
 

  



محمد بن األمين بن عبد اهلل بن أحمد بن أحمد بن الحاج أبي القاسم هو  اسمه ونسبه:

بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن سعيد بن يحيى بن عبد اهلل بن يحيى بن سعيد بن 

يحيى بن محمد بن الولي الصالح أبي الحسن علي بن الحسن الحسني اإلدريسي العمراين 

 )بوخبزة(.المكنى 

( بن خالد "العمراين "ا بعمران )وإليه النسبة هلل بن إدريس مرور  إلى عبد ا وينتهي نسبه

بن صفوان بن عبد اهلل بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل المحض بن الحسن المثنى بن 

صلى اهلل عليه  -رسول اهلل الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت 

 . -وسلم

بدرب الُجَعيْدي )نسبة لساكنه الصويف الشهير أبي الحسن بن علي  ولد بتطوان مولده:

بن مسعود الجعيدي أحد كبار أصحاب أبي المحاسن يوسف الفاسي الفهري دفين تطوان 

هـ )واحد 1351ربيع األول  26قبالة الدرب المذكور( بحي العيون، يف زوال يوم السبت 

م من تاريخ النصارى، كما هو 1932يوليوز سنة  20وخمسين وثالثمائة وألف( موافق 

تقديم ذلك بسنة فخطأ غير  الرسمية من مه اهلل يف كناشته )وما يف أوراقهرح بخط والده

 مقصود(.

مبادئ القراءة  الُكتَّاب )اْلمِسيْد( فتلقى يف السنة السادسة من عمره ُأْدِخل :وتعلمه نشأته

د السيد الحاج أحمد يوالكتابة والحساب والدين وبعَض قصار المفّصل على الفق  ه المجوِّ

ل األست ْهِري، بن الفقيه المقرئ المعدَّ كان هذا السيد يختار لإلمامة  اذ السيد عبد السالم الدُّ

ج دعاية  وسياسة، بالحجاج يف البواخر التي كانت ترسلها إسبانيا يف أول حكم )فَرانُْكو( للح

وبعد وفاة  هـ(،1412 تفإذا ذهب َأنَاَب عنه الفقيه الشريف األشيب السيد عبداهلل شقور )

هري واصل على الفقيه الَخيِّر السيد محمد بن الراضي الحّساين، وبعده على الفقيه  الفقيه الدُّ

قاضي السيد أحمد الربكة الزاهد السيد محمد بن عمر بن َتاَوْيت الودراسي والد الفقيه ال

، وعليه أتم حفظ القرآن محمد رحمهما اهلل وشقيقه الكاتب واألديب النابغة المؤلف السيد

ه األستاذ السيد يف القراءة على َخَلف  عادة الجارية، وبعد وفاته استمركلَّه أمامه على ال وَسَرده



كاآلجرومية،  حفظ بعض المتون العلمية  محمد زيان، ولم يمكث معه إال قليال حيث أتم

والمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، والخالصة وهي ألفية ابن مالك، وبعض 

فيه نحَو  عهد الديني بالجامع الكبير ومكثبالم خليل يف الفقه المالكي، ثم التحقمختصر 

ا نظامية مختلفة على َضعف المستوى العام يف التفسير والحديث   عامين تلقى خاللها دروس 

ه واألصول والنحو البالغة، على مدرسيه المشهورين األساتذة: محمد بن عبد الصمد والفق 

التُّجكاين، ومحمد بن عبد الكريم أ َقلعي الشهير بالفحصي )القاضي يف ما بعد رحمه اهلل(، 

ومحمد بن عبد اهلل القاسمي )خليفة القاضي(، والعربي بن علي اللُّوْه )الوزير يف الحكومة 

وقد ألف عدة كتب ُطبع بعضها يف األصول والمنطق العقائد وتاريخ المقاومة يف  الخليفية(، 

شمال المغرب، ومحمد بن حمو البقالي األحمدي، والشيخ محمد المصمودي، والتهامي 

ِريفي، وأحمد الْقِصيبي األَنجري، وعمر  المؤذن الغرباوي، ومحمد الزكي الحراق السَّ

 إلى رحمة اهلل يف ُمدد متفاوتة(. ويف هؤالءالَجيّدي الُغماري وغيرهم )وقد ت

ومية واأللفية إلى رالنحو باآلج -رحمه اهلل- قبل التحاقه بالمعهد أخذ عن والده وكان

ا يف الفقه المالكي بالمرشد المعين لعبد الواحد بن دروس   ، كما أخذالرتخيم حيث تويف باب

عاشر، على الفقيه القاضي )بعد االستقالل( السيد عبد السالم بن أحمد عالل الَبختي 

الوْدراسي، ودروسا أخرى يف النحو على األستاذ السيد المختار الناصر الذي كان مدرسا 

بالطلب بالزاوية الفاسية   ول عهدهبالمدرسة الخيرية بتطوان، وكان يقرأ عليه أل  للبنات

بالطََّرنَْكات، وكان يطيل الدرس إلى أن ينام أغلب الطلبة رحمه اهلل، وعلى األديب الكاتب 

ل السيد محمد بن أحمد عالل البَختي المدع و ابن عالل، وقبل الشاعر الناثر الفقيه المعدَّ

رخ وزيد العدلية السيد الحاج ا يف الحديث والسيرة على الفقيه المؤدروس   هذا وبعده حضر

هوين، وكان هذا يف الغالب يف رمضان قبل أن ينتقل بسكناه إلى ِجنانِِه  أحمد بن محمد الرَّ

ا بدروس الدكتور محمد تقي الدين بن عبد القادر الهاللي اهلل تعالى جد   اح، كما نفعهبِبُوَجرّ 

نية،  اب الحرب العالمية الثاهـ يف أعق  1365الحسيني السجلماسي الذي قدم تطوان حوالي 

عليه خاللها دروسا يف التفسير  من أوربا وأقام بين ظهرانيهم نحَو ست سنوات تلقى



والحديث واألدب، وكان يلقي هذه الدروس بالجامع الكبير، وكان يسرد عليه محمد ابن 

ن فريحة، ويدرس بالدر المنثور للسيوطي واالعتصام ألبي إسحاق الشاطبي، وأحدث بتطوا

هنضة أدبية، وشغل الناس بآرائه وأفكاره، وأثار الفقهاء والصوفية بانتقاداته فَلَمزوه وآذوه  

ا بتوجيهات العالمة األديب الوزير السيد كثير   قذع الهجو رحمهم اهلل، كما انتفع فهجاهم أ

ا ووفاة، فكان يملي التطواين دار   محمد بن عبد القادر بن موسى المنبهي المراكشي منشأ  

ديوانه يف مجلد  المعاين وطرائف اآلداب، وقد جمع  بلطائف ه قصائده وأشعاره، ويذاكرهعلي

 لطيف )توجد صورة منه بخزانة تطوان(.

 نشاطه المهني والسياسي:

، وخمدت جذوة رحمه اهلل فُفّت يف عضده هـ تويف والده 1367ويف فاتح رجب سنة 

ا على بالعيش وحل المشاكل المخلفة، وسعي   انشغاال   نشاطه، وتأخر عن كثير من دروسه

 دراسة والمطالعة واقتناء الكتب ومدارسة إخوانهقطع قط عن الالوالدة واإلخوان، ولم ين

ا  فيها دروس   ا أخذهبا أيام   كثمدينة فاس وم هـ زار1370ألدَب والعلَم، ويف نحو عام الطلبة ا

ين يف أحكام القرآن البن العربي، وبعد على الفقيه الشهير محمد بن العربي العَلوي بالقروي

ا بعد أن العمل معه كاتب   -رحمه اهلل-الفقيه القاضي الحاج أحمد بن تاَوْيت  هذلك عرض علي

عية  ، فأنشأت محكمة شركانا عند اتساع العمران، وازدحام السا ثاني  عينته وزارة العدل قاضي  

هـ  1374، ويف فاتح جمادى األولى اأخرى بحي العيون غربي الجامع، فقبل وعمل معه كاتب  

أدبية ثقافية عاشت خمسة أشهر؛ إذ توقفت  "الحديقة"م أصدرت مجلة 12/1954/ 27يف 

أن تكون مجلة الطلبة الوحيدة  -لو عاشت -ملرمضان عامه، وكانت مجلة جميلة كان يأيف 

وهم، وكتاهبم وشعراؤهم وقصاصيف شمال المغرب، حيث كان ينشر فيها نجباء الطلبة 

 ونكتبي واكان " أفكار الشباب"جلة خطية باسم بالمعهد الديني أول م قبل ذلك أصَدرَ  وكان

خطية النتقاد  "الربهان"جريدة  كما أصدرتداول الطلبة قراءهتا، منها نسختين أو ثالثة ي

إال  سياسة االستعمار اإلسباين يف التعليم واضطهاد الطلبة، والتضييق عليهم، ولم يصدر منها

 دد أول.ع



 تفرغه للكتابة: 

كمجلة   ؛مقاالت كثيرة يف عدة صحف ومجالت على التدريس والكتابة، ونشر ثم أكب

 "عبد اهلل كنّون"بتطوان، وبعد سفره  "الهاللي" التي كان يصدرها الدكتور "لسان الدين"

وأنظاما كثيرة  قصائد  وغيرها، ونظم "النور"خيرا جريدة ، وأ"النرباس"و  "النصر"ومجلة 

 عظمها يف اإلخوانيات ضاع أكثرها. م

 علم الحديث ومن أجازه من العلماء:

أحمد بن "، بل كبير علماء الحديث بالشمال اإلفريقي الشيخ المحدث الكبيرواهتم ب

بسعة اطالعه   وكان يعرفه من قبل، فأعجب "ق التجكاين الُغماري الطنجيمحمد ابن الّصّدي

من وقته   منه علما جما، وأعطاه اده واستف لحديث، فكاتبه وجالسرسوخ قدمه يف علوم او

فهرسه الكبير والصغير، كما إجازة عامة بما تضمنه  كان يِضّن به على الغير، وأجازه وكتبه ما

عند زيارته لتطوان  "عبد الحي الكتاين "من أشهرهم الشيخ  ،مشافهة كثير من العلماء أجازه

عبد الحفيظ "الشيخ  سياسية، كما أجازهحالت دوهنا مواقفه الواعتذر عن الكتابة ووعد هبا ف

بمنزله بتونس عام  "الطاهر بن عاشور"مشافهة بمصيف مرتيل، والشيخ  "الفاسي الفهري

والضعف، وهذا األخير من شيوخ شيخه ابن هـ، واعتذر عن الكتابة بالمرض 1382

ابتداء  ههو الذي أجاز "أحمد بن الصديق"عناية باإلجازات، والشيخ  الصديق، ولم تكن له

صوفية والمبالغة كن معه على وفاق يف االعتقاد بالتصوف الفلسفي والمنه، ولم يدون طلب 

مما شّوه سمعته وسود  طه يف السياسة وتورطه يف أوحالها. رضى تخبيف ذلك، كما لم يكن ي

يع المقيت إليه الشيخ من التش إلى اهلل منه لما طّوح بهبالغ الندم وتاب  كما ندمصحيفته، 

كمعاوية وأبيه   ؛يف الحملة على كثير من الصحابة ولعن بعضهم والرفض الُمردي، فتورط

قرؤه من بن الزبير وغيرهم، متأثرا بما كان يسمعه مرارا ويوعمرو بن العاص وسمرة وا

مبتهجا مصرحا أهنا أصح من  عليهمالروافض، كان الشيخ يمليها  أحاديث مما عملت أيدي

 إلى أحكامه، ويحكم على كل ما يخالفها من ونطمئنح، فكانوا يثقون به ويالصحي

 األحاديث بأهنا من وضع النواصب.



ا يقول  عقيدته:  لما ومما كان له األثر الكبير يف حيايت، ويعد وصال  ) عن نفسه:متحدث 

ا عن تيارات التصوف الفلسفي والتشيع الصالح بعيد  كان انقطع من انتهاجي منهج السلف 

محمد ناصر الدين بن نوح نجايت األلباين "المنحرف اتصالي بالشيخ المحدث السلفي الحق 

نزيل عّمان البلقاء اآلن مهاجرا بدينه مضيقا عليه بعد أن أخرج   (1)"األرناؤوطي ثم الدمشقي

هـ 1382ينة المنورة يف حجتي األولى عام ا، فقد اجتمعُت به بالمدا وعدو  من دمشق ظلم  

بمنزله وأعطاين بعض رسائله، فاعتربهتا مناولة فاستأذنته يف الرواية عنه هبا فأنعم، وزارين 

للنسائي المخطوطة  "السنن الكربى"بتطوان مرتين: قرأت عليه يف إحداهما أبوابا من 

زمزمي ابن الصديق، وسمعت بخزانة الجامع الكبير، واجتمعت به بطنجة، بمنزل الشيخ ال

من فرائده وفتاواه الكثير، وبعث إلي من رسائله وكتبه المستطابة ما أحيا يف قلبي كامن 

الشوق إلى تتبع هذا المهيع المشرق والعناية بآثاره ومعالمه، واالستمساك بعراه، وما زلت 

 .(ا إليها بفضله، داعي  إلى اآلن الهج  

 التصوف:من كلماته يف ذم 

بعد -التصوف، هذا األخطبُوط والسرطان الفتَّاك، هو المسؤول األول "قال رحمه اهلل: 

ر عن –فشل كّل محاولة يف محاربته والقضاء عليه  اللَّحاق عن وقعودهم المسلمين تأخُّ

يمة بدونه، بما بثَّه ويبثُّه  كر حياةَ  ال الذي العلمي والتقدم الصالحة، السليمة الحضارة بركب

يف النفوس والعقول من الخنوع والخضوع والخموِل والذل، وإلغاِء وظيفِة العقل، والُغلو يف 

البشر وتألِيِههم وما إلى ذلك مما تطفح به مصادُره القديمة والحديثة من مصائَب وتعاليَم 

وثنية على رأسها: عقيدة االتحاد والحلول، ووحدة الوجود، التي ال تصوّف بدوهنا، والتي 

نِدُن حولها جميُع مشايخ الصوفية المشهورين، وزاد الطيَن بَلَّة  سكوُت العلماء عن هذا ُيدَ 

البَالء الماحق، بل وتأييُد عدد كبير منهم لهم ـ شفقة  من اإلرهاب الفكري الذي يمارسه 

ن العامة يف هذا المجال قوُلهم: عليهم الصوفية ويتواصون به ـ ومن الكلمات الشائعة بي

 
 . قرأها وقدم هلا د. مجال َعزُّون"، يخ انصر الدين األلباينمن ذكراييت مع الش: "بقلمه نظر فيما كتبه عن األلبايني( 1)



 . "امِرلَخاوي تنْج من العَ سلَّم ل"

عاة الصالحين محدودٌة ألسباب كثيرة على   واستجابُة الناس ـ وال سيما الشباب ـ للدُّ

ُته  رأسها تأييُد بعض ذوي الشأن للصوفية لحاجة يف نفس يعقوَب، وفيما يتعلق بالشباب: ِغرَّ

ُكل واإللحاُد والتحرُر من والبطالُة واستيالُء اليْأس عليه، فهو بين أمرين: إما الثورة على ال

الدين والقيِم، أو االرتماء يف أحضان الزوايا والشيوخ الذين يبشرونَه بنعيم الوالية والعرفان، 

ولكن بعد الخلوة وفقدان العقل واإليمان، وهلل عاقبة األمور.. وأنا أقول هذا بعد تجربة  

ق شتَّى منه وألهلها، وال شخصية، ودراسة ميدانية، ومعرفة كافية بالتصوف، ومخالطة لطر

يغرنَّك ما يردده المغفلون من التحلية والتخلية، واألحوال الربانية، فإن الصالح من ذلك هو 

مقام اإلحسان الذي جاء يف حديث جربيل، وهو من الدين اإلسالمي الخالص، وقد كان هذا 

 .(1)مضمن البعثة المحمدية قبل أن ُيخلق التصوف اللَّقيط

فما من عالم إال وله رأي قد يخالف فيه، أو يبعد فيه عن الصواب، والشأن  إلى ذلك ..

يف كثرة المحاسن، وانتشار الفضائل، والتماس العذر لمن أخطأ، كما هو شأن العلماء 

 وديدن الفضالء.

 مؤلفاته وتحقيقاته: 

 المؤلفات: 

 مجلد. 12جراب األديب السائح يف  -

 ية . طبع مؤخرا طبعة سيئة للغاية. الشذرات الذهبية يف السيرة النبو -

 صحيفة سوابق وجريدة بوائق . من جزأين.-

 فتح العلي القدير يف التفسير )وهو تفسير لبعض سور القرآن الكريم(. -

 نظرات يف تاريخ المذاهب اإلسالمية. -

 مالمح من تاريخ علم الحديث بالمغرب. -

 
 https://cutt.us/cfYgr حوار معه منشور يف موقع اإلسالم ويب: يف ذكره( 1)
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 من اإلسالم.   نشر اإلعالم بمروق الكرفطي -

  األدلة المحررة على تحريم الصالة يف المقربة .  -

تخادها مساجد وبطالن الصالة نهي عن الصالة على القبور وااليف  أربعون حديثا -

  .فيها

 دروس يف أحكام القرآن من سورة البقرة. -

 .وسلوان الكظيم نقل النديم -

 . رونق القرطاس ومجلب اإليناس -

تحصين الجوانح من سموم السوائح. )وهي تعقيبات على رسالة السوائح لعبد  -

 العزيز بن الصديق(.

 يف استنباط مشروعية الذكر جماعة.  إبراز الشناعة المتجلية يف المساعي الحميدة -

 .ديوان الخطب -

 لحديث وعلومه. النقد النزيه لكتاب تراث المغاربة يف ا -

 .حمد بن الصديق(شرتاك مع الشيخ أالبا) .والمستفيدالجواب المفيد للسائل  -

للشيخ ابن  تعليقات وتعقيبات على األمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة. -

 .لصديق الغماريا

 ين بعد أن تصرف فيه(.استدراك على معجم المفسرين )طبع يف بيروت من جزأ -

 عجوة وحشف. -

 رحاليت الحجازية. -

 الكرام بحواشي بلوغ المرام.إيثار  -

 .يف الربدة والهمزية من المخالفاتالتوضيحات لما -

 . الشرف والعزة بمشيخة محمد بوخبزةمظاهر  -

 التحقيقات: 

انيد للحافظ ابن عبد الرب تحقيق جزء من التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألس -



 .النمري

 .امجلد   13ع يف تحقيق أجزاء من الذخيرة للقرايف المالكي طب -

 ندلسي.لعلي بركة األ  "ا يف الجهادأربعون حديث  "تحقيق  -

الرسالة الوجيزة المحررة يف أن التجارة إلى أرض الحرب وبعث المال إليها "تحقيق  -

 للفقيه محمد الرهوين. "ليس من فعل الربرة

 بنه.بن عمار الكالعي ال اتحقيق وصية  -

 المقرئ اليمني يف الرد على االتحاديين.بن ق على الرائية ال تعلي -

 .امجلد   14طبع يف  .جزء من النوادر والزيادات البن أبي زيد القيرواين  تحقيق -

 فهرس مخطوطات خزانة تطوان. -

 تحقيق شهادة اللفيف ألبي حامد العربي الفاسي. -

 القيرواين.بن أبي زيد القاضي عبد الوهاب على الرسالة ال تحقيق شرح  -

 .ج المهتدين البن العربي المعافريتحقيق سرا -

 .(1) هـ رحمه اللله تعالى رحمة واسعة5/6/1441تويف يوم الخميس وفاته:  

 
 انظر يف ترمجته:  (1)

كتبها بطلب من األستاذ عبد الوهاب بن منصور مؤرخ اململكة املغربية، ليدرجها يف    ة ترمج)هذه ترمجيت بقلمي(  -1
 د. عبد الّلطيف بن حمّمد اجليالين يف ملحق الّّتاث جبريدة البالد ابملدينة ونشرها  .موسوعته "أعالم املغرب العريب"
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