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 المقدمــة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب األمني وآله الطيبني الطاهرين وصحبه 

 الكرام أمجعني.
وبعد، فإن علماء القرن الرابع عشر اهلجري أسهموا حبظ وافر يف خدمة العلوم اإلسالمية عامة، 

ويظهر ذلك جليا من خالل ما قدموه من جهود يف إحياء الرتاث املخطوط،  خاصة.والفقه اإلسالمي 
حيز التداول. كما برعوا يف إنتاج تآليف علمية جتيب عن أسئلة املرحلة  نه، وإخراجه إىلونفض الغبار ع

 ومقتضيات الواقع.
هؤالء العلماء يف جل العلوم والزائر للمكتبات واخلزائن العلمية يلحظ غزارة املادة العلمية اليت أنتجها  
 ختصرات، ومنها رسائل صغرية، وغريها. المية، منها املطوالت، ومنها املاإلس

هـ( احلافظ أمحد بن الصديق الغماري املغريب املتوىف سنة 41) وممن برز منهم خالل هذا القرن
وقد بدأ مسريته  ه.هـ(، الذي كان قلمه سياال من حيث التأليف، حىت قيل فيه إنه سيوطي زمان4831)

حىت وهو ونذر نفسه خلدمة علوم الشريعة يف كل أحواله وظروفه،  وهو دون العشرين من عمره. العلمية
 يف السجن ألف أكثر من كتاب مثل "سبحة العقيق"، و"البحر العميق" ، و"العتب اإلعالين" وغريها.

 يف خدمة الفقه اإلسالمي؟ فمن هو إذن احلافظ أمحد بن الصديق؟ وما هي جهوده
لإلجابة عن هذين السؤالني قسمت البحث إىل حمورين، األول يف التعريف باحلافظ أمحد بن 

 الصديق، والثاين يف جهوده يف خدمة الفقه اإلسالمي.
 
 

 األمني اقريوار الدكتور
 المغرب-جامعة القرويين أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بتطوان
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 المحور األول: 
 التعريف بالحافظ أحمد بن الصديق

ترجع صليت باحلافظ أمحد بن الصديق الغماري رمحه 
اهلل تعاىل إىل اشتغايل به يف عملني علميني، األول يف 
حتقيق كتابه "األخبار املسطورة يف القراءة يف الصالة 
ببعض السورة"، والثاين يف حتقيق فهرسته "البحر العميق 
يف مرويات بن الصديق"، وهذا األخري نلت به درجة 

  بدار احلديث احلسنية بالرباط.  الدكتوراه
عن نفسه يف ومن خالل ذلك أقول: إن ما سطره 

"البحر العميق"، وما جاء يف مصادر ترمجته، قد  فهرسته
يكون كافيا ملن أراد الوقوف على أهم اجلوانب من 

 .تهحيا
وكثرة مرتمجيه جتعل الباحث غالبا، عند  تهمث إن شهر  

، يسقط يف تكرار ما ذكره والتعريف به ما يريد ترمجته
 سابقوه. 

 ،أوال بالعاملالتعريف الكالم عن جهود عامل يف فن من الفنون، واعتبارا ملا يفرضه املنهج العلمي يف 
يف هذه العجالة أن أقتنص بعض اجلوانب املهمة من حياته، آخذا بعني االعتبار مصادر ترمجته  سأحاول
 .املتنوعة

يف التعريف به نسبا ونشأة،  والثانيةيف مصادر ترمجته، ى األول ثالثة، نقطوسأتناول ذلك يف 
  يف حياته العلمية: الرحالت والشيوخ . لثةوالثا

 : في مصادر ترجمتهالنقطة األولى
البحر العميق في مرويات بن "فهرسته هو  باحلافظ أمحد بن الصديقآصل مصدر يف التعريف 

 عن اجلوانب املهمة من حياته نسبا ونشأة وطلبا للعلم.  اإذ حتدث فيه ؛"الصديق
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مث ترمجة نفسه يف كتابه الذي أفرده يف ترمجة والده املسمى "سبحة العقيق يف ترمجة سيدي حممد بن 
 .2، الذي اختصره يف كتابه "التصور والتصديق" املطبوع1الصديق"

أهنم تربطهم به أواصر القرىب، ووشائج  إذ ال شك ؛دارة بعده، ما ألفه أفراد عائلتهويأيت يف الص
املودة، فتتهيأ هلم الصحبة والرفقة، واالطالع عن قرب عن أدق أحواله، والتفاصيل الدقيقة عن 

 شخصيته. منهم:
هـ( يف كتابه "سبيل التوفيق يف ترمجة عبد اهلل بن 4148شقيقه الشيخ عبد اهلل بن الصديق)ت -

 ل: من عاصرهم من أهل احلديث، والثاين عند ذكر شيوخه.  . يف موضعني، األول يف فص3الصديق"
 4هـ( يف كتابه "تعريف املؤتسي يف ترمجة نفسي"4141وشقيقه الشيخ عبد العزيز بن الصديق)ت -

إنه ابن حجر "املخطوط مبكتبة مؤلفه ، ذكر فيه ما وصله املؤلف من الدرجة العالية يف العلم. وقـال فيه: 
. مشيدا بتآليفه، وبتبحره يف شىت صنوف العلوم، وأنه قد وصل "زع وال خمالفهذا العصر من غري منا

درجة االجتهاد واالستنباط، ونبذ التقليد يف كل ما يتقنه من كل العلوم. وأشار إىل أنه استفاد منه كثريا 
 يف حتصيل العلوم، وأنه عمدته يف الرواية. وختم ترمجته بتفصيل يف أسباب اعتقاله.

الذي  حفظه اهلل تعاىل رفطيكاهلل التليدي ال عبدالعالمة يخ عن أفراد أسرته، تلميذه الش وليس ببعيد
توثقت صلته به عن طريق التلمذة الطويلة، والصحبة القريبة، فأتاح له ذلك التعرف عن جوانب من 
حياة الشيخ ال ختلو من إضافة، وال تقل أمهية عما سطره أفراد عائلته، وذلك يف كتابه "األنس والرفيق 

، الذي خصصه 5يق"مبآثر الشيخ سيدي وموالي أمحد بن الصديق" أو "حياة الشيخ أمحد بن الصد
 . تهلرتمج
 . 6كما ترجم له أيضا ترمجة خمتصرة يف كتابه"ذكريات من حيايت"    

 ، وهم:ممن تويف منهم مث يأيت بعد هؤالء طبقة من املرتمجني أسوقهم بتتابع اعتبارا لتواريخ وفياهتم

                                                 
د(، وقــد حقــق يف إطــار حبــث الــدكتوراه بكليــة ا داب 4343)خمطــوط باخلزانــة العامــة بالربــاط حتــت رقــم  838 -863ص -1

 .71/16/7113اإلنسانية بالرباط، من طرف الباحثة كنزة عكة، حتت إشراف د/حممد متسماين خلوق، نوقشت بتاريخوالعلوم 
 ص.746م، يف 4831، 7طبع بدار مرجان للطباعة مبصر، ط - 2
 .67وص 36سبيل التوفيق، طبعة الدار البيضاء للطباعة بالقاهرة، دون تاريخ: ص -3
 .483، وص413تعريف املؤتسي ص -4
 ص.  441م، يف 4868هـ/4838، 4املغرب، ط -طبع باملطبعة املهدية بتطوان  -5
 .416-411م: ص7111هـ/4173(، 4دمشق، ط) -طبعة دار القلم - 6
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"سل  هـ( يف فهرسة شيوخه املسماة4111الشيخ عبد السالم بن عبد القادر بن سودة)ت - 
، ويف "إحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر 1النصال للنضال باألشياخ وأهل الكمال"

 .2والرابع"
هـ( يف كتاب"من أعالم املغرب العريب يف 4114والشيخ عبد الرمحن بن حممد الباقر الكتاين)ت -

 .3القرن الرابع عشر"
هـ( يف "بلوغ األماين يف التعريف 4144توالشيخ حممد خمتار الدين بن زين العابدين الفلمباين) -

 .4بشيوخ وأسانيد مسند العصر حممد ياسني بن عيسى الفاداين املكي"
إسعاف اإلخوان الراغبني برتاجم ثلة هـ( يف "4147ابن احلاج السلمي)ت والشيخ حممد الفاطمي -

 .5من علماء املغرب املعاصرين"
 . 6باملغرب يف القرن العشرين"والشيخ عبد اهلل اجلرياري يف"التأليف وهنضته  -
 ترمجه ترمجة خمتصرة، ومل يشر إىل مصادر ترمجته. 7وخري الدين الزركلي يف "األعالم" -
 .8"غربية لألعالم البشرية واحلضاريةاملوسوعة املتاذ عبد العزيز بن عبد اهلل يف "واألس -
 .9والدكتور يوسف املرعشلي يف "معجم املعاجم واملشيخات" -
 . 10الصمد العشاب يف كتابه "من أعالم طنجة يف العلم واألدب والسياسة" واألستاذ عبد -
إذ خصص التمهيد  11"فقه احلافظ أمحد بن الصديق الغماري" واألستاذ حسن الكتاين يف كتابه -

من كتابه املذكور حلياة املؤلف وعصره، وجعل ذلك يف مبحثني، األول يف عصره من النواحي السياسية 
 يف سبعة مطالب. هلمية يف ثالثة مطالب، والثاين يف حياتواالجتماعية والع

                                                 
 431-434م: ص4881هـ/4141، حتقيق د/حممد حجي، 4طبعة دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط - 1
 311ص7م: ج4881هـ/4141، 4حجي، ط طبعة دار الغرب اإلسالمي، بريوت، حتقيق د/حممد - 2
 474-471م: ص7114هـ/4174، 4طبعة دار البيارق، عمان، ط -3
 .468ترمجة رقم 433م: ص4833هـ/4113، 4بريوت، ط -طبعة دار قتيبة، دمشق  -4
 81م: ص4887هـ/4147، 4الدار البيضاء، ط  -طبعة مطبعة النجاح اجلديدة - 5
 84ص 4م: ج4833هـ/4116، 4الطبعة الرباط،  -طبعة مكتبة املعارف - 6
 738ص 4م: ج7117(، 43بريوت، ط) -طبعة دار العلم للماليني - 7
 8/483و  7/71م: 4811هـ/4881طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب،  - 8
 341-7/341معجم املعاجم واملشيخات - 9

 473-446ص4م: ج7111هـ/4171، 4املغرب، ط -من منشورات اجمللس العلمي احمللي بطنجة -10
 66-73ص -11



 م4153تموز  -هـ/ أيار 5341رمضان  -األول: رجب العدد
 

 

00 

واعتبارا ملا حظي به من شهرة ومسعة تعدت حدود املغرب، واعتبارا لكونه عاش شطرا من حياته يف 
املشرق، فقد اعتىن به من رجال املشرق الشيخ حممود سعيد ممدوح فرتجم له يف "تشنيف األمساع بشيوخ 

، ويف "فتح العزيز بأسانيد 2"ارتشاف الرحيق من أسانيد عبد اهلل بن الصديق"، ويف 1اإلجازة والسماع"
، ويف "إعالم القاصي والداين 4، ويف "تزيني األلفاظ بتتميم ذيول تذكرة احلفاظ"3العزيز" السيد عبد

. كما أفرده برتمجة خاصة مساها "مسامرة الصديق ببعض أحوال 5ببعض ما عال من أسانيد الفاداين"
 .6بن الصديق"، قدم هبا لكتاب املؤلف "عواطف اللطائف من أحاديث عوارف املعارف" أمحد

هذا مما تيسر يل الوقوف عليه من مصادر ترمجته. وهناك مراجع أخرى مل أقف عليها ذكر بعضها 
 .8، وتزيني األلفاظ7الشيخ حممود سعيد ممدوح يف "مسامرة الصديق"

هت مهتهم إىل حتقيق بعض كتبه، وهذا ما دفع باحملققني إىل وقد حظيت كتبه بعناية املعاصرين فاجت
 إفراد ترمجته يف مقدمات حتقيقهم، أذكر منهم:

، 9"الربهان اجللي" تلميذ املؤلف الشيخ حممد أمحد مرسي النقشبندي يف مقدمة حتقيق كتاب -
 لشقيق املؤلف الشيخ عبد اهلل بن الصديق رمحه اهلل تعاىل. 10ويف مقدمة حتقيق كتاب "الكنز الثمني"

السيد مصطفى صربي يف مقدمة حتقيقه لكتاب"املداوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي  -
 . 11املناوي"
والدكتور يوسف املرعشلي وعدنان شالق يف مقدمة حتقيق كتاب"اهلداية بتخريج أحاديث  -
 . 1البداية"

                                                 
 33-14القاهرة، دون تاريخ: ص -طبعة دار الشباب للطباعة - 1
 66القاهرة، دون تاريخ: ص-طبعة دار املدين -2
 1م: ص4833هـ/4113، 4دمشق ، ط -طبعة دار البصائر -3
 416-414م: ص4888هـ/4148، 4بريوت، لبنان، ط -طبعة دار البشائر اإلسالمية -4
   41-48ص -5
م بتحقيــق أديــب الكمــداين وحممــد 7114هـــ/4177صــفحة. وقــد طبــع الكتــاب باملكتبــة املكيــة مبكــة املكرمــة  413تقــع يف  -6

 حممود املهدي أمحد، يف جملدين.
 41-47ص -7
 416-413ص -8
 ص. 713م يف 4868هـ/4838طبع مبطبعة السعادة بالقاهرة سنة  -9

 ص.637رياض، دون تاريخ، يف طبع مبكتبة الرياض احلديثة، ال -10
 جملدات. 6م، يف 4886، 4طبع بدار الكتيب، القاهرة، ط -11



 م4153تموز  -هـ/ أيار 5341رمضان  -األول: رجب العدد
 

 

02 

 . 2قدمة حتقيق كتاب"حصول التفريج بأصول العزو والتخريج"واألستاذة بشرى احلديوي يف م -
 . 3واألستاذ حممد األزرق األجنري يف مقدمة حتقيقه لكتاب "التنكيل أو التقتيل ملن أباح التمثيل" -

كما يضاف إىل ذلك بعض البحوث التمهيدية اليت قدمت بدار احلديث احلسنية بالرباط إما دراسة 
 رسائله، أذكر منها: عن املؤلف أو حتقيقا لبعض

حتت إشراف شيخنا  ،"االستعاضة حبديث وضوء املستحاضة" حققه الطالب نور الدين لشكر -
 الدكتور العالمة سيدي حممد الراوندي.

حتت  ،-األمني اقريوار- "األخبار املسطورة يف القراء يف الصالة ببعض السورة"، حققه عبد ربه -
 د الراوندي.إشراف شيخنا الدكتور العالمة سيدي حمم

"الشيخ أمحد بن الصديق حمدثا من خالل فهرسته البحر العميق"، أعده الطالب احلسني  -
 حتت إشراف شيخنا الدكتور العالمة سيدي حممد يسف. ،اللغميش

 النقطة الثانية: في التعريف به نسبا ونشأة
 نسبه: - أ

نسبه من جهة أبيه فهو شهاب الدين أبو الفيض وأبو العباس وأبو اخلري أمحد بن حممد بن  أما 
بن عبد املؤمن بن حممد بن عبد املؤمن  -مرتني-الصديق بن أمحد بن حممد بن قاسم بن حممد بن حممد 

فاتح املغرب ، ينتهي نسبه إىل سيدي داود بن موالنا إدريس األنور بن موالنا إدريس األكرب 4بن علي...
بن موالنا عبد اهلل الكامل بن احلسن املثىن بن موالنا احلسن السبط ابن سيدنا علي وسيدتنا فاطمة 

 وآله. الزهراء بنت موالنا رسول اهلل 
هذا هو النسب املعروف الشائع بني عائلتنا واملوجود بأيديهم يف بعض التقاييد " :5قال املؤلف

 ."القدمية

                                                                                                                                            
 جملدات. 3م، يف 4831هـ/4111طبع بدار عامل الكتب، بريوت،   -1
 ص.447م،  يف 7111هـ/4174، 4طبع بدار الكتب العلمية، بريوت، ط -2
 ص.447م، يف 7117هـ/4178، 4طبع بدار الكتب العلمية، بريوت، ط -3
وهـي فهرســته الــيت ق حتقيقهـا مــن قبـل كاتــب هــذا املقـال د.األمــني اقريــوار، يف  .43انظـر بقيــة السلسـلة يف "البحــر العميــق ص -4

 إطار أطروحة نال هبا درجة الدكتوراه بدار احلديث احلسنية بالرباط املغرب، وال زالت مرقونة.
 6يف التصور والتصديق ص -5
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فهذا هو النسب الشائع بني العائلة الصديقية من قدمي " :1رفطيك التليدي الوقال الشيخ عبد اهلل
الزمان ثابت حمقق بطريق االستفاضة والتواتر كما ذكره املرتجم له يف "سبحة العقيق" و"املؤذن" و"التصور 

 ."والتصديق" متصل بتمامه مع نقول يف املوضوع
نا إدريس األكرب فهي حفيدة اإلمام املفسر العارف وأما نسبه من جهة أمه فينتهي أيضا إىل موال    

 .2هـ4771باهلل سيدي أمحد بن عجيبة احلسين املتوىف سنة 
وأصل عائلته من قبيلة بين يزناسن املعروفة بأحواز تلمسان، وقدم جدهم األكرب من األندلس يف 

يل الشهري سيدي عبد املؤمن القرن اخلامس ونزل بأحواز تلمسان ونشأ هبا عقبه. إىل أن اشتهر منهم الو 
 الكبري املعروف بأيب قربين وذلك يف القرن التاسع، أو آخره.

مث انتقل حفيده سيدي عبد املؤمن الصغري إىل غمارة أواسط القرن العاشر، خرج لطلب شيخ الرتبية، 
املتوىف به سنة  فاتصل بالشيخ العارف أيب احلسن علي الشلي نزيل جبل سريف )بقبيلة أهل سريف(

 إحدى ومثانني وتسعمائة، فأخذ عنه وخترج على يديه. 
مث انتقل يطلب حمال خيتلي فيه للعبادة، فنزل باملوضع املسمى "جتكان" من قبيلة بين منصور الغمارية، 

شتهاره بتلك البالد واستقراره هبا إىل اوأقبل على العبادة، وظهرت على يديه كرامات كانت السبب يف 
 .3ات وترك عقبه هبا إىل اليومأن م

  4واملؤلف رمحه اهلل تعاىل ذكر تراجم بعض أجداده من جهة األب يف مؤلفاته:"سبحة العقيق"
، مركزا يف ذلك على الذين كان هلم أثر واشتهروا 5و"التصور والتصديق بأخبار الشيخ أمحد بن الصديق"

، إذ خصص هلم 6"حياة الشيخ أمحد ابن الصديق"اهلل التليدي يف  بني الناس. وتبعه يف ذلك الشيخ عبد
 الباب الثاين من كتابه املذكور. 

 نشأته: -ب      

                                                 
 6الصديق ص يف حياة الشيخ أمحد بن- 1
 6وحياة الشيخ أمحد بن الصديق ص 14تشنيف األمساع ص- 2
 1-6، والشيخ التليدي، حياة الشيخ أمحد بن الصديق ص 3انظر: أمحد بن الصديق، التصور والتصديق ص - 3
 .8انظر الباب الثاين من "سبحة العقيق" )خمطوط( ص-4
 .71-3ص - 5
 .1ص- 6
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ولد الشيخ أمحد بن الصديق الغماري رمحه اهلل تعاىل يوم اجلمعة سابع عشر شهر رمضان سنة 
كان يدعى عشرين وثالمثائة وألف هجرية بقبيلة بين سعيد الغمارية يف بيت عمته الشريفة لال حبيبة مب

 "حميحني".
وبعد شهرين رجع به والده إىل طنجة فنشأ هبا واهتم به ورباه أحسن تربية. وملا بلغ مخس سنني 
أدخله إىل املكتب حلفظ القرآن الكرمي على أحد تالمذته يف العلم والطريق، وهو الفقيه السيد العريب 

يه عبد الكرمي الرباق األجنري، وكان يتقن علم . وقرأ أيضا ختمة من القرآن العظيم على الفق1بودرة الغريب
 . 2الرسم، فأتقن عليه ذلك بنظم اخلراز وشرحه فتح املنان لعبد الواحد بن عاشر

وبعد إكماله حلفظه وجتويده أمره والده حبفظ بعض املتون، فحفظ "املقدمة ا جرومية" يف النحو، 
يف العقيدة واألخالق والعبادات على الفقه و"املرشد املعني للضروري من علوم الدين" البن عاشر 

املالكي، وحفظ "بلوغ املرام من أدلة األحكام" للحافظ ابن حجر، و"العقيدة السنوسية" يف االعتقاد 
ة، على املذهب األشعري، و"ألفية ابن مالك" يف النحو، و"جوهرة التوحيد" للقاين يف العقيدة األشعري

"خمتصر خليل" يف الفقه املالكي. وبعدها أمره حبفظ "ألفية العراقي" ، وو"البيقونية" يف مصطلح احلديث
فحفظ أكثرها، وهو يف كل هذه املدة حيضر دروس والده يف "خمتصر خليل"، و"صحيح البخاري" 
باجلامع األعظم بطنجة، وجمالس مذاكراته بزاويته، ويالزمه يف البيت يف علوم مجة من تفسري، وحديث، 

األربعة، وتصوف، وتاريخ، وتراجم األئمة والعلماء والصوفية والعارفني، ورجال وفقه على املذاهب 
 احلديث وغريهم.

السالم السميحي  كما حضر بعض دروس "خمتصر خليل بشرح الدردير" على الفقيه أمحد بن عبد
 هـ.4864املتوىف سنة 

فنون. وحيثه على الطلب والتعب وكان والده رمحه اهلل تعاىل معتنيا به أشد االعتناء ويذاكره يف شىت ال
. وكان يذكر له أثناء املذاكرة 3يف التحصيل، ويذكر له تراجم العلماء ليتخلق بأخالقهم ويسعى مسعاهم

 .4الكتب النفيسة وفائدهتا ومزيتها وأقوال العلماء فيها حىت كان من أعلم الناس بالكتب

                                                 
 41البحر العميق ص- 1
 43العميق ص البحر- 2
 17تشنيف األمساع ص -3
 48حياة الشيخ أمحد بن الصديق ص -4
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خاصة األجزاء احلديثية، وكتب التخريج مث حبب اهلل إليه احلديث الشريف فأقبل على قراءته 
، ويف كتابه 1والرجال. وقد ذكر جل الكتب اليت قرأها يف هذه الفرتة يف كتابه هذا "البحر العميق"

 .2"سبحة العقيق"
 

 : حياته العلمية، الرحالت والشيوخالنقطة الثالثة

 
 رحالته:-أ   
هـ. وكان رمحه 4878ه ألداء فريضـة احلـــج عام أول رحلة قام هبا املؤلف كانـت مع والــده عند توجه 

 اهلل تعاىل آنذاك يف التاسعة من عمره. مث بعد ذلك قام بعدة رحالت داخل املغرب وخارجه.
 صحبة اثنني من أصحاب والده من أجل خدمته. هـ،4888فتوجه إىل القاهرة سنة 

وزار من هبما من األولياء والصاحلني وأثناء هذه  الرحلة مر يف طريقه على اجلزائر واإلسكندرية، 
 بإيصاء من والده.

وملا وصل إىل القاهرة اخنرط يف دروس األزهر، فدرس على الشيخ حممد إمام ابن إبراهيم السقا 
 جرومية بشرح الكفراوي"، و"ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل وحاشية السجاعي"."مقدمة ا 

                                                 
 74-48البحر العميق ص -1
 863سبحة العقيق)خمطوط( ص -2
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و"جوهرة التوحيد بشرح البيجوري" أيضا. ومسع عليه  وقرأ عليه أيضا "السلم بشرح البيجوري"،
"مسند اإلمام الشافعي"، و"ثالثيات البخاري"، و"األدب املفرد" له، و"مسلسل عاشوراء بشرطه"، 

 و"املسلسل باألولية". 
وقرأ على الشيخ حسن حجازي من شيوخ األزهر "ألفية ابن مالك بشرح األمشوين وحاشيته". 

 اإلسالم زكرياء األنصاري" يف الفقه الشافعي. و"شرح التحرير لشيخ 
وقرأ على الشيخ ياسني اجلندي من شيوخ األزهر "خمتصر خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي" من 

 أوله إىل آخر كتاب النكاح.
 ودرس "التفسري" و"صحيح البخاري" على عالمة الديار املصرية الشيخ حممد خبيت.

وطأ مالك"، و"التهذيب يف املنطق للسعد التفتزاين بشرح اخلبيصي ودرس "تفسري البيضاوي"، و"م
 وحاشية العطار" على الشيخ حممد السمالوطي.

 وكان شيخه حممد إمام السقا يتعجب من ذكائه وسرعة فهمه وشدة حرصه على التعليم.
شرع هـ، ف4814وبعد مرور سنتني وشهرين رجع إىل املغرب بطلب من والده، وذلك يف شعبان سنة 

 يف تدريس كتاب "الشمائل" للرتمذي بزاوية والده مث "ا جرومية".
وخالل هذه الفرتة زار املؤلف عدة مدن مغربية، فزار فاس، وأدرك هبا شيخ اجلماعة أبا العباس أمحد 
بن اخلياط الزكاري، فسمع  منه "حديث الرمحة املسلسل باألولية" و"املسلسل باملصافحة"، و"املشابكة"، 

 ز له. وأجا
وأدرك هبا أيضا الشيخ أبا العباس املهدي الوزاين فوجده مالزما للفراش من مرض موته، إذ تويف وهو 

مث زار اجلديدة فأخذ هبا عن العالمة احملدث أيب عبد اهلل حممد بن إدريس  هـ.4817بفاس أوائل سنة 
 القادري، ومسع منه،"حديث الرمحة" وأجاز له.

لشيخ فتح اهلل بن أيب بكر البناين، ومسع منه "حديث املسلسل باألولية" مث رباط الفتح فأخذ عن ا
وغريه كبعض مؤلفاته. كما أخذ عن شيخ علماء الرباط أيب عبد اهلل حممد املكي البطاوري، وأجاز له. 

 واجتمع أيضا بسال باحملدث الشيخ عبد احلي الكتاين وأجاز له.
على أيب العباس  هـ. فسمع "صحيح مسلم"4818ول سنة مث رحل مرة ثانية إىل القاهرة يف ربيع األ

 أمحد بن نصر العدوي، من أوله إىل آخر كتاب النكاح، وأوائل "سنن أيب داود".
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، والشيخ حسن 1كما درس على الشيخ حممد شاكر، وحممود خطاب السبكي، وخليل املالكي
 كلهم من علماء األزهر الشريف.حجازي، والشيخ عبد املقصود عبد اخلالق، والشيخ ياسني اجلندي. و 

مث الزم الشيخ عمر محدان احملرسي ثالثة أشهر عند قدمته إىل القاهرة، فسمع عليه "صحيح 
البخاري"، واجلزء األول من "املستدرك" للحاكم، وبعض "األذكار للنووي"، وقرأ عليه "عقود اجلمان" يف 

ثريا من "املسلسالت" و"أوائل سنبل" وغريها، البالغة للحافظ السيوطي، ومسع منه "حديث الرمحة"، وك
 وانتفع به.

كما حضر يف األزهر "شرح املنهج لزكريا األنصاري حباشية البجريمي" على الشيخ حممد البحريي، 
و"شرح اخلطيب على منت أيب شجاع"، على شيخ الشافعية الشيخ حممد بن سامل الشرقاوي املعروف 

 بالنجدي.
متيزت هذه الفرتة بقراءة املؤلف جملموعة من كتب الفقه وأصوله والنحو والبالغة وغريها،  كما

 وبانتقاله من املذهب املالكي إىل املذهب الشافعي.
هـ، وأقام هبا شهرين استجاز فيها معظم علمائها، وحضر دروس 4811مث رحل أيضا إىل الشام سنة 

ألموي يف "مهزية البوصريي". ومسع منه "األوائل العجلونية"، الشيخ حممد بن جعفر الكتاين يف اجلامع ا
 و"مسلسالت عقيلة" بأعماهلا، وكثريا من كتابه "يف العلم احملمدي"، وغري ذلك. 

مث توجه إىل بريوت فأخذ عمن وجد هبا من العلماء. مث إىل بيت املقدس واخلليل لزيارة إبراهيم 
الم. ومر يف طريقه على بيت حلم وزار حمل مولد حيىي وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم الصالة والس

 ومل جيد باملقدس وال باخلليل عاملا يؤخذ عنه. مث رجع إىل القاهرة وأكب على احلديث وانقطع ،
 لالشتغال به.
هـ قدم والده إىل القاهرة حلضور مؤمتر اخلالفة الذي دعي إليه من علماء األزهر 4811ويف سنة 

الشام لزيارة سيدي حممد بن جعفر الكتاين مث رجعا إىل املغرب. وبقي املرتجم فذهب معه أيضا إىل 
باملغرب حوايل أربع سنوات أقبل فيها على االشتغال باحلديث حفظا ومطالعة وتصنيفا وتدريسا فدرس 

 . 2"نيل األوطار" للشوكاين، و"الشمائل احملمدية" للرتمذي
، قصد احلصول على الكتب املخطوطة، وأخذ معه أخويه هـ4818مث رحل مرة ثالثة إىل القاهرة سنة 

عبد اهلل، وحممد الزمزمي بقصد طلب العلم. وكان قد ذاع صيته واشتهر حىت احتاج إليه بعض علماء 

                                                 
 : خليل الشافعي 68يف سبحة العقيق ص - 1
 13تشنيف األمساع ص- 2
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مصر يف معرفة درجة بعض األحاديث. فأملى جمالس حديثية يف املسجد احلسيين ومسجد الكخيا على 
 طريقة املتقدمني. 

لقاهرة هذه املرة أيضا كتب عدة من املصنفات اليت تعرب عن متكنه وبراعته بل وأثناء وجوده با
. وارحتل إىل دمياط لألخذ عن شيخ علمائها أيب عبد اهلل 1واجتهاده يف احلديث وأنه ال يوجد له نظري

 حممد بن حممود اخلفاجي، فسمع منه "حديث الرمحة بشرطه"، وأجاز له وتدبج معه. 
هـ، بسبب وفاة والده رمحه اهلل تعاىل، فجلس للتدريس واإلمالء 4831سنة  مث رجع إىل املغرب

بزاويتهم واجلامع الكبري بطنجة، وحث الناس على العمل بالسنة الشريفة وترك ما خالف الدليل ونبذ 
 التقليد املخالف للسنة. فتبعه أهل طنجة وأغلب مناطق الشمال كتطوان والقصر الكبري والعرائش وسال.

وأخذ عن مجاعة من علماء  ،املؤلف واعتمر وزار النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم عدة مراتوحج 
 احلرمني والواردين عليهما.

 ودخل مدينة عدن من بالد اليمن، ومدينة طلمنكة من بالد إسبانيا، وكذلك فرنسا. 
وذلك بعد خروجه من املعتقل الذي تعرض له أثناء  ،هـ واستقر هبا4811رحل إىل القاهرة سنة و 

 قيامه وجهاده ضد االستعمار. وأثناء هذه اإلقامة زار دمشق وحلب والسودان، وغريها.
وتونس، وطنطا، ودسوق، ومراكش، وسوس،  ،كتلمسان، واجلزائر  :د الرحلة إىل عدة مواقعكما ش

 .والصاحلني زيارة من هبا من األولياءل ؛وفاس، ووزان، وآسفي، ومكناس وغريها من املدن والقرى
 شيوخه: -ب
وقد ذكر أكثرهم  ،للمؤلف الشيخ أمحد بن الصديق الغماري شيوخ كثريون من املشرق واملغرب     

يف كتابه "البحر العميق"، وكتابه "املعجم الوجيز للمستحيز" املطبوع يف جزء صغري. وهم ينقسمون إىل 
اإلسالمية وتلقى عنهم أيام دراسته حبثا وتدقيقا ودراية، وقد تقدم  قسمني، قسم أخذ عنهم العلوم

أكثرهم يف مبحث رحالته. وقسم مسع منهم بعض الكتب احلديثية وما يسمعه أهل هذا الشأن مع 
إجازاهتم إياه. وهؤالء هم األكثرون. واخرتت ترتيب أصحاب القسم األول حسب تدرج املؤلف يف 

 ا القسم الثاين فرتبته على حروف اهلجاء مع إفراد النساء عن الرجال.التلقي  واألخذ عنهم، وأم
 :فمن القسم األول 

                                                 
 13تشنيف األمساع ص- 1
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، نسبة إىل الغربية منطقة بنواحي مدينة أصيال مشال الفقيه العربي بن أحمد بودرة الغربي -1
السنوسية، ملقدمة جرومية، وألفية ابن مالك، وااملغرب. أخذ عنه القرآن الكرمي وعلومه، واملقدمة ا 

 .1وية، وبعض خمتصر خليل، واملرشد املعني بشرح ميارة الصغري، والسنوسيةواألربعني النو 
 2،هـ1531والده الشيخ محمد بن الصديق الغماري المتوفى سنة  -2

. وأخذ عنه "خمتصر خليل"، و"ألفية ابن 3ويعد من أجل شيوخ املؤلف. درس على يديه فنونا كثرية
. قال 4اري" ، ويف التصوف، والرتاجم، والطب، والتاريخ، ومجيع ما حيتاج إليهمالك"، و"صحيح البخ
ما بقي شيء من آداب الشريعة ومقامات الصوفية إال ومسعه منه وأمره به " :5املؤلف يف البحر العميق

 ."وحثه على سلوكه
 وطنجة.  ، نسبة إىل قبيلة أجنرة الواقعة بني تطوانالفقيه عبد الكريم البراق األنجري -8

 .6حفظ عليه القرآن الكرمي، وعلم الرسم القرآين بنظم اخلراز وشرحه فتح املنان لعبد الواحد بن عاشر
الشيخ الصوفي أحمد بن عبد السالم العيادي السميحي الغماري الطنجي المتوفى سنة  -1

 أخذ عنه يف خمتصر خليل باجلامع األعظم بطنجة. ،7هـ1531
 .من شيوخ األزهر 8هـ1531الشيخ محمد إمام بن إبراهيم السقا المصري المتوفى سنة  -3

جرومية بشرح الكفراوي"، و"ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل وحاشية السجاعي"، قرأ عليه "ا 
 و"التحرير يف فقه الشافعي"، و"السلم بشرح البيجوري" يف املنطق، و"جوهرة التوحيد"، و"شرح التحرير"
لشيخ اإلسالم يف الفقه اإلسالمي، ومسع عليه "مسند الشافعي"، و"ثالثيات البخاري"، و"األدب املفرد" 

 له، و"مسلسل عاشوراء" بشرطة، و"املسلسل باألولية".

                                                 
 .48، ومسامرة الصديق ص863سبحة العقيق ص - 1
 ( يف البحر العميق.4انظر الشيخ رقم)- 2
 .31مقدمة حتقيق املداوي ص- 3
 .37والتليدي، مرجع مذكور ص 863سبحة العقيق ص - 4
 .447البحر العميق ص -5
 .863، وسبحة العقيق ص43البحر العميق ص - 6
، ويف كتــاب"من أعــالم طنجــة" للعشــاب 37، والتليــدي مرجــع مــذكور ص866، وســبحة العقيــق ص48البحــر العميــق ص - 7

 م.4883هـ/4838أنه تويف سنة  63ص
، 18-17، وتشـــنيف األمســـاع ص38-37، والتليـــدي مرجـــع مـــذكور ص863، وســـبحة العقيـــق ص71البحـــر العميـــق ص - 8

 .48ومسامرة الصديق ص
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الشيخ محمد بن سالم الشرقاوي شيخ الشافعية بمصر من علماء األزهر الشهير بالنجدي  -6
 .1هـ1531المتوفى سنة 

شكاة املصابيح" للتربيزي، و"منت أيب شجاع" بشرحه "اإلقناع" للشربيين يف الفقه قرأ عليه "م
 الشافعي، و"خمتصر خليل" من أوله إىل آخر كتاب النكاح.

الشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعي المصري الحنفي األزهري مفتي مصر المتوفى  -1
  .2هـ1531سنة 

يهما سنتني، وحضر دروسه يف "شرح األسنوي على أخذ عنه التفسري، و"صحيح البخاري" والزمه ف
 املنهاج" يف األصول، و"شرح اهلداية" للمرغيناين يف الفقه احلنفي، ومسع منه "مسلسل عاشوراء" بشرطه.

هـ،أحد كبار 1535الشيخ محمد بن ابراهيم السمالوطي القاهري المالكي المتوفى سنة  -3
  .3العلماء األزهر بمصر

 قرأ عليه "التهذيب يف املنطق"، و"تفسري البيضاوي"، و"موطأ مالك". 
الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن نصر العدوي نائب المالكية بمصر المتوفى سنة  -8

  .4هـ1511هـ،أو 1511
حضر عليه "صحيح مسلم بشرح النووي واأليب" من أوله إىل كتاب النكاح، و"أوائل سنن أيب داود 

 املعبود". بشرح عون
  .5هـ1531الشيخ محمد بن أحمد شاكر المتوفى سنة  -41

 قرأ عليه "مجع اجلوامع" للسبكي.

                                                 
، ومســــامرة 18، وتشــــنيف األمســــاع ص38، والتليــــدي مرجــــع مــــذكور ص814، وســــبحة العقيــــق ص81البحــــر العميــــق ص - 1

 .73الصديق ص
، ومســــامرة 18، وتشــــنيف األمســــاع ص38، والتليــــدي مرجــــع مــــذكور ص863، وســــبحة العقيــــق ص71البحــــر العميــــق ص - 2

 .  71الصديق ص
، ومســــامرة 18، وتشــــنيف األمســــاع ص38. والتليــــدي مرجــــع مــــذكور ص868، وســــبحة العقيــــق ص71البحــــر العميــــق ص - 3

 .74الصديق ص
، ومســــامرة 18، وتشــــنيف األمســــاع ص38تليــــدي مرجــــع مــــذكور ص، وال868، وســــبحة العقيــــق ص87البحــــر العميــــق ص - 4

 .74الصديق ص
، ومســــامرة 11، وتشــــنيف األمســــاع ص38، والتليــــدي مرجــــع مــــذكور ص811، وســــبحة العقيــــق ص87البحــــر العميــــق ص - 5

 .  71الصديق ص
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الحسني أحد كبار علماء القرويين المتوفى  يالشيخ محمد بن جعفر الكتاني اإلدريس -44
  .1هـ1513سنة 

وحديث الرمحة مسع منه كثريا من مسند اإلمام أمحد، ومسلسالت عقيلة، واألوائل العجلونية، 
 بشرطه، وكثري من كتابه "العلم احملمدي" وغري ذلك.

الشيخ محمود بن محمد خطاب السبكي الفقيه المالكي األزهري المتوفى سنة  -44
  2.هـ1532

 حضر عليه يف "شرح األسنوي على منهاج البيضاوي" يف األصول، ويف "سنن النسائي".
 .رأحد شيوخ األزه 3الشيخ خليل المالكي، -47

 قرأ عليه بعض "لب األصول" لشيخ اإلسالم زكرياء األنصاري.
 .4الشيخ عبد المقصود عبد الخالق، من علماء األزهر -48

 قرأ عليه بعض "خمتصر خليل بشرح الدردير".
  .5الشيخ ياسين الجندي من علماء األزهر الشريف -41

 كتاب النكاح.  قرأ عليه "خمتصر خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي" من أوله إىل آخر
 .6الشيخ حسن حجازي من علماء األزهر الشريف -43

قرأ عليه "ألفية ابن مالك بشرح األمشوين وحاشية الصبان"، من األول إىل اإلضافة، و"رسالة 
 الوضع"، و"التهذيب يف املنطق" للسعد التفتزاين بشرح اخلبيصي وحاشية العطار".

ني،محدث الحرمين المتوفى سنة الشيخ عمر بن حمدان المحرسي التونسي ثم المد -46
  .7هـ1531

                                                 
 .  76، ومسامرة الصديق ص11، وتشنيف األمساع ص38، والتليدي مرجع مذكور ص86البحر العميق ص - 1
 .  71، ومسامرة الصديق ص38، والتليدي مرجع مذكور ص88البحر العميق ص - 2
ــــل الشــــافعي"،  والتليــــدي مرجــــع مــــذكور ص868، وســــبحة العقيــــق ص88البحــــر العميــــق ص - 3 ــــه "خلي ، ومســــامرة 38، وفي

 باسم )خليل الشافعي(. 74الصديق ص
 .88البحر العميق ص- 4
 .71، ومسامرة الصديق ص863، وسبحة العقيق ص71البحر العميق ص- 5
 .71، مسامرة الصديق ص38، والشيخ التليدي مرجع مذكور ص863، وسبحة العقيق ص71البحر العميق ص - 6
 .71، ومسامرة الصديق ص811، وسبحة العقيق ص88البحر العميق ص - 7
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قرأ عليه مبصر والزمه ثالثة أشهر، فسمع عليه "صحيح البخاري"،  واجلزء األول من "املستدرك 
للحاكم"، وبعض "األذكار للنووي"، وقرأ عليه "عقود اجلمان يف البالغة" للحافظ السيوطي، ومسع منه 

 ت"، و"أوائل سنبل" وغريها."حديث الرمحة" بشرطه، وكثريا من "املسلسال
 .1الشيخ محمد البحيري من علماء األزهر الشريف -41

 حضر عليه شرح املنهاج لزكرياء األنصاري حباشية البجريمي. 
إذن قائمة ببعض شيوخ املؤلف من هذا القسم، والذين تتبعت أمساءهم يف "البحر العميق" ويف  هذه

 بعض الكتب اليت ترمجت للمؤلف رمحه اهلل تعاىل.
  القسم الثاين من شيوخه الذين أجازوه بالرواية عنهم فهم كثر، منهم من ذكر يف القسم  أما

األول. وقد ذكر منهم يف كتابه "البحر العميق" مائة وعشر شيوخ، ويف كتابه "املعجم الوجيز للمستجيز" 
 ذكر منهم مائة شيخ.

هـ( 14/13/4831ثالمثائة وألف)يوم األحد فاتح مجادى الثانية سنة مثانني و تويف رمحه اهلل تعاىل 
 .2ودفن مبقابر اخلفري بالقاهرة، م(71/44/4861ستني وتسعمائة وألف)املوافق لعشري نونرب عام 

 

 المحور الثاني:
 جهود الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في خدمة الفقه اإلسالمي

  
تقدم معنا أن املؤلف رمحه اهلل تعاىل منذ صغره وهو مقبل على حتصيل العلم الشرعي ومتعلقاته من 
حنو وبالغة وصرف وغريها، وقد أشرت إىل املراحل اليت قطعها يف حتصيله، من حضوره على شيوخه 

ظ تفوقه ونبوغه باملغرب واملشرق، حىت أصبح مربزا يف أغلب هذه الفنون. إال أن الناظر يف مؤلفاته يلح
يف علم احلديث والفقه وأصوله والتصوف على وجه اخلصوص، وباألول فاق علماء عصره واشتهر به 

: إليها وإىل اإلكثار منها، أربعة غري أن علومه اليت كان منقطعا إليها، ومعتكفا عليها، وداعيا"بينهم. 
 . 3"التفسري واحلديث والتصوف والفقه على سائر املذاهب

                                                 
 .73، ومسامرة الصديق ص814، وسبحة العقيق ص81البحر العميق ص - 1
وكتـاب"من أعـالم  81وإسـعاف اإلخـوان ص 11وتشنيف األمسـاع ص 441-441محد بن الصديق صانظر حياة الشيخ أ - 2

 441-4/446طنجة" للعشاب 
 .73حياة الشيخ أمحد بن الصديق ص - 3
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 رفطيكقال تلميذه الشيخ عبد اهلل التليدي الرت مؤلفاته وتنوعت يف الفنون املشار إليها. وقد كث
أما مؤلفاته فهي كثرية جدا تناهز الثالمثائة. واليت وقفنا عليها ورأيناها أو قرأناها فنحو ": حفظه اهلل تعاىل

كثرة التأليف مع اإلتقان مائة ونيف وأربعني. وقد كان الشيخ رضي اهلل تعاىل عنه سيوطي زمانه يف  
 .1"والتحرير
له تآليف عديدة بلغين أهنا أكثر من "وقال الشيخ عبد السالم بن سودة رمحه اهلل تعاىل":       

وقد طبع بعضهــا  احلديث والسري والفقه وغري ذلك، مائتني، كلها مفيدة على اختالف أنواعها يف
 .2" وأفادت وانتشرت وتطلبها الناس...

مصنفا أكثرها يف احلديث الذي  711بلغت مصنفاته أكثر من "وقال الشيخ حممود سعيد ممدوح: 
 .  3"كان ميشي فيه على طريقة احلفاظ األولني وال يقلد أحدا. ومصنفاته شاهدة على إمامته..

اإلسالمي الفقه تعاىل يف خدمة  هود اليت بذهلا املؤلف رمحه اهللإبراز بعض اجل احملوروسأحاول يف هذا 
 .وأصوله

على الشيخ حممد شاكر، ويف "شرح  ففي أصول الفقه حضر املؤلف جمالس يف "مجع اجلوامع"
األسنوي على منهاج البيضاوي" يف األصول على الشيخ حممود خطاب السبكي، ويف "لب األصول" 

أنه مل يرقه  لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري على الشيخ خليل املالكي، وكلهم من شيوخ األزهر. إال
ين، اجلميع، فاعتزل دروسهم. وأقبل على مطالعة كتب األصول وحده، فقرأ "إرشاد الفحول" للشوكا

املستصفى" للغزايل، واعتىن هبذا األخري حىت كان يستحضر جل مسائله ألنه ميال بطبعه إىل البسط و"
 .4وذكر أدلة األقوال، فاكتفى بذلك عن حضور هذا العلم على أحد من الناس

ما أعلم على كثرة مؤلفاته، فإنه ف يف هذا العلم كتابا مستقال، فيمث وإن كان رمحه اهلل تعاىل مل يؤل    
منها: "املثنوين والبتار"، و"نفث الروع يف أن الركعة ال  ،قد أودع عدة مباحثه يف كتبه الفقهية واحلديثية

ال"، و"إزالة اخلطر عمن مجع بني الصالتني من تدرك بالركوع"، و"حتقيق ا مال يف إخراج زكاة الفطر بامل
غري سفر وال مطر"، و"توجيه األنظار يف توحيد املسلمني يف الصوم واإلفطار"، و"إحياء املقبور"، 

 وغريها.

                                                 
 .84-33حياة الشيخ أمحد بن الصديق ص -1
 .434سل النصال ص -2
 .13تشنيف األمساع ص -3
 .87يراجع البحر العميق ص - 4
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ه وأصحابه ومعارفه ومكاتبيه يف سائر  رسائل كثرية متفرقة عند تالميذكما أن للشيخ رمحه اهلل تعاىل
اءت يف عدة جملدات. بل لشقيقه العالمة احملدث السيد عبد العزيز على األقطار حبيث لو مجعت جل

اخلصوص حنو من ألف رسالة كان السيد أمحد يبعثها إليه من املغرب إىل القاهرة، حيث كان يقيم 
. وقد حوت هذه الرسائل بعض املباحث يف أصول الفقه وغريه، تظهر 1للدراسة طوال اثنيت عشرة سنة

 لف هبذا العلم. مدى اهتمام املؤ 
وطبعها حتت اسم "در  الرسائلوقد أقدم تلميذه الشيخ عبد اهلل التليدي على إخراج بعض هذه 

. فذكر فيها من مباحث هذا الفن أربعة وعشرين 2الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أمحد بن الصديق"
 ، منها:3مبحثا
 4معىن احلكم عند األصوليني. 
 5مسألة القول والتكرار عند األصوليني. 
 6تعارض األمر والنهي. 
 7التخصيص بالعادة وبالقياس ومبذهب الصحايب. 
 8تأخري البيان عن وقت احلاجة والكالم على املفاهيم. 
  الكالم على اجململ واملبني وخطاب اهلل للرسول  وآله، وعلى ماذا يدل فعله 9وآله. 
 10موضوع واقعة عني. 
 11التكليف مبا ال يطاق. 

                                                 
 3الغمام للشيخ التليدي: ص انظر كتاب در - 1
 ص.737م، يف 7111هـ/4174طبع بدار األمان، الرباط، سنة  - 2
 38-8ظر در الغمام صنا -3
 8املرجع السابق ص -4
 41ص هاملرجع نفس -5
 44ص هاملرجع نفس -6
 47ص هاملرجع نفس -7
 41در الغمام ص -8
 43ص هاملرجع نفس -9

 41ص هاملرجع نفس -10
 43ص هاملرجع نفس -11
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  معارضة فعل النيب  وآله العام لقوله اخلاص باألمة وقول بعضهم: حكم على الواحد وليس
 .1على اجلماعة

 2حول العام واخلاص. 
 3التحسني والتقبيح. 
 4احلكم بالقرائن والقافة. 
 5علة التشريع. 
 6مبحث يف اإلمجاع. 
 7حول القياس. 
 احث.. وغريها من املب8من أحباث النسخ 

وكان له يف هذه املباحث آراء خاصة به، تارة يوافق فيها اجلمهور، وتارة أخرى خيالفهم، كما هو 
شأنه يف مذهب الصحايب فهو عنده ليس بدليل شرعي، وإمنا الفقهاء يسرتوحون إليه عند نصرة هواهم 

 . 9يف نظره بدليل أهنم خيالفونه عندما يكون خمالفا هلواهم
ام واخلاص إذ يرى أن العام يعمل به دون توقف للبحث عن املخصص. قال يف وكذلك شأنه يف الع

واإلمجاع على عدم العمل بالعام قبل البحث عن املخصص أكذب من كل كذب ": 10إحدى رسائله
، مبا ال جتده يف كتاب إن 11موجود يف الدنيا. وقد أطلت القول يف هذه املسألة جدا يف املثنوين والبتار

 وغري ذلك. "…شاء اهلل

                                                 
 43ص هاملرجع نفس -1
 74ص هاملرجع نفس -2
 77ص  هاملرجع نفس -3
 77ص هاملرجع نفس -4
 71ص هاملرجع نفس -5
 73ص هاملرجع نفس -6
 76ص هاملرجع نفس -7
 78ص هاملرجع نفس -8
 41ص هاملرجع نفس - 9

 74در الغمام ص - 10
 448-33املثنوين والبتار ص- 11
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كما يرى أن البحث عن علل التشريع من الفضول والبحث الضائع، بل قد يكون من الكذب على 
اهلل تعاىل. وقال: والعلة يف التشريع ال يعرفها إال الشارع ما مل ينص عليها أو تكون ظاهرة ال خفاء هبا. 

اخلنزير وأباح محار الوحش وحرم ومثل لذلك بأن اهلل أباح اجلواهر وحرم الذهب، كما أباح الكبش وحرم 
 .1احلمار األهلي وال فرق بينهما

أما الفقه فقد كانت فيه للمؤلف صولة وجولة  إىل جانب احلديث. ويرجع ذلك إىل نشأته األوىل يف 
إذ تلقى علومه األولية على شيوخ املذهب املالكي باملغرب وكذلك مبصر، وعلى رأسهم  ؛طلب العلم

 اىل الذي كان له اطالع كبري هبذا املذهب.والده رمحه اهلل تع
فقد كان وهو يف بداية الطلب قد حفظ "املرشد املعني"، وبعض "خمتصر خليل" على شيخه الغريب 
بودرة. كما حضر درسهما عليه. وعلى الفقيه أمحد بن عبد السالم السميحي دروسا يف"خمتصر خليل 

 يف شرح الدردير".
اخلالق، وموطأ اإلمام  ضا على الشيخ ياسني اجلندي، وعبد املقصود عبدومبصر قرأ خمتصر خليل أي    

 مالك على الشيخ حممد السمالوطي.
مث بعد ذلك اهتم باملذهب الشافعي فصار حيضر يف األزهر "شرح املنهج" لزكريا األنصاري على     

الشيخ حممد البحريي، و"شرح اخلطيب على منت أيب شجاع" على شيخ الشافعية حممد بن سامل 
 وحفظ "منت ،الشرقاوي املعروف بالنجدي. واعتىن بكتاب"شرح املهذب" للنووي وأقبل بكليته عليه

 الزبد" البن رسالن يف الفقه الشافعي، وطالع شرحه للفشين والرملي.
وقد مست مهة السيد أمحد بن الصديق، رمحه اهلل تعاىل للحصول على كتب السادة املالكية اليت تعىن 

 . 2بالدليل والتعليل تأصيال وتفريعا مث طبعها ونشرها بني الناس
ل" البن رشد الذي يذكر الفروع وأدلتها، وأنه موجود وقد أرشده والده إىل كتاب "البيان والتحصي

إال أنه رمحه اهلل تعاىل ملا شد الرحلة إىل غمارة وجد يد  صاحل بقبيلة بين رزين الغمارية، عند أوالد ابن
 . 3الضياع واإلمهال قد سطت على نسخته العتيقة اجملزأة على اثنيت عشر جملدا، ومل يبق منها إال جملدان

و السبب يف أن شرع يف وضع كتاب على رسالة ابن أيب زيد القريواين يذكر فيه لكل فكان ذلك ه
"ختريج الدالئل ملا يف رسالة القريواين من الفروع : مسألة أدلتها من الكتاب والسنة والقياس مساه

                                                 
   73-71راجع در الغمام ص- 1
 38الصديق ص مسامرة- 2
 83-81البحر العميق ص- 3
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كل مسألة   عن التطويل فشرع يف آخر يذكر يف واملسائل" فكتب منه جملدا إىل كتاب النكاح. مث عدل
حديثا أو حديثني فأمته يف جملد ومساه "مسالك الداللة عن مسائل الرسالة". كما قام بتخريج أحاديث  

البن رشد احلفيد املالكي يف كتابه "هداية الرشد يف ختريج أحاديث  "ب "بداية اجملتهد وهناية املقتصدكتا
و"البيان والتفصيل لوصل ما  ابن رشد"، إضافة إىل كتابه "مدارك االستقالة من ضعيف مسالك الداللة"،

 يف املوطأ من البالغات واملراسيل". وهذه املؤلفات وغريها تظهر لنا عن مدى اهتمامه بالفقه املالكي.
 .1وكان رمحه اهلل تعاىل خيالف من يقدم قول مالك الذي يف املدونة على قوله يف املوطأ

 الفقه مرتبة ترتيبا هجائيا: ويف ما يأيت قائمة مبؤلفاته يف
 2اإلجازة للتكبريات السبع على اجلنازة. 
 3األحاديث املسطورة يف القراءة يف الصالة ببعض السورة. 
 4إحياء املقبور بأدلة بناء املساجد والقباب على القبور.. 
  إزاحة اخلطر عمن مجع بني الصالتني يف احلضر من غري مرض وال مطر، أو إنالة الوطر برفع

 .5احلرج عمن مجع بني الصالتني يف احلضر من غري مرض وال مطر
                                                 

 61مسامرة الصديق ص- 1
. ومنـه نسـخة خبـط املؤلـف باخلزانـة العامـة بالربــاط 31.  وحيـاة الشـيخ أمحـد بـن الصـديق ص 83البحـر العميـق: كتـاب رقـم   -2

العلميــة بــريوت  ورقــة. وقــد وقفــت علــى طبعــة لــه بتحقيــق بــدر العمــراين مــع رســائل أخــرى بــدار الكتــب48د يف 4188حتــت رقــم 
م. وأفاد أنه قد حققه بعض الطلبة اعتمادا علـى نسـخة الشـيخ بـوخبزة لنيـل شـهادة اإلجـازة بكليـة ا داب 7117هـ/4178سنة 

 بتطوان.
،  وحيــاة الشــيخ أمحــد بــن الصــديق ص 4/31،  وجؤنــة العطــار 834، وســبحة العقيــق ص416البحــر العميــق: كتــاب رقــم   -3

، وقـــد قمـــت بتحقيقـــه يف البحـــث التمهيـــدي بـــدار احلـــديث احلســـنية 13، ومســـامرة الصـــديق ص31، وتشـــنيف األمســـاع ص 36
حتت إشراف فضيلة الدكتور سيدي حممد الراوندي، اعتمـادا علـى نسـخة خبـط املؤلـف يوجـد أصـلها عنـد تلميـذه الشـريف سـيدي 

 جملد متوسط وقفت عليه.  حممد البقايل بطنجة، ومعه كتاب "الطرق املفصلة حلديث أنس يف البسملة" الكل يف
،  ومسـامرة الصـديق ص 36، وحياة الشيخ أمحد بـن الصـديق ص 834.  وسبحة العقيق ص48البحر العميق: كتاب رقم   -4

. وقد طبع مبطبعة دار التـأليف مبصـر دون تـاريخ وهـو عنـدي يف 31وقال: طبع بالقاهرة مث صور مرات،  ومقدمة املداوي ص 13
م، ومعـه كتـاب شـقيقه سـيدي عبـد اهلل 7111هــ/4171كتبة القاهرة مبصـر، منهـا الطبعـة الثالثـة سـنة صفحة. وطبع أيضا مب 68

 "إعالم الراكع الساجد باختاذ القبور مساجد".  
، وتشـــنيف األمســـاع 36، وحيـــاة الشـــيخ أمحـــد بـــن الصـــديق ص834.  وســـبحة العقيـــق ص71البحـــر العميـــق: كتـــاب رقـــم   -5

، كلهــم ذكــروه حتــت اســم "إزالــة اخلطــر" إال يف البحــر العميــق باســم 33ومقدمــة املــداوي ص،  11ومســامرة الصــديق ص 33ص
"إزاحــة اخلطــر". وقــد طبــع حتــت اســم"إزالة اخلطــر عمــن مجــع بــني الصــالتني يف احلضــر" مبطبعــة دار التــأليف مبصــر دون تــاريخ يف 

 ص، ويف آخره قائمة بأمساء مؤلفاته.464
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 1أزهار الروضتني فيمن يؤتى أجره مرتني. 
 أي حديث: )كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه 2االستعاذة واحلسبلة ممن صحح حديث البسملة ،

 بسم اهلل الرمحن الرحيم فهو أقطع(.ب
 3االستعاضة حبديث وضوء املستحاضة. 
  4)من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة(: بالرباءة من حديثاإلعالن. 
 5إقامة الدليل على حرمة التمثيل. 
 6اإلقناع بصحة صالة اجلمعة خلف املذياع. 
 1بيان احلكم املشروع بأن الركعة ال تدرك بالركوع. 

                                                 
وقــال: يف جــزء)خ(،  ومقدمــة  31،  وتشــنيف األمســاع ص 36أمحــد بــن الصــديق ص  ، وحيــاة الشــيخ13لــب األخبــار ص -1

 .11،  وتراث املغاربة يف احلديث ص33املداوي ص
، مســــامرة الصــــديق 36، وحيــــاة الشــــيخ أمحــــد بــــن الصــــديق ص 831. وســــبحة العقيــــق ص41البحــــر العميــــق: كتــــاب رقــــم  -2

بــدون تــاريخ مــع رســائل أخــرى  إندونيســياقلــت: وقــد طبــع  اكرتــا وقــال: طبــع مبصــر وبــريوت.  33،  ومقدمــة املــداوي ص18ص
للمؤلف وهي: صفع التياه بإبطال حديث "ليس خبريكم من ترك دنيـاه"، وهديـة الصـغراء بتصـحيح حـديث التوسـعة يـوم عاشـوراء، 

ني آخـرين للمؤلـف م، طبع مـع كتـاب7111هـ/4171صفحة. وطبع مبكتبة القاهرة مبصر، وقفت على طبعته الرابعة لسنة  31يف 
ص. وطبـع أيضـا مبكتبـة طربيـة بالريـاض 13الشـريفة، الكـل يف  ذومها: إرشاد املربعني املتقـدم، وشـوارق األنـوار املنيفـة بظهـور النواجـ

ص، واملسـهم ببيـان حـال حـديث 81ص، مع رسائل أخرى للمؤلف وهـي: حصـول التفـريج يف  81م يف 4881هـ/4141سنة 
 ص.18ص، ورفع املنار يف 31مسلم" يف "طلب العلم فريضة على كل 

،  ومســامرة الصــديق 36، وحيــاة الشــيخ أمحــد بــن الصــديق ص 834.  وســبحة العقيــق ص81البحــر العميــق: كتــاب رقــم   -3
. وقــد حقــق مــن طــرف الطالــب نــور الــدين لشــكر يف إطــار البحــث التمهيــدي بــدار احلــديث 33،  ومقدمــة املــداوي ص13ص

تاذنا الدكتور سيدي حممد الراونـدي وهـو مرقـون باملؤسسـة املـذكورة. وطبـع بتحقيـق عـدنان زهـار بـدار احلسنية بإشراف شيخنا وأس
 18م مــع رسـالة أخــرى للمؤلــف "فصـل القضــاء" ا يت ذكرهــا يف حـرف الفــاء، كالمهــا يف 7114هـــ/4177الكتـب العلميــة سـنة 

 ورقة. 47د يف 4181رقم  صفحة. ويوجد أصله خمطوطا خبط املؤلف باخلزانة العامة بالرباط حتت
 .17ذكره املؤلف يف كتابه "نفث الروع" ص  -4
،  ومقدمـة املـداوي 33،  وتشـنيف األمسـاع ص 36.  وحيـاة الشـيخ أمحـد بـن الصـديق ص 474البحر العميق: كتـاب رقـم   -5

مـن النـاس" لشـقيقه الشـيخ هــ، مـع كتـاب "إزالـة االلتبـاس عمـا أخطـأ فيـه كثـري 4811. وقد طبع بدار العهد بالقاهرة سنة 38ص
 ص. 13عبد اهلل بن الصديق، كالمها يف 

. وقـــــــــد طبـــــــــع مبطبعـــــــــة دار التـــــــــأليف بالقـــــــــاهرة ســـــــــنة 38.  ومقدمـــــــــة املـــــــــداوي ص471البحـــــــــر العميـــــــــق: كتـــــــــاب رقـــــــــم   -6
ص بالفهــارس. وأصــله  61م، وقــدم لــه شــقيقه ســيدي عبــد اهلل بــن الصــديق رمحــه اهلل تعــاىل. وقفــت عليــه يف 4833هـــ/4813

 د.8318طوط خبط املؤلف باخلزانة العامة بالرباط حتت رقم خم
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 ( له ومن لغا فال جمعةتبيني البله ممن أنكر حديث)الكتاين. وهو رد  على الشيخ عبد احلي 2 
يف كتابه " عقد اليواقيت والزبرجد يف أن )ومن لغا فال مجعة له( مما نقب عنه يف األخبار فلم يوجد". إذ 

ابن  أنكر فيه وجود هذا احلديث. واحلديث باللفظ املذكور خرج يف تاريخ واسط لبحشل من حديث
فقد لغا، ومن لغا فال مجعة  وآله: )من تكلم يوم اجلمعة، واإلمام خيطب عباس قال: قال رسول اهلل 

 .3له(
 " تزيني السمعة بتعيني موقف حتسني السمعة بتعيني موقف املؤذن يوم اجلمعة. ويسمى أيضا

 .4"املؤذن يوم اجلمعة
 5حتسني الفعال بالصالة يف النعال. 
 6حتقيق ا مال يف إخراج زكاة الفطر باملال. 
  كتب منه جملدا إىل كتاب النكاح،   .1ختريج الدالئل ملـا يف رسالة القريواين من الفروع واملسائل

 مث عدل عن التطويل فشرع يف آخر خمتصرا، ومساه "مسالك الداللة على مسائل الرسالة".

                                                                                                                                            
، 834، وقـال يف جملـد: وقـد اختصـره يف كتابـه "نفـث الـروع" ا يت ذكـره. وسـبحة العقيـق ص411البحر العميق: كتاب رقـم  -1

 .13ي ص وقال: يف عشر كراسات، وفقه احلافظ الغمار  11،  ومسامرة الصديق ص 31وحياة الشيخ أمحد بن الصديق ص 
، ومســامرة الصــديق 34،  وتشــنيف األمســاع ص 31،  وحيــاة الشــيخ أمحــد بــن الصــديق ص 31البحــر العميــق: كتــاب رقــم   -2

. وقـد طبـع باملطبعـة املهديـة بتطـوان كمـا 81،  وتراث املغاربة يف احلديث ص38وقال: طبع ببريوت، ومقدمة املداوي ص 11ص
 87م يف 4837هــ/4118سلسلة "النوادر" بدار البصـائر بدمشـق سـوريا سـنة  اهلامش. وطبع ضمن 11يف مسامرة الصديق ص

 ورقات.  8د يف 4138ص من القطع املتوسط. وأصله خمطوطة خبط املؤلف باخلزانة العامة بالرباط  حتت رقم 
 .41انظر تبيني البله ص  -3
 .84، ومقدمة حتقيق املداوي ص448البحر العميق كتاب رقم  -4
، ومســامرة الصـــديق 34، وتشــنيف األمســـاع ص 31. وحيـــاة الشــيخ أمحـــد بــن الصـــديق ص 43العميــق: كتـــاب رقــم  البحــر  -5

 33. وقــد طبــع مبطبعــة دار التــأليف مبصــر دون تــاريخ، يف 83، وتــراث املغاربــة يف احلــديث ص38،  ومقدمــة املــداوي ص13ص
 ص.

،  ومعجــم املطبوعــات 31لشــيخ أمحــد بــن الصــديق ص ، وحيــاة ا834. وســبحة العقيــق ص41البحــر العميــق: كتــاب رقــم   -6
وقال: طبـع بالقـاهرة وبـريوت واختصـره بعضـهم،  ومقدمـة  13، ومسامرة الصديق ص 34، وتشنيف األمساع ص716املغربية ص
ص، مث أعيـد طبعـه بتحقيـق نظـام ابـن صـاحل  68م يف 4817هــ/4867. وقد طبـع باملطبعـة املهديـة بتطـوان سـنة 38املداوي ص

م. وتوجد منه خمطوطة خبط املؤلف يف اخلزانة العامة بالرباط حتـت رقـم 4838هـ/4118قويب يف دار هجر للطباعة مبصر سنة اليع
 ورقة.  13د يف 4187
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 2تشنيف ا ذان باستحباب ذكر السيادة عند امسه عليه الصالة والسالم يف األذان. 
 3تقتيل ملن أباح التمثيلالتنكيل وال. 
 4توجيه األنظار إىل توحيد العامل اإلسالمي يف الصوم واإلفطار. 
 5احلسبة على من جوز صالة اجلمعة بال خطبة  
  رفع شأن املنصف السالك وقطع لسان املتعصب اهلالك بإثبات سنية القبض يف الصالة على

 .6مذهب مالك
 7شد الوطأة على منكر إمامة املرأة. 
  مشعة العنرب ببدعة آذان اجلمعة على املنارة وعند املنرب، أو شن الغارة على بدعة ا ذان عند املنرب

 .8وعلى املنارة
                                                                                                                                            

وقـال: ق منـه جـزءان، وتشــنيف  33وقـال: ق منــه جملـد، وحيـاة الشـيخ أمحـد بــن الصـديق ص  73البحـر العميـق: كتـاب رقـم  -1
وقـــال: ومنـــه نســـخة خبـــط املصـــنف يف مكتبـــة أحـــد  64و 61جملـــد خمطـــوط، ومســـامرة الصـــديق ص  وقـــال: يف 37األمســـاع ص 

 .414، وتراث املغاربة يف احلديث ص38إخوانه، ومقدمة املداوي ص
، وتشــنيف األمســاع ص 31، وحيــاة الشــيخ أمحــد بــن الصــديق ص834، وســبحة العقيــق ص41البحــر العميــق: كتــاب رقــم  -2

. وقــد طبــع مبطبعــة الســعادة مبصــر دون تــاريخ بتصــحيح شــقيقه 84، ومقدمــة حتقيــق املــداوي ص11، ومســامرة الصــديق ص34
 ورقة. 17د يف 4316ص. ومنه نسخة خبط املؤلف باخلزانة العامة بالرباط حتت رقم  747سيدي عبد اهلل، يف 

ص. وأفــاد أن نصــه  447يف  م7117هـــ/4178طبــع بتحقيــق األســتاذ حممــد األزرق األجنــري بــدار الكتــب العلميــة، بــريوت،  -3
 يوجد كامال يف "جؤنة العطار" للمؤلف.

،  وتشــنيف األمســاع ص 31، وحيــاة الشــيخ أمحــد بــن الصــديق ص8/411. وجؤنــة العطــار 477البحــر العميــق: كتــاب رقــم  -4
ر البيـارق بعمـان ص. وطبـع بـدا 471. وقد طبع مبطبعة العهد اجلديد بالقاهرة يف حياة املؤلـف يف 84،  ومقدمة املداوي ص34
 م4883هـ/4148سنة 

،  87وقال: جملد ذكر فيه ستني دليال على وجوب خطبـة اجلمعـة، ومقدمـة املـداوي ص 81حياة الشيخ أمحد بن الصديق ص -5
ص، قــدم لــه شــقيقه ســيدي عبــد 446هـــ يف 4886. وقــد طبــع باملطبعــة املهديــة بتطــوان، املغــرب ســنة 31وتشــنيف األمســاع ص 

 اهلل.
، وحيــاة الشــيخ أمحــد بــن 831. وســبحة العقيــق ص1قدمــة لكتابــه "املثنــوين والبتــار"، انظــر البحــر العميــق: كتــاب رقــم وهــو م -6

. وقــد طبــع يف حيــاة املؤلــف باملطبعــة احملموديــة التجاريــة 18، ومســامرة الصــديق ص37، وتشــنيف األمســاع ص 33الصــديق ص 
 غري.ص من القطع الص88م يف 4888هـ/4837باألزهر مبصر سنة 

. وحيــاة الشــيخ أمحــد بــن الصــديق ص 4/468، وجؤنــة العطــار 834. وســبحة العقيــق ص88البحــر العميــق: كتــاب رقــم   -7
 .  81.  ومقدمة حتقيق املداوي ص13وقال: يف جزء خمطوط ، ومسامرة الصديق ص  33.  وتشنيف األمساع ص 84

. وقد طبع مبطبعة العهـد اجلديـد 81ومقدمة املداوي ص،   38، وتشنيف األمساع ص 33حياة الشيخ أمحد بن الصديق ص -8
 ص. 88هـ يف 4818مبصر سنة 
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 وهو رد على "الرمحة املرسلة" للشيخ  ،1الصواعق املنزلة على من صحح حديث البسملة
 عبداحلي الكتاين.

 2الطرق املفصلة حلديث أنس يف قراءة البسملة. 
 3يف تقدمي ركعيت الفجر على الصبح عند القضاء فصل القضاء. 
 املثنوين والبتار يف حنر العنيد املعثار  .4الكسملة بتحقيق احلق يف أحاديث اجلهر بالبسملة

املنح املطلوبة يف استحباب  .6مسالك الداللة على مسائل الرسالة .5وا ثار الطاعن فيما صح من السنن

                                                 
 38، وتشـنيف األمسـاع ص 38، وحياة الشيخ أمحد بن الصـديق ص831العقيق ص .  وسبحة11البحر العميق كتاب رقم  -1

باســم "الصــواعق املنزلــة علــى رســالة الرمحــة املرســلة"،  ومقدمــة حتقيــق املــداوي  18وقــال: يف جــزء خمطــوط، ومســامرة الصــديق ص
، و"األقاويـل املفصـلة لبيـان حـال . وللمؤلف رسائل حـول هـذا احلـديث وهـي: )"االسـتعاذة واحلسـبلة"، و"الصـواعق املنزلـة"83ص

 حديث االبتداء بالبسملة"(.
، ومســــامرة الصــــديق 38، وحيــــاة الشــــيخ أمحــــد بــــن الصــــديق ص 834.  وســــبحة العقيــــق ص83البحــــر العميــــق كتــــاب رقــــم -2

نية . وقــد حققــه األســتاذ يوســف الصــمدي يف إطــار حبــث اإلجــازة يف كليــة ا داب والعلــوم اإلنســا13، وتــراث املغاربــة ص13ص
بتطوان حتت إشراف الدكتور إدريس بن الضاوية. وبني يـدي نسـخة خمطوطـة خبـط املؤلـف يوجـد أصـلها عنـد الشـيخ سـيدي حممـد 

 البقايل بطنجة وهو أحد كبار تالمذة املؤلف.
، 834وقال: طبع اتباعا يف بعض اجلرائد بتطـوان، وهـي جريـدة "األخبـار". وسـبحة العقيـق ص 46البحر العميق كتاب رقم   -3

. وقــد طبــع الكتــاب بتحقيــق 86، ومقدمــة حتقيــق املــداوي ص11، ومســامرة الصــديق ص38وحيــاة الشــيخ أمحــد بــن الصــديق ص
 ص. 18م مع رسالة أخرى للمؤلف "االستعاضة" يف 7114هـ/4177عدنان زهار بدار الكتب العلمية ببريوت سنة 

، وتشــنيف األمســاع ص 86مقدمــة حتقيــق املــداوي ص، و 38، وحيــاة الشــيخ أمحــد بــن الصــديق ص 834ســبحة العقيــق ص -4
 .788، وتراث املغاربة ص18

. و"مــن أعــالم املغــرب العــريب 81وحيــاة الشــيخ أمحــد بــن الصــديق ص 831، وســبحة العقيــق ص3البحــر العميــق كتــاب رقــم  -5
، ومقدمـة 66صو  1وقال: يف جملدين طبـع األول فقـط، ومسـامرة الصـديق ص 33، وتشنيف األمساع ص474هـ" ص41يف ق 

هــ، 4837. وقد طبع باملطبعة اإلسالمية باألزهر، مصر سـنة 718وقال: طبع مبصر وهولندا، وتراث املغاربة ص 88املداوي ص 
 ص.836يف 

، 474هــ" ص41، و"من أعالم املغرب العـريب يف ق81.  وحياة الشيخ أمحد بن الصديق ص 71البحر العميق كتاب رقم   -6
وقـــال فيـــه: )كتـــاب فقـــه مل ينســـج بـــني متـــأخري املالكيـــة علـــى  64و ص 18ومســـامرة الصـــديق ص ،31وتشـــنيف األمســـاع ص 

،  ومقدمــة حتقيــق املــداوي 737منوالــه، تغلــب عليــه الصــفة احلديثيــة فكــان مصــنفه مبــدعا جمــددا فيمــا كتــب(. وتــراث املغاربــة ص 
 هـ. 4811. وقد طبع بدار العهد اجلديد مبصر يف حياة املؤلف سنة 81ص
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، ألفه ردا على من يدعي أن رفع اليدين يف الدعـاء بعد 1الصلوات املكتوبةرفع اليدين يف الدعاء بعد 
 الصلوات بدعة مذمومة.

 وهو اختصار كتابه "بيان احلكم املشروع"، 2نفث الروع  بأن الركعة ال تدرك بالركوع. 
 3هداية الرشد لتخريج أحاديث بداية ابن رشد. 

ذكرها عرضا. وبعض هذه املنثورات توجد برسائله كما أن للمؤلف منثورات فقهية يف كتبه األخرى 
 .4إىل تلميذه السيد عبد اهلل التليدي املطبوعة

 
 خاتمة:

كان له إسهام    -هلل تعاىلرمحه ا-من خالل ما تقدم يظهر لنا أن احلافظ أمحد بن الصديق الغماري 
 يف:كبري يف خدمة الفقه اإلسالمي خالل القرن الرابع عشر اهلجري، وجتلى ذلك 

 كثرة تآليفه يف هذا الفن. -
 عنايته مبسائل فقهية متفرقة ومهمة كما الحظنا يف عناوين مصنفاته. -
 أجوبته عن أسئلة فقهية كانت ترد عليه من والده وبعض شيوخه وتالميذه. -
 القدرة على استحضار النصوص الكثرية يف االستدالل على املسألة الواحدة. -
 الفقهية اخلالفية مع قوة الرتجيح بني األدلة.االجتهاد يف كثري من القضايا  -

                                                 
، 31، وتشـنيف األمسـاع ص 38وحيـاة الشـيخ أمحـد بـن الصـديق ص  831، وسـبحة العقيـق ص3البحر العميق كتـاب رقـم  -1

وقــال: طبــع  716، ومعجــم املطبوعــات املغربيــة ص8/483واملوســوعة املغربيــة لعبــد العزيــز بــن عبــد اهلل  18ومســامرة الصــديق ص
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهلل تعاىل ضـمن ثـالث رسـائل يف صفحة. قلت: وطبع بتحقيق فضيلة  81على احلجر بفاس يف 

م، يف 4881هــــ/4141، 4اســـتحباب الـــدعاء ورفـــع اليـــدين فيـــه بعـــد الصـــلوات املكتوبـــة، بـــدار البشـــائر اإلســـالمية، بـــريوت، ط
 صفحة.468

، ومقدمـة املـداوي 11صوقـال: يف جـزء مطبـوع، ومسـامرة الصـديق  34. وتشنيف األمساع ص414البحر العميق كتاب رقم -2
م يف 4816هــ/ 4886. وقد طبع باملطبعة املهدية بتطوان سـنة 13، وفقه احلافظ الغماري ص781، وتراث املغاربة ص 88ص
 ص.38

وقــال: وهــو أحســن مــن  81، وحيــاة الشــيخ أمحــد بــن الصــديق ص834. وســبحة العقيــق ص76البحــر العميــق كتــاب رقــم  -3
،  وتـراث املغاربـة 81، ومقدمـة املـداوي ص67، ومسامرة الصديق ص18وتشنيف األمساع ص  التلخيص احلبري للحافظ مبراحل.

 3هـــــ يف 4113. وقـــد طبــــع الكتـــاب بتحقيــــق يوســـف املرعشــــلي وعـــدنان شــــالق بـــدار عــــامل الكتـــب يف بــــريوت ســـنة 783ص
 جملدات. وهو يف ختريج أحاديث كتاب "بداية اجملتهد وهناية املقتصد" البن رشد احلفيد. 

 411-443در الغمام ص - 4
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 رفض التقليد والعمل بالدليل. -
هذه أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث يف جهوده الفقهية، والباب مفتوح أمام 
الباحثني يف العلوم الشرعية للوقوف على آرائه الفقهية واجتهاداته السديدة، وال شك أهنم سيقفون على 

 مهمة تكشف عن اهتمامه البالغ وعنايته الفائقة بالفقه اإلسالمي كما سلف القول.نتائج 
 واحلمد هلل رب العاملني.

 
 المصادر والمراجع

 
  إزالــــــــــة اخلطــــــــــر  عمــــــــــن مجــــــــــع بــــــــــني الصــــــــــالتني يف احلضــــــــــر، للحــــــــــافظ أمحــــــــــد بــــــــــن الصــــــــــديق

 هـ.4868مصر،  -هـ(، مطبعة دار التأليف4831الغماري)ت
  إســعاف اإلخــوان الــراغبني بــرتاجم ثلــة مــن علمــاء املغــرب املعاصــرين، حملمــد ابــن احلــاج الفــاطمي

، 4الـدار البيضـاء، الطبعـة  -هـ(، تقدمي الشيخ عبد اهلل كنون، مطبعـة النجـاح اجلديـدة4147السلمي)ت
 م.4887هـ/4147
  بـــن حممـــد عيســـى بلــوغ األمـــاين يف التعريـــف بشـــيوخ وأســـانيد مســـند العصـــر الشـــيخ حممـــد ياســـني

 -هـــ(، دار قتيبــة4144الفــاداين املكــي، مجــع وترتيــب حممــد خمتــار الــدين بــن زيــن العابــدين الفلمبــاين)ت
 م. 4833هـ/4113(، 4دمشق، سورية/ بريوت، لبنان، ط)

 ( ــــــــــاملغرب يف القــــــــــرن العشــــــــــرين ــــــــــد اهلل 4817-م4811التــــــــــأليف وهنضــــــــــته ب م(، للشــــــــــيخ عب
 م.4833هـ/4116، 4الرباط، الطبعة  -هـ(،  مكتبة املعارف4114اجلراري)ت

  تبيــــني البلــــه ممــــن أنكــــر وجــــود حــــديث "ومــــن لغــــا فــــال مجعــــة لــــه"، للحــــافظ أمحــــد بــــن الصــــديق
 م.4837هـ/4118، 4دمشق، ط -هـ(، دار البصائر4831الغماري)ت

  ــــدي، دار البشــــائر ــــن عبــــد اهلل التلي ــــأليف حممــــد ب ــــوي وعلومــــه، ت ــــة يف احلــــديث النب ــــراث املغارب ت
 م.4883هـ/4146، 4بريوت، ط-اإلسالمية
 تزيني األلفاظ بتتميم ذيول تذكرة احلفـاظ، للشـيخ حممـود سـعيد ممـدوح، دار البشـائر اإلسـالمية- 

 م.4888هـ/4148، 4بريوت، لبنان، ط
  تشــنيف األمســاع بشــيوخ اإلجــازة والســماع أو إمتــاع النظــر بــبعض أعيــان القــرن الرابــع عشــر، أليب

 القاهرة، دون تاريخ. -دوح، دار الشباب للطباعةسليمان حممود سعيد بن حممد مم
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  التصـــــور والتصـــــديق بأخبـــــار الشـــــيخ ســـــيدي حممـــــد بـــــن الصـــــديق، للحـــــافظ أمحـــــد بـــــن الصـــــديق
 (، دون تاريخ.7مصر، ط)-هـ(، الناشر: علي رمحى، دار مرجان للطباعة4831الغماري)ت

 (خمطوط 4141تتعريف املؤتسي بأحوال نفسي، للشيخ عبد العزيز بن الصديق الغماري ،)هـ
 مبكتبة املؤلف.

 هـ(، 4831جؤنة العطار يف طرف الفوائد واألخبار، للحافظ أمحد بن الصديق الغماري)ت
-361الثاين-368خمطوط خبط الشيخ حممد بوخبزة التطواين باخلزانة العامة بتطوان حتت رقم )اجلزاألول

 ( ضمن جمموع.363الثالث
 هـــــ(، حتقيــــق أيب 4831د بــــن الصــــديق الغمــــاري )تاحلنــــني بوضــــع حــــديث األنــــني لإلمــــام أمحــــ

 م. 7114-هـ4174( 4بريوت، لبنان، ط) -دار الكتب العلمية-الفضل بدر العمراين 
  حيـــاة الشـــيخ أمحـــد بــــن الصـــديق، للشـــيخ عبــــد اهلل بـــن عبـــد القــــادر التليـــدي اجلرفطـــي، املطبعــــة
 م.4868هـ/4838تطوان، املغرب،  -املهدية
 -  خ-  
 ،(، 4دمشـق، ط) -أليب الفتـوح عبـد اهلل بـن عبـد القـادر التليـدي، دار القلـم ذكريات مـن حيـايت

 م.7111-هـ4173
  رفع شأن املنصف السالك وقطع لسان املتعصب اهلالك بإثبات سنية القبض يف الصالة على

هـ(، املطبعة احملمودية 4831مذهب اإلمام مالك، للحافظ أمحد بن حممد بن الصديق الغماري)ت
 م. 4888هـ/4873مصر،  -ألزهرالتجارية با

 هـ(، خمطوط باخلزانة 4831سبحة العقيق،  للحافظ أمحد بن الصديق الغماري)ت
 د(.4343العامة بالرباط حتت رقم)

  سبل اهلدى يف إبطال حديث"اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا"، للحافظ أمحد بن الصديق
 هـ.4868مصر،  -هـ(، مطبعة دار التأليف4831الغماري)ت

 التوفيــــــق يف ترمجــــــة عبــــــد اهلل بــــــن الصــــــديق، للشــــــيخ أيب الفضــــــل عبــــــد اهلل بــــــن الصــــــديق  ســــــبيل
 القاهرة، دون تاريخ. -هـ(، الدار البيضاء للطباعة4841الغماري)ت

  ســـــل النصـــــال للنضـــــال باألشـــــياخ وأهـــــل الكمـــــال، للشـــــيخ عبـــــد الســـــالم بـــــن عبـــــد القـــــادر ابـــــن
ــــــــــــق د/حممــــــــــــد حجــــــــــــي، دار الغــــــــــــرب اإلســــــــــــال4111ســــــــــــودة)ت (، 4بــــــــــــريوت، ط) -ميهـــــــــــــ(، حتقي

 م. 4881هـ/4141
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 هــ(، خمطـوط 4831صدق اللهجة يف أخبار أهل طنجة، للحافظ أمحد بن الصديق الغمـاري)ت
 د(.4311باخلزانة العامة بالرباط حتت رقم)

 هــ(، ومعـه غنيــة 687عـوارف املعـارف، أليب حفـص عمــر بـن حممـد بـن عبــد اهلل السـهروردي )ت
هــ(، 4831املعارف بتخريج أحاديث عوارف املعـارف للحـافظ أمحـد بـن حممـد بـن الصـديق الغمـاري )ت

 -حتقيــق الباحثــان، أديــب الكمــداين، وحممــد حممــود املصــطفى، مبراجعــة ســيد املهــدي أمحــد، املكتبــة املكيــة
 م. 7114هـ/4177(، 4مكة املكرمة، ط)

  ـــــن حممـــــد بـــــن الصـــــديق عواطـــــف اللطـــــائف مـــــن أحاديـــــث عـــــوارف املعـــــارف، للحـــــافظ أمحـــــد ب
هـ(، ومعه تقدمته مسامرة الصديق ببعض أحـوال أمحـد الصـديق، للشـيخ حممـود سـعيد 4831الغماري)ت

يد املهــدي أمحــد، املكتبــة ممــدوح، حتقيــق الباحثــان، أديــب الكمــداين، وحممــد حممــود املصــطفى، مبراجعــة ســ
 م.7114هـ/4177(، 4مكة املكرمة، ط) -املكية
  ،الفتــاوى والرســائل الصــغرى املســماة در الغمــام الرقيــق برســائل الســيد الشــيخ أمحــد بــن الصــديق

(، 4الربـــــــــــاط، ط) -تنســــــــــيق وختــــــــــريج الشــــــــــيخ عبــــــــــد اهلل بــــــــــن عبــــــــــد القــــــــــادر التليــــــــــدي، دار األمــــــــــان
 م.7111هـ/4174
 دمشـق  -انيد السيد عبد العزيز، ختريج الشيخ حممود سعيد ممدوح، دار البصائرفتح العزيز يف أس

 م.4833هـ/4113، 4، الطبعة 
  فــــــتح امللــــــك العلــــــي بصــــــحة حــــــديث بــــــاب مدينــــــة العلــــــم علــــــي، للحــــــافظ أمحــــــد بــــــن الصــــــديق

القـــاهرة/ مصـــر، دون  -هــــ(، حتقيـــق أمحـــد حممـــد مرســـي النقشـــبندي، مكتبـــة القـــاهرة4831الغمـــاري)ت
 تاريخ. 
 عمـان، األردن،  -فقه احلافظ أمحد بن الصديق، أليب حممد احلسن بن علي الكتاين، دار البيـارق
 م.7114هـ/4177، 4ط

  لـــــــــــب األخبـــــــــــار املـــــــــــأثورة فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بيـــــــــــوم عاشـــــــــــوراء، للحـــــــــــافظ أمحـــــــــــد بـــــــــــن الصـــــــــــديق
 هـ.4814طنجة/ املغرب،  -هـ(، مطبعة بن حيون4831الغماري)ت

 رحي املنــــاوي، للحــــافظ أمحــــد بــــن حممــــد الصــــديق الغمــــاري املــــداوي لعلــــل اجلــــامع الصــــغري وشــــ
 م. 4886هـ/4146(، 4مصر، ط) -هـ(، دار الكتيب483)ت
 هـــ(، تقــدمي الشــيخ 4884معجــم املطبوعــات املغربيــة، إلدريــس بــن املــاحي القيطــوين احلســين)ت

 م.4833سال/املغرب،  -عبد اهلل كنون، مطابع سال
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 ـــد الـــرمحن املرعشـــلي، معجـــم املعـــاجم واملشـــيخات والفهـــارس والـــ ربامج واألثبـــات، لد/يوســـف عب
 م.7117هـ/4178(،4الرياض، ط) -مكتبة الرشد

 هـــ(، مكتبــة القــاهرة4831املعجــم الــوجيز للمســتجيز، للحــافظ أمحــد بــن الصــديق الغمــاري)ت-
 م.4881هـ/4141القاهرة، 
 جمللــــس مــــن أعــــالم طنجــــة يف العلــــم واألدب والسياســــة، لذ/عبــــد الصــــمد العشــــاب، منشــــورات ا

 م.7111هـ/4171، 4املغرب، ط -العلمي احمللي بطنجة
  مـــــن أعـــــالم املغـــــرب العـــــريب يف القـــــرن الرابـــــع عشـــــر ونبـــــذة عـــــن حركـــــة العلمـــــاء اإلســـــالمية بعـــــد

هـ(، مجـع د/نـور اهلـدى 4114االستقالل، تأليف الشيخ أيب هريرة عبد الرمحن بن حممد الباقر الكتاين)ت
، 4عمـــــــــان/األردن، ط -بـــــــــن علـــــــــي الكتـــــــــاين، دار البيـــــــــارق الكتـــــــــاين، حتقيـــــــــق الشـــــــــريف حممـــــــــد محـــــــــزة

 م.7114هـ/4174
  املوســـوعة املغربيـــة لألعـــالم البشـــرية واحلضـــارية، للـــدكتور عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد اهلل، وزارة األوقـــاف

 م.4813هـ/4883املغرب،  -والشؤون اإلسالمية
  املوسوعة املغربية لألعالم البشـرية واحلضـارية)معلمة املـدن والقبائـل(، للـدكتور عبـد العزيـز بـن عبـد

 م.4811هـ/4881املغرب،  -اهلل، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


