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اثضَدّهَة

الأمينالنبيئَعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربِّدئهالحمد

اجمعين.وصحبهاكهوعلى،محمد

مِنجعلأن:المؤمنينعبادهعلىبهااللهُأنعمَالتيالنّعَمِمنإنَ

أحكامه،ويستنبطون،اياتهفيف!رون،بهديهيهدون،هُداةأئمةبينِهم

.النبؤةرسالةويبفَغون

لهايجدِّدمَنْسنةمئةكلِّرأسعلىالأفَةلهذهيبعثاللهَانَّوَرَدَوإذا

يردّهحتّى،والمحدَثاتالبدَعِاوضارمنبهعلقمماينقيه:أي،دينهاامر

الواحدبالرجلِاللّهيحييكذلَك؟الرسولوبئنَهالوحيبهنزلكمااهلهإلى

أجيالنهضةُيدهعلىيكونفَذرجلِورُفيَ،والأدبالعلمفيهخملبلداَ

أمة.نهضةبل

العربأعلاممنعَلَمٍسيرةَالأكارمالقزَاءيديبينأُقدمَانويسرني

العلممسيرةفيكبيرتأثيرلهمكانمفَن،الحديثالعصرفيوالمسلمين

الرابعالقرنمنعاماًسبعينطيلة؟()تونسإفريقيةفيوالتاليفوالتعليم

ابنالطاهرمحمدالإمامإئه؟الميلاديالعشرينالقرن/الهجريعشر

مضجعه.وبزداللهرحمهعاشور

بمثابةهي،كلماتٍأُقَدِّمانْالشُطور،هذهأُحَبِّروأنا،ليبُدَولا

الجليل.الإمامهذالسيرةممهِّدات

ذإ،المشرقأهلِعلمتدوينفيالإسلاميّالمغربعلماءُبرعلقد

و)العقد،وأخبارهمالمشرقاهلأدبكتبهممنالكاثرةالكثرةفيتجد



بل،بذلكيكتفواولم؟ذلكعلىالشواهدمنشاهدرئهعبدلابنالفريد(

كتابَيودونك،ونحَلِهمومِلَلهِملأنسابهمالتأريخفيالمشرقاهلنافسوا

المللفيو)الفِصَل(،العربانساب)جمهرة:الأندلسيّحزمابن

.والنَحَل(لأهواءوا

البرامجفصثفوا؟الجغرافيةمناوسععندهمالعلمنَهَمُوكان

الإسلامبلادشرقيفيالعلماءحبَّرَهمابهارَوَوْا؟والأثباتوالمشيخات

.(الإشبيليّخَيْرابن)فهرسةذلكفيودونك،وكتبمدؤَناتٍمن

والأندلسالمغرباهلتراثيدرسوالم،المشرقأهلانوأرى

منكثيرزالفما.المشرقيينتراثَوالأندلسالمغرباهلدرسمثلما

فقد،منهمالمتأخرينعندسيّماولا،عنهممحجوبةًوأعلامهمكتبهمِ

دويلاتإلىالواحدةالدولةوانقسمت،بينهماالحضاريالتواصلضَعُف

مشهد)مدينةطُوسفينشارجلاًنرىنعدْولم،وسلطناتوإمارات

منرجلٌعليهيردّ(،الفلاسفة)تهافتكتاباًاسماهيؤلفالاَن(الإيرانية

الثقافيالتبادلإنَّ(،التهافت)تهافتبكتابهقرطبةمنالأندلسأقصى

العلماءرحلةفيالمتمثلومغربهاالإسلاميةالبلادمشرقبينوالحضاري

هذاترىأنذلكبعدغروفلا،معدومةشبهأصبحت،الكتابوانتقال

.الانقطاع

العصرفيالشأنعظيمعَلَمٍعنللكتابةقوئاًدافعاًكانالأمرَهذا3إن

الجامعشيخعاشورابنالطاهرمحمدالشيخالإمامالأستاذهو؟الحاضر

بتونس.المالكيلإسلاماوشيخ،وفروعهالأعظم

المشرقأهلمنواحدمنتسبٌيُقَدَمُهاوفاءٍرسالةُالكتابَهذاإن

لصنيعها،وشكراًبفضلهااعترافاً،الزيتونةبلدِتونسإلىالشامبلادمن

فهو؟الإسلاميّالعالَموعَرَفه،تونُسفيظهَرَعَلَمٍاشهرفيهامترجِماً



بفنونها،والعربيّة،والأصول،والفقه،والحديث،التفسير:فيالإمام

والمفكّر.والمصلجالمربّيوهو

،المشرقفيالمنزلةمنحقَهيُعطَلمالرجلهذاأنلأحسبُوإنّي

الإسلاميَّالعالَمَبهالزيتونةباهَتِبعالِمٍعزَفتناخفَدتْهالتيآثارهلكن

الذيالرجلهذاأنَّلناسَتمًدِّمالأيامقادماتأنَراسخحدسيوإن،أجمع

منلهيُطبعبما5نورُيشغُبدأ؟الزمنمنمرحلةًالمشرقفيذكرهخمل

قشيبةحلىفيتُنشرُبدأتكتبهاُقَاتأنَرأيناإذ؟الشامبلادفيكتب

.(1ويتدارسونها)،والثقافةالعلمأهليتداولها

بجامعالمصريينكفخرالزيتونةبجامعيفخرونالتونسيينإن

هوفالزيتونيّ؟خِرِّيجَهويُقَدِّمون،بهيُباهونكانواانهموذلك؟الأزهر

البلادوبعضالتونسيّةالبلادفيوالمفتيوالكاتبوالخطيبالإمام

هوللأزهرشيخاًأصبحمَنْخزَجتانّهاالزيتونةمباهاةومِنْ،الجزائريّة

ابنالطاهرمحمدالشيخصديق،حسينالخضرمحمدالإمامالشيخ

.)2(قلبهعلىلأثيراوالرجل،عاشور

ناقبلالإسلاميّةالبلادمشرقإلىيدَهيمدعاشوبىابنُذاهوها

ومغربها؟البلادبمشرقصلتهالشيخاحكمفلفد؟ايديهمإليهيمدّوا

فيبحوثهيكتبفكان؟ومصرالشامبلادواعيانمؤشساتمعفاتصلَ

العربيةاللغةمجمعو)مجلة(،بدمشقالعربيالعلميالمجمع)مجلة

منقلبهإلىالعزيزةالنسخةطبعوإيثاره،فيهااخرىومجلأت،(بالقاهرة

مصر.فيبرد(بنبشار)ديوان

)1(

)2(

.مالثابلادفيلمطبوعةاكتبهففيها،لكتاباهذاآخرفي(لبحثا)مصادرنظرا

)محمدفقرةفيالكتابهذافيالزجلينبينالصَلةاستحكامعنفصلاًانظر

.6هص،عاسور(وابنحسينالخضر



)التحريرالمسمّىالعظيمللقرآنبتفسيرهواشتهرالإمامحَفَقكما

وأما(،الإسلاميةالشريعة)مقاصدبكتابهالأصولفيوابدعوالتنوير(،

اقحليمإصلاحفيوكذلكبرد(،بنبشار)ديوانشرحهففيالأدبفي

فينظريتهفيهصاغالذيبفريب(الصبج)اليسكتابهفيالإسلامي

.العلوممساروتصحيح،إصلاحهوسبلالتعليممنهج

وإصلاح،والأدب،والأصول،التفسير:الأربعةالأعمدةهذهإن

والعملية.العلميةالشيخحياةمحورَشكَلَتْالتعليم

القرانف!رَمَنْاوّلأئهسوىالفضلمنالرجللهذايكنلمولو

لكفاهالحاضرالعصرحتىللقيروانالإسلاميالفتحمنذبافريقيةكاملاً

.وشرفاَ)1(فخراَ

الطاهرمحمدحقّمنبعضاَتفيالكزَاساتهذهانواهميظنولا

هذايضمّهاأنمنأوسعوالإصلاحيةالعلميةفمشاركاتهعاشور؟ابن

وفيوأُصولياً،،مف!راًبوصفهجامعتةاطروحاتقُدَمتفقد؟الكتاب

ابنالحبيبمحمدالدكتورسيرتهفيوكتبالعَقَدقي)2(،منهجه

التونسيينالباحثينمنوكثير،الغاليبلقاسموالدكتور)3(،الخوجة

بتقديمهموالباحثالقارىفيهافادوا،الخبيرالعارفبمنظوركتبهمضمن

الحديث.العصرفيإفريقيةعَلَمعنناصعةصورة

لكتابَيْهموفقةتمهيداتٍالميساويالطاهرمحمدالأستاذوقدَم

)1(

)2(

)3(

.7صه،الكتابهذامن(ته)أؤليافقرةانظر

السعودية.الجامعاتإحدىفيالموضوعهدْافيجامعيةرصالةقُدمت

تحقيقمععاشورابنالإمامعنموشَعةدراسةالقلمدارعنمؤخراًصدروقد

ابنالحبيبمحمدالدكتورفضيلةبقلم(،الإسلاميةالثريعة)مقاصدكتابه

.)ن(اللهحفظهالخوجة



فيالاجتماعيالنظامو)أصول(،الإسلاميةالشريعة)مقاصد

.()1(الإسلام

أعلاممنكبييربعَلَمٍالتعريفِفيمشرقثةرسالةٌهوالكتابهذاإن

بل،أُلِّفَلِمَاجامعاًأو،كُتِبَعضابديلاَليست؟الإسلاميالمغرببلاد

قائله،إلىقولٍكلِّعزوِمع،لهالسابقونسطرهمماافادالكتيبهذاإن

بحوزتههومماوثائقمنبدمشقالعربيةاللغةمجمعقذَمهماإليهومضيفاَ

فيه.مراسلاًعضواَكانيوم،الشخصيّملفهفي

ابنالشيخلفكرالتأريخفيقفةًسيلمسالكتابلهذاالقارىإنَّ

عنتغنيتخصصطدراساتمنعنهكُتبَماأنَّذلك؟وتدوينهعاشور

الإحاطة،فيالورقاتهذهعنهتقصركتبهفيالشيخُبَثةوما،الإعادة

التعريفخلالمنذلكعلىالقارىيطَلعأنالاستطاعةقدرفحاولتُ

بها.التعريففيفأسهبتُ،كتبهبأهئم

يرىقدالقزَاءبعضَأنوهي،إليهاالإشارةَأوذُاخرىوملحوظةٌ

شيئاً،لهموالترجمة،تلاميذهبعضوذكر،عاشورابنشيوختتئعيفي

بيئةأنَّذلكالمقصود؟عنغافلونالحقيقةفيوهم،الكتابةفضولمن

التعليمفيالعَلَمِويتَاج،العلموهو،يملكماأعزَّلَقَنَتْهُالتيالمترجَمِ

ابنِ:العَلَمِببيئةحيئتعريفٌهما،التأليففيلنتاجهرديفاَيكونالذي

المترجَم.فيهعاشالذيالعِلْمِيئوالفضاء،عاشور

يعتنِلمتونسيئًبعَلَمٍتعريفأالمشرقلأهلتُقدَمالدراسةهذهإن

أحدكتبهنشرتاريختأخرأنَوأحسبُ،عندهمالعلمأهلُونتاجِهبعلومِه

مصادرفيالوِراقيّووصْفُهُمَا،الأردن-بعفانالنفائسدارُالكتابيننشرتِ)1(

.الكتاباَخرفيالبحث



المشرقأهلعادةمنيكنلمحيث،الجغرافيّوالبُعد،ذلكاسباب

لقربهالأزهربهميستأثركانبل،القروييناوالزيتونةفيالعلمتحمّل

فيه.العلماءووفرة

لوجههخالصاًعملنايجعلَوأن،القَبولاللهمنأرجوختاماً،

النصير.ونعمَالمولىنِعْمَإنَه،الكريم

هـا425الخيرصفرا5الشامدمشق

م4002نيسان5الموافق
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تاريخنيمدخل

لتونس:الإسلاميالفتح.

عهدفي)تونس(لإفريقيةالإسلاميئالفتجعملياتاولىبدات

(،م546هـ=)25سنةسَرْحأبيبناللهعبدبقيادةعفّانبنعثمانالخليفة

حاولالذيم(067هـ=)05سنةالفهرينافعبنعقبةحملةُتلتهاثئمَ

حملةتلتهاثم،لجيشهثابتةقاعدةالقيروانمدينةببناءالفتجتوطيد

سلطانللإسلاميستقزولم(،م688هـ-)96سنةالبلويقيسبنزهير

فقامت،(م307هـ=)84سنةالثانيةالنعمانبنح!انبحملةإلابإفريقية

كانالتي،القيروانمدينةقاعدتهاجعلتمصرعنمستقلّةولايةبها

فتحنصيربنموسىالواليوأتئمَهـ(،)05سنةالسّسهاقدنافعبنعقبة

ثئمَ،فيهاالإسلامدعائمووطَد(،م607هـ=)88سنةالمغرببلادبقية

.()1(م071هـ=)29سنةالأندلسلفتحانطلق

الزيتونة:وجامعالعلم.

عهدفيفتحهاابتداءمنذتونسوالعربيةالإسلاميةالعلومدخلت

منجماعاتالإسلاميالفتحايامعليهاتواردفقد؟سفيانابيبنمعاوية

والشعر؟بالأدبعنواومِمَن،الدينفيوالمتفقّهينوالتابعينالصحابة

الخطارأبو:الشعراءومن،نافعبنوعقبة،الزُبيربناللهعبدفدخلها

الكندفي.حرببنوالحسن،ضراربنالحسام

.7002/:العربيةالموسوعة؟7356/:العالميةالعربيةالموسوعة(1)
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عبدبنعمرالأمويّالخليفةعهدفيكانالفقهأنالتاريخوينبّئنا

الخليفةهذاجاءفقد،والتعليمالدراسةطريقةعلىتونسفييملقَىالعزيز

واجباتالبربرليعفمواإفريقيةإلىبهموبعث،التابعيناعيانمنبعشرة

التنوخيّ،رافعبناللّهعبد:الأعيانهؤلاءبينومن،واحكامهالدين

فأصبح،الإمارةمقزيومئذٍكانتإذ،بالقيروانالقضاءوليَمَناؤَلوهو

ومصدراً،الإسلاميّةللعلوممعهداًالأؤَلونالفاتحونأشَسهالذيجامعها

.لأحكامواللفتاوى

وإفريقية؟إفريقيةفيالعلمنشرواأعلامعلماءالتاريخفيظهروقد

القيروانعلىتُطلقوقدوطنجة)1(،برقةبينالواقعةالمنطقةعلىتُطلق

الفضلالزيتونةلجامعوكان؟الإسلاميينالجغرافيينعندحولهاوما

الجامع:إسلاميّةمعاهدثلاثةإفريقيةقارةفيإنإذ؟ذلكفيالأعظم

.بفاسالقرويينوجامع،بتونسالزيتونةوجامع،بالقاهرةالأزهر

أوسع،فيهالتعليمدائرةلا!وغرباً؟قاًشرالشهرةفله؟الأزهرامَا

والجزائريةالتونسيةالبلادفيأفادافقد؟الاَخرانالمعهدانوامَا

خَلْقٌإليهاهاجرالإسلاميّالفتحبعدأتهذلك؟البربرصِنْفَوالمُزاكشتة

أقوامهاوأصبح،العربتةهنالكفانتشرت،الخُقَصالعربمنكثير

متفزقة.قبائلإلامستعربين

التونسي؟القطرعلىتومرتبنالمهدياْصحاباستولىولقَا

وبذلك،اليومهذاإلىالعاصمةوبقيت،الإمارةدارتونسمدينةاتخذوا

الحفصية(الدولةمفاخرفيالنورانيةالبتنة)الأدلّة:فريقئةوإالمغربحدفيانظر)1(

،المعموريمحمدالطاهر:تحقيق،الشفاعبناحمدبنمحمداللهعبدلأبي

.13ص،م8491،للكتابالعربيةالدار
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العلم،رجالومحطالعلومموردَبذلكفأصبحت،الحاضرةسَفَوها

مماأكثريتردّداسمهوأخذ،القيروانجامعيُغالِبُالزيتونةجامعفأخذ

.والاذانالألسنةعلىيتردّدكان

الداخلالغ!انيالنعمانبنح!انالأميرُالزيتونةجامعبناءَابتدا

سنةالداخلالحبحاببناللهعبدالأميرجاءثمهـ(،)97سنةلإفريفية

الأغلببناللهزيادةتوثَىولمّاهـ(،ا)41سنةبناء5واتثمَهـ(،ا)14

القائمةالجوامعأحسنمنوصار،فخمةأبنيةًبهاحدثبالقيروانالإمارة

.والزخامالمرمرمنأساطينعلى

أحداهـ(271-)1253باشاأحمدالمشيرتونسأميرعهدوفي

بينمنفكان،بنفسهاقائمةًالدولةتكونانرأى،الحسينيةالأسرةافراد

وإحلال،التعليموتشجيع،الرقإبطال:اتّخذهاالتيالعديدةالتدابير

ذلكفيوأص!ر،الزيتونةبجامعالتعليموتمْظيم،)1(التركيةمحلالعربئة

الزيتونةبجامعللتدريسيُنتخبأنفيهاقتضىهـ(،ا)258سنةمرسوماً

المدزسيُقرئأنعلى،الحنفيةمنومثلهم،المالكئةمنعالمأعشرخمسة

وغيرأراد،فنّأفيمندرسَيْنوالجمعةالخميسيوميعدامايومكلفي

تالية.تاريخيّةمراحلفيالتنظيماتمنعددتوالتثثمَ.التراتيبمنذلك

رئيسوهم،الشيوخمناربعةالزيتونيئالمعهدإدارةيتوئَىكان

والقاضي،الحنفيئوالقاضي،المالكيّالإفتاءورئيس،الحنفيئالإفتاء

شيخالمجلسويرأسالنُطَار(،)المشايخهؤلاء:ويُسمَى،المالكيئ

المواطنفيالمالكيةعلىالتقدمالحنفيةواكتسب،الحنفيئالإسلام

يتقلَّدونالعهد،لهذاالقائمةالحسنيةالدولةامراءإنحيث،الرسمية

عنه.اللهرضيحنيفةأبيلإمامامذهب

.7202/:)تونس(مادة،الجمهوريةرئاسة،دمشق،العربيةالموسوعة)1(
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والتوحيد،،وال!يَر،والحديث،التفسير:المعهدذلكفيويُدزَس

والنحو،،الشريعةواَداب،والأصول،والفقه،والمصطلح،والقراءات

لتاريخ،وا،لمنطقوا،وضلعَروا،لأدبوا،للغةوا،لبيانوا

حة.لمساوا،لميقاتوا،لهيئةوا،سةلهندوا،لحسابوا،فيةلجغراوا

المدزسينمنلجانسنةكلمنالدراسةايامانتهاءعندوتعقد

وبعد(،النفل)امتحانوهوالسنةتلكفيقرؤوهفيماالتلاميذلاختبار

الشهادة5وهذ.(التطويع)شهادةلأخذامتحانيجريسنينسبعدراسة

نيلمنعليهايترتبماجهةمنالأزهرفيالعالِمِيةكشهادةإليهامنظور

مراىعلىارتجالاًتحرّرمقالةالامتحانلهذاوالمقزر،المناصببعض

وأالأصولفيبعدهادرسإلقاءثم،الفقهأبوابمنبابفيالمراقبين

تقعماحسبعلى؟البلاغةاو،المنطقاو،النحواو،الكلامأو،الفقه

وتوضعالعلومهذهمندروسفيهاتعئنكثيرةأوراقمنالطالبيدعليه

فيالطالبعلىتُلقىثم،ساعاتستالدرسمطالعةومدّة،ربعةفي

،السؤالحالعنهاليجيبعلومتسعةمنأسئلةتسعةالدرسيومبعديوم

،والصرفوالنحو،،الفقه:هيالأسئلةمنهاتطرحالتيوالعلوم

والتاريخ.،والجغرافية،والهندسة،والحساب،والبلاغة،والمنطق

الطبقةمنمدرّسونةطبقاتثلاثالاْعظمالجامعفيوالمدزسون

الطبقةكتبمدرّسيمعويشتركونالعاليةالمرتبةكتبيقرؤون،الأولى

الثالثةالطبقةمنوالمدزسون،المتوشطةالمرتبةكتبإقراءفيالثانية

.()1الثالثةالمرتبةدراسةعلىمقصورون

فيمرتبهكلّتدريسكتبعنواناتوانظر31؟-7ص،الزيتونةوجامعتونس)1(

محمدالإماموتوشع.(جامع،)الزيتونة:مادة،(العالميةالعربية)الموسوعة

الإسلامي،العربيالتعليم:بقريبالصبح)أليسكتابهفيعاشورابنالطاهر

=،إصلاحهوسبلالزيتونيالتعليموصففي(إصلاحيةوآراءتاريخيةدراصة



فالشيخ؟أعلىإلىمرتبةمنالمدزسبهاينتقلمناظرةوتجري

(،ام998هـ=ا)317سنةالتطويعشهادةنالعاشورابنالطاهرمحمد

فينججثمَّام(،309اهـ=)032سنةالثانيةالطبفةمناظرةفيونجج

سيأتيكماام(،509اهـ=)324سنةالأولىللطبقةالتدريسمناظرة

.()وظائفهفقرةفيمفصَلاً

)حِراءُ(حماكِفييُشرقُلَيكادُوقُلْالعظمىالزيتونةكزَمقم

العلماءُأعلامُكِوصلاحَهمعلمهمالعروبةِدنياعلىنثروا

والحُكماءُوالقُزَاءُحُفاظُادتفقّهحماكِمِنالمطهَروعلى

الفُقَهاءُخطوَهُتَقَصَّىعِلْماًالدُناملؤوا()فاضلٍأو()طاهرٍكم

وِضاءُالعقولُبنورِهموإذاحفيلةٌالضُدورُبفيضهمفإذا

الغمَّاءُعنكماتقصرقدسَيْنسلمتماالشريفأزهرِناأختَيا

و)الإسراءُ(و)الفرقانُ()يس!(أزرَيْكُمامنوتشدُتحميكُما

الوَضاءُسراجُهُعليهرِيَبٌدَجَتْإنْإنَّكِالإسلامِحُخةَيا

العصماءُالقلعةُإليهاوالوالىالالمتحميكماحَوْزَتَهُتحمينَ

صَمَاءُفصخر!هُزِزْتَوإذاسلفئةٌفعزمةٌامتُحِنْتَ)1(فإذا

ومدنين،،)2(والقيروان،وصفاقس،سوسة:فيفروعوللزيتونة

اليوسفي،:)4(الحاضرةفيفروعهإلىإضافة.)3(وبنزرت،والمهدية

الجديد.والجامع،المرداويباشاحمّودةوجامع،والحفصيّ

)1(

)2(

)3(

)4(

.الكتابهذامن)مؤلفاته(فقرةفيوصفهوانظر

رسالته.أداءمنمنعهحاولت،وفتنمِحَنمنالزيتونةعلىمزَماإلىإشارة

أباظة.عزيزالمصريللشاعروالأبيات

60150/:الزيتونةمجلة

.6594/:السابقالمصدر

العاصمة.تون!علىالتونسيينعندتُطلق:الحاضرة
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:عاشورابنعصر.

وفتن؟اضطراباتعصرعاشورابنالطاهرمحمدالشيخعصركان

فيهاوعئمَ،الخارجيةالديونوطأةتحتترزحالتونسيةالبلادكانتإذ

العثمانيةالخلافةنفوذضعفوجمع،والمكوسوالارتشاءوالفسادالعبث

الاضطرابوعتمَ،الأجنبيتوغل،هزيلةدويلاتإلىانحفتالتي

أطماعوبدأت،السلطةعلىالأمراءوتنازع،الأمنواختل،الاجتماعيئ

الشؤونفيالتدخّل:منها،للعيانظاهرةالتونسيةالبلادفيالاستعمار

ومنها:،وغيرهماليهودمنلأجانباالرعاياحمايةبدعوىللدولةالداخلية

.التصزفحُسنلضمانالأجنبئةالرقابةتحتالتونسيةالميزانيةوضع

(ام881اهـ-)892عاملتونسفرنسةاحتلاليكنلملذلك

فيلذلكذريعةفرنسةوجدتوقد،الدوليةبالسياسةللمشتغلينمفاجاة

،الكافمدينةجيشهافاحتل،الجزائريةالتونسيةالحدودعلىالمناوشات

وحُوصر،بنزرتأخرىبحريّةقوّةاحتقتكما،العاصمةنحوسيرهوتابع

معاهدةتوقيععلىوأرغمتهباردوبضاحيةالصادقمحمدالبايقصر

اجبرتثمام(،881ايار12اهـ-892الاَخرةجمادى)12باردو

)كامبون(الفرنسيالعامالمقيملصالحالفعليةسلطاتهفقدالذيالباي

اهـ=)003الكبيرالمرسىمعاهدةباسمجديدةمعاهدةتوقيععلى

تديرهافرنسةوبدأت،تونسعلىالحمايةفرضتئمَوفيهاام(،883

منهاسلبتلكنها،بهاالمالكةوالعائلةالدولةهيكلعلىوأبفت،مباشرة

فرنسيّاًعاماًومقيماًمفوّضاًوزيراًالبايلدىونضَبتْ،الخارجيةسيادتها

المقاومةحركةبذلكوبدأت،المعاهدةبنودتطبيقعلىللإشراف

بينفحدثت،الجزائرمنعساكرهدخولبدايةمنذالفرنسيللغزوالتونسية

الفرنسيالاستعمارضدالمقاومةإنبل،معاركعدةالغزووجيشالقبائل

منيفزونالصغارالجنودكانحتى،الشعبيةالمقاومةصفةاتّخذت

الشعبية.بالمقاومةويلتحفونصفوفه
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مجلساًاستشاريأفرنسةاحدثتم(6918اهـ=)314سنةوفي

(ام219اهـ=34)0سنةإلايدخلهلمالتونسيالعنصرلكن،بتونس

فرنسياًعضواً(52)جانبإلىالعامالمقيميعئنهم،عضواً(1)6منكاقفية

بالمجلسوسُمِّيَذلكبعدالمجلسهذاوُشعَوقد،دورَتَيْنعلىمنتخبين

استشارية.ظلَّتصلاحياتهلكن،(م2291هـ=ا043)سنةالكبير

تلكتتضفَنالتيالأوامرختمسوىنفوذمنللباييكنلم

بدورهم.يختارونهمكانواالذينالتونسيينالموظفينوتعيين،القرارات

وأدينيّةكانت-سواءالتونسيةالعدلئةوُضعتفقد،القضاءبخصوصأفَا

ورغم،القضائيةالمصالحمديرهوفرنسيئسامٍموطفإشرافتحت-مدنئة

علىهيمنتأنهالاإ،مباشرةًالشرعيّةالمحاكمتمسّلمالحمايةسلطاتأنَّ

التيالقوانينتنفيذفيسلطةمنللبايكانماعلىاعتماداً،المدنيةالمحاكم

.رعاياهبينتنشأكانتالتيلنزاعاتافيبالتاليوالنظر،يصدرها

حركةام(885اهـ-)203سنةالسنوسيمحمدالشيختزعَم

تمثفت،التونسيةالوطنيةالحركةبوادرأولىكانتالتي،العاصمةأعيان

علىاعتراضاتتضفَنت،البايعليإلىعريضةتقديمفيبوادرهااولى

محمدالشيخيننفيعنهانتج،الحمايةإدارةوإجراءاتقوانينمنجملة

علىالموقّعينكلّوعقاب،العاصمةخارجالورتانيواحمدالسنوسيئ

الوثقى()العروةمجفةفيواسعاًصدىالحركةهذهلقيتوقد،العريضة

منالرجلينلهذينكانلما،عبدهومحمدالأفغانيالدينجمالللشيخين

تونسعبدهمحمدالشيخزارفقد،اَنذاكالتونسيةالمثقفةبالنخبةعلاقات

42إلىم()1884الأولكانونديسمبر/6منامتدّتالأولى:مرّتين

أيلولسبتمبر9منكانتالثانيةوالزيارة،(م)1885الثانيكانونيناير/

منه.42إلى(ام9)30

لصاحبها)المنار(ومجلة(الوثقى)العروةمجلةتنشرهلماوكان

التونسيين،منتلاهاالذيوالجيلالنخبةتلكبينكبيرتأثيررضارشيد
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جمعيةوأشَسُواالاراءبهذهومثقّفيهاالزيتونةعلماءكبارمنعددٌتأثّرفقد

بوحاجب،سالموالشيخ،الخامسبيرممحمدمنهموكان،الوثفىالعروة

محمدوالشيخ،جعفرالطاهرمحمدوالشيخ،الورتانياحمدوالشيخ

الزيتونيين،منالمحافظينبمقاومةافكارهماصطدمتوقد،()1السنوسي

بالأفكاروتعريفهم،سُباتهممنالتونسيينإيفاظضرورةحيثمن

المسالك()أقومكتابهفيالتونسيالدينخيربهنادىماوهو،الحديثة

هـ=)1314سنةالخلدونيةالجمعيةتأسيسإلىدفعهمالذيالأمر

الصادقيةالمدرسةتلامذةقدماءجميعةتأسيسذلكوتلام(،6918

م(.5091هـت)1323

ونشرالوطنيالشعورتنميةفيبارزبدورالمؤشستانهاتانقامت

الوطنية،الحركاتتاسيسوتوالى،روّادهابينالإسلاميةالجامعةمبادى

هـ=1375)7/8/إعلانبموجباستفلالهاتونسنالتحتى

()2(.م0/2/35691

طُلاصبهاعنهاوحمله،الزيتونةنشرتهالذيوالعلمللفكركان

والحركات،والحكوميةالإداريةالمناصبفيوتوزّعهموعلماؤُها،

القلعةهذه،لتونسالحضاريالثقافيّالوجهتقديمفيكبيراثرٌ؟الوطنية

استقلالفيالأكبرالفضللهاوكان،والمناضلينالعلماءانجبتالتي

لِمحوِهِاستعماريّةتاريخيّةمحاولاتجنباتهاعلىوسفطتالبلاد)3(،

ودَرْسِه:

)1(

)2(

)3(

ثمة.وأسماؤهم،42ص،الغالي

:(تاريختون!،=التونسيةالجمهورية)تاريخ،العالميةالعربيةالموسوعة

.2ط7،356/

الرضاعليالمحاميالفاضلللأستاذالتاليةوالأبيات،2هص،الإماممقالات

العلاّمةشقيقالتونسيالعابدينزينالشيخالعلآمةابناللهحفظهالحسيني

حسين.الخضرمحمدالإمام
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أسالُهُالدينِمنارِعندوقفتُ

صنعواماالمجدِبُناةُالشيوخُاين

وَهَنمنالمصباحأظلمبالهما

ينهشُهُالإسلامِعلىنفسيوَيْجَيا

مشيدةًأبراجاًالشزُيهدِمَلن

أخبرُهاا!يمانِقلعةِفيوطفتُ

والأدبُ؟العلمُأينَالئورِمنبعَيا

الشُهُبُ؟الخضرُيناعاشورابنُأينَ

تنسكِبُالمحرابذُرىمنودَمعةٌ

العَطَبُالزيتونةَفيويَعبثُنابٌ

النُوَبُبهاتمضيأوالفضيلةِعلى

العربُعاشتِمالهاالبقاءَان

!!

21



وأسرتهنسبه

بنالطاهرمحمدالشيخمحمدبنالشيخبنالطاهرمحمدهو

بنالقادرعبدالصالحالعالمبنالشاذليمحمدالشيخبنمحمدالشيخ

وهو،عاشورابن(الميم)بفتجمَحمدالشيخالصالحالوليّالزاهدالعالم

(م0165هـ=0601)سنةتونسإلىالأخيرقدم،الأندلسأشرافمن

وُلد،سنةئلاثونآنذاكالعمرمنوله،الحجمنعودتهعندبهاواستقزَ

فراراًالأندلسمنوالدهخروجبعدالأقصىالمغربمنسلابمدينة

.(م8961هـ-0111)سنةوالمتوفى،والتنصيرالقهرمن

لهذهوزناًيقيملاشأنهعلىمقبلاًناسكأصالحاًعاملأعالمأكان

منإليهيُقدَمماكلرافضاً،يدهكدِّمنإلايعيشلاوكان،الفانيةالدنيا

كافة.والناسالبلاطواهلالملوكطرفمنالعطاياجزيل

وسكن،بتونسوتزوّجمعظّمأ،مبجلاًمحترمأكلّهاحياتهقضى

وإدريس،أحمد،:منهمنذكرأولاد،لهوولد،عاشورحوانتبحيّ

المنارةببابالكائنةبتربتهودُفنمترجمنا،جدّوهو،القادروعبد

ملازماًكانالذي،تلميذهالصالحالوليّالزواويعليبسيديالمعروفة

وكل.الزواويعليبسيديالزاويةعُرفتولذلك،قبلهتوفّيوالذي،له

.()1المدينةداخلالدفنتحجيرصدرأنإلىبهامدفونونعاشورابناَل

لكتابعاشورابنالطاهرمحمدبنالملكعبدالأستاذالمرحوممقذمة)1(

.22ص،عاشورابنللفاضلفكر()ومضات
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عاشور،ابنالطاهرمحمدالمترجَمجَذُالعائلةهذهفيبرزوقد

والإفتاء،،القضاءفيهامّةمناصبتقلَدوقدهـ(،ا21)0سنةالمولود

،المالبيتعلىوالنّظارة،ئةالخيرلأوقافاعلىلإشرافوا،والتدريس

وله،الأشرافنقابةتولّيهإلىإضافة،الشورىبمجلسوالعضوية

لبردةوشرحه،هشاملابنالندىقطرعلىكحاشيته؟مطبوعةمؤئَفات

جمععلىالمحلّيعلىكحاشيته؟مخطوطةومصنّفات،البوصيري

امتاز.ذلكوغير،الأشمونيّعلىسعيدابنعلىوحاشيته،الجوامع

مؤرِّخفيهقال؟بالرايالاستقلالإلىومال،وتدقيقهاالمسائلبتحرير

مضمارهمفيالفقهاءفحولمع"جرى:الضيافابيابنُالتونسئةالديار

في)1(التميميإسماعيلالعلامةمجرىذلكفيجرى،انظارهمومعارك

عنهويؤثر،بدليلمرجَّحاًإلافقهأيذكرفلا،بالفروعالأصولمشاركة

أعلمأنيمنعنيوماالفقهاء،قالهكذا:اقولأنيعجبنيلا:القول

.)2("علموهكماالدليل

الذي؟عاشورابنمحمدالمترجَموالدالنبيلةالعائلةهذهمنوبرز

إدارتها.فأحسن،الأوقافجمعيةدائرةمجلسرئاسةتوئَى

)الجدّ(عاشورابنالطاهرمحمدالشيخبينالضَلةُاستحكمتوقد

عنهانتجهـ(ا325-0412)بُوعَتُّورالعزيزمحمدالوزيرالعالِموتلميذه

وابنةمحمد،الشيخ:عاشورابنالطاهرمحمدوَلَدبينمباركزواج

الزوجانهذانانجبحيث،فاطمةبوعتُّور:العزيزمحمدالشيخ

)1(

)2(

منم(،1833اهـ=248-م1752اهـ=)165التميميإسماعيلالشيخ

بتونس.الإصلاحرؤاد

.8661/:الضيافأبيلابن،الزمانأهلإتحاف
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.عاشور)1(ابنالطاهرمحمدالشيخالعلأَمةمترجَمَناالفاضلان

)1(

!!!!

كلمة،68/عمج:(الزيتونية)المجلة،7صه،بلخوجة،3صه،بلقاسم

لأستاذاومقدمة،العاشوريةبالعائلةالتعريففيالمهيديالصالحمحمدالشيخ

)مجلةفيلهترجمةَوانظر8؟ص(،الإمام)مقالاتفيالحسينيالرضاعلي

فيمحفوظوعند؟حسينالخضرمحمدبقلم2/92،(:الإسلاميةالهداية

.(التونسيينالمؤلفين)تراجم
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وأبناؤهوزواجهونشأتهمولده

المَوْلد:

العاصمةقربالجميلة)المَرْسى(ضاحيةفيالمترجَموُلِدَ

العزيزمحمدللأئمجدهقصرفي.منهاكيلومتراَعشرينبُعْدعلى،التونسية

البحرعلىرائعاَموقعاًتحتلالاَنحتىتزالماضاحيةٌوهيبوعئور،

عاشورآلومنزل،فيهاالسفنلرسوبذلكوسُميت،المتوسطالأبيض

الإمامالشيخباسمالاَنالقصرفيهالذيالشارعوسُمِّي)1(،الانحتىفيها

.عاشورابنالطاهرمحمد

القصرهذافيالمترجَمذرئةمنوبعضٌ،المترجَممكتبةتزالوما

بالمرسى.

لنشأدة:ا

ماأؤَلفسلك،والجاهالعلمرحابفيالطاهرمحمدالشيخنشا

المقرئعلىوحفظهففرأه،السادسةستفي،الكريمالقرآنتعفمسلك

بنهجلبيتهمالمجاورحديدابيسيديبمسجدالخياريمحمدالشيخ

تونس.بمدينةالباشا

الئحوفيالاجُرومئةكمتن؟العلمئةالمتونمنمجموعةًحفظئم

وغيرها.،المالكيالففهفيعاشروابن

.35ص،الغالي(1)
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بنأحمدالشيخعلىالعربيةقواعدفيالأولىالمبادئالشيخوتلقَى

.(1)الاَجُزوميّةعلىالأزهريّخالدشرحعلىاعتماداًالكافيبدر

:وأبناؤهزوجته

نقيببنتفاطمةالشريفةالسيّدةعاشورابنالطاهرمحمدتزؤَج

لها،كريمةأسرةمحسنوعائلة،محسنمحمدالسئدبتونسالأشراف

إمامةولايةبأنناهيك؟والتوثيقوالتدريسالإمامةمحافلفيذائعصيت

عنهاتشذولم،(ام812هـ=ا)227سنةمنذفيهمتعاقبتالزيتونةجامع

اليدأصابععددهايبلغلم،نادرةمرّاتإلاالطويلالزمنهذاخلال

.)2(الواحدة

طفلاًتُوفّيوقد،المرتضى:همبنينأربعةفاطمةالسيدةلهأنجبت

اللهرحمهم،العابدينوزين،الملكوعبد،الفاضلومحمد،السابعةفي

منأسنوهما؟هانئواتم،صفية:السئدتانهماوبنتينجميعاً.

.الذكور)3(

(م0791-م091)9الفاضلمحقدالسيدبالعلماولادهمنبرزوقد

ثم،والقضاءالزيتونةبجامعالتدريستوئَىوقد.والدهقبلتُوفّيالذي

مفتياًنُصِّبَثم،الدينوأصولللشريعةالزيتونيةبالكليةعميداًعُمنر

ومن،القاهرةفيالعربيةاللغةبمجمععضواًوكان،التونسيةللجمهورية

)تراجم(،ورجاله)التفسير(،تونسفيوالفكريةالأدبية)الحركة:كتبه

العربية،الدورياتمنعددفيأبحاثاًوكَتَبَ،فكر()ومضات،(الأعلام

)2(

)3(

بعدها.وما7صه،بلخوجة؟37ص،ليلغاا

.42ص،فكر()ومضاتمفذمة

.87ص،بلخوجة؟22ص،السابقالمصدر
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العربيةاللغةومجمع،القاهرةفيالعربيةاللغةمجمعمجلَتَيمثل

إنتاجهمن،سامموطففهو،اللهرحمهالملكعبدالأستاذوأما

وغيرها،كالهدايةالتونسئةبالمجلأَتلهنُشرتعلميّةوتحقيقاتبحوث

.والدهآثارمنوالمجلاّتالصحففيتناثرماتجمععلميّةومؤئَفات

الأخيرةكانت،تونسفيمزَتينالملكعبدبالأستاذالتقيتُوقد

اطِّلاعيفيالفضللهوكان،مرضهرغماستقبلنيوقد،بأشهروفاتهقبل

واجزلاللهرحمه؟بهاوالتعريف،الأعظمالجامعشيخ5والدمكتبةعلى

مثوبته.

اللهتوفَّاهفقد؟عاشورابنالعابدينزينالسياسيئالمناضلابنُهوامَا

"90)1(
.م651سنه!ي

بهم؟التقيتُ،جامعيّونأساتذةبررةأحفادٌالطاهرمحمدوللشيخ

محمدبنالملكعبدبنالعزيزمحمدالمؤزخالدكتورالأستاذ:منهم

محمدبنالفاضلمحمدبنعِياضالحقوقيئالدكتوروالأستاذ،الطاهر)2(

التونسية.للجامعةرئاستهمنهاهاقةمناصبَتوثَىالذي،الطاهر

)1(

)2(

ءجي-

.13ص،الإماممقالات

.(التونسيةالمعارف)دائرةفيوشارك،(الزيتونة)جامعكتبهمن
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وشيوخهالعلميةنشأقه

الزيتونة:جامع:الأعظمالجامعالىانتسابه

سنةالزيتونةبجامععاشورابنالطاهرمحمدالشافيُالتحق

ماالجامعفيالمقدَّمةوالمعارفالعلوممنونهل،(م3918هـ=0131)

المالكيوالفقه،والحديث،والقراءات،القراَنعلومفقرا،استطاع

،والأدب،واللغة،والنحو،والتاريخ،والسيرة،والفرائض،واصوله

والمنطق.الكلاموعلم،والبلاغة

أستاذهبمساعدةالفرنسيةتعلَمفقد،الهائمالتكوينهذاإلىوإضافة

آثاراًجمعإذ،حَفِئاًبهجدهكانوقد،المحموديوئاسبنأحمدالخاص

زالتماواشياء،والنثرالنظموبدائعالحكمونصوصالأدبعيونفي

.(العاسورية)1المكتبةبهاتحتفظ

م)،)9918تموز/يوليو11=اهـ()317الأولربيع4وفي

تعنيالتطويعوشهادة،الأعظمالجامعمنالنطويعشهادةعلىحصل

بالجامعالدراسةزاوللمنامتحانٍبعدتُعطى،الثانويالتعليمانتهاء

هذافيشاركمنأوَّلوكان،بذلكالشيوخلهوشهدالمحددةالمذَة

عاشور،ابنالطاهرمحمدالشيخم)9918اهـ=)317سنةالامتحان

علىقادر،للحقائقمدرِكوعفل،قويذهنذوبأنَّهللخزيجشهادةٌوهي

.للإقراءالتصديتخوله،للطلبةإيصالها

للمترجَم:منحهاتئمَالتيالشَهادةونصقُ

،والإحسانالفضلكنوزومانح،العرفانرموزفاتحدئه"الحمدُ

.57،39ص،بلخوجة(1)
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.الأعيانالفضلاءوأصحابهآلهوعلىمحمدسيّدناعلىوالسلاموالصلاة

ابنالطاهرمحمدسي)1(المشاركالألمعيّالنبيهالفقيهفإنَّبعد،اما

الواقعالسنويالامتحانلمجلستقدَّمممَّنالدفتر)2(هذاصاحبعاشور

فصولواجباتمنيلزممابتقدّمهوقضى.التاريخعامالمملكةبسراية

إجراءفيالصادرالفارطينجوانا4وصفر6فيالمؤرّخالوزيريالقرار

فيالراغبين-عمرانهاللّهادام-الأعظمالزيتونةجامعتلامذةامتحان

منلدرس5إقراؤالواجباتتلكومن.التطويعرتبةعلىالحصول

لازم"والتخصيص:المصنّفقولمنوالبيانالمعانيفيالسَّعدمختصر

يكونأنالنظروأنتجِ"الجمعفيويفيد":قولهإلى"...غالباًللتقديم

العلمئة،رغبتهلتتوفرذلكفيلهفأُذِنَ،التطويعلرتبةمستحقّاًالمتفدمهذا

سبحانه.5غيرربَّلاالإعانةواللهُوليئُ،الكمالاتتحصيلفيويجتهد

هـ/ا)317جويليهاواالأنورربيع4فيالثلاثاءيومبتاريخ

ام(.998

الطيّبمحمد،الصفائحيإسماعيل،الشريفأحمد،بيرممحمد

.النيفر")3(

الشيخدروسحضورإلىعادالتطويعشهادةعلىحصولهبعد

جمععلىالمحلِّيوشرح،العقيدةفيالوسطىعليهفقرأ؟النخليمحمد

النحو،فيوالأشمونيّ،البلاغةفيوالمطوّل،الففهأصولفيالجوامع

الشيخ.بتقييدهـ(ا)318سنةذلكوكان

)1(

)2(

)3(

.المغرببلادفيتُستعمل)سيد(لكلمةاختصار:)سي(

)دفتريسفىلدرسهحضورهفيهشيخهيسجّلدفترزيتونيّطالبلكل

.(الشهادات

.()شيوخهفقرةفيتراجمهمانظر؟78ص،بلخوجة
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الأستاذدرسحسينالخضرمحمدالشيخصديقهمعحضركما

النجارمحمدالشيخالأستاذودرس،البيضاويلتفسيرالشيخابنعمر

والموطّأالبخاريلكتابيبوحاجبسالمالشيخودرس،المواقفلكتاب

بشرحيهما.

عاشور()1(:ابنالطاهرمحمدالشيخشهادات)دفترفيجاءوقد

وشيخشيخناعلى،عنهورضياللهرحمه،البخاريالإمامصحيجَ"قراتُ

بشرح..المالكيالمفتيبوحاجبسالمسيديالنحريرالعلامةمشايخنا

وقرأتُ،الزيتونةبجامعتحقيققراءة،اللهرحمهالقسطلانيئالدينشهاب

."تحقيققراءةالزرقانيئالشيخبشرحاجزاءالموطأمنعليه

شيوخه:

تونس،بلدهعلماءأعيانعنالعلمعاشورابنالطاهرمحمدتحفل

المعجمةحروفعلىمنهملدفيتحصَلبماثَبَستوهذا،الزَيْتونةوشيوخ

فيالاولىالمبادئعليهتلقى؟الكافيبدربنأحمدالشيخ-1

.)2(الأزهريّخالدشرحعلىاعتمادأ،العربيةقواعد

النحو،في)القَطْر(عليهقرا؟الدينجمالأحمدالشيخ-2

.)3(المالكيالفقهفيو)الدردير(

اهـ-342-ام828اهـ=)244بوحاجبسالمالشيخ-3

فيالطولىاليدلهشاعر،أديبولغوفي؟محقّقفقيهم(؟2491

هذاوُلِدَ؟والرياضياتوالجغرافيةالتاريخمنبطرفملئم،المعقولات

)2(

)3(

.97ص،بلخوجةعننقلاَ،4صا

.37ص،الغالي

.205/:المؤلفينتراجموانظر؟77ص،بلخوجة
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المنستير،قرىمنالتونسيالساحلعلىبنبلةقريةفيالفاضلالعالم

علماءبكبارواتصلقبادو)1(،محمودللشيخوتتلمذ،بالزيتونةوتعلَم

خيروالجنرال!،)2(الرابعبيرمالإسلامكشيخالسياسةرجال!وابرز،عصره

فيعضواًانتخب.(المسالك)أقومكتابهتحريرعلىأعانهوقد،)3(الدين

بجامعدروسهفيكان.الدينخيرمعم()1861سنةالأكبرالمجلس

(1(

)2(

)3(

شاعر،،أديبام)871-5181هـ=ا-0123288)قبادومحمدبنمحمود

بوحاجب،سالمالشيخمثل،عاشورابنشيوخشيخ،بالرياضياتعالم،فقيه

.ام868اهـ=285الإفتاءخطةثم،م0186اهـ=277سنةالقضاءتوئَى

حلّوفي،والمقابلةالجبرفي،الحسابيةالمسائلعويصفيإليهيُرجعكان

فيولهالجُمَل()بحسابالشعريالتأريخفييُجارىلاوكان.إقليدسأشكال

،الروسعلىبانتصارهالمجيدعبدالسلطانبهاهئ!،دالئةقصيدةذلك

ومعجمها،مهملهامنأبياتها،جميعمنالانتصارعامتاريخيُستخرج

فيجدولالهاجعلحتىالالافمنهاتتحضَلبحيث،واعجازهاوصدورها

.4/14:ومحفوظ؟7581/:الزركلي:انظر.استخراجهاطريقة

محمدبنالرابعبيرممحمدم(1861-5018هـ=ا-0122278)الرابعبيرم

لُقبمَنأولوهو،بالحديثعنايةله،حنفيئ،اصوليئ،فقيه،الثالثبيرم

باشاأحمدالأميرفخمحتىبهاموجودأيكنلمإذ،تونسفيالإسلامبشيخ

فيالحنفيةالفتوىرئاسةأيضأوتوئى،العثمانيةالسلطنةمحاكيأالألقابباي

المهمة)التراجمله؟لوالدهخَلَفأالأشرافونقابةم(،1832اهـ=)925

وغيرالتونسئة(الديارشعراءفيالشَنية)الجواهرلهوطُبع،(والأئمةللخطباء

.1/371:ومحفوظ؟247/:الزركلي:انظر.ذلك

سياسيئ،،مؤزخم(0918-0182هـ=ا803-)1238التونسيالدينخير

وتعفمصغيراً،تونسقدم،شركسياصله،الإسلاميالإصلاحرجالمن

العسكريةدراستهثناءأبايباشاأحمدنظرلفت.الدينيةوالعلوموالعربيةالقراَن

).الممالكأحوالمعرفةفيالمسالك)أقومله؟الوزارةقفدهثم،إليهفقزبه

الزركليعندولادتهوسنة271؟2/:ومحفوظ2/327؟:الزركلي:انظر

.م)0181هـتا)225
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سويقةبابربضمن(الله)سبحانبجامعالجُمَعِئةخطبهوفيالزيتونة

نقلمنأوَّلإنّه:وقيل،والكلياتالأصولإلىنزعالذيالمصلجالعالم

هوالمبتدعةمنأنّهعنهالسائدالرأيُكانوقتٍفيالقيمابنعندروسهفي

،متلازمانوالحياةالدينأنّالعلميّنشاطهفيوأظهر،الحرّانيوشيخه

علومعلىالإقبالإلىالدعوةفيقبادومحمودشيخهجانبإلىوكان

حاجةمقدارفيهاحلّلبمحاضرةالخلدونيّةالجمعيةافتتحفقد،الحياة

نزعةٍذاسبقمابكلوكان(،ام)698سنةالعلومتلكإلىالمسلمِالعالِمِ

الذيالعالمعبدهمحمدالشيخالأستاذفيهوجدلذلك،واضحةتجديدية

واحد.نهجٍعلىمعهيسير

تحريرفيشارككما،النبويةالسئةعلومفيقويةمثاركةلهكان

.(م191)2سنةإلى(م)1888سنةمنالحاضرةجريدة

اللفظيةالمناقشاتعنفأعرض؟جديدةآفاقاًبدروسهفتح

وابتكارالاراءبمناقشةولُوعأ،بحثهفيالفكرةمستقلّفكان،العفيمة

مقاصدإبرازإلىداعياً،والاحتجاجالنقدوبراعةالتحليلقؤهله،الأنظار

عاشورابنالطاهرمحمدالشيخقرأوقد،الدينيالتعليموإصلاحالشريعة

الشيخبشرحو)الموطأ(،القسطلانيّبشرح(البخاري)صحيجعليه

الإمامصحيحقراتُ":عاشورابنيقولذلكوفي،تحقيققراءةالزرقانيّ

العلاّمةمثايخناوشيخشيخناعلى،عنهورضياللهرحمه،البخاري

الدّينشهاببشرح...المالكيالمفتيبوحاجبسالمسيديالنحرير

منعليهوقرأتُ،الزيتونةبجامعتحقيققراءة،الئْهرحمهالقسطلانيّ

.()1"تحقيققراءةالزرقانيالشيخبشرحأجزاءالموطأ

عاشور،ابنالطاهرمحمدالشيخشهاداتدفترعننقلا97ً،ص،بلخوجة)1(

.277/:التونسيينالمؤلفينوتراجم؟54-44ص،بلقاسم:وانظر؟03ص
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منوملحوظاتهمحفوظاتهبجميعمترجمناسالمالشيخأجازوقد

وبالبخاري،عامّةمطلقةتافةإجازة،أصولأوفروعفيومنفولمعقول

الصحيج.المسندالجامعصاحبالإمامإلى5بسند

هـا)285حدودفيالمولود،)1(الشريفصالحمحمدالشيخ-4

الجزائر؟فيبجايةمنأسرتهأصلام(؟219اهـ=338-ام867-

الأعظمالزيتونةجامععلماءاحدالشريفالعربيمحمدالشيخ5جدّكان

بتونس.

وسالم،الشيجْابنعمر:امثالالعلماءمنكوكبةِعلىتخرّج

يوسف.بنومحمد،النجارومحمد،حسينبنوحسين،بوحاجب

.هـ(ا403)سنةالزيتونيةالتطويعشهادةعلىوأحرز

إلىارتقىهـ(ا031)سنةوفي،الأعظمبالجامعللتدريسانتصبط

الطبقةمنالتدريسإلىذلكبعدانتقلئم،الثانيةالطبقةمنمدزسرتبة

الأولى.

الزيتونة،بجامعالتعليمإصلاحلجنةفيهـ(ا)366سنةفيشارك

صاحبرصْارشيدمحمدوبينبينهوحدئت،فدمشقالاَستانةقصدثم

عبدهمحمدالشيخمعذلكمثلحدثكما،فيهاعنيفةمشادّةالمنار()مجلة

تيمية.ابنإلىلأخيرامَيْلبسبب(م091)3تونسإلىلثانيةازيارتهأثناء

بعلمه،واعظاًمجاهداًفكانطرابلسفيكبيرةبمهامالشيخقام

تركيةمنخرج،الأولىالعالميةالحرببنهايةالاضطرابحدوثوعند

إلىجثمانهنُقلثم،بهاتُوفّيانإلىلوزانبمدينةوأقام،سويسرةإلى

بها.ودُفِنَ،تولْس

.212ص،عاشورابنللفاضلالأعلامتراجم:انظر)1(

33



خالدالشيخ)شرحكتاب:عاشورابنالطاهرمحمدالشيخعليهقرا

في(الخلاصةعلىو)المكودي،هشاملابنو)القَطْر(الأزهرفي(،

النسفية(،العقائدعلىالسعدو)مختصر،المنطقفيو)الشفم(الئحو،

الفقه.في(التحفةعلىو)التاودي

ولعلَّ،للزمخشري)الكَشّاف(لكتاب5تفسيرثروسهاشهرومن

ومناقشته،عنهونقله،التفسيربهذاعاشورابنالشيخأسمباب(ولوعمقهذا

تفسيرهمواضعمنكثيرفياللغوفيمنهجهونهجه،الاعتزاليةلاَرائه

.(والتنوير()1)التحرير

تجويدفيعاشورابنعليهتخزَج:التميميالقادرعبدالشيخ-5

.)2(قالونروايةفيوبخاصّة،القراءاتوعلم،الكريمالقراَن

اهـ-932-م1826اهـ=)923الشيخابنعمرالشيخ-6

بفريةوُلِدَ،الشيخبابنالمعروفعليبنأحمدبنعمرهوام(:119

العارف،المتكقم،الفقيه،بنزرتعملمن)المالتين(لها:يُقال

.والمنقولالمعقولبينالجامع،بالفلسفة

مصطفىبنمحمدالشيخ:مثلالأساتذةكبارعلىالعلمتلقى

والشيخ،صالحبنالشاذليوالشيخ،الخضارمحمدوالشيخ،البارودي

عاشورابنمحمدوالشيخ،الخوجةابنمحمدوالشيخالنيفر،محمد

الزَياحي.إبراهيموالشيخ،البنامحمدوالشيخ،بحمدةالشهير

مدرّساًصارثماهـ(،)266سنةالزيتونةبجامعللتدريسجلس

.هـ(ا)283سنةالأولىالطبقةمن

)1(

)2(

.67ص،بلخوجة؟54ص،ليلغاا

.67ص،بلخوجة
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بحثقراءةوأقرأها،شتىعلومفيعاليةكتباًاللهرحمهدزَس

الاشمونيو)شرح،(التلخيصمتنعلىالمطؤل)الشَرح:منها،وتحقيق

،(الجوامعجمععلىو)المحلّي،(اللبيب)مغنيوكتاب،(الخلاصةعلى

المختصرعلىالزرقانيو)شرحالنسفيّة(،العقائدعلىالسعدو)شرح

الإيجي،للعضدو)المواقف((،البيضاويالقاضيو)تفسير(،الخليلي

حتىويب!طها،المتنعبارةيقرّر؟الدرسعبارةتقريرفيبارعاًوكان

الحاجةتمسّوما،الشرحعباراتسردفييأخذثمّ،منهاالمراديتّضج

التيالكتبلاسيّما،الموضوعفيبحثتالتيوالكتبالحواشيمنإليه

عويصةيغادرولا،جملةجملةًبالبيانويسبِعُهاالكتابشارحمنهااستمذ

كيفالطالبيتعقَمبحيثمجملها،وأوضجمغلقهافتجإلاعقدةأو

المؤلفين.أقوالمنالمعانيجواهرتلتقط

و)تفسير،للإيجي)المواقف(عاشورابنالشيخعنهاخذوقد

ء(1()م8091هـ=ا532)سنةوأجازه،(البيضاوي

فيوشروحها(الا!عالالاميةعنهأخذ:عاشورابنعمرالشيخ-7

النحو،فيهشاملابن)المغني(علىالدمامينيوتعليق،الصرف

فيو)الدزة(،الفقهفيو)الدردير(،البلاغةفيالسعد(و)مختصر

.)2(الفرائض

أبيسيديمسجدفيعليهقرا،مقرئ:الخياريمحمد-الشيخ8

5،أمرِأؤَلفيإليهتوخهقدوكان،يدَيْهعلىوحفظهالكريمالفرآنحديد

.)3(تونسبمدينةالباشابنهجلبيتهممجاورامسجدُهويقع

)1(

)2(

)3(

.24ص،ليلغاا؟97،18ص،بلخوجة؟3312/:لتونسيينالمؤلفيناتراجم

.76ص،بلخوجة

=،34-،عالعاشرةالسنة،لإسلاماجوهرفيبلخوجةعننقلاَ،37ص،الغالي
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.(1())الدرديرعليهقرا:الشاهدصالحمحمدالشيخ-9

جمععلىالمحلّي)شرحعليهقرأ:جعفرطاهرمحمدالشيخ-01

للقاضيالشفاعلىالخفاجيالشهابو)شرح،الفقهاصولفي(الجوامع

.)2(النبويةالسيرةفي(عياض

علىالطالب)كفايةعليهقرأ:الدرعيالعربيمحمدالشيخ-11

.)3(المالكيةفقهفي(الرسالة

اهـ-24)0بوعتُّورالحبيبمحمدبنالعزيزمحمدالشيخ-12

ام(.اهـ=325709

وحفط،الحبيبمحمدالشيخوالدهرعايةتحتنشأ،للأُمّجدّههو

العلومفتلقَىاهـ)،)254سنةالزيتونةبجامعالتحق،يديهعلىالفرآن

محمدالشيخ:منهم،والشيوخالأساتذةكبارمنوغيرهاوالعربيةالدينية

الشيخوابنهالزياحيئإبراهيموالشيخ،النيفرمحمدوالشيخ،الخوجةابن

وزارةتصدر.)الجدّ(عاشورابنالطاهرمحمدوالشيخ،الطئبمحمد

التونسيالدينخيراعتمدهثم،هـ(ا)283سنةللمالوزيراًعُيّنثتم،القلم

بنمصطفىبعدالكبرىالوزارةتولَىثئمهـ)،ا092)سنةاستشارةوزير

اهـ(،03)0سنةتونسعلىالحمايةنظامانتصابوبعد،إسماعيل

الله.رحمهوفاتهيومإلىالمنصبهذافيواستمزَ

الحرّ،والبحث،الواسعالنظرذوالوزيرالعالمبائهبوعَئورعُرِف

)1(

)2(

)3(

12.صام(،اهـ=789)893سنة

77.ص،بلخوجة

نفسه.السابقالمصدر

نفسه.السابقالمصدر
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ناقشها.التيالقضايافيالأسرارعنوالكشف

فيوالزهدالعلمشرفإلىتوّاقةًنفسهكانتكفهذلكمعوهو

مدّةوظيفةفيقطّفكَّرتُماائيالله"ويشهد:ذلكفييقول؟المناصب

الأقدارفاجأتنيولقد،العقليللكمالطلباًإلاقرأتُوما،للعلمقراءتي

.مخئر"لامسيَّروالإنسان،أمريإليهآلبما

إعجابنالتالإصلاحاتمنعديديدَيْهعلىتحقَّقتولقد

منها:؟الأمراءوتقديرالوزراء

.()الزيتونةلأعظمابالجامعالتعليمنظامإصلاح-

الصادقية.المدرسيةتأسيسعلىالتونسيالدينخيرمساعدة-

.لأوقافاجمعيةتأسيس-

.الأوقافجمعيةتنظيم-

الشرعية.المحاكمتنظيم-

الأكبر.للمجلسالداخليوالقانونالدولةقوانينلوائحتحرير-

كلّياتهإجراءقصدعليهوتفريعاًتأصيلاً:الأمانعهدقانونشرح-

.)1(الأمانعهدقواعدعلى

-ام832اهـ-)247النجّار:عثمانبنمحمدالشيخ-13

)مجموعمؤلّفاتهمن،الزيتونةجامعفيمدرّس:ام(698هـ=ا313

(،الظهيرةو)شمس(،الاستحقاقمسائلفيالمشتاقو)بغية(،الفتاوى

.(المقالو)تحرير،(هريرةأبيو)فقه

،19-98ص،الزيتونةوجامعتونس؟451-41صا،الأعلامتراجم:انظر)1(

.بوعتّور()ترجمةالتونسيينالمؤلفينترإجم؟24-04ص،الغالي
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النحو(،فيالخلاصةعلى)المكوديكتابعاشورابنعليهدرس

معبالاشتراك(الكلامعلمفيو)المواقف(،البلاغةفيالسعدو)مختصر

.()1(المصطلحفيو)البيقونئة،حسينالخضرمحمدالشيخ

فيبرع؟الزيتونةعلماءاشهرمن:الئخليمحمدالشيخ-14

:فقالباديسبنالحميدعبدالشيختلميذهوصفه،والنقلئةالعفلئةالعلوم

والسمو،النظرفيوالتحفيق،العلمفيبالرسوخإليهمايشاررجلان"

النخليمحمدشيخناالأستاذالعلأَمةأؤَلهما:التفكير؟فيوالاتساع

عاشور،ابنالطاهرمحمدشيخناالعلأَمة:وثانيهما،اللهرحمهالقيرواني

فيمنعنهاويناضلانالإصلاحفيعبدهمحمدالأستاذاَراءيحئذانكانا

يقراعليهما")2(.

كانإذ،عبدهمحمدللشيخالتوحيد()رسالةفيهاقزظرسالةكتب

علىالمطلعتحريرمسائلهالأهئمنقداَوحزَر،لهالإصلاحيةبالاَراءمتاثراَ

والتقبيجوالتحسين(،الأشعريعند)الكسبكمسالة؟مسائلهاأُفَات

المسايرةفيالهمامابنذكرهلمازبدةتُعَدُتعليميةرسالةوهي،العقليين

رسالته.فيالنخليتعبيرالشيخحذعلى

،(الخلاصةعلىو)المكودي،(الندى)قطرعاشورابنعليهقراوقد

و)التهذيب،(البلاغةفيالسعدو)مختصر،النحو(فيالإعرابو)مقدمة

على)الحطَّابعليهفقرأ،الفقهأصولفيبهوتخزَج(،المنطقفي

على)ميّارة:المالكيالفقهوفي،للقرافيو)التنقيح((،الورقات

.63،54ص،ليلغاا؟67،97ص،بلخوجة(1)

هـ،ا355صفر2=م3691نيسان/إبريل16،42العددالبصالْر،جريدة)2(

.1ص
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وبعد(،القيروانيزيدأبيابنرسالةعلىالطالبو)كفايةالمرشد(،

وكتاب(،العقيدةفي)الوسطى:عليهقرأالتطويعشهادةعلىحصوله

(،البلاغةفيو)المطوّل،الفقهاصولفي(الجوامعجمععلى)المحلّي

.(1النحو()فيو)الأشموني

الشيخأجازه،الإسلامشيخ:الخوجةابنمحمودالشيخ-15

.)2(بالرواية

ته:امقروء

فشملت:؟الشيوخعلىالعلمئةعاشورابنالشيخقراءاتتنؤَعت

واصوله،والفقه،وعلومهالشريفوالحديث،وعلومهالكريمالقرآن

،لضَرفوالنحووا،لمنطقاوعلم،لنبويةالسيرةوا،ئضلفراوا،لتوحيدوا

الفرنسيةتعلّمهإلىإضافةً؟العربيةبعلوميتَصلوما،والأدب،والبلاغة

خاصّ.استاذيدعلى

وهي:،الشيوخعلىبمقروءاتهثَبَتٌلديّتحقَحلوقد

وعلم،القرانتجويدفيتخرَّج:وعلومهالكريمالقرآنفي

التميميئ،القادرعبدالشيخعلى،قالونروايةفيوبخاضة،القراءات

.الخياريمحمدالشيخعلىالكريمالقراَنوحفظ

دروسوحضر،الشيخابنعمرالشيخعلى(البيضاوي)تفسيروقرأ

الشريف.صالجمحمدللشيخللزمخشري(الكشاف)تفسير

بشرحللبخاريّ(الصحيح)الجامعقرأ:الشريفالحديثوفي

على،تحقيققراءةالزرقانيّبشرحو)الموطأ(،تحقيققراءة،القسطلانيّ

)1(

)2(

.74-64ص،ليلغاا؟67،97ص،بلخوجة

.8صا،بلخوجة
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بوحاجب.سالمالشيخ

بروايةبوعتُّورالعزيزمحمدالشيخالوزيرللأمجدهواجازه

مرحلةفيايضاًالسننكتبودرسَ.ومسلمالبخارفي:الصحيحين

الزيتونية.دراسته

عثمانبنمحمدالشيخعلى()البيقونيةقرا:الحديثمصطلحوفي

.النجار

.(صحيحغرامي)شرحقرأكما

علىالنسفية(العقائدعلىالسعد)مختصرقرأ:الكلامعلموفي

علىللإيجي(الكلامعلمفيو)المواقف،الشريفصالجمحمدالشيخ

فيو)الوسطى،النجارعثمانبنمحمدوالشيخ،الشيخبنعمرالشيخ

النَخلي.محمدالشيخعلى(العفيدة

والشيخ،الدينجمالأحمدالشيخعلى)الدردير(قرا:الفقهوفي

على)التاوديوقرأالشاهد،صالجمحمدوالشيخعاشور،ابنعمر

علىالربانيالطالبو)كفاية،الشريفصالجمحمدالشيخعلى(التحفة

والشيخ،الدرعيالعربيمحمدالشيخعلى(الفيروانيزيدأبيابنرسالة

.المرشد(على)ميارةأيضاَوقرأ.النخليمحمد

ابنعمرالشيخعلى(الفرائضفي)الدرّةقرأ:الفرائضوفي

.عاشور

على(الجوامعجمععلىالمحلّي)شرحقرا:الفقهأصولوفي

ايضاًعليهقرأالذيالنخليمحمدوالشيخجعفر،طاهرمحمدالشيخ

للفرافي.(و)التنقيج،(الورقاتعلى)الحطّاب

(عياضللقاضيالشفاعلىالخفاجي)شرحقرأ:النبويةالسيرةوفي

جعفر.طاهرمحمدالشيخعلى

04



الشريف،صالحمحمدالشيخعلى)الشُفَم(قرأ:المنطقعلموفي

النخلي.محمدالشيخعلى(المنطقفيو)التهذيب

الشيخعلى)الأزهريخالدالشيخ)شرحقرأ:والصرفالنحووفي

النَدى()قَطْروقرأ،الشريفصالحمحمدوالشيخ،الكافيبدربنأحمد

بوعتُّور،العزيزمحمدوالشيخ،الدينجمالأحمدالشيخعلىهشاملابن

الشيخعلى(الندىو)قطرالنحو)،فيالخلاصةعلى)المكوديقراكما

الصرففيوشروحها(الأفعالالاميةوقرأ،الشريفصالحمحمد

وقرأ،عاشورابنعمرالشيخعلى)اللبيبمغنيعلىالدمامينيو)تعليق

النجار،عثمانبنمحمدالشيخعلىالنحو(فيالخلاصةعلى)المكودي

و)مقدمة(الندىو)قطر)المكودي(النخليمحمدالشيخعلىوقرأ

.النحو(فيو)الأشمونيالنحو(فيالإعراب

ابنعمرالشيخعلى(البلاغةفيالسعد)مختصرقرأ:البلاغةوفي

وقد،النخليمحمدوالشيخ،النجارعثمانبنمحمدوالشيخ،عاشور

فيالدروسمنعدداًوحضر.(البلاغةفي)المطؤَلأيضأالأخيرعلىقرا

)الدمنهوريوقرأ)1(.يوسفبنمحمدالعلاّمةعلىالإعجاز()دلائل

و)المفتاحللسعد(،المطوّلبشرحو)التلخيصالسمرقندية(على

.الشَئد(بشرحللسَّكَاكي

و)الحماسة)،للسيوطي(اللغةعلومفي)المزهرقرا:اللغةوفي

لأثير.الابنالسائر(و)المثل،المرزوفيبشرح

ونّاسبناحمدالخاصّأستاذهعلى:الفرنسيةاللغةودرس

.المحمودي

.2898،173/:الأريبعنوان(1)
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الحديث:روايةفياجازاته

النبويالحديثروايةعاشورابنالطاهرمحمدالشيختحفَل

:إجازاتذلكفيوله،الشريف

اهـ=)321سنةبوعئورالعزيزمحمدالشيخمنإجازة-

ام(.409

الخوجة.ابنمحمودالشيخمنإجازة-

هـ=ا)328سنةبوحاجبسالمالعلأَمةالشيوخشيخمنإجازة-

م(.1191

اهـ=)325سنةالشيخابنعمرالشيخالعالممنإجازة-

ام()1(.809

**!

.9ص،الإمامومقالات؟الزيتونةوجامعتونس(1)
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وتلامذتهتدريسه

اقرأها:التيالكتب

جامعفيعاليةٍكتببإقراءعاشورابنالطاهرمحمدالشيخقام

للجرجاني،الإعجاز(و)دلائل(البلاغة)أسرارفدزَس؟الزيتونة

لجمعالمحلّيالدّينجلالو)شرح،للتفتازانيئالمطوَل(و)الشرح

بنمالكالإمامو)موطأ(،خلدونابنو)مقدّمة(،الأصولفيالجوامع

فيالحماسةديواندزَسمنأؤَلأئهوالظاهر،(الحماسةو)ديوان،(أنس

وقد،بالجامعالعربيةالعلومبعضلإحياءسعيهفيوذلك،الزيتونةجامع

"والبيانالمعانيوعلىالنحوعلىمنهايقتصرالعصرأهلغالبكان

أدبدروسومن،الثلاثالتعليممراتبفيالصرفدروسمنفأكثر

محمدالشيخيقولكما؟بنفسه(الحماسة)ديوانتدريسفيوشرع،اللغة

)1(.حسينالخضر

بعدرمضانلياليالشريفالنبويالحديثبتدريسيقومكانكما

رحمهالفاضلمحمدالشيخابنهالدرسفيالمعيدوكان،التراويج

)2(.الله

)1(

)2(

:الدرسلوقتاحترامه

بعضأدخل،الزيتونةجامعمشيخةعاشورابنالشيختولَىلمَا

.521-421ص،الزيتونةوجامعتونس

.67ص،الغالي
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الثلاثالمراحلإلىالتعليمكتقسيم؟الزيتونيالتعليمعلىالإصلاحات

الدراسةموادوتعيين،ساعةتتجاوزلاالدرسحضةوجعل،المعلومة

لكلالدرسأوقاتبيانمع)طريقة(فصلكلفيلهاالمدزَسوالشيخ

فقد،الجزئيةالإصلاحاتهذهبمثلمتعوّدينالمدزسونيكنولى،مادة

رغبته،حسبوقتاًتستغرقالتيالدرسحصةمدةفيحزاًالمدزسكان

فياحراراًالتلاميذوكان،ساعاتثلاثدرسهيستمرّكانبعضهمإنحتى

لمالتنظيميةالإصلاحاتهذهومثل،لهميروقالذيالمدزسانتخاب

الدسائس،لهيكيدونفراحواعاشور،ابنخصوممنكثيرونيقبلها

جريدةفيمؤيّدوهعليهمويرد،)الزهراء(جريدةفيالمقالاتويسوَدون

هـ-ا132)بوشريبةمحمدالأستاذعاشورابنالشيخوسمّى،)النهضة(

وأوصاه،عامّاًقيماً-شاعرأديبوهو-(ام529هـ=ا372-ام309

نفسهعليهينبّهوأن،الدرسموعدانتهاءعلىالساعةاقترابعندينئهبأن

عليهينبّهفكان،عشرةالحاديةالساعةعند)الموطأ(فيدرساًيقراكانإذا

وقت"،"سيدي:التقليديةبعبارتهالساعةانقضاءاقترابعندفعلاً

.()1الدرسمجلسوينتهيالكتابفاتحةويفرأ.يباركالله:فيجيبه

تلامذته:

التونسيالجمهورمنغفيرجمٌّعاشورابنعنالعلمَتحمَل

فكان؟لدروسهويستمعالزيتونةيقصدكانومفَن،خاصةوالجزائري

علىوتخزَج،والاقتصاديوالصحافيوالمؤزَخوالفقيهالأديبمنهم

إلىوعلمائهاالزيتونةلأساتذةمرجعاًوكان،والكئابالوزراءكباريديه

حياته.اياماَخر

.1-325153/:التونسيينالمؤلفينتراجم(1)
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ترجممفَنتلامذتهمنبالتأليفعُرِفمَنْذكرعلىاقتصرتُوقد

ونصنَ(التونسيينالمؤلّفين)تراجمكتابهفيمحفوظمحمدالأستاذلهم

القطرمنتلامذتهبعضإلىإضافة،تلامذتهمنأنَّهمعلىترجمتهمفي

ذلك.سوىماوتركتُ،الجزائري

ب)بشيس(:المعروفمحمود،الحاجابنالصادقمحمد-1

اهـ-)893سنةوالمتوفىام(،149اهـ=)332فيبتونسالمولود

أحرز،الإسلاميةالثقافةأعلاممنالمفكّر،الأديبالكاتبام(،789

كان،التدريسوظيفةخطّةئثمَ،الزيتونةجامعمنالعالميةشهادةعلى

كتبعشرةمنأكثرله،المتنؤعةالمطالعةعلىدؤوباً،الذكاءمنشعلة

بالمطالعةمغرماًكانائهمحفوظمحمدللأستاذحكى.كتابتهعنفضلاً

يلتحقأنقبلتونسوتاريخالشريفالحديثكتبفيوبالخصوص

مرورهعندعاشورابنالطاهربالشيخيلتحقفكان،الزيتونةبجامع

عنليسألهالشرعيّالديوانأوالزيتونةجامعمنالقريبة()الطرقبالأنهج

إئهحتىذلكبعدالنبويالحديثحبّمعهواستمزَ.درجتهاوحديثمعنى

.(1)المشهورةومواقفهملهمأحوامنالكثيريرويرجالهبتراجمعارفاًصار

سنةلأشرافاببلدةلمولودا:محمدبنالصادقمحمد،الشطي-2

فقيهام(،459هـ-ا)364سنةوالمتوفىم(،4918هـ=ا)312

الزيتونةبجامعالتحق،المتونمنكثيراًوحفظ،القرآناستظهر،فرضيّ

التطويعشهادةوحاز،أعلامهعنوأخذ،ام(709هـ=ا)325سنةفي

سنةوفي،الزيتونةبجامعدرَّسذلكبعدام(،129اهـ-)331سنة

له؟الأولىالطبقةمنالتدريسمناظرةفينجحام(239هـ=)1342

للونشريسي(مالكالإمامقواعدفيالسالكإيضاحوتحرير)تهذيب

.01-1/893:التونسيينالمؤلّفينتراجم)1(



شرجفيو)الغرّة(،والتعليمالتربيةو)روج(،المعرب)المعيارصاحب

.(()1الفرالْضوالباب،(الدزةفقه

فيالمولود؟الشاعرالاْديب:شعبانبنالحسنابو،شعبانابن3-

(،م6391هـ=ا)383سنةوالمتوفى،(م7918هـ=ا31)5سنةتونس

(ام159اهـ=)333سنةالتطويعشهادةعلىتحضَلشاعر،اديب

باكراً؟الشعرفينبوغهظهر.المعلّمينترشيجبمدرسةالتعليممهنةفباشر

بالزيتونة.دراستهاستكمالقبلشعرهالصحفلهفنشرت

محمدالشيخالإمامالعلأَمةدروسيحضركانأئهنفسهعنحكى

الإسلاموشيخ،الزيتونةشيخذاكإذوهو)الموطأ(فيعاشورابنالطاهر

فيعاشورابنالشيخناقشمزةذاتوفي،(ام)339عامحواليالمالكي

فيمتثبّت،اللغةمادةفيمتمكنعاشورابنوالشيخ،لغويةلفظةمدلول

علميأسلوبفي،الأقوالبينالترجيجعلىوقدرةذوقسمومع،نقله

ابنالشيخيفحمانالمترجمأرادالمناقشةطالتولما.عرضوحُسن

ابنالشيخفأجابه،زعمهصخةعلىشعرئاًشاهداَلوقتهفاخترععاشور

نفسه:والروفيالوزنومنبديهةًعاشور

يوجدلاماالشعرمنيروون

.)2(بديهتهوسرعةالشيخذكاءشدّةمنمبهوتاًفاهففغر

فيالمولود:عاشورابنالطاهرمحمدلإماماابنالفاضلمحمد-4

اهـ-)093سنةوالمتوفىام(،909اهـ=)327فيبتونسالمرسى

أعلامومن،المعاصرتونستاريخفيالأعلامالأئفةاحدام(،079

)1(

)2(

.3891/:التونسيينالمؤلفينتراجم

.991-3891/:السابقالمصدر
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وخطيبأ،الثقافةموسوعيّاللهرحمهكان،الحديثالإسلاميالفكر

حزمفيهابالغةعنايةًوتوجيههبتربيتهوالدهاعتنى،محنكاًوسياسياً،لامعاً

هـ=ا)347سنة(الثانويةالدروس)ختمالتطويعشهادةعلىحاز،ولين

العاليالتعليممزاولةعلىأقبلالمواليةالدراسةالسنةوفيام(،289

العربيةوالاَدابللغةالعلياالتدريسسلكفيوانخرط،الزيتونةبجامع

.(م1391)سنةالجزائربجامعةالاَدابكليةإلىوانتسب،العطَّارينبسوق

مذَةوبعد(،ام)329سنةالثانيةالطبقةمنالتدريسمناظرةبنجاحاجتاز

الأولى.الطبقةمنالتدريسمناظرةبنجاحكذلكاجتاز

إلىرحلاتبعدةوقام،الخلدونيةمعهدمنبرعلىمحاضراتألقى

مديراًأصبجم(4691-491)5الفترةوفي،العربيةالدولوبعضأوروبة

،محاضراتفيهوألقى،لهاالتابعالإسلاميةالبحوثولمعهدللخلدونية

علىدلّت،متعرّجاتهاوسيرالدوليةالسياسةلفهمواسعاًالمجالبهافتح

إئهحتى،الرشيقوذوقه،الدقيقوفهمهالنيّر،وفكره،الواسعاطّلاعه

وثقافته،معارفهسعةفيأحديشاركهلاالزيتونةمدزسيبينفذّاًكان

مؤلَّفات،سبعنحوله.اخلاقهوسموّاطّلاعه،وغزارة،الحديثة

(،تونسفيوالفكريةالأدبيةو)الحركة(،ورجاله)التفسيراشهرها:

.(()1لأعلاماو)تراجم،(بتونسالأدبيةالنهضةو)اركان

ابنعلىدرس،جزائريعالم:البوديلميمحمدبنعلي-5

القرويينإلىثم،بتونسالزيتونةجامعإلىتوجَّهثئمَ،قسنطينةفيباديس

ختمإئه:قيل.الإسلاميةالعلومفيسهاداتعلىوتحضَل.بالمغرب

فيدروسهإلىإضافة،بتلمسانالأعظمبالجامعالكريمالقراَنتفسير

الوعظفيمؤتَفاتله.والتصوّفالعلمبينجمع.الشريفالحديث

.413-3013/:بقلساالمصدرا(1)
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سوساوعنالتلبيسو)رفع،(اللثام)إماطة:منها؟ذلكونحووالإرشاد

صيانةفيالديلميةو)الرسالة(،الدينإلىالبشريةو)حاجة(،إبليس

.(()1مريمابنعيسىقضئةفيالغيمو)كشف،(الإسلاميّةالعائلة

اهـ-993-ام409اهـ-)323خليفةآلالعيدمحمد-6

فيالإسلاميّةالنهضةأطوار5شعرسجَل،جزائريّشاعرام(:979

عاشورابنالطاهرمحمدالشيخ5أجاز،الزيتونةتلاميذمنوكان،الجزائر

حركةفيشارك)2(،مليلةعينفيمدزساًكانعندمااهـ()372سنة

فيشارككما،والمجلاّتالصحففيوالنشربالتعليمالفكرفيالانبعاث

العربيةاللغةمجمعفيعضواًاختير؟الجزائريينالمسلمينجمعيةتأسيس

.()3(خليفةالعيدمحمد)ديوانله،بدمشق

فقيه،كريّمأحمدالشيخالعلأَمة:تلامذتهومن

محمدالعلأمةوالشيخ)4(،الزيتونةفيالحنفية

)1(

)2(

)3(

)4(

الإسلامي،الغربدار،بيروت،اللهسعدالقاسمأبو،الثقافيالجزائرتاريخ

.26-723/:ام899

.8522/و707/:اللهسعدالقاسمابو،الثقافيالجزائرتاريخ

.93صه،لمالحاورياضأباظةنزار،لاْعلاماتمامإ

علماءأحداهـ)347ا-)243عصمانبنكريمالمدعومحمود،بناحمد

أكابرعنالعلمفتلقى،الزيتونةجامعفيالعلمبطلابالتحق،وادبائهاتون!

عالية.كتباًبهوأقرأالتدريسوتولى،عاشورابنالطاهرالشيخمنهم،علمائه

ثمهـ،ا277سنةلهارئيساًثيم،الجناياتفيالنظرمجالسلرئيسنائباَعُيق

والخطابةالإمامةذلكمعوتولىاهـ،028سنةالحنفيالإفتاءخطةتولى

ذلكبعدالإسلاممشيخةوتولىاهـ،284سنةالحسنيبالجامعوالثدريس

الفقهفيومؤئفاتتقييداتله؟سلطانلذيبالتمفقيلوثهافلم،كرامةفالبسها

الإسلامية:)الهدايةمجلةفيترجمته؟زهيربنكعبقصيدةوشرح،الحنفيئ

/1.)262

48



.()1اللهرحمهماالنيفرالشاذلي

!ل!*ء

(م91-119189هـ=ا4-013318)النَيفرالصادقمحمدبنالثاذليمحمد)1(

الزيتونة،شهادةعلىوحصل،وشرفعلمبيتفيوُلد،تونىعلماءكبإرمن

منفلُوحِقَالوطنيونشاطهبمواقفهعُرف،والخطابةالإمامةوتولى

وفي،ام959عامالأولالأمةمجلسفيعضواَانتخب.المستعمرين

وعميداً،الإسلاميالفقهومجمع،الإسلاميالعالملرابطةالتاسيسيالمجلس

كان.والأوسمةالجوائزمنعددعلىوحصل،الدينواصولالزيتونيةللكلية

وانفقللرؤاد،مكتبتهوفتح،لتونىالزائرينمنالعلماهلمقصداللهرحمه

ذإ؟والمطبوعاتللمخطوطاتوشراءَالباحثينلقإعةتجهيزاًيملكماعليها

بإجازتيتففحلوقد.مطبوععنوانالفعشروخمسةمخطوطالفنحوضضت

اْشهرها،الكتبمنالثلاثيننحووحققألَف.الشريفالحديثمنبمروياته

فيمسلملصحيحشرحأولوهو،المالكيللمازري(مسلمبفوائد)المُعْلِم

ودراساتو)بحوث،367ص،(الأعلام)إتمامفيترجمثهانظر.ثلاثةاجزاء

الإسلامي.الغربدارطبع،النيفر(الشاذليمحمدالشيخإلىإةمهد



وظائفه

وَضْعآثرتُوقد؟بارزةوإداريةعلميةمناصبَعاشورابنُتوئَى

الزيتوني()التعليمالتطويعشهادةعلىحصولهمنلذلكتاريخيئترتيب

عاشورابنإلىأُسْنِدَتالتيبالوظائفحَوْليئثَبَتٌوهذا،وفاتهوحتى

الله:رحمه

:(م9918هـ=ا)317

شهادةنيلهبعد)الزيتونة()1(الأعظمبالجامعبالتدريسبدؤه

نفسها.السنةفيالتطويع

ام(:اهـ=32309)0

رسميّةبصفةالتعليممهامليتوئىالثانيةالطبقةمناظرةفينجج

(ام29ه)تالنخليمحمدالشيخعنعوضأوذلك،الأعظمبالجامع

.الشاهد)2(الصادقبوفاةالأولىالطبقةإلىارتقىالذي

ام(:409اهـ=)321

هـا135)سنةحتىبهاوبقي،الصادقيّةبالمدرسةللتدريسانتدب

.للقضاء)3(مباشرتهفترةخلا،(م3291-

ام(:509اهـ-)323

الخلدونيّة.الجمعيّةإدارةبمجلسعضواًعُيِّن

)1(

)2(

)3(

.56ص،الغالي

.56ص،الغالي؟83ص،بلخوجة

.83ص،بلخوجة
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للمكتبةفهرسبوضعالمكلَفةاللجنةفيشاركنفسهاالسنةوفي

.()1والمخطوطاتبالكتبلعنايتهنظراًوذلك؟عضواًبوصفهالصادقية

:(م5091هـ=4132)

وكان،الزيتونةبجامعالأولىللطبقةالتدريسمناظرةفيشارك

خطَةوكانت،الخياربيعوموضوعه،الففهفيالمناظرةتلكفيدرسه

اهـ=932)تحسنينبنحسينالشيخعنعوضاًالتدريس)وظيفة(

ام(.609

سنةحتىالصادقيّةبالمدرسةمدرِّساًنفسهاالسنةفيوعُئن

.)2(الخلدونيةالجمعيةإدارةهيئةفيعضواًعُيّنَكما،(م3291)

:(م7091هـ=132)5

.)3(الزيتونةبجامعالعلميّةالنظارةلدىللحكومةأؤَلنائباًعُيِّن

ام(:اهـ=809)326

حالةعنتقريراًوكتب،التعليمبرامجتنقيحلجنةفيعضواًسُمِّي

وسوسةالقيروانمدنفيإسلاميابتدائيتعليمإيجادواقترح،التعليم

.)4(وقفصةوتوزروصفاقس

:(م9091هـ-132)6

)1(

)2(

)3(

)4(

.58ص،بلخوجة

56؟ص،الغالي84؟ص،بلخوجة34،03/:التونسيينالمؤلفينتراجم

.01ص،الإماممقالات

سنةحوادثفي()النظارةتعريفوانظر؟58ص،الغالي؟8هص،بلخوجة

بعد.فيماام139اهـ=332

.58ص،بلخوجة؟3503/:محفوظ
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المدرسةإدارةوبمجلس،المدارسبمجلس!عضواًسُفي

.()1الصادقئة

:(م0191هـ=)1327

-مارسالأنور/ربيعمنابتداءًالصادقيةالمكتبةفهرسةلجنةتراس

.اَذار)2(

:(م0191هـ=321)8

.)3(الزيتونةبجامعالثانيالتعليمإصلاجبمجلسعضواًسُفي

:(م1191هـ-)1328

اختيرنفسهاالسنةوفى)4(.الأعلىالأوقافبمجلسعضواًعُئن

.()ْالعقاريالمختلطبالمجلسحاكماً

:(م1391هـ-1331)

سنةحتىَوذلك،الشرعىبالمجلسللجماعةمالكئاًقاضياًعُئن

العلميّةالنظارةهيئةفىدخلذلكوبموجبم()6(.2391هـ-)1341

.)7(الزيتونةجامعلشؤونالمديرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.85ص،ليلغاا؟58:بلخوجة

.58ص،بلخوجة

نفسه.السابقالمرجع

نفسه.السابقالمرجع

.86ص،السابقالمرجع

.62ص،بلخوجة؟3503/:محفوظ

وهي،الزيتونةبجامعالتعليمعلىتشرفالتيالهيئةهي(:العلمية)النطاره

والحنفي.المالكيوالقاضيين،والحنفيالمالكيالإسلامشيخيمنتتألف

.3ص،(بقريبالصبح)اْليسوالدهلكتابعاشورابنالملكعبدتفديممن



م(:=2391هـ134)1

باشالشيخعننائباًسُمِّيإذاَذار،-مارسرجب/فيمفتياًعُئن

.()1والشرعيةالعلميةوظائفهمباشرةإليهوفُوض،مفتي

:(م4291هـ=2134)

المفتين،رئيس:اي،مفتيباشبمنصبمكلَفاًثانياًمفتياًعُئن

.)2(الحسينيةالدولةأحدثتهتفخيميلقبوهو

:(م4291هـ-)1343

كماعُيّنأنسبقوقد؟الثالثالإصلاحمجلسفيعضواًعُينر

هـ-)1328سنةالزيتونةبجامعالثانيالتعليمإصلاحمجلسفياسلفنا

م()3(.0191

م(:2791هـ-)1346

.)4(الشورىاهلكبيرمنصبإلىارتقى

:(م0391هـ=)1348

الشرعيةوظيفتهوبحكم،الرابعالإصلاحمجلسفيعضواًعُيِّن

.()ْالعلمئةالنظارةفيعضواًعُئنالشورىأهلكبيرأوقاضياً

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.26ص،ليلغاا؟68ص،بلخوجة

إسنادتئمَائه:3503/:محفوظوعند؟62ص،الغالي86؟ص،بلخوجة

.م(2791هـ-ا34)5سنةإليهمفتيباشخطَة

.85ص،ليلغاا؟58ص،بلخوجة

.26ص،ليلغاا؟68ص،بلخوجة

.58ص،بلخوجة
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ام(:329هـ=ا)351

72/محرم23فيوذلك؟المالكيالإسلامشيخمنصبتسثم

.(1اْيار)-مايو

عامحتىأيلول-سبتمبرفيوفروعهالأعظمللجامعشيخاَوعُئن

السنةعنتزيدلامدةالجامعمشيخةراسعلىوبقيام(،)339

ابنالفاضلالشيخوعَدَّ،بالأحداثمليئةفترةكانتولكنّها،والنصف

)2(،الإصلاحيةوالحركةالطلابيةللحركةانتصاراًالتعيينذلكعاشور

51أبدوماومنافسيهخصومهدسائسبسببالمنصبهذاعنفُصلوقد

الإصلاحي.لبرنامجهصريحةمعارضةمنالزيتونةشيوخمنالمحافظون

إليهجرمهاونسبوااصلاَ،تُحزَرلمالتيالتجنيسفتوىبهفألصقوا

.فيه)3(والخاصةالعامةلتبغيض

وقفتالتيوالصعوباتالعراقيلبسبباستقالأئهالبعضويذكر

،بيرممحمد:الشيوخمنبهااصطدمالتيالمعارضةمنخاضةوجههفي

التعليمإصلاحعلىعزمهعندالشريفوصالحجعفر،والطاهر

.)4(الزيتوني

:(م4491هـ-ا436)

فيهاوبقي،وفروعهالأعظمللجامعشيخاَمهامهمباشرةإلىعاد

.-نيسانأبريلشهر(()ْام519هـ=ا)372حتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.26ص،ليلغاا؟68ص،بلخوجة

.95ص،ليلغاا؟68ص،بلخوجة

.95ص،ليلغاا

.58ص،السابقالمرجع

)المجلةنظروا؟95ص،ليلغاا؟86ض،بلخوجة؟3503/:محفوظ



ام(:اهـ=569)376

هذافيوبقيالبلاد،استقلالإثرالزيتونيةللجامعةعميداًعُين

.م(0691هـ=ا038)سنةحتىالمنصب

بدمشق:العربيةاللغةمجمعفيعضوئته

المجمعفيمراسلاًعضواًعاشورابنالطاهرمحمدالشيخانتُخب

سنةوذلك(بدمشقالعربيةاللغةلمجمعالقديم)الاسمالعربيالعلمي

مننوعانفيهدمشقمجمعأنَّذلك؟مراسلِعضوِبصفةام()559

عضواً،المجلسينتخبهمَنوهو؟عاملعضوعضويةفهناك:العضويّة

ينتخبهمَنوهو؟مراسلعضووهناك،دمشقبمدينةإقامتهمحلّويكون

الجنسيةيحمللاأودمشقمدينةخارجإقامتهمحلويكون،المجمع

السورية.العربية

العربيةاللغةمجمع)رئيسالفحامشاكرالدكتورالأستاذاذِنَوقد

بغرضوذلك،المجمعفيعاشورابنالشيخملفبمراجعةلي(بدمشق

؟ازَوععلىوالباحثونالقرَّاءليكونالملفهذايتضمّنهاالتيالوثائقنشر

:والامتنانالشكرفله

لأولى:االوثيقة

جعفرالاميرمنالمؤئفةالمراسلينالأعضاءلجنةعقدت

عدّةالدهانساميوالدكتورصليبا،جميلوالدكتور،الحسيني

العلماءترشجأنفرأتالعربيالعلميالمجمعرئيسبرئاسةاجتماعات

وهم:أسماؤهمالاَتية

كلمةوفيه،الزيتونةبجامعخاصممتازعددوهو3.و2ج،6مج(الزيتونية

الاعظمالجامعسيوخمنعددوكلمات،الطلبةتخزجاحتفالبمنالصبةالمترجَم

ومديحهم.وقصائدهم
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:3."!4!*اول!(يدلسوا)ينغريدد-

من(والثالث)الثانىجزأينونشر،التاريخيةبالدراساتتخضَص

.(م5391وم491)9سنةللصفديبالوفياتالوافي

:.+3!*!كالاللا.يد(السو)نيبرغ-

فيوخلفه؟والتدريسالاستشراقفيسيترستينللأستاذزميل

فيتخصَّص.العربيةلمخطوطاتناكبيرةمكتبةوبها)اوبسالا(جامعة

فضيلةكتابونشر،الشرفيالعالملمجلةالتحريروتراس،التصوف

عقلة،الدوائرإنشاء:عربيابنمؤثَفاتوحقق،للخياطالمعتزلة

معام()919سنةبهولندةونشرها،الإلهيةالتدبيرابالمستوفز،

فيوالمعتزلةالتصوفعنالمقالاتمنكثيراَوكتب،بالألمانيةترجمتها

.والخياطالمعتزلةعنمقالةواشهرها،الإسلاميةالمعارفدائرة

الهند:-فيضيأصغرعلي-اَصف

فيهونال،كمبريدجفيالقانوندرس،(م)9918أبريل01فيوُلد

ودزَس،بومبايفيالحقوقلكلئةعميداَوعُئن،الأؤلالشرفمرتبة

مصرفيلبلادهسفيراَ(ام)949سنةوعُئنوئقافتها،الإسلاميةالشريعة

.(م1591)سنةحتىمنصبهفيوظلَ،والأردنوسوريةولبنان

الثقافة،المحمّديللقانونالمدخل:بالإنكليزيةمنها،كثيرةتاَليفه

بنالنعمانللقاضي(الإسلام)دعائمكتاب:بالعربيةونشر.الإسلامية

.وتعليقاتمقدّمةمعمحمد

والاْردية،،والفارسية،العربية:عدةلغاتيجيدوهو

وهذه.لألمانيةوا،لإنكليزيةوا،والفرنسية،والمارانية،اتيةوالكوجر

بالإنكليزية:كتبهعناوينبعض

-اولص!11'ز"3*س!ص!ص!.4

2-"+ص!زاز،،،34)"،صا51ا*ا13.

3-ه،لماصازص!ول103الاا"لما444!+ولولصا"4.
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الاْمريكية:المتحدةالولايات-دودجبابارالسيد-

سنةبرنستونجامعةفيودرسم(،)1888سنةشباط5فيوُلد

عدَةفيوتقلَبام(،)139اللاهوتيّةبالدراساتواخذام(،)909

استاذاًعُثن.يالجامعةومنبرنستونجامعةمنالدكتوراهفنال؟جامعات

أصبجحيثام(239-)1391سنةمنبيروتفيالأمريكيةللجامعة

استاذاًثئمَ،م(5591-491)9كولومبيابجامعةزائرأاستاذأثئم،عميدها

.(م5591-1591)برنستونجامعةفيمحاضرأ

البلادمنرفيعةأوسمةوالعربالشرقسبيلفيجهودهعلىنال

سنةأميةوشاحومنها،وإيرانومصروسوريةلبنانمنوالعربيةالشرقية

النديم.لابنالفهرستترجم.(ام)489

الإسبانية:مراكش-كنوناللهعبدالسيد-

:(المغربرجالمشاهير)عنوالرسائلالكتبمنعددأنشر

السلالجي.عثمان-ا

.غازيبنا-2

.الونانابن-3

المكناسي.عبدوسابن-4

شديد.بنبكرأبو-5

رشيد.ابن-6

الجزولي.موسىابو-7

النقد.فيبمقالاتالعربيالعلميالمجمعمجلةفيوشارك

مراكش:-الفاسيئعلاَّلالسيد-

معالأؤَلالجزءمنهونشر،الكبيرخلدونابنتاريخطبعفيشارك
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الاستقلاليةالحركاتتاريخفيالَف،أرسلانشكيبالأميرالفقيد

اللغةفيضلع،والفكرالأدبفي(الذاتي)النفدهوكتاباًنشر،بمراكش

لإسلامي.اوالففهالشريعةعلىواقف،القرويينجامعةمنالعربية

تونس:-عاشورابنالطاهرمحمدالشيخ-

فيبردبنبشارديوانحقق،تونسفيوفروعهالزيتونةجامعشيخ

نافعةومقدّمة،مفيدةتعليقاتوعليهماالقاهرةفينشرهما،اثنينجزاين

بدمشقالعربيالعلميالمجمعمجلةفيشاركوقدالشاعر،حياةفي

.(تقامابيحماسةشرحفي)المرزوقيقيمةبمقالات

الثانية:الوثيقة

.(112):الرقم

.المحترمعاشورابنالطاهرمحمدالشيخالأستاذحضرة

51فيالمنعقدةجلستهفيبدمشقالعربيالعلميالمجمعراى

منبهاتّصفتملمامراسلاًعضواًينتخبكمان(ام)559سنةالأولكانون

فيالمشكورةولمساعيكم،العربيةالثقافةفيالدقيقوالبحثالجئمالعلم

قبلانتخابهيريدمَنرأييستطلعأنذلكفيالمجمعوطريقة.سبيلها

المعاملة.إنجاز

لاستكمالذلكعلىموافقتكمعنب!علاميتتفضّلواانفالمرجو

أرجوالمناسبةوبهذه.بهاجمهوريمرسومواستصدار،انتخابكممعاملة

.لاحترامواالتحيةفائقتتقبّلواان

.(ام)559سنةالأولكانونا7فيدمشق

العربيّالعلميئالمجمعرئيس
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الثالثة:الوثيقة

وصحبه.الهوعلىمحمدسيّدناعلىوالسلاموالصلاة،دئهالحمد

عليّورد!العربيّالعلميالمجمعرئيسمردمخليلالأستاذحضرة

قرّربدمشقالعربيالعلميالمجمعبانَفيهتعلمونني21()1رقمكتابكم

عضواانتخابيام()559سنةالأؤلكانون15فيالمنعقدةجلستهفي

إلخ....للمجمعمراسلاً

وبينكم.بينيللصلةالعروةهذهشدعلىالمجمعهيئةأشكروأنا

.لانتخاباهذاعلىوأوافق

مودّتي.ولْيقعنوالإعرابتحئتيفائقوتقبّلوا

هـ=ا)375سنةالثانيكانون3وفيالأولىجمادىا9فيتحريراً

.م(5691

عاشورابنالطاهرمحمد

الرابعة:الوثيقة

المعارفوزارةإلى

51بتاريخالمنعقدةجلستهفيالعربيالعلميالمجمعانتخب

)تونس(عاشورابنالطاهرمحمدالأستاذام()559سنةالأولكانون

لاداباوخدمةلاطلاعابسعةالمعروفينالأساتذةمنوهو،مراسلاَعضوأ

الجوابفورد،الشأنهذافيرأيهالعلميالمجمعاستطلعوقد،العربية

وتستصدروا،ذلكعلىبالموافقةتتفضّلواأنفالمرجو،والرغبةبالموافقة

.الكتابهذادرجالمرسلتعيينهمرسوم

ام31/1569/فيدمشق

العربيالعلميالمجمعرئيس
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وبعد،اعلاهالمذكورالمرسوممشروعالمعارفوزارةأحالتئئمَ

طريقعنوارداًالمرسومالعربيالعلميالمجمعإلىأرسلتصدوره

تاريخ2(226:الحاشية)رقمالمعارفوزارةفيالخاصالمكتبرئاسة

:المرسومونمنَ،(م591)6شباط

الخامسةالوثيقة

(443)ملمرسوا

السوريةالجمهوريةرئيسإن

تاريخ)09(رقمالتشريعيالمرسوممنالرابعةالمادةعلىبناءً

.م036/4791/

.م1/11/8491تاريخ(0235)رقمالمرسومعلىوبناءَ

كانون51فيالعربيالعلميالمجمععقدهاالتيالجلسةعلىوبناءَ

.م5591سنةالأول

.المعارفوزيراقتراحعلىوبناءً

يلي:مايرسم

مراسلاًعضواً()تونسعاشورابنالطاهرمحمدالأستاذيُعَئن-1

بدمشق.العربيالعلميالمجمعفي

أحكامه.لتنفيذيلزممنويُبفَغالمرسومهذايُنشر-2

.م03/15691/فيدمشق

الجمهوريةرئيسعنصدرالوزراءمجلسرئيسالمعارفوزير

القوتليشكريالغزيسعيدالكزبريمأمون

06



السادسة:الوثيقة

وحدهدئهالحمدبتونسالزيتونيةالجامعة-التونسيةالمملكة

مردمخليلالأستاذحضرة

بدمشقالعربيالعلميالمجمعرئيس

إليكموتجَهت)92(،رقمكتابكمعليهالمحتويلطلبكمإجابةَ

التيتاليفيبعضنسخمنبهظفرتماعلىمشتملينطردَيْنالبريدبضمان

مجلةفيلينشربمقالوسأوافيكم.صورتيضمنهافيووخهتطبعت

الجامعةبشؤونالشواغلبوفرةذلكتأخّرفيالمعذرةملتمساَ،المجمع

بإعلاميوتفضّلوابرامجها،واتساعتطورهاسنةفيوهي،الزيتونية

مودتي.ووثيقتحيعيأطيبوإليكم.ذلكبوصول

اهـ=)376سنةجوان25وفيالقعدةذي27فيتحريراَ

ام(.579

المراسلالعربيالعلميالمجمععضو

بتونسالزيتونيةالجامعةوعميد

عاشورابنالطاهرمحمد

السابعة:الوثيقة

(4)9:رقم

المحترمعاشورابنالطاهرمحمدالسيدالأستاذحضرة

عضواًانتخابكممرسومعنبنسخةالرسالةهذهمعإليكمنبعث

بنسختينإليناتبعثواانراجين؟بدمشقالعربيالعلميالمجمعفيمراسلاَ

ومقالة،الشمسيةوصورتكم،حياتكمترجمةمعمؤلّفاتكممنكلمن
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العربي.العلميالمجمعمجفةفيننشرها

والاحترامالتحئةفائقبقبولوتفضلوا

م5691سنةالثانيكانون5فيدمشق

العربيالعلميالمجمعرئيس

الثامنة:الوثيقة

.(ص)238/رقم

العربيةاللغةمجمععضوعاشورابنالطاهرمحمدالأستاذحضرة

.المحترمبدمشق

العربيةاللغةمجمعلدىالخاصةإضبارتكمفإنَوبعد،طيبةتحية

إلىاشرناأنسبقوقد،المفصلةالشخصيةترجمتكممنخاليةتزالما

يُجبْولمبعضهمفأجاب،الأعضاءالزملاءإلىوُجًهسابقكتابفيذلك

الاَخر.بعضهم

المعلوماتكلمتضفنةًالمفضَلةبترجمتكمموافاتنافيرجى

متوسطتيشمسيتينصورتينمعإضبارتكمإلىلتُضمّبكمالخاصة

.القياس

.لاحترامابقبولوتففملوا

م13/67191/فيدمشق
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:القاهرةفيالعربيةاللغةمجمعفيعضويته

(القاهرةفيالعربيةاللغة)مجمعأصدرهاالتيالكتبفيأجدلم

،(فيه)1عضواكانعاشورابنالطاهرمحمدالشيخَأنَّتُثْبِتُوثيقةقراراًاو

تونس؟فيعاملاًعضواًكانعاشورابنالفاضلمحمدالعلأَمةابنهإنبل

بالمراسلة،ودراساتهبحوثهفيمشاركاًكانمحمداًالطاهرالشيخلكنَ

لمالمراسلينالاعضاءقائمةإنإذ؟المراسلينأعضائهمنالشيخيكنولم

محمدوالأستاذكرومحمدالقاسمأباالاستاذإلاتونسمنأحداًتتضفَن

بموجبعاملاًعضوأكانفقدالفاضلمحمدالعلاّمةولدُهوافَا،المزالي

الدكتوروفاتهبعدمحلَهحلَّثمَّام(،)619عامصدرجمهوريقرارٍ

5)3(مترجموأشاروقد.()2(م7191)سنةوذلك،بلخوجةالحبيبمحمد

يجبأمرٌوهوام(؟)059سنةالقاهرةمجمعفيعضواًقُبِلَائهإلى

مجمعإلىقذَمهاالتيوالمقالاتالأبحاثإلىأشرتُوقد.عندهالتوقف

.الكتابمنالثانيالقسمفيالقاهرةفيالعربيةاللغة

عاشور-ابنالفاضلأي-"كان:اللهرحمهمدكورإبراهيمقالوقد

الخضروهما،إليهالناسأحمتكان،فيهعاملينعضوينباشتراكيعتزّ

في،بقاء5اللّهأطال5والدواشتراك،الوهَّابعبدحسنيوحسن،حسين

)1(

)2(

)3(

:القاهرةمجمعمطبوعاتمنقولأمالتوثيقليهاإرجعتُالتيالكتب

.الترزيإبراهيم:تأليف،عامأخمسينفيالمجمعيالتراث-1

عاماَخمسينفي-المجمعيون2

.مدكورإبراهيم:تأليف،الخالدينمع-3

لهم.والترجمةالمجمعأعضاءأسماءبذكرالكتبهذهاعتنتوقد

.12،42ص،المجمعيالتراث

وبلخوجة.؟3803/:محفوظ:مثل
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(")1بالمراسلةاعمالهوبحوثه

.153ص،الخالدينمع(1)



نهقرااْ

جامعفيالمبزَزينمناْعلامعلماءالطاهرمحمدالإمامعايش

لدفيَتحضَلماأذكر،واخويةعلمئةٌصلاتٌبهمتربطهوكانت،الزيتونة

المؤلفين)تراجم:محفوظمحمدالأستاذكتاباستقراءمنمنهم

وهم:،(الزيتونيةو)المجلة،(()1التونسيين

ام(:079اهـ=938)تجعيطيوسفبنالعزيزمحمد-ا

.)2(مطبوعةمؤتَفاتله،الزيتونةجامعشيخ،تونسمفتي،كبيرعلأَمة

المالقي.صالج-2

فيزميلهام(:589اهـ=377)تحُسينالخضرمحمد-3

.)3(مطبوعةكثيرةمؤئَفاتله،الأزهرالجامعوشيخ،الدراسة

يوسُف.بنمحمد-4

جامعاعلاممنام(:249اهـ=342)تالنخليمحمد-5

بالرسوخإليهمايُشارعاشورابنالطاهرمحمدوالشيخهوكان؟الزيتونة

محمدالشيخآراءإلىالميلمعالبيانوجودة،الازوعوسعةالعلمفي

)4(.عبده

)1(

)2(

)3(

)4(

.5712/؟3691،4/922/:أعلاهالمذكوركتابهمواضعمنوذلك

.237/:محفوظ

.2621/:محفوظ

5620/:محفوظ
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محذث،ام(:389اهـ=356)تالنيْفرالصادقمحمد-6

.()1خطيب،سياسيئ،مشارك،فقيه

.الهواريصالج-7

،قاض:ام(039هـ-ا348)تالتوزَريّالمكيبنعثمان-8

.)2(الزيتونةجامعفيمدزس

.()3(م8091هـ=ا326)تالشنوفيئعلي-9

.السطيفيئ)4(فطوشبن-سعيد01

محقق،كبيرفقيهام(:539اهـ-373)تالنجار-بلحسن11

.()ْالحديثالعصرفيتونساعلاممن

السلامي.محمد-21

السيالة.-الطيب13

مشارك،فقيه،(م4791هـ=ا493)تالنيفرالبشيرمحمد-41

القضاء،باشر؟زيتونيوأستاذ،بالمخطوطاتعارف،العلومفي

.)6(الزيتونةفيوالخطابة،والإمامة

الجديد.محمد-61

التونسي.السلام-عبد17

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

5/97.محفوظ:

5/26.محفوظ:

.1791/:محفوظ

محفوظ:3/212.

محفوظ:5/15.

.567/:محفوظ
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الخوجة.ابن-عثمان18

الواحد.عبدوابنهالعياريأحمد-91

يحيى.بن-حمودة02

السبيعي.-الطئب12

الكسرواني.صالج-22

النيفر.-حميدة23

القاضي.بنالصادق-42

الزيتونيّة،المجلّةصاحب:القاضيبنالشاذليمحمد-25

باشا.حمودةبجامعالثانيوالخطيب،الأعظمبالجامعوالمدزس

الزيتونةبجامعمدرّساًكانمحمود:بنالمختارمحمد-26

والمفتي،المختلطبالمجلسوالحاكم،الصادقئةوالمدرسة،الأعظم

.م(0491هـ=ا)935سنةفيالتونسيةبالديارالحنفي

الزيتونية.المجلّةمدير:القصّارالطاهر-27

عاشور:وابنحسينالخضرمحمد

الذيحسينالخضرمحمدالإمامالشيخإليهأقرانهاعزمنكان

بدأتصداقةبينهماانعقدتإذ؟فكرئاًوتوخهاً،دراسةًالزيتونةفيزامله

فيوتحملوالفكر،العلميحوطهاكانام(،998اهـ-)317سنة

منكثيرحياتهمامحطّاتفيوكان،الصدقولهجَةالصفاءروحطياتها

الزيتوني،الجامعمشيخةتولَّىعاشورابنالطاهرمحمدفالشيخ؟التشابه

مَنأوَّلوهو،الأزهرالجامعمشيخةحسينالخضرمحمدالشيخوتوئَى

منكاناأثهمابينهماالتشابهمظاهرومن،مصرغيرمنالممْصبهذايتوثَى
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نادراًذلكوكان،الشرعيةبالعلومعنايتهماإلىإضافةبالأدبالمعتنين

كتابهفيالرازقعبدعليالشيخعلىالردالائنانتولَىكما،اقرانهمابين

والنظامالإصلاحاعتمادإلىكلاهمادعاكما،(الحكموأصول)الإسلام

وكتب(،الإصلاحرسائل)منحسينالخضرمحمدفكتب،الاجتماعي

.(الإسلامفيالاجتماعيالنظام)اصولعاشورابن

لفاائه:منها.ومراسلاتبقصائدالرجلانج!دهاالعلاقةوهذه

سنةالزيتونةجامعفيالتدريسعاشورابنالطاهرمحمدالشيختولى

بيتأعشرستّةمنبقصيدهحسينالخضرمحمدالشيخهثأههـ()1323

منها)1(:

مَرمىلَهُوُكلشَتىالوَرَىمَسَاعي

الأسمىالأمدُلهعاشورابنومسعى

نشئِهأؤَلَالاَدابَآنَسَفتىً

جِسْمالهاوَكَانَروحاًلهُفكانَت

عوائدإلاالإنسانِادبُوما

رَسْماإحساسهلَوْحفيلهُتَخُط

لأنْتوْطِئَةالتَدريسِخُطَةوَذِي

يُحْمَىبهِالحقوقِوَقِسْطاسُنَرَاهُ

الحِجاإوليعندَالعينِكَرَايرَجاء

لاثُفَابالفاءِكالمَعْطوفِيُوافِيْهِ

نُطْقِهِسِلْكِفيالألفاظِحُلىبَلَوْنا

جَشْماعَقْدِهَافيالذَوْقِصَافِييُلْفِفَلَمْ

حسين.الخضرمحمدللشيخشعرديوانوهو،622ص،الحياةخواطر(1)
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الباخرةحسينالخضرمحمدبالشيخمزَتهـ(؟)0133سنةوفي

شاطئمنبالقربتونسإلىالاستانةمنرجوعهاثناءيركبهاكانالتي

فقالط:؟الطاهر)1(محمدالشيخصديقهيقيمكانحيث،المرسى

تَلْتَطِمُوالاموَاجُوَادِيْكَتُجَاهَسَفِيْنَتُنَامَزَتْإذْيُحَئيْكَقَلبي

يَنْتَظِمُالزُوحِبأقْصَىوِدٍّسِلْكِفيبِهَاالشَدِيْدُالشَوقُتَحِئةًاَبرقَ

سنةتونسمندمشقإلىحسينالخضرمحمدالشيخهجرةوبعد

قاضيوهوعاشور،ابنالطاهرمحمدالشيخصديقهبعثاهـ()331

:)2(التاليةبالأبياتمصدرةرسالةبتونسالقضاة

قصيدُالحنانِفيعَنْهايُغنِفلمْتصيدُلقاكَفيونفسيبعدت

وقودُالضلوعِأحشاءِبَينَلهاغصَةًالجوانحبينماوخلفت

سيزيدُضعفهااللياليومُزضئيلةًمنكالفُربِامانيوأضْحَتْ

وبرودُلناأنسٌبهايموجُليلةٍصبجَودَعتناإذاتذكرُ

يعودُسوفَالبينِهذابعدوهلانسنالتوديعِرمزاًذاكانَوهل

نضيدُوهوبالدزَأصابعُهتلاعبَتْكيفَالدهرهذاترَالم

بعيدُوهومراكلناتجالَىمحافظاًشخصاًللودّذكرواإذا

فريدُبأنْكَإيقاناًذكرتُكَوالتُمّىوالفكرِللعلمِمَن:قيلَإذا

شديدُفهوكانَقدمافحسبُكَنظامِنامنجددي:للياليفقل

تحتها:عاشورابنوكتب

فأبثّها،إليكمالكتابةإرادةعندالانالنفسبهاجاشتكلماتهذه

الودّفإنَّ؟والفصاحةالبلاغةرونقلهايكنلمإنْوهيعلأتها،على

)1(

)2(

.123ص،الحياةخواطر

.39ص،ةالحياخواطر
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أعماقها.فييترقرقالنفسيوالوجدانوالإخاء

أذكربيتاً)1(؟عشرثلاثةمنبقصيدةحسينالخضرمحمدفاجابه

منها:

شريدُوالمنامُبطَيْفوأسلوبعيدُوأنتَبالٌلياَيَنْعَمُ

خُدودُ-المُقلَتينِبدمعِ-لَعَمْرِياخْضِلَتْشوقيذِكْراكَأخجَتْإذا

عُهودُعَليئَالأسمَىوللأمدِكثيرةٌالحياةِوآمادُبَعُدْتُ

قُيودُالضَميمِوللوِدِّلديكَرهينةٌوروحيبجُثمانيبَعُدْتُ

شَهيدُوأنتَبإقباليعَلَيئَحَناوقَدْالوزيرَ)2(زُرْتُإذعرفتك

خُلودُالضُلوعاحناءِبينَلهاصداقةٍفجرالشَمْسِغروبُفكانَ

وتليدُطاردتيُرعىكيفدرىناقدٍقَوسِعنالإصلاحِفيتَرْمِاَلَمْ

جديدُعليهيَطغىانمخافةَقديمهاتحميالآدابعلىوقُمْتَ

اسودُوالشُقاةُعِلْمٌحُمَئاهُمعهدأنُبَاكركُئاإذأتذكُرُ

وُرودُيَحينُأوصُدورٌيَحِيْنُعِنْدَماقريْنَيْنِكُنَاإذاتذكُرُ

كُبُودُالظَماءُعِنْدَبهاتُبَلالتيوأسمارُهاليالينَافاينَ

طَريدُالغاصبينَوجيشُتعودُليْتَهابتونُسَقضيناهاليالٍ

هـ(ا332)سنةبتونسالفضاءعاشورابنصديقهتوليبلغهوعندما

:منها)3(اذكر،بدمشقيومهاوكان،بيتاًعشرَثلاثةَمنبقصيدةٍهَئاه

صباحاالحياةِمُسْوَدَفاعادجناحاالفلوبعلىالهناءبسط

.9ه-39ص،الحياةخواطرفيانظرها(1)

لقاءأولإلىإشارةالبيتوفي،ذكرهمزَوقد،بوعتورالعزيزمحمدهو:الوزير2()

.عاشوروابنحسينالخضربين

.66-6صه،ةلحيااخواطر3()
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وضَّاحاباسِماًثغرُكَافترَّمامؤشىٌإئكَالدهرمُحَئاإيه

لاحاالمُضيئةبوَجْنَتِكَخالاًغابرٍفياوحشتناماوتَعُدُّ

والإصباحاالمصباحَآنَسًإنْالفتىابتهجَماالليلِسوادُلولا

وسماحاومروءةهدىتبغيخُطَةبكَاحتمَتْالهِمَمِطاهرَيا

الإصلاحايعشقُفؤادٍمنلكبماواثقةًالفخرِرداءَسحبتْ

وِشاحايكونُماأنفسُوالحزمُإزارَهاالحكيمِبالحزمِستشدُّ

أشباحابالتوىاللياليِصرفُرمَىإذْإخاءَكَأنسىولاأنسى

فيّاحانرجساًتُهديلبنانُأتتْولوعُلاكَأسلُوولاأسلُو

أقداحابيننايملأُوالصَّفْوُتقارَناكالفرقَدَيْنِنَكُنلَمْأوَ

بيننشأتالتيوالمودةالمحتةعظمالأبياتلهذهالقارىويلحظ

الرجلينبافتراقوانتهاء،الطَّلَبعهدمنبدءاً،التونسيينالعَلَمَيْنهذين

ونزعة،عندهالعلموتقديرالاحترامإلىتشيروهي،قطرفيمنهماكلّ

الخضرمحمدفيهاويشاركهالطاهر،الشيخإليهايميلالتيالإصلاح

صلتكمكانتكيف:الأدباءبعضسألهأنْلهحبّهمقدارمنبلغوقد،حسين

:(1)لأبياتابهذهبهجافأ؟تونسفيعاشورابنلطاهرامحمدلشيخبا

فؤادَهُالوِدادُملأَمَناحْبَبْتُوَإتماالفْؤَادِمِلْءَأحببْتُهُ

رُقادَهُشَكَوْتُماجافىأشْكُوهُمَايَدْرِإنْبصاحِبٍمِنْهُفظفرْتُ

وَوِهَادَهُنجَادَهُالوفاءُعَرَفَفتىمِنِّيدَرَىكمامنهوَدَرَيْتُ

.)2(
كنّا،المثالالنادرةالصداقةمنوبينهبينيكانولما:لمحيهويقول

سالمالشيخالأستاذدرسمثل،لجنبجنبأالأساتذةبعضدروسنحضر

عمرالشيخالأستاذودرس،البخاريعلىالقسطلانيلشرححاجببو

)1(

)2(

.09ص،ةلحيااطرخوا

.621-21صه،لزيتونةامعوجاتون!
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النجارمحمدالشيخالأستاذودرس،البيضاويلتفسيرالشيخابن

5؟نظرودقّة،العلمعلىحرصهشدةارىوكنت،المواقفلكتاب

وبحوثه.لحظاتهفيمتجفيتين

فيبلغتصداقةاهـ()317سنةوبينهبينيانعقدت:فيهويقول

تقتضيالمنزلة5بهذوصداقة،غايةبعدهاليسالتيالغايةومتانتهاصفائها

منيعرفهماصاحبهسريرةمنيعرفمئاكليكونوانكثيراً،نلتفيان

خاطركلّمننقيّهوسريرة،الصدقلهجتهلساناًارىفكنتُ،سريرته

كلل،يم!هلاالعملفيوجداً،المعاليإلىطفاحةوهفة،سعئ

بوضاءةإعجابيليسوبالإجمال،وادابهالدينواجباتعلىومحافظة

العلم.فيبعبقريتهإعجابيمنبأقلادابهوسماحةأخلاقه

!لابح!3
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العاشوريّةالخزانة

تونسفيليسالشهيرةالخاصةالمكتباتمنعاشوراَلمكتبةتُعدُ

فريدة،أصولٍبوجودتنفردإذ؟العالمفيالباحثينلدىوإتما،وحسب

وقد،برد(بنبَشَّار)ديوان:مثلالطاهرمحمدالشيخبعضهابنشرقاموقد

لأستاذاحياةفيأولاهاكانت،مزاتثلاث،المكتبةهذهزيارةلياللهُقذَر

واطلعنيتفضَّلالذياللهرحمهعاشورابنالطاهرمحمدبنالملكعبد

منكتابألفامنها؟كتاباَلافخمسةنحوفيهاالكتبعددُويُقَدَّر؟عليها

كبيرة،غرفةٌلهاخُصِّصَوقد،مخطوطكتاباَلافثلاثةونحو،المطبوع

فيومَقَزها،البيتوصالاتبينهايصلدهليزإلىالكتبارففامتدَت

التونسية.العاصمةقرب،عاشورابنالإمامقصرِفي،المَرْسَىضاحية

اثنتينفيكُتِبَالشريفالمصحفمنخزائنيةنسخةمخطوطاتهاومن

زخرفةتختلف؟جُزءٌصفحتينكلفي:اي،مغربيبخطصحيفةوثلاثين

للنشر،التونسيّةلشركةابالألوانبتصويرهاقامتْوقد،الاَخرعنوجهكل

و)اللامعاحمد(،)معجزالمعرّيالعلاءأبيكتاباموجوداتهاومن

()1(.العزيزي

الطاهرمحمدالشيخبتعليفاتِالخِزَانةكتبمنكثيروتحفل

له،الهنيءالمأوىكانتفقد،ذلكفيعجبولا،وتقييداتهوحواشيه

منبشيءعليهيضنُّلاالذيوالمنهل،إليهنفسهترتاحُالذيوالشَكَن

ابنصنّفإذ؟الكتابهذامن(بمؤلفاتهالتعريففيالثاني)الفصلانظر)1(

.)العزيزيواللامعأحمدمعجزبكتابيتتعلق)مراجعاتعليهماكتاباًعاشور
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بنفسه،بهاوالعنايةتزويدهاعلىيشرفكانالإمامانذلك؟عطائه

مكتبتهبهاليزؤدالهامةوالمطبوعاتوالثمينةالفريدةالكتبويستقصي

)1(.حياتهطيلة

القادمنظرتحتموضوعةبمحتوياتها،خاضةفهارسُوللمكتبة

الوطنيّةالكتبدارفينسخةوعنها،وضيافةوبشاشةترحاببكل

التونسئة.العاصمةفيالعَطَارينبسوقالتونسية

الملكعبدبنالعزيزمحمدالدكتور:المكتبةرعايةعلىلاناويقوم

يتثملم،عاشورلالمُلكأزالتوماعاشور)2(،ابنالطاهرمحمدابن

فيها.التصزف

)1(

)2(

م!!!

.21ص،الإماممقالات

.27ص،الكتابهذامن(وأبناؤه)زوجتهفقرةفيبهالتعريفسبق
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تهرحلا

ذكرماسوى،بالرحلاتكَلَفُهالطاهرمحمدالشيخعنيُؤْثَرْلم

أوروبة،وإلى،الحجفريضةلأداءالمشرقإلىبرحلاتقامائهمترجموه

.(1()م1591)سنةالمستشرقينمؤتمرفيشاركحيث؟إستانبولوإلى

والعلميةالوظيفيةوأعباء5إليهالمُسندةالمهامأنَوالظاهرُ

ذلك.فيتؤثركانتوالتعليمية

زارأنَّهلهترجمتيفيإليهااستندتُالتيالمراجعمن5علمناوالذي

محمدالشيخالحليلالعالماشهمعم)5191(عامووذ)2(،"-د للا.مسى
زينالشيخالعلاّمةدارفياستقبالحفللهوأقيمعاشور)3(،ابنالفاضل

حسين،الخضرمحمدالإمامشقيق،الميدانحيئفي،التونسيالعابدين

زينالشيخابنالحسينيالرضاعليالمحاميالأستاذيدَيهبينوأنشد

منها:،الصباأيامفيقالهشعراؤلوهو،التونسيالعابدين

قيسُالحبِّفيوِأناليلىتونسُياأنتِ

وعُرسُعنديفرَحٌحِماكِعنذِكرٍكل
إنسُقبلُيطأهُلممكانٌالقلبِفيلكِ

)1(
)2(
)3(

محفوظ:3/503.
.2صه،(لإماما)مقالاتمقدمة

الرضاعليتأليف(،التونسيالحسينبنالعابدينزينالوالد:)سيدي

محمدإلىالعابدينزينالشيخكتبهارسالةِنصقوفيه؟167ص،الحسيني

عاشور.ابنالطاهر
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شمسُالعالمِوعلىمَنارالدنيافيانتِ
بأسُوعدكِفيليس!اءِ!يني

تعسوالح!ثحُئهااشكولكَ)إماماَ(يا

وتَعْسعينيهالحطُبسهامٍرمانيقد
بُؤْسُالهَجْرِفيصابَهُفتاهاانلهاقُل

يَرْسُوالمركبُومتىإليهاالوعدُفمتى

محمدلإمامايرأسهاالتيبالقاهرةالإسلاميةالهدايةجمعيةوأقامت

محمدالعالموابنهعاشور،ابنالطاهرمحمدللإمامحسينالخضر

الحج،فريضةاداءبعدالحجازمنعائدينبالقاهرةمرورهماعندالفاضل

؟والأدبالفضلوأهل،العلماءافاضلمنكبيرجمعحضرهاتكريمحفل

الأستاذبمقامبهنؤَه،بهترحيبثاًخطاباًحسينالخضرمحمدالإماموالقى

الصلاتإلىهذامنوتخلّص،بالغةصداقةمنبينهماومابهالمحتفى

واستقرّ،مصروردواعلماءمنوتونسمصربينتربطكانتالتيالأدبية

أداءإلىطريقهمفيزاروهاوعلماء،خلدونابن:مثلبهاالمقامبهم

وابن،عرفةابن:مثلدروساَعلمائهابعضعنهموتلقىالحجفريضة

.)1(القفصيرشد

عاشور:ابنالفاضلمحمدابنهيقولإستانبولإلىرحلتهواما

التيالمرّةولكنّ؟مرّاتعدّةالمستشرقينمؤتمرفيللاشتراكقيرحلتُ

فيبإستانبولالمؤتمرفيهاانعقدالتيهي،والديبصحبةفيهاكنتُ

ولادولةًنمثّلنكنفلم،الحياةغررمنرحلةًوكانت(؟ام159)سبتمبر

الحديثالتاريخأتمُهيالتيالمدينةتلكلزيارةفرصةلناوكانت،منظمةَ

.13ص،المقذمة،(لإماما)مقالات؟7ج،7مج:لإسلاميةاالهدايةمجلة(1)

76



والآثارالمعالممنالنفيسةالكنوزومجمعالساحر،الجمالومجلى

.")1(والكتب

.66ص،الغالي(1)

!!في
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تهلياؤَاْ

،العسكريهلالأبي:مثل،بالأوائلبالتصنيفالأؤَلوناعتنى

اؤلياتعاشورابنالطاهرمحمدوللشيخ،والسيوطي،والجراعي

لميّزمظاهرمنمظهروهيإليها،والإشارةعندها،الوقوفتستحق

انه:ذلكمن؟جمعهلدكماتي!رماوهذا؟اللهرحمهالمترجم

العظيمكتابهفيوذلك،إفريفئةفيكاملاَالفرآنفشَرمَنأؤل-1

حولها،وماالتونسيةالبلاديشملاسموإفريقئةوالتنوير(؟)التحرير

كونهاالقيروانعلىالبعضيطلقهاوقد،وطنجةبرقةبينماوتحديداً

القيروانيسلآمبنيحيىذلكإلىسبقهوقد،الإمارةمقزكانت

القرانتفسيروهو()التصاريفكتابصئفالذي،(م581هـ-002)ت

غير.والنظائر)1(الوجوهفي:أي،معانيهوتصزَفتاسماؤهاشتبهتمما

ابنالطاهرمحمدالشيخيدعلىكانالكريمللفراَنالكاملالتفسيران

السيدبذلكأخبرنيوقد.بهليتؤَجَهُلهالفضلهذااللهادخرفقد،عاشور

الحاضرةوجهاءأحد،الطاهرمحمدالشيخاختابن،الجلوليالحبيب

وتاريخها.لتراثهاالحافظين،التونسية

وشيخ،المالكيالإسلامشيخمنصببينجمعمَنْأوّلوهو-2

.()الزيتونةلأعظماالجامع

)1(
للتوزيعالتونسيةالثركةونشرته،شبليهندالأستاذةالفاضلةالدكتورةحققته

م(.0891هـ=0014)سنةبتون!
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اهـ=)351سنةالأعظمللجامعشيخأسُفَيمَنْأؤَلوهو-3

لإدارةشيخأؤلفكان،والتعليميةالعلميةالإصلاحاتليتوثَىام(329

المسئرةهيكانتالتي)1(النظارةعنعوضأالزيتونةبجامعالتعليم

به)2(.للتعليم

تداولتهتفخيميلقبوهو،الإسلامبشيخلُفَبَمَنْوأؤَل-4

لدىيكنولم،الهجريالعاشرالقرنمنذبتونسالحنفيةالشرعيةالرئاسة

اللقب.هذابتونسالمالكية

بصفةللمالكيةالأعلىالشرعيالمجلسرئيسعلىاطلقوقد

"')3(
عليهرسميه

ونالالتونسيةللدولةالتفديريةالدولةجائزةتقفَدمَنْأؤَلوهو-5

قررتثقافيوسامأعلىوهو(،ام)689سنةالثفافيالاستحقاقوسام

العميقةومؤلّفاتهالوافربإنتاجهامتازمفكركلإلى5إسنادالتونسيةالدولة

مختلففيالمدىالبعيدالأثرذاتالإصلاحيةودعواته،الأبحاث

.)4(الفكريةالأوساط

عاميالإسلامياتفيالجمهوريةرئيسجائزةعلىوحصل

.(ام()739ْوام)729

عصرنافيالشريعةمقاصدفيالتصنيفأحيامَنْاؤَلوهو-6

)2(

)3(

)4(

)5(

التعليم.علىالمشرفةالهيئةهي:النظارة

.3ص،(بقريبالصبج)أليس:لكتابعاشورابنالملكعبدمقدمة

.62ص،الغالي

.68ص،الغالي

.21ص،(الإمام)مقالاتمقدمة
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.هـ(097)توالشاطبيهـ(066)تالسلامعبدبنالعزبعدالحالي

الجامعفيوتنظيميةتعليميةإصلاحاتادخلمَناؤلوهو-7

الصبج)أليس:كتابهفيصاغها،فكريةتربويةمنظومةإطارفيالزيتوني

الشرعيوالتعليميالتربويالإصلاحعلىشاهداًكانالذي(بقريب

المنشود.

والجبر)1!والفيزياءكالكيمياءجديدةمواذالدراسةإلىفأضاف

بنفسهوشَرَع،اللغةأدبدروسومن،الصرفدروسمنواكثر،وغيرها

الزيتونة.فيذلكدزسمَناولولعقه،)12الحماسةديوانتدريسفي

)1(

)2(

*!ل!!د

محفوظ:3/503.

.421ص،الزيتونةوجامعتونس
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عليهالناسوثناءوشمائلهاخلاقه

فلم،جتمٌوتواضعٌرَضِئةأخلاقتزئنهرجلاَاللهرحمهالشيخكان

لمممنلأدعياءابعضكشأنمغروراًمعارفهوغزارةاطلاعهسعةعلىيكن

إنَهلاإتقللم،إليهنظرتَإنْ.الأمورئرصغاعنمترفعاًكان.5مستوايبلغ

العلمفيوالنبل،والئسبالحَسَبفيالنبلبينجمعالنبلاء،منرجلٌ

إعجابي"ليس:حسينالخضرمحمدالشيخفيهقالحتى.والأخلاق

.(1)"العلمفيبعبقريتهإعجابيمنبأقلاَدابهوسماحةاخلاقهبوضاءة

والاعتزاز،الهضةوعلؤ،الاحتمالوقؤة،بالصبراللهرحمهاشتهر

كتاباتهفي5ترا،الدناياعنوالترفعالكوارثأماموالصمود،بالنفس

حتى5.تلاميذمعالمعاشرةطيب،المحاضرةحلوكاتباً،القلمعفيف

ضد5َّوقفممّناحدعلىرداًعليهااطلعتُالتيكتاباتهبيناجدلمإئني

لا،يبلِّغهأنيجبالذيالعلمطابعكتاباتهعلىأسبغبل،الخصمموقف

العلم.طالباوقاتتضيّعالتيالردودِمَظْهَرَ

"شبَّ)2(:حسينالخضرمحمدالشيخالطلبفيصديقهفيهيقول

اهلبيننبوغهظهرأنيلبثفلم،وقادةوألمعية،فائقذكاءعلىالأستاذ

."العلم

إلىويضيف،بيانوبراعةمنطقفصاحةوللأستاذ":فيهويقول

وأذكر،اللغةاَدابفيالاطغوسعةالذوقصفاءالنظروقوّةالعلمغزارة

)1(

)2(

.03-36037/:محفوظ؟21هص،لزيتونةاوجامعتونس

.621-21هص،لزيتونةاوجامعتونس
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أدبائنا،خيرةمنأديبانومعهالزيتونةجامعمنناحيةفييوماًكانأئه

هذانبهابورقةإليئَفبعث،الجامعمنأخرىناحيةفيدرساًاقرأوكنتُ

:البيتان

ال!حَرِفيكالبدرِالاَدابُتأئَفَتِ

الدررموجهماالبحرانلفظوقد

غائبأالاَن!طيقهاارىليفما

)الخضر(يُفقدُلاالبحرينمجمعوفي

أُنْسيحديثولابرفقةاَنَسُولا:بقولهنفسهعاشورابنوصفوقد

إليئَحُبِّبَولا،الأدبورقائقالعلمدقائقفيوالإخوانالأساتيذبمسامرة

منيجريماكلمتنكّباًوالقرطاسالكتابإلىالخلوةإليئحُئبتماشيء

حُمِّلتُهاالتيالعامةالأماناتأعباءولا،الخاصةالحياةتكاليفمشاغل

دروسٍلمحيانسيوبينبينيحالتالتعليموإدارةالقضاءفيفاحتملتُها

الذينأبنائيوبينبيني،الصائبوالفهم،الذكيالبحثبروقمنهاتضيء

مطالعةفيأو،بارزونعلماءاليومومنهم،فخروعدةعينقزَةإلآَكانواما

لناخلَّفواالذينوالأدباءالعلماءمنالماضيإلىنجتاًفيهااخلصتحارير

بعيدةمرامىوالاْقلامالأفهامفيهاركضنافسيحةميادينالجليلةاَثارهم

.()1المهامصائبإليهاسذَدنا

للسلفامتداداًيمثلمهيباًشيخاًفيهرأيتُ:فقالاْحدهمووصفه

.شيئاً.السنونمنهتنلولمالعاشرعفدهفيودخل،سمتهفيالصالح

حافظوقلببحصيلتها،ثريةشابةوعقلية،اللحمخفيفةسمهريةقامة

فيالخوضعلىيقدرلافظولسان،والمحدثينالقدماءعلوممناصاب

له.بورقيبةالرئيسجائزةإسناديوماْلقاهاالثيالكلمةمن،3603/:محفوظ(1)
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يرْيّنه،وقارمعروافدالحديثيشقّقمتفتّحوذهن،المعارفمنشيءكلّ

بالوارد،وترحّبللأضيافتهشحسنةوشمائلوأخلاق،يبثنهوفضل

ازدحمتوقد،مياههكثرتبحرمنالاغترافيريدلمنعمقفيوتعطى

.()1فيهالعلوم

معفريداًكان:فقالالخوجةابنالحبيبمحمدالدكتورووصفه

أنّنيأذكر؟مسائلمنعنهيُسألماواستحضارحضورفيالسنّتقدّم

نأبعدام()639اآب-أغسطساأوتشهرمنيومذاتمنهطلبتُ

فإذا،عليّخفيإعرابوجهعنالعصربعدلهزيارتيفيإليهجلستُ

المختلفةالوجوهويشرحذلكبيانفييفيضعليهاللهرحمةالإمام

يقراوكأنَّه(،)التصريجوفي)المغني(فيهشامابناوردهُبمافيستشهد

اللغويالعلمقضايامنعنهيُسألماكلفيشأنهكانوكذلك،كتابفي

علىاعانه،بغيتهطالبكلّلديهيجدتنتقلعلمخزانةكان،الشرعيأو

بالمراجعةالمتواصلاشتغالهفيهالعجيبةالعاليةالمرتبةوبلوغذلكحصول

وقوة،طبعوجودة،ذهنصحةمع،والتأليفوالتحقيقوالتدريس

احد؟منيشكُفلم،المحنعلىصبوروالشيخ.لسانوطلاقة،عارضة

يصمنُماعلىالعلمينقدهفياعثرولم؟ضدّهاثيرتالتيالحملاترغم

العلملأهلمُحِمت،كريم،اللسانع!،الكرامةيخدشاوالذوق

للمحئة.أهلاًكانولمنولطلبته

فإذا،قدرهمنيحطولاأحداًيجرحلاالعلميةمناقشاتهفيوكان

خصوماتهفيأجدولمتلميحاً؟ذلكإلىلفَحالفكرفيتهافتاًلاحط

فيضدّهشُنَتالتيالحملاتورغم.قطّأحدشخصيةيصمنماالفكرية

عدد،الإسلامجوهرمجلةجبر،مسعودمحمدعننقلا53َ،ص،الغالي)1(

.56ص،ام369السنة)1(،
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بهيتّصفالذيالخلقيالمستوىعنينزللموغيرهاالتجش!فتوى

.)1(قطمنهميشكُولم،خصومهإلىيُشِرْلمبل،العلماء

مِنمساعديهإلىلإحساناكثيرالشيخفكان؟ومعاملاتهعاداتهوافَا

حضرفإذاالعشاء،وجبةتناولعدمُعاداتهومن،والعَمَلةالمستكتبين

.)2(مجاملةًبالأكلتظاهرمأدبة

وتحزرهالواسعةومعرفتهودابهعلمهجانبإلى"امتاز:داغرقال

.)3("القويموالتدبيرالراججوالعقلالخئرةوالنفسبالتواضع،الفكري

منفريدنمطٌ"هو:بلخوجةالحبيبمحمدالدكتورفيهيقول

مندرجتهمفيكانمناوطلابهاومعاصريهبينمثلهنعرفلمالأشياخ

غيربالمطالعةواشتغالهمتميّزاً،الذَرسعلىانكبابهكانإذ.العلماهل

إليهيحتاجُماوتقديم،والكتابةبالتدوينمستمرّةدائمةعنايةمع،منقطع

فلا؟وتأمّلاتوملاحظات،واَدابوأذواق،وعلوممعارفمنالناس

الدرسمجالاتمختلففيعطاؤهواستمرّجهودُهاطرَدَتْإذابدع

اللغوية،الدراساتوفي،والدينتةالشرعتةالمعرفةحقولفي،والثقافة

عنذبئمع،إصلاحهاعلىوالعمل،بالزيتونةالتعليماْوضاعمعالجةوفي

يمكنمابكلّالمعرفةِمنمزيدٍإلىيومٍكلّوتطقعه،واَدابهأصولهالإسلام

العلومشتّىفيومصنّفاتومخطوطات،فريدةكتبمنيدهتحتيقعان

.لفنونوا

تفترلاوقدرة،نظروعمق،ثقافةوسعة،علمٍمتانةاللهوهبهوقد

)1(

)2(

)3(

العدد،الإسلامجوهرمجلةفيالخوجةلابنمقالةعننقلاً،63ص،الغالي

.21ص،م7891السنة)3(،

.64ص،الغالي

.357/:1قسم،الأدبيةالدراسةمصادر
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بينالجمعطريقةفيائرهايتضحنقدئةومَلَكات،والنشرالتدوينعلى

وهكذا.وتصزفاتابتداعاتمنبهايلحقوما،والتعريفاتالأصول

انقطاعغيرمنمتواليةمتدفقةوتاَليفهوبحوثهوتحقيقاتهمقالاتهصدرت

عاشوراَلبخزانةمحفوظاًمنهاالكثيروبقينُشِرَ،مافَنُشِر،ضعفاو

.(")1وتحقيقهوطبعهنشرهيتولىمنينتظر

قلبفيحسنذِكْرٌتيموراحمدالمؤزخوالأديبعاشورلابنوكان

فيهما:شعرهومن؟إليهماالقريبالصديقحسينالخضرمحمد

حياتيطولَعينايَتم!تْهمالوودِدْتُصاحبانِقلبيتقاسَمَ

قناةِبغيرِطَعْناًالحَشاتُعِلالئوىف!ذابالمُنىنفسيوعللْتُ

لَحَظَاتيبهتحظىلابتونسَو)محمد(فضىمصرٍفي)فأحمدُ(

فَلَوابِفيالأقدارِيدُرَمَتْهُمترفٍوحشةُالضَدرومِلْءُأعيسُ

:الحليوي)2(محمدالشاعرفيهوقال

بمتاحِنظيرهليسَ،هَيْهَاتَدهرِهفينظيرُهُيَعِرُعَلَثم

المصباحفيالأضواصكتجفُعشخصِهِفيعلمُهتَجَمَعَعَلَثم

الشَاحِفي)مالكاً(يَشاهدلمإنْبعصرهِيعيشأضحىمنضؤما

بوشربية:محمدالشاعرفيهوقال

اشغالِوفي،المسعىفيبالجِدغنىًفيالمشايخعنلأنتَ،شيخي

قالِحسودٌيناكرُهامراًأنامُذَعٍفماابدِفضلَكُم،إنْ

فيقصائد8،و3و2ج،6مج(الزيتونية)المجلةوفي؟191ص،بلخوجة()1

المترجَم.مدح

تونسيين.لشعراءهيالتاليةوالأبيات.93ص،(الإمام)مقالاتمقدمة)2(
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علىفالتفَّتالأهواءُبكجمعت

فجئْتَها،إليكمفادتُهارُمِيتْ

المدنيّ:الهاديالشاعروقالط

حافظالأساتيذِتاجَيااللهُلكَ

وثباتِهِفياللهِوبيتُ،اتيتَ

فخارَهيسترذَأنتناشدُه

وبالنُّهى،عنهبالإيمانِوناضَلْتَ

فروعَهُالبلادِبأرجاءِبَثثتَ

ممرّدأصرحأللأخلاقِوشَثدْتَ

اَمِلٌهوماالإسلامِحِمَىفأبلغْ

إنّنيعقالِهِمنلسانيواطلقْ

أننيعاشورابنيالهاتيوفتج

!36

86

بخصالطِزهاوإصلا!،رشدٍ

وجلالطهدىفييسعىبالفوزِ

كافلُهلهحافظٌربٌّوللبيتِ

حامِلُهأنتَللنُّهىعَضْبٌوبالكَفِّ

وتُسائِلُه،أدوائِهعنوتبحث

يُناضِلُهمَنْالقَنَا،مشبوبوبالعِزمِ

مناهلُهالبلادِبأرجاءِففاضتْ

يُقابلُهالزَصينِالعقلِمنوصرحأ

آمِلُههوماالإسلامِفتىوابلغْ

جاهِلُههوماالتاريخِعلىكتَالي

فاعلُهانتَلماالحاكيالطائرُانا

لمجلأ



تهوفا

قربالمَرْسَىضاحيةفيسنةوتسعينأربععناللهرحمهتوفّي

-آب12الموافقاهـ))493رجب13الأحديوم،العاصمةتونس

مدينةمنالزلاّجبمقبرةاللهرحمهالثرّىووُريام(،)739أغسطس

هصصّ)1(0
القرنفيعرفتهاعلميّةشخصيةابرزتونسودعتوبموته.توس!

.الهجريعشرالرابع

ته.جنّافراديسواسكنه،واسعةًرحمةًاللهرحمه

6ءكل!-ا-!6

.86ص،ليلغاا؟87ص،بلخوجة(1)
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ا!لثني

!رلِئبزفاشي





الإماممؤنَفات

عاشثورابنالطاهرمحمد

عنتُفصحعاشورابنُبهاتميّزالتيوالتحفيقاتالمؤثَفاتإن

رصينة،علميّةبمعالجةاتَصفنَيِّبرفكرٍوعن،ومعرفيعلميئًنُضوجٍ

.الأحيانمنكثيرفياتسَممامثل،رفيعبلاغيئًوأسلوبٍ

التفسير،فيفألَف،موضوعاتهاحيثمن،الإمامآثارتنؤَعتلقد

كما،لتراجموا،لتاريخوا،للغةوا،دبلاوا،لأصولوا،والحديث

عميق.وفهمبعيدأُفُقعلىتدلّالتي،الإسلاميةالدراساتفيكتب

فيومجلاّتصحفمنالدورياتمنعددٍفيمفالاتكتبكما

ودمشق.،والفاهرة،تونس

وإلى،مخطوطةاممطبوعةكانتسواءكتبٍإلىاَثارهقشَمتُولقد

المجمعو)مجلة(،الزيتونية)المجلةفيكتبهماتتثعتُإذ،مقالاب

و)مجلة،(بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعو)مجلة،(بدمشقالعربيالعلمي

عدمبسببسواهافيكتبماأتتبّعولم،القاهريّة(الإسلاميةالهداية

.يديتحتتوافرها

3صئميم،لم

19



الشيخبمؤئَفاتهجائيثَبَت

عاشورابنالطاهرمحمد

نحولها!الطاهرمحمدالشيخمؤتَفاتاستقصاءفيليظَهَرَ

دراستيفيأشرتُوقد،بعديُطبَعلمشَطْرُها؟وتحقيقاًتأليفاًكتاباًاربعين

منها:والمخطوطالمطبوعإلى

دية.اجتهااَراء-ا

والخطابة.الإنشاءاصول-2

.الإسلامفيالتقدماصول3-

.الإسلامفيالاجتماعيالنظاماصول-4

بقريب.الصبحأليس-5

للجرجانيئ.الإعجازدلائلعلىالأمالي-6

خليل.مختصرعلىالأمالي-7

المتنبي.ديوانعلىالقرشيلشرحتحقيق-8

السّيْدلابنالاقتضابكتابعلىوتعليقوتصحيحتحقيق-9

البطليوسي.

فىبمقدمةالمعروفالأحمرخلفكتابعلىوتعليقتحقيق-01

النحو.

والسئة.الكتابفيانظاروتحقيقات-11

29



.زرعأئمحديثعلىوتحفيقتعليقات-21

.الاْعلامبعضتراجم-13

السيالكوتي.بحاشيةالمطوَلعلىالتعليق-41

والتنوير.التحريرتفسير-51

.الحسحاسبنيعبدسُحيمديوانوشرح-جمع16

علىالتنقيحكتابلمشكلاتوالتصحيجالتوضيححاشية-17

.الأصولفيالفصولتنقيحشرح

.بردبنبشارديوان-18

الذبياني.النابغةديوان-91

.النحويب!املابنمعانيهومشكلالمتنبي-سرقات02

الحماسة.ديوان-شرح12

القيس.امرئمعفقة-شرح22

ديوانعلىالمرزوقيالإماملشرحالأدبيةالمقدّمةشرح-23

.تماملأبيالحماسة

.لاستعمالا-غرائب42

.وىلفتاا-52

الشريف.النبويالمولدقصة-26

المح!ق.مدحفيالأكبرالأعشى-قصيدة27

شرعيّه.وأحكامقضايا-28

39



03

31

32

33

34

35

36

37

38

.خاقانابنالفتحنصرلأبيالأعيانومحاسنالعقيانقلائد

.العربتاريخكتاب

الموطأ.فيالواقعةوالألفاظالمعانيمنالمغطىكشف

.العزيزيواللامعاحمدمعجزبكتابيتتعققمراجعات

الإسلامية.الشريعةمقاصد

البلاغة.موجز

الصحيج.الجامعفيلأنظارامضايقعندالفسيجالنظر

.الرازقعبدلعليالحكمواصولالإسلاملكتابعلمينقد

الأصبهاني.القاسملأبيالمتنبيشعرمشكلاتفيالواضج

.لإسلامافي5واَئارالوقف

49



القراَنعلومفياَثارهاولأ:

والتنويرالتحريرتفسير

الكريمللقرآنكاملتفسيرأؤَلهوالتفسيرهذاأنَبثتاأنسبق

)تحريرمؤلّفهسضَاهوقد.)1(التاريخمرّعلى)تونس(إفريقيّةفييُصنّف

الجديد(،الكتابتفسيرمنالجديد،العقلوتنويرالسديد،المعنى

.التفسير(منوالتنوير)التحريرباسمواختصره

البلاغةونكت،الإعجازوجوهبيانهذاتفسيرهفياهتمامهووجه

الاياتصالتناسبببيانأيضاًواهتمّ،الاستعمالوأساليب،العربية

فلابعضإثربعضهاالسورمواقعتناسبعنالبحثأما،ببعضبعضها

.المفسّر)2(علىحقاًيراه

فاتحةفيبئنهافقد،التفسيرفيعليهاللهفتحهوما،مصادرهوأما

بقوله:تفسيره

علىعالةإلاَّمنهاالكثيرتجدلافإنَّككثيرةكانتوإنوالتفاسيرُ"

اختصاربينتفاوتعلىالجمعإلالمؤئفهلاحظَبحيثسابقكلام

و)المحرّر،للزمخشري(الكشاف)تفسير:التفاسيرأهمَّوإن،وتطويل

و)تفسير،الرازيالدينلفخر(الغيبو)مفاتيح،عطيةلابنالوجيز(

)1(

)2(

وجامع)تونس.وطنجةبرقةبينماعلىتُطلَق:(إفريقيةو).()اْؤلياتهففرةانظر

.07ص،(لزيتونةا

.1/8:لتنويروالتحريراتفسير
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بديع،بتحقيق(الغيب)مفاتيجومن)الكشاف(منالملخص(البيضاوي

والقطبوالقزوينيالطيبيكتبهوما(،الالوسيالشهابو)تفسير

(،البيضاوي)تفسيرعلىالخفاجيكتبهوما،)الكشاف(علىوالتفتازاني

الشيخ)تفسيرمنوالموجود(،القرطبيو)تفسيرالسعود(،أبيو)تفسير

علىتعليقاًبكونهوهو،الأبيئ5تلميذتقييدمن(التونسيعرفةبنمحمد

القرآنآيجميععلىيأتيلالذلك،بالتفسيرمنهاشبه(عطيةابن)تفسير

)درّةوكتاب،(الطبريجريربنمحمدالإمامو)تفسير،الأحكاموتفاسير

للراغبيُنسبورئما،الرازيالدينلفخرالمنسوب(التنزيل

إليها.العزوعناعرضالاختصارولقصد،الأصفهانيئ

مناجلبهوما،كتابهمعانيفهممنلياللهيفتحمامئزتُوقد

عدمذلكفيحسبيوإثما،المفسّرون5يذكرلامما،العلميةالمسائل

أدَعيولستُ،خاصةالايةتلكفيالتفاسيرمنيدفيبينفيماعليهعثوري

إليهسبقكقدتجدكتنشئهكلاممنفكمالأمر،نفسفيبهانفرادي

."متفهّمإليهتقدمكوقد5تستظهرفه!منوكم،متكقم

دقائقبفنعنايتهسيّماولا،مفدّمتهفيأوضحهالتفسيرفيومنهجه

الأفانينخصّواكمابكتابالمفسّرينمناحديخضهلمالذيالبلاغة

الفنهذامنلهيلوحماعلىالتنبيهيُغفِلَالاالتزمذلكاجلمن،الأخرى

الفهممبلغبحسبذلكاللهألهمهكثما،القرآنآيمنآيةفيالعظيم

سورةيُغادِرولم،الاَياتوتناسب،الإعجاز5وجوبيانمع،التدثروطاقة

-كماالقرآنتفسيرفيالناظريكَونلئلاأغراضهامنبهااُحيطمابثنإلا

فقركأنهاجملهومعانيمفرداتهبيانعلىمقصوراً-عاشورابنيقول

جماله.روائععنهوتحجب،انسجامهروعةعنتصرفهمتفرّقة

وتحقيقٍبضبطٍالعربيةاللغةفيالمفرداتمعانيبتبييناهتئمكما
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عنالكشففيالجهدوبذل،اللغةقواميسُمنهكثيرِضبطعنخلتمما

أساليبومن،التفاسيرعنهاخلتوإعجازهالقرآنمعانيمننكت

التفسيرهذاساوىبحيث،النحاريرهممإليهتصبوماالفصيجالاستعمال

فيماأحسنُففيهالقماطير،مطؤلاتاختصارهعلى-يقولكما-

.(التفاسير)1فيمماآحسنوفيه،التفاسير

هـ=ا134)سنةفيبهبدا،سنةآربعينحواليالتفسيرتأليفهومدة

وانتهى،سنةوأربعونخمسوعمره،مفتيأتعيينهسنةوهيام(،239

وألف؟وثلاثمئةثمانينعامرجبشهرمنالثاني،الجمعةيومعصرمنه

علىبنشرهبدأوقدأشهر)2(،وستةسنةوثلاثينتسعاَتأليفهمدةفكانت

.بئتاهكما(الزيتونية)المجلةفيحلقات

:مقذماتعشرالتفسيريديبينوضعوقد

علماً،التفسيروكونوالتأويلالتفسيرفي:الأولىالمقذمة

بغيرالتفسيرصحةفي:والثالثة،التفسيرعلماستمدادفي:والثانية

يكونأنيحقفيما:والرابعة،ونحوهبالرايالتفسيرومعنىالمأثور

،القراءاتفي:والسادسة،النزولإسبابفي:والخامسة،المف!رغرض

وسورهوآياتهالقرآناسمفي:والثامنة،القرآنقصصفي:والسابعة

القرآنجملتتحقَلهاالتيالمعانيأنفي:والتاسعة،واسمائهاوترتيبها

.القراَنإعجازفي:والعاشرة،بهامرادةتعتبر

لمقاصدوالفهموالتاويلالتفسيرمنبضروبتفسيرهويحفلُ

فَنَلْحَظُ.غيرهعنبهويتفرّد،غيرهفيوجودهيعزّمما،العظيمالقراَن

)1(

)2(

.1/8:لتتوير(والتحريراتفسير)مقذمة

.0/3663:لتنويروالتحريراتفسير
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التيالأصليّةالمقاصد00.":كقوله؟وجلّعزَّاللهآياتلاستفراءإثباته

امور")1(،ثمانية..استقراؤناإليهبلغمابحسب...لتبيانهاالقرآنجاء

مشروحة.ذكرهاثم

نظمأساليبمنأساليبتتبَّعتُ"وقداَخر:موضعفيويقول

ذلكمثال،العربكلامفيبمثلهاعهدلاممافوجدتُهاالقرآنفيالكلام

مينَمؤ"آدلًهِعَليَيهُؤءَايَتِلئنُوْارَّسُولا(()إتجراليْهوُاَدلهُأَنزَلَ"قَذ:تعالىقوله

ذكرالذكرهذاانَيفيد)ذكرا،من)رسولاً(فإبدالُ(،11-01:الطلاقأ

يتلُواْ":بقولهوصفهوانَّ،ذكرهمهوالرسولمجيءوانَّ،الرسولهذا

تَأْلِيَهُمُ"حَتَى:قولههذاونظيرذِكْر.الاَياتأنَ"يفيداَللهِءَايخَتِعَليكُؤ

.")2(...(2-ا:البينة1"صُفامُطَفَرةيَنلُواْاَلئَهِمِنَرَسُولم((لشاَتئة

القرآناصطلاحفيكثيرةعاداتبجُهدياستقريتُ"وقد:ويقول

بيانعطفبعدهايَرِدْلمإذاهؤلاءكلمةانومنها،مواضعهافيسأذكرها

تعالى:كفوله؟مكةأهلمنالمشركونبهايُرادفإنّها،إليهمالمشاريبيّن

هؤلَاًءبِهَايَكفُزمإِن":وقوله،(92:الزخرفأ"وًءابَأءَهُتمهَترلَاًءمَئعتُبَل"

البقاءابواستوعبوقد،98(:الأنعامبِبهَفِريى"أبِهَاتَتسُوأبِهَاقَوْماكنَافَقَدْ

منالقرآنفيوردمماكلّياتابوابهوائلأفي()الكليات7بكتافيالكفوي

.)3(ذلكمنشيءللسيوطي(لإتقان)اوفي،الكلماتمعاني

)1(

)2(

)3(

.1/93:بقلساالمصدرا

.1/231:لسابقالمصدرا

عصرفينادرةطبعةوكانطُبعالذي)الكفيات(كتاببمحتوىالإماممعرفةإنَ

عنايةمدىعلىيدلّنا؟الحجريةالهنديةالمطبوعاتمنإنهإذعاشور،ابن

فيالسيوطيوأما،كتبهفينلحظهماوهومنها،النادروتتغبالكتبالإمام

.(القرآن)أفرادالشاكلةهذهعلىسُمِّيَماذكرفقد()الإتفان
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المحاوراتحكىإذاانهالقرانأساليبمنأنااستقريتُوقد

منانتقلإذاإلا،العطفحرفدون"قال"بلفظحكاهاوالمجاوبات

!مَاعِلٌإِقِلِقمَليكَةِرَئبثَقَالَوَإذ":تعالىقولهانظر؟أضرىإلىمحاورة

قوله:إلى3(0:[البقرةفِيهَا"يُفْسِدُمَنفِهَاتَجْحَلُأَقَالوأظَيفَةألأزَضِفِى

:لبقرة[ا"فَازهَبُونِصإِيًىَ":وقوله.(331():لبقرةا1"دأَش!!ئمأَنبِثْهُم"

هذامثلأنوأحسبُ؟مبالغةكانبالفاءاقترنإذاالتقديم:أي.4،.0

فيمثلهعلىعثرتُأنّياذكرولمالقرآنأساليبمبتكراتمنالتركيب

.)2("العربكلام

بعدقولهفمثلُ؟النزولسببحيثمنالقرآنيللنمقفقههوأفا

:البقرةسورةنزولسببعنطويلكلام

الجامعةبإقامةعهدٍاوّلفيالسورة5هذنزولكانقد"وإذ

هذ5أغراضأوّلمنكان؟بمدينتهمالإسلاماهلواستقلال،الإسلامية

اللّهأقاملمامفسدةبعناصرتختلطأنمنالإسلاميةالجامعةتصفيةالسورة

الدَّجَلشوائبمنالنقيّةالفاضلةالمدينةلتكوينسعياً،الصلاحمنلها

.)3("والدَخَل

يبحثفعندما،القرآنلبلاغةالمتذؤقمسلكعاشورابنويسلك

الذوقبمسلكالاستدلالفيأرىوأنا...".يقولالبسملةموضوعفي

،سورةكلمناَيةالبسملةبكونالقائلينقولمراعاةعلىيكونأنالعربي

مماوذلك،متماثلةكقهاالقراَنسورفواتجتكونأنالقولهذامنفينشأ

عَدَّقدبل،الفواتجفيالتفتنيقعأنالشأنإذ؟البلغاءكلامفييحمدلا

)1(

)2(

)3(

.1/521:بقالسالمصدرا

.1/654:بقالسالمصدرا

.1/202:بقالسالمصدرا
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فواتجأنوذكروا،وخاتمتهالكلامفاتحةالتأئقمواضعأهئمَالبلاغةعلماء

نأيسوغفكيف،وأكملهاالبيانوجوهأحسنعلىواردةوخواتمهاالسور

الخطباءمنالبلغاءعامةاْنَمع،واحدةجملةٌسورهفواتجانيُدَعَئ

يلتزممنويعيبون،منشاتهمفواتجتفننفييتنافسونوالكُتابوالشعراء

."!؟كلامبابلغظئكفما،واحدةطريقةًكلامهفي

خاصّةالفاتحةسورةمنآيةبأتهاواففهومَنالشافعيحجةذكرثم

أنَّها،السوراوائلفيالبسملةاْمرفيالبَين"والحق:يقول..عليهاورذ

ولملا،المصحفلابتداءمناسباًالفصلليكونالسوربينللفصلكُتبت

وصحّحهوالترمذفيسننهفيداودأبوروىوقد،الفراَنغيرمنبلفظيكون

إلىعمدتمأنحملُكمما:عفانبنلعثمانقلتُ:قالاْئهعباسابنعن

السبعفيفجعلتموها،المثانيمنوهيالأنفالوإلى،المئينمنوهيبراءة

:عثمانقال،الرحيمالرحمناللهبسم:سطراًبينهماتكتبواولم،الطوال

ضع:لهويقوللهيكتبكانمَنبعضفيدعوالاَياتعليهتنزللماالنبيئُكان

والاَيتان،الاَيةعليهتنزلاو،وكذاكذافيهايذكرالتيبالسورةالايةهذه

وكانت،بالمدينةعليهانزلمااؤلمنالأنفالوكانت،ذلكمثلفيقول

فَفُبِضَبقصتهاشبيهةقصتهاوكانت،القرآنمنانزلماآخرمنبراءة

وضعتُهاهناكَفمن،منهاأئهافظننتُ،منهاأئهالنايبتنولم-لمجيراللهرسول

0"الرحيمالرحمناللهبسمسطربينهمااكتبولمالطوالالسبعفي

غيرالسوربينتكتبلمالبسملةانَعلىبثنةدلالةهذافي"وارى

وائها،عثمانزمنواحدمصحففيالفرآنجُمعحينإلاوبراءةالأنفال

فيثابتبنزيدجمعهاالتيالصحففيالسوراوائلفيمكتوبةتكنلم

.(")1مفردةصحيفةسورةلكلكانتإذ؟بكرابيخلافة

.1/441:بقلساالمصدرا(1)
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القراءاتفيتضفعهعلىتدلالتيأوردهاالتيالمباحثومن

هُوَ":تعالىقولهفي"هو"علىكلامهفي،خاصةًوالعَروضِوالعربية

سَتعَفَسَؤَلهُناَلشَمَدإِلَىأشتَوَىَثُمَّجَمِيعااَلارفِىفِىمَّالَكُمظًفَاَلَذِى

هاءالجمهور"وقرأ:قال،(92:البقرةأ"عَليمدثَئ:بِئُوَهُوَسَمَؤدز

وأبووالكسائيّعمرووأبوقالونوقرأها،الأصلعلىبالضئم"وهو"

أكثروالسكون،عليهالعطفحرفدخولعندللتخفيفبالسكونجعفر

نأووجههالابتداء،ولاموالفاءالواومعوذلك،كلامهمفيالضتممن

منزلةتنزلتالكلمةعلىدخلتإذاواحدٍحرفٍعلىهيالتيالحروف

فخففتفيها؟الحرفذلكبدخولثقيلةالكلمةفصارتمنها،الجزء

يدل!ومما،والفاءالواومعالأمرلامحركةفيذلكفعلواكما،بالسكون

حرفعليهدخلإذا"هو"منالهاءإسكانالعربلغاتأفصحانعلى

تجدتكادولا،ساكنةالهاءبقراءةإلاالبيتيتزنفلاالشعرفيتجدهأنك

.)1("ضرورةائهدَعوىيمكنلابحيثذلكغير

إلىالعظيمالقرآنلآياتالاستقراءإلىإضافةًعاشورابنويميلُ

مثلاً:فيقول،العزيزالكتاباَياتُتضقنتهاقواعدإبراز

للمقذمة:قواعداربعللمنشئينالفاتحةأسلوبرسموقد"

بطول!السامعيننفوستملّلئلاالمقدمةإيجاز:الأولىالقاعدة

يُطيلوافلاللخطباءسُئةوليكون،الفاتحةفيظاهروهو؟المقصودانتظار

يقصرالمقدّمةتُطالمابمقدارفإنَّه؟العِيإلىيُنْسَبُوالاكيالمقدمة

سورةأنهامعالطوال!السورقبلوضعهاوجهيظهرهذاومن،الغرض

.قصيرة

.1/387:بقالسالمصدرا(1)
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براعةيُسقَىماوهوالمفصود،الغرضإلىتشيرأن:الثانية

عليهم،سيردماتفصيللسماعالسامعينيهئئَذلكلأن،الاستهلال

كانواإنوإكمالهلنقدهأو،فحسبالتلقيأهلمنكانواإنلتلقيهفيتأفبوا

وثقته،الغرضمنالخطيبتمكنعلىيدذذلكولأن،الدرجةتلكفي

ليحيطواللخطباءسنّةوفيه،لوعيهالسامعينينبّهبحيثفيهرايهبسداد

...كلامهمبأغراض

علماءذلكبيّنوقد،الكلمجوامعمنالمقدمةتكونأن:الثالثة

فيها.يتأتقأنللمتكفمينبغيالتيالمواضعذكرهمعندالبيان

.(1)"اللهبحمدتفتتحأن:الرابعة

الكتابة،صناعةيمارسولمن،للأديبمهفةقواعد-والله-وهذه

لمالذيمدةًالسببتتئعتُوقد.اللآلئمنتظمعقدفيعاشورابنصاغها

أثناءشديد،بإيجازلكتبهالتقديمفيالسلامعبدبنالعزعنهيُفصج

السابقالموضعفيعاشورابنعندمذكوراًوجدتُهحتى،لكتبهتحقيقي

مثوبته.وأجزلاللهرحمه،تفسيرهمن

دليله،الحخةوضعقد،التفكيرحرّ،ناقدٌعالمٌعاشورابنوالشيخ

حجّةويناقش)3(،الشاطبيعلىويعترض)2(،الزمخشريينتقدُفتراه

)4(.الشافعي

للنصوصالتاريخيئفهمهفيعاشورابنالمف!رشخصيةوتظهر

وَبِأتيَؤهـألاَخِرِبِألنَهِءَامَنَايَقُولُمَناَلتَاسِوَمِنَ":آيةتفسيرفيبقولهوتوفيقها

)1(

)2(

)3(

)4(

.1/531:السابقالمصدر

.1/16:السابقالمصدر

.1/281:السابقالمصدر

.1/241:لسابقالمصدرا
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فيالإسلاميةالفرقاقوالطسردأنبعد8(،:البفرة1"بِمُؤمِنِينَهُموَمَا

:()الإيمانمسفى

نأوهي؟نُصرةإلىالانحيازعنبهاأربأُكلمةًأقولطوانا..."

مواقفمنموقفوأوّلمسيرهمخطواتأؤَلطفيالمسلميناختلاف

لأقوامابعد؟لأقواماوتعاقبت،لأيامابعدلأياماعليهمضتوقد،انظارهم

لا.إليهملتفتاًاليومهذابعدأعْرِفَنِّيولا.عليهالبقاءينبغيلاعلميّانقصأيعد

بذلكليخرجوا،لإسلاموالإيماناالناسمنطلبتماأؤَلالشريعةأنجرم

لقبولالنفوستهيَّاتذلكحصلفإذا،الدينهذاومناوأةالشركعفائدمن

ذلكتلقيفيفكانت؟النئراتتلكمنعليهاالشريعةوأفاضت،الخيرات

.(")1ومعادهاالعالمهذافيلمعاشهازينة؟استعدادهاحسبعلى

يقولط:تفسيرهختاموفي

أدّىوما،الرأسعلىسعياًيُخدمبأنحقيقالناسربكلام"وإنَّ

بشوطاستنَّقلميوإنَّ،القرطاسعلىيسعىمف!رقلمإلاالحقهذا

علىأتىقدوإذ،المَنيجزَجْرَوالإعياءالكَلالطِعندزُجرَوكم،فسيج

يستريح.أنْلهَحقفقدالتمام

رجبشهرمنعشرالثانيالجمعةيومعصرالتفسيرهذاتماموكان

وستةسنةوثلاثينتسعاًتأليفهمدّةفكانت،وألفوثلاثمئةثمانينعام

افنانهاأخرىومؤلَّفات،صارفةاشغالطمنتَخْلُلمحقبةوهي،أشهر

منذلكخلالوما،غارفةوطوراً،طوراًشاربةٍبقريحؤومنازع،وارفة

ولا،الأجيالطمنهالشكايةعنتَخْلُلممما،أحوالطوتطؤر،بالطتشتت

كفا.ولاتُطَفَّفُلاعَلَيئَفضلهومكاييلَ،أوفىنعمَهفإنلئهكفران

الخاصةَبهينفعوأن،ويغوريُنجدَأنالتفسيرلهذاتعالىمنهوأرجو

.1/127:بقالسالمصدرا(1)
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.(تبور)1لنتجارةيرجونالذينمنبهويجعلني،والجمهور

محمدوكَتَبَ.تونسمدينةشرقيئالمرسىببلدبمنزليتمامهوكان

.عاشور")2(ابنالطاهر

للنشرالتونسيةالدارعنوصدر(،ام)849سنةالتفسيرطُبعوقد

جزءاً.ثلاثينفيبالجزائرللكتابالوطنيةوالمؤسسة،بتونس

فيبيانهسياتيكما،الزيتونيةالمجلةفيمقالاتأؤلهنشروقد

فيها.مقالاته

تفسيرمعطبعهواعيد(،ام159)سنةتونسفيمقدمتهطُبعتوقد

سنةبمصروالثانيالأؤَلالجزاَنوطُبعام(،)559سنة،عئمجزء

م()3(.)6491

)1(

)2(

)3(

!*ء

التحريرفيوالبيانياللغوي"الجانببلخوجةالحبيبمحمددراسةتُنظر

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمع،45ج،(05)الدورة،والتنوير"

.637-0/3636:لتنويروالتحريراتفسير

اللبنانية،الجامعة:بيروت،داغرأسعديوسف،الأدبيةالدراسةمصادر

.اقسم،358/:ام729
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الشريفالنبويالحديثفياَثارهثانياً:

.زرعأئمحديثعلىوتحقيقتعليقات-1

الصحيج.الجامعفيالأنظارمدمايقعندالفسيحالنظر-2

الموطأ.فيالواقعةلألفاطواالمعانيمنالمغطّى-كشف3

!ه!!

زرعأئمحديثعلىوتحقيقتعليقات

.()1المخطوطةمؤتفاتهمن

إلصحيحالجامعفيالأنظارمضايقعندالنظرالفسيح

لهمقدّمتهفاتحةفيالكتابتأليفهمنالغرضاللهرحمهالمؤلفبتن

الطَّرْف،طِرْفيستوقفماروايتهعندليعرضماكَثُر"ولقد:فقال

تجاوزهأوغليلاً،السابقونفيهيَشْفِلم،الحرفلذلكبياناَويستحثّ

يذهبأتركهلاوأن،بدامااُقئدانحقاَفرأيتُ،كليلاًبلوغهعندكانقلم

."وَهَدَىإليهألهمماعلىلتهوالحمدُ،سدى

،للبخاري(الصحيج)الجامعفيمواضععلىتعليفاتٌ،إذن،فهو

أحجموااو،فيهاتوقفوابل،الشزاحمنالمتقدّمونفيهاالقوليُفصِّللم

محفوظ:3/803.)1(
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يحارولا؟الأريبتدلّ"بلمحاتذلككل؟تبيانهافيفضَرواأوعنها،

الناظرعلىوإبقاء،التطويلمنتفادياً،المصيبالرأيتوشعهافي

المؤلف.يقولكما"الأصيلالرايصاحب

كتابهفيبيَّنهبما)الموطأ(فيمرويّحديثكلعنداستغنىوقد

.الموطأ(فيالواقعةوالألفاظالمعانيمنالمغطى)كشف

جامعه،فيالبخاريّترتيبعلىكتابهعاشورابنالشيخرتَبوقد

)الجامعمنمتفرّقةفقراتعلىوتعليقاتٌتقييداتٌمجموعهفيفتراه

بعضفيكلمةحتىأو،منهعبارةاو،حديثجزءتكونقد(،الصحيج

الحديث،لمقاصدوفهمٍ،الأفقفيسَعَةٍعلىفيهكتاباتهوتدذ.الأحيان

."....الفسيجالنظر":اللهرحمهوَسَمَهكماوهو

جاء:عنهاللهرضيهريرةابيحديثذكرهذلكعلىالأمثلةومن

"،امّك":قال؟صحابتيبِحُسنِاحقمَنْ:فقال-!يِ!اللهرسولإلىرجلٌ

ثمَّ:قال،"أفكثمَّ":قال؟مَنْثئمَ:قال،"افكثثمَ":قال؟مَنْثثمَ:قال

."ابوك":قال؟مَنْ

تحقيقالعلماءأهمل"وقد:عاشورابنالطاهرمحمدالشيخقال

الأئمجانبرجحأئهإلىاْكثرهمفذهب؟الحديثهذامعنىعلىالكلام

فيالعربيبنبكرأبومنهمجماعةقالحتىالبز،فيالأبجانبعلى

قولهتفسيرفيعطئةوابن(،البخاري)شرحفيبَطالوابن)العارضة(،

بتكسيرذلكتحديدإلى(41:ألقمانوَهز"عَكَوَقنًاأُضُ!حَمَلتَسهُ":تعالى

منعجيبٌوهذا،للأبوواحدللأئممنهاثلاثةكسوراربعةإلىالبرّ

أمثالهم.

كلامهم.والعشرينالثالثالفرقفيالقَرَافيّالدينشهابذكروقد

نوعإلىالنبويّاللفظهذاإرجاعيحاولكأئهشكوكاً،عليهوأورد
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أتىثمّالبرّفيالأمّحقّتأكيدإظهارمنهالمقصودبأنَأؤَلهثئم،المتشابه

ذلك.فيحيرتهمنهتشتمبكلام

حكاهقدكانإذاالحديثهذاأن:عليهالاعتماديجبوالذي

منعمغ!ييهالشبيئَانَ:وتأوِيلهفمعناه،تصرّفدون!شي!النبيئبلفطالراوي

بهجرتماعلى،اُمّهغيْرصحبةبحُسنمنهالإذنإلىيرميأئهالسائل

عليها،إدلالمنللأبناءبماالأمّبرّفيالتسامجمنالجاهلتةأهلعادة

بالرجولةلاعتزازهالاثجانبعلىالإقبالمننفوسهمفيوُقروبما

منللحذرالأئمبجانبالاهتماملهيُظهرأن!شَي!النبيئفأراد،والبطولة

بالبرّجديرةوأنَها،بهاالاهتمامإلاالحديثيقتضيفلا.حقهافيالتفريط

البرّفيفالأبوان؟المسلميننفوسمنالجاهليةلاَثارقَلْعاًالأبمثل

،(41:[لقمانوَلؤَلدَتكَ"الثترلِىاَنِ":تعالىقولهلهأشاركما،سواء

وَصَاحِتهُمَا":وقوله،(41:نلقما["بِوَلدَتهِقيِدنمئَنَاَوَوَضَينَا":وقوله

به.أمرفيمابينهمافسوَّى،(51:[لقماناَلذُنيَامَغرُوفَا!فِى

سورةفيتعالىقولهمساقنظيرالحديثمساقيكونهذاوعلى

عَامَتن"فِىوَفِصئَهلُهُووَقنِعَكَوَقنًاأُفُهحَمَلَتهُبِؤَلدَتهِقيِدنممَنَاوَوَضَينَا":لقمان

بالأممختصّةهيموجباتبذكربهماالوصايةعلَّلإذ114،:القمان

وبذلك؟للغفلةمعزَضٌلأته،الأئمجانبعنالغفلةعنللأبناءإيقاظاً

منهولماالتعليلتخصيصمعبهماالوصايةفيجمعهماسزيتّضج

التعليل:عقبقولهفيلهمابالشكرالأمرفيثمِجمعهما،الأئمشؤون

.(41:نلقماأ"وِلؤَلدَتكَاَش!رلِىاَنِ"

غالباً،يتعارضانلاالأبوبزالأتمبرّأنكشفاًهذايزيدومما

الجانبوهو،الاخربرّعناحدهماببرّالاشتغالمنهيإنّمافالخشية

ا!صْعيف.
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اْحديأمرانمثلالبزفيالأبوينحقبينتعارضعرضإذافأمَا

إرضائهمافييسعىانعليهفهناالاَخر،بهيامرهمابعكسولدهالأبوين

منفهووإلا،فذاكذلكلهامكنفإنامريهما،بينالتوفيقاومعاَ،

قولجاءهذاوعلى.الوقففيجب،الجمعإمكاندونالدليلينتعارض

ومنعتني،عليهأقدماْنْإليئكتبَالسودانفيأبيإنّ:لهقالللذيمالك

الفرقفيالقرافيذكره.اْمكتعصِولاأباكاطِعْ:مالكلهفقال،اْفي

.(")1الجامعمختصرعنوالعشرينالثالث

أبيحديثيُورد،التمادحمنيكرهماباب)الأدب(،كتابوفي

ع!ير:النبيئُفقال،خيراًرجلعليهفأثنىومل!النبيئعندذُكررجلاَإن:بَكْرة

."صاحبكعُنُققطعتَ"وَيخحَك

."الرجلظَهرَ"قطعتم:موسىابيحديثوفي

لهسابقاًاْعرفولم،النبويالكلامبليغمنهذا:عاشورابنقال

فيهلأنَ،بديعتمثيلٌوهو،مج!يمالرسولبهانفردممافهو،العربكلامفي

إذاللممدوحيحصلوما،الاَخرعلىالرجلثناءمنالحاصلةالهينةتشبيه

نفسهفيظن،بالنفسوالإعجابالازدهاءمنذلكبلغهإذاحاضراًاوكان

طلبفيالزهادةبضُزعليهعادرثماصادقاَالثناءُكانفإن.الكمالبلغت

الثناءفيكانوإن؟المحامدمنعندهمابعضفيالتفريطأو،الكمال

ساوىأثهإليهويُخئليغزهفذلك،الممدوحفيممابأكثركانأي؟مبالغة

.)2(جدارةغيرعنطبقتهمإلىويسمومضمارهمفييجريأنفيريدالكُفل

)1(

)2(

بعدها؟وما1/127:للقرافي(الفروقأنواءفيالبروقأنوار:)الفروق:انظر

عاشور،لابن(الصحيحالجامعفيالاْنظارمضايقعندالفسيحو)النطر

بعدها.وما303ص

.803ص،الفسيحالنظر
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علىمنئهاًإفَاالكتابهذافيتراهاللهرحمهعاشورابنفإن؟وهكذا

اشتملالبلاغةمنأنواعاًمبيناًأوتوضيحها،فيالشُزَاحعنهاقضرفائدة

)الجامعثنايافيوقعتلألفاظلغوياًضابطاًاو،النبويالكلامعليها

البخارفي.قارىتسزُالتيالفرائدالفوائدمنذلكونحو،(الصحيح

الدارفي(م9791هـ-ا)993سنة(الفسيح)النظركتابطُبعوقد

تعالى.اللهرحمهالمؤلفوفاةبعد،تونس-ليبية،للكتابالعربية

!!!

الموطفيالواقعةوالألفاظالمعانيمنالمغطَىكشف

وكان،مالكالإمامكتابمادةتدريستوليهايامتصنيفهفكرةنبتت

الفقهوجانبوالآئار،السئةجانب:منههامانجانبانإليهويشدهياسره

الموطأفيالإمامدروس(المغطى)كشفمصادركانتلذلك.والفتوى

أيديبينمتداولةكانتللموطأوتصانيفشروحمنفيهاإليهرجعوما

و)تنويرالزرقانيئ(،و)شرح،للباجيئ)المنتقى(:مثل؟العلماهل

كانتكونهاعصرهفينادرةشروحإلىإضافة،للسيوطيالحوالك(

)ترتيبمنوقسم،المالكيالعربيلابن)القبس(:مثل؟مخطوطة

في)الأنوارمنوقطعة،البرعبدلابن)التمهيد(منوقطعة،له(المسالك

ابنمحمدلأبيو)تعليق(،زَرقلابنوالاستذكار(المنتفىبينالجمع

الأنوار()مشارقمنونسخةالموطأ،غريبفيالبطليوسيالشيد

لكتابه.وضعهمنيفرعْكادأنبعدمتاخرةإليهوصلتْ،لعياض

بمثالأكتفي،ومسألةحديثثلاثمئةنحو(المغطى)كشفتناول

حديثعنداللهرحمهعاشورابنقال؟المؤلفطريقةيوضحمنهواحد

:شهابابنعنمالكالإمامرواه

901



الزبيربنعروةعليهفدخليوماًالصلاةاخرالعزيزعبدبنعمرأن

عليهفدخل؟بالكوفةوهويوماًالصلاةأخرشعبةبنالمغيرةاْن:فأخبره

جبريلأنعلصتَقداليس!؟مغيرةياهذاما:ففال؟الأنصاريمسعودأبو

.)1(الحديث"...اللهرسولفصلى،فصلىنزل

قائلاً:الحديثهذاخصائصببيانالطاهرمحمدالإمامبدا

عنتابعيتلفّيوفيه،لأميرينفقيهينمراجعةفيه؟أغزحديثهذا

عبدبنعمروكان.رسولعنورسول،صحابيعنوصحابي،تابعي

الكوفة.أميرةشعبةبنالمغيرةوكان،المدينةاميرالعزيز

أوقاتِاَياتإجمالبيانمنالحديثهذافيماإلىاشارثم

.الصلوات

لانصاريامسعودوأبيالزبيربنعروة،الفقيهينإنكارمنبداوفيما

ليسالصلاةتأخيرَ،شعبةبنوالمغيرةالعزيزعبدبنعمرالاميرينعلى

الوقت.أولعنبهاللتأخّروإنما،الوقتخروجإلىعنهاالغفلةاجلمن

الوقتأولعنالتاًخرفيوأنّ،الصلاةلإيقاعتعيّنهيخشونكانوافالسلف

نايرونفكانوا.السنّةعلىالمحافظةفيدابهمكانذاك.إثماًعذربدون

.الأداءمسدّسدّقضاءبعدهماوأن،الوقتاولهووقتهالموسّعالواجب

محلاًّالموسَّعالواجبوقتجميعيعتبرالذيالجمهوررأيخلافوهذا

.للأداء

مالك.عنسلمةبناللهعبدعنالبخاريرواهمماالحديثوهدْا

الوقتعندلمحصلىنزلجبريلان:السلفلمقالةميهالاحتجاجومحل

.الصلاةكتابأولفي(1)
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النزولَالصلاةُعقبتوهكذا،بصلاتهجمي!الرسولوصلى-بدايتهفيأي-

الرأيهذاويُقابل.الصلاةإلىالمبادرةبوجوبالإشعاروفيه،ترئثبلا

جاءإنماالامروأنّ،ونهاياتمبادئذاتالصلاةأوقات:الفقهاءقول

إلىبالمبادرةالعذرذيلغيرامرهوأو،الوقتأولفيالأداءلتأكيد

التيسير.يفارقهالاوالشريعة،سعةهذاوفي،الصلاة

الصلاةأهميةعلىدل!لطيفملحظعلىالتعليقهذااشتملوقد

!ك!ي!،اللّهبرسولالخ!سةالأوقاتجبريلصلاةفيالأوليظهر؟وشرفها

الصلاةاللّهفرضفيالثانيويظهر.أدائهاوكماللأوصافهاعمليأتبليغاً

طريقعنبهاالقياموصورحقيقتهاوبيان،الإسراءفيالملائكةبحضرة

.(بها)1السلامعليهجبريلالأمينالروحنزول

.922ص،بلخوجة؟52،55ص،المغطىكشف(1)
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واْصولهإلفقهفي-إثارهثالثاً

ئة.دجتهاااءاَر-1

خليل.مختصرعلىالأمالي-2

على)التنقيجكتابلمشكلاتوالتصحيحالتوضيححاشية-3

للقَرَافي.(الأصولفيالفصولتنقيجشرح

0وىالفتا-4

شرعئة.واحكامقضايا-5

الإسلامئة.الشريعةمقاصد-6

.الإسلامفيوآثارهالوقف7-

اجتهادنةاءراَ

ثمانٍالسويسيد.محمدمنهاعذَ،الفتاوىمنمجموعةوهي

الفتاوىهذهتناولتوقد،تونسفيالمفتينعنرسالتهفيفتوىوثمانين

وقضايا،الأسرةوأحوال،العباديةالمسائلفيالموضوعاتشتى

.()1العامةالشؤونمنوجملة،المعاملات

:الهجريعشرالرابعالقرنفيالتونسئةالفتاوىعننقلاً،262ص،بلخوجة)1(

1/141.
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.()1المخطوطةمؤلّفاتهمنوهو

!!!

خليلمختصرعلىالأمالي

الطلاببينالفروعفيومعتمدةشائعةمدؤنةأكبرخليلمختصر

.)2(الزيتونةبجامعوالشيوخ

0)3(المخطوطةمؤلّفاتهمنوهو

كتابلمشكلاتوالتصحيحالتوضيححاشية

(الأصولفيالفصولتثقيحشرحعلى)التنقيح

المالكيةبينمشهوراًكانمدرسيكتابعلىحاشيتهالكتابوهذا

صاحبالقَرَافيّوضعه؟الفقهأصولمسائلمنكثيرفيإليهيرجعون

.)4(الفقهفي()الذخيرة

علىالقَرَافيّكتابووُضِعَ،الكتابصلبفيالحاشيةوضعتوقد

المؤلف؟مقاصدموضّحةالطاهرمحمدالشيخعباراتوجاءت،الهامش

الحاشيةهاتهفيالهفةإليهصرفتما"وأؤَل:مقدّمتهفيعاشورابنقالط

علىالمسائلتلكفيالحقّتحقيقثم،اللهرحمهالمصئفمرادتحقيقهو

الفروعمنمتداولاًليسماعلىوتنزيلها؟الشرعيةبالشواهدتمثيلها

محفوظ:3/803.)1(

262.صبلخوجة،)2(

محفوظ:3/803.)3(

.263صبلخوجة،)4(
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اعرضتُوقد،للفقيهالأصولاستخدامعلىدربةذلكفيلتكونالفقهية

إلىويؤدّيالزمانيضيعماذلكفيلا!،الأقوالبجلبالتطويلعن

المستطرداتإلىوالتطؤحوالفوائد،المسائلمنالإكثاروعن،الملال

علمصميممنإليهيُحتاجبماوفاءًالكتابهذافيفإنالشوارد؟

.(")1الأصول

،هـ(ا32)9سنةالحجةذيثالثالجمعةيومالكتابتأليفتئموقد

فهمفيالحاشيةهذهإلىبالاحتياجالزيتونةفيالعلمئةالنظارةوصزَحت

ربيع21فيالمؤرّخةبالإجازةطبعهالذلكواجازت،التنقيجشرح

ام()2(.)229سنةنوفمبرا1وفياهـ(،)341سنةالأنور

اينجزفيهـ(ا134)سنةبتونسالنهضةبمطبعةالكتابطُبعوقد

نهايةفياثبت،وشعرنثربينماالزيتونةفيالعلماءكباروقزظه،كبيرين

.الكتاب

وىلفتاا

النوازلمنجملةعلىتقييداتوهو)3(،المخطوطةمؤئفاتهمن

للمجلسرئاستهمدةأوالقضاء،توتيهأيامبتحريرهاعنيالتيالشرعية

.الشرعيئ)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

!!*

.1/4:والتصحيحالتوضيححاشية

.2042/:السابقالمصدر

.3903/:محفوظ

.622ص،بلخوجة
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شرعيةوأحكامقضايا

فيويعوّلإليهاالحاجةتكثرالتيالفقهيةللمسائلمجموعوهي

.(عليها)1الأحكام

.)2(المخطوطةمؤئفاتهمن

الإسلاميةالشريعةمقاصد

فلم؟أشهرهايكنلمإنْعاشورابنكتباشهرمنالكتابهذايُعدُ

السلامعبدبنالعزّبعدبالتصنيفعلميحسبأحدٌالموضوعهذايُفرِدْ

.الموضوعهذاأحياالذيعاشورابنغيروالشاطبي

عام(لإسلاميةاالشريعة)مقاصدكتابهإصدارمنسنواتعشروقبلَ

العزيزمحمدالشيخالمالكيالمفتيزميلهكتبام(469اهـ-)366

)المجلّةفيام(079اهـ=938-م1886اهـ=)303جُعَيْط

:()3(الزيتونية

وكثرةمادتهاغزارةمع،العلميّةالثروةهذهفيأعثرلمأنّي"ذلك

اللقب،هذاباستحقاقجديرجامعديوانعلى،عددهاووفرة،أنواعها

التشريع،أسرارعنويُفصح،الشرعيةالمقاصدشَمْلَمطاويهفييجمع

منصُباباتٌالخلافعلموكتبالفقهيةالدواوينبطونفييوجدوإنما

تلكتبثةلاإذ،عفةحدَهاعندللواقفتشفيلاالأدئةمنوشذراتالعلل

)1(

)2(

)3(

262.صبلخوجة،

محفوظ:3/903.

أكتوبرهـ=1355)شعبان،226/:1مج(الزيتونية)المجلةفيبحثهانظر

.(التشريعوأسرارالثرعية)المقاصد:بحنوانم(3691
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للإذعانيكفيبماتُناجيهولا،الأحكامأنواعأفرادُإليهتأرزُمقصداَالعللُ

.الفوائد"منالعللتلكأغوارفيعفاتسفرولا،مقصدبأنه

عنهاأعربالتيللأمنيةوتلبيةاستجابةعاشورابنتأليفوكأنَ

فيالمتفقّهينبين"مرجعاًليكونتصنيفهمنالهدففكان،جعيطالشيخ

لاختلافاإقلالإلىوتوسّلاً،الأعصاروتبدّلالأنظاراختلافعندالدين

بعضترجيحفيالإنصافعلىلأتباعهمودُرْبَةًالأمصار،فقهاءبين

اردنامابذلكيستتبّحتى،الخلافشررتطايرعندبعضعلىالأقوال

.()1"الحقإلىوالفيئةالتعضبنبذمنمزةغير

بينالاحتجاج"عُسْرمنرأىماإليهالهمّهصرفإلىدعاهوالذي

ادلّةإلىحجاجهمفيينتهونلاكانواإذ،الشريعةمسائلفيالمختلفين

عليه،المشبَّهُبهاويهتدي،المكابرإليهايُذْعِنُ،منهاقريبةأو،ضرورية

الأدلّةإلىوالفلسفيالمثطقيّحجاجهمفيالعقليةالعلومِأهلُينتهيكما

الجميعبين!ينقطع،الموضوعةوالأصولوالمشاهداتالضروريات

.")2(لجاجمنفيههمماالجدلأهلِمنويرتفع،الحِجَاج

إثباتفيالأوّلالقسمفجعل؟ثلاثةأقسامإلىكتابهالمؤلّفقشَم

التشريعمقاصدفيالثانيوالقسم،التشريعمنمقاصدللشريعةأن

.المعاملاتنواعبأالخاصّةالتشريعمقاصدفيالثالثوالقسم،العامّة

هذالمعرفةالقواعدبمثابةهيمباحثالأوّلالقسمفيعالجولقد

إثباتوطرق،الشريعةمقاصدمعرفةإلىالفقيهاحتياجعنفتكلَم،العلم

الشريعة،مقاصدإلىالرجوعفيالسلفوطريقة،الشرعيةالمقاصد

)1(

)2(

.177ص،الإسلاميةالشريعةمقاصد

.177ص،السابقالمصدر
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الشرعية،المقاصدمعرفةعنتستغنيلااللفظيةالشريعةادئةانوبيان

الأحكاموتعليل،الشريعةمقاصدومراتب،للتشريعالشارعوانتصاب

التعليل.عنبعضهاوخلو،الشرعية

بأنّهاعرّفهاالتي،العاقةالتشريعمقاصدفيالثانيالفسموأما

معظمها،أوالتشريعاحوالجميعفيللشارعالملحوظةوالحِكَمالمعاني

:نوعانوهي،الشرعيةللمقاصدالضابطةالصفةعنابتداءًفيهتكثمفقد

ثابتاً،يكونانجميعهافيويُشترط.عامةعرفيةومعانٍ،حقيفيةمعانٍ

.(131مطرد،منضبطاً،ظاهراً

التيالأعظمالشريعةوصفهي)الفطرة(أنعاشورابنويُظهر

الشريعةأوصافأؤلهيالسماحةوان،الشريعةمقاصدعليهاابتنت

مقاصدها.واكبر

"المراد:(الإسلاميةالشريعة)مقاصدكتابهمن184صفيعاشورابنقال)1(

.الجزممنقريبأظناَمطنوناَاوبتحققهامجزوماَالمعانيتلكتكونانبالثبوت

ولا،المعنىتشخيصفيالفقهاءيختلفلابحيثالاتضاحبالظهوروالمراد

مشروعثةمنالمقصدهوالذيالنسبحفظ:مئل،بمشابهةمعظمهمعلىيلتبس

بالإلاطة،أوبالمخادنةيحصلالذيبحفطهيلتبسولاظاهرمعنىفهو،النكاح

ضاجعوها.ممنمعتنبرجلتعلقُهالذيالحملَالبغيئالمراةإلصاقوهي

بحيث،عنهيقصرولا5يتجاوزلامعتبرحدٌللمعنىيكونانبالانضباطوالمراد

العقلحفط:مثل،مشككغيرشرعياَمقصداَيعتبرلأنمنهالصالحالقدريكون

منالمقصدهوالذيالعقلاءغيرتصرفاتعنالعاقلبهيخرجالذيالقدرإلى

.لإنكاراعندبالضربالتعزيرمشروعئة

والقبائلالأقطإرأحوالباختلافمختلفاَالمعنىيكونلاانبالاطرادوالمراد

مقصدتحقيقفيالإنفاقعلىوالقدرةالإسلاموصف:مئلوالأعصار؟

مالكقولفيالنكاحفيالمشروطة،بالكفاءةالمسماةللمعاشرةالملاءمة

."القبليةفياوالإثراءفيالتماثلبخلاف،الفقهاءمنوجماعة
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موارداستقرينانحن"إذا:التشريعمنالعامالمقصدفيويقول

كلّياتمنلنااستبان،التشريعمنمقاصدهاعلىالدائةالإسلاميةالشريعة

حفظُهوفيهاالتشريعمنالعامّالمقصدأنَالمستقراةجزئياتهاومندلائلها

،الانساننوعوهو،عليهالمهيمنبصلاحصلاحهواستدامةُ،الأمةنظام

منيدَيْهبينماوصلاحَ،عملهوصلاحَ،عفلهصلاحَصلاحُهُويشمل

.()1"فيهيعيشالذيالعالمموجودات

فمصطلحي":فقالمقذمتهفيالمرادمنهبَئناصطلاح(و)التشريع

بهاريدُولا،للأفةقانونٌهومابهاريدأئي)التشريع(لفظأطلقتُإذا

أرىكما.ليبمُرَادَينليساوالمكروهفالمندوب،المشروعالشيءمطلقَ

تتعلّقأخرىأسرارٌولَها،(ب)الدّيانةتُسفىبأنجديرةالعباداتاْحكامأنَ

قدلذلك.المجتمعمنهيلتئمالذيالفردوإصلاح،النفسبسياسة

بتأليفخصصتُهاوقد،الإسلاميالمجتمعبنظامتسميتهاعلىاصطلحنا

.")2(الإسلامفيالمجتمعنظامأصولسقيتُه

،الاسلامشريعةوعموم،والمفسدةالمصلحةبيانفيشرعثئمَ

بل،بنكايةليستالشريعةوأن،الشريعةتناولفيالأمّةبينوالمساواة

خويصةوفيالأمةعمومفيمقاصدِهاتحصيلإلىتسعىعمليةشريعة

تغيير؟وتبديلتغيير:التشريعمنالشريعةمقصدانَبئنئمالأفراد،

،الناساتبعهاقدصالحةأحوالوتقرير،فسادهاوإعلانالفاسدةالأحوال

ذلك؟وأشكالبأسماءلاواوصافبمعانٍالشرعئةالأحكامنوطبئنئم

لاخوالالاحكامتلكأجناسإثباتُكفهاأحكامهامنالشريعةمقصدان

)1(

)2(

.002ص،بقلساالمصدرا

.421ص،بقلسااالمصدر
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عليهتشتملماباعتبار؟وعامّهاخاضهاالتصرّفاتمنوافعالٍوأوصاف

وا،ونفعاًصلاحاًالمنتجةالمعانيمنوالأفعالوالأوصافالأحوالتلك

ضعيفين.أوقويين،وضراًفساداً

)الحرية:بعنوانالقسمهذافيبحثاًيورد،متعددةفصولوبعد

فيتكمنالبحثهذاوأهمئة.(الشريعةنظرفيومراتبهاومداهامعناها

الشريعة؟مقاصدمنأصلياًمقصداًالحريةجعلمنأولعاشورابنأن

فيتصرّفهمفيالأمةافراداستواءأنذلك...":مطلعهفيفيقول

.(1")بالحريةالمرادهووذلك،الشريعةمقاصدمناصليمقصدأنفسهم

بأنواعالخاصةالتشريعمقاصد:الثالثالقسمفيوعالج

مقاصد:مرتبتينإلىالأحكامتوجّهفيفبحث،الناسبينالمعاملات

الحقوقأنواعتعيينالمعاملاتفيالشريعةمقصدأنّوبيّن،ووسائل

العائلة،احكامومقاصد،الحقوقمراتبوبيّن،مستحقيهالأنواع

المنعقدةالمعاملاتفيالشريعةومقاصد،الماليةالتصزفاتومقاصد

القضاءأحكامومقاصد،التبزعاتأحكامومقاصد،الأبدانعلى

.العفوباتمنوالمقصد،والشهادة

عن،(م6491هـ-ا)366سنةللكتإبلأولىاالطبعةصدرتوقد

ثم؟م8891سنةللتوزيعالتونسيةلشركةانشرتهثم،بتونسلاستقامةامكتبة

(م9991هـ-ا024)سنةالميساويالطاهرمحمدودراسةبتحقيقصدر

محقَقاًللنشرأعدّهثم،لالمبوركوافيالفجرودار،بعَفانالنفائسدارعن

بلخوجة.الحبيبمحمدالدكتور:بدمشقلقلمادارعنوصدر

.288ص،الإسلاميةالثريعةمقاصد(1)
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الإسلامفيواَثارهالوقف

مجلةفينشرهمماوهو؟)1(المطبوعةمؤئَفاتهضمنمحفوظذكره

142ص،الرابعالجزء،التاسع)المجلدفيالقاهرية(الإسلامية)الهداية

الأستاذ:مجموعةًبنشرهاوسيقوم،مجموعةًبتونسوطُبعت256(،-

الهدايةمجلة)روائعسلسلةفيبدمشقالحسينيالرضاعليالفاضل

.(الإسلامية

3/803.محفوظ:)1(

،،!!ل!
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الإسلاميةالدراساتفياَثارهرابعاً:

.الإسلامفيالتقدمأصول-ا

.الإسلامفيلاجتماعياالنظامأصول-2

تاريخيةدراسة،لإسلامياالعربيالتعليم:بقريبالصبجاليس-3

صلاحية.إوآراء

والسنة.الكتابفيوانظارتحقيقات-4

.الرازقعبدلعلي(الحكمواصول)الإسلامكتابنقد-5

هههه،

الإسلامفيالتقدَماصول

.)1(المخطوطةمؤئفاتهمن

الإسلامفيالاجتماعيالنظاماصول

(الإسلام)هدىمجلةفيالإمامالشيخكتبهامقالاتالكتاباْصلُ

قامكماام(،369اهـ=355-ام359اهـ-)354سنتيالقاهريّة

رسائل)منكتابهضَفَهامقالاتبنشرحسينالخضرمحمدالشيخزميله

موضوعفيبالكتابةدرجتهمابلغمنيكتبأنالعادةتكنولم،(الإصلاح

بيانفي"يُمليالإمامالشيخجعلوالغَوْرالنظربُعدانَّغير،اخلاقيئ

مهَّدهوما،أمرهمبادئفيسامياًنهوضاًالمسلمينافادبالتيالأسباب

3/803.محفو!:)1(
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بيانيُتبعهثم،العمرانوانتشارالزُقيئأسبابمنالقويمالدينلهم

عنبالبحثأعقبهاثم،الباهرالتقدمذلكعنبهمرجعتالتيالأسباب

راىإذ؟لارتقاءاكمالمنبدؤواكمايعودواحتىأحوالهمإصلاحوسائل

تعرّفيتجاوزبماالإسلامعنيبحثونلاالإسلاميةالغالبيةمنكثيراً

بمعاملاته،المتعلّقةاوالمكففبذاتالخاصةاحكامهتفاريعاوعقيدته

رجاءَالشأنهذافيكتابإبرازإلىالامرهذافدفعه؟تطوّرهتاريخعناو

شيءعليهيخفىقدلمَنْوبيانهاالإسلامفضائللنشرخدمةذلكيكونأن

.(")1شأنهافيالمجادلينإقناعإلىيلتزُلِمَنْوعوناً،دقائقهامن

جهةمنوحقيقتهالإسلامروحعنالبحثالكتابهذافيوغرضُه

منبهاالمسلمُينتزعماومقدار،الصالحةالمدنيةتأسيسفيتأثيرهامقدار

التيالحكمةوإيضاح،والسعادةالخيرمناهجِإلىبهايهتديمرشداتٍ

الاثارعناو،للرسلخاتماًجميرمحمداًرسولهالدينبهذااللهُبعثلأجلها

البشر.لنفعالقاهاالتي

وقسمين.،واعتباريات،مقدّماتإلىبحثهالمؤلّفق!موقد

الإلهيةالأديان،الدّين:فيبحوثعلىاشتملت:فالمقدمات

اصلالفطرة،الفطرةدينالإسلام،؟الإسلامهوما،للإسلامالسابقة

.أوهاملاحقائقلإسلاما،الشَماحة،والتوشطلاعتدالا،لاعتدالا

جميععنالوهمنفيفيإيراددفع:مبحثينضمَّت:والاعتباريات

.النظامأصولإقامةفيلإسلاماوعمل،لإسلامياالدينقضايا

إصلاح:علىاشتمل:الفردإصلاحاصولفيالأولوالقسم

اثار،النفسانيالوازعإيجاد،العملإصلاح،التفكيرإصلاحالاعتقاد،

.91ص،لإسلامافيالاجتماعيالنظامأصول)1(
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اكتسابعلىالحمت،والاجتماعيالفرديالإصلاخفيالنفسانيالوازع

فيالمراةشأن،المسلمينبينالفرديللإصلاحالدعوةتعميم،العلم

والعبودية.الرقومسألةالإسلاميالتشريع،الإسلام

إيجاد:علىاشتمل:الاجتماعيالإصلاحأصولفيالثانيوالقسم

أصول،لإسلاميةاالأخوّة،المسلمينجماعةتكوين،الإسلاميةالجامعة

لاجله،والاقتصادللأفةالمالتوفير،الأفةمال،الأمةسياسةنظام

ونزعتها،الإسلاميةالحكومةصفة،الإسلاميةوالدولةالحكومة

البيضة،وحمايةالحوزةعنالدفاع،الإسلاميةالحكومةديمقراطية

التسامح.،الإسلاميةالحكومةسياسة

منسنينخمسسبقتمدّةإلىالكتابهذاتأليفتاريخيعودُ

بعدطُبعالذي،هـ(ا036)سنة(الإسلاميةالشريعة)مقاصدكتابهتأليف

قدالمقاصدكتابكانفإذاام(؟469هـ=ا)366سنواتبستّتأليفه

منالجانبلذلكوالخاصةالعامةالمقاصدفيبحثاًفيهالأساسجاء

المنطمةوالقوانينوالأحكامالقواعدموردَوردالذيالشريعةنصوص

منالثلاثيللترتيبوفقاًالمجتمعأفرادبينوالعلاقاتللمعاملات

إماممنذالأصوليينعندتأكيدهتواترالذي،فتحسينيفحاجيّضرورفي

)حفطفيالمتمثّلللشريعةالعامالمقصدإطاروفي،الجوينيالحرمين

،(1()الإنساننوعوهوعليهالمهيمنبصلاحصلاحهواستدامة،الأمةنظام

لأساسافيبحثإزاء(لإسلامافيلاجتماعياالنظام)أصولكتابهفيفإئه

روحهاوالقوانينالاخكامتلكعلىيضفيالذيوالفكريّالنفسيّ

فيهالذيوالسياسيالاجتماعيالإطارفينظرامامأنّناكماوفغاليتها،

تواصلهاعنفضلاًوعلائقيتها،وظيفتهاتتوطَدوبهالمقاصد،تتحقّق

.002ص،الإسلاميةالثريعةمقاصد(1)
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والخلقية،النفسيةوالأسسالفكرئةالأصولوضعائهذلكوتكاملها،

المقاصدعليهمابناءتتحققاللذينوالسياسيالاجتماعيالإطارورسم

.(الإسلاميةالشريعة)مفاصدكتابهفيبحثهاالتي

وتتعاضد،تتكاملبلمباحثهماتنفصلولاالكتابانويتواصل

مفَدقد،الفكريوالتكاملالمنهجيالتواصلبهذاعاشورابنوكأنَما

العلميةمهامهمنالذيالعامالاجتماعيبالفقهتسميتهيمكنلماالسبيل

احوالفيالاجتماعيةالهيئةنواحيصلاحاسبابفيينظرانالمباشرة

جديدةعوارضتبعثالتجفعحالاتلأن،ببعضافرادهابعضعلاقات

الاجتماعيةبقوتهاتطغىوقدالأفراد،انفرادأحوالفيموجودةتكنلم

بحكمبالمزةتزيلهااوفتحجبهاالكمالاتمنالأفرادعليهتقفماعلى

.()1لاجتماعيةاالأحوالدواعيلمسايرةالاضطرار

الوقوفيجبالكتابهذافيمتمئزةمفاهيمالمؤلفبئنوقد

الإمامقولتفسيرهافيالمعولانفبئناللفِطْرة(تفسيرهذلكمن؟عندها

فيعليهيُعتمدوالذي:11/534:الوجيز()المحزرفيعطيةابنالمفسًر

التيالطفلنفسفيالتيوالهيئةالخِفقةأئهاالفطرة،أاللفظةهذهتفسير

رئهعلىبهاويستدذ،تعالىاللهمصنوعاتبهايميزلأنومهئأةمُعَدَةهي

به.ويؤمنشرائعهويعرف،وعلاجل

ودينللتوحيدقابلينخلقهماته"المعنى)الكشاف(:فيوقال

فَطَرَألَتِىاَدلَّهِفِظرَتَحَنِيفالِلدِّينِوَتهَكَفَأَ!ص":تعالىدقوله"،الإسلام

أ!اسِأءَ!زَوَلمح!اَلقَئوُاَلدِّيفُذَلِفَاَلتَةِلِخَققِنجَذِيلَلَاعَلئهَأاَلنَاسَ

منبئنّاهماعلمتإذا:هكذاالآيةمعنىينتظم03،:الرومألَايَغ!ونَ"

الميساويالطاهرمحمدآلأستاذومفدمة86؟ص،الاجتماعيالنظامأصول)1(

.13ص،للكتاب
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هوالذيالحنيفللإسلامنفسكفوخه،الشركإبطالعلىالدلائل

الكلاممنالمقصودإذ،غيرهدونالصحيجالقيمالدينهوفذلك،الفطرة

ويكون،الجاهليةدينبَلْهَالأديانسائرعلىالإسلامدينفضيلةبيان

بالدلائلالجزئيةالأغراضتذييلمنالقرآنبلاغةعادةعلىجارياًالكلام

تعالى:قولهنحوعلى،وغيرهاالسابقةالأغراض!علىالمبرهنةالكلئة

بَتببهُمَايضحلِحَاأَنعَئهمَاجُنَاحَفَلَاإِغيَاضحاأَؤ!وزابَغلِهَامِنضَافَتاَعْسَأَ"وَإيئِ"

"ضَئرٌوَاَلصُّلح"فيفالتعريف،؟128:[النساء"ضإوَاَلصحلحصُحقحا

وأنّ،خيرالصلحأحوالجميعانّبيان:منهوالمقصود،الجنستعريف

الزوجين.بينيقعالذيالصلجمنه

:قال!ب!اللّهرسولَأنَّ:الصحيحُالحديثُالتفسيرَهذاويعضد

")1(،يمخسانهاو،ينضرانهأو،يهؤدانهفأبواه؟الفطرةعلىالولد"يولد

واليهودية.الإشراكدون،والتمجيسوالتنصيربالتهويدالفطرةقالفتراه

فياختلافٍعلىبالتوحيدطوائفهامنكثيريقولوالنصرانية،توحيددينُ

الاولىلكان،التوحيدخصوصالفطرةمنالمرادُكانفلو،وتقريرهبيانه

الجاهلية.وبشركبالمجوسيةتقابَلأن

:[الروم!ولِلدِّينِوَتجهَكَفَآَقِصْ":بقولهاللّهمرادأنَّلنااستتمتالاَن

هوالدينهذاوأنَّ،وتشريعاتهعقائدهفيبمجموعهالإسلامدينهو03،

دينبأنّهالإسلاميصفوالكتّابالعلماءمنكثيرألتسمعإئكثتمَ،الفطرة

إلىيبلغولاالوصفهذاعلىيغوصلاأكثرهمتجدأئكغير،الفطرة

فينفيضأنعليناحقيقاًكانأنجرمفلا،بهوصَفَهلأجلهاالتيالغاية

".بيانه

.والشيخانمالكبنحوهأخرجه(1)
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:أيوباطناً،ظاهراًالإنسانعليهخُلق:أي-فُطرما"فالفطرة

مشيهومحاولة،جسديةفطرةرجليهعلىالإنسانفسيرُوعقلاَ؟جسداً

ومحاولة،جسديةفطرةبيديهالإنسانوعمل.الفطرةخلافاليدينعلى

منوالنتائجاسبابهامنالمسبَّباتِواستنتاج.الفطرةخلافبرجليهعمله

فيالمسمَى-سببهغيرمنالشيءاستنتاجومحاولة،عقليةفطرةمقدماتها

نشاهدهمابأنوالجزم.العقليةالفطرةخلاف-الوضعبفسادالجدلعلم

السفسطائيةوإنكار،عقليةفطرةالأمرنفسفيئابتةحقائقهوالأشياءمن

.()1العفلي!"الفطرةخلافثبوتها

عليهفُطرماعلىجارٍاتهبالفطرةالاَيةفيالإسلاموصفومعنى"

عليهأُطلقالفطرةبدلائلتلبسهفلأجل.الفطرةمقصودفهو،عقلاَالبشر

.عدلفلان:يقالكما،نفسهاالفطرةهوكانّهالفطرةلفظ

وقواعدهالإسلامأصولجميعاْنّعلىتدلالاَيةأناستبانفقد

،الغيوبلعلآمإلاليستبذلكوالإحاطة،الفطرةمعنىينبوعمنتنفجر

منتعيينهوقعفيمالنتدبز؟جامعةمنهاأمثلةملاحظةذلكمنحظَناولكن

.)2("حكمهفيأشبههماعليهونقيس،الشارعقِبل

"وقد:قولهمثل،الكتاببهااتىالتيالأفكاربعضونعرض

فوجدناها(الأرضيّالعالَم:ي11فيهتعالىاللهتصزفاتواستقريناتقصّينا

آخربعضٌجدّدهمنهابعضٌاستهلكإذاقوىعلىرتّبهإذ،نظاماكملعلى

شبابأطواروهو،منهيتداركمايتداركاو،يعوضهاو،فينفيهيخلفه

اَئَذِىاَلمحهُ"!:تعالىبقولهإليهالمشاروتقهقرها،واعتدالهاالأشياء

)1(

)2(

.3هص،لإسلامافيالاجتماعيالنظامأصول

.04-93ص،السابقالمصدر
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وَشَتبَةَضحَغفَابَغدِقُؤَةِمِنثُؤَجَعَلَقُؤهضَعفِبَغدِمِنجَعَلَنُؤَضَعفِمِنظًقَكُم

.(1)"(45:لروماا

لاإلإنساناكانلماالعقلولولا،الأعضاءتخدمهعفلٌالإنسانإن"

،تفكيرهحسبعلىوالفسادالصلاحفيجاريةفأعماله..ضعيفةبهيمة

فِىإنَّ":تعالىاللّهقال،بالقلبالشريعةاصطلاحفيالتفكيرعنعئروقد

وفي،37(:[ق"شَهِيهوَهُوَألشَعأَؤأَلقىَفَقمبلَإُكاَنَلِمَنلَذِ!رَىذَلِكَ

صلحَصلحتْإذامضغةالجسدِفيوإنألا..".:الشريفالحديث

بالقلبأراد،"القلبوهيألا،كلُىالجسدُفسدَفسدتْوإذا،كلُىالجسدُ

هوالعقلمجملإن:قلناأم،العقلمحلهوالقلبإن:قلناسواء،العقل

..الدماغ

إصلاحانعلىنستدلّبهذا..العملصلاحالجسدبصلاحوالمراد

منالاجتماعنظامإقامةفيالإسلاميةالشريعةقصدتهماأهئممنالتفكير

العقولباستدعاءالقرآناهتماموجهنفهموبهذاالأفراد؟صلاحطريق

هذاعلىجرىذلكوأن،والاعتباروالعلموالتعقلوالتذكرللنظر

.")2(رسولهبكلامعنهلإفصاحوابهاهتمامهعنالاستقراءفأنبأنا،المقصد

وهي:،لماضيةاالثلاثةللمقاصدتحريكٌالعلماكتسابعلىالحث"

منالخبيثتمييزبالعلملأن؟الوازعوإيجاد،العملوإصلاح،التفكير

الفضائل،علىدليلهوثمّ،التمايزفيتفكيرالتمييزذلكعندفهو،الطيب

يحذرالنقائصعنوحارس،منهاالتكثيرإلىيُرشِدُالخيراتإلىوقائد

.)3("الصالحالعمليُعرففبه؟إليهاالدنوّمن

)1(

)2(

)3(

.7صه،لإسلامافيلاجتماعيالنظاماصولا

.09-98ص،بقلساالمصدرا

.051ص،السابقالمصدر

127



إبداء:يعزفهكماوهو،()التسامجموضوعفيعاشورابنويبحث

درسخصائصمنوهو)1(،بالدرسللمسلمينللمخالفينالسماحة

مامعالإسلامأنذلك؟الأخلاقومكارمالتفكيرإصلاحووليد،الإسلام

أمامهاتضمحلّالتيالعظمىالجامعةهوالدينجعلهمنأتباعهإليهدعا

للاعتداءسبباًالجامعةتلكيجعللمفهوخالفتها،إذاالجامعاتسائر

،الأحكاموإجراءالحياةفيحقوقهلغمطولافيها،الداخلغيرعلى

.)2(نظامهأصولمنالتسامجَفجعل

متينة،مواثقلهوعقد،راسخةًأسساًللتسامجالإسلامأسَسىولقد

منوتوادّهمبعضمعبعضهمالمسلمينواجببينمبينأفصلاًوفصل

منمعمعاملتهمحُسنوبين،الإسلاميةالجامعةمن!عهمماجهة

الأسسهذهوقاعدة،الأخرىالمللأهلمنمخالطتهمالأحوالتقتضي

فيع!جمالرسولوكلامالقراَنأنهيوتلك،النفسيةالفكريةالقاعدةهي

وأنّه،البشرجبلّةفيضرورفيالاختلافأنالمسلمينيُعلَمانمناسبات

إذاالمبدأوهذا.الاستقامةفيالعقولوتفاوتالمداركاختلافطبعمع

فيهتتفاوتجبلّيتفكيرإلىنظرهالاختلافإلىينظرأصبجالمرءُبهتخلق

قال،للغضبالمثيمالعدوانيالأفوادإلىنظرهلاوخطأ،إصابةالمدارك

زَحِمَمَنلاإِاَاصأنُحنَلِفِينَيَزَالُونَوَلَاوَصِدَصأُمَةاَلنَاسَلجًعَلَرَئبنَوَلَؤشَلى":ليتعا

.،)3(911-811:أهودظًقَهُ!"لِكَوَلذَرَئُك

بتونسللنشرالتونسيةالدارعنللكتابالأولىالطبعةصدرتوقد

الوطنيةوالمؤسسةبتونسالتونسيةالشركةعنصدرثم(،ام)779عام

)1(

)2(

)3(

.532ص،لإسلامافيالاجتماعيالنظامأصول

.35صه،السابقالمصدر

.573ص،لسابقالمصدرا
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الميساويالطاهرمحمدالأستاذقامثم،(م)8591عامبالجؤائرللكتاب

نابعد،()الأردنبعفانالنفائسدارفيم(1002هـ-1421)عامبنشره

الأولىطبعتهفيطُبعالكتابأن:أي؟شواهدهووثقاحاديثهوخزَجقرأه

اللّهرحمهمؤتفهوفاةمنسنواتأربعوبعد،تأليفهمنعاماًاربعينبعد

تعالى.

بقريبالصبحاليس

اصلاحنةواَراءتاريخيةدراسة،الإسلاميالعربيالتعليم

بهاعتنى5،عصرفيكُتبتالتيالكتبأهئممنالكتابهذايُعدُ

التعليماوضاععنفتكفم؟السائدةالتأليفومناهجالتعليمبنفدمؤتفه

فيه،للتعليمالإصلاحومبادراتالزيتونيةالبيئةوأحوال،ضعفهوأسباب

بيحداكان"فد:مقدّمتهفيقال،نزاعاتأواختلافاتمنحولهأثاروما

وثلاثمئةوعشرينواحدعاممن،ضميريعليّوأملى،الاَمالحادي

الذي،والإسلاميالعربينعليمناإصلاحطرقفيللتفكير،والف

الواسعالإصلاحإلىحاجتهبوافر،ومعقماًمتعلّماً،مزاولتهمدةأشعرتني

وبيانذلكإلىالدعوةفيكتابتحريرعلىالعزمفعفدتُ،النطاق

يُسابقنيهوفإذا،التحريرابتداءفيبقلميأزجيتُانانشبولم،أسبابه

القائل:العلاءابيمطايامنكأنّه

رحالالهانَشُدَّلموجدكعقوللهاالمطيّأنَولو

فقضيتُ،العامذلكفيالصيفيةالتدريسعطلةاياموصادفتُ

.(")1العملهذافيالجميلةوبكرهاالطويلةهواجرها

.هص،بقريبالصبحاْليس(1)
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وضعه،قرانيةآيةٍمنصغيرٌجزءٌهوالذي؟المثيرالكتابوعنوان

التخقف.ليلطالانبعدالصباحفجرطلوعفيهاَمِلاً

لانعداموذلك،)التعليمتأخر)أسبابكتابهفيالمؤلفبحثلقد

عنوالبعد،والمقزراتللدروسالضبطوإهمال،متطؤرةتربويةخطة

الأصيلة.التربية

التعليممرحلةفيالنقدمَلَكةغياببسبب،التعليممستوياتنقدكما

الثانوية،المرحلةفيبالمعلوماتوالعملالتمرينوإهمال،العالي

الصحيّةالمصالحمراعاةوعدم،الابتدائيةالمرحلةفيالحفظوغياب

علمي.تحصيلغيرمنالشهادةوراءوالجري،للمتعفم

احوالهاوالعلومعلىللكلامكتابهمنالثانيالمطلبَالمؤلفووَقَف

والفقه،،والحديثالتقسير،علم:مثلتأخّرها،واسبابوإصلاحها

والبلاغة،،والصرف،والنحو،والأدب،الكلاموعلم،وأصوله

ريخ.والتا،لمنطقوا

وألعالمعصمةلالأنّهجريئاً؟للعلومعاشورابننقدكانوقد

فقدالعالمبهماووُصِفَ،الإسلامفيوالاجتهادالعلمذُكروإذا،مجتهد

هَثاب؟غيرَنقداًالشيخنقدُكانلذلكالخطأ؟أوبالصوابعملهقرنت

نقدهعلىويطغى،عرضهاالتيالعلومبعيوببصيراًمجدَداًنقدهفيفكان

الخللمواطنعلىويُنَبِّه،العلومهناتيُظهركانإذ،التربوفيالطابع

حفيظةأثارتجرأةٍفيونثه،الطالبعلىفهمهيعسُرماسيمالافيها،

ي!الواقفينالتطوّرأعداءأثارهاالتيالمصطنعةالعراقيلعلىخصومه

.(1)تربويعلميئإصلاحكلوجه

ابن-الطاهرمحمدالشيخ)منهجوانظر؟133ص،بلخوجة؟02هص،الغالي(1)
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فيواتمَّهام(309اهـ=)321سنةكتابهتأليفعاشورابنُبدأ

التونسيةالشركةعنام(679اهـ=)387سنةوطبع،أصيافثلاثة

"غير:ويقول،(م8891هـ=ا4)80سنةثانيةصدرثم،بتونسللتوزيع

كثيرعلىينطبقبمافيهاالتعليمإصلاحإلىسعيتُإلافرصةًأدعلمأنّي

كثير،وبقي،ذلكمنبكثيرالعملفاستتمث،الكتابهذاتضمّنهمما

ومانعِمنكرٍصانعِمقاومةمنتيسّروما،الظروفبهسمحتْمابحسب

."معروف

منذتدريسهاوطرقللعلوممؤزخأهذاكتابهفيالمؤلّفكانلقد

أطوارفيفبحث،الأندلسإلىوامتدادهالإسلامبلادفيالعلمانتشار

والهنديةالفارسيةالعلومونقل،الإسلامظهورعندالعربيالتعليم

فيبحثكما،ومناهجهواساليبهالإسلاميالتعليمووَصَف،واليونانية

ومواضع،للتعليمالمتصدّيأهليّةمعرفةفيوالطريقةالدروسصفة

فيالإسلاميةالعلوموانبثاث،المرأةوتعليم،الكتاتيبوظهور،التعليم

والمغربفارسوبلادوالائدلسوإفريقيةمصرفيالإسلاميةالأقطار

العلموانتشاروالمغربإفريقيةفيالتعليممواضععنتكفمثم،الأقصى

ديها،التعليمومواضع،الا!طارهذهفيالتعليمواسلوب،الأندلسفي

تأخّرهاوأسبابفيهاالتعليممواضععنفتكفم،تونسفيالتعليمخصنثم

للتأليفذلكبعدوأزخ.التلامذةأفكاروترقيةإصلاحهافيونظرة

تعليمه.إصلاحوطرق،لعلماطالبيدرسهعلمكلفيوبحث،وأسبابه

بينماأنّنجدإذ،التأليففيعصرَهمؤلّفُهسبقبحقّالكتابوهذا

بحثوهو،جبرانمسعودمحمدللأستاذ(الإسلاميالتعليمإصلاحفيعاشور

،م8891،الخامسالعدد،طرابلس،(الإسلاميةالدعوةكلية)مجلةفينشره

.-002237ص
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منقرننحوتأليفهعلىمضىقدوها،سنةستيننحووطباعتهتأليفه

مكانه.فييجريزالماأمرٌالإسلاميالعربيالتعليمإصلاحفإن،الزمن

والسئةالكتابفيوانظارتحقيقات

،لسطوراهذهكتابةأثناءيديتحتيقعلمالحجممتوسطكتابوهو

فيمطبوعاًرأيته،عاشورابنالملكعبدابنهلهجمعهامقالاتأنهوأذكر

محمدالفاضلالأستاذالفاضلمحمدالشيخاختابنخزانةفيتونس

الجلولي.الحبيب

الرازقعبدلعلي)الحكمواصول)الإسلاملكتابعلمينقد

منوالأعزاءالأبناءبعض"أتحفني:مقدمتهفيعاشورابنقال

الشيخأئفه(الحكموأصول)الإسلامعنوانهبكتابالصيفيةالراحةخلال

الشرعية؟المحاكموقضاةالأزهرعلماءمنالمصريّالرازقعبدعلي

الشواغل،منفراغاًمنيوصادف..بالتأليفالبحثهذاإفرادفسزَني

ناذلكبعدليبداثم...قلائلليالٍفيمطالعتهاستقصاءعلىاعانني

فيالناسكدابالعلمطلبةتتلقفهانخيفةالنقود،منلاحماعلىانته

الحديد.خالصمنالصداموقعاذهانهمفيفتقع،الجديدتلقف

مختلطةمسألةمنفيهوقعماتحقيقفيالقولابسطانأودُّوكنتُ

اكتفيتُفقدمشغولاً،بالمهمالوقتاصبحلماولكن،معبعةشبهةأو

.لاً"قوواوجزالملاحظاتمنعنَبمابالإلمام

وأصوللإسلام)اكتابصاحبالطاهرمحمدالإمامالشيختتبعوقد

المواضع؟بعضفيإليهذهبمافيمخالفتهعلىالأدلةفذكر(الحكم
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،والإسلامالخلافة:الأولالكتاب:وهي،فصولإلىكتابهفقمتمم

والحكومةالخلافة:الثالثالكتاب،والإسلامالحكومة:الثانيالكتاب

.أبوابثلائةإلىكتابكلمق!تمماً،التاريخفي

عاشور)1(:ابنقولطالرازقعبدعليالشيخعلىالتعقيباتومن

القوةمصدريبينوالمانهم)7(صحيفةفي-الرازقعبدعلي:اي-"ذكر

مذهبين:ذلكفيللمسلمينأنلقوماعباراتمناستقرأوأنه،للخليفةالتي

نايرىمنومنهم؟تعالىاللهقوةمنقوتهيستمدالخليفةانيرىمَنْمنهم

التحقيق؟عنبعيدهنابهاطالالذيالكلاموهذا.الأمةهيقوتهمصدر

الشعريةبالمعانيالعلميةوالحقائقبالمجازالحقيفةفيهعليهاشتبه

؟لأولاالمذهبإثباتفيمستندهفجعل،فيهوالغلوالمدحفيوالمبالغات

ذكرهاالتيالأبياتمنونحوه،الأرضفياللهظل:للخليفةقولهمنحو

ناالإسلامعلماءمنأحديقلولمهذا.سردهاالتيالتاَليفوديباجات

لاالخلافةأنعلىكلمتهمأطبقتوإنما،تعالىاللهمنقوتهيستمدالخليفة

لعهدباوإما،لأمةامنلعقدواالحلأهلمنالبيعةإما:امرينبأحدلاإتنعقد

للأمة؟راجعالطرفينكلاأنيخفىولا.صالحا5ًيرالمنالأمةبايعتهممن

التيالحقوقمناللهجعلهمالهوجبفقدبويعفإذا؟وكيلالوكيلوكيللأن

لخدمةوجعلهاالخليفةقوةحدداللهلأن؟تعالىاللهشرعفيالمبيّنةالقوةهي

منيستمدأنهاحدٌيقلولم،اللهبيدامرهاوليئاختياروجعل،الأمةمصلحة

حكمأنخلافولا.بعصمةولاروحانيّباتصالٍولابوحيتعالىالله

فيالمبينةالأسبابمنسبببدونالعزلامتناعفيإلاالوكيلحكمالخليفة

."الدينواصولالفقهكتبمنمواضعها

السلفيةالمطبعةعنوصدر،صحيفة)38(فيالكتابجاءوقد

.4ص،الحكموأصولالإسلاملكتابعلمينقد)1(
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.هـ(ا443)سنةبمصر،ومكتبتها

بنحوقامحسينالخضرمحمدالإمامصديقهأنبالذكرالجديرومن

وصدر(الحكموأصولالإسلامكتاب)نقصكتابووضعالإمامفعلهما

مفتيالمطيعيبخيتمحمدالشيخوكذلكاهـ(،)344سنةبالفاهرة

.(الحكموأصولالإسلام)حقيقةلكتاببنشرهالمصريةالديار

بي-بم
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والأدباللغةفياَثارهخامسأ:

والخطابة.الإنشاءأصول-ا

للجرجاني.الإعجازدلائلعلىالأمالي-2

المتنبي.ديوانعلىالقرشيلشرحتحقيق3-

ادبشرحفيالاقتضابكتابعلىوتعليقوتصحيجتحقيق-4

البطليوسيئ.السِّيْدلابنالكتاب

فيبمقذمةالمعروفالأحمرخلفكتابعلىوتعليقتحفيق-5

النحو.

زهر.

ابنللطبيبلجالينوسالانتصاركتابعلىوتعليقتصحيج-6

السيالكوتي.بحاشيةالمطولعلىالتعليق7-

.الحسحاسبنيعبدسُحيمديوانوشرحجمع-8

وتحقيق.شرح:بردبنبشارديوان-9

الذبياني.النابغةديوان-01

التحوفي.بشاملابنمعانيهومشكلالمتنتي-سرقات11

الحماسة.ديوان-شرح21

القيس.امرئمعفقة-شرح13
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ديوانعلىالمرزوقيالإماملشرحالأدبئةالمفدمةشرح-41

.تفاملأبيالحماسة

.لاستعمالا-غرائب51

المحفَق.مدحفيالأكبرالأعشى-قصيدة16

.العزيزيواللامعأحمدمعجزبكتابيتتع!قمراجعات-17

البلاغة.موجز-81

الأصبهاني.القاسملأبيالمتنئيشعرمشكلاتفيالواضج-91

والخطابةالإنشاءأصول

عنايتهمالشرعيّالعلمطلبةعلىيأخذعاشورابنالشيخكان

إعرابعليهيَسْهُلأحدهمفترى،بالإنشاءعنايتهمدونوقواعدهبالنحو

المعنى،وشريفاللفظحُزمنصفحةإنشاءعليهويَعْسُر،كتابمنصفحة

الإبلاعمستوىعنالمتعفمينقُدراتفييظهربدأهبوطاًأنلاحظكما

الأسلوبعلىالحصولبطرقفاهتئمَ،والتعجيبالإبداعودرجةلإقناعوا

ورشيقة.جيدةمعانٍمنالصدرفييجيشبماالإفضاءوسبيل،الحسن

المعانياداءكيفيةبهتُعرفعلم:هذاكتابهفيعزَفهكمافالإنشاء

المخاطبيننفوسمنبهتتمكَنوجهعلى،إليهتلقىاوبالبالتحضرالتي

،الألفاظمنيُستجادماعلىواشتماله،العلوماجزاءربطحيثمن

بلاغته.معالأساليبمنويحسن

الضوابطمنبمجموعةيختصنالذيالفنبأئه:الخَطابةفنويُعزَف

أصنافبكلامهيُقنعأناستطاعورعاهاالخطيببهاالتزمإذا،والشروط

به.الانفعالىأولفعلهويدعويقصدهالذيالغرضبصحةالسامعين
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التخئلعلىالشعروقيامالإقناععلىالقائمةللخطابةتعريفهوبعد

بالدورويُنَؤَه،الخطبةواوصاف،الخطيبشروطيذكر،والمحاكاة

به.الاضطغالفنّهذااصحابمنوالحذّاقالمهرةيستطيعالذيالكبير

الكثيرةالأمثلةيذكرفهو؟التطبيقيالجانبالمؤلفيهملولم

تمارينممارسةإلىيدعوكما،وشعرونثر،وحديثقرانمنالمميّزة

.والمَلَكاتالقدراتبهاوتنضج،المعارفبهاتشدّ

.(1()م0291هـ=ا)933سنةبتونسالكتابهذاصدروقد

للجرجانيالإعجازدلائلعلىالأمالي

معانيهوتدتروخالطهالجرجانيكتابعاشورابنالإماماقرأ

بنمحمدالعلأمةشيخهعلىفيهالدروسمنعدداًوحضر،ومسائله

عليه.الأمالي5هذكتابةإلىيظهرفيماذلك5فدعا،)2(يوسف

.)3(المخطوطةمؤلّفاتهمنوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

المتنبيديوانعلىالقرشيلشرحتحقيق

.4()المخطوطة5اَئارمنوهو

!ي*!

344.بلخوجة،ص

.843ص،بقلساالمصدرا

.3803/:محفو!

.3903/:التونسيينالمؤلفينثراجم
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كتابعلىوتعليقوتصحيحتحقيق

البطليوسيالشيْدلابنالاقتضاب

:محفوظقالط،قتيبةلابنالكاتبلأدبشرحالاقتضابوكتاب

اللغةفيالبطليوسيال!يْدابنمكانةيعرفالاقتضابكتابيطالع"ومن

."عليهلاستدراكافيالمترجممنزلةويدرك،الأدبورواية

.)1(المخطوطةمؤئفاتهمنوهو

الأحمرثلفكتابعلىوتعليقتحقيق

النحوفيبمقذمةالمعروف

مؤلّفاتهمن(التونسيينالمؤلفين)تراجمفيمحفوظعده

مجلةفيعاشورابننشرهمالمقالتَيْنمجموعٌائهوالظاهر،)2(المخطوطة

المعنونالكتابفي)نظرة:بعنوان(بدمشقالعربيالعلمي)المجمع

فيوذلك،(الأحمرخلفالإمامإلىالمنسوبالنحو(في)مفدمةبعنوان

.162-521ص،93والمجلد،095-576ص38،المجلد

لجالينوسالانتصاركتابعلىوتعليقتصحيح

رهرابنللطبيب

.)3(المخطوطةمؤئفاتهمن

محفوظ:3/803.)1(

نفسه.السابقالمصدر)2(

.3903/:السابقالمصدر)3(
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علمفيمشاركةعاشورلابنكانهل:التساؤللدينايثيروهذا

.أيضاً؟الطب

السيالكوتيبحاشيةالمطوًلعلىالتعليق

المفتا!(تلخيص)متنعلىالتفتازانيللسعدشرح)المطؤَل(

تولىوقد(،المطوَلعلى)حاشيةال!يالكوتيّالحكيمولعبد،للسَّكَاكيّ

وكلاهما(،و)مختصره)المطول(تدريسقبادومحمودالشيخالأديب

بتدريسالجدعاشورالطاهرابنمحمدالشيخالعلاّمةقامكما،للتفتازانيئ

حاشيةعلىتقاييدالإفريقي)الغيثأسماها،تتتملمتعاليقوكتابةالمطوَل

يجاريعاشورابنمترجمنافكأن،(المطوَلعلىالسيالكوتيئالحكيمعبد

منلهعنَماأيضاًهوفسخل،تعاليقمنتركهبمايكتفيولا،الجدَّالشيخ

.(1)لهومراجعاتهالكتابلهذاتدريسهأيامملحوظات

.مخطوطاً)2(الكتابهذايزالوما

الحسحاسبنيعبدسُحيمديوانوشرحجمع

.)3(المخطوطةمؤتَفاتهمن

وتحقيق-شرحبردبنبشارديوان

ابنيقول-كماالعربيةاللغةأدبزاولمفَنأحدٍعنبخافٍليس

.135ص،بلخوجة(1)

.3903/:محفوظ(2)

نفسه.السابقالمصدر)3(
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ه)1(َ.
يدَيْهبينمانزارةعلىالحَسْرَةمنالأديبيجدهمامُغرَمٍمزاولة-سور

الموئَدين،شعربابفاتجهوالذيالقَرْمالشاعرذلك،بُردبنبشارشعرمن

مظاهرمنمظهرٌهوالذيالشعروذلك،المتقذمينالشعراءعصرخاتم

تضتمعقْدَيْنبواسطةيُعَدُوالذي،طَوْرٍإلىطَوْرٍمنالعربيالشعرتحول

إليهوتعطشاَبهكَلَفاَويزيده،الجديدوالشعرالقديمالشعرسِمْطيحوالَيْها

وانفراطه.عِقْدِهانفصامبعد،لالتقاطهالبلاغةأئمةتَهَفُمِمنيروىما

منأيديهمتنالهبمايَشْدُونالمتأدبونيزالولايزللمذلكأجلِمن

مجموعاتهم.بفرائدهويرضعون،مدؤناتهمبهتنونفيز،شعره

ديوانمنعظيمجزءعلىعاشورابنالشيخكتبخِزانةضفَتوقد

جمعهأصللعلَّ؟عتيقمصرقيبخطكتب،الديواننصفأنَهيظهر،بشار

،الوضوحتمامواضجغيرخطَهانإلا؟العئاسيالمهديزمانبقربوقع

تحريفاَيُوقعفكان،العربيوالأدباللغةفيقوفيحظلناسخهايكنولم

منفهمهإلىيسبقوماعلمهمبلغعلىفيكتبها،الألفاظغريبفيولحناً

ضعفِهِعلىيدلّخطأالكلماتضبطفياخطأوقد،الغريبةالألفاظصور

:عاشورابنيقول،للناظرحيرةيُوغماالأخطاءمنكثيروفي،النحوفي

شعرهفيومراميهبشاربماخذوالشعورالعربلأدبممارستي"ولولا

طويلةسنينمنذكنتُوقد...الأغلاطتلكمنكثيرإصلاجعليئَلَعَسُرَ

وجدتهمابهألحقانورأيتُ،الديوانمنالمقدارهذانشرعلىعزمتُ

فتحقَمل،ذلكفجمعتُ،بشارإلىنُسبمماالأدبكتبمنطالعتهفيما

الملحقاتتلكوافردتُ،بيتالفيُقاربماالديوانملحقاتمنلي

.")2(بشارإلىالملحقاتتلكنسبةفيمستنديإلىواشرتُ،بجزء

)1(

)2(

.1/99:بردبنبشارديوان

.29-1/19:بردبنبشارلديوانمقذمة
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بلغتبمقدّمةبشارلديوانعاشورابنالطاهرمحمدالشيخمفَدَوقد

وذلك،شعرهودراسةبشارسيرةفيمباحثعلىاحتوت،صحيفةمئةنحو

ووفاته،ولْشأتهومولده،وأهله،ولقبهوكُنيتهواسمه،نسبه:حيثمن

ومجلسه،،وملحهج!وابهوبداهة،وخلفه،ولباسه،وعَمَاه،وصفته

وسعة،وغرامه،والأمراءالخلفاءلدىومكانته،وفاتهوسبب،واعتقاده

،وشعره،لعلمامنومرتبته،العربوقبائلالبصرةأح!والو،بالعربيةعلمه

وكاتبه،شعرهورواية،شعرهوأقدم،وزجره،وهجاؤه،ونسيبه،ونظمه

ومكادْ،الضرورةوفيالعَروصْفيوتوشعه،وقياسهاللغةفيوتوشعه

فيالعربيالتاريخحفظمنشعرهومكانة،اللغةفصيجحفطمنشعره

،الذوقوسلامةالشعربجزالةلهالأئمةوشهادة،والإسلامالجااللية

للشعرونقده،عنهأجابومَنبشاراًنَقَدومَنْ،بشعرهالصناعةأهلواهتمام

،بشارشعروأعلام،بإفريقيةبشاروعلاقة،النثرمنومكانته،والشعراء

.لديوانامنالجزءهذامنالمستخرجةوالنسخة،وديوانه

وقد،منهالأوّلالجزءعلىبشار()ديوانمخطوطةاشتملتوقد

كر2
وتنتهي،الهمزةبحرفتبداوهي،المعجمحروفعلىالقصائدفيهارتبتْ

قام،بيتاً()6628تهاأبياوعدد،ورقة()275اوراقها.الراءحرفاثناءفي

فيطُبِعَتْ،أجزاءثلاثةفيفخرج،وشرحهالديوانبتصحيجعاشورابن

-)0591عاميبينبالقاهرةوالنشروالترجمةالتأليفلجنةمطبعة

والثاني،الأؤَل:الجزاينمراجعةفيعاشورابنالشيخَواعان.م(5791

شوقيومحمد،اللهفتجرفعتمحمدالأستاذانطبعهماعلىوأشرف

لإشرافواالثالثالجزءبمراجعةامينشوقيمحمدالأستاذوانفرد،امين

فيصدررابعجزءفيالديوانملحقاتالطاهرالشيخاخرجثم.طبعهعلى

مايضمّوهو،أمينشوقيمحمدالأستاذوراجعه،(م1)669عامالقاهرة

لمخطوطة.الديواناقطعةتحوِهلمممالأدباكتبفيبشارشعرمنتناثر
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(،ام)769اؤلفيبشار()ديوانمنجديدةطبعةصدرتثثمَ

الطاهرالشيخلطبعةإعادةوهي،والجزائرتون!إخراجهافيوشاركت

النصوصقراءاتوالتزمت،وشروحهوتحقيقهباسمهاحتفظت،الأولى

قليلةمواضعإلافيهاتغيّرلم،الأولىالديوانطبعةفيجاءتكما

تعليقاتجميعالسقطت:الأولىالطبعةشروحتلتزملمولكنها،معدودة

الأستاذشرحفيمضمونهابإدماجحيناًمكتفية،المراجعَيْنالأستاذَيْن

ماالشرحإلىتارةًومضيفةً،تامّاًإغفالاًفيهاوردماأحياناًومُغفلةً،الطاهر

منها،وموقفهاالتعليقاتإلىالطبعةتُشرولم.فيهجاءكانمابردينبئ

خيراًأضاعتوقد،والعلمالأمانةلحقوفاءًتفعلانبهايحسنوكان

نافعة،جيدةالمراجعينالأستاذينتعليقاتمنطيبةًطائفةًبإهمالهاكثيراً

لغويةفوائدمنالتعليقاتتلكتضفنتهمابإصلاحدائماًتلتزملمإئهاإذ

)1("

العربيةاللغةمجمععنكتاباًالفَخَامشاكرالدكتوراصدروقد

بنبشارديوانفي)نظراتبعنوانام(839اهـ-)304سنةبدمشق

(،م1)789سنةالمجمعمجلةفينشرهانقدئةأبحاثالأصلفيبرد(وهو

بردبنبشارمعاذأبيالعظيمالشاعربصحبة"نعصتُ:مقدّمتهفيقال

)الماجستير(التبريزرسالةَحينذاكاعِدُكنتُام(.959و)5891عامي

الاخزاءُوكانتبرد،بنبشارشعردراسة:لهاموضوعاًاخترتُالتي

ابنالطاهرمحمدالعالِمِالأستاذبتحقيقبشارديوانمنظهرتالتيالثلاثة

الممتعةرحلتيفيليمؤْفيٍخيربتون!الاعظمالزيتونةجامعشيخعاشور

منالرحلةُتلكتخلُلموإنْ،المطبوعينورأس،المحدثيناشعرمع

التصحيفمناليتيمةالديوانمخطوطةبهحفلتماإلى5مرذُقليلتنغيصٍ

)1(
.1-178ص،الفحامشاكر،بردبنبثارديوانفينظرات
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الغاية،بلغجهدٍمن-ثراهاللّهطيَّبالطاهرالشيخبذلهماوعلى.والتحريف

منأمينشوقيومحمداللهفتجرفعتمحمدالأستاذان5صاحبابهقاموما

ليضطلعواالعلماءتضافرإلىيفتقرالديوانزالفما،وتهذيبمراجعة

إليهويُعيدوا،وجههعنالهناتويمسحوا،عوجهفيقوموا،بتصحيحه

.القوّةاوليبالعُصبةينوء،مرهِقوالعبء،ثقيلةالتركةإنَّ-رونقه

،الوقوففأطلتُ،الديواناطالعوأنا،القوافيبواببأوقفتُولقد

اتَجهماتخالفالأبياتفيقواءةًارجِّحَأنالمحبَّبةُالصحبةُليوأتاحت

الشاعر،مرادإلىأقربَأراهتفسيراًاوثروأنْ،والمراجعانالمحقِّقإليه

حينرسالتيضفَنْتُهاوأمثلةًشواهدذلكمنواخَترتُ،بمذهبهوألصقَ

الديوانتصحيحاتمنليترجَّحَماأُفرِدَأنفوددتُ..للمناقشةأعددتُها

جملةأتخئرَأنرأيتُوقد..التراثمجلأَتإحدىفيأنشرهامفالةمن

ثم،لاستقصاءاإلىأقصدولم،وراءهاماشاهدَتكون،كتبتُمماصالحةً

الراجح،هوتفسيرأوقراءةمنورجَّحتُهإليهذهبتُماأنَّأزعملاإئي

بيقين،فيهأقطعُلا،الرفيقالعرضَأعرضهاجتهاديإليهأدَّانيماهووإئما

كلمتيوليست.مزجاةالعربيةفيبضاعتيوأنَّ،المُقِلّجهدأنَّهأعلموأنا

منقدَّمفقد-مثوبتهوأجزللهاللهغفر-الطاهرالشيختعقبمعرضفي

هيوإثماذُكْر،علىمئيالطاهرالأستاذوكلمةُ،العذريُولييعُماالعمل

بيانها،بحُسنوسحرت،بفصاحتهاراعتالتي،الخالدةالعربيةخدمة

وفرسان،الأبيناءاللغةعلماءإليهيرشدنيبماأنتفعأنارجوهمافغايةُوإلاّ

.(")1ميدانهفيالمجلّونالكلام

مئتينالفخَامالدكتورفيهاتوقّفالتيالمواضيععددبلغوقد

والحسّ،والادبالعلمطيّاتهافيحملت،الديوانمنموضعاَوثلاثين

الرلمحيع.النقدي

.-1718ص،بشارديوانفينظرات)1(
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فقال:

ذلكفيمنهجهأوضجفقدالديوانعلىشرحهفيالشيخعملوامَا

عليهأُعَفَقَأنْأحببتُديوانمنضخمجزءباقتناءِحَظِيْتُكنتوإذا

مفعماَشعرَهرأيتُلأئي،ونكتهمعانيهبعضللمجتنييقرَّبُشرحاَ

منفيهمابيانإلىومحتاجاَبلاغتها،ونكتالعربيةاللغةبخصائص

بئنتُ،والاختصارالتطويلبينمتوشطاًالشرحَهذاعليهفعلَفتُ،غريبها

منإليهيشيروما،وأدبهبلاغتِهونكتَ،معانيهوخفيئَلغتهغريبَفيه

التيوالحوادثالرجالوتاريخعَصرهوعاداتوتاريخهمالعربعادات

الفصيجالعربيئَالاستعمالوخَضَصْتُ.الإشارةأوبالصراحةشعرهتضمَنها

فيهاقيلتالتيالحادثةاوالغرضقصيدةكلطالعفيوذكرتُ،بالبيان

واصطلحتُ،اهملوهلمابيانزيادةمعوالتاريخالأدبعلماءذكرهمما

الشرحفيأضعهالديوانأصلفيمذكوراًكانإذاالقصيدةغرضانعلى

ليعلَمَ،الهلالينبينأضعْهلماناوذكرتُهمذكوراًيكنلموإذا،هلالينبين

القصيدةمنمستخرَجٌأوالأدبكتبفيمَرْويّالغرضتعيينانالمطَلِعُ

نفسها.

علمفِيزَهِدُواقدالبلادغالبفيالعربيالأدبابناءرايتُولفَا

وضرْبِها،وعروضهابحرِهاعلىقصيدةكلَفينَبَّهْتُوالقافيةالعَرُوض

جديرةمواضعفِيإلاالأبياتفيالعارضةوالعِقَةالرحافأبيَّنولم

للمطالعيفتحوضرْبهاوعَروضهاالقصيدةِبحرِعلىالتنبيهبأنثِقةً،بالبيان

.)1(عِلَةاوزِحافٍمنبعضهايعتورُمامعرفةعنالبحثطريقَ

ل!!!

.1/001:برد(بنبشار)ديوانمقدمة(1)
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الذبيانيالنابغةديوان

المعروفمعاويةبنزيادامامةأبيشعرعلىعاشورابنوقف

وماهـ(،ا)392سنةبمصرالوهبيةالمطبعةفيمطبوعاَالذبيانيبالنابغة

ظهرتالتي(النصرانية)شعراءمجموعتهفيشيخولويسشعرهِمننشره

فيأنتبئنذلكمراجعتهوبعدم(،0918اهـ=)703سنةببيروت

إليهمضيفاً،البطليوسيئأيوببنعاصمشرحبتجريدفقامنقصاَ،طبعتيه

لابن(العربالسان:مثل،اللغةكتبفيالنابغةشعرمنعليهعثرما

مننسخةبمراجعةقامكما،الحَمَويّلياقوت(البلدانو)معجم،منظور

الاحمديةبالمكتبةمخطوطةوهي،للديوانالنحاسجعفرابيشرح

5،أكثرعلىوالوقوف،شعرهمنالمتوافرحصرلهفتئمَ؟الزيتونةبجامع

،المفرداتغريببتفسيرالأبياتمنالتعليقإلىيحتاجماعلىع!قوقد

.()1تطويلدونالخفيّةالمعانيوبيان

النحويبشَاملابنمعانيهومشكلالمتنبيسرقات

غرضينبين،عاشورابنالشيخحقَقهالذي،الكتابهذايجمع

،وشرحبيانإلىالمحتاجةالمشكلةالأبيات:والنقدللنظرمطروحين

الشعراءعنداستجادهمماغيرهمعانيالمتنئيفيهااقتفىالتيوالأبيات

قبله.

علىيقفلمخطيةنسخةعلىعاشورابنالمحققاعتمدوقد

ابنإلىالكتابنسبةتحقيقفيبالمحققيناتصلقدالشكوكان.غيرها

محمدوالدكتور،اللهرحمهعباسإحسانالدكتورذلكذكرومفَن،بسام

بنالملكعبدبنمحمدبكرابيإلىالكتابنسبةوثقالذيالدايةرضوان

.68صبلخوجة،()1
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.)9(النحويالأفدلسيالشنتمريالسؤَاج

سنةتونسفيللنشرالتونسيةالدارعنالكتابهذاصدروقد

م(.)0791

الحماسةديوانشرح

.)2(المخطوطةمؤئفاتهمن

القيسامرىمعفقةشرح

.)3(المخطوطةمؤتَفاتهمن

المرزوقيالإماملشرحالأدبيَةالمقدَمةشرح

تماملأبيالحماسةديوانعلى

ديوانعلىلشرحهالمرزوقيالإماممقدمةانعاشورابنالشيخعذَ

لمحقتفيهاتفتح.الفصاحةروضلمنتهجرائدخيرتمامأبياختيارالحماسة

الصياصي.منالنكتخفايابهاستعصتما

الغريبةومفرداتهالمقدمةنصوصشرحعلىالكتاباستملوقد

البلاغية.لمصطلحاتهوبيان

المرزوقي:قولعلىمعقباًعاشورابنقولالكتابمنومثال

اللفظيعني":عاشورابنقال،"والاستعمالوالروايةالطبعاللفظ"وعيار

.458صبلخوجة،)1(

محفوظ:3/903.)2(

.3803/:السابقالمرجع)3(
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ذينكتحققاختباروسيلةاْي،والاستقامةبالجزالةآنفاًوصفهالذي

:أشياءثلاثةفيهالوصفين

كثرةمنالحاصلةودربتهوذوقهالبليغطبعوهو،الطبع:الأول

لهتحصلحتى،العربيالاستعمالدقائقومعرفةالفصيجالكلاممزاولة

المجفوواللفظالمستحسنالمقبولاللفظبهايميزملكةذلكمن

.يستكرهماوينبذيستحسنمافينتفي،المستنكر

وأئمةالعربعنيُروىفيمااللفظذلكروايةوهي؟الرواية:الثاني

عندهممعناهفيتضح،الفصيجالكلاممنمواقعهبذلكليعلمالاستقراء

فيه.صريحاًفيكون

ويظهر،مجازهووماحقيقةهوماليظهر؟الاستعمال:والثالث

.مثلاً")1(والخاصالعام

بدمشق-العربيةاللغةمجمعمجلةفيكتبهامقالاتالشرحواصلُ

-.العربيةاللغةمجمعمجلةفيبحوثهفقرةفيسيأتيكما

الاستعمالغرائب

.)2(المخطوطةمؤئَفاتهمنوهو

المحفَقمدحفيكبرالأالأعشىقصيدة

أدبيّاً،مصدراًعشريننحومنالقصيدةهذهبجَمْعِعاشورابنُقام

)1(

)2(

،تماملأبيالحماسةديوانعلىالمرزوفيالإماملشرحالأدبيةالمقدمةشرح

86.ص

.3903/:السابقالمرجع
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الملقَبقيساعشىوالأعشىبيتاً.واربعينستةفبلغتوشَرَحَها،

له:يُقالالعربمنخاملاًرجلاًامتدح،العربوبصئاجةالأكبربالأعشى

ذكرنباهةفيسبباًكانت،القافروفيعلىبديعةبقصيدةالكلابيالمحلَق

خطبوبه،ذبولهبعدمجادتهغصنإيراقوفي،خمولهبعدالمح!ق

أبياتبجمعالاعتناءعاشورابنراىوقد،الثمانيبناتِهالعربامجادُ

وأخبارالأدبأهلبينذكرهايجريالقصيدةهذهأنراىانبعدالقصيدة

وضعه.ومَنالشعررفعهومَن،وتأثيرِهالشعرنفوذيذكرونعندماالعرب

مقطَّعاتفيأوالعربيةشواهدفيابياتاًاشتاتاًمنهاالناظرويجدُ

ميامِنُحامتوكيف،اثرتهفيمابشأنهاتنويههممعوهم،الأدبيةالنوادر

فأثْرَتْه.الفقيرالبيتبذلكطيرها

طُبعت،الشرحمعصحيفة()48الرسالةصفحاتعددبلغتوقد

م(.9291هـ=)1348سنة،تونسفي

!!!

العزيزيواللامعاحمدمعجزبكتابيتتعفَقمراجعات

بهماش!رحللمعرِّيكتابان)العزيزيو)اللامعاحمد(،)معجز

علىوهما،العاشوريّةالخزانةفيموجودانوهما،الطيّبأبيديوان

نثهبينهماوالفرق.تبعهومَنْلبروكلمنخلافاً،مختلفانكتابانالتحفيق

قوافيهمرتبة(العزيزي)اللامعوهو؟منهماالأؤَلإنَّ":فقالالشيخعليه

حروفعلىمرتَبةالناسبأيديالتيالنسخوأكثر،المعجمحروفعلى

..للديوانشرحهترتيبفيالعكبرفيعندنجدهمانحوعلى،المعجم

،الاغراضعلىتسلسلياًترتيباًفمرتبأحمد()معجزوهو،الثانيواما

."مشكلهتفسيرفيسيدهوابن،شرحهفيالواحديّصنعوكذا

منللكثيرذلكيظهركما-يَقُمْلمالإمامالشيخانوالمظنون
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وتقييداتمراجعاتعليهماكتبولكنَه،الديوانين-بشرحالناس

.)2(المخطوطةمؤئَفاتهمنوهو

)1(

لبلاغةاموجز

العلم"طلبةراْىائهبسببعاشورابنائَفهاالبلاغةفيرسالةوهو

يبتدئونإذبالمقصود،الإيفاءعنبعيدةبطريقةالبلاغةعلميراولون

زبدةوهي،السمرقنديالليثيالقاسملأبيالاستعاراترسالةبمزاولة

ثم،إبانهاقبليحتسونها،)3(والمفتاح،المطوَلتحقيقابمنمستخلَصة

وفي،المعانيعلممنشيئاًيأخذواانقبلالتفتازانيئمختصريتناولون

وجيزاَمختصرألهميضعانفراى،طفرةانتقالهموفي،شوطابتدائهم

مختصردروسلمزاولةكالمقدمةلهمليكونالبلاغةعلمبمهماتيلتم

تثقيفإلىيقصدمنوضعَ"وضعتُهُ:فيهيقولكماوهو")4(،التفتازاني

فنونفيالطفيفةالمباحثعنالمجزدةالنافعةبالمسائلالعلمهذاطلبة

فصيح،بلسانينطقواانلهمضَمِتتُفهماَاتقنوههمفإن،الثلاثةالبلاغة

.(")ْالصريحالمحضمناذهانهمأوطابويملؤوا

فيونبذة،البلاغةعلمتعريففيمقدمةإلىكتابهقشموقد

والبديع.،والبيان،المعاني:الثلاثةفنونهاعنتكلمثتمَ،تاريخه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

042.صبلخوجة،

محفوظ:3/603.

للشَكَاكي،،العلومومفتاح؟للتفتازاني،المفتاحتلخيصعلىالمطول

.المشهورةالبلاغةكتبمنوكلاهما

2.ص،البلاغةموجزمقدمة

نفسه.السابقالمرجع
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علمتُقَزبمبسَطةبعبارةلها،والتمثيلانواعها،بذكراعتنىوقد

لطالبيه.البلاغة

اهـ()343عاممنرمضانشهرمنتهىفيإملائهتماموكان

العلمية.المكتبةنفقةعلىالتونسيةبالمطبعةوطُبع،بالمرسَى

الأصبهانيإلقاسملأبيإلمتنبيشعرمشكلاتفيالوإضح

بناللهعبدهوالقاسموأبو.عاشورابنالشيخالكتابهذاحقَق

التيالكتبجملةمنالكتابهذاوُضعوقد،الأصبهانيّالرحمنعبد

المتنتي:الطيبأبيصاحبهلديوانشرحَيْهفيجنّيابنعلىرداًوُضعَتْ

.الكبير(و)الفَسْر،الصغير()الفَسْر

الأدبيئ،التحقيقبقواعدالنصبإئراءيظهرفيهالمحققوعملُ

والمذاهبللأعلاموتعريفهالشعروشواهدالنظريفتضيهبماوتعقيبه

والنحَل.والمللوالأديان

سنةللنشرالتونسيةالدار-تونسفيالكتابطُبعوقد

م()1(.)6891

.642ص،الغالي(1

-بى،يز
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والتراجمالتاريخفيآثارهسادساً:

.الأعلامبعضتراجم-ا

الشريف.النبوفيالمولدقصة-2

خاقانابنالفتجنصرلأبيالأعيانومحاسنالعقيانقلائد-3

)تحقيق(.

.العربتاريخ-كتاب4

!ه،!ه

الأعلامبعضتراجم

.()1المخطوطةمؤثفاتهمن

الشريفالنبوفيالمولدقصًة

التعريف:والموضوعاتالأغراضمنتناولتْ،علمئةرسالة

فيها،!يكالمصطفىنسب،القبائلسائروبينبينهاوالمفاضلةبقريش

وعلىعليهالمشركينشدّة،والعشيرةللأهلالبعثة،البعثةقبلبمكةحياته

الهجرة،الحبشةإلىالمؤمنينهجرة،العافةرسالته،اعمامه،اصحابه

مغازيه،،الدعوةائساع،الإسلاميةالدولةاصولإقامته،المدينةإلى

مج!ي!.شمائله

3/803.محفوظ:)1(
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وغيرهم،مؤزخينمنالباحثينعنايةمحلّالرسالةهذهوكانت

وكثُر،عاشورابنالفاضلمحمدالعلامةنجلهبتلخيصهاوقام

.(()1م7291هـ-ا293)سنةبتونسطبعهاتمَانْإلى،استنساخُها

خاقانابنالفتحنصرلأبيالأعيانومحاسنالعقيانقلائد

الوزراءمنوالمقامالرئاسةلذويالترجمةفيالكتابهذاجمع

الكتاب"هو:عاشورابنفيهقالوقد.الأعلاموآلأدباءوالقضاةوالكُتاب

معطاراً،ذكراًالأدباهلبينللاندلسفخلَد،الأزمانفيصيتهطارآلذي

فيناشئيخلُلمكتافي.مناراَالمعرفةمسالكمنمسلككلّفيوأقام

ادبديوانفهو،يديهبينيكونأنمنمبززولا،إليهالشودتىعنالأدب

.")2(وأغراضهالإنشاءلأفانمنجامع،وأعراضهجواهرهفي

والأراجيزكالقصائد:الأدبياتمنأصنافاَالكتابهذاحوىوقد

الإخوانيةوالمراسلات،السلطانيةوالمخاطبات،والأمثال،الطويلة

والغراممة.

نسخوسثخطيةنسخخمسعلىالكتاببتحقيقالمؤلفقاموقد

وشكَلالقلائد،نسخةضبطإلىالعنايةإليهصرفماوأؤل،مطبوعة

الكلماتحركاتفيالترددَ"فلا:بقولهذلكعلَوقد،كلماتهامعطم

يحصلبما،الكلامفصاحةمنالحاصلةالمطالعبهجةبزيلالمطالعةعند

القارىبهجةيزيلكما..النطقكيفيةفيالترددجزاءمنالنفسقلقمن

.)3(عليهميمَلىبماسامعيهوبهجة،نفسهفي

)1(

)2(

)3(

.891صبلخوجة،

.17ص،للكتابعاسورابنمقذمةعننقلاَ،474ص،السابقالمرجع

.474ص،السابقالمرجع
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)1(

العربتاريخكتاب

.()1المخطوطةمؤئَفاتهمن

3/903.محفوظ:

!كل!*
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الدورياتفيعاشورابنالشيخمقالات:سابعاَ

الكتابةُكانتِبل،فحسبُبالتأليف-اللهرحمه-عاشورابنُيعتنِلم

نإحتى؟بهااهتتمَالتيالمجالاتمنالتخصصيةوالمجلأتالصحافةفي

التحرير)تفسير:مثل،المجلأتفينشرهامقالاتبداهاكتبهبعض

)أصول:كتابهومثل(،الزيتونية)المجلةفياؤَلهنشرالذيوالتنوير(،

،(لإسلاميةاية)الهدامجفةفيمنهنشرالذي(لإسلامافيلاجتماعياالنظام

)المجمعمجفةفيفصولعلىنشرهالذي،(الأدبيةالمفدمة)شرحوكتابه

.(بدمشقالعربيالعلميئ

تونس،فيفنشرجغرافئاً؟وأبحاثهمفالاتهنشرتوزعوقد

ودمشق.،والفاهرة

سنة(العظمى)السعادةمجلةإنشاءفياشتركتونسففي

حسين،الخضرمحمدأشَسهاوقد،تونسيةمجفةاؤَلوهي(،ام)209

،()النهضة:مثلعذةصحففيومفالاتفتاوىونشر،مضجعهاللهبزَد

،(و)الصباح،(و)العمل،الجديد(و)العصر،(و)الوزير،(و)الزهرة

و)الرزنامة،(الزيتونيةو)المجلّة)1(،التونسية(الإسلاميةو)الهداية

.()2(و)الفجر،(و)الثريا،(التونسية

و)الهداية،(المنارو)مجلَة،(الشرق)مصباحفيحزَرالقاهرةوفي

)1(

)2(

.-482283ص،الزيتونةاْعلام،شماممحمودعننقلاً،263ص،بلخوجة

.17ص،الغالي
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(،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعو)مجلة،(الإسلامو)هدى(،الإسلامية

.(و)الرسالة

.(العربيالعلميالمجمع)مجفةفيكتبدمشقوفي

بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجفَةفيبحوثه

العلميالمجمعفيعضواًعاشورابنالطاهرمحمدالشيخانتُخب

الشيخكتبوقد،ذلكترجمتهفيبئئاوقد،(م591)5سنةبدمشقالعربي

بها:ثَبَتٌوهذا،بدمشق(لعربياالعلميلمجمعا)مجلةفيلاتٍومفاابحاثاً

.(1)تفامابيلحماسةلشرحهالمرزوقيمفدمة-ا

93(.92/387-همج،ام549اهـ-)373سنة

.(2)تمّامأبيلحماسةلشرحهالمرزوقيمفدمة-2

.(552-9/2445)مج

.)3(تمامابيلحماسةلشرحهالمرزوفيمفدمة3-

.76(07-03/مج،م5591هـ-ا374)سنة

.(4)تفامأبيلحماسةلشرحهالمرزوقيمقذَمة-4

.(287-03281/)مج

.()5تمّامابيلحماسةلشرحهالمرزوقيمقدمة-5

.(264-0/3114)مج

.()6تفامأبيلحماسةلشرحهالمرزوقيمقدمة-6

.(958-0/3572)مج
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.)7(تفامأبيلحماسةلشرحهالمرزوقيمقدمة7-

.76(-1/395)مج

وسطهمماالأحرفالثلاثيةالأعيانأسماءمن)مفعلة(صوغ-8

عفة.حرف

.(3642-36/)مج

الأئير.لابنالكبيرالجامعكتابفينظرة-9

.(677-36672/)مج

تاليف،الفصيحكتابشرحفيالصريحالمجدتحفة-01

اللَنلِيئ.يوسفبنأحمد

.(602-37991/)مج

وصاحبهالصريحالمجدتحفةبكتابللتعريفوتقفيةتكملة-11

وأصله.

.(596-37296/)مج

المنسوبالنحو(في)مقذمةبعنوانالمعنونالكتابفينظرة-12

.(1)الأحمرخلَفالإمامإلى

.(095-38576/)مج

المنسوبالنحو(فى)مقدمةبعنوانالمعنونالكتابفي-نظرة13

.()2الأحمرخلفالإمامإلى

.(621-93521/)مج
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القاهرةفيالعربيةاللغةمجمعفيبحوثه

ودورته،مجلّتهفيبحوثاًعاشورابنالطاهرمحمدالشيخنشر

اللغةمجمععنصدرتالتيبالبحوثبيانوهذا،وجلساته،المجمعية

:عاما!ا(خمسينفيالفاهرةفيالعربية

المجمعية.الدورةإلى)د(بالحرفيرمز

وإلىوالمؤتمرالمجلسجلساتمنالجلسةإلى)ج(وبالحرف

.(المجمع)مجلةمنالجزء

)المجلة.الشمولمثلأيضاًالكثرةفيحقيقة)كل(كلمة-ا

8/391(.ج

.(8691/ج)المجلة.المجشَدالصوت-2

،8484/ج)المجلة.والضررالضز:عنهمغفوللغويفرق-3

.(556ص،الجلساتمحاضرات،للمؤتمرا2ج17د

محاضر،للمؤتمرااج18)د.كذا"يفعلمما"كان:قولهم-4

.(9611/والمجلة،505صالجلسات

تُطبعلم3،ج27)د.الثلاثيةالأعيانأسماءمنمفعلةصوغ-5

.(الدورة5هذمحاضر

)1(

الزيتونيَةالمجلَةفيمقالاته

فيعدّةوابحاثاًمقالاتٍعاشورابنالطاهرمحمدالشيخكتب

مجمع:القاهرة،الترزيإبراهيمتاليف،عامامخمسينلحيالمجمعي)التراث

-3491الخمسينيعيدهفيالعربيةاللغة)مجمع.ام849،العربيةاللغة

ام(.849
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)المجقة:غلافهاعلىوَصْفهافيجاءكماوهي،الزيتونيةالمجئة

جامعمدزسيمنهيئةتصدرها،اخلاقئة،ادبئة،علمئةمجفة:الزيتونية

.اشهر(عشرةوسنتها،شهرية،المعمورالزيتونة

بجامعالمدرِّسالقاضيبنالشاذليمحمدالشيخ:المجفةصاحب

الشيخ:تحريرهاورئي!،باشاحفودةبجامعالثانيوالخطيبالزيتونة

الصادقية،لمدرسةوا،الزيتونةبجامعالمدزس،محمودبنالمختارمحمد

سنةفيالتونسيةبالديارالحنفيوالمفتي،المختلطبالمجلسوالحاكم

.القصَّارالطاهرالشيخ:ومديرها،(م0491هـ=135)9

هـ-ا)355عامرجبفيتونسفيمنهاالأؤَلالعددصدروقد

الثامنالجزءحتىالصدورفيواستمرَت.(م3691عام()ايلولسبتمبر

)تشريننوفمبرهـ-ا)375ل3الأربيعفيصدرالذيالتاسعالمجفدمن

.(م5591عام(الثاني

الكُتًابمنكان،عاشورابنالطاهرمحمدالشيخانوالملاحظ

فيها.الكتابةفيالمداومين

واعادت،المج!ةبيروتفيالإسلاميالغربدارصَورتْوقد

.()الأوفستلإفشاءابطريقةنشرها

:لأولاالمجفد

.(م3691هـ=5351):الأؤَللعددا

والتأويلالتفسيرفيالأولىالمفدمة-ديباجة:التفسيردروس-

.(-11418/)ج

م(.3691هـ-)1355:العددالثاني

والتأويلالتفسيرفيالاولىالمقدمةبقية:التفسيردروس-

1/53-57(.)ج
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.(م3699هـ-ا)355:الثالثالجزء

التفسيرعلماستمدادفيالثانيةالمقدّمة:التفسيردروس-

-011(.401ا/)ج

آخرإلىبلدمنرمضانشهردخولنقل:والأحكامالفتاوى-

لا؟امالشهربهيثبتهل)الراديو(المذياعأو)التلفون(الهاتفبواسطة

.(1-45194ا/)ج

.(م3691هـ-ا)355:الرابعالجزء

وبالرأيالمأثوربغيرالتفسيرفيالثالثةالمفدمة:التفسيردروس-

.(631-1/161)ج-ا-لإشارةواوبالباطن

تينالزيالمالكيالمعاصرأربابمعاملةحكم:والأحكامالفتاوى-

-182ا/)جالعصرأجرةمعزيتاًاستيفائهثمالمالمنشيئاًوإقراضهم

185).

.(م3791هـ-ا)355:الخامسالجزء

وبالرأيالمأثوربغيرالتفسيرفيالثالثةالمفدمة:التفسيردروس-

.(262-1/022)ج-2-لإشارةواوبالباطن

.(م3791هـ=ا)355:السادسالجزء

لَلًذَىللِثاسِوُضِعَبيتاَؤَلَإِنً":تعالىقولهتفسير؟الكعبةشرف-

.(277-1/962)ج.(69:عمرانآلألَلِعَبَمِينَ"مُبَارَ؟وَهُدصبِبَكًةَ

.(م3791هـ-ا635):السابعالجزء

التفسيرمنالمف!رغايةفيالرابعةالمقدمة:التفسيردروس-

315-318(.ا/)ج

915



زكاةلأحكامجامعتحرير:الأموالزكاة:والأحكامالفتاوى-

.328(32-1/5)!الأموال

.(م3791هـ-ا)356:الثامنالجزء

)2(،النفسيرمنالمف!رغايةفيالرابعةالمقدمة:الكريمالقرآن-

366-936(.)!ا/

علىالواردةالأسئلةبعضعنالجواب:والأحكامالفتاوى-

.377-378(ا/)جالمجقة

.385(38-1/1)جصَفَرلا:لإرشادواالوعظ-

.(م3791هـ=ا35)6:التاسعالجزء

:المقامذلكلعليئومناسبتهوالسلامالصلاةعليهالرسولنسب-

.(4-1/61423)جزكاؤه،طهارته،شرفه،النبويالنسبسلسلة

.(564-1/524)جالمحمديةالشمالْل-

.(م3791هـ-ا35)6:العاشرالجزء

-194/ا)جالنزولاسبابفيالخامسةالمفدمة:الكريمالقراَن-

494).

دونفيهوالقولاللهكتابتفسيرأمرخطرإلىاونصيحةتنبيه-

تأويلأوتفسيرإبداءمنأوالمف!رينأساطينعنصحيجنقلمنمستند

-594ا/)ج،...المفسّرشروطفيهتوفرتقدالقائلكانإذاقا!ئلهم!9

الناسألسنةعلىرائجةموضوعةاوضعيفةاحاديثعلىالتنبيه-

205(.-105)!ا/

016



:والأحكامالفتاوى-

.الثلاثالطلاقوقوعفيوجوابه-سؤالا

الزكاةمنهيطرحهلالدولةأموالاستخلاصفيوجوابهسؤال-2

.شرعاً؟المفروضة

.(905-505ا/)ج()الحبسالوقففي3-فتوى

.الدخانبيعحكمبيانفي-فتوى4

منقليلةكميةبهتتعلَّقمصبباستعمالالزيتبيعفيفتوى-5

الزيت.

الثاني:المجلَّد

:م(3791هـ=ا)356:الأولالجزء

.-8(25/)ج(1)الكتابفاتحةسورة[تفسيرا:الكريم-القراَن

.(74-254/)جشعبانشهر-رجبسْهر:والإرشادالوعظ-

:(م3791هـ=ا)356:الثانيالجزء

.(57-245/)ج()2الفاتحةسورةتفسير-

.-67(264/)ج"فكتمهعليمعنسُئل"مَنْ:حديث-شرح

:(م3791هـ-ا)356:الثالثالجزء

.(101-289/)ج)3(الفاتحةسورةتفسير-

:والأحكامالفتاوى-

.(011-901)خ!2/العمرىفي-فتوىا
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.(111-2011/)جالبنوكلدىالزيوترهنفي-فتوى2

.(121-111)خ!2/الثانياليومفيالعيدصلاةفي3-فتوى

.(136-2134/)جالعربيةفيالكُتَّابأخطاء-

:(م3891هـ-أ35)6:الرابعالجزء

.(741-2441/)ج)3(تحةلفاا5سورتفسير-

.(051-2481/)جالتغابناَيةتفسير-

.(2051/)جالنومعندع!يمالنبيدعاء-

.(2163/)جشهادتهلتعزيزبالطلاقالشاهدتحليف:فتوى-

:(م3891هـ=أ)356:الخامسالجزء

.(622-2وه202-2991/)ج(4)الفاتحةسورةتفسير-

:(م3891هـ=أ)357:السادسالجزء

.(552-2942/)ج()5الفاتحةسورةتفسير-

:والأحكامالفتاوى-

دينلاشعوبياتأصبحناللاتيالكتابياتمنالتزؤجفي-فتوىأ

26(.0)!2/لهن

أختهأنّهاعلمثموبناتبنينزوجتهمنأنجبرجلفيفتوى-2

.(126)خ!2/الرضاعمن

فيهاوألسَّست،الدولةعليهااستولت،وقفأرضفيفتوى-3

الجمعة.فيهتقامجامعبهاأقيمثمقرية
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الإمامخروجقبلالجمعةيومجهراًالقرآنقراءةفيفتوى-4

0للصلاة

.(م3891هـ=ا)357:السابعالجزء

.3(00-2592/)ج()6الفاتحةسورةتفسير-

.(م3891هـ=ا)357:والتاسعالثامنالجزاَن

.35(341-25/)جالبقرةسورةتفسيرمن-

تأويل[عن361(-2/358)جنبويحديثفيإشكالطدفع-

."(أنفسهمسوىمنعدوّاًأفتيعلىيسلّطلاأنربيسألتُ":حديث

الئالث:المجلد

.(م9391هـ=ا)357:ؤَلطالأالجزء

باِلجبَفيُؤمِنُونَاَلًذِين2َ!ص!نَهُدًى":البقرةسورةتفسيرِ-

.(701-3/)مج"اَلصَهلؤوَيُقِيمونَ

:(م9391هـ=ا)357:الثانيالجزء

.(25-394/)مجلبقرةاسورةمنآياتتفسير-

.(16-5)!9ثلاثبعدعزاءلا-

:(م9391هـ=ا)358:الثالثالجزء

.(-34979/)مجالهجرةمنالعظيم-المقصد

:(م9391هـ=ا)358:الرابعالجزء

وَأُوْلنكَ!رَّبِّ!مِّنهُدًىعَكَأوْل!لثَ":تعالىقولهتفسير-
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يُؤمِنُونَمهولَاشُذِرهُنملَنمأَتمأَنذَرتَهُمْءَ"عَلَنهضسَوَآكًرُوااَلَذِلىإقَ((؟)آِالمحقلِوُنَ

.(631-3061/)مج

:(م9391هـ=ا)358:الخامسالجزء

وَمَاهُم":قولهحتى!قُلُوبِهِمْعَكَأدئَهُخَتَمَ":تعالىقولهتفسير-

312-317(.3/)مجبِمُؤمِنِينَ"

.(231-3422/)مجالخُلُقوحُسنالتقوى-

:(م9391هـ=ا)358:السادسالجزء

إِلَأَيَخْدَعُوتَوَمَاءَامَنُو(وَأئَذِينَأدئَهَيحدعُونَ":تعالىقولهتفسير-

.(632-3162/)مجيسَثعُ!ونَ"وَمَاأنفُسَهُخ

منالزيتونيّةالمجلّةإلىوردماعلىردٌّ)العزاء(لفطمعنىتحقيق-

الشيخالفاضلالعالممن(ثلاثبعدعزاءالاعاشورابنمقالعلىتعقيب

فيالزحاولةببلدةمحمدسيديجامعوخطيبإمامالرابحيباشيرابن

.(492-3392/)مجالجزائر(

:(م9391هـ-ا)358:والثامنالسابعالجزان

وَلَهنممَرَضًااَدئَهُفَزَادَهُمضًضقُلُوبِهِمفِى":تعالىقولهتفسير-

.(213-3013/مج)"بُونَيَكذِبِمَاكاَلُؤأأَلِؤُابعَذَ

:(م9391هـ=ا35)8:لتاسعاالجزء

الاَيةمهو...لأَركِطاَفِىئُفْسِدُوألَالَهُئمقِيلَوَإِذَا":تعالىقولهتفسير-

.368(36-34/)مج

الخامس:المجفد

:(م4391هـ=ا362):الخامسالجزء
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كاَدؤُاْوَمَا":قولهحتى"بِهني!قزِمم!أدتَهُ":تعالىقولهتفسير-

74(.07-5/)مجمُفتَدِيفَ"

ام(:449هـ-ا)363:السادسالجزء

مَابأَضَاَنَارأفَلَضَااَشتَوقَدَاَئَذِىكَمَثَلِمَثَلُهُخ":تعالىقولهتفسير-

.(501-5001/)مججم!نَ"لَا":قولهوحتىحَؤلَإُ"

.(231-5181/)مجالنبويّ-الحسّاع

:(م4491هـ-ا)363:السابعالجزء

فِنَكَصحيِّبأؤَأ4سيَزجِحونَلَافَهُثمعُمىبُكئمضُئم":تعالىقولهتفسير-

.(541،531-5241/)مجوَرَعْدوَئر!"ظلُمَتفِيهِاَلشَمَآِء

فِىآتمَوَذَةَإِلَّاأَجَرأأَسئلُ!عَلَتهِلَأقُل":تعالىقولهتفسيرفيمراجعة-

.(481-5641/)مجاَلققن"

:(م4491هـ-ا)363:الثامنالجزء

تعالى:قولهإلى"ءَاذَاءخهِمفىأَ!بِعَ!يخعَلُونَ":تعالىقولهتفسير-

.(091-5/871مج)"قَدِيرشَىْءصُعَكَاَلئَهَ%إ"

ابنالطاهرمحمدالشيخالأكبرالأستاذالفضيلةصاحبخطبة-

/ه)مجالزيتونةبجامعالتنصيبموكبفيوفروعهالجامعشيخعاشوو

231.)233-

:(م5491هـ-ا364):العاشرالجزء

مِنوَألَذِفيَظًقَكُئمأئَذِىرَلَبهُمُاَعْبُدُواْألثاسُيأيها":لىتعاقولهتفسير-

.(042-236/ه)مجتَئقُونَ"لَعَلَكُتمقَنلِكُمْ
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:السادسالمجلد

:(م5491هـ=ا436):لأولاالجزء

بِنَاَهًوَاَلشَمَأةَفِزَسثاالأرضَلَكُمُجَمَلَألَذِى":تعالىقولهتفسير-

.3(391-661/)مج"لَكُغرِزقاالثمَزَتِبِهِءمِنَقَاَحرتَيَمَاَءًاَفمَمَامِنَوَأَنزَلَ

:(م5491هـ-ا364):والثالثالثانيالجزاَن

الشيخالمولىالأكبرالأستاذوالفضيلةالسماحةصاحبخطاب-

الحفلبمناسبةوفروعهالأعظمالجامعشيخعاشورابنالطاهرمحمد

.36(3639-6/)مجالمعموربالجامعالدراسيةالسنةباختتامالبهيج

:(م5491هـ=ا436):والسادسوالخام!الرابعالأجزاء

عَبدِنَافَأْتوُأعَكَنَرناضِضَارَتبِفِى!نمُغ"وَإبئ:تعالىقولهتفسير-

صدِقِينَ"كُشوإِناَلئَهِدُونِمِنشُهَدَاَهكُموَاَذعُوامِثلِهِءفِنبِسُورَةٍ

6/444-446(.)مج

:(م4691هـ=ا)365:والثامنالسابعالجزان

الطاهرمحمدالشيخالإمامالأستاذفضيلةالزيتونةعميدخطاب-

.(094-6948/)مجعاشورابن

:(م6491هـ=ا36)5:العاشرالجزء

وفروعه:الأعظمالجامعشيخالأكبرالأستاذسماحةخطاب-

.(095-6587/)مجالدراسيةالسنةختمموسم

اَلَّتِىألئارَفَاَتقواْتَفْعَلُواْوَلَنتَفْمَلُوأتَئمفَإن":تعالىقولهتفسيربقية-

.(495-6195/)مج"لِقبهَفِرفيَأُعِذَتوَألحبمَازُهأبخَاسُوَقُودُهَا
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السابع:المجلد

:(م7491هـ=ا663):لأولالجزءا

لَهُئم(نألضنَلِخَتِوَصعمِلُواْءَامَنُوااتَذِيتَوَبض":تعالىقولهتفسير-

.(163-7826/مج)لانْهَرُ"أتَختِهَامِنتخرِىجَئمخ

964-7/)مج"منهمفليسالمسلمينبأمريهتمّلم"مَن:-حديث

الثامن:المجلد

:(م2591هـ=ا137):لأوَّلالجزءا

اَلْحَسَ!نَةِوَاَتمَؤعِظَهبِاَلحكمَةِرَئِكسَبِيلِإِكَاَ!":تعالىقولهتفسير-

أَغلَمُيىَهُوَسَبِيلاعَنضَدبِمَنأَغلَوُهُوَرَئكإِنًأَحسَنهِىَبِالَتِىوَجَدِتهُو

3-8(.8/)مجبِاَلمحقتَدِينَ"

ام(:529هـ=ا371):الثانيالجزء

بَعُوضَةَفَامَثَلأيَضرِبَأَنتلمجمتتَسلَااللهَإن!":تعالىقولهتفسير-

54(.-851/)مجفَمَافَؤقَهَأ"

جمهرةطبعةمنالعربيةاللغةفيوتحاريفأخطاءتصحيج-

.7(0-866/)مج(1)حزملابنالأنساب

.(م5391هـ-ا)372:الثالثالجزء

مِناَلحَقُأَئهُفَيَعلَمُوتَءَامَنُواْاَثَذِبفَأَمَا":تعالىقولهتفسير-

879/)مج"مَثَلًابِهَذَاأللهُأَرَادَمَاذَآفَيَقُولُوتَ!فَرُوْااَئَذِينَوَأَمَازَئهِتم

89-).

جمهرةطبعةمنالعربيةاللغةفيوتحاريفأخطاءتصحيح-
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.(1-813117/)مج)2(حزملابنالأنساب

:(م5391هـ=ا372):الرابمالجزء

وَمَاكثَيُرأبِهِءوَيَقدِى!ثِيرُابِهِءيُضِل":تعالىقولهتفسير-

مَآوَيَقطَعُونَمِيثعهِءبعدِمِنأدئَهِعَفدَيَخقُفونَلًذِيئَا2َ(ا)إاَلفسِقِينَلَأإِبِهِتيُضِلُّ

أتخَسِرُوتَ"هُمُأُوْلَبهلَثألأَرْصفِى!يُلفْسِدُوتَيُو!لَ(ن2بِهِألئَهُ(مَرَ

ا-152(.8/47)مج

جمهرةطبعةمنالعربيةاللغةفيوتحاريفأحْطاءتصحيح-

.(916-8165/)مج.)3(حزملابنالأنساب

التاسع:المجلد

:(م5391هـ=ا372):الأؤَلطالجزء

وَيُقسِدُوتَيُوصلَبِهِءأَنأدلًهُ(مَرَمَآوَلَقَطَعُونَ":تعالىقولهتفسير-

.(6-9/4مج)ائخسِرُوتَ"هُمُأُوْلَحلَثلأَزكِنأفِى

:(م5591هـ=ا)374:الثانيالجزء

أَمؤَتاوَ!نتُخبِآدلًهِ!كفُرُوتَ"كَيفَ:تعالىقولهتفسير-

.(55-9/25)مج"لُرتجَحُوتَإِلتهِثُمًتحيِيكُخثُغَيُمِيتُكُتمثتمَخَي!ئم.

يساويحقيقياًاستعمالاًالكثرةيستعملكللفظ:لغويّهتحقيقات-

.76-97(9/)مجالشمولطفياستعماله

:(م5591هـ=ا374):الثالثالجزء

صجمِيحاثُتمَأ،زضِىفِىمَّالَيُظًفَاَتَذِىهُوَ":تعالىقولهتفسير-

-9101/مج)!عَلِيمٌشَئءٍوَهُوَلِبُئِسَمَؤتٍسَتعَ!سَوًدهُنألنحمَاِإِلَىاَسْتَوَىَ

011).
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:(م5591هـ=ا374):الرابعالجزء

ألأزَضِفِىجَاعِلإِفِئلِقمَبيِكَةِرَئفقَالَهـإذ":تعالىقولهتفسيرء-

.(017-9651/)مجظَيفَة"

.المرأةإلىالخطابتوجيهفيالعربشعرمنطريقة:الأدب-

2-213(.970/)مج

:م(5591هـ-ا374):الخامسالجزء

ألذِمَاءَوَي!فِكُفِيهَايُفسِدُمَنفِيهَاتخمَلُأَقَالوا":تعالىقولهتفسير-

-9023/)مج."ئَغلَمُونَلَامَاأَغلَمُإقِى-قَالَلَأوَنُقَدَسُمجَضدِكَلنسُئحُوَتَحنُ

235).

.3(57-9533/)مج.الزيتونةلتطويرالطاهرخطط-

:(م5591هـ=ا374):السادسالجزء

عَلَى!كهُئمثُمَكُهَااَلأ!اءَئَمَءَاوَعَلَمَ":تعالىقولهتفسير-

-9492/)مج.!وصدِقِينَكُنتُخإنصؤُلَاَءبِأَشمَاأَنثوقِفَقَالَاتمَلابكَةِ

:م(5591هـ=ا374):السابعالجزء

أَنتَإنَكَعَفَتتَنَامَاألَّالاعِقمَلَاسُتحَئكَقَالُؤا":تعالىقولهتفسير-

نَحُغأقُلأَلَتمقَالَبِأئي!تاأقَيَهُمفَلَنَايأَشبما!تمأكانبِئْهُميَأَدَمُقَالَإ(راَلحيِهصُاَلعَلِيئم

."تَكئهُونَكنُتُئموَمَمالتدُونَمَاوَأَغلَمُوَاَلأزَضِألشَهَؤتِغَيْبَأَغلَمُإفِى-

9/358-363(.)مج

!!ه!
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الإسلاميةالهدايةمجلَةفيمقالاته

الهداية)جمعيةالقاهرةفيحسينالخضرمحمدالإمامالشيخأشَس

تحقيقها،علىتعملأهدافألهاورسمالعلماء،منلفيفمع(الإسلامية

الفرقعنالتجافيورفع،الإسلاميةالشعوبلتعارفالسعيمنها:

ومقاومة،العصرروحيلائمبأسلوبالإسلامحقائقونشر،الإسلاميّة

العربية.اللغةشأنإصلاحفيوالجهاد،الإلحاد

،هـ(ا)347سنةفيالثانيةجمادىفيمجلّتهامنالأولالعددصدر

تحريرهايرأس،شهريّة،اجتماعيّة،أدبئة،علميّة،إسلاميةمجفةوهي

حسين.الخضرمحمدالإمامتوجيههاعلىويشرف

ربععنيزيدماوالعلميالإسلاميجهادهافيالمجفةامضت

اهـ(،)372نهايةحتىاهـ()037سنةمطلعمنإلاتتوقفولم،قرن

أعدادهااخروكان،الأزهرمشيخةعلىالإمامخلالهاقامالتيالمدّةوهي

-)محرمفيصدرالذيوالعشرينالرابعالمجلدمنالرابعالعددأعلمفيما

.هـ()1(ا374الثانيربيع

هذ5يخصنعاشورابنكانفقدالشيخينبينالكبيرةللصلةونظراَ

بها:ثَبَتٌوهذا؟بمفالاتالمجفة

الثاني:المجلد

:هـ(ا934،الأولىجمادى،)القاهرة:عشرالثانيالجزء

فييلقيهاالتيالتفسيردروسمندرس:والمتشابهالمحكم-

محمدالسيدالمحقّقالأستاذالفضيلةصاحبحضرةالزيتونةجامع

في(المالكيةالشرعية)المحكمةالشورىأهلكبيرعاشورابنالطاهر

.301-ص،الحسينيالرضاعلي:إعداد،لإسلاميةاالهدايةفهارس:انظر(1)
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-2627/)مج.غايتهماوالتحقيقالعلمغزارةمنبلغدرسوهو،تونس

)638.

لث:الثاالمجلد

:هـ(ا943،رجب)نيالثالجزءا

-262/)مج.النقديةالأوراقزكاةحكم:والأحكامالفتاوى-

.)64

بتذاكرعنهاالمعبّرالماليةالأوراقزكاةحكم:والأحكامالفتاوى-

.(66-246/)مج.(البانكة)1

:السادسالمجلد

:دسلساالجزءا

.31(031-62/)مج:(1)العربيةاللغةفيالمشترك-اللفظ

:هـ(ا353،)المحزَم:السابعالجزء

.36(351-64/)مج:)2(العربيةاللغةفيالمشترك-اللفظ

:هـ(ا353،نيالثاوربيعالأول)ربيع:والعاسْرالتاسعالجزان

-6045/)مج.والمساواةالحريةفيالمحمديةالدعوةألْر-

.)474

المجفَدالسابع:

:هـ(ا435،الأول)ربيع:التاسعالجزء

.بتون!(المالكيةمفتيبإش:عاشورابنالطاهر)محمدبإسممذئلةطُبعت)1(
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:الطعامبتناوللاهتماماعنوالسلامالصلاةعليهالرسولإعراض-

.(634-7054/)مج

:هـ(ا435،الثاني)ربيع:العاشرالجزء

.(-7952533/)مجالأموالفيالزكاة-

.هـ(ا435،الأولى)جمادى:عشرالحاديالجزء

.(158-7575/)مجوتكميلبيان:الأموالزكاة-

الثامن:المجلد

:هـ(ا453،)شوال:لرابعالجزءا

-8212/)مج.تسميتهفيوهموإصلاحكبيرعالمترجمةتحقيق-

162).

وقوعأنكرالذي(الأصفهانيمسلم)أبياسمتحقيقفيبحثوهو

المف!رونعنهوينقل،التخصيصقبيلمنإنه:وقال،النسخ

.والأصوليون

المعتزلي،،مسلمأبو،الأصفهانيبحربنمحمدأتهوحقق

.(المفسرين)طبقاتفيمترجم

:هـ(ا535،لأولا)ربيع:التاسعالجزء

.(535-8533/)مج.المحقديةللحضرةالخفتةالمعجزات-

:هـ(ا535،الأولى)جمادى:عشرالحاديالجزء

.(-8685688/)مج.الجنازةعلىالقراَنقراءة-حكم

وتحقيقالجنازةعلىالقرآنقراءةعنللجوابوتاصيلبيان-

.(896-8968/)مج.(1)والمنكرالبدعةلحكم
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:هـ(ا535،لآخرةا)جمادى:عشرالثانيالجزء

وتحقيقالجنازةعلىالقرآنقراءةعنللجوابوتأصيلبيان-

.-753(8743/)مج.)2(والمنكرالبدعةلحكم

التاسع:المجفد

.هـ(ا535،)رجب:الأؤَلالجزء

0(02-921/)مج:الإذاعةمحطةفيالقرآنقراءة-

:هـ(ا535،)رمضان:الثالثالجزء

سيناابنالشيخ-الإسلاميةالفلسفةتاريخمنمطوئةورقة-

.(451-9141/)مج.(1)المشرقيّةوالحكمة

:هـ(ا535،)شوال:الرابعالجزء

سيناابنالشيخ-الاسلاميةالفلسفةتاريخمنمطويّةورقة-

.(112-9902/)مج.()2المشرقئةوالحكمة

.(652-9142/)مج.الإسلامفيوآثارهالوقف-

:هـ(ا356،الاَخر)ربيع:العاشرالجزء

.(495-9578/)مج.الفاضلةالمدينة-

العاشر:المجفَد

:هـ(ا573،لمحرم)ا:لسابعاالجزء

.(134-01/104)مج.(1)دينهاأمرالأفَةلهذهيجذَد-مَن

:هـ(5731،)صفر:منلثااالجزء

.(474-01/634)مج.()2دينهاامرالأفَةلهذهيجذد-مَن

173



)مج0

:هـ(ا357،الأؤَل)ربيع:التاسعالجزء

الوجود.وحدة:الإسلاميّةالفلسفةمباحثمنخفيّةمسالة-

/1.)517-522

.(565-01/563)مج.)3(دينهاأمرالأمَّة5لهذيجدد-مَن

:هـ(ا357،الثاني)ربيع:العاشرالجزء

.(5-01/57879)مج.!شَي!اللهرسولمجلس-

:هـ(ا357،الأولى)جمادى:عشرالحاديالجزء

.(671675-/01)مج.(4)دينهاأمرالأمَّةلهذهيجددمَن-

:هـ(ا357،الاَخرة)جمادى:عشرالثانيالجزء

.75(6-01/475)مج:الأنعامزكاة-

عشر:الحاديالمجلد

:(م3891أيلولسبتمبر/هـ=ا573)رجب:لأؤَلالجزءا

.(02-1/17ا)مج()5دينهاأمرالأمَّة5لهذيجدد-مَنْ

:هـ(ا357،)رمضان:الثالثالجزء

.والأموالالحبوبزكاة:والأحكامالفتاوى-

:هـ(ا573،)شوَال:الرابعالجزء

.(521-1/151ا)مج:)6(دينهاامرالأمةلهذهيجدَد-مَن

:هـ(ا357،القعدة)ذو:الخامسالجزء

2(:41-1/132ا)مج:()1الشعرنقدمن-قراطيس
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:هـ(ا357،لحجةا)ذو:السادسالجزء

.(2-1/47248ا)مج:)7(دينهاأمرالأمة5لهذيجدَد-مَن

.(276-11/274)مج:الحبوبزكاة-

:هـ(ا358،)المحرم:السابعالجزء

.3(-1/99230ا)مج:)8(دينهاامرالأمة5لهذيجدِّدمن-

:هـ(ا358،)صفر:الثامنالجزء

.348(/1ا)مج()9دينهاأمرالأمة5لهذيجدِّد-مَن

.038(937-/1ا)مج)2(الشعرنقدمن-قراطيس

:هـ(ا358،الأؤَل)ربيع:التاسعالجزء

.(1/1104)مج.)3(الشعرنفدمن-قراطيس

:هـ(ا358،الثاني)ربيع:العاشرالجزء

.(044-1/433ا)مجالأميةمعجزة-

عشر:الثانيالمجلد

:هـ(ا358،)رجب:لأؤلاالجزء

.(4-21/2)مج:الأخلاقعلىوأثرهلإسلامياالتشريع-حكمة

:هـ(ا935،الثاني)ربيع:العاشرالجزء

-13313،317/)مج)9(:دينهاامرالأفَة5لهذيجدَدمَن-

.)322

:هـ(ا935،الأولى)جمادى:عشرالحاديالجزء
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12/337)مج.(1)ع!يروفاتهقبلاللهرسولبههئمَالذيالكتاب-

.)342-

:هـ(9135،الثانية)جمادى:عشرالثانيالجزء

21/371)مج.)2(عيؤوفاتهقبلاللهرسولبههئمَالذيالكتاب-

-.)376

عشر:الثالثالمجلد

:هـ(9531،الحجة)ذو.السادسالجزء

:(901-13/701)مج.()4الشعرنقدمن-قراطيس

.(135-13/013)مج.السكاكيترجمةعلى-نظرات

عشر:السابعالمجلد

:هـ(4361،)المحرم:السابعلجزءا

.(9-17/7)مج:التفتازانيالدينسعدلترجمةتذييل-

هـي!ه!

176





لمممشح!بتنلمح!3!،ولثنىتطت!

!صاتحت!جمجيصك!نحس!شح!-

!يم،كأ!ص؟عشصهرر4يدصمح!لى-ولبملس!يخ

*!؟!كظه!2-؟ل!كاححضاب!!س!ىكل!كل!محهـالدط!'عص.ع!2ى

عثع!!!!صقس!صمدع!غ!خصصثمحعايصالصط!أ!م!د؟!ه!ميع!'؟53!؟!!ط

؟عظع!9محم!!ما!صصث(!؟؟؟كا-؟؟!'عت!حاي!ض؟فى!لم!ب!ص!طجم!جمه

-؟؟؟،!-خ!؟ءبم!ييماكلمم!ي!!ةمسدقمعطكل'لحع!،ء!،،'،،مح!ط!ط!!أ

ع!!!!كس!ط،لمحث!،كلح!جمسطميممح!ط!طيسهجمم!؟!يرعسم!ث!بعميطدص

في!ء!طكل-،ب!غلم!!ممح!3ء!يمهدظ!ري!ط!لمحدي!!سي!؟ه!يى!لإثفهمح!لمح!طب

س!؟د!يركالمحسى!ث!هال!!

مح!هيحطدسي!!س!أعي!ث!ث!يمدجم!كس!3!ع!دهه،

!ليي!!ط!كي3-

!ط!كل!-

5-!ل!!

'ييذب!-طكل!كل!6-

هد-كل!ض؟كلءب

كل!ثض!-

علض!ع!جم!*-

لمص!27ع!ظطجم!ث!،!اعا!ي!طحيمطد!لاحيطى!

ع!!!!ود!!!
غت!ث!ع!ع!صه!لىط!،كل!كليمءيح!!صك!س!دع!لحعالك!لإح!،!طيعمم!نمت!ى

؟!!قي!؟!كل!4!؟عي!مممالأعو'!ث!+ص!ل!!ص!!ع!مم!مح!؟!!ص،؟!ءتّ

!*ص!؟3،!طكلكيهس4'لح!ضىثيصيلحيالمس!!مي!!الم!لا!ك!ع!ط!طببه!!9!ثبم

؟لمحتيكل!ذع!يم!عصعسصطغكع

!عث!محأ؟عبك!طكل!!*أمح!حما؟!دد؟!عجيه!ي!مبه!هي!؟ج!ع!كه

كل!م!،؟ة(كاعطكاهيد؟ع!عييط*كلكل!حي!ه!
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،!محيد؟أ!ممى3سايصحييصمحك!ش!؟!س!ثد!؟؟!كل!ل!أحي

ء!وجم!3صص!؟ل!دلمئ"لم!،يعبيس!إجمعولىخ!سي!ك!!صساف!!!ء!طص!ض
ت----عصمم!

جمم!؟؟محص!طط-!!ععبسهعم!ل!يسس!ي!و3؟؟يعسسطكيصبصبع!شـ!*كروب

مخ!سه-عس؟ءلمحيئةتي!ج!دءص!ص!!شعل!!همسبفئ؟تحاي!سسييع!-
لمح!طع!

كل!صمص!كا؟تمجمضمحعق!!رمحـخ!!!ميح!سسا!غ؟،!-طولأ؟!.
حي!ع!!.--!--.ص!صسهـ؟كأ

جم!سشس!يلايمقأ!حسسسع!ءجم!بعييعفاكل!-!صض!كل!!مح!حصمم!صع!3با؟3

+بصخسا؟!؟عسسش!كتتي-جم!سس!!!!3بي

*جم!ص!،ءك!ي!يّ!ي!عب!ث!محرقيأعسش!؟خ!حبيس!فىمسذلحأ4جمل!س!ـ!جما

؟يخ!+!إع!كت!لظمحر!يئسي!ه!ثي-!؟لمطلمح!ج!!ك!ش!ع!عدا
ص

!؟!ص؟!؟!عه!لح!!

917



!ع!

يسسالىفأكل!لح!بم؟د

؟ءعشا!كس!مثراش!حةمحدنصسسِّ؟!ك!*؟كلايي!!!لأثححدإع!(ال!حم

شبئيمع!ثء!لأمعدم!ط4!طاجم!عص!،لمح!سمم!ذ(بصت!ه"؟،ثدد!ي!ثا

رلاد!!كذ!يسسه!ع!!ءحمث!ع؟المطى!ثة+عاعاله!(محد!!،!سلايدعيم

أ؟-عث!أهث!لأ،جم!ذ:ع!ا*!؟ض!حمألمحب-؟هثعس!د!كّلعا؟!!ص لي!اليبهـءعوو!ممهطلى-!ت

!ت!2!كلصا!!!أغهـ!م!!هقالم!ج!!كلئ!يميهشض؟'يما!؟يم!ه؟؟!خبة

،؟يم!!4هذاضي!يم!د!فم!

4!،5ألمحم!جمم؟كةثيحث!و9

قصرسطأكصنى!اخيصبتصيبص!3
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كأ!ي!تح!ت!؟ث!د.عمممم!

-؟محي!لهصط-؟لمجسر؟لمجصمط؟ككل

صقص!فمددم!لى!يهـا

!سع!ا!عثسيس!!كسيسـل!!ايرم

جمعالم!يصحايسيسسعلمم!جع!سةج!كي!ـ!ط

؟؟جمص!رص!ععدحع

!ثع!!كل!ثلىصيمعلِصسمسدعسصسسوطعظلييم!م؟!طجم!س!،

!سيصظقبعاكسيمجسس!ح!ثميس!س!ضسيبرلج!صعسد!!يم4يمماليسيممحهـمم!ا

عمبيكييع!طي!؟كـع"----!خسستعمى!!

!جطس!س!ط؟يسث!ثمـسص!سسس!خ!يسا؟!س!ميمس!صس-9!م!عيم

ع!ث!عإث!سحح!مح!ولع!ل!ي!سيي!جم!فىخيك!أ!ىد!؟!س!!ـسا

جميس!!يييالم!ع!عس!سا!مص!ع!مي!طاغسسص!سعع!مالمطش!ص!س!بمفي!4

!حشع؟!ى7!؟سح!!ثيس!م!سلى!صهل!سبجمـ!مسسصبل!حم!ا2

عييمءجمسيديص

ير-حما+!عيح!جس!ماثع!3،!ضـد!!-!عث!محجيسبمعبييئئ

أثم!كل!صعلإثحم!م!ع!سمسسسسسبملم!سد!س!ث!!ممصعس!سمـ!4

غسسمم!ر!!خيمض!ع!عس!ث!س!جص؟!ثيييأسيمسس!صم!9

كلت!سصكيعيه!؟عيى!لا!ش؟
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-،-كأ-!
؟نتسح!!طىك!هص؟!قد4!ص!ع!خدط؟يه!(عسث!محىعم

!بم!مهـي!رأ؟!ضع!سيم!يعصلأي!لم!ع!!!!طذع!!!م!ثدع

ك!ع!ى!أتجطعايم!ا؟!جمققيأ،عتي!صف-؟!م!!عرشسوك!؟لم!م!عجمي

جم!!الطعتضلمجاي!ميدصس!ة!!9ع!3!غممعلإجمهجم!لإع!!ميم!-عى

!*لأ!ع!أ!3!

أثسي!!ال!!سمام!!أب!عوب!!عكأ

؟-،!!ف!جم!كأ!عثظءفت!!صسه

183

3!-؟ض!ابمىتأيصت!ييأمخع!مم!



ك!ه!!س!،!ممدف!-لم!م!دتجه!خ!!---!--!

حةبعا!ش!ص-؟لحيس!عثاحم!ح!ميم!مماف!؟ك!

!جمامسس!يم!حس!(كأ،مخومحسممس

!صء!ثسسسص!ض!يمحطا

؟صمع!عثيح!مثمبم؟لمحم!ايم!مم!ف

ع!شّمسيم!ضع!طتصخكل!
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..............000000بقريبالصبجأليس3-

...........والستةالكتابفيوانظارتحقيقات-4

..........(الحكموأصول)الإسلامكتاب-نقد5

................والأدباللغةفي5آثار:خامساً.

.................والخطابةالإنشاءأصول-ا

.........للجرجانيالإعجازدلائلعلىالأمالي-2

........المتنبيديوانعلىالقرشيلشرحتحقيق3-

191

901

112

112

113

113

114

012

121

121

121

912

132

132

135

136

137

137



شرحفيالاقتضابكتابعلىوتعليقوتصحيحتحقيق-

..............البطليوسيئال!يْدلابنالكتابأدب

المعروفلأحمراخلفكتابعلىوتعليقتحقيق-

........................النحوفيبمقدمة

لجالينوسالانتصاركتابعلىوتعليقتصحيح-

.........................زهرابنللطبيب

..........السيالكوتيبحاشيةالمطؤلعلىالتعليق-

........الحسحاسبنيعبدسُحيمديوانوشرحجمع-

..............وتحقيقشرح:بردبنبشارديوان-

.....................الذبيانيالنابغةديوان-ا

....الثحوفيبشَاملابنمعانيهومشكلالمتنبي-سرقاتا

.....................الحماسةديوانشرح-ا

...................القيسامرىمعلّقة-شرحا

علىالمرزوقيلإمامالشرحالأدبئةالمقذمةشرح-ا

.000000000000000000تقاملأبيالحماسةديوان

.......................الاستعمالغرائب-ا

...........المح!قمدحفيالأكبرالأعشى-قصيدةا

..العزيزيواللامعاحمدمعجزبكتابيتتع!قمراجعات-ا

.........................البلاغةموجز-ا

الأصبهانيالقاسملأبيالمتنتيشعرمشكلاتفيالواضح-ا
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0913
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0913

0145
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0146

0146

0146

0147

0147

0148

0914



.0000000000والتراجمالتاريخفيآثاره:سادساً.

................الأعلامبعضتراجم-ا

............الشريفالنبويالمولدقصة-2

ابنالفتجنصرلأليالأعيانومحاسنالعقيانقلائد3-

.................العربتاريخكتاب-4

....الدورياتفيعاشورابنالشيخمقالات:سابعاً.

....بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلةفي-بحوثها

.....القاهرةفيالعربيةاللغةمجمعفي-بحوثه2

.............الزيتونيةالمجلةفيمقالاته3-

.........الإسلاميةالهدايةمجلةفيمقالاته-4

0000000000000000المترجَمعنووثائقصور.

..000000000000000000000لبحثادرمصا.

....................المحتوياتفهرس.
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