراءة نافع، أليب احلسن يلّع بن عبد الغيّن احلرصّي القريوايّن   •
)ت488ه/1095م(.

الاكيف يف القراءات الّسبع، أليب عبد اهلل حمّمد بن رشيح بن أمحد الرّعييّن اإلشبييّل   •
)ت476ه/1084م(.

الاكمل، أليب العّباس حمّمد بن يزيد ابلرصّي املعروف باملربّد )286 ـه/899م(.  •
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الكتاب، أليب بش عمرو بن عثمان بن قنرب امللّّقب بسيبويه )ت180 ـه/796م(.  •
الكشف عن وجوه القراءات وعللها، مليّكّ بن أيب طالب مّحوش القييّس القريوايّن   •

)ت437ه/1045م(.
)ت732 ـه اجلعربّي  اخللييّل  عمر  بن  إلبراهيم  األماين،  حرز  رشح  املعاين  كزن   •

/1332م(.
القسطاّليّن  حمّمد  بن  أمحد  العّباس  أليب  القراءات،  فنون  يف  اإلشارات  لطائف   •

)ت923ه/1517م(.
املجيد يف إعراب القرآن املجيد، لربهان ادّلين أيب إسحاق إبراهيم بن حمّمد الّصفاقيّس   •

القييّس )ت742ه/1342م(.
املرشد الوجي إىل علوم تتعلّق بالكتاب العزيز أليب شامة أيب القاسم عبد الرمّحن   •

ابن إسماعيل )ت665ه/1267م(.
معالم اتّلزنيل أليب حمّمد احلسني بن مسعود ابلغوّي الفّراء )ت510ه/1117م(.  •

)ت207 ـه األسليّم  الفّراء  اهلل  عبد  بن  زياد  بن  حيىي  زكرّيا  أليب  القرآن  معاين   •
/822م(.

املعجم الكبري أليب القاسم سليمان بن أمحد الّطربايّن )ت360ه/971م(.  •
املغين، البن هشام أيب حمّمد عبد اهلل بن يوسف )ت761ه/1360م(.  •

املقنع يف رسم املصاحف ونقطها، أليب عمرو عثمان بن سعيد ادّلايّن، املعروف بابن   •
الّصريّف )ت444ه/1053م(.

إبراهيم  بن  حمّمد  بن  حمّمد  اهلل  عبد  أليب  القرآن،  أحرف  رسم  يف  الّظمآن  مورد   •
الّشييّش األموّي الّشهري باخلّراز الفايّس )ت718ه/1318م(.

النّش يف القراءات العش، أليب اخلري حمّمد بن اجلزرّي )ت833ه/ 1429م(.  •
اهلداية إىل مذاهب القّراء الّسبعة أليب العّباس أمحد بن عّمار بن أيب العّباس اتّلمييّم   •

املهدوّي )ت 440ه/1048م(.
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وصف االهتداء يف الوقف واالبتداء، أليب إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعربّي )ت732ه/   •
1332م(.

الوقف واالبتداء البن األنباري: إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عّزوجّل،   •
أليب بكر حمّمد بن القاسم األنبارّي )ت 328ه/ 940م(. 

ي روى عنهم مشافهة: من ذلك قوهل: »واكن شيخ شيخنا سّيدي 
ّ

إضافة إىل شيوخه ال  •
حمّمد بن الّرايس  يسّميه باتّلعطيش وحيّذر الّطلبة منه«)1(.

 5 - إضافاته فيه:
اتّباع أسلوب عليّم بعيد عن اتّلعقيد، بعيد عن اإلنشائيات اللّغوّية، قريب من أذهان   •

الّطلبة املبتدئني.
الزتام طريقة َسِلَسة يف تقريب املعلومة إىل الّطلبة، واستعمال الوسائل ابليداغوجّية   •

العرصّية املمكنة، اكجلداول امللّخصة للمعلومات املطّولة.
انتباههم إىل ما سيقّدم،  للّطلبة، باإلكثار من شّد  يقّدمها  اليّت  للمعلومة  اتّلمهيد   •

حّت ترتّكز األذهان، وتستوعب املطلوب.
اتّلوّجه إىل املعلّم واملتعلّم - ىلع حّد سواء - يف رضورة اتّلعاون ىلع إبالغ املعلومات،   •
يلكون املعلّم رفيقا للمتعلّم يساعده ىلع اكتساب املعارف، دون أن يشعر املتعلّم 

بأنّه جمرب ىلع »ختزين« تلك املعارف أو حشو دماغه بها.
حماولة اجلمع بني كالم العلماء يف مسائل اتّلجويد، كقوهل: »فجميع األلفاظ الواردة يف   •
القرآن العظيم بالّظاء املشالة ثمانمائة ومخسة وأربعني. فإن قلُت: قال الّشيخ انّلورّي: 
إّن أصول الّظاءات سّتة وثالثون. وانّلاظم عّدها ثالثني، فهذا تناف، قلُت: ال تنايف 
ة« يف »الّظّل« -بالكرس- كما رّصح 

ّ
ل بني كالم الّشيخني. وذلك ألّن انّلاظم أدرج »الظُّ

؛ ولا عّدها ثالثني،  به ابنه، وعّد »ظاهر« لفظاً واحداً، وهو يأيت مِلعاٍن سّتٍة كما مرَّ
ة« أصال مستقاّل كما َجَعَل بقّيَة معاين »ظاهر« 

ّ
خبالف الّشيخ انلورّي فإنّه جَعَل »الّظل

ابن يالوشه: الفوائد املفّهمة، دار الكتب العلمّية، الّطبعة األوىل، 2005م، ص 45.  )1(
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أصوال مستقلّة، فعىل هذا صارت أصول الّظاءات سّتًة وثالثني كما قال«.
ُينَْقَد، ولكّنه يعرّب عن ذلك  العلماء إذا اكن يف كالمهم ما ينبيغ أن  اتّلدارك ىلع   •
بل  احلّد  هذا  عند  يقف  وال  نظر«  كالمه  »وف  كقوهل:  واللّطف،  األدب  بكامل 

يدعو القارئ إىل أن يتثّبت من هذه املسألة، فيقول معّقبا: »فتأّمل«)1(.

القرآن  قراءة  يف  اختلفوا  اتّلجويد  علماء  أّن  ذلك  من  اختياراته،  تسجيل   •
حتصل  لم  فإن  »الّطبوع«،  باسم  تونس  يف  املعروفة  باألنغام  أي  باألحلان، 
معها  حصلت  وإن  بإمجاع.  ُحّرمت  احلروف  ألفاظ  صّحة  ىلع  املحافظة  معها 
املحافظة، فقيل: بالكراهة، وقيل: باجلواز. أّما حتسني الّصوت بالقراءة من غري 
مندوب،  مستحسن  مطلوب  أمر  فهو  فيها،  املنقول  وجهها  عن  القراءة  إخراج 
وال سيما إن اكن ِمْن صوت حسن، فإنّه يزيد غبطة بالقرآن وإيماناً، وُيكِسب 
حديث  وف  بأصواتكم«)2(،  القرآن  »زّينوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوهل  هل  ويشهد  خشيًة،  القلَب 
الّصوت«)3(.  ُحسن  القرآن  وحلية  حلية،  يشء  »للّك   -- عّباس  البن 
قال: لكن من وّفقه اهلل تعاىل ال جيزتئ بإتقان اللّفظ وإصالح اللّسان، ويرتك 
يف  اتلدبّر  وعزيمته  هّمته  تكون  بل  وجّل-  -عّز  اهلل  كتاب  معاين  يف  اتّلدبّر 
معانيه، واتلفكري يف غوامضه، وترك حديث انّلفس وقت تالوته. قال اهلل تعاىل: 
﴾ ]ص: 29[ وقال يلع بن أيب طالب --: »ال  ﴿
القرآن  يقرأ  من  ومثل  فيها«)4(  تدبّر  ال  قراءة  وال  فيها،  فقه  ال  عبادة  يف  خري 

ابن يالوشه: م، ن، ص 101.  )1(
الّسنن،  داود:  وأبو  تعليقا،  الربرة،  الكرام  مع  بالقرآن  املاهر  باب  اتلوحيد،  كتاب  الّصحيح،  اجلامع  ابلخاري:   )2(
كتاب الّصالة، باب استحباب الرتتيل يف القراءة، 2/ 74، احلديث عدد 1468، والنسايئ: الّسنن الّصغرى، كتاب 
االفتتاح، باب تزيني القرآن بالّصوت. 2/ 179، احلديث عدد 1015، وابن ماجه: الّسنن، 1/ 426، احلديث عدد 

.1342
الطرباين: املعجم األوسط 293/7، احلديث عدد 7531، وفيه إسماعيل بن عمرو ابلجيّل وهو ضعيف.  )3(

ادلاريم: الّسنن، املقدمة، باب من قال: العلم اخلشية وتقوى اهلل، 1/ 338، األثر عدد 305، وأبو نعيم: حلية      =  )4(
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رياض  يف  هو  من  كمثل  انّلفس،  حبديث  ويشتغل  معانيه،  يف  اتلدبّر  ويرتك 
ادلّر  املقدار، وحصباؤه  اثلمار، عظيمة  يانعة  األنواع،  أشجاره خمتلفة  عجيب؛ 
وايلاقوت. وعن بعيد منه جيفة وقذارة، فصار يتطلّع ىلع تلك اجليفة والقذارة 
ويرتك اتلزّنه فيما حّل فيه. فأّي محق وحرمان أعظم من هذ!! فنسأل اهلل اتّلوفيق 

واهلداية«)1(.

األويلاء، 1/ 77، وادّليليّم: مسند الفردوس، 1/ 135، األثر عدد 474. وف هذا األثر علّتان: األوىل: ضعف أحد   =
. رواته، وهو يلث بن أيب سليم، واثلّانية: االنقطاع بني حيىي بن عّباد ويلّع بن أيب طالب

ابن يالوشه: م، ن، ص 41 - 42.  )1(
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اخلاتمة

ي قام به الّشيخ 
ّ

من خالل هذا ابلحث املخترص، يمكن أن نلحظ ادّلور اهلاّم ال
حمّمد الّشيف بن يالوشه يف نش العلوم الّشعّية جبامع الّزيتونة، فدرّس اتّلوحيد واتلفسري 
واحلديث والفرائض واللّغة، واكن فارس ميدان يف عليم اتّلجويد والقراءات، حّت لّقبه 
رفقاؤه بـ »الّشاطيّب الّصغري« كما لّقبوه بابن اجلزرّي، وختّرج ىلع يديه أجيال متعاقبة من 
الّطلبة، وأحاط به ثلّة من خيار املتقنني هلذين الفّنني من أمثال إبراهيم املارغين وعّمار 

بن صميدة واملختار املؤّدب..
ي 

ّ
املؤلّفات ال القراءات تلك  العلمّية يف جمال  يبنّي نلا ماكنته  أبرز ما  ولعّل من 

وصلتنا واليّت منها حترير الكالم يف وقف محزة وهشام، واملقّدم أداًء من أوجه اخلالف 
املفّهمة يف رشح  الفوائد  فيه هو:  فأهّم مصّنف هل  اتّلجويد  أّما يف علم  الّسبعة،  للقّراء 
الّطول  بني  متوّسطا  رشحا  لطلبته  اجلزرّية  املقّدمة  فيه  رشح  كتاب  وهو  املقّدمة، 
واالختصار، وأضاف إيله فوائد وفرائد حيتاجونها، وحّرر فيه مسائل اتّلجويد، وذكر آراء 
املعّقد،  الّصعبة، واألسلوب  العبارات  فيه  الّسابقني ولكن يف اجتهاد ال خيىف، وجتّنب 

وتتّبع املسائل انّلحوّية والرّصفّية املبسوطة يف كتب املختّصني. 
هذه حماولة متواضعة للّتعريف بشيخ شيوخنا، العالم املقرئ املحّدث الفقيه، اإلدارّي 
انّلاجح املتمّي، الي طاملا دّوى صوته يف جامع الّزيتونة املعمور، بالقراءة واإلقراء، ثّم حلق 
 نلا ثروة علمّية نادرة، تستحّق أن يعكف عليها، وينفض عنها الغبار، 

ً
بالّرفيق األىلع تاراك

حّت تنتفع بها األجيال. 
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