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تصدير

الكتاب  هذا  إنجاز  ارتأت  لتأسيسها  الذهبية  للذكرى  املؤسسة  إحياء  بمناسبة 
املشتمل عىل تراجم السادة األساتذة الذين سبق هلم التدريس هبا، املغاربة منهم وغري 

املغاربة.
والباعث عىل استحضار الفكرة وتقيقها أمران:

األول: االعتاف باجلميل ألولئك األساتذة الذين يرجع إليهم الفضل يف تكوين 
أفواج اخلرجيني وأجيال العلامء املعتزين بانتساهبم إىل مؤسسة دار احلديث احلسنية.

العلامء  من  بعرشات  املرتبط  تارخيها  وعىل  املؤسسة  ذاكرة  عىل  املحافظة  والثاين: 
واملفكرين الذين كان منهم رموز يف علوم الرشيعة ويف الفكر والعلوم احلديثة، ومنهم 

من قىض أكثر من ثالثة عقود يف التدريس وتوجيه الطلبة واإلرشاف عىل بحوثهم.
عنارص  مجع  يف  يستطيعون  ما  أقىص  بذلوا  املرشوع  بإنجاز  املكلفون  األساتذة 
التمجة لكل أستاذ ومع ذلك تعذر عليهم تقيق كل املرغوب فيه خصوصا بالنسبة 

ملن التحق بجوار ربه ومل خيلف ما يفي بمسريته العلمية وإنتاجه الفكري.
فمعذرة عام قد يالحظ من نقص يف تراجم بعض األساتذة الفضالء. واألمر ليس 
ناجتا عن تقصري، وإنام عن واقع قاهر هو تعذر الوصول إىل مصادر مدونة أو شفوية 

تفي باملقصود.
لذلك تبقى املؤسسة مفتوحة لتلقي كل معلومات إضافية عن األساتذة املتجم 

هلم، وكذلك تراجم أساتذة مل ترد أسامؤهم يف هذا الكتاب.
ومن ناحية ثانية مل تدد يف ترمجة بعض األساتذة الفتة الزمنية التي توىل التدريس 
فيها بدار احلديث احلسنية، واملادة أو املواد التي كان يدرسها، وذلك بسبب تعذره 

بالنسبة لبعض األساتذة الذين درسوا يف املؤسسة خالل العقود األوىل من إنشائها.
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وأخريا يبقى إصدار هذا الكتاب سابقة حممودة من مؤسسة دار احلديث احلسنية 
بتوثيق عالقتها العلمية بكل املسامهني يف تكوين األجيال املتعاقبة من طلبتها الذين 

أصبحوا اليوم يسامهون بالنصيب األوفر يف احلياة العلمية والثقافة الدينية املغربية.

الرباط يف 3 رجب 1436هـ
موافق 22 أبريل 2015م

أحمد الخمليشي
مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية
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المقدمة

يعد علم التاجم من العلوم اإلسالمية التي حفظت لنا تاريخ أّمتنا، وتكاد الكتابة 
لرجال  تؤرخ  باعتبارها  التاريخ،  جمال  إىل  انتامئها  رغم  بذاته،  مستقال  فنا  تكون  فيه 
ونساء صنعوا أشواطا من تاريخ أمتهم، وأسهموا بنصيب وافر يف هذا املجال، وقد 
أمتعنا اإلمام أبو بكر حممد بن حممد بن عيل مخيس يف مقدمة كتابه )تاريخ ماَلقة( بنص 
رصد فيه الغاية من معرفة األخبار ومزايا تقييد املناقب واآلثار، حيث قال: »إنَّ أحسن 
نَّة، معرفة األخبار وتقييد املناقب  تنى به ُويَلمَّ بجانبه بعد الكتاب والسُّ ُيعحْ ما جيب أن 
واآلثار، ففيها تذكرة بتقلب الدهر بأبنائه، وإعالم بام طرأ يف سالف األزمان من عجائبه 
ن مناقبهم وأخبارهم،  وأنبائه، وتنبيه عىل أهل العلم الذين جيب أّن ُتتبع آثارهم، وُتَدوَّ
ليكونوا كأّنم ماثلون بني عينيك مع الرجال، ومترصفون وخماطبون لك يف كّل حال، 
ومعروفون بام هم به متصفون، فيتلو ُسَورهم َمن مل يعاين ُصَورهم، ويشاهد حماسنهم 
ن أن يعاينهم، فيعرف بذلك مراتبهم ومناصبهم، ويعلم املترصف منهم  من مل يعطه السِّ
يف املنقول واملفهوم، واملتميز يف املحسوس واملرسوم، ويتحقق منهم من َكَسته اآلداب 

ُحلّيها، وأرضعته الرئاسة ثدهيا، فيِجدَّ يف الطلب ليلحق هبم، ويتمسك بسببهم« )1(.
ولئن كان هذا الفن قد كتب فيه املسلمون كتابات جىل، وجّودوا فيه وأبدعوا، 
وأحاطوا بطبقات الرجال، وأصنافهم يف شتى امليادين، فإن مناسبة كتلك التي تعتزم 
دار احلديث احلسنية إحياءها، وهي االحتفاء بذكرى مرور مخسني سنة عىل تأسيسها 
تعاقبوا  الذين  التخليد لرجاالهتا ونسائها  خلليق هبا ختصيص جانب مهم من ذلك 
عليها إدارة وتدريسا وتأطريا، فال ينبغي أن يسدل الستار عىل حياهتم كام يسدل عىل 
هلا  وصيانة  للذاكرة  ترميم  هو  الدار  هذه  أعالم  استحضار  ألّن  الناس؛  عامة  حياة 

واستحضار للرؤية واملسار والثامر.

)1( نقله عنه السخاوي يف كتابه اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ، ص: 49.
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وقد أحسسنا منذ اللحظات األوىل من تداول االجتامعات يف هذا الصدد باملسؤولية 
الذين دّرسوا أجياال وصل هبم  امللقاة عىل عاتقنا جتاه شيوخنا وأساتذتنا األجالء، 
مسارهم العلمي واملهني إىل مصاف املرموقني يف درب نرش العلم والعمل، وتنوير 
والفكر  السديد،  الفهم  عىل  يقوم  متوازنا،  متينا  تكوينا  األجيال  وتكوين  األذهان، 
الرشيد، واخُللق احلميد، منهم فاعلون يف الشأن العام من العلامء واألساتذة واملوظفني 
السامني، بل منهم من تقلد مناصب عليا من أبناء املغرب ومن أبناء بلدان شقيقة)2(.

هلذا حاولنا قدر مستطاعنا تأليف هذا املعجم لعّلنا نرّد بعض مجيل ما صنع هؤالء 
احلديث  بدار  دّرس  َمن  بتاجم  الّسنّية  اإلتافات   « سميناه:  وقد  الكبار،  العلامء 
م للزائر، ومؤنسا  للوارد والصادر، واألمر يف ذلك  احلسنية «، ليكون أحسن ما ُيَقدَّ
مقترص عىل َمن دّرس من مجوع العلامء واألساتذة، طالت مدة تدريسهم أو قرصت.

ولكي نضع القارئ الكريم يف سياق هذا العمل نورد التوضيحات اآلتية:
بدار  املدرسني  األعالم  بتمجة  الكتاب  إعداد  من  املرحلة  هذه  يف  اكتفينا  أوال: 
ممن  الوافدين،  أو  املغاربة  من  سواء  الزائرين  األعالم  واستثنينا  احلسنية،  احلديث 
يف  واملشاركة  اإلرشاف  أو  العامة  املحارضات  إلقاء  يف  سواء  الدار  هبم  استعانت 

مناقشة البحوث، ولعلنا نفردهم بالعمل يف القادم من األيام إن شاء اهلل.
ثانيا: حاولنا اعتامد التتيب وفق تاريخ االلتحاق هبذه اهليئة، وقد آثرنا هذا اخليار 
ألن التأريخ لتطور مسار دار احلديث احلسنية ال يمكن أن يتحقق إال من خالل مواكبة 
تغري القوانني املنظمة وما يتبعها من إبداع يف الربامج الدراسية، وعمل هيئة التدريس 

التي أرشفت عىل تنزيل هذه الربامج، ومن ثم تطور املسار الكيل للمؤسسة.
ثالثا: اعتمدنا يف مجع مواد التاجم عىل:

- املادة الكتابية، ومدار االعتامد فيها عىل ثالثة مستويات:

210 بقوله عن حممد بن  الرابع عرش، ص:  القرن  العريب يف  املغرب  )2(  من مثل ما أورده صاحب كتاب: من أعالم 
حممد التائب )ت1391هـ( : »أصبح بعد خترجه من دار احلديث احلسنية عاملا كبريا وداعيا إىل اهلل باحلكمة واملوعظة 
احلسنة، جتىل ذلك يف الدروس التفسريية واحلديثية التي ألقاها يف الرضيح احلسني بالرباط بني يدي جاللة امللك 
املعظم احلسن الثاين أيده اهلل ]رمحه اهلل[، وأمام الوزراء والعلامء ورجال السلك الديبلومايس... واعترب بسببها أبرز 

شخصية خترجت من دار احلديث احلسنية«، وكثري ممن هم عىل شاكلته أو يفوقونه.
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املتجم  يد  تراجم بخط  إىل  الوصول  استطعنا  املتفّردة؛ حيث  التمجة  مستوى   ●

خمطوطة كانت أو مرقونة، وكثري منها عززناه بإضافات كتابية أو شفهية من املتجم 
نفسه، أو ممن له صلة به.

●  مستوى التمجة املضمومة إىل أخواهتا يف كتب مطبوعة، حيث وقفنا عىل تراجم 

بخط يد صاحب التمجة كام ينص مؤلف الكتاب، أو مما وقف عليه هذا املؤلف من 
مواد مّكنته من صنع ترمجة هلذا أو ذاك، وكثري منها عززناه – أيضا - بإضافات من 
املتجم نفسه، أثناء عرضها عليه، أو مقابلتها بنسخة منه أفادنا هبا، أو إضافات من 
األزواج املخلصني واألبناء البارين والتالميذ الغيورين، مّمن هيتم بالتأريخ لألعالم 

والتصنيف فيه، أو ممن هيتم بغري ذلك.
مستوى املعلومات الشخصية لصاحب التمجة التي نقلناها من سجل خاص    ●

بمحارض مناقشة رسائل دبلوم الدراسات العليا واألطروحات التي أمدتنا هبا اهليئة 
اإلدارية باملؤسسة مشكورة.

حيث أجرينا مقابالت شتى مع كثري من املتمجني، أو مع َمن  الشفهية،  املادة   -
دار  قدماء موظفي  والزمالء، ومع بعض  والتالميذ  األهل واألصحاب  يقرهبم من 

احلديث احلسنية.
نعم، لقد قادنا اجلهد املبذول، والسعي الدؤوب، والصرب عىل السؤال واالتصال 
ثم الّتحال، وامليض يف اقتحام خمتلف العقبات، إىل إنجاز العمل والتعجيل بإخراجه 
فكرة  تثبيت  أو  ترمجة،  تعانيه  فراغ  سد  من  التأكد  بعد  وذلك  املناسب،  الوقت  يف 
تقوي ركنا من أركانا، وهكذا يستمر النظر فيها، وُيقّلب عىل عدة أوجه، فيتحلحل 

جسدها، ويستوي عامدها، فتنتظم بمنهج يزاوج بني أمرين يربطهام خيط ناظم:
أما األول فهو االحتفاظ ما أمكن بمضمون التمجة وأفكارها القوية، وكل ما من 

شأنه أن حيفظ قيمة صاحب التمجة العلمية واملهنية، وخيلد آثاره.
وأما اآلخر فهو التكيز عىل أركان التمجة التي تستجيب للهيكل املنهجي الذي 

وضعناه، وهو:
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إثبات اسم الشهرة لصاحب التمجة، ثم صورته، ثم سنوات: الوالدة والوفاة )إن 
وجدت( بالتقويمني اهلجري فامليالدي، ثم اسمه واسم أبيه وكنيته، ثم مكان والدته، 
العلمية  تنشئته  من  املعرفة  تلك  يف  ُيفّصل  ما  ثم  به،  املعرفة  تلخص  التي  حاله  ثم 
قدماء  عىل  يقترص  يكاد  هنا  واألمر  عليهم،  تتلمذ  الذين  وشيوخه  املعريف  وتكوينه 
األعالم وممن تعاطى العلم عىل طريقة القدماء املعروفة، ثم وظائفه، ثم ما يربطه بدار 
احلديث احلسنية؛ وقد آثرنا هنا أن نفرد هلذا االرتباط فقرة مستقلة داخل التمجة، عىل 
أن يتصدر اسم الدار هذه الفقرة أو يكاد، إمعانا يف إظهار املناسبة، وإيذانا بأن هذا 

العنرص خليق بالذكرى وجدير هبا.
ها أو املتحّصل منها لدينا، سواء أكانت مطبوعة  ُقب ذلك آثاُره العلمية، كلُّ ثم َتـعحْ
أم خمطوطة أم مرقونة مرتبة عىل حروف املعجم، بعدها أمجلنا احلديث عن املقاالت 

وخمتلف اإلنجازات ممثلني لبعضها باهلامش.
وأما اخليط الناظم بني األمرين فهو ما حققناه من تناغم بني كل ترمجة ونظريتيحْها: 

السابقة عليها والالحقة هلا، بام ال حيس معه القارئ الكريم بفجوة أو اضطراب.
ويف اخلتام نقّر بعدم القدرة عىل إثبات كل التاجم، إما لتعذر االتصال باملتجم 
أو بمن يقربه وإما لعدم  استجابة َمن اتصلنا به، ولعلنا نستدرك ذلك يف وقت الحق 

بإذن اهلل.
كام يلزمنا أن نعتف بالفضل لذويه، فنشكر كل من كانت له يد يف إنجاز هذا 
أو  إصداره،  إىل  والسعي  إمتامه،  يف  الصرب  عىل  حثنا  أو  به،  اهتامما  أبدى  أو  العمل 
الدار  اخلرجيني وكل حمبي  أو  اإلدارية  اهليئة  أو  التدريس  هيئة  له من  انرشح صدره 

ورسالتها، فلهم منا خالص االمتنان ومجيله.
واهلل العظيم نسأل أن جيعل َعَملنا هذا مما َينفع الناس، وأن يتقبله منا بقبول حسن، 

وأن يغفر لنا ما قد يكون اعتاه من سهو أو زلل، ونعوذ به أن يكون غثاء أو زبدا.
األربعاء 25 مجادى الثانية 1436 املوافق 15 أبريل 2015

المؤلفون
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خليل الورزازي)3(

)1317-1407ه / 1899-1986م(

)1( حممد خليل بن حممد بن الطاهر الورزازي

»فقيه عالمة شاعر«)4(، وأول ُمديري دار احلديث احلسنية.
ولد بمراكش وتعلم هبا، إذ حفظ القرآن الكريم مع إتقان رسمه، ثم انتقل عام 1336ه 
إىل جامعة ابن يوسف فأخذ هبا عن مشاهري علامء عرصه، منهم: العالمة حممد الصويري 
الذي قرأ عليه اآلجرومية برشح األزهري، واأللفية برشح املكودي)5(، والعالمة احلاج 
العريب الرمحاين الرببويش، والعالمة احلاج عبد السالم الرسغيني، والعالمة حممد بن 
عمر السماليل الرسغيني النوحي املراكيش املعروف بابن نوح )ت1354هـ(، قرأ عليه 

طرفا من األلفية برشح املكودي وأوضح املسالك البن هشام)6(.
ثم رحل سنة )1340ه/1922م()7(  إىل فاس، ومكث فيها ما يقارب سنة، فقرأ عىل 
شيوخ جامع القرويني، منهم: حممد الفاطمي بن حممد بن محادي الرشادي الفايس 

)3(  مصادر الرتمجة: إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 104-107، ومساجد مراكش عرب التاريخ، ص:165-166، وقضاة 
مراكش عرب العصور، ص:120-122، وإمتام اإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم، 245/2-248، وعلامء 

جامعة ابن يوسف، ص:401، وإمتام األعالم، ص: 356، ومعلمة املغرب، 7574/22.
)4( إمتام األعالم، 356.

)5( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 104.

)6( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 105.

)7(  معلمة املغرب 22/7574.
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الذي أخذ عنه دروسا من األلفية)8(، والعالمة موالي عبد اهلل الفضييل، والعالمة 
مساجد  ببعض  واإلرشاد  الوعظ  مهمة  ليتوىل  بلده  إىل  وعاد  البناين،  العزيز  عبد 
الباشا  بمدرسة  1342ه مدرسا  فعني سنة  أمره،  واشتهر  ذاع صيته  أن  إىل  احلمراء، 
أقسامها  بعض  تفقد  اهلل  رمحه  اخلامس  حممد  امللك  جاللة  زارها  وملا  اجلالوي)9(،  
باملدرسة  أستاذا ألوالده  فعينه جاللته  املرتجم،  يلقيه  كان  الذي  بالدرس  فأعجب 

املولوية بالرباط ومدرسا كذلك باملدرسة اليوسفية.
قايض  مع  أيضا  العدالة  خطة  األثناء  هذه  يف  زاول  فقد  التدريس  مع  وبموازاة 
العاصمة موالي أمحد بن يزيد البدراوي بعد أن كان يزاوهلا سابقا بمراكش، كام عني 
نائَب عضِو جملس االستئناف الرشعي األعىل بالرباط، وبعد انتهاء مأمورية التعليم 
بمراكش  ثم  1377ه،  عام  مراكش  ناحية  أورير  بأيت  قاضيا  عني  املولوية  باملدرسة 
التقاعد عام  بالرباط، حتى أحيل عىل  باملجلس األعىل  ثم مستشارا ومقررا  نفسها 

1390ه، حيث عاد جمددا إىل خطة الوعظ واإلرشاد«)10(.

وملا أعلن عن تأسيس دار احلديث احلسنية عام 1383ه 1964م عني عضوا باهليئة 
العلمية املكلفة بالنظر يف مناهج التدريس بالدار وتنسيق موادها)11(، ونصب مديرا 
1966م، وكان باإلضافة إىل مهامه اإلدارية »يعقد  هلا، واستمر هبذه الصفة إىل عام 

حلقات لرسد احلديث الرشيف من أمهات املصنفات احلديثية«)12(. 
تويف رمحه اهلل بمراكش ودفن بباب أغامت.

ومل خيلف آثارا علمية مكتوبة، كام هو شأن كثري من علامئنا األجالء الذين آثروا 
تكوين الرجال عىل تأليف الكتب، فلم يرتك للمكتبة املغربية سوى شعر يف خمتلف 

املوضوعات)13(.

)8( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 105.

)9( التي خلفه فيها بعد ذلك تلميذه الفقيه حممد الشنقيطي األنصاري.

)10( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 104-107، وإمتام األعالم، ص: 356.

)11( جملة دعوة احلق، ع/1، س/8 )1964م(، ص: 83، وكان أول اجتامعها يوم الثالثاء 13 أكتوبر عام 1964م.

)12( أفادنا هبا تلميذه خريج الفوج الثاين فضيلة الدكتور حممد يسف األمني العام للمجلس العلمي األعىل.

)13( إمتام األعالم، ص: 356.
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مصطفى العلوي)14(

)1330-1427هـ/1912-2007م(

)2( مصطفى بن أمحد العلوي، موالي.

املدير الثاين لدار احلديث احلسنية، وأول رئيس لرابطة علامء املغرب والسنغال، 
عامل ومفرس وُمفٍت.

ولد بدويرة منطقة الرتب جنوب مدغرة إقليم الراشيدية)15(، وهبا تلقى العلم منذ 
صغره، إذ حفظ القرآن الكريم وهو ابن عرش سنني عىل يد والده، كام حفظ املتون 
العلمية األوىل، وتلقى العلوم عىل أيدي فقهاء جامع القرويني من أهل بلده مدغرة، 
الغايل،  بن  بن هاشم، وموالي هاشم  املهدي  أمحد، وموالي  والده موالي  منهم: 

وسيدي حممد ابن عبد الواحد وغريهم.
علامئها  معني  من  لينهل  1931م  سنة  فاس  إىل  بلده  أهل  عادة  عىل  الرحال  شد 
يف  الدرايس  النظام  أنشئ  عندما  االبتدائي  التعليم  ثالثة  يف  ل  ُسجِّ وهكذا  الكبار، 
عن  االنقطاع  إىل  اضُطر  حيث  الثانوي،  من  الرابعة  حتى  دراسته  وتابع  القرويني، 

)14(  مصادر الرتمجة: كتبها املرتجم بخط يده، وزودنا بنسخة مرقونة منها فضيلة الدكتور عز الدين املعيار اإلدرييس 
خريج دار احلديث احلسنية ورئيس املجلس العلمي املحيل بمراكش، وكانت حمفوظة يف أرشيفه، وإفادة خطية بقلم 
األستاذ املصطفى سقراط أفادتنا هبا ابنة املرتجم السيدة نزهة العلوي، وصفحة أعالم مغربية، منشور يف املوقع 

الرسمي للدكتور النبهان بتاريخ  2014/02/18م.
دار  املنورة، يف مقابلة معه بمؤسسة  املدينة  الرمحن بن الطالب احلبيب شطو  نزيل  السيد عبد  بلديه  إفادات  )15(  من 

احلديث احلسنية.



16

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

التحصيل مؤقتا، ولكنه عاد من جديد سنة 1939م - بعد ثالث سنوات قضاها يف 
العمل التعليمي)16( - إىل القرويني)17( ملتابعة دراسته الثانوية واجلامعية إىل أن حتصل 

عىل العاملية يف صيف سنة 1945م.
بدأ نشاطه بالتدريس يف املدارس القرآنية، منها: مدرسة األستاذ سيدي إبراهيم 
الكتاين بالطلعة الكربى بفاس وهو طالب بالقرويني. وباملدرسة احلسنية بفاس منذ 
نشأهتا سنة 1943م، وعند خترجه من القرويني، عينه جاللة امللك حممد اخلامس طيب 
اهلل ثراه مديرا ملدرسة النهضة اإلسالمية التي أسسها رمحه اهلل من ماله اخلاص بمدينة 
مكناس، وظل يعمل فيها إىل سنة 1951م، حيث أبعد عن إقليم مكناس بقرار املقيم 
)1951-1952م(  سنة  عمل  إذ  بالبيضاء،  واستقر  1951/04/14م  يف  الفرنيس  العام 
مكلفا  املحمدية  املدرسة  يف  )1952-1953م(  وسنة  احللو،  الكريم  عبد  بمدرسة 
بالتعليم الثانوي الذي ُأحدث حلاميل الشهادة االبتدائية الذين ال يقبلون يف التعليم 
الثانوي الرسمي، كام عمل يف املدرسة احلسنية مرشفا عىل إدارهتا)18( إىل أن رجع امللك 
جديد،  من  بمكناس  اإلسالمية  النهضة  مدرسة  إىل  فعاد  عرشه،  إىل  اخلامس  حممد 
وظل هبا إىل سنة 1957م، بعد ذلك عينه امللك حممد اخلامس رمحه اهلل مديرا جلريدة 

العهد اجلديد التي حلت حمل جريدة السعادة التي خدمت االستعامر عدة سنوات. 
لوزارة  التابعة  وموريطانيا  الصحراء  شؤون  إلدارة  مديرا  عني  1959م  سنة  ويف 

الداخلية، ثم لوزارة الصحراء عندما أسست سنة 1961م.
1965م عضوا عن دائرة قرص السوق الراشيدية،   انتخب يف الربملان األول سنة 
وعندما توقف هذا الربملان سنة 1965م عينه جاللة امللك احلسن الثاين رمحه اهلل مديرا 
لدار احلديث احلسنية، وكان أثناء هذه الفرتة يلقي دروسا يف بعض العلوم الرشعية 

الفايس  عالل  الزعيم  مشورة  بعد  )بركنت(  مطهر  بني  عني  يف  حرة  عربية  قرآنية  مدرسة  أسس  1936م  سنة  )16(  يف 
وبمساعدة بعض الوطنيني، ثم بعد عام أبعد عن منطقة إقليم وجدة بقرار من املقيم العام الفرنيس.

)17(  يف هذه الفرتة تعرض لالعتقال من طرف الفرنسيني، حيث اقتيد من بوملان إىل قرص السوق )الراشيدية(، التي 
سجن هبا سنة كاملة.

اهلادي  عبد  السيد  ونائبه  هو  طنجة  يف  ملتجئا  كان  الذي  العلمي،  العريب  بن  حممد  املرحوم  صاحبها  عن  )18(  نيابة 
الرشايبي.
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كام كان يشغل منصب نائب رئيس رابطة علامء املغرب،  يف دار القرآن بالرباط)19(، 
وعضوا ممثال للمملكة املغربية يف املجلس األعىل للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
وزير  لديوان  مديرا  عني  احلديث  دار  إدارة  من  إعفائه  وبعد  سنوات.  ست  مدة 

األوقاف.
كان رئيسا لرابطة علامء املغرب والسنغال التي أنشئت  سنة  1985م، ورئيسا للمجلس 
وخنيفرة  ويفرن وزان وزرهون  مكناس  أقاليم  آنذاك  ضم  الذي  بمكناس  العلمي 

وسيدي قاسم من سنة 1981م إىل سنة 2000م، وعضوا باملجلس العلمي األعىل.
إىل جانب هذه املهام كان صاحب برنامج إذاعي خاص باإلفتاء، وآخر يف تفسري 

القرآن الكريم.
عني مديرا لدار احلديث احلسنية منذ فاتح نونرب 1966م)20(، إىل غاية سنة 1976م، 
وكان يلقي خالل ذلك دروسا يف التفسري واحلديث، ويقوم بمهام اإلرشاف والتأطري 

واملشاركة يف مناقشة البحوث.

من اأعم�له العلمية:
✺ تفسري القرآن الكريم، مل يكمله)21( )خمطوط(.

✺ التمهيد البن عبد الرب، )شارك يف حتقيق اجلزء األول منه(.
وثقافية  علمية  ملتقيات  يف  مشاركات  وله  جمالت،  عدة  يف  منشورة  مقاالت  له 

داخل املغرب وخارجه.
تويف رمحه اهلل ودفن بالرباط.

النبوية  السرية  1970م  عام  عليه  هو  دَرس  وقد  الذاتية،  سريته  يف  بالفريج  العابدين  الدكتور  زين  بذلك  )19(  رصح 
واإلعالم للقايض عياض.

)20(  وصدر ظهري ملكي بعد ذلك بتسميته حيمل رقم 19/1/143 تاريخ 8 شعبان 1338هـ املوافق 20 أكتوبر 1969م انظر 
النرشة الدورية لدار احلديث احلسنية، ع/1 )مارس 1976م(، ص: 25.

)21( من إفادات بلديه عبد الرمحن بن الطالب احلبيب شطو، وقد أخربنا أنه طلب من املرتجم مده بالتفسري لينرشه.
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فاروق النبهان)22( 
)1358 -...ه / 1940 - ...م(

)3( حممد فاروق بن حممد النبهان احللبي

املدير الثالث لدار احلديث احلسنية، وأستاذ التعليم العايل هبا ختصص: الترشيع 
اإلسالمي.

التمييز،  سن  دون  وهو  والدته  توفيت  نشأ،  وهبا  السورية  حلب  مدينة  يف  ولد 
فنشأ يف حجر جده السيد اإلمام املجدد حممد النبهان يف بيته وبني أفراد أرسته، وكان 
قريبا منه ومل يفارقه حتى الثامنة عرشة حني التحق بجامعة دمشق، فكان يذهب إىل 

اجلامعة ويرجع إىل جده ىف حلب.  
املدرسة  انتسب إىل  املرحلة األوىل االبتدائية يف مدارس مدينة حلب، ثم  أكمل 

الشعبانية هبا وخترج فيها عام 1958م.
ومن شيوخه يف الشعبانية: الشيخ أبو اخلري زين العابدين، والشيخ عبد اهلل رساج 
الرمحن  عبد  والشيخ  سكر،  الوهاب  عبد  والشيخ  رجب،  بكري  والشيخ  الدين، 
زين العابدين، والشيخ عبد اهلل خري اهلل، والشيخ عبد اهلل محاد، وشيخ القراء الشيخ 

نجيب خياطة، والشيخ أسعد عبجى.

الدكتور  أخربنا  فقد  العنكبوتية، ولإلفادة  الشبكة  الرسمي عىل  بموقعه  املنشورة  الذاتية  الرتمجة: سريته  )22(  مصادر 
حممد بن عزوز أنه أفرده برتمجة حافلة يف مصنف سامه: صفحات مضيئة من حياة العالمة حممد فاروق النبهان. 

)قيد الطبع(.
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 ثم انتسب إىل كلية الرشيعة يف جامعة دمشق عام 1958م، وخترج منها عام 1962م، 
ومن أبرز أساتذته مصطفى الزرقا ومصطفى السباعي ومعروف الدواليبى ويوسف 

العش وحممد املبارك والشيخ املنترص الكتانى.
ومن الشهادات العلمية التي حتصل عليها املرتجم: شهادة املاجستري من جامعة 
القاهرة كلية اآلداب وذلك عام 1965م وعنوان الرسالة هو: »القروض االستثامرية 
كلية  أيضا  القاهرة  الدكتوراه من جامعة  العاملية  والشهادة  منها«،  اإلسالم  وموقف 
الترشيع  يف  اجلامعي  »االجتاه  هو:  الرسالة  وعنوان  1968م،  عام  وذلك  العلوم  دار 

االقتصادي اإلسالمي«.
وقد عمل املرتجم أستاذا يف كل من جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض من 
عام 1966م إىل عام 1968م، وكلية الرتبية بجامعة امللك سعود من عام 1969م إىل عام 

1970م، وكلية احلقوق بجامعة الكويت من عام 1970م إىل عام 1977م.

وعني عضوا يف أكاديمية اململكة املغربية منذ عام 1984م وما زال هبذه الصفة إىل 
اآلن، وهو عضو أيضا يف املجمع امللكي األردين للفكر اإلسالمي بعامن – األردن، 
وكان عضوا سابقا يف جملس جامعة القرويني بمدينة فاس، وعضوا سابقا يف اللجنة 

الوطنية العليا للثقافة املغربية.
2000م، ودرس  1977م إىل عام  مديرًا هلا من عام  دار احلديث احلسنية فكان  أما 
هبا مادة »املدخل للترشيع اإلسالمي«، كام أرشف وناقش عددا كثريا من الرسائل 

واألطروحات يف خمتلف العلوم اإلسالمية.
إنتاجه وتنوع عطائه، وبخاصة يف  تواليفه وغزارة  بكثرة  النبهان  الدكتور  ُعرف 
الفكر  بدراسات  اهتامم خاص  وله  والفكر واحلضارة،  الترشيع واالقتصاد  ميادين 

اخللدوين.
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من اأعم�له العلمية:
✺ أبحاث إسالمية)23(.

✺ أبحاث يف االقتصاد اإلسالمي)24(. 
✺ أبحاث يف الفكر واحلضارة)25(. 

✺ االجتاه اجلامعي يف الترشيع االقتصادي اإلسالمي)26(. 
✺ االجتهاد الفقهي والقضايا املعارصة)27(.

✺ االسترشاق فكره وآراؤه ومدارسه)28(.
✺ أفكار وتأمالت. )معد للنرش(.

✺ أقوال السيد النبهان. )معد للنرش(.
✺ تأمالت يف الفكر اإلسالمي)29(.

✺ التصور اإلسالمي للحوار احلضارى)30(.
✺ الثقافة اإلسالمية والنظام العاملي اجلديد)31(.

✺ دموع الفجر رواية اجتامعية)32(.

✺ رسائل النصيحة وأفكار للتأمل. )معد للنرش(

)23( مؤسسة الرسالة بريوت.

)24( مؤسسة الرسالة بريوت.

)25( مطبوع.

)26( مطبوع.

)27( مكتبة دار الرتاث حلب.

)28( مطبوع.

)29( دار الرفاعي و دار القلم العريب.

)30( مطبوع.

)31( دار الرفاعي و دار القلم العريب.

)32( مطبوع.
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✺ الشيخ حممد النبهان شخصيته، فكره، آثاره)33(.

✺ علمتني احلياة، مواقف وتأمالت)34(.

✺ فقه احلياة، )معد للنرش(.

✺ الفكر اإلسالمي والتجديد)35(.

✺ الفكر االقتصادي عند ابن خلدون)36(.

✺ الفكر اخللدوين)37(.

✺ القروض االستثامرية وموقف اإلسالم منها)38(.

✺ قضايا معارصة، تأمالت وآراء،)39(.

✺ القيم اإلسالمية والقيم اإلنسانية)40(.

✺ كلامت مضيئة، )معد للنرش(.

✺ مباحث يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي)41(.

✺ مبادئ الثقافة اإلسالمية)42(.

✺ حمارضات يف الفكر السيايس واالقتصادي املعارص)43(.

)33( مكتبة دار الرتاث حلب.

)34( مكتبة دار الرتاث حلب.

)35( مطبوع.

)36( مكتبة دار الرتاث حلب.

)37( مؤسسة الرسالة بريوت.

)38( دار البحوث العلمية.

)39( منشورات عكاظ الرباط.

)40( مطبوع.

)41( وكالة املطبوعات الكويت ودار القلم بريوت.

)42( دار البحوث العلمية.

)43( منشورات عكاظ الرباط.
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✺ حمارضات يف الفكر والتاريخ واحلضارة)44(.

✺ املدخل إىل علوم القرآن)45(.
✺ املدخل للترشيع اإلسالمي)46(.

✺ مفهوم الربا يف ظل التطورات االقتصادية املعارصة)47(.

✺ مفهوم النفس عند ابن مسكويه)48(.

✺ مقدمة يف الدراسات القرآنية)49(.

✺ نظام احلكم يف اإلسالم)50(.
✺ وعلمتنى احلياة اجلزء الثانى. )معد للنرش(.

وباإلضافة إىل ما تقدم، له جمموعة: كلمة اليوم؛ وهي أبحاث منشورة ىف شبكة 
التواصل االجتامعي الفيسبوك)51(. 

وله مشاركات يف الكثري من املؤمترات وامللتقيات العلمية والندوات اإلسالمية، 
منها: مشاركته يف الدروس احلسنية الرمضانية التي تعقد برئاسة جاللة ملك املغرب 
يف القرص امللكي خالل شهر رمضان املبارك، وقد واظب عىل حضورها مدة ثالثني 
يف  شارك  كام  دروس،  بسبعة  فيها  وشارك  منها،  درس  أي  عن  يتغيب  ومل  سنة، 

املناقشات التي كانت تعقد للتعليق عليها. 
أحيل عىل التقاعد منذ سنوات، وهو اآلن يعيش يف منزله بمدينة الرباط.

)44( مطبوع.

)45( مطبوع.

)46( وكالة املطبوعات الكويت ودار القلم بريوت.

)47( مطبوع.

)48( دار الرفاعي و دار القلم العريب.

)49( منشورا وزارة االوقاف و الشؤون اإلسالمية ط/1415-1995م.

)50( مطبوعات جامعة الكويت ط/1974م.

)51(  منها: الرحلة املغربية، وربع قرن يف املغرب، وأصدقائي املغاربة، وذكريات وأيام »سرية ذاتية«، وال تقتل ولدي »رواية 
اجتامعية«، والقوانني االجتامعية عند ابن خلدون، ودراسات فقهية معارصة، واملنهج الرتبوي عند اإلمام الغزايل، 

ودور الرتبية اإلسالمية يف تكوين الشخصية، وأحكام األرسة والقانون العريب املوحد لألحوال الشخصية.
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أحمد الخمليشي)52(
)1353-...هـ/1935-...م(

)4( أمحد بن حممد اخلملييش.

الفقه  العايل ختصص  التعليم  دار احلديث احلسنية، وأستاذ  املدير احلايل ملؤسسة 
اإلسالمي والقانون اخلاص.

ولد بإقليم احلسيمة شامل املغرب وترعرع يف أحضان أرسة حمافظة، حفظ القرآن 
الكريم عىل يد والده الذي كان متدينا صوفيا عىل الطريقة النارصية، فربى أوالده 
الديني  املعهد  والده  فأدخله  املعرفة  حياض  من  النهل  إىل  نفسه  تاقت  دينية.  تربية 
باملعهد  الثانوية  دراسته  أكمل  ثم  الرشعية،  دراسته  ملتابعة  1949م  سنة  باحلسيمة 
1957م، التحق  الثانوية العامة )الباكلوريا( عام  الديني بتطوان. وبعد حصوله عىل 
1960م،  القانون اخلاص عام  ليتحصل منها عىل اإلجازة يف  بالرباط  بكلية احلقوق 
ثم عىل دبلوم الدراسات العليا يف القانون اخلاص أيضا عام 1962م، ليتوج مسريته 
موضوع  وكان  1974م،  عام  نفسه  التخصص  يف  الدولة  دكتوراه  بنيل  الدراسية 

أطروحته: »املسؤولية املدنية لألبوين عىل أبنائهام القارصين«.
ورئيس  االستئناف  بمحكمة  قاض  منصب  فشغل  القضاء،  سلك  يف  انخرط 
استقال من  أن  يلبث  مل  أنه  إال  1970م،  إىل   1960 من  بالناظور  اإلقليمية  للمحكمة 

)52(  مصادر الرتمجة: إفادة بسريته الذاتية املنشورة عىل املوقع الرسمي للمؤسسة، ومن برنامج تلفزي بعنوان )وجوه 
إسالمية( عىل قناة العربية رمضان 2009، وبرنامج )أعالم األمة(.
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التدريس والبحث العلمي، فاشتغل أستاذا يف  العمل القضائي مفضال عليه فضاء 
بمختلف  القانون  دّرس  حيث  2000م  عام  إىل  عام1971  من  بالرباط  احلقوق  كلية 
مواده: القانون اجلنائي بفروعه، والقانون املدين، وقانون األحوال الشخصية الذي 
استأثر باهتاممه إىل جانب الفقه اإلسالمي، فعمق فيهام أبحاثه ودراساته، مستثمرا 
بذلك ثقافته القانونية والرشعية وخرباته امليدانية، باعتباره قاضيا سابقا مطلعا عىل 
إلجياد  وساعيا  فيه،  اخللل  ملواطن  ومقدرا  الواقع،  ومتطلبات  املجتمع  حاجات 

احللول املناسبة. 
حممد  الفاضل  األستاذ  »فهناك  االبتدائية  املرحلة  يف  هبم  تأثر  الذين  شيوخه  أما 
طحطح، الذي مل يكن حيمل شهادة علمية وإنام حصل عىل تكوين عام وفق ما كانت 
عىل  وتسري  وشامله،  املغرب  جنوب  يف  منترشة  كانت  التي  التطوعية  املراكز  تقدمه 

املنهج املتبع يف جامع القرويني.
وكان رمحه اهلل ذكيا وعصاميا وهو ما أّهله لتدريس مادة الرياضيات التي حببها 
إليه وهو ال يزال  يف االبتدائي، ومتكن  من تلقينه مع زمالئه مستويات مل تكن تقدم 

حتى يف املعهد الديني الثانوي بتطوان.
وما استطاع الفقيه طحطح تلقينه هلم يؤكد أن العصامية قادرة عىل التفوق عىل 

الشهادات العلمية واأللقاب اجلامعية.
أما يف املعهد الديني الثانوي بتطوان فكان يف مقدمة أساتذته الذين كانت لدروسهم 
جاذبية خاصة املرحوم عبد السالم أمحد الطود الذي بدأ دراسته بالقرويني ثم أرسل 
يف بعثة تتكون من حوايل مخسني طالبا إىل مرص عام 1938 م حيث التحق بكلية أصول 
الدين ختصص التاريخ وحصل منها عىل شهادة العاملية )الدكتوراه( عام 1947م«إهـ.
يشغل املرتجم منصب مدير مؤسسة دار احلديث احلسنية من سنة 2000م إىل اآلن، 
ومدير جملتها الواضحة، وإىل جانب األعباء اإلدارية، توىل مهام التدريس والتأطري 
واإلرشاف العلمي، واملشاركة يف مناقشة األطروحات والرسائل اجلامعية داخل دار 

احلديث احلسنية وخارجها.
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وبالرغم مما تتطلبه املسؤولية اإلدارية من االنكباب عىل امللفات، والسفر لتمثيل 
املؤسسة يف املناسبات واملحافل وامللتقيات، فإن مرتمجنا ال يزال  مستمرا يف عطائه 

وإنتاجه، مسهام بفعالية يف النقاش الدائر حول قضايا جمتمعه ومهومه.

من اأعم�له العلمية:
✺ االجتهاد تصورا وممارسة، اجلزء السابع. »سلسلة وجهة نظر«)53(.

✺ أفكار للمناقشة، اجلزء التاسع. »سلسلة وجهة نظر«
✺ أفكار للمناقشة، اجلزء العارش. »سلسلة وجهة نظر«

✺  ترشيعات قضاء التحقيق يف الدول العربية.

✺  التعليق عىل مدونة األحوال الشخصية )يف جزأين(.
اجلزء  العالج،  وحماولة  والفكرية  التارخيية  أسبابه  الفقهية  الدراسات  ✺   مجود 

السادس »سلسلة وجهة نظر«.
✺  دراسة متهيدية ملرشوع القانون العريب املوحد يف جمال رعاية األحداث.

✺  الربا بني النصوص وتفسريها وبني ما آل إليه التنظري واملامرسة، اجلزء الثامن. 
»سلسلة وجهة نظر«.

✺ رشح القانون اجلنائي اخلاص )يف جزأين(.

✺ رشح القانون اجلنائي العام.

✺ رشح قانون املسطرة اجلنائية )يف جزأين(.

✺ ملاذا ال نربط بني التنظري واملامرسة؟، اجلزء اخلامس »سلسلة وجهة نظر«.

✺ املسؤولية املدنية لألبوين عىل أبنائهام القارصين.
✺ من مدونة األحوال الشخصية إىل مدونة األرسة.

✺ وجهة نظر، اجلزء األول.

)53( سلسلة )وجهة نظر(، وهي جمموعة أبحاث ودراسات للمرتجم، صدر منها حتى اآلن عرشة أجزاء.
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✺ وجهة نظر، اجلزء الثاين.

✺ وجهة نظر، اجلزء الثالث.

✺ وجهة نظر، اجلزء الرابع.

ترمجت بعض أعامله إىل اللغة اإلنجليزية)54(.
دار احلديث احلسنية منذ  العلمية والتكوينية بمؤسسة  أطلق طائفة من املشاريع 
أن أسندت إليه إدارهتا، وأسهم بجملة أبحاث ودراسات يف عدة مؤمترات وندوات 
وطنية ودولية داخل الوطن وخارجه، بعضها منشور ضمن جمموعة أعامل الندوات، 
وله مقاالت منشورة أيضا بعدد من الدوريات واملجالت املحكمة املغربية والدولية، 
كام أن له إسهامات مهمة يف املجال اإلعالمي السمعي منه والبرصي، وهو حائز عىل 

جوائز ودروع من مؤسسات داخل املغرب وخارجه.

)54( منها:
        - كتاب مجود الدراسات الفقهية أسبابه التارخيية والفكرية وحماولة العالج، اجلزء السادس )سلسلة وجهة نظر(

        - بحث بعنوان: النظام القانوين العريب وسائل حتديثه، قدم يف ندوة: مشكل القوانني يف الدول العربية، التي نظمتها 
مكتبة الكونجريس األمريكي بواشنطن يف 4-2002/09/13م.

          - بحث بعنوان: عالقة الدولة بالدين ومؤسسة إمارة املومنني باملغرب، قدم يف ندوة: الدين والدولة يف الوطن 
بالتعاون مع املعهد الســويدي باالسكندريــــة، تـــونس  العربية  التي نظمها مركز دراسات الوحدة  العريب، 

15-2012/10/17م.
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عالل الفاسي)55(

)1328- 1394هـ/1910- 1974م(

)5( عالل بن عبد الواحد بن عبد السالم بن عالل الفايس

العالمة الفقيه والزعيم السيايس.
ولد يف مدينة فاس، ونشأ يف بيت علم ودين، فأبوه السيد عبد الواحد كان يشتغل 

بالتدريس يف جامعة القرويني، وعمل بالقضاء لعدة سنوات.
ُأدخل عالل الفايس الُكّتاب وهو دون السادسة من عمره، فحفظ القرآن الكريم 
وتعلم مبادئ القراءة والكتابة عىل يد الفقيه حممد اخلميس والفقيه حممد العلمي، ثم 
التحق بعد ذلك باملدرسة العربية احلرة األوىل يف فاس ليتعلم مبادئ الدين وقواعد 

اللغة العربية.
العلامء  كبار  يد  عىل  فتتلمذ  القرويني،  بجامع  التحق  /1920م  1338ه  عام  ويف 
الذين كانوا يدرسون باجلامع القروي آنذاك أمثال الفقيه حممد بن العريب العلوي، 

والشعر  ص:157،  باملغرب،  وهنضته  والتأليف   ،654-651/2 بتطوان  والثقافية  العلمية  احلركة  الرتمجة:  )55(  مصادر 
الوطني املغريب يف عهد احلامية، ص:255، وإحتاف املطالع، 3287/9. و3452، ومعجم املؤلفني املعارصين، 438/1، 
وموقع مؤسسة عالل الفايس، واملاهدون اخلالدون، ص: 21-50، واألعالم للزركيل، 246/4-247، واملستدرك 
عىل معجم املؤلفني، ص:467، وعاّلل الفايس عاملًا ومفكرًا، ومعجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع 
عرش والعرشين )نسخة رقمية، يف موقعه الرسمي www.almoajam.org، وعم يتحدثون؟ نظرات يف فكر أعالم 
من املغرب املعارص، ص:9-74، وبيوغرافيا الوزراء املغاربة، 1955-2000، ص:57، ومن أعالم الدعوة واحلركة 

اإلسالمية، ص: 932-923.
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والرشيف املفتي احلسني العراقي، والقايض أمحد بن املامون البلغيتي، والقايض عبد 
اهلل الفضييل، والفقيه احلافظ الشيخ أيب شعيب الدكايل، وغريهم، قرأ عليهم أمهات 

كتب العلوم الرشعية والتاريخ واألدب...
وبرزت شخصيته يف هذه الفرتة وهو ال يزال طالبا، فشارك يف الدفاع عن قضية 
تزويد مدينة فاس باملاء، وكانت سلطات االحتالل الفرنيس حتاول حرمان السكان 
منها، وساعد عبد الكريم اخلطايب يف جهاده ضد االحتالل الفرنيس، ودفعته مهته إىل 
تأليف مجعية أطلق عليها اسم »مجعية القرويني ملقاومة املحتلني« مجع إليها زمالءه 
من  العاملية  نال شهادة  حتى  الدائب  نشاطه  الفايس عىل  عالل  وظل  الطالب،  من 

جامعة القرويني عام1351هـ موافق 1932م وملا يتجاوز عمره الثانية والعرشين.
انخرط يف العمل الوطني املغريب ومقاومة املحتل الفرنيس، وبدأت مسريته املباركة 
يف هذا اجلهاد الطويل، فناضل ضد ترصفات اإلدارة، وتزعم املطالبة باإلصالحات 
يف  والتعليم  عموما،  التعليم  وإصالح  فاس،  ملدينة  البلدي  املجلس  أمام  البلدية 
القرويني خصوصا، وناهض الشعوذة والطرقية واالعتقادات املنحرفة انطالقا من 

الفكر السلفي الذي كان أحد زعامئه.
اعتقل ألول مرة يف صيف سنة 1930م عندما قام املواطنون مجيعهم ضد الظهري 
الرببري الذي كان حياول أن يفصل العرب عن الرببر يف املغرب من الناحية الدينية 
والقضائية واإلدارية، وأفرج عنه بعد نحو شهر من السجن، ثم اعتقل مرة أخرى 

ونفي إىل قرية باألطلس املتوسط.
وبعد املنفى عاد إىل تسيري احلركة السياسية الوطنية التي انترشت يف املغرب بأرسه، 
وعرف آنذاك عىل الصعيد الوطني كأبرز شخصيات احلركة الوطنية، كام بدأ يلقي 
دروسا ليلية يف جامع القرويني، وكان جيتمع حوله مجع من املواطنني، وكان يتحدث 

يف دروسه عن تاريخ اإلسالم موضوعا للرتبية الوطنية والسياسية.
جملس  طريق  عن  إلقائها  من  منعه  وحاولت  بدروسه،  االحتالل  إدارة  ضاقت 
القرويني، ولكنها مل تنجح، فحاولت اعتقاله سنة 1933م وهو عائد من طنجة، ولكنه 
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املناضلني  من  بكثري  اتصل  حيث  وسويرسا  وفرنسا  إسبانيا  إىل  فسافر  بذلك  علم 
العرب واملسلمني، ويف مقدمتهم األمري شكيب أرسالن.

1934م، وعرَضت عليه اإلدارة الفرنسية منصب  عاد إىل املغرب يف أوائل سنة 
جلامهري  الليلية  دروسه  إىل  ليعود  فرفض،  املخزنية  احلكومة  يف  العدل  وزير 
استهدف  أنه  عرفوا  أن  بعد  دروسه  عىل  إقباهلم  واشتد  القرويني،  يف  املواطنني 
فأخذ  اجلامع،  يف  التدريس  من  أخريا  ومنع  منفى،  بمثابة  غيابه  وكان  لالعتقال، 

يدّرس تالميذه يف منزله.
ويف نوفمرب 1937م اعتقل من جديد، ونفي إىل الغابون يف إفريقيا االستوائية، وظل 
منفيا تسع سنوات يف إقامة معزولة حمروما من الكتب والصحف حتى صيف عام 
1946م، ويف الغابون تقدم حلكومة فرنسا احلرة حتت رئاسة اجلنرال دوگول بطلب 

إعالن استقالل املغرب. 
عاد يف أواخر سنة 1949م واستقر بطنجة، ومن هناك كان يوجه حزب االستقالل، 
ويكتب يف صحفه وجمالته، ثم انتقل إىل مرص والرشق العريب قبل نفي جاللة امللك 
املقيم  جوان  املارشال  يديرها  كان  التي  املؤامرات  ليرشح  اهلل،  رمحه  اخلامس  حممد 

العام لفرنسا باملغرب، وخلفه اجلنرال گيوم.
عند نفي السلطان حممد اخلامس يوم 20 غشت 1953م وجه »نداء القاهرة« من 
الفرنسية  اإلدارة  ضد  املسلح  النضال  أعلن  وفيه  املرصية،  العرب  صوت  إذاعة 

باملغرب.
لرشح  الالتينية  وأمريكا  املتحدة  والواليات  وإفريقيا  آسيا  دول  يف  بجولة  قام 

وجهة نظر املغرب وعدوان االحتالل الفرنيس عليه.
نظم جيش التحرير، وكان يرشف عىل تزويده هو واملقاومة الداخلية بالسالح.

قبل  بالتدريس  العملية  بدأ حياته  فإنه  توالها،  التي  واملسؤوليات  الوظائف  أما 
احلصول عىل العاملية، فقد عمل أستاذا يف املدرسة النارصية التي كان من منشئيها، 

ثم درس يف القرويني بعد ذلك، وكان هذا أثناء فرتة احلامية.
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وملا عاد السلطان حممد اخلامس رمحه اهلل من منفاه، رجع هو إىل املغرب بعد إعالن 
االستقالل، وُعنيِّ عام 1960م وزيرا للدولة مكلفا بالشؤون اإلسالمية، وظل هبذه 
 )La Pensée( الصفة إىل سنة 1962م، ويف ذلك الوقت أصدر جملة »البينة« وجملـــة
وجريدة »احلسنى«. وحني أسس السلطان حممد اخلامس املجلس التأسييس لوضع 
عضوا  وكان  املجلس،  هلذا  رئيسا  الفايس  عالل  انتخب  1960م،  سنة  الدستور 
التابعة  الرشيعة  كلية  أستاذا يف  اإلسالمي، وعني  الفقه  مدونة  عاما يف جلنة  مقررا 
وانتخب  اخلامس،  حممد  جامعة  يف  واآلداب  احلقوق  وبكليتي  القرويني،  جلامعة 
قبل االستقالل عضوا مراسال يف جممع اللغة العربية بدمشق، وجممع اللغة العربية 
1960م  بالقاهرة، ورئيسا حلزب االستقالل وأمينا عاما له خالل الفرتة املمتدة من 
توجيه  يف  كبري  تأثري  له  وكان  1963م،  سنة  النواب  جملس  يف  وعضوا  1967م،  إىل 
املجلس، ويف مجيع الترشيعات التي أصدرها. كام انتخب رئيسا هليئة دائرة معارف 

املغرب العريب بالقسم املغريب.
ُعنّي عىل رأس  العليا  اإلسالمية  للدراسات  احلسنية  احلديث  دار  تأسست  ولـام 
اهليئة العلمية املكلفة بالنظر يف مناهج التدريس بالدار وتنسيق موادها)56(، فأسند إليه 
تدريس التفسري من خالل أحكام القرآن البن العريب، وعلوم القرآن، والدراسات 

القرآنية)57( وظل يدرس ويرشف عىل الرسائل العلمية ويناقش حتى توفاه اهلل.
رغم انشغاله بالنضال السيايس، استطاع العامل والزعيم السيايس عالل الفايس أن 
يؤلف عرشات الكتب، غطت مساحة واسعة من جماالت الرشيعة واألدب والفكر 
والتاريخ والسياسة وغريها، باإلضافة إىل مئات املحارضات واملقاالت واملذكرات 
واخلطب السياسية والقصائد الشعرية، منها ما أرشف عىل نرشها بنفسه، ومنها ما 
عملت املؤسسة التي حتمل اسمه »مؤسسة عالل الفايس«)58( عىل طبعها وإخراجها 

إىل حيز الوجود، ومنها ما ال تزال خمطوطة وحمفوظة بخزانته العامرة.

)56( جملة دعوة احلق، ع/1، س/8، )1964م(، ص: 83.

)57(  نرش ما وجد من هذه الدروس يف كتاب بعنوان: املدخل لعلوم القرآن والتفسري، وكتاب: أبو بكر بن العريب يف 
أحكام القرآن.

)58( انظر موقعها عىل الشبكة العنكبوتية.
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من اأعم�له العلمية:
✺ أبو بكر بن العريب يف أحكام القرآن)59(.

بن  العزيز  عبد  مع  باالشرتاك  »حتقيق  والثاين  األول  اجلزء  خلدون  ابن  ✺   تاريخ 

إدريس«)60(.
✺ تاريخ الترشيع اإلسالمي)61(.

✺ التصوف اإلسالمي يف املغرب)62(.
✺ التقريب، رشح مدونة األحوال الشخصية)63(.

بالشهور  يتعلق  وما  فاس  نازلة  عن  اخلالص  والنصح  الصحيح  ✺  اجلواب 
العربية)64(.

✺ حديث عن التبشري املسيحي وبعض الوثنيات الطائفية واهلندية)65(.

✺ حديث املغرب يف املرشق)66(.

✺ احلركات االستقاللية. يف املغرب العريب)67(.
✺ حفريات عن احلركة الدستورية يف املغرب قبل احلامية)68(.

✺ محاية اسبانيا يف مراكش من الوجهتني التارخيية والقانونية)69(.

)59( مطبعة الدار البيضاء ط/1991م.

)60(نرش املكتبة التجارية الكربى بفاس لصاحبها حممد املهدي احلبايب 1355ـه -1936م.

)61( مطبعة الرسالة الرباط، ط/1990م.

)62( مطبعة الرسالة الرباط، ط/1998م.

)63( مطبعة الرسالة الرباط، ط/2000م.

)64( مطبعة الرسالة الرباط.

)65( مطبعة الرسالة الرباط، ط1973/1م.

)66( املطبعة العاملية القاهرة، ط1956/1م.

)67( مطبعة الرسالة القاهرة، ط1948/1م.

)68( مطبعة الرسالة الرباط، ط1973/1م.

)69( مطبعة الرسالة القاهرة، ط1948/1م.
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✺ احلامية بمراكش)70(.

✺ دائام مع الشعب)71(.

✺ دفاع عن الرشيعة)72(.

✺ دفاعا عن وحدة البالد)73(.

✺ السياسة الرببرية يف مراكش)74(.
✺ عقيدة وجهاد)75(.

✺ الغرة يف أصول الفقه)76(.
✺ يف املذاهب االقتصادية)77(.

✺كي ال ننسى)78(.

✺ لفظ العبادة وهل يصح إطالقه لغري اهلل)79(.

✺ املثل األعىل يف الصدق والثبات وحسن اإلنابة)80(.
مع  باالشرتاك  )حتقيق  األول  اجلزء  االشبييل  الزبيدي  بكر  اليب  العني  ✺  خمترص 

حممد بن تاويت الطنجي( )81(.

)70( مطبعة الرسالة القاهرة، ط1948/1م.

)71( مطبعة الرسالة الرباط، ط1967/1م.

)72( مطبعة الرسالة الرباط، ط1966/1م.

)73( مطبعة الرسالة الرباط، ط1973/1م.

)74( املطبعة العاملية القاهرة، ط1952/1م.

)75( املطبعة اإلقتصادية بالرباط، ط1960/1م.

)76( مطبعة الرسالة الرباط، ط1992/1م.

)77( مطبعة الرسالة الرباط، ط1978/1م.

)78( مطبعة الرسالة الرباط، ط1973/1م.

)79( مطبعة املهدية تطوان 1352هـ.

)80( )قصة شعرية( ط1350/1ه بفاس.

)81( نرش وزارة الدولة املكلفة بالشؤون اإلسالمية، بدون تاريخ.
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✺ املدخل لعلوم القرآن والتفسري)82(.
✺ معركة اليوم والغد)83(.

✺ املغرب العريب منذ احلرب  العاملية األوىل)84(.
✺ مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها)85(.

✺ منهج االستقاللية)86(.

✺ نداء القاهرة)87(.
✺ النقد الذايت)88(.

✺ واقع العامل االسالمي)89(.

وقد ترمجت بعض كتبه إىل اللغة الفرنسية واإلنجليزية.
هذا زيادة عىل جمموعة أخرى من اخلطب واملحارضات)90( واملذكرات السياسية 
اليومية  الصحف  أمهات  يف  املنشورة  واملقاالت  والبحوث  الشعرية  والقصائد 
وجملة  املغرب«،  »صحراء  جريدة  أصدر  كام  الدورية)91(،  واملجالت  واألسبوعية 
الفرنسية،  باللغة  الكتب  من  جمموعة  قلمه  خط  كام  بالفرنسية،  الصحراوية  اآلفاق 
وأسهم بنصيبه يف ميدان الشعر الفسيح، ونبغ يف قرضه يف سن مبكرة، فنظم كثريا 

)82( مطبعة الدار البيضاء ط/1988م.

)83( مطبعة الرسالة الرباط، ط1965/1م.

)84( مطبعة هنضة مرص القاهرة، ط1955/1م.

)85(  لبنان ط/1963م.

)86( مطبعة الرسالة الرباط، ط1962/1م.

)87( املطبعة اإلقتصادية بالرباط، ط1959/1م.

)88( املطبعة العاملية القاهرة، ط1952/1م.

)89( مطبعة الرسالة الرباط، ط1966/1م.

املغربية، وحمارضة نحو  )90(  طبع بعضها يف كراسات خاصة مثل حمارضة: مهمة علامء اإلسالم، وحمارضة: اإلنسية 
وحدة إسالمية: برابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة.

)91(  مع بعضها يف مطبوعات مثل كتاب »عالل الفايس يف الذاكرة« الذي أعده األستاذ عبد الرحيم بن سالمة، ورأي 
مواطن: وهو جمموع مقاالت صدرت بالعلم، وإرشاقات عالل الفايس الفكرية.
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من القصائد الطوال واملقطعات واألراجيز يف خمتلف املوضوعات: دينية وسياسية 
واجتامعية وتارخيية وطنية ثائرة ومحاسية نارية، مما أهله ألن يلقب بحق وعن جدارة 

شاعر الشباب)92(.
مهمة  يف  وهو  بوخارست،  الرومانية  العاصمة  يف  اهلل  رمحه  الفايس  عالل  تويف 
1974م،  1394هـ /  الثاين عام  20 ربيع  إثر نوبة قلبية عشية يوم اإلثنني  دبلوماسية، 

ونقل جثامنه إىل أرض الوطن، فدفن بمقربة الشهداء يف مدينة الرباط.

أربعة أجزاء وأعيد طبعه طبعة مزيدة ومنقحة يف ثالثة  الفايس طبع يف  )92(  مجع شعره يف ديوان سمي ديوان عالل 
أجزاء.
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الجواد الصقلي)93(
 )1323-1392هـ/1906-1972م(

)6( حممد اجلواد بن عبد السالم بن عبد اهلل الصقيل احلسيني.

العالمة الكبري واملحدث الشهري، من علامء املالكية يف فاس وشيخ اجلامعة هبا يف 
وقته، وهو آخرهم.

 »فقيه عالمة فهامة، له مشاركة يف كثري من العلوم، إال أنه يتقن الفقه واألصول، 
وله براعة فيهام، ويمتاز بفهم جيد وإدراك قوي«)94(.

ولد بمدينة فاس من أرسة اشتهرت بالعلم والرشف، كان والده عبد السالم)95( 
من أهل العلم واألدب، يتعاطى الشعر ويقتني نفائس الكتب واملخطوطات، وقد 
رحل باملرتجم صغريا إىل املرشق مع أمه وإخوته قصد املجاورة باملدينة املنورة، ومل 
يقدر هلم املكث هبا إال سنة واحدة، أدوا خالهلا مناسك احلج، ثم عادوا إىل املغرب، 
هذه  ويف  عمره،  من  السابعة  يف  ولده  تاركا  1330هـ،  سنة  اهلل  رمحه  الوالد  وتويف 
السن تقريبا، دخل املرتجم إىل الكتاب وبدأ يتعلم مبادئ الكتابة والقراءة، وعكف 
عىل حفظ القرآن الكريم عىل األستاذين: عبد السالم بن حممد احلياين، وعالل بن 

الصقيل أستاذ  الرمحن  الدكتور حممد بن عبد  املرتجم  أفادنا هبا حفيد أخت  إفادة خطية بسريته  الرتمجة:  )93(  مصادر 
التعليم العايل بجامعة سيدي حممد بن عبد اهلل بفاس وخريج دار احلديث احلسنية، وإحتاف ذوي العلم والرسوخ 

برتاجم من أخذت عنه من الشيوخ ص:96- 109، وإحتاف املطالع 617/2 ومعلمة املغرب 5548/16.
)94( إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص: 90.

)95( ترمجته يف إحتاف املطالع 392/1.
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1338هـ، وبدأ مرحلة جديدة يف  بالقرويني سنة  التحق  ابن األمحر، وبعدها  العريب 
تلقي العلم عن كبار مشاخيها، منهم: عبد اهلل الفضييل العلوي، وأمحد بن اجلياليل 
إدريس  بن  والرايض  الدكايل،  وأبو شعيب  البلغيتي،  املامون  بن  األمغاري، وأمحد 
ابن  وحممد  احلاج،  بن  الكبري  عبد  بن  وحممد  املراكيش،  وإدريس  احلنش،  السناين 
عبد املجيد أقصبي، وحممد بن العريب أرشقي، وحممد بن حممد بن عبد القادر بناين، 

والطائع ابن احلاج، والفاطمي الرشادي، وعمر بن عبد القادر بناين)96(.
التدريس يف جامع القرويني، وبقي  1350هـ، التحق هبيئة  وملا أهنى دراسته سنة 
مواقفه  بسبب  الفرنيس  االحتالل  سلطات  طرف  من  عزله  تم  أن  إىل  فيه  يدرس 
الفرتات،  بعض  يف  الصقيل  اجلواد  حممد  العالمة  نشاطات  تعددت  وقد  الوطنية، 

فاشتغل بخطة التوثيق والعدالة، وباإلمامة وإلقاء الدروس يف املساجد.
وملرتمجنا رمحه اهلل مواقف مشهورة يف الصدع باحلق والثبات عليه، والدفاع عن 
جامعة القرويني والتعليم األصيل واللغة العربية والقضايا اإلسالمية والوطنية، وقد 
أبىل البالء احلسن مع إخوانه العلامء يف مقاومة االحتالل واملطالبة باستقالل املغرب 
ورجوع امللك حممد اخلامس طيب اهلل ثراه من منفاه، ورفض بيعة حممد بن عرفة، 
الفرنسيني، ونــظرا  التدريس)97( من أجل ذلك وعذب وسجن عىل يد  فعزل عن 
ملواقفه الوطنية، اختري ضمن العلامء املشاركني)98( يف مفاوضات »إيكس ليبان« بفرنسا 
سنة 1955م من أجل رجوع حممد اخلامس رمحه اهلل من املنفى واستقالل املغرب عن 
برأيه  لإلدالء  السياسية  واهليئات  الشخصيات  مجلة  من  امللك  استدعاه  كام  فرنسا، 
بالعريب  حممد  الفقيه  مع  املرتجم  وأسس  االستقالل،  بعد  حكومة  أول  تشكيل  يف 
العلوي مجعية إصالحية باسم »مجعية العلامء«، ويف جمال نرصة قضايا املسلمني أسهم 

)96(  تنظر العلوم والكتب التي أخذها عن هؤالء العلامء يف: إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص: 97-96.

)97(  أشار إىل هذا العزل األستاذ احلاج أمحد بن شقرون يف أرجوزته: زهرة اآلس عن جامع القرويني بفاس، ص:86، 
وذكر أن املعزولني من كبار العلامء، وعدهم: ستة عرش عاملا يف مقدمتهم املرحوم حممد اجلواد الصقيل.

)98(  شارك يف هذه املفاوضات عامل آخر من القرويني، هو الشيخ عبد الواحد العراقي رمحه اهلل، انظر  إحتاف ذوي العلم 
والرسوخ،  ص: 107.
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يف تأسيس اجلمعية املغربية ملساندة كفاح الشعب الفلسطيني والتربع هلا)99(، واشتهر 
رمحه اهلل بكتابة العرائض املطالبة باإلصالح والتمسك بأحكام الرشيعة، وتوجيهها 

إىل السلطات العليا بالبالد)100(.
عني رئيسا للمجلس العلمي بفاس سنة 1376هـ، وعميدا لكلية الرشيعة التابعة 

جلامعة القرويني، وأستاذا حمارضا هبا يف مادة اخلالف العايل.
بالنظر يف  املكلفة  العلمية  اهليئة  كان ضمن  تأسيس دار احلديث احلسنية  وعقب 
الفقه، فكان يدرس  إليه تدريس  التدريس هبا، وتنسيق موادها)101(، وأسند  مناهج 

اخلالف العايل ببداية املجتهد)102( وبقي يامرس هذه الوظائف إىل وفاته رمحه اهلل.
نظرا،  وأصحهم  نقال،  الناس  أوثق  »من  حقه:  يف  كنون  اهلل  عبد  الشيخ  قال 
وأمتنهم دينا، وأشدهم ورعا«)103( وقال العالمة عبد اهلل الداودي: »إنه ال يقعقع له 
بالشنان يف تذوق مدارك الفقه«)104(، وقال عنه العميد احلاج أمحد بن شقرون: »كان 
مثال  الرشيعة ودار احلديث احلسنية  القرويني ويف كلية  أهباء  يلقي دروسه يف  وهو 
العامل الناضج، واملحقق البارع، والباحث املطلع يف الفهم والتفهيم، واملتتبع لكليات 
املعارف وجزئياهتا يف صرب وأناة، ومالزمة للقلم والكتاب للتأليف باقة عطرة من 

لباب اللباب، بحيث كان موسوعة فقهية دانية القطوف رمحه اهلل«)105(.

)99(      أهاب حممد اجلواد بعلامء جامعة القرويني –وكان عميدا هلا- وبجميع أساتذة املؤسسات التابعة هلا بالتربع بربع 
مرتب شهر واحد استجابة لطلب امللك احلسن الثاين رمحه اهلل لصالح ضحايا العدوان الصهيوين سنة 1967م، 
ورفعت يف ذلك رسالة إىل القرص امللكي مؤرخة بـ 27-06-1967م وقعها كل من اجلواد الصقيل وحممد الطاهري 

وإدريس اإلدرييس. انظر عقد اجلواهر احلسان ملحمد الطاهري الصقيل، ص: 35-34.
واالستعامري  اللغوي  والغزو  التعليم  سياسة  حول  املغرب  مثقفي  من  تارخيي  »بيان  املسامة:  العريضة  )100(  ومنها 
ربيع   16 بـ  مؤرخة  وهي  املغاربة،  واملثقفني  العلامء  من  مخسامئة  عليها  وقع  يده،  بخط  وحاها  العريب«  للمغرب 

األول 1390هـ املوافق 23 ماي 1970م. انظر كتاب )الصقليون ماضيا وحارضا( لعبد احلميد الصقيل، ص: 177.
)101( جملة دعوة احلق ع/1، س/8، )1964م(، ص: 83. وكان أول اجتامعها يوم الثالثاء 13 أكتوبر عام 1964م.

)102( إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص:98.

)103(  ينظر تقريظ العالمة عبد اهلل كنون لكتاب احلج والعمرة تأليف حممد جواد الصقيل.

)104( ينظر إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص: 77 حاشية 3.

)105( املجالس العلمية: رسالة ومسؤولية، للحاج أمحد بن شقرون – مقال بمجلة دعوة احلق، ع/216.
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من اأعم�له العلمية:
✺ رشح لكتاب بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد)106(، )خمطوط(

واحلجاب.  والصوت  واالختالط  اخللوة  يف  اخلطاب  وفصل  الفصل  ✺  القول 
)خمطوط(.

✺   مناسك احلج والعمرة)107(.
احلسنية  الدروس  جمالس  يف  شارك  متفرقة)108(،كام  فتاوى  جمموعة  ✺   له 

الرمضانية. 
عجيسة  باب  داخل  الصقليني  بروضة  اجلمعة  صالة  بعد  ودفن  بفاس  تويف 
)الكيسة( بعد مراسيم أداء الصالة عىل جثامنه بمسجد القرويني، وشارك عدد من 
الفايس  وعالل  كنون  اهلل  عبد  منهم:  ورثائه)109(  تأبينه  يف  ء  األجالاَّ العلامء  الشيوخ 
والرحايل الفاروق والتهامي الوزاين وحممد بن محاد الصقيل واحلاج أمحد بن شقرون 
وعيل الصقيل واملهدي بن إدريس العمراوي وعبد الكريم التوايت وحممد بن حممد بن 

هاشم العلوي وحممد بن معجوز املزغراين وحممد بن الفاطمي بن احلاج.

)106(  وقد أخربنا العالمة حممد بن محاد الصقيل أنه حيتفظ بنسخة من بداية املجتهد عليها تعليقات وحواش بخط يد 
العالمة حممد اجلواد الصقيل.

)107( مطبوع، وأعيد طبعه بتحقيق الدكتور حممد بن عبد الرمحن الصقيل.

)108(  نرش بعضها يف صحيفة )امليثاق( لسان رابطة علامء املغرب آنذاك. وينظر نموذج من فتاواه يف كتاب )عقد اجلواهر 
احلسان( ملحمد الطاهري الصقيل، ص: 108.

املهدي  وقصيدة  ص:102-100،  الفايس  عالل  قصيدة  والرسوخ:  العلم  ذوي  إحتاف  يف  منها  نامذج  )109(  انظر 
العمراوي، ص:102-105، ويف جملة دعوة احلق ع 7/ س 15/ ذواحلجة 1392هـ - يناير 1973م: قصيدة حممد 
بن عيل العلوي، ص: 134-135، وقصيدة حممد بن حممد العلمي، ص: 136-138، ويف من أعالم املغريب العريب: 
قصيدة أيب بكر املريني، ص:251. وقصيدة  عيل الصقيل أوردها الدكتور حممد بن عبد الرمحن الصقيل يف الرتمجة 

املخطوطة التي بأيدينا.
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محمد بن قدور العبادي)110(
)1308- 1385هـ /1891- 1965م()111(

األندليس  اللخمي  العبادي)112(  قدور  املدعو  القادر  عبد  بن  حممد  بن  )7(  حممد 

الفايس، أبو عبد اهلل

النظار  املستحرض األصويل  املشارك  الكبري، املحصل  الشهري، والعالمة  »الشيخ 
مشاركة  »له  واملعارف«)114(،  العلوم  من  كثري  يف  مشارك  عالمة  »فقيه  املطلع«)113(، 

جيدة يف النحو وعلوم البالغة والفقه والتوقيت والتعديل«)115(.

عدة  عن  العلم  أخذ  ثم  القرآن،  حيفظ  الفقهاء  بعض  عند  وجلس  بفاس،  ولد 
أشياخ، منهم: والده حممد بن عبد القادر املدعو قدور العبادي )ت1337هـ(، وأمحد 

ترمجته  يف  اخترصهتا  وقد  بنفسه،  ترمجته  يل  كتب  اهلل  رمحه  »كان  سودة:  بن  السالم  عبد  يقول  الرتمجة:  )110(  مصادر 
بكتابنا سل النصال«، سل النصال، موسوعة أعالم املغرب، 3391/9-3392، وإسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 
230-235، وإحتاف املطالع، موسوعة أعالم املغرب، 3391/9، وإيقاظ الرسيرة، ص: 155، ومعجم املطبوعات 

املغربية، ص: 227.  ومعلمة املغرب 17/5870.
)111(   يف معجم املطبوعات املغربية، ص: 227 أنه ولد عام 1301ه، ويف إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:230 أنه ولد 
سنة 1306ه. والصواب ما أثبتناه، استنادا عىل ما يف باقي املصادر خاصة سل النصال واإلحتاف لتلميذه ابن سودة 

الذي أفاد من ترمجة شيخه لنفسه.
)112( العبادي نسبة إىل بني عباد، فخذ من قبيلة خلم العربية املشهورة، إحدى قبائل اليمن.

)113( سل النصال، موسوعة أعالم املغرب، 3391/9.

)114( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 233.

)115( معجم املطبوعات املغربية، ص: 227.
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األزهري)116(،  برشح  اآلجرومية  عنه  أخذ  الذي  )1363هـ(   ْسِكريْج  العيايش  بن 
وأخذ عن أمحد بن املامون البلغيثي توحيد املرشد بالطيب ابن كريان وأحكام القرآن 

أليب بكر بن العريب املعافري وغري ذلك بجامع القرويني)117(.
برشح  اآلجرومية  الوزاين  أمحد  بن  إدريس  عن  بفاس  العنانية  باملدرسة  وأخذ 
األزهري وحاشية أمحد ابن احلاج السلمي وتوحيد املرشد املعني برشح ميارة الفايس 

واستعارة الطيب ابن كريان برشح البوري)118(.
وأخذ عن إدريس بن عمر الشامي )ت1332هـ ( اآلجرومية برشح األزهري)119(، 
وعن إدريس املراكيش التلخيص بمخترص السعد)120(، وعن احلسن مزور صحيح 
بناين )ت1329هـ(  العريب  بالقسطالين)121(، وعن عبدالسالم بن حممد بن  البخاري 
األلفية باألشموين والكافية البن مالك)122(، وعن عبد اهلل بن إدريس بن أمحد العلوي 
احلسني الشهري بالفضييل )1363هـ( األلفية برشح املكودي وأوضح املسالك البن 

هشام)123(.
وعن حَممد بن أمحد بن املكي السويس بن أمحد )1369هـ( المية األفعال ببحـرق 

الصغري )124(.
بالبكراوي  الشهري  البدراوي  إدريس  بن  حممد  عن  القرويني  بجامع  أخذ  كام 
املدونة  كتاب  العراقي  رشيد  بن  حممد  وعن  األزهري)125(،  برشح  اآلجرومية 

)116( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 232.

)117( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 231.

)118( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 230.

)119( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 231.

)120( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 231.

)121( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 231.

)122( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 232.

)123( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 231.

)124( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 232.

)125( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 232.
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بن  حممد  بن  الفاطمي  حممد  وعن  ذلك)126(،  وغري  مالك  لإلمام  واملوطأ  لسحنون 
محادي الرشادي الفايس )ت1344هـ( إضاءة األدموس يف رشح اصطالح القاموس، 
حممد  ابن  حَممد  وعن  هشام)127(،  البن  املسالك  وأوضح  املكودي  برشح  واأللفية 
التاودي السودي وغري ذلك)128(، كام أخذ عن غري هؤالء  التحفة برشح  اإليراري 

من الشيوخ الكبار الكثريين الذين جلس املرتجم عندهم للتلقي والتحصيل.
الدين  بدر  الشيخ  وحمدثها  وصاحلها  الشام  عامل  وكتابة  رواية  إجازة  »أجازه 
العالمة  الفقيه  أجازه  كام  كذلك،  كتابة  الفاسيني  شيوخه  جل  وأجازه  الدمشقي، 
اإلدرييس  الشنقيطي  العينني  ماء  سيدي  العالمة  الشيخ  ابن  اإلمام  حممد  سيدي 

احلسني كتابة أيضا«)129(.
وغريها،  القرويني  بكلية  يدّرس  صار  التدريس  عىل  القدرة  نفسه  من  آنس  وملا 
بفاس  األحباس  بمراقبة  الكتابة  منها:  أخرى،  وظائف  توىل  بل  بذلك،  يكتف  ومل 
أثناء دراسته هبا، ومنها القضاء الذي أمىض يف ممارسته عرشات السنني متنقال بني 
مدن املغرب، فقد توىل قضاء مدينة صفرو سنة 1336هـ، ومدينة أزمور بأحوازها، 
ثم مدينة تازة وذلك سنة 1340ه، ومدينة طنجة سنة 1340ه، ومدينة الصويرة سنة 
صفرو  ومدينة  1345ه،  سنة  وذلك  وجدة  ومدينة  الشاملية،  حاحا  وقضاء  1344ه، 

سنة 1348ه، ثم آسفي سنة 1350ه، وبقي هناك مدة طويلة ثم ُنقل إىل مدينة زرهون 
سنة 1375ه، وفيها ُأّخر عن القضاء بعد رجوع حممد اخلامس من منفاه، غري أنه مل 
بالرباط  باملجلس األعىل  الوظيف من جديد، فعني مستشارا  أن ولج ساحة  يلبث 

سنة 1383ه.

)126( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 230.

)127( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 231.

)128( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 230.

)129( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 234.
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ومـا أن تأسست دار احلديث احلسنية حتـى سمـي ضمن اهليئة العلمية املعهود 
مادة  إليه  وأسندت  موادها)130(،  وتنسيق  بالدار  التدريس  مناهج  يف  بالنظر  إليها 

احلديث، فكان يدرس صحيح اإلمام مسلم)131(.

من اأعم�له العلمية:
وزير  حمارضات  إحدى  يف  الواردة  النقط  لبعض  انتقاد  »وهو  الوزير،  ✺  إرشاد 
بالقضاء  يتعلق  فيام  التويمي  جلون  ابن  الكريم  عبد  السيد  األستاذ  العدل 

اإلسالمي وترشيعه)132(.
✺  الربهان الساطع يف العمل ببصامت األصابع)133(.

✺  تقييد عىل مقدمة صحيح اإلمام مسلم)134(.

األعامل  يف  واإلنجليزية  الفرنسية  السنوية  بالتقاويم  العمل  كيفية  يف  ✺   تقييد 

التعديلية)135(.
العدلية  وزارة  بآسفي  الرشعية  املحكمة  بني  حماورة  »وهو  واإلعالن،  ✺   التنبيه 

حينام كان العالمة سيدي حممد بن احلسن احلجوي عىل رأسها«)136(.
✺   رشح عىل كتاب املطلع السعيد للشيخ حسني زائد املرصي، وهذا الرشح هو 

األول واآلخر)137(.

)130( وكان أول اجتامعها يوم الثالثاء 13 أكتوبر عام 1964م، جملة دعوة احلق، ع/1، س/8 )1964م(، ص: 83. 

)131( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:233.

)132( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 234.

)133( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 234.

)134( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 234.

)135( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 234.

)136( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 234.

)137( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 233.
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يف  منظومة  عىل  رشح  وهو  الفايس،  الرمحن  عبد  الشيخ  مدخل  عىل  ✺   املوايس 
أحكام النجوم)138(.

بعض  عىل  كذلك  وأخرى  الشاطبي  لإلمام  املوافقات  عىل  منقحة  غري  ✺  »كتابة 

املواضيع من إعالم املوقعني عن رب العاملني لإلمام ابن قيم اجلوزية«)139(.
✺  إضافة إىل بعض حمارضات ألقاها يف مناسبات متفرقة.

قال ابن احلاج حممد بن الفاطمي: »واجلميع خمطوط مل حيظ برشف النرش والصدور 
ماعدا حمارضة يف موضوع الربا التي تم طبعها ونرشها)140(.

تويف بمستشفى ابن سينا بالرباط، ونقل إىل مدينة فاس فدفن بزاوية الشيخ ماء 
العينني الشنقيطي التي بالطالعة بعدما ُصيّل عليه إثر صالة العرص من يوم السبت 

بمدرسة أيب عنان.

)138( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:233.

)139( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:234-233.

)140( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:234، واملحارضة طبعت باملطبعة الرسمية للحامية بالرباط )1944م(.
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المكي الناصري)141(
)1324-1414ه/ 1906-1994م(

)8( حممد املكي بن حممد اليمني بن سعيد النارصي الرباطي

من أعالم الفكر والسياسة، ومن رجال احلركة الوطنية املغربية.
ولد بالزاوية النارصية بتامكروت الشهرية الواقعة اآلن ضمن إقليم زاكورة، نشأ 
يف بيت دين، حيث ُوّجه يف بداية حياته كام كانت عادة أبناء جيله إىل حفظ القرآن 
الكريم ثم إىل تلقي العلوم الرشعية واللغوية يف املعاهد الدينية، ومتتد هذه الفرتة إىل 

سنة  1926م إذ أهنى دراسته االبتدائية وتعليمه الثانوي.

)141(  مصادر الرتمجة: األدب العريب يف املغرب األقىص، 70/2، وفيه سريته بقلمه، مع املعارصين أسامء وآثار يف الذاكرة 
والقلب، 19/1-1/34 و275 وما بعدها، ومعجم املطبوعات املغربية، ص: 346، وأعامل الندوة التكريمية للعالمة 
املرحوم الشيخ الرحايل الفاروق، ص:23، وإمتام اإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم، 22/2 - 225، 
 ،262 والتأليف وهنضته باملغرب يف القرن العرشين، ص:256، والشعر الوطني املغريب يف عهد احلامية، ص:91، 
 ،648  -  637/2 بتطوان،  والثقافية  العلمية  واحلركة  ص:412،  األعالم،  وإمتام   ،173/3 للعالونة،  األعالم  وذيل 
 ،1988  ،1408 1 و2، وندوة تكريمه بدار احلديث عام  وبيانات خمترصة عن حياة األستاذ حممد املكي النارصي، 
1991م، بعنوان سرية الشيخ حممد  دار احلديث احلسنية سنة  التي نرشت ضمن منشورات مجعية العلامء خرجيي 
املؤلفني،  املغرب، ص:390-391، وتكملة معجم  احتاد كتاب  املغاربة: أعضاء  الكتاب  النارصي، ودليل  املكي 
تاريخ األندية األدبية  112، من  219-212، ودليل االكاديمية: ص:  بتطوان، ص:  املفرسين  554، ومعجم  ص: 
617، وفضيلة الشيخ العالمة  يف املغرب: النادي اجلراري بالرباط ملؤسسة العالمة عبد اهلل اجلراري ص:614 - 
ص:  العلمي،  املجلس  ضيافة  يف  وعلامء  كله(،  )الكتاب  والتحرير  والدين  الفكر  جهاد  النارصي:  املكي  حممد 
9-59، ومعلمة املغرب 22/ 7396، والدراسات القرآنية باملغرب يف القرن الرابع عرش اهلجري، ص:242. وعم 

يتحدثون؟ نظرات يف فكر أعالم من املغرب املعارص، ص: 75-105، ومعجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني 
املغاربة،  الوزراء  وبيوغرافيا   ،w.w.w.almoajam.org الرسمي  موقعه  يف  رقمية،  نسخة  والعرشين،  عرش  التاسع 

1995-2000، ص:57.
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وتعميق  الدراسة  ملتابعة  1346هـ   عام  من  صفر  شهر  يف  القاهرة  إىل  سافر 
التحصيل، ولذلك سعى لاللتحاق بمدرسة دار العلوم أو مدرسة القضاء الرشعي، 
لكن القوانني مل تكن تسمح بقبوله فانرصف عنها إىل كلية اآلداب بجامعة القاهرة، 
الرتبية  مادة  بعد ذلك يف  الفلسفة واالجتامع، كام ختصص  فروع  حيث ختصص يف 

بكلية آداب باريس.
سويرسا،  إىل  رحل  مرص  من  لطرده  فرنسا  بسعي  النارصي  الشيخ  علم  وملا   
احلقوق  بكلية  العام  الدويل  والقانون  الدستوري  القانون  مادة  درس  وهناك 
جنيف)142(، لتنتهي رحلته الدراسية بالرجوع إىل تطوان أواخر عام 1933م، ومنها 

إىل مسقط رأسه الرباط أوائل عام 1934م.
واملستعربني  العرب  الكبار  األساتذة  من  وثلة  العلامء  الشيوخ  من  جلة  قرأ عىل 
الفكرية  شخصيته  يف  قوي  تأثري  لبعضهم  وكان  األجانب،  أو  املغاربة  منهم  سواء 

والسياسية.
العالمة  وأخوه  الدكايل  شعيب  أبو  احلافظ  الشيخ  املغاربة:  شيوخه  أشهر  ومن 
الشاعر حممد بن اليمني النارصي والشيخ املحدث حممد املدين بن احلسني والفقيه 

حممد بن عبد السالم السائح، وعبد الواحد بنعبد اهلل.
الرازق  عبد  مصطفى  واألساتذة:  حسني،  طه  الدكتور  العريب:  املرشق  ومن   
وأمحد  كرم  ويوسف  عزام  الوهاب  وعبد  العبادي  احلميد  وعبد  فهمي  ومنصور 

أمني.
ناللينو  الفونسو  كارلوس  اإليطاليان:  املسترشقان  الغربيني  األساتذة  ومن 
برجسرتارس،  وجوهتلف  إينو  ليتامن  األملانيان:  واملسترشقان  جويدي  وإغناطيوس 

والفيلسوف أندري الالند)143(.

)142(  بيانات خمترصة عن حياة األستاذ حممد املكي النارصي ص: 1-2 وعلامء املعاهد الدينية ص: 638.

)143(  التأليف وهنضته باملغرب يف القرن العرضين ص: 256 وعلامء املعاهد الدينية ص: 637 - 638.
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التدريس  التعليمي والرتبوي، إذ بدأ  انخرط الشيخ النارصي مبكرا يف النشاط 
يف العرشينات من القرن املنرصم وهو شاب يتوقد حيوية ومحاسا ونشاطا، وال شك 
أن ذلك اجليل كان بأمس احلاجة إىل التوجيه والتحصني يف ظل املخططات الرهيبة  
لسلطات احلامية، وهكذا عمل الشيخ النارصي مدرسا يف مدرسة الزهراء والزاوية 
الكتانية ومدرسة احلياة، وحني أسس معهد موالي احلسن لألبحاث املغربية بتطوان، 
كان من أوائل العاملني فيه، كام عمل أيضا يف معهد موالي املهدي بتطوان الذي كان 

أول معهد للتعليم العريب احلر يعم إشعاعه منطقة الشامل)144(.
وبعد حصول املغرب عىل استقالله، واصل الشيخ النارصي نشاطه التعليمي، 

فدّرس بكلية احلقوق التابعة جلامعة حممد اخلامس بالرباط.
بالعربية وغريها، ومن أشهرها:  الناطقة  كام أسس عددا من اجلرائد واملجالت 
 )Unidad Marroqui( وصحيفة  1935م،  عام  بتطوان  أسسها  املغربية(  )الوحدة  جملة 
باإلسبانية عام 1937م باملدينة نفسها، وبطنجة جريدة )la Voix du Maroc( عام 1946م، 
ثم  1952م  عام  )الشعب( أصدرها  1949م، وجريدة  عام  الشعب(  )منرب  وصحيفة 

نقلها إىل الرباط عام 1959م ومعها أسس مطبعة )دار الشعب()145(.
تقلد الشيخ النارصي عدة مناصب وظائف، سياسية وإدارية وعلمية وحقوقية، 
جملس  يف  والعضوية  1956م،  عام  االستشاري  الوطني  املجلس  يف  العضوية   منها: 
الدستور عام 1960م، والسفارة بليبيا عام 1960م، والعضوية يف الغرفة الدستورية عام 
1963م، والعاملة عىل إقليم أكادير عام 1963م، والعضوية يف املجلس األعىل لإلنعاش 

الوطني والتخطيط عام 1968م، والوزارة يف األوقاف والشؤون اإلسالمية والثقافة 
عام 1972م، والعضوية يف اللجنة امللكية للتدوين عام 1979م، ورئاسة املجلس العلمي 
للعدوتني الرباط وسال عام 1981م، والعضوية يف أكاديمية اململكة املغربية عام 1981م، 
والعضوية بمجلس الوصاية عام 1981)146(، والعضوية يف احتاد املؤرخني العرب عام 

)144(  مع املعارصين أسامء وآثار يف الذاكرة والقلب لعباس اجلراري 24/1.

)145(  مع املعارصين لعباس اجلراري 30/2.

)146(  علامء املعاهد الدينية ص 638.
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1988م، واألمانة العامة لرابطة علامء املغرب عام 1989 خلفا للمرحوم العالمة عبد اهلل 

كنون)147(.
ويف دار احلديث احلسنية وبعد تأسيسها مبارشة، كان ضمن هيئة التدريس املنوط 
إليه  عهد  الذي  الفن  وكان  موادها)148(  وتنسيق  بالدار  التعليم  مناهج  يف  النظر  هبا 
بتدريسه هو أصول الفقه باملوافقات)149(، وظل مدرسا ومرشفا ومشاركا يف مناقشة 
الكلية  عدد من البحوث والرسائل لسنني طويلة إىل أن توفاه اهلل، وأما دروسه يف 

فكانت منصبة عىل فنون الرشيعة ومباحث من القانون)150(.
جلهوده  وتقديرا  املتميزة،  العلمية  بإسهاماته  الدار  خرجيي  العلامء  من  واعرتافا   
اخلرية يف اإلصالح والتوجيه والكفاح، ُنظمت ندوة يف رحاهبا تكريام له)151(، وأطلق 

اسمه باملناسبة عىل القاعة الكربى يف املؤسسة. 

من اأعم�له العلمية:
مشاق  تمل  عىل  وأناة  وصرب  سيال،  وقلم  وقاد،  ذهن  ذا  اهلل  رمحه  كان   ✺
البحث والكتابة، فلم تثنه املهام العظام وال املسؤوليات اجلسام عن توظيف القلم 
والقرطاس يف التعبري عن اآلراء وتدوين األفكار واإلفصاح عن املواقف، فخلف 
جلمعه  خاصة  جهود  إىل  حيتاج  األبعاد،  متعدد  املادة  غزير  وأدبيا  علميا  إنتاجا 

ه  )147(   بالرغم من تقلده كل هذه املناصب السامية، فإنه مل خيلف سوى املنزل الذي كان يسكنه، كام أخربنا بذلك بلديُّ
وصهره األستاذ احلاج حسن النارصي الذي خالطه ألكثر من أربعة عقود.

)148( جملة دعوة احلق، ع/1، س/8 )1964م(، ص: 83.

)149(  انظر كالم أحد طلبته وهو الدكتور احلسني التاويل عن دروس املرتجم يف رشحه للموافقات، ضمن عروض 
كتاب سرية الشيخ حممد املكي النارصي، ص:226-221.

)150(   املصدر نفسه 25/1، وعلامء املعاهد الدينية ص 638 وجملة دعوة احلق، ع/11، س/8 )1964م(، وحمارض مناقشة 
الرسائل واألطاريح بدار احلديث احلسنية.

)151(  نظمتها مجعية العلامء خرجيي دار احلديث احلسنية بتنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يومي 18 و 19 
شعبان 1408ه املوافق 6 ـ 7 أبريل 1988م، ونرشت أعامهلا عام 1991م وانظر مقاال بعنوان: )الشيخ حممد املكي 
19/1، وعلامء  النادي اجلاري،  النارصي جهاد متواصل واجهات متعددة( لعباس اجلراري ضمن منشورات 
املعاهد الدينية، ص: 639 )هامش 1(، كام أطلق اسمه عىل قاعة الندوات واملحارضات بمقر الدار السابق بديور 

اجلامع.
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وتصنيفه ودراسته، ومن آثاره:
✺ األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية)152(.

✺ إظهار احلقيقة وعالج اخلليقة، وكان باكورة إنتاجه)153(.
✺ إعجاز القرآن عىل ضوء العلم احلديث.

✺ األقليات الدينية وحق تقرير املصري.
✺ تاريخ الترشيع اإلسالمي.

التفسريية  أحاديثه  خالل  من  مجعه  وقد  التفسري،  أحاديث  يف  ✺  التيسري 
اإلذاعية)154(.

✺ حرب صليبية يف مراكش)155(.
✺ احلضارة اإلسالمية.

✺ احلضارة املغربية.
✺ حكمة اإلسالم.

✺ حياة سقراط)156(.
✺ دراسات تارخيية عن سبتة واجلديدة والصويرة.

✺ الدعوة اإلسالمية فلسفتها السديدة وسياستها الرشيدة.
✺ رسالة القرآن يف عرص العلم.

واالقتصادية  والتارخيية  الفقهية  الوجهة  من  احلبسية  للقضية  بدراسة  مقدما  1935م  عام  تطوان  يف  )152(  أصدره 
والسياسية، ومذيال بوثائق خمزنية عن األحباس، وبملحقات عن أحباس عدد من الدول اإلسالمية وغريها.

)153(أصدره يف تونس عام 1925م.

)154(  رشع يف إلقائها عىل أمواج اإلذاعة الوطنية يوم 21 مارس 1966م، وهو بمثابة كريس علمي منتظم يف التفسري. تم 
نرشه يف ستة جملدات ببريوت عام 1985م بدار الغرب اإلسالمي، بريوت. وملعرفة منهج الشيخ يف تفسريه هذا 
انظر مداخلة الدكتور الوايف املهدي بعنوان: جوالت يف )التيسري يف أحاديث التفسري( ضمن عروض كتاب سرية 

الشيخ حممد املكي النارصي، ص: 307-295.
)155( نرشه يف القدس عام 1931م.

)156( نرشه يف القاهرة عام 1930م.
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✺ سامحة اإلسالم.
✺ الرشيعة أخت الطبيعة.

✺ علم الكالم فلسفة إسالمية مبكرة.
✺ فرنسا وسياستها الرببرية يف املغرب األقىص)157(.

✺ فلسفة الترشيع اإلسالمي.
✺ كيف انترش اإلسالم يف العامل.

✺ كيف نجدد رسالة اإلسالم.
✺ مبادئ القانون اإلداري يف اإلسالم.

✺ مبادئ القانون الدويل يف اإلسالم.
✺ املذهب املالكي مذهب املغاربة املفضل.

✺ مطالب الشعب املغريب)158(. 
✺ مكانة االجتهاد يف االسالم.
✺ مكانة الرياضة يف اإلسالم.

✺ منهاج احلكم يف االسالم.
✺ موقف األمة املغربية من احلامية الفرنسية)159(.

✺ نظام احلقوق يف االسالم.
✺ نظام الفتوى يف الرشيعة والفقه.

✺ نظام الفتوى يف العامل اإلسالمي.
✺ نظرة إىل التخطيط العائيل عىل ضوء الترشيع اإلسالمي.

)157( نرشه يف القاهرة 1932م.

)158( مع املعارصين 31/2 - 32.

)159( أخرجته حركة الوحدة املغربية. طبع بتطوان 1946م.
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✺ النظرية العامة للرشيعة.
✺ وحدة املغرب العريب بنت الطبيعة والتاريخ واملصري املشرتك.

✺ وصايا دينية من ملوك الدولة العلوية إىل األمة اإلسالمية)160(.
وليس هذا كل تراث الشيخ املكي النارصي، بل هناك أبحاث ودراسات نرشت 
الندوات مثل ندوة اإلمام مالك، وندوة الرشيعة والفقه،  له ضمن أعامل عدد من 
التي  والدراسات  املقاالت  عىل  عالوة  الفاروق...  الرحايل  العالمة  تكريم  وندوة 
خص هبا جملة »دعوة احلق« و»منرب الرابطة« وغريمها من املنابر اإلعالمية. ومن آخر 
الغرب  إىل  اإلسالم  ثقافة  ترسبت  »كيف  موضوع:  يف  دراسة  رحيله  قبل  كتب  ما 
دجنرب  يف  اململكة  ألكاديمية  الداخلية  للندوة  قدمها  الوسيط«  العرص  يف  املسيحي 

1991م، كام شارك بموضوعات هامة يف الدروس احلسنية الرمضانية.

وقد وّشحه جاللة امللك احلسن الثاين -رمحه اهلل- بعدة أوسمة سامية، كام وشح 
بوسام ليبي وآخر تونيس.

تويف رمحه اهلل بالرباط عن عمر يناهز 90 عاما.

)160( نرشة يف الرباط عام 1934م بمناسبة إحداث االحتفال بعيد العرش.



51

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

عبد العزيز بنعبد اهلل)161(
)1433–1342هـ/1923-2012م(

)9(  عبد العزيز بن عبد الواحد بنعبداهلل

باحث أكاديمي وأستاذ جامعي مشارك يف شتى العلوم وأنواع املعارف والفنون، 
وهو ابن العالمة عبد الواحد بنعبداهلل.

النبوية  الكريم واألحاديث  القرآن  باملسيد فحفظ  بالرباط، والتحق صغريا  ولد 
واملتون املتداولة عىل يد الفقيه السيد حممد اجلباري، وبعد أن أحرز الشهادة االبتدائية 
 ) Collège des Orangers( من مدرسة أبناء األعيان سنة 1937م، التحق بـكوليج الليمون

اخلاص باألجانب، وبعدها بـلييس گورو )Lycée Gouraud( بالرباط.
واصل تعليمه يف بيت والده باملطالعة، فأخذ العلوم الرشعية واألدبية واللغوية 
عىل ثلة من علامء املغرب، يف مقدمتهم والده العالمة عبد الواحد بنعبداهلل، وهو 
وكان  1363هـ/1943م،  عام  الباكالوريا  فأحرز  حرا  وتقدم  العلوم،  يف  عمدته 

بنعبد  العزيز  عبد  بعنوان:  الذاتية  وسريته  الرسمي.  وموقعه  كامال،  حيايت  ذكريات  الرتمجة:  مصادر   )161(
اهلل – حياته – نشاطه العلمي ملحقة بكتابه )سبتة ومليلية معقالن مغربيان أماميان عىل البحر األبيض 
املتوسط(، ص: 137 وما بعدها. وموسوعية البحث العلمي عند أعالم املغرب يف القرن العرشين، ص: 
131-125. )تكريم عبد العزيز بنعبداهلل( منشورات رباط الفتح، ودليل أكاديمية اململكة املغربية وحصيلة 

املطبوعات  ومعجم  ص:369،  باملغرب،  وهنضته  والتأليف   ،82-78 ص:  الثالثني،  ذكراها  يف  أعامهلا 
املريني،  العلمية لعبد احلق  الرسالة  بنعبد اهلل صاحب  العزيز  بعنوان: عبد  230، ومقالة  املغربية، ص: 
ومع   ،10-9/3 والوجدان،  الذاكرة  يف  وأعالم  بعدها،  وما   129 ص:   ،1993 أكتوبر   ،300 ع  احلق،  دعوة 
املعارصين أسامء وآثار يف الذاكرة والقلب، 241/3 وما بعدها. وإفادة خطية من ابن املرتجم األستاذ أمحد 

بنعبداهلل  بعد اطالعه عىل هذه السرية.
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أمثال:  بالرباط،  الكبار  العلامء  دروس  حضور  عىل  نفسه  الوقت  يف  يواظب 
الرندة  الشفشاوين وحممد  الدكايل وعبدالرمحن  وأيب شعيب  بلحسني  املدين  حممد 

وغريهم. وقد أجازه بعضهم.

 ظل حريصا عىل مواصلة الدراسة والتحصيل يف اخلفاء، بعدما طرده االحتالل 
الفرنيس من معهد الدراسات املغربية العليا بالرباط سنة 1944م، إىل أن توج مشواره 

بنيل شهادة الليسانس يف اآلداب واحلقوق عام 1946م من جامعة اجلزائر.

توىل مرتمجنا عدة مناصب منها: أنه عني حمررا أول بجريدة العلم عام 1947م، ومديرا 
ملعهد حللو بالدار البيضاء سنة 1949م باقرتاح من أمحد بالفريج، وأسند له منصب مدير 
ديوان وزارة األوقاف سنة 1956م، ومدير املحافظة العقارية واملصالح اهلندسية يف سنة 
1957م، ومدير التعليم العايل والبحث العلمي من عام 1958م إىل 1961م، ثم توىل إدارة 

املكتب الدائم للتعريب التابع جلامعة الدول العربية منذ 1962م طوال ربع قرن، ودّرس 
بجامعة  درس  كام  بالرباط،  اخلامس  حممد  جامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية 

القرويني بفاس، وعمل أستاذا زائرا يف نحو عرشين جامعة موزعة عىل ثالث قارات.

وملا أنشئت دار احلديث احلسنية كان يف مجلة األساتذة العلامء الذين عهد إليهم بالنظر 
يف مناهج التدريس بالدار وتنسيق موادها)162(، واستمر حمارضا هبا عىل التدريس فيها 
ألكثر من عرشين سنة، وتنوعت املواد العلمية التي كان يقدمها لطالب الدار، فدّرس 
علم الكالم والنظم اإلسالمية واحلضارة، ودرس علوم القرآن واحلديث من خالل 
دراسة رجاالت املغرب)163(، وإىل جانب التدريس اضطلع بمهمة اإلرشاف واملناقشة 

داخل الدار وخارجها.

)162( جملة دعوة احلق، ع/1، س/ 8 )1964م(، ص: 83.

)163(  وقد رشح املرتجم مسائل املواد الدراسية وأهدافها يف حوار أجرته معه جملة اإلعتصام ع2/س1/مجادى الثانية 
1396ه-يونيو 1975، ص:67.
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له عضوية يف عدة موسوعات ودوائر معارف)164(، ومجعيات وجمامع علمية)165(؛ 
وهو عضو عامل يف معظم املجالت والدوريات يف الوطن العريب وبعض املجالت 
بأوروبا وأمريكا والصني)166(، وعضو يف عدة هيئات دولية، ومشارك يف  األجنبية 

مؤمترات دولية كثرية، وحائز عىل جوائز دولية هامة.

من اأعم�له العلمية:
العربية والفرنسية واإلنجليزية(   ( أربعني معجام يف ثالث لغات  ✺  إصدار نحو 

منها:
✺   التصنيف العرشي ألكسفورد.

✺   معجم اآلالت واألدوات واألجهزة.

✺   معجم األحجار والفلزات واملعادن.

✺   معجم أسامء العلوم والفنون واملذاهب والنظم.

✺   معجم األصول العربية يف اللغتني الفرنسية واإلنجليزية.

✺   معجم األطعمة.

✺   معجم أعالم النساء باملغرب األقىص.

✺   معجم األلوان.

✺   معجم احلرف واملهن.

✺   املعجم احلضاري. 
✺   معجم احليوان واحلرشات واحليات واألحناش. 

املوسوعة  عىل  اإلرشاف  جلنة  ويف  )لبنان(،  العربية  واملوسوعة  )القاهرة(،  العربية  املوسوعة  يف  عضويته  )164(  مثل 
الكربى )دمشق(.

)165(  عضو األكاديمية امللكية املغربية، واملجامع العربية: بغداد، دمشق، عامن، القاهرة، وعضو املجمع العلمي العريب 
اهلندي.

)166( مثل )اللسان العريب( و)القدس( و)املعهد املرصي للدراسات واإلسالمية( و)املناهل( وغريها. 
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✺ معجم الرياضيني باملغرب األقىص. 

✺ املعجم الصويف. 
✺ املعجم الطبي املبسط مع شوارد طبية. 

✺ معجم العظام. 

✺ معجم العلوم اجلراحية. 

✺ معجم الفنون اجلميلة واإلذاعة والتلفزيون. 

✺ معجم الفيزياء. 

✺ معجم الكيمياء. 

✺ معجم املحدثني واملفرسين والقراء باملغرب األقىص. 

✺ معجم املغرب التارخيي.

✺ معجم املالبس وملحقه. 

✺ معجم النبات ومعجم الزهور. 

أصدر نحو ثالثني معلمة حول املدن والقبائل والعلوم واملذاهب، منها: 
✺ املوسوعة املغربية لألعالم احلضارية والبرشية يف أربعة أجزاء. 

✺ معلمة الصحراء. 

✺ معلمة الفقه املالكي. 

✺ معلمة املدن والقبائل. 

✺ معلمة املفرسين واملحدثني.

له عرشات الكتب يف خمتلف املعارف، منها:
✺ اإلسالم مبادئ ومفاهيم بالفرنسية.
✺ اإلسالم واخللق العاملي بالفرنسية.
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✺ أضواء عىل اإلسالم أو اإلسالم يف ينابيعه بالفرنسية.
✺ تاريخ املغرب، يف جملدين.

✺ الفكر اإلسالمي والعامل املعارص بالفرنسية.
.Vérité sur le Sahara ✺

350 مقاال وبحثا نرشت يف خمتلف جمالت ودوريات العامل بثالث  وله أزيد من 
لغات: العربية واإلنجليزية والفرنسية.

تويف رمحه اهلل بالرباط عن عمر يناهز 88 عاما.
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عبد الرحمن الدكالي)167( 

)1327- 1403هـ/1909-1983م(

)10( عبد الرمحن بن أيب شعيب الصديقي الدكايل

حمدث حافظ وشاعر مطبوع.
ولد بمكة املكرمة)168( من أم مكية، ثم عاد به والده إىل املغرب - بعد سنني طويلة 
قضاها إماما وخطيبا ومدرسا ومفتيا باملسجد احلرام- فاستقر بمدينة الرباط، وتوىل 
تنشئته، فحفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع عىل يد الفقيه حممد بن العيايش بمراكش، 
ويف الرباط أخذ عن والده أوال ثم عن شيوخها أمثال العالمة املدين باحلسني والعالمة 

حممد السائح وغريمها، كام تنقل بني عدد من مدن املغرب آخذا عن شيوخها كذلك.
عىل  فدرس  العليا  العلوم  بدار  والتحق  القاهرة  إىل  رحل  عمره  من  العرشين  ويف   
أعالمها، وأثناء وجوده بالقاهرة كان يلقي حمارضات عامة يف »مجعية الشّبان املسلمني«، 

األعالم،  وإمتام   ،198-195 ص:  يوسف،  ابن  جامعة  وعلامء   ،222-220/1 اإلعالم،  إمتام  الرتمجة:  )167(  مصادر 
ص:226، وإسعاف اإلخوان الراغبني، ص:354-355، والشيخ عبد الرمحن الصديقي الدكايل وجهوده يف العلم 
واألدب والوطنية ملحمد رياض، اجلزء األول. ومعلمة املغرب 4064/12، وتكملة معجم املؤلفني ملحمد خري 
رمضان يوسف، ص:693، ودليل أكاديمية اململكة ص:  114 ومعجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع 
عرش والعرشين )نسخة إلكرتونية( ومعجم شعراء مراكش يف القرن العرشين، ص 46- 49 ومقالة: صديق قىض 

لعبد الوهاب بن منصور، جملة دعوة احلق، ع/ 230، ص: 159-155.
)168(  كان والده العالمة احلافظ أبو شعيب الدكايل مدرسا ومفتيا عىل املذاهب األربعة بمكة، وأماَّ وخطب يف احلرم 
املكي مدة اثني عرش عاما، ينظر يف الشيخ عبد الرمحن الصديقي الدكايل وجهوده يف العلم واألدب والوطنية، 

.112/1
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من  مواقفه  وبسبب  »األهرام«،  وصحيفة  الرشق«،  »كوكب  جملة  يف  مقاالت  وينرش 
سياسات فرنسا يف املغرب، أبعد من مرص فعاد إىل بلده، واستقر يف بيت والده بالرباط.

بن  الوهاب  عبد  املؤرخ  قال  الذهن، حتى  احلفظ وسيالن  قوة  كوالده يف  كان   
كان  لقد  الواعية...  وحافظته  القوية،  ذاكرته  مميزاته:  أهم  »من  وصفه:  يف  منصور 
وحديث  اهلل  كالم  عنك  دع  العجيبة،  وأخبارهم  الفريدة،  العرب  أشعار  حيفظ 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ويستظهر معلقات العرب وأراجيزها ومقاماهتا وموشحاهتا، وطرائفها 
قواعد  وتضمنت  الدين  أحكام  بينت  التي  املتون  حيفظ  كان  مثلام  ومستملحاهتا، 
العلوم، إذا سئل عن يشء منها اندفع كالسيل يروي ما يستحرضه فيه بدهية وارجتاال، 

من غري إعداد وال هتيئ)169(.

عني كاتًبا للضبط بمجلس االستئناف الرشعي، ثم عضوا هبا، حتى أصبح بعدها 
قاضًيا يف منطقة الغرب، وبعد استقالل املغرب، عني مرشدًا عامًا للقوات املسلحة 
امللكية برتبة رائد، ثم رقي إىل رتبة عقيد، وعني كاتًبا عاًما لوزارة األوقاف والشؤون 
كان  كام  جلاللته،  اخلاصة  األمانة  يف  بمهمة  الثاين  احلسن  امللك  وكلفه  اإلسالمية، 
ثم عني  املغربية،  اململكة  بأكاديمية  وعضًوا  املغرب،  علامء  لرابطة  مؤسسا  عضًوا 
بتحبيس  فقام  تواله،  منصب  آخر  وهو  اجلديدة،  إلقليم  العلمي  للمجلس  رئيًسا 

مكتبته الغنية عىل هذا املجلس)170(.

وألقى قبل ذلك دروسا يف جامع موالي سليامن ومسجد السنة بالرباط، وجامعة 
ابن يوسف ومساجد مراكش.

)169(  الشيخ عبد الرمحن الصديقي الدكايل وجهوده يف العلم و األدب والوطنية، 529/1.

)170(  معلمة املغرب 4064/12.
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وملا أنشئت)171( دار احلديث احلسنية كان ضمن هيئة التدريس التي كلفت بمهام 
النظر يف املناهج الدراسية التي ستطبق بالدار وتنسيق موادها)172(، وأعطى دروسا 
العلامء  اختيار  انتقائهم)173( ويف  مباراة  األوائل، وشارك يف  الدار  لطلبة  احلديث  يف 

املدرسني.

كان مقال من التأليف مثل والده، بالرغم مما حبامها اهلل به من علم غزير وحفظ 
متني, فلم خيلف من آثاره العلمية واألدبية إال ما جادت به قرحيته من قصائد ألقاها 
يف خمتلف األغراض واملناسبات، وطائفة من الدروس احلسنية باإلضافة إىل دروس 

الوعظ والتوجيه التي كان يلقيها عىل أفراد اجليش.

من اأعم�له العلمية:

✺ جمموعة من القصائد الشعرية: نرشت بعدة صحف وجمالت مثل »دعوة احلق«، 

وقد مجعت مع غريها يف ديوان عبد الرمحن الدكايل)174(. ومقاالت منشورة يف أكثر 
من جريدة وجملة، وشح بعدة أوسمة سامية. 

تويف يف املدينة املنورة ودفن بالبقيع.

)171(  انظر قصة تأسيس دار احلديث كام وردت يف: الشيخ عبد الرمحن الصديقي الدكايل وجهوده يف العلم واألدب 
والوطنية،199/1 حيث حكى حممد رياض عن شيخه املرتجم قوله: »ففي أول رمضان بعد جلوسه عىل عرش 
أسالفه املنعمني استدعاين لقرصه العامر أللقي عليه أعزه اهلل وعىل األرسة امللكية املجيدة درسا يف تفسري حديث 
جربيل عليه السالم املروي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه )بينام نحن جلوس عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إذ دخل 
علينا...( - احلديث، وكان ذلك بعد صالة الرتاويح إلخ... وعند انتهاء الدرس وجه إيل جاللته السؤال اآليت: 
هل يظهر اآلن يف املغرب حمدثون أم ال؟ فأجبته بقويل: أناشدك اهلل يا موالي أن تؤسس دارا حلديث رســـول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  حتى ال ينقرض هذا العلم، فلام كان الغد أمر أعز اهلل أمره أن تؤسس دار للحديث.
)172( جملة دعوة احلق، ع/1، س/8 )1964م(، ص: 83. وكان أول اجتامعها يوم الثالثاء 13 أكتوبر عام 1964م.

الغفور  الصقيل واألستاذ عبد  العالمة حممد بن محاد  الفوج األول، ومنهم  بقي حيا من طلبة  )173(  أفادنا بذلك من 
النارص. 

)174( ضبطه ونسق أشعاره وعلق عليه د. أمحد متفكر، صدر عن املطبعة الوطنية بمراكش عام 2002م.
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التهامي الوزاني)175(

)1392/1322هـ/1903-1972م(

)11( التهامي بن عبد اهلل بن التهامي الوزاين احلسني

»فقيه عالمة كاتب، مؤرخ مربز يف ميدان الكتابة والتصوف«)176(.

كان »رجال عاملا عامال... كاتبا أديبا من الطراز األول، جيري قلمه بام يدور يف 
موضوعات  ويتناول  يعثر،  أن  دون  اخليال  وأنواع  والتصورات  املعاين  من  خاطره 

خمتلفة، فال يقرص فيها وال يعجز عن اإلحاطة هبا«)177(.

العظيم  القرآن  لوالده، وحفظ  أمه وجدته  يتيام يف حضن  هبا  ونشأ  بتطوان  ولد 
بُكّتاب املدينة، وقد خّص الطالُب حممد بن أمحد الكحاك الفايس ت1354هـ مساعُد 
الفقيه أمحد الفتوح وأحد كبار تالميذه مرتمَجنا »بمزيد اعتناء ملا رأى من ذكائه وفطنته، 

)175(  مصادر الرتمجة: املقامات اإلبداعية عند التهامي الوزاين: شخصيته وإنتاجه، سناء ابن يوسف، ص: 115-41، 
الرابع عرش، ص:210،  القرن  العريب يف  املغرب  أعالم  585/2-592، ومن  بتطوان،  والثقافية  العلمية  واحلركة 
الراغبني،  159، وإسعاف اإلخوان  والعزة،  الرشف  3444/9، ومظاهر  املغرب  اعالم  النصال، موسوعة  وسل 
77-79، والزاوية للمرتجم؛ وهي ترمجة ذاتية له، والتأليف وهنضته باملغرب، ص:289-292، ومعجم املطبوعات 

املغربية، ص:361، من تاريخ األندية األدبية يف املغرب: النادي اجلراري بالرباط ملؤسسه العالمة عبد اهلل اجلراري 
أسمري  تطوان  منشورات مجعية  الفكرية،  الوزاين ومسامهته  التهامي  ندوة - شخصية  628-630، وأعامل  ص: 
2004م، ومعجم املفرسين بتطوان، قطب الريسوين، ص: 63-71  املاهدون اخلالدون، عبد الكريم غالب، ص: 

271-281، ومقالة بعنوان: التهامي الوزاين حتوالت مثقف مغريب يف النصف األول من القرن العرشين إلبراهيم 

اخلطيب، منشورة بمجلة رباط الكتب www.ribatalkoutoub.ma وهي جملة الكرتونية.
)176( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 79.

)177( احلركة العلمية والثقافية بتطوان، ص:590ـ591.
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فوجهه حلفظ األجرومية واملرشد املعني وألفية ابن مالك ويشء من املخترص«)178(، 
كام اطلع عىل بعض كتب األدب؛ ككتاب الروض الفائق يف الوعظ، وكتاب التحفة 
املرضية، وكتاب املستطرف، وثمرات األوراق، وأخذ يقتني لنفسه خزانة كتب)179(. 
وبعد هذه الدراسة األولية انرصف لتلقي العلم عىل كبار الشيوخ، فقرأ عىل ابن 
األبار املنطق بكتاب السلم، وربام علوما أخرى، وعىل أمحد بن حممد بن احلسن بن 
حممد بن أمحد الرهوين التطواين ت1373هـ األلفية برشح املكودي والرسالة بمسجد 
العيون)180(، وعىل حممد بن حممد املؤذن العلمي احلسني التطواين اآلجرومية برشح 

األزهري)181(.
قواه  بكل  وانضم  احلراق)182(،  إدريس  بشيخها  وتأثر  احلراقية  بالزاوية  والتحق 
للحركة الوطنية الناشئة بالشامل، فكان من زعامئها والناطقني باسمها، كام أسهم يف 
تكوين مجعية الطالب املغربية النشيطة يف املجال الثقايف، وصار رئيسها ما بني عامي 
1940 و1945م، كام أسهم يف تكوين حزب اإلصالح الوطني وكان من أبرز أعضائه، 

وأسس جريدة الريف لسان احلزب املذكور، وتوىل حتريرها)183(.
من الوظائف املسندة إليه أنه كان مديرا للمعهد الوطني عام 1935م، ورئيسا للمدرسة 
األهلية احلرة بسبتة، ومديرا ملعهد موالي عبد السالم بوادي الو، وخليفة للمجلس 
األعىل للتعليم اإلسالمي بتطوان حتت رئاسة الفقيه العالمة أمحد الزواقي، ثم مديرا 
للمعهد الديني العايل، ثم عميدا لكلية أصول الدين بتطوان التابعة جلامعة القرويني، 
البلدي بتطوان عام  ورئيسا للمجلس العلمي للمدينة، كام انتخب رئيسا للمجلس 

1972م)184(.

)178( احلركة العلمية والثقافية بتطوان، 586/2.

)179( احلركة العلمية والثقافية بتطوان، 586/2.

)180( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 78.

)181( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 78.

)182( احلركة العلمية والثقافية بتطوان، 586/2.

)183( احلركة العلمية والثقافية بتطوان، 587/2.

)184( احلركة العلمية والثقافية بتطوان، 588/2.



61

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

وملا أنشئت دار احلديث احلسنية، عني أستاذا هبا يف 1965م - 1966م، وكان يدّرس 
فيها مادة السرية النبوية)185(.

واملغربية بخاصة  بعامة  املكتبة اإلسالمية  الوزاين  التهامي  العالمة  الشيخ  وّرث 
املجاالت  عىل  اهتاممه  يقرص  ومل  والتصوف«)186(،  والرتبية  التاريخ  يف  »تآليف 
السابقة، بل »تنوعت املوضوعات التي كان يتطرق إليها، فكتب يف السياسة وقضايا 
خمتلف  واستعمل  والرتبية،  والتصوف  السنامئي  واإلنتاج  الدين  وشؤون  الفلسفة 
األنواع األدبية يف أعامله اإلبداعية من مقالة وقصة واقعية وقصة أسطورية وسرية 
ذاتية، وترجم من اإلسبانية إىل العربية، واستغل معرفته بتلك اللغة لتقويم األبحاث 
مما  التارخيي«)187(،  املجال  املغاربة يف  بام كتب  األجانب  ما كتب  التارخيية، ومقارنة 
يدّل عىل موسوعيته وقوة مداركه وحسن تفننه، ولو مجعت مقاالته ورتبت لكانت 

مؤلفات قيمة غزيرة الفائدة لطالب العلم.

من اأعم�له العلمية:
✺  الباقة النرضة، وهو مؤلف نرشت فصول منه بجريدة الريف )1953-1954م(، دعا فيه 

إىل إعادة النظر يف قضايا الثقافة، ومزج الثقافة التقليدية بالثقافة العرصية والعلوم.
✺  تاريخ العام لألطفال)188(.

✺   تاريخ املغرب يف ثالثة أجزاء)189(، اخترص يف اجلزأين األولني كتاب االستقصاء، 
وأرخ يف اجلزء األخري للفرتة التي سبقت احلامية، ولعهدها إىل قيام احلركة الوطنية، 

وهو مهم جدا)190(.

)185(  التأليف وهنضته باملغرب، ص: 292، وأكد لنا ذلك بعض طلبته خرجيي الفوج الثاين منهم فضيلة الدكتور حممد 
يسف.

)186( سل النصال، موسوعة أعالم املغرب، 3444/9.

تواجدها يف  وأماكن  واملخصوطة  منها  املطبوعة  أعامله  ينظر الئحة   .587/2 بتطوان،  والثقافية  العلمية  )187(  احلركة 
املقامات اإلبداعية عند التهامي الوزاين: شخصيته وإنتاجه،  ص:449-441.

)188( مطبعة الريف – تطوان 1947.

)189( مطبعة الريف – تطوان 1940.

)190(  احلركة العلمية والثقافية بتطوان، 589/2-590؟؟؟
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✺ الثورة الفرنسية، )خمطوط( يف دفرت واحد.
✺  الرحلة اخلاطفة)191(، يف دفرتين، وتتحدث عن الرحلة التي قام هبا إىل الرشق 

ألداء فريضة احلج حررها ما بني 1957 و1958.
عىل  منه  األول  اجلزء  من  فصوال  املؤلف  نرش  للقرآن،  تفسري  وهو  ✺  الرفرف، 
صفحات جريدة الريف )1953و1954 و1955م(، واجلزء الثاين مازال خمطوطا.

✺  الزاوية)192(، ترجم فيه لنفسه يف بداية أمره عندما التحق بالزاوية احلراقية، وأرخ 
فيه هلذه الزاوية اعتامدا عىل  مشاهداته ومسموعاته.

✺ سليل الثقلني، وهي قصة فلسفية بديعة كتبها سنة 1950)193(.

✺ السنابل اخلرض، رشح عىل الصالة املشيشية )خمطوط(.
✺ الشامل املغريب القبيل يف مواجهة الغزو اإليبريي، حمارضة اعدت عام 1967م.

حماذاة  سافيدا  ثريفانطيس  دي  ميكيل  تأليف  المانشا،  دي  كخيوطي  ✺  ضون 

التهامي بن عبد اهلل الوزاين )ترمجة عن اإلسبانية( خمطوط.
✺  فوق الصهوات، كتاب عن العائلة الوزانية وضعها باملغرب وعالقتها بملوكه، 

نرش يف حلقات بجريدة الريف سنة 1943و1944م.
✺ مارويكوس تأليف طوماس كارثييا فيكرياس )ترمجة إىل العربية( خمطوط.

✺ مدرسة لوقش)194(.

✺ مذكرات عن مؤسيس احلركة الوطنية باملغرب، )خمطوط( دفرت واحد.

✺ مذكرة يف أحكام الزواج والطالق)195(.

)191( حققها إبراهيم اخلطيب، منشورات مجعية تطاون أسمري، 2014م.

)192( مطبعة الريف – تطوان 1942. وأعيد نرشه ضمن منشورات مجعية تطاون أسمري، 1999م.

)193( منشورات مجعية تطاون أسمري، 2000م.

)194( منشورات مجعية تطاون أسمري، 2002م.

)195( احلركة العلمية والثقافية بتطوان، 590-589/2.



63

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

✺ املغرب اجلاهيل)196(، أرخ فيه للمغرب وشامل إفريقيا قبل اإلسالم.
✺  املقاومة املسلحة واحلركة الوطنية يف شامل املغرب)197(، وهو مذكراته عن احلركة 

املذكورة. 
✺  وركان، )خمطوط( مذكرات عن قبيلة بني ورياغل يف دفرتين، كتبهام املؤلف يف 

غضون عام 1951م.
✺ الوطنية املغربية يف طورها احلاسم )خمطوط(.

كان يتقن اللغة اإلسبانية)198(.
تويف يف مسقط رأسه تطوان ودفن هبا)199(، وبعد األربعني من وفاته، أبنته رابطة 
اهلل  رمحه  فضله  يف  كلامت  تناول  مهيب  خطايب  مهرجان  يف  بتطوان  املغرب  علامء 

ومنزلته وعلمه، وقد »مجع ما قيل فيها وطبع يف جملد«)200(.

)196( مطبعة الريف – تطوان 1947.

)197( نرشه األستاذ حممد ابن عزوز حكيم. مطبعة الساحل – الرباط، ط/1 )1981م(.

)198( والتأليف وهنضته باملغرب، ص:292.

)199( جملة دعوة احلق ع7/س15/ ذواحلجة 1392ه - يناير 1973م، ص: 168و174-173.

)200( سل النصال، موسوعة أعالم املغرب، 3444/9.
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الرحالي الفاروق)201(
)1315-1405هـ/1897-1985م()202(

)12( الرحايل بن رحال بن العريب بن اجلياليل احلمومي الرسغيني الفاروق، أبو عبد 

اهلل 

العالمة املحدث العميد)203(، والفقيه املشارك بيد أنه يتقن الفقه واحلديث )204(، 
وشيخ اجلامعة بمراكش وهو آخرهم.

ورسمه  حفظه  وأتقن  القرآن  وحفظ  نشأ  بالرساغنة،  محوم  أوالد  بقبيلة  ولد 

)201(  مصادر الرتمجة: مقالة بعنوان: )ذيول وهوامش عىل ترمجة الرحايل الفاروق بقلمه( لعز الدين املعيار اإلدرييس، 
نرشت بمجلة االعتصام، ع/10، ص:109-127، ومدرسة اإلمام البخاري يف املغرب، 284/1-288، والشيخ 
الرحايل الفاروق حمدثا، )البحث كله(، وإسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 114-117، وعلامء جامعة ابن يوسف، 
العصور،  عرب  بمراكش  الفتوى  أعالم  ومن  ص:153-151،  التاريخ،  عرب  مراكش  ومساجد   ،356-345 ص: 
ص: 38-42، ودليل أكاديمية اململكة، ص: 31، ومعجم املطبوعات املغربية، ص:128، ودليل مؤرخ املغرب، 
1/244 رقم 885 ط 2، وإمتام اإلعالم، 113/2-121، والِعقد الثمني يف ذكر آل تيْكِزرين، ص:89، وإمتام األعالم، 

املعارصين أسامء  4291/13 -4292، ومع  املغرب  الفاروق )الكتاب كله(، ومعلمة  الرحايل  ص:148، والشيخ 
وآثار يف الذاكرة والقلب، 211/1 وما بعدها، ومناقب األعالم، ص: 40.

الكتاين يف مدرسة  يوسف  1327هـ، وذكر  ولد سنة  أنه  امليثاق ع581/س25،  قباج يف جريدة  الرمحن  عبد  )202(  ذكر 
اإلمام البخاري يف املغرب، 1/284، أنه ولد سنة 1320 هـ، ويف إمتام األعالم، ص:148 أنه ولد يف 1323هـ، وقد 
وقف عز الدين املعيار اإلدرييس وأمحد متفكر عىل ترمجتني بخط يمناه، جاء يف أوالمها أنه ولد عام 1325هـ وجاء 
يف الثانية أنه ولد عام 1327هـ، ويف البطاقة الوطنية املؤرخة بتاريخ 28 يناير 1933م، أنه ولد عام 1315هـ، وهو 

ما رجحاه.
)203( مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب، 284/1.

)204( أسعاف اإلخوان الراغبني، ص:116.
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السويس  أكسبيم)205(  َحمُّ  شيخه  عىل  األولية  والعلوم  املتون  وقرأ  رأسه،  بمسقط 
بمسقط رأسه آخر عام 1338هـ، منها: األلفية برشح املكودي، واآلجرومية برشح 
الزواوي يف احلروف، ومنظومة املجرادي يف اجلمل، ورسالة  األزهري، وقصيدة 

القريواين، والتحفة، وعبادات املخترص اخللييل)206(.
ويف سنة 1341هـ /1922م رحل إىل مراكش وانتسب إىل جامع ابن يوسف وأخذ 
عن شيوخها ملدة سبع سنوات، منهم: أبو شعيب بن حممد الرامي بن حممد الشاوي 
والرهوين  بالزرقاين  املخترص  عليه  قرأ  )1349هـ(  الرامي  بابن  املعروف  البهلويل 
وبناين، واأللفية باألشموين والصبان، ومفتاح األقفال يف ترصيف األفعال، وصحيح 
اإلمام البخاري بالقسطالين، والتلخيص بمخترص السعد، ونظم العمريطي ورقات 
املراكيش  النوحي  الرسغيني  بن عمر  نفسه)207(، وحممد  الشيخ  إمام احلرمني برشح 
بأوضح  واأللفية  بالزرقاين،  املخترص  عليه  قرأ  )ت1354هـ(  نوح  بابن  املعروف 
املسالك البن هشام، واستعارة الطيب ابن كريان، واألربعني النوية، وغري ذلك)208(، 
وعبد السالم بن املعطي الرسغيني قرأ عليه مجع اجلوامع، وفرائض املخترص اخللييل 

وغريهم)209(.
العالمة مـوالي  منهم،  فأخذ عن شيوخها األجالء،  القرويني  إىل  بعدها رحل 
عبد اهلل الفضيل والعـالمة عبد الرمحن ابن القريش وشيخ اجلامعة أمحد بن اجلياليل 

األمغاري. 
وبعد خترجه عاد إىل مسقط رأسه الرساغنة فدّرس هبا أربعة أعوام، ثم يمم وجهه 
ابن  بجامعة  االلتحاق  له  تيرس  أن  إىل  مساجدها،  ببعض  فدّرس  احلمراء،  صوب 
يوسف، حيث دّرس هبا األلفية والبالغة باجلوهر املكنون وغريها من العلوم)210(، 

)205( يف علامء جامعة ابن يوسف، ص: 346 حَممد أجسيم.

)206( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 114.

)207( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 114.

)208( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 115.

)209( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 115.

)210( علامء جامعة ابن يوسف، ص: 348.
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و»شهد له الكل بسعة علمه... وساعده عىل كلِّ هذا طبُعه السليم األصيل وعربيته 
السليمة، وإملامه الكبري بفقه اللغة، حتى ليخيل إىل املرء أنه متخصص يف فقه اللغة 
اهلل  الشيخ عبد  قال عنه  الفنون من بالغة وأدب«)211(،  بقية  العربية ويف غريها من 
كنون: »كانت تتحقق فيه صفات العاملية الفذة بأصدق مدلوالهتا مما يعز له النظري، 
ويتعذر تعويضه ولو بالعدد الكثري... حرر األصول، ونظر يف مسائل اخلالف بنظر 

املرشع املتسامح«)212(.

دّرس بابن يوسف والقرويني، وخطب يف جامع الكتبيني، وتوىل رئاسة اجلامعة 
اليوسفية بمراكش، وَأسند إليه امللك احلسن الثاين رمحه اهلل عامدة كلية اللغة، ورئاسة 
وكان  الرمضانية،  احلسنية  الدروس  من  عددا  وألقى  لتانسيفت،  العلمي  املجلس 

عضوا يف أكاديمية اململكة.

التي  التدريس  هيئة  ضمن  كان  التأسيس،  وعقب  احلسنية  احلديث  دار  ويف 
يقرئ  كان  »حيث  احلديث،  علم  هبا  ودّرس  للدار،  درايس  برنامج  بوضع  كلفت 

البخاري«)213(، وذلك من يوم افتتاحها حتى أحيل عىل التقاعد عام 1392)214(. 

حاز عدة أوسمة سامية.

)211( علامء جامعة ابن يوسف، ص: 352.

)212( إمتام األعالم، 120/2.

)213( مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب 287/1.

)214(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 116 وهذا يقتيض أن الشيخ الرحايل أمىض يف التدريس هبا نحو تسع سنني، من 
تاريخ التأسيس عام 1383ه إىل اإلحالة عىل التقاعد عام 1392ه بينام نص د. أمحد متفكر يف اإلمتام 120/2 أنه »بقي 
حريصا عىل احلضور وإعطاء الدروس هبذه الدار مدة مخس سنوات«. ولعل الوهم منه، خاصة وقد وقع يف وهم 
آخر يتعلق بتاريخ تأسيس دار احلديث، فقد ذكر يف علامء جامعة ابن يوسف ص 353 وإمتام اإلعالم 119/2 أهنا 

تأسست عام 1381ه 1962م، وهو خمطئ يف ذلك.
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من اأعم�له العلمية:)215(:
✺ إرشاد كل تائه وغافل وساري إىل احلديث الذي ختم به اإلمام البخاري: وهو 

ختمة لصحيح البخاري)216(.
✺  اإلعالم واإلشادة بام انطوت عليه مقدمة البداية، »وهو تعليق فريد عىل بداية 
املجتهد، وجيمع طلبته عىل أهنم مل يروا من الشيوخ من فّتت البداية، وفّك رموزها، 

وأعاد الفروع إىل أصوهلا، كام كان يصنع الشيخ الرحايل«)217(.
✺  حتقيق لسوريت البقرة وآل عمران من تفسري ابن عطية)218(.

✺  الدين النصيحة)219(.
✺  فتاوى فقهية وأحكام رشعية.

✺  فتح العيل القادر عىل توحيد اإلمام ابن عارش، وهي طرر كتبها سنة 1360هـ.

✺  كتاب حول اجلناب املحمدي.

✺  كتاب يف ذكر التوحيد واإلشادة بفضله، واعتبار حكم العقل فيه.

✺  ملحات يف االقتصاد اإلسالمي)220(.

✺  مطارحات أدبية، ومغامرات سلبية: أيام السواد واحلداد، ومصارعة بني العدل 

النفوس،  وابتهجت  العيون،  لقّرت  البقاء  له  كتب  لو  والباطل،  واحلق  والظلم، 
وكانت فنا من فنون األدب.

)215( حسب إفادته يف ترمجته اخلطية إىل د. أمحد متفكر أنه حرّب بعض الطرر والتعاليق، وذكر منها ما أثبتناه.

)216( ذكر  د. أمحد متفكر يف إمتام األعالم، 120/2 أن الدكتور يوسف الكتاين قد قام بنرشها.

)217( إمتام اإلعالم، 119/2.

)218(  أثبت د. أمحد متفكر يف كتبه التي ترجم فيها للشيخ أنه صدر يف اململكة العربية السعودية، و ذكر يف معلمة املغرب 
أنه طبع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، والصواب أنه من إصدار وزارة األوقاف بدولة قطر.

)219( صدر عن املطبعة امللكية بالرباط عام 1969م.

)220( كتيب صغري نرشته اجلمعية املغربية للتضامن اإلسالمي. 
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 مجع الدكتور أمحد متفكر ما وجد من أعامله يف كتاب: مقاالت وحمارضات الشيخ 
الرحايل الفاروق)221(ّ.

تويف بمراكش، وعند حلول الذكرى األربعينية لوفاته أقيم له حفل تأبيني بجامع 
ابن يوسف حرضه العلامء والشعراء وتالميذ الشيخ وحمبوه، وألقيت قصائد تشيد 

بالفقيد وأخالقه وعلمه.

)221( صدر يف أربعة أجزاء عن املطبعة الوطنية بمراكش عام 1998-2000م.
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عبد الواحد بنعبد اهلل)222(
)1311-1411ه/1894-1991م(

)13( عبد الواحد  بن عيل  بنعبد اهلل

»فقيه عالمة أديب، له مشاركة يف كثري من املعارف، بيد أنه يتقن الفقه واحلديث، 
كثريا يف شؤون  متحر  زاهد ورع  الرشيفة، وهو  األحاديث  كثريا من  وحيفظ عددا 

دينه، مائل إىل إيثار اخلمول وعدم الدعوى والظهور«)223(.
ولد بالرباط، وكانت دراسته األوىل يف الكتاب، حيث حفظ القرآن الكريم واملتون 
العلمية، واصل استكامل التحصيل، فحرض معظم الدروس التي كانت تلقى آنذاك 

عىل شيوخ العاصمة, يأيت يف طليعتهم: 
- العالمة حممد املدين بن احلسني الذي أخذ عنه يف التفسري واحلديث واآلداب، 
والعالمة حممد السايح يف الفقه واألصول، وآخرون مثل عبدالرمحان بريطل واملكي 

البطاوري.
الكتاب من متون أمهها:  الطالب يف  الدروس ترتكز عىل ما حفظ  وكانت هذه 
والمية  النحو،  يف  مالك  ابن  وألفية  واألجرومية  احلديث،  علم  يف  العراقي  ألفية 

)222(  مصادر الرتمجة: إمتام االعالم، ص: 179، وإسعاف اإلخوان، ص: 444-446، وإفادة خطية من حفيد املرتجم  
األستاذ أمحد بنعبداهلل  بعد اطالعه  عىل هذه السرية، والتأليف وهنضته باملغرب يف القرن العرشين، ص:415، 
املغربية، ص:231،  املطبوعات  اهلل يف ذكريات حيايت، ص:165-167، ومعجم  بنعبد  العزيز  ابنه عبد  له  ترجم 

ومعلمة املغرب، 5914-5913/17،.
)223( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 446.
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أيب  ابن  ورسالة  املعني  واملرشد  اآلداب،  يف  الشنفري  والمية  الرصف،  يف  األفعال 
زيد القريواين وخمترص الشيخ خليل يف الفقه، ومجع اجلوامع يف األصول، وحتفة ابن 

عاصم يف القضاء الخ...
توىل التدريس عندما بلغ الثالثني من عمره بدءا برشح املتون األولية مثل املرشد 
املعني يف الفقه، واألجرومية يف النحو، وبعد ذلك تصدى لتدريس الفقه واألصول 

واحلديث إضافة إىل علوم اآللة.
 وقد اختص باحلديث الذي كان ينطلق منه عىل غرار شيخه حممد املدين بن احلسني 
جلالله،  هتيبا  القرآن  تفسري  يتحاشى  وكان  تفريعاهتم،  يف  الفقهاء  أنظار  لتصحيح 
السيام وأن شيخه ابن احلسني كان يتصدى لذلك عن جدارة، وكان يتحاشى أيضا 
اإلفتاء إال يف حاالت خاصة، وهذا مظهر من حترياته التي أهلته ألن يلقي دروسا يف 

احلرضة السلطانية يف العهدين املحمدي واحلسني. 
الوطنية؛ حيث كانت دروسه عىل  بمواقفه  اهلل  بنعبد  الواحد  وعرف األستاذ عبد 
خمتلف املستويات حافلة بالتوعية الدينية والوطنية معا، مما حدا بسلطات احلامية إىل الزّج 
به يف السجن سنة 1952م حيث قىض أربعة أشهر، ولكن السجن مل يثنه عن الصدع باحلق، 
بل عاد من جديد إىل استئناف أسلوبه يف احلض عىل محل القلم والسيف للدفاع عن الدين 

والوطن.
االستئناف  جملس  عضوية  ومنها  العدالة،  منها  وظائف  يف  املرتجم  تقّلب  وقد 
استقال  أن  إىل  سنوات  عدة  زا  مربِّ عضوا  اشتغل  حيث  بالرباط  األعىل  الرشعي 
من منصبه أوائل األربعينات ليتفرغ لتدريس العلم، فكان يرحل إىل فاس وطنجة 
وغريمها إللقاء دروس يف جوامعها بتكليف من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. 

درس ألكثر من سبعني سنة بمسجد املوىل سليامن بالرباط.
ويف دار احلديث احلسنية كلف بالتدريس سنة 1965م؛ فدّرس مادة علم احلديث 

بموطأ اإلمام مالك.
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من اأعم�له العلمية:
✺  إعالم املسلمني باحلجة والربهان لنقض ما يف كالم الزمزمي ابن الصديق من 

الزور والبهتان)224(.

✺ اإلقناع بالدفاع)225(.
✺ حاشية عىل مورد الشارعني يف قراءة املرشد املرشيد املعني.

✺ القوانني املختارة للامّر بامليقات مقدما الزيارة)226(.
✺ القول احلميد يف تعظيم القرآن املجيد)227(.

✺ كتاب)228( يضم ثالث رسائل: 

الفاتح  ُيفّضل صالة  مل  التيجاين  العارف  أن  الربهان يف  الواضحة  أ -  احلجة 
عىل القرآن.

ب - الفارق بني املنصف والسارق. 
ج - املنهاج املستقيم يف االعتصام بحبل اهلل العظيم.

وكان يسجل اإلفادات واإلنشادات النادرة التي يطلع عليها وحيققها يف وجادة. 
وكان يرسد الشفا ألزيد من سبعة عقود برضيح سيدي العريب بن السايح بمناسبة 

املولد النبوي. له مشاركة يف الدروس احلسنية. 
 تويف رمحه اهلل يف الرباط عن عمر مديد يناهز املائة العام.

)224( طبع بمطبعة فضالة باملحمدية.

)225( طبع طبعة أوىل عام 1377هـ باملطبعة الوطنية بشارع القناصل بالرباط.

)226( طبع عام 1349هـ باملطبعة الوطنية لصاحبيها عباس التناين والعريب القباج بدرب الفايس، ع/3، الرباط.

)227( طبع عام 1350هـ باملطبعة الوطنية بالرباط.

)228( طبع طبعة أوىل عام 1345هـ باملطبعة األهلية لصاحبها مصطفى بن عبد اهلل بالرباط.
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محمد الناصر الكتاني)229(

)1334-1394هـ/1916-1974م(

)14( حممد النارص لدين اهلل بن حممد الزمزمي الكتاين

عالمة حمدث وطني جماهد وخطيب شاعر.

تعليمه  هبا  فتلقى  1334هـ،  عام  دمشق  إىل  أهله  مع  وانتقل  املنورة،  باملدينة  ولد 
االبتدائي، ثم منها إىل فاس عام 1345 هـ حيث تربى هبا وترعرع يف كنف والده أيب 
يف  وانخرط  الكتاين،  جعفر  بن  حممد  الشيخ  وجده  الكتاين،  الزمزمي  حممد  الفداء 
فدرس عىل  والعايل،  الثانوي  تعليمه  ليتلقى  القرويني وفروعها،  سلك طلبة علامء 
عدة علامء منهم: أبو الشتاء بن احلسن بن حممد األبيض الغازي الصنهاجي الفايس 
حممد  بن  الصديق  بن  وعبدالرمحن  الدين)230(،  ببدر  األلفية  عنه  أخذ  )ت1365هـ( 
الغرييس، أخذ عنه النحو بمسجد الرصيف بفاس)231(، وعبد الرمحن بن عبد اهلل أخذ 
السالم  السالم بن عبد اهلل بن عبد  النحو باآلجرومية بعدة رشوح)232(، وعبد  عنه 

)229(  مصادر الرتمجة: من أعالم املغرب العريب يف القرن الرابع عرش، ص: 268-288، وإحتاف املطالع ضمن موسوعة 
أعالم املغرب، 9/ 3455، ومقدمة نجله الدكتور أسامة حفظه اهلل لكتابه: عيون  اآلثار فيام تواتر من األحاديث 

واألخبار، ومعلمة املغرب 6769/20.
)230( من أعالم املغرب العريب يف القرن الرابع عرش، ص: 271.

)231( من أعالم املغرب العريب يف القرن الرابع عرش، ص: 272.

)232( من أعالم املغرب العريب يف القرن الرابع عرش، ص: 273.
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بن عالل الفايس الفهري )ت1402هـ( أخذ عنه النحو باأللفية)233(، وحَممد بن عبد 
األلفية  عنه  أخذ  ت1378هـ  السلمي  احلاج  ابن  الطالب  حممد  بن  حممد  بن  الكبري 

برشح املكودي)234(، وحممد بن حممد السقاط)235( أخذ عنه النحو باأللفية)236(.
كام أخذ عن العالمة عبد الرمحن الغرييس بمسجد الرصيف بفاس، وعن جده 
العالمة حممد بن جعفر الكتاين، وحصل عىل إجازات يف الرواية واإلسناد من مجهرة 

أعالم املرشق واملغرب.
عاش يف فاس عاملا مدرسا يف جامع الرصيف، والزم الكتابة يف الصحافة الوطنية، 
وملا منعه الفرنسيون من التدريس بفاس، انتقل إىل مدينة تطوان فدرس بمعهد موالي 
اخلليفية،  باحلكومة  العدل  وزارة  كتاب  رأس  عىل  وعني  اخلليفي،  واملعهد  املهدي 

وكان يلقي دروسا يف املسجد الكبري والزاويتني الريسونية والكتانية.
سافر من تطوان إىل دمشق، ومنها إىل القاهرة، حيث عمل موظفا باجلامعة العربية 
بطلب من أمينها العام عبد الرمحن عزام، فخدم من خالهلا قضايا استقالل املغرب 
الزعامء واملجاهدين،  والتعاون مع خمتلف  بالتنسيق  واجلزائر وتونس خدمة كربى 
مقصدا  ومنزله  مكتبه  وكان  اخلطايب،  الكريم  عبد  بن  حممد  الزعيم  رأسهم  وعىل 
لزعامء املغرب العريب ورواد حركته الوطنية، وملا أسس الزعيم اخلطايب جلنة حترير 
املغرب العريب بالقاهرة، كان عضوا فيها ممثال حلزب الشورى واالستقالل، وقد نرش 
املرتجم جمموعة من املقاالت يف كربيات الصحف املرصية واملرشقية، يف متجيد قضايا 

التحرير، وكان يذيع هبذا الصد حديثا أسبوعيا من إذاعة »صوت العرب«.
 وأثناء مقامه يف مرص، حصل املرتجم عىل شهادة التربيز )املاجستري( يف العلوم 
الرشعية من دار العلوم بالقاهرة، وبعد إقامتها هبا نحو مخسة عرش عاما، عاد إىل املغرب 

فعمل أستاذا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد اخلامس بالرباط.

)233( من أعالم املغرب العريب يف القرن الرابع عرش، ص: 273.

)234( من أعالم املغرب العريب يف القرن الرابع عرش، ص: 271.

)235(  ترمجته يف: إحتاف املطالع، موسوعة أعالم املغرب، 3045/8. سل النصال، موسوعة أعالم املغرب، 3045/8، من 
أعالم املغرب العريب يف القرن الرابع عرش، ص: 272.

)236( من أعالم املغرب العريب يف القرن الرابع عرش، ص: 272.
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ثم أصبح أستاذا بدار احلديث احلسنية من أول إنشائها إىل حني وفاته، فأسندت إليه دروس 
يف التفسري واحلديث، إضافة إىل دروسه العلمية بمسجد موالي سليامن بالرباط وغريه من 
املساجد الكربى التي كان يتطوع إللقاء الدروس هبا، باإلضافة إىل دروسه أيضا بدار اإلذاعة 

والتلفزيون يف شهر رمضان واملناسبات الدينية، وكان داعية إىل تعريب التعليم.

من اأعم�له العلمية:
✺ األحاديث املختارة من مسند اإلمام أمحد.

✺  ديوانان شعريان)237(.
✺   عيون اآلثار فيام تواتر من األحاديث واألخبار)238(؛ وهو ذيل عىل كتاب »نظم 

املتناثر من احلديث املتواتر« جلده اإلمام حممد بن جعفر الكتاين.
✺  فهرس كتاب سلوة األنفاس جلده اإلمام حممد بن جعفر الكتاين.

✺   قبسات من علوم احلديث مع فوائد عن مسند اإلمام أمحد ورشح املختار من 
درر املوطأ وأحاديث ُأخر)239(.

✺  قيد األوابد يف فنون العلم والفوائد)240(.
له جمموعة من املحارضات منها: حمارضات يف التفسري، وأخرى يف رشح مسند 
اإلمام أمحد، وحمارضات عن الكامل للمربد، وحمارضات يف علم البيان، وحمارضات 
يف  نرشت  واألدبية  العلمية  املقاالت  من  مهمة  سلسلة  إىل  إضافة  املوطأ،  رشح  يف 

خمتلف جمالت وجرائد مرص وسوريا واملغرب.
تويف وهو يف الطريق بني مدينتي سال والقنيطرة، إثر حادث مروع، وشيع إىل رضيح 

اإلمام عبد اهلل بن ياسني يف طريق زعري خارج الرباط، حيث أوىص أن يدفن فيه.

)237(  أحدمها مجعه ابنه الدكتور أسامة الكتاين، وقدمه الدكتور حممد ابن رشيفة، طبع بمطبعة النجاح اجلديدة بالدار 
البيضاء.

)238( نرش بعناية ابنه الدكتور أسامة الكتاين سنة 1996م، توزيع رشكة صوماديل للنرش والتوزيع.

)239( نرشته دار احلديث الكتانية للطباعة والنرش والتوزيع، بعناية ابنه الدكتور أسامة الكتاين سنة 2014م.

)240( نرشته دار الكتب العلمية بريوت سنة 2004م بعناية ابنه الدكتور أسامة الكتاين.
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محمد العابد الفاسي)241(
)1320–1395ه/ 1902–1975م()242(

)15( حممد العابد بن عبد اهلل بن عبد السالم الفايس الفهري)243(

واإلدراك  الفهم  جيد  العارضة،  قوي  مشاركة،  ذو  بحاثة،  مطلع  عالمة  »فقيه 
واالستحضار واملالحظة، له ختصص يف الدراسات التارخيية ولوع وشغف هبا«)244(، 

وهو »العامل املطلع البحاثة النقاد، حمافظ خزانة القرويني«)245(.
ولد بفاس، وبعد انتهائه من الدراسة األولية سمت مهته للدراسة العلمية، فيمم 
جامع القرويني وأخذ عن شيوخها مثل أيب شعيب الدكايل وأمحد البلغيتي وغريهم 

من املشايخ، إىل أن أدرج يف مرتبة العلامء.
وحصل عىل إجازات بام أخذه عن شيوخه، كام أجازه آخرون إجازة عامة كالعالمة 
حممد بن جعفر الكتاين ملا قدم فاس سنة 1345هـ. ويف سنة 1351هـ  توجه إىل املرشق 
مشاخيها؛  ولقاء  العلمية  احلوارض  بعض  لزيارة  سببا  وكانت  احلج،  فريضة  ألداء 

)241(  مصادر الرتمجة: إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:340-343، وإحتاف املطالع، موسوعة أعالم املغرب 3461/9، 
الفهري يف مقدمة فهرس  الفايس  ابنه حممد  له  3461/9-3462، وترجم  النصال، موسوعة أعالم املغرب،  سل 
خمطوطات خزانة القرويني 5/1 وما بعدها. معلمة املغرب، 6401/19، ومعجم املطبوعات املغربية، ص: 269، 

والتأليف وهنضته باملغرب يف القرن العرشين، 425/2-437، وإمتام األعالم، ص:247.
)242( يف سل النصال، موسوعة أعالم املغرب، 3461/9 أنه ولد يف 1321ه.

)243( هو حممد العابد وتذكره بعض املصادر بالعابد فقط، كام يف سل النصال.

)244( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:343.

)245( إحتاف املطالع، موسوعة أعالم املغرب 3461/9.
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العلمية، وحصل عىل  الدروس  فدخل دمشق وبريوت والقاهرة، وحرض حلقات 
إجازات عامة، وأجازه كذلك بعض الشيوخ من خمتلف اآلمصار لقَيهم باحلرمني 

الرشيفني.
توىل مرتمجنا عدة وظائف منها التدريس بالقرويني، ومنها أنه عنّي أستاذا بكلية 
مواد  بتدريس  »قام  فـ  الرباط،  كلية  من  فرعا  حينذاك  كانت  التي  بفاس  اآلداب 

الترشيع اإلسالمي وفقه اللغة والبالغة والعروض«)246(.
ما  احلر  بالتعليم  اشتغل  ثم  عام1351هـ،  فاس  أحواز  بمحكمة  كاتبا  ُعنّي  كام 
ويف  الفايس.  القادر  عبد  الشيخ  زاوية  أوقاف  نظارة  توىل  ثم  1355-1361هـ،  بني 
ومنقبا  باحثا  سودة  بن  السالم  عبد  املؤرخ  مع  األوقاف  وزارة  عينته  1362هـ  سنة 
1371هـ، ثم حمافظا  نائبا لقيِّم اخلزانة عام  يف الكتب املتالشية بخزانة القرويني، ثم 
بكلية  العايل  للتعليم  أستاذا  1382هـ  عام  تعيينه يف  إىل  وباإلضافة  1376هـ،  عام  هلا 
اآلداب بفاس، فقد توىل أيضا التدريس بكلية الرشيعة باملدينة نفسها من 1963م إىل 
1973م ملواد: الفكر اإلسالمي والنظم اإلسالمية والدين واملذاهب واحلديث وعلم 

االجتامع.
ويف دار احلديث احلسنية عني أستاذا بعد انطالق الدراسة فيها بعام، فدّرس هبا 
ما بني عام 1385هـ إىل عام 1393هـ، وكلف بتدريس طبقات رواة احلديث ومناهج 
إسناده وتراجم أئمته وكتب الفرائض واهلبات والوصية واألقضية والقدر واألدب 

من صحيح اإلمام مسلم وغري هاته الكتب من الصحيحني...)247(.

من اأعم�له العلمية:
✺  اختصار لكتاب: البدور الضاوية يف التعريف بالسادات أهل الزاوية الدالئية 

لسليامن احلوات)248(.

)246( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:340، 341.

)247( نفسه، ص:340، 341.

)248( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:343.
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✺    اختصار لكتاب يف مناقب أيب عبد اهلل التلمساين اإلدرييس من تأليف حفيده 
أمحد بن أيب حييى)249(.

✺    تاريخ آل الفايس »يقع يف عدة جملدات«)250(، »تكلم فيه عىل عائلتهم املباركة 
فروعهم  وأحلق  فيه،  الناس  قال  وما  يستحق  بام  منهم  واحد  لكل  وترجم 

بأصوهلم، والكل عىل وجه احلق واإلنصاف«)251(.
ابن  رواية  بمقام  )التنويه واإلشادة   الكتاين يف  احلي  فيه عىل عبد  رّد  ✺    تأليٌف؛ 

سعادة( الذي جعله مقدمة لنسخة صحيح البخاري التي برواية ابن سعادة.
✺   تأليف يف الرد عىل حممد بن احلسن احلجوي يف مسألة القيام)252(.

حممد  األديب  للمؤرخ  الرباط  أعالم  برتاجم  االغتباط  لكتاب:  ✺    تلخيص 
بوجندار الرباطي)253(.

الشعبة  التي هي ألستار مجلة أحوال  النافعة  اليسرية  النبذة  لكتاب:  ✺    تلخيص 
الكتانية رافعة، ملحمد بن جعفر الكتاين)254(.

✺   اخلزانة العلمية باملغرب)255(.
فيه  »عّرف  الفايس»يقع يف سفر وسط«)256(،  اهلل  عبد  حممد  أيب  الوزير  ✺    ذكرى 
بوالده الشيخ عبد اهلل، أطال فيه وذكر احلوادث التي كانت يف زمنه وما ختبط 

فيه املغرب قبل أن يفقد استقالله، يفيد املؤرخ كثريا«)257(. 

)249( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:343.

)250( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:342.

)251( سل النصال، موسوعة أعالم املغرب 3462/9.

)252( وهو مطبوع.

)253( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:343.

)254( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:343.

القرويني. ن:  بناء جامع  قرنا عىل  بمرور أحد عرش  بمناسبة االحتفال  1380هـ/1960م  بالرباط عام  )255(  وقد طبع 
إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:343.

)256( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:343.

)257( سل النصال، موسوعة أعالم املغرب 3462/9.
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✺ الرحلة احلجازية.
للتعظيم  املصطفى  والدة  ذكر  عند  القيام  مطلوبية  يف  واألماين  األمنية  ✺  روضة 

والتهاين)258(.
✺ فهرس خمطوطات خزانة القرويني، وهو »فهرس تفصييل«)259(.

✺  فهرس موجز لنوادر خمطوطات خزانة القرويني مع التعريف بأصحاهبا، ألفه 

باقرتاح من وزارة اخلارجية املغربية)260(. 
✺ مؤلف عن سكان مدينة فاس.

✺  مذكرات يف نحو اخلمسة عرش جزءا مجع فيها كل مذاكراته مع أشياخه وأقرانه 

وحرره بعد املراجعة.
ِمنُكم  َعْلَنا  َلَ َن�َشاُء  ﴿َوَلْو  تعاىل:  قوله  ابن كريان يف  الطيب  الشيخ  لتقييد  ✺  موجز 

َلِئَكًة ِف ااَلر�ِض َيْخُلُفوَن﴾ ]الزخرف/60[)261(. َمّ

✺ موجز لكتاب: إفادة املرتاد يف التعريف بالشيخ ابن عباد)262(.

✺ ناطح الصخر)263(.
املغربية  املجالت  خمتلف  يف  نرشت  وأبحاث  مقاالت  عدة  إىل  باإلضافة  هذا 

والعربية.
 تويف بالدار البيضاء ودفن بفاس.

)258( املطبعة البلدية الفاسية باملكينة عام 1338هـ.

البيضاء  الدار  الكتاب  دار  أجزاء،  أربعة  يف  وفاته  بعد  ُنرش   ،343 ص:  الراغبني،  اإلخوان  )259(  إسعاف 

1979م.

)260(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 343.

)261(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 343.

)262(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 343.

التاريخ  كتاب  الرد عىل  البيضاء، ط/2002، وهو يف  الدار  الفرقان  بمطبعة  اهلل،  عبد  ابنه  بتقديم  )263(  طبع 

املفرتى عليه لعبد الكريم الفياليل.
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تقي الدين الهاللي)264(
)1407–1311هـ /1893-1987م(

)16( حممد تقي الدين بن عبد القادر  اهلاليل احلسيني السجلاميس، أبو شكيب

البارع،  واألديب  الشهري،  اللغوي  و»املحدث  الشاعر«)265(،  األديب  »العالمة 
والشاعر الفحل، والرحالة املغريب الرائد الشيخ السلفي«)266(.

ولد بقرية تسمى الغيضة وتسمى أيضا الفرخ وهي من بوادي مدينة سجلامسة 
سافر  ثم  الكريم،  القرآن  وحفظ  وجده،  والده  عىل  قرأ  بتافياللت،  اليوم  املعروفة 
ويف  الشنقيطي)267(.  اهلل  حبيب  حممد  الشيخ  عن  فأخذ  1333هـ،  عام  اجلزائر  إىل 
الفاطمي  الشيخ  بفاس، وكان من شيوخه:  القرويني  إىل جامع  1340هـ رحل  عام 
الرشادي، والشيخ حممد بن العريب العلوي، والشيخ أمحد سكريج، وبعد أن حتصل 

)264(   مصادر الرتمجة: الدعوة إىل اهلل يف أقطار خمتلفة، له – الكتاب كله، وتقي الدين اهلاليل كام عرفته لتلميذه حممد أبو 
الفضل – الكتاب كله، وعلامء ومفكرون عرفتهم، 183/1-217، والتأليف وهنضته باملغرب يف القرن العرشين، 
ص:123، وكتاب فضل الكبري املتعايل يف شعر وأخبار حممد تقي الدين اهلاليل – الكتاب كله، وإمتام اإلعالم، 
265، وتتمة األعالم،  176-179. ص:  127/1-132. وإمتام األعالم، ص:346، ومظاهر الرشف والعزة، ص: 

املفرسين  ومعجم   ،667-662/2 بتطوان،  والثقافية  العلمية  واحلركة   .170/1 األعالم،  وذيل   .136-135/2

بتطوان، 148- 160، وأراء وأحاديث: مع الدكتور تقي الدين اهلاليل، جملة دعوة احلق، ع/3، )1957م(، ص: 
24-26، والعامل اجلليل الدكتور اهلاليل يف ذمة اهلل، جملة الفرقان، ع/10، )1407ه(، ص: 4-7. وتتمة األعالم، 

العقيل،  اهلل  لعبد  اإلسالمية  واحلركة  الدعوة  أعالم  ومن   ،7520-7519/22 املغرب  ومعلمة   ،136-135/2

ص:811-823، والسلفية الوهابية باملغرب: تقي الدين اهلاليل رائدا ملخلص السبتي – الكتاب كله.
)265( مظاهر الرشف والعزة، ص: 176.

)266( إمتام اإلعالم، 127/1.

)267( أخذ عنه علوم اللغة العربية والفقه املالكي إىل أن أصبح الشيخ ينيبه عنه يف غيابه.
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منها عىل شهادة اإلجازة، سافر إىل القاهرة حيث التقى بشيوخها، من بينهم رشيد 
رضا، كام حرض دروس القسم العايل باألزهر.

 ومن مرص توجه إىل احلج ثم إىل اهلند، حيث اجتمع بعلامء احلديث وأخذ عنهم 
العراق،  يف  الزبري  إىل  توجه  اهلند  ومن  املباركفوري،  عبدالرمحن  الشيخ  مثل  العلم 
إىل  أخرى  مرة  سافر  الزبري  ومن  الشنقيطي)268(،  األمني  حممد  الشيخ  صاهر  حيث 

مرص ثم إىل اململكة العربية السعودية. 
ويف بالد احلرمني، ُعني من لدن ملكها مراقبًا للتدريس يف املسجد النبوي، وبعدها 
نقل إىل املسجد احلرام واملعهد السعودي بمكة املكرمة، ثم جاءته رسائل من إندونيسيا 
الندوي  للتدريس يف مدارسها، فاستجاب لدعوة سليامن  تطلبه  اهلند، وكلها  ومن 
باهلند، وصار رئيس أساتذة األدب العريب يف كلية ندوة العلامء يف مدينة لكنهو باهلند، 
وفيها تعلم اإلنجليزية، وأصدر جملة »الضياء«، ثم عاد إىل الزبري حيث عمل مدرسًا 
بمدرسة النجاة األهلية. وبعدها سافر إىل مدينة جنيف يف سويرسا. ومنها إىل أملانيا 
بتوصية من األمري شكيب أرسالن حيث ُعني حمارضًا يف جامعة »بون«)269( وهبا تعلم 
اللغة األملانية، حيث حصل عىل دبلومها بعد عام، ثم صار طالبًا باجلامعة مع كونه 
حمارضًا فيها، ويف تلك الفرتة ترجم الكثري من األعامل العلمية من األملانية وإليها، 
لغويا  ومرشفًا  وحمارضًا  طالبًا  برلني  جامعة  إىل  انتقل  بون  يف  سنوات  ثالث  وبعد 
الفلسفة، وكان موضوع  الدكتوراه يف  نال شهادة  1941م  العربية. ويف  اإلذاعة  عىل 
الرسالة )ترمجة مقدمة كتاب اجلامهر من اجلواهر للبريوين مع تعليقات عليها(. ويف 
أثناء احلرب العاملية الثانية سافر إىل املغرب بتكليف من احلاج حممد أمني احلسيني 
يف مهمة سياسية، حيث زّوده السفري املغريب عبد اخلالق الطريس بجواز سفر عىل 
أنه من أهايل تطوان التي كانت تقع حتت االحتالل اإلسباين، وهبا أقام بتطوان مخس 

سنوات، وهناك أصدر جملة »لسان الدين« بالتعاون مع الشيخ عبد اهلل كنون.

)268(  هو العامل املوريتاين املحقق مؤسس مدرسة النجاة األهلية بالزبري، وهو غري العالمة املفرس صاحب أضواء البيان. 
ن: إمتام األعالم، 128/1.

)269( كان يدرسهم النصوص العربية باللغة اإلنجليزية.
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التدريس يف  العراق، حيث توىل  الشيخ اهلاليل من جديد إىل  1947م سافر   ويف 
كلية امللكة عالية »جامعة بغداد« وبقي إىل عام 1958م، ثم غادرها إىل املغرب، إذ عني 

أستاذًا يف كلية اآلداب جامعة حممد اخلامس بالرباط ويف فرعها يف فاس.
 ويف 1968م تلقى دعوة من رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة للعمل أستاذًا 
وتفرغ  اجلامعات  ترك  حيث  1974م  إىل  يعمل  وبقي  املغرب  من  منتدبًا  باجلامعة 

للدعوة باملغرب. 
التي  والعربية  واألملانية  اإلنجليزية  اللغات:  العربية  اللغة  جانب  إىل  يتقن  كان 

دّرسها يف كلية اآلداب بجامعة حممد اخلامس بالرباط وبفرعها يف فاس.
وبعد تأسيس دار احلديث احلسنية بشهرين، كلف بالتدريس فيها، فكان يتنقل بني 
مكناس حيث يقيم والرباط ليلقي دروسا يف التفسري واحلديث من خالل املوطأ،كام 

قام بمهمة اإلرشاف واملناقشة.
 وبمجرد اإلعالن عن تأسيس الدار، وتعبريا منه عن الفرحة واالغتباط هبذا اخلرب 
السار، وتشجيعا منه عىل نرش احلديث وعلومه هبذه الربوع والديار، نظم قصيدة يف 

مدح دار احلديث ومؤسسها)270(.

من اأعم�له العلمية:
تناولت  التي  النفيسة  باملؤلفات  زاخرة  وأدبية  علمية  مكتبة  اهلل  رمحه  ✺  خلف 
علوما شتى، وغطت مساحات فكرية شاسعة، وسدت فراغا ثقافيا كان يشكو 

منه جيل تالميذه ومعارصيه، ومن أشهر مؤلفاته:  
✺  آل البيت ما هلم وما عليهم.

✺ أحكام اخللع يف االسالم. ط.
✺ اإلسفار عن احلق يف مسألة السفور واحلجاب.

)270(  نرشت يف جملة دعوة احلق، وأعيد نرشها يف الدعوة اىل اهلل يف أقطار خمتلفة، ص: 265، ويف منحة الكبري املتعايل يف 
شعر وأخبار حممد تقي الدين اهلاليل، ص:380.
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✺ اإلهلام واإلنعام يف سورة األنعام.
✺ أهل احلديث.

حمسن  حممد  الدكتور  مع  باالشرتاك  اإلنجليزية  باللغة  التفسري  ✺  ترمجة 

الباكستـــــاين. ط.
✺ اجليش اجلرار من أحاديث النبي املختار. ط.

✺ الرباهني اإلنجيلية عىل أن عيسى داخل يف العبودية وبريء من األلوهية.
✺ تاريخ اللغة السامية.

✺ تقويم اللسانني)271(.

✺ متثيليات طيف اخليال ملحمد بن دانيال الكحال املوصيل مرتجم إىل األملانية.

✺ اجلامهر يف اجلواهر )أطروحة دكتوراه(.
✺ حاشية عىل كتاب التوحيد ملحمد بن عبد الوهاب.

✺ حاشية عىل كشف الشبهات ملحمد بن عبد الوهاب.

✺ احلسام املاحق لكل مرشك ومناف.
✺ حوايش شتى عىل إنجيل مّتى.

✺ الرجعية والتقدم.
✺ رحلة إىل أملانية.

✺ رحلة إىل درعة املغرب.

✺ رحلة من الزبري إىل جنيف.

✺ رحلتي من برلني إىل تطوان )يف جزأين()272(.

✺ الزند الواري والبدر الساري يف رشح صحيح البخاري، املجلد األول.

)271( مكتبة املعارف، الرباط، ط/2 )1404ه/1984م(.

)272( منحة الكبري املتعايل يف شعر وأخبار حممد تقي الدين اهلاليل، ص:351.
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✺  الدعوة اىل اهلل يف اقطار خمتلفة. ط.
✺ دليل احلاج إىل مناسك احلج.

✺ دواء الشاكني وقامع املشككني يف الرد عىل امللحدين.

✺ سب القاديانيني لإلسالم والرد عليهم.

✺  سبيل الرشاد يف هدي خري العباد. ط.

✺ الصبح السافر يف حكم صالة املسافر.
✺ الصديقات الثالث؛ قصة.

✺ الطبقات عند العرب.
✺ العقود الدرية يف منع حتديد الذرية.

✺ العلم املأثور والعلم املشهور واللواء املنشور يف بدع القبور.
✺ فكاك األسري العاين املكبول بالكبل التيجاين.

✺ القايض العدل يف حكم البناء  عىل القبور.
✺ قبسة من أنوار الوحي. ط.

✺  كتاب البلدان ملحمد بن الفقيه البغدادي، مرتجم إىل األملانية باالشرتاك مع سوريال 

عطية.
✺ اللغة العربية)273(.

✺ خمترص هدي اخلليل يف العقائد وعبادة اجلليل.

✺ مدنّية العرب يف األندلس، ترمجه من اإلنجليزية إىل العربية.

✺ من يرافقني إىل برلني؟.

)273( احلركة العلمية والثقافية بتطوان، ص: 666.
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✺ النوار املتبعة يف حتقيق سنة اجلمعة.
✺  اهلاديات.

مجعت بعض أشعاره وأخباره يف كتاب: منحة الكبري املتعايل يف شعر وأخبار حممد 
تقي الدين اهلاليل. ط)274(.

بالعربية واإلنجليزية  ملتقيات علمية ودعوية كثرية، وله مقاالت  كام شارك يف 
واألملانية، وكتب يف عدة جمالت وطنية ودولية مثل جملتي الفتح ملحب الدين اخلطيب 
والدوريات  املجالت  من  عدد  يف  منشورة  قصائد  وله  رضا،  رشيد  ملحمد  واملنار 

املغربية منها واألجنبية. وقد عرف بكثرة أسفاره ومناظراته.
 تويف رمحه اهلل بالدار البيضاء وحتت ثراها وري جثامنه.

)274(  إمتام األعالم، ص: 346، ون: قائمة ببعض كتبه بمجلة الفرقان، ص:7، ع/10، س/4، ذو القعدة - ذو احلجة 
1407هـ يوليوز – غشت 1987م. 
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عبدالرحمن الغريسي)275(
)1320-1398هـ /1901- 1977م(

)17( عبد الرمحن بن الصديق بن حممد الغرييس، أبو زيد املعروف بعبدالرزاق

التفوق والرباعة  »فقيه عالمة سلفي، ذو مشاركة يف كثري من العلوم؛ إال أن له 
وقصب السبق يف حلبة الفقه والنحو والترصيف وعلوم البالغة واللغة والعروض، 
وحيفظ  األدبية  النصوص  يتذوق  وكان  وأسانيده.  برواته  خربة  له  الذي  واحلديث 
وأصالته  احلرة  بفكرته  ويمتاز  املقعدة،  والقواعد  الشواهد  من  كثريا  ويستحرض 

الفكرية املتحررة املتجردة، مع حفظ التوازن بني اآلراء«)276(.
إقليم  كلميمة  ملحقة  اغريس،  وادي  من  مقربة  عىل  تونفيت«  »أبو  بقرية  ولد 
الراشيدية)277(، نشأ يتيام فكفلته جدته، وحفظ القرآن، وبعد وفاهتا انتقل إىل فاس سنة 
عن  فأخذ  القرويني  بكلية  التحق  وهناك  أقاربه،  أحد  كفالة  يف  ليعيش  1333هـ، 

القريش،  الرمحن  عبد  اجلامعة  وقايض  الدكايل،  شعيب  أيب  الشيخ  أمثال  شيوخها، 

)275(  مصادر الرتمجة: ترجم له تلميذه قدور الورطايس يف كتابه بني ظالل األصالة، ص:194-205، وذكر أنه سبق نرش 
هذه الرتمجة بجريدة العلم يف ثالث حلقات، وقد اعتمد عىل السرية الذاتية بخط املرتجم مسلمة من طرف ابنته 
األستاذة زينب قبل ذكراه األربعينية، وإحتاف اخلالن، ص: 67-70، وإحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص: 59، 
82، 92. وإحتاف املطالع، موسوعة أعالم املغرب، 3475/9، وإسعاف اإلخوان الراغبني، ص:360-373، وإمتام 

األعالم، ص: 226، ومن أعالم املغرب العريب يف القرن الرابع عرش، ص: 272.
)276( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 364.

تعلم  ناحية مكناس سابقا ونشأ يف خنيفرة، وهبا  بغرييس  بآيت مغاد  أنه »ولد   :226 إمتام االعالم ص  )277(  ورد يف 
وحفظ القرآن الكريم«.



86

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

وموالي الرشيف التكناويت والشيخ عمر ابن محدان املحريس التونيس األصل املدين 
االستيطان)278(.

 كام أخذ عن غريهم خارج اجلامعة مثل حممد بن عبد املجيد بن عبدالرمحن َأَقْصبِي 
الفايس الرباطي )1364هـ( الذي قرأ عليه األلفية مع رشحها أوضح املسالك البن 
بحي  التيجانية  الزاوية  جماورة  يف  جنيارة  درب  املقابل  باملسجد   وذلك  هشام)279(، 

البليدة)280(.
خترج من جامع القرويني عام 1343هـ، فصار يدرس العلوم عىل اختالف أنواعها 
وأصبح  فاس  إىل  رجع  1349هـ  سنة  ويف  سنوات،  ست  مدة  البادية  مدارش  بأحد 

مدرسا باجلامع القروي نفسه.
أربعة أعوام، ثم  بالرباط مدة  القضاء بمجلس االستئناف الرشعي األعىل  توىّل 
َياْيَنة من أحواز فاس ـ عاملة تاونات، كام عنيِّ قاضيا رشعيا  عنّي قاضيا بتيّسة قبيلة احْلْ
بمحكمة باب اجلديد بفاس، ثم قاضيا للّتوثيق باملحكمة نفسها، وشارك علامء فاس 
يف عريضة املطالبة بإرجاع امللك حممد اخلامس رمحه اهلل إىل العرش، فألقي القبض 
بجامع  املرموقني  املدّرسني  من  وكان  بفاس،  قادوس  عني  بسجن  وسجن  عليه 
القرويني، وملا ُأنشئت كلية الرشيعة التابعة جلامعة القرويني بفاس انتقل إليها أستاذًا 

لدراسة التطبيقات الفقهية، وأصول الفقه)281(.
وقد سئل أحد تالمذته عن انطباعاته حوله فقال: »لقد كنت من بني طالبه يف القسم 
األديب التخرجيي، وكان املزهر للسيوطي رمحه اهلل مادة درس الفقيه املغفور له، وأقول 
بحق: إنه كان آية من آيات اهلل يف معرفة خصائص اللغة العربية وفقهها، وما كان يكتفي 
بام يف املزهر من شذرات عميقة وأرسار عجيبة؛ بل كان يتحفنا باستطرادات وأرسار

 

)278(  إحتاف اخلالن، ص: 68.

)279(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 361.

)280(  إحتاف اخلالن، ص: 68.

)281(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 362.
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وخصائص خارج األصل املدروس، فكنا نعجب لفهمه الدقيق بخصائص اللغة العربية 
وفقهها«)282(.

التطبيقات  يف  دروس  إليه  وأسندت  إنشائها،  منذ  احلسنية  احلديث  بدار  التحق 
املؤسسة  هبذه  العلوم  هذه  تدريس  بني  مزاوجا  والتفسري،  القرآن  وعلوم  الفقهية 
القرويني  التابعة جلامعة  الرشيعة  بكلية  الفقه  الفقهية وأصول  التطبيقات  وتدريس 
بفاس، وبقي عىل هذه احلال إىل أن أعطي التقاعد من كلية الرشيعة، بينام استمر قائام 

بأعباء مهمته يف دار احلديث)283( حتى توفاه اهلل.
مل يكن ُمكثِرا من الكتابة وال مهتام بالتأليف شأنه يف ذلك شأن الكثريين من أبناء 

جيله، فلم يرتك سوى مقالة يتيمة)284(. 
تويف رمحه اهلل بفاس، وقد أقامت جلنة مكونة من خرية العلامء حفال تأبينيا خاشعا 
1399هـ  عام  اخلري  صفر   15 األحد  صباح  وذلك  لوفاته،  األربعني  ذكرى  بمناسبة 
بقاعة حمكمة االستيناف بفاس، وشارك فيه علامء أجالء ومسؤولون كبار بكلامت 
تأبينية مؤثرة، وارجتل األستاذ املحارض بدار احلديث احلسنية العالمة سيدي حممد بن 
محاد الصقيل كلمة باملناسبة نيابة عن مديرها آنذاك الدكتور حممد فاروق النبهان)285(.

)282( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 364.

إلقاء الدروس اإلسالمية فيها من  69. يقول عنه تلميذه قدور الورطايس: وكان يأيت إىل  )283(  إحتاف اخلالن، ص: 
فاس، حيث منزله ويستأجر حجرة يف النزل، حتى ينهي حصة دروسه األسبوعية ثم يرجع إىل منزله. بني ظالل 

األصالة، ص:202.
)284(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 364. وهي منشورة بمجلة دعوة احلق، ع/3، س/1، وقد ساق حممد ابن احلاج 

نبذة منها لتكون مثاال حيا إلنتاجه العلمي واألديب حني رأى أن املرتجم مل خيلف تراثا فكريا مسطورا كام ذكر.
)285( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 367.
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العباس األمراني)286(
)1320-1403هـ/1903-1983م(

)18( العباس بن بنارص بن عبدالسالم األمراين احلسني

»فقيه عالمة ذو مشاركة يف كثري من حدائق املعارف، إال أن له امتيازا وبراعة كربى 
يف النحو والترصيف واألصول والفقه واألدب وعلوم البالغة، ويتحىل بفهم جيد 
وإدراك قوي«)287(، وقد كان »فذا يف إثارة املدارك الدقيقة يف املعقول واملنقول«)288(.

ولد بمكناس، وهبا درس عىل شيوخها منهم: حممد بن احلسني العراييش وحممد 
بن إدريس الشبيهي وأمحد املامون البلغيثي، وانتقل عام 1341هـ إىل فاس، فدرس 
عىل شيخ اجلامعة عبد اهلل الفضييل وشيخ اإلسالم حممد بن العريب العلوي وحممد بن 

جعفر الكتاين، واحلافظ الدكايل وغريهم)289(.
وخترج أستاذا بنظام القرويني عام 1352هـ، حيث بقي يدرس نحو مخس عرشة 
بثانوية  بعد االستقالل مدرسا  ثم »عني  بوجدة فصفرو،  قاضيا  بعدها  سنة، سمي 

القرويني بفاس يف مجادى األوىل عام 1383هـ«)290(.

)286(  مصادر الرتمجة: إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص: 62-66، وخطط املغرب الرشقي، ص: 160-162، ومعلمة 
املغرب، 691/2، ومصابيح البرشية، ص:83، وفيه أنه تويف سنة 1402هـ.

)287( إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص: 65.

)288( خطط املغرب الرشقي، ص: 162.

)289( خطط املغرب الرشقي، ص: 160.

)290( نفسه، ص: 160.
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وصف أحد تالميذه منهاجه يف التدريس قائال: »كان يصول وجيول يف دروسه 
القيمة التي متتاز برشاقة يف األسلوب وفصاحة يف التعبري وببيان معرب يف اإللقاء، 
حتى  شيق  ضاف  عرض  يف  وخفياته  املدروس  املوضوع  جزئيات  يصور  كان  فقد 
تغزو أذهان الطالب، فيفهمها اجلميع وكأهنا أمر ملموس حمسوس، مما يدل داللة 
واضحة عىل متكنه من فنه الذي يدرسه وضالعته وطول باعه فيه، وعىل تذوقه لعلوم 
البالغة بصفة خاصة تذوقا كبريا يتجىل يف إدراك أرسارها، والتعمق يف حقائقها وحل 
عويصها وفتح مغلق مشكلها«)291(، وصفه تلميذ آخر: »بأنه كان فذا يف إثارة املدارك 

الدقيقة يف املعقول واملنقول«)292(.
»بعقدة  الثانوي  يف  تدريسه  عىل  زيادة  احلسنية  احلديث  دار  يف  يدرس  وكان 
وصحيح  والتفسري  والفقه  األصول  تدريس  يف  كعُبه  َفعال  زهيد،  بأجر  التزام 
الثانوية  وظيف  من  التقاعد  أعطي  »ثم  مسلم«)293(،  واإلمام  البخاري  اإلمام 
أواخر عام 1389هـ  فتمحض للتدريس بدار احلديث بعقدة التزام، وكلف بدراسة 
واألصول  املذاهب  وفقه  والتفسري  ومسلم  البخاري  اإلمامني  بصحيح  احلديث 

بمحارضاته«)294(.
مل يرتك مرتمجنا من علمه املسطور سوى  بعض األشعار. 

بعض  فيه  شارك  مهيب  تأبيني  حفل  له  أقيم  وقد  بفاس،  ودفن  اهلل  رمحه  تويف 
تالميذه من خرجيي دار احلديث احلسنية)295(.

)291( إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص:66.

)292( خطط املغرب الرشقي، ص: 162.

)293( خطط املغرب الرشقي، ص: 160.

)294( إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص:65.

)295(  انظر الكلمة التأبينية التي ألقاها الكاتب العام جلمعية العلامء خرجيي دار احلديث احلسنية آنذاك الدكتور السعيد 
بوركبة، وهي منشورة بمجلة االعتصام ع8/س9/مجادى الثانية 1405ه - مارس1985م، ص:114-113.
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محمد الحجوي)296(
)1337- 1418هـ/1919-1997م(

)19( حممد بن أمحد احلجوي الثعالبي

كان كاتبا عاما للمجلس العلمي األعىل.
بثانوية موالي  رأسه  الكريم، درس يف مسقط  للقرآن  وبعد حفظه  بفاس،  ولد 
إدريس، وهبا حتصل عىل شهادة دبلوم الدراسات الثانوية اإلسالمية، وعىل القسم 
األول من الباكالوريا سنة 1938م، بعدها انتقل اىل لييس )بويمريو( بمكناس حيث 
حصل عىل القسم الثاين من الباكالوريا يف الرياضيات والفلسفة معا سنة 1939م. ثم 
العليا يف  اإلجازة  نال  ومنها  العاصمة،  اجلزائر  التابعة جلامعة  اآلداب  بكلية  درس 
1943م. كام أحرز دبلوم الدراسات العليا املغربية بالرباط سنة  اآلداب العربية سنة 

1945م. 

بعد خترجه عني أستاذا للغة العربية والرتمجة بثانوية موالي إدريس بفاس من سنة 
1945م إىل غاية 1956م، ثم عني مديرا لثانوية ابن عباد بسطات سنة 1956م، ثم مديرا 

اخلامس  لثانوية حممد  مديرا  ثم  1959م،  البيضاء سنة  بالدار  احلسن  لثانوية موالي 
باملدينة نفسها، وبعد ذلك عني نائبا لوزارة الرتبية الوطنية بمراكش وآسفي والصويرة 
وورزازات سنة 1963م، ثم مفتشا ممتازا بوزارة الرتبية الوطنية، ثم كاتبا عاما جلامعة 
القرويني سنة 1964م، كام عني مديرا مساعدا بوزارة الدولة املكلفة بالشؤون الثقافية 

)296( مصادر الرتمجة: ترجم له يف كتابه تأمالت وخواطر، ص:289-290، ومعلمة املغرب 3338/10.
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إىل  )1968–1972م(،  القرويني  والتعليم األصيل، حيث أرشف عىل شؤون جامعة 
أن ترقى فأصبح مديرا للتعليم األصيل بوزارة الرتبية الوطنية وتكوين األطر سنة 
1972م. ثم أسندت إليه مهام كتابة املجلس العلمي األعىل بموجب الظهري الرشيف 

الصادر عام 1401هـ/1981م)297( املتعلق بإحداث املجلس العلمي األعىل واملجالس 
العلمية اإلقليمية.

وملا أسست دار احلديث احلسنية، عني هبا أستاذا للغة الفرنسية، وظل يدرس فيها 
من سنة 1965م إىل سنة 1974م.

من اأعم�له العلمية:
✺ تأمالت وخواطر من وحي الفؤاد، وهي جمموعة أبحاث ومقاالت وأشعار.

✺  إضافة إىل مشاركته بعروض يف لقاءات متعددة، نرشت له يف مقاالت علمية 

وأدبية يف دوريات وجمالت وجرائد مغربية.
كام حاز عدة أوسمة سامية.

تويف رمحه اهلل بالرباط.

)297( ذكر يف كتابه تأمالت وخواطر، ص: 290  تاريخ 1980م والصواب ما أثبتناه. 
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عبد الواحد العلوي)298(
 )1326-1397هـ/1908- 1976م(

)20( موالي عبد الواحد بن حممد بن الطيب العلوي املدغري احلسيني

»فقيه عالمة مشارك بيد أنه يتقن الفقه والنحو واألدب«)299(.
املدغريني  العلويني  الرشفاء  إىل  نسبه  يرجع  مدغرة،  من  اجلديد  بالقرص  ولد 

بالراشيدية.
يف  املصنفات  وبعض  الكريم  القرآن  وحفظ  رأسه  بمسقط  األويل  تعليمه  تلقى 
النحو والفقه، ويف سنة 1341هـ رحل إىل فاس لطلب العلم عىل املنهاج الذي كان 
متبعا قبل النظام، وفيها أخذ يتلقى الدروس عن عدد من علامء القرويني أمثال شيخ 
عيل  وموالي  احلنش،  الرايض  وسيدي  العلوي  العريب  بن  حممد  سيدي  اإلسالم 

الدرقاوي… الخ)300(.
واألدب  والبالغة  والسرية  والتاريخ  والفقه  النحو  يف  دروسا  يلقي  »وكان 

والعروض بمسجد سيدي طلوق والرصيف وببيته بمدرسة الصفارين«)301(.

)298(  مصادر الرتمجة: موسوعة أعالم املغرب، 3469/9، وإحتاف املطالع، موسوعة أعالم املغرب، 3024/8، وإسعاف 
العربية يف  لشعراء  بابطني  85-91، ومعجم  والرسوخ ص  العلم  ذوي  وإحتاف   ،246 ص:  الراغبني،  اإلخوان 

.)www.almoajam.org  القرنني التاسع عرش والعرشين )نسخة رقمية، يف موقعه الرسمي
)299( إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص: 89.

)300(أنظر أسامء شيوخه وما أخذ عنهم يف إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص:87-86.

)301(إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص:88.
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عمل أستاًذا بجامعة القرويني ابتداء من سنة 1358هـ، ثم أبعدته فرنسا عن اجلامعة 
بسبب أفكاره الوطنية عام 1373هـ، ولكنه أعيد إليها من جديد بعد االستقالل عام 
البيضاء، وترأس املجلس اإلقليمي  الدار  1375هـ، كام عمل عداًل وقاضيًا بأحواز 

باملجلس  مقررا  مستشارا  عني  ثم  1376هـ،  عام  البيضاء  بالدار  لالستئناف  األعىل 
1393هـ،  عام  فاس  بمدينة  الرشيعة  لكلية  عميدا  ثم  1381هـ،  عام  بالرباط  األعىل 
1973م خلفا ملحمد اجلواد الصقيل  العلمي بمدينة فاس عام  وتوىل رئاسة املجلس 

حتى توفاه اهلل، كام كان عضوا يف جلنة تدوين الفقه اإلسالمي.
ويف دار احلديث احلسنية كان يدرس الفقه يف السنوات األوىل من تأسيسها.

من اأعم�له العلمية:
✺ تفسري ابن عطية )حتقيق باالشرتاك(.

✺ الفقه االبتدائي. )باالشرتاك(. 
✺ قصائد شعرية نرش بعضها يف كتاب: إحتاف ذوي العلم والرسوخ.

سنة  فاس  اخلامس-  حممد  بمطبعة  طبع  املالية،  العينية  واحلقوق  ✺  املوارث 
)1398هـ- 1977م(.

✺  وله مقاالت منشورة بمجلة كلية الرشيعة بفاس.
 تويف يف الرباط ونقل إىل فاس حيث دفن برضيح موالي عبد اهلل.
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أحمد ابن تاويت)302(
)1321- 1414هـ/1903-1993م()303(

)21( أمحد بن حممد بن عمرو)304( بن عبد السالم بن تاويت، الودرايس

»فقيه عالمة مشارك يف العلوم املتداولة بيد أنه يتقن الفقه والنحو واألصول   
ويتحىل بسجايا عالية وفضائل رفيعة وتواضع كبري«)305(.

التي  تاَوْيتِْش وهو مدرش من قبيلة وادراس  ولد بتطوان، وابن تاويت نسبة إىل 
تبعد عن مدينة تطوان بنحو 14 كلم.

بعد حفظه للقرآن العظيم وإتقانه له، وكذا حفظه جلملة وافرة من املتون املتداولة 
عىل يد والده حممد بن عمرو شيخ مجاعة حفاظ القرآن الكريم بتطوان، أخذ يدُرس 
بمسقط رأسه كتبا علمية كاألجرومية واأللفية والمية األفعال واملخترص والتحفة 
1342هـ فمكث هبا ستة أعوام دَرس خالهلا  واملوطأ، ثم سافر إىل مدينة فاس سنة 

25-28، ومشاهري علامء املعاهد الدينية بمدن شامل املغرب،  )302(  مصادر الرتمجة: إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 
اللغة والنحو يف املغرب األقىص،  الرابع عرش ص: 323، وعلامء  القرن  ص:71، ومن أعالم املغرب العريب يف 

رقم: 263، ومعجم املفرسين بتطوان، ص:9-14، ومعلمة املغرب، 2249/7.
)303(  يف مشاهري علامء املعاهد الدينية بمدن شامل املغرب، ص:71 أنه ولد يف 1322ه وما أثبتناه من إسعاف اإلخوان 

الراغبني، ص: 25.
املغرب،  شامل  بمدن  الدينية  املعاهد  علامء  مشاهري  ويف   ،25 ص:  الراغبني،  اإلخوان  إسعاف  يف  بالواو  )304(  عمرو 

ص:71: بن عمر.
)305( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 28.
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بجامع القرويني التفسري واحلديث والفقه والنحو والترصيف والبالغة واحلساب، 
ثم قفل راجعا إىل موطنه تطوان عام 1348هـ)306(.

من بني شيوخه بتطوان الذين أخذ عنهم علوم اللغة والرشع: حممد بن أمحد بن 
حممد داود التطواين الذي أخذ عنه اآلجرومية برشح األزهري)307(، وعبدالرمحن بن 
حممد أقشار التطواين )ت1339هـ( تلقى عنه بعض أبواب من األلفية برشح املكودي 
والمية األفعال ببحرق الصغري، وحممد بن حممد الركيك التطواين )ت1377هـ( أخذ 
عنه بعض أبواب من املخترص بالدردير ومن األلفية بأوضح املسالك البن هشام، 
وأمحد الرهوين التطواين سمع عليه األلفية مرسودة، وأمحد الزواقي أخذ عنه أبوابا 
من التحفة بالتاودي ابن سودة ومن املوطأ بالباجي ومن مهزية البوصريي ببنيس، 
و)شقيق أمحد الزواقي( حممد الزواقي تلقى عنه بعض أبواب من عبادات املخترص 

بالدردير ودروسا من السلم ببناين)308(.
الفاطمي  السادة:  منهم  العلامء،  من  وافرة  مجاعة  عىل  القرويني  فاس  يف  وقرأ 
الرشادي قرأ عليه بعض أبواب من األلفية برشح املكودي وأوضح املسالك البن 
املخترص  بيوع  من  ودروسا  القوادح  إىل  العلة  مسالك  من  اجلوامع  ومجع  هشام 
اخللييل ومن فرائضه باخلريش، وعبداهلل بن إدريس بن أمحد العلوي احلسني الشهري 
بالفضييل )ت1363هـ(، درس عليه بعض أبواب من األلفية برشح املكودي ورقات 
التكناويت  والرشيف  ذلك،  وغري  باملحيل  اجلوامع  ومجع  باملطول  التلخيص  من 
املسالك البن هشام وعدة  املكودي وأوضح  األلفية برشح  عليه  قرأ  )ت1368هـ( 
السلم  قرأ عليه  البلغيثي  املامون  بن  السعد، وأمحد  بمخترص  التلخيص  أبواب من 
بالتاودي  الزقاقية  بابن كريان وبعض  املرشد  باملحيل وتوحيد  اجلوامع  ببناين ومجع 
وأبوابا من صحيح البخاري بالقسطالين)309(، وعبدالرمحن بن عبد اهلادي بن إدريس

)306( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 25، 26.

)307( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 25.

)308( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 26.

)309( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 26.
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ابن  برشح  األلفية  ترصيف  من  دروسا  عنه  أخذ  )ت1387هـ(  احلسني  الشفشاوين 
عقيل وغريه)310(.

أجازه بعض شيوخه كتابة وهم العلامء السادة: عبد اهلل الفضييل وأمحد بن اجلياليل 
األمغاري وأمحد بن املامون البلغيثي وعبد الرمحن القريش اإلمامي والرايض السناين 

والرشيف التاكناويت)311(.
شغل املرتجم عدال وأستاذا للدروس العربية بإحدى املدارس العربية الفرنسية. 
قاضيا  املهدي  بن  احلسن  موالي  السلطاين  اخلليفة  عينه  1371هـ/1952م  سنة  ويف 
مقاطعة جبالة ولكوس  الغربية:  بالناحية  الرشعية  للعدلية  مفتشا  ثم عني  بتطوان، 
إىل  رد  ثم  له،  مديرا  ثم  بتطوان،  الديني  العايل  باملعهد  بالنظام  ومدرسا  والشاون، 

التدريس باملعهد الثانوي عام 1383هـ إىل أن أحيل عىل التقاعد يف عام 1386ه.
 واستمر يزاول بعض الدروس اإلضافية يف التفسري بالـمراغي وتاريخ اإلسالم 

والسرية 
النبوية بكلية أصول الدين التابعة جلامعة القرويني بتطوان)312(.

وكان أيضا عضوا باملجلس العلمي لتطوان وعضوا مؤسسا لرابطة علامء املغرب، 
وأحد األعضاء املؤسسني جلمعية اإلمام الشاطبي لتحفيظ القران الكريم وتدريس 

علومه. 
العربية  باململكة  القرى  أم  بجامعة  أستاذا  التقاعد  عىل  إحالته  بعد  اشتغل  كام 
السعودية مدة سنتني)313(، قبل أن يعود إىل مسقط رأسه ليتابع رسالته العلمية رغم 
إليه كريس  العلمية أسند  الكرايس  ما كان يعرتيه من وعكات صحية، وملا أحييت 

التفسري باجلامع الكبري، حتى تويف رمحه اهلل)314(.

)310( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 27.

)311( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 27.

)312( إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 27.

)313(  انتدبه للتدريس الشيخ عبداهلل كنون األمني العام لرابطة علامء املغرب يف وقته.

)314( مشاهري علامء املعاهد الدينية بمدن شامل املغرب، ص:72.
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ويف دار احلديث احلسنية، كان يدّرس اخلالف العايل ببداية املجتهد)315(، وكان إىل 
جانب التدريس يتعاطى اإلفتاء ويقوم بوظيفة اإلمامة بجامع الباشا بتطوان.

من اأعم�له العلمية:
✺ األحكام الرشعية، )خمطوط(.

✺ إخراج اخلبايا يف حتريم البناء عىل القبور والصالة بالزوايا. )خمطوط()316(.
✺ تصحيحات وتعقيبات عىل بداية االجتهاد البن رشد.

✺ تعليقات عىل كتاب مفتاح الوصول للتلمساين.
✺  تقريرات عىل أحكام القرآن البن العريب. 
تويف رمحه اهلل بتطوان عن عمر ناهز 90 عاما.

)315(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 27، وإفادة تلميذه الدكتور حممد بلوايل خريج الدار ورئيس املجلس العلمي 
بتاوريرت، بتاريخ 20 صفر اخلري سنة 1436ه بمدينة الصخريات.

)316(  مشاهري علامء املعاهد الدينية بمدن شامل املغرب، ص:72.
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عمر  بهاء الدين األميري)317(
)نحو 1334-1412هـ/1916-1992م(

)22( عمر صدقي بن حممد هباء الدين األمريي

شاعر اإلنسانية املؤمنة واملفكر املناضل من أصل سوري. 
ولد بحلب، ودرس يف مدارسها حتى حتصل عىل الشهادة الثانوية )البكالوريا( 
يف اآلداب والعلوم ثم يف الفلسفة، توجه بعد البكالوريا إىل باريس حيث أحرز من 
جامعة السوربون شهادتني يف اآلداب وفقه اللغة، وعاد بسبب وفاة والده دون أن 
يتمكن من إكامل دراسته يف باريس، وبسبب احلرب العاملية الثانية بعد ذلك، فأكمل 
دراسته يف احلقوق يف بمعهد احلقوق العريب بدمشق، فنال شهادته النهائية بتفوق عام 

1359هـ / 1940م.

بعد إمتام دراسته، عني ناظرًا عىل أوقاف األرسة األمريية مكان والده، ومدرسا 
ثانويات  يف  االجتامع  وعلم  واألخالق  اإلسالمي  والتاريخ  اإلسالمية،  للحضارة 
حلب ودمشق، كام ُعنيِّ مديرًا للمعهد العريب اإلسالمي بدمشق حوايل عام 1949 م، 

وانخرط أيضا يف سلك املحاماة بعد خترجه حتى عام 1950م.

)317(  مصادر الرتمجة: إمتام اإلعالم، 94/1-97، ويوميات وأيام عمر هباء الدين األمريي، وعمر هباء الدين األمريي 
شاعر األبوة احلانية والبنوة البارة والفن األصيل، وذيل األعالم، 143/1، وإمتام األعالم، ص:297-298، وقيمة 
الزمن عند العلامء، ص:274، ه/4، وذيل معجم املؤلفني، ص:396، وعمر هباء الدين األمريي شاعر اإلنسانية 
يف  وآثار  أسامء  املعارصين  ومع   ،47-13 ص:  الفني،  البناء  األمريي:  الدين  هباء  وعمر   ،175-9 ص:  املؤمنة، 

الذاكرة والقلب، 223/1 وما بعدها.
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التحرير  حركات  من  بالعديد  واتصل  1948م،  عام  فلسطني  حرب  يف  وشارك   
وعندما  واملغرب،  واجلزائر  وتونس  ومرص  والعراق  فلسطني  يف  واالستقالل 
إىل  1950م  من  فيها  مفوضًا  وزيرًا  اختري  اهلند  عن  منفصلة  باكستان  دولة  تأسست 
قامت يف  1954م، وعندما  السعودية عام  العربية  اململكة  ثم عني سفريًا يف  1952م، 

األحرار  الوطنيني  من  جمموعة  صحبة  أسس  العسكرية،  االنقالبات  بعض  سوريا 
فيها  السيايس  اجلانب  رئيس  وكان  احلرة«  “سورية  حركة  والعسكريني  السياسيني 

وذلك بني العامني 1952م و1954م.
حارض  كام  اخلامس،  حممد  بجامعة  االسالمية  احلضارة  فدّرس  باملغرب  استقر   
أستاذًا زائرًا يف اململكة العربية السعودية وقطر والكويت واإلمارات العربية املتحدة، 
العربية واإلسالمية بصفة رسمية أو شخصية،  املؤمترات  العرشات من  وشارك يف 

وكان عضوًا مؤسسًا يف بعض اهليئات غري الرسمية.
انتخب عضوا يف املجمع امللكي للبحوث اإلسالمية يف األردن واملجمع العلمي 

العراقي ببغداد.
يتقن اللغة الرتكية واألوردية والفرنسية إىل جانب العربية.

يف دار احلديث احلسنية »أستاذا لكريس الدراسات اإلسالمية«)318(، فكان  عني 
عام   من  الصفة  هبذه  واستمر  املعارصة)319(،  والتيارات  اإلسالم  يف  دروسه  يلقي 
يف  واملشاركة  اإلرشاف  بمهام  أيضا  اضطلع  كام  1985م.  عام  حوايل  إىل  1967م 

مناقشة الرسائل واألطاريح العلمية. 

من اأعم�له العلمية:
✺  اإلسالم يف املعرتك احلضاري)320(.

✺  أم الكتاب.

)318( إمتام األعالم، ص:297.

)319(  وقد رشح املرتجم مسائل املادة الدراسية وأهدافها يف حوار أجرته معه جملة االعتصام ع2/س1/مجادى الثانية 
1396ه - يونيو 1975، ص:68.

)320( إمتام األعالم، ص:298.
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✺ صفحات للتاريخ أحاديث يف املغرب.

✺ صفحات للتاريخ حوار عن فلسطني.

✺  صفحات للتاريخ من الذاكرة واملذكرات.

✺  عروبة وإسالم.

✺ الفقه احلضاري.
✺ املجتمع اإلسالمي والتيارات املعارصة.

✺ من وحي الفقه احلضاري والتيارات املعارصة.

✺ نجاوى حممدية.
✺ وسطية اإلسالم.

فلسطني«،  وحي  »من  الطيف«،  »ألوان  اهلل«،  »مع  منها:  الدواوين،  من  مجلة   ✺

»ملحمة اجلهاد«، »أمي«، »ملحمة النرص«، »أشواق وإرشاق«، »يف رحاب القرآن«، 
»رياحني اجلنة«، »اهلزيمة والعجز«، »آذان الفجر«، »األقىص وفتح والقمة«، »حجارة 

من سجيل«.
وله مقاالت منشورة يف عدة جمالت.

 تويف رمحه اهلل بمدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية، وُنِقل إىل املدينة املنورة 
حيث دفن يف البقيع.
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عبداهلل شاكر الكرسيفي)321( 
)1342-1419هـ/1923-1998م(

)23( عبداهلل بن عبد الرمحن شاكر الَكرسيفي.

»العالمة القدوة البحر الفهامة النحرير«)322(.
ولد بقرية أكرسيف بقبيلة أمانوز، قيادة أملن إقليم تزنيت جهة سوس من املغرب 

األقىص، من أرسة علمية عثامنية)323(.
اهلل،  عبد  ابني  وإبراهيم  الرمحن  عبد  وعميه  والده  يد  عىل  الكريم  القرآن  حفظ 
وابن عمته الشيخ األديب املؤرخ عبد اهلل بن حممد األسكاوري يف مسجد دوار تازكا 
نواحي تافراوت، وعن الشيخ املقرئ الشهري احلاج املحفوظ الگرسيفي إمام اجلامع 
العتيق بأگرسيف، واستتم حفظه يف مسجد قريته عن األستاذ عبد اهلل بن الطاهر بن 

احلاج ياسني الواسخيني أحد تالميذ عبد اهلل الصوايب)324(.

الرحيم  الگرسيفي، لعبد  العالمة سيدي عبد اهلل شاكر  52/17-55، معامل من حياة  )321(  مصادر الرتمجة: املعسول، 
شاكر الگرسيفي )ابن املرتجم(، ودليل أكاديمية اململكة املغربية وحصيلة أعامهلا يف ذكراها الثالثني، ص:123 
والعالمة   ،40-39 ص:  اإلنسان،  حلقوق  االستشاري  املجلس  وأعضاء  الگرسيفي(،  شاكر  حممد  ابنه  )ترمجه 
الفقيه سيدي عبد اهلل شاكر الگرسيفي ومشاركاته العلمية لعبداهلل السعيدي، ص: 6-20، وإفادة شفوية من ابن 

املرتجم خريج دار احلديث احلسنية املختار شاكر )هو اآلن طالب دكتوراه(.
)322( معامل من حياة العالمة سيدي عبداهلل شاكر الگرسيفي، ص:6.

)323( نفسه، ص:6

)324( املعسول،52/17-53، ومعامل من حياة العالمة سيدي عبداهلل شاكر الگرسيفي، ص:7-6.

َ 
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ثم أكمل دراسته يف جامعة القرويني بفاس إىل أن ختّرج منها بنجاح سنة 1375هـ 
بشهادة إهناء الدروس)325(.

ومن الشيوخ الذين تلقى عنهم العلم: عبداهلل الواسخيني مبادئ العلم، اختتم 
عنده األجرومية واجلمل والزواوي والمية األفعال، ثم صاحبه إىل مدرسة تازموت 
بقبيلة إداوسمالل فأخذ عنه املقامات احلريرية وغريها والزمه مدة سنتني)326(، وعبد 
اهلل بن حممد اإلغشاين أخذ عنه مجيع الفنون من نحو ولغة وعروض وفقه وتفسري 

وحديث مدة سبع سنني، وذلك باملدرسة العلمية العتيقة ب »بومزوان«)327(.
أجاز املرتجم عدد من علامء املغرب)328(.

املتميزين  طليعة  يف  املرتجم  أصبح  والتلقي  التكوين  من  املسرية  هذه  وبعد 
املجتهدين، فمّكنه تكوينه من أن يلتحق بامسة ناحية تزنيت مدّرسا للقرآن الكريم 
وللعلوم اإلسالمية، وتأسس عىل يده فرع املعهد الروداين هناك، والتحق بعد عودة 
القرويني،  بجامعة  التدريس  هبيئة  املنفى  من  اهلل  رمحه  اخلامس  حممد  امللك  جاللة 
وبقي هبا إىل 1379هـ، حيث ُطلب منه بإحلاح أن يلتحق باملعهد اإلسالمي بتارودانت 
ليتوىل التدريس به، ويف السنة نفسها استدعي من قبل اجلامعة األمريكية ببريوت – 

لبنان)329(.
1965-1964م ضمن أول  التحق أول األمر طالبا سنة  دار احلديث احلسنية  ويف 
شهاديت  منها  حائزا  1966م  سنة  منها  وخترج  تأسيسها،  بعد  هبا  امللتحقني  من  فوج 
علوم احلديث وعلوم القرآن، ثم عني أستاذا)330(مدرسا ملواد فقه املوطأ)331(، واستمر 

هبذه الصفة إىل أواخر السبعينات.

)325( املعسول،54/17.

)326( معامل من حياة العالمة سيدي عبداهلل شاكر الگرسيفي، ص:7.

)327( بجامعة تيزغران إقليم تزنيت، ن: أعضاء املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان، ص: 39.

)328( أورد العالمة حممد املختار السويس أسامء هؤالء العلامء يف املعسول،55-54/17.

)329( املعسول،54/17.

)330( أعضاء املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان، ص: 39.

)331( النرشة الدورية لدار احلديث احلسنية، ع/1 )مارس 1976م(، ص:27.
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كلية  عامدة  منها:  عليا،  مناصب  عدة  يتقلد  أن  من  وأخالقه  تكوينه  مّكنه  كام 
الرشيعة بأكادير بعد تأسيسها سنة 1978م  إىل غاية 1985م، ومنها عضوية أكاديمية 
اململكة املغربية من سنة 1981م إىل سنة 1998م، وعضوية املجلس االستشاري حلقوق 
1998م، ورئاسة املجلس العلمي ألكادير  1990م إىل سنة  اإلنسان منذ تأسيسه سنة 

وتارودانت من سنة 1975م إىل 1998م.
كام شارك بصفته عضوا مؤسسا أو عضوا للعديد من اجلمعيات العلمية والثقافية، 
منها: رابطة علامء املغرب ومجعية علامء خرجيي دار احلديث احلسنية، ومجعية علامء 

سوس، ورابطة علامء املغرب والسينغال)332(.
وشارك  والزوايا،  املساجد  ويف  واجلامعات  واملعاهد  املدارس  خمتلف  يف  درس 
بدروسه يف الدروس احلسنية الرمضانية، وحرض عدة ملتقيات علمية حملية وطنية 

ودولية داخل املغرب وخارجه.
جاللة  فأبنه  احلسنية،  الدروس  حضوره  أثناء  الرباط  فنادق  بأحد  بغرفته  تويف 
فارقنا رجل  القريب  »باألمس  فيها:  بكلمة جاء  ثراه  اهلل  الثاين طيب  امللك احلسن 
القديم، وكلام  منذ  أعرفه  إنني كنت  الگرسيفي،  العالمة األستاذ   حيبنا ونحبه؛ هو 
يف  تأخذه  ال  اهلل  رمحه  وكان  املثايل،  واملواطن  الصالح  األستاذ  فيه  وجدت  التقيته 
اهلل لومة الئم، كان دائام بشوشا من الذين يلقنون، بل يلحقون العلم. فليهنأ رمحه 
والشهداء  وصحابته  النبي   بجوار  اهلل  شاء  إن  يكون  فسوف  وعلم،  علم  ألنه  اهلل 

والصاحلني«)333(. ودفن بزاوية أگرسيف.

)332( أعضاء املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان، ص: 39.

)333(  انبعاث أمة 43/ 578-579، وأعضاء املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان، ص: 40-39.
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محمد الصقلي)334(
)1349-1437 هـ/1930-2016 م(

)24( حممد بن محاد الصقيل الفايس

العالمة الفقيه املحدث املفتي األديب من علامء القرويني الذين كرسوا أنفسهم 
للتدريس واإلفتاء.

احلامم  بجوار  القطاين  حومة  بأعىل  الكائن  القبول  بدرب  فاس،  بمدينة  ولد 
املنسوب للويل الصالح العارف باهلل سيدي حممد بن عباد الرندي.

العريقة  فاس  ألرس  وكان  الرشيف،  النبوي  البيت  من  أرسة  أحضان  يف  نشأ 
وخاصة ذات الصلة ببيت النبوة تشبث بالقيم الدينية والثقافة اإلسالمية، وحرص 
به  يبدؤون  ما  وأول  الدينية،  الرتبية  وتربيتهم  الصاحلة،  التنشئة  أبنائهم  تنشئة  عىل 

تعليمهم حتفيظ كتاب اهلل عز وجل.
ويف السنة الرابعة من عمره التحق باملسيد الكائن بسيدي موسى من حومة جرنيز، 
املرحوم سيدي حممد  املقتدر  الفقيه  يد  اإلمام ورش عىل  برواية  القرآن  وبدأ حفظ 
التدالوي، وكان العمل جاريا بالكتاتيب القرآنية آنذاك عىل حفظ املتون بموازاة مع 
حفظ القرآن الكريم، فحفظ املرتجم اجلزرية واألجرومية وألفية ابن مالك والمية 

األفعال والبيقونية يف مصطلح احلديث وبعضا من متن الشيخ خليل.

)334(  مصادر الرتمجة: إفادة خطية بسريته أفادنتا هبا زوجه الدكتورة نعيمة بنيس خرجية دار احلديث احلسنية، كتبتها سنة 
2007م، وجدهتا عام 2009ه، وعرضناها عىل املرتجم للضبط والزيادة يف مقابلة معه ببيته يف فاس يوم األربعاء 

11مجادى الثانية 1436 املوافق 1 أبريل 2015.
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 وملا بلغ احلادية عرشة من عمره أتم حفظ القرآن الكريم، فالتحق بمدرسة ابن 
غازي االبتدائية احلرة، فأغنته دراسته هبا ملدة ثالث سنوات عن االلتحاق بالطور 

االبتدائي جلامعة القرويني، والتحق مبارشة بالطور األول من الثانوي هبا.
 ويف جامع القرويني وجد ضالته املنشودة، حيث أقبل عىل تعاطي العلوم الرشعية، 
فقد  يكن  العلم، ومل  إقباال عىل  أزهى فرتات عمره وأغناها  به من  وكانت دراسته 
ثلة من  الطلب مع  يثني من عزمه ويعوقه عن اجلد واالجتهاد، واملنافسة يف  برصه 
النجباء من رفاقه يف الدراسة، الذين كان يالزمهم ليستمع إىل قراءهتم ويشاركهم 
ببيته أو بيوت   مناقشاهتم ومذاكرهتم العلمية، هنارا برحاب جامع القرويني، وليال 
املدارس التابعة للجامع القروي التي كانت مآوي لطالهبا، وكان هذا دأهبم كل يوم 

اليرجعون إىل دورهم إال بعد صالة العشاء، ليغادروها قبل صالة الصبح.
أخذ  الذي  البشري  بن  القرويني: احلسني  بجامع  أخذ عنهم  الذين  ومن شيوخه 
عنه النحو، وحممد بن سعيد وحممد الرساج، أخذ عنهام معا النحو بألفية ابن مالك، 
املكنون  باجلوهر  ابتداء  البالغة  عنه  أخذ  الزرهوين،  العمراين  احلسن  بن  وحممد 
ور وعيل الرشكي وأبو بكر كسوس وحممد  وانتهاء بالتلخيص للقزويني، وحممد مزُّ
الودغريي، أخذ عنهم مجيعا الفقه، والعريب الشامي  وحممد بن إبراهيم، أخذ عنهام 
التفسري، وحممد بن عبد السالم كنون الذي أخذ عنه احلديث بالبيقونية، وحممد بن 
عبد القادر الصقيل الذي أخذ عنه رشح البخاري بالقسطالين، وعبد العزيز بلخياط، 
أخذ عنه املوطأ برشحي الزرقاين والباجي، وعبد اهلل الداودي، أخذ عنه الفرائض، 
وعبد الكريم الداودي، أخذ عنه الفقه بالشيخ خليل، و حممد اجلواد الصقيل، قرأ 
بجمع  الفقه  أصول  عنه  أخذ  بناين،  والعباس  املجتهد،  ببداية  العايل  اخلالف  عليه 
اجلوامع ورشح املحيل، والزمه عدة سنني، وحممد بن عبد القادر الصقيل، أخذ عنه 

علم التوحيد واملنطّق، وحممد العلمي الذي حرض دروسه يف علم التوقيت)335(.
له إجازات علمية من شيوخه أمثال: الرحايل الفاروق وعالل الفايس وعبد اهلل 
كنون ونارص الكتاين. وأجازه بمكة املكرمة حني قصدها حاجا سنة 1956م الشيخ 

)335( كان املرتجم حيرض دروس التوقيت وإن كان معفًى من االمتحان فيه، لكونه رضير البرص.
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حممد بن عمر محدان، أجازه بمحتويات فهرس والده املسمى:  إحتاف ذوي العرفان 
ببعض أسانيد عمر محدان.

السلطان  نفي  بعد  العاملية  شهادة  عىل  للحصول  التقدم  عن  املرتجم  ُأخر  وقد 
املرحوم سيدي حممد اخلامس بسبب مشاركته يف احلركة الوطنية.

من  كثريا  خالهلا  أنشأ  وأديب،  علمي  عطاء  فرتة  له  بالنسبة  الفرتة  هذه  وكانت 
اخلطب والقصائد الشعرية والروايات التي تنبئ عن حبه لوطنه، وتفانيه يف الدفاع 

عنه، وتعلقه بأهداب العرش العلوي املجيد.
بعد خترجه من القرويني وحصوله عىل العاملية سنة 1957م، عني فيها أستاذا، فظل 

يدرس هبا الفقه واملنطق والتاريخ ملدة عرش سنوات.
يفكر يف  أخذ  فقد  البرص،  بسبب كف  العلم  مع طلب  معاناته  أفرزته  ملا  ونظرا 
وسيلة لتخفيف العبء عن أمثاله من املكفوفني الذين يرومون تعاطي العلم، فعمل 
مع ثلة من الغيورين عىل إنشاء مؤسسة حممد اخلامس إلنقاذ الرضير، وكانت هذه 
املؤسسة فضاء جيمع ثلة ممن نور اهلل بصائرهم وإن ذهب ببرصهم، منهم من يتعلم 
العلم  تيسري طلب  منه عىل  والصنائع، وحرصا  احلرف  يتعاطى  من  ومنهم  العلم، 
السوربون،  بجامعة  احلقوق  بكلية  نفسه  وسجل  باريس  إىل  سافر  املكفوفني،  عىل 
وهناك تعلم الكتابة بطريقة برايل، ثم عاد رسيعا إىل املغرب لنقل هذه الطريقة إىل 
املدرسة التي أنشأها لتعليم املكفوفني، إيامنا منه بوجوب االهتامم هبذه الفئة ودجمها 

يف املجتمع.
أما دار احلديث احلسنية فقد التحق هبا طالبا بعد أن أعلن امللك احلسن الثاين رمحه 
اهلل عن تأسيسها، فكان من أوائل خرجيها سنة 1966م، وهبا درس عىل أساتذهتا منهم: 
والرحايل  الدكايل  الرمحن  وعبد  الورزازي  وخليل  الفايس  وعالل  الكتاين  النارص 

الفاروق واجلواد الصقيل وعبد الرمحن الغرييس.
واحلديث  الفقه،  أصول  ملواد:  أستاذا  هبا  عمل  احلديث  دار  من  خترجه  وبعد 

ومصطلحه بألفية العراقي، والسرية النبوية، واخلالف العايل والفقه بنيل األوطار.
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ورغم تقاعده سنة 1991م ظل مدرسا متطوعا هبذه الدار، يتنقل بني فاس والرباط، 
إىل أواخر العقد التاسع من القرن املايض)336(. 

ومل تنقطع صلته بجامع القرويني، بل ظلت وثيقة، حيث اختّص بكريس السرية 
إحياء  بعد  فيه  بالتدريس  وكلف  نفسه،  باجلامع  العلمية  الكرايس  ضمن  النبوية 
النبوية والفقه، لطلبة املرحلة  الدراسة يف رحابه، وظل مدّرسا به للتفسري والسرية 

النهائية إىل حدود سنة 2010م، حيث عجز عن املواظبة.
منها  وتوجيهية،  ودعوية  علمية  أنشطة  وله  مساجد)337(،  بعدة  خطيبا  عني  وقد 
مشاركته يف الدروس احلسنية الرمضانية، وبرامج وندوات عىل أمواج إذاعة فاس 
يقدم حاليا دروسا  املفتي«، وهو  التلفزة »ركن  »نصوص وهوامش«، وعىل شاشة 
عاله«  جل  ربه  عند  اهلل  رسول  »مقام  برنامج  خالل  من  النبوية  السرية  يف  إذاعية 

بمشاركة زوجه الدكتورة نعيمة بنيس.

من اأعم�له العلمية:
✺ تفسري سوريت آل عمران، واألعراف.

ستامئة  نحو  يف  تقع  منظومة  وهي  املعظم،  الرسول  سرية  يف  املنظم  ✺   اجلوهر 
بيت.

✺ حسن املواكبة ملعاين سورة املجادلة.

✺   الدين والنبوة وحاجة البرش إليهام، وهو موضوع دبلوم الدراسات العليا الذي 
نوقش بدار احلديث احلسنية.

)336(  كام أفادنا بذلك تلميذه الدكتور توفيق الغلبزوري خريج الدار ورئيس املجلس العلمي املحيل للمضيق يف مقابلة 

معه بمدينة الصخريات يوم 20 صفر 1436ـه املافق 2014/12/13م.
حممد  للملك  رشيف  ظهري  بموجب  بفاس  القديمة  باملدينة  الصغا  حومة  قرب  الديوان  بمسجد  خطيبا  )337(  عني 
اخلامس رمحه اهلل أواخر اخلمسينات، واليزال حيتفظ بالظهري املذكور، ثم خطيبا باملسجد األعظم بباب األحد 
بالرباط، وبمسجد َحَكم املجاور لدار احلديث احلسنية بديور اجلامع، وبمسجد األزهر بحي الدكارات املدينة 

اجلديدة فاس، وبمسجد احلي اجلامعي ظهر املهراز فاس الذي يعرف حاليا بمسجد الصفاء.
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النذير، لديه منه اآلن نسخة منقحة غري النسخة  ✺  الرساج املنري يف مولد البشري 
املطبوعة.

✺ سعادة اإلنسان بمولد سيد األكوان. وهي منظومة مهزية يف نحو مائة بيت.

✺  رشح أللفية السيوطي يف املصطلح.

✺  قصيدة حول دالئل اخلريات.

✺  جماالت التبيني عند خاتم املرسلني، وهي مقدمة لتفسري سورة البقرة.

✺ املنهل العذب الرشيد يف ساللة أيب عبد الرمحن موالي رشيد.
✺  نظم خاص يف نسب أمري املومنني حممد السادس حفظه اهلل.

✺  نظم يف سلسلة نسب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
✺  نظم يف الفوائت.

✺  النظم املبتكر يف احلروف املقطعة أول السور.
الشخصية والفكر  النبوية واألحوال  السرية  أبحاث ودروس وحمارضات يف  له 
املنجور،  لإلمام  املقري  اإلمام  قواعد  لنظم  ورشح  الترشيع  وتاريخ  اإلسالمي 
اهلل  صيل  املصطفى  مدح  يف  مطوالت  منها  األغراض،  خمتلف  يف  شعرية  وقصائد 

عليه وسلم.
القيمة إلنتاجاته وجهوده وأبحاثه من  البرصية  السمعية  يضاف إىل هذا مكتبته 
الكفاءة  بسمة  وسم  االبتكار  بطابع  طبع  ذلك  كل  وحمارضات،  ودروس  خطب 

العلمية واالقتدار.
أنعم عليه امللك الراحل احلسن الثاين رمحه اهلل بوسام الكفاءة الفكرية سنة 1961م 
وبوسام العرش من درجة فارس سنة 1994م، كام أنعم عليه وارث رسه امللك حممد 

السادس حفظه اهلل بوسام العرش من درجة ضابط سنة 2000م.
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عائشة عبد الرحمن)338(
)1331- 1419هـ/1912-1998م()339(

)25( عائشة بنت حممد بن عبد الرمحان املشهورة ببنت الشاطئ)340(.

باحثة وأديبة وأستاذة للدراسات األدبية والقرآنية يف عدة جامعات دولية.
يف  القرآن  حفظت  املتوسط،  البحر  عىل  الواقعة  املرصية  دمياط  بمدينة  ولدت 
كتاب البلد برعاية والدها)341(، أرادت االلتحاق باملدرسة ولكن أباها رفض ذلك؛ 
فتقاليد األرسة تأبى خروج البنات من املنزل والذهاب إىل املدرسة، فتلقت تعليمها 
الديني  باملعهد  الذي كان عاملا أزهريا، ومدرسا  باملنزل أوال عىل يد والدها  األويل 
أيضا، حيث  األزهر  الذي كان من شيوخ  استفادت من جدها ألمها  بدمياط، كام 
تربت تربية أصيلة، وتعلمت وفقا للتقاليد الصارمة يف تعليم النساء وقتئذ يف البيت، 
تلك  ونبوغها يف  تفوقها  يظهر  بدأ  الفقه واألدب، وقد  وهكذا هنلت من جلسات 

 ، العشــرين القرن  يف  املبدعني  العـــرب  أعالم  وموسوعة  للمرتمجة،  ذاتية  سرية  اجلرس  عىل  الرتمجة:  )338(  مصادر 
753/2 -757، وإمتام اإلعالم، 73/1ـ75، وبنت الشاطئ: رحلة ىف أمواج احلياة وفاء الغزاىل، )الكتاب كله(، وذيل 

األعالم، 96/2، وأعالم األدب العريب املعارص، 360/1-363، ومصادر األدب النسائي يف العامل العريب احلديث، 
ص:183-185، وموسوعة نساء ورجال من مرص، ص:121.

)339(  عند أباضة ورياض املالح يف إمتام األعالم، ص:217 بدون ذكر اليوم والشهر، بينام أثبت األستاذان خليل أمحد 
يف موسوعة أعالم العرب املبدعني يف القرن العرشين، ص:753، وأمحد متفكر يف إمتام اإلعالم، 73/1 وغريمها 
أهنا ولدت يف 6 نوفمرب عام 1913م، والصواب ما أتبثتناه استنادا إىل إفادة من االستامرة اخلاصة املقدمة إىل وزارة 

التعليم العايل باملغرب التي حررهتا بيمناها. 
)340(  كانت عائشة عبد الرمحن حتب أن تكتب مقاالهتا باسم مستعار حتى ال تثري حفيظة والدها، فاختارت لقب بنت 

الشاطئ، أي شاطئ دمياط الذي عشقته يف طفولتها. انظر: إمتام األعالم، ص: 217.
)341(  موسوعة أعالم العرب املبدعني يف القرن العرشين، 2/ 753.
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املرحلة عندما كانت تتقدم لالمتحان فتتفوق عىل قريناهتا بالرغم من اقتصارها عىل 
الدراسة يف املنزل.

 انتسبت إىل معهد املعلامت ونالت شهادة الكفاءة عام 1929م، وقد كان ترتيبها 
تنقطع عن  أن  البنات دون  مدارس  فاشتغلت مدرسة يف  األول عىل صعيد مرص، 
الدراسة، ثم أحرزت شهادة الثانوية، بعدها التحقت بجامعة القاهرة لتتخرج بامتياز 

يف كلية اآلداب، قسم اللغة العربية عام 1939م.
ويف عامها الثاين بالكلية ألفت كتابا بعنوان: »الريف املرصي«.

واصلت مسريهتا العلمية حتى نالت املاجستري- مرتبة الرشف األوىل عام 1941م ثم درجة 
الدكتوراه بتقدير االمتياز عام 1950م، وناقشها عميد األدب العريب الدكتور طه حسني.

األديب  الصالون  صاحب  اخلويل  أمني  باجلامعة  أستاذها  تزوجت  قد  وكانت 
والفكري الشهري »بمدرسة األمناء«.

فعينت  املرموقة،  العلمية  واملناصب  الرفيعة  الدرجات  تتبوأ  ألن  نبوغها  أهلها 
معيدة بجامعة القاهرة بعد خترجها منها، ثم عينت أستاذة كريس اللغة العربية وآداهبا 
بجامعة عني شمس، كام عملت أستاذة زائرة لعدة جامعات عربية، منها: أم درمان 
العربية  1972م، واإلمارات  1968م، وبريوت  1967م، واجلزائر عام  واخلرطوم عام 
1983م. كام حارضت   - 1975 بالرياض  للبنات  الرتبية  1981م، وكلية  املتحدة عام 

بعدة مؤسسات علمية بمختلف الدول.
 وأصبحت أستاذة للتفسري والدراسات القرآنية يف كلية الرشيعة جامعة القرويني 

بفاس، حيث مكثت يف التدريس هبا عدة سنوات ابتداء من عام 1970م.
والتحقت بدار احلديث احلسنية ومكثت فيها مدّرسة من عام 1970م إىل 1977م 
عدة  عىل  خالهلا  أرشفت  كام  القرآنية)342(،  والدراسات  التفسري  تدرس  وكانت 

أبحاث، وناقشت مجلة من الرسائل واألطاريح العلمية)343(.

)342(  أفادنا فضيلة الدكتور حممد الراوندي أن جزءا من دروسها بالدار طبع ضمن كتاب اإلعجاز البياين ومسائل ابن األزرق.

)343( كام هو مثبت يف سجل الرسائل واألطروحات التي نوقشت بالدار، املحفوظ لدى إدارة املؤسسة.
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أسهمت يف ختريج أجيال من العلامء واملفكرين من تسع دول عربية قامت بالتدريس 
فيها، و»كانت تعترب نفسها صناعة املدرسة العلمية املغربية واألندلسية«)344(. تولت 
عدة مهام منها: أهنا عضو املجلس األعىل للفنون واآلداب، ومستشارة قضايا الفكر 

اإلسالمي بجريدة األهرام بالقاهرة.
نالت عدة جوائز وأوسمة ثقافية، منها: جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب وسام 
الدولة املرصية  الثاين رمحه اهلل، وجائزة  الراحل احلسن  امللك  الفكرية، من  الكفاية 
وجائزة  1987م،  مرص  يف  التقديرّية  الدولة  وجائزة  االجتامعّية،  للدراسات  األوىل 

امللك فيصل العاملّية لألدب العريب 1994م، وسام تقدير من منظمة اليونسكو.
وأدبية  علمية  بمؤلفات  اإلسالمية  املكتبة  الرمحان  عبد  عائشة  الدكتورة  أحتفت 
قيمة، تناولت الدراسات القرآنية واحلديثية واللغوية، باإلضافة إىل السري والرتاجم، 

كام أسهمت بنصيب طيب يف إحياء الرتاث املخطوط وإخراجه إىل النور.

فمن اأعم�له� العلمية:
املن�شورة)345(.

✺ أرض املعجزات: رحلة يف جزيرة العرب، )دار املعارف، القاهرة(.
✺ اإلعجاز البياين ومسائل ابن األزرق، )دار املعارف، القاهرة، 1972م(.

✺  أعداء البرش )املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بالقاهرة، 1968م(.
العريب،  والكتاب  بالقاهرة،  )اهلالل  أجزاء  النبوة، مخسة  بيت  ✺   تراجم سيدات 

بريوت(.
✺ التفسري البياين للقرآن الكريم يف جزأين، )دار املعارف، القاهرة(.

✺ رسالة الصاهل والشاحج ألبى العالء املعري )حتقيق(.

✺ رسالة الغفران أليب العالء املعري )حتقيق( )دار املعارف، القاهرة(.

)344( كام أفادنا بذلك تلميذها فضيلة الدكتور حممد الراوندي.

)345( موسوعة أعالم العرب املبدعني يف القرن العرشين، خلليل أمحد ص 755-754.
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✺ رسالة ابن القارح )حتقيق(.

✺ الشخصّية اإلسالمّية )دار العلم للماليني(. 
البلقيني  الدين  الصالح ومعه حماسن االصطالح لرساج  ✺  علوم احلديث البن 

)حتقيق( )دار املعارف، القاهرة(.
✺ القرآن وقضايا اإلنسان )دار العلم للماليني(.

✺ قيم جديدة لألدب العريب )معهد الدراسات العربية بالقاهرة 1967م(.

الدول  )جامعة  باالشرتاك(  )حتقيق  سيده  البن  األعظم  واملحيط  ✺  املحكم 
العربية(. 

✺ مع املصطفى )دار املعارف، القاهرة(.

✺ مقدمة يف املنهج )معهد الدراسات العربية بالقاهرة(.

عني الباحثون املعارصون بإنتاجها العلمي واألديب وبسريهتا)346(.
ومن قدر اهلل أن جعل آخر زياراهتا خارج مرص إىل املغرب حلضور فعاليات جامعة 
الصحوة اإلسالمية بالرباط هناية أكتوبر 1998م، فاحتفى هبا تالميذها الذين صاروا 
1419هـ  شعبان   يوم الثالثاء 11  قلبية  بأزمة  إصابتها  اهلل بعد  توفيت رمحه  اًدا،  ُرواَّ

املوافق أول ديسمرب 1998م، ودفنت ببلدها.

)346(  مثل امللف الذي ضم أبحاث ودراسات مهداة إىل روح العاملة عائشة عبد الرمحن »بنت الشاطئ« املنشور يف جملة 
دعوة احلق، ع/376، س/45، حمرم صفر 1425هـ/مارس ابريل 2004م، ص:172-132.
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إبراهيم بن الصديق)347(
 )1354-1424ه/1935-2003م(

)26( إبراهيم بن حممد ابن الصديق الغامري الطنجي

يف  بالعلم  املشتهرة  الصديقية  الغامرية  األرسة  رجال  أحد  املحدث  العالمة   
طنجة.

ولد بطنجة، ونشأ يتيام يف كفالة أخيه األكرب احلافظ أمحد ابن الصديق الغامري، 
الفقيهني:  يد  عىل  الكريم  القرآن  وحفظ  والكتابة  القراءة  وتعلم  الكتاب،  فأدخل 

السعيد احلوزي والعلمي شابو القصيمي.
وحيث إنه ترعرع يف أحضان أرسة علمية، وشّب بني إخوة علامء، فقد تيرّس له أخذ 
خمتلف العلوم عنهم، ثم يّمم القرويني بفاس حيث درس عىل الفقيه عبد اهلل الصقيل، 
والفقيه عبد اهلادي خبيزة اليعقويب، والفقيه العابد اخلرشفي، والفقيه الفاطمي ابن 
احلاج السلمي، وغريهم، ثم شد الرحلة إىل مرص يف فرباير سنة 1958م، وانتسب إىل 
اجلامع األزهر، فأخذ عن شيوخه، منهم: أخوه السيد أمحد الذي الزمه هناك آخذا 

عنه مجلة من العلوم، والسيام علم احلديث إىل حني وفاته رمحه اهلل عام 1380ه.
وعىل إثر ذلك، سافر إىل العراق سنة 1961م، وانتسب إىل كلية الرشيعة ملدة سنة 
واحدة، ثم عاد إىل املغرب والتحق بكلية الرشيعة بفاس، وتابع هبا دراسته إىل أن 

له  وترجم   ،238/24 املغرب  ومعلمة   ،174/1 والسياسة  واألدب  العلم  يف  طنجة  أعالم  من  الرتمجة:  )347(  مصادر 
الدكتور بدر العمراين بموقع ملتقى أهل احلديث، و ُترجم له باملوقع الرسمي للمجلس العلمي طنجة أصيلة، 

وبحث )اجلهود العلمية لألرسة الصديقية: دراسة بيبلوغرافية( للباحثة لبابة ابن عجيبة.
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حتّصل منها عىل اإلجازة عام 1964م، فعني أستاذا للغة العربية بمدينة القرص الكبري، 
فتخرج  1966م،  عام  إليها طالبا  انتسب  بسنتني  احلسنية  احلديث  دار  تأسيس  وبعد 
منها سنة 1967م، وحتصل منها عىل دبلوم الدراسات العليا سنة 1975م، وعىل درجة 
الدكتوراه سنة 1985م يف موضوع: »علم علل احلديث من خالل كتاب: بيان الوهم 

واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام البن القطان الفايس«.
درس بكلية أصول الدين بتطوان، واشتغل بمهمة اخلطابة بمسجد السوريني منذ 
تأسيسه سنة 1974م إىل أن توقف لظروف صحية يف صيف 1996م، كام شغل منصب 

رئيس املجلس العلمي بطنجة من أكتوبر سنة 1996م إىل أن توفاه اهلل.
س علوم احلديث واجلرح والتعديل لسنوات، بعد   ويف دار احلديث احلسنية  دراَّ
خترجه منها، ثم اعتذر بعد ذلك بسبب إقامته بطنجة، وكان يدعى إىل الدار إللقاء 
حمارضات مكثفة يف علم احلديث خالل شهر رمضان، أثناء وجوده بالرباط حلضور 

الدروس احلسنية، كام قام بمهام اإلرشاف واملناقشة داخل الدار وخارجها.

من اأعم�له العلمية:
✺ اختصار لـ »تعريف املؤتيس بأحوال نفيس«.

✺ ترتيب أحاديث أخبار القضاة لوكيع. )خ(

✺ ترتيب أحاديث تاريخ جرجان، )خ(.

املقامات احلريرية، وهذا العمل كان بأمر أخيه األكرب،  ✺  ترتيب أحاديث رشح 

فلام انتهى منه سلمه له، وبقي مع مجلة كتبه، )خ(.
✺  دراس بن إسامعيل الفايس أيب ميمونة )ت357هـ( )خ(، )بحث( أشار إليه يف 

كتابه اجلرح والتعديل، 147/1.
✺ طرفة املشتهي فيام أسنده احلافظ البندهي.

✺  علم علل احلديث من خالل »بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام« 

البن القطان الفايس، )يف جزأين.ط(.
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✺ القول الوجيز يف ترمجة أخي عبد العزيز.
✺ كتاب اجلرح والتعديل يف املدرسة املغربية للحديث. )يف جزأين. ط.( 

✺  مستدرك ابن حزم عىل الصحيحني)348(.
✺  مسند أيب القاسم محزة بن يوسف السهمي.

✺ مقاالت وحمارضات يف احلديث الرشيف وعلومه)349(.

✺ نامذج من أوهام النقاد املشارقة يف الرواة املغاربة. )ط.(
شارك الفقيد يف العديد من الندوات الثقافية والعلميــة يف علم احلديث وما يتعــلق 

بـه.
تويف رمحه اهلل بالرباط.

)348(  قال عنه رمحه اهلل: وقد تتبعت األحاديث التي احتج هبا يف )املحىل( فاجتمع لدي الكثري منها مما يصح أن يعد 
مستدركا البن حزم عىل الصحيحني، أعان اهلل عىل ترتيبها وإخراجها«. 

)349(  مُجعت يف كتاب. املجموعة األوىل، دار البشائر اإلسالمية، 2002م.



116

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

الحسن الزهراوي)350(
)1328-1399هـ/1910-1979م(

)27( احلسن بن عمر بن احلسن بن مبارك، الرمحاين نسبا، الزهراوي لقبا

براعة  و»له  املعرفة«)351(،  رضوب  من  كثري  يف  مشارك  ممتاز  نابغة  عالمة  »فقيه 
النقل  بني  املعرفة، جيمع  واسع  العلم،  والنحو واألصول غزير  والبالغة  املنطق  يف 
األحبار  جيادل  كان  ما  وكثريا  العقل...  رجاحة  مع  والفهم،  والرواية  والعقل، 
يف  واإلقناع  والرباهني  والدليل  باحلجة  وترهاهتم  افرتاءاهتم  ويدحض  والرهبان، 
قالب فلسفي. كان يعرف كيف يأخذ حماوره، ويسفه أقواله، ويسد عليه كل املنافذ، 
ثرثار  وإسكات  حادة،  مناقشة  إلهناء  تدخل  وكم  كنون:  اهلل  عبد  العالمة  يقول 
متحذلق من متعصبة املبرشين املسيحيني، إذ كان من أول وهلة يلقم أولئك بحجة 

منطقية ال جيدون منها خمرجا«)352(.
العطية  بقبيلة  سالم  بلة  أوالد  بدوار  الزهراوي  احلسن  املتكلم  العالمة  ولد 
بالقراءات  الكريم  القرآن  حيفظ  صار  الكتابة  مبادئ  تعلم  أن  وبعد  بالرحامنة، 
السبع)353( يف منطقته ويف غريها، حيث جتول عرب املدارس والزوايا باملدن والبوادي،

ابن  جامعة  وعلامء   ،99-96 ص:  الراغبني،  اإلخوان  وإسعاف   ،267-263/1 اإلعالم،  إمتام  الرتمجة:  )350(  مصادر 
يوسف، ص: 216-221، وإحتاف املطالع، موسوعة أعالم املغرب 3480/9، وإمتام األعالم، ص:117، ومعلمة 

املغرب 4736/14-4737، واملستدرك عىل تتمة األعالم ص: 153.
)351(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 99.

)352(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 99، وعلامء جامعة ابن يوسف، ص:220-219.

)353(  علامء جامعة ابن يوسف، ص: 217-216.
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بعدها  القرآن،  الروايات ورسم  كتبها وخمطوطاهتا، حفظ  كنفها وكنف  وعاش يف 
توجه راجال صوب فاس عام 1351هـ /1932م، وهبا قىض سنوات العلم يف جامع 

القرويني.
عليه  قرأ  الفايس،  الصنهاجي  احلسن  بن  الشتاء  أبو  الشيوخ:  من  عليه  قرأ  وممن 
األلفية برشح بدرالدين ابن الناظم ثم بابن عقيل واملوضح، وخارج النظام التحفة 
باخلريش)354(،  املخترص  وفرائض  أيضا  به  والزقاقية  سودة   ابن  التاودي  بالشيخ 
واحلسن الباعقييل، قرأ عليه اآلجرومية برشح األزهري ومنظومة الزواوي يف قواعد 
اإلعراب بقبيلة الشاوية)355(، وعبد العزيز بن حممد بن رشيد العراقي )ت1359هـ(، 
الندى)356(،  العربية وقطر  اللغة  قرأ عليه اآلجرومية برشح األزهري وكتاب قواعد 
برشح  األلفية  عليه  قرأ  )1291-1363هـ(،  الفضييل  أمحد  بن  إدريس  بن  اهلل  وعبد 
وفرائض  بالسمرقندي،  للعضد  الوضع  ورسالة  باملحيل،  اجلوامع  ومجع  املكودي 
املخترص بالزرقاين)357(، وحممد بن عبد الرمحن بن العباس العراقي )1306-1398هـ(، 
قرأ عليه المية األفعال ببحرق الصغري والشافية ومفتاح األقفال بالقرويني، ودرس 
عليه األلفية بأوضح املسالك البن هشام وتوحيد املرشد بالشيخ الطيب ابن كريان 
خارج النظام)358(، وحممد بن عبد السالم بن محدون بناين الفايس، قرأ عليه نور اليقني 
النظام فدرس عليه  أما خرج  بالدردير،  املخترص  املرسلني، وعبادات  يف سرية سيد 
األلفية برشح ابن عقيل وكتاب الطيب ابن كريان يف اسم اجلنس وعلم اجلنس الخ)359(، 
وحممد بن حممد بن سعيد الدكايل املكنايس الفايس الرباطي )1325 - 1410هـ(، قرأ 
عليه المية األفعال ببحرق الصغري ومفتاح األقفال يف ترصيف األفعال للسجلاميس

 

)354(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 97.

)355(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 96.

)356(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 96.

)357(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 97.

)358(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 97.

)359(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 97.
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الزنجاين  وكتاب  بالقرويني،  احلاجب  البن  الرسم  وقواعد  الترصيف  يف  والشافية 
ورصف  عاصم  البن  والتحفة  هشام  البن  املسالك  بأوضح  واأللفية  الترصيف  يف 
اجلامعة يف الفرائض بكتاب الفقيه أمحد سكريج وطرفا من املوطأ لإلمام مالك خارج 

النظام)360(.
الكتاين، واألستاذ  الشيخ عبد احلي  حصل املرتجم عىل إجازة سند مكتوبة من 

عالل الفايس رمحهام اهلل تعاىل)361(.
من  أقل  بعد  ليعود  التعليم،  مهنة  إىل اجلزائر ملزاولة  السفر  قرر  خترجه  وبعد 
سنتني إىل فاس ثم بعدها إىل اجلديدة أواخر الثالثينيات، وهناك زاول مهمة الوكالة 
ابن  جامعة  علامء  من  أصبح  ثم  التهذيب،  مدرسة  يف  معلام  عمل  أن  بعد  الرشعية 
أبعد بسبب مواقفه من االحتالل  1373هـ، حيث  و   1361 بني  ما  الفرتة  يوسف يف 
الفرنيس، إال أنه عاد بعد االستقالل من جديد ليدّرس باجلامع اليوسفي، كام دّرس 
بكلية اللغة العربية بمراكش العديد من املواد منها: فلسفة اللغة وفقه اللغة، وعلوم 
القرآن والنقد األديب، وبعد تقاعده سنة 1392هـ/1972م، عني رئيسا ملصلحة النرش 

بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية)362(.
ويف دار احلديث احلسنية وخالل اشتغاله بوزارة األوقاف رئيسا ملصلحة النرش، 
كلف بالتدريس يف رحاهبا، فكان يلقي دروسا يف مادة األصول باملوافقات لإلمام 
الشاطبي، ويف اخلالف العايل ببداية املجتهد، كام ألقى دروسا يف املقارنة بني األديان 
ضوء  عىل  العامل  ملشاكل  النرية  لتحليالته  والتقدير  اإلعجاب  نالت  وقد  الساموية، 

األصول والقانون يف تؤدة واتزان)363(.

)360(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص: 97-96.

)361(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:99.

)362(  علامء جامعة ابن يوسف، ص: 219-218.

)363(  انظر علامء جامعة ابن يوسف، ص: 219.
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من اأعم�له العلمية:
نرش  وحمارضات  مقاالت  وله  املناسبات)364(،  بعض  يف  يقرضه  كان  شعر  له   ✺

أمحد  د.  ذكر  تالمذته،  بعض  أو  أرسته  عند  خمطوطا  بقي  اآلخر  والبعض  بعضها، 
متفكر أنه ُوّفق إىل مجعها والتعليق عليها، وأن ظروفا قاهرة أخرت نرشها)365(.

تويف بمراكش وأقرب بروضة باب دكالة، ويف ذكراه األربعينية أقيم له حفل تأبيني 
شارك فيه وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية الدكتور أمحد رمزي والعالمة الرحايل 
الفاروق رئيس املجلس العلمي الذي أبرز خصال الفقيد ومكانته العلمية، والعالمة 

عبد اهلل كنون)366(.

)364(  إسعاف اإلخوان الراغبني، ص:99.

267/1، ونرش له الدكتور حممد عزالدين املعيار اإلدرييس حمارضة بعنوان: املعتمد بن عباد من  )365(  إمتام اإلعالم، 
الناحية السياسية واألدبية حمارضة للعالمة األستاذ احلسن الزهراوي، عرض وتقديم.

)366(  علامء جامعة ابن يوسف، ص: 221.
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رشدي فكار)367(
)1346–1421هـ/1928–2000م(

)28( رشدي فكار

مفكر إسالمي وباحث أكاديمي وأستاذ جامعي مرصي ختصص علم االجتامع.
ولد يف قرية الكرنك حمافظة قنا بصعيد مرص. حفظ القرآن الكريم يف صغره، وبدأ 
دراسته األولية بمعهد قنا الديني، ثم التحق بالقاهرة ملتابعة دراسته باألزهر إىل أن 
خترج منه، ثم حتصل عىل البكالوريا الفرنسية وعىل اإلجازة يف األدب، بعدها التحق 
املدرسة  من  أحدها  العليا،  الدراسات  يف  دبلومات  ثالثة  فأحرز  للدراسة  بفرنسا 
بباريس، والثاين يف االجتامع والثالث  العليا بجامعة الرسبون  التطبيقية للدراسات 

يف العالقات الدولية.
ويف الوقت نفسه نال ليسانس يف اآلداب - ختصص فلسفة باملعادلة من جامعة 
جنيف، وأحرز شهادة الدكتوراه من جامعة باريس بمرتبة الرشف األوىل عام 1956م، 

كام تبوأ مرتبة األستاذية مع درجة دكتوراه الدولة من جامعة جنيف عام 1967م.
عمل أستاذا زائرا بعد من اجلامعات العربية واألوربية، وحصل عىل العضوية يف 
أكثر من 42 مجعية دولية وأكاديمية، وهو أول مواطن عريب انضم ألكاديمية العلوم 

- جممع اخلالدين - بفرنسا بتاريخ 1973/02/16م.

68/3. وإمتام األعالم، ص:149-150،  ومعلمة  135/2-137، وذيل األعالم،  إمتام اإلعالم،  الرتمجة:  )367(  مصادر 
املغرب، 248/24، واملوسوعة القومية، ص:131-130. 
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كلف بمحارضات يف الرسبون بالقسم العلمي للدراسات العالية بعد خترجه منه 
بعام، ويعد خامس مخسة، هم أكرب املتخصصني يف أصول املاركسية عىل صعيد العامل 

كله. 
نال عدة أوسمة من أوروبا والكويت، ورشح جلائزة نوبل عام 1976م)368(.

العلامء لفحص مشكالت  اختارته احلكومة السويرسية ليكون واحًدا من فريق 
أحد  عىل  اسمه  وضعت  جلهوده  وتقديرا  املتضخمة،  الثروة  عن  النامجة  سويرسا 

شوارع العاصمة.
عصا  حط  إذ  عاما،   35 عىل  يربو  ما  فكار  رشدي  الدكتور  أمىض  املغرب  ويف 
الرتحال به منذ عام 1387هـ/1968م، ومن يومئذ وهو يشتغل أستاذا حمارضا بمعهد 
إرشاف  حتت  اليونسكو  ملؤسسة  التابع  اخلامس  حممد  بجامعة  االجتامعية  العلوم 
جامعة نيوشاتل، إىل أن تأسست كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، حيث ظل 

أستاذا بشعبة الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتامع إىل آخر حياته.
ويف دار احلديث احلسنية، كلف بالتدريس  إىل جانب نخبة من العلامء واألساتذة 
العلمي، فضال عن مهمة اإلرشاف  البحث  واملفكرين، فكان يدّرس مادة منهجية 

والتأطري ومناقشة البحوث.
كان املرتجم رمحه اهلل كثري الكتابة غزير اإلنتاج، فقد ألف عدة كتب وأبحاث يف 
شتى فنون املعرفة، له أكثر من 50 كتابا)369(، و100 بحث ودراسة يف خمتلف العلوم 

اإلنسانية، ومجع إنتاجه العلمي يف 30 جملدا، وترجم إىل لغات أخرى.

من اأعم�له العلمية:
اإلسالم  من  وموقفه  السوسيولوجيا  عمالق  واإلسالم  كونت  ✺  أوكست 

)عربية(.

)368(  إمتام األعالم، ص 149.

)369(  إمتام األعالم، ص 149. 
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✺  تأمالت إسالمية يف قضايا اإلنسان واملجتمع )فرنسية/ عربية()370(.

✺  الصناعة وأزمة احلضارة )فرنسية(.

✺  علم االجتامع واالشرتاكية الدولية وأصول االشرتاكية )جملدان، ترجم إىل عدة 
لغات(.

موسوعي  معجم  االجتامعية.  واالنثروبولوجية  النفس  وعلم  االجتامع  ✺  علم 
)أربعة أجزاء، فرنسية/ انجليزية/ عربية(.

العرص  هذا  يف  لإلسالم  اإلعجازي  والتحدي  احلوار  منهجية  عن  ✺  ملحات 
)العربية()371(.

✺  نظرات إسالمية لإلنسان واملجتمع خالل القرن الرابع عرش اهلجري )العربية(
.)372(

✺  نظرية القلق عرب الفكر االجتامعي اإلسالمي )فرنسية(.

✺  هناية عاملقة يف حضارة الغرب )العربية()373(.

✺ الوضعية احلالية لعلم االجتامع يف العامل العريب.

كان جييد العربية واإلنجليزية والفرنسية.

تويف رمحه اهلل بالرباط يوم األربعاء فاتح مجادى األوىل من عام 1421هـ إثر أزمة 
قلبية مفاجئة، ونقل جثامنه إىل القاهرة.

)370(  جمموعة دراسات، وهي: يف الشباب وحرية االختيار، يف اإلسالم والدين، يف املاركسية والدين، يف السحر وما 
حوله،  إنسان القرآن من خالل أبعاده االجتامعية، البغاء الوحيش. مكتبة وهبة، القاهرة، ط/2)1987م(.

)371(   مكتبة وهبة القاهرة ط/1 )1982م(.

)372(  مكتبة وهبة القاهرة ط/1 )1980م(.

)373(  مكتبة وهبة القاهرة ط/1 )1989م(.



123

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

ممدوح حقي)374(
)1328-1423هـ/1910-2002م(

)29( ممدوح بن إسامعيل حقي

باحث أكاديمي وأستاذ جامعي وأديب وشاعر ومرتجم.
ولد ممدوح حقي يف دمشق، وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي واجلامعي يف املدينة 
الدكتوراه  درجة  أحرز  ثم  القانون،  يف  الليسانس  درجة  عىل  حتصل  حيث  نفسها، 
يف احلقوق من باريس، ثم حاز درجة الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة 
القاهرة، وكان يف صباه قد حفظ كثرًيا من سور القرآن الكريم، واطلع عىل مجلة من 
املتون عىل عدد من علامء دمشق، وكان جييد الفرنسية واإلنجليزية واإليطالية، إضافة 

إىل لغته األم.
زمانه: شفيق جربي  السوري يف  القطر  بأكرب شعراء  مثمرة  فنية  له عالقة  كانت 
وعمر أبوريشة، وقد تركا أثًرا إجيابًيا يف توجيه موهبته واهتاممه باللغة العربية وآداهبا.
عمل - يف بداية حياته - حمررا صحفًيا يف القسم الثقايف واألديب بجريدة »األيام« 
الذي  واجلامعي  والثانوي  االبتدائي  التعليم:  مراحل  مجيع  يف  معلاًم  ثم  الدمشقية، 
مؤسسة  يف  عمل  كام  والدكتوراه،  املاجستري  رسائل  من  الكثري  عىل  خالله  أرشف 
الثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية، ونال فيها مناصب رفيعة، منها انتدابه خبريا 

للجامعة العربية باملكتب الوطني لتنسيق التعريب يف العامل العريب بالرباط.

موقعه  يف  رقمية،  )نسخة  والعرشين  عرش  التاسع  القرنني  يف  العربية  لشعراء  البابطني  معجم  الرتمجة:  )374(  مصادر 
     .)www.almoajam.org الرسمي
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اإلنجليزية  اللغة  فدّرس  رحاهبا،  يف  للتدريس  احلسنية  احلديث  دار  يف  انتدب 
ومنهج البحث العلمي خالل السبعينات من القرن املنرصم، كام أرشف وناقش عدة 

بحوث بالدار وخارجها.
تشري مصادر دراسته إىل ما يفوق الستني كتاًبا ما بني تأليف وحتقيق وترمجة عن 

اإلنجليزية خاصة.

من اأعم�له العلمية:
✺ ابن عرشين )ديوانه()375(.

✺ األبيوردي ممثل القرن اخلامس يف تاريخ الفكر)376(.
✺ أدباء البكالوريا يف سوريا والعراق)377( )معجم(.

✺ األغاين أليب الفرج األصفهاين)378( )حتقيق(.
✺ الرتبية الوطنية.

✺ حجة الوداع، البن حزم األندليس)379( )حتقيق(.
✺ ديوان األمري عبدالقادر اجلزائري)380( )حتقيق(.

✺ ديوان ريلكه)381( )ترمجه إىل العربية(.
✺ ذكرى العاقل وتنبيه الغافل لألمري عبد القادر اجلزائري)382( )حتقيق(.

✺ الزنج يف احلضارة األمريكية.

)375( طبع عىل نفقة الشيخ محيد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجامن بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

)376( دمشق )د.ت(.

.1936 )377(

)378( حقق مقدمة ملخطوط نادر عن )املقوالت العرش(  حممد احلسني األندليس، نرشهتا جملة دعوة احلق ع 136م.

)379( دار اليقظة العربية للتأليف والرتمجة والنرش دمشق، 1956م.

)380( بريوت 1964م.

)381( دمشق )د.ت(.

)382( بريوت دار اليقظة العربية للتأليف والرتمجة والنرش، 1966م.



125

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

✺ زوج نظارات )ترمجة(.
✺ زوج نظارات )مرسحية(.

✺ صفحات من تاريخ سورية )يف سرية املناضل عارف التوام( )383(.

✺ الصيد والطرد عند العرب)384( )حتقيق(.
✺ العروض الواضح)385(.

✺ العنرصية واألعراق)386(.
✺ الفرزدق)387(.

✺ املثل املقارن بني العربية واإلنكليزية)388(.
✺ مرتفعات وذرنج)389( )ترمجة إىل العربية(.

✺ معروف الرصايف)390(.

مقدمة  )حتقيق  األندليس)391(  احلسني  حممد  للبليدي  العرش  ✺  املقوالت 
املخطوط(.

)383( تقديم د. عبد الكريم الباقي وحافظ اجلاميل - دار طالس 2004م.

)384(بريوت 1961.

)385( دار اليقظة - دمشق )د.ت(.

.1966 )386(

)387( دار املعارف، بريوت 1963م.

.1973 )388(

)389( دار اليقظة العربية، دمشق )د.ت(.

.1964 )390(

)391( الرباط املكتب الدائم لتنسيق التعريب 1972م.
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الدكتور فؤاد اإليراني)392(.

)30( الدكتور فؤاد اإليراين

القرن  من  الستينات  أواخر  األجنبية  اللغة  مادة  احلسنية  احلديث  بدار  درس 
املايض.

)392(  مصادر الرتمجة: مل نقف له عىل ترمجة فيام جتمع لدينا من مصادر ومراجع، سوى ما هو مستفاد من كتاب دور 
احلديث يف العامل االسالمي ص:390 للدكتور احلسني وكاك، وقد سألناه يوم اخلميس 12مجادى الثانية 1436ه 
موافق 02 أبريل 2015م يف مقابلة معه بالرباط عن هذا األستاذ الذي تفرد بذكر اسمه ضمن أساتذة دار احلديث 
احلسنية أواخر الستينات من القرن املنرصم، فأخربنا أنه ربام كان موظفا ملحقا ثقافيا بالسفارة اإليرانية يف الرباط.
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عبد السالم اإلدغيري)393(
)1353-...هـ/1934-...م(

)31( عبدالسالم بن احلسن اإلدغريي

أستاذ التعليم العايل بداراحلديث احلسنية، ختصص: الفقه.
ولد بقرية الودغرييني بقبيلة بني بوفراح إقليم احلسيمة، نشأ بتطوان وفيها حفظ 
القرآن الكريم وتلقى باملعهد الديني دراسته األوىل، ثم التحق بكلية أصول الدين 
1965م، وانتقل بعدها إىل كلية احلقوق  حيث حصل منها عىل شهادة اإلجازة سنة 
جامعة حممد اخلامس بالرباط فنال منها اإلجازة يف احلقوق سنة 1973م، كام حصل 

عىل شهادة الكفاءة يف الرتبية وعلم النفس. 
سنة  فيها  ليتخرج  طالبا،  األمر  أول  إليها  فانتسب  احلسنية،  احلديث  دار  وأما 
1968م، حمصال عىل شهادة دبلوم الدراسات العليا سنة 1975م، واصل هبا بحثه إىل 

أن أحرز دكتوراه الدولة يف موضوع: حكم األرسى يف اإلسالم ومقارنته بالقانون 
الدويل العام، وذلك سنة 1979م.

كام ُعنّي هبذه الدار أستاذا ابتداء من سنة 1974م، واستمر مدرسا هبا  لعد من املواد 
العلمي   البحث  ومنهجية  الشخصية  األحوال  وفقه  املواريث  وفقه  احلديث  منها: 
الساعات  بنظام  فيها  يدّرس  وبقي  1999م،  عام  التقاعد  عىل  أحيل  حتى  احلديث، 

اإلضافية إىل سنة 2004م. 

)393(  مصادر الرتمجة: زيارة خاصة للمرتجم ومقابلته يف بيته يوم السبت 2 شعبان 1435ه املوافق لـ31 ماي 2014. كام 
ُترجم له بخامتة كتابه »النظام احلريب يف اإلسالم«.
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احلديث  دار  خرجيي  العلامء  بجمعية  عضو  وهو  طويلة،  مدة  باملحاماة  اشتغل 
العلمي  املجلس  يف  وعضو  )االعتصام(،  بمجلتها  التحرير  هيئة  وعضو  احلسنية، 

املحيل بعاملة الصخريات متارة.
ببحوث  وشارك  اجلامعية،  واألطاريح  البحوث  من  عددا  وناقش  أرشف   

ودراسات يف خمتلف امللتقيات العلمية الوطنية والدولية. 

من اأعم�له العلمية:
✺ بغلة اليهودي. )قصة واقعية()394(.

✺  البيعة يف االسالم)395(.
✺ حكم األرسى يف اإلسالم ومقارنته بالقانون الدويل)396(.

✺  جمهودات سالطني املغرب يف توحيد املغرب العريب )حمارضات طبعت وترمجت 

إىل الفرنسية()397(.
✺ حمارضات يف األحوال الشخصية)398(.

✺ حمارضات يف الترشيع اإلسالمي)399(.

✺ حمارضات يف املواريث)400(.

✺ النظام احلريب يف االسالم)401(
له مقاالت نرشت يف جمالت وصحف.

)394( حتت الطبع.

)395( حتت الطبع.

)396( دار السالم بالرباط، ط/1 )2013م(.

)397( منشورات جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل 1988م.

)398( مطبوع.

)399( مطبوع.

)400( مطبوع.

)401( مكتبة املعارف بالرباط، ط/1 )1985(.
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معمَّر نوري)402(
)1352-1428هـ/1933-2007م(

ر بن محاد بن أمحد نوري الستويت )32( معمَّ

أستاذ التعليم العايل بداراحلديث احلسنية، ختصص: علوم القرآن.
ولد بقبيلة أوالد ستوت قيادة زايو إقليم الناظور، فقد أبويه وهو يف سن اخلامسة 
من عمره، فذاق مرارة اليتم واحلرمان العاطفي، ومع ذلك صرب وحتمل، حيث حفظ 

القرآن الكريم عىل يد شيخه الفقيه التجكاين الغامري.
واللغوية  الرشعية  العلوم  التزود من  إىل  القرآن  استكامل حفظ  بعد  نفسه  تاقت 
واألدبية، فشد الرحال إىل فاس والتحق بجامعة القرويني، وهناك تتلمذ عىل عدد 
من العلامء األعالم، من بينهم الفقهاء العلامء السادة: عبد اهلل الداودي وعبد الكريم  

الداودي وأبو بكر جسوس وموالي العباس االمراين وغريهم.
العربية  اللغة  لتدريس  عياض  القايض  بثانوية  أستاذا  أكتوبر1960م   10 يف  عني 
السجن  وأدخل  األجنبي،  االحتالل  ملناهضة  الوطني  العمل  يف  وانخرط  وآداهبا، 
أحس  وملا  القوية)403(،  وشجاعته  النضالية  ومواقفه  التحررية  أفكاره  بسبب  مرتني 

أفادنا هبا - مشكورا - أحد أصدقائه ورفاق دربه الذي رشط علينا عدم  إفادة خطية بسريته  )402(  مصادر الرتمجة: 
احلديث  بدار  تلميذه  مع  ومقابلة  بالدار،  املوظفني  قدماء  من  وهي  احلجمري  بديعة  السيدة  بواسطة  تسميته، 
احلسنية األستاذ املهدي بن املبارك السيني، عضو املجلس العلمي األعىل وأستاذ كريس بمسجد احلسن الثاين 

ورئيس املجلس العلمي للدار البيضاء سابقا، وذلك يوم اجلمعة 20 صفر 1436ه/13 دجنرب 2014م.
ه ورفيق دربه عنه، أنه حتنّي يوما نزول خطيب اجلمعة عن املنرب بمدينة زايو، فصعده وطفق حيرض  )403(  مما نقل لنا بلديُّ

املصلني عىل وجوب مناهضة االحتالل اإلسباين، فلام نزل اقتيد مبارشة إىل السجن.
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وهناك  األزهر،  باجلامع  والتحق  القاهرة  إىل  هاجر  اإلسباين،  املحتل  من  باملضايقة 
التقى باألمري حممد بن عبد الكريم اخلطايب والزمه مدة إقامته هبا.

عاد إىل املغرب وأكمل دراسته العليا يف كلية أصول الدين بتطوان، وحصل منها 
عىل اإلجازة يف دورة يونيو 1968م.

التحق بدار احلديث احلسنية أول األمر طالبا، فتخرج فيها سنة 1970م، وسجل 
رسالته هبا لنيل دبلوم الدراسات العليا يف العلوم اإلسالمية واحلديث، فأحرزه سنة 
1976م، ثم واصل مشوار البحث والتحصيل بالدار حتى أحرز منها شهادة دكتوراه 

الدولة سنة 1978م، وكان موضوعها: )أبو عبد الرمحن بقي بن خملد القرطبي شيخ 
احلفاظ باألندلس( وهي أول أطروحة نوقشت يف رحاب هذه املؤسسة العلمية.

املواد  من  مجلة  تدريس  به  فأنيط  هبا)404(،  مساعدا  أستاذا  عني  1976م  سنة  ويف 
الرشعية، منها: التفسري وعلوم القرآن وتاريخ التفسري ونصوص تفسريية... وظل 
يدّرس هبا ويرشف عىل الرسائل واألطاريح، ويشارك يف املناقشات العلمية إىل أن 

أحيل عىل التقاعد عام 1999م.

من اأعم�له العلمية:
✺   اإلمام أبو عبد الرمحن بقي بن خملد: شيخ احلفاظ باألندلس، منشورات عكاظ، 

الرباط 1988م.
✺   حممد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة احلديث باألندلس. مع بقي بن خملد. 

منشورات مكتبة املعارف الرباط )1403ه(.
✺   معجم شيوخ بقي بن خملد القرطبي، الرباط )1996م(.

✺   موسوعة قاسم بن أصبغ البيايت القرطبي.

 تويف رمحه اهلل بتطوان ودفن فيها.

)404(   كلف يف البداية بمهام مراقبة سري الدراسة. انظر النرشة الدورية لدار احلديث احلسنية، ع1/ مارس 1976ص:25.
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محمد الراوندي)405(
)1365-...هـ/1946-...م(

)33( حممد بن العريب)406( الراوندي

احلديث،  علوم  ختصص  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  العايل  التعليم  أستاذ 
وعضو املجلس العلمي األعىل.

املسعودي)407(،  السيد عمر بن عيل  بمراكش، ونشأ هبا يف كفالة جده ألمه  ولد 
العلوم  دراسة  إىل  توجيهه  البداية  منذ  أرسته)408(  رغبة  وكانت  برتبيته،  عني  الذي 
الرشعية، فأحلق بالكتاب وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم وهو 
صغري السن، بعد ذلك طفق حيرض دروس بعض علامء احلمراء، منهم: الشيخ خليل 
الورزازي الذي قرأ عليه قطر الندى والمية األفعال، واألستاذ احلسن طالبون)409( 
بمدرسة  فدرس  النظامي  بالدرس  التحق  ثم  واأللفية،  األجرومية  عليه  قرأ  الذي 
التحصيل، وهكذا  له سنوات  الدرايس، اخترصت  القصبة، وبسبب ذكائه وتفوقه 
وهو  شيوخها  أحد  لزم  إذ  يوسف،  ابن  جامعة  علامء  معني  من  بنهم  النهل  واصل 

)405(   مصادر الرتمجة: مقابلة مع فضيلته يوم الثالثاء 3 مجادى الثانية 1436ه املوافق لـ24 مارس2015م.

)406(   والده خريج جامعة ابن يوسف، انظر ترمجته يف علامء جامعة ابن يوسف، ص:206-205.

)407(   من أعيان مدينة مراكش، من أعامله جتديده بناية الزاوية الدرقاوية.

)408(   كانت أمه الفاضلة حتفظ القرآن الكريم.

)409(   هذا الشيخ أصبح من تالميذ املرتجم يف دار احلديث احلسنية، إذ خترج منها سنة 1983م.
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األستاذ  أبو بكر اجلرموين)410(، الذي قرأ عليه يف بيته علم النحو والبالغة والعروض، 
كام تلقى عنه الشعر واألدب.

لألساتذة  العليا  املدرسة  م  يماَّ والباكلوريا،  الثانوية  الشهادة  عىل  حصل  وملا   
بالرباط، وحرض دروس كبار أساتذة األدب والفلسفة بجامعة حممد اخلامس، أمثال: 
نجيب بلدي ونجيب البهبيتي وغريمها، إال أنه كان كثري املالزمة شديد اإلعجاب 
باألستاذ أجمد الطرابليس فتأثر به وبفكره، ومل تنقطع صلته باحلمراء، بل انتسب إىل 
بدار  1970م، مما أهله لاللتحاق  ليتخرج فيها جُمازا عام  العربية هبا  الدراسات  كلية 
احلديث احلسنية التي أخذ هبا عن شيوخها وأساتذهتا، فتخرج منها سنة 1974م، غري 
أنه بقي مالزما أستاذته العاملة الدكتورة عائشة عبد الرمحان مالزمة الظل لصاحبه، 
فأخذ عنها علوما ومعارف شتى سواء يف رحاب املؤسسة أو بمنزهلا يف الرباط)411( 
أو القاهرة)412(، إذ قرأ عليها الكثري من الكتب يف خمتلف العلوم الرشعية واللغوية 
وغريها، ومنها كتبها)413(، وقد حصل عىل دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا من دار 
احلديث احلسنية عام 1975م، ليتوج مشواره العلمي يف املؤسسة نفسها عام 1986م 
ابن  )احلافظ  موضوع:  يف  واحلديث  اإلسالمية  العلوم  يف  الدولة  دكتوراه  بإحرازه 

سيد الناس أبو الفتح اليعمري: حياته وآثاره وحتقيق أجوبته(.
1975م، فأسند  عني أستاذا للتعليم العايل مساعدا سنة  ويف دار احلديث احلسنية 
إليه تدريس علوم احلديث وأمهات كتبه، وبحث ومكتبة، وال يزال يدرس فيها إىل 
أصول  كلية  يف  درس  كام  التقاعد،  سن  بلوغه  بعد  اإلضافية  الساعات  بنظام  اآلن 

الدين باجلزائر، ويف جامعة اإلمارات العربية املتحدة بمدينة العني.
 وألقى دروسا وحمارضات يف عدة مؤسسات ويف خمتلف املناسبات منها: جامعة 

الزيتونة وجامع القريوان.

)410(   انظر ترمجته يف علامء جامعة ابن يوسف، ص: 163-156.

)411(    كان حيرض جمالسها العلمية ثلة من خواص طالهبا: وهم – باإلضافة إىل املرتجم – السادة الفضالء: حممد يسف 
وعبد الكبري العلوي املدغري وأمحد سحنون وخليفة املحفوظي.

)412(   أخربنا املرتجم أنه كان يقيض إجازاته الصيفية يف بيتها.

)413(   ذكر لنا املرتجم أنه يملك فهرسة بخط يدها فيها إجازاهتا له وما سمع منها وقرأ عليها من كتب.
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 كام اضطلع بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة العديد من البحوث واألطاريح 
اجلامعية يف دار احلديث احلسنية ويف غريها من اجلامعات داخل املغرب وخارجه.

 هو اآلن عضو مجعية العلامء خرجيي دار احلديث احلسنية وعضو املجلس العلمي 
األعىل، وكان مديرا ملجلة دعوة احلق لعدة سنوات، وله غرية شديدة واهتامم كبري 

بالرتاث املغريب)414(.

من اأعم�له العلمية:
أجوبته،  وحتقيق  وآثاره  حياته  اليعمري:  الفتح  أبو  الناس  سيد  ابن  ✺  احلافظ 

)حتقيق( يف جزأين)415(.
✺  الشعراء الصحابة )مرقون(.

✺  املوطأ )حتقيق باالشرتاك()416(.
✺  حقق ودرس عدة خمطوطات يف احلديث وعلومه ورجاله )مرقونة(.

✺  حقق ودرس عدة فهارس مغربية )مرقونة(.

الوطنية  العلمية،  وامللتقيات  الندوات  من  الكثري  يف  ودراسات  بأبحاث  شارك 
منها والدولية داخل املغرب وخارجه.

)414(   كان وراء تسمية جملة مؤسسة دار احلديث احلسنية بالواضحة، وضع صورة لنسخة مغربية من كتاب الواضحة 
لعبد امللك بن حبيب عىل ظهرها، ملا حتمله من رمزية للرتاث املغريب األصيل.

)415(   وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط/1 )1410ه-1990(.

)416(   منشورات املجلس العلمي األعىل، ط1/)1434ه- 2013م(.
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محمد يسف)417(

)1353–...هـ/1934-...م(

)34( حممد بن إدريس يسف

دار  بمؤسسة  العايل  التعليم  وأستاذ  األعىل،  العلمي  للمجلس  العام  األمني 
احلديث احلسنية، ختصص السرية النبوية.

ولد ببني لِْنْت بقبيلة التسول إقليم تازة، وهبا نشأ وحفظ القرآن الكريم عىل يد 
والده وفقهاء آخرين، كام حفظ مجلة  من املتون العلمية املعروفة، منها الشمقمقية 

ومقامات احلريري وغريها.
هبا  أهنى  وملا  أزرو)418(،  بمدينة    le collège berbère بمدرسة  التحق  ذلك  وبعد 
املرحلة االبتدائية التحق بجامع القرويني، فأخذ عن شيوخه األجالء علوم الرشع 
واللغة والتاريخ واألدب، منهم: موالي التقي العلوي أخذ عنه التاريخ، وكان ملاّمً 
بتاريخ ابن خلدون، والفقيه حَممد العمراين الزرهوين أخذ عنه التاريخ أيضًا، والفقيه 
النبوية،  السرية  عنه  أخذ  الرساج  حممد  والفقيه  الفقه،  عنه  أخذ  الداودي  اهلل  عبد 
العراقي أخذ  التازي أخذ عنه األدب، واألديب عبد الكريم  والعالمة عبد اهلادي 

)417(   مصادر الرتمجة: مقابلة مع فضيلته يف مكتبه بمقر األمانة العامة للمجلس العلمي األعىل بالرباط يوم األربعاء 
1436هـ املوافق لـ25 فرباير2015م، بحضور الدكتور عبد املجيد حميب، وترجم له يف أعضاء  06 مجادى األوىل 

املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان، ص: 183.
)418(   وُيطلق عليها حاليا: ثانوية طارق بن زياد.
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اليقني،  بنور  السرية  عنه  أخذ  الُغْمري)419(  الكريم  عبد  والشيخ  أيضًا،  األدب  عنه 
والفقيه الرجراجي الذي كان يدّرس مادة اجلغرافيا، وكانت عنده منظومة)420(.

وبعد حصوله منها عىل شهادة العاملية بتفوق يف القسم األديب عام 1961م، انخرط 
الكفاءة  بالدروس بعد إحرازه شهادة  يف سلك الوظيف، حيث ُعنّي أستاذا مكّلفا 

الرتبوية يف التعليم الثانوي.
أمىض مخس سنني مدّرسًا يف التعليم الثانوي ليلتحق بدار احلديث احلسنية سنة 
زين وأعالم مشاهري، منهم: خليل الورزازي الذي  1965م، وهبا أخذ عن علامء مربِّ

كان يرشف عىل حلقة الرسد )رسد األحاديث من مصادرها(، وعالل الفايس الذي 
أخذ عنه علوم القرآن، والنارص الكتاين الذي أخذ عنه املوطأ، واجلواد الصقيل الذي 
السرية  عنه  أخذ  الذي  الوزاين  والتهامي  املجتهد،  ببداية  العايل  اخلالف  عنه  أخذ 
والرحايل  باملوافقات،  األصول  عنه  أخذ  الذي  النارصي  املكي  والشيخ  النبوية، 
الفاروق الذي أخذ عنه احلديث، وعبد الواحد بنعبد اهلل الذي أخذ عنه علم احلديث 

بموطأ اإلمام مالك.
خترج منها سنة 1967م، وبموازاة ذلك درس يف كلية احلقوق جامعة حممد اخلامس 
ومن  1969م،  سنة  العام«  »القانون  احلقوق  يف  اإلجازة  عىل  منها  فحصل  بالرباط، 
دار احلديث حصل عىل دبلوم الدراسات العليا يف العلوم اإلسالمية واحلديث عام 
1976م، ويف سنة 1986م ومن الدار نفسها أحرز دكتوراه الدولة يف العلوم اإلسالمية، 

وكان موضوع األطروحة: )املصنفات املغربية يف السرية النبوية(.
عني أستاذا بالتعليم الثانوي حيث درس بنظام التعليم العمومي ببني مالل مدة 
سنتني، وبثانوية القايض أيب بكر بن العريب للتعليم األصيل بتطوان مدة سنتني)421(، 

ثم باملعهد للتعليم األصيل بمكناس مدة سنة واحدة.

)419(   ضبطها الدكتور حممد يسف بضم الغني املعجمة وسكون امليم، وقال: »لعله الُغامري نسبة إىل قبيلة غامرة«.

)420(   قال الدكتور حممد يسف: »كان الشيخ الرجراجي يدّرس اجلغرافيا كام يدّرس نظم ابن عارش، وكان يضع رسوما 
توضيحية يف غاية اإلتقان، وكان له خط مجيل جدا«.

)421(   وهبا دّرس التاريخ واألدب واإلنشاء، كام نص عىل ذلك تلميذه الدكتور أمحد اليزيدي يف ترمجته.
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الثقافــة  بـــوزارة  واملخطوطــات  للوثائق  الثاين  احلسن  جائزة  رئيس  عني   
والثقافة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  بديوان  وملحقا  )1966-1972م( 
للحضارة  وأستاذا  )1973-1980م(  اإلسالمية  للشؤون  ومديرا  )1972-1973م( 
استكامل  )1974-1978م( وبمدرسة  العمومية  لإلدارة  الوطنية  باملدرسة  اإلسالمية 
أطر وزارة الداخلية يف )1980م( حيث بقي يدرس هبا مدة تنيف عىل عرشين سنة، 
وكان أستاذ كريس السرية النبوية بمسجد السنة بوالية الرباط سنة )1992م(، وأستاذا 
– موريطانيا(، وأستاذا زائرا باملعهد اإلسالمي  زائرا باملدرسة اإلدارية )نواكشوط 

بربوكسيل-بلجيكا، وخطيبا سابقا بمسجد حسان بالرباط.
اململكة  املذاهب اإلسالمية املشكلة من علامء  التقريب بني  كام كان عضوا هبيئة 
بفــاس  الرشيعـــة  لكليـــة  وعميدا  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  وعلامء  املغربية 

)1993 - 1999(، وعضوا باملجلس االستشاري حلقوق اإلنسان )2007-2002(.
ويشغل الدكتور حممد يسف اآلن منصب األمني العام للمجلس العلمي األعىل 
و)اجلذوة(  )املجلس(  الثالث:  ملجالته  املسؤول  وهو املدير  )2000م(،  سنة  منذ 
سنة  منذ  احلسنية  احلديث  دار  خرجيي  العلامء  جلمعية  العام  والكاتب  و)عطاء(، 

1987م)422(، ومدير جملتها »االعتصام«.

العايل  للتعلم  أستاذا رسميا  عني  منها،  وعقب خترجه  احلسنية  احلديث  دار  ويف 
السرية  ختصصه:  مادة  إليه  وأسندت  املايض،  القرن  من  الثامنينات  منذ  مساعدا 
النبوية، فألقى دروسا وحمارضات يف فقه السرية وتارخيها ومناهج التأليف فيها، وإىل 
جانب التدريس قام بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة األطروحات والبحوث 
اجلامعية، وبالرغم من بلوغه سن التقاعد، وكثرة انشغاالته والتزاماته، فإنه ال يزال 

وثيق الصلة بالدار، خيتلف إليها ويلقي دروسه عىل طالهبا.

)422(   أسدى إىل املؤسسة وخرجييها خدمات جليلة.
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من اأعم�له العلمية:
✺ التسامح وأثره يف فعالية اخلطاب اإلسالمي )مرقون(.

✺حديث الرتبية يف القرآن الكريم )مرقون(.

✺ احلقوق العلمية يف اإلسالم )مرقون(.
✺  اخلالفة واإلمامة يف اإلسالم أعباؤها واجبات األمة إزاء صاحب هذا املنصب 

)مرقون(.
✺ رواية صحيح مسلم بالغرب اإلسالمي )مرقون(.

✺ الرواية املغربية للسرية النبوية، )قيد الطبع(.
✺ طفولة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص  )مرقون(.

✺ املجتمع املدين )مرقون(.
✺ املصنفات املغربية يف السرية النبوية يف جزأين)423(.

شارك يف الدروس احلسنية الرمضانية شهودا وإلقاء، وله مقاالت علمية منشورة يف 
جمالت حمكمة وطنية ودولية، وأخرى بصحف ومواقع إلكرتونية، وله أيضا مشاركات 
بأبحاث ودراسات وكلامت افتتاحية يف عرشات الندوات وامللتقيات العلمية، الوطنية 

منها والدولية، وله نشاط إعالمي ملحوظ سواء اإلذاعي منه أو التلفزي.
حائز عىل عدة أوسمة ملكية، وحامل لوسام العلوم والفنون من مجهورية مرص.

)423( دار املعارف اجلديدة الرباط 1412م.
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الحسين التاويل)424(
 )1357- 1423هـ/1934- 2002م(

)35( احلسني بن حممد بن قاسم التاويل الزروايل

أستاذ التعليم العايل بداراحلديث احلسنية سابقا، ختصص: أصول الفقه.
بني  بفرقة  الواقع  الشهري،  الكبري  باردة  عني  دوار  أحياء  أحد  أونان  بحي  ولد 
بيت  يف  ونشأ  فاس،  ناحية  تاونات  إقليم  غفساي  دائرة  زروال  بني  قبيلة  إبراهيم 
القرآن والقراءات، حيث كان والده يقرأ بالسبع، فتيرس له حفظ القرآن الكريم عىل 
يد أبيه وهو دون العارشة، وملا أرسل والده إخوته الثالثة: أمحد واملفضل وحممد)425( 
رغم  املرتجم  رافقهم  1367هـ،  سنة  القرويني  بجامع  والتحصيل  الدراسة  ملواصلة 
العلمية الرضورية كإخوته، وذلك حرصا  املتون  صغر سنه وعدم متكنه من حفظ 
من الوالد عىل تعليم أبنائه مجيعا، وهكذا تم قبوله وتسجيله بالسنة األوىل من الطور 

االبتدائي.
ثم  البكالوريا، ومن  إىل حني حصوله عىل شهادة  القروي  باجلامع  تابع دراسته 
التحق بكلية الرشيعة التابعة جلامعة القرويني بفاس حيث نال شهادة اإلجازة عام 

1387هـ 1967م.

 ، امحيـدوش الكـــريم  عبد  لألستـــاذ  تــاونات  إقليم  وصلحاء  علامء  تراجم  يف  النسامت  الرتمجة:  )424(  مصادر 
.278 - 277/1

 2015 07 أبريل  1436ه موافق  الثانية  مجادى   17 املنية يوم الثالثاء املايض  التاويل الذي وافته  )425(  هو العالمة حممد 
بمدينة فاس وهبا دفن، وهو آخر إخوته الثالثة موتا.
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وملا أنشئت دار احلديث احلسنية التحق هبا يف بادئ األمر طالبا، فكان من الفوج 
دبلوم  منها  أحرز  أن  إىل  باحثا  فيها  واستمر  1970م،  عام  فيها  وخترج  اخلامس، 
والتحصيل  البحث  واصل  ثم  1976م،  عام  اإلسالمية  العلوم  يف  العليا  الدراسات 
كتاب:  بتحقيقه  1990م  عام  الدولة  دكتوراه  درجة  عىل  أيضا  منها  حصل  حتى 

»املحصول يف علم األصول للقايض أيب بكر بن العريب املعافري«.

قرأ عىل عدد من األساتذة العلامء والشيوخ الفقهاء، من أشهرهم: عالل الفايس 
الفاروق  والرحايل  الصقيل  واجلواد  العلوي  الواحد  وعبد  النارصي  املكي  وحممد 
الدين  هباء  وعمر  اهلل  بنعبد  العزيز  وعبد  لغرييس  الرمحن  وعبد  الزهراوي  وحسن 
األمريي وموالي عباس األمراين وعمر املعداين والعابد الفايس والنارص الكتاين وحممد 

بنشقرون وحممد بن محاد الصقيل وعبد اهلل شاكر الگرسيفي ورشدي فكار)426(.

أمىض املرتجم حياته كلها يف التدريس، فقد تدرج يف أسالكه كلها من االبتدائي 
إىل الثانوي ثم العايل.

أما بدار احلديث احلسنية فقد عني أستاذا مساعدا عام 1976م، واستمر يف تدريس 
مادة األصول هبا إىل أن أحيل عىل التقاعد عام 2000م.

من اأعم�له العلمية:

✺  االجتهاد الفقهي.

✺ املحصول يف علم األصول للحافظ ابن العريب )دراسة وحتقيق( مرقون.

✺ معاذ بن جبل.

 ومعظم اآلثار العلمية التي خلفها الدكتور احلسني التاويل ال تزال خمطوطة.

تويف رمحه اهلل بالرباط بعد تقاعده بسنتني ودفن هبا.

)426(  اعتمدنا يف تعيني شيوخه عىل ما أثبته األستاذ السعيد بوركبة، لكونه من طبقته وزمالئه، وخترجا من الدار معا 
عام 1970م.
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السعيد بوركبة)427(
)1355-1436هـ/1937-2015م(

)36( السعيد بن حممد بوركبة

أستاذ التعليم العايل بدار احلديث احلسنية، ختصص الفقه.
القران  فحفظ  القرآين  الكتاب  وأدخل  فيها،  وترعرع  شب  حيث  بمراكش  ولد 
الكريم عىل يد الفقيه املقرئ عمر بن إسامعيل مع جمموعة من املتون العلمية، وبعدما 
1954م حيث قىض  بمراكش سنة  ابن يوسف  بكلية  التحق  االبتدائية.  دراسته  أهنى 
فيها أزيد من ثامين سنوات بالتعليم الثانوي العام ومعظم فرتة التعليم العايل بالقسم 
الرشعي، وفيها أخذ عن عدد من الشيوخ العلامء أمثال والده احلاج احممد بن عبد 
السالم بوركبة )ت1956م()428(، وحممد بن املبخوت الفياليل وعبد السالم السميج 
وأخيه حممد السميج وعبد الوهاب الصحراوي وأمحد كسوس، وملا حتصل منها عىل 
الباكالوريا يف الدراسات الرشعية سنة 1956م التحق بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
جامعة حممد اخلامس بالرباط وذلك سنة  1957م، ونال منها اإلجازة يف اآلداب العربية 

سنة 1960م، كام أحرز منها أيضا دبلوما يف التاريخ الوسيط سنة 1962م.
العلامء، من  فأخذ عن شيوخها  1967-1968م  احلسنية سنة  احلديث  بدار  التحق 
العلوي واجلواد الصقيل  الواحد  النارصي وعبد  الفايس وحممد املكي  بينهم: عالل 

 11 ببيته بمدينة سال يوم االثنني  أفادنا هبا موّقعة بخط يده يف مقابلة معه  إفادة خطية بسريته  الرتمجة:  )427(  مصادر 
شعبان 1435 ـه املوافق 2014/06/09م.

)428(  من علامء جامعة ابن يوسف، انظر ترمجته يف علامء جامعة ابن يوسف، ص: 126-122.
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اهلل  بنعبد  العزيز  لغرييس وعبد  الرمحن  الزهراوي وعبد  الفاروق وحسن  والرحايل 
وعمر هباء الدين األمريي والعباس األمراين والعابد الفايس ورشدي فكار والنارص 
املدة  هذه  غضون  ويف  الگرسيفي،  شاكر  اهلل  وعبد  الصقيل  محاد  بن  وحممد  الكتاين 
حيث  بالرباط،  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  والعلوم  احلقوق  بكلية  التحق 
خترج منها ومن دار احلديث احلسنية سنة 1970م، فحصل من هذه الدار عىل شهادة 
يف احلديث وعلومه سنة 1968م، وعىل شهادة يف التفسري وعلومه سنة 1970م، كام نال 
القانون اخلاص من كلية احلقوق والعلوم  القانونية  العلوم  اإلجازة يف احلقوق فرع 
السياسية واإلقتصادية بالرباط سنة 1970م. وسجل رسالته يف دار احلديث لنيل دبلوم 
الدراسات اإلسالمية العليا، فناله سنة  1977م، ثم سجل أطروحته هبا لنيل دكتوراه 
الدولة يف العلوم اإلسالمية واحلديث، فحازها سنة 1996م، وكان موضوعها: »دور 

الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلوية«.
عني أستاذا بالسلك اإلعدادي والثانوي بالرباط، وقد كان يف أثناء قيامه بالتدريس 
يرشف عىل مجعية ثانوية احلسن الثاين التي كان من بني أنشطتها املشاركة يف الندوات 
العلمية واملحارضات واملرسح واملوسيقى والسينام والرسم واألسفار صحبة الطلبة 
داخل املغرب، وقد أصدر جملة علمية هلذه اجلمعية بعنوان »منبع الفكر« وكان رئيس 

حتريرها، كام اشتغل باملحاماة من سنة 1975م إىل اآلن.
توىل لفرتة الكتابة العامة جلمعية العلامء خرجيي دار احلديث، ويتمتع اآلن بعضوية 

املجلس العلمي املحيل بمدينة سال، باإلضافة إل انخراطه يف عدة مجعيات ثقافية.
ُعنّي  ثم  1975م  منذ عام  بمكتبتها،  األمر  أول  اشتغل  احلسنية،  احلديث  دار  ويف 
أستاذًا مساعدا هبا؛ فأسندت إليه الدروس يف الفقه املقارن والفقه اجلنائي والشفعة 
وجماالت تطبيقها، كام قام بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة جمموعة من األطاريح 

والبحوث اجلامعية، إىل أن أحيل عىل التقاعد سنة 2001م.
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من اأعم�له العلمية:
✺ أحكام العقوبات يف الفقه اإلسالمي.

✺  البيعة يف اإلسالم، ودورها يف قيام الدولة املغربية مع استمرارها واملحافظة عىل 
كياهنا وحدة تراهبا)429(. 

✺  دراسة حول الفكر الفلسفي أليب العالء املعري من خالل ديوانه اللزوميات. 

)مرقون(.
✺  دراسة مقارنة بني رسالة التوابع والزوابع البن شهيد االندليس ورسالة الغفران 

أليب العالء املعري.
جزأين( )يف  العلوية،  الدولة  عهد  يف  باملغرب  الثقافية  احلياة  يف  الوقف  ✺  دور 

.)430(

✺  الشفعة وجماالت تطبيقها.
✺  القياس يف الرشيعة اإلسالمية.

✺  موقف اليهود من اإلسالم – يف نطاق الرساالت الساموية  الثالث. )مرقون(

✺  نظرية الغبن بني الرشيعة والقانون.
✺   الوقف اخلريي يف اإلسالم وأبعاده التنموية من خالل الدراسات التي تناولت 

الوقف عند املسلمني)431(.
✺  اليهودية وخطرها عىل املجتمع اإلنساين.

وله مقاالت علمية صادرة يف جمالت حمكمة وطنية ودولية، كام شارك بعدة أبحاث 
ودراسات يف ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية داخل املغرب وخارجه. 

تويف رمحه اهلل بسال ودفن بمقربة الشهداء بالرباط.

)429( دار أيب رقراق، ط/1 )2014م(.

)430( منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط1417/1هـ-1996م.

)431( دار أيب رقراق، ط/1 )2009(.
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المصطفى صغيري)432(
)1358–...هـ/1939-...م(

)37( املصطفى صغريي

أستاذ بدار احلديث احلسنية سابقا.
ولد بمدينة وزان. حاصل عىل شهادة اإلجازة العليا من كلية الرشيعة بفاس عام 

1971م.

1975م، وهبا حصل رسالته لنيل  بدار احلديث احلسنية فتخرج منها سنة  التحق 
دبلوم الدراسات العليا يف العلوم االسالمية واحلديث سنة 1977م، وكان موضوع 

الرسالة: )قانون التأويل البن العريب، دارسة وحتقيق(.
بحث  مادة  فدرس  املنرصم،  القرن  من  التسعينيات  يف  بالتدريس  فيها  واشتغل 

ومكتبة، ثم توقف عن التدريس وسافر إىل فرنسا، فانقطعت أخباره.
هو عضو سابق بمكتب مجعية العلامء خرجيي دار احلديث احلسنية، وهبيئة حترير 

جملتها االعتصام.

من اأعم�له العلمية:
✺ قانون التأويل البن العريب )دارسة وحتقيق( مرقون.

وجملة  احلسنية  احلديث  دار  جملة  منها:  املجالت  ببعض  منشورة  مقاالت  له 
االعتصام وجملة دعوة احلق.

)432(  مصادر الرتمجة: إفادة من سجل خاص بمحارض مناقشة الرسائل واألطروحات املحفوظ بإدارة املؤسسة، ومن 
النرشة الدورية لدار احلديث احلسنية، ع/1 )مارس 1976م(، ومن إفادات بعض قدماء املوظفني بدار احلديث.
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عبد الصمد العاقل )433(
 )1348–1422هـ/1929-2001م(

)38(  عبد الصمد بن عبد اهلل العاقل 

أستاذ حمارض بدار احلديث احلسنية سابقا.
العايل  املعهد  العليا )العاملية( من  الدراسات  ولد باحلسيمة، حاصل عىل شهادة 
بتطوان بتاريخ 1376هـ -1956م، وحائز أيضا دبلوما يف الرتبية وعلم النفس، دَرس 
بدار احلديث احلسنية  أواخر اخلمسينيات. والتحق  ببريوت يف  باجلامعة األمريكية 
دبلوم  لنيل  رسالته  سجل  حيث  فيها،  بحثه  وواصل  1969م،  سنة  منها  فتخرج 
سنة  وأحرزه  ذلك،  له  فتحقق  واحلديث،  االسالمية  العلوم  يف  العليا  الدراسات 

1976م، وكان موضوع الرسالة: »احلديث الصحيح وأثره يف الترشيع اإلسالمي«. 

ويف دار احلديث احلسنية عني أستاذا، فأسندت إليه مادة أصول الدين ونصوص 
فقهية،  وظل يدرس هبا حتى بلوغه سن التقاعد عام 1990م.

وقد كان من مؤسيس مجعية خرجيي دار احلديث احلسنية. كام شارك يف العديد من 
املؤمترات والندوات عىل الصعيد الوطني و الدويل.

تويف بالرباط ودفن بمقربة الشهداء.

دبلوم  رسائل  مناقشة  بمحارض  خاص  سجل  ومن  العاقل،  الوايف  عبد  السيد  ابنه  من  إفادة  الرتمجة:  )433(  مصادر 
الدراسات العليا، ومن النرشة الدورية لدار احلديث احلسنية، ع/1، )مارس 1976م(، ومن إفادات بعض قدماء 

املوظفني باملؤسسة.
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من اأعم�له العلمية:
✺  احلديث الصحيح وأثره يف الترشيع اإلسالمي )مرقون(.

✺  له مقاالت وبحوث منشورة بمجالت عديدة. 
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أبو عامي بناصر)434(

)39( أبو عامي بنارص

أستاذا مدرسا للغة الفرنسية أواسط السبعينات من  عمل بدار احلديث احلسنية 
القرن املايض.

بالدار يف النرشة  التدريس  )434(  مصادر الرتمجة: مل نقف له عىل ترمجة بعد طول بحث، وإنام ذكر اسمه ضمن هيئة 
الدورية لدار احلديث احلسنية، ع/1 )مارس 1976م(.



147

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

محمد خير عرقسوسي)435(
)1342–1420هـ/1922-1999م(

)40( أبو اخلري حممد خري حسن عرقسويس

أستاذ جامعي وداعية وُمرب من أصل سوري. 
ولد بدمشق، واضطلع بكفالته علميا الشيخ عيل الطنطاوي، درس عىل يد مشايخ 
الشام وعلامئه، عىل اختالف مذاهبهم، من أمثال الشيخ حسن حبنكة والشيخ حممد 

كفتارو مفتي سوريا والشيخ الرفاعي.
ذاته  الوقت  ويف  الرشيعة،  بكلية  ليدرس  باألزهر  التحق  األربعينات  بداية  يف   
درس علم النفس بجامعة امللك فؤاد األول، كام حرض دروسا يف كلية العربية، وبعد 

أن عاد إىل دمشق، أسس مجعية )أحباب حممد(.
عني ملحقا لتعليم اللغة العربية بدولة باكستان، وأسس معهدا لتكوين معلمي 
ثم عاد إىل  النفس،  الوقت نفسه حصل هبا عىل ماجستري يف علم  العربية هبا، ويف 
دمشق وأنشأ جمموعة مدارس يف القرى واشتغل بالدعوة، رحل إىل جنيف بسويرسا 
بعد  ليعود  بياجيه،  النفس حتت إرشاف جان  الدكتوراه يف علم  ومنها حصل عىل 
ذلك إىل سوريا ويتوىل تدريس ماديت الرتبية وعلم النفس بجامعة دمشق. ويف سنة 
زيارته  فيها  أعامله  أبرز  من  وكان  باليونسكو،  الرتبية  يف  عامليا  خبريا  عني  1965م 

)435(  مصادر الرتمجة: إفادة من جريدة التجديد يوليوز 1999م.
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وبسبب  اليونسكو،  مع  بتعاون  اإلسالمية  درمان  أم  جامعة  وتأسيس  للخرطوم 
يف  جديد  من  ليعود  استقالته  قدم  باليونسكو،  العمل  يقتضيه  الذي  الرتحال  كثرة 

سنة 1972م إىل دمشق ويلتحق بالتدريس يف جامعتها. 
وبناء عىل توجيه واقرتاح من الشيخ حممد املنترص الكتاين ودعام لسياسة التعريب، 
حل باملغرب يف بداية سنة 1973م، ليدّرس مادة علم النفس بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية جامعة حممد اخلامس بالرباط، وملا دعا امللك الراحل احلسن الثاين رمحه 
وكلف  املشاركني،  طليعة  يف  كان  1975م  عام  اخلرضاء  املسرية  يف  املشاركة  إىل  اهلل 

بقيادة وفد آسفي)436(.
منهجية  فدرس  1977-1976م،  سنة  بالتدريس  كلف  احلسنية  احلديث  دار  ويف 
البحث العلمي نيابة عن الدكتور ممدوح حقي والدكتور رشدي فكار اللذين كانا 

يتناوبان عىل تدريس هذه املادة)437(.
ثم  سعود،  بن  حممد  بجامعة  الرشيعة  كلية  يف  ودرس  الرياض  إىل  رحل  بعدها 
أول  إرشافه  حتت  ونوقشت  هبا،  االجتامعية  العلوم  بكلية  النفس  علم  قسم  أسس 
أطروحة دكتوراه، ومنذ ذلك احلني وهو يدّرس يف عدد من جامعات اململكة العربية 
السعودية، مثل جامعة الرياض واجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وجامعة أم القرى 
بمكة املكرمة، إال أنه حافظ عىل صلته باملغرب، فكان يزوره كل صيف، وخاصة 

بعد إنشاء »مدرسة بدر« بالرباط رفقة احلاج أمحد نيار.

ه خريج الدار الدكتور فاروق محادة، كام يف: سلسلة علامء ومفكرون معارصون،  )436(  كام شارك فيها إىل جنبه بلديُّ
ملحات من حياهتم وتعريف بمؤلفاهتم للدكتور عبد الكريم عكيوي، دار القلم، دمشق، ط/1 )1436ه-2015م(، 

ص: 19.
)437(  حسب إفادة الدكتور عز الدين املعيار اإلدرييس الذي دَرس عليه، وخترج يف دار احلديث احلسنية سنة 1977م.
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من اأعم�له العلمية:
✺ ابن سينا والنفس اإلنسانية )باالشرتاك مع حسن مال عثامن()438(.

✺  الرتبية وطرق التدريس )باالشرتاك()439(.
✺  التعلم نفسيا وتربويا )باالشرتاك مع  حممد مصطفى زيدان ويوسف القايض(

.)440(

✺ حمارضات يف األصول اإلسالمية للرتبية، املبادئ العليا)441(.
✺ املوازنة يف أصول الرتبية املقارنة)442(.

تويف رمحه اهلل ودفن بالرباط.

)438(  مؤسسة الرسالة 1982م.

)439(  منشورات الرئاسة العامة للكليات واملعاهد العلمية، الرياض 1969م.

)440(  دار اللواء 1983م.

)441(  الدار العربية للعلوم-نارشون واملكتب اإلسالمي للطباعة والنرش1998م.

)442( مؤسسة ومكتبة اخلافقني دمشق 1979.
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الحسين وكاك)443(
)1345-...هـ/1927-...م(

)41( احلسني بن أمحد بن عمر وكاك

رئيس مجعية علامء سوس، ورئيس املجلس العلمي املحيل بتزنيت.
الشيخ  بزاوية  الكريم  القرآن  تزنيت، حفظ  مدينة  بضواحي  أكلو  زاوية  ولد يف 
حممد وكاك رمحه اهلل، وأخذ عن شيوخها املبادئ األوىل يف القراءات، وتلقى العلوم 
العتيقة  املدارس  ومن  اهلجري  اخلامس  القرن  يف  املؤسسة  مدرسته  من  اإلسالمية 

بسوس.
انتقل إىل مراكش حيث أخذ عن كافة الشيوخ املنتظمني آنذاك يف كلية ابن يوسف، 
ومنهم السادة العلامء والشيوخ: حممد املختار السويس والرحايل الفاروق الرسغيني 

واملدين بن احلسني.
وأرسته  ثراه  اهلل  طيب  اخلامس  حممد  امللك  جاللة  البالد  سلطان  تعرض  وملا 
الرشيفة للنفي من قبل سلطات احلامية الفرنسية، أسس املرتَجم مع بعض إخوانه من 
الطلبة السوسيني “مجعية علامء سوس” التي جعلت من مبادئها العمل عىل إرجاع 

امللك الرشعي إىل عرشه، وجتديد العلوم العربية يف املدارس العتيقة هناك.

يوسف، ص:  ابن  اإلنسان، ص:77-79، وعلامء جامعة  االستشاري حلقوق  املجلس  أعضاء  الرتمجة:  )443(  مصادر 
اإلسالمي  واملعهد  ص:205،  الفاروق،  الرحايل  الشيخ  املرحوم  للعالمة  التكريمية  الندوة  وأعامل   ،408-406

احلديث يف  236، ودور  اململكة، ص:  أكاديمية  ودليل   ،151/1 بسوس،  العتيقة  العلمية  واملدارس  بتارودانت 
العامل االسالمي للمرتجم، ص: 438-439، وإفادات شفوية منه.
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أحرز املرتجم الشهادة العاملية )الشعبة الرشعية( من جامعة ابن يوسف للتعليم 
األصيل بمراكش عام 1956م، وشهادة اإلجازة يف احلقوق من كلية احلقوق بالرباط 

عام 1960م.

عالل  منهم  شيوخها:  عىل  فدَرس  1965م  سنة  احلديث  بدار  ذلك  بعد  التحق 
النارصي  بنعبداهلل واملكي  الواحد  الوزاين وعبد  الصقيل والتهامي  الفايس واجلواد 
والرحايل الفاروق وعبد العزيز بنعبداهلل إىل أن ختّرج منها سنة 1967م، ومنها حتصل 

عىل دبلوم الدراسات اإلسالمية عام 1975م.

االبتدائي  بسلكيه  التعليم  يف  اشتغاله  تقلدها:  التي  واملهام  الوظائف  ومن 
عام  األصيل  التعليم  بمعاهد  العربية  لآلداب  مفتشا  عني  ثم  األمر،  أول  والثانوي 
لنائب  مساعدا  ونائبا  1960م،  عام  سوس  يف  األصيل  للتعليم  حمليا  ومفتشا  1959م، 

وزارة الرتبية الوطنية بأكادير، وتوىل مهام الكتابة العامة لكلية الرشيعة بأكادير عام 
يف  عضوا  وكان  والفالحة،  التعليم  إلصالح  وطنية  جلان  عدة  يف  وشارك  1979م، 

الربملان ما بني عامي 1970-1971م، وعني رئيسا للمجلس العلمي اإلقليمي لتزنيت 
وكلميم وطاطا وأسا الزاك عام 1981م، وعميدا لكلية الرشيعة بأكادير عام 1985م، 
واملجلس  1993م،  عام  واملستقبل  للشباب  الوطني  املجلس  من:  كل  يف  وعضوا 
2002م(،   -  1996( الگرسيفي  اللـه  عبد  للشيخ  خلفًا  اإلنسان  حلقوق  االستشاري 
واللجنة امللكية للرتبية والتكوين عام 1999م، وأكاديمية اململكة املغربية عام 2001م، 

2004م. واملجلس العلمي األعىل عام 

ُعنّي أستاذا فتوىل تدريس علوم احلديث)444( من سنة  ويف دار احلديث احلسنية 
1977 إىل أن ُأسندت إليه عامدة كلية الرشيعة بآيت ملول بأكادير.

)444(   ذكر ذلك يف كتابه دور احلديث يف العامل االسالمي، ص: 391، وأفادنا به أحد تالميذه من خرجيي الدار: األستاذ 
احلسني مفراح رئيس املجلس العلمي املحيل لعاملة املحمدية.
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من اأعم�له العلمية:
✺  دور احلديث يف العامل االسالمي)445(.

له مقاالت منشورة يف جمالت ودوريات علمية حمكمة)446(، ومشاركات يف العديد 
من الندوات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية داخل املغرب وخارجه.

)445( منشورات كلية الرشيعة بأكادير، ط1/ )1411ه-2011م(.

)446( منها مقالة بعنوان: اللغة العربية وتطورها التارخيي، منشور بمجلة دار احلديث احلسنية،ع 1399/1ه -1979م.



153

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

عبد اهلل الداودي)447(
)1336-1412هـ/1918-1991م(

)42( عبد اهلل بن عبد الرمحن)448( بن حممد بن أمحد الداودي

فقيه عالمة نابغة مشارك إال أنه يتقن الفقه واألصول والتوقيت والبالغة والنحو 
واملنطق.

ولد بفاس، وبعد بلوغ املرتجم سن التمييز أدخل الكتاب اخلاص بالعائلة برضيح 
وحفظ  الكتابة  تعلم  حيث  الشاوي  أمحد  بسيدي  سكناه  دار  بجوار  ماسان  سيدي 
القرآن الكريم وكثريا من املتون العلمية وذلك عىل الفقيه اخلري سيدي حلسن الغامري.
بعد حتصيله عىل مرغوبه باملكتب طمحت نفسه إىل التسلح بسالح العلم العتيد، 
ولذلك انخرط يف صفوف طلبة القرويني عام 1351هـ، وصار يدُرس بأول القسم 
العراقي  رشيد  بن  حممد  بن  العزيز  عبد  سيدي  العالمة  عىل  النظام  من  االبتدائي 

األجرومية باألزهري وقطر الندى البن هشام.
العاملية  الشهادة  القرويني حاصال  عىل  من  أن خترج  إىل  النظامية  دراسته  وتابع 
من القسم الديني، وكان هو األول يف صف الناجحني وذلك عام 1361م/1942م، 

ذ  أستا الصقيل  الرمحن  عبد  بن  حممد  الدكتور  هبا  أفادنا  املرتجم  عائلة  من  بسريته  خطية  إفادة  الرتمجة:  )447(  مصادر 
والرسوخ  العلم  ذوي  وإحتاف  احلسنية،   احلديث  دار  وخريج  بفاس  اهلل  عبد  بن  حممد  بجامعة  العايل  التعليم 

برتاجم من أخذت عنه من الشيوخ، ص 80-76.
)448(  كان جده حممد قائد قبائل رأس ورغة سابقا، وكان جد أبيه أمحد الداودي نائب سلطان املغرب بوجدة وناحيتها، 

وهو الذي قام بضبط احلدود بني املغرب واجلزائر باسم سلطان املغرب.
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دراسة  الفرنسية  اللغة  لدراسة  أوقاته  من  قسطا  كّرس  املذكورة  دراسته  وخالل 
االمتحان  أداء  بعد  فيها  الرتمجة  شهادة  عىل  أحرز  أن  إىل  مدرسة  غري  يف  شخصية 
وفوزه فيه وذلك بمعهد الدروس العليا بالرباط، وبعد خترجيه من جامعة القرويني 
اشتغل هبا نائبا عن بعض األساتذة، حيث درس املخترص اخللييل باألقسام الثالثة 

األوىل من الثانوي واحلساب بطريقة عرصية يف األقسام االبتدائية.
العلمية  العلامء والشيوخ واألساتذة األجالء، خالل مسريته  أخذ عن عرشات 

بمختلف مراحلها، ومن أشهرهم العلامء األجالء:
● أبو الشتاء اجلامعي دروسا يف األدب واملنطق.

بدر  واأللفية برشح  ابن سودة  التاودي  بالشيخ  التحفة  الصنهاجي  الشتاء  ●  أبو 

الدين ابن الناظم وابن عقيل.
● أمحد الرشادي دروسا يف السرية.

●  أمحد بن حممد بن عبد اهلل الصقيل نور اليقني يف سرية سيد املرسلني وقرأ عليه 

خارج النظام دروسا من األجرومية باألزهري.
● احلسن الزرهوين توحيد املرشد بميارة.

● احلسن بن عمر مزور صحيح اإلمام البخاري بالقسطالين. 
● احلسني العراقي املخترص بالزرقاين وعبادات املخترص باخلريش.

وذلك  عقيل،  بابن  واأللفية  باألزهري  األجرومية  الدرقاوي  عيل  بن  ●  رشيد 

بجامع الرصيف ورضيح سيدي أمحد الشاوي.
●  الطائع ابن احلاج السلمي تنقيح القرايف برشح املؤلف ومجع اجلوامع باملحىل، وأكثر 

دراسته لألصول عليه، وقد جرت بينه وبني هذا الشيخ مذاكرات فقهية مفيدة.
السلم  النظام  خارج  عليه  وقرأ  باملحىل  اجلوامع  مجع  بناين  بكر  أيب  بن  ●  العباس 

ببناين.
● العباس بن نصار األمراين خمترص السعد يف البالغة.
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قطر  النظام  خارج  عليه  وقرأ  البالغة  يف  السعد  خمترص  الغرييس  الرمحان  ●  عبد 

الندى.
●  عبد العزيز بن اخلياط إضاءة الدجنة يف عقائد أهل السنة يف التوحيد وخمترص 

السعد يف البالغة ودروسا من مجع اجلوامع باملحىل.   
بابن ادريس، دروسا يف األدب  العمراوي الشهري  الرمحن  العزيز بن عبد  ●  عبد 

العريب بكتاب الوسيط.
● عبد اهلل الفضييل طرفا من املخترص بالزرقاين ومن فرائضه به أيضا.

● عبد الوهاب بن أمحد التازي دروسا من األجرومية باألزهري.

● عمر بن حممد بن سودة فقه املرشد بميارة.

● حممد ابن ابراهيم البيقونية يف مصطلح احلديث برشح الزرقاين.

● حممد ابن أمحد ابن احلاج السلمي تفسري ابن كثري 

● حممد بن أمحد القري، دروسا من كتاب أدب الكاتب البن قتيبة.

● حممد أرشقي توحيد املرشد بميارة.

● حممد اجلواد الصقيل بداية املجتهد.

● حممد بن عبد الرمحن العراقي األلفية باملكودي والسلم ببناين.

● حممد بن عبد السالم بناين متن السنوسية يف التوحيد برشح املؤلف.

باخلريش  فرائضه  ومن  بالدردير  املخترص  من  دروسا  الشامي  عثامن  بن  ●  حممد 

ومن احلساب.
● حممد عالل الفايس دروسا يف السرية بنور اليقني.

● حممد العلمي التوقيت والتعديل وتسطري املزاول ودروسا يف احلساب.

● حممد  بن حممد بن سعيد املكنايس المية األفعال ببحرق الكبري.

● حممد بن حممد بن عبد القادر ابن سودة القلصادي يف احلساب.
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● حممد بن حممد بن املكي ابن عبد اهلل التحفة بالشيخ التاودي ابن سودة.

العريب  األدب  يف  والوسيط  العربية  اللغة  أدبيات  العلوي  هاشم  ابن  ●  حممد 

وتارخيه.
لتتميم  النظام  خارج  أخرى  دروسا  يتلقى  كان  القروي  بالنظام  دراسته  وأثناء 

ثقافته وتنمية معلوماته.
عني املرتجم أستاذا بالقرويني بعد نجاحه يف املباراة التي جتري الختيار األساتذة، 
وذلك عام 1362هـ/1943م وأسندت إليه باألقسام الثانوية العليا دراسة فقه املعامالت 
باملخترص اخللييل والتحفة والمية الزقاق وفرائض املخترص وكتاب العروة الوثقى 
التلخيص بمخترص السعد وبعد حوادث معركة  انتدب لتدريس  الفرائض، ثم  يف 
طلب االستقالل الدموية عام 1363هـ سجن ضمن الوطنيني املعتقلني ألفكاره احلرة 
ومبادئه الوطنية التحريرية وذلك بإيموزار مرموشة، وأوقف عن وظيفه بالقرويني 
جمارهيا،  إىل  املياه  عادت  ما  بعد  السابق  وظيفه  إىل  أرجع  ثم  عامني،  قرابة  مدة 
وانقشعت األزمة الوطنية ورقي إىل النهائي األديب، حيث أسندت إليه دراسة السرية 
واحلديث بزاد املعاد وتفسري النسفي وكتاب القوانني الفقهية البن جزي، ثم نقل إىل 
القسم الرشعي حيث أسندت إليه دراسة األصول بجمع اجلوامع، ثم اختري لدراسة 
التابع  الرشاردة  بمعهد  الثانوي  بالقسم  العامة  الترشيع واألصول والفلسفة  تاريخ 
جلامعة القرويني، وكان يتعاطى خطة العدالة بفاس إىل أن صدر األمر بعدم اجلمع 
بني وظيفني، ومنذ خترجه من القرويني وهو يزاول اإلفتاء بمختلف املحاكم املغربية، 
ثم وقع عليه االختيار للتدريس بكلية الرشيعة وأسند إليه دراسة املقارنة بني مذاهب 
الفقه اإلسالمي مع أهم النظريات القانونية املعارصة، ثم أسند إليه مع ذلك التفتيش 

الفني يف املواد اإلسالمية بالسلك الثاين من الثانوي بالثانويات العرصية.
واألحوال  الترشيع  وتاريخ  الفقه  وأصول  اإلسالمي  الترشيع  مواد  دّرس  كام 
1957-1958م، ومادة املعامالت  الشخصية بفرع كلية احلقوق املحدث بفاس سنة 
املولوية  باملدرسة  اإلسالمي  الفكر  ومادة  للقضاء،  العايل  باملعهد  املالكي  الفقه  يف 
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مريم وأسامء وحسناء،  آنذاك سيدي حممد واألمريات  العهد  بالرباط ألقسام ويل 
وذلك من سنة 1978 إىل غاية سنة 1984م.

املقارن،  والفقه  العايل)449(  اخلالف  أسباب  دّرس  احلسنية  احلديث  دار  ويف 
اللجنة  يف  وشارك  1977-1978م،  سنة  من  ابتداء  وذلك  األحكام)450(  وأحاديث 
املكلفة بدراسة وضعية الدار وإمكانية تطوير نظامها الدرايس، التي اشتغلت سنتي 

1967 و1968م)451(، وجلنة مناقشات رسائل الدكتوراه هبا.

من اأعم�له العلمية:
✺ تصميامت يف رشح المية الزقاق وتوضيح الفرائض.

✺ الواقع واخليال من هالل شوال 1363هـ )خمطوط(.
وله نحو ستة آالف فتوى يف خمتلف النوازل والقضايا.

وكانت له مشاركات يف جلن متنوعة وندوات علمية)452(، كام كانت له منشورات 
علمية بعد من املجالت)453(.

-1977 )449(  أسند تدريسه لألستاذ الداودي قبل أن ُيسند لألستاذ عمر املعداين يف السنة األوىل من السنة الدراسية 
1978م.

)450(  أسند تدريسه لألستاذ موالي مصطفى العلوي يف السنة األوىل من السنة الدراسية 1977-1978م ثم دّرسها نيابة 
عنه املرتجم.

الوطنية والفنون اجلميلة إىل حضور  الرتبية  بالدار؛ وذلك حني ُدعي من قبل وزير  )451(  وهي بداية عالقة املرتجم 
اجتامع متهيدي يف موضوع الدار، وإمكان إدخال تطوير عىل نظامها الدرايس وذلك بمقر الوزارة، ويف 8 شوال 
1387 املوافق 8 يناير 1968 أرسل إليه مدير الدار السيد مصطفى بن أمحد العلوي بمنهاج األصول للسنتني معا 

الذي وضع من لدن أستاذ املادة الشيخ املكي النارصي، وكان املقصود إبداء رأيه يف هذا املنهاج، ويف العام الذي 
أسندت مادة علم األصول لألستاذ موالي العباس األمراين أسندت مادة أسباب اخلالف العايل للمرتجم.

)452(  منها: جلنة مراجعة مدونة األحوال الشخصية املكونة سنة 1965م، والندوة العاملية الثالثة  لقضايا الزكاة املعارصة 
1990م بامليزيا، وقد أسهم فيها ببحث يف موضوع )التمليك يف  التي نظمتها اهليئة الرشعية العاملية للزكاة سنة 

الزكاة(، كام أدار بعض حلقات برنامج ركن املفتي عند بداية بثه من التلفزيون املغريب.
ـ  ب فيها  باملغرب وشارك  القضائي  املالكي والرتاث  الفقه  العريب، وجملة  اللسان  الرشيعة، وجملة  )453(  منها جملة كلية 
»أصول املذهب املالكي: مفهوم املخالفة يف الكتاب والسنة« األعداد 2 و3 و4، السنة الثانية؛ ذو القعدة 1402ه 

/ شتنرب 1982م.
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عمر المعداني)454(

)1323-1406هـ/1906-1986م(

)43( عمر بن حممد املعداين املراكيش امللقب بـبلفقيه)455(

من علامء القرويني الذين كّرسوا حياهتم للقضاء والتدريس.

ولد بمراكش، التحق بالكتاب وهو صغري فحفظ القرآن، بعدها  درس يف مدرسة 
يوسف  ابن  جامعة  طلبة  صفوف  يف  التسجيل  استحق  لتفوقه  ونظرا  يوسف،  ابن 
املتميزين، بعد حصوله منها عىل اإلجازة التحق بفاس متحديا ظروفه املادية الصعبة، 
به يف  التحقت أرسته  القرويني. وبعد وفاة والده  فانخرط يف صفوف طلبة جامعة 
فاس فكانت نعم السند له يف التحصيل العلمي، وقد درس عىل العديد من شيوخ 
فاس وعلامئها، والجتهاده عامله بعضهم كمعاملة والد لولده، مثل العالمة عبد اهلل 
الفضييل العلوي والسيد الطاهر البواب الذي نصحه باجتياز مباراة القضاء)456( بعد 

أن نال املرتجم شهادة العاملية.

د  حمم بجامعة  الباحثة  األستاذة  املعداين،  سلمى  ابنته  هبا  أفادتنا  بسريته،  وشفوية  خطية  إفادة  الرتمجة:  )454(  مصادر 
اخلامس، املعهد اجلامعي للبحث العلمي، ومن ثامر البحث اخلاص.

 . شهري فقيه  من  انحدرت  التي  املغربية  العائالت  من  العديد  عىل  جيري  مما  املغربية  بالعامية  الفقيه«  »ابن  )455(  أي 
واملرتجُم من ساللة الفقيه العالمة القايض أيب عيل احلسن بن رحال املعداين التدالوي )ت.1140هـ( املرتجِم 

يف شجرة النور الزكية، ص: 334.
املراكيش  املعداين  »عمر  الصيغة:  هبذه  مكتوبا  اسمه  وجد  آنذاك،  اجلريدة  يف  املباراة  نتائج  عن  اإلعالن  )456(  يوم 

الفايس«، وحني استغرب ذلك، قيل له: »مراكش أنجبتك وفاس علمتك«.
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عني قاضيا)457( بمدينة تازة “دائرة قبيلتي التسول والربانس«، ثم بمدينة أكادير)458(، 
يوسف  ابن  جامعة  إىل  مدة  بعد  عاد  ثم  االستقالل،  بداية  إىل  مهامه  يف  واستمر 
لتالمذته  حمارضاته  تقديم  يتابع  وكان  األديب.  النقد  بتدريس  فكلف  بمراكش)459(، 
بجامع الكتبيني بعد السادسة مساء، معتربا اجلامع امتدادا للجامعة. بعد ذلك عني 
اإلدارة  لكون  بمراكش  اإلقليمية  باملحكمة  ثم  تاونات،  مدينة  بمحكمة  قاضيا)460( 
االستئناف  بمحكمة  مستشارا  عني  ثم  العليا.  لألطر  ماسة  حاجة  يف  كانت  املغربية 
بالرباط. وبام أن أول إدارة عربت هي إدارة العدل، فقد عني عدة مستشارين كانوا 
عمر  العالمة  كان  ولقد  للقضاء،  األعىل  املجلس  يف  االستئناف  حمكمة  يف  يعملون 
املعداين من بني الذين اختريوا للقيام هبذه املهمة، وإىل جانبها مهمة املراقبة واإلرشاف 
عىل تنقيح وحترير كل ما نقل من القوانني الوضعية إىل اللغة العربية الفصحى. واستمر 

يف مهامه إىل أن تقاعد يف سن ناهزت األربعة والسبعني عاما)461(.
األعراف  من  عرف  حتليل  إىل  يتوصل  كان  حيث  القضائية  باجتهاداته  عرف 
بعض  مع  وال  الوضعية،  والقوانني  الرشيعة  مع  يتناقض  ال  ما  وصياغة  املغربية، 

األعراف التي ختدم مصالح اجتامعية واقتصادية داخل املجتمع املغريب.
ومنها  باملطالعة)462(  الشديد  االهتامم  من  كقايض  ومسؤولياته  وظيفته  متنعه  ومل 
قراءة األدب العريب والعاملي املرتجم إىل اللغة العربية، وكانت خزانته تزخر بالعديد 
من الكتب واملجالت يف خمتلف الفنون والعلوم، »وكان ينظم يف منزله بأكادير كل 

)457( يف ذلك الوقت يسمى القايض باحلاكم. 

)458(  جلديته وحرصه عىل إصدار األحكام بام يمليه العدل، تعلم اللغة األمازيغية )تاشلحيت( ملنطقة سوس لتحقيق 
التواصل والتعارف.

)459(  رغم دراسته بجامعة ابن يوسف وتدريسه هبا مل يذكره األستاذ أمحد متفكر يف كتابه علامء جامعة ابن يوسف يف 
القرن العرشين.

)460(  كان رمحه اهلل  يرد طول حياته: »إين ابتليت ثانية! إن مهنة القضاء كجمرة يف اليد!«.

)461(  لكون عدد من املستشارين يف املجلس األعىل للقضاء يف الرباط، عملوا أزيد من عقد بعد السن القانونية للتقاعد 
الكامل، وذلك بظهري ملكي جيّدد كل سنتني. 

)462(   يـقول عنه األستاذ حسيـن وگاك: »هو مثالـي يف اجلـد والصرب والتحمل وحـب العلم والتضحية  يف سبيله«، 
دور احلديث يف العامل اإلسالمي ص: 391، اهلامش: 171.
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مجعة: أمسية أدبية، جيتمع خالهلا الطلبة واألدباء والفقهاء، يتبادل خالهلا احلضور 
شذرات الذهب«)463(.

1977 إىل  املجتهد من سنة  ببداية  العايل  دار احلديث احلسنية درس اخلالف  ويف 
سنة 1981م)464(، كام ناقش هبا عدة بحوث.

دّرس بعد تقاعده يف كلية الرشيعة آيت ملول إنزكان بأكادير يف بدايات تأسيسها، 
فقد كان يدرس جمانا يف البناية التي وهبها أحد املحسنني، واملقرتحة لتكون مقررا 

للكلية.

من اأعم�له العلمية:

✺ دراسة ضخمة عن اإلمام الغزايل )خمطوطة (

✺ دروسه التي ألقاها بدار احلديث احلسنية )خمطوطة(.

✺ حمارضات النقد األديب )خمطوطة يف عدة كنانيش(.

هذه األعامل وغريها ضاعت ُبعْيد وفاته، بسبب وجودها بضيعته بأوالد تايمة. 

له عدة مقاالت علمية صادرة يف جمالت حمكمة)465(، ومشاركات يف عدة ندوات 
وملتقيات علمية.

  تويف يف الرباط ودفن يف مقربة الشهداء.

)463(  أفاد بذلك  الدكتور حممد بن رشيفة - الذي كان يعترب العالمة عمر املعداين أباه الروحي- خالل ندوة نظمتها 
األستاذة الشاعرة األديبة مليكة العاصمي يف الرباط منذ سنوات.

)464(  كان املرتجم يعترب التدريس بدار احلديث احلسنية هدية إهلية لدرجة أنه كان يتقدم كل سنة إىل جاللة امللك احلسن 
الثاين رمحه اهلل يطلب اإلعفاء من مهنة القضاء بغية التفرغ للتعليم، وقد جتاوز عمره الستني عاما.

ع  احلسنية،  احلديث  دار  بمجلة  منشورة  به،  النهوض  ورضورة  اإلسالمي  الفقه  أصالة  بعنوان:  مقالة  )465(  منها 
1401/2هـ-1981م، ص: 275-284، ومقالة بعنوان: أصول مذهب اإلمام مالك التي امتاز هبا عن بقية املذاهب، 

منشورة بمجلة دار احلديث احلسنية، ع 1402/3هـ-1982م، ص: 292-281.
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التهامي الراجي)466(
)1355-...هـ/1936-...م(

)44( التهامي بن اهلاشمي بن عبد السالم الراجي

اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  اخلامس  حممد  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
ختصص: القراءات وعلوم القرآن.

ولد بالبهاليل وهي مدينة صغرية تبعد عن مدينة صفرو بـسبع كلومرتات، حفظ 
القرآن الكريم يف بيته ويف مساجد بلدته عىل يد أبيه، وحفظ املتون العلمية املقررة يف 
املدارس العتيقة، واهتم بحفظ احلديث الرشيف. أدخله أبوه عند بلوغه السابعة من 
عمره إىل املدرسة االبتدائية، حيث حتصل فيها عىل الشهادة االبتدائية، كان التعليم يف 
هذه املدرسة )املعروفة باملدرسة الفالحية( باللغة الفرنسية فقط، وتابع دراسته الثانوية 
بصفرو حيث نال شهادة الباكالوريا يف الرياضيات، بعدها التحق بمدرسة املعلمني 
واصل  ثم  1950-1951م،  سنة  الفرنسية  اللغة  شعبة  من  فيها  خترج  حيث  بمراكش 
دراسته العليا إىل أن أحرز شهادة اإلجازة يف اآلداب ختصص اللسانيات من جامعة 
حممد اخلامس بالرباط عام 1958م، ثم املاجستري من جامعة الرسبون، ليكمل املضامر 
بإحراز دكتوراه الدولة يف القراءات ختصص لسانيات من جامعة مدريد يف موضوع: 

.Las controversias de las Lecturas Coranicas en Al Andalus y Marruecos

)466(  مصادر الرتمجة: املوقع الرسمي للمرتجم، ودليل الكتاب املغاربة: أعضاء احتاد كتاب املغرب ص: 188، ومن 
مبدعون/  بربنامج مصور »علامء  معه  اجلراري... ص:449، وحوار  النادي  املغرب:  األدبية يف  األندية  تاريخ 

 www.alolamaa.com  حديث الذكريات« التي نشطها جاسم املطوع بموقع شبكة العلامء اإللكرتونية
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وتطوان  ونواحيها  وأكادير  مراكش  شيوخ  عىل  العلمية  املسرية  هذه  خالل  قرأ 
اهلاليل  إبراهيم  والشيخ  وأعاممه  وجده  أبوه  منهم:  ومكناس،  وطنجة  ونواحيها 

وغريهم.
بدأ حياته العملية معلام للغة الفرنسية يف املدرسة الفالحية بالبهاليل من 1951م 
إىل 1956م، ثم أستاذا مساعدا للتعليم الثانوي بمدينة صفرو من 1958م إىل 1960م، 
ومكناس من 1960 إىل 1964م، ليرتقى إىل خليفة نائب وزير الرتبية الوطنية بمكناس 
من  وطرفاية  بأكادير  الوطنية  الرتبية  لوزير  فنائبا  1966م،  إىل   1964 من  وتافياللت 
بمهمة  كلف  ثم  1970م،  إىل   1969 من  وطـنـجة  بـتـطـوان  ثم  1969م،  إىل   1966

جنوب  املوجودة  املعلمني  لتكوين  اإلقليمية  املدارس  يف  العاملني  األساتذة  مراقبة 
أستاذا  أصبح  ذلك  بعد  1972م،  إىل   1970 من  التكليف  هذا  وامتد  البيضاء؛  الدار 
اآلداب  بكلية  اللساين  والدرس  القرآنية  القراءات  يف  متخصصا  العايل  للتعليم 
اللغوي  للرصيد  دائام  مندوبا  ثم  1974م،  إىل   1972 من  الرباط  اإلنسانية  والعلوم 
1978م، ثم رجع أستاذا  1974 إىل  بالرباط من  اللسانية  التعريب واألبحاث  بمعهد 
للتعليم العايل ختصص علوم القرآن بكلية اآلداب، جامعة حممد اخلامس الرباط - 

أكدال وبقي فيه إىل أن أحيل عىل التقاعد.
كام عني أستاذا لكريس القراءات القرآنية بمسجد احلسن الثاين بالدار البيضاء، 
العليا  اللجنة  يف  عضوا  وعني  باملغرب،  العتيقة  القراءات  مدارس  بمراقبة  وكلف 
دار  عىل  رئيسا  ومرشفا  املتحدة،  العربية  واإلمارات  املغرب  يف  املصحف  ملراجعة 

القراءات بأملانيا التي طبعت املصحف الرشيف بعدة روايات.
 عمل أستاذا زائرا  بكلية اآلداب ببوردو )فرنسا(؛ اجلامعة الثالثة، وبكلية اآلداب 
القرآنية  للقراءات  العليا  واملدرسة  تشاد،  بجمهوريـة  بانجامنة  اإلنسانية  والعلوم 

بصنعاء بجمهورية اليمن.
1996م؛  إىل   1975 سنة  من  للصحافة؛  العايل  باملعهد  مـعـارا  أسـتـاذا  كان  كام 
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وباملركز الوطني لتكوين املفتشني. 
ويف دار احلديث احلسنية  دّرس مادة علوم القرآن خالل عام 1978م، وإىل جانب 
الدار أو خارجها، وشارك يف  التدريس قام بمهام اإلرشاف واملناقشة سواء داخل 

الكثري من املؤمترات والندوات العلمية املحلية والدولية.
املطبوع  منها  واللغوية،  القرآنية  الدراسات  يف  أغلبها  كتب،  عدة  وحقق  ألف 

ومنها املرقون:

من اأعم�له العلمية:
✺  إضاءة الراموس وإضافة الناموس عىل إضاءة القاموس أليب حممد بن الطيب 
الفايس الرشكي الصمييل- حتقيق باشرتاك مع عبد السالم الفايس ظهرت منه 

ثالثة أجزاء)467(.
✺ بعض مظاهر التطور اللغوي.

✺ الرتبية البدنية احلديثة باالشرتاك مع السيد مصطفى الرقى.
✺ التعريف يف اختالف الرواة عن نافع لإلمام أيب سعيد الداين - حتقيق.

✺ التكرار يف القرآن: التأسيس، فوائده وأرساره.
✺ توطئة لدراسة علم اللغة.

✺ الثنائيات اللسانية.
✺ الدالئلية.

✺ رسالة التنبيه عىل اجلهل واخلطأ والتمويه لإلمام أيب سعيد الداين - حتقيق.

✺ الرياضيات احلديثة باالشرتاك مع السيد مصطفى الرقى.
✺ القايض عياض من خالل مشارق األنوار.

✺ كيفية تعريب السوابق واللواحق.

)467(  منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب، طبعة فضالة باملحمدية، عام 1403ـه.
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✺ ليس القرآن بلغة قريش فحسب. )مرقون(

✺ ما استفاده الفلك من القرآن الكريم.

✺ معجم الدالئلية )فرنيس ـ عريب(. )مرقون(

✺ منهج القراء يف التفسري فيام انفردوْا به. )مرقون(

✺ منهج القراء يف فعل وفاعل. )مرقون(

✺ املهذب فيام وقع يف القرآن من املعرب لإلمام جالل الدين السيوطي - حتقيق.
وباللغة اإلسبانية:

- Los Teminos no quraysies en El coran.

- Las controversias de las Lecturas Coranicas en Al Andalus y Marruecos.

له بحوث ومقاالت منشورة يف خمتلف املجالت والدوريات.
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عبد الكريم الداودي)468(
)1334–1415هـ/1914-1995م(

)45( عبد الكريم بن حممد بن عبد السالم بن أمحد الداودي

بفنون  شغف  وله  واملنطق،  والتفسري  الفقه  يتقن  أنه  بيد  مشارك  عالمة  فقيه 
البالغة. 

الكريم  القرآن  وقرأ  الكتابة  مبادئ  تعلم  وهناك  الكتاب،  وأدخل  بفاس،  ولد 
العربية  العلوم  الغامري، وبعد ذلك درس مبادئ  الفقيه املؤدب سيدي حلسن  عىل 
الفقيه حممد غازي، وأثناء دراسته هذه،  يديرها  التي كان  النارصية احلرة  باملدرسة 
عىل  حتصيله  وبعد  القرويني،  بجامع  اختيارا  العلمية  الدروس  بعض  يتلقى  كان 
مبتغاه باملدرسة انخرط يف سلك طلبة كلية القرويني وذلك عام1351هـ، بثانية القسم 
االبتدائي، وأخذ عن الشيوخ العلامء)469( منهم: عبد العزيز العراقي، وموالي أمحد 
العمراين، وحممد بن العريب أرشقي، وأيب الشتاء بن احلسن الصنهاجي، وعبد العزيز 
بن أمحد بن اخلياط، وحممد بن العريب العلوي، وعالل الفايس، كام أخذ خارج النظام 

عن عبد الرمحن الغرييس، وحممد أقصبي، وحممد بن عبد الكبري ابن احلاج.

)468( مصادر الرتمجة: إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص: 67-71، ومعلمة املغرب 3951-3950/12.

)469( انظر ما أخذ عنهم من علوم وما قرأ عليهم من كتب يف  إحتاف ذوي العلم والرسوخ، ص: 70-67. 
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واستمر يتابع دراسته بنظام كلية القرويني اىل أن خترج فيها حامال الشهادة العاملية 
من القسم الديني عام 1361هـ.

الفتيات  وبمعهد  القرويني  بجامعة  درس  بالتعليم،  يشتغل  وهو  خترج  أن  منذ 
التابع للجامعة، وبمدرسة املقرئني، كام توىل اخلطابة سنني بجامع القرويني، وزاول 
خطة العدالة وخطة اإلفتاء، وأثناء فرتة احلامية، وبسبب مواقفه الوطنية من االحتالل 
التدريس وُزّج به يف السجن فمكث فيه عدة سنني، كام تعرض  الفرنيس عزل عن 

للنفي من مدينة فاس إبان االحتالل.
وبعد االستقالل دّرس بثانوية القرويني للتعليم األصيل الواقعة بقصبة الرشاردة 

ثم بكلية الرشيعة التابعة جلامعة القرويني بفاس.
املوسم  خالل  احلديث)470(  يف  دروس  بإعطاء  كلف  احلسنية  احلديث  دار  ويف   

1976-1977م، ومدة من املوسم 1977-1978م. 

كان عضوا باملجلس العلمي اإلقليمي لفاس ونائبا للرئيس)471(، وعرف بفتاويه 
يف اجلامع القرويني ويف برنامج ركن املفتي الذي كان يبث يف التلفزة املغربية. ومن 
مواقفه اإلصالحية دعوته إىل إدماج املرأة يف املجتمع وإىل وجوب تعليمها وتوعيتها، 
وقام عمليا بنرش آرائه يف صفوف النساء يف جلسات خاصة ببيت أمحد مكوار، كام 

خترج عىل يده الفوج األول من العاملات من قسم البنات من جامعة القرويني.

من اأعم�له العلمية:
✺ رشح عىل المية األفعال البن مالك )خمطوط(.

✺   تعليقات عىل كتاب املفتاح السنة للشيخ حممد عبد العزيز اخلويل يف احلديث 

)خمطوط(.
✺  تعليقات عىل لباب اللباب يف الفقه )خمطوط(.

)470(  ذكره الدكتور عبد اهلادي محيتو ضمن شيوخه بدار احلديث احلسنية، وأكد ذلك السيد أمحد العرباوي املوظف 
بدار احلديث.

)471( نرشت بعض فتاويه يف جملة دعوة احلق، منها العدان 305و306.
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✺  تلخيصات يف تاريخ الفقه )خمطوط(.

✺  جمموع خطب اجلمعة وفتاوى)472(.

شارك بموضوعات يف الدروس احلسنية الرمضانية.
تويف رمحه اهلل إثر نوبة قلبية وهو عائد من الرباط إىل منزله بفاس بعد أن سجل 

بدار التلفزيون حصة من حصص ركن املفتي، ثم دفن بفاس.

)472(  وقفنا عىل وثائق يف أرشيف املجلس العلمي املحيل بفاس يوم األربعاء 18 مجادى الثانية 1436هـ موافق 08 أبريل 
2015م، وعليها توقيعاته بصفته نائبا لرئيس املجلس، ونحتفظ بأنموذج منها.
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فوقية حسين محمود)473(
)1342-...هـ/1923-...م(

)46( فوقية حسني حممود

شمس  عني  جامعة  البنات  بكلية  قسمها  ورئيسة  اإلسالمية  الفلسفة  أستاذة 
مرص.

ولدت بحي الزمالك يف القاهرة، وهبا نشأت وتعلمت حتى حتصلت عىل درجة 
الليسانس يف اآلداب عام 1950م من كلية اآلداب جامعة القاهرة باإلضافة إىل تقدير 
جيد جدا يف جمموعة الدراسات الفلسفية من جامعة القاهرة أيضا. ويف عام 1959م 
سافرت إىل انجلرتا  ملواصلة التحصيل، فأحرزت درجة الدكتوراه عام 1960م من 
اجلويني يف  )رأي  أطروحتها:  عنوان  باسكتلندا، وكان   )Edinburgh( ادنربه  جامعة 
حدوث العامل(، وذلك حتت إرشاف املسترشق األنجليزي الربوفسور مونت كومري 

وات، أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية باجلامعة املذكورة.
بعد خترجها من الكلية ونيلها اإلجازة، اجتهت إىل التدريس يف بعض املدارس؛ 
والفرنسية، فشغلت منصب  اإلنجليزية  اللغتني  إجادة  بقدر من  تتمتع  كانت  ألهنا 
نفسه  العام  يف  التحقت  ثم  1951م  عام  القديمة  االبتدائية  اجليزة  بمدرسة  سة  مدرِّ

)473(  مصادر الرتمجة: إفادة من نسخة من الشهادة اإلدارية املسلمة إليها من جامعة عني شمس بتاريخ 1986/2/26م، 
هبام  أمدنا  وقد  الفكر(،  منتزه  يف  )زهرة  بعنوان:  إبراهيم،  شاهيناز  الدكتورة  تلميذهتا  يد  بخط  التي  والرتمجة 
الدكتور حممد كامل الدين إمام رئيس قسم الرشيعة اإلسالمية بكلية احلقوق جامعة اإلسكندرية سابقا، بواسطة 

مدير املؤسسة الدكتور أمحد اخلملييش واملدير املساعد هبا الدكتور عبد احلميد عشاق، بارك اهلل يف اجلميع. 
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1959م، حيث بعث إليها تكليف  سة حتى عام  بمدرسة  األمرية فوقية باجليزة ُمدرِّ
من الكلية بتعيينها معيدة بقسم الفلسفة. وبعد نيلها درجة الدكتوراه شغلت منصب 
سة بكلية البنات جامعة عني شمس ملادة الفلسفة ابتداء سنة1961م، ثم أستاذة  مدرِّ
إىل  ُرّقيت  ثم  1968م،  سنة  عينها  بالكلية  االجتامع  وعلم  الفلسفة  بقسم  مساعدة 

منصب رئيسة جملس قسم الدراسات الفلسفية واالجتامعية بالكلية سنة1971م.
كام دّرست بكلية اآلداب جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل بفاس - اململكة املغربية 

وذلك سنة 1974م)474(.
البنات  بكلية  الفلسفية  الدراسات  بقسم  أستاذة  فعينت  بلدها  إىل  رجعت  ثم 
الفلسفة  إليها رئاسة جملس قسم  1978/11/27م، وأسندت  جامعة عني شمس يف 
يف 1979م. ثم ُمد هلا يف 1982/2/26 إىل غاية 1983/10/21م. وظلت بعد التقاعد 

متارس التدريس واإلرشاف عىل الرسائل بالكلية)475(.
ست يف عدد من اجلامعات العربية وغريها، منها: اململكة العربية السعودية  وقد دراَّ
للشؤون  األعىل  املجلس  بعضوية  متتعت  كام  املغربية،  واململكة  والسودان  وتركيا 

اإلسالمية بمرص.
وملا كانت الدكتورة فوقية عىل مستوى عال من إجياد اللغتني الفرنسية واإلنجليزية 
املسلم  املفكر  أصالة  بمدى  تشيد  التي  املؤلفات  روائع  عىل  االطالع  هلا  تيرس  فقد 
عند بعض املسترشقني املنصفني، وكانت املرتمجة قد سلكت مشوار حياهتا العلمية 
داعية إىل أصالة املفكر املسلم، ذلك اهلدف الذي نذرت له حياهتا وكان توجهها هذا 

امتدادا لفكر الشيخ مصطفى عبد الرزاق والدكتور سامي النشار.
ويف دار احلديث احلسنية عهد إليها بتدريس الفكر اإلسالمي والفلسفة، وذلك 
خالل املوسم اجلامعي )1977-1978م( وحوايل شهر من املوسم )1978-1979م)476(، 

كام ناقشت هبا عدة بحوث.

)474( حسب ما أفادت به املرتمجة يف مقدمة حتقيقها كتاب لباب العقول، ص: هـ.

)475( إفادة بخط يدها عل حاشية الشهادة اإلدارية املذكورة، وقد أرخت إفادهتا بتاريخ 1989/12/11م.

)476( حسب إفادة أمحد العرباوي وغريه من املوظفني.
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من اأعم�له� العلمية:
الديانة أبو احلسن عيل بن إسامعيل البرصي األشعري)477(  اإلبانة عن أصول   ✺

)حتقيق(.
✺ اجلويني إمام احلرمني)478(.

✺ فلسفة القيم )جمموعة حمارضات( 1984م.

✺ فيشته وغاية اإلنسان)479(.

اجلويني)480(  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  أبواملعايل  احلرمني  إمام  اجلدل  يف  ✺   الكافية 
)حتقيق(.

املكاليت  احلجاج  أليب  األصول  علم  يف  الفالسفة  عىل  الرد  يف  العقول  ✺  لباب 

يوسف ابن املعز )أصويل مغريب()481(، )حتقيق(.
اجلويني)482(  احلرمني  إمام  واجلامعة  السنة  أهل  عقائد  قواعد  يف  األدلة  ✺  ملع 

)حتقيق(.
✺  املدخل إىل دراسة الفكر اإلسالمي.

✺ املدخل إىل دراسة الفلسفة اإلسالمية.
✺ مقاالت يف أصالة املفكر املسلم)483(.

)477( ط1/ دار األنصار القاهرة 1397ه/ 1976م. ط 2/ دار الكتب القاهرة 1987م.

)478( طبع ضمن سلسلة أعالم العرب العد 40. طبعة أوىل 1963 طبعة ثانية 1970م.

أوىل  لسريته ومذهبه- طبعة  دراسة مفصلة  مع  العربية  إىل  ترمجة  قاسم.  الدكتور حممود  مع  باالشرتاك  )479(  ترمجته 
القاهرة 1963 طبعة ثانية: فاس 1979 باململكة املغربية.

)480( مكتبة عيسى البايب احللبي القاهرة 1979م.

)481( دار األنصار القاهرة 1977م.

)482(  سلسلة » تراثنا« ط1964/1م، القاهرة املؤسسة املرصية العامة للتأليف واألنباء والنرش، الدار املرصية للتأليف 
والرتمجة، القاهرة )1385ه - 1965م(.

)483(  كانت تنرش بمجلة منرب اإلسالم، ثم مجعت يف كتاب )أربع مقاالت( ط1/ دار الفكر العريب، القاهرة )1396ه/ 
1976م(، و)ثامن مقاالت، منها ثالثة باإلنجليزية( ط2/ دار الكتاب، القاهرة 1987م.
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الفكر  أعالم  »معجم  بـ  اإلسالمية  الشخصيات  من  بعد  بالتعريف  شاركت 
اإلنساين«)484(، كام شاركت ىف كثري من املؤمترات العلمية عىل املستوى املحيل والدويل 
فكانت تكتب بلغات خمتلفة، وأرشفت عىل كثري من رسائل املاجستري والدكتوراه 
تراث  جملة  منها  املجالت)485(  من  العديد  يف  مقاالت  ونرشت  وخارجها،  مرص  يف 

اإلنسانية ومنرب اإلسالم وحولية كلية البنات.
توفيت رمحها اهلل)486(.

)484( اهليئة املرصية العامة للكتاب بالقاهرة 1984م.

)485(  منها مقالة بعنوان: ابن باجة يف »تدبري املتوحد«، منشورة بمجلة دار احلديث احلسنية، ع1399/1ه-1979م، ص: 
 .350-295

)486( ال نعلم تاريخ الوفاة ومكاهنا.
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علي سامي النشار)487(
)1335-1400هـ /1917م-1980م(

)47( عيل سامي بن أمني النشار

أستاذ الفلسفة والفكر اإلسالمي يف جامعات عديدة.
دمياط  إىل  أرسته  انتقلت  واجلاه،  العلم  يف  عريق  بيت  يف  ونشأ  بالقاهرة  ولد 
وبمدارسها درس حتى حصل عىل شهادة الثانوية العامة )الباكالوريا( سنة 1935م، 
كبار  تتلمذ عىل  نفسها، حيث  السنة  القاهرة يف  اآلداب جامعة  بكلية  إثرها  التحق 
أساتذة الفلسفة واملسترشقني من أمثال: الالند وكورايه، وكان الشيخ مصطفى عبد 
قسم  اآلداب  كلية  يف  خترج  به،  صلته  توطدت  َمن  وأكثر  نفسه  إىل  أحبهم  الرازق 
الفلسفة عام 1939م وكان من متخّرجي فوجه األول، واصل مساره الدرايس حتى 
حصل عىل درجة املاجستري عام 1942م وكان موضوع رسالتـه: “مناهج البحث عند 

مفكري اإلسالم ونقد املسلمني للمنطق األرسططالييس«.
أوفدته جامعة اإلسكندرية – التي كان قد انتسب إليها مدرسا مساعدا - يف بعثة 
علمية إىل جامعة كمربدج عام 1948م حيث نال فيها بعد ثالث سنوات درجة الدكتوراه 

يف الفلسفة، وكان موضوع أطروحته »أبو احلسن الششرتي: املتصوف األندليس«.

القاهرة،  والرتمجة،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  السالم  دار  التي نرشهتا  كتبه  له يف خامتة  ُترجم  الرتمجة:  )487(  مصادر 
وبحث بعنوان: عيل سامي النشار وموقفه من الفرق: عرض ونقد، ص: 21–49، واملستدرك عىل تتمة األعالم، 
ص: 214 و215، وإفادة شفوية أفادتنا هبا زوجه الدكتورة سعيدة العلمي أستاذة التعليم العايل بجامعة سيدي 

حممد بن عبد اهلل فاس يف مقابلة معها بفاس يوم األحد 15 مجادى الثانية 1436 هـ املوافق 05 أبريل 2015م.
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عام  مدريد  يف  اإلسالمية  الدراسات  ملعهد  مديًرا  البعثة  من  عودته  بعد   ُعـيِّـن 
1952م، وهبا عمل عىل إحياء الرتاث األندليس وأصدر جملة للمعهد.

عىل  وعكف  1954م،  عام  اإلسكندرية  بجامعة  اآلداب  كلية  إىل  جديد  من  عاد 
التدريس والتأليف، وأصدر أهم كتبه: »نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم« الذي حاز 
جائزة الدولة التشجيعية عام 1962م. انتدب أستاًذا بكليـة اآلداب والعلوم بجامعة 
1959م  1959م، ثم عاد إىل جامعة اإلسكندرية عام   1955م إىل  العراق يف الفرتة من 
ليعار عقب ذلك للتدريس بجامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان يف العام اجلامعي 
1966 م -1967م، ثم عاد بعدها إىل مقر عمله الرئيس بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية 

حتى عام 1971م.

ا)488(.  قىض يف أسرتاليا الفرتة املمتدة من 1971م إىل 1973م مستشاًرا ثقافيًّ

للفلسفة  أستاًذا  فعني  املايض،  القرن  من  السبعينيات  أوائل  املغرب  إىل  هاجر 
اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد اخلامس بالرباط عام 1973م 
للتدريس  فاس  إىل  يتنقل  كان  بالرباط  وأثناء عمله  اهلل,  توفاه  هبا حتى  يعمل  وظل 

بكلية اآلداب جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل.

الفلسفة  يف  دروسا  فألقى  رحاهبا،  يف  بالتدريس  إليه  عهد  احلسنية،  احلديث  دار  ويف 
اإلسالمية أواخر حياته، كام أرشف عىل عدد كثري من الرسائل واألطاريح اجلامعية يف املغرب 

وخارجه، وأكثر أساتذة الفلسفة اإلسالمية باجلامعات املرصية والعربية من تالميذه.

من اأعم�له العلمية:

✺ أبو احلسن الششرتي الصويف األندليس الزجال وأثره يف العامل اإلسالمي.

✺  األصول األفالطونية والتفاحة املنسوبة لسقراط )ترمجة وتعليق باالشرتاك مع 
عباس أمحد الرشبيني(.

)488( حظي هناك ببناء مسجد حيمل اسمه، كام أفادتنا بذلك زوجه الدكتورة سعيدة العلمي.
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✺ األحلان الصامتة، وهو جمموعة قصصية)489(.
✺ بدائع السلك يف طبائع امللك، حممد بن عيل بن األزرق. )حتقيق ودراسة...(

✺ ديوان أيب احلسن الششرتي. )حتقيق ودراسة(.

✺ شهداء اإلسالم يف عهد النبوة.

)حتقيق  رضوان.  يوسف بن  بن  اهلل  عبد  النافعة،  السياسة  يف  الالمعة  ✺  الشهب 
ودراسة...(

✺ صون املنطق والكالم عن فني املنطق والكالم للسيوطي. )حتقيق ودراسة(

الدارمي،  ✺  عقائد السلف لألئمة: أمحد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثامن 

)باالشرتاك مع عامر مجعي طالب(.
✺ فرق وطبقات املعتزلة، )حتقيق وتعليق باالشرتاك مع عصام الدين حممد(.

✺  الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة اإلسالمية، )باالشرتاك مع عباس أمحد 
الرشبيني(.

✺ قراءات يف الفلسفة )باالشرتاك مع حممد عيل أبو ريان(.

✺  كتاب السياسة أو اإلشارة يف تدبري اإلمارة، حممد بن احلسن املرادي 

احلرضمي، )حتقيق ودراسة(.
✺  مناهج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي يف العامل 

اإلسالمي.
✺ املنطق الصوري منذ أرسطو وتطوره املعارص.

✺ نشأة الدين: النظريات التطورية واملؤهلة.
✺ نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان.

✺ نشأة الفكر الفلسفي يف االسالم. )يف ثالثة أجزاء(.

)489( صدرت عام 1935م.
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الباكالوريا )املغرب( يف  ومن أعامله العلمية والرتبوية: إرشافه عىل إعداد مقرر 
الفلسفة والفكر اإلسالمي.

تويف بمرص بعد مغادرته املغرب ببضعة أيام بسبب املرض الذي أمل به، وكان 
يتمنى أن يدفن بفاس، غري أن عائلته ومسؤويل بلده أبوا إال أن ُيقرب بمسقط 

رأسه)490(.

)490(  كام أفادتنا بذلك زوجته الدكتورة سعيدة العلمي يف مقابلة معها بفاس يوم األحد 15 مجادى الثانية 1436 املوافق 
05 أبريل 2015.
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محمد المنوني)491(
)1333-1420هـ/1915-1999م()492(

)48( حممد بن عبد اهلادي املنوين

»عالمة من مؤرخي املغرب«)493(.
من  واستفاد  ورسمه،  قراءته  وأجاد  الكريم،  القرآن  حفظ  وهبا  بمكناس،  ولد 
مالزمته والده الفقيه احليسويب الفلكي عبد اهلادي بن حممد املنوين، فحفظ جمموعة 
معتربة من املتون، ثم انتقل إىل املسجد األعظم فاستفاد من علامئها، أمثال: الشيخ 

حممد ابن احلسني العراييش، والفقيه حممد ابن احلاج عالل غازي.
رحل إىل فاس عام )1357هـ / 1938م( ملتابعة تعليمه، فدرس عىل علامئها، أمثال: 

احلافظ  حممد ابن سودة، والعالمة أيب الشتاء الصنهاجي، والعالمة حَممد العلمي.
ويف سنة )1362هـ/ 1943م( أحرز  الشهادة النهائية العاملية من الشعبة الرشعية، 
وإىل جانب دراسته النظامية، أخذ العلوم واملعارف عن مشاهري العلامء أمثال: العالمة 

)491(  مصادر الرتمجة: الفقيه املنوين: شهادات وفاء )ترمجة بقلمه(، مجع وتنسيق عبد العزيز تيالين، ومن كوكب املغرب: 
العالمة حممد بن عبد اهلادي املنوين: )ترمجة بقلمه أيضا(، ونصوص إجازته وتوثيق مقاالته، مجع وتعليق حممد 
املغربية، ص:155، وإمتام  املطبوعات  املغاربة.. ص:382-383، ومعجم  الكتاب  آل رشيد، ودليل  اهلل  بن عبد 
ص:387،  األعالم،  وإمتام  ص:261،  العرشين،  القرن  يف  باملغرب  وهنضته  والتأليف   ،204-199/2 اإلعالم، 
601، وجملة »مواسم«، ع/ 654/1، ومن تاريخ األندية األدبية يف املغرب.. ص:  ومعجم املؤلفني املعارصين، 
2000م( هبا ملف خاص عن الفقيه املنوين، ص:81-129، ومظاهر الرشف  1999ـ ربيع  11ـ12 )شتاء  مزدوج 

والعزة، ص:244 وما بعدها، وتراجم أعالم حارضة مكناس يف القرن العرشين، ص: 480-463.
)492(  يف دليل الكتاب املغاربة.. ص:382 أنه ولد سنة 1919م.

)493(  إمتام األعالم، ص:387.
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حممد عبد احلي الكتاين، والفقيه موالي عبد اهلل الفضييل، والعالمة أيب شعيب الدكايل 
واملؤرخ  النقيب عبد الرمحان ابن زيدان. وحظي الفقيه املنوين باإلجازات العلمية 

من علامء ومشايخ مغاربة ومشارقة.
عمل مدرسا يف املعهد الديني باجلامع الكبري بمكناس منذ افتتاحه عام 1362هـ، 
والنفي  والغرامة  بالسجن  عليه  لالعتقال وحكم  تعرض  وقد  1373هـ،  سنة  إىل 
الوطنية وبسب  أنشطته  املدينة، والعزل من وظيفته ملدة عرشة أعوام من أجل  من 
أفكاره احلرة ومبادئه ونشاطه السيايس، إال أنه أعيد إىل التدريس باملعهد الديني بعد 

االستقالل إىل سنة 1959م.
ثم  باملغرب،  التعليم  إصالح  جلنة  أعامل  يف  أسهم  1376هـ/1957م  سنة  ويف 
وبقي  1378هـ،  عام  باملغرب  األصيل  التعليم  ثانويات  يف  التاريخ  ملادة  مفتشا  عني 
هبا إىل أن عني قيام باخلزانة العامة بالرباط عام 1381هـ. ويف السنة نفسها أسند إليه 
اإلرشاف عىل قسم املخطوطات باخلزانة امللكية بالرباط، وأثناء هذه املدة عني أستاذا 
1966م، وظل يلقي حمارضاته يف تاريخ املغرب  1964م إىل  بكلية اآلداب بفاس من 
واحلضارة بمركز اإلذاعة املغربية بالرباط مدة ثامنية أعوام، ثم عني رئيسا ملصلحة 
املخطوطات يف وزارة الثقافة عام 1390هـ، ثم رجع من جديد لإلرشاف عىل قسم 

املخطوطات باخلزانة احلسنية بالرباط عام 1394هـ/1981م.
من  جمموعة  بني 1988 و1999م، وألقى  ما  بالرباط  اآلداب  بكلية  أستاذا  اشتغل 

املحارضات يف مدرسة علوم اإلعالم.
1401هـ/ 1981م، لكنه  أحيل الفقيه املنوين عىل املعاش من وظيفه الرسمي عام 
استمر أستاذا للتعليم العايل بكلية اآلداب بالرباط بموجب ظهري ملكي سام يقتيض 

بقاءه هبذه الصفة مدى احلياة.
التحق بدار احلديث احلسنية أستاذا عام 1980م، فألقى حمارضات يف مادة بحث 

ومكتبة)494(، واستمر هبذه الصفة إىل عام 1994م)495(.

)494(  نرشت عىل شكل مالحق يف كتاب: املصادر املغربية لتاريخ املغرب، 382-301/2.

)495(  إال أنه كان يتوقف عن التدريس هبا أحيانًا لسبب أو آلخر، كام أفادنا بذلك بعض اإلداريني بالدار.
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الدار  كام أسهم يف اإلرشاف ومناقشة الكثري من الرسائل واألطروحات داخل 
جملس  يف  املنوين عضوا  كان الفقيه  األكاديمية،  الصفة  جانب  وإىل  وخارجها، 
الدستور املغريب، ويف اللجنة الوطنية املكلفة بإحياء ذكرى تأسيس جامعة القرويني 
وباحتاد  1961م،  عام  بمكناس  األثرية  األبنية  عىل  املحافظة  وبجمعية  عام  1960م، 
كتاب املغرب منذ عام 1961م، وبلجنة وثائق احلدود املغربية بني 1964 و1965م، ويف 

الدورة الثانية لوزراء الرتبية والتعليم يف املغرب العريب الكبري عام 1967م.
أسهم يف فهرسة أهم اخلزائن املغربية، وكانت له عناية خاصة وشغف كبري بجمع 
النادر منها، فضمت خزانته اخلاصة جمموعة نفيسة  املخطوطات ورشائها وتصوير 
من املخطوطات والوثائق، وقد اشرتاها جاللة امللك حممد السادس من ورثة الفقيه، 

وُضّمت إىل اخلزانة امللكية بالرباط.
حصل عىل عدة جوائز وطنية ودولية، وسم بأوسمة ملكية سامية.

من اأعم�له العلمية )496(:
✺  اإلمام إدريس مؤسس الدولة املغربية، بمعية عبد اهلل كنون، وعبد اهلادي التازي 

وعبد الرمحان الفايس)497(.
الفرتة  إىل  الوسيط  العرص  من  املغريب  املخطوط  صناعة  املغربية،  الوراقة  ✺  تاريخ 

املعارصة)498(.
ملؤلفه  املغرب  حال  اآلن  عليه  عام  املعرب  التنبيه  خمطوط:  وتصحيح  ✺  تقديم 

احلسن بن الطيب بن اليامين بوعرشين)499(.
✺  حضارة املوحدين)500(.

)496(  دليل الكتاب املغاربة، ص:383-382.

)497(  منشورات اجلمعية املغربية للتضامن اإلسالمي، الرباط 1988م.

)498(  منشورات كلية اآلداب بالرباط، مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء 1412/ 1991م.

)499(  رشكة التوزيع والنرش املدارس الدار البيضاء 1992.

)500(  دار توبقال للنرش، الدار البيضاء 1989م.
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✺  دليل خمطوطات دار الكتب النارصية بتمكروت)501(.

✺  ركب احلاج املغريب)502(.

✺  العلوم واآلداب والفنون عىل عهد املوحدين)503(.
✺  قبس من عطاء املخطوط املغريب)504(. 

✺  املصادر العربية لتاريخ املغرب)505(.
✺  مظاهر يقظة املغرب احلديث)506(.

✺  منتخبات من نوادر املخطوطات باخلزانة امللكية بالرباط)507(.

✺  وثائق ونصوص عن أيب احلسن عيل بن منون وذريته)508(.

✺  ورقات عن احلضارة املغربية يف عرص بني مرين املرينيني)509(.

اجلرائد  خمتلف  يف  منشورة  وهي  مقالة،  ومخسني  مائة  عدها  جتاوز  مقاالت  وله 
واملجالت الوطنية والعربية.

تويف رمحه اهلل بالرباط ودفن بمسقط رأسه بمكناس.

)501(  منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الرباط 1985م.

)502(  منشورات معهد موالي احلسن بتطوان، مطبعة املخزن، سنة 1953م.

للتأليف  املغرب  بدار  طبعه  وأعيد  سنة  1950م،  املهدية،  املطبعة  بتطوان،  احلسن  موالي  معهد  )503(   منشورات 
والرتمجة الرباط1977م.

)504(  دار الغرب اإلسالمي، بريوت 1999م، أربعة جملدات.

م  عا صدر  الثاين  واجلزء  1983م،  عام  صدر  األول  اجلزء  بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  )505(  منشورات 
1989م، واجلزء الثالث صدر عام 2002م.

)506(  منشورات وزارة األوقاف والثقافة، اجلزء األول مطبعة األمنية، بالرباط عام 1973م، وأعيد طبعه بجزأيه يف دار 
الغرب اإلسالمي ببريوت عام 1985م.

)507(  مطبعة فضالة 1978م.

)508(  املطبعة امللكية بالرباط 1976م.

حضارة  عن  ورقات  عنوان:  حتت  ومنقحة  مزيدة  نسخة  يف  ونرش  طبعه  وأعيد   .1980 الرباط  األطلس  )509(  مطابع 
املرينيني منشورات كلية اآلداب بالرباط.
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عمر الجيدي)510(
)1368-1416هـ/1948-1995م(

)49( عمر  بن عبد الكريم اجليدي الزيايت البختي الغامري

أستاذ التعليم العايل بدار احلديث احلسنية سابقا، ختصص الفقه املالكي.
سطيحات  دائرة  زيات،  بني  قبيلة  بخت،  بني  فرقة  األعىل  أزغار  بمدرش  ولد 
وأتقن  وجوده  القرآن  فحفظ  والده،  يد  عىل  تعلم  شفشاون)511(،  إقليم  بغامرة، 
ضبطه ورسمه، ودرس املتون العلمية األساسية عىل يد الشيوخ مثل الفقيه العيايش 
فيه  حصل  حيث  1380هـ،  سنة  بتطوان  األصيل  للتعليم  باملعهد  والتحق  برهون، 
وخترج  لألساتذة  العليا  املدرسة  يّمم  ثم  الرشعي،  بالقسم  الباكالوريا  شهادة  عىل 
البيضاء. مل ينقطع  الثانوي بالدار  1969م، فعني عىل إثرها أستاذا للتعليم  فيها عام 
العلمي إىل حني إحرازه شهادة اإلجازة من كلية  تابع مشواره  التحصيل، بل  عن 
أصول الدين بتطوان سنة 1970م، ثم أضاف إليها بعد سنة شهادة أخرى يف الرتبية 

وعلم النفس من كلية اآلداب والعلوم االنسانية بفاس.
تطلعت نفسه إىل املزيد، فقصد دار احلديث احلسنية طالبا للعلم، ليتخرج فيها سنة 
1396هـ/ 1975م، واستمر يف البحث والطلب بعد أن سجل رسالته العلمية بالدار 

لنيل دبلوم الدراسات العليا، فتحقق له مراده عام 1977م، وبعد ثالث سنني فقط، توج 

الواحد اجليدي يف مقدمة دراسته:  الباحث عبد  3211/10، وترجم له ابن أخيه  )510(  مصادر الرتمجة: معلمة املغرب، 
»أضواء عىل منطقة غامرة من خالل كتاب أعالم غامرة للدكتور عمر اجليدي: مجع وترتيب و تعليق«، ص:33-9. 

)511(  أضواء عىل منطقة غامرة، ص: 9.
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مسريته العلمية بنيل دكتوراه الدولة يف العلوم اإلسالمية، وكان موضوع األطروحة: 
“العرف يف املذهب املالكي ومفهومه لدى علامء املغرب« وكان ذلك سنة 1401هـ.

ويف دار احلديث احلسنية عني أستاذا رسميا للتعليم العايل سنة 1980م، وأسندت 
إليه مادتان: تاريخ املذهب املالكي وتفسري آيات األحكام، كام توىل مهمة اإلرشاف 

واملناقشة، وبقي هبذه الصفة حتى فاجأته املنية.

كان رمحه اهلل ال يفرت عن القراءة والكتابة، له إسهام ملحوظ يف التعريف باملذهب 
املالكي وتراثه وتارخيه، خصوصا يف الغرب االسالمي، وهو عضو هيئة حترير جملة 

االعتصام.

من اأعم�له العلمية:

✺ آداب الصحبة البن عرضون، حتقيق)512(.

✺ أعالم غامرة - تراجم )خ(.

✺ التعريف بمن أفرد الفاحتة بالتأليف)خ(.

✺ الترشيع اإلسالمي أصوله ومقاصده)513(.

✺  تفسري آيات األحكام اجلزء األول )خ(. وهو عبارة عن حمارضات ألقاها عىل 
طلبة دار احلديث احلسنية.

✺ التمهيد لالبن عبد الرب، اجلزء السادس عرش )حتقيق()514(.

✺ العرف يف املذهب املالكي ومفهومه لدى علامء املغرب)515(.

✺ لفت النظر إىل مكامن اخلطر )خ(.

)512(  منشورات عكاظ، 1987م.

)513(  منشورات عكاظ.

)514(  منشورات وزارة االوقاف والشؤون االسالمية املغرب.

)515(  منشورات وزارة االوقاف والشؤون االسالمية املغرب.
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✺  الفقيه ابن عرضون الكبري: حياته وآثاره)516(.
✺ مباحث يف املذهب املالكي يف املغرب)517(.

✺ حمارضات يف تاريخ املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي)518(.
✺ النوادر والزيادات البن أيب زيد، اجلزء الرابع )حتقيق()519(.

وله دراسات نقدية لبعض الظواهر االجتامعية والثقافية والدينية، بعضها سبق 
نرشه يف الصحف واملجالت.

كام نرش أبحاثا ودراسات يف خمتلف املجالت والصحف، وشارك يف حترير معلمة 
املغرب،كام أسهم بأبحاث ودراسات يف خمتلف امللتقيات العلمية: املحلية والوطنية 

والدولية.
تويف رمحه اهلل بالرباط.

)516( منشورات عكاظ.

)517( منشورات عكاظ.

)518( منشورات عكاظ.

)519( دار الغرب االسالمي بريوت.
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محمد علي أبو ريان)520(
)1417-1838 هـ/1920-1996م(

)50( حممد عيل أبو ريان

أستاذ الفلسفة ومدير مركز الرتاث القومي واملخطوطات.
خترج يف كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية قسم الدراسات الفلسفية واإلجتامعية 
كلية  من  الفلسفة  يف  املاجستري  عىل  حصل  1944م،  عام  جًدا  جيد  بدرجة  ليسانس 
اآلداب جامعة اإلسكندرية عام 1950م مع مرتبة الرشف، وعىل دبلوم معهد العلوم 
اإلجتامعية املعادلة للامجستري من جامعة اإلسكندرية عام 1950م بدرجة جيد جًدا 
ودراسات عليا يف الرتبية وعلم النفس عام 1946م. رقي إىل درجة أستاذ مساعد يف 
الفلسفة عام 1963م، وإىل أستاذ للفلسفة وتارخيها عام 1969م، كام عني رئيًسا لقسم 

الدراسات الفلسفية واإلجتامعية عام 1972م.
سافر باإلعارة إىل كل من ليبيا )جامعة بنغازي( من 1958– 1962م، وإىل جامعة بريوت 
بجامعة  واإلجتامعية  الفلسفية  الدراسات  لقسم  رئيًسا  وعني  1968–1971م،  من  العربية 
بريوت من 1975–1977م، وعميًدا لكلية اآلداب جامعة بريوت العربية من 1977 – 1979م.

ويف دار احلديث احلسنية دّرس الفلسفة اإلسالمية)521( يف سنة  1980-1981م.

)520( مصادر الرتمجة: جملة اجلمعية الفلسفية املرصية.

11 مجادى  )521(  أفادتنا بذلك تلميذته خرجية الدار الدكتورة نعيمة بنيس يف مقابلة معها بمنزهلا بفاس يوم األربعاء 
الثانية 1436هـ املوافق 01 أبريل 2015م.
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من اأعم�له العلمية:
✺ اإلبستمولوجيا التكوينية، جان بياجيه، )ترمجة(.

✺ أسس املنطق الصوري ومشكالته )1975م(.
✺ اإلسالم يف مواجهة تيارات الفكر الغريب املعارص )1989م(.

✺ أسلمة املعرفة العلوم اإلنسانية ومناهجها من وجهة نظر إسالمية.
✺ أصول الفلسفة اإلرشاقية )1959م(.

✺ أصول الفلسفة اإلرشاقية عند شهاب الدين السهروردي.
✺ البنيويه يف االنثروبولوجيا وموقف سارتر منها.

✺ تاريخ الفكر االسالمي )1972م(.
✺  تاريخ الفكر الفلسفي )مخسة أجزاء(.

الفرق األسالمية وعلم  العامة،  املقدمات  الفلسفي يف االسالم:  الفكر  ✺  تاريخ 
الكالم.

✺ احلركة الصوفية يف االسالم.
✺ فلسفة اجلامل ونشأة الفنون اجلميلة )1970م(.

✺ الفلسفة ومباحثها مع ترمجة املدخل اىل امليتافيزيقيا )1979م(.
✺ قراءات يف الفلسفة )1967م( )باإلشرتاك مع عيل سامي النشار(.

✺ مدخل لدراسة الفلسفة اإلسالمية.
✺ مذكرات يف املنطق الصوري )1979م(.
✺ مقدمة يف الدراسات اجلاملية )1979م(.

✺ هرياقليطس: فيلسوف وأثره يف الفكر الفلسفي )1969م(.
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 جالل   موسى)522(
)....-....هـ/.... -....م(

)51( جالل حممد عبد احلميد موسى

باحث أكاديمي وأستاذ جامعي مرصي
دّرس بدار احلديث احلسنية الفكر اإلسالمي بعد حممد عيل أبوريان)523(.

من اأعم�له العلمية:
✺  منهج البحث العلمي عند العرب ىف جمال العلوم الطبيعية والكونية)524( 

إرشاف وتقديم حممد عيل أبو ريان.
✺ نشأة األشعرية وتطورها)525(.

)522( مصادر الرتمجة: مل نقف له عىل ترمجة رغم طول بحث واستقصاء.

)523( إفادة شفوية من الدكتورة نعيمة بنيس خرجية الدار سنة 1982م والسيد أمحد العرباوي املوظف بدار احلديث.

)524( دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط/1 )1988(

)525( دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط/1 )1982(
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أحمد شكري السباعي)526(
)1357-...هـ/1938-...م(

)52( أمحد شكري السباعي

القانونية  العلوم  بكلية  املقارن  التجاري  والقانون  التجاري  القانون  أستاذ 
واالقتصادية واالجتامعية بالرباط، وأول رئيس لشعبة القانون سنة 1973م.

ولد بمدينة سيدي قاسم، حتصل عىل شهادة الباكالوريا سنة 1959م، وعىل اإلجازة 
يف احلقوق من كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتامعية بالرباط سنة 1962م، 

وعىل دكتوراه الدولة يف احلقوق من  كلية احلقوق بالرباط سنة 1969م.
دّرس باملعهد الوطني للدراسات القضائية، ومارس مهنة املحاماة، وكلف بمهمة 
يف الديوان امللكي سابقا، وكان عضوا يف اللجنة الوطنية التي أعدت مشاريع قوانني 
وعضو  التجاري،  للقانون  املغربية  اجلمعية  ورئيس  املغرب،  يف  اجلديدة  التجارة 
كلية  تصدرها  التي  واالقتصاد  والسياسة  للقانون  املغربية  للمجلة  العلمية  اللجنة 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بالرباط – أكدال.
للتحكيم  العربية  االتفاقية  أعدت  التي  الفنية  اللجنة  يف  املغربية  اململكة  مثاَّل 
التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  جلنة  يف  املغرب  مثل  كام  عامن،  واتفاقية  التجاري 

الدويل، وكان عضو جلنة الصياغة، ونائب رئيس اللجنة لسنة 1995/1994م.

)526( مصادر الرتمجة: ترجم له يف خامتة كتبه.
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 كلف يف دار احلديث احلسنية بالتدريس عام 1983م، فأعطى دروسا يف القانون 
املدين والقانون املقارن، وظل يدرسهام حتى عام 1999م.

شارك يف العديد من الندوات الوطنية والدولية،. وحاز عدة أوسمة سامية.

من اأعم�له العلمية:
✺ الوسيط يف األصل التجاري )يف ثالثة أجزاء(.

اجلديد )يف  املغريب  التجارة  قانون  يف  دراسة  التجارية  األوراق  يف  ✺  الوسيط 
جزأين(.

✺ الوسيط يف الرشكات واملجموعات ذات النفع االقتصادي )يف مخسة أجزاء(.
✺ الوسيط يف القانون التجاري املغريب واملقارن )يف ستة أجزاء(.

ومساطر  املقاولة  تعرتض  التي  الصعوبات  من  الوقاية  مساطر  يف  ✺  الوسيط 
معاجلتها )يف ثالثة أجزاء(.

✺   الوسيط يف النظرية العامة يف قانون التجارة واملقاوالت التجارية واملدنية )يف 
جزأين(.

ونرش له العديد من املقاالت واألبحاث.
هو اآلن متقاعد.
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عالل الخياري)527(
)1353-1427هـ/1934- 2006م(

بن  اخلياري  املصطفى  بن  املختار  بن  املصطفى  بن  املكي  بن  اهلاشمي  )53(  عالل 

اهلاشمي
أستاذ التعليم العايل بداراحلديث احلسنية سابقا، ختصص: الفقه.

ولد بأوالد اخليار، قرص تابوعصامت ناحية تافياللت، وبعد سنة انتقلت أرسته 
إىل مكناس، وهبا نشأ فحفظ القرآن ودرس املتون، وحرض دروس علامئها، ثم التحق 
عىل  منها  حتصل  حيث  حتى  هبا  وظل  أيضا،  علامئها  عن  فأخذ  القرويني،  بجامعة 
شهادة النهائي )العاملية( شعبة اآلداب عام1957م، وبعد التخرج من القرويني تابع 
دراسته باملعهد الرتبوي للتعليم الثانوي بالرباط، وبدار احلديث احلسنية التي  خترج 
1967م، وبذلك سجل رسالته لنيل دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا يف  فيها سنة 
العلوم اإلسالمية واحلديث، ونوقشها عام 1976م، وتوج دراسته ومسريته العلمية 
يف احلديث بإحرازه دكتوراه الدولة يف العلوم اإلسالمية، وكان موضوع األطروحة 

»منهج االستثامر يف ضوء الفقه اإلسالمي« وذلك سنة 1985م.
بوزارة  العام  الثقايف  النشاط  ملصلحة  رئيسًا  ثم  الثانوية،  باملدارس  أستاذًا  عمل 
أستاذًا  ثم  لليونسكو،  العربية  الوطنية  اللجان  بني  التنسيق  بمركز  فموظفًا  الثقافة، 

)527(   مصادر الرتمجة: الشعر الوطني املغريب يف عهد احلامية، ص:236، ومعجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع 

www.almoajam.org(، وتراجم أعالم حارضة مكناس يف  الرسمي  عرش والعرشين )نسخة رقمية، يف موقعه 
القرن العرشين ص: 182  والصورة الشعرية عند عالل اخلياري، ص:15 وما بعدها.
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الوطنية  باإلذاعة  النصوص  تصحيح  جلنة  عضوية  ونال  بفاس،  الرشيعة  بكلية 
بالرباط، وعضوية جلنة الكلامت باإلذاعة الوطنية أيضا، وكان نائب الرئيس بمركز 
التنسيق بني اللجان الوطنية لليونسكو، واأللكسو، واإلسيسكو، كام توىل اإلرشاف 

عىل جملة اليونسكو باملغرب. ورئاسة حترير جملتي الرشيعة والعامل العريب. 
يدرس  فكان  1985م،  عام  منذ  ملحقا  أستاذا  عمل  احلسنية  احلديث  دار  ويف 
1999م، حيث  الفقهية والفقه املالكي، وظل هبذه الصفة حتى هناية عام  النصوص 
أحيل عىل التقاعد، وكان إىل جانب التدريس يرشف عىل تنظيم املوسم الثقايف بالدار، 

فضال عن مهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة الرسائل العلمية واألطاريح.
املرحلة  يف  وهو  األوىل  بوادرها  ظهرت  جدا،  مبكرة  الشعرية  بدايته  كانت 
العلم، ثم واصل النرش يف  1949م أول قصيدة له يف جريدة  االبتدائية، إذ نرش عام 
جريدة العلم وجملتي رسالة املغرب واألنيس وغريها، وساعده إتقانه للغة الفرنسية 
يف االنفتاح عىل الشعر الفرنيس واإليطايل واألملاين، وقد أنتج املقطوعة والقصيدة، 

كام أنتج قصيدة طويلة سامها )اإللياذة(.

من اأعم�له العلمية:
✺ األرض لنا )مرسحية نثرية(.

✺ اإلسالم وأيدلوجيات الفكر املعارص.
✺ االقتصاد اإلسالمي.

✺ البوحاطي )مرسحية هزلية(.
✺ جحا يف السوق. )مرسحية(

✺ اخلياريات. ديوانه الشعري )يف ثالثة أجزاء(.
✺ ربة شاعر )مرسحية شعرية( )528(.

✺ طاحت الصومعة علقو احلجام. )مرسحية(

)528(   )1952م(.
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✺ ظالن. )مرسحية(

✺ عيل بعروب خريف األحالم )مرسحية()529(.

✺ الفتاة الثائرة)530(. )مرسحية(
✺ منهج االستثامر يف ضوء الفقه اإلسالمي )يف ثالثة أجزاء(.

✺ مواقف خالدة )مرسحية( )531(.

✺ الال خدوج. )مرسحية(

أسهم يف تأسيس مجعية مرسح الغد بمكناس عام 1952م، وظفر بجوائز وطنية يف 
مناسبات خمتلفة. 

تويف رمحه اهلل بمدينة سال.

)529(   )1982م(.

)530(   )1950م(.

)531(   )1961م(.
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محمد المختار ولد باه)532(
)1343-...هـ/1924-...م(

)54(  حممد املختار ولد حممد فال )اباه(

رئيس جامعة شنقيط العرصية، وأستاذ جامعي وباحث أكاديمي وشاعر.
ولد يف قرية النباغية مقاطعة بوتلميت، بمنطقة الرتارزة بموريتانيا، من أرسة علم 
أكمل  العيد  بنت  املومنني  أم  الشيخة  يد  الكريم عىل  القرآن  أن حفظ  وبعد  وجاه، 
دراسة املتون والنصوص املقررة يف املدارس العتيقة الشنقيطية، املعروفة باملحارض 
عىل يد الشيخ األمني بن سيدي الذي الزمه أكثر من عرش سنني، ثم انتقل إىل مدينة 
والعلمية يف غرب  اإلدارية والسياسية  العواصم  تعد إحدى  التي كانت  سان لوي 
أفريقيا، فحصل منها عىل الباكالوريا يف الفلسفة من دكار بالسنغال، ثم قصد الرباط 
بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  اآلداب  يف  اإلجازة  عىل  منها  فحصل 
فيها  نال  التي  الرسبون  جامعة  حيث  باريس  تلقاء  بعدها  ليتوجه  اخلامس،  حممد 
شهادة التربيز يف اآلداب العربية سنة 1971م، وشهادة دكتوراه الدولة سنة 1975)533(، 

وكان موضوع األطروحة:
 )la littérature juridique et l’evolution du Malikisme en mauritanie( 

)532(   من تاريخ األندية األدبية يف املغرب.. ص: 632 وما بعدها، ومقابلة مع فضيلته بمؤسسة دار احلديث احلسنية 
يوم الثالثاء 26 مجادى األوىل 1436ه املوافق لـ 17مارس 2015، وبرنامج تلفزي »وجوه إسالمية« الذي بثته قناة 

العربية.
)533(   هو أول موريتاين حيرز شهادة دكتوراه الدولة.
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انخرط سنة  1948م يف سلك التعليم معلام للغة العربية والفرنسية، وعمل مفتشا 
التعليم العريب يف موريتانيا )1954-1956م(، كام بدأ يامرس نشاطه السيايس يف  يف 
أول  تعيينه يف  وتم  موريتانيا،  الفرنيس يف  املناهض لالحتالل  النهضة  إطار حزب 
الثقافية  التعليم والشؤون  1957م حيث شغل منصب وزير  حكومة موريتانية سنة 

)1956-1958م(.
آنذاك  احلكومة  رئيس  وجناح  السيايس  جناحه  بني  نشب  الذي  اخلالف  أدى 
نفس  يف  البالد  مغادرة  إىل  الفرنسية  السلطات  مع  التعامل  داداه بشأن  ولد  املختار 
يف  اإلذاعة  مدير  منها  مهمة،  مناصب  عدة  شغل  حيث  املغربية،  اململكة  إىل  السنة 
بعد حصوهلا  موريتانيا  إىل  السياسية  ثم عاد مع جمموعته  )1960-1963م(،  املغرب 
ملدة  املجموعة  مع  سجنه  إىل  أدت  االستعامرية  الضغوط  أن  إال  االستقالل،  عىل 
زادت عىل السنتني، وبعد خروجه من السجن وتربئته من التهم السياسية املنسوبة 
إليه، تم تعيينه عىل رأس مؤسسات تربوية يف البالد، حيث كان له الفضل يف تأسيس 
أول كلية للرتبية يف موريتانيا، ثم ترأس جلنة اإلصالح الشامل للتعليم، ثم انتخب 
سنة  انقالب  أطاح  أن  إىل  فيه  اخلارجية  الشؤون  للجنة  ورئيسا  للربملان  أول  نائبا 

1978م بحكم ولد داداه.

التحق سنة 1979م بمنظمة اليونسكو ممثال هلا لدى اململكة املغربية، ثم لدى جامعة 
الدول العربية يف تونس إىل سنة 1984م، حيث انتخب أمينا عاما مساعدا ملنظمة املؤمتر 
اإلسالمي يف جدة )1984-1988م(، ثم عني رئيسا جلامعـة النيجر )1988  - 1990م(، 
ويف عام 1990م كلف بمهمة يف الديوان امللكي املغريب، وبقي مكلفا هبا إىل سنة 1999م(، 
ثم درس يف كلية اآلداب جامعة القايض عياض بمراكش، كام عني رئيسا للمؤسسة 
شنقيط  تأسيس جامعة  من  ليتمكن  2002م،  سنة  موريتانيا  يف  شنقيط  جلائزة  الوطنية 

العرصية يف نواكشوط سنة 2006 م، ويتوىل رئاستها منذ ذلك الوقت إىل اآلن.
البيت  آل  ومؤسسة  بالقاهرة،  العربية  اللغة  جممع  يف  مراسل  بعضوية  يتمتع 
للفكر اإلسالمي يف اململكة األردنية اهلاشمية، وجملس جائزة امللك حممد السادس 
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اللغة  كذلك  يعرف  اباه  ولد  والدكتور  املغربية.  اململكة  يف  اإلسالمية  للدراسات 
العربية)534(.

حائز عدة أوسمة استحقاق ورشف من املغرب والسنغال واألردن وفرنسا. 
الدين، فظل يزاول  يف دار احلديث احلسنية أستاذا حمارضا يف مادة أصول  عمل 
اإلرشاف  مهام  احلقبة  هذه  أثناء  توىل  كام  2001م،  سنة  1991إىل  سنة  من  وظيفته 

والتأطري واملشاركة يف مناقشة وتقويم البحوث العلمية.

من اأعم�له العلمية:
✺ إرشاق نور البدر عىل الصحابة من أهل بدر)535(.

✺ تاريخ علوم احلديث الرشيف يف املرشق واملغرب)536(.
✺ تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب)537(.

✺ تاريخ النحو العريب يف املرشق واملغرب)538(.
✺ الرتبية اإلسالمية بني القديم واحلديث)539(.

✺ ترمجة معاين القرآن الكريم إىل الفرنسية)540(.
✺ خالصة األدلة من التجريد واختصار التمهيد)541(.

✺ خالصة األدلة: نظم معاين أحاديث موطأ اإلمام مالك)542(.

)534(   تعلمها عىل يد الدكتور تقي الدين اهلاليل يف جامعة حممد اخلامس كام تعلم اللغة الفارسية عىل حممد بن تاويت 
التطواين.

)535(   2006م.

)536(    2012م.

)537(   منشورات إيسيسكو 2004م.

)538(   1996م.

)539(   2001م، وترجم إىل الفرنسية واإلنجليزية.

)540(   منشورات إيسيسكو 2003م.

)541(   منشورات وزارة األوقاف والشؤون االسالمية، ط/1 )1420ه - 1999م(.

)542(   1990م.
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✺ دراسات يف تاريخ الترشيع اإلسالمي يف موريتانيا)543( )بالفرنسية(. 
✺ رحلة مع الشعر العريب)544(.

✺ الشعر والشعراء يف موريتانيا)545(.
✺ عىل طريق اإلسالم)546( )بالفرنسية(.

✺ يف موكب السرية النبوية)547(.

✺ مدخل إىل أصول الدين)548(.
✺ مدخل إىل أصول الفقه املالكي)549(.

✺ مالمح من قراءة أهل املدينة)550(.
✺ نظم الفرش: يف الفرق بني روايتي حفص ورش)551(.

✺ نامذج من فنون الشعر الشنقيطي القديم)552(.
 Sur la voie de l’Islam ✺

وعالوة عىل ما تقدم، فقد شارك إىل جانب جمموعة من املؤلفني يف إعداد كتب 
منها  الوطنية  العلمية  املؤمترات  من  عدد  يف  ودراسات  ببحوث  أسهم  كام  خمتلفة، 

والدولية، كام نرشت له مقاالت كثرية يف منابر إعالمية متعددة.
ثم هو شاعر فحل اشتهر بقصائده الرثائية ألعالم موريتانيا وأحبته وذويه، وله 

كذلك إخوانيات شعرية منشورة يف إصدارات عدد من النوادي األدبية.

)543( 1980م.

)544( منشورات مركز نجيبويه.

)545( 1982م.

)546( 1990م.

)547( طبع عدة طبعات )1981 ـ 1985 ـ 1990م( أوالها من منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب.

)548( كتاب دعوة احلق ط/2000م.

)549( 1985م.

)550( 2001م.

)551( جامعة شنقيط العرصية، ط/2013م.

)552( إصدار جامعة شنقيط العرصية.
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محمد األزرق)553(
)1343-...هـ/1924–...م(

)55( حممد بن أمحد األزرق

عامل من علامء القرويني وأستاذ كّرس حياته للتعليم واإلفتاء.
القرويني، فأحلقه  اعتاد جمالسة علامء  الذي  ولد بفاس، وهبا نشأ يف كنف والده 
التي  باملدرسة  أحلقه  ذلك  وبعد  والقراءة،  الكتابة  وتعلم  القرآن  حلفظ  بالكتاب 
أسسها العالمة أمحد الرجراجي، ويف سنة 1939م، التحق املرتجم بجامعة القرويني، 
فأخذ عن علامئها، أمثال: العالمة حممد بن العريب العلوي، والعالمة اجلواد الصقيل، 

وموالي العباس األمراين،  إىل أن حصل عىل شهادة العاملية الرشعية سنة 1948م.
مارس املرتجم مهام التدريس متطوعا وهو طالب، وامتهنه بجامعة القرويني بعد 
خترجه سنة 1969م، وشارك يف هذه الفرتة يف تأسيس معهد الفتيات التابع للقرويني 
ودرس به، وكان من بني من اعتصم من العلامء بالرضيح اإلدرييس سنة 1954م عند 
إعالهنم وجوب التمسك ببيعة امللك الرشعي حممد بن يوسف رمحه اهلل. ويف سنة 
بسان  بسالمة عودته  امللك  لتهنئة  باريس  إىل  توجه  الذي  الوفد  كان ضمن  1955م 

.» Saint-Germain-en-Laye« جريمان أون يل

)553(  مصادر الرتمجة: منقولة من السرية العلمية التي أنجزها وأمدنا هبا مشكورا ابن املرتجم الدكتور حممد األزرق 
أستاذ التعليم العايل بكلية احلقوق –سال - جامعة حممد اخلامس.



196

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

اجلامعي  للمركز  التابع  الرتاث  إحياء  بمركز  باحث  أستاذ  منصب  املرتجم  شغل   
بفاس،  الرشيعة  بكلية  أستاذا  عني  1973م  سنة  ويف  )1969-1973م(،  العلمي  للبحث 
وأستاذا لكريس احلديث بكل من جامع القرويني بفاس )1985-1990م(، ومسجد السنة 

بالرباط )1992-1995م(، ومسجد احلسن الثاين بالدار البيضاء )1993-1996 م(. 

اختري املرتجم من لدن امللك احلسن الثاين رمحه اهلل إللقاء حمارضات يف أصول 
الفقه واخلالف العايل لويل العهد آنذاك جاللة امللك حممد السادس نرصه اهلل.

كان من مؤسيس رابطة علامء املغرب، ومن مجلة أعضاء املجلس العلمي بفاس 
)1973-1981م(، وشارك بفتاواه يف الربنامج التلفزي ركن املفتي )1986-1991م(، 
وعمل مستشارا رشعيا بوزارة األوقاف  ويف الدروس احلسنية )1993-1986()554(، 
والشؤون اإلسالمية )1990-1994م(. ويف سنة 1993م عني عضوا يف جلنة مراجعة 
مدونة األحوال الشخصية، ويف سنة 2001م عني عضوا يف اللجنة امللكية االستشارية 

اخلاصة بمدونة األحوال الشخصية، ونال عدة أوسمة سامية.

أما يف دار احلديث احلسنية فقد كلف بالتدريس سنة 1992م، وأسندت إليه دروس 
يف »منهجية البحث عند علامء املسلمني وأحاديث األحكام«، وظل هبذه الصفة إىل 

غاية 2007م.

من اأعم�له العلمية:

✺ أبحاث يف الفقه املقارن.

✺ تفسري املحرر الوجيز البن عطية. )حتقيق عرشة أجزاء منه()555(.

✺ دراسات يف اللغة والبالغة. 

✺ الدور الديني والعلمي ملساجد فاس وتارخيها.

)554(  يف سنة 1986 ألقى درسني متتابعني.

)555(  طبعته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية.
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✺ سرية ابن إسحاق)556( )حتقيق(.

✺ رشح صحيح اإلمام البخاري من حديث االفتتاح إىل كتاب احلج.

✺ الغنية للقايض عياض)557( )حتقيق(. 
✺ فقه البيوع.

✺ مباحث يف أصول الفقه.

✺ جمموع فتاوي.

✺  النوازل الفقهية أليب احلسن عيل بن عيسى العلمي. )حتقيق جزأين من أصل 
ثالثة()558(.

الفقهي  املجمع  عليه  أرشف  التي  الفقهية  باملوسوعة  فقهية  بأبحاث  شارك  كام 
بجدة التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.

له دراسات وأبحاث ومقاالت، ومشاركات يف مؤمترات وندوات علمية وطنية 
ودولية داخل املغرب وخارجه.

هو اآلن متقاعد ويعيش يف الرباط.

)556(  )خمطوط(.

)557(  )خمطوط(.

)558(  طبعته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية.
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أحمد اليزيدي)559( 
)1361-1424هـ/1942-2003م(

السيد  الفقيه  بن  حممد  احلاج  بن  املختار  السيد  الفقيه  بن  املفضل  بن  أمحد   )56(

اليزيد.
 أستاذ التعليم العايل بدار احلديث احلسنية سابقا، ختصص علوم احلديث وعلوم 

القرآن.
ولد بقرية تورارت فرقة بني زجـل ناحية شفشاون، بدأ تعلم الكتابة عىل الفقيه 
املفضل بن احلاج من قرية تيسوكة قرب شفشاون ثم أتبع ذلك بعملية حفظ القرآن 
عرضون  بن  واملفضل  إزرافـن؛  من  الدرقاوي  القادر  عبد  السادة:  عىل  الكريم 
الدلدايل؛ وعبد السالم بن اليازد الدلدايل؛ وحممد بن محان من قرية أزاغار؛ وحممد 
بن األزعر من قرية أگـان؛ وعبد القادر اجلندي من قرية وسالف، وعليه أهنى حفظ 

القرآن الكريم حفظا أوليا، وبصحبته انتقل إىل قرية وسالف.
حسان،  بني  قبيلة  آخرها  كانت  واملدارش  القرى  من  عدد  بني  املرتجم  تنقل  ثم 
حيث انتهى من عملية حفظ القرآن، رسام: حفظا متقنا، وأداء: حفظا عاديا، وذلك 
يد  تعلمها عىل  بدأ  لكنه  بقواعد األداء،  فقهية  الرسم، وال معرفة  بدون فهم ملعنى 
الشيخ احلسن املطييل من قرية متطيلت من قبيلة بني حسان، وكان ذلك حوايل سنة 

)559(  مصادر الرتمجة: إفادة خطية بسريته، كتبها املرتَجم بنفسه قبل وفاته وأفادتنا هبا ابنته األستاذة سناء أمحد اليزيدي 
خرجية دار احلديث احلسنية. 
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1373هـ؛ وعليه أيضا قرأ أبوابا من الشاطبية، ومن الدرر اللوامع، ومورد الظمآن، 

خمتلفة  ومقطوعات  الفخار،  ميمون  للشيخ  وغريها  املنافع  حتفة  من  ومقطوعات 
للقييس وابن القايض وتصوير اهلمز وأقواال للجعربي والتجيبي، كام كان قد حفظ 
ألفية ابن مالك أثناء املرحلة األخرية من حفظ القرآن حفظا جيدا، مع اآلجرومية، 

واملورد املعني.
بقي بعد ذلك سنني يقرأ عىل عدة شيوخ منهم الفقيه السيد عبد الرمحن الزكاري 
الزيايت، والفقيه عبد السالم بن حلسن مهدي الوساليف، والشيخ احلسن بن ثابت، 
عىل  املواد  خمتلف  يقرأ  كذلك  وبقي  احلساين،  البوعاوين  شقور  املهدي  والفقيه 
– وهو عبارة عن  1957م حيث شد رحله  شيوخه إىل حدود شهر أكتوبر من سنة 
لوح ودواة وغطاء، قاصدا مسجد الصخرة بقبيلة بني گـورفاط، ومر بطريقه عىل 
من  األوىل  بالسنة  االلتحاق  امتحان  إجراء  موعد  مروره  فصادف  شفشاون  مدينة 
التعليم الثانوي، فشارك فيه ونجح يف االمتحان، فقرر االلتحاق بالتعليم النظامي: 
السنة األوىل من التعليم الثانوي باملعهد األصيل بشفشاون، وممن دَرس عليهم هبذا 
املعهد السادة الفقهاء واألساتذة: حممد بن عياد اخلميس املعروف بالفقيه املرصي، 
وكان رمحه اهلل مديرا للمعهد، وحممد أصبان، وحممد العشاييش من قرية األعشاش 
باألمخاس السفىل، واألديب عبد السالم احلرضي، واملفضل احلداد اخلميس، وحممد 
اخلميس،  التليدي  وأمحد  شفشاون،  وشاعر  أديب  الطبال  الكريم  وعبد  السفياين، 
املراكيش،  الغامري، والطيب الرسيفي، واهلزمريي  القامص  وعمر محيدون، وحممد 

وأمحد محـان اخلميس... وغريهم كثري.
بالسنة  للدراسة  بتطوان  الديني  باملعهد  التحق  1961م  أكتوبر من سنة  ويف شهر 
عليهم  درس  وممن  السادسة(،  السنة  يف  تنال  الباكلوريا  كانت  )آنذاك  اخلامسة 
البالغة،  مادة  أعراب:  سعيد  واألساتذة:  الشيوخ  السادة  بتطوان  الديني  باملعهد 
والعريب اللوه: مادة األصول، وحممد يسف: التاريخ واألدب واإلنشاء، وأمحد بن 
تاويت، وجلول النقايش: مادة التوقيت، والعبدالوي الريفي: مادة الفقه، واحممد 
الريفي: مادة النحو، وحممد بلقات: التفسري واحلديث، والعيايش التليدي اخلميس، 
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الفيزياء والكيمياء،  وعبد الرحيم عامرة ـ سوري ـ الرياضيات، وفاروق املرصي: 
1963م، ويف شهر أكتوبر من نفس السنة  وقد حصل عىل الباكلوريا يف دورة يونيو 
التحق بكلية الرشيعة بظهر املهراز بفاس، وممن درس عليهم هبا السادة األساتذة: 
املقارن«، وعالل  »الفقه  العايل  ـ مادة اخلالف  آنذاك  الكلية  ـ عميد  الصقيل  اجلواد 
تاريخ  الفايس:  والعابد  الدينية،  واملذاهب  اإلسالمي  الترشيع  تاريخ  الفايس: 
احلضارة اإلسالمية، واحلبيب املهاجي: مادة احلديث، وعبد الرمحن الغرييس: مواد 
خمتلفة، وعبد العزيز بلخياط: التفسري واحلديث، وأبو بكر جسوس: خمترص خليل 
برشح الزرقاين وحاشية البناين، والعريب الشامي: مادة األصول، وإدريس العلوي 
العبدالوي: القانون اإلداري، القانون الدويل، وحممد الشدادي: مادة القانون املدين، 
وحسن السقاط: املسطرة اجلنائية، وعدنان األنصاريـ  عراقي، القانون الدستوري، 

والصنهاجي مدير اخلزينة العامة آنذاك: املالية العامة وميزانية الدولة، وغريهم.
من  نونرب  ويف  1966م،  سنة  الكلية  هذه  من  الرشيعة  يف  اإلجازة  عىل  وحصل 
العليا  للدراسات اإلسالمية  بدار احلديث احلسنية  منتسبا  التحق طالبا  1977م  عام 
بالرباط، وقد خترج منها ضمن الفوج الرابع عرش 14 من أفواج اخلرجيني سنة 1979م. 
ويف سنة 1408هـ املوافق 1988م نال منها دبلوم الدراسات العليا يف العلوم اإلسالمية 
واحلديث. وهبا أيضا حصل عىل دكتوراه الدولة يف العلوم اإلسالمية واحلديث سنة 
األماين  املعاين يف رشح حرز  كنز  ومنهجه يف  )اجلعربي  عنوان:  1996م وهي حتت 

وجه التهاين( ـ مع حتقيق نموذج من الكنز.
بعد خترجه مبارشة من كلية الرشيعة بفاس، عني يف شهر أكتوبر من سنة 1966م 
أستاذا للغة العربية بالسلك الثاين من التعليم الثانوي بثانوية عبد امللك السعدي بمدينة 

القنيطرة.
بالقنيطرة  السعدي  امللك  عبد  ثانوية  من  انتقل  1980م  ويف شهر شتنرب من سنة 
إىل املركز الرتبوي اجلهوي ـ بنفس املدينة ـ لكن هذه املرة بصفته أستاذا ملادة الرتبية 

اإلسالمية.
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احسن،  بني  الرشاردة  الغرب  جلهة  العلمي  املجلس  عضو  منصب  شغل  كام 
وأستاذ كريس احلديث بالكرايس العلمية بمسجد السنة بالرباط، وأستاذ مادة الفكر 
بالقنيطرة، وعضو مكتب  اإلسالمي لفائدة طلبة »مدرسة استكامل تكوين األطر« 
رابطة علامء املغرب: فرع القنيطرة، وعضو مجعية العلامء خرجيي دار احلديث احلسنية، 

واملشاركة يف العديد من الندوات واملحارضات واملؤمترات يف جمال التخصص.
عني أستاذا رسميا مساعدا، وعهد إليه بالتدريس سنة  ويف دار احلديث احلسنية 
1993م فكان يدرس مواد: فقه السرية وأمهات كتب احلديث ومصطلح احلديث، 

وما زال كذلك حتى توفاه اهلل.
ومن املهام التي أسندت إليه: رئيس وحدة علوم القرآن واحلديث بدار احلديث 
التخرج  بحوث  عىل  واإلرشاف  بالرباط،  العليا  اإلسالمية  للدراسات  احلسنية 
للطلبة سواء يف املركز الرتبوي اجلهوي بالقنيطرة أو بدار احلديث احلسنية بالرباط، 

واإلرشاف عىل أطروحات الدكتوراه ومناقشتها بمؤسسة دار احلديث احلسنية.

من اأعم�له العلمية:
✺  اجلعربي ومنهجه يف كنز املعاين يف رشح حرز األماين وجه التهاين )يف جزأين(

.)560(

✺ احلافظ أبو الوليد ابن الفريض القرطبي: حياته وآثاره. )يف جزأين()561(.
تويف رمحه اهلل يف حادثة سري وهو يف طريقه إىل مدينة وزان رفقة صديقه ورفيق 
دربه فضيلة األستاذ حممد اهلبطي املواهبي الذي تويف معه يف احلادثة ذاهتا، أثناء رحلة 
علمية بغرض املشاركة يف ندوة كان املجلس العلمي جلهة الغرب الرشاردة آنذاك 

ينظمها يف إطار أنشطته العلمية والثقافية.

)560( منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط/1 )1417ه-1996م(.

)561( منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط/1 )1415ه-1995م(.
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عبد الكريم بنعوم)562( 

)1366-...هـ/1946-...م(

)57( عبد الكريم بنعوم )1366-...هـ/1946-...م(

أستاذ اللغة الفرنسية.
مـــــن  جامعــــي  دبلوم  عىل  أوال  حتصل  باجلزائر،  بلعباس  بمدينة  ولد 
université de Pau et des pays de l’adour بفرنسا سنة 1976م، ونال بعده اإلجازة يف 

القانون من جامعة حممد اخلامس بالرباط سنة 1977م.
القرن  من  التسعينات  إّبان  الفرنسية  اللغة  درس  احلسنية،  احلديث  دار  ويف 

املايض. 

)562( مصادر الرتمجة: بيانات شخصية يف ملفه بدار احلديث احلسنية.
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محمد البقالي اليدري)563(
)1943-...م(

)58( حممد البقايل اليدري

أستاذ التعليم العايل بجامعة حممد اخلامس ختصص اللغة الفرنسية.
دّرس يف دار احلديث احلسنية اللغة الفرنسية من سنة 1992 إىل سنة 1999م.

من مؤلفاته:
- Retif et le theatre )Serie Colloques et seminaires(  )1997(.

- La femme chez Retif de la BretonneParis :Paris-VIII Vincennes.

)563( مصادر الرتمجة: بحث شخيص.
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محمد الهايل
)....-....هـ/.... -....م(

)59( حممد اهلايل

أستاذ السلك الثاين، وأستاذ متعاون بجامعة حممد اخلامس كلية اآلداب والعلوم 
االنسانية، ختصص اللغة الفرنسية.

درس يف دار احلديث احلسنية اللغة الفرنسية من  سنة 1995 إىل سنة 1999م.
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عبد الحميد عشاق)564(
)1386–...هـ/1966-...م(

)60( عبد احلميد بن بوطيب عشاق

املدير املساعد املكلف بالبحث العلمي والتعاون بمؤسسة دار احلديث احلسنية، 
وأستاذ التعليم العايل هبا، ختصص أصول الفقه.

ولد بجبل احلديد بتيداس إقليم اخلميسات، ونشأ وترعرع بمدينة الصويرة، ثم تابع 
تعليمه الثانوي حتى أحرز شهادة الباكالوريا، شعبة اآلداب العرصية املزدوجة بتيفلت 
اخلامس  حممد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  التحق  بعدها  1985م،  سنة 
بالرباط، فنال هبا اإلجازة يف شعبة الدراسات اإلسالمية سنة 1989م، ثم توجه بعدها 
تلقاء دار احلديث احلسنية، ليتخرج فيها سنة 1991م، وواصل هبا مسرية التحصيل حتى 
أحرز دبلوم الدراسات العليا من شعبة الدراسات االسالمية بكلية اآلداب بالرباط 
سنة 1995م، ثم توج مشواره العلمي  بنيل دكتوراه الدولة من دار احلديث احلسنية سنة 
2001م، يف موضوع: )منهجية اخلالف والنقد الفقهي عند اإلمام املازري(. وبعد ذلك 

بعامني أضاف إىل شهاداته العلمية دبلوما يف القانون الدويل اإلنساين من بريوت.
وقد تتلمذ عىل يد املشايخ األجالء واألساتذة األفاضل الذين أّثروا يف شخصيته 

العلمية، منهم:

)564( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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ميلود املكاوي الشيظمي، وحممد يسف، وحممد الراوندي، وحممد فاروق النبهان، 
وعبد اهلل بن بيه، ومحاد الصقيل، وعمر بن عباد، وحممد الرزكي، وعبد القادر العافية، 
تائب  وحممد  الريسوين،  وأمحد  الروكي،  وحممد  محادة،  وفاروق  احلسني،  وبلبشري 

البخاري، وحممد املختار ولد اباه، وطه عبد الرمحن، واملهدي بن عبود وغريهم.
التحق بدار احلديث احلسنية سنة 1995م، فعهد إليه بتدريس مادة أصول الفقه، 
فام زال يدرسها إىل اآلن، وإىل جانب التدريس، يضطلع  بمهام اإلرشاف والتأطري 
واملشاركة يف مناقشة الرسائل واألطروحات اجلامعية داخل الدار وخارجها، وكان 
كام  1998م،  إىل  1995م  من  املمتدة  الفرتة  يف  والتكوين  العلمي  البحث  جلنة  منسق 
إىل  سنة 2003  من  وسال  الرباط  ملدينتي  اإلقليمي  العلمي  باملجلس  عضوا  كان 
2007م، ورأس وحدة قواعد الفقه وضوابطه يف تفسري نصوص الرشيعة لنيل  سنة 
اآلن بعضوية عدد  2005م، وحيظى  إىل   2002 املاجستري والدكتوراه من سنة  شهادة 
من املجالس واللجان العلمية، منها:  املجلس العلمي ملؤسسة دار احلديث احلسنية 
واملجلس الداخيل هلا، وجلنة الدكتوراه، واملكتب التنفيذي للرابطة املحمدية للعلامء 
منذ سنة 2006م، واللجنة العلمية ملنتدى »تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة« بأبو 

ظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة، وجلنة البحث العلمي هبا.

من اأعم�له العلمية:
)دراسة  املرير،  حممد  القايض  للفقيه  اإلسالمية  املحاكم  يف  السامية  ✺  األبحاث 

وتقديم(  باالشرتاك)565(.
✺  اإلمام احلرب املازري )ت536هـ( جمتهد املذهب املالكي)566(.

✺  مقاربة يف منهجية االجتهاد تفسريا وتعليال وتنزيال)567(.

)565( منشورات دار احلديث احلسنية الرباط، )2011م(.

ط/1  بالربــاط،  للعلامء  املحمدية  بالرابطة  الرتاث  وإحياء  واألبحاث  الدراسات  مركز  )566(  منشورات 
)1433ه-2012م(.

)567( منشورات مركز موطأ، أبو ظبي، ط/1 )1436ه-2015م(.
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✺  التجديد األصويل)568( )باالشرتاك(.
الوعي  وقضايا  الدين  بمقاصد  شتى  إملامات  األرسار:  ومهج  األفكار  ✺  وهج 

والسلوك )قيد الطبع(. 
✺  التوضيُح والتصحيح مُلشكالت كتاب التنقيح للعالمة الشيخ حممد الطاهر بن 

عاشور، )دراسة وتعليق باالشرتاك()569(.
✺  داء العطب قديم، املرشوع الرتبوي اإلسالمي وعوائق التجديد)570(.

النبوية للعالمة الشيخ حممد الطاهر بن  ✺  قصة املولد ورسائل أخرى يف السرية 

عاشور، )دراسة وتقديم وتعليق()571(.
✺  كيف نرتقي بأنفسنا اجلزء األول )جمموعة دروس تربوية()572(.

تفسري  يف  حمكمة  منهجة  قواعد  والتنوير:  للتحرير  العرش  املقدمات  ✺    خمترص 
القرآن الكريم)573(.

✺  منهج اخلالف والنقد الفقهي عند اإلمام املازري )يف جزأين()574(.

داخل  املحكمة  املجالت  من  عدد  صفحات  عىل  منشورة  علمية  أبحاث  وله 
املغرب وخارجه، كام نرشت له مقاالت بصحف ومواقع إلكرتونية، أضف إىل ما 
تقدم إسهاماته ببحوث ودراسات يف ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية)575(، 

وأنشطته التثقيفية والرتبوية يف برامج  إذاعية وتلفزية)576(.

)568( منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، )2014م(.

)569( منشور باإلمارات العربية املتحدة.

)570( منشورات الرابطة املحمدية للعلامء بالرباط، ط/1 )2014م(.     

)571( منشور باإلمارات العربية املتحدة.

)572( سبق نرشها يف جريدة ميثاق الرابطة. منشورات الرابطة املحمدية للعلامء )2014م(.

)573( مطبعة سلمى تصميم سال )2006م(.

)574( منشورات دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث؛ ديب )2005م(.

)575( منها: مشاركة يف ملتقى املركز اإلسالمي: »التعايش والتسامح يف اإلسالم«، فرانكفورت- دجنرب- 2010.

)576( من بني أنشطته اإلذاعية سلسلة برنامج ومضات عىل الطريق، وبرنامج يف رحاب الفكر اإلسالمي.
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أحمد العمراني)577(
)1379–… هـ/ 1960-...م(

)61( أمحد بن األمني العمراين

أستاذ التعليم العايل بمؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص الفقه وأصوله. 
ولد بتطوان، وتعلم يف الكتاب القرآين )املسيد( القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
1974م،  سنة  بتطوان  األصيل  للتعليم  العريب  ابن  القايض  بثانوية  ودرس  الكريم، 
ودرس باملعهد املوسيقي بتطوان ما بني سنتي 1978م و1983م، وحصل عىل شهادة 
شعبة  الباكالوريا،  شهادة  وعىل  1981م،  سنة  األصيل  التعليم  شعبة  الباكالوريا، 
اآلداب العرصية سنة 1983م، بعدها التحق بكلية أصول الدين بتطوان سنة 1981م، 
احلديث  بدار  التحق  ثم  1985م،  سنة  الدين  أصول  يف  اإلجازة  عىل  منها  فحصل 
احلسنية بالرباط، ليتخرج منها سنة 1987م، حامال دبلوم الدراسات العليا ختصص 
الفقه وأصوله وأصول الدين، يف موضوع: »احلركة الفقهية يف عهد السلطان حممد 
بن عبد اهلل العلوي )1171-1204هـ(«، وذلك سنة 1994م، كام حتّصل منها أيضا عىل 
دكتوراه الدولة سنة 2000م يف موضوع: »اختيارات ابن رشد احلفيد الفقهية يف بداية 

املجتهد وهناية املقتصد«.
عني يف دار احلديث احلسنية أستاذا يف دجنرب 1995م، ودّرس هبا عدة مواد دراسية، 
منها: املدخل لتاريخ الترشيع اإلسالمي، وتاريخ املذهب املالكي، واخلالف العايل، 

)577( مصادر الرتمجة: إفادة خطية بسريته أفادنا هبا املرتجم.
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وأحكام األرسة، والقواعد الفقهية، واملدخل للفقه اإلسالمي: مصادر ومصطلحات، 
والفقه املالكي، وأصول الفقه املالكي، وقواعد تفسري النصوص، وتعليل األحكام 
الفقهية. وإىل جانب التدريس قام بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة جمموعة من 

األطروحات والبحوث اجلامعية.

كام دّرس بجامعة حممد اخلامس، أكدال-الرباط، وبجامعة حممد اخلامسـ  أكدال 
- أبو ظبي.

احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  الدائمة  العلمية  اللجنة  بعضوية  اآلن  ويتمتع 
وعضوية املجلس الداخيل هبا، وعضوية »مجعية العلامء خرجيي دار احلديث احلسنية«، 

وعضوية »رابطة الشعر الغنائي« باملغرب.

 كام يضطلع بمهام التنسيق يف وحدة الفقه وأصوله وأصول الدين بالسلك العايل.

من اأعم�له العلمية:

العلوي )1171-1204هـ/  اهلل  بن عبد  السلطان حممد  الفقهية يف عهد  احلركة   ✺

1757م-1790م()578( )جزآن(.

✺  اختيارات ابن رشد احلفيد الفقهية يف بداية املجتهد وهناية املقتصد)579( )جزآن(.

شارك بدراسة يف كتاب مجاعي من تأليف مجاعة من السادة أساتذة مؤسسة دار 
وتدبريا«،  تأصيال  اإلسالمي  املجال  يف  »االختالف  عنوان  حتت  احلسنية  احلديث 

الصادر سنة 2011م )يف جزأين(.

وله مقاالت علمية منشورة يف جمالت حمكمة، ومشاركات بأبحاث ودراسات يف 
ندوات وملتقيات علمية، وقد نظم قصائد شعرية نرشت له يف بعض املجالت، وله 

حضور إعالمي ومشاركات إذاعية وتلفزية.

)578( منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب  )1417ه/1996م(.

)579( منشورات دار ابن حزم ببريوت )2011م(.
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أحمد السنوني)580(
)1382–...هـ/1963-...م(

)62( أمحد بن العيايش السنـونـي

أستاذ التعليم العايل بمؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص أصول الفقه ومقاصد 
الرشيعة اإلسالمية.

ولد بأصيلة، وهبا نشأ وبمدارسها تعلم »مدرسة حممد اإلدرييس ثم إعدادية اإلمام 
العرائش  بمدينة  املزدوجة  العرصية  اآلداب  شعبة  الباكالوريا  عىل:  فحصل  األصييل« 
الدراسات  شعبة  اآلداب  يف  واإلجازة  1981م،  عام  اهلل(  عبد  بن  حممد  سيدي  )ثانوية 
اإلسالمية من كلية اآلداب، جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل بفاس عام 1985م، ودبلوم 
الدراسات العليا املعمقة من دار احلديث احلسنية بالرباط عام 1988م. ويف سنة 1996م نال 
دبلوم الدراسات العليا )املاجستري( من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط )جامعة 
حممد اخلامس( يف شعبة الدراسات اإلسالمية. ويف سنة 2007م أهنى دراسته العليا بنيل 
وأصول  وأصوله  الفقه  )شعبة  واحلديث،  اإلسالمية  العلوم  يف  الدولة  دكتوراه  شهادة 
الدين( من مؤسسة دار احلديث احلسنية بالرباط، يف موضوع: »تطور علم أصول الفقه 

من »رسالة« الشافعي إىل »واضح« ابن عقيل احلنبيل: مباحث من اإلمجاع نموذجا«.
عىل  القرآنية  القراءات  يف  دروسا  حرض  فقد  النظامية  غري  الدراسية  مسريته  أما 
1982 م،  ودروسا يف رشح  الشيخ املكي بن كريان )ت1421هـ( بمنزله بفاس سنة 

)580( مصادر الرتمجة: إفادة خطية بسريته أفادنا هبا املرتجم.
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بمدينة أصيلة مسقط رأسه، ودروسا يف  الشيخ  حممد مرسو  املنطق عىل  السلم يف 
كام  1983م،  سنة  بالقرويني  1412هـ(  )ت  الداودي  الكريم  عبد  الشيخ  عىل  الفقه 
حرض دروسا يف األصول عىل الشيخ عيل مجعة برواق األتراك بجامع األزهر سنة 
1999 م، وهو ال يزال إىل اآلن مستمرا يف صحبة العالمة املوريتاين الشيخ عبد اهلل بن 

بيه، متتلمذا عليه ومساعدا له وذلك منذ سنة 2010م.
)الثانوية  الثانوي  بالتعليم  اإلسالمية  الرتبية  مادة  أستاذ  منصب  املرتجم  شغل 

التقنية( بمدينة املحمدية، للموسم الدرايس )1987-1988م(.
)1988-1996م(  من  مساعدا  مترصفا  هبا  ملحقا  عني  احلسنية  احلديث  دار  ويف 
مواد:  هبا  فدّرس  1996م،  شتنرب  من  أستاذا  ذلك  بعد  عنّي  ثم  جملتها،  عىل  ومرشفا 
أصول الدين وأصول الفقه ومقاصد الرشيعة واجلرح والتعديل واخلالف األصويل، 

وعلم أصول الفقه وعالقته باألحكام. 
وعالوة عىل التدريس، قام بمهام املناقشة واإلرشاف عىل طائفة مهمة من بحوث 

اإلجازة واملاسرت والدكتوراه. 
كان عضوا باملجلس العلمي املحيل للرباط، وعضوا يف اللجنة العلمية ملؤسسة 
دار احلديث احلسنية، ويف جلنة النشاط الثقايف، وأسهم يف التدريس والتأطري بجامعة 
من  زائرا  أستاذا  بصفته  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  أبوظبي  اخلامس-  حممد 

2011 إىل 2014م.

منها: عضوية  البحث  مراكز ومجعيات  بعضوية عدد من  املرتجم حاليا  وحيظى 
ودائرة  احلسنية،  احلديث  دار  العلامء خرجيي  العلمي، ومجعية  البحث  جلنة مرشوع 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  اإلسالمية،  الدراسات  يف  للبحث  العلمية  الرباط 
وجمموعة  الرباط«،  »بصائر  جملتها  حترير  وجلنة  الرباط،  اخلامس-  حممد  بجامعة 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  املجتمع«،  وقضايا  اإلسالمية  »الدراسات  البحث 
بجامعة حممد اخلامس- الرباط، واللجنة العلمية ملنتدى تعزيز السلم يف املجتمعات 

املسلمة أبو ظبي- اإلمارات العربية املتحدة.
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باإلضافة إىل كونه عضوا مؤسسا للمركز املغريب للدراسات واألبحاث الرتبوية 
باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان، وحللقة الفكر املغريب بفاس.

وهو اآلن األمني العام املساعد للرابطة املحمدية للعلامء.

من اأعم�له العلمية:
✺  االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي املعارص، )باالشرتاك()581(.

✺ التجديد األصويل: نحو صياغة جتديدية لعلم أصول الفقه )باالشرتاك()582(.
✺  تطور مباحث اإلمجاع من »رسالة« الشافعي إىل »واضح« ابن عقيل احلنبيل)583(، 

)قيد  الطبع(.
وأسهم بجملة أبحاث ودراسات يف عدة مؤمترات وندوات وملتقيات، وطنية 
ودولية)584(، بعضها منشور ضمن جمموعة أعامل الندوات)585(، وله مقاالت منشورة 
املغربية والدولية)586(، فضال عن حضوره  الدوريات واملجالت املحكمة  بعدد من 

وظهوره يف املجال اإلعالمي السمعي منه والبرصي)587(.

)581( منشورات الرابطة املحمدية للعلامء، ط1/ )1434ه-2013م(.

)582( منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، عامن-األردن، ط/)1435ه- 2014م(.

)583( بالرابطة املحمدية للعلامء.

يف  السلم  تعزيز  منتدى  ومؤمتر  2010م  مارس   28-27 تركيا:   – بامردين  السالم«  مدينة  »ماردين  مؤمتر  )584(  منها 
املجتمعات املسلمة )أبوظبي 2014-2015م.

)585(  منها بحث بعنوان: االجتهاد يف علم أصول الفقه يف العرص احلديث )ضمن أعامل: االجتهاد يف الفكر اإلسالمي 
بني املذهبية واملنهجية- جامعة احلسن الثاين-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية- املحمدية- 2012م(.

 :207 ع  )السعودية(؛  الفيصل  جملة  أنموذجا.  العريب  العامل  لألمة:  الغريب  الرتبوي  الغزو  بعنوان:  مقالة  )586(  منها 
رمضان 1414ه/فرباير-مارس 1994م.

)ندوات  الكريم  للقرآن  السادس  حممد  إذاعة  ويف  األوىل  التلفزية  القناة  يف  ديني  برنامج  من  أكثر  يف  )587(  شارك 
مقدما  بالعربية..(.وكان  ودروس  باخلارج،  املقيمني  للمغاربة  موجهة  بالفرنسية  ودروس  دينية،  بمناسبات 
لربنامج »ضيف السادسة« يف قناة حممد السادس للقرآن الكريم، ولربنامج دروس الوعظ واإلرشاد عرب التلفاز. 
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إدريس العلوي العبدالوي)588(
)1358-... هـ/1939-...م(

)63( إدريس العلوي العبدالوي 

أستاذ التعليم العايل، ختصص القانون.
كلية  من  اإلجازة  شهادة  عىل  حصل  العلمي  مساره  ويف  الرباط،  بمدينة  ولد 
دبلوم  ذاهتا:  اجلامعة  من  ونال  1962م،  عام  بالرباط  اخلامس  حممد  جامعة  احلقوق 
الدراسات العليا يف احلقوق عام 1965م ودكتوراه الدولة يف احلقوق عام 1969م يف 

موضوع: »وسائل اإلثبات يف الترشيع املدين املغريب«. 
العايل يف  للتعليم  أستاذا  فقد عمل  إليه،  املسندة  الوظائف واملهام  فيام خيص  أما 
كليات العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ـ القانون اخلاص ـ بكل من الدار 
الوطني  واملعهد  العمومية،  لإلدارة  الوطنية  واملدرسة  ومراكش،  وفاس  البيضاء 
للدراسات القضائية، كام عني مديرا للشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، ومستشارا قانونيا لوزير األوقاف األستاذ حممد املكي النارصي ما بني 
1972 - 1974م، ثم ُعنّي عميدا لكلية احلقوق جامعة القايض عياض بمراكش عام 

عاما  أمينا  انتخب  كام  1986م،  عام  بفاس  القرويني  جلامعة  رئيسا  وأصبح  1979م، 

لرابطة اجلامعات اإلسالمية ما بني عامي 1988 - 1992م، وعضوا ألكاديمية اململكة 
منذ سنة 1991م، وعضوا باملجلس الدستوري من سنة 1994 إىل سنة2005م، وخبريا 

)588( مصادر الرتمجة: دليل أكاديمية اململكة املغربية وحصيلة أعامهلا يف ذكراها الثالثني ص: 186 - 187.
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قانونيا لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية ـ عضوا يف اللجنة الفرعية لتوحيد 
الترشيعات العربية ما بني 1978 - 1991م.

كلف بمهام سامية داخل املغرب وخارجه من قبل امللك احلسن الثاين رمحه اهلل.
بالتدريس بصفته أستاذا متعاونا مدرسا ملادة  يف دار احلديث احلسنية  وعهد إليه 
واملشاركة يف  توىل مهام اإلرشاف  2001م)589(، كام  إىل سنة  1999م  القانون من سنة 

مناقشة أطروحات دكتوراه الدولة يف العلوم اإلسالمية بالدار وخارجها.
 له إنتاج معريف غزير ومشاركات علمية واسعة، وحضور وازن يف املحافل الوطنية 

والدولية، وبخاصة يف جمال ختصصه القانوين.

من اأعم�له العلمية:
✺ اإلثراء بال سبب.

✺ اإلرادة املنفردة.
✺ أصول القانون )يف جزأين(.

✺ التنظيم القضائي املغريب اجلديد.
✺ رشح القانون املدين.

✺ رشح املسطرة املدنية يف ضوء القانون املغريب )يف ثالثة أجزاء(.
✺ عقد الكفالة.

✺ القانون القضائي اخلاص )يف ثالثة أجزاء(.
✺ املسؤولية التقصريية.

✺ نظرية االلتزام الطبيعي.
✺ النظرية العامة لاللتزام - نظرية العقد - )اجلزء الثاين(.

✺ نظرية الغبن بني القديم واحلديث.

)589( حسب إفادة بعض السادة قدماء املوظفني بالدار.
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✺ وسائل اإلثبات يف الترشيع املدين املغريب، نال به جائزة املغرب.

كام نرش عدة أبحاث ودراسات بمجلة القرويني، واملجلة املغربية للقانون املقارن، 
واملجلة اإلسالمية، وجملة أكاديمية اململكة املغربية، وجملة القضاء والقانون، واملجلة 

املغربية للقانون والسياسة واالقتصاد، وجملة دعوة احلق.
وتقديرا من اجلهات الرسمية العليا جلهوده الفكرية وإثرائه للدرا سات القانونية 
1983م،  سنة  فارس  درجة  من  العرش  وسام  منها:  سامية،  أوسمة  بعدة  وشح  فقد 
وسام العرش من درجة ضابط سنة 1990م، وسام االستحقاق من الدرجة املمتازة - 

من مجهورية مرص العربية سنة 1993م.
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محمد المصطفى قباج)590(
)1359-...ه/1940-...م(

)64( حممد املصطفى قباج

أستاذ بجامعة حممد اخلامس كلية علوم الرتبية، وباحث أكاديمي واملقرر السابق 
لألكاديمية امللكية املغربية. 

ولد بالرباط، وبعد دراسته األولية نال شهاديْت الباكالوريا: األوىل يف فاس سنة 
1960م، والثانية يف مراكش عام 1961م، كام نال شهادات عليا: اإلجازة يف اآلداب 

1966م، والكفاءة  ختصص الفلسفة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط عام 
يف  املعمقة  والدراسات  1968م،  عام  بالرباط  لألساتذة  العليا  املدرسة  من  الرتبوية 
ودكتوراه  1972م،  عام   بالرباط  االنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  االبستملوجيا 
السلك الثالث يف علوم الرتبيةـ  ختصص طرق تدريس الفلسفة من جامعة بروكسيل 

احلرة ببلجيكا عام 1979م.
تقلد عدة وظائف، منها تعيينه أستاذا للفلسفة والفكر اإلسالمي بعدة ثانويات 
للمعهد  مؤسسا  ومديرا  1969م،  سنة  إىل  1966م  سنة  من  والقنيطرة  والرباط  بسال 
الشبيبة  وزير  بديوان  وعضوا  1969م،  عام  والرياضة  الشبيبة  أطر  لتكوين  امللكي 

)590(  مصادر الرتمجة: سريته الذاتية، ودليل الكتاب املغاربة.. ص:328، وشهادات يف حق املرتجم أديل هبا يف حفل 
تكريمه الذي نظم باملدرسة العليا جامعة عبد امللك السعدي بتطوان يوم 27 أبريل 2012، ونرشت يف خامتة كتاب 

»من روائع النصوص املغربية«: أعامل مهداة إىل األستاذ حممد املصطفى قباج، ص:348-323. 
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الفلسفة(  الرتبية )شعبة  بكلية علوم  العايل  للتعليم  1969م، وأستاذا  والرياضة عام 
عام 1977م، وأستاذا ملادة الفلسفة باملدرسة املولوية لألمراء واألمريات عام 1979م. 
كام شغل منصب املدير التنفيذي للمركز اإلفريقي للدراسات االجتامعية التطبيقية 
التابع للجنة اإلفريقية ملنظمة األمم املتحدة – طرابلس/ ليبيا عام 1993م، ومنصب 
املدير العلمي بأكاديمية اململكة املغربية )بظهري رشيف جلاللة امللك الراحل احلسن 
الكتاب عام  إدارة  الثقافة، ومدير  1986م، وعني مستشارا بديوان وزير  الثاين( عام 
وأمني  1995م،  عام  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ديوان  ورئيس  1994م، 

– إسيسكو عام  – ألكسو  يونسكو  والعلوم/  والثقافة  للرتبية  الوطنية  اللجنة  عام 
1996م، ومقرر أكاديمية اململكة املغربية، بظهري رشيف جلاللة امللك حممد السادس 

وحوار  اإلنسان  حلقوق   21 جنوب   – شامل  ملنظمة  تنفيذيا  ومديرا  1999م،  عام 
يف  للرتمجة  سانغور  خلدون-  ابن  جائزة  ورئيس  2008م،  عام  جنيف  الثقافات، 

العلوم االنسانية. 
الوطنية والدولية األخرى، وهو حائز  اللجان  أيضا بعضوية عدد من  ويتمتع 

عدة أوسمة.
ويف دار احلديث احلسنية، عهد إليه بالتدريس خالل املوسم اجلامعي 1999/2000م، 

فألقى دروسا يف اللغة الفرنسية.

من اأعم�له العلمية:

✺ األمية يف املغرب: هل من عالج؟)591(.
✺ الرتبية والثقافة يف زمن العوملة)592(.

✺ حوار الثقافات وحقوق اإلنسان يف زمن العوملة)593(.

)591( سلسلة املعرفة للجميع، الرباط )1988م(.

)592( سلسلة املعرفة للجميع، الرباط )2002م(.

)593( سلسلة املعرفة للجميع، الرباط )2005م(.
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✺ الطفل املغريب وأساليب التنشئة االجتامعية بني احلداثة والتقليد)594(.
✺ عصارة فكر: بحوث ومقاالت يف قضايا خمتلفة)595(.

✺ عم يتحدثون؟ نظرات يف فكر أعالم من املغرب املعارص)596(.

✺ مشاغل فكر يف زمن العوملة)597(.

✺ مقاربات سياسية وفكرية يف الشأن العريب الراهن)598(.
✺ مقاربات يف احلوار واملواطنة وجمتمع املعرفة)599(.

✺ من قضايا اإلبداع املرسحي)600(.

كام أسهم ببحوث يف العديد من امللتقيات العلمية، معظمها منشور، ونرشت له 
تناولت جماالت  والدولية،  والعربية  املغربية  واملجالت  الصحف  مقاالت يف  أيضا 

الفلسفة واملرسح والفكر العريب – اإلسالمي، وحقوق اإلنسان، وعلوم الرتبية.

)594( منشورات رمسيس، الرباط )1997م(.

)595( دار أيب قراق، الرباط )2012م(.

)596( دار ايب رقراق للنرش، الرباط، )2004م(.

)597( دار ما بعد احلداثة – فاس )2006م(.

)598( املجلس القومي للثقافة العربية، الرباط )1999م(.

)599( دار ما بعد احلداثة – فاس )2006م(.

)600( مطبعة النجاح، الدار البيضاء )2000م(.
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خالد الساقي)601(
)1378-...هـ/1958-...م(

)65( خالد بن اهلاشمي بن حممد الساقي

مدير معهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط، وأستاذ التعليم 
العايل، ختصص اللغة اإلنجليزية.

ولد بالرباط، وهبا نشأ ويف مدارسها تعلم حتى نال شهادة البكالوريا، شعبة اآلداب 
العرصية، عام 1977م، والتحق بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، 
عام  وآداهبا،  اإلنجليزية  اللغة  يف  اإلجازة  شهادة  عىل  حصل  ومنها  أكدال،  الرباط- 
اللغة اإلنجليزية،  التطبيقية، قسم  اللسانيات  املاجستري يف  1981م، بعدها حاز شهادة 

 ،Diploma اململكة املتحدة، عام 1982م. ونال شهادة ،Bangor جامعة شامل ويلز، بانغور
شعبة اللغة اإلنجليزية، جامعة شامل ويلز، بانغور Bangor، اململكة املتحدة، عام 1983م. 
وتوج مشواره الدرايس بإحرازه دكتوراه الدولة، قسم اللغة اإلنجليزية من كلية علوم 

الرتبية، جامعة حممد اخلامس، الرباط- السوييس، عام 2000م. 
حرض  فقد  الرتبية،  علوم  ويف  وآداهبا  اإلنجليزية  اللغة  يف  ختصصه  عن  وفضال 
دروس الكرايس العلمية التي كان يلقيها عدد من العلامء بمساجد العدوتني، وهنل 

من معينهم وتأدب بآداهبم.

)601( مصادر الرتمجة: منقولة من سريته ومن مقابلة معه.
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اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  وآداهبا،  اإلنجليزية  اللغة  بشعبة  أستاذا  عني 
جامعة  احلسن الثاين، الدار البيضاء، 1983-1986م، وأستاذا بشعبة اللغة اإلنجليزية 
وآداهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، 1986-2000م، 
وأستاذا باملركز اللغوي األمريكي، 1989-2004م، وأستاذ مادة »اإلسالم يف املغرب 
وشامل إفريقيا« باللغة اإلنجليزية واللغة الفرنسية بـ IES  الرباط 2008-2013م، كام 

توىل اإلرشاف واملناقشة ملجموعة مهمة من البحوث اجلامعية. 

ُعنّي يف دار احلديث احلسنية أستاذا للتعليم العايل سنة 2000م، وأسند إليه تدريس 
يزل  ومل  2006م،  سنة  نفسها  باملؤسسة  مساعدا  مديرا  سمي  كام  اإلنجليزية،  اللغة 
السادس  حممد  ملعهد  مديرا  بتعيينه  2013م  شتنرب  يف  رقي  أن  إىل  بمهامه  مضطلعا 

للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط)602(.

من اأعم�له العلمية:

✺ بنايت لسلامن العودة - ترمجة إىل اللغة اإلنجليزية)603(.

✺ مع املصطفى  ملسو هيلع هللا ىلص  لسلامن العودة ترمجة إىل اللغة اإلنجليزية)604(.

املغرب  داخل  دولية  علمية  ومؤمترات  ملتقيات  يف  ودراسات  بأبحاث  شارك 
وتقديم  إعداد  توىل  فقد  اإلعالمي،  املشهد  بارز يف  وله حضور وظهور  وخارجه، 
حممد  بإذاعة  اإلنجليزية  باللغة  الكريم  القرآن  تفسري  يف  اخلالدة«  »الرسالة  برنامج 
من  لعدد  استضيف  كام   ،)2010 عام  إىل   2005( عام  من  الكريم  للقرآن  السادس 

الربامج اإلذاعية.

)602( ومقره اآلن هو املقر السابق لدار احلديث احلسنية الكائن بديور اجلامع.

)603( منشورات )2009م(.

)604( منشورات )2010م(.
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إبراهيم البوحنيني)605(
)....-....هـ/.... -....م(

)66( إبراهيم البوحنيني

أستاذ الثانوي التأهييل.
عمل يف دار احلديث احلسنية أستاذا عرضيا مدرسا للغة الفرنسية من 2000م إىل 

2003م.

)605( مصادر الرتمجة: أفادنا بذلك بعض موظفي املؤسسة.
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خديجة بعدي)606(
)1365–...هـ/1946-...م(

)67( خدجية بعدي 

أستاذة التعليم الثانوي التأهييل.
اشتغلت يف دار احلديث احلسنية أستاذة عرضية زائرة، مدرسة للغة الفرنسية من 

سنة 2000إىل سنة2005م. 

)606( مصادر الرتمجة: أفادنا بذلك بعض موظفي املؤسسة.
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عبد المجيد محيب)607(
)1384–...هـ/1964-...م(

)68( عبد املجيد بن عمر حميب

أستاذ التعليم العايل بـمـؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص أصول الفقه.
ولد بالدار البيضاء، وبعد الدراسة االبتدائية والثانوية حصل عىل  شهادة الباكلوريا 
اآلداب العرصية سنة 1983م، والتحق بجامعة أيب شعيب الدكايل باجلديدة فنال منها 
شهادة اإلجازة يف اآلداب )الدراسات اإلسالمية( سنة 1987م، كام حصل من كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد اخلامس بالرباط عىل دبلوم الدراسات العليا 
املعمقة سنة 1991م، وعىل الدكتوراه يف أصول الفقه سنة 2001م وذلك يف موضوع: 

املنهج الكالمي وأثره يف توجيه الدرس األصويل.
دّرس بعدد من اجلامعات واملعاهد، وما زال يدرس ببعضها، منها جامعة حممد 
باملحمدية،  الثاين  احلسن  وجامعة  بالقنيطرة  طفيل  ابن  وجامعة  بالرباط  اخلامس 
األئمة  تكوين  ومعهد  القرآنية  والدراسات  للقراءات  السادس  حممد  ومعهد 

واملرشدات كالمها بالرباط، وحيظى اآلن بعضوية املجلس العلمي املحيل للرباط. 
وأما دار احلديث احلسنية، فانضم إليها أستاذا للتعليم العايل مساعدا عام 2001م، 
وأسند إليه تدريس عدد من املواد الرشعية، منها: أصول الفقه وعلوم القرآن ومناهج 
حتقيق النصوص، وكتب الضبط عند املحدثني واحلديث بالغرب اإلسالمي وقواعد 

)607( مصادر الرتمجة: منقول من سريته الذاتية، ومن مقابلة معه.
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اجلمع  وقواعد  املالكي  املذهب  يف  اإلفتاء  وقواعد  املحدثني  عند  اخلالف  تدبري 
والرتجيح يف املذهب املالكي، واخلالف األصويل، والقواعد الكلية، والعقيدة، كام 
داخل  اجلامعية  والبحوث  األطروحات  مناقشة  يف  واملشاركة  اإلرشاف  بمهام  قام 
احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  العلمية  اللجنة  عضو  اآلن  وهو  وخارجها،  الدار 

وكان مكلفا بمجلتها.

من اأعم�له العلمية:

✺  االختالف يف املجال اإلسالمي تأصيال وتدبريا - باالشرتاك)608(، )يف جزأين(.

✺  كتاب املوطأ - حتقيق )باالشرتاك()609(.

✺  املنهج الكالمي وأثره يف توجيه الدرس األصويل )قيد الطبع()610(.

✺  النقد األصويل: أسسه وقواعده )قيد الطبع()611(.

وله مقاالت علمية وبحوث منشورة يف جمالت حمكمة وطنية ودولية، كام أسهم 
بأبحاث ودراسات قدمها لندوات وملتقيات علمية داخل املغرب وخارجه، بعضها 
منشور ضمن أعامل الندوات)612(، وله نشاط إعالمي من خالل مشاركاته اإلذاعية 

والتلفزية، وبخاصة يف املناسبات الدينية التي تؤطرها املجالس العلمية.

 

)608( املنشور من قبل املؤسسة سنة 2011م.

)609(  منشورات املجلس العلمي األعىل )2014م(.

)610( مركز اإلمام الثعالبي للدراسات ونرش الرتاث باجلزائر.

)611(  املجلس العلمي املحيل للرباط.

)612(  مثل بحثه املوسوم بـ»أثر العرف يف فتاوى أهل الغرب اإلسالمي« الذي نرشته وزارة الشؤون الدينية التونسية، 
والبحث املعنون بـ«املدرسة املالكية باملغرب األقىص؛ األعالم واملصادر« الذي نرشته وزارة اإلرشاد واألوقاف 

السودانية.
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فريدة زَمرُّو)613(
)1384-...هـ/1965-...م(

و، الشهرية بفريدة زمّرد )69( فريدة بنت حممد زَمرُّ

وعلوم  التفسري  ختصص  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  العايل  التعليم  أستاذة 
القرآن. 

ولدت بمدينة تازة، وهبا نشأت وبدأت تعليمها، وانتقلت إىل فاس حيث أكملت 
1983م،  عام  العرصية  اآلداب  ختصص  الباكالوريا،  شهادة  نالت  حتى  دراستها 
والتحقت بجامعة سيدي حممد بن عبد اهلل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر 
شهادة  عىل:  اإلسالمية(  الدراسات  شعبة  منها )يف  حصلت  حيث  فاس،  املهراز- 
ودبلوم  1989م،  عام  الدروس  استكامل  وشهادة  عام1987م،  اآلداب،  يف  اإلجازة 
شهادة  بنيل  العلمي  مشوارها  وتوجت  1997م،  عام  املعمقة،  العليا  الدراسات 
الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية، وكان موضوع األطروحة: »مفهوم التأويل يف 

القرآن الكريم واحلديث الرشيف« وذلك عام 2001م.
حتظى بعضوية عدد من املؤسسات العلمية ومراكز البحث والدراسة: فهي عضو 
واألبحاث  الدراسات  جلنة  ورئيسة  للعلامء،  املحمدية  للرابطة  التنفيذي  باملكتب 
والشؤون  األوقاف  بوزارة  الكتب  بطبع  اخلاصة  االستشارية  اللجنة  وعضو  هبا، 
اإلسالمية، واملجلس اإلداري بمعهد الدراسات املصطلحية بكلية اآلداب والعلوم 

)613( مصادر الرتمجة: منقولة من سريهتا الذاتية.
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اإلنسانية ظهر املهراز فاس، وهيئة حترير جملة )دراسات مصطلحية( التي يصدرها 
الدراسات  مركز  يصدرها  التي  الرتاث(  )مرآة  جملة  حترير  وهيئة  نفسه،  املعهد 
ملجلة  االستشارية  واهليئة  للعلامء،  املحمدية  بالرابطة  الرتاث  وإحياء  واألبحاث 
الكريم  القرآن  كريس  يصدرها  التي  املحكمة  العلمية  القرآنية(  الدراسات  )تطوير 
وعلومه بجامعة امللك سعود بالرياض، ومركز تفسري للدراسات القرآنية، ورئيسة 
حترير جملة الرؤية )اإللكرتونية( التي يصدرها )مركز األبحاث والدراسات يف قضايا 

النساء واإلسالم( التابع للرابطة املحمدية للعلامء. 
عينت يف دار احلديث احلسنية أستاذة للتعليم العايل مساعدة يف شهر دجنرب 2001م، 
وأسند إليها تدريس مجلة من املواد واملباحث، هي: بحث ومكتبة، ومناهج املؤلفني 
يف اإلسناد، واملدخل إىل دراسة أسانيد احلديث والسرية، وعلوم القرآن، وتأصيل 
وقواعد  القرآن،  علوم  يف  خالفية  وقضايا  الكريم،  القرآن  يف  االختالف  مفهوم 
توجيه االختالف يف التفسري، وتدبري االختالف يف القرآن الكريم، وأحكام القرآن، 
وطرق االستدالل بالقرآن عىل األحكام، وقواعد توجيه االختالف يف تفسري آيات 
األحكام، وكليات القرآن، ومباحث يف التفسري وعلوم القرآن، ومناهج البحث يف 

الدراسات القرآنية، وقضايا علمية ومنهجية يف الدراسات القرآنية.
وهي حاليا منسقة وحدة القرآن واحلديث بالسلك العايل، فضال عن عضويتها يف 
مرشوع  جلنة  ويف  2006م،  منذ  احلسنية  احلديث  دار  بمؤسسة  الدائمة  العلمية  اللجنة 
البحث العلمي باملؤسسة، ويف جلنة البحث والتكوين املرشفة عىل سلك الدكتوراه هبا.

مناقشة  يف  واملشاركة  والتأطري  اإلرشاف  بمهام  تقدم،  ما  جانب  إىل  وتضطلع 
األطروحات والبحوث اجلامعية سواء يف رحاب املؤسسة أو خارجها.

من اأعم�له� العلمية:
✺ االختالف يف املجال اإلسالمي تأصيال وتدبريا، باالشرتاك)614( )جزآن(.

)614( منشورات مؤسسة دار احلديث احلسنية ط1/ )2011م(.
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✺ أزمة النص يف مفهوم النص عند نرص حامد أبو زيد)615(.

✺ اجلامع التارخيي لتفسري القرآن الكريم )باالشرتاك()616(.
✺ الدراسات املصطلحية للقرآن: التأصيل واملنهج واآلفاق)617(.

✺ معجم املصطلحات القرآنية املعرفة يف تفسري الطربي)618(.

✺ مفهوم التأويل يف القرآن الكريم، دراسة مصطلحية)619(.

✺ مفهوم التأويل يف القرآن واحلديث )620(.

الوطنية  والندوات واملؤمترات وامللتقيات  العلمية  شاركت يف مجلة من املشاريع 
ومراكز  مؤسسات  يف  حمارضات  وألقت  وخارجه)621(،  املغرب  داخل  والدولية 
ودوريات  علمية  جمالت  يف  املقاالت  من  الكثري  ونرشت  خمتلفة،  ومنتديات 
مقاالت  حتكيم  يف  وأسهمت  الكرتونية)622(،  ومواقع  ودولية  وطنية  متخصصة 
منرب  اعتلت  أن  هلا  سبق  كام  حمكمة،  علمية  بمجالت  للنرش  معروضة  وأبحاث 

الدروس احلسنية الرمضانية.

)615( مطبعة أنفوبرانت بفاس )2005م(.

)616( إصدار مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( سنة 2011م )نسخة الكرتونية(.

)617( قيد الطبع، مركز الدراسات القرآنية، الرابطة املحمدية للعلامء.

)618( مطبعة أنفوبرانت بفاس )2005م(.

)619( ط/3، مزيدة ومنقحة، منشورات مركز الدراسات القرآنية، الرابطة املحمدية للعلامء  )2013م(.

)620( معهد الدراسات املصطلحية، مطبعة أنفوبرانت، فاس ط/ )2001م(، وط/2 )2005م(.

األول  الدويل  املؤمتر  جلسات  إحدى  يف  قدم  وتطوره،  التفسري  لتاريخ  علمية  دراسة  نحو  بعنوان:  بحث  )621(  منها 
لتطوير الدراسات القرآنية، الذي عقد يف جامعة امللك سعود، تنظيم كريس القرآن الكريم وعلومه باجلامعة، 

بالتعاون مع مركز تفسري للدراسات القرآنية، خالل الفرتة  16-2013/2/20م.
)622( سلسلة مفاهيم قرآنية )عدة حلقات( يف جريدة ميثاق الرابطة )جريدة االلكرتونية(.
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محمد ناصيري)623(
)1390 ـ...هـ/1970ـ... م(

)70( حممد بن البشري ناصريي

أستاذ التعليم العايل بمؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص احلديث وعلومه.
عىل  حصل  حتى  تعلم  وبمدارسها  نشأ  وهبا  الرشيدية،  إقليم  بالريصاين  ولد 
شهادة الباكالوريا شعبة العلوم الرياضية بالرشيدية عام 1990م، بعدها نال اإلجازة 
يف اآلداب شعبة الدراسات اإلسالمية، من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 
املعمقة،  العليا  الدراسات  ودبلوم  1994م،  عام  بفاس  اهلل،  عبد  بن  حممد  سيدي 
أكمل  2000م  سنة  ويف  1995م.  عام  نفسها  الكلية  من  واحلديث  القرآن  ختصص 
دراسته العليا بنيل شهادة الدكتوراه يف ختصص القرآن واحلديث من كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد األول وجدة، يف موضوع: »منهج احلافظ ابن حجر 

يف تأويل خمتلف احلديث وأثره يف نقد احلديث«.
التأهييل  الثانوي  التعليم  أستاذ  وظيفة  منها  وظيفية:  مناصب  عدة  املرتجم  توىل 
طفيل  ابن  وجامعة  باملحمدية  الثاين  احلسن  بجامعة  زائر  وأستاذ  آسفي،  بمدينة 
بالقنيطرة ومركز تكوين املفتشني بالرباط وجامعة أم القرى باململكة العربية السعودية 

وجامعة حممد اخلامس أكدال أبو ظبي باإلمارات العربية املتحدة.

)623( مصادر الرتمجة: منقولة من سريته الذاتية.
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 وهو اآلن عضو يف مركز البحوث والدراسات يف الفقه املالكي.
 ُعنّي يف دار احلديث احلسنية أستاذا للتعليم العايل مساعدا يف دجنرب2001م، وأسند 
التدريس،  جانب  وإىل  2002م،  سنة  من  ابتداء  وعلومه  احلديث  مادة  تدريس  إليه 
واألطاريح  البحوث  مناقشة  يف  واملشاركة  والتأطري  اإلرشاف  بمهام  يضطلع 

اجلامعية.

من اأعم�له العلمية:
✺ االختالف يف املجال اإلسالمي تأصيال وتدبريا، يف جزأين )باالشرتاك()624(.
✺ ظاهرة االختالف يف املجتمع النبوي مظاهرها، سامهتا، وسائل تدبريها)625(.

✺ منهج احلافظ ابن حجر يف تأويل خمتلف احلديث وأثره يف نقد احلديث)626(.

أيضا  وله  ودولية)627(،  وطنية  حمكمة  جمالت  يف  منشورة  علمية  بحوث  وله 
داخل  ودولية  وطنية  علمية  وملتقيات  ندوات  يف  ودراسات  بأبحاث  إسهامات 
املغرب وخارجه، وله نشاط إعالمي يف اإلذاعة والتلفزيون، ودور حيوي يف جمال 

االستشارة الرتبوية األكاديمية وطنيا ودوليا.

)624( الصادر عن مؤسسة دار احلديث احلسنية ط1/)2011م(.

)625( دار ابن حزم بريوت، ط/1 )2011م(.

)626( دار ابن حزم بريوت، ط/1 )2011م(.

)627(  من ذلك بحث بعنوان: املنهج الوقائي يف السنة النبوية- قاعدة منهجية يف فهم أحاديث الفتن، مطبوعات كلية 
–ديب. ومقالة بعنوان: قاعدة اإلحسان، وأمهيتها يف فهم اخلطاب النبوي  اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 

وتنزيله،مطبوعات كلية الدراسات اإلسالمية -ديب
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رجاء الناجي المكاوي)628(
)1378-...هـ/1958-...م(

)71( رجاء بنت حممد الناجي

ختصص  بالرباط،  احلقوق  كلية  اخلامس،  حممد  بجامعة  العايل  أستاذة التعليم 
القانون اخلاص.

ولدت بوزان، وهبا نشأت ودرست بمدارسها حتى حصلت عىل شهادة الباكالوريا 
شعبة اآلداب سنة 1977م، انتقلت بعدها إىل الرباط للدراسة بجامعة حممد اخلامس، 
كلية احلقوق، حيث حصلت عىل اإلجازة يف احلقوق سنة 1980م، وشهادة القانون 
املدين سنة 1982م، وشهادة قانون األعامل سنة 1983م، وعىل دكتوراه السلك الثالث 
يف عام 1987م، ثم توجت مسارها بنيل دكتوراه الدولة يف احلقوق من الكلية نفسها، 

وكان موضوع األطروحة: “نقل وزرع األعضاء”، وذلك عام 1997م.
 عينت مفتشة إقليمية بوزارة املالية )1987-1991م(، ودّرست بعدد من املؤسسات، 
منها: كلية احلقوق جامعة حممد اخلامس ابتداء من عام 1990م، واملعهد العايل لعلوم 
للقوات  التابع  التكوين  ومعهد  املعلوميات،  قانون  حول  النظم  وحتليل  احلاسب 

املسلحة امللكية بالرباط، واملعهد العايل للقضاء.

)628(  مصادر الرتمجة: موقعها الرسمي وبرنامج رائدات الذي بثته قناة اجلزيرة بتاريخ 2007/11/2م،  وبرنامج وجوه 
إسالمية، بثته أيضا قناة العربية.
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 وتتمتع بعضوية جلنة حترير املجلة املغربية للقانون والسياسة واالقتصاد، وعضوية 
املجلس العلمي األعىل.

منرب  اعتلت  امرأة  وأول  من املؤسسات،  عدد  قانونية لدى  مستشارة  وهي   
الدروس احلسنية.

2001م،  التدريس أستاذة متعاونة عام  يف دار احلديث احلسنية إىل هيئة  انضمت 
فأسندت إليها دروس يف القانون والقانون املقارن: األنساق القانونية الكربى، وكان 

آخر عهدها هبا سنة 2011م.

من اأعم�له� العلمية:
✺ حتاقن الدم: قانون، واقع وآفاق.

✺ اجلامعة والسياسات اإلنامئية أية عالقة؟
✺ احلدود القانونية لإلنعاش الصناعي.

✺ احلق: ماهيته، عنارصه وحدود ممارسته.
✺ الدعم الطبي لإلنجاب: قانونا ورشعا.

.L’Euthanasie  قتل الرأفة أو اخلالص ✺

✺  قضايا األرسة بني عدالة الترشيع، َوْفَرة التأويل، قصور املساطر وتباين التطبيق.

✺ مدخل للعلوم القانونية )يف جزأين(.

أجزاء،   3 )من  الدولية  واألوفاق  املرجعية  بني  انسجام  األرسة:  ✺  مدونة 

بالفرنسية(.
✺ نقل وزرع األعضاء أو االستخدام الطبي ألعضاء اإلنسان وجثته.

نرشت  هلا مقاالت يف جمالت وجرائد ودوريات وطنية ودولية، وهلا أيضا إسهامات 
العلمية داخليا وخارجيا، وشاركت يف عدة برامج  هامة وحضور قوي يف األنشطة 

إذاعية وتلفزية.
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الناجي لـمين)629(
)1380-...هـ /1961-...م(

)72( الناجي بن عبد السالم لـمني

أستاذ التعليم العايل بمؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص الفقه وأصوله.
ولد بمدينة سال، وهبا نشأ ودرس يف املرحلة االبتدائية باملدرسة الكتانية، حيث 
الكتاين)630(  الباقر  حممد  بن  الرمحن  عبد  العالمة  منهم  األجالء،  أساتذهتا  عن  أخذ 
والعالمة  وحمارضاته،  دروسه  وبّيض  التحفة،  برشح  األجرومية  عليه  ختم  الذي 
مصطفى النجار الذي الزمه)631( من سنة 1976م، إىل سنة 1981م، فأخذ عنه علوما 
عدة، منها: النحو والرصف، وفقه العبادات، واملنطق، وختم عليه عدة كتب منها: 

متن السلم يف املنطق، ونظم اجلمل للمجرادي، والمية األفعال البن مالك.
بمدينة  اخلطيب  ابن  ثانوية  من  االقتصادية  العلوم  شعبة  الباكالوريا  شهادة  نال 
سال، بعدها التحق بجامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط، 
1990م، ثم  الدراسات اإلسالمية عام  فحصل منها عىل اإلجازة يف اآلداب، شعبة 
القرآن  علوم  شعبة  العليا  اإلسالمية  للدراسات  احلسنية  احلديث  دار  تلقاء  توجه 

)629(  مصادر الرتمجة: منقولة من سريته.

)630(  كان رمحه اهلل مرشحا من قبل رابطة علامء املغرب إلدارة دار احلديث احلسنية، كام يف مقدمة كتابه »من أعالم 
املغرب العريب يف القرن الرابع عرش«، ص: 34.

)631(  كان رمحه اهلل يلقي دروسه بمساجد مدينة سال العتيقة، وكانت عادته ختم الكتب من أوهلا إىل آخرها.
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والتحصيل حتى حاز  البحث  1992م، واصل مسرية  فيها سنة  ليتخرج  واحلديث، 
دبلوم الدراسات العليا )املاجستري( من جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم 
واحلديث،  اإلسالمية  العلوم  يف  الدولة  دكتوراه  أما  1995م،  سنة  الرباط  اإلنسانية 
فأحرزها يف شعبة الفقه وأصوله وأصول الدين بدار احلديث احلسنية، وكان موضوع 

األطروحة: »أصول ابن أيب ليىل من خالل آرائه الفقهية«، وذلك عام 2000م.
نافع  قراءة  الكريم  للقرآن  بالنسبة  وغريهم)632(:  املغرب  علامء  من  إجازات  له 
حفص  رواية  السحايب.  حممد  الشيخ  عن  سامعا  أو  قراءة  الثالث  وطرقه  بروايتيه 
البزي وقنبل إىل  براوييه  ابن كثري  الفيفي، قراءة  الشيخ حييى  عن عاصم قراءة عىل 
بعضه  الليثي  حييى  برواية  واملوطأ  السحايب،  حممد  الشيخ  عىل  قراءة  األنعام  سورة 
والباقي  سامعا  أوله  البخاري  وصحيح  السحايب،  الشيخ  عىل  سامعا  وبعضه  قراءة 
إجازة من الشيخ السيد مالك السنويس باملدينة املنورة، وله إجازات عامة من علامء 
الشيخ  منهم  وليبيا،  واليمن  وتركيا  والسعودية  واهلند  وموريتانيا وسوريا  باملغرب 
عبد احلميد طهامز، والشيخ حممد عوامة، والدكتور عبد الوهاب أبو سليامن، والشيخ 

حممد بوخبزة، وشيخ األحناف باألحساء حييى املال...
عني يف دار احلديث احلسنية أستاذا للتعليم العايل مساعدا يف يناير من عام 2002م، 
التدريس،  جانب  وإىل  احلديث،  وعلوم  وأصوله  الفقه  مواد  بتدريس  إليه  وعهد 

ينهض بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة األطروحات والبحوث اجلامعية.
لدار  العلمي  املجلس  منها  العلمية،  واللجان  املجالس  من  عدد  عضوية  نال 
احلديث احلسنية، واملجلس الداخيل هلا، وجلنة الدكتوراه وجلنة البحث العلمي هبا، 

ومجعية العلامء خرجيي دار احلديث احلسنية.
وهو أيضا عضو حمّكم بمركز الدراسات واألبحاث وإحياء الرتاث التابع للرابطة 

املحمدية للعلامء بالرباط، وبمجلتها )مرآة الرتاث(.

)632(  إفادة من فهرسة إجازاته التي أمدنا هبا مشكورا، وقد بلغ عدد الشيوخ الذين أجازوه نحو 17 شيخا.



234

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

من اأعم�له العلمية:

✺ أبو احلسن الصغري: رائد املدرسة املالكية باملغرب األقىص)633(.

الشباب  لدى  واالعتدال  الوسطية  قيم  تعزيز  يف  الفقه  أصول  علم  ✺  إسهام 
املسلم)634(.

✺ أصول ابن أيب ليىل من خالل آرائه الفقهية)635(.

✺ التأليف يف مسائل اخلالف الفقهي واألصويل يف القرن الثاين اهلجري)636(.

✺ التجديد األصويل)637( )باالشرتاك(.

✺ تنمية الوقف وخطورة اندثاره عىل العمل اخلريي)638(.

✺  احلركة العلمية والقضائية بمكة املكرمة من عهد ابن عباس - ريض اهلل عنهام 
- إىل عهد الشافعي - رمحه اهلل)639(.

✺  عالقة اإلنتاج الفقهي بعلم أصول الفقه املدون: دراسة يف مرشوع التجديد)640(.

✺  الفقه املالكي بالدليل )بابا الوصايا واملواريث()641(.

✺  القديم واجلديد يف فقه الشافعي)642( )يف جزأين(.

)633(  منشورات الرابطة املحمدية للعلامء باملغرب.

)634(  عن دار الكلمة بمرص.

)635(  عن دار الكلمة بمرص.

)636(  عن مؤسسة دار احلديث احلسنية.

)637(  منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 2014.

)638(  عن دار الكلمة بمرص.

)639(  عن دار الكلمة.

)640(  عن دار الكلمة للنرش والتوزيع بمرص.

)641(  عن دائرة األوقاف بديب.

)642(  طبعة دار ابن عفان ودار ابن القيم.
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الفروق  ويف  الشيخ  من  التلميذ  موقف  يف  دراسة  والشافعي:  مالك  بني  ✺   ما 
األصولية بينهام)643(.

✺  مناسك احلج للشيخ خليل)644(  )تقديم وحتقيق(.
✺ منهج البحث يف الرتاث الفقهي: دراسة يف كيفية توثيق اآلراء الفقهية)645(.

شارك املرتجم يف طائفة طيبة من املشاريع العلمية والندوات واملؤمترات وامللتقيات 
ومراكز  مؤسسات  يف  حمارضات  وقدم  وخارجه،  املغرب  داخل  والدولية  الوطنية 
ومنتديات خمتلفة، ونرش الكثري من املقاالت يف جمالت ودوريات علمية متخصصة، 
وأسهم يف حتكيم مقاالت وأبحاث معروضة للنرش بمجالت علمية حمكمة، وشارك 

يف برامج إذاعية وتلفزية.

)643(  عن دار الكلمة بمرص.

)644(  منشورات الرابطة املحمدية للعلامء باملغرب.

)645(  عن دار الكلمة بمرص.
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عبد الهادي الخمليشي)646(
)1377–...هـ/1957-...م(

)73( عبد اهلادي بن حممد اخلملييش

أستاذ التعليم العايل مؤهل بـمـؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص الفقه.
ولد بتطوان، وبعد الدراسة االبتدائية والثانوية وحصوله عىل الباكالوريا، انتقل 
إىل التعليم العايل فنال اإلجازة يف اآلداب، شعبة الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب 
جامعة عبد امللك السعدي بتطوان عام 1990م، وشهادة األهلية الرتبوية من املدرسة 
العليا لألساتذة بتطوان عام1991م، وشهادة الدراسات العليا املعمقة من دار احلديث 
احلسنية عام 1992م، ودبلوم الدراسات العليا من كلية اآلداب بتطوان عام 1996م. 
ويف سنة 2001م أتّم دراسته العليا بنيل دكتوراه الدولة من جامعة القرويني بفاس، يف 

موضوع: »السلم يف القرآن والسنة مرتكزاهتا وسائل محايتها«. 
بني  ما  الثانوي  التعليم  من  الثاين  بالسلك  اإلسالمية  الرتبية  مادة  أستاذ  عمل 
1998م  بني  ما  بتطوان  لألساتذة  العليا  باملدرسة  مساعدا  1991و1998م، وأستاذا 

2001م، مدّرسا مواد استكامل التكوين والديداكتيك بشعبة الدراسات اإلسالمية.

ويف دار احلديث احلسنية عني أستاذا للتعليم العايل مساعدا عام 2002م، وأسند 
التدريس، يقوم بمهام اإلرشاف واملشاركة يف  إليه تدريس مادة الفقه، وإىل جانب 

مناقشة البحوث اجلامعية.

)646( مصادر الرتمجة: منقول من سريته الذاتية.
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نال عضوية الكثري من املؤسسات واملراكز واجلمعيات؛ فهو عضو مؤسس للمركز 
لألساتذة،  العليا  باملدرسة  اإلسالمية  الدراسات  يف  واألبحاث  للدراسات  املغريب 
وعضو  التدريس،  يف  وتوظيفها  احلديثة  التقنيات  يف  البحث  بوحدة  سابق  وعضو 
خمترب التقنيات الرتبوية هبا، ومنسق سابق مكلف بمحاور استكامل التكوين داخل 
شعبة الدراسات اإلسالمية هبا، وعضو اللجنة اجلهوية ملراجعة برامج ومناهج مادة 
2001م،  ماي   25 إىل   7 من  املنعقدة  والتأهييل  اإلعدادي  بالسلك  اإلسالمية  الرتبية 
واجلمعية الدولية للبيداغوجية اجلامعية: A.I.P.U، ومجعية تطوان أسمري االجتامعية 
والثقافية، ومجعية الثقافة اإلسالمية بتطوان، ومستشار بمعهد اإلمام مالك لتحفيظ 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزارة  التابع    - – برتوال  علومه  وتدريس  القرآن 

املغربية، إضافة إىل عضوية املجلس العلمي لعاملة املضيق الفنيدق.

من اأعم�له العلمية:

✺  االختالف يف املجال اإلسالمي تأصيال وتدبريا، )يف جزأين - باالشرتاك()647(.

✺  اإلمتاع بأحكام اإلقطاع، للتعارجي، دراسة وحتقيق )مرقون(.

✺  السلم يف القرآن والسنة: مرتكزاهتا وسائل محايتها)648(. 

ومشاركات  وطنية،  حمكمة  جمالت  يف  منشورة  علمية  ومقاالت  بحوث  وله 
املغرب  داخل  ودولية  وطنية  علمية  وملتقيات  ندوات  يف  ودراسات  بأبحاث 

وخارجه)649(، نرش بعضها ضمن جمموعة أشغال الندوات واللقاءات.

)647( الصادر عن املؤسسة سنة 2011م.

)648( دار ابن حزم بريوت، ط1/) 1429ه/2008م(.

)649(  من ذلك: حمارضة باللغة العربية واإلنجليزية يف موضوع »األمن املكاين يف اإلسالم مقوماته وسائل محايته«  بـ

 Bridge House / Trowbridge .U.k 31 October2005 .
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أحمد الريسوني)650(
)1373-...هـ/1953م-...(

)74( أمحد بن عبد السالم بن حممد الريسوين

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  اخلامس  حممد  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
بالرباط، ختصص أصول الفقه ومقاصد الرشيعة.

ولد بقرية أوالد سلطان بثالثاء ريسانة إقليم العرائش، وهبا نشأ وتعلم يف كّتاهبا، 
شهادة  عىل  فيها  وحصل  الكبري،  القرص  بمدينة  والثانوي  االبتدائي  تعليمه  تلقى 
الباكلوريا يف اآلداب العرصية عام 1972م، كام حصل عىل شهادة اإلجازة من كلية 
الرشيعة بفاس عام 1978م، وعىل شهادة الدراسات اجلامعية العليا من كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس بالرباط سنة 1986م، ونال دبلوم الدراسات 
العليا يف مقاصد الرشيعة من الكلية ذاهتا سنة 1989م. أما دكتوراه الدولة يف العلوم 
اإلسالمية فحازها من الكلية نفسها عام 1992م، وكان موضوعها: )نظرية التقريب 

والتغليب وتطبيقاهتا يف العلوم اإلسالمية(.
عمل املرتجم أستاذا للتعليم الثانوي األصيل بثانوية اإلمام مالك بمدينة مكناس 
بكلية  الرشيعة  الفقه ومقاصد  لعلم أصول  ما بني عامي )1984/1978م(، وأستاذا 

ر  يناي  1( ع/1797  التجديد،  يومية  أجرته  مساره  عن  معه  وحوار  للمرتجم،  الرسمي  املوقع  الرتمجة:  )650(  مصادر 
2008م(، وحوار معه بربنامج مصور: علامء مبدعون، حديث الذكريات التي نشطها جاسم املطوع بموقع شبكة 

 www.alolamaa.com العلامء اإللكرتونية
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اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، من سنة 1986م إىل سنة 2006م(. 
جممع  لدى  أول(  )خبري  بصفة  وعمل  لسنني،  واملناقشة  اإلرشاف  مهام  توىل  كام 
الفقهية  للقواعد  زايد  معلمة  منذ 2006م )مرشوع  بجدة  الدويل  اإلسالمي  الفقه 
أستاذا  وعمل  سنة 2012م،  هنايته  إىل  له  مديرا  ثم  ملديره،  نائبا  وعني  واألصولية(، 
مدير  وهو  بقطر.  خليفة  بن  محد  وبجامعة  العربية،  باإلمارات  زايد  بجامعة  زائرا 
وعضو  اآلن،  إىل  أواخر 2012م  بالرباط منذ  والبحوث  للدراسات  املقاصد  مركز 
اآلن،  إىل  2013م  عام  من  لرئيسه  ونائب  املسلمني،  لعلامء  العاملي  لالحتاد  مؤسس 
ورئيس رابطة علامء أهل السنة سابقا. ومستشار أكاديمي لدى املعهد العاملي للفكر 
اإلسالمي، وهو مؤسس وأول أمني عام جلمعية خرجيي الدراسات اإلسالمية العليا 
باملغرب. وكان املدير املسؤول جلريدة )التجديد( اليومية )2000−2004م(، وعضو 
من  العديد  وتسيري  تأسيس  يف  املعرفة(، ومشارك  )إسالمية  بمجلة  التحرير  هيئة 

اجلمعيات الدعوية والعلمية والثقافية.
يف  وحمارضات  دروسا  فألقى  بالتدريس،  إليه  عهد  احلسنية،  احلديث  دار  ويف 

مقاصد الرشيعة، وذلك يف الفرتة املمتدة من سنة 2002 إىل سنة 2005م.

من اأعم�له العلمية:
✺ أبحاث يف امليدان - مراجعات ومدافعات )جمموعة مقاالت(.

✺ األمة هي األصل.
✺ التجديد والتجويد، جتديد الدين وجتويد التدين.

✺ الشورى يف معركة البناء.
✺ عالل الفايس عاملا ومفكرا.

✺ فقه الثورة مراجعات يف الفقه السيايس اإلسالمي.
✺ الفكر اإلسالمي وقضايانا السياسية املعارصة.

✺ الفكر املقاصدي قواعده وفوائده. االجتهاد: النص، الواقع، املصلحة.
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✺ القواعد األساس لعلم مقاصد الرشيعة.

✺ الكليات األساسية للرشيعة اإلسالمية )ترجم إىل الفرنسية(.

✺ ما قل ودل.

✺ حمارضات يف مقاصد الرشيعة.

✺ مدخل إىل مقاصد الرشيعة.

✺ من أعالم الفكر املقاصدي.

✺ نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاهتا يف العلوم اإلسالمية.

✺  نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي )ترجم إىل الفارسية واألردية واإلنجليزية 
والبوسنية(.

✺ الوقف اإلسالمي، جماالته وأبعاده)651(.

✺ ومضات ونبضات )جمموعة مقاالت(.

وله بحوث كثرية منشورة يف املجالت العلمية، وضمن أعامل الندوات 
واملؤمترات، ومقاالت يف الصحف واملواقع اإللكرتونية، وله نشاط إعالمي وازن، 

وخطاب دعوي موزون، وحوارات ثقافية وفكرية هادئة وهادفة، يقدمها عىل 
شاشات بعض القنوات الفضائية، خاصة يف املرشق العريب.

وملا تربع جاللة امللك حممد السادس عىل عرش أسالفه الكرام عام 1999م، كان 
املرتجم يف طليعة الذين ألقوا درسا حسنيا يف حرضته.

)651(  نرشته منظمة اإليسيسكو وترجم إىل اإلنجليزية والفرنسية.
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فريد األنصاري)652(
)1380-1430هـ/1960-2009م( 

)75( فريد بن حسن بن حممد بن املكي القايض األنصاري

موالي  بجامعة  العايل  التعليم  وأستاذ  ملكناس،  املحيل  العلمي  املجلس  رئيس 
إسامعيل بمكناس سابقا، ختصص: أصول الفقه ومقاصد الرشيعة.

ولد بالراشيدية وهبا نشأ وأتم تعليمه االبتدائي، ثم انتقل إىل أرفود إلمتام تعليمه 
اإلعدادي، وكلميمة إلمتام تعليمه الثانوي حيث نال شهادة الباكالوريا سنة 1981م.

انتقل إىل فاس ملواصلة التحصيل العلمي, فنال اإلجازة من جامعة سيدي حممد 
بن عبد اهلل كلية اآلداب،  ظهر املهراز سنة 1985م، ثم انخرط مبارشة - بعد مباراة 
- يف نظام تكوين املكونني، وحاز دبلوم الدراسات اجلامعية العليا، ختصص أصول 
الفقه، من جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب عام 1987م، ثم دبلوم الدراسات العليا 
العلوم  الدولة يف  دكتوراه  بإحراز  التتويج  ليتحقق  1989م،  عام  نفسها  اجلامعة  من 
»املصطلح  املحمدية يف موضوع:  اآلداب  كلية  الثاين  اإلسالمية من جامعة احلسن 

األصويل عند الشاطبي عام 1999م«.

)652(  مصادر الرتمجة: جريدة املحجة، ع/330-331 )2010م(، عدد خاص بالدكتور فريد األنصاري، وضمنها سريته 
بقلم أخيه عبد احلميد األنصاري، ومعجم البابطني: 800/3، ومعلمة املغرب 26-25/25.
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عني أول األمر أستاذا بجامعة احلسن الثاين املحمدية كلية اآلداب، وبقي فيها من 
عام )1987م إىل عام 1995م( ثم حتول إىل جامعة موالي إسامعيل كلية اآلداب، وظل 

فيها حتى توفاه اهلل.
والشؤون  األوقاف  لوزارة  التابع  واملرشدات  األئمة  تكوين  بمركز  دّرس 
اإلسالمية بالرباط، وتربع عىل كريّس التفسري باجلامع العتيق ملدينة مكناس، وتوىل 

رئاسة املجلس العلمي هبا، ومتتع بعضوية املجلس العلمي األعىل.
التابع لكلية اآلداب والعلوم  ويعد عضوا مؤسسا ملعهد الدراسات املصطلحية 
اإلنسانية بجامعة حممد بن عبد اهلل، بفاس، كام كان عضوا برابطة األدب اإلسالمي 
العاملية، وخطيبا للجمعة واعظا بعدد من مساجد مكناس، باإلضافة إىل كونه مرشفا 

ومؤسسا ملجلة )رسالة القرآن(، وعضوا مؤسسا جلمعيات دعوية وثقافية أخرى.
 كلف يف دار احلديث احلسنية بالتدريس يف إطار نظام الساعات اإلضافية، وذلك 
فقدم  األصول،  مادة  إليه   وأسندت  )2005-2003م(،  جامعيني:  موسمني  خالل 

دروسا يف املصطلح األصويل. 
كان رساما)653(، وكان قلمه سياال، فأثرى املكتبة اإلسالمية بإنتاجه الوافر، وتراثه 
الزاخر الذي يطبعه طابع اجلدة واالبتكار، ويتلون بلون التميز والتنوع، ولو طالت 

حياته ألحتف القراء بالكثري مما كانت حتويه جعبته:

من اأعم�له العلمية:
✺  آخر الفرسان )رواية(.

✺  أبجديات البحث يف العلوم الرشعية: حماولة يف التأصيل املنهجي.
للدعوة  قرآين  بيان  نحو   – السيايس  التضخم  وظاهرة  الدعوي  ✺   البيان 

اإلسالمية.
✺  بالغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار آليات الطريق.

)653( أثبت إحدى لوحاته بغالف روايته كشف املحجوب.
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✺   تفسري سورة البقرة، وجزء من سورة آل عمران، وسور: ق والذاريات والطور 
والنجم.

✺ التوحيد والوساطة يف الرتبية الدعوية.
✺ جداول الروح )شعر( باالشرتاك مع الشاعر املغريب عبد النارص لقاح.

✺ مجالية الدين: معراج القلب اىل حياة الروح.
✺ الدين هو الصالة والسجود هلل باب الفرج.

✺ ديوان اإلشارات )شعر(.
✺ ديوان القصائد )شعر(.
✺ ديوان املقامات )شعر(.
✺ ديوان املواجيد )شعر(.

الفرنسيــــة  إىل  )ُترجــم  والصورة  النفـــس  بني  اإلســـالم  املرأة يف  ✺  سيامء 

.)Les Secrets du Hijab

✺ عودة الفرسان )رواية(.

✺ الفجور السيايس واحلركة اإلسالمية باملغرب: دراسة يف التدافع االجتامعي.
✺ الفطرية - بعثة التجديد املقبلة من احلركة اإلسالمية إىل دعوة اإلسالم.

اجلاملية  املقاصد  يف  )كتاب  اجلامل  منازل  يف  مشاهدات   - الصالة  ✺  قناديل 

للصالة(.
الفقهية البن جزي )حتقيق، حقق نصفه وكانت وجهته: رشحه بعد  ✺  القوانني 

إمتام حتقيقه(.
✺ كاشف األحزان ومسالح األمان.

✺ كشف املحجوب )رواية(.

✺ كيف تلهو وتلعب! )قصيدة(.
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من  الكريم  للقرآن  املنهاجي  اهلدي  رساالت  يف  مدارسات  القرآن:  ✺  جمالس 

التلقي إىل البالغ. )ثالثة جملدات(.
.)Autour du Coran  جمالس القرآن من التقيل إىل التزكية )ُترجم إىل الفرنسية ✺

✺ مشاهدات بديع الزمان النوريس )شعر(.

✺ املصطلح األصويل عند الشاطبي )أطروحة الدكتوراه(.
✺ مفاتح النور 

✺ مفهوم العامِلية من الكتاب إىل الربانية.

✺ ميثاق العهد يف مسالك التعرف إىل اهلل.

✺  نحو معجم شامل للمصطلحات املفتاحية لكليات رسائل النور لبديع الزمان 
)Risale-i Nur’un Anahtar Kavramları  سعيد النوريس )ُترجم إىل الرتكية

 وله بحوث كثرية منشورة يف املجالت العلمية، وضمن أعامل الندوات واملؤمترات، 
ومقاالت يف الصحف واملواقع اإللكرتونية، وله دروس وحمارضات صوتية، حفظ 

بعضها يف تسجيالت.
مرض  مع  مرير  رصاع  إثر  إستانبول برتكيا،  بمستشفى سامء يف  اهلل  رمحه   تويف 
الزيتون  مقربة  بمكناس يف  إىل املغرب حيث وري جثامنه  ونقل  فيه عالج،  ينفع  مل 
بعد أن صيل عليه بمسجد األزهر يف مشهد مهيب رهيب حرضه العلامء واألعيان 

والسياسيون ومجهور غفري من طلبته وحمبيه وأهل مدينته.
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محمد األوراغي)654(
)1369 –...هـ/1949-...م(

)76( حممد األوراغي

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  اخلامس  حممد  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
بالرباط، ختصص لسانيات.

خبري دويل يف اللسانيات العاملية، هدم نظرية اللسانيات التوليفية لألمريكي ناعوم 
تشومسكي وبنى عىل أنقاضها نظرية اللسانيات النسبية.

كلف يف دار احلديث احلسنية بالتدريس، فدّرس اللغة العربية من سنة 2003 م إىل 
سنة 2005م.

من اأعم�له العلمية:
✺ اكتساب اللغة يف الفكر العريب القديم)655(.

✺ التعدد اللغوي باملغرب وانعكاساته االجتامعية)656(.
✺ لسان حضارة القرآن)657(.

)654( مصادر الرتمجة: ملفقة مما وقفنا عليه من معلومات متناثرة.  

)655( دار الكالم الرباط ط/1 )1990م(

)656( منشورات جامعة حممد اخلامس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،ط/1 )2002م(.

)657( منشورات االختالف اجلزائر والدار العربية للعلوم بريوت ودار األمان الرباط، ط/1 )2010م(.
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✺ اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية)658(.
✺ نظرية اللسانيات النسبية: دواعي النشأة)659(.

النسبية  واللسانيات  الكلية  اللسانيات  )أفول  جزأين:  يف  اللغوية  ✺  الوسائط 
واألنحاء النمطية()660(.

)658( منشورات االختالف باجلزائر والدار العربية للعلوم ببريوت ودار األمان بالرباط، ط/1 )1431ه/2010م(.

)659( منشورات االختالف والدار العربية للعلوم بريوت ط/1 )1431ه/2010م(.

)660( دار األمان الرباط ط/1 ) 1421ه/2001م(
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محمد السرار)661(
  )1386–...هـ/1966-...م(

)77( حممد بن حممد الرسار

والسرية  الرشيف  احلديث  يف  واألبحاث  للدراسات  القطان  ابن  مركز  رئيس 
بكلية  العايل  التعليم  وأستاذ  للعلامء،  املحمدية  للرابطة  التابع  بالعرائش،  العطرة 

الرشيعة فاس، ختصص احلديث وعلومه.
ولد بالعرائش، وبعد دراسته االبتدائية والثانوية، التحق بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل بفاس، فنال منها شهادة اإلجازة يف شعبة 
الدراسات اإلسالمية سنة 1989م، وبعد سنة أضاف إليها شهادة استكامل الدروس 
اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  من  وعلومها  السنة  املعمقة( ختصص  )الدراسات 
جامعة حممد اخلامس بالرباط، وبعد سنة أخرى حتصل عىل شهادة الدراسات العليا 
من دار احلديث احلسنية، ختصص الفقه وأصوله وأصول الدين، وذلك عام1991م.

وىل وجهه شطر فاس من جديد ملتابعة مشوار البحث والتحصيل، فحاز دبلوم 
كلية  اإلسالمية، من  الدراسات  وعلومها، بشعبة  السنة  العليا، ختصص  الدراسات 
اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل سنة 1995م، ويف اجلامعة 
نفسها أحرز شهادة الدكتوراه، وكان موضوع األطروحة: »التاريخ الكبري البن أيب 

خيثمة احلافظ -دراسة وحتقيق السفر الثالث منه« وذلك عام 2002م.

)661( مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتجم.
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وباملوازاة مع دراسته النظامية، فقد تتلمذ جلملة من العلامء والشيوخ وأخذ عنهم. 
الرشيعة  بكلية   وعلومه  احلديث  أستاذ  أنه  منها  عدة،  مناصب  املرتجم  تقلد 
بالرباط، وعضو  اخلامس  حممد  بجامعة  زائر  سنة، وأستاذ  عرشين  نحو  منذ  بفاس 
املجلس العلمي املحيل للعرائش سابقا، وعضو هيئة التدريس بمعهد تكوين األئمة 
بمهام  يقوم  فإنه  التدريس،  بأعباء  اضطالعه  إىل  وباإلضافة  سابقا،  واملرشدات 

اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة األطروحات والبحوث اجلامعية.
كلف يف دار احلديث احلسنية بالتدريس وفق نظام الساعات اإلضافية، وأسندت 
إليه مادة ختصصه  التي هي احلديث وعلومه، فدرسها خالل الفرتة املمتدة من عام 

2003  إىل 2007م. 

من اأعم�له العلمية:
قيد  )حتقيق-  الغرناطي.  الزبري  البن  جربيل  حديث  من  السبيل  إيضاح   ✺

الطبع(.
✺ دليل خمطوطات احلديث والسرية يف خزائن الكتب باملغرب. )قيد الطبع(.

)قيد  والسرية  احلديث  لكتب  واألندلسيني  املغاربة  حفظ  غرائب  من  صور   ✺

الطبع(.
نرش مقاالت يف جرائد)662( وجمالت ودوريات علمية حمكمة، وشارك يف العديد 

من الندوات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية.
 أعد وقدم الربنامج التلفزي املوسوم بـ )من سنن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص( الذي كان يبّث 

عىل القناتني املغربيتني )األوىل( و)املغربية( يوميا من االثنني إىل اجلمعة.
فاز املرتجم بجائزة حممد السادس ألهل احلديث برسم سنة 1435هـ- 2014م.

)662(  منها: جمموعة مقاالت يف سلسلة علم احلديث باملغرب القضايا واألعالم، نرشت بجريدة امليثاق اإللكرتونية 
الصادرة عن الرابطة املحمدية للعلامء، وعد ما نرش منها:97 مقاال، وهي مستمرة إىل اآلن.
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إدريس بن الضاوية)663(
)1379-...هـ/1959-...م(

)78( إدريس بن حممد بن الضاوية

رئيس املجلس العلمي املحيل للعرائش، وأستاذ التعليم العايل بجامعة عبد امللك 
السعدي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، ختصص: احلديث وعلومه.

ولد بمدينة العرائش، وبعدما أهنى دراسته االبتدائية والثانوية، قصد جامعة سيدي 
حممد بن عبد اهلل بفاس فنال فيها شهادة اإلجازة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
ثم رحل إىل جامعة حممد اخلامس بالرباط، فتحصل فيها عىل دبلوم الدراسات العليا 
يف علوم احلديث، وحرصا منه عىل بلوغ النهاية يف الطلب والتعمق يف التحصيل، يّمم 
تطوان وهبا انتسب إىل جامعة عبد امللك السعدي، وفيها خترج حامال دكتوراه الدولة 

يف علوم احلديث من شعبة الدراسات اإلسالمية، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
الشيوخ  لقاء  يف  وسعيه  الرواية،  بعلوم  واهتاممه  احلديثي،  لتخصصه  ونظرا 
املسندين، فقد ظفر بإجازات إسنادية من بعض شيوخ الرواية يف املغرب وخارجه.

يتبوأ منصب أستاذ التعليم العايل يف كلية اآلداب بتطوان منذ نحو ربع قرن، ويتوىل 
رئاسة املجلس العلمي املحيل للعرائش، ويتمتع بعضوية جلنة حتقيق الرتاث باملجلس 
إىل  أيضا، باإلضافة  األعىل  العلمي  باملجلس  اإلفتاء  جلنة  األعىل، وعضوية  العلمي 

)663( مصادر الرتمجة: موقع املجلس العلمي املحيل للعرائش.
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كونه خطيبا يف املسجد األعظم بمسقط رأسه، وأستاذا ملادة احلديث بمعهد تكوين 
األئمة واملرشدات، ومؤطرا لربنامج ميثاق العلامء، كام يرتبع عىل كريس رشح املوطأ 

بالعرائش.
انضم إىل دار احلديث احلسنية أستاذا متعاونا مكّلفا بالساعات اإلضافية، فدّرس 

السرية النبوية وعلوم احلديث من عام 2003 م إىل 2007م.

من اأعم�له العلمية:
✺ اآلذان شعار املومنني ورمز أرض املسلمني.

✺ أنس بن مالك أحد اخلمسة املكثرين: رواياته والرواة عنه.
✺ خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي متيز هبا عن باقي األنبياء.

✺  اخلوارج سامهتم وأفكارهم.
✺  السنة وعالقتها بالقرآن.

✺ خمترص معامل املنهج النقدي عند اإلمام مالك.
✺  املصطلح النقدي عند احلافظ العجيل.

✺ كتاب املوطأ - حتقيق باالشرتاك)664(.
 وأسهم بجملة أبحاث ودراسات يف ملتقيات وندوات وطنية ودولية، منها ما هو 
منشور ضمن جمموعة أعامل الندوات، ونرش مقاالت بعدد من الدوريات واملجالت 
منه  السمعي  اإلعالمي  املجال  يف  مهمة  إسهامات  وله  وغريها،  املغربية  املحكمة 

والبرصي، وسبق له أن ألقى درسا حسنيا.

)664( منشورات املجلس العلمي األعىل ط1/)1434ه-2013م(.
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محمد الرو َكي)665(
)1373-...هـ/1953-...م( 

)79( حممد بن بوشتى بن سالم الروَكي

العايل،  التعليم  األعىل، وأستاذ  العلمي  املجلس  وعضو  القرويني  جامعة  رئيس 
ختصص: الفقه وأصوله وقواعده.

حيث  القرآين،  الكتاب  يف  األويل  تعليمه  تلقى  وهبا  بناحية فاس،  ونشأ  ولد 
حفظ القرآن الكريم ومجلة من املتون العلمية، كام حفظ نحوا من عرشة آالف بيت 
من الشعر العريب. بعدما أهنى دراسته الثانوية بمعهد الرشاردة للتعليم األصيل التابع 
جلامعة القرويني بفاس، قصد كلية الرشيعة هبا، وفيها حتصل عىل شهادة اإلجازة سنة 
الدراسات  شهادة  1987م  سنة  فيها  اخلامس بالرباط، حاز  حممد  جامعة  1977م، ويف 

املكونني،  تكوين  نظام  إطار  يف  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  العليا  اجلامعية 
الفقه  قواعد  يف  نفسها  الكلية  من  العليا  الدراسات  دبلوم  بسنتني، أحرز  ذلك  وبعد 
يف  الدولة  دكتوراه  بإحرازه  1992م  عام  يف  املرام  وبلوغ  املشوار  إكامل  املالكي، وكان 
العلوم اإلسالمية )الفقه وأصوله( من اجلامعة ذاهتا يف موضوع »نظرية التقعيد الفقهي 

وأثرها يف اختالف الفقهاء«. 

)665(  مصادر الرتمجة: موقعه الرسمي عىل الشبكة العنكبوتية، والورقة التقديمية لندوة »السلفية: حتقيق املفهوم وبيان 
أبريل   02 1436ه موافق  الثانية  12 مجادى  يوم اخلميس  بالرباط  العلمي األعىل  املجلس  التي نظمها  املضمون« 

2015م.
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سنة  من  بمكناس  الثانوي  بالتعليم  اإلسالمية  والرتبية  العربية  للغة  أستاذا  عني 
كلية  يف  اإلسالمية  الدراسات  بشعبة  وأصوله  الفقه  1985م، وأستاذ  سنة  إىل  1977م 

اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط. كام عني أستاذا بجامع القرويني للتعليم العتيق 
بالطور  الرشعية  املواد  من  طائفة  املدة  هذه  أثناء  دّرس  وقد  اآلن،  إىل  1999م  منذ 
النهائي، منها احلديث ومصطلحه، والفقه وأصوله، والقواعد الفقهية، وهو يدرس 
اآلن مادة اخلالف العايل ببداية املجتهد البن رشد)666(.هو أيضا خبري أول بمجمع 
القواعد  استخراج  عىل  عاكفا  متفرغا  كان  حيث  بجدة،  الدويل  اإلسالمي  الفقه 
للقواعد  زايد  »معلمة  بعنوان  صدر  الذي  الكبري  العلمي  املرشوع  ضمن  الفقهية 
اإلسالمي  األدب  رابطة  وعضو  جملدا،  وأربعني  واحد  يف  واألصولية«  الفقهية 
العاملية. وخبري حمكم لدى عدد من املجالت واملؤسسات العلمية اجلامعية، وعضو 
لوزارة  االستشارية  العلمية  اللجنة  وعضو  األعىل،  العلمي  باملجلس  اإلفتاء  هيئة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب، وعضو املجلس االستشاري ملرشوع الفقه 
و«املعهد  سابقا،  البحوث«  »دار  املتحدة  العربية  باإلمارات  بديب  بالدليل  املالكي 
الديني« حاليا، ورئيس مجعية خرجيي الدراسات اإلسالمية العليا بالرباط. وعضو 
مؤسس لعدة مجعيات دعوية وثقافيةـ وأستاذ كريس القواعد الفقهية: رشح املنهج 
كام  السادسة.  قناة  عىل  الفايس  الزقاق  احلافظ  للعالمة  املذهب  قواعد  إىل  املنتخب 
يف  ومناقشتها  العلمية  والرسائل  األطروحات  عىل العديد من  اإلرشاف  بمهمة  قام 

رحاب اجلامعات املغربية، وكذا يف دار احلديث احلسنية. 
وهو أيضا رئيس جامعة القرويني منذ مطلع عام 2012م، وخطيب مسجد عمر 
خمتلف  يف  أشعاره  ينظم  فحل  سابقا، وشاعر  بفاس  األندلس  ومسجد  اخلطاب  بن 

األغراض والناسبات، وبخاصة رثاؤه للعلامء والدعاة)667(.
بالساعات  التكليف  إطار  يف  بالتدريس،  إليه  عهد  احلسنية،  احلديث  دار  ويف 

اإلضافية، فدرس الفقه وأصوله  من عام 2004م إىل عام  2009م.

)666( كام أفادنا بذلك مشكورا مدير الدراسة بجامع القرويني: الدكتور عبد اللطيف العلمي.

)667(  وآخر رثاء له قصيدة سينية عنواهنا »فقيد األدب رثى فيها فضيلة األستاذ األديب البحاثة الدكتور عبد السالم اهلراس 
الذي انتقل إىل عفو اهلل يوم اجلمعة فاتح مجادى األوىل لعام 1436 املوافق 20 فرباير 2015.
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اأهم �شيوخه :
تلقى العلم عىل يد جلة من علامء القرويني، يذكر منهم:

✺ العالمة الرباين حممد بن حساين الزروايل احلايكي. درس عليه الفقه بابن عارش 
النحو  عليه  ودرس  للتلمساين.  باملفتاح  الفقه  أصول  عليه  ودرس  خليل.  وخمترص 

بألفية ابن مالك ورشح ابن عقيل. 
سورة  إىل  هود  سورة  من  التفسري  عليه  درس  الغرييس.  الرمحن  عبد  العالمة   ✺

اجلاثية. ودرس عليه الشمقمقية. 
✺ العالمة حممد بن عبد اهلل درس عليه التفسري من سورة براءة إىل سورة الناس. 

ودرس عليه صحيح البخاري من أوله إىل نحو املئة الثانية. 
ودرس  واإلرساء.  النساء  سوريت  تفسري  عليه  درس  الكتاين  الفاطمي  العالمة   ✺

عليه احلديث بمفتاح السنة. 
✺ العالمة أمحد الرجراجي السباعي درس عليه علم احلساب واستفاد  منه يف علوم 

كثرية. 
✺ العالمة حممد بناين النعيجة درس عليه الفقه بتحفة ابن عاصم. 

✺ العالمة عبد اهلل العلوي الصويص درس عليه الفقه بتحفة ابن عاصم. 
✺ العالمة اجلرندي درس عليه التوحيد بجوهرة اللقاين. 

✺ العالمة اهلادي اليعقويب خبيزة درس عليه األخالق. 
✺ العالمة عبد اهلل الداودي درس عليه فقه اخلالف ببداية املجتهد. 

✺ العالمة عبد الكريم الداودي درس عليه التفسري وتاريخ الفقه اإلسالمي. 
✺ العالمة  إدريس بناين اسمريس درس عليه أصول الفقه بجمع اجلوامع. ودرس 

عليه التفسري واحلديث. 
✺ العالمة عبد اهلل مزيان درس عليه الفرائض 
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✺ العالمة أمحد الغازي احلسيني درس عليه أصول الفقه بجمع اجلوامع. 
✺ العالمة حممد الزرهوين العمراين درس عليه الفقه 

والبالغة.  التفسري  إدريس  ابن  العمري  احلي  عبد  العالمة  عىل  كذلك  ودرس 
ودرس األدب عىل كل من العالمة حممد بناين. وعىل العالمة عبد الرمحن البوزيدي. 
وعىل العالمة عبد الرمحن اللجائي الوردي والعالمة اعبابو وموالي هاشم. ودرس 

الفقه عىل العالمة الفاطمي بلحاج السلمي.

من اأعم�له العلمية:
✺ اسرتاتيجية التآلف الثقايف )باالشرتاك مع الدكتور أمحد أبو زيد(.

✺ ثالثة دواوين شعرية خمطوطة.

✺ الثوابت الدينية والوطنية للشخصية املغربية.
✺ رشح مجع اجلوامع.

✺  قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلرشاف عىل مسائل اخلالف للقايض 

عبد الوهاب البغدادي.
✺ املغرب مالكي ملاذا؟

✺ نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء.
املنابر  من  عدد  صفحات  عىل  واألدبية  العلمية  املقاالت  من  الكثري  بنرش  قام  كام 
الوطنية والدولية، عالوة عىل املشاركة يف عرشات الندوات واملؤمترات وامللتقيات 

العلمية الوطنية والدولية.
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عز الدين المعيار اإلدريسي)668(
)1371-...هـ/1952-...م(

)80(  حممد عز الدين بن موالي إدريس بن حممد بن عالل املعيار اإلدرييس

رئيس املجلس العلمي املحيل وأستاذ التعليم العايل بكلية اللغة العربية بمراكش. 
العلم  أهل  من  والده  وكان  الرساغنة،  بالد  من  وأصله  مراكش،  بمدينة  ولد 
ثم  خاص،  ُكتاب  يف  الكريم  القرآن  بحفظ  دراسته  فبدأ  يتيام  نشأ   ،)669( والوطنية 
ثانوية  إىل  انتقل  االبتدائية  الشهادة  عىل  حتصل  أن  بعد  العمومي.  بالتعليم  التحق 
ابن يوسف التابعة للتعليم األصيل)670( فنال منها شهادة الباكلوريا سنة 1968م، بعد 
والشيوخ  العلامء  السادة  دروس  فحرض  بمراكش،  العربية  اللغة  بكلية  التحق  ذلك 
الرسغيني  بنمرية  واهلاشمي  الفاروق)671(  الرحايل  أمثال:  واألساتذة  والدكاترة 

مواقع  بعدة  املنشورة  الذاتية  سريته  ومن  هبا،  أمدنا  التي  الوافية  العلمية  سريته  من  التمجة:  )668(  مصادر 

إلكرتونية.
)669(  اشتغل قبل استقالل املغرب بالعدالة، وعني بعد االستقالل بظهري رشيف قاضيا رشعيا إىل أن توفاه اهلل إليه 

يف حدود األربعني من عمره، خلف مكتبة غنية بأهم املصادر واملراجع الفقهية واللغوية املعتمدة يف املدرسة 
املغربية املالكية، وفيها إىل جانب ذلك بعض املصنفات األدبية التي وجهت ميول املرتجم وجنوحه إىل األدب.

)670(  كام انتقل يف الوقت ذاته إىل اجلامعة اليوسفية.

بمجلة  نرشت  بقلمه،  الفاروق  الرحايل  ترمجة  عىل  وهوامش  ذيول  بعنوان:  مقالة  املرتجم  عنه  )671(  كتب 

االعتصام، ومقالة بعنوان: كلمة من القلب إىل روح شيخنا الرحايل الفاروق، جريدة امليثاق الوطني. 
وأخرى بعنوان: الرحايل الفاروق حياة وجهاد. 
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واحلسن الزهراوي)672(، وعبد السالم جربان املسفيوي، واملهدي حاتم الرسغيني، 
نجيب  وحممد  الوايف،  واملهدي  الدين،  عامد  وحممد  املسفيوي،  اهلاشمي  بن  وحممد 
وعبد  السعداين،  اللطيف  وعبد  اهلل،  هداية  وإسامعيل  الطرابليس،  وأجمد  البهبيتي، 
عبد  بن  وحممد  اهلاليل،  وإبراهيم  النارصي،  املالك  وعبد  العابدين،  زين  اخلالق 
غزال...  األخرض  وأمحد  البرصي،  الرفيع  وعبد  األدوزي،  وحممد  بلقزيز،  اجلليل 
ويف هذه الكلية خترج، إذ أحرز اإلجازة العليا يف الدراسات العربية سنة 1971م، ويف 
اخلامس  حممد  بجامعة  احلقوق  كلية  إىل  انتسب  اللغة  بكلية  دراسته  من  األخرية  السنة 
بالرباط فحرض دروس بعض األساتذة يف السنة األوىل كالعالمة األستاذ الزعيم عالل 
الدكتور  العالمة  واألستاذ  النارصي  املكي  حممد  الشيخ  األستاذ  والعالمة  الفايس 

مصطفى البارودي رمحهم اهلل، لكنه مل يواصل دراسته هبا لصوارف رصفته عن ذلك.
موسمني  رحاهبا  يف  بالرباط، فأمىض  قصد دار احلديث احلسنية  1975م  عام  ويف 
والدكاترة  والعلامء  الشيوخ  السادة  عن  خالهلام  أخذ   )1977-1975( علميني 
واألساتذة: حممد املكي النارصي، وعائشة عبد الرمحن بنت الشاطيء، وعبد الرمحن 
اهلل، وممدوح  بنعبد  العزيز  فكار، وعبد  ملراين، ورشدي  العباس  الغرييس، وموالي 
العلوي،  مصطفى  وموالي  وكاك،  واحلسني  الگرسيفي،  شاكر  اهلل  وعبد  حقي، 
وأمحد بن تاويت، وعمر هباء الدين األمريي، وحممد بن محاد الصقيل، وخري الدين 
الدراسات  دبلوم  حاز  وفيها  الصديق.  بن  وإبراهيم  املعداين،  وعمر  العرقسويس، 
دكتوراه  بإحراز  العلمية  مسريته  توج  كذلك  وفيها  1989م،  سنة  العليا  اإلسالمية 
الدولة يف العلوم اإلسالمية واحلديث، وموضوع األطروحة: »التعريف بمن ذكر يف 

املوطأ من النساء والرجال، أليب عبد اهلل ابن احلذاء - دراسة وحتقيق«.
وملا كان املرتجم من أهل احلديث، الذين هم أهل رواية وإسناد، وله به شغف 
شيوخ  بعض  من  العلمية  اإلجازات  ببعض  ظفر  فقد  حرص،  شيوخه  لقاء  وعىل 

العلم.

امليثاق )لسان  الزهراوي، نرشت بصحيفة  بعنوان: خواطر تثريها وفاة شيخنا احلسن  )672(  كتب عنه املرتجم مقالة 
رابطة علامء املغرب(. وأخرى بعنوان:  ماذا وراء بيع الشيخ الزهراوي خلزانته.
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دّرس بالتعليم الثانوي السلك الثاين بمدينة دمنات من 1972 إىل 1975م، وعني 
إىل  هبا  يدرس  زال  وما  1979م  سنة  بمراكش  العربية   اللغة  بكلية  جامعيا  أستاذا 
وحدة  ورئيس  وفقهها،  العربية  اللغة  شعبة  ورئيس  منسقا  السابق  يف  وكان  اآلن، 
العربية، وأستاذ »آيات  اللغة  اللغوي« بكلية  الدرس  يف  اإلسالمية  الدراسات  »أثر 
األحكام« -ماسرت - ومادة »جوامع الكلم« - ماسرت – وذلك بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية بجامعة القايض عياض بمراكش، كام كان عضوا برابطة األدب اإلسالمي 
العاملية، وعضوا برابطة علامء املغرب، وعضوا باملجلس العلمي ملراكش واعظا به، 

وخطيب اجلمعة بأحد مساجد احلمراء.
واألطروحات  الرسائل  مناقشة  يف  واملشاركة  اإلرشاف  بمهام  يضطلع  زال  وما 

باجلامعات املغربية.
ويتبوأ حاليا رئاسة املجلس العلمي ملراكش، وحيظى بعضوية مجلة من املؤسسات 
العلمية واحلقوقية والرتبوية، منها املجلس العلمي األعىل، واللجنة اجلهوية حلقوق 
اإلداري  املجلس  وكذا  هبا،  عياض  القايض  جامعة  وجملس  بمراكش،  اإلنسان 
إحياء  احلوز، ومجعية  تانسيفت  مراكش  جلهة  والتكوين  للرتبية  اجلهوية  لألكاديمية 
جامعة ابن يوسف بمراكش، ومجعية العلامء خرجيي دار احلديث احلسنية التي يرأس 

فرعها بمراكش.
كلف يف دار احلديث احلسنية بتدريس علوم احلديث، فدّرس مادة أسانيد املوطأ 

وذلك أثناء املوسم اجلامعي 2004-2005م.
وتقديرا ألعامله األكاديمية وجهوده العلمية وإنتاجاته املعرفية واألدبية، فقد نال 

جائزة وسام العرش من درجة فارس.

من اأعم�له العلمية:
✺ أوهام وأخطاء منسوبة إىل حييى بن حييى الليثي يف روايته للموطأ)673(.

)673(  املجلس العلمي املحيل ملراكش )التوعية اإلسالمية 19(  ط/1 )2009م(. املطبعة والوراقة الوطنية بمراكش.
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✺ الرتبية اجلنسية يف اإلسالم )جاهز للطبع()674(.
احلذاء -  ابن  اهلل  عبد  والرجال،  أليب  النساء  من  املوطأ  يف  ذكر  بمن  ✺  التعريف 

دراسة وحتقيق )يف ثالثة أجزاء()675(.
✺ تفسري احلزب األربعني من املصحف الرشيف )جاهز للطبع()676(.

✺ تفسري سورة املمتحنة. )جاهز للطبع(

✺ رسائيل إىل )الباتول( )جاهزة للطبع()677(. 

✺ جذور وأغصان. )جاهز للطبع(

✺ سرييت العلمية )جاهزة للطبع()678(.

✺ صفات كامل اإليامن وأثرها يف صالح الفرد واجلامعة)679(.

✺  علم الرجال بالغرب اإلسالمي إىل هناية القرن الثامن اهلجري. )جاهز للطبع(.

✺ فتح الباري يف ختم صحيح البخاري )جاهز للطبع()680(.

✺ مالك واملوطأ بعيون مغربية )جاهز للطبع()681(.

العلمي  املجلس  منشورات   - أعالم   و  تاريخ   - ملراكش  العلمي  ✺  املجلس 
اإلقليمي ملراكش)682(.

✺  حمارضات يف األدب العريب )جاهز للطبع()683(.

)674(  سجلت يف األصل بدار احلديث احلسنية لنيل دبلوم الدراسات العليا بإرشاف الدكتور رشدي فكار رمحه اهلل.

)675(  منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - املغرب، ط/ 1 )1423ه - 2002م(.

)676(  سجل لإلذاعة الوطنية.

)677(  نرش منها 16 رسالة بصحيفة امليثاق لرابطة علامء املغرب – سابقا.

)678(  نرشت يف موقع الفقه اإلسالمي.

دار  2002م(.   / )1423ه  1(، ط/1  التوعية اإلسالمية  احلوز )سلسلة  تانسيفت  مراكش  العلمي جلهة  )679(  املجلس 
ولييل بمراكش.

)680(  ألقي بني يدي أمري املؤمنني جاللة امللك حممد السادس بمراكش أواخر سنة 2000م.

)681(  نرش بموقع امللتقى الفقهي.

)682(  مطبعة ولييل بمراكش، ط/1 )1422ه-2002م(.

)683(  ألقيت بكلية اللغة العربية بمراكش.
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✺  حمارضات يف اإلعجاز )جاهز للطبع()684(.
✺  حمارضات يف البالغة النبوية وجوامع الكلم )جاهز للطبع()685(.

✺  حمارضات يف الرتبية وعلم النفس )جاهز للطبع()686(.
✺  حمارضات يف علوم القرآن )جاهز للطبع()687(.

✺  معجم الشيوخ. )جاهز للطبع(
✺  مقاالت يف الثوابت الدينية والثقافة اإلسالمية باملغرب)688(.

✺  من شعر موالي الصديق العلوي)689(.
✺   املوطأ لإلمام مالك بن أنس - رواية حييى بن حييى الليثي - حتقيق )يف جزأين( 

)باالشرتاك()690(.
✺  نفس الصباح يف غريب القرآن وناسخه ومنسوخه، أليب جعفر ابن عبد احلق 

اخلزرجي - دراسة وحتقيق )يف جزأين()691(.
✺  ومضات مرشقة من السرية النبوية. )جاهز للطبع(

اإلسالمي,  الغرب  علامء  برتاجم  ولوع  املغريب،  بالرتاث  خاص  اهتامم  وملرتمجنا 
أعمدة بعض  منشورة يف جمالت حمكمة، وعىل  كثرية  مقاالت وبحوث علمية  وله 
الصحف ويف مواقع إلكرتونية، فضال عن عرشات املشاركات  بأبحاث ودراسات 

يف ندوات وملتقيات علمية متخصصة، حملية وطنية ودولية.

)684(  ألقيت بكلية اللغة العربية بمراكش.

)685(  ألقيت بكلية اللغة العربية بمراكش.

)686(  ألقيت بكلية اللغة العربية بمراكش.

)687( ألقيت بكلية اللغة العربية بمراكش.

)688(  منشورات املجلس العلمي املحيل ملراكش. املطبعة والوراقة الوطنية بمراكش ط/1 )2012م(.

)689(  من منشورات املجلس العلمي بمراكش. املطبعة والوراقة الوطنية بمراكش.

)690(  منشورات املجلس العلمي األعىل، ط/1 )1434م-2013م (، مطبعة النجاح اجلديدة بالدار البيضاء.

)691(  منشورات وزارة الوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب، ط/1 )1414ه - 1994م(.
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إبراهيم مشروح)692(
)1379–...هـ/1960-...م(

)81( إبراهيم بن حممد مرشوح

مكلف بمهمة مدير مساعد بمؤسسة دار احلديث احلسنية، وأستاذ التعليم العايل 
مؤهل هبا، ختصص: علم املنطق.

ولد باملحمدية وهبا نشأ وبمدارسها تعلم حتى أهنى دراسته الثانوية بنيل شهادة 
الباكالوريا. التحق بجامعة حممد اخلامس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 
فتحصل منها عىل اإلجازة يف الفلسفة العامة سنة 1984م، وبعد ذلك بعام أضاف إىل 
حصيلته العلمية دبلوما يف علوم الرتبية من كلية علوم الرتبية بالرباط، وذلك سنة 
1985م، كام حاز دبلوم الدراسات املعمقة يف املنطق وفلسفة العلوم من جامعة حممد 

اخلامس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط سنة 1988م.
 ويف عام 2001م ومن اجلامعة نفسها أتم املشوار وحقق التتويج بإحراز الدكتوراه 
يف املنطق وفلسفة اللغة، وكان موضوع األطروحة: )مكانة نظرية الداللة وفلسفة  

املنطق يف فكر كواين(.
 1985( عام  من  الثانوي  للتعليم  أستاذا  عمل  فقد  وظائف،  عدة  املرتجم  شغل 
إىل1992م( ومفتشا بالتعليم الثانوي أيضا من عام )1992 إىل 1997م( وترقى إىل مفتش 

)692(  مصادر الرتمجة: إفادة خطية بسريته أفادنا هبا املرتجم، ومن »نشطاء املحمدية« للسعيد بنفرحي، ص: 95-94.
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ممتاز بالتعليم الثانوي من عام )1997 إىل 2002م( ثم أصبح أستاذا للتعليم العايل مساعدا 
بجامعة القايض عياض بمراكش، وبقي هبذه الصفة من عام  )2002 إىل 2007م(.

ويف دار احلديث احلسنية بدأ بتدريس مادة علم املنطق بصفته أستاذا عرضيا خالل 
املوسمني اجلامعيني )2005-2007م( لينضم يف أبريل )2007م( إىل املؤسسة، ويدمج 
يف هيئة التدريس إىل اآلن، كلف بمهمة مدير مساعد بمؤسسة دار احلديث احلسنية 
مناقشة  يف  واملشاركة  اإلرشاف  بمهمة  قام  التدريس  جانب  وإىل  2013م،  سنة  منذ 

البحوث اجلامعية، كام يسهم يف إعداد األنشطة العلمية باملؤسسة.

ويتمتع بعضوية عدد من املجالس واهليئات، فهو عضو املجلس الداخيل ملؤسسة 
عام  وكاتب  مؤسس  وعضو  هبا،  العلمي  البحث  مرشوع  جلنة  ويف  احلديث،  دار 
ملنتدى احلكمة للمفكرين والباحثني؛ وعضو مؤسس وكاتب عام للجمعية املغربية 
لتاريخ العلوم، وعضو اللجنة العلمية ملنتدى )تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة(، 

أبو ظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

من اأعم�له العلمية:

✺ االختالف يف املجال اإلسالمي تأصيال وتدبريا  )باالشرتاك()693(.

✺ أسطورة العلم، ميشال برطلو )ترمجة باالشرتاك(، )قيد الطبع(.

✺  توسيع املقاصد الرشعية، رؤية يف احلقيقة واملنهج )قيد الطبع( يف إطار مرشوع 

البحث العلمي ملؤسسة دار احلديث احلسنية )2012-2013م(.

)قيد  احلقيقة  ورشعية  املعرفة  تأسيس  الغريب،  الفكر  أصول  يف  ✺  حفريات 

الطبع(.

✺ طه عبد الرمحن، قراءة يف مرشوعه الفكري)694(.

)693(  الصادر عن مؤسسة در احلديث احلسنية ط/1 )2011م(.

)694(  الصادر عن مركز احلضارة لتنمية الفكر، سلسلة أعالم الفكر واإلصالح يف العامل اإلسالمي، ط/1 )2009(.
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✺ العقل واللغة، نعام تشومسكي )ترمجة باالشرتاك()695(.
إطار  الطبع( يف  )قيد  فرانسواز داستور )ترمجة حمكمة(  ✺  الفلسفة واالختالف، 

مرشوع البحث العلمي ملؤسسة دار احلديث احلسنية )2011-2012م(.
✺   اللغة والفلسفة، بحث يف بنيات اللغوية لألنطولوجيا، طه عبد الرمحن )ترمجة( )قيد 

الطبع(.
✺  ما بعد النزعة التجريبية: الداللة وفلسفة املنطق يف فكر كواين )قيد الطبع(.

✺  مناهج املنطق، لويالر فان أورمان كواين )ترمجة( )قيد الطبع(.

✺  من روح احلداثة إىل روح الدين مسامهة يف الرتشيد اإلسالمي )قيد الطبع(.

✺  نحو سياسة جهوية للنظام التعليمي باملغرب)696(.
✺   هل من سبيل أن نعيش متساوين وخمتلفني، آالن توران )ترمجة باالشرتاك( )قيد 

الطبع(.
وله مقاالت علمية باللغتني العربية والفرنسية، وترمجات منشورة عىل صفحات 
وملتقيات  ندوات  يف  ودراسات  بأبحاث  وشارك  ودولية،  وطنية  حمكمة  جمالت 

علمية وطنية ودولية.

)695(  نرش دار تانسيفت مراكش، ط/1 )1993(.

)696(  مطبعة فضالة باملحمدية ط/1 )2000(.
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أحماد أبو زيد)697( 
)1364–...هـ/1945-...م( 

)82( أمحاد بن أمحد أبو زيد

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  اخلامس  حممد  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
بالرباط، ختصص البالغة وإعجاز القرآن.

يواظب  والده  كان  الصويرة، من أرسة حمافظة،  إقليم  بحاحا  بوزيد   بأيت  ولد 
عىل جمالسة  العلامء، فوجه ابنه إىل حفظ القرآن الكريم، وحفظ معه منظومتي اإلمام 
املدرسة  يف  العلم  لطلب  بلده  من  رحل  تقريبا  عرشة  الرابعة  سن  ويف  البوصريي. 
الشيخ  يد  عىل  فدرس  املغرب،  جنوب  سوس  ناحية  هبوارة  بالكفيفات  العتيقة 
احلاج احلسن طمطم األجرومية وألفية ابن مالك يف النحو، ومنظومتي ابن عارش 
صحيح  من  وطرفا  املرياث،  علم  يف  الرسموكي  ومنظومة  الفقه،  يف  والعاصمية 

البخاري يف احلديث الرشيف.
األستاذ  أمثال:  شيوخه  عن  فأخذ  بتارودانت،  اإلسالمي  باملعهد  بعدها  التحق 
الشاعر  الباعمراين  زكرياء  أمحد  واألستاذ  العبادي،  احلسن  واألستاذ  احلسن وجاج 
املرحلة  هذه  يف  املرتجم  وكان  الودريمي،  واألستاذ  الرسموكي  واألستاذ  املقاوم، 
مولعا بالقراءة شغوفا باملعرفة، فلم يقترص عىل الدروس املقررة يف كل مادة، بل أخذ 

)697(  مصادر الرتمجة: نقلناها من سريته العلمية التي كتبها بخط يده وفانا هبا، وله ترمجة خمترصة يف إحتاف نبالء الساحة 
بأخبار فضالء حاحا، ص: 334-433.
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شهادة  عىل  حصل  والروايات،  واملجالت  الكتب  من  يده  يف  يقع  ما  كل  بنهم  يقرأ 
البكالوريا سنة 1966م، والتحق بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد بن عبد 
عنهم  أخذ  الذين  األساتذة  أشهر  ومن  اإلجازة،  شهادة  منها  نال  حيث  بفاس،  اهلل 
زمامة  القادر  وعبد  تاويت  وابن  اليابوري  وأمحد  اجلراري  عباس  املرحلة:  هذه  يف 
وأجمد  البهبيتي  ونجيب  األشقر  صالح  املشارقة:  ومن  اهلل،  عبد  وابن  والرسغيني 

الطرابليس.
حصل املرتجم عىل شهادة الكفاءة الرتبوية من املدرسة العليا لألساتذة، ويف سنة 
الدكتور  العليا، ثم صحب  الدراسة  الشهادة األوىل يف  1973م حصل عىل  1393هـ 

أعد  تناهز عرشين سنة حتى  باجلامعة مدة  للتدريس  انتدب  الذي  الطرابليس  أجمد 
حتت إرشافه شهادة دبلوم الدراسات العليا وشهادة دكتوراه الدولة يف اللغة العربية 
وآداهبا عام 1990م بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة حممد اخلامس بالرباط، 

يف موضوع: )التناسب البياين يف القرآن: دراسة يف النظم املعنوي والصويت(.
تقلد املرتجم عدة وظائف؛ حيث دّرس يف مدينة آسفي بالسلك الثانوي وبمركز 
جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  1982م  سنة  التحق  ثم  األساتذة،  تكوين 
حممد اخلامس بالرباط، لينضم إىل هيئة التدريس بشعبة الدراسات اإلسالمية، وقد 
وقام  متتابعة.  سنوات  أربع  ملدة  بالرباط  اإلسالمية  الدراسات  شعبة  رئاسة  توىل 
خمتلف  يف  اجلامعية  والبحوث  األطروحات  مناقشة  يف  واملشاركة  اإلرشاف  بمهام 
س  س بكلية اآلداب بالدار البيضاء، كام دراَّ اجلامعات املغربية، باإلضافة إىل ذلك، دراَّ
بفرع جامعة حممد اخلامس بمدينة أبو ظبي باإلمارات العربية املتحدة، وعمل خبريا 
وكان  )اإليسسكو(،  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  لفائدة  خارجيا 

عضوا سابقا باملجلس العلمي بتامرة. وهو اآلن مقاعد منذ عام 2010م.
اللغة  متعاون، فدرس  أستاذ  بالتدريس بصفة  دار احلديث احلسنية  يف  إليه  عهد 

العربية والعقيدة، وذلك يف الفرتة املمتدة من عام 2006 إىل عام 2009م.
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من اأعم�له العلمية:
✺ اسرتاتيجية التآلف الثقايف، )باالشرتاك مع الدكتور حممد الروكي(، ط.

✺ األهداف الرتبوية للعبادات يف اإلسالم –مطبوع.
✺ التناسب البياين يف القرآن الكريم)698(.

اإلسالمية  املوسوعة  يف  الواردة  األخطاء  لتصحيح  دراسة  النبوية:  ✺  السرية 
الصادرة عن دار بريل يف اليدن)699(.

✺ مقدمة يف األصول الفكرية للبالغة وإعجاز القرآن)700(.
✺ املنحنى االعتزايل يف البيان وإعجاز القرآن)701(.

✺  نظام الوقف اإلسالمي: تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض الدراسات 
احلديثة)702(.

)698( جامعة حممد اخلامس بالرباط، ط1/ )1992م(.

)699( اإليسيسكو، ودار التقريب بني املذاهب، ط1/ )2004م(.

)700( دار األمان الرباط: ط1/ )1989م(.

)701( مكتبة املعارف، الرباط،ط1/ )1986م(.

)702( وزارة األوقاف، الكويت بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم، ط/ )2008م(.
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محمد الفقير التمسماني)703(
)...–...هـ/1963-...م(

)83( حممد بن محادي الفقري التمسامين

عميد كلية أصول الدين بتطوان، وأستاذ التعليم العايل هبا.
وبعد  الكريم،  القرآن  حتفيظه  عىل  والده  حرص  وترعرع،  نشأ  وهبا  بطنجة،  ولد 
استكامل دراسته الثانوية، التحق باجلامعة، وحتصل عىل اإلجازة يف الرشيعة سنة 1987م.
واصل الدراسة والتحصيل، فنال شهادة استكامل الدروس سنة 1988م من كلية اآلداب 

جامعة حممد اخلامس بالرباط، ثم أحرز دبلوم الدراسات العليا املعمقة سنة 1990م.
دكتوراه  لنيل  أطروحته  وسجل  البيضاء،  بالدار  الثاين  احلسن  جامعة  إىل  حتول 
2000م.كام أجيز يف العلوم الرشعية من عدة شيوخ يف  الدولة، وحتقق له ذلك سنة 

املغرب واملرشق.
عني أستاذا يف كلية أصول الدين بتطوان سنة 1991م، فدرس عدة مواد بمختلف 
من  بعدد  زائرا  أستاذا  عمل  كام  اآلن،  إىل  الصفة  هبذه  حمتفظا  يزال  وال  املسالك. 
ابن طفيل  اإلنسانية جامعة  والعلوم  اآلداب  كلية  منها:  العليا،  العلمية  املؤسسات 
منها:   عتيقة،  تربوية  مؤسسات  يف  أيضا  ودرس  بطنجة،  احلقوق  وكلية  بالقنيطرة، 
بتطوان، وهو أستاذ متطوع بمؤسسة  العتيق اخلاصة  للتعليم  مؤسسة اإلمام مالك 

اإلمام القرطبي اخلاصة للتعليم العتيق بطنجة منذ عرشين سنة.

)703( مصادر الرتمجة: إفادة بسريته منه ومن املوقع الرسمي للمجلس العلمي لعاملة طنجة أصيلة.
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يعد أستاذا حمكام بعدة جامعات وهيئات علمية، وهو عضو يف عدد من املجالس 
واهليئات واللجان العلمية والرتبوية واملجموعات البحثية، كام يرأس بعضها،  وهو 

عضو يف املجلس العلمي املحيل لعاملة طنجة أصيلة منذ سنني. 
مركز  رئيس  وهو  بتطوان.  الدين  أصول  بكلية  العامدة  كريس  عىل  اآلن  ويرتبع 

الدكتوراه هبا.
دّرس يف دار احلديث احلسنية مادة الفقه مدة ثالث سنوات متوالية، من سنة 2005 
مناقشة  يف  واملشاركة  اإلرشاف  مهام  توىل  التدريس،  عن  وفضال  2008م،  سنة  إىل 

األطروحات والبحوث اجلامعية سواء داخل الدار أوخارجها.

من اأعم�له العلمية:
✺ االجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي. 

✺ االنتصار ألهل املدينة لإلمام ابن الفخار -  دراسة وحتقيق.
ودوافعها،  املسترشقني  قبل  من  الكريم  القرآن  معاين  ترمجة  حركة  ✺  تاريخ 

وخطرها.
✺ حكم ترمجة القرآن العظيم للعالمة احلجوي رمحه اهلل - دراسة وحتقيق.

✺ دور القرآن و أثرها يف اإلشعاع الديني و احلضاري - قراءة وتنسيق وتقديم.

✺  رخص الطهارة والصالة وتشديدات الفقهاء للعالمة عبد احلي بن الصديق - 

تصحيح وتقديم.
✺  ظاهرة الغلو يف الدين يف امليزان.

✺ منهجية اإلمام مالك األصولية : اخلصائص واآلثار.

واجلهوية  املحلية  العلمية  واللقاءات  واملؤمترات  الندوات  من  كثري  يف  شارك 
يف  منشورة  ودراسات  بحوث  وله  وخارجه.  املغرب  داخل  والدولية  والوطنية 

جمالت حمكمة ويف أعامل الندوات.
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أحمد شحالن)704(
)1363-...هـ /1944 -...م(

)84( أمحد بن حسن شحالن

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  اخلامس  حممد  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
بالرباط، ختصص: الدراسات الرشقية وحضارة األندلس.

حرة  مدرسة  يف  ثم  باملسيد،  بدءا  تعلم  مدارسها  ويف  نشأ  وهبا  بمراكش  ولد 
)العبدالوية(، إىل ثانوية ابن يوسف للتعليم األصيل، بعدها تابع الدراسة يف كلية 
آداب الرباط وفاس، حيث حصل عىل اإلجازة يف األدب العربـي، بكلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية-فاس عام 1967م. ويف السنة نفسها حصل عىل دبلوم يف الرتبية 

وعلم النفس من املدرسة العليا لألساتذة بالرباط.
وفيها  بباريس،  الرسبون  جامعة  إىل  وانتسب  فرنسا،  إىل  الرحال  شد  أمد  وبعد 
خترج من املعهد الوطني للغـات واحلضـارات الرشقية - باريس حامال: اإلجـازة 
ثانيا  1973م، ودبلوما  احلديثة عام  العربية  اللغة  آخر يف  العربي ودبلوما  يف األدب 
عـاليا يف اللغة العربية احلديثة أيضا عام 1974م، ودكتوراه السـلك الثالث، دراسات 

إسالمية، )فقه اللغة( عام 1975م.

)704(  مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتجم، ومن تاريخ األندية األدبية يف املغرب: النادي اجلراري بالرباط ملؤسسة 
العالمة عبد اهلل اجلراري،  ص:  501-492.
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بباريس،  اإلسالمية  الفلسفة  يف  الدولة  دكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحته  وسجل 
وكان موضوع األطروحة: )موضوع ابن رشد يف الرتاث العربي الوسطوي(، إال 

أنه ناقشها يف كلية اآلداب بالرباط عام 1991م.
والرسيانية  اآلرامية  منها  قديمة،  أخرى  لغات  العربية،  إىل  إضافة  َدَرس  وقد   

وحتليل النص الفينيقي.
وأستاذًا  1964م(،   -1962( بمراكش  معلام  عني  حيث  وظائف،  عدة  املرتجم  تقلد 
واللغة  املقارن  اللغة  فقه  وأستاذ  )1967-1970م(،  بمراكش  اخلامس  حممد  ثانوية  يف 
العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-الرباط  )1975-2005م(، وبموازاة ذلك كان 
يدرس يف كليات اآلداب بمراكش وجدة ومكناس، يف الفرتة مـا بيـن )1977-1990م(، 
بأملانيا،  فرانكفورت  واإلسالمية  يف  العربية  العلوم  تاريخ  معهد  إىل  مدة  واستعري 
واملدرسة التطبيقية للدراسات العليا يف )E.P.H.E( )الرسبون- باريس(، وكان عضوًا يف 
 )C.N.R.S( وحدة الدراسات العربية اليهودية يف املركز الوطني للبحث العلمي بباريس
التي كان يرشف عليها الربوفيسور حاييم الزعفراين، و ذلك يف الفرتة )1982-1991م(، 
كام كان مديرًا ملكتب تنسيق التعريب يف الوطن العريب، التابع للمنظمة العربية للرتبية 
جانب  وإىل  العلمية،  اهليئات  من  العديد  يف  وعضوًا  1991-1995م،  والعلوم  والثقافة 
السادس  بمعهد حممد  باإلرشاف واملناقشة، وهو اآلن يدرس  اشتغل  التدريس،  مهام 

للقراءات و الدراسات القرآنية.
العربية  اللغة  فدرس  2005م،  عام  بالتدريس  احلسنية  احلديث  دار  يف  إليه  عهد 

والتاريخ القديم ملا بني النهرين، وما يزال يقدم دروسه إىل اآلن.

من اأعم�له العلمية:
ابن رشد والفكر العربي الوسيط: فعل الثقافة العربية اإلسالمية يف الفكر العربي   ✺

الوسيط)705(.

)705( املطبعة الوطنية بمراكش ) 1999م( )جزآن(.
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✺  ألف عام من حياة اليهود باملغرب، )ترمجة من الفرنسية إىل العربية باشرتاك(
.)706(

✺  الرتاث العربي اليهودي يف الغرب اإلسالمي )التسامح احلق()707(.
✺  التوراة والرشعية الفلسطينية)708(.

✺   رشح كتاب أرسطو أخالق نيقوماخيا البن رشد. )ترمجة من اللغة العربية إىل 

العربية()709(.
✺   الرضوري يف السياسة )خمترص سياسة أفالطون البن رشد(، )ترمجة من العربية 

إىل العربية،()710(.
✺   لغات الرسل وأصول الرساالت، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

)البحث ضمن مؤلف مشرتك()711(.
✺  متطلبات العامل اإلسالمي)712( )حتت الطبع(.

واللغات  املعجم  يف  مقارنة  دراسة  العربية،  إىل  الفينيقية  من  البحرين:  ✺   جممع 

القديمة)713(. 
إىل  العربية  بن عزرا. )حتقيق وترمجة األشعار من  واملذاكرة ملوسى  ✺   املحارضة 

العربية()714(.
✺  مداخل حول أعالم اليهود يف األندلس يف موسوعة أعالم العرب)715(.

)706( دار قرطبة بالدار البيضاء )1987م(.

)707( منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  بالرباط  )2006م(.

)708( منشورات الزمان، مطبعة النجاح اجلديدة، الرقم 41 )2004م(.

)709(  يعد للطبع.

)710( مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت )1998(، وط/ منقحة )2013م(.

)711( منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، مطبعة املعارف اجلديدة بالرباط )2002م(.

)712( بحث أرشفت عليه املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، الرباط.

)713( مطبعة أيب رقراق بالرباط  )2009م(.

)714( مطبعة الرسالة بالرباط  )2013( )باشرتاك(.

)715(  الصادرة عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
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✺  مداخل حول هيود املغرب يف املعلمة املغربية)716(.

✺  املدخل إىل اللغة العربية)717(.
األندليس.  َبقودا  بن  يوسف  بن  بحيِى  ياَّان  للداَّ القلوب،  فرائض  إىل   ✺   اهلداية 

دراسة وحتقيق)718(.
✺  هيود األندلس واملغرب، )ترمجة من الفرنسية إىل العربية( النارش مرسم)719(.

املوروث  يف  قراءة  الفرقة:  رياح  إىل  األصول  منبت  من  املغرب  ✺   هيود 

واألحداث)720(.
أحرز جائزة الكتاب املغريب للرتمجة لسنة 2000م.

البحوث  بعرشات  وأسهم  وخارجه،  املغرب  داخل  حمارضات  عدة  ألقى 
والدراسات يف الفلسفة واللغة والتاريخ ومقارنة األديان يف امللتقيات العلمية املحلية 
املقاالت  من  وافرة  مجلة  وله  الندوات.  أعامل  يف  طبعت  وقد  والدولية،  والوطنية 

املنشورة يف املجالت والصحف والدوريات.

)716( التي صدرت عن اجلمعية املغربية للتأليف والنرش املغرب.

)717( دار النجاح اجلديدة بالدار البيضاء، ط/1 1985، وط/2، 1988 وط 3/بدار أيب رقراق بالرباط2006  م.

)718( دار أيب رقراق للطباعة والنرش  بالرباط )2010م(.

)719( مطبعة النجاح )جزآن(.

)720( دار أيب رقراق للطباعة والنرش  بالرباط )2009م(.
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طه عبد الرحمن)721(
)1363-...هـ/1944–...م(

)85( طه عبد الرمحن

أستاذ التعليم العايل بجامعة حممد اخلامس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 
ختصص املنطق وفلسفة اللغة واألخالق.

اإلعدادية  دراسته  تابع  ثم  االبتدائية،  تلقى دراسته  وهبا  باجلديدة،  ولد 
حصل  حيث  اخلامس بالرباط،  حممد  والعالية بـجامعة  البيضاء،  بمدينة الدار 
منها  حصل  إذ  السوربون،  دراسته بـجامعة  واستكمل  عىل اإلجازة يف الفلسفة، 
يف  برسالة  1972م  عام  الثالث  دكتوراه السلك  يف الفلسفة وعىل  ثانية  إجازة  عىل 
موضوع )اللغة والفلسفة: رسالة يف البنيات اللغوية ملبحث الوجود( ثم عىل دكتوراه 
والطبيعي  احِلَجاجي  االستدالل  املسامة: )رسالة يف  أطروحته  الدولة عام م1985 عن 

ونامذجه(.
حني  اخلامس بالرباط منذ 1970م إىل  حممد  اللغة يف جامعة  س املنطق وفلسفة  دراَّ
بعامن  البيت  آل  جامعة  منها:  جامعات،  بعدة  زائرا  أستاذا  وكان  عام 2005م،  تقاعده 
اإلرشاف  مهام  توىل  التدريس  أعباء  جانب  وإىل  بتونس،  صفاقس  وجامعة  )األردن(، 

واملناقشة.

املغرب  كتاب  احتاد  أعضاء  املغاربة:  الكتاب  ودليل   www.tahaphilo.com الرسمي  موقعه  الرتمجة:  )721(  مصادر 
ص:272، ومع املعارصين أسامء وآثار يف الذاكرة والقلب لعباس اجلراري، 225/2 وما بعدها.



273

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

نال عضوية »اجلمعية العاملية للدراسات احِلَجاجية«، وهو ممثلها يف املغرب، وعضوية 
»املركز األورويب للِحَجاج«، ويرأس« منتدى احلكمة للمفكرين والباحثني باملغرب«.

ويف دار احلديث احلسنية، أنيط به التدريس، وأسندت إليه مادة املنطق، فدرسه يف 
أثناء املوسم اجلامعي 2005-2006م.

من اأعم�له العلمية:

ْهرانية: يف النقد االئتامين لفصل األخالق عن الدين)722(. ✺ ُبؤس الداَّ

✺ جتديد املنهج يف تقويم الرتاث)723(.

✺ احلداثة واملقاومة)724(.

✺ احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري)725(.

✺ احلق العريب يف االختالف الفلسفي)726(.

✺ احلوار ُأُفًقا للفكر)727(.

✺ حوارات من أجل املستقبل)728(.

✺ رسالة يف منطق االستدالل احلجاجي والطبيعي ونامذجه  )بالفرنسية()729(.

✺ روح احلداثة. املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية)730(.

)722(  الشبكة العربية لألبحاث والنرش ط/ 2014م.

)723(   املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، بريوت ط/1: )1994م( وط/2 )2001م(.

)724(  دار األمري للثقافة والعلوم 2007م.

)725(  املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، بريوت 2005م.

)726(  املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، بريوت 2002م.

)727(  الشبكة العربية لألبحاث والنرش 2013م.

)728(  منشورات الزمن 2000م. ثم الشبكة العربية لألبحاث والنرش.

)729(  1985م.

)730(  املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، بريوت 2006م.
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✺ روح الدين:  من ضيق الَعلامنية إىل سعة االئتامنية)731(.

✺ سؤال األخالق، مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية)732(.

✺ سؤال العمل - بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم)733(.

✺ العمل الديني وجتديد العقل)734(.
✺ فقه الفلسفة: 1- الفلسفة والرتمجة)735(. 

✺ فقه الفلسفة: 2- القول الفلسفي، كتاب املفهوم والتأثيل)736(.
✺ يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم)737(.

✺ اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل)738(.
✺ اللغة والفلسفة. رسالة يف البنيات اللغوية ملبحث الوجود )بالفرنسية()739(.

✺ املنطق والنحو الصوري)740(.
أسهم مرتمجنا بعرشات البحوث والدراسات يف كثري من امللتقيات العلمية، حملية 
وجائزة  مرتني،  للكتاب  املغرب  جائزة  منها:  رفيعة،  جوائز  ونال  ودولية،  وطنية 
اإلسيسكو يف الفكر اإلسالمي والفلسفة عام 2006م، وجائزة حممد السادس للفكر 

والدراسات اإلسالمية يف 13 يناير 2014م.

)731(   املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، بريوت 2012م.

)732(  املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، بريوت 2000م.

)733(  املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، بريوت 2012م.

)734(  املؤسسة احلديثة للنرش والتوزيع الدار البيضاء 1989م.

)735(  املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، بريوت 1996م.

)736(  املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، بريوت 1999م.

)737(   املؤسسة احلديثة للنرش والتوزيع الدار البيضاء 1987م.

)738(  املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، بريوت 1998م.

)739(  منشورات جامعة حممد اخلامس الرباط 1979م.

)740(  دار الطليعة للطباعة والنرش بريوت ط/1985م.
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الجياللي المريني
)...–...هـ/...-...م(

)86( اجلياليل املريني

أستاذ التعليم العايل بجامعة سيدي حممد بن عبد اهلل فاس، كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، ختصص: الفقه واألصول.

دّرس يف دار احلديث احلسنية مادة أصول الفقه خالل املوسم اجلامعي 2005  - 
2006م.

من اأعم�له العلمية:
✺ القواعد األصولية وتطبيقاهتا الفقهية عند ابن قدامة يف كتابه املغني
✺  القواعد األصولية عند اإلمام الشاطبي من خالل كتابه املوافقات
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رشيدة فؤاد)741(
)1380–...هـ/1960-...م(

)87( رشيدة بنت حممد فؤاد

بن  الثاين كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية؛  العايل بجامعة احلسن  التعليم  أستاذة 
مسيك الدار البيضاء. ختصص: اللغة العربية.

حاصلة عىل اإلجازة يف اللغة العربية وآداهبا؛ جامعة القايض عياض-كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية مراكش؛ سنة 1983م، وحاصلة عىل دبلوم الدراسات املعمقة من 
قسم اللغات واآلداب العربية جامعة باريسIIIV بفرنسا سنة 1984م، ويف سنة 1985 
حصلت عىل دبلوم من قسم اللغات السامية املقارنة؛ املدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا -السوربون باريس فرنسا، ويف السنة نفسها ومن املؤسسة نفسها حصلت عىل 
دبلوم من قسم األركيولوجيا ختصص دراسة املخطوطات. بعدها حازت الدبلوم 
اجلامعي للغات واحلضارات الرشقية DULC من املعهد الوطني للغات واحلضارات 
من  الثالث  السلك  دكتوراه  ونالت   ،1987 سنة  فرنسا  باريس   INALCO الرشقية 
يف  باريس  باريسIIIV؛  جامعة  اإلسالمي؛  الغرب  يف  العربية  واآلداب  اللغة  قسم 
سنة 1988. ويف سنة2007  نالت من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بن مسيك الدار 
البيضاء دكتوراه الدولة يف موضوع: تربية املرأة يف النصوص الدينية. دراسة مقارنة 

بني مدونة العهد القديم والقرآن الكريم. 

)741(  مصادر الرتمجة: إفادة خطية بسريهتا أفادنا هبا الدكتور مصطفى زرهار.
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تشغل اآلن منصب أستاذة التعليم العايل بجامعة احلسن الثاين كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، ابن مسيك الدار البيضاء، وتضطلع بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة 
األطروحات والبحوث اجلامعية داخل الكلية وخارجها. وحتظى بالعضوية يف عدد 
املغربية  للجمعية  مؤسس  عضو  فهي  البحث،  ومراكز  واجلمعيات  املؤسسات  من 
للدراسات الرشقية؛ جامعة حممد اخلامس الرباط، وعضو مؤسس ملجموعة زرقاء 
الياممة للدراسات واألبحاث حول املرأة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن مسيك 
العلمية  واألبحاث  للدراسات  بطوطة  ابن  ملركز  مؤسس  وعضو  البيضاء،  الدار 
وعضو  البيضاء،  الدار  مسيك  ابن  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  واالسرتاتيجية 
مؤسس للمركز العلمي للدراسات والتوثيق حول التصوف، وعضو مؤسس ملركز 
يف  ومؤطرة  مؤسسة  كوهنا  عن  فضال  والديداكتيك،  اللسان  علوم  يف  الدراسات 
وحدة التكوين والبحث يف الدكتوراه حول: حتقيق وتوثيق ودراسة الرتاث املغريب 

املخطوط والشفوي.  
اإلضافية،  الساعات  نظام  إطار  يف  بالتدريس  كلفت  احلسنية،  احلديث  دار  ويف 

فدرست اللغة العربية ملوسمني دراسيني )2005-2007م(.

من اأعم�له� العلمية:
✺ احلياة األرسية واالجتامعية للمرأة اليهودية يف نصوص اليهود الدينية املقدسة، 

سنة 2013م.
العادات  اللهجات  األدب  )التاريخ  املغرب  هيود  حول  بحوث  مشاريع  هلا 
والعقائد( وهلا دراسات لغوية مقارنة بني اللغات السامية )العربية العربية اآلرامية(، 
كام هلا عدة مقاالت منشورة يف جمالت ودوريات علمية حمكمة، وشاركت يف ندوات 

وملتقيات علمية وطنية ودولية.
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فاطمة الزهراء الهاللي)742(
)1366–...هـ/1947-...م(

)88( فاطمة الزهراء اهلاليل

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  اخلامس،  حممد  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذة 
الرباط، ختصص اللغة اإلنجليزية.

ولدت بمدينة الصويرة. بعد دراستها االبتدائية والثانوية حازت شهادة الباكلوريا 
)اللغة  اآلداب  يف  اإلجازة  شهادة  ثم  1964م،  سنة  بمراكش  العرصية  اآلداب  يف 
االنجليزية(  من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد اخلامس، الرباط سنة 
1968م. وحصلت عىل شهادة الكفاءة لتدريس اللغة االنجليزية من املدرسة العليا 

سنة  وذلك  األمريكي  األدب  يف  املعمقة  الدراسات  شهادة  ثم  بالرباط،  لألساتذة 
1974م. ويف سنة 1979م حازت شهادة تدريس اللغة االنجليزية يف Leeds بانجلرتا، 

و دبلوم املاسرت )MA(  يف اللسانيات من مانشسرت بانجلرتا )1980-1981م(. وتوجت 
من  التطبيقية  اللسانيات  يف  دكتوراه  عىل  2000م  سنة  بحصوهلا  العلمي  مسارها 
جامعة موالي سليامن بمكناس وجامعة ميلواكى - ويسكنسن  بالواليات املتحدة 

 . Fulbright  األمريكية يف إطار برنامج
ودرست  10سنني.  ملدة  والرباط  بسال  الثانوي  التعليم  أستاذة  منصب  شغلت 
مكونة  أستاذة  منصب  شغلت  كام  1968م.  منذ  االنجليزية  للغة  األمريكي  باملركز 

)742(  مصادر الرتمجة: إفادة منها بسريهتا.
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بدأت  1981م،  سنة  ويف  بالرباط.  اجلهوي  الرتبوي  باملركز  بيداغوجية  ومستشارة 
التدريس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط إىل أن أحيلت عىل التقاعد. 

عهد إليها يف دار احلديث احلسنية بتدريس اللغة اإلنجليزية خالل املوسم اجلامعي 
)2006-2007م(.

حازت املرتمجة عدة أوسمة )743( تقديرا جلهودها، وهلا أيضا إسهامات يف أنشطة 
علمية داخل املغرب  وخارجه)744(.

)743( منها وسام العرش من درجة فارس نالته سنة 2004م.

)744( منها :
May 1999: conference on »women in morocco :their education, their lives. »For the league 
of women voters of Milwaukee county in Miwaukee,Wisconsin, USA.
August 1995: paper on »English language teaching in morocco« presented to a group of 
teachers at the center for international studies,UWM,USA.
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فائزة امهروق
)...–...هـ/...-...م(

)89( فائزة امهروق

مترصفة.  
االقتصاد باللغة اإلنجليزية، وذلك إبان املوسم  دّرست يف دار احلديث احلسنية 

اجلامعي )2005- 2006م(.
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محمد عبد ربي
)...–...هـ/...-...م(

)90( حممد عبد ريب

املحمدية،  بمدينة  الثاين  احلسن  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  أستاذ 
ختصص: علم االجتامع.

دّرس يف دار احلديث احلسنية علم االجتامع باللغة الفرنسية خالل املوسم )2005 
- 2006م(.
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لمياء علمي دريدب)745(
)1399-...هـ/1979-...م(

)91( ملياء علمي دريدب

مهندسة دولة، ورئيسة مصلحة الشبكة املعلوماتية بقسم نظم املعلومات ملديرية 
الدراسات والشؤون العامة يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

األوقاف  بوزارة  وموظفة  اإلعالميات  يف  الدولة  مهندسة  دبلوم  عىل  حاصلة 
والشؤون اإلسالمية منذ سنة 2003م. 

كلفت يف دار احلديث احلسنية بتدريس مادة اإلعالميات سنة 2005م، وال تزال 
تدرسها إىل اليوم. 

)745(  مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتمجة.
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عبد القادر بطار)746(
)1380–...هـ/1960-...م(

)92( عبد القادر بطار

أستاذ التعليم العايل بجامعة حممد األول كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وجدة، 
ختصص العقيدة والفكر اإلسالمي.

ولد بوجدة، وبعد دراسته االبتدائية والثانوية وحصوله عىل الباكالوريا، التحق 
بجامعة حممد األول بوجدة، فحصل عىل اإلجازة يف اآلداب من كلية اآلداب والعلوم 
الدراسات  شعبة  الدروس،  استكامل  شهادة  ونال  الرباط،  إىل  رحل  ثم  اإلنسانية، 

اإلسالمية )العقيدة واألديان( من جامعة حممد اخلامس.
ويف سنة 1992م نال شهادة الدراسات العليا من دار احلديث احلسنية )شعبة علوم 
كلية  اآلداب من  العليا يف  الدراسات  دبلوم  بعد ذلك  القرآن واحلديث(، وحصل 

اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.
عاد إىل مسقط رأسه، حيث سجل أطروحته لنيل دكتوراه الدولة من كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، فتحقق له ما أراد وذلك عام 2004م، وكان موضوع األطروحة: 

)اخلطاب السلفي ومنطق االعتقاد: دراسة منهجية(.

)746( مصادر الرتمجة: إفادة خطية منه بسريته.
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والفكر  للعقيدة  أستاذا  وعمل  املركزية،  باإلدارات  مترصف  وظيفة  شغل 
اإلسالمي بجامعة حممد األول، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة، كام دّرس 
البعث  العقيدة األشعرية بمعهد  بالرباط، ودرس  بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

اإلسالمي للعلوم الرشعية بوجدة. 
ويف دار احلديث احلسنية كلف بالتدريس وأسندت إليه مادة ختصصه: العقيدة، 

فدرسها أثناء املوسم اجلامعي )2005-2006م(.

من اأعم�له العلمية:
✺ له مقاالت علمية منشورة يف جمالت حمكمة، ومشاركات بأبحاث ودراسات يف 

ملتقيات علمية وطنية ودولية.
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لحسن امركي
)...-...هـ/...-...م(

)93( حلسن امركي

أستاذ التعليم العايل.
اجلامعي  املوسم  أثناء  الفرنسية  اللغة  بتدريس  احلسنية  احلديث  دار  يف  إليه  عهد 

)2005- 2006م(.
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المختار الهراس)747(
)...-...هـ/1953-...م(

)94( املختار اهلراس

أستاذ التعليم العايل ورئيس خمترب األبحاث والدراسات السوسيولوجية بشعبة 
علم االجتامع، جامعة حممد اخلامس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.

العريب  املجلس  منها  علمية،  وجلان  بحثية  جمموعات  من  كثري  يف  العضوية  نال 
للعلوم االجتامعية، وأسهم يف تأسيس مركز »الكريس« GRES، الذي أنتج دراسات 
مهمة يف أكثر من جمال، وجرب تقنيات منهجية يف البحث السوسيولوجي باملغرب، 
وعالوة عىل كونه أستاذا للتعليم العايل بكلية اآلداب بالرباط، فإنه أيضا أستاذ زائر 

بعد من اجلامعات األوروبية.
دّرس يف دار احلديث احلسنية علم االجتامع يف إطار التكليف بالساعات اإلضافية 

أثناء املوسم اجلامعي )2005- 2006م(.

من اأعم�له� العلمية:
والقانون  الفقه  يف  مقارنة  دراسة  والتقليد  االجتهاد  بني  املرأة  ✺  أحكام 

واالجتامع)748(.

)747( مصادر الرتمجة: ملفقة مما حتّصل من بحث شخيص.

)748( املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع ببريوت، ط/2008م.
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✺  تطور اهلياكل القبلية شامل غرب املغرب: انجرة كنموذج.
✺  الثقافة واخلصوبة: دراسة يف السلوك اإلنجايب باملغرب)749(.

✺  القبيلة والسلطة: تطور البنيات االجتامعية يف شامل املغرب)750(.
✺  املرأة و صنع القرار باملغرب)751(.

وإىل جانب طائفة من األعامل الفردية واملشرتكة واجلامعية، فقد نرش له الكثري من 
املقاالت العلمية باللغة العربية والفرنسية واإلنجليزية يف جمالت عربية ودولية، من 
بينها: الشباب واإلعالم باملغرب، والطلبة واألرسة ومسلسل التميز: حالة املغرب 

وحتوالت األرسة باملغرب.

)749( دار الطليعة بريوت،ط/ 1996م.

)750( املركز الوطني لتنسيق وختطيط البحث العلمي والتقني 1988م.

والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  مع  وبتعاون  ببريوت،  والتوزيع  والنرش  للدراسات  اجلامعية  )751(  املؤسسة 
بتونس.
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عائشة الهاللي
)...-...هـ/...-...م(

)95( عائشة اهلاليل

الرباط،   - اخلامس  حممد  جامعة   - اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  أستاذة 
ختصص علوم القرآن والتفسري.

دّرست يف دار احلديث احلسنية مادة علوم القرآن إبان املوسم اجلامعي )2005  - 2006م(.
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ثريا إخوان
)...-...هـ/...-...م(

)96( ثريا إخوان

أستاذة التعليم الثانوي التأهييل.
دّرست يف دار احلديث احلسنية اللغة الفرنسية خالل موسم )2005-2006م(.
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فاطمة الزهراء المبارك اإلدريسي
 )...-...هـ/...-...م(

)97( فاطمة الزهراء املبارك اإلدرييس

أستاذة التعليم الثانوي التأهييل.
دّرست يف دار احلديث احلسنية اللغة الفرنسية خالل موسم )2005-2006م(.
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نعيمة بلعربي
)...-...هـ/...-...م(

)98( نعيمة بلعريب

أستاذة التعليم العايل.
دّرست يف دار احلديث احلسنية اللغة اإلنجليزية إبان موسم )2005-2006م(.
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أحمد قسطاس)752(
)1371–...هـ/1952-...م(

)99( أمحد قسطاس
اللغة  وأستاذ  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  اإلسالمية بوزارة  الشؤون  مدير 

اإلنجليزية.
يف  واألخرى  1976م،  سنة  االنجليزي  األدب  يف  واحدة  إجازتني:  عىل  حاصل 
العليا  املدرسة  دبلوم  عىل  حصل  كام  1980م،  سنة  بفاس  الرشيعة  بكلية  الرشيعة 
1982م،  دار احلديث احلسنية سنة  التخرج من  1977م، وعىل شهادة  لألساتذة سنة 

ودبلوم يف الصحافة من جامعة مرييالند بالواليات املتحدة األمريكية سنة 1998م.
تقّلد وظائف عديدة، منها: أستاذ اللغة االنجليزية بثانوية موالي إدريس بفاس 
مجعية  مركز  ومدير  1983م،  سنة  بفاس  احلقوق  بكلية  زائر  وأستاذ  1978م،  سنة 
1987م، ومدير حترير جملة املريد ورئيسها سنة  فاس سايس للتنمية االجتامعية سنة 
1992م، ورئيس ديوان وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية سنة 2002م، ومندوب 

الشؤون  ومدير  2004م،  سنة  اإلسالمية  الشؤون  يف  زعري  زمور  سال  الرباط  جهة 
اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية سنة 2007م، ونائب رئيس البعثات 
األوقاف  وزارة  تصدرها  التي  احلق  دعوة  جملة  ومدير  2009م،  سنة  للحج  املغربية 

والشؤون اإلسالمية سنة 2008م.

)752( مصادر الرتمجة: إفادة خطية بسريته أفادنا هبا املرتجم.
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الصائم  إفطار  برنامج  مدير  منها:  اجتامعية  برامج  يف  ودويل  وطني  حضور  له 
1993م، وممثل مجعية فاس سايس بمنظمة األمم املتحدة  بجمعية فاس سايس سنة 
1994م، ومدير برنامج حمو األمية مجعية فاس سايس  ذات الصفة االستشارية سنة 
بتعاون مع وزارة التعليم، ومدير العالقات العامة بالواليات املتحدة ملهرجان فاس 

سايس للموسيقى العاملية العريقة.
وكوبنهاغن،  بنيويورك،  املتحدة  األمم  بمقر  مؤمترات)753(:  عدة  يف  شارك 

والكويت، والهاي، وواشنطن، ولندن، وروما، واجلزائر.
كام شارك يف ندوات وطنية ودولية)754(، بسان فرانسيسكو، وواشنطن، وجامعة 

برينستون، وجامعة كولومبيا وغريها.
وحارض بجامعات دولية)755(، منها جامعة تكساس، وجامعة جورجيا، ومركز 
الديانات بنيويورك، وجامعة بركييلـ  سان فرانسيسكو، وجامعة كولومبيا بنيويورك، 
وجامعة برينستون، كلها بالواليات املتحدة األمريكية، ويف أبوجا بنيجرييا، وبلندن، 
يف  واإلسالم  األديان،  حوار  يف  أغلبها  وكان  وغريها،  للسالم  غاندي  ومؤسسة 

املغرب والتصوف املغريب واإلرهاب والتطرف...

1992م(، ويف مؤمتر  بنيويورك )19 شتنرب  )753(  نمثل لذلك بمشاركته يف منتدى مجعيات السالم بمقر األمم املتحدة 
االئتالف  التواصل االسرتاتيجي حول  1995م(، واجتامع جمموعة  القمة االجتامعية بكوبنهاغن دامخر )مارس 
العنيف  التطرف  حول  العمل  ملجموعة  العام  واالجتامع  2016م(،  أبريل   25( بالكويت   Coalition anti-EIIL

بالواليات  الداخيل  األمن  وقطاع  اإلرهاب  ملكافحة  العاملي  املنتدى  وورشة  2016م(،  ماي   13-14( بالهاي 
املتحدة األمريكية بواشنطن )23-24 فرباير 2015م( وغريها.

)754(  نمثل لذلك بمشاركته يف ندوة املناظرة العاملية للتصوف Sufism Symposium بسان فرانسيسكو )1994م(، وندوة 
»نحو إسالم معتدل«، جامعة برينستون، الواليات املتحدة األمريكية )2005م(.

واإلسالم  البوذية  بني  السالم  مفهوم   – نيويورك  الديانات  مركز  ـ  الديانات  حوار  بمحارضاته  لذلك  )755(  نمثل 
– مؤسسة غاندي  1997م(، ولقاءات احلضارات: فاس نموذجا  )سلسلة حمارضات وموائد مستديرة( )يونيو 
للسالم )ماي 2005م(، وخطوات نحو الوسطية املغرب نموذجا بمجلس هيأة اإلفتاء ـ أبو جا ـ نيجرييا )أكتوبر 

2004م(.
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وطنية  املستديرة  واملوائد  والندوات  اللقاءات  من  جمموعة  تنظيم  يف  أسهم  كام 
ودولية)756(.

قلب  ومن  فاس،  ذاكرة  من  بفاس،  املحلية  اإلذاعة  إعالمية:  إسهامات  وله 
اإلسالم حوار تلفزي مع قناة Word Link TV الواليات املتحدة األمريكية، وبرنامج 
»قراءة يف كتاب« ـ »كتب حول اإلسالم مل ترتجم« قناة السادسة، وحوارات وبرامج 

مع إذاعات أجنبية، ودروس الوعظ واإلرشاد.
ويف دار احلديث احلسنية، عهد إليه بتدريس مدخل إىل الدين املسيحي واليهودي، 
2006م، وهو عضو  من سنة  وفرباير  يناير  االنجليزية خالل شهري  باللغة  فدرسه 

املجلس الداخيل هبا.

 من اأعم�له العلمية:
✺ كتاب نرباس املريد يف طريق التوحيد ـ مطبعة فضالة »ترجم إىل اإلنجليزية« 

سنة 1994م.
✺ التفسري الصويف خصائصه وتطوره ـ حتت الطبع.
✺ The Path Serinty )طريق السكينة( ـ حتت الطبع.

✺ جمموعة مقاالت يف جملة املريد وجملة اجلواهر وجملة البطحاء وغريها.

)756(  نمثل لذلك بـ: لقاء »املقدس« معرض حول الكتابات املقدسة يف الديانات الثالث بتعاون بني وزارة األوقاف 
 The Wilton Park Encounters والشؤون اإلسالمية ومكتبة لندن الدولية ومجعيات خرجيي املعاهد الربيطانية ـ

بلندن، ولقاء التجانية الدويل )2007م(، ولقاءات سيدي شيكر الدولية )2009م(.
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جون ماري لومير 
)Jean Marie LEMAIRE (

)...-...هـ/...-...م(

)Jean Marie LEMAIRE ( جون ماري لومري )100(

رجل دين بالكنيسة الكاثوليكية بالدار البيضاء، ومؤرخ لألديان، وعضو فريق 
.)G.R.I.C( البحث اإلسالمي املسيحي

واللغة  املسيحي،  الدين  إىل  مدخل  بتدريس  احلسنية  احلديث  دار  يف  إليه  عهد 
اإلغريقية، فدرسهام باللغة الفرنسية من  شهر فرباير إىل شهر أبريل سنة )2006م(.



296

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

فيفيان جونسون 
)Vivian L Johnson (

)...-...هـ/...-...م(

)Vivian L Johnson ( فيفيان جونسون )101(

باحثة أمريكية. 
كلفت يف دار احلديث احلسنية بتدريس مدخل إىل الدين اليهودي، فدرسته باللغة 

اإلنجليزية خالل شهر أبريل من سنة )2006م(.
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 محيي الدين عثمان يحيى
)...-...هـ/...-...م(

)102( حميي الدين عثامن حييى

باحث أكايمي مقيم يف فرنسا.
درس يف دار احلديث احلسنية مناهج البحث باللغة الفرنسية إبان موسم )2005 - 2006م(.
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عبد الحميد العلمي)757(
)1369–...هـ/1949-...م(

)103( عبد احلميد العلمي

أستاذ التعليم العايل للعلوم الرشعية، بجامعة سيدي حممد بن عبد اهلل بفاس.
بفاس  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  العليا  الدراسات  دبلوم  عىل  حاصل 
اجلامعة  من  )1996م(  سنة  الرشعية  العلوم  يف  الدولة  دكتوراه  وعىل  )1989م(  سنة 

نفسها، يف موضوع: »منهج الدرس الداليل عند اإلمام الشاطبي«. 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  الرشيعة  ومقاصد  الفقه  ألصول  أستاذا  شغل 
القرويني بفاس منذ سنة  الفقه بجامع  2005 م، وأستاذا ألصول  فاس إىل متم سنة 
2008م، وأستاذا حمارضا بمركز تكوين األئمة واملرشدات بالرباط )2008-2007م(، 

بفاس، وبملتقيات وجامعات كل من  القرويني  وبكلية الرشيعة والقانون، جامعة 
اجلزائر وتونس وديب والشارقة وإسبانيا، وغريها. مؤسس وحدة الدكتوراه يف الفقه 
املقارن سنة )2004م(، وإىل جانب التدريس قام بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة 
جمموعة من األطروحات والبحوث اجلامعية. وهو عضو باملجلس العلمي املحيل 
احلق(  )دعوة  جملة  حترير  ورئيس  )2008-2007م(،  الفرتة  خالل  املدينة  فاس  فرع 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وعضو جلنة التحكيم يف عدة جمالت علمية 
التابعة لوزاريت  الرتاثية  وطنية ودولية، ومرشف عىل فهرسة جمموعة من اخلزانات 

)757( مصادر الرتمجة: إفادة خطية بسريته أفادنا هبا املرتجم.
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وزارة  إىل  القرويني  خزانة  ونقل  جرد  عىل  ومرشف  باملغرب،  والثقافة  األوقاف 
األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب، كام أرشف عىل ترميم خروم خمطوطاهتا. 

إليه علم  )2005م(، وأسند  منذ سنة  بالتدريس  كلف  احلسنية،  احلديث  دار  ويف 
القديم،  الفقهي  االجتهاد  يف  املخالف  وأحكام  باألحكام،  وعالقته  الفقه  أصول 

ومقاصد الرشيعة، وال يزال مدرسا هبا إىل اآلن.

من اأعم�له العلمية:

✺ اخلصال البن زرب القرطبي، )حتقيق()758(.
✺ الفهرس الوصفي للخزانة احلبسية موالي إدريس األكرب بزرهون)759(.

✺ مبادئ الوصول إىل علم األصول)760(.
✺ مدخل إىل علم املقاصد)761(.

✺ مسالك الداللة بني اللغويني واألصوليني)762(.
✺ منهج الدرس الداليل عند اإلمام الشاطبي)763(.

وله مقاالت علمية منشورة يف جمالت حمكمة وطنية ودولية، وله مشاركات قدم 
الداخل  فيها أبحاثا ودراسات يف عدة ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية، يف 

واخلارج، كام شارك أيضا بدرس يف سلسلة الدروس احلسنية الرمضانية.

)758( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط/ )1426ه-2005م(.

)759( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط/ )2013م(.

)760( مطبعة التلمساين بفاس، ط/ )2000م(.

)761( ط/2002م.

)762( ط/ )2000م(.

)763( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط/ )1422ه-2001م(.



300

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

محمد بن عزوز )764(
)1358هـ–...هـ/1965-...م(

)104( حممد بن أمحد بن عزوز

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  الدكايل،  شعيب  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
بمدينة اجلديدة، ختصص احلديث وعلومه.

ولد بالرباط من أرسة حمافظة، ونشأ بسال، بدأ تعليمه باملسيد حيث حفظ القرآن 
املجاورة  املحمدية)765(  باملدرسة  التحق  بعدها  والكتابة،  القراءة  مبادئ  وتعلم 
الثانوية. ويف  باملدرسة االبتدائية فاإلعدادية ثم  التحق  للمسجد األعظم بسال، ثم 
الوقت الذي كان يتابع دراسته االبتدائية كان والده يصحبه إىل اجلامع األعظم بسال 
فحرض دروس كبار العلامء)766( مثل شيخ اجلامعة بسال أمحد بن عبد النبي والعالمة 
مصطفى النجار والفقيه حممد املريني والعالمة عبدالرمحان بن حممد الباقر الكتاين... 
اخلامس  حممد  بجامعة  التحق  1984م  سنة  الباكالوريا  شهادة  عىل  حصوله  بعد 
بالرباط.  بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  الدراسات اإلسالمية  فانتسب إىل شعبة 
وبعد نيل اإلجازة منها يف اآلداب، تابع دراسته يف السلك الثالث وحصل عىل دبلوم 
الوقت  ويف  احلديث،  علوم  ختصص  العليا،  الدراسات  ودبلوم  املعمقة  الدراسات 

)764( مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتجم.

)765( وهي مدرسة خاصة كان يديرها الفقيه حممد املريني.

)باالشرتاك(  بسال.  الفكر واألدب  أعالم  النجار: من  العالمة مصطفى  كتاب:  العلامء يف  تراجم هؤالء  )766(  انظر 
منشورات املجلس العلمي املحيل بسال.
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نفسه كان يتابع دراسته العليا بدار احلديث احلسنية، حيث خترج منها سنة 1990م. 
ويف سنة 1996م ومن الدار نفسها حصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية 

واحلديث، يف موضوع: مدرسة احلديث بالشام خالل القرن الثامن اهلجري. 

1991م التحق هبيئة التدريس يف جامعة شعيب الدكايل بمدينة اجلديدة  ويف عام 
وال يزال يدرس هبا إىل اآلن، كام قام بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة جمموعة 

من البحوث واألطاريح اجلامعية.

درس يف دار احلديث احلسنية احلديث وعلومه من سنة 2006م إىل سنة 2011م. 

له أزيد من ثامنني مؤلفا، املطبوع منها واحد وسبعون كتابا)767(بني تأليف وحتقيق.

من اأعم�له العلمية:

✺ إجازة عبد القادر الفايس، أليب سامل العيايش )حتقيق()768(.

✺   حتفة املخلصني برشح عدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني، أليب عبداهلل 
حممد بن عبد القادر الفايس )حتقيق()769(.

أمحد  بن  جعفر  للعالمة  الدكايل،   شعيب  أيب  املحدث  العالمة  شيخنا  ✺   ترمجة 
النارصي السلوي )حتقيق()770(.

✺  تعليم الفتيات ال سفور املرأة ملحمد بن احلسن احلجوي )حتقيق()771(.

✺   تنبيه ذوي اهلمم العالية عىل الزهد يف الدنيا الفانية، أليب سامل عبد اهلل بن حممد 
العيايش)حتقيق()772(.

)767(  أمدنا مشكورا بالئحة كاملة لعناوين كتبه ومكان نرشها وسنوات طبعها.

)768(   منشورات دار ابن حزم ط/1 )1424هـ-2003م(

)769(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1428هـ-2007م(.

)770(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1425هـ-2005م(.

)771(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1425هـ-2004م(.

)772(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1432هـ-2011م(.
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✺ جهود املرأة الدمشقية يف رواية احلديث الرشيف)773(.
احلجــوي  احلسن  بن  ملحمد  اإلسالم  عـــن  دفاع  الصحيحني  عن  ✺  الدفاع 

)حتقيق()774(.
✺ صفحات مرشقة من عناية املرأة بصحيح البخاري: رواية وتدريسا)775(.

✺  عقد الدرر يف نظم نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، أليب حامد حممد العريب 
الفايس )حتقيق()776(.

✺ فهرسة أمحد بن العريب بن احلاج السلمي )حتقيق( )777(.
✺   فهرسة حممد بن احلسن احلجوي املسامة خمترص العروة الوثقى يف مشيخة أهل 

العلم والتقى )حتقيق()778(.
القادري املسامة إحتاف أهل الدراية بام يل من األسانيد  ✺  فهرسة حممد بن قاسم 

والرواية )حتقيق()779(.
شيخ  الفايس  احلسني  الكتاين  جعفر  بن  حممد  السيد  العالمة  الكبري  ✺  املحدث 

مشايخ العرص يف املغرب واحلجاز وبالد الشام)780(.
✺ املحدثون املغاربة يف دمشق)781(.

)773(  منشورات دار الفكر املعارص دمشق ط/1 )1424هـ-2004م(.

)774(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1424هـ-2003م(.

)775(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1423هـ-2002م(.

)776(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1423هـ-2002م(.

)777(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1424هـ-2003م(.

)778(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1424هـ-2003م(.

)779(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1424هـ-2004م(.

)780(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1430هـ-2009م(.

)781(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1431هـ-2010م(.
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من  األوىل  الثالثة  القرون  خالل  بدمشق  األوائل  احلديث  رواد  ✺  مشاهري 
اهلجرة)782(.

التلمســاين  زكري  بن  أمحد  األلقاب،  من  لألحاديث  ما  الطالب  ✺   معلم 
)حتقيــق( )783(.

له عدة مقاالت منشورة يف جمالت ودوريات علمية حمكمة. وشارك يف العديد 
من الندوات واللقاءات العلمية، الوطنية والدولية.

)782(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1429هـ-2008م(.

)783(  منشورات دار ابن حزم ط/1 )1424هـ-2003م(.
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الحسين كنوان)784( 

)1359-...هـ/1941-...م(

)105( احلسني بن عيل كنوان

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  إسامعيل  موالي  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
بمكناس، ختصص: اللغة العربية وآداهبا.

ولد بمدينة خنيفرة الواقعة باألطلس املتوسط، التحق بمعهد ابن يوسف بمراكش 
حيث حصل منه عىل باكالوريا أدبية أصيلة سنة 1966م. وبعد أن حصل عىل شهادة 
1969م توجه تلقاء جامعة القرويني، فنال فيها اإلجازة العليا  الكفاءة الرتبوية سنة 

من كلية الرشيعة بفاس سنة 1978م. 
اآلداب  كلية  ويف  بفاس،  اهلل  عبد  بن  حممد  سيدي  جامعة  إىل  انتسب  قد  وكان 
اإلجازة  شهادة  التوايل:  عىل  علمية  شهادات  ثالث  أحرز  هبا  اإلنسانية  والعلوم 
العليا سنة  الدراسات  1986م، ودبلوم  العليا سنة  الدراسات  1980م، وشهادة  سنة 

1989م.

إسامعيل  موالي  جامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  يف  فكان  التتويج  أما 
بمكناس، إذ حاز دكتوراه الدولة سنة 2001م، وكان موضوع األطروحة: »مستويات 

الدرس اللغوي العريب ووظيفة حتليل اخلطاب«.

)784( مصادر الرتمجة: إفادة خطية وشفوية من املرتجم.
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عمل أستاذا للسلكني األول والثاين خالل الفرتة املمتدة من )1969 إىل 1986م(. 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  إسامعيل  موالي  بجامعة  العايل  للتعليم  وأستاذا 
بمكناس من )1986 إىل 2001م(، كام درس بكليتي اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر 

املهراز وسايس التابعتني جلامعة سيدي حممد بن عبد اهلل بفاس.

إبان املوسم  اللغة العربية  بالتدريس، فدرس  إليه  عهد  ويف دار احلديث احلسنية 
اجلامعي )2006-2007م(.

من  عدد  يف  ودراسات  بأبحاث  مشاركات  وله  تقديرية،  شهادات  عدة  حائز 
امللتقيات العلمية حملية وطنية ودولية.

من اأعم�له العلمية:

✺ أمهية قواعد اللغة العربية لفهم كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  )حتت الطبع(.

✺ ضبط املصطلحات العربية يف اللسانيات احلديثة)785(.

✺ كيفية االستفادة من املعاجم)786(. 

✺ اللغة العربية واملشاكل املعجمية)787(. 

✺ مستويات الدرس اللغوي العريب ووظيفة حتليل النصوص )حتت الطبع(.

✺  مقدمات يف علم الترصيف)788(. 

✺ وظيفة املطابقة اإلعرابية يف النحو العريب )مرقون(.

)785( دار النرش: املجلة العربية، ط )1435هـ(.

)786( مجعية بادرة، كراسة 3، مطبعة أنفو- برانت.

)787( مجعية بادرة كراسة 9، مطبعة أنفو- برانت.

)788( مجعية بادرة، كراسة 1، مطبعة أنفو- برانت.
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ْيسي)789( محمد السَّ
)1368-...هـ/1949-...م(

يحْيس )106( حممد بن حممد بن أمحد السَّ

موالي  بجامعة  العايل  التعليم  وأستاذ  بمكناس،  املحيل  العلمي  املجلس  رئيس 
إسامعيل هبا، ختصص علوم القرآن والتفسري.

ولد بمكناس وهبا نشأ وترعرع، ثم رحل إىل املدينة النبوية طلبا للعلم، وانتسب 
املغرب،  إىل  الرشيعة، وبعد عودته  فنال شهادة اإلجازة يف  اجلامعة اإلسالمية،  إىل 
قصد جامعة حممد اخلامس بالرباط، وحصل منها عىل دبلوم الدراسات اإلسالمية 
العليا يف شعبة الدراسات اإلسالمية، ثم رجع إىل مسقط رأسه ويّمم جامعة السلطان 

موالي إسامعيل، وفيها ُتوج بنيل دكتوراه الدولة يف الدراسات اإلسالمية أيضا.
 يتقلد املرتجم مسؤوليات كثرية؛ فهو أستاذ علوم القرآن والتفسري، وعضو مؤسس 
يف  البحث  جمموعة  وعضو  اإلسالمية،  الدراسات  يف  للبحث  العلمية  الرباط  هليئة 
مناهج تفسري اخلطاب، ومنسق )مركز الدراسات يف االجتهاد واحلوار احلضاري(، 
وذلك بكلية اآلداب بمكناس، ورئيس وحدة التكوين والبحث: )الدرس القرآين 

والعمران البرشي(.

)789( مصادر الرتمجة: مستفادة من ترمجته يف خامتة كتابه )املدرسة السلفية يف التفسري يف العرص احلديث(.
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كان رئيسا لشعبة الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بمكناس، ويرأس املجلس 
العلمي املحيل ملكناس منذ 2009م.

 دّرس يف دار احلديث احلسنية علوم القرآن إبان املوسم اجلامعي )2006 - 2007م(.

من اأعم�له العلمية:
✺ املدرسة السلفية يف التفسري يف العرص احلديث)790(.

داخل  املحارضات  عرشات  وألقى  وامللتقيات،  الندوات  من  الكثري  يف  شارك 
املغرب وخارجه، ونرشت له طائفة من املقاالت يف علوم القرآن ومناهج التفسري 

واجتاهاته. 

)790( دار السالم، ط2010/1.
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حميد الوافي)791(

)1383-...هـ/1964-...م(

)107( محيد بن العريب  الوايف

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  إسامعيل  موالي  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
بمكناس، ختصص أصول الفقه.

الدراسات  ودبلوم  1987م،  سنة  اإلسالمية  الدراسات  يف  اإلجازة  شهادة  حائز 
اإلسالمية العليا من دار احلديث احلسنية يف عام 1989م، ودبلوم الدراسات العليا يف 
الدراسات اإلسالمية من جامعة حممد األول بوجده سنة 1991م، ثم  دكتوراه الدولة 
إسامعيل  موالي  جامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  اإلسالمية  العلوم  يف 
بمكناس يف موضوع: “مفهوم القطع والظن وأثره يف اخلالف األصويل سنة 2001م”.

من  ابتداء  بمكناس  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  الفقه  أصول  علم  أستاذ 
1991م إىل اآلن. دّرس بعدة جامعات مغربية منها: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز بجامعة 
ـه بفاس، وأستاذ زائر بقسم أصول الفقه من كلية الرشيعة  سيدي حممد بن عبد اللاَّ

والدراسات اإلسالمية التابعة جلامعة القصيم باململكة العربية السعودية. 
عضو مؤسس لعدة جمموعات بحثية ببعض اجلامعات.

)791( مصادر الرتمجة: سرية ذاتية له واردة يف ختام كتابه مفهوم القطع والظن وأثره يف اخلالف األصويل.
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عمل يف دار احلديث احلسنية أستاذا متعاونا، فأسندت إليه دروس يف أصول الفقه 
ومقاصد الرشيعة، عام 2006م حتى هناية 2010م.

من اأعم�له العلمية:
✺ مفهوم البيان عند األصوليني من اإلمام الشافعي إىل اإلمام الغزايل.

✺ مفهوم القطع والظن وأثره يف اخلالف األصويل.
شارك بعدة بحوث ودراسات يف عدة ندوات وطنية ودولية، وشارك يف إنجاز 

برنامج اجلامع التارخيي لتفسري القرآن الكريم.
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إسماعيل الحسني)792(
)1382–...هـ/1963-...م(

)108( إسامعيل احلسني

والعلوم  اآلداب  كلية  بمراكش،  عياض  القايض  بجامعة  العايل  التعليم   أستاذ 
اإلنسانية، ختصص أصول الفقه ومقاصد الرشيعة.

ولد بمكناس. حاز اإلجازة يف الدراسات اإلسالمية من كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية جامعة حممد بن عبد اهلل بفاس سنة 1988م، وعىل شهادة استكامل الدروس 
ختصص الفقه واألصول من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد اخلامس 
1990م، كام أحرز من اجلامعة نفسها عىل دبلوم الدراسات العليا سنة  بالرباط سنة 

1993م، وتوجه مساره يف التحصيل العلمي بحصوله عىل دكتوراه الدولة.

بمراكش  القايض عياض  اإلنسانية جامعة  والعلوم  اآلداب  بكلية  عمل مدرسا 
املؤمتر  ملنظمة  التابع  الدويل  اإلسالمي  الفقه  بمجمع  خبري  وهو  1993م،  سنة  منذ 
اإلسالمي، وعضو يف »مركز دراسات مقاصد الرشيعة« يف لندن. وعضو مؤسس 
يف  واملشاركة  اإلرشاف  بمهام  وقام  املغرب.  أعالم  يف  البحث  ملجموعة  ورئيس 

مناقشة جمموعة من األطروحات والبحوث اجلامعية.

ر  عاشو بن  الطاهر  حممد  اإلمام  عند  املقاصد  نظرية  بكتابه:  املنشورة  الذاتية  سريته  من  إفادة  الرتمجة:  )792(  مصادر 
وكتاب مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها لعالل الفايس.



311

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

املوسم  خالل  الرشيعة  ومقاصد  الفقه  أصول  احلسنية  احلديث  دار  يف  دّرس 
اجلامعي )2006-2007م(.

من اأعم�له العلمية:

✺ االختالف والتفكري يف فقه األقليات)793(.

فتوى  من  الفقهي  للموقف  الرشعي:  دراسة  واالضطرار  البنكي  ✺   االقرتاض 
الشيخ يوسف القرضاوي يف مسألة امتالك السكن بقرض ربوي باملغرب)794(.

✺   التجديد والنظرية النقدية دراسة يف خطاب التجديد اإلسالمي يف املغرب)795(. 

✺ فقه العلم يف مقاصد الرشيعة: األعالم، املجاالت، املفاهيم.)796( 

✺  مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها لعالل الفايس )حتقيق()797(.

✺  مقاصد الرشيعة واالجتهاد يف املغرب احلديث)798(.

✺  نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور)799(.

ومشاركات  ودولية،  وطنية  حمكمة  جمالت  يف  منشورة  علمية  مقاالت  وله 
بأبحاث ودراسات يف ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية. بعضها منشور بأعامل 

الندوات.

)793(  املطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ط/1 )2006م(.

)794( املطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ط/1 )2008م(.

)795( املطبعة والوراقة الوطنية  مراكش، ط1/ )2005م(.

)796( املطبعة الوطنية مراكش، ط/1 )2004(.

)797( دار السالم للنرش والتوزيع القاهرة، ط/1 )2011(.

)798( منشورات الرابطة املحمدية للعلامء، ضمن سلسلة دراسات وأبحاث )3(، ط/1 )1431هـ-2010م(.

)799(  منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن ط/1  )1995م( ترجم الكتاب إىل عدة لغات، منها اللغة 
الفارسية.
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منية النكوت)800(
)1391-...هـ/1971.-...م(

)109( منية النكوت

أستاذة باملركز اللغوي األمريكي  بالرباط، ختصص: اللغة اإلنجليزية.
1993م  سنة  والثانوية حصلت  االبتدائية  دراستها  بعد  الرباط.  بمدينة  ولدت 
عىل اإلجازة يف اآلداب )شعبة اللغة اإلنجليزية وآداهبا( من كلية اآلداب والعلوم 
علوم  يف  شهادةاملاجستري  حازت  بعدها  بالرباط،  اخلامس  حممد  جامعة  اإلنسانية، 
ليدز University of Leedsاململكة  جامعة  اإلنجليزية،  اللغة  تدريس  شعبة  الرتبية، 
جامعة  التجارية،  لألعامل  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  وشهادة  1995م.  سنة  املتحدة 
تكوين  وشهادة  1996م،  سنة  املتحدة  كيلدهول London Guildhall اململكة  لندن 

وتأطري أساتذة اللغة اإلنجليزية العاملية فيا لينكوا Via Lingua سنة 2012م.
شغلت منصب أستاذة اللغة اإلنجليزية ومنسقة تربوية ومؤطرة أساتذة؛ حيث 
دّرست - إضافة إىل املركز اللغوي األمريكي- بعدة مؤسسات، منها: مركز اللغة 
للربيد واملواصالت،  الوطني  البيضاء، واملعهد  بالدار  املهنية والتجارية  اإلنجليزية 
وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، واجلامعة الربيطانيةSIST ، واملدرسة العليا لتكوين 

األساتذة ENS و مجيعها بالرباط.
ويف دار احلديث احلسنية دّرست اللغة اإلنجليزية موسم)2007-2008م(.

)800(  مصادر الرتمجة: إفادة منها بسريهتا.
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تلفزية  وتلفزي)حلقات  إذاعي  نشاط  وهلا  عديدة،  ندوات  يف  مشاركات  هلا 
لتعليم اللغة اإلنجليزية، عىل القناة األوىل يف سنة 1996م( كام اهتمت برتمجة سيناريو 
وحوار األفالم القصرية والطويلة السينامئية والوثائقية إىل اللغة اإلنجليزية، وقراءة 

التعليقات باللغة اإلنجليزية.
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رحمة الخرشفي)801(
)1374-...هـ/1954-...م(

)110( رمحة اخلرشفي

أستاذة باملركز اللغوي األمريكي  بالرباط، ختصص: اللغة اإلنجليزية.
ولدت بمدينة شفشاون، بعد دراستها االبتدائية والثانوية حصلت عىل اإلجازة يف 
اللغة االنجليزية وآداهبا بكلية اآلداب بالرباط سنة 1980م، وعىل دبلوم من املدرسة 

العليا لألساتذة بالرباط 1981م.
دّرست االبتدائي واإلعدادي بشفشاون، والثانوي بتطوان والرباط، وتدّرجت 
املعهد  منها:  بالرباط،  عليا  بمؤسسات  أستاذة  أصبحت  أن  إىل  التدريس  سلك  يف 
العايل للمواصالت السلكية والالسلكية )1984 – 2010م(، واملدرسة املغربية لعلوم 
واملركز  سنوات،   6 ملدة  والتيسري  لإلدارة  العليا  واملدرسة  سنوات،   5 ملدة  اهلندسة 
اللغوي األمريكي منذ سنة 1984م، واملدرسة العليا للتجارة وإدارة املقاوالت، وكلية 
احلقوق )ماجستري املالية يف اإلسالم  - البنك اإلسالمي(، وكلية اآلداب شعبة علوم 

التواصل وتقنيات الكتاب )1995 -2016م(.
و يف دار احلديث احلسنية دّرست اللغة اإلنجليزية موسم)2006 - 2007م(.

ومؤسسات  األمريكي  اللغوي  باملركز  وورشات  ندوات  عدة  يف  شاركت  كام 
أخرى  وأرشفت عىل تأطري األساتذة املتدربني باملدرسة العليا لألساتذة.

)801(  مصادر الرتمجة: إفادة منها بسريهتا.
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  ابتسام بنخرابة
)...-...هـ/...-...م(

)111( ابتسام بنخرابة

دّرست يف دار احلديث احلسنية اللغة اإلنجليزية سنة )2006-2007م(.
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جمال الحراق)802(
)1390–...هـ/1970-...م(

)112( مجال بن إبراهيم احلراق

رئيس مصلحة املعلوميات واالتصال بمؤسسة دار احلديث احلسنية، وأستاذ هبا 
يف إطار الساعات اإلضافية ختصص املعلوميات.

ولد بمدينة تيفلت، وهبا نشأ وبمدارسها تعلم حتى نال شهادة الباكالوريا )شعبة 
العلوم التجريبية( عام 1990م، بعدها حصل عىل اإلجازة يف العلوم، التخصص العلوم 
الكهربائية واحلركة  والتقنية  واإللكرتونيك  املعلومياتية  فرع:  التطبيقية،  الفيزيائية 

Informatique Electronique, Electrotechnique et Automatique اآللية
يف موضوع:

Réalisation d’un dispositif permettant une ouverture de boucle programmable 
dans une ligne téléphonique.

من كلية العلوم، جامعة حممد اخلامس بالرباط، عام 1994م. بعدها حصل عىل دبلوم 
املاسرت املتخصص، )شعبة تكنولوجيا الشبكة العنكبوتية: األنظمة واخلدمات واحلامية

Mastère spécialisé en Télécom Bretagne en Technologies du web: systèmes, 
services et sécurité

يف موضوع:
Réalisation et mise en place d’un système de gestion des activités pédagogiques 

de l’EDHH - SGAPed -

)802( مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتجم.
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 من املدرسة الوطنية العليا لالتصاالت Télécom Bretagne، فرنسا عام 2011م.
أصبح  ثم  1994م،  نونرب  فاتح  منذ  احلسنية  احلديث  دار  بمؤسسة  املرتجم  شغل 
غشت  فاتح  إىل  1998م  مارس  فاتح  من  نفسها  باملؤسسة  املعلوميات  بخلية  مكلفا 

2008م، وبعدها مبارشة عني رئيسا ملصلحة املعلوميات واالتصال.

وأسند إليه إضافة إىل مهامه اإلدارية مهمة تدريس املعلوميات يف إطار الساعات 
اإلضافية منذ املوسم الدرايس )2006-2007م( إىل اآلن. 

يف  املتخصصة  تلك  وخاصة  تكوينية)803(  دورات  تأطري  يف  املرتجم  شارك  وقد 
املعلوميات.

)803( منها دورة تكوينية لألساتذة حتت عنوان )البيداغوجيا اجلامعية( بدار احلديث احلسنية، يوم 31 مارس 2012م.
            ومنها ورشة بعنوان )تقنيات قراءة الكتاب اإللكرتوين( يف إطار الدورة التكوينية يف موضوع )الكتاب: القراءة 

من أجل البحث( لفائدة طلبة مؤسسة دار احلديث احلسنية، أيام 1 و2 و3 أبريل 2013م.
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عبد اهلل الرشدي)804(
)1389–...هـ/1970-...م(

)113( عبد اهلل بن بومجعة الرشدي

النحو  ختصص:  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  مؤهل  العايل  التعليم  أستاذ 
والبالغة.

شهادة  عىل  حتصل  حتى  تعلم  وبمدارسها  نشأ  وهبا  باها،  أيت  باشتوكة  ولد 
الباكالوريا شعبة اآلداب العرصية بثانوية اجلوالن ببيوكرى سنة 1989م، بعدها نال 
اإلجازة يف اآلداب، شعبة اللغة العربية، من كلية اآلداب - جامعة ابن زهر بأكادير، 
والعلوم  اآلداب  كلية  من  الدروس  استكامل  شهادة  عىل  حصل  ثم   .1993 سنة 
أحرز  2003م  سنة  ويف  1997م.  سنة  بمراكش،  عياض  القايض  جامعة   - اإلنسانية 
شهادة الدكتوراه يف البالغة من جامعة سيدي حممد بن عبداهلل - كلية اآلداب ظهر 
املهراز بفاس، يف موضوع: »تلخيص املفتاح وجهود شارحيه: هباء الدين السبكي 

وابن يعقوب املغريب«.
عني يف دار احلديث احلسنية أستاذا للتعليم العايل مساعدا عام 2007م، وأسند إليه 
تدريس ماديت النحو والبالغة، ويقوم بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة جمموعة 

من البحوث اجلامعية داخل الدار وخارجها.

)804( مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتجم أفادنا هبا.
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والعلوم  اآلداب  بكلية  املعارف  وتكامل  الرتمجة  بمخترب:  مؤسس  عضو  هو 
اإلنسانية، جامعة القايض عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش.

من اأعم�له العلمية:
املغريب. يعقوب  وابن  السبكي  الدين  هباء  شارحيه:  وجهود  املفتاح  ✺  تلخيص 

)مرقون(.
ورشوحه.  املفتاح«  »تلخيص  يف  والتلقي  البالغة  وأسئلة  الشعري  ✺  الشاهد 

دراسة وصفية حتليلية)805(. 
له مقاالت علمية منشورة يف جمالت حمكمة وطنية)806( ودولية)807(، ومشاركات 
بأبحاث ودراسات يف ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية)808(، بعضها منشور 

بأعامل الندوات)809(.

)805( صدر عن املطبعة الوطنية بمراكش سنة 2014م.

)806(  منها مقالة بعنوان: أثر التعصب يف الرتاث النقدي األندليس. رسالة أيب الوليد إسامعيل بن حممد الشقندي يف 
الدفاع عن األندلس، نموذجا.نرش يف جملة حوليات كلية اللغة العربية بمراكش، ع/14، )1421ه – 2000م(.

)807(  منها مقالة بعنوان: ترمجة بالغة التقديم والتأخري يف القرآن الكريم بني هاجس النقل السليم وأرسار الصناعة 
البالغية، نرش يف جملة: ) يف الرتمجة(، ع/1، تصدرها اجلامعة اجلزائرية، )2014-2015م(.

)808(  منها مشاركة بعنوان: )كشف الظنون( واملنهج: خصائص التأليف الببليوغرايف. ضمن مؤمتر دويل يف موضوع: 
»حاجي خليفة: الببليوغرافيا وتصنيف العلوم يف احلضارة اإلسالمية«، من تنظيم معهد املخطوطات العربية 

بالقاهرة ومركز البحوث اإلسالمية بإسطانبول، بتاريخ 6-2015/03/8 )إسطانبول(.
ضمن  البالغي،  الدرس  واقع  القراءة  سؤال  مقتىض  بني  التفسري  كتب  يف  البياين  املكون  بعنوان:  البحث  )809(  منها 
الثاين  احلسن  جامعة  مع  بتعاون  للعلامء  املحمدية  الرابطة  نظمتها  وطنية  ندوة  أعامل  القرآين(،  النص  )بالغة 

باملحمدية. منشورات مركز الدراسات القرآنية. الرابطة املحمدية للعلامء. ط/1 )2014(.
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نادية حليم)810(
)1393–...هـ/1973-...م(

)114( نادية بنت أمحد حليم

اللغة  ختصص  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  مؤهلة  العايل  التعليم  أستاذة 
اإلنجليزية.

ولدت بمدينة بني مالل وهبا نشأت وبمدارسها تعلمت حتى حصلت عىل شهادة 
الباكالوريا يف اآلداب العرصية عام 1992م، بعدها حصلت عىل اإلجازة يف اآلداب 
شعبة اللغة اإلنجليزية وآداهبا من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ببني مالل، جامعة 
القايض عياض عام 1996م، ثم نالت بعد ذلك دبلوم الدراسات العليا املعمقة شعبة 
اللغة اإلنجليزية، من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس بالرباط 
عام 1997م. ويف سنة 2005م حصلت عىل الدكتوراه يف شعبة اللغة اإلنجليزية، وحدة 

التكوين والبحث:  LANGUES ET CULTURES EN CONTACT يف موضوع :
A Head-adjunction Analysis of Pronominal Cliticisation in Standard Arabic

مــادة:  دّرست  حني  2006م  سنـة  الوظيفـي  مشـوارها  املرتمجـة  بــدأت 
وأعطت  بالرباط،  اآلداب  بكلية  اإلنجليزية  اللغة  بشعبة   Introduction to Linguistics 
دروسا أخرى بكل من املعهد الوطني للربيد واالتصاالت )INPT( يف الفرتة )2006–2009م(، 

واملعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي )INSEA( من شتنرب 2009م إىل اآلن.

)810(  مصادر الرتمجة: إفادة خطية وشفوية من املرتمجة.
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2007م،  ماي  يف  مساعدة  العايل  للتعليم  أستاذة  احلسنية  احلديث  دار  يف  عينت 
وأسند إليها تدريس اللغة اإلنجليزية.

من اأعم�له� العلمية:
✺  The Syntax of Pronominal Clitics in Standard Arabic: A minimalist Approach. 

Published Doctoral dissertation, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken: 

Germany )2011(.

املغرب  داخل  ودولية  وطنية  علمية  وملتقيات  ندوات  يف  املرتمجة  شاركت 
احلديث  دار  طلبة  لفائدة  ورشات  وأطرت  حمارضات  ألقت  كام  وخارجه)811(، 

احلسنية.

)811(  مثل :
-“Teachers’ Perceptions of Professional Development Needs: The Case of EFL University 
Teachers in Morocco”. The Proceedings of the 2nd International Conference on Professional 
Development and Reflective Teaching. School of Arts and Humanities, Meknes, Morocco.  

  ومثل:
- “School Violence: Causes and Values Based Prevention”. The Proceedings of the 2nd  
International Conference on Contemporary Islamic Educational Visions: Current State and 
Future Perspectives. The Institute of Higher Islamic Studies, Al al-bayt University, Jordan. 
)2012( 
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حساين  اختو)812(
)1393–...هـ/1973-...م(

)115( حساين بن موحى اختو

اللغة  ختصص  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  مؤهل  العايل  التعليم  أستاذ   
اإلنجليزية.

ولد بمدينة الرشيدية وهبا نشأ وبمدارسها تعلم حتى حصل عىل شهادة الباكالوريا 
شعبة اآلداب العرصية املزدوجة عام 1992م، بعدها حصل عىل اإلجازة يف اآلداب 
اخلامس  حممد  جامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  اإلنجليزية،  اللغة  شعبة 
اللغة اإلنجليزية،  العليا املعمقة شعبة  1997م، وعىل دبلوم الدراسات  بالرباط عام 
بفاس  املهراز  ظهر  اهلل  عبد  بن  حممد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  من 
2006م ومن اجلامعة نفسها نال شهادة الدكتوراه يف ختصص  1999م، ويف سنة  عام 
بالتعليم  التقويم  حول  واألساتذة  الطلبة  »آراء  موضوع:  يف  التطبيقية،  اللسانيات 

العايل باملغرب«.
العايل  باملعهد  للغة اإلنجليزية  أستاذًا  2000م  الوظيفي سنة  املرتجم مشواره  بدأ 
للدراسات العليا باملغرب )IIHEM(  إىل غاية 2007م، كام درس بشعبة اللغة اإلنجليزية 
بكلية اآلداب بالرباط ما بني فرباير 2006م و يوليوز 2007م باإلضافة إىل العمل بعدة 

مراكز لغوية.

)812(  مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتجم بسريته الذاتية.
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ويف دار احلديث احلسنية عني أستاذا للتعليم العايل مساعدا يف ماي 2007م، وأسند 
التنسيق والتنظيم لعدد من  اللغة اإلنجليزية. كام شارك أيضا يف مهام  إليه تدريس 

التظاهرات العلمية باملؤسسة.

من اأعم�له العلمية:
  ✺   Khtou, H. (2011). Assessment in Higher Education: Students’ and Teachers’ 

Perceptions. Published Doctoral dissertation, Saarbrücken: Lambert 

Academic Publishing.

وله  وخارجه،  املغرب  داخل  كثرية  دولية  ندوات  يف  ودراسات  أبحاث  وله 
شارك  2010م  سنة  ويف  حمكمة)813(،  علمية  ودوريات  جمالت  يف  منشورة  مقاالت 
بالواليات  الديني  بأمريكا حول موضوع )التنوع  يف معهد صيفي ملدة ستة أسابيع 
املتحدة األمريكية()814( والذي احتضنته جامعة كاليفورنيا بسانتا باربارا. وهو عضو 
يف خمترب )اللغة التطبيقية والدراسات الثقافية( بكلية اآلداب بجامعة شعيب الدكايل 

باجلديدة. 

)813( منها:
Khtou, H (2012). “Reforms in the Religious Sphere and their Educational Repercussions  
vis-à-vis Islamic Schools: The Case of Dar El Hadith El Hassania Institution in Morocco”. 
The Proceedings the 2nd Annual International Conference on Contemporary Islamic Edu-
cational Visions: Current State and Future Perspectives. The Institute of Higher Islamic 
Studies, Al al-bayt University, Jordan.

)814( منها:
Khtou, H. (2010, July). “Aspects of Moroccan Religious Pluralism, its Management and 
its
Major Challenges” Paper presented at a Symposium at the University of California, Santa 
Barbara- USA.
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عزيز الخطيب)815(
)1390–...هـ/1970-...م(

)116( عزيز بن إدريس اخلطيب الكعايب الرشكي

البالغة  ختصص  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  مؤهل  العايل  التعليم  أستاذ 
والنحو.

ولد بتاونات ناحية فاس، وهبا نشأ وبمدارسها تعلم حتى نال شهادة الباكالوريا 
شعبة اآلداب العرصية سنة 1990م، ثم تابع دراسته بفاس إىل أن حصل عىل اإلجازة 
يف اآلداب، شعبة اللغة العربية، من كلية اآلداب، جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل، 
ظهر املهراز بفاس عام 1995م، وخالل هذه املدة أحرز شهادة ثانية يف البكالوريا شعبة 
الرشعية األصيلة ثانوية القرويني بفاس عام 1996م. كام حصل يف عام 2005م عىل 
شهادة الدكتوراه يف األدب القديم من اجلامعة نفسها، يف موضوع )الرؤية البالغية 
بينها  يزاوج  العايل كان  بالسلك  الرازي...(، وخالل مدة دراسته  الدين  عند فخر 
وبني التكوين باملعهد امللكي لتكوين األطر بوزارة الشبيبة والرياضة بعد نجاحه يف 
إحدى مباراهتا، وذلك ملدة عامني حصل هنايتها عىل دبلوم مريب شعبة محاية الطفولة 

)دورة يونيو 1998م(.
املرتجم حمارضات يف اإلعجاز واللغة يف كل من كلية اآلداب، جامعة  قّدم  كام 
حممد اخلامس بالرباط، وكليتي اآلداب فاس – سايس واآلداب ظهر املهراز، جامعة 

)815( مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتجم.
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سيدي حممد بن عبد اهلل بفاس. كام عمل أستاذا زائرا بجامعة حممد اخلامس، أكدال - 
أبو ظبي، يف الفصلني اخلريفي والربيعي لسنة )2014-2015( مواد: النحو والبالغة 

واألدب واللغة والتواصل.

ويتمتع بعضوية فريق جمموعة البحث يف السنة والسرية وقضايا اإلعجاز، بكلية 
العربية  اللغة  مساقات  إعداد  فريق  وعضوية  2008م،  منذ  فاس  سايس-  اآلداب 

بجامعة حممد اخلامس أبو ظبي، ومنسق الفريق املراجع هلا.

ويف دار احلديث احلسنية شغل بالتدريس منذ سنة 2007م، وأسندت إليه دروس 
2007م، وعضو هيئة  منذ  الداخيل  النحو والبالغة وغريمها، وهو عضو جملسها  يف 

حترير جملتها )الواضحة( منذ 2008م ومنسق سابق هلا.

من اأعم�له العلمية:

✺  االختالف يف املجال اإلسالمي تأصيال وتدبريا-باالشرتاك)816(، )يف جزأين(.

✺  اإلعجاز البالغي يف القرآن الكريم، دراسة حتليلية)817(.

✺  علامء فاس يف اللغة والنحو )باالشرتاك()818(.

✺  معجم علامء اللغة والنحو يف املغرب األقىص، )ستة أجزاء - باالشرتاك(، قيد 
الطبع.

شارك يف بعض الدورات العلمية متابعة وتأطريا وإرشافا داخل الوطن وخارجه 
وذلك ببعض اجلامعات واملؤسسات ومراكز البحث)819(.

)816( املنشور من قبل املؤسسة سنة 2011م.

)817( دار قتيبة للنرش، دمشق، ط/1 )2011م(، وط/2 رشكة دار قتيبة، بريوت )2013م(.

)818( مطبعة آنفو برانت، الليدو – فاس املغرب، ط/1 )2013م(.

بدولة  ظبي  أبو  اخلامس  حممد  وجامعة  البيضاء،  الدار  مسيك  ابن  وجامعة  احلسنية،  احلديث  دار  )819(  بمؤسسة 
اإلمارات العربية املتحدة، والرابطة املحمدية للعلامء، واألزهر الرشيف بمرص ومركز إيسام بإستانبول.
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الندوات  بعض  يف  علمية)820(  بأبحاث  شارك  كام  مقاالت،  جمموعة  له  ُنرشت 
الدكتوراه  بحوث  مناقشة  يف  وشارك  اإلعالمية.  واملنابر  العلمية)821(  وامللتقيات 

والتأهيل اجلامعي واإلجازة داخل دار احلديث وخارجها.

)820(  منها: )الرتمجة والبيان القرآين عند القدامى(؛ ضمن أعامل املؤمتر الدويل الثالث حول النص الديني والرتمجة، 
 98 –  األردن )2012(، )من ص:  إربد  الكتب احلديث،  بمراكش، طبعة عامل  اإلنسانية  اآلداب والعلوم  كلية 

إىل118(.
)821(  منها: )تعقبات املحققني يف العناوين( نرشته مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي – لندن، ط/1 )1434هـ/2013م( 
التي نّظمتها مؤسسة الفرقان  التدريبية األوىل يف حتقيق املخطوطات  من ص:405-452(، ضمن أعامل الدورة 
للرتاث اإلسالمي بلندن بالتعاون مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن امسيك، جامعة احلسن الثاين بالدار  

البيضاء، واخلزانة احلسنية بالرباط، من 6-16 مجادى األوىل 1434هـ، املوافق من 18-28 مارس 2013م.
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أمال صفيرة)822(
)1392–...هـ/1972-...م(

)117( أمال بنت حممد صفرية

اللغة  ختصص  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  مؤهلة  العايل  التعليم  أستاذة 
الفرنسية.

ولدت بفاس وهبا نشأت وبمدارسها تعلمت حتى حصلت عىل شهادة الباكالوريا 
شعبة العلوم التجريبية عام 1990م، وتابعت دراستها بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
ظهر املهراز بفاس، فحازت اإلجازة يف اللسانيات شعبة اللغة الفرنسية عام 1994م، 
1998م، وشهادة الدكتوراه  ودبلوم الدراسات العليا املعمقة شعبة اللسانيات، عام 

يف ختصص اللسانيات سنة 2000م، يف موضوع:
Aspects terminologiques et discursifs dans un discours pédagogique: 

l’enseignement des sciences dans le lycée marocain. 

عينت يف دار احلديث احلسنية أستاذة للتعليم العايل مساعدة عام 2007م، وأسند 
إليها تدريس اللغة الفرنسية.

)822( مصادر الرتمجة: إفادة منها بسريهتا.
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من اأعم�له� العلمية:
✺ االختالف يف املجال اإلسالمي تأصيال وتدبريا، )باإلشرتاك()823(.

✺  Aspects terminologiques et discursifs dans un discours pédagogique: 

l’enseignement des sciences dans le lycée marocain, Editions Universitaires 

Européennes, 2011.

وهلا أيضا مقاالت منشورة يف جمالت ودوريات علمية حمكمة)824(، ومشاركات يف 
ندوات وملتقيات علمية وطنية)825(.

)823( منشورات مؤسسة دار احلديث احلسنية، ط/2011م.

)824( منها:
La problématique de la traduction du récit coranique, in Knowledge and Translation N°3, 
Ed. Halawa, Jordanie, 2014.  

)825( منها:
Traduire le sacré: cas  des noms d’Allah, Université Fès – Sais, Colloque international sur 
le thème: Traduction et texte sacré, les 18 et 19 Avril 2012
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عبد الرحمان غريوة)826(
)1391–...هـ/1972-...م(

)118( عبد الرمحان بن حممد غريوة

اللغة  ختصص:  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  مؤهل  العايل  التعليم  أستاذ 
الفرنسية وآداهبا، )عالقة النص بالصورة(.

شهادة  نال  حتى  تعلم  وبمدارسها  نشأ  وهبا  باخلميسات،  ايكو  بأيت  ولد 
يف  اإلجازة  عىل  حصل  بعدها  1992م،  عام  العرصية  اآلداب  شعبة  الباكالوريا 
ابن  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  من  الفرنسية  اللغة  شعبة  اآلداب، 
اللغة  شعبة  املعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  وعىل  1998م،  عام  بالقنيطرة  طفيل 
بن  حممد  سيدي  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  من  وآداهبا،  الفرنسية 
عبد اهلل، بفاس عام 2001م، ومن الكلية نفسها حاز شهادة الدكتوراه يف اآلداب، 

2006م. شعبة اللغة الفرنسية وآداهبا عام 
عني يف دار احلديث احلسنية أستاذا للتعليم العايل مساعدا يف شتنرب عام 2007م، 
مناقشة  يف  واملشاركة  اإلرشاف  بمهام  وقام  الفرنسية،  اللغة  تدريس  إليه  وأسند 

جمموعة من البحوث اجلامعية.

)826( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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من اأعم�له العلمية:
✺  Michel Tournier et la photographie. Editions universitaires -européennes. 2011.

ومشاركات  حمكمة)827(،  علمية  ودوريات  جمالت  يف  منشورة  عديدة  ومقاالت 
يف ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية داخل املغرب وخارجه، بعضها  منشور 

ضمن جمموعة أشغال ندوات ولقاءات علمية.

)827(  Michel Tournier ou la fascination de l’image. Actes de colloque. l’université de 
Saskatchewan، Saskatoon. Canada. 2011

         Michel Tournier, la photographie et les autres. Actes de colloque. Université de Tallinn. 
ESTONIE. 2012
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بشرى شاكر)828(
)1394–...هـ/1974-...م(

)119( برشى بنت أمحد شاكر

اللغة  ختصص  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  مؤهلة  العايل  التعليم  أستاذة 
الفرنسية وآداهبا.

ولدت بمراكش وهبا نشأت وبمدارسها تعلمت حتى حصلت عىل اإلجازة يف 
شعبة اللغة الفرنسية وآداهبا من جامعة القايض عياض كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
اللغة  العليا املعمقة، شعبة  1996م، بعد ذلك نالت دبلوم الدراسات  بمراكش سنة 
الفرنسية وآداهبا من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس أكدال، 
شهادة  عىل  أحرزت  نفسها  اجلامعة  ومن  2006م  سنة  ويف  1998م.  سنة  يف  الرباط 
الدكتوراه ختصص: األداب واجلامليات Littérature et esthétique يف موضوع: مجالية 

التلقي املرسحي يف املغرب.
دّرست مادة اللغة الفرنسية والتواصل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 
الرتبية وباملعهد  2007م، وبكلية علوم  2003م إىل  بالرباط من  أكدال  حممد اخلامس 

العايل لإلعالم بالرباط.
بكلية  اجلامعي  باإلصالح  املكلفة  البيداغوجية  اللجنة  يف  عضوا  كانت  وقد 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس أكدال، وأرشفت وناقشت جمموعة 

)828( مصادر الرتمجة: إفادة خطية وشفوية منها بسريهتا الذاتية.
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بكلية  املعارف  وتكامل  الرتمجة  بمخترب:  عضو  أيضا  وهي  اجلامعية،  البحوث  من 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القايض عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

بمراكش. 
ويف دار احلديث احلسنية عّينت أستاذة للتعليم العايل مساعدة عام 2007، وُأسند 
اهتامماهتا حول  انصبت  والتواصل، ومنذ ذلك احلني  الفرنسية  اللغة  تدريس  إليها 

قضايا اإلسالم والغرب، وخصوصا تلقي اإلعالم الغريب لإلسالم واملسلمني.

من اأعم�له� العلمية:
✺  مقاالت عديدة منشورة يف جمالت ودوريات علمية حمكمة)829(، ومشاركات يف 

ندوات وملتقيات علمية وطنية)830(.

)829( منها مقالة بعنوان:
« Image de l’Islam et des musulmans dans les médias، cas de la France «.  

           بمجلة الواضحة ع/6 )2011م(.
)830( منها مقالة بعنوان:

» La Traduction du Texte Coranique entre métatexte، texte et prétexte «, communication au 
4ème Congrès International sur la Traduction du Texte Sacré: » Problematics of Translating 
Qur’anic Narratives: Stylistic, Structural and Semantic Aspects », organisé par le Laboratoire 
de Traduction et de Complémentarité des Connaissances relevant de la faculté des lettres et 
des sciences humaines en partenariat avec l’EDHH, à l’Université Cadi Ayyad.  
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يوسف الكالم)831(
)1389–...هـ/1969-...م(

)120( يوسف بن العيايش الكاّلم

مقارنة  ختصص  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  مؤهل  العايل  التعليم  أستاذ 
األديان. 

الباكالوريا،  والثانوية وحصوله عىل  االبتدائية  الدراسة  وبعد  باخلميسات،  ولد 
حصل عىل اإلجازة يف الكيمياء من كلية العلوم جامعة حممد اخلامس بالرباط سنة 
1995م، واإلجازة يف اآلداب، شعبة الدراسات اإلسالمية من كلية اآلداب والعلوم 

الكلية نفسها،  العليا املعمقة من  الدراسات  1997م، ودبلوم  بالرباط سنة  اإلنسانية 
ضمن وحدة املناظرات الدينية يف الفكر اإلسالمي سنة 1999م. ويف سنة 2006م ومن 
الكلية نفسها حاز شهادة الدكتوراه يف مقارنة األديان، كام نال أيضا شهادة التأهيل 

اجلامعي من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس فاس سنة 2010م.
مجعية  ورئيس  وخارجه،  املغرب  يف  الكليات  من  بعدد  زائر  أستاذ  واملرتجم 

البحوث والدراسات يف الفكر اإلسالمي ومقارنة األديان.
عني يف دار احلديث احلسنية أستاذا للتعليم العايل مساعدا يف شتنرب عام 2007م، 
بمهام  والقيام  األديان،  بني  واحلوار  األديان  ومقارنة  األديان  تدريس:  إليه  وأسند 

اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة البحوث اجلامعية داخل الدار وخارجها.

)831( مصادر الرتمجة: إفادة بخط يد املرتجم.
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من اأعم�له العلمية:
✺ االختالف يف املجال اإلسالمي تأصيال وتدبريا، باالشرتاك)832(.

تقديم  والتقديس)833(،  التقنني  إشكالية  بني  املقدس  الكتاب  وعقائد  ✺  تاريخ 

الدكتور عبد املجيد الصغرّي. 
✺ القراءات احلداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب املقدس)834(.

✺  نقض تثليث الوحدانية يف معرفة اهلل: نموذج لعلم العقيدة والكالم عند مالكية 
)حتقيق  656هـ(،  )تـ  القرطبي  عمر  بن  أمحد  العباس  أليب  اإلسالمي  الغرب 

باالشرتاك()835(.
منشور  بعضها  وخارجه،  باملغرب  علمية  ومؤمترات  ندوات  يف  مشاركات  له 
ضمن جمموعة أشغال الندوات املطبوعة)836(، وله مقاالت علمية منشورة يف جمالت 

حمّكمة وطنية ودولية)837(.

)832( منشورات مؤسسة دار احلديث احلسنية ط1/ )2011م(.

)833( طبع سنة 2009 بدار صفحات للدراسات والنرش دمشق.

)834( طبع سنة 1434هـ بمركز البحوث والدراسات  ملجلة دار البيان، الرياض.

)835( طبع سنة 2012 بدار صفحات للدراسات والنرش دمشق.

)836(  منها دراسة بعنوان: )سيطرة املعرفة الوسطوية عىل الفكر الكنيس املعارص وأثرها يف تكريس الصورة السلبية عن 
اإلسالم( منشورات اإلسيسكو 2014م.

)837(  منها مقال: )حرية املعتقد بني قرارات جممع الفاتيكان الثاين واملامرسات الكنسية( بمجلة خمرب الدراسات العقدية 
ومقارنة األديان بجامعة األمري عبد القادر قسنطينة اجلزائر 2009م.
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إدريس نغش الجابري)838(
)1380- ...هـ/1961- ...هـ (

)121( إدريس نغش اجلابري

رئيس مركز ابن البنا املراكيش للبحوث والدراسات يف تاريخ العلوم يف احلضارة 
اإلسالمية بالرباط، وأستاذ باحث وأكاديمي، ختصص الفلسفة ومناهج البحث.

كلية علوم  دبلوم من  دراسته. حصل عىل  تابع  بفاس وهبا  ونشأ  بتاونات،  ولد 
فلسفة  الفلسفة، ختصص:  دكتوراه يف  بالرباط، وعىل  اخلامس  الرتبية جامعة حممد 

العلوم وتارخيها، من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، من اجلامعة نفسها.
ومارس  2012م،  إىل  1986م  من  الثانوي،  بالتعليم  الفلسفة  ملادة  أستاذا  عمل 
مهمة اإلدارة الرتبوية بالتعليم بأكاديمية الرباط بني 2002م و2004م. كام عمل أيضا 
أستاذا ملادة جتويد القرآن الكريم بمركز الدعوة اإلسالمية بفاس )جتربة ديداكتيك 
معارص لفن التجويد( )بني 2000 و2002م(، وأستاذا لتاريخ العلوم وفلسفتها بقسم 
بالقنيطرة،  ابن طفيل  اآلداب، جامعة  بكلية  النفس  الفلسفة وعلم االجتامع وعلم 
2005-2011م، وأستاذا للعقيدة واملذاهب الفكرية بقسم العقيدة بجامعة أم  خالل 
2014م، وأستاذا للعلوم اإلنسانية بمعهد حممد السادس  القرى بمكة املكرمة، سنة 

للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط. 

)838( مصادر الرتمجة: إفادة خطية بسريته أفادنا هبا املرتجم.
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يف  العلوم  تاريخ  يف  والدراسات  للبحوث  املراكيش  البنا  ابن  مركز  رئيس  وهو 
جملتها  حترير  ورئيس  اآلن،  إىل  2010م  أكتوبر  منذ  بالرباط  اإلسالمية  احلضارة 
ملراكز  واألوقاف  اإلسالمية  للشؤون  العامة  اهليئة  فرع  مدير  ومستشار  )الدليل(، 
)تطوير  بمجلة  التحرير  2012-2013م، ومستشار  أبو ظبي،  الكريم،  القرآن  حتفيظ 

الدراسات القرآنية( باململكة العربية السعودية.
دّرس يف دار احلديث احلسنية مناهج البحث العلمي من 2007م إىل 2011م.

من اأعم�له العلمية:
✺ ابن هيدور التاديل الفايس )2014م(.

✺ ثالث جمموعات شعرية.

✺ اخلالفة واخلالف )1989م(.
✺ دراسات يف فلسفة العلوم اإلسالمية وتارخيها )2009م(.

✺ منطقيات االستعارة )2009م(.
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سميرة نائر)839(
)1391–...هـ/1971-...م(

)122( سمرية بنت عبد الرحيم نائر

اللغة  ختصص  احلسنية،  احلديث  دار  بـمـؤسسة  مؤهلة  العايل  التعليم  أستاذة 
األنجليزية.

عىل  حتصلت  حتى  تعلمت  مدارسها  ويف  نشأت  وهبا  بالدارالبيضاء،  ولدت 
اآلداب  بكلية  اإلنجليزي  األدب  يف  اإلجازة  شهادات:  نالت  وبعدها  الباكالوريا، 
والعلوم اإلنسانية )ابن مسيك( جامعة احلسن الثاين الدار البيضاء وذلك سنة 1994م، 
1999م،  اإلنجليزي يف سنة  اللغة واألدب  بشعبة  املعمقة  العليا  الدراسات  ودبلوم 
والدكتوراه من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس بالرباط، سنة 

2007م يف موضوع:

» The Dominant and the Emergent in a Sample of American Sentimental Novels 

1850 – 1860: A Contrapuntal Reading«.

ُعّينت يف دار احلديث احلسنية أستاذة للتعليم العايل مساعدة عام 2007م، وُأسند 
إليها تدريس اللغة األنجليزية.

كام دّرست املادة نفسها يف املدرسة العليا للتدبري )ESIG(  2008-2009 واملعهد 
العايل لإلعالم واالتصال )2007-2010م(.

)839( مصادر الرتمجة: إفادة خطية بسريهتا أفادتنا هبا املرتمجة.
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من اأعم�له� العلمية:
✺  »The Dominant and the Emergent in a Sample of American Sentimental Novels 

1850 – 1860: A Contrapuntal Reading«.

يف  وحمارضت  بأبحاث  أسهمت  كام  اإلنجاز،  طور  يف  املقاالت  من  مجلة  وهلام 
ملتقيات علمية حملية وطنية.
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جمال  القصري)840(
)1388–...هـ/1968-...م(

)123( مجال بن محيد القرصي

أستاذ التعليم العايل مؤهل بمؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص اللغة الفرنسية.
الباكالوريا  شهادة  عىل  حتصل  حتى  تعلم  وبمدارسها  نشأ  وهبا  بالرباط،  ولد 
شعبة اآلداب عام 1987م، ثم نال شهادة اإلجازة يف اآلداب شعبة اللغة الفرنسية 
1991م،  عام  بالرباط  اخلامس  حممد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  من 
اللغة  شعبة  املعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  عىل  نفسها  الكلية  من  وأحرز 
يف  واملقارن،  املغاريب  األدب  يف  الدكتوراه  شهادة  وعىل  1993م،  عام  الفرنسية، 

2005م. موضوع »شعرية الطاهر بن جلون« وذلك يف سنة 
عام  من  أكتوبر  يف  مساعدا  العايل  للتعليم  أستاذا  احلسنية  احلديث  دار  يف  عنّي 
الفرنسية، كام يتوىل مهام اإلرشاف واملشاركة يف  اللغة  إليه تدريس  وأسند  2007م، 

مناقشة جمموعة من البحوث اجلامعية.

)840( مصادر الرتمجة: إفادة خطية منه بسريته الذاتية.
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من اأعم�له العلمية:
 ✺  Tahar Ben Jelloun: Une Fiction Poétique à la Lisière Du Réel)841(

ومشاركات  ودولية)842(،  وطنية  حمكمة  جمالت  يف  منشورة  علمية  مقاالت  وله 
بأبحاث ودراسات يف ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية.

)841( Editions universitaires europeennes EUE 2011.
)842( منها الدراسة:

          «Le Sujet lyrique entre autobiographie et fiction chez Tahar Ben Jelloun» in Dalhousie 
French Studies، n°7, Dalhousie Université, Canada, 2005, pp. 105-110  :

      والبحث :
         « Tahar Ben Jelloun: les mots du corps », Francofonia n°19, Revue de l’université de 

Cadix، Espagne, 2010, pp. 48-69. 
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الطاهر واعزيز)843(
)1435-1343 هـ/1925-2013م(

)124( الطاهر بن حلسن واعزيز

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  اخلامس،  حممد  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
بالرباط، ختصص الفلسفة.

بفاس،  االنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  الفلسفة  تدريس  مارس  بأسفي،  ولد 
إىل  انتقل  1971م،  سنة  العليا  الدراسات  دبلوم  عىل  حصوله  قبل  الستينيات،  يف 
كلية اآلداب بالرباط التي حتصل منها عىل دكتوراه الدولة يف الفلسفة خالل موسم 
)1988-1989م( وترأس هبا شعبة الفلسفة لعدة سنوات. أحيل عىل التقاعد بتاريخ 

1990/15/9م.

املغرب إىل  املغربية قبيل وبعيد استقالل   كان له حضور يف االنطالقة املرسحية 
خالل  ومن  وغريمها  لعلج  الطيب  وأمحد  الكنفاوي  الصمد  عبد  الراحلني  جانب 
تداريب املعمورة التي أرشفت عليها وزارة الشبيبة والرياضة منذ اخلمسينيات من 

القرن املايض.
انضم إىل احتاد كتاب املغرب سنة 1989م، وهو مدير جملة »املناظرة« وكان عضوا 

يف املجلس اإلداري ملجلة )أبعاد فكرية(.

)843( مصادر الرتمجة: دليل الكتاب املغاربة: أعضاء احتاد كتاب املغرب ص:402. ومما حتّصل من بحث شخيص.
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بالساعات  التكليف  إطار  يف  بالتدريس  إليه  عهد  احلسنية  احلديث  دار  ويف 
اإلضافية، فدّرس الفلسفة خالل املوسم )2007-2008م(.

من اأعم�له العلمية:
✺  بنيوية كلود ليفي، سرتوس)844(.

✺ تاريخ الفلسفة مناهجه وقضاياه)845(.

✺  دوكامو أو الشخص واألسطورة يف العامل امليالنيزي ملوريس لينارت )ترمجة(

.)846(

✺ املناهج الفلسفية)847(.

)844( دار الكالم بالبيضاء.

)845( رشكة بابل للطباعة والنرش والتوزيع، )1991م(.

)846( مكتبة املعارف الرباط، )1991م(.

)847( املركز الثقايف العريب بالدار البيضاء، )1991م(.
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محمد قجوي)848(
)1379-...هـ/1960-...م(

)125( حممد بن قدور بن حممد قجوي

اخلامس،  حممد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  العايل  التعليم  أستاذ 
الرباط. ختصص: علوم القرآن والتفسري.

البكالوريا بشعبة  إقليم صفرو، ناحية فاس، حصل عىل شهادة:  ببني سادن،  ولد 
الدراسات  بشعبة  اآلداب  يف  واإلجازة  1981م،  سنة  املزدوجة  العرصية  اآلداب 
اإلسالمية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جـامعة حممد اخلامس بالرباط سنة 1985م، 
وشهادة الدراسات اجلامعية العليا يف اآلداب بشعبة الدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس بالرباط سنة 1988م، ودبلوم الدراسات العليا 
يف اآلداب بشعبة الدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي 
حممد بن عبد اهلل بفاس، يف موضوع )حممد األمني الشنقيطي ومنهجه يف التفسري( سنة 
1991م، ودكتوراه الدولة بشعبة الدراسات اإلسالمية، بالكلية نفسها، وكان موضوع 

األطروحة: )تفسري القرآن بالقرآن، دراسة تارخيية ونظرية سنة 2001م(.
وهو أستاذ علوم القرآن والتفسري منذ عام 1988م، دّرس بكلية اآلداب والعلوم 
باجلديدة ملدة سبع عرشة سنة، ويدرس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  اإلنسانية 

بالرباط منذ 2005م إىل اآلن.

)848( مصادر الرتمجة: إفادة خطية منه ومقابلة معه.
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الدراسات  يف  متخصصة  علمية  بحث  وجمموعات  مجعيات  عدة  مؤسس 
اإلسالمية، وعضو سابق يف املجلس العلمي املحيل إلقليم الصخريات متارة. شارك 
بعدة حمارضات يف ندوات ودورات علمية وطنية ودولية، وأطر وأرشف عىل عدة 
احلديث  دار  يف  منها،  العديد  وناقش  جامعية  وبحوث  ورسائل  تكوينية  دورات 
يف  وتربوية  علمية  دروس  عدة  وألقى  والدولية.  الوطنية  اجلامعات  من  وغريها 

القنوات واإلذاعات الوطنية، ويف املساجد داخل املغرب وخارجه.
دّرس يف دار احلديث احلسنية علوم القرآن والتفسري يف إطار التكليف بالساعات 

اإلضافية مدة مخس سنوات من عام )2008 إىل 2013م(.

من اأعم�له العلمية:
✺ تفسري القرآن بالقرآن – دراسة تارخيية ونظرية)849(. 

✺ حممد األمني الشنقيطي ومنهجه يف التفسري )قيد اإلعداد للطبع(.

ُنرش،  بعضها  ودولية  وطنية  ندوات  يف  علمية  ومشاركات  بحوث  عدة  ✺   وله 

وبعضها قيد النرش.

)849( منشورات مركز الدراسات القرآنية التابع للرابطة املحمدية لعلامء املغرب، ط/ )1436ه(.
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عبد المجيد الصغيَّر)850(        
)1362-...هـ/1943-...م(

)126( عبد املجيد بن عبد السالم الصغري

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  اخلامس،  حممد  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
بالرباط، ختصص الفلسفة، )تاريخ الفلسفة اإلسالمية والفكر اإلسالمي(.

الفلسفة  يف  العليا  اإلسالمية  الدراسات  دبلوم  عىل  حصل  بالعرائش.  ولد 
والتصوف من جامعة حممد اخلامس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط يف عام 
1977م، وعىل دكتوراه الدولة يف الفلسفة والتصوف من اجلامعة نفسها، يف موضوع: 

ومقاصد  األصول  علم  نشأة  يف  )قراءة  اإلسالمية  التجربة  يف  والسلطة  »املعرفة 
الرشيعة(« سنة  1993م.

عمل أستاذا للفلسفة بالسلك الثاين، وأستاذا بجامعة حممد اخلامس بكلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية ملادة الفلسفة والفكر اإلسالمي، منذ 1978 إىل سنة 2009م.

دّرس يف دار احلديث احلسنية علم الكالم واخلالف الكالمي واالختالف املذهبي يف 
تاريخ املغرب، وذلك يف إطار الساعات اإلضافية من سنة 2009م إىل 2014م.

واملرتجم خبري معتمد لدى أكاديمية اململكة املغربية، ونائب رئيس منتدى احلكمة 
للمفكرين والباحثني الذي يرأسه الدكتور طه عبد الرمحن، ومشارك بكثري من األبحاث 

والدراسات يف ندوات وطنية ودولية، ُنرش معظمها يف دوريات ومطبوعات.

)850( مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتجم.
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من اأعم�له العلمية:
✺ إشكالية إصالح الفكر الصويف)851(.

✺ إشكالية اخلصوصية الثقافية عند مفكري الغرب اإلسالمي)852(.
✺ بدايات الفكر اإلسالمي، للمسترشق يوسف فان إيس )ترمجة()853(.

✺ جتليات الفكر املغريب)854(.

✺ التصوف كوعي وممارسة)855(.
✺ اخلطاب اإلصالحي العريب بني منطق السياسة وقيم املفكر)856(.

واملصطلحات  للمفاهيم  نقدية  مراجعة  اإلسالم:  يف  االختالف  ورشعية  ✺  فقه 

الكالمية)857(.
✺ يف البدء كانت السياسة، الرباط: املعرفة للجميع)858(.

✺ قناعات معرفية أم أهداف اسرتاتيجية)859(.

ومقاصد  األصول  علم  نشأة  يف  قراءة   - اإلسالمية  التجربة  يف  والسلطة  ✺  املعرفة 
الرشيعة)860(.

هو اآلن متقاعد.

)851( دار االفاق، ط/1 )1985(، وط/2 )1995(.

)852( دار رؤية، القاهرة )2013م(.

)853( نرش ALFENEC، الدار البيضاء )2000م(. 

)854(  املدارس، الدار البيضاء )2000م(.

)855( دار الثقافة، الدار البيضاء )1999م(.

)856( دار ؤية، القاهرة )2011م(.

)857( دار رؤية، القاهرة )2011م(.

)858( املعرفة للجميع، الرباط )2000م(.

)859( دار أيب رقراق، الرباط )2008م(.

)860( دار املنتخب العريب، بريوت، ط/1، )1994( ودار رؤية للنرش، القاهرة، ط/2 )2011(.
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 حسان الباهي)861(
)...-...هـ/...-...م(

)127( حسان الباهي

أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، 
ختصص املنطق وفلسفة الّلغة.

مسلك  ومنسق   ،)2005-2003( فاس  اآلداب،  كلية  الفلسفة،  مسلك  منسق  هو 
ماسرت  ومنسق  )2007-2010م(،  بالقنيطرة  طفيل  ابن  جامعة  اآلداب  كلية  الفلسفة 
الفلسفة املعارصة: قضايا واجتاهات، ورئيس شعبة الفلسفة وعلم االجتامع، ومدير 

خمترب الدراسات يف الفلسفة وعلوم اإلنسان واملجتمع.
)2012-2013م(،  بالرباط  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  زائرا  أستاذا  شغل 

وبمعهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية منذ 2015م.
دّرس يف دار احلديث احلسنية مناهج البحث موسم )2009-2010م(.

من  عدد  وحتكيم  ومناقشتها،  اجلامعية  األطاريح  من  جمموعة  تأطري  يف  وأسهم 
املجالت الوطنية والدولية.

)861( مصادر التمجة: إفادة منه بسريته.
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من اأعم�له العلمية:
✺ اللغة واملنطق – بحث يف املفارقات. دار  األمان، الرباط . ط/2 )2015م(.

✺  احلوار ومنهجية التفكري النقدي. أفريقيا الرشق. الدار البيضاء، ط/ 2 )2013م(.
✺  جدل العقل واألخالق يف العلم. أفريقيا الرشق. )2009م(.

العقل-   حكمة  أمام  اآللة  حنكة  املعرفة-  جمتمع  وحتديات  الصناعي  ✺  الذكاء 
أفريقيا الرشق )2012م(.

✺  فلسفة الفعل - اقرتان العقل النظري بالعقل العميل-. أفريقيا الرشق )2016م(.
✺  العلم والبناء احلجاجي ضمن كتاب مجاعي: احلجاج مفهومه وجماالته. اجلزء 

األول. عامل الكتب احلديث، األردن )2010م(.
مفهومه  احلجاج  مجاعي:  كتاب  ضمن  املغالط  احلجاج  يف  االستدالل  ✺  هتافت 

وجماالته. اجلزء الثالث .عامل الكتب احلديث ،األردن )2010م(.
✺   املغالطات يف اخلطاب اليومي: مقاربة تداولية، ضمن كتاب مجاعي: التداوليات 

– علم استعامل اللغة - عامل الكتب احلديث. األردن )2011م(.

الوطنية  والندوات  العلمية  وامللتقيات  املؤمترات  من  الكثري  يف  مشاركات  وله 
والدولية، ومقاالت بمجالت عدة)862(.

)862(  منها: ترمجة ملقالة تارسكي )املفهوم الداليل للصدق وأسس الدالليات الصورية(، جملة مدارات فلسفية، العدد 
3، فرباير )2000م(، ومقالة بعنوان حتليل اخلطاب، مقاربة تداولية- معرفية، جملة البالغة وحتليل اخلطاب، العدد 

4 )2014 م(.
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محمد أبالغ)863(
)1378-...هـ/1959-...م(

)128( حممد أبالغ

ختصص  بالقنيطرة،  طفيل  ابن  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  أستاذ   
الفلسفة.

واجلامعية،  والثانوية  االبتدائية  دراسته  بعد  أزيالل،  إقليم  دمنات  يف  ولد 
وحصوله عىل شواهد، آخرها شهادة الدكتوراه يف الفلسفة. يشتغل أستاذ الفلسفة 
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن طفيل بالقنيطرة. و من اهتامماته: تاريخ 
الغرب  رياضيي  بمجهودات  عرف  الرياضيات،حيث  خصوصا  العربية،  العلوم 

اإلسالمي.
دّرس يف دار احلديث احلسنية مناهج البحث والفلسفة سنة 2009م.

من اأعم�له العلمية:
 ✺   »  Le Rafc al-Hijab d’Ibn al-Banna: Edition critique, traduction, étude 

philosophique et analyse mathématique ) 2.Vol (, Thèse de Doctorat. Université de 

Paris I )Panthéon-Sorbonne (, 1988.747 p.

)863(  مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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ودراسة  تقديم  املراكيش،  البنا  البن  احلساب  أعامل  وجوه  عن  احلجاب  رفع   ✺

 ،1994 املهراز-فاس.،  ظهر  االنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  وحتقيق، 
360ص.

✺  حياة ومؤلفات إبن البنا املراكيش،« مع نصوص غري منشورة، منشورات كلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 2001، 238ص. )باالشرتاك(
الوطنية  والندوات  العلمية  وامللتقيات  املؤمترات  من  الكثري  يف  مشاركات  وله 

والدولية، ومقاالت منشورة يف جمالت كثرية)864(.

)864(   منها:
 mathématiques en Egypte à à l’étude de l’influence d’Ibn al-Banna sur les Introduction -
 l’époque ottomane, in: “ Science, technology and industry in the ottoman Word “ Edited
 by Ekmeleddin IHSANOGLU , Ahmed DJEBBAR and Feza GÜNERGUN , BREPOLS,
.pp.75-80 ,2000, Belgique, VOL.VI
       -  الفكر الريايض البن هيدور التاديل، يف: وقائع امللتقى املغاريب الثالث حول تاريخ الرياضيات العربية باجلزائر، 

نرش اجلمعية اجلزائرية لتاريخ الرياضيات، اجلزائر، 1998،ص. 22-5. 
      -  البناء الثقايف للعلوم يف مغرب القرنني 13م و 14م، يف: تاريخ العلوم يف اإلسالم، الرابطة املحمدية للعلامء، الرباط، 

2014، ص.108-81.
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إدريس اعبيزة)865(
)1379–...هـ/1959-...م(

)129( إدريس اعبيزة

أستاذ التعليم العايل بجامعة حممد اخلامس أكدال بالرباط، ختصص اللغة العربية، 
ومدير خمترب الدراسات املقارنة.

ولد بتازة، وهبا نشأ وبمدارسها تعلم حتى حصل عىل شهادة الباكالوريا، وبعدما 
نال شهادة اإلجازة من جامعة حممد األول بوجدة رحل إىل فرنسا فأحرز من جامعة 
الرسبون، باريس III عىل دبلوم الدراسات املعمقة )D.E.A( عام 1985م، وعىل شهادة 

دكتوراه الدولة عام 1991م يف موضوع: 
ETUDE DES PROBLEMES RELATIFS A LA TRADUCTION ARABE DE LA 

BIBLE: GENESE

ويف سنة 2003م نال شهادة دكتوراه الدولة ثانية من جامعة حممد اخلامس، كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط يف موضوع: »دراسة مشاكل ترمجة التوراة، العهد 

القديم إىل اللغة العربية، نموذج: ترمجة سعديا كؤون الفيومي«.
واملرتجم عضو بعدة هيئات علمية، منها: أنه مؤسس للجمعية املغربية للدراسات 
ومقارنة  اإلسالمية  الدراسات  البحوث يف  ماهلا، ومؤسس جلمعية  وأمني  الرشقية 

)865( مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتجم بسريته.
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جلنة  ومقرر  املغربية،  اليهودية  حول  البحث  فريق  وعضو  رئيسها،  ونائب  األديان 
للضوابط  الوطني  الدفرت  صياغة  جلنة  وعضو  واملسالك،  الوحدات  لتقييم  اخلرباء 
البيداغوجية، ومرتمجه إىل اللغة العربية، واللجنة البيداغوجية، وجلنة البحث العلمي 

التابعتني ملجلس جامعة حممد اخلامس أكدال.
اللغات  ونحو  املقارنة  واللسانيات  وآداهبا،  العربية  اللغة  بني  اهتامماته  توزعت 
األقليات  وتاريخ  املقارن،  واألدب  األديان،  ومقارنة  والرتمجة،  املقارن،  السامية 

اإلثنية باملغرب، وتاريخ هيود املغرب.
الساعات  إطار  يف  العربية  اللغة  مادة  بتدريس  احلسنية  احلديث  دار  يف  كّلف 

اإلضافية خالل املوسم اجلامعي )2009-2010م(.

من اأعم�له العلمية:
✺  آداب الرشق القديم وتالقح احلضارات، بتنسيق مع األستاذ أمحد شحالن)866(.
أمحد  األستاذ  مع  بتنسيق  التأمل،  إىل  القراءة  من  الرشقي  الدرس  ✺    ثمرات 

شحالن)867(.
✺   حضارة الرشق القديم بني علم اآلثار وحفريات اإلبداع، بتنسيق مع األستاذ 

أمحد شحالن)868(.
✺  الدراسات الرشقية واقع و آفاق، بتنسيق مع األستاذ أمحد شحالن)869(.
✺  رحلة النص بني املشارق واملغارب، بتنسيق مع األستاذ أمحد شحالن.

✺  صورة العريب يف األدب اإلرسائييل )حتت الطبع(.

)866( مطبعة فضالة باملحمدية )2005م(.

)867( مطبعة دار النجاح اجلديدة بالبيضاء )2008م(.

)868( مطبعة النجاح اجلديدة بالدار البيضاء )2006م(.

)869( مطبعة األمنية  بالرباط )2004م(.
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أمحد  األستاذ  مع  بتنسيق  واألديان،  والتصوف  األخالق  يف  رشقية  ✺  كتابات 
شحالن)870(.

✺  اللغات واحلضارات الرشقية، بتنسيق مع األستاذ أمحد شحالن)871(.
✺  ما وراء البحر: بحوث مقارنة يف اللغات واحلضارات الرشقية)872(.

✺  مدخل إىل دراسة التوراة ونقدها، مع ترمجتها العربية لسعديا كؤون الفيومي)873(.
✺  الوايف يف نحو اللغة العربية)874(.

وله مقاالت علمية كثرية صادرة يف جمالت حمكمة وطنية، ومشاركات بأبحاث 
ودراسات يف عدة ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية داخل املغرب وخارجه، 

نرش بعضها يف جمموعة أشغال ندوات ولقاءات علمية.

)870( مطبعة دار النجاح اجلديدة بالبيضاء )2007م(.

)871( مطبعة األمنية  بالرباط )2005م(.

)872( دار األمان )2014م(.

)873( دار األمان )2010م(.

)874( دار النجاح اجلديدة )2000م(.
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محمد فتحة
)...-...هـ/...-...م(

)130( حممد فتحة

أستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس أكدال بالرباط.
دّرس يف دار احلديث احلسنية التاريخ.
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عبد اهلل حسيني )875(
)1379–...هـ/1959-...م(

)131( عبد اهلل حسيني.

واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  طفيل  ابن  جامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
واالجتامعية، ختصص علوم التدبري: جمال البحث اللوجستيكي وسالسل التوريد.

وبعد  ومكناس،  بأزرو  والثانوي  اإلعدادي  تعليمه  وتلقى  إفران،  بإقليم  ولد 
بجامعة  االقتصاد  اإلجازة يف  فاس فحصل عىل  إىل  انتقل  الباكالوريا  حصوله عىل 
أكس  وبجامعة  فرنسا  بروفانس  اون  باكس  التحق  ثم  اهلل،  عبد  بن  حممد  سيدي 

مارساي )Aix-Marseille( حيث حصل عىل شهادة الدكتوراه سنة 1991. 
عمل أستاذا للتعليم العايل بجامعة سيدي حممد بن عبد اهلل، كلية العلوم القانونية 
واالقتصادية واالجتامعية بفاس، وهبا حصل عىل دكتوراه الدولة يف العلوم االقتصادية 
عام 2007م. ويف سنة 2009م التحق بكلية احلقوق بجامعة ابن طفيل القنيطرة وفيها 
توىل إىل جانب التدريس مسؤولية إدارة خمترب التدبري والتكليف بامسرت اللوجستيك 

وماسرت التسويق. 
احلقوق  وكلية  بالرباط،  والسوييس  أكدال  احلقوق  بكليتي  زائرا  أستاذا  عمل 

بفاس. 

)875( مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتجم بسريته.
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ومادة  السيايس  االقتصاد  لدراسة  مدخل  مادة  احلسنية  احلديث  دار  يف  دّرس 
االقتصاد اإلسالمي عام 2009م يف إطار التكليف بالساعات اإلضافية.

من اأعم�له العلمية:
✺ اجلغرافيا االقتصادية: اسرتاجتية اإلنتاج والتداول، 1996م)876(.

L’économie mondiale et ses mutations, 2005, Faculté de Droit, Fes.

له عدة مقاالت منشورة يف جمالت ودوريات علمية حمكمة.)877( وشارك يف العديد 
من الندوات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية داخل املغرب وخارجه)878(.

)876( مطبعة انفو برينت فاس.

)877( منها:
Le Marketing : Du paradigme de la crise à la crise du paradigme, )2011(, Revue Marocaine 
de Recherche en Management et Marketing, N° 4-5.
Du concept de la »simplicité volontaire« à celui de la »simplicité involontaire« : Vers 
une approche culturelle de l’anti-Marketing, (2012), Revue Marocaine de Recherche en 
Management et Marketing, N° 6-7.
Antecedents and forms of opportunism within interorganizational relationships: the case of 
Moroccan context, (2014), IUP Journal of Knowledge Management, Vol. 12, Issue 4.

)878( منها:
La Simplicité Volontaire et Religiosité : Le cas du soufisme en Islam,( 2014) Forum 
International sur la Recherche en Marketing )FIRM(, 3ème Edition, Université Cadi Ayyad, 
ENCG, Marrakech.
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مجيدة الزياني)879(
)1393–...هـ/1973-...م(

)132( جميدة بنت منصور الزياين

أستاذة التعليم العايل مؤهلة بـمـؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص القانون.
ولدت بالدار لبيضاء، وهبا نشأت وبمدارسها تعلمت حتى نالت الباكالوريا يف 
الثاين  احلسن  جامعة  احلقوق  بكلية  التحقت  بعدها  1991م،  سنة  العرصية  اآلداب 
بالدار البيضاء، فحصلت منها عىل اإلجازة يف القانون اخلاص عام 1995م، وتابعت 
مشوارها الدرايس يف إطار ختصصها دائام، فأحرزت دبلوم الدراسات العليا املعمقة 
سنة 1999م، وشهادة الدكتوراه )وحدة القانون املدين( عام 2007م وذلك يف موضوع: 

»احلامية اجلنائية لتكوين العقود املدنية«.
واملرتمجة رئيسة سابقة لعدة مصالح قانونية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
باملغرب )مصلحة مراقبة العقود وااللتزامات/ مصلحة الدراسات القانونية/ مصلحة 
الدراسات والتحليل(، وعضوة سابقة للجنَتْي األكرية واالستثامر بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، وجلنة املرشوع النهائي ملدونة األوقاف، ومكلفة بوزارة األوقاف 
سابقا بام ييل: دراسة مشاريع العقود واالتفاقيات التي ختص األوقاف، وصياغة العقود 
لألوقاف  القانونية  بالدراسات  والقيام  والفرنسية(،  العربية  )باللغتني  واالتفاقيات 

)879( مصادر الرتمجة: إفادة منها بسريهتا.
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للملفات غري املعروضة عىل القضاء، والدراسة القانونية مللفات املنازعات الوقفية 
)الوثائق واإلجراءات واألحكام(، واستشارات قانونية خمتلفة.

العامة  األوقاف  مالية  ملراقبة  األعىل  للمجلس  قانونية  مستشارة  بصفة  وتتمتع 
ملراقبة  األعىل  باملجلس  الدائمة  االستشارية والرشعية  اللجنة  2010م، ومقررة  منذ 
مالية األوقاف العامة، ورئيسة اللجنة الدائمة لتنمية الوقف وحتسني أساليب تدبريه 
باملجلس األعىل ملراقبة مالية األوقاف العامة، وعضو جلان صياغة مشاريع القرارات 
التنظيمية ملدونة األوقاف املتعلقة بام ييل: النظام املايل واملحاسبي لألوقاف العامة، 
باألوقاف  اخلاصة  املحاسبية  املساطر  ومصنفة  العامة،  األوقاف  ميزانية  ومصنفة 

العامة، ونظام الصفقات والتوريدات واخلدمات اخلاصة باألوقاف العامة.
ُعّينت يف دار احلديث احلسنية أستاذة للتعليم العايل مساعدة سنة 2009م، وأسند 
إليها تدريس مجلة من املواد القانونية، كام تقوم بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة 
البحوث اجلامعية، وتتوىل مهام التدريس عن بعد يف املعهد الدويل للوقف اإلسالمي 
بامليزيا، حيث تدّرس مادة الترشيعات الوقفية يف إطار دبلوم اإلدارة الوقفية برشاكة 

مع اجلامعة األردنية.

من اأعم�له� العلمية:
✺ مدونة األوقاف: دراسة منهجية يف األسس واألبعاد)880(.

وإسهامات علمية يف جمال القانون املدين واألوقاف يف عدة ملتقيات علمية وطنية 
ودولية، داخل املغرب وخارجه)881(، وهلا مشاركات يف عدد من الربامج يف اإلذاعة 

الوطنية املغربية لإلجابة عن األسئلة املبارشة للمواطنني يف موضوع الوقف.

)880( منشورات دار األمان بالرباط 2014.

)881(  منها املشاركة يف الندوة الدولية املنظمة: الدورة العربية الثامنة عرشة يف القانون الدويل اإلنساين بريوت، )2-
2015/02/13م(.
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فؤاد بن أحمد)882(
)1396–...هـ/1976-...م(

)133( فؤاد بن حممد بن أمحد

أستاذ التعليم العايل مؤهل بـمـؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص الفلسفة.
يف  الباكالوريا  شهاديت  عىل  حصل  تعلم،  وبمدارسها  نشأ  وهبا  باحلسيمة،  ولد 
وتابع  1998م.  عام  بالرباط  والثانية  1995م،  عام  بطنجة  األوىل  العرصية:  اآلداب 
بالرباط،  أكدال  اخلامس  حممد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  دراسته 
فأحرز منها شهادة اإلجازة يف الفلسفة عام 1999م، ودبلوم الدراسات املعمقة عام 
2008م، ومن الكلية نفسها نال شهادة  2003م، وشهادة الدكتوراه يف الفلسفة، عام 

اإلجازة يف األدب األنجليزي سنة 2014م.
الفلسفة اإلسالمية  املغربية للبحث يف  وهو عضو مؤسس وكاتب عام اجلمعية 

بالرباط، وعضو اجلمعية الدولية لتاريخ العلوم والفلسفة العربية واالسالمية:
 Société Internationale d’Histoire des Sciences et de la Philosophie Arabes et 

Islamiques )S.I.H.S.P.A.I.(, Paris.

)882( مصادر الرتمجة: إفادة خطية من املرتجم بسريته.
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وعضو اجلمعية الدولية لدراسة الفلسفة الوسيطة:

Société Internationale pour l’Edude de la Philosohie Médiévale (S.I.E.P.M.), Freibourg، 

واملنطقية  الفلسفية  املخطوطات  بوصف  اخلاص  العلمي  املرشوع  لدى  وخبري 
سياقهـــا    يف  »الفلسفة  املتوسط  األبيض  البحر  حول  والرسيانية  بالعربية  املكتوبة 

Philosophy in Context PhiC«، املركز الوطني للبحث العلمي، باريز.

دّرس يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط يف الفرتة )2010-2012م(.

وُعنّي يف دار احلديث احلسنية أستاذا للتعليم العايل مساعدا يف عام 2009م، وأسند 
إليه تدريس مناهج البحث، كام يتوىل مهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة البحوث 

اجلامعية داخل الدار وخارجها.

الغرب  ويف  عموما،  اإلسالم  يف  الفلسفة  تاريخ  بني  املرتجم  اهتاممات  تتوزع 
اإلسالمي خصوصا »ابن رشد، ابن طملوس«، وعلم الكالم والفلسفة يف اإلسالم: 
ومناهج  واملنطق،  واالبستملوجيا  األفكار،  وتاريخ  والسببية،  اهلل،  ورؤية  النبوة، 

وتقنيات البحث والتوثيق.

من اأعم�له العلمية:

✺  ابن طملوس – كتاب يف املنطق، كتاب األمكنة املغلطة، كتاب اجلدل )تقديم 
وحتقيق وتعليق()883(.

✺  االختالف يف املجال اإلسالمي تأصيال وتدبريا، )باالشرتاك()884(.

✺ منزلة التمثيل يف فلسفة ابن رشد)885(.

)883(  منشورات ضفاف ببريوت واختالف باجلزائر ودار األمان بالرباط ودار كلمة.

)884( منشورات مؤسسة دار احلديث احلسنية ط1/ )2011م(.

)885( منشورات ضفاف ببريوت واختالف باجلزائر ودار األمان بالرباط )2014م(.
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ومشاركات  ودولية)886(،  وطنية  حمكمة  جمالت  يف  منشورة  علمية  مقاالت  وله 
وملتقيات  ندوات  يف  واإلنجليزية  والفرنسية  العربية  باللغة  ودراسات  بأبحاث 
أشغال  جمموعة  يف  منشور  بعضها  وخارجه،  املغرب  داخل  ودولية  وطنية  علمية 

ندوات ولقاءات علمية.

)886( من ذلك مقال:
‘Ibn Rušd: Knowledge، Pleasures، and Analogy،’ in Philosophia: E-Journal of Philosophy 
and Culture 4 (2012) ISSN: 1314-5606. http://philosophy-e.com/.
           ومقال: متثيالت واستعارات ابن رشد، من منطق الربهان إىل منطق اخلطابة بريوت- اجلزائر- الرباط: 

منشورات ضفاف – منشورات اختالف- دار األمان: 2012م.
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عبد المنعم الشقيري)887( 
)1386– ...هـ/1966-...م(

)134( عبد املنعم بن حممد الشقريي

أستاذ التعليم العايل مؤهل بمؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص علم االجتامع.
ولد بالرباط، وهبا نشأ وبمدارسها تعلم حتى نال شهادة الباكالوريا شعبة اآلداب 
بالرباط عام 1985م، بعدها حصل عىل اإلجازة يف علم االجتامع شعبة الفلسفة، من 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس بالرباط عام 1989م. ومن الكلية 
نفسها نال دبلوم الدراسات العليا املعمقة شعبة علم االجتامع، عام 1991م، وشهادة 
الدكتوراه يف علم االجتامع عام 2003م وذلك يف موضوع: “العقلنة عند ماكس فيرب”.

شغل املرتجم أستاذا للتعليم الثانوي التأهييل ملادة الفلسفة: )1991- 2004م(، وإطارا 
)2004-2007م(،  الوطنية  الرتبية  بوزارة  املدرسية  احلياة  وتنظيم  التقويم  بمديرية  سابقا 
وأستاذا متعاونا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن مسيك الدار البيضاء جامعة احلسن 
نفسهـــا  بالكلية  الغربية  والعـوامل  املغرب  بمخترب  وعضوا  )2007-2009م(،  الثاين 
)2006-2009م(، وعضو اللجنة العلمية بمؤسسة دار احلديث احلسنية )2012-2014م(.

2009م،  عام  منذ  مساعدا  العايل  للتعليم  أستاذا  عني  احلسنية  احلديث  دار  ويف 
فأسند إليه تدريس مادة علم االجتامع، كام قام بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة 

جمموعة من البحوث اجلامعية.

)887(  مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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من اأعم�له العلمية:
✺ االختالف يف املجال اإلسالمي تأصيال وتدبريا)888( )باالشرتاك(.

✺ االنثربولوجيا من البنيوية إىل التأويلية)889( )باالشرتاك(.
✺ الذاكرة واهلوية)890( )باالشرتاك(.

بأبحاث  ومشاركات  حمكمة)891(،  جمالت  يف  صادرة  كثرية  علمية  مقاالت  وله 
ودراسات يف عدد من ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية، بعضها منشور ضمن 
جمموعة أشغال ندوات)892(، كام قام بعدة أعامل ميدانية بتنسيق مع مؤسسات دولية 

وطنية)893( كمنظمة الصحة العاملية.

)888(  منشورات مؤسسة دار احلديث احلسنية، ط/1 )2011م-1432هـ(.

)889(  منشورات أفريقيا الرشق، ط1/ )2014م(.

)890(  منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بن مسيك ط/1 )2013م(.

فلسفية، ع/6، )صيف  مدارات  بمجلة  منشورة  فيرب،  ماكس  فكر  الدينية يف  العقلنة  بنية  بعنوان:  دراسة  )891(   منها 
2001م(.

)892(   منها مشاركة بعنوان: معوقات املامرسة العلمية يف االجتامع اإلسالمي الوسيط مقاربة سوسيولوجية منشورة 
ضمن ندوة دولية  من تنظيم الرابطة املحمدية للعلامء حول تاريخ العلوم يف اإلسالم،  ط دار األمان 2014م.

حتت  للمعاقني  املدجمة  األقسام  برنامج  إطار  يف  املعاقني  لألطفال  االجتامعية  التنشئة  يف  امليداين  البحث  )893(   منها 
إرشاف مديرية التقويم وتنظيم احلياة املدرسية  2004م.
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أحمد الصادقي)894(
)1376–...هـ/1957-...م(

)135( أمحد بن حلبيب بن حممد بن عيل نايت العريب الصادقي

أستاذ التعليم العايل مؤهل بـمـؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص الفلسفة.
توجت  التي  والثانوية  االبتدائية  الدراسة  بعد  أزيالل،  جهة تادلة  بدمنات  ولد 
بحصوله عىل الباكالوريا التحق بشعبة الفلسفة)895( بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
جامعة حممد اخلامس بالرباط، فتحصل منها عىل اإلجازة يف علم االجتامع سنة 1980م، 
وعىل دبلوم يف ديداكتيك وبيداغوجيا الفلسفة من املدرسة العليا لألساتذة بالرباط سنة 

1981م. ويف سنة 2008م حصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من اجلامعة نفسها.

عمل املرتجم أستاذا للفلسفة بالثانوي منذ سنة 1980م إىل سنة 2009م، وعضوا يف 
الفريق الرتبوي ملادة الفلسفة بني 1994م و1998م بأكاديمية الدار البيضاء، أنفا)896(، 
ودرس الفلسفة بشعبة الفلسفة بكلية اآلداب بنمسيك، وبمسلك تاريخ وحضارة 
اآلداب  بكلية  الفلسفة  درس  كام  )2004–2011م(،  بني  املحمدية  اآلداب  بكلية 

بالرباط سنة 2013م.

)894(  مصادر الرتمجة: إفادة من املرتجم بسريته.

)895(   ذكر املرتجم جمموعة من األساتذة الكبار الذين كان هلم أثر يف تكوينه منهم: عيل سامي النشار، وحممد عابد 
اجلابري، ورشدي فكار وعبد املجيد الصغري، وحممد جسوس، وعيل أومليل، وفاطمة املرنييس، وسعيد بنسعيد 

العلوي...
)896(  حصل منها عىل تنويه سنة 1998م.
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هو أيضا عضو يف احتاد كتاب املغرب، وعضو اهليئة العلمية ملنتدى تعزيز السلم يف 
املجتمعات املسلمة بأبو ظبي - دولة اإلمارات العربية املتحدة. وحاصل عىل جائزة 

املغرب للكتاب )2011م( يف صنف العلوم اإلنسانية واالجتامعية )فرباير 2012م(.
2009م، وأسند  ُعنّي أستاذا للتعليم العايل مساعدا عام  ويف دار احلديث احلسنية 
إليه تدريس الفلسفة ومناهج البحث، وهو عضو يف جلنة البحث العلمي باملؤسسة، 
وأسهم هبا يف إعداد وتقديم أنشطة علمية، إىل جانب وظيفة التدريس يقوم بمهام 

اإلرشاف والتأطري واملشاركة يف مناقشة البحوث اجلامعية.

من اأعم�له العلمية:
✺   ابن عريب؛ سريته وفكره للباحثة الفرنسية كلود عداس )ترمجة من الفرنسية إىل 

العربية()897(.
✺    إشكالية العقل والوجود يف فكر ابن عريب: بحث يف فينومينولوجيا الغياب)898(.

✺   حضور الغياب يف صوفية ابن عريب)899(.
✺   فكرة الفينومينولوجيا إلدموند هورسل )ترمجة من الفرنسية إىل العربية()900(.

له مقاالت علمية وترمجات صادرة يف صحف وطنية وجمالت حمكمة وطنية)901( 
ودولية، ومشاركات بأبحاث ودراسات يف ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية، 
املؤسسات،  خمتلف  يف  هامة  وعروض  الندوات)902(،  أعامل  ضمن  منشور  بعضها 

منها قراءات يف كتب، وإسهامات يف برامج تلفزية وطنية.

)897(  دار املدار اإلسالمي ط/ 1)2014(.

)898(  دار املدار اإلسالمي ط/1 ) 2010(.

)899(  دار احلوار للنرش والتوزيع الالذيقية ط/1 )2008(.

)900(  دار احلوار للنرش والتوزيع الالذيقية، ط/1 )2009(.

)901(   منها ترمجة مقدمة كتاب  De la problématologie )اإلشكاالتية( ميشيل مايري،جملة مدارات فلسفية، ع/13.

ندوة  أعامل  منشورة ضمن   والنبوة هلشام جعيط،  والقرآن  الوحي  لكتاب  نقدية  قراءة  بعنوان:  الدراسة  )902(   منها 
العربية، ط/1  الوحدة  دراسات  مركز  جعيط؛  أعامل هشام  دراسات يف  والتقدم:  التاريخ  عنوان  فكرية حتت 

.)2011(
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أحمد الخاطب)903(
)1390–...هـ/1970-...م(

)136( أمحد بن حممد اخلاطب

أستاذ التعليم العايل مؤهل بمؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص التاريخ.
ولد بالقرص الكبري، وهبا نشأ وبمدارسها تعلم حتى حصل عىل شهادة الباكالوريا 
شعبة اآلداب العرصية عام 1989م، التحق بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 
عبد امللك السعدي بتطوان، فنال منها شهادة اإلجازة يف اآلداب، ختصص التاريخ 
عام 1993م، وشهادة املدرسة العليا لألساتذة بمرتيل عام 1994م، ومن جامعة عبد 
امللك السعدي بالكلية نفسها حتصل عىل شهادة استكامل الدروس يف التاريخ عام 
1997م، ويف سنة 2004م نال شهادة الدكتوراه يف اآلداب من كلية اآلداب والعلوم 

وحدة  ضمن  التاريخ،  ختصص  بالرباط:  اخلامس  حممد  جامعة  أكدال،  اإلنسانية 
التكوين والبحث: »العامل املتوسطي يف العرص الوسيط قضايا ومناهج«، وذلك يف 

موضوع: »التيارات الفكرية يف املغرب واألندلس خالل العرص املرابطي«.
عمل املرتجم أستاذا للتعليم الثانوي التأهييل ملادة االجتامعيات )1994-2005م(، 
التأهييل )2006-2008م(، وأستاذا متعاقدا مع كلية  الثانوي  بالتعليم  وحارسا عاما 

اآلداب والعلوم اإلنسانية - جامعة عبد امللك السعدي )2007-2009م(.

)903(   مصادر الرتمجة: إفادة خطّية من املرتجم بسريته.
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العلمية  اللجنة  ورئيس  »الواضحة«،  ملجلة  والتحرير  التنسيق  هيئة  عضو  وهو 
للشبكة املتوسطية للمدن العتيقة، وهي منظمة تعنى بالبحث يف تاريخ وتراث املدن 
وعضو  بالرباط،  التارخيي  للبحث  املغربية  اجلمعية  وعضو  املغرب،  بشامل  العتيقة 

مجعية البحث التارخيي واالجتامعي بالقرص الكبري.
2009م،  أبريل  يف  مساعدا  العايل  للتعليم  أستاذا  ُعنّي  احلسنية  احلديث  دار  ويف 
مناقشة  يف  واملشاركة  اإلرشاف  مهام  ويتوىل  التاريخ،  مادة  تدريس  إليه  وأسند 

البحوث اجلامعية.

من اأعم�له العلمية:
✺ االختالف يف املجال اإلسالمي تأصيال وتدبريا، باالشرتاك)904(، )يف جزأين(.
✺ التيارات الفكرية يف املغرب واألندلس خالل العرص املرابطي، )حتت الطبع(.

داخل  ودولية  وطنية  علمية  وملتقيات  ندوات  يف  ودراسات  بأبحاث  شارك 
املغرب وخارجه)905(، نرش بعضها يف جمموعة أشغال ندوات ولقاءات علمية)906(.

)904(   الصادر عن املؤسسة سنة 2011م.

)905(   منها: بحث )فقه اإلصالح بني الرتبية والسياسة عند اإلمام عبد احلميد بن باديس(. ضمن امللتقى الدويل حول: 
الفكر اإلصالحي عند اإلمامني عبد احلميد بن باديس وبديع الزمان سعيد النوريس. تنظيم جامعة األمري عبد 

القادر للعلوم االسالمية قسنطينة - اجلزائر، 17-18 أبريل 2013م.
)906(   منها: بحث )الدولة املغربية من خالل الكتاب املدريس ملادة التاريخ بالتعليم الثانوي(، ضمن الندوة الوطنية 
تاريخ  تدريس  حول:  بآكادير  االنسانية  والعلوم  اآلداب  وكلية  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  نظمها  التي 
للثقافة األمازيغية، مطبعة  امللكي  املعهد  2004م. منشورات  آكادير، دجنرب  املغرب وحضارته:حصيلة وآفاق. 

املعارف اجلديدة، الرباط، 2009م.
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مصطفى زرهار)907(
)1386–...هـ/1966-...م(

)137( مصطفى بن بوشعيب زرهار

أستاذ التعليم العايل مؤهل بمؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص مقارنة األديان 
واللغة العربية.

ولد بالدار البيضاء، وهبا نشأ وبمدارسها تعلم حتى حتصل عىل شهادة الباكالوريا. 
التحق بجامعة  احلسن الثاين كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك، فنال منها شهادة  
1992م، بعدها سافر إىل مجهورية  اإلجازة يف اآلداب )شعبة دراسات إسالمية( سنة 
العليا يف  الدراسات  مرص وانتسب إىل جامعة اإلسكندرية  فحصل منها عىل دبلوم 
الدين  أصول  ودرس  1995م،  سنة  وآداهبا(  العربية  اللغة  )ختصص  الرشقية  اللغات 

بجامعة األزهر بالقاهرة.
ويف سنة 2007م أحرز شهادة دكتوراه الدولة يف اآلداب )ختصص مقارنة األديان( 
من جامعة احلسن الثاين بالدار البيضاء، وهو اآلن يعد أطروحته لنيل الدكتوراه يف 
نقدية  دراسة  العربية:  اللغة  إىل  الكريم  القرآن  »ترمجة  موضوع:  يف  العربية  اللغة 

مقارنة، سورة البقرة أنموذجا«.
إىل جانب الدراسة النظامية تتلمذ عىل علامء الدار البيضاء خاصة الدكتور حممد 

تقي الدين اهلاليل رمحه اهلل.

)907( مصادر الرتمجة: إفادة خطية وشفوية بسريته أفادنا هبا املرتجم.
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واملرتجم أستاذ زائر بجامعة حممد اخلامس ملاديت مقارنة األديان واللغة العربية 
الثاين  احلسن  بجامعة  العربية  واللغة  األديان  ملقارنة  أستاذا  وعمل  املاسرت(  )سلك 
تكوين  يف  شارك  كام  )2003-2007م(،  املاسرت  سلك  منها  2009م،  إىل  1996م  منذ 
والشؤون  األوقاف  لوزارة  التابع  باخلارج  العليا  للدراسات  التمهيدية  السنة  طلبة 

اإلسالمية – املعهد اإلسالمي لتكوين األطر الدينية.
شغل يف دار احلديث احلسنية بالتدريس منذ سنة 2009م فأسندت إليه الدروس يف 
مقارنة األديان واللغة العربية. كام قام بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة جمموعة 

من البحوث اجلامعية، داخل الدار وخارجها.

من اأعم�له العلمية:
✺ مقاربات يف دراسة النص التورايت: سفر راعوت أنموذجا)908(.

✺ مبادئ اللغة العربية)909(.
يف  منشورة  مقاالت  وله  علمية)910(،  ومراكز  مؤسسات  من  شهادات  عدة  نال 
وطنية  علمية  ولقاءات  ندوات  يف  ومشاركات  حمكمة،  علمية  ودوريات  جمالت 

ودولية، ومشاركات تلفزية يف قنوات وطنية)911(.

)908( دار صفحات للدراسات والنرش والتوزيع ودار أنوار للنرش والتوزيع، ط/2012م.

)909( دار صفحات للدراسات والتوزيع، ط/2012م.

)910(  منها شهادة تقديرية من عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة حممد اخلامس أكدال واملسؤول عن ماسرت 
الدراسات اإلسالمية العليا.

)911(  من بني أنشطته التلفزية إعداد وتقديم سلسلة برنامج أسامء اهلل احلسنى، التي بثتها القناة السادسة يف مائة حلقة. 

والتي نال بسببها شهادة من  Broadcast Production،  كام شارك يف عدة برامج يف القناة الرابعة والقناة الثانية.
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فاطمة بوسالمة)912(
)1388–...هـ/1968-...م(

)138( فاطمة بنت حممد بوسالمة

أستاذة التعليم العايل مساعدة بدار احلديث احلسنية، ختصص علوم القرآن.
ولدت بمدينة فاس، وهبا نشأت وبمدارسها تعلمت حتى حتصلت عىل شهادة 
الباكالوريا شعبة العلوم الرياضية سنة 1987م، بعدها تابعت دراستها بجامعة سيدي 
منها  فنالت  املهراز، فاس  اإلنسانية، ظهر  اآلداب والعلوم  كلية  اهلل،  بن عبد  حممد 
وشهادة  1992م،  سنة  اإلسالمية(  الدراسات  )شعبة  اآلداب  يف  اإلجازة  شهادة 
الفقه  العليا  الدراسات  1993م، ودبلوم  الفقه واألصول سنة  الدروس يف  استكامل 
واألصول سنة 1997م، وشهادة الدكتوراه يف وحدة “مصطلحات القرآن واحلديث 

وعلومهام” سنة 2004م وذلك يف موضوع: “مفهوم البيان يف القرآن الكريم”.
شغلت من سنة 2001م إىل سنة 2009م منصب منتدبة قضائية إقليمية مكلفة بمهام 
كتابة  عىل  مرشفة  ثم  باملحمدية،  االبتدائية  باملحكمة  القارصين  وشؤون  التوثيق 

التوثيق وشعبة الطالق بقسم قضاء األرسة باملحكمة االبتدائية بتامرة. 
ُعينت يف دار احلديث احلسنية أستاذة للتعليم العايل مساعدة يف نونرب 2009م، ملادة 
علوم القرآن، باإلضافة إىل مهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة جمموعة من البحوث 

اجلامعية، ويف مهام التنسيق والتنظيم لعد من التظاهرات العلمية باملؤسسة.

)912(  مصادر الرتمجة: إفادة منها بسريهتا.
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بموازاة مع ذلك درست املرتمجة مادة فقه األرسة بمؤسسة احلاج البشري للتعليم 
2014م، كام  2006م إىل سنة  “برنامج الدراسات اإلسالمية« بتامرة من سنة  العتيق 
درست مادة علوم القرآن بمركز تكوين املفتشني )مفتيش التعليم الثانوي التأهييل 
2004م  2011م و2012م، وحظيت منذ سنة  مادة الرتبية اإلسالمية( خالل السنتني 
بعضوية املجلس العلمي املحيل لعاملة الدار البيضاء، ثم عضوية املجلس العلمي 
لعاملة الصخريات متارة،  وأسهمت منذ ذلك التاريخ يف تنظيم عدد من األنشطة 
الدينية وتأطريها داخل الوطن وخارجه من حمارضات وندوات وبرامج إعالمية 
جمالت  يف  مقاالت  ونرشت  جهوية  وملتقيات  ثقافية  وأسابيع  تكوينية  ودورات 

العلمية. املجالس 

من اأعم�له� العلمية:
✺ اجلامع التارخيي لتفسري القرآن الكريم )باالشرتاك()913(.

✺ مفهوم البيان يف القرآن الكريم: دراسة مصطلحية)914(.

يف  املصطلحية  للدراسات  املفتوحة  العاملية  اجلامعة  أعامل  تأطري  يف  وشاركت 
كام  2013م،  نونرب   8 إىل   2 من  بفاس  املؤسسة  نظمتها  التي  األوىل  التأهيلية  دورهتا 
تنظمها مؤسسة  التي  العاملية  املؤمترات  التحكيم يف  بأعامل  أو  شاركت بمداخالت 
وعلومه.  الكريم  القرآن  يف  الباحثني  لفائدة  )مبدع(  العلمية  والدراسات  البحوث 
بعضها منشور ضمن جمموعة أشغال الندوات املطبوعة)915(، وهلا مقاالت منشورة 

بمجالت حمكمة وطنية)916(.

)913(  مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( )2011م(.

)914(  مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع(، ط/1 )1436ه-2015م(.

)915(  من ذلك الدراسة التي بعنوان: »تعريف القرآن للقرآن مدخل أساس خلدمة علوم القرآن« دراسة نرشت ضمن 
أعامل املؤمتر العاملي الثاين للباحثني يف القرآن الكريم وعلومه املنعقد بفاس أيام 11-12-13 أبريل 2013م.

)916(  من ذلك: املقال الذي بعنوان: »الزوجية يف القرآن الكريم: دالالت وظائف ومقاصد« املنشور يف جملة الواضحة، 
ع/8 )1434ه/2013م(.
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إدريس الشرقي)917(
)1382–...هـ/1963-...م(

)139(  إدريس بن قدور الرشقي

اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  اهلل  بن عبد  بجامعة حممد  العايل  التعليم  أستاذ 
سايس  فاس، ختصص احلديث وعلومه.

اآلداب  باكلوريا  عىل  حصل  والثانوية  االبتدائية  الدراسة  وبعد  بتاونات،  ولد 
الدراسات  اآلداب )شعبة  يف  اإلجازة  شهادة  نال  ثم  1983م،  عام  العرصية 
احلسنية  )شعبة  احلديث  دار  العليا من  الدراسات  اإلسالمية( عام1987م، وشهادة 
القرآن واحلديث( عام 1991م، ودبلوم الدراسات العليا يف أصول الفقه عام 1994م. 
ويف سنة 2005م حتصل عىل دكتوراه الدولة يف علم مصطلح احلديث، وكان موضوع 

األطروحة: »املصطلحات احلديثية لدى الصحابة والتابعني وأتباع التابعني«.
دّرس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - سايس فاس، ودرس بعدة جامعات؛ 
منها جامعة أم القرى باململكة العربية السعودية، وإىل جانب التدريس أّطر عددا من 
املاسرتات بعدة كليات، وأرشف وشارك يف مناقشة جمموعة من البحوث اجلامعية، 

وهو عضو يف عدة خمتربات ومراكز البحوث، وعضو هيئة حترير جملة املصباحية. 
دّرس يف دار احلديث احلسنية مادة احلديث يف إطار التكليف بالساعات اإلضافية 

يف السنة اجلامعية )2009- 2010م(.

)917(  مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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من اأعم�له العلمية:
✺ املصطلحات احلديثية لدى الصحابة والتابعني وأتباع التابعني.

وعدد من املقاالت العلمية الصادرة يف جمالت حمكمة وطنية ودولية، ومشاركات 
املغرب  داخل  وملتقيات علمية وطنية ودولية  ندوات  بأبحاث ودراسات يف عدة 

وخارجه، بعضها منشور يف جمموعة أشغال ندوات ولقاءات علمية.



374

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

محماد رفيع)918(
)1386-...هـ/1966-...م( 

)140( حمامد بن حممد رفيع

أستاذ التعليم العايل بجامعة حممد بن عبداهلل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – 
ظهر املهراز فاس، ختصص: أصول الفقه ومقاصد الرشيعة واملناظرة.

ولد بقرية زاوية أكمرول بإقليم أزيالل، وهبا نشأ وحفظ القرآن الكريم، التحق 
1987م  منه سنة  1979م، وخترج  بمراكش سنة  للتعليم األصيل  ابن يوسف  بمعهد 
جامعة  الرشيعة  بكلية  ذلك  بعد  التحق  األصيلة.  الباكالوريا  شهادة  عىل  حاصال 
دار  من  خترج  كام  اإلجازة،  عىل  حاصال  1991م  سنة  منها  وخترج  بفاس،  القرويني 
احلديث احلسنية سنة 1993م. ويف عام 2000م نال شهادة الدكتوراه من كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية بجامعة حممد األول بوجدة يف موضوع: »أبو الوليد الباجي: أثره 

يف الدراسات األصولية ومنهجه يف اجلدل«.
اشتغل بالتعليم االبتدائي بني 1991م و2001م، ثم عني أستاذا بمركز تكوين املعلمني 
بالناضور. ويف سنة 2005م عني أستاذا ألصول الفقه ومقاصد الرشيعة واملناظرة بكلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز فاس. ودرس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
اإلرشاف  بمهام  قام  التدريس  مهام  جانب  وإىل  هبا،  الرشيعة  وبكلية  فاس،  سايس 

واملناقشة. وهو عضو يف عدة احتادات ومجعيات ومراكز البحوث.

)918( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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دّرس يف دار احلديث احلسنية أصول الفقه يف إطار التكليف بالساعات اإلضافية 
خالل موسم 2010-2011م.

من اأعم�له العلمية:

✺ اجلدل واملناظرة أصول وضوابط)919(.
دراسة  املراكيش،  البناء  البن  األصول  قواعد  بمقتىض  يف اجلدل  ✺  رسالة 

وحتقيق)920(.
✺ شباب األمة بني سؤال الوعي التارخيي وإشكال بناء الرؤية املستقبلية)921(.

✺  معامل الدرس اجلديل عند علامء الغرب اإلسالمي أبو الوليد الباجي أنموذجا)922(.

✺ معامل الفكر األصويل املالكي من خالل فكر الباجي األصويل)923(.

✺  النظر الرشعي يف بناء اإلئتالف وتدبري اإلختالف: دراسة تأصيلية حتليلية)924(.
✺ النظر املقاصدي: رؤية تنزيلية)925(.

امللتقيات  له أعامل مشرتكة مع غريه، ومشاركات ببحوث ودراسات يف خمتلفة 
العلمية املحلية منها والوطنية والدولية، ومقاالت نرشت يف جمالت وطنية ودولية.

)919( طبعة مزيدة ومنقحة لدار ابن حزم، بريوت )2009م(.

)920( ط.1، دار ابن حزم، بريوت، )2010م(.

)921( دار السالم بالقاهرة، ط/1 )2011(م. 

)922( عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط/2009 م.

)923( ط.1 دار عامل الكتب احلديث، األردن )2011م(.

)924( دار السالم بالقاهرة، ط/1 )2012م(. 

)925( دار السالم، القاهرة، ط/1 )2010م(.
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جمال عالل البختي)926(
)1381–...هـ/1962-...م(

)141( مجال عالل البختي

للرابطة  التابع  العقدية  للدراسات والبحوث  رئيس مركز أيب احلسن األشعري 
املحمدية للعلامء باملغرب. وأستاذ التعليم العايل مؤهل بكلية أصول الدين بتطوان 

- جامعة القرويني، ختصص العقيدة والفكر اإلسالمي.
عىل  بحصوله  توجت  التي  والثانوية  االبتدائية  دراسته  املرتجم  أهنى  أن  بعد 
باكلوريا اآلداب العرصية املزدوجة سنة 1981م، التحق بكلية أصول الدين بتطوان 
فحصل منها عىل اإلجازة سنة 1985م، ثم حصل بعدها عىل دبلوم األهلية الرتبوية، 
شعبة الدراسات اإلسالمية من كلية علوم الرتبية بالرباط - جامعة حممد اخلامس 
الفقه  وأصول  الفقه  شعبة  العليا،  الدراسات  شهادة  عىل  حصل  كام  1987م،  سنة 
وأصول الدين من دار احلديث احلسنية بالرباط سنة 1988م، وعىل دبلوم الدراسات 
1995م. ويف  اخلامس سنة  الدراسات اإلسـالمية من جامعة حممد  العليا يف شعبة 
سنة 2002م ومن الكلية نفسها توج مساره العلمي بحصوله عىل دكتوراه الدولة يف 
موضوع: »الفكر العقدي باملغرب بني السلفية واألشعرية: دراسة اإلنتاج الفكري 

البن مخري السبتي ورصد مواقف السلف منه«.

)926( مصادر الرتمجة: إفادة منه برتمجته.



377

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

التعليم  اشتغل املرتجم بالعمل اإلداري: احلراسة العامة والتكليف بالنظارة يف 
للمواد  التأهييل  الثانوي  التعليم  يف  وبالتدريس  )1998-2003م(،  التأهييل  الثانوي 
أصول  بكلية  اجلامعي  والتعليم   ،)1997-1988( اإلسالمية  الرتبية  وملادة  الرشعية 
الدين بتطوان، جامعة القرويني، وبكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان )بصفة 

أستاذ زائر(.
بالساعات  التكليف  إطار  يف  العقيدة  مادة  احلسنية  احلديث  دار  يف  دّرس 

اإلضافية.

من اأعم�له العلمية:
الكالمي  الفكر  من  جلانب  دراسة  األشعرية،  ومذهبيته  السالجلي  عمرو  ✺  أبو 

باملغرب من خالل »الربهانية« ورشوحها)927(.
✺  احلضور الصويف يف األندلس واملغرب إىل حدود القرن السابع اهلجري)928(.

✺  عقيدة أيب بكر املرادي احلرضمي)929( )تقديم وحتقيق(.

✺   »العقيدة الربهانية« األشعرية أليب عمرو السالجلي الفايس)930( )تقديم وحتقيق(.

✺  املباحث العقلية يف رشح معاين العقيدة الربهانية، أليب احلسن اليفرين الطنجي 
)تقديم وحتقيق( )مرقون(.

✺  املدارس العقدية باملغرب إىل حدود العرص املوحدي: حفر كرونولوجي وحتلييل 
يف املواقف الكالمية لالجتاهات الكالمية والفلسفية األوىل باملغرب )مرقون(.

)927( طبعته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية )2005م(.

)928( طبع بتطوان )2003م(، وبالقاهرة )2005م(.

)929( طبعة دار ابن حزم، بريوت )2013م(.

)930( طبعة تطوان )2008م(.



378

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

للمدرسة  الكالمية  لآلراء  عية  تتبُّ دراسة  السنية،  للمدرسة  العقدية  ✺  املذهبية 
نية يف تكوهنا وتطورها )مرقون(. اإلسالمية السُّ

✺ مقدمات املراشد إىل علم العقائد البن مخري السبتي )حتقيق وتقديم()931(.

له عدة مقاالت منشورة يف جمالت ودوريات علمية حمكمة. ومشاركات يف العديد 
وخارجه)932(،  املغرب  داخل  والدولية  الوطنية  العلمية،  واللقاءات  الندوات  من 

بعضها منشور يف أعامل ندوات، كام قام بتقديم وتنسيق العديد منها. 

)931( طبع بتطوان )2004م(، وأعيد طبعه بالقاهرة )2012م(.

العلوم  الدويل األول عن »حالة  املؤمتر  العربية )مشاركة يف  بعنوان: حالة علم الكالم يف األدبيات  )932(  منها بحث 
اإلسالمية واالجتامعية واإلنسانية ومنهجية جتديدها« من تنظيم معهد دراسات العامل اإلسالمي التابع جلامعة 

زايد بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ديب: 15-16 أبريل 2013م(.
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زين العابدين بالفريج)933(
)1375-...هـ/1956-...م(

)142( زين العابدين بن حممد بالفريج

الدار   - الشق  عني  اآلداب،  كلية  الثاين،  احلسن  بـجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
البيضاء. ختصص احلديث وعلومه.

نشأ يف املدينة العتيقة بالرباط بجوار اجلامع األعظم وقد بعث به والده إىل مسجد 
الزاوية الغربية بالرباط عند الفقيه بوطالب لقراءة القرآن وحفظه، وكذا إىل اجلامع 
األعظم عند اإلمام املحجوب املدور، ودرس بموازاة ذلك بمدارس حممد اخلامس 
بباب شالة، وكان حيرض دروس الشيخ خليل الورزازي يف اجلامع الكبري بالرباط، 
والشيخ عبد الرحيم بن عبد الرب املرصي، والقايض حممد بن حكم والفقيه املريني 

بسال باجلامع الكبري.
ودخل دار القرآن فدرس أحكام التجويد عىل الشيخ موالي عيل الرشيف »متن 
األستاذ:  و  اجلراري،  اهلل  عبد  الشيخ  و  أحساين،  احلميد  عبد  واألستاذ  اجلزرية«، 

عثامن جوريو، والشيخ موالي مصطفى العلوي.
 ويف سنة 1975م التحق باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، فدرس سنتني باملعهد 
الثانوي، وهناك تلقى علوما عن أهلها، وخترج من كلية احلديث سنة 1401هـ ونجح 
األلبـــاين  الــدين  نارص  الشيخ  حلقــات  وحرض  العليا،  الدراسات  اختيار  يف 

)933( مصادر الرتمجة: املوقع الرسمي للمرتجم.
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كام  احلديث،  علوم  اىل  القراءات  علم  من  اهتاممه  فتحول  املدنية(  احلديث  بـ)دار 
حرض جمالس العلم باحلرمني املدين واملكي.

حصل عىل شهادة اإلجازة من كلية احلديث باجلامعة االسالمية باملدينة املنورة 
1404هـ  سنة  وعلومها  السنة  ختصص  يف  املاجستري  وعىل  1401هـ-1981م،  سنة 
باجلامعة نفسها، وعىل دكتوراه الدولة يف التخصص ذاته بجامعة احلسن الثاين بكلية 
الصالح«  ابن  عىل  »النكت  كتاب  موضوع:  يف  1990م  سنة  البيضاء  الدار  اآلداب 

للزركيش - دراسة وحتقيق.
عبد  والشيخ  األنصاري  حممد  بن  محاد  الشيخ  منهم:  الشيوخ  من  عدد  عىل  قرأ 
املحسن بن محد العباد والدكتور أكرم ضياء العمري والشيخ حممد حممد أبو شهبة 

والدكتور حممد سامل حميسني والشيخ نارص الدين األلباين وغريهم.
عني أستاذ التعليم العايل بـجامعة احلسن الثاين منذ 1986م، ودرس بـجامعة أم 

القرى، واجلامعة اإلسالمية بـاملدينة النبوية. كام قام بمهام اإلرشاف واملناقشة.
هو عضو بعدة هيئات علمية حملية ودولية، ومرشف عىل بعض املواقع ومستشار 
وطنية  وندوات  مؤمترات  عدة  يف  ومشارك  الغرب،  يف  اإلسالمية  املراكز  لبعض 

ودولية.
دّرس يف دار احلديث احلسنية علوم احلديث يف إطار التكليف بالساعات اإلضافية 

خالل املوسم اجلامعي لعام )2009-2010م(.

من اأعم�له العلمية:
✺ األقوال واألفعال التي يلزم منها الكفر لبدر الرشيد احلنفي - قيد التحقيق.

✺ ختريج أحاديث البزدوي يف أصول احلنفية البن قطلوبغا.
✺ الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص البن بشكوال.

 ✺ النكت عىل ابن الصالح لـلزركيش - دراسة وحتقيق.
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الحسين أيت سعيد)934( 
)1373-...هـ/1953-...م(

)143( احلسني بن حممد، أيت سعيد

اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  عياض،  القايض  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
ختصص احلديث وعلومه.

ولد بمراكش، وتابع تعليمه إىل أن حصل عىل الشهادات العلمية اآلتية: شهادة 
وشهادة  1985م،  سنة  املنورة  املدينة  اإلسالمية،  اجلامعة  الرشيعة،  كلية  من  اإلجازة 
بمراكش  القايض عياض  القانون اخلاص، جامعة  احلقوق: شعبة  كلية  اإلجازة من 
سنة 1992م، وشهادة الدراسات املعمقة، بدار احلديث احلسنية بالرباط عام 1987م، 
ودبلوم  تكوين املكونني من كلية اآلداب بالرباط، 1987م، ودبلوم الدراسات العليا، يف 
موضوع: »احلافظ ابن حجر وجهوده يف علم اجلرح والتعديل« سنة 1990م، ودكتوراه 
الدولة يف موضوع: »بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام« للحافظ الناقد 

ابن القطان الفايس، دراسة وحتقيق، من كلية اآلداب بمراكش 1994م.
كلية  عياض،  القايض  بجامعة  وعلومه  احلديث  أستاذ  اآلتية:  الوظائف  شغل 
ورئيس  سابقا،  اإلسالمية  الدراسات  شعبة  ورئيس  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 
لكلية  العلمية  اللجنة  منها:  العلمية،  اللجان  من  عدد  بعضوية  ويتمتع  املاسرت، 
املكلفة  واللجنة  اإلسالمية،  الدراسات  لشعبة  العلمية  واللجنة  مراكش،  اآلداب 

)934( مصادر الرتمجة: منقولة من السرية العلمية الوافية التي أمّدنا هبا.
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بتهييء امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، كلية اآلداب مراكش، والدائرة العلمية يف 
الرباط سابقا، وخرجيي الدراسات اإلسالمية الرباط، ومكتب مجعية احلافظ ابن عبد 
الرب للتعريف بالرتاث اإلسالمي مراكش، وجلنة اخلرباء يف مرشوع دفرت الضوابط 
البيداغوجية ملسلك التكوين سنة –  2002م، وجلنة العلامء املكلفة بالسهر عىل تطبيق 
قانون التعليم األصيل بمراكش، وجمموعة بحث يف أحكام وقضايا املغاربة املقيمني 
2006م، ومستمرة إىل اآلن،  باخلارج، ومقرها كلية اآلداب مراكش، تأسست سنة 
املصطلحات، كلية اآلداب ظهر  بمعهد  املصطلحات احلديثية،  وجمموعة بحث يف 

املهراز، فاس.
والعقيدة  الرشيعة،  ومقاصد  الرشيف،  احلديث  مادة  منها:  كثرية  مواد  دّرس 
اإلسالمية، ودراسات إسالمية، وفقه السنة النبوية، وأصول الفقه، ومقارنة األديان، 
مصطلح  يف  العراقي  وألفية  الفقهية،  والقواعد  العايل(،  )اخلالف  املقارن  والفقه 

احلديث، والرسالة البن أيب زيد القريواين.
دّرس يف دار احلديث احلسنية علوم القرآن يف إطار التكليف بالساعات اإلضافية 

خالل املوسم اجلامعي )2009-2010م(.

من اأعم�له العلمية:
✺ إحتاف املاجد، بأن يوم عرفة يوم واحد)935(.

✺ أحداث 11 سبتمرب، أسباهبا ونتائجها)936(.
✺ اإلسعاد يف ضعف أسانيد )بانت سعاد( )معد للطبع(.

✺ إقامة الداللة عىل وجوب زكاة عروض التجارة)937(.
✺ إنباء اخلالن بأحكام لبس الذهب للرجال والنسوان )معد للطبع(.

)935( املطبعة الوطنية بمراكش، ط/1 )2001م(.

)936( املطبعة الوطنية بمراكش، ط/1، ) 2002م(.

)937( املطبعة الوطنية بمراكش، ط/1 )2003م(.
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✺ بيان الوهم واإلهيام، البن القطان)938( - دراسة وحتقيق.
✺ جتديدات احلافظ ابن عبد الرب يف اجلرح والتعديل )معد للطبع(.

✺ حترير مباحث احلديث احلسن )معد للطبع(.

✺ دراسات نقدية عن الغناء باملعازف)939(.

✺ دراسة نقدية ألحاديث الكسوف واخلسوف )معد للطبع(.

✺ الرباعيات، لعبد الغني بن سعيد األزدي - دراسة وحتقيق )معد للطبع(.
)معد  زيد  أبو  بكر  للشيخ  الصالة«  يف  جديد  »ال  كتاب:  يف  قضايا  عىل  ✺  الرد 

للطبع(.
✺ الرد عىل مفرتيات أبو رية، يف غمزه  أليب هريرة )معد للطبع(.

✺ السنة النبوية الصحيحة، وحي إهلي كالقرآن الكريم)940(.
✺ رشوح حرز األماين وجه التهاين، للشاطبي - مجع وتعريف )معد للطبع(.

✺ العبادة يف اإلسالم، ماهيتها، وكيفيتها، ورشوطها وأنواعها )معد للطبع(.
✺ الفوائد البن القيم)941( - دراسة وختريج.

✺ فهرست شيوخ ابن إسحاق، إمام املغازي والسري )معد للطبع(.

✺ الكبائر للذهبي)942( - دراسة وختريج.
✺ الكليات الفقهية البن غازي، دراسة وحتقيق )معد للطبع(.

✺ جملس يف التواضع، من أمايل أيب حممد اجلوهري - دراسة وحتقيق)943(.

)938( صدر يف ستة أجزاء، بدار طيبة الرياض، ط/1 )1997م(، وط/2.

)939( مطبعة إيباج، بالدار البيضاء. 1997م. وط/ )1995م(.

)940( طبعة دار الريان، بريوت، )2014(.

)941( دار الكتب العلمية، )1993م(.

)942( دار املعرفة بلبنان، ط/2 )1994م(.

)943( دار  البشائر اإلسالمية - ضمن سلسلة: لقاء العرش األواخر من رمضان باملسجد احلرام، ط/1 )2007م(.
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✺ املطالب العقدية عند اإلمام مالك )معد للطبع(.
✺ منهاج النقد عند املحدثني )معد للطبع(.

✺ املوافقات للشاطبي - حققت عىل إحدى عرشة نسخة خطية )معد للطبع(.
✺ الوسطية داللة ومفهوما وتطبيقا)944(.

  ومما أفادنا به يف ترمجته قوله: »هذا وحتت يدي عرشات من الدراسات األخرى 
التي تنتظر الطبع، ولن نعلن عنها إال حينام تأخذ طريقها للنرش«.

كام شارك يف عدد من الندوات العلمية واملحارضات الوطنية والدولية خاصة يف 
العلمية، وناقش رسائل دكتوراه كثرية.  الرسائل  أملانيا)945(، وأرشف عىل عدد من 

وله مقاالت منشورة باجلرائد واملجالت الوطنية والدولية)946(.

)944( طبعة دار الريان، بريوت، )2014(.

الزمان  بديع  عند  وركائزها  األخالق  املوضوع:  تركيا،  بإستانبول،  املنظمة  واألخالق،  العوملة  ندوة:  )945(  مثل 
الفقهي، دار احلديث  التعليل  التجديد يف  الندوة. وحمارضة وطنية:  البحث ضمن بحوث  النوريس، وقد طبع 

احلسنية الرباط. 2004م.
)946( مثل: الراية، والتجديد، واإلملاع، والواضحة، والبيان، وجملة جامعة أم القرى...
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عبد العظيم صغيري)947(
)1390-...هـ/1970-...م(

)144( عبد العظيم بن حممد صغريي

العقيدة  ختصص  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  مؤهل  العايل  التعليم  أستاذ 
والفكر اإلسالمي.

وحفظ  نشأ  وهبا  الراشيدية،  إقليم  أرفود  اجلرف  دائرة  العشورية  بقرص  ولد 
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع رسام وجتويدا وكتابة باخلط املغريب األندليس 
املوحد بتافياللت، حصل عىل شهادة البكالوريا، شعبة اآلداب العرصية املزدوجة 
1989م، وشهادة البكالوريا، شعبة اآلداب العرصية املعربة من بني  من إفران، عام 
)ابن  املعلمني  املعلمني من مركز  تكوين  1990م، ودبلوم مركز تكوين  مالل، عام 
عام  بفاس  الرشيعة  كلية  من  الرشيعة،  يف  واإلجازة  1990م،  عام  بفاس  اخلطيب( 
1995م، ودبلوم الدراسات العليا املعمقة يف فقه املعامالت، من كلية الرشيعة بفاس 

عام 1997م.
اإلسالمية  الدراسات  دبلوم  حامال  منها  ليتخرج  احلسنية  احلديث  بدار  التحق 
الدكتوراه يف وحدة  1997م، كام أحرز شهادة  القرآن واحلديث عام  العليا يف علوم 
»اإلسالم واإلبداع الفني«، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة القايض عياض، 
يف موضوع: »مجالية التأثري القرآين، دراسة تطبيقية يف اإلبداع الفني القرآين«، وذلك 
سنة 2010م، وشهادة دكتوراه يف وحدة »خدمة الرتاث الناشئ عن القرآن واحلديث 

)947( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.



386

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

عامة، ويف الغرب اإلسالمي خاصة«، بـمـؤسسة دار احلديث احلسنية بالرباط، من 
بني  وقع  ما  يف  للخالف  الرافع  واإلنصاف  بالعدل  »احلكم  خمطوط  حتقيق  خالل  
بعض فقهاء سجلامسة من اخلالف يف تكفري من أقر بوحدانية اهلل وجهل بعض ماله 

من األوصاف« للشيخ أيب سامل العيايش، وذلك سنة 2010م.
درس عىل عدة علامء منهم والده العالمة احلاج حممد بن العريب)948( وأخوه العالمة 

حممد صغريي)949( والعالمة حممد بن محاد الصقيل والعالمة حممد التأويل.
توىل عدة وظائف منها: أستاذ التعليم االبتدائي )1990-1999م(، ومفتش التعليم 

األويل )1999-2002م(، ومكون باملركز اجلهوي لتكوين املعلمني )2002-2010م(.
ُعنّي يف دار احلديث احلسنية أستاذا للتعليم العايل مساعدا عام 2010م، وأسند إليه 
تدريس العقيدة، إىل جانب قيامه بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة جمموعة من 

البحوث اجلامعية.

من اأعم�له العلمية:
✺ إرشاد املنتسب إىل فهم معونة املكتسب رشح نظم بيوع ابن مجاعة التونيس.

✺ التأصيل القرآين للعقيدة: تصورا وتنزيال.
✺ مجالية التأثري القرآين: النظرية واملنهج، )قيد الطبع()950(.

✺ احلكم بالعدل واإلنصاف، عن دار الضياء بالكويت )قيد الطبع(.
✺ علم اجلامل، رؤية يف التأسيس القرآين)951(.

حقق جمموعة من النصوص الرتاثية، ال تزال مرقونة، مثل:
✺ معونة  املكتسب وبغية التاجر املحتسب نظم بيوع ابن مجاعة التونيس.

)948(  من علامء القرويني )1912-2005م( انظر كتاب رجال صدقوا: سرية أحد أعالم سجلامسة الشيخ حممد بن العريب 
الفياليل ملحمد وعبد العظيم صغريي.

)949( سلسلة كتاب األمة، قطر، ع/151 )1433ه/ 2012م(.

)950( معهد الفكر اإلسالمي باألردن.

)951( معهد الفكر اإلسالمي باألردن.
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✺ الكتاب املحكم املنتخب من عيون احلكم ألمحد بن خلف الوراق.
✺ وثيقة تارخيية للشيخ سيدي حممد العريب حول: الرؤى وكرامات األولياء.

شارك بأبحاث ودراسات يف عدة ملتقيات ومؤمترات علمية دولية داخل املغرب 
صلة  ذات  وطنية  وإقليمية  جهوية  لقاءات  من  عدد  يف  شارك  كام  وخارجه)952(، 
بتطوير املناهج التعليمية والنهوض بقطاع الرتبية والتعليم بالـمغرب، كام نرشت له 
جمموعة من الدراسات العلمية، يف جمال الفقه والفكر واألدب واالقتصاد اإلسالمي 

يف خمتلف املجالت والدوريات.

)952(  منها املشاركة يف املؤمتر السنوي للجامعة اإلسالمية بروتردام هبولندا، بمحارضة يف موضوع: )مقاصد الرشيعة 
اإلسالمية، أداة للفهم ودليل لالستبصار(، )2013م(.
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خلود السباعي)953(
)1378–...هـ/1959-...م(

)145( خلود بنت أمحد السباعي

احلسن  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  مؤهلة،  العايل  التعليم  أستاذة 
علم  مسلك  النفس،  وعلم  االجتامع  وعلم  الفلسفة  شعبة  املحمدية،  بمدينة  الثاين 

النفس، ودكتورة يف علم النفس االجتامعي.
ولدت بتطوان، ويف سنة 1994م حصلت عىل دبلوم الدراسات املعمقة )املاسرت 
والعلوم  اآلداب  كلية  النفس،  علم  شعبة  االجتامعي،  النفس  علم  يف  حاليا( 
اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس الرباط. وبالكلية نفسها والتخصص نفسه حصلت 
عىل دبلوم الدراسات العليا سنة 1999م. وعىل شهادة الدكتوراه سنة 2004م، وذلك 
يف موضوع: »اجلسد األنثوي وهوية اجلندر، مقاربة سيكواجتامعية للمرأة القروية 
بمدينة واد الو«. ويف السنة نفسها حصلت عىل شهادة يف العالج النفيس النسقي، 

املدرسة املغربية للعالج النسقي بالرباط. 
علم  مسلك  رئيسة  وهي  باملحمدية  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  دّرست 
يف  املهنية  واإلجازات  املاسرتات  بعض  ضمن  ودرست  2012م،  سنة  منذ  النفس 
العمل االجتامعي، وإىل جانب التدريس قامت بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة 

جمموعة من األطروحات والبحوث اجلامعية.

)953(  مصادر الرتمجة: إفادة منها بسريهتا.
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الرباط،  مدرسة  النسقي،  العالج  اجلمعيات:كجمعية  من  بعدد  عضو  وهي 
واجلمعية املغربية للسيكولوجيا.

بالساعات  التكليف  إطار  يف  النفس  علم  مادة  احلسنية  احلديث  دار  يف  دّرست 
اإلضافية منذ عام 2011م وال تزال تدرسها إىل اآلن.

من اأعم�له� العلمية:
تقرير  املعرفة،  ملجتمع  الناشئة  إعداد  يف  ودورها  املغرب،  يف  األرسية  ✺  التنشئة 

املعرفة العريب للعام 2011/2010م، إعداد األجيال ملجتمع املعرفة)954(.
✺  اجلسد األنثوي وهوية اجلندر )955(.

والبحث  املرأة  العفوي،  والتمثل  العلمي  اخلطاب  بني  املرأة  ✺  سيكولوجية 

العلمي)956(.
✺  العنف ضد النساء، املعيش واملامرسات)957(.

شاركت يف عدد من املشاريع العلمية واألبحاث امليدانية والندوات واملؤمترات 
ومنتديات  والدولية، وقدمت حمارضات يف مؤسسات ومراكز  الوطنية  وامللتقيات 
خمتلفة. ونرشت العديد من املقاالت يف جمالت ودوريات علمية متخصصة وطنية 

ودولية.

)954( من إعداد برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، مؤسسة حممد بن راشد آملكتوم.

)955( دار جداول بريوت، ط1/ )2007م(، وط/2 )2012م(.

)956( منشورات منظمة جتديد الوعي النسائي، ط/ )2011م(.

)957( منشورات مجعية السيدة احلرة بتطوان، ط/ )2010م(.
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الحاج زهيد)958(
)1392–...هـ/1972-...م(

)146(  احلاج زهيد

ختصص  الرباط،  أكدال  اخلامس  حممد  بجامعة  مساعد  العايل  التعليم  أستاذ 
االقتصاد.

حصل عىل الباكالوريا يف االقتصاد بالقنيطرة عام 1991م، واإلجازة يف االقتصاد 
من كلية احلقوق جامعة حممد اخلامس أكدال الرباط عام 1995م، ومن نفس اجلامعة 
نال دبلوم الدراسات العليا يف العالقات االقتصادية الدولية سنة 1997م، والدكتوراه 

يف االقتصاد سنة 2003م يف موضوع:
» Secteur financier et croissance économique: analyse et étude empirique du cas 

marocain«

أستاذ االقتصاد بكلية احلقوق جامعة حممد اخلامس أكدال الرباط من سنة 2004م 
إىل اآلن.

ُعهد إليه يف دار احلديث احلسنية بتدريس االقتصاد اإلسالمي، ومظاهر االختالف 
يف االقتصاد اإلسالمي منذ عام 2011م وال يزال يدّرس إىل اآلن.

)958( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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وله أعامل مشرتكة مع غريه، ومشاركات ببحوث ودراسات يف خمتلفة امللتقيات 
العلمية، وعدد من مقاالت نرشت يف جمالت وطنية ودولية)959(.

)959( منها بحث بعنوان:
 2013: « Les secteurs clés de l’économie marocaine: application du modèle input-output »، 
Kiel Institute of World Economy Discussion Paper  N°. 2012-59، http://www.economics-
ejournal.org/economics/discussionpapers/2012-59 with S. Tounsi، A. El Alaoui et A. Nihou 
(En anglais)

       وبحث بعنوان:
2013: « Méthodes statistiques pour la prévision des valeurs extrêmes: l’application de 
l’approche peaks over thresholds  à l’indice CAC40 »، International Journal of Statistics 
and Economics، Vol. 10، issue 1، avec A. Zoglat، S. El Adlouni، A. Amar، C. G. Okou، F. 
Badaoui.
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حسن عزوزي)960(
)1384-...هـ/1964-...م(

)147( حسن بن إدريس عزوزي

رئيس املجلس العلمي إلقليم موالي يعقوب-جهة فاس، وأستاذ التعليم العايل 
بكلية الرشيعة بفاس، ختصص: علوم القرآن والتفسري.

ولد بمدينة صفرو، وحصل عىل اإلجازة العليا يف الرشيعة عام 1987م، وشهادة 
الدراسات العليا من دار احلديث احلسنية عام 1989م، ونال دبلوم الدراسات العليا 
من كلية اآلداب بالرباط عام 1991م، ودكتوراه الدولة يف الدراسات اإلسالمية من 

كلية اآلداب بالرباط 1997م.
عضو سابق باملجلس العلمي بفاس )2000-2008م(، وأستاذ سابق للدراسات 
والعلوم  اآلداب  وبكليتي  1991-1993م،  بمراكش  العربية  اللغة  بكلية  القرآنية 

اإلنسانية ظهر املهراز وسايس بفاس.
شغل رئيس حترير )جملة كلية الرشيعة(، ورئيس )مركز الدراسات واألبحاث يف 

جمال تصحيح صورة اإلسالم( بفاس.
دّرس يف دار احلديث احلسنية علوم القرآن يف إطار التكليف بالساعات اإلضافية 

خالل املوسم )2011-2012م(.

)960( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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من اأعم�له العلمية:
صورة  تصحيح  سلسلة  اإلسالمية:  الدراسات  يف  االسترشاقي  املنهج  ✺  آليات 

اإلسالم )رقم 4()961(.
✺ اإلسالم واحلضارة الغربية املعارصة: وهم الصدام وحتمية احلوار)962(.

✺ االسالم والغرب: قراءات معارصة)963(.
✺ اإلسالم والغرب: قضايا ومواقف)964(.

✺ التعريف باإلسالم باللغات األجنبية)965(.
✺ جامعة القرويني ودورها التارخيي يف البناء احلضاري)966(.

✺ دراسات يف االسترشاق ومناهجه)967(.
✺ دور اجلامعات اإلسالمية يف بناء احلضارة االنسانية)968(.

✺ الشيخ أمحد ابن عجيبة ومنهجه يف التفسري )جملدان()969(.
✺ الغرب وسياسة التخويف من اإلسالم)970(.

املحاوالت  لبعض  تقويمية  دراسة  الرتمجة:  وإشكالية  الكريم  ✺  القرآن 
االسترشاقية)971(.

)961( مطبعة أنفو برانت بفاس )2007م(.

)962( مطبعة أنفو برانت بفاس )2003م(.

)963( طبع بفاس )2012م(.

)964( ط/2 )1999م(.

)965( طبع رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة عام )1430هـ(.

)966( منشورات املجلس العلمي بفاس )2008م(.

)967( ط/1 )1999م(.

)968(  طبع منظمة اإليسيسكو بالرباط )2012م(.

)969( طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالرباط )1422هـ-2001م(.

)970( منشورات ألوان مغربية، مطبعة النجاح اجلديدة بالدار البيضاء )2002م(.

)971( كتاب املجلس العلمي بفاس رقم 2، )2001م(.
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✺ مدخل إىل دراسة علوم القرآن والتفسري)972(.

✺ من أجل تصحيح صورة اإلسالم يف الغرب)973(. 

✺ منهجية البحث يف العلوم الرشعية)974(.

)972( ط/6 )2007م(.

)973( كتيب املجلة العربية، ع/302، الرياض )2002م(.

)974( مطبعة انفوبرانت بفاس، ط/2 )2006م(.
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عبد الكريم  شباكي)975(
)1383-...هـ/1968-... م(

)148( عبد الكريم  بن عباس شباكي

أستاذ التعليم العايل مؤهل بكلية علوم الرتبية، جامعة حممد اخلامس بالرباط.
ولد بأزمور، وبعد دراسته االبتدائية والثانوية وحصوله عىل الباكالوريا، التحق 
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة أيب شعيب الدكايل باجلديدة، فحصل منها 
عىل شهادة اإلجازة شعبة اللغة العربية وآداهبا سنة 1991م. وبكلية اآلداب والعلوم 
نال  وآداهبا(  العربية  اللغة  )شعبة  الرباط  أكدال-  اخلامس  حممد  جامعة  اإلنسانية 
شهادة استكامل الدروس سنة 1993م، ودبلوم الدراسات العليا سنة 1997م، وشهادة 

دكتوراه الدولة سنة 2002م.
ورئيس  الرتبية؛  علوم  كلية  يف  التدريس  ومناهج  العربية  الدراسات  أستاذ  هو 
شعبة منهجية تدريس اللغات يف الكلية؛ ومرشف عىل برناجمها يف جمال اللغة العربية 
للناطقني بغريها؛ وعىل ماسرت التنشيط الثقايف واإلبداع الفني، وعضو هيئة التحرير 
ملجلة التدريس التي تصدرها الكلية، وعضو الفريق البيداغوجي املرشف عىل اللغة 

العربية للناطقني بغريها يف دار احلديث احلسنية )دورة غشت 2014م(.
يف دار احلديث احلسنية اللغة العربية وحتليل النصوص يف إطار التكليف  دّرس 

بالساعات اإلضافية من سنة 2011  إىل 2015م.

)975(  مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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من اأعم�له العلمية:
✺ احلكاية وشهوة السؤال، 2003م.

✺ خيار التحدي )التجربة الشعرية لدى املكدي(، )2009 م(.

✺ الطريق إىل اللغة - تقييم ملكات اللسان العريب: اجلزء األول )2014م(.
✺ الطريق إىل اللغة - تقييم ملكات اللسان العريب، اجلزء: الثاين. )قيد الطبع(.

✺ فلسفة الشذوذ واملخالفة )2004م(.

✺ اللسان املتمرد - معجم وتشاكالت داللية )2005م(.
✺ ملحون أزمور - مجع ودراسة. )قيد الطبع(.

جمالت  يف  ودراسات  أبحاث  له  ونرشت  ودولية،  وطنية  ندوات  يف  شارك 
حمكمة.
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عادل نغش
 )1398–...هـ/1978-...م(

)149( عادل نغش

أستاذ الثانوي التأهييل بفاس، ختصص اللغة اإلسبانية.
دّرس يف دار احلديث احلسنية اللغة اإلسبانية يف إطار التكليف بالساعات اإلضافية 

خالل موسم )2011-2012م(.
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جمال  السعيدي
 )1378–...هـ/1959-...م(

)150( مجال بن الطيبي السعيدي

اخلامس  حممد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  العايل  التعليم  أستاذ 
بالرباط، ختصص علوم القرآن وتفسريه.

دّرس يف دار احلديث احلسنية علوم القرآن يف إطار التكليف بالساعات اإلضافية 
خالل املوسم 2012-2011.
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علي الرام)976(
 )...–...هـ/...-...م(

)151( عيل الرام

واالجتامعية،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  بكلية  مؤهل  العايل  التعليم  أستاذ 
جامعة حممد اخلامس الرباط، ختصص القانون اخلاص. 

حاصل عىل الدكتوراه يف القانون. ومدير قطب الشؤون القانونية باهليئة املركزية 
)فرنسا(،   4 بوردو  بجامعة  اجلنائية  العلوم  بمركز  وعضو  الرشوة،  من  للوقاية 
بمديرية  املخدرات  قضايا  مراقبة  مصلحة  مسؤول  سابقا  إقليمي  قضائي  ومنتدب 
الكليات واملعاهد  للعديد من  زائر  العدل. وأستاذ  بوزارة  اجلنائية والعفو  الشؤون 

اجلامعية. 
يف درّس 

2012م.
له عدة  أبحاث علمية، وشارك يف العديد من الندوات واللقاءات العلمية.

)976(   مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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عبدالرزاق الجاي)977(
)1381-...هـ/1961-...م(

)152( عبدالرزاق اجلاي

اخلامس  حممد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  العايل  التعليم  أستاذ 
بالرباط، ختصص السنة وعلومها.

ولد بمكناس، وتلقى تعليمه األويل واإلعدادي والثانوي بالرباط، وتابع دراسته 
ليحصل عىل اإلجازة يف الدراسات اإلسالمية من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
دبلوم  شهادة  عىل  حصل  أيضا  ومنها  1985م،  سنة  بالرباط  اخلامس  حممد  جامعة 
الثالث  السلك  دكتوراه  وعىل  1986م،  سنة  وعلومها  السنة  يف  املعمقة  الدراسات 
)دبلوم الدراسات العليا، املاجستري( سنة 1988م، وعىل دكتوراه الدولة يف الدراسات 
اإلسالمية سنة 2001م يف موضوع: »احلركة احلديثية وعالقتها بالفقه يف القرن السابع 

اهلجري: ابن دقيق العيد  )ت702هـ( نموذجا«.
أجازه كل من الشيخني عبداهلل بن الصديق وعبد العزيز بن الصديق.

أستاذ جامعي ملادة علوم احلديث منذ 1988م بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 
احلسن الثاين باملحمدية وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد اخلامس بالرباط، 
وإىل جانب التدريس يقوم بمهمة اإلرشاف عىل البحوث ومناقشتها، وهو عضو رابطة 

علامء املغرب منذ سنة 1990م، واملجلس العلمي املحيل للرباط منذ 2004م.

)977(  مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.



401

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

دّرس يف دار احلديث احلسنية علوم احلديث يف إطار التكليف بالساعات اإلضافية 
خالل سنة 2012م.

من اأعم�له العلمية:
✺ قواعد اجلرح عند املحدثني )قيد التحضري للطبع(.

منشورة. مقاالت  وله  ودولية،  وطنية  ندوات  يف  ودراسات  ببحوث  ✺   شارك 

ومقابالت تلفزية وإذاعية.
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فريد شكري)978(
)1383–...هـ/1963-...م(

)153( فريد بن اهلاشمي شكري

اإلنسانية-  والعلوم  اآلداب  كلية  الثاين  احلسن  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
املحمدية، ختصص: أصول الفقه ومقاصد الرشيعة.

ولد بمريرت بإقليم خنيفرة، بعد دراسته االبتدائية والثانوية وحصوله سنة 1982م 
كلية  اخلامس،  بجامعة حممد  التحق  بالرباط،  التجريبية  العلوم  بكالوريا شعبة  عىل 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، فحصل منها عىل اإلجازة يف اآلداب، شعبة الدراسات 
اإلسالمية سنة 1988م، وعىل دبلوم الدراسات املعمقة ختصص الفقه وأصوله سنة 
دار احلديث  القرآن واحلديث من  العليا، ختصص  الدراسات  1989م. ونال شهادة 

احلسنية سنة 1990م. ويف سنة 1992م حاز دبلوم الدراسات العليا يف موضوع: »طرق 
إثبات املقاصد الرشعية« من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس 
»فقه  الدولة يف موضوع:  دكتوراه  2009م عىل  العلمي بحصوله سنة  ليتوج مساره 

التنزيل« من جامعة احلسن الثاين كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باملحمدية.
التنمية  يف  املهارات  عىل  التدريب  مراكز  خمتلف  من  الشهادات  من  عددا  حاز 
الدينية يف الغرب اإلسالمي، وعضو  الدراسات واألبحاث  البرشية، وعضو خمترب 
املجلس العلمي املحيل باملحمدية، وخبري باملجمع الفقهي بجدة، ومدير حترير جملة 

قطر الندى باملغرب.

)978(  مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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دّرس يف دار احلديث احلسنية أصول الفقه يف إطار التكليف بالساعات اإلضافية 
خالل املوسم )2011-2012م(.

من اأعم�له العلمية:
✺ األرسة بني العدل والفضل)979(. 

✺ التصور اإلسالمي يف موضوع املرأة:مرشوع مقاربة جديدة)980(.
✺ حقوق املرأة بني األزمة والبديل )باالشرتاك()981(.

✺ فقه التنزيل )مرقون(.

ومشاركات  ودولية،  وطنية  حمكمة  جمالت)982(  يف  منشورة  علمية  مقاالت  وله 
بأبحاث ودراسات يف ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية، بعضها نرش ضمن 

أعامل ندوة)983(، وله إسهام يف برامج تلفزيونية إعدادا وتقديام ومشاركة)984(.

)979(  وزارة األوقاف الكويت، ط/1 )1433ه-2012م(.

)980(  منشورات منظمة جتديد الوعي النسائي.

)981(  منشورات الفرقان.

اإلحياء،  جملة  نموذجا(،  املناط  حتقيق  فقه  التنزيل:  إىل  االستنباط  من  الفقهي  )االجتهاد  بعنوان:  مقالة  )982(   منها 
العدان: 30-31   ذو القعدة 1430/ نونرب2009م.

)983(   منها مشاركته بعنوان: )حتقيق املناط وأثره عىل االجتهاد التنزييل(، منشور ضمن أعامل ندوة مقاصد الرشيعة 
واالجتهاد »بحوث منهجية ونامذج تطبيقية«، مركز دراسات مقاصد الرشيعة اإلسالمية برشاكة مع مؤسسة 

الفرقان للرتاث اإلسالمي، 2008.
)984(   منها: إعداد وتقديم عدة برامج  بقناة »إقرأ« منها: سلسلة اإلسالم اليوم 60 حلقة، وسلسلة وجهات نظر 30 حلقة، 

وسلسلة معامل قرآنية 4 حلقات، إىل جانب مشاركاته يف القنوات التلفزية واإلذاعية الوطنية.



404

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

الطيب لمنوار)985(
 )1387–...هـ/1967-...م(

)154( الطيب بن عبد السالم ملنوار

أستاذ التعليم العايل مساعد بـمـؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص الفقه.
تعلم حتى حصل  وبمدارسها  نشأ  الناظور، وهبا  إقليم  ولد برضضورة سلوان 
للتعليم  اخلامس  حممد  ثانوية  من  األصيلة  اآلداب  شعبة  الباكالوريا  شهادة  عىل 
القرويني فاس  الرشيعة جامعة  بكلية  التحق  بعدها  1990م،  بالناظور سنة  األصيل 
1994م، ثم التحق بدار احلديث احلسنية فنال  فحصل منها عىل اإلجازة العليا سنة 
1996م،  سنة  الدين(  أصول  و  وأصوله  الفقه  )شعبة  العليا  الدراسات  شهادة  منها 
وعىل دبلوم الدراسات العليا )DES( يف العلوم اإلسالمية واحلديث سنة 2002م. ويف 
سنة 2011م حصل عىل الدكتوراه يف فقه األموال من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
سايس- فاس، شعبة الدراسات اإلسالمية، يف موضوع: »رد املبيع بالعيب يف الفقه 

املالكي وتطبيقاته من خالل املعامالت املالية«.
مارس خطة العدالة ملدة تزيد عن أربع عرشة سنة، وكان أستاذا متعاونا بجامعة 
)2006-2012م(، وهو  بالناظور  التخصصات  املتعددة  الكلية  بوجدة،  األول  حممد 

عضو يف هيئة حترير جملة احلقوق.

)985( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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ُعنّي يف دار احلديث احلسنية أستاذا للتعليم العايل مساعدا يف دجنرب 2012م، وُأسند 
إليه تدريس مواد الفقه: املدخل إىل دراسة الفقه اإلسالمي، فقه املعامالت والعقود، 
فقه األرسة: الزواج والطالق واملرياث والوصايا، ويتوىل مهام اإلرشاف واملشاركة 

يف مناقشة البحوث اجلامعية، داخل الدار وخارجها. 

من اأعم�له العلمية:
)حتت  والقضائية،  الفقهية  والنوازل  املالكي  املذهب  ضوء  يف  املبيع  ✺  عيوب 

الطبع()986(.
والعديد من املقاالت يف موضوعات متنوعة )فقهية، ترشيعية، قضائية( منشورة 
يف جمالت ودوريات علمية حمكمة)987( وجرائد وصحف وطنية ومواقع إلكرتونية، 
ومشاركات يف ندوات وملتقيات علمية وطنية ودولية، بعضها منشور ضمن جمموعة 
وحوارات  تلفزية  لقاءات  يف  مشاركات  وله  علمية)988(.  ولقاءات  ندوات  أشغال 

إذاعية.

)986( ضمن منشورات جملة احلقوق، من سلسلة » املعارف القانونية والقضائية«.

)987(  منها مقالة بعنوان: أنظمة التوثيق باملغرب وسؤال املرشوعية: جملة احلقوق املغربية، ع/السابع، س/4، )أبريل 
2009م(.

)988(  منها دراسة بعنوان: توثيق عقود األرسة بني إشكالية النص القانوين وتضارب العمل القضائي: مطبوعة ضمن 
كتاب األرسة بني الترشيع والقضاء ومتطلبات التنمية، منشور ضمن أشغال الندوة الوطنية املنظمة من طرف 
القانونية واالقتصادية و االجتامعية  العلوم  بكلية  القانون اخلاص   البحث يف األرسة والتنمية وشعبة  جمموعة 
جامعة موالي إسامعيل مكناس يومي 25 و20 ماي سنة 2007م إعداد وتنسيق ذ. إدريس اجويلل، مطبعة مرزاق 

للطباعة، ط/2008م.
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عمر مبركي)989(
)1398–...هـ/1977-...م(

)155( عمر بن إبراهيم مربكي

العقيدة  ختصص  احلسنية،  احلديث  دار  بمؤسسة  مساعد  العايل  التعليم  أستاذ 
والفكر اإلسالمي.

ولد بإقليم طاطا، وهبا نشأ وبمدارسها تعلم حتى حصل عىل شهادة الباكالوريا 
شعبة اآلداب العرصية بطاطا. بعدها حصل عىل دبلوم مركز تكوين املعلمني بالرباط 
عام 2000م، وعىل اإلجازة يف اآلداب شعبة الدراسات اإلسالمية، من كلية اآلداب 
الدراسات  دبلوم  وعىل  2003م،  عام  أكادير  زهر،  ابن  جامعة  اإلسالمية،  والعلوم 
العليا املعمقة من مؤسسة دار احلديث احلسنية عام 2006م. ويف سنة 2012م حصل 
عىل شهادة الدكتوراه يف العقيدة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القايض 
أحاديث  رشح  يف  املغربية  املالكية  املدرسة  »منهج  موضوع:  يف  بمراكش،  عياض 

العقائد«.
)2000–2003م(،  االبتدائي  التعليم  أستاذ  وظيفية:  مناصب  عدة  املرتجم  شغل 
والتعليم الثانوي اإلعدادي )2004–2006م(، والتعليم الثانوي التأهييل )2007 –2010م(، 
وأستاذا مكّونا باملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بجهة كلميم – السامرة، فرع طاطا، 

ختصص: ديداكتيك املواد اإلسالمية )2011م(.

)989(  مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.



407

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

ُعنّي يف دار احلديث احلسنية أستاذا للتعليم العايل مساعدا يف دجنرب 2012م، فأسند 
إليه تدريس العقيدة، ويتوىل مهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة البحوث اجلامعية.

من اأعم�له العلمية:
يف  ومشاركات  حمكمة)990(،  علمية  ودوريات  جمالت  يف  منشورة  مقاالت  له   ✺

العديد من الندوات واللقاءات العلمية، الوطنية والدولية)991(.

)990(    منها مقالة بعنوان: منهج ابن رشد يف توجيه احلديث العقدي من خالل )البيان والتحصيل(، جملة اإلمام مالك، 
2012م.

مالك  اإلمام  بمؤمتر  اهلل،  رمحه  مالك  اإلمام  عند  وقواعده  العقدي  االستدالل  أصول  بعنوان:  مشاركته  )991(     منها 
الدويل، اجلامعة األسمرية، زليتن، ليبيا.
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عبد الرحمن الهيباوي)992(
)1395–...هـ/1975-...م(

)156( عبد الرمحن بن حممد اهليباوي

أستاذ التعليم العايل مساعد بمؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص الفقه.    
حاصل عىل ماجستري يف اللغة العربية، وعىل الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية 
اجلد  بن مرزوق  اهلل  عبد  األحكام  أليب  املرام يف رشح عمدة  »تيسري  يف موضوع: 

دراسة وحتقيق القسم الثالث منه«.
درس يف جامعة املدينة العاملية بامليزيا، ويف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

ويف دار احلديث احلسنية ُعنّي أستاذا للتعليم العايل مساعدا يف سنة 2013م، وأسند 
إليه تدريس علم احلديث، ويشارك يف مناقشة جمموعة من البحوث اجلامعية، ويسهم 

يف دورات تكوينية لطالب دار احلديث وجامعة ابن طفيل.

من اأعم�له العلمية:
املالقي،  البناهي  اهلل  عبد  بن  عيل  احلسن  أليب  النخيل،  تفضيل  يف  ✺  اإلكليل 
الطبع  )قيد  املاجستري  العاملية  درجة  لنيل  مقدم  بحث  وحتقيق()993(،  )دراسة 

ضمن مطبوعات الرابطة املحمدية(.

)992(     مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.

)993(      مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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العيش  أيب  البن  املقدرة،  عند  العفو  يف  جاء  وفيام  املعذرة  قبول  يف  ✺  التذكرة 
اخلزرجي التلمساين، )دراسة وحتقيق()994(.

)دراسة  اجلد  مرزوق  بن  اهلل  عبد  أليب  األحكام   عمدة  رشح  يف  املرام  ✺  تيسري 

وحتقيق القسم الثالث منه( مرقون. 
الدين  جالل  لإلمام  النقاية  لقراء  الدراية  إمتام  كتاب  من  والبديع  البيان  ✺  علم 

السيوطي. )دراسة وحتقيق()995( بحث مرقون مقدم لنيل اإلجازة.
دراسة  مع  املفوه،  وخطيبها  امللهم  األندلس  قايض  البلوطي  سعيد  بن  ✺  منذر 

وحتقيق رسالتني نادرتني نرشتا ملحقتني به)996(.
ويف  السعودية،  البالد  بجريدة  الرتاث  ملحق  يف  مقاالت  جمموعة  له  نرشت 
بعض املواقع واملنتديات الثقافية االلكرتونية. وله أبحاث علمية يف بعض الندوات 

وامللتقيات العلمية داخل املغرب وخارجه. ومشاركات يف لقاءات تلفزية.

)994( منشورات مركز الدراسات واألبحاث وإحياء الرتاث بالرابطة املحمدية للعلامء، الرباط، سنة 1430هـ.

)995( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.

)996( منشورات دار البشائر اإلسالمية سنة 1423هـ.
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بوشتى الزفزوفي)997(
)1385-...هـ/1966-...م(

)157( بوشتى بن حممد بن حممد الزفزويف

أستاذ التعليم العايل مساعد بمؤسسة دار احلديث احلسنية. ختصص علوم احلديث.
يتجاوز  ال  وعمره  الكتاب  أدخل  فاس،  ناحية  تاونات  إقليم  زروال  ببني  ولد 
مخس سنني، فقرأ القرآن وبعض املتون العلمية وقواعد الرسم القرآين عىل عدد من 
الشيوخ الذين تعاقبوا عىل املشارطة يف مسجد القرية، منهم: - الفقيه عبد السالم بن 
سليامن الرشاط الزروايل، والفقيه أمحد بن حممد العثامين الزروايل، والفقيه الرشيف 

موالي الطيب القليعي الزروايل، والفقيه أمحد بن حممد بن أمحد املعلومي الزروايل.
وملا أتقن حفظ القرآن الكريم)998(، أرسله والده إىل املعهد الديني بمدينة وزان 
الرشعية  العلوم  مبادئ  أخذ  وهناك  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  لوزارة  التابع 
الفقيه أمحد احلجري الرضير: أخذ  واللغوية عن بعض شيوخ املعهد، يذكر منهم: 
عنه فقه العبادات من املرشد املعني برشح ميارة الصغري, كام أخذ عنه مبادئ النحو 
من املقدمة اآلجرومية برشح األزهري، والفقيه الرشيف السيد عبد السالم اخلطيب

 

)997( منقولة من السرية العلمية للمرتجم.

)998( نال شهادة التزكية يف حفظ القرآن الكريم من املجلس العلمي بفاس عام 1410ه 1990م.
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الوزاين: أخذ عنه تفسري بعض سور املفصل، والفقيه احلاج عيل بن حممد العبودي مدير 
املعهد: حرض بعض دروسه يف النحو بألفية ابن مالك.

ثم التحق - بعد مباراة - بمعهد الرشاردة للتعليم األصيل التابع جلامعة القرويني 
بفاس، حيث توسع يف دراسة العلوم الرشعية واللغوية وبعض املواد األدبية عىل يد 
ثلة من علامء اجلامع القروي، منهم: العالمة الفقيه األصويل السيد حممد بن حممد 
الفقه، والفقيه األستاذ املختار رشدي  الزروايل، أخذ عنه أصول  التاويل  بن قاسم 
املصمودي، أخذ عنه الفقه باملرشد املعني، والفقيه األستاذ حممد احلسني املرنييس، 
بن  أمحد  األستاذ  والفقيه  عاصم،  ابن  بتحفة  واملعامالت  املناكحات  فقه  عنه  أخذ 
األستاذ  الشاعر  واألديب  والتفسري،  الفقه  عنه  أخذ  احلياين،  النجاري  السالم  عبد 

ُبور، دَرس عليه األدب اجلاهيل باملعلقات السبع. بوشعيب جَمْ
عام  األصيلة«  األدبية  الرشعية  »الباكالوريا  شهادة  بنيله  املرحلة  هذه  وتوجت 

1412هـ عام 1992م.

وبعد أن حتصل عىل اإلجازة يف الدراسات اإلسالمية من كلية اآلداب والعلوم 
الرتبوية  الكفاءة  شهادة  وعىل  1417هـ/1996م،  عام  فاس-سايس)999(  اإلنسانية 
عام1418هـ/1997م،  بفاس  لألساتذة  العليا  املدرسة  من  التأهييل  الثانوي  للتعليم 
من  عدد  عىل  تتلمذ  وهبا  العليا،  اإلسالمية  للدراسات  احلسنية  احلديث  دار  م  يماَّ
زين، وحتصل فيها عىل شهادة الدراسات العليا عام )1419هـ 1998م(.  األساتذة املربِّ
ويف عام )1424هـ 2003م( نال شهادة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية من جامعة 
وعلومهام(  واحلديث  القرآن  )مصطلحات  وحدة  بفاس  اهلل  عبد  بن  حممد  سيدي 
طالب  أيب  بن  عيل  »صحيفة  األطروحة:  موضوع  وكان  احلديث،  علوم  ختصص 

دراسة حديثية وفقهية عند السنة والشيعة«.
وللمرتجم إجازات برواية بعض كتب السنة وغريها، ومنها الصحيحان.

)999(  وكان ترتيبه األول عىل صعيد الكلية، إذ رصدت للمتفوقني من املجازين منحة واحدة للسلك الثالث، فكانت 
َعب. من نصيبه باتفاق رؤساء الشُّ
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س التجويد والسرية والفقه باملدرسة القرآنية – املسرية - بفاس، ودّرس اللغة  دراَّ
العربية ألبناء اجلالية املغربية املقيمة بفرنسا سابقا، ومادة الرتبية اإلسالمية بالتعليم 
الثانوي التأهييل من عام )1418هـ /1997م إىل 1434هـ/ 2012م(، ويدرس احلديث 
وعلومه للطور النهائي باملدرسة القرآنية التابعة ملؤسسة مسجد احلسن الثاين بالدار 
البيضاء منذ )1433هـ/2012م(، وحيظى بعضوية بعض املؤسسات العلمية واهليئات، 
عام  من  الربنويص  سيدي   - البيضاء  بالدار  املحيل  العلمي  املجلس  عضوية  منها: 
2009م، ومجعية قدماء التعليم األصيل، واللجنة اجلهوية للتعليم األصيل بجهة الدار 

مؤسس  عضو  وهو  احلسنية،  احلديث  دار  خرجيي  العلامء  ومجعية  الكربى،  البيضاء 
لفرعها بجهة دكالة عبدة.

 ويتوىل خطة اخلطابة منذ أكثر من ربع قرن.
مطلع  مساعدا  العايل  للتعليم  أستاذا  عني  احلسنية،  احلديث  دار   ويف 
بمهام  ويقوم  وعلومه،  احلديث  مادة  تدريس  إليه  وأسند  )1434هـ/2013م(، 

اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة البحوث اجلامعية.

من اأعم�له العلمية:
✺ اإلجابة عىل شبهات الطاعن يف الصحابة)1000(.

✺ حتقيق األمنية بتوضيح البيقونية)1001(.

✺ دراسة توثيقية وفقهية لوثيقة املدينة النبوية. )مرقون(.

والشيعة  السنة  عند  وفقهية  حديثية  دراسة  طالب  أيب  بن  عيل  ✺  صحيفة 

)مرقون(.
✺ العقيدة األشعرية اختيار والتزام )باالشرتاك()1002(.

)1000(  مطبعة سايس ميديا كويب، ط/1 )1433هـ- 2012(.

)1001(  منشورات املجلس العلمي بالدار البيضاء – سيدي الربنويص، ط/1 )1433هـ- 2012(.

)1002(  منشورات املجلس العلمي بالدار البيضاء – سيدي الربنويص، ط/1 )1432هـ- 2011(.
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 شارك بأبحاث يف العديد من امللتقيات العلمية والرتبوية داخل املغرب وخارجه، 
بعضها منشور ضمن جمموعة أشغال الندوات واللقاءات العلمية)1003(، وله نشاط 

إعالمي ملحوظ يف لقاءات تلفزية وحوارات إذاعية)1004(.

خمطوطات  حتقيق  كتاب:  ضمن  املْحدثني،  وجتني  املَحدثني  حتري  بني  احلديثي  الرتاث  بعنوان:  دراسة  )1003(  منها 
ط/1  لندن،  اإلسالمي  للرتاث  الفرقان  مؤسسة  التدريبية،  الدورات  سلسلة  والرتاجم،  وعلومه  احلديث 

)1436ه-2014م(.
)1004(  شارك يف بعض برامج القناة األوىل والقناة السادسة وقناة ميدي 1 تيفي وإذاعة حممد السادس للقرآن الكريم 

وإذاعة الدار البيضاء.
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عبد اهلل بن رقية)1005(
)1390–...هـ/1970-...م(

)158( عبد اهلل بن أمحد بن رقية

أستاذ التعليم العايل مساعد بمؤسسة دار احلديث احلسنية، ختصص علوم القرآن 
والتفسري.

الباكالوريا  شهادة  عىل  حصل  حتى  تعلم  وبمدارسها  نشأ  وهبا  باملحمدية،  ولد 
1989م، بعدها حصل عىل اإلجازة يف اآلداب شعبة  )شعبة اآلداب العرصية( سنة 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  الثاين  احلسن  جامعة  من  اإلسالمية  الدراسات 
وأصول  وأصوله  الفقه  يف  العليا  الدراسات  شهادة  وعىل  1993م،  عام  باملحمدية 

الدين من دار احلديث احلسنية عام 1999م.
وحاز يف عام 2011م شهادة الدكتوراه يف اآلداب، ضمن وحدة التكوين والبحث: 
بني  املعريف  »التكامل  موضوع:  يف  وذلك  اإلسالمية،  العلوم  بني  املعريف  التكامل 

أصول الفقه والبالغة وأثره يف تفسري القرآن الكريم«.
احلسن  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  التدريس  بمهمة  املرتجم  قام 

الثاين باملحمدية، وهو عضو يف مراكز بحثية ومجعيات ثقافية عديدة.

)1005( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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ويف دار احلديث احلسنية ُعنّي أستاذا للتعليم العايل مساعدا يف يناير 2013م، وُعهد 
علوم  ختصصه  مادة  إليه  ُأسندت  ثم  احلديث،  علوم  مادة  بتدريس  األمر  أول  إليه 

القرآن، ويتوىل مهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة البحوث اجلامعية.

من اأعم�له العلمية:
الكريم  القرآن  تفسري  يف  وأثره  والبالغة  الفقه  أصول  بني  املعريف  ✺  التكامل 

)مرقون(.
املناسبات،  املؤسسات يف خمتلف  بإلقاء حمارضات ودروس يف عدد من  قام  كام 
أشغال  ضمن  منشور  بعضها  وطنية،  علمية  ملتقيات  يف  بأبحاث  مشاركات  وله 

الندوات)1006(، وله إسهام بربامج تلفزية.

للندوة  الكاملة  األعامل  ضمن  منشور  الكريم.  القرآن  تفسري  يف  البالغي  الدرس  فعالية  بعنوان:  بحث  )1006(  منها 
العلمية: »بالغة النص القرآين«  التي نظمها مركز الدراسات القرآنية بالرابطة املحمدية للعلامء بتعاون مع شعبة 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باملحمدية، ط1/ )1435هـ-2014م(.
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محمد العلمي)1007( 
)1387–...هـ/1967-...م(

)159( حممد العلمي

بالرابطة املحمدية للعلامء،  املالكي  الفقه  البحوث والدراسات يف   رئيس مركز 
وأستاذ التعليم العايل بجامعة حممد اخلامس السوييس، كلية احلقوق بسال، ختصص 

الفقه اإلسالمي.
الباكالوريا،  شهادة  عىل  حصل  حتى  تعلم  وبمدارسها  نشأ  وهبا  بالرباط،  ولد 
وتابع دراسته بكلية اآلداب بالرباط، فحّصل منها شهادة اإلجازة ودبلوم الدراسات 
املعمقة من شعبة الفقه وأصول الفقه سنة 1991م. كام أحرز دبلوم الدراسات العليا 
بالرباط سنة  القرآن واحلديث من دار احلديث احلسنية  املتخصصة من شعبة علوم 
1992م. ويف سنة 1993م حصل عىل دبلوم الدراسات العليا )DES( من كلية اآلداب 

الدولة  دكتوراه  الطلب بحصوله عىل  مساره يف  ليتوج  بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم 
»التصنيف  موضوع:  يف  2001م،  سنة  احلسنية  احلديث  دار  من  اإلسالمي  الفقه  يف 

الفقهي يف املذهب املالكي: تارخيه وقضاياه املنهجية: اخلالف العايل نموذجا«.
عني املرتجم أستاذا بكلية الرشيعة - جامعة القرويني بفاس للفقه وأصوله من 
اخلامس  حممد  جامعة  بسال،  احلقوق  بكلية  أستاذا  ثم  2004م،  سنة  إىل  1993م  سنة 
السوييس للفقه اإلسالمي والنظريات الفقهية والسياسة الرشعية، والتوثيق العديل، 

)1007( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.



417

اإلتحافات السنية بتراجم من درس  بدار الحديث الحسنية

فقه  وحدة  بالقنيطرة:  اآلداب  بكلية  متعاونا  وأستاذا  اآلن،  إىل  2004م  سنة  منذ 
االختالف يف العلوم الرشعية. وإىل جانب التدريس قام هبام اإلرشاف واملشاركة يف 

مناقشة جمموعة من األطروحات والبحوث اجلامعية.
دّرس يف دار احلديث احلسنية ماديَتْ أصول الفقه والتعليل الفقهي يف إطار التكليف 

بالساعات اإلضافية خالل عام 2013م.

من اأعم�له العلمية:
✺ الدليل التارخيي ملؤلفات املذهب املالكي)1008(.

✺ الذب عن مذهب مالك البن أيب زيد القريواين )ت 386هـ( )حتقيق()1009(.
✺ املدرسة البغدادية للمذهب املالكي: نشأهتا، أعالمها، منهجها، أثرها)1010(.

✺ املستوعب يف تاريخ اخلالف العايل ومناهجه عند املالكية)1011(.
✺ معجم رموز املؤلفات املالكي)1012(.

وشارك يف مرشوع الفقه املالكي بالدليل بديب، ويف العديد من الندوات واللقاءات 
العلمية الوطنية والدولية، داخل املغرب وخارجه)1013(. كام له عدة مقاالت منشورة 

يف جمالت ودوريات علمية حمكمة.

)1008( منشورات مركز البحوث والدراسات يف الفقه املالكي، التابع للرابطة املحمدية للعلامء، ط2012/1م.

ط1/ للعلامء-الرباط،  املحمدية  بالرابطة  الرتاث  وإحياء  واألبحاث  الدراسات  مركز  )1009(  منشورات 
)1432ه/2011م(.

)1010( منشورات دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب ط2003/1.

)1011(  منشورات مركز الدراسات واألبحاث وإحياء الرتاث بالرابطة املحمدية للعلامء-الرباط، ط1/)1431ه/2010م(

)1012( منشورات مركز البحوث والدراسات يف الفقه املالكي، التابع للرابطة املحمدية للعلامء، ط 2014/1م.

)1013( منها بحث بعنوان: اجلدل الفقهي عند مالكية بغداد، مقدم للمؤمتر العلمي لدار البحوث بديب، 2004.
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عبد العزيز لعروسي)1014(
)...-...هـ/...-...م(

)160( عبد العزيز لعرويس

واالجتامعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  اخلامس،  حممد  بجامعة  أستاذ 
بالرباط أكدال، ختصص القانون.

بعد دراسته االبتدائية والثانوية، دَرس باجلامعة، فحصل عىل اإلجازة يف احلقوق، 
من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بجامعة القايض عياض بمراكش 
وذلك سنة 1995م، كام حاز سنة 1999م دبلوم الدراسات العليا املعمقة شعبة القانون 
واالجتامعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  اخلامس،  حممد  جامعة  من  العام 
بالرباط، ثم تابع مشواره الدرايس العلمي ليتّوجه سنة 2008م بنيل شهادة الدكتوراه 
يف القانون العام، ختصص علوم سياسية وقانون دستوري من الكلية نفسها وذلك 
 « L’harmonisation de la législation marocaine avec les conventions:موضوع يف 

internationales relatives aux droits de l’homme «
 -  2000( القانونية  بالدراسات  مكلفا  اإلنسان،  حقوق  بوزارة  مترصفا  عمل  
وأستاذا  )2004-2014م(،  وحدة(  )رئيس  امللكي  بالديوان  ممتازا  ومترصفا   ،)2004

العايل للقضاء  بالرباط، واحلقوق بسال، وباملعهد  زائرا يف كليتي احلقوق السوييس 
بالرباط.

)1014( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  اخلامس،  حممد  بجامعة  أستاذ  اآلن  وهو 
باملاسرت  البيداغوجي  الفريق  وعضو  القانون،  ختصص  بالرباط،  واالجتامعية 

املتخصص: )حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين(.
التكليف  إطار  مادة )مادة حقوق اإلنسان(، يف  دار احلديث احلسنية دّرس  ويف 

بالساعات اإلضافية خالل سنوات 2010-2013م.

من اأعم�له العلمية:
 ✺   » La législation marocaine et les conventions internationales des droits de 

l’homme : harmonisations juridiques et constitutionnelles », REMALD, 2014.

✺ » La pratique conventionnelle en matière de droit international humanitaire «  

)قيد اإلعداد(
كام له جمموعة من املقاالت املنشورة يف بعض املجالت املتخصصة.
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محمد أيت الفران)1015(
)1367-...هـ/1947-...م(

)161( حممد أيت الفران

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  عياض،  القايض  بجامعة  العايل  التعليم  أستاذ 
بمراكش. ختصص:  لسانيات عامة.

شهادة  عىل  حصل  واجلامعية،  والثانوية  االبتدائية  دراسته  وبعد  بمراكش،  ولد 
الدروس املعمقة  يف اللغة العربية وعلومها، من جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب 
من  السامية  واللغات  اإلسترشاق  ماجسرت علوم  ونال  بالرباط.  اإلنسانية  والعلوم 
علوم  يف  دكتوراه  عىل  بحصوله  العلمي  مساره  وتوج  األملانية.  هايدلبريج  جامعة 

العربية، لغات سامية وفيلولوجيا اللغة األملانية)فرع اللسانيات(.
التعليم  وأستاذ  البيضاء،  بالدار  اجلهوي  الرتبوي  باملركز  التكوين  أستاذ  عمل 
عامة،  لسانيات  ختصص:  بمراكش،  عياض  القايض  جامعة  اآلداب  بكلية  العايل 
داللة، سيميائيات، مناهج البحث يف اللغة واآلداب، النقد األديب وحتليل اخلطاب، 
الرتمجة ومدارس اإلسترشاق، كام درس مناهج البحث بكلية اللغة العربية بمراكش. 
عضو  وكان  بمراكش،  آداب  بكلية  العربية  اللغة  شعبة  رئيس  منصب  توىل 
وزارة  لدى  باجلامعة  خربة  وعضو  أعوام،  ثامنية  مدى  واجلامعة عىل  الكلية  جمليس 

)1015( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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بمركز  عضو  وهو  والصورة«،  النص  يف  البحث  »جمموعة  ورئيس  العايل،  التعليم 
الدكتوراه لتقويم مشاريع البحث، وأستاذ مرشف وعضو بلجنة الفحص واملناقشة 
يف  أسهم  وقد  لسنني،  بالكلية  العلمية  اللجنة  وعضو  اجلامعية،  الرسائل  لعرشات 
نسق  كام  مراكش،  اآلداب  بكلية  األملانية  الدراسات  يف  اإلجازة  مرشوع  إطالق 
 ،Deutsche Studien-Europa Studien األملانية   الدراسات  املهنية يف  مرشوع اإلجازة 
وجامعات  اآلداب/مراكش  كلية  بني  مشرتكة  علمية  ومشاريع  رشاكات  وأقام 
اليبسيج، هايدلبريج، كارلرسوه وماينتس األملانية، باإلضافة إىل كونه عضوا فاعال 

يف مؤسسات بحث جامعي ومجعيات يف أملانيا خاصة. 
يتقن املرتجم إىل جانب اللغة العربية: الفرنسية واإلنجليزية واألملانية واإلسبانية.
ويف دار احلديث احلسنية دّرس مادة منهجيات البحث العلمي يف إطار التكليف 

بالساعات اإلضافية منذ سنة  2014م.

من اأعم�له العلمية:
)باألملانية(  الشعر  لغة  حتليل  يف  اجلرجاين:  القاهر  عبد  عند  املعنى  ✺  نظرية 

فرانكفورت وزوريخ، 1990م.
✺   الرؤية واملنهج يف مقدمات حتقيق كتب الرتاث العريب عند املسترشفني األملان. 

ترمجة وتقديم )قيد اإلعداد(
✺   سيبويه يف أملانيا: النحو العريب وقضاياه يف دراسة املسترشقني األملان )قيد 

اإلعداد(
✺  الدراسات القرآنية يف أملانيا. من نولدكه إىل نويفريث )قيد اإلعداد(

كام له عرشات املقاالت باللغتني العربية واألملانية  املوزعة بني جمالت ودوريات 
خمتلفة خالل العقود الثالثة املاضية... وشارك يف لقاءات علمية وندوات ومشاريع 

مشرتكة بمؤسسات جامعية يف املغرب، وبلجيكا وأملانيا باألساس.
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محمد الفران)1016(
)1386–...هـ/1966-...م(

)162( حممد بن عبد املجيد الفران

السوييس  اخلامس  حممد  جامعة  للتعريب  واألبحاث  الدراسات  معهد  مدير 
بالرباط، وأستاذ التعليم العايل به، ختصص اللسانيات وحتليل اخلطاب.

ولد بالرباط وهبا نشأ وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي، سهر والده عىل تنشئته 
تنشئة إسالمية؛ فحفظ القرآن واطلع عىل مبادئ العلوم من خالل املتون العلمية، 
الدراسات  قسم  اخلامس  حممد  بجامعة  التحق  الباكالوريا  عىل  حصوله  وبعد 
اللسانية، فحّصل منها اإلجازة يف اآلداب، وشهادة استكامل الدروس يف اللسانيات 
فرع التداوليات، ثم دبلوم الدراسات العليا. ويف سنة 2002م، حاز دكتوراه الدولة 

يف موضوع: )حتليل اخلطاب عند الزخمرشي، مباحثه اللغوية وآلياته التأويلية(. 
ثم  باملحمدية،  الثاين  احلسن  بجامعة  اآلداب  كلية  العايل يف  للتعليم  أستاذا  عني 
عني  كام  بالرباط،  اخلامس  حممد  بجامعة  للتعريب  واألبحاث  الدراسات  معهد  يف 
مديرا للمعهد نفسه ابتداء من سنة 2012م، وأستاذا زائرا بجامعة الرسبون بباريس. 
وإىل جانب التدريس قام بمهام اإلرشاف واملشاركة يف مناقشة جمموعة من البحوث 

اجلامعية.

)1016( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته، وبرنامج تلفزي وجوه إسالمية بثته قناة العربية سنة 2010م.
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دّرس يف دار احلديث احلسنية مادة منهجية البحث يف إطار التكليف بالساعات 
اإلضافية خالل عام 2014م.

من اأعم�له العلمية:
إىل  الفرنسيــــة  من  )ترمجه  املرابط،  ألسامء  للتحرر  قراءة  والنساء  القرآن   ✺

العربية()1017(.
✺ لسانيات النص من خالل كتابات املفرسين)1018(.

✺ مظاهر التجديد يف اخلطاب الديني اإلسالمي املعارص)1019(.
له عدة مقاالت منشورة يف جمالت ودوريات علمية حمكمة. وشارك يف العديد 

من الندوات واللقاءات العلمية، الوطنية والدولية، داخل املغرب وخارجه.

)1017( منشورات الرابطة املحمدية لعلامء املغرب ط/2008م.

)1018( منشورات كلية اآلداب بالرباط، ط/1992م.

)1019( منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية  ط/)1428هـ-2007م(.
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محمد اليعالوي)1020( 
)1393–...هـ/1973-...م(

)163( حممد بن حممد اليعالوي

كاتب عام مؤسسة دار احلديث احلسنية وأستاذ هبا يف إطار الساعات اإلضافية، 
ختصص القانون.

اآلداب  الباكالوريا شعبة  إقليم شفشاون، وحصل عىل شهادة  ريغة  بدوار  ولد 
العرصية بمدينة القرص الكبري عام 1992م، وعىل اإلجازة يف احلقوق شعبة القانون 
اخلاص، من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة سيدي حممد بن 
1997م، ليحصل  املحاماة سنة  عبد اهلل بفاس، كام حاز شهادة األهلية ملزاولة مهنة 
اخلامس  حممد  جامعة  واالجتامعية،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من  بعدها 
القانون  وحدة  اخلاص،  القانون  شعبة  املعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  عىل  الرباط 
شعبة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  من  ثانية  إجازة  ونال  1999م،  عام  املدين 
الفلسفة وعلم االجتامع، جامعة حممد اخلامس سنة 2001م، ثم تابع مشواره الدرايس 
العلمي ليتّوجه سنة 2014م بنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص من كلية العلوم 
القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة حممد اخلامس، أكدال وذلك يف موضوع:

)1020( مصادر الرتمجة: إفادة منه بسريته.
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من  احللول  مقاربة  يف  نقدية  منهجية  دراسة  املغريب:  القانون  يف  الشخيص  »احللول 
خالل إحالة الفصل 216 من قانون االلتزامات والعقود«.

شغل املرتجم إطارا بمصلحة املنازعات بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
منذ نونرب 1999م، ثم أصبح رئيسا ملصلحة التقايض بقسم املنازعات بنفس الوزارة 

من يوليوز 2004م إىل متم يناير 2008م.
2008م، وفضال عن مهامه اإلدارية  كاتبا عاما عام  يف دار احلديث احلسنية  ُعنّي 
انطالقا من  بالساعات اإلضافية  التكليف  إطار  القانون يف  مادة  بتدريس  إليه  ُعهد 

املوسم اجلامعي 2014-2015م.
واملرتجم عضو يف مؤسسة حممد العلمي املشييش اإلدرييس للدراسات القانونية، 

وعضو يف اللجان العلمية لعدة ندوات علمية)1021(.

من اأعم�له العلمية:
✺  ابستيمولوجيا الفقه عند ابن رشد احلفيد من خالل كتابه بداية املجتهد وهناية 

املقتصد )مرقون(. بحث اإلجازة.
✺  التطبيقات الفقهية للغرر يف العقود اخلاصة من غري البيع )مرقون(، بحث لنيل 

دبلوم الدراسات العليا املعمقة.
✺   احللول الشخيص يف القانون املغريب: دراسة منهجية نقدية يف مقاربة احللول من 

خالل إحالة الفصل 216 من قانون االلتزامات والعقود )قيد الطبع(.
كام أسهم يف عدد من الندوات واللقاءات العلمية)1022(.

11-12 مارس  الوقف بامليزيا  الكويتية حول  الرابع ملجلة أوقاف  للمنتدى  العلمية  اللجنة  )1021(  كان آخرها رئاسة 
اإلسالمية  واجلامعة  للتنمية  اإلسالمي  والبنك  بالكويت  لألوقاف  العامة  األمانة  بني  برشاكة  املنظم  2015م، 

العاملية بامليزيا يف موضوع: »حوكمة الوقف«.
)1022(  منها مشاركته يف الندوة الدولية إلحياء الذكرى املئوية لقانون االلتزامات والعقود املنظمة من لدن خمترب القانون 
2013م  مارس   6 يوم  أكدال،  اخلامس  القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة حممد  العلوم  كلية  اخلاص، 
ببحث عنوانه )قراءة يف أحكام انتقال االلتزام يف قانون االلتزامات والعقود عىل ضوء مرشوع تعديل القانون 
املدين الفرنيس(. وقد نرشت ضمن كتاب مئوية قانون االلتزامات والعقود، اجلزء الثاين - منشورات جامعة 

حممد اخلامس  - أكدال/الرباط.
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فهرس المصادر والمراجع)1(

◗   إحتاف اخلالن برتمجة الشيخ احلاج املكي بن كريان ملحمد صفا، دون ذكر النارش، 
ط/2006م.

◗  إحتاف ذوي العلم والرسوخ برتاجم من أخذت عنه من الشيوخ  حممد بن الفاطمي 
ابن احلاج السلمي، حتقيق حممد محزة بن عيل الكتاين، دار الكتب العلمية بريوت 

2004هـ.

◗  إحتاف نبالء الساحة بآثار فضالء حاحة، إحتاف نبالء الساحة بآثار فضالء حاحة. 
حممد ألواح التيَكويت اجلزء األول، مطبعة رشوق بأكادير، ط/1 )2008م(.

◗  إمتام اإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم )القرن العرشين( ألمحد متفكر، 
املطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ط1/2014م.

◗  إمتام األعالم لنزار أباضة وحممد رياض املالح، دار صادر بريوت، ط/1)1999م(
ط/1  عن  مصورة  القباج،  العباس  بن  ملحمد  األقىص  املغرب  يف  العريب  ◗  األدب 

)1347هـ-1929م(.
احلديثة،  الرشاد  دار  أبوعزام،  السلوي  الفايس، ملحمد  عالل  عن  وحقائق  ◗  أرسار 

1981م.

احلاج  البن  املعارصين،  املغرب  علامء  من  ثلة  برتاجم  الراغبني  اإلخوان  ◗  إسعاف 
َلِمي، مطبعة النجاح اجلديدة  الدار البيضاء، ط1/ )1412 هـ - 1992م(. السُّ

مجع  اجليدي:  عمر  للدكتور  غامرة  أعالم  كتاب  خالل  من  غامرة  منطقة  عىل  ◗  أضواء 
الدراسات العليا، مرقون  اجليدي. بحث لنيل دبلوم  الواحد  وترتيب وتعليق، عبد 

باملؤسسة رقم 63.

)1( إىل جانب املقابالت واالتصاالت والسري املخطوطة واملرقونة.
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املجلس  اإلنسان )1990-2010م( منشورات  حلقوق  االستشاري  املجلس  ◗  أعضاء 
االستشاري حلقوق اإلنسان 2010م، الرباط - املغرب، مطبعة املعارف اجلديدة.

◗  اإلعالم بتصحيح كتاب األعالم ملحمد بن عبد اهلل الرشيد مكتبة اإلمام الشافعي 
ودار ابن حزم بريوت، ط/1 )1422هـ/2002م(.

األمنية الرباط  مطبعة  أجزاء  ثالثة  يف  املريني،  والوجدان لنجاة  الذاكرة  يف  ◗  أعالم 
ومطبعة الرسالة الرباط، 2007م.

◗  أعامل الندوة التكريمية للعالمة املرحوم الشيخ الرحايل الفاروق. منشورات كلية 
اللغة العربية بمراكش، ط1/ 1992، مطبعة وراقة األطلس الكبري، مراكش.

أسمري  تطوان  مجعية  الفكرية  ومسامهته  الوزاين  التهامي  شخصية   - ندوة  ◗  أعامل 
2004م.

الكتاب  دار  مطبعة  الصديقي،  سعيد  بن  ملحمد  الصويرة  لتاريخ  الرسيرة  ◗  إيقاظ 
بالدار البيضاء )د.ت(.

قطاع   - اليوم  أخبار  مؤسسة  الغزاىل  لوفاء  احلياة  أمواج  ىف  رحلة  الشاطئ:  ◗  بنت 
الثقافة، ط/ 1999م.

)1409هـ- ط/1  األمنية،  ومكتبة  مطبعة  الورطايس،  لقدور  األصالة  ظالل  ◗  بني 
1989م(.

املعارف  مطبعة  رضواين،  ملحمد  )1955-2000م(،  املغاربة،  الوزراء  ◗  بيوغرافيا 
اجلديدة الرباط، ط/2007م.

◗  التأليف وهنضته باملغرب يف القرن العرشين من 1900م إىل 1972م لعبد اهلل اجلراري، 
منشورات مكتبة املعارف الرباط، ط/1 )1985م(.

سليكي  الثعالبي،  احلجوي  أمحد  بن  ملحمد  الفؤاد  وخواطر من وحي  ◗  تأمالت 

إخوان طنجة، ط/1 )2002 م(
ط/2  بريوت،  حزم  ابن  دار  يوسف،  رمضان  خري  ملحمد  للزركيل  اإلعالم  ◗  تتمة 

)1422هـ-2002م(.
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بن  الرمحن  لعبد  األول(  العرشين )السفر  القرن  حارضة مكناس يف  أعالم  ◗  تراجم 

بمكناس،  إسامعيل  املوىل  جامعة  إصدارات  اجلليل،  عبد  بن  العزيز  وعبد  زيدان 
ط/1 )2010م(.

◗  تطور الشعر العريب احلديث واملعارص يف املغرب )1830–1990م( لعباس اجلراري، 

مطبعة األمنية الرباط، ط/ 1997م.
أبو  ملحمد  واألدبية  والوطنية  الفكرية  حياته  مسار  عرفته:  كام  اهلاليل  الدين  ◗  تقي 

الفضل، منشورات إدكل الرباط، ط/1 )2011م(.
ط/1  بريوت،  حزم  ابن  دار  يوسف،  رمضان  خري  ملحمد  املؤلفني  معجم  ◗  تكملة 

)1418هـ-1997م(.
◗  اجلهود العلمية لألرسة الصديقية: دراسة بيبلوغرافية للباحثة لبابة ابن عجيبة، بحث 
اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  اإلسالمية،  الدراسات  يف  اإلجازة  لنيل  مرقون 

جامعة حممد اخلامس الرباط 1998م.
◗  احلركة العلمية والثقافية بتطوان من احلامية إىل االستقالل )1331-1336هـ /-1912

1956م( إلدريس خليفة، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

 - اإلسالمية   والشؤون  األوقاف  وزارة  املقري،  لبدر  الرشقي  املغرب  ◗  خطط 

املغرب.
◗  الدراسات القرآنية باملغرب يف القرن الرابع عرش اهلجري إلبراهيم الوايف، مطبعة 

النجاح، الدار البيضاء، ط/1 )1420هـ-1999م(.
القاهرة،  والسنة  الكتاب  دار  اهلاليل،  الدين  لتقي  خمتلفة  أقطار  يف  اهلل  إىل  ◗  الدعوة 

ط/1 )2007م(.
مطبوعات  الثالثني،  ذكراها  يف  أعامهلا  وحصيلة  املغربية  اململكة  أكاديمية  ◗  دليل 

أكاديمية اململكة املغربية، ط/1)2010م(.
◗  دليل دار احلديث احلسنية للدراسات اإلسالمية العليا، إنجاز دار احلديث احلسنية، 

ط/ )1416هـ-1996م(.
◗  دليل الكتاب املغاربة: أعضاء احتاد كتاب املغرب، إعداد حسن الوزاين منشورات 

احتاد كتاب املغرب، ط/1 )1993م(.
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الكتاب،  دار  املري.  سودة  بن  عبدالقادر  بن  لعبدالسالم  املغرب  مؤرخ  ◗  دليل 

الدارالبيضاء، ط: 2/ 1965م.
الرشيعة  كلية  القرويني -  وكاك، جامعة  حلسني  اإلسالمي  العامل  ىف  احلديث  ◗  دور 

أكادير،ط/1 )1990م(.
◗  ذكريات حيايت ويليه ديوان الشعر لعبد العزيز بنعبد اهلل، من إعداد أمحد بنعبداهلل، 

نرش أمحد بن عبد العزيز بنعبداهلل وأخواته، مطبعة الكرامة بالرباط، ط/2015م.
◗  ذيل األعالم ألمحد العالونة، دار املنارة للنرش والتوزيع، ط/1)1418هـ/1998م(.

◗  الزاوية للتهامي الوزاين اجلزء األول مطبعة الريف – تطوان 1942م.
منشورات  السبتي،  ملخلص  رائدا  اهلاليل  الدين  تقي  باملغرب:  الوهابية  ◗  السلفية 

املجلة املغربية لعلم االجتامع السيايس، ط/1 )1993م(.
◗  الشعر الوطني املغريب يف عهد احلامية )1912 – 1956م( إلبراهيم السوالمي - دار 

الثقافة - الدار البيضاء 1974م. 
◗  الشيخ الرحايل الفاروق حمدثا، بحث متهيدي من إعداد الطالب املصطفى بوسالمة 

)1990-1991( مرقون بدار احلديث احلسنية رقم 16.
عضو  والوطنية  واألدب  العلم  يف  وجهوده  الدكايل  الصديقي  الرمحن  عبد  ◗  الشيخ 
متفكر،   أمحد  ومراجعة  رياض  ملحمد  اململكة،  وشاعر  املغربية  اململكة  أكاديمية 

املطبعة والوراقة الوطنية مراكش ط/2013م.
مطبعة  الصقيل،  احلميد  عبد  وتنسيق  وحتقيق  مجع  وحارضا،  ماضيا  ◗  الصقليون 

النجاح اجلديدة ط/2004م.
النادي األديب  السطوطي، منشورات  الشعرية عند عالل اخلياري حلسن  ◗  الصورة 

بمراكش وأفريقيا الرشق، الدار البيضاء.
فوزي  لعمر  األمني  املصطفى  إىل  نسبهم  ورفع  تيْكِزرين  آل  ذكر  يف  الثمني  ◗  الِعقد 
التيكزريني اإلدرييس احلسني، تقديم إبراهيم إبراهيم التامري ]د.م[، ط/1997م.

اهليئة املرصية  احلياة واملوت  )سرية ذاتية( لعائشة عبد الرمحن،  بني  ◗  عىل اجلرس ، 

العامة للكتاب القاهرة ،ط1986/م.
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والزعيم  املجد  السلفي  املفكر  املغرب،  يف  الفكري  التنوير  رائد  الفايس  ◗  عالل 

السيايس، ألمحد بابانا العلوي، دار أيب رقراق، الرباط، ط/ 2010م.
◗  عالل الفايس عاملًا ومفكًرا ألمحد الريسوين، دار الكلمة للنرش والتوزيع مرص.

◗  عالل الفايس: ينبوع فكري متجد، لعبد الكريم غالب، مطبعة املعارف اجلديدة، 

الرباط: 2001م.
◗  العالمة الفقيه سيدي عبد اللله شاكر الكرسيفي ومشاركاته العلمية، بحث مرقون 
لنيل اإلجازة يف الرشيعة والقانون عبداهلل السعيدي، جامعة القرويني كلية الرشيعة 

أيت ملول، 2007- 2008
◗  علامء جامعة ابن يوسف يف القرن العرشين، ألمحد متفكر، املطبعة والوراقة الوطنية 

مراكش، ط/2 )2010م(.
◗  علامء يف ضيافة املجلس العلمي، املجلد 2، منشورات املجلس العلمي املحيل بطنجة 

1435هـ-2014م.

القاهرة،  والتوزيع  للنرش  الشواف  دار  جمذوب،  ملحمد  عرفتهم  ومفكرون  ◗  علامء 

ط/1 )1992(.
بن  زيد  أنجزها  أبو  رسالة  ونقد،  الفرق: عرض  من  وموقفه  النشار  سامي  ◗  عيل 

القرى،  أم  جامعة  1427هـ، من  سنة  العقيدة  يف  الدكتوراه  درجة  لنيل  حممد مكي 
كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة )مرقون(.

◗  عم يتحدثون؟ نظرات يف فكر أعالم من املغرب املعارص، ملحمد مصطفى القباج، 

دار أيب رقراق، ط/2006م.
)1430هـ- ط/1  احلليبي،  سعود  بن  خلالد  الفني  البناء  األمريي  الدين  هباء  ◗  عمر 

2009م(.

◗  عمر هباء الدين األمريي شاعر األبوة احلانية والبنوة البارة والفن األصيل للدكتور 

حممد عيل اهلاشمي، دار البشائر اإلسالمية بريوت، ط/1986م.
ط/1  احلليبي،  سعود  بن  خلالد  املؤمنة  اإلنسانية  شاعر  األمريي  الدين  هباء  ◗  عمر 

)1425هـ-2004م(.
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◗  فضيلة الشيخ العالمة حممد املكي النارصي: جهاد الفكر والدين والتحرير، إعداد 

وتنسيق مصطفى اجلوهري، منشورات مجعية رباط الفتح.
للنرش  جذور  دار  تيالين.  العزيز  عبد  وتنسيق  مجع  وفاء،  شهادات  املنوين:  ◗  الفقيه 

الرباط، ط/2006م.
◗  فهرس خمطوطات خزانة القرويني ملحمد العابد الفايس دار الكتاب الدار البيضاء 

ط/1979م.
منشورات  احلق،  دعوة  كتاب  سلسلة  متفكر،  ألمحد  العصور  عرب  مراكش  ◗  قضاة 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، ط/2010م.
◗  املاهدون اخلالدون لعبد الكريم غالب، كتاب العلم، ط/1 )1411هـ-1991م(.

◗  مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب ليوسف الكتاين،  دار لسان العرب بريوت،ط1 )بدون 

تاريخ(.
◗  مساجد مراكش عرب التاريخ من التأسيس إىل العهد العلوي، ألمحد متفكر، سلسة 

مراكشيات التي ترشف عليها مؤسسة آفاق للدراسات والنرش واالتصال بمراكش، 
ط/2005م.

◗  مسارات مائة شخصية فاعلة يف تاريخ املغرب )من القرن 19 إىل 21( اجلزء األول، 

لعبد الرزاق السنويس معنى، مطبعة ليمورية، ط/1)2010م(.
حزم  ابن  دار  يوسف،  رمضان  خري  ملحمد  للزركيل  األعالم  تتمة  عىل  ◗  املستدرك 

بريوت، ط/1 )1422هـ-2002م(.
◗  املستدرك عىل معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، ط/1 )1406هـ-

1985م(.

لعبد  وتعليق  وإضافة  ختريج  املغرب،  شامل  بمدن  الدينية  املعاهد  علامء  ◗  مشاهري 

الرحيم اجلباري، مصلحة الطباعة بطنجة.
نرش  دار  دون  اإلدرييس،  الشباين  ألمحد  الربية  خري  أبناء  يف  البرشية  ◗  مصابيح 

ط/1408هـ -1987م.
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◗  مصادر األدب النسائي يف العامل العريب احلديث، جلوزيف زيدان، املؤسسة العربية 

للدراسات والنرش والتوزيع، ط/1999م.
◗  مظاهر الرشف والعزة املتجلية يف فهرسة الشيخ حممد بوخبزة، إعداد وختريج بدر 

العمراين، دار ابن حزم - بريوت 1428ه.
أجزاء،  ثالثة  اجلراري، يف  لعباس  والقلب  الذاكرة  يف  وآثار  أسامء  املعارصين  ◗  مع 

منشورات نادي اجلراري من سنة 1995 اىل سنة 2009م.
اإلجازة، من  لنيل  الكرسيفي، بحث  شاكر  عبداهلل  سيدي  العالمة  حياة  من  ◗  معامل 

إعداد ابن املرتجم الطالب عبد الرحيم بن عبداهلل شاكر الكرسيفي، حتت إرشاف 
مسلك  1428-1427هـ/2006-2007م،  اجلامعية  السنة  رشحبييل،  حممد  الدكتور 

الرشيعة والقانون، جامعة القرويني كلية الرشيعة آيت ملول – أكادير )مرقون(.
مؤسسة  املعجم،  هيئة  وترتيب  مجع  املعارصين،  العرب  للشعراء  البابطني  ◗  معجم 

جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، ط/1)1995(. 
◗  معجم شعراء مراكش يف القرن العرشين، ألمحد متفكر، ط1/2004 

زروق  واحلسني  اخلطيب  لعزيز  األقىص  املغرب  يف  والنحو  اللغة  علامء  ◗  معجم 

وعبداللطيف اخلاليب، مطبعة آنفو برانت، الليدو – فاس املغرب، ط/1 )2013م(.
◗  معجم املؤلفني املعارصين  يف آثارهم املخطوطة واملفقودة وما طبع منها أو حقق بعد 

وفاهتم ملحمد خري رمضان يوسف، مكتبة امللك فهد الوطنية الرياض، ط/2004م.
◗  معجم املطبوعات املغربية إلدريس بن املاحي القيطوين، مطابع سال، 1988م.

ط/1  تطوان،  الثقافية  سلمى  مكتبة  الريسوين،  لقطب  بتطوان  املفرسين  ◗  معجم 

)2013م(.
البيضاء،   الدار  اجلديدة،  النجاح  مطبعة  السويس،  املختار  ملحمد  ◗  املعسول، 

1380ه-1961م.

األستاذ  والنرش، بإرشاف  والرتمجة  للتأليف  املغربية  اجلمعية  إنجاز  املغرب  ◗  معلمة 

من  ابتداء  جزء(   27( بوطالب  إبراهيم  األستاذ  بعده  ومن  حجي  حممد  الدكتور 
سنة  1989اىل سنة 2014م.
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◗   املعهد اإلسالمي بتارودانت واملدارس العلمية العتيقة بسوس، دار النرش املغربية، 
الدار البيضاء )2005م(.

يوسف،  ابن  لسناء  وإنتاجه  شخصيته  الوزاين:  التهامي  عند  اإلبداعية  ◗  املقامات 
مكتبة سلمى الثقافية، تطوان ط/1 )2014م(.

الرباط،  الرسالة  مطبعة  غالب،  الكريم  الفايس لعبد  عالل  شخصية  من  ◗  مالمح 

)1974م(.
مرص،  لالستعالمات  العامة  اهليئة  البارزة  املرصية  للشخصيات  القومية  ◗  املوسوعة 

ط/1992م.
القاهرة،  البشري  دار  العقيل،  اهلل  لعبد  اإلسالمية  واحلركة  الدعوة  أعالم  ◗  من 

ط/8)1429هـ-2008م(.
األول  اجلزء  عشاب،  الصمد  لعبد  والسياسة  واألدب  العلم  يف  طنجة  أعالم  ◗  من 

منشورات املجلس العلمي املحيل بطنجة، ط/1 )1425هـ-2004م(.
◗  من أعالم الفتوى بمراكش عرب العصور ألمحد متفكر، سلسة مراكشيات التي ترشف 

عليها مؤسسة آفاق للدراسات والنرش واالتصال بمراكش، ط/ )2013م(.
◗  من أعالم املغرب العريب يف القرن الرابع عرش ونبذة عن حركة العلامء اإلسالمية 

بعد اإلستقالل لعبد الرمحان بن حممد الباقر الكتاين، مجع نور اهلدى الكتاين وحتقيق 
حممد محزة الكتاين، دار البيارق عامن، ط/1 )1424هـ-2001م(.

◗  من تاريخ األندية األدبية يف املغرب: النادي اجلراري بالرباط ملؤسسة العالمة عبد 

اهلل اجلراري ملحمد امحيدة،  منشورات النادي األديب اجلراري الرباط 2004م.
ط/1 )2004م(.

قباج،  املصطفى  حممد  األستاذ  إىل  مهداة  أعامل  املغربية:  النصوص  روائع  ◗  من 

منشورات سلسلة املعرفة للجميع واحتاد كتاب املغرب، ط/)2013م(.
◗  من كوكب املغرب: العالمة حممد بن عبد اهلادي املنوين: ترمجة لنفسه، و نصوص 

البشائر  دار  رشيد،  آل  اهلل  عبد  بن  حممد  وتعليق  مجع  مقاالته،  وتوثيق  إجازته، 
اإلسالمية بريوت، ط/1)2005م(.
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◗  مناقب األعالم لصالح العود، مكتبة سلمى الثقافية، تطوان ط/ ا1 )2014م(.

الدين  تقي  ملحمد  اهلاليل  الدين  تقي  حممد  وأخبار  شعر  يف  املتعايل  الكبري  ◗  منحة 

اهلاليل، ضبط وقراءة مشهور بن حسن آل سلامن، دار اجليل للنرش والتوزيع الدار 
البيضاء ودار األثرية للنرش والتوزيع عامن، ط/1)1431هـ -2010م(.

املؤسسة  خليل،  أمحد  خلليل  العرشين  القرن  يف  املبدعني  العرب  أعالم  ◗  موسوعة 

العربية للدراسات والنرش بريوت، ط/2001م.
لعبد  الشيوخ(،  )فهرس  النصال  وسل  املطالع،  )إحتاف  املغرب  أعالم  ◗  موسوعة 

السالم بن عبد القادر ابن سودة،  مجع وحتقيق: حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي 
بريوت، ط/1 )1997م(.

القاهرة،  الرشوق  دار  املطيعي،  للمعي  مرص،  من  ورجال  نساء  ◗  موسوعة 

ط/1)1423هـ-2003م(.
◗   موسوعية البحث العلمي عند أعالم املغرب يف القرن العرشين د. عباس اجلراري 

نموذجا، جلامل بنسليامن، منشورات النادي اجلراري، ط/2004م.
http://www.dr-mfalnbhan.com  املوقع الرسمي للدكتور فاروق النبهان   ◗

◗  املوقع الرسمي ملعجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع عرش والعرشين، 
لإلبـــداع  البابطني  سعود  العزيز  عبد  جائزة  املعجم، مؤسسة  هيئة  وترتيب  مجع 
الرسمـي(  مـوقعــــه  يف  رقمية،  )نسخة   )2008( االصــــــدار1/  الشعــري، 

www.almoajam.org

◗  النسامت يف تراجم علامء وصلحاء إقليم تاونات لعبد الكريم امحيدوش، منشورات 
)1431هـ- ط/1  فاس،  أميمة،  مطبعة  تاونات،  إلقليم  املحيل  العلمي  املجلس 

2010م(.

◗  النرشة الدورية لدار احلديث احلسنية، ع/1 )مارس 1976م(.
للدراسات  الفتح  دار  الرفاعي،  لباسل  األمريي  الدين  هباء  عمر  وأيام  ◗  يوميات 

والنرش يف عامن-األردن )2012م(. 
◗ Dictionnaire des écrivains marocains Salim Jay Ediff Paris-Méditerranée 2005.
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املجالت واجلرائد:
◗ جريدة التجديد.

◗ جريدة املحجة.

◗ جريدة امليثاق، لسان رابطة علامء املغرب.

◗ جملة االعتصام، لسان مجعية العلامء خرجيي دار احلديث احلسنية.

◗ جملة اجلمعية الفلسفية املرصية، تصدرها اجلمعية الفلسفية املرصية.

◗ جملة دعوة احلق، تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية.

◗ جملة رباط الكتب www.ribatalkoutoub.ma وهي جملة إلكرتونية.

◗ جملة الفرقان، جملة إسالمية ثقافية تصدر من الدار البيضاء.

◗ جملة مواسم، جملة فصلية للثقافة واإلبداع تصدر من طنجة.

حوارات م�شجلة
◗ برنامج أعالم األمة.

◗ برنامج رائدات، قناة اجلزيرة.
◗ برنامج وجوه إسالمية، قناة العربية.

◗ علامء مبدعون: حديث الذكريات، موقع شبكة العلامء اإللكرتونية:

.www.alolamaa.com  
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