
  ٢٥٣

  ي عشرناثصل الولا
  في تالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذته

  

ي المشرق والمغرب، وسأحاول في هذا ن كثرة فترجم ال يحصوملامذة الت
مشاهيرهم، مرتبين على حروف المعجم، تاركا  جملة من الوصل أن أذكر أسماء

يقته األحمدية الكتانية أو ة، أو لطرايأو رو ايةرالتحدث عن نوع األخذ؛ هل هو د
 هيلعف؛ ناألذكار؟، روما لالختصار. ومن أراد مزيد البياو قالطر نم غيرها
  و"الدائرة"، و"الطبقات". "،لتاجـ: "اع لبالرجو

  

  فاألل فرح
أستاذ جامعة القرويين، وأحد  الحسني: ياإلدريس فر الكتانيعج مد بنحأ

  .)١(يرة، واألشعار المتينةكثلات او المؤلف، ذاأعالمها، العالمة الكبير، العارف ب
أستاذ جامعة القرويين، العالمة  طيب الجاوزي، الفاللي ثم الفاسي:ن المد بأح

، أحد خلفاء المترجم الذين أدركوا على يديه مقاالع ،كبيرال في  ا كبيرامارف با
  .)٢(الوالية، له عدة مؤلفات ورسائل وأشعار

قاضي الرباط، وأحد مفاخر المغرب وأدبائه  ني:مد بن الحسن بنان محمد بأح
  .)٣(الممتازين، له آثار نفيسة تنبئ عن علو مقامه في العلم واألدب

البيضاء، العالمة المشارك،  رادضي الاق مي الرباطي:ن محمد الزعيمد بأح
  .)٤(كبيرلا بيداأل الجليل، يالصوف

ة، وأحد رجال السلف : شيخ الحنابلة بالديار المصريتيوني المصريلبسحمد اأ
  .)٥(الصالح
حد نماذج السلف الصالح الذين يعز أو وزان، يضقا ون الفاسي:ن جلمد بأح

  .)٦(ي بالقرويينأحد شيوخ، وهو نامز لكنظيرهم في 
ية بالجامع األزهر، ضم الرياومدرس العل وي الشافعي المصري:حمالد الأحم

  .)٧(اهرةالقب مبرزينال ءاوأحد العلم
لح، المتبتل إلى هللا، اصلا ةمنائب قاضي طنجة، العال السوسي: عمر د بنأحم

  .)٨(المتشبث بأذيال الحق
  .)٩(ةالعلم بجدأحد حاملي ألوية  الحجازي الشافعي: علي د بنأحم
الولي الصالح، المتبتل إلى هللا القاسم الهذلي نسبا:  أبي د بنأحم

  .)١٠(بالمسجدالنبوي
 ضيقا عبد هللا محمد كرداس الدمناتي:الجماعة بدمنات أبي  شيخ ابن دحمأ
  .)١١(لموثق الفرضى الحيسوبية امعالال، اتدمن

                                                            
  .هتم، وفيها مصادر أخرى لترج٣١٧ة اليسيرة": ذبنلا"ـ، ه١٣٤٠في سنة وت )١(
  .١/٣٧٠اف المطالع" حتإأنظر " ،١٣٢٤ ةفي سنوت )٢(
  .١/٥١ين" وتدعم العالأ، "١/١١٦ـ، أنظر "رياض الجنة" ه١٣٤٠ ةفي سنوت )٣(
  .٢/١٤" العدوتينـ، أنظر "أعالم ه١٣٢٤ ةفي سنوت )٤(
  .٢/٦٠٦ "سرفهاالس ، "فهرـه١٣٢٣ة نس ن حيااك )٥(
  .٢/٥٦٤ـ، "إتحاف المطالع" ه١٣٧٧ ةفي سنوت )٦(
  .١/٢٥١ يلكـ، "األعالم" للزره١٣٥١ ةفي سنوت )٧(
  .٢٢٥د المترجم، "المظاهر السامية" الورقة هع في فيوت )٨(
  لم أقف له على ترجمة. )٩(
  لم أقف له على ترجمة.) ١٠(
  ؟ ـه١٣٢٩والمتوفى سنة ٢/٤٦٥المترجم في "اإلعالم" البن إبراهيم  وه له )١١(
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  ٢٥٤

  .)١(ئرقالفقيه الصوفي، األستاذ الم فصافي:صعلمي اللا رهان الطب دأحم
قاضي قبيلة الشراردة، العالمة الجليل، الحيسوبي  د الشرادي:محم نبد محأ

  .)٢(الفرضى
ن أبي طالسلام المراكشي، صهر السجلماسي ث عيد العلوي:الس د بنأحم

 ،مسجده بيي، وقاضي محكمة المواسين بمراكش، وخطسف العلوالمحاسن يو
ائدة، أخذ عن المترجم ملا ميريوسفية، العالمة الجليل، الكلجامعة الأستاذ او

  .)٣(بواسطة
  .)٤(العالم المدرس، المفتي المؤلف باس الشرايبي المراكشي:الع د بنأحم
، له رف باديب، العاألا لعالما :لفاسيا ماسي ثنكمرشيدي الد المحم د بنأحم

  ائد في صة قدع
  

  .)٥(ترجمممدح النبي صلى هللا عليه وسلم ومدح ال
س ة ورئيفيالحكومة الخلي سرئي الكريم الحداد التطواني: عبد د بنأحم

ناء كانت له مواقف مشرفة أث ،يخالقألا الطريقة الكتانية بالشمال، العالمة الصوفي
  .)٦(أخذ عن المترجم بواسطة ،ىربكلااألزمة المغربية 

 رجللا، نني مسكيب ةليبعميد الطريقة الكتانية بق م المسكيني:قاس د بنأحم
  .)٧(ة إلى هللاعيدااللح صالا

العارف األمي،  الفاسي؛ الملقب بالصوفي: نوابن جل يبالن عبد د بنأحم
  .)٨(الصالح والداعية الصادق فلسلا جنموذ
 ل الصالحعميد الطريقة الكتانية بمراكش، الرج بارك المراكشي:الم د بنحمأ

  .)٩(البركة، الداعية الملهم
ني تعمالشهم الهمام، الذاكر العابد، ال ي:باطالراج القب اج عبد هللالحن بد أحم

ر هللا، والمنفق على بيوت هللا، والمحب آلل البيت محبة عز نظيرها، كان ئاعبش
  .)١٠(لعلماء والشرفاء والفضالء، وأوذي من طرف الفرنسيين فصبرمنزله مجمع ا

حب صا يل،لجالعارف األمي، الداعية ال لفاسي، ثم السطاتي:اادة بر دأحم
  .)١١(واألحوال واألجوبة المسكتة المشاهد
، حصاللا هيقفلاخليفة المترجم بدمنات ونواحيها،  ى الدمناتي:عيس د بنأحم

  .)١٢(هللا، وقفت له على تائية في مدح المترجم العارف با والداعية إلى
الفقيه الصالح، الداعية  ني السرغيني:ي العمرابكر بن المعط أبي بند حمأ

  .)١٣(لمسو عليه ت المترجم على النبي صلى هللاظ صلوبحف مامغرن دق، كاصاال
د الكبير بدمنات، والواعظ جسملا بخطي هيم الحسني الحيحي:إبراد بن أحم
  .)١٤(يه الصالح الناسكبه، الفق
  .)١٥(قيالفقيه العدل، الناسك األخال د جلزيم السالوي:محم د بنأحم
باس أح رناظ :يطاأبي إسحاق إبراهيم الجناوي الرب ضياقال د ابنأحم

  .)١٦(يرة، الفقيه العدل األخالقيوالص

                                                            
  لم أقف له على ترجمة. )١(
  .٢/٤٦٩المطالع"  فاحتإ" – ٧٣ظر "سل النصال": نـ أه١٣٥٣نة س يفوت )٢(
  .١٦/١٥٨سول" عهـ، "الم١٣٨٥ ةفي سنوت )٣(
  مسين ( طبقات الكتانيين طريقة ) مخطوط في خزانة حفدة المؤلف .ألف وثالثمائة ونيف وخ ةفي سنوت )٤(
  ( طبقات الكتانيين طريقة ) مخطوط .، ١٣٣٥في سنة وت )٥(
  ، تحقيق ذ حسناء داود .١/١٥٧ـ، أنظر "على رأس األربعين" لمحمد داود ه١٤٠٦ ةفي سنوت )٦(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ).١٣٨٣توفي قبل سنة  )٧(
  سنة ألف وثالثمائة ونيف وستين .( طبقات الكتانيين طريقة ) . توفي )٨(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ).١٣٨٣توفي قبل سنة  )٩(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ).١٣٨٢توفي قبل سنة  )١٠(
  .١/١٢٢ـ، "زهر اآلس" هـ ١٣٥٠ا سنة يح ناك )١١(
  .  ٢٠: قةرولاهـ "التاج" ١٣٣٧نة س يفوت )١٢(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة )١٣٨٢قبل سنة توفي  )١٣(
  هـ (طبقات الكتانيين طريقة ).١٣٨٢توفي قبل سنة  )١٤(
  .٢/٤٥٥ـ، "إتحاف المطالع" ه١٣٤٨ ةفي سنوت )١٥(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة )١٣٨٢توفي قبل سنة  )١٦(
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، أحد عمداء طريقة  المكناسي:اني د بنأحم الرجل الصالح، العارف با
  .)١(لَهمينالمترجم الم

ألديب، العدل ا العالم مد ابن طلحة الفاسي، ثم الزرهوني:ن محيس بإدر
  .)٢(خيالتارو والنح في علمي المبرز، المتخصص

المشارك، المعتني  العالم حمن الزرهوني الفاسي:رلاد ن عبيس بإدر
  .)٣(بالتدريس

ع العالم الصوفي، مجم وني، الصفروي الفاسي، ثم البيضاوي:لعدليس اإدر
  .)٤(در واللطائفالنوا

الرجل الفاضل،  ، الحسني الرباطي:يسيردإلي اكتاند الحفيظ الن عبيس بإدر
  .)٥(لحالولي الصا

ْعدين محيس بإدر   .)٦(: الفقيه الداعيةمد بن العياشي المباركي الَبجَّ
  .)٧(الجليله الولي الصالح، الفقي قالي:الب اعيلإسم
العالم الصالح،  :يسياإلدر يرمغامحمد بن عبد السالم األبن  اعيلإسم

  .)٨(ألحوال واإلشاراتا بصاح
ية ة الكتانأستاذ الجامعة اليوسفية، ورئيس الطريق طن الحسني:سلي اهيمإبر

ن عخذ أين سنة، عمنذ أرب بمراكش، العالمة المشارك، المعتني بنشر العلم والدين
  .)٩(سطةواالمترجم ب

 عميد هجرة: ينفاسي، ثم المدلا سنيحلقاسم بن مسعود الدباغ الا بوأ
، الكثير الرحالت  ملاعلاالطريقة الكتانية بالمدينة المنورة،  السلفي، العارف با

واألسفار، طلبت منه في إحدى زياراته إلى المغرب أن يجيزني بمثل ما أجازه به 
  .)١٠(المترَجم؛ ففعل

لعلم ا ةقعاصالمترجم بسال، ويفة خل ي السالوي:ناوتطلمد احم بن كربو أب
والمعرفة، له عدة مؤلفات ورسائل، وكان له فضل في نشر العلم والتصوف 

الة صال يبيل إحياء سنتي القبض والرفع فتقل في سالصحيحين بسال وطنجة. اع
علم ر ال، وبمجرد دخوله للسجن اشتغل بنشدينمجاة الامن طرف بعض القض

معتقلين، ثم ورد لا عيمجتى صيره شبه مدرسة، أخذ عنه فيها ح ،صوف فيهوالت
  .)١١(األمر من فاس بإطالق سراحه؛ فخرج منتصرا

 يي علمف زالمبر ،المشاركالعالمة  صر حركات السالوي:بنا بكر أبو
  .)١٢(حسابالض وئلفراا

نائب محتسب مراكش في عهد  لسالوي:المريني اعبد الحق بن  بكر أبو
م بتعمير بيوت غرلما شع،ل الصالح الذاكر، الخاجالر السلطان موالي عبد العزيز،

  .)١٣(م بسالظعمسجد األلابتكاف عالهللا، ومحيي سنة ا
  .)١٤(لرحالالعالم االشيخ الصوفي،  اغستاني:الد بكر أبو
  .)١٥(فاضلال لالعد الفقيه َمحمد (فتحا) الجراري الرباطي:بن  بكر أبو
ى أستاذ الجامعة اليوسفية بمراكش، الداعية إل بهلولي الشاوي:ب الشعي أبو

هللا، العالمة المتفنن، المتخصص في علم البيان، أخذ عنه كثيرون، وكتب له 

                                                            
  .١/٤٦٣ف" البن زيدان ا، "اإلتحهـ١٣٤٠ ةفي سنوت )١(
  طبقات الكتانيين طريقة ) .هـ ( ١٣٦٦) توفي سنة ٢(
  .٢/٤٥٥هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٤٨نة س يفوت )٣(
  .٢/٤٣٢ف المطالع" احت"إ رظالرابعة من القرن الرابع عشر، أنة شرعال في فيوت )٤(
  لم أقف له على ترجمة. )٥(
  ) لم أقف له على ترجمة.٦(
  ) لم أقف له على ترجمة.٧(
  ) لم أقف له على ترجمة.٨(
  .٢/٥٧٨ـ، "إتحاف المطالع" ه١٣٨٢ ةنفي سوت )٩(
  .٢/٤٨٠هـ "إتحاف المطالع" ١٣٥٧سنة ي وفت )١٠(
القرن  ، من و"من أعالم المغرب العربي في٢/٢٦٧ـ، أنظر "أعالم العدوتين" ه١٣٣٧ ةفي سنوت )١١(

  .٧٨ص:  "،١٤
  .١٥٩هـ، "اإلتحاف الوجيز": ١٤لثالثة من القرن ا ةرشعلا ر البيضاء فيادلفي باوت )١٢(
   ) لم أقف له على ترجمة.١٣(
، يقول صاحب "المظاهر": "وقفت على ١/٤٠٢دينة المنورة ، "فهرس الفهارس" ملاأهل  نم )١٤(

  .٢٢٧هـ"، المخطوط ١٣٢٤بتاريخ  - أي: الشيخ محمد الكتاني  –رسالة بخطه "لألستاذ" 
  .٢/٤٣٤ـ، "أعالم العدوتين" ه١٣٤٣ ةفي سنوت )١٥(
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شارا تناة وييه بقبيلة الشاة على يدكتانيالة يقلطرا انتشرتو المترجم عدة رسائل،
  .)١(يرابك

  

  ءالبا فرح
الولي الصالح،  ني، اإلدريسي الحسني:اتكلا ظعبد الحفي مد بنحصر بن مانب

له عناية بذكر شمائل النبي صلى هللا عليه وسلم، والصالة  السريع الدمعة، كانت
  .)٢(الرابعل إثر اآلذان بالصيغ المذكورة في الوص ليهع

د في سبيل هللا هشت، المسيوزلحما بالطال زموري:لقادر الد ان عبصر ببنا
  ش الفرنسي المحتل.يمته للجوأثناء مقا
  ستشهد في سبيل هللا.الطالب القرآني، الم جيالني الزموري:ن اللى ببنع
  الطالب القرآني، المستشهد في سبيل هللا. حمد الزموري:بن ميسى بنع
  .د في سبيل هللالمستشه مغوار،الل بطال :يالزموري لغازبن ايسى بنع
سيين نرفلا ده إلى جهاتاد قبيلقالبطل العظيم؛  لزموري:د اعبيبن ى سعيبن

  .)٣(بوادي بهت، وأبلى بالء حسنا إلى أن استشهد
ادة ين" قيالبطل الكبير، ولته قبيلته "آيت يد العود الزموري: ن بنموم ابن

عشرات تل بيده أنه: قه عنت وثب ،ةالقيادن جيشها المحارب للفرنسيين، فأحس
ار "ولجة واري"، بجبن استشهد بموضع يدعى "إلى أ ليقات يقبسيين، ونالفر

  .)٤(ن"اطلسلا

  

  ءالتا فرح
  الطالب القرآني، المستشهد في سبيل هللا. ي:سعيد الزمور نبهامي تلا

  

  مالجي فرح
  من علماء جاوا. :يوار الجفعج
ة ي في محبالعالم الناسك، المتفان الباشا حمو المكناسي: بناي النيجال 

  .)٥(سافلكتانية بالزاوية اه، كان يدرس علم المنطق باياه ومزتقيطر رشالمترجم ون
  مستشهد في سبيل هللا.ال اني ثم الزموري:دسولاي يالنالج
  لمستشهد في سبيل هللا.ا ي:ورحق الزم ي بنيالنالج
  البطل الكبير، المستشهد في سبيل هللا. الزموري: ىزعأبي ين بي يالنالج
  المستشهد في سبيل هللا. لمكي الزموري:ا ي بننيالالج
  البطل الصنديد، المستشهد في سبيل هللا. ي:ري الزموزالغا ي بنيالنالج
دين، المستشهد في سبيل ي ة ءايتيلقائد قب نهرويت الزموري:ي بونيالالج

   .)٦(هللا
                                                            

  ات الكتانيين طريقة ) مخطوط .   هـ ( طبق١٣٧٧توفي سنة   )١(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ).١٣٧١توفي سنة  )٢(
  .١٣٣٠) الراجح أن وفاته كانت عام دخول الفرنسيين فاس؛ عام: ٣(
  .١٣٣٠الراجح أن وفاته كانت عام دخول الفرنسيين فاس؛ عام:  )٤(
ي "اإلتحاف" أن من بين شيوخه زيدان ف يذكر ابن، لم ٢/١١٤ـ، "اإلتحاف" ه١٣٤١ ةفي سنوت )٥(

  الشيخ محمد الكتاني.
  لم أقف له على ترجمة. )٦(
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  ءحرف الحا
اإلمام الكبير،  محمد حسين الحبشي، الباعلوي الشافعي المكي:حسين بن 

  .)١(العارف الشهير، أحد أساطين علم الرواية والحديث في هذا القرن
جم بمكناس، العالم ة المترخليف :ويالشريف اإلسماعيلي العل نالحسن ب

  .)٢(دارشوما الصوفي الناسك، وقفت على عدة رسائل للمترجم، كتبها له موجه
موقت المسجد األعظم بمكناس، العالم  محمد المنوني الحسني: نالحسن ب

  .)٣(لةالفلكي الحيسوبي، ذو الخط الجميل واألخالق الفاض
، أحد العالم الداعية َمحمد (فتحا) األدزري الحسني: نالحسن ب ، العارف با

ى إلر" دزالرجال الذين تفتخر الطريقة الكتانية بإنجابهم، صحب المترجم من "ا
  .)٤(مراكش، وأقام معه بها إلى أن رجع لفاس

ن بروضة سيدي والمدفو ،هللا يلبس المستشهد في فرج الزموري: نالحسن ب
  .)٥(عيسى بزيان
  .)٦(لمستشهد في سبيل هللالطالب القرآني، ا قَدُّور الزموري: نالحسن ب
المجاهد في سبيل هللا، أسره الفرنسيون بباري،  حق الزموري: نحمادي ب

ركز قيادتهم بوادي بهت، حيث أعدموه رميا بالرصاص، ودفن م لىإ ووجهوه
  .)٧(دي بهتوا برق "اكةبمقبرة "الل ركر

  

  ءحرف الخا
  .)٨(من علماء مصر د:خليل حما
، ذو العزيمة الماضية العالم ن التونسي:يخير الد ة الجليل، العارف با

  .)٩(والضمير الحي
  

  لحرف الدا

ر"، المجاهد الكبير، قاتل يبس يترئيس قبيلة "ءا ي الزموري:محد العلد
الفرنسيين على رأس قبيلته، ولما انهزم؛ هاجر بها إلى جبال األطلس ناحية 

فة، استشهد أثناءها خلق تافياللت، ولما لحق بهم الفرنسيون، قاوموا مقاومة عني
ر به ففردا، فظنم هنع ثحبكثير، أما هو؛ فقد فقد ولده عبد الحق، فجد في ال

  رصاص، وقبره مشهور متبرك به.الب ياالفرنسيون، فقتلوه رم

                                                            
  .١/٣٢٠هـ، "فهرس الفهارس" ١٣٣٠ة توفي سن )١(
  .٢/١٢"رياض الجنة"  ـ،ه١٣٣٣ ةنتوفي س )٢(
  .٢/٥٥١"إتحاف المطالع" هـ، ١٣٧٥نة ستوفي  )٣(
خ محمد الباقر الكتاني من تأليف موسوعته هـ ، وهي السنة التي انتهى فيها  الشي١٣٨٣كان حيا سنة  )٤(

  (طبقات الكتانيين طريقة ) .
  .١٣٣٠الراجح أن وفاته كانت عام دخول الفرنسيين فاس؛ عام: ) ٥(
  .١٣٣٠الراجح أن وفاته كانت عام دخول الفرنسيين فاس؛ عام: ) ٦(
  .١٣٣٠الراجح أن وفاته كانت عام دخول الفرنسيين فاس؛ عام: ) ٧(
  .٢/٣١٧هـ، "األعالم" للزركلي ١٣٣٠ة نتوفي س )٨(
  .٢/٣٢٧هـ، وهو من رجال اإلصالح اإلسالمي، "األعالم" للزركلي ١٣٠٨ة توفي سن )٩(
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  ٢٥٨

  

  ءحرف الرا

األمير  ملك المغرب أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن العلوي:رشيد بن 
لت، وأحد الدعاة إلى هللا في الطريقة الكتانية، الجليل، والخليفة السلطاني بتافيال

  .)١(ببلدهكتانية  يةواز وبنىكان يعتني بشعائر الدين، 

  يحرف الزا

العارف الكبير، الولي الصالح،  ريس الحسني المريني الفاسي:ن إدبزيان 
أحد الدعاة إلى هللا المحدَّثين (بفتح الدال المشددة)، الذين كانوا يجتمعون بأرواح 

عجائب المترجم ع م هل تعقألنبياء والمرسلين، واألولياء والصالحين، وا
  .)٢(وغرائب

  .)٣(من علماء جاوا ن الجاوي:يزين الد

  

  ءحرف الطا

الفقيه األجل،  ن الحاج عبد السالم الشرايبي، الفاسي ثم البيضاوي:الطاهر ب
، وقفت له على آثار نفيسة، وضمنها أجوبة عن جملة من  مشكالت العارف با

  .)٤(الكتاب والسنة
  .)٥(تانية بزرهون، الفقيه العدل الصالحريقة الكلطا ديمع دريسي:إلالطيب ا
  .)٦(تي الفاضلمفالم العال ن كيران المراكشي:بالطيب ا
  .)٧(الفقيه الجليل، المستشهد في سبيل هللا الحسن الزموري: نالطيب ب

  

  فحرف الكا

  .)٨(ني، المستشهد في سبيل هللالطالب القرآ كالي الزموري:كبور الد

  محرف المي

                                                            
  .١٦/٣٤٧هـ، "المعسول" ١٣٣٠ة توفي سن )١(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة) .١٣٣٤توفي سنة  )٢(
  لم أقف له على ترجمة. )٣(
  .١/٥٤١س"اآلهر ز" هـ١٣٥٠ سنة كان حيا )٤(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ).١٣٨٢توفي قبل سنة  )٥(
  .٤٢/ ٢.أنظر كذلك : مظاهر يقظة المغرب الحديث :٢/١٣١س"آلا هـ، "زهر١٣٥٠قبل سنة توفي  )٦(
  .١٣٣٠الراجح أن وفاته كانت عام دخول الفرنسيين فاس؛ عام: ) ٧(
  .١٣٣٠: الراجح أن وفاته كانت عام دخول الفرنسيين فاس؛ عام) ٨(
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  ٢٥٩

الشيخ الجليل الشان،  العمري اإلله أبادي الجشتي طريقة:ن مد حسيمح
ذكره في مشيخة المترجم، وأعدت ذكره؛ ألنه م قدت العارف الكبير، المسند الشهير،

  .)١(فتم بينهما التدبيح - أيضا  - أخذ عنه 

مغرب علماء الأحد  لزرهوني:عبد الواحد الشبيهي، اإلدريسي ا محمد بن
  .)٢(األجالء، ورجال السلف الصالح

قاضي طنجة، وسليل المجد، وأحد الرجال  الطالب الفاسي الفهري: محمد بن
  .)٣(تهمنيتهم على جسمانيحاروالقالئل الذين غلبت 

لرباط، وشيخ الجماعة به، وأحد قاضي ا وي:اطبلا دكي بن محمممحمد ال
  .)٤(ن من التأليف، وأحد شيوخي في الروايةمفاخر المغرب، والمكثري

المة الجليل الع اهر ابن الشيخ أبي محمد عبد الكبير الفاسي:طمحمد ال
  .)٥(نييوقرالمحدث، المسند، خطيب القرويين، وسليل خطباء ال

العالمة الكبير، أحد مفاخر الشافعية  ين العدوي المصري:نمحمد حس
  .)٦(بالقاهرة

  .)٧(العالمة الجليل، األديب الممتاز مالكي:مري المدني العمحمد ال

شيخ الجماعة  الح بن المدني العمراني السرغيني المراكشي:صالد محم
  .)٨(جملسلف الصالح، له قصائد في مدح المترنماذج ا بمراكش، وأحد

قاضي مكناس، وشيخ الجماعة به، وخليفة المترجم  أحمد العلوي: محمد بن
لفقيه، بقية السلف الصالح، وأحد ا يحدث، األصولبزرهون، اإلمام العالمة الم

  .)٩(شيوخي في الرواية

أستاذ جامعة القرويين، العالمة المشارك،  اهر بن الحسن الكتاني:طمحمد ال
  .)١٠(باف ارالمؤلف المكثر، الشاعر المجيد، الع

ة مالعلا وزير العدلية، عبد السالم الروندة، األندلسي الرباطي: محمد بن
  .)١١(النوازلي الكبيرك المشار

خليفة المترجم بمراكش، وأستاذ  محمد بن المعطي العمراني: محمد بن
مؤلفات ورسائل عديدة، . له الجامعة اليوسفية، وأحد كبار العارفين بالمغرب

  .)١(ئلتهعاو مجرتمهللا عليه وسلم، ومدح الى صلي وشعر كثير في مدح النب

                                                            
  .١/٣٦٩هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٢٢ة توفي سن )١(
  .١/٣٦٩هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٢٤ة توفي سن )٢(
  .٢/٤٤٣هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٤٥ة توفي سن )٣(
  .٢/٢١٤هـ، "أعالم العدوتين" ١٣٥٥ة توفي سن )٤(
  .١/٣٦٩ـ، "إتحاف المطالع" ه١٣٢٤ة في سنتو )٥(
  لم أقف له على ترجمة. )٦(
  لم أقف له على ترجمة.  )٧(
  .٢٠ ةقرهـ، "التاج" الو١٣٤٧ة توفي سن )٨(
  .١٤١المغرب المعاصرين": ءامل"ع  -  ٢/٥١٥" علاطملاهـ، "إتحاف ١٣٦٧ة توفي سن )٩(
  . ٢/٤٥٠طالع" الم هـ، "إتحاف١٣٤٧ة توفي سن )١٠(
  .٢/١٣٠هـ، "أعالم العدوتين" ١٣٦٥ة توفي سن )١١(
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  ٢٦٠

أستاذ جامعة  لمى المرداسي:أحمد بن محمد ابن الحاج الس محمد بن
القرويين، وأحد كبار دعاة الطريقة الكتانية، له عدة مؤلفات في التفسير والحديث 

  .)٢(لم تخل من النقل عن المترجم، وهو أحد شيوخي بالقرويين

  .)٣(عالم مكناس، وقاضيها، وأحد مفاخرها :رياهلطعبد السالم ا محمد بن

المة المسند المؤرخ علا فر الكتاني:مزمي بن الشيخ محمد بن جعزمحمد ال
  .)٤(الرحال، له نحو ثالثين مؤلفا

االبن األكبر للمترجم، العالمة المحدث المؤرخ  هدي الكتاني:ممحمد ال
  .)٥(الجماع، له نحو ثالثين مؤلفا

العالمة األمثل، القاضي  لبجعدي:ا لحصاي محمد ي أبالقاض محمد ابن
  .)٦(عرابلاألجل، الواعظ المؤثر، الموقت ا

  .)٧(العالم الجليل، المدرس النفاع التاودي السرغيني المراكشي: محمد بن

فقيه الصالح ال ،تعالم تافالل عبد الرحمن العلوي المدغري: محمد بن
  .)٨(الناسك

مام مسجد وإ، ينستاذ جامعة القرويأ :لفاسيهاشم العلوي ا محمد بن
  .)٩(نالرصيف، والمدرس به بين العشاءي

ائها رعشأستاذ جامعة القرويين، وأحد  سليمان العلوي الفاسي: محمد بن
  .)١٠(المجيدين

الطريقة الكتانية بسال، ومدير رئيس  :يوالسلا رااحساين النج محمد بن
 فيم بهالمدرسة الكتانية بها، العالمة المشارك الصوفي الداعية، أحد المنتفع 

ا أن ، كمرا، صحة ومرضاالمغرب، ما ترك التدريس والدعوة إلى هللا حضرا وسف
 ةمدرسته أسدت للسالويين خيرا كثيرا، وال زالوا يذكرون فضلها عليهم، له عد

  .)١١(وفيةص لئاسر

خليفة المترجم بالشمال،  عبد الهادي القادري الحسني التطواني: محمد بن
  .)١٢(، له بضع مؤلفات وعدة قصائداب رفعاالالعالم األديب، الفكاهي المرح 

العالم المعمر الرحال، أحد  ضرير المراكشي:لحشمي الا فلخين بمحمد 
  .)١(نماذج السلف الصالح، كتب له المترجم إجازة صوفية نفيسة

                                                                                                                                                
  .٧/١٧٧الم" البن ابراهيم هـ، "اإلع١٣٢٩ة توفي سن )١(
  .٢/٥٠١اف المطالع" ح"إت، هـ١٣٦٤ة توفي سن )٢(
  .٢/٤٢٨"إتحاف المطالع"  هـ،١٣٣٩ة توفي سن )٣(
  .١٠٠"/ ص ١٤لعربي في ق المغرب ام العأ نمهـ، أنظر: "١٣٧١ة توفي سن )٤(
  .١٧٦هـ، "سل النصال" ١٣٧٩ة توفي سن )٥(
  .١/٣٥٢هارس" ف"فهرس ال )٦(
  .١/٣٨٨هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٢٩ة توفي سن )٧(
  .١/٣٤٥هـ، "إتحاف المطالع" ١٣١٧ة توفي سن )٨(
  .٢/٥٣٣ هـ، "إتحاف المطالع"١٣٧١ة توفي سن )٩(
  .٢/٤٨٨هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٦٠ة توفي سن )١٠(
  .٢/٥٥٢، "إتحاف المطالع" ٢/٨٢هـ، "أعالم العدوتين" ١٣٧٥ة توفي سن )١١(
  .٢/٤٢٩حاف المطالع" هـ، "إت١٣٣٩ة توفي سن )١٢(
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  ٢٦١

عالم مكناس، وأستاذ الزاوية الكتانية بها، والمبرز  صري المكناسي:قمحمد ال
  .)٢(في علمي الفقه والنحو

شيخ الجماعة  ني:ي بن المعطي بن إبراهيم العمراني السرغيبصرلا محمد
لمترجم بواسطة، وأسس أخذ عن ابقبيلة السراغنة، العالمة الصالح الداعية، 

  .)٣(مدرسة حرة بقبيلته، تخرج عليه فيها عدد كثير من العلماء واألساتذة

 ه،صالح مكناس وشيخ علوم القراءات ب حميدي المكناسي:د المحم محمد بن
  .)٤(مالكال يولعلاتاذ أمراء البيت أسو

  .)٥(العالمة المفتي المطلع الحسن العرائشي المكناسي: حمد بنم

  .)٦(الفقيه الجليل، الناسك الفاضل علي اليوسي: محمد بن

العالمة المطلع،  داس:محمد كر شيخ الجماعة بدمنات أبي عبد هللا محمد ابن
  .)٧(قاضي دمنات

تنيا عية الصالح، كان معداة المعالال أحمد الزوائدي السالوي: محمد بن
بالتدريس ونشر تعاليم الدين، يزور قريباته في حفالتهن وأعراسهن ويحذرهن من 

  .)٨(البدع المخالفة للدين

خليفة المترجم بتادال، العالم المعمر،  العياشي المباركي البجعدي: محمد بن
  .)٩(لجاهسع االولي الصالح، الوا

النوازلي  العالمة لسرغيني:ا نيراأبي بكر بن المعطي العم محمد بن
  .)١٠(الخطيب

،  لمكناسي:البكري اي خيشلبوا بيطمحمد ال الولي الصالح، العارف با
  .)١١(البطل الضرغام، المستشهد في المحنة الكتانية اآلتي ذكرها

العالم الصالح المعمر، المتبتل إلى  ا) بن عبد الرحمن القندوسي:حَمحمد (فت
  .)١٢(هللا

                                                                                                                                                
ابن إبراهيم  ترجم لهتوفي سنة ألف وثالثمائة ونيف وأربعين ( طبقات الكتانيين طريقة ) مخطوط كما  )١(

  .الكنه لم يؤرخ لوفاته ٧/٢٢٧در: ي،  المصكتانفي "اإلعالم" وقال بأنه من تالمذته الشيخ محمد ال
  .٧/١٥٣هـ، "اإلعالم" البن إبراهيم ١٣٢٧ة توفي سن )٢(
هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) ، وانظر "من أعالم المغرب العربي في القرن ١٣٨٣توفي قبل سنة  )٣(

١٦٨/ - " ١٤.  
  .٤/٢٤٩هـ ، "اإلتحاف" البن زيدان ١٣٤٩سنة  كان حيا )٤(
لجماعة بمكناس يخ اة "دعوة الحق":(شلمج رظن، وا٢/٤٦٣، "إتحاف المطالع" هـ١٣٥١سنة توفي  )٥(

  ).١١و ١٠و ٩عدد 
  لم أقف له على ترجمة. )٦(
  .٧/١٨٧هـ، "اإلعالم" البن إبراهيم ١٣٣١ة توفي سن )٧(
  هـ. ١٣٧٠.أي قبل سنة ١٦٥لقرن العشرين، "اإلتحاف الوجيز" منتصف ا لتوفي قب )٨(
  لم أقف له على ترجمة. )٩(
  على تاريخ وفاته .لم أقف  )١٠(
هـ، ذكر المؤلف في ١٣٢٧لقي هللا تعالى وذلك  سنة ) حضر في المحنة الكتانية وامتحن فيها إلى أن ١١(

كتابه : (طبقات الكتانيين طريقة) أن البوشيخي لما فاضت روحه خرج منه عمود نور ارتفع إلى 
عنان السماء ظاهرا بحيث شاهده كل من كان في السجن يتألأل، وقبل وفاته بقليل قال : إني أشاهد 

   .. (المخطوط ).روحي ترفرف في البرزخ ..عليه رحمات هللا
  .١/٣٥٢هـ، "إتحاف المطالع" ١٣١٧ة نس فيتو )١٢(
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  ٢٦٢

العالمة الصالح، العارف  جلماسي:سلا ويحا) القصبافت(محمد محمد بن 
، الخطيب المؤثر   .)١(با

، ال ،حالعالم الصال الحاج محمد الماسي ثم المراكشي: محمد بن عارف با
  .)٢(أحد الدعاة الملهمين

ذ الزاوية الكتانية أستا :سيكيم بن المكي ابن سليمان األندلسي الفاحمحمد ال
لى مؤلفين في المترجم ع لهت وقف بفاس وإمامها، العالم الصوفي المؤرخ،

  .)٣(وطريقته

الرجل الصالح، الشهم الهمام، أحد خواص  نوني الحسني المكناسي:ممحمد ال
  .)٤(تالمذة المترجم

المسجد األعظم بسال وواعظه،  إمام :ويأبي بكر المريني السال محمد بن
في ة دية، أخذ عن المترجم بواسطة، وله مؤلفات مفيدحمومدير المدرسة الم

  .)٥(تهيقطرو لمترجما

خطيب مسجد المواسين بمراكش، وإمام الزاوية  َحدُّو المراكشي: محمد بن
  .)٦(الكتانية، العالم الصالح الناسك

  .)٧(الناسكح لاصلا مالعال فضيل المراكشي: محمد بن

  .)٨(صالحولد الذي قبله، الفقيه العدل ال محمد بن فضيل: محمد بن

ري الطريقة اشن حدالعالم الصوفي الداعية، أ :سعيد السالوي محمد ابن
  .)٩(الكتانية بسال وعمدائها الصالحين

صحراء تافاللت، وخطيب كتانية بال ةقيرطلرئيس ا هدي العلوي:ممحمد ال
مسجد قبيلة "كيكو"، العالمة الكبير، والداهية الصالح، وصفه المترجم بـ: "داهية 

  .)١٠(!صحراء، وناهيك بها منهالدنيا" في رسالة بعث بها لوالده من ال

، ذو ارالشهم الهمام، الع الوزاني السالوي: ميهالتعالل ا محمد بن ف با
  .)١١(عيفرلا الجاه العريض، والمقام

رئيس الطريقة الكتانية بالجنوب،  عبد القادر الشيخي الصديقي: محمد بن
، كان له فضل كبير في الدعوة إلى هللا  الشهم الهمام، البطل الضرغام، العارف با

                                                            
  لم أقف له على ترجمة. )١(
  .٧/١٣٣هـ، "اإلعالم" البن إبراهيم ١٣٢٣ة توفي سن )٢(
  .٢٠هـ، "التاج" الورقة ١٣٣١ة توفي سن )٣(
  .٢/٥٣٤هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٧١ة توفي سن )٤(
  .هـ١٣٨٠.وهو الموافق بالهجري:٢٠لورقة هـ، "التاج" ا١٩٦٠سنة  كان حيا )٥(
  هـ (طبقات الكتانيين طريقة ) .١٣٨٠توفي سنة  )٦(
  لم أقف له على ترجمة. )٧(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) مخطوط .١٣٨٣توفي سنة  )٨(
  .٧/١٤٤اهيم رهـ، "اإلعالم" البن إب١٩٠٨الي سنة توفي حو )٩(
  .١٠٧ت للمؤلف في شيوخ وأسانيد والده الورقة بو ثه" وهـ، "أسهل المقاصد١٣٢٧سنة استشهد  )١٠(
  لم أقف له على ترجمة. )١١(
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ه آالفا من الناس إلى الصراط ديي لىبالجنوب سفرا وحضرا، وهدى هللا ع
  .)١(قيمستالم

  .)٢(الفقيه العدل الوجيهالرباطي:  القاضي إبراهيم ابن الجناوي محمد ابن

ناظر أحباس الصويرة، الفقيه الوجيه،  العناية ابن الشيخ المكناسي: محمد بن
  .)٣(ذو الصوت الرخيم

 يد الطريقةعم الوي:سالعالمة أبي محمد العربي ابن سعيد ال حمد ابنم
تانية بسال، الفقيه العدل الذاكر، الخاشع الكريم المائدة، الدال على هللا بحاله لكا

  .)٤(ومقاله، كان منزله مجمع العلماء والصلحاء

خطيب المسجد الكبير بالصويرة، وعميد  إسماعيل الصويري: محمد بن
  .)٥(لح الناسكالم الصالكتانية بها، العالطريقة ا

  .)٦(لمحدث المطلع، أحد مفاخر المغربا مةالالعكبور المراكشي:  محمد بن

  .)٧(الفقيه العدل الموثق ا) بن محمد جلزيم السالوي:حمحمد (فت

الفقيه الناسك، المعتز بشعائر  لمكناسي:ا الحاج محمد بن غزو محمد بن
  .)٨(دينلا

  .)٩(العالم المؤرخ الخطيب م الجبلي المراكشي:عبد السال محمد بن

اتب برياسة الحكومة، وأستاذ لكا :يأحمد ملين األندلسي الرباط محمد بن
  .)١٠(المدرسة الراقية الكتانية، العالم المؤرخ الجماع، الشاعر

  .)١١(نماذج السلف الصالح أحد ،لعدلا هيالفق :يالطاهر الو فائ محمد بن

الرجل الصالح، الرفيع  كتاني اإلدريسي الرباطي:عبد الحفيظ ال محمد بن
  .)١٢(القدر

قة الكتانية بزمور، الولي ريلطا رئيس ا) الحسني المكناسي:حمحمد (فت
  الصالح، الداعية الناصح.

                                                            
  توفي سنة ألف وثالثمائة ونيف وسبعين  (طبقات الكتانيين طريقة ) . )١(
  لم أقف له على ترجمة. )٢(
  .٤/٢٦٢" البن زيدان اإلتحاف" )٣(
  هـ ( طبقات  الكتانيين طريقة ) .١٣٥٤ة توفي سن )٤(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) .١٣٥٠ي سنة توف )٥(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة) .١٣٨١توفي سنة  )٦(
  .١٥٧هـ، "اإلتحاف الوجيز" ١٣٥١ة توفي سن )٧(
  لم أقف له على ترجمة. )٨(
  لم أقف له على ترجمة. )٩(
  .٢/٤١٢هـ، "أعالم العدوتين" ١٣٧٦ ةنس فيتو )١٠(
  لم أقف له على ترجمة. )١١(
هـ  إلى ١٣٣٣هـ ( من رسائل الشيخ عبد الرحمن بن جعفر الكتاني المتوفى سنة ١٣٣١وفي سنة ت )١٢(

  . ةأخيه اإلمام محمد بن جعفر) مخطوط في خزانة خاص
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ر يبكلا دواعظ المسج محمد الخمال الحسني العمراني الطنجي: محمد بن
ل، العدل المبرز، والعضو لعالم األديب الفكاهي، الحلو الحديث والشمائبطنجة، ا

  .)١(في المجلس التشريعي الدولي بطنجة سابقا

ية ناتكلحية طنجة، وعالم الزاوية اناي اضق أبي شعيب التمسماني: محمد بن
 عن المترجمأخذ  الم الصوفي، الداعية الصادق،لعبها، وخطيب مسجد المصلى، ا

  .)٢(اسطة وب

كبير مقدمي  رجاني الزعري:صالحي الفمبارك الال نب وسعون بن حمحمد فر
الطريقة الكتانية بزعير، الرجل الصالح، المجاهد في سبيل هللا ضد الجيش 

  .)٣(١٣٣٠سنة س فا لىإ قهالذي احتل زعير في طري يالفرنس

بعد أن  البطل المغوار، استشهد في سبيل هللا شحيمة الزموري: محمد بن
  .فرنسيالجيش الف رط نم هأثخن جراحات في جميع بدن

قاتل الفرنسيين ببلده، ولما احتلوها؛ هاجر إلى جبال  حق الزموري: محمد بن
الطريق إلى ة رعقارصاص، وتركوه ملقى على لاألطلس، فلحقوا به وقتلوه رميا با

  أن مر به بعض عارفيه فدفنه.

قاتل الفرنسيين بآيت سيبر، ثم أسر وقتل رميا  ية الزموري:قمحمد بن ر
  .الخميساتب صاصرلاب

عميد الطريقة الكتانية بسال،  الحاج محمد ابن دحمان السالوي: حمد بنم
  .)٤(يةانادة وخدمة الزاوية الكتبالرجل الصالح المعمر، الذي قضى عمره في الع

  .)٥(العالمة الصالح، مفتي جيش الخالفة العثمانية الشهيدة تركي:لمحمود ا

، المعتكف على الجليل ةعالم الجاويين بمكة، العالم الجاوي المكي: المختار
  .)٦(نشر العلم بالمسجد الحرام والتبتل به

ح، العارف لعميد الطريقة الكتانية بفاس، الولي الصا نيس الفاسي:بالمهدي 
  .)٧(با

بزو"، ابـ: " رئيس الزاوية الكتانية بن المعطي البزيوي:ر صغيالبن  المعطي
  .)٨(العالم الناسك

  .)٩(اس، العالم الناسكعظم بمكنعظ المسجد األوا بن عبود المكناسي:االمعطي 

  .)١(الفقيه العدل ن محمد بن المعطي العمراني السرغيني:بالمهدي 

                                                            
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) .١٣٦٣) كان حيا سنة ١(
  هـ (طبقات الكتانيين طريقة ) مخطوط .١٣٦٣ة نس يفوت )٢(
  ـ  (طبقات الكتانيين طريقة ) .ه١٣٨٢) كان حيا سنة ٣(
  هـ (طبقات الكتانيين طريقة ).١٣٧٠توفي سنة  )٤(
  هـ  ( طبقات الكتانيين طريقة ) .١٣٢١) أخذ عن الشيخ سنة ٥(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) .١٣٢١) أخذ عن المترجم سنة ٦(
  .) توفي سنة ألف وثالثمائة ونيف وأربعين ( طبقات الكتانيين طريقة )٧(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) .١٣٨٢توفي قبل سنة  )٨(
  .١/٣٩٢هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٣٠ة توفي سن )٩(
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وفي لص، ااعالعالم المؤرخ الجم نجي:طبن عبد السالم الزاودي ال المصطفى
لف اسية، وخسيلاو ةيفبرى بآثار المترجم العلمية والصوية كالطبيب، كانت له عنا

  .)٢(شكر عليه شكرا جمامن ذلك ما ي

  .)٣(الفقيه العدل المعمرالبزيوي:  ودح نمنصور ب

  .)٤(يه العدل المدرسالفق :انيمرعلا يطعبن محمد بن الم المأمون

الداخالني، الفقيه ر قصالمن أهل  علوي المدغري:لبن الحسن ا المبارك
  .)٥(الصالح الذاكر

في سبيل هللا ضد  المستشهد محمد الزموري الطالب الحمزوي: نالمكي ب
  .)٦(يالغزو الفرنس

  

  دحرف الصا

كتانية، وخطيب راقية الال ةسردملمدير ا ن محمد الشدادي الرباطي:ب صديقال
برز، أخذ لما دلالمة الخطيب المؤثر، الععمسجد موالي سليمان والمدرس به، ال

ه تخرج من مدرستو عن المترجم بواسطة، وكان عميد اإلخوان الكتانيين بالرباط،
  .)٧(عدد كثير من العلماء والطلبة

العالمة  مد بن أحمد الفطواكي الدمناتي:هللا مح ن الفقيه أبي عبدبالصاحب 
  .)٨(الجليل، قاضي دمنات

  .)٩(زاجتمع بالمترجم بالحجا ،العالم المحترم اوي:جصالح ال

  

  نحرف العي

ديب العالمة المحدث، األ من بن الشيخ جعفر الكتاني اإلدريسي:عبد الرح
  .)١٠(الكبير، له مؤلفات نفيسة، وديوان شعر ممتاز

  .)١١(راكشمفتي م من بن المدني العمراني السرغيني:حعبد الر

                                                                                                                                                
  لم أقف له على ترجمة. )١(
هـ.(طبقات الكتانيين طريقة ) وانظر: "من أعالم المغرب العربي في القرن الرابع ١٣٥٦) توفي سنة ٢(

  . ٦٨عشر" ص:
  لم أقف له على ترجمة. )٣(
  لم أقف له على ترجمة. )٤(
  لم أقف له على ترجمة. )٥(
  لم أقف له على ترجمة. )٦(
  ٢/٥٧٠طالع" مال إتحافهـ، "١٣٧٩ة توفي سن )٧(
  هـ،إضافات في "المظاهر السامية".١٣٣١ة توفي سن )٨(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) .١٣٢١أخذ عن المترجم سنة  )٩(
  .٣١٩ة" نبذة اليسيرالهـ، "١٣٣٤ة توفي سن )١٠(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) .١٣٧٤توفي سنة  )١١(
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ن، ومؤرخ ينقيب األشراف العلوي :العلويي ليعامسمن بن زيدان اإلحعبد الر
  .)١(مكناس الشهير

ـ: عميد الطريقة الكتانية بـ: "آيت عفيفن" ب من العلوي العفيفي:حعبد الر
لى ه شرف صحبة المترجم إل ن"آنزكير"، الرجل الصالح، الداعية الصادق، كا

  .)٢(راكش واإلقامة معه بهام

  .)٣(الفقيه العدل، الصالح الداعية طي العمراني:بن المع منحعبد الر

رخ المسند، الشاعر مؤالة العالم كتاني اإلدريسي:ليم بن الحسن احعبد الر
  .)٤(الناثر

مفتي الحنفية بمكة، العالمة المشارك،  س صديق المكي:بن عبا عبد هللا
  .)٥(األديب الممتاز

  .)٦(العالم الجليل ندي المكي:اله هللاعبد 

باشا سال، العالم السياسي المكافح، بن محمد ابن سعيد السالوي:  عبد هللا
  .)٧(دةديلجنفوه مرتين إلى وجدة وافن، ييعارض الفرنس

م أبي العباس أحمد دحالن يخ اإلسالابن أخي شزيني دحالن المكي،  عبد هللا
  .)٨(العالم الفاضل الناسك الشهير:

الفقيه الصوفي، له ألف المترجم  در بن محمد المدغري الموسوي:اعبد الق
اب وال تكري ما التد تنك امكتابه الجليل: "الكشف والتبيان عن سر آية: {

  .)٩(}"اإليمان

  .)١٠(مة المؤرخ، الشاعر الناثرالعال بن قاسم الرجراجي:ر دلقاعبد ا

المحدث المسند  ر،يالعالمة الكب الطرابلسي ثم المدني هجرة: بيدر شلاعبد الق
  .)١١(المؤرخ

  الشهم الهمام، البطل المغوار، الولي الصالح. در الشيخي الصديقي:اعبد الق

الهمام، الولي م شهال عياشي العلمي الرباطي:م بن الدر بن عبد السالاعبد الق
  لدين.ا رلصالح، كان منزله مجمع العلماء والصلحاء، تشع منه أنواا

                                                            
  .٢/٣٣٥عالم" للزركلي أل"ا ـ،ه١٣٦٥ توفي سنة )١(
  لم أقف له على ترجمة. )٢(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) .١٣٢١تولى العدالة سنة  )٣(
  .٢/٥٤٨هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٧٤ سنة يتوف )٤(
  لم أقف له على ترجمة. )٥(
  .٨/١٢٩٨هـ، "أعالم الهند" ١٣٤١ة توفي سن )٦(
  .٢/٤٣٦هـ، "اإلتحاف" ١٣٤٢ة توفي سن )٧(
  .٢٠٨عشر" لعمر عبد الجبار ص  ١٤هـ، "سير وتراجم بعض علمائنا في القرن ١٣٦٠ة توفي سن )٨(
  لم أقف له على ترجمة.  )٩(
  .٢٠" الورقةاجلتا" راكش ،ملمنشية، توفي با يضاق  )١٠(
  .٤/٣٩للزركلي  الم"عهـ "األ١٣٦٩ة نس يفوت )١١(
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مفتي مراكش وعضو مجلس  بن المعطي العمراني: محمدم بن العبد الس
االستيناف الشرعي األعلى بالرباط، العالمة الكبير، المؤرخ الداعية، الشاعر 

قد وقفت له لحجازية"، وا جمترة الفاشية في رحلة الم"اللؤلؤ :باحص وهو ،الناثر
  .)١(كنانيش مفيدة لىع

العالم الصوفي الخطيب، أحد كتاب  م بن الفاضل العلوي المكناسي:العبد الس
ل األطلس (ناحية بني مالل)، قاد معركة دين بجبااهجملا سيالمترجم، ورئ

ة الكتانية، والصحف يقرطللجيوش الفرنسية سبعا وعشرين سنة، باسم الة المقاوم
مملوءة بالحديث عن ثورته الهامة، اضطر إلى االستسالم أمام  األجنبيةو يةبرالع

  .)٢(ايتقيا نق تام نأ ىقصف المدافع الفرنسية المتواصل، فأقام بتادال ثم بمكناس إل

الصويرة، العالمة  يضاق يظ بن محمد الطاهر الفاسي الفهري:فعبد الح
ونوا تاريخ المغرب في ين دلذا ئلبير، أحد األفراد القالكالمحدث، المسند المؤرخ ال

  .)٣(هذا القرن

 هالفقي ة بدمنات أبي عبد هللا محمد كرداس:اعم ابن شيخ الجمالعبد الس
  .)٤(لعدلا

  .)٥(العالمة المسند المؤلف ار بن عبد الوهاب الهندي ثم المكي:تعبد الس

يل هللا ضد بقاضي بني حسن، جاهد في س يز العلوي الزموري:زعبد الع
  .)٦(استشهدن أ لىالفرنسيين إ

أحد بقايا السلف الصالح  الحسيني الفاسي: قلي،احي الصر بن الميبعبد الك
  .)٧(في العصر الحاضر، العالمة المسند الصوفي، العارف با

  .)٨(العالم المدرس النفاع يم بن اسماية الجزائري:لعبد الح

ند مة المسالعال :يلكامري البن أحمد منة هللا المصري األزه رعبد الب
  .)٩(مرمعال

  .)١٠(من أجالء علماء جاوى ان الجاوي:نعبد الم

عميد الطريقة الكتانية  دي بن الشريف المنوني الحسني المكناسي:اعبد اله
  .)١١(بمكناس، الفقيه العدل، الشاعر الناثر، الصالح البركة

                                                            
ت في عنوان رحلته المسماة "باللؤلؤة مثب ة ألف وثالثمائة ونيف وأربعين، حسب ما هوتوفي سن )١(

  الفاشية".
  .٢/٥٢٠هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٦٨ة توفي سن )٢(
ب "رياض صاح هوو ٣/٢٧٩لي ركزلل" مالاألع" – ٢/٥٨١هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٨٥ة توفي سن )٣(

  جنة".ال
  .٧٧نصال": لل اس" ،هـ١٣٥٤ة توفي سن )٤(
  هـ" .١٣٣٠: "إنه توفي بعد سنة ٢/١٠٦فاسي في معجمه لا لوقي )٥(
  .١٣٣٠لم أقف له على ترجمة، وأميل إلى أن وفاته كانت عام  )٦(
 . واسمه في األصل: إبراهيم، وكان يلقب بــ الكبير. ثم٢/٥٩٤ هـ، "إتحاف المطالع"١٣٨٨ة توفي سن )٧(

  .!تحولت إلى: عبد الكبير، وبها عرف
  لم أقف له على ترجمة. )٨(
  لم أقف له على ترجمة. )٩(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ).١٣٢١أخذ عن المترجم سنة  )١٠(
  .٢/٤٦٩هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٥٣ة توفي سن )١١(
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  ٢٦٨

عميد الطريقة الكتانية بمصر،  :المصري اق بن علي النصيريزعبد الر
  .)١(الداعية الصادقالصالح،  الرجل

عميد الطريقة الكتانية بالرباط، الشهم الهمام، ير التادلي الرباطي: بعبد الك
  .)٢(الداعية الصادق

كبير، لمسجد الا ما، وإمأستاذ المعهد الديني عبد الصادق الطنجي: بن عبد هللا
أزيد  الطريقة الكتانية بطنجة، العالمة الجليل، المعتكف على نشر العلم منذئيس ور

  .)٣(لمترجم بواسطةا عنذ من ثالثين سنة، أخ

عالم الحرمين الشريفين  ان المحرسي التونسي ثم المدني:دعمر احم
ام ، وق١٣٢١سنة ة رالمنو ومحدثهما وفقيههما، أسند له المترجم النيابة عنه بالمدينة

  .)٤(بأعباء الدعوة إلى هللا ونشر العلم أحسن قيام - رحمه هللا  - 

المعتني بنشر العلم، وأحد و كة،بمأمير اإلفتاء  ي المكي:مد الحضرينعمر باج
  .)٥(رجال الصالح القالئل

أستاذ الجامعة اليوسفية،  اكشي:المرلسرغيني المعطي احمد بن معمر بن 
  .)٦(وعميد الطريقة الكتانية بمراكش، العالمة المدرس، المفتي الوجيه، األخالقي

 يوسي، تقرب آي تانية بمدشر الخوخاعميد الطريقة الكتزغة: يعمر بن 
  .)٧(يبطخالعالم ال

البطل المكافح، المستشهد في سبيل هللا أثناء  بي شعيب الزموري:أعمر بن 
  .)٨(مقاومته للفرنسيين

الداعية األكبر للطريقة الكتانية لشيخ أبي حفص عمر اإلدريسي: اعمر ابن 
خبر  هلغبلتجنيد اإلجباري حينما قبيلته إلى ا عابزمور، والقائد األعلى لقبيلته، د

لى زمور في طريقه إلى فاس، فأجابته طوعا، وخاض ع سيرنالفر الجيش روم
بها غمار عدة معارك، وأبلى بالء حسنا، ولما انهزم؛ هاجر بها إلى جبال 
األطلس، ولما لحق بهم الفرنسيون أعادوا المقاومة إلى أن استشهد إثر ضربة 

 عن "تِدَّاس" دعذي يبلا دبيه، وكان ذلك بجبل الحديما بين حاج بتبالسيف أصا
حيث  - رضي هللا عنه  -وحمل إلى روضة الشيخ أبي يعزى الشهير  م،كل ٢٠و بنح

دفن بها، ومن مناقبه: أنه كان أحد رؤساء الجيش الذي وجهه السلطان عبد العزيز 
  .)٩(لقتال الثائر بوحمارة

                                                            
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) مخطوط .١٣٣٥كان حيا سنة  )١(
  .٢/٤٢١هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٣٦ة توفي سن )٢(
  لم أقف له على ترجمة. )٣(
  .٣١٠لدليل المشير": ا" ـ،ه١٣٦٨ة توفي سن )٤(
  .٢٩٦"الدليل المشير":  هـ،١٣٥٤ ةنس توفي )٥(
  .١٦٩ –" ١٤على تاريخ وفاته، أنظر "من أعالم المغرب العربي في القرن لم أقف  )٦(
  لم أقف له على ترجمة. )٧(
  .١٣٣٠ه على ترجمة، والراجح أن وفاته عام لم أقف ل )٨(
  . اليةموالتعريف ببوحمارة في الصفحات الي أتسي) ٩(
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  ٢٦٩

ه كتابات ل ،الصالح، العارف باالولي  محمد الكتاني اإلدريسي: نعثمان ب
  .)١(وواليته تهفرعم ىلتدل ع

عميد الطريقة الكتانية بفاس، الولي  محمد الهيثمي الفاسي:ن ب نعثما
  .)٢(الصالح، العارف با

 :مراكشيال مث ،يتحمد بن عبد القادر الحسني العدلوني الدمنامعلي بن 
، المؤلف المجيد، الشاعر ليفة المترجم بدمنات، اإلمام العالمة، العارخ ف با

دب والتصوف، وكان له فضل كبير ألوام األربعين مؤلفا في العل الناثر، ترك نحو
على الطريقة الكتانية، وقدم خدمات جليلة للمغرب في الميدان الوطني أثناء البيعة 

  .)٣(الحفيظية

  .)٤(العالمة المدرس، المنتفع بهداني المراكشي: وعلي الر

 لك المغرب موالي الحسن ابن ملك المغرب سيدي محمد بن عبدمعلي ابن 
  .)٥(، المدرس النفاعيلجلالم العال :يالرحمن العلو

  .)٦(عالم سجلماسة ومفتيها صطفى المدغري:معلي بن 

  .)٧(الفقيه الصالح، العدل المبرز لمعطي البزيوي:اعلي بن 

م، العالمة األعظ دجقاضي سال، وأستاذ المس راوي السالوي:غعلي الث
  .)٨(المدرس المفتي ،المشارك

بمشرع  هللا المستشهد في سبيل ريني:كلجياللي الزموري البواعلي بن 
بودري، أثناء الغزو الفرنسي للمغرب، وكانت والدته من األخوات الكتانيات 

  .)٩(اللواتي أخلصن للدعوة اإلسالمية

قاوم الغزو الفرنسي البطل العظيم، الذي  ي:البوكريني رومزلا أحمد عالل بن
ندي فرنسي قسمت جللمغرب مقاومة عنيفة إلى أن استشهد بضربة تلقاها من 

لما انتهت المعركة وجاء أفراد عائلته وقبيلته ليبحثوا عنه وعثروا و ن،فيرأسه نص
  .)١٠(!هذجا نوحك حتى بدت ض عليه؛

                                                            
في مخطوط  –منتصر الكتاني لهـ، "تراجم الشرفاء الكتانيين" للدكتور علي بن ا١٣٦٣ة توفي سن )١(

  خزانة المؤلف.
  .٢/٢٤٩هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) وانظر"زهر اآلس" ١٣٢٩سنة توفي  )٢(
  . ١٩هـ ، "التاج" الورقة ١٣٦٦ة توفي سن )٣(
  .٩/٢٦٩هـ، "اإلعالم" البن إبراهيم ١٣٢٧ة توفي سن )٤(
هـ ( رسائل العالمة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني إلى أخيه اإلمام محمد بن جعفر ١٣٢٩توفي سنة  )٥(

  ) في خزانة خاصة .
  .٢/٢٣٣المغرب" هـ، "المصادر العربية لتاريخ ١٣٣٧سنة  كان حيا )٦(
  لم أقف له على ترجمة.  )٧(
  .٢/٣٥٨عدوتين" لهـ، "من أعالم ا١٣٤٤ة توفي سن )٨(
  .١٣٣٠لم أقف له على ترجمة. والراجح أن وفاته عام  )٩(
  ١٣٣٠لم أقف له على ترجمة. والراجح أن وفاته عام  )١٠(
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  ٢٧٠

نارها، وقاضي ورافع م كش،ارم خرؤم راكشي:ملاإبراهيم  عباس بن
  .)١(ة المنشية بها، العالمة الكبير، الفقيه األديبالمحكم

  .)٢( ةلصالح، من قبيلة ابن عرفاالفقيه  سعد التونسي: عامر بن

المستشهد بـ: "آيت شخمان"  ن حق بن العربي الزموري السيبري:بالعربي 
المدافع الفرنسية التي كانت تتوالى  تطلقابب بس ،اهيلإء هجرته انثبـ: "زيان" أ

  .)٣(اهدينعلى المج

قاوم الفرنسيين بقبيلته، ثم هاجر لخنيفرة  ن دحد الزموري الخيدري:بالعربي 
  .)٤(إلى أن استشهد ومةالمقبهم الفرنسيون؛ أعادوا ا معها، ولما لحق

  

  نحرف الغي

لصالح ألستاذ ا، اةنغارسلشيخ القراء با ن المعطي السرغيني:الغالي ب
  .)٥(البركة

  

  ءحرف الفا

شيخ الطريقة الفتحية، اإلمام  شيخ أبي بكر البناني الرباطي:بن ال فتح هللا
  .)٦(العالمة المؤرخ العارف با

سالة لنفاع، وقفت على راس رمدالالعالم الجليل،  الحمري: سالم فَضُّول بن
  ترجم أجابه فيها عن أسئلة صوفية وجهها إليه.للم

  

عر، وقفت له على العالم الصوفي، األديب الشا العمراني الفاسي: الفاطمي
  .)٧(عدة قصائد في مدح المترجم واالنتصار لشعائر طريقته

ح صاللم اتانية بالسراغنة، العالكميد الطريقة الع لحنفي العمراني:االفاضل 
  .)٨(ةيالداع

  
                                                            

  .٢/٥٦٩" لعاطالم هـ، "إتحاف١٣٧٨ة توفي سن )١(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ).١٣٢١نة أخذ عن المترجم س )٢(
  لم أقف له على ترجمة. )٣(
  لم أقف له على ترجمة. )٤(
  لم أقف له على ترجمة. )٥(
  .٧٢صال": سل الن" – ٢/٤٦٨هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٥٣ة توفي سن )٦(
  هـ ( طبقات الكتانيين طريقة ) .١٣٥٣توفي سنة  )٧(
  كتانيين طريقة ) .هـ ( طبقات ال١٣٨٢توفي قبل سنة  )٨(
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  ٢٧١

  فرف القاح

قاوم الفرنسيين ببلده، ثم هاجر إلى خنيفرة  اسو الزموري السيبري:قصو بن ب
  .)١(ستشهدوقاوم بها أيضا إلى أن ا

البطل المستشهد في سبيل هللا ضد  حمادي الزموري البنحمداني: قاسم بن
  .)٢(الغزو الفرنسي

  نحرف السي

  .)٣(ةهجركي ملاجمل المصري أصال سليمان ال

نقيب األشراف العلويين بالرباط، الشهم الهمام، القوي  ي:لعلواان سليم
  .)٤(اإليمان

"، قاوم الغزو الفرنسي إلى أن قائد "مسغرة لزموري اليديني:اسليمان 
  .)٥(استشهد بمشرع "بودري"

الشيخ الجليل الشأن، المستغرق في  عيدروس البار باعلوي المكي: سالم بن
  .)٦(الحضرة اإلالهية محبة

شيخ الطريقة الخلوتية بمصر، وأحد كبار علماء الموجي:  ليعبن سعيد 
  .)٧(الشافعية

ى لع لفقيه العدل، المغرم بالوقوفا نوني الحسني:لمن المهدي ابالسعيد 
  .حقائق األشياء

الكائن  -قاوم الغزو الفرنسي بباري  دح الزموري السيبري: نب لسودا
  فن بتفدايت.دإلى أن استشهد و - بتازطين 

  

  نحرف الشي

قائد ناحية مكناس، البطل الهمام، المومن  النعيمي الصديقي البكري: الشيخ بن
  الكامل اإليمان.

  

                                                            
  لم أقف له على ترجمة. )١(
  )لم أقف له على ترجمة.٢(
  )لم أقف له على ترجمة.٣(
  )لم أقف له على ترجمة.٤(
  )لم أقف له على ترجمة.٥(
  .٢/٢١مع النور" لوا"هـ، ١٣٤١ ةتوفي سن )٦(
  .١٣٢-١/٩٦هـ، و، إضافات في "المظاهر السامية".أنظر "فهرس الفهارس" ١٣٢١ة توفي سن )٧(
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  ءحرف الها

  .)١(شعاكر الخالذا، كسانلفقيه الا الكبير العلوي الفاسي:هاشم بن 

، )٢(إمام الخمس بالضريح العباسي بن أحمد بوعبولة المراكشي: الهاشمي
  .)٣(الصالح المتبرك به سالعالم المدر

  

  وحرف الوا

قاوم الغزو الفرنسي إلى أن  ن إسماعيل الزموري البوكريني:الواحي ب
ذان في وقت من أوقات الصالة، وكان يحدث ه ترك اآلأن هنع تبد، ولم يثشهستا

  .)٤(أن المترجم بشره باالستشهاد في سبيل هللا

  

  ءحرف اليا

ند مسال شارك،منان وسوريا، العالمة البعالم ل إسماعيل النبهاني:يوسف بن 
، نرقالمؤرخ، األديب الكبير، الشاعر المفلق، أحد مفاخر اإلسالم في هذا ال

  .)٥(إلسالم، ونبيه عليه الصالة والسالمشادة بااإل يف نينوالمتفا

  .)٦(نزيل ركراكة حسني:ليعقوب ا

                                                            
  توفي سنة ألف وثالثمائة ونيف وأربعين  ( طبقات الكتانيين طريقة ) . )١(
  أي: ضريح الشيخ أبي العباس السبتي رضي هللا عنه.  )٢(
  .١٠/١٨٣م يهـ، "اإلعالم" البن إبراه١٣٢٥ة توفي سن )٣(
  .١٣٣٠)لم أقف له على ترجمة. والراجح أن وفاته عام ٤(
  .٢/١٦١الجنة"  هـ، "رياض١٣٥٠ة توفي سن )٥(
  لم أقف له على ترجمة. )٦(
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  ثالث عشرال صللوا
  في نشـــــــــــــــــاطه الوطـــــــــــــــــــــني

  

له جعو ن،من األديا يرهغهللا فيه ما افترق في  عدين سماوي، جماإلسالم 
يأتي برأي سديد، أو  ي العالمف ماظن دجن يوصالحا لكل زمان ومكان، وال يمكن أ

  عمل مفيد لم يأمر به اإلسالم.

المترجم ورأي كل مومن صحيح العقيدة، عالم بالشريعة. وعليه؛  هذا رأي
كل مومن أن يتصف بها،  ىفالوطنية في نظر المترجم جزء من الدين، يجب عل

ة عن وروثقة الملوطنيات الضيا وطنية الربانية، الالا: هنبالوطنية  عنيأو
ومعلوم أن اإلسالم يعد الوطني الصادق مجاهدا في سبيل هللا كما يفيده ألجانب، ا

  مفهوم الجهاد العام.

ي هذا الوصل باختصار، عن جملة من أعمال المترجم في الميدان فوأتحدث 
  .التولمطا تاركا التفصيل إلى الوطني،

ويصرح ر، افكلل نيوالموالاألجنبية،  تازارب أصحاب االمتيايحم ترجكان الم
م بأنهم نذر الشر على المغرب، ويقاطعهم، ويدعو الناس لمقاطعتهم، ويتجنب له

المرور على األحياء التي يسكنوها، وقد سبق لي أن سجلت في الوصل الثالث 
  ة.ينلفوان الفينة يم بهعليا اء التي كان يشنهوجملة من الحمالت الشع

 - في الجملة  - ا ان مطمئناكش، كبمر األولى عاد إلى فاس من محنته وبعد أن
على مصير المغرب لما شاهده في الصدر األعظم إذ ذاك، أبي العباس أحمد بن 
موسى، من وطنية صادقة، وقبض على مقاليد األمور بيد حديدية، وعدم تأثير 

إلداري المشهور. ا كهلوس - طبعا  - يه له عدتقاانألجنبية عليه، مع ااإلغراءات 
ر محرم الحرام عام ثمانية عشر هشر من شع عبالسا ملم يكد يأتي اليو هنكلو

وثالثمائة وألف حتى لحق الصدر األعظم بربه إثر مرض أصابه، عالجه أثناءه 
كما في  - أن موته كان غير طبيعي. وبموته  - إذ ذاك  - طبيب فرنسي، وشاع 

 -  رحمه هللا )١(الزيداني" يبنقللرة مكناس" ضحا رإعالم الناس بجمال أخبا"
حدثت حوادث وفظائع يشيب لها الرضيع، ووقع الدخيل في الدولة، واختل النظام، 

، البيادق )٢(وفسدت األحوال، وتراكمت األهوال، وتنمرت الذياب، وفــَْرَزنــَتْ 
  .اتقرلاواتسع الخرق على 

نة ساس فملكه من مراكش إلى  اصمةطان اضطر إلى نقل علالسما أن ك
لمترجم للقائه، فاجتمعا بالضريح اإلدريسي بزرهون، فتعاهدا معا ا رجوخ، ١٣١٩

على التعاون على ما فيه خير اإلسالم والمغرب، وأصبح المترجم من تلك الساعة 
ت اسلج نأ ةأخبرت من طرف شخصيات رسميد مستشارا خاصا له، وق

ى لعم نفع العميلبا تي أغلب األحيان، وعادين فة كانت تستغرق ساعتراالستشا
  المغاربة.

                                                            
  م.١٩٣٣هـ موافق ١٣٥٢" في ثمانية أجزاء طبعت منه خمسة  مجلدات سنة تحافإل"ا )١(
  : من لعب الشطرنج جمع فرازين.الفرزان )٢(
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 ،)١(١٣٢٠دت فتنة الجيالني الزرهوني؛ المدعو: "بوحمارة"، سنة قأوا لمو
نه هو: المولى محمد (فتحا) ابن السلطان موالي الحسن، وأن الغاية من وادعى أ

كة في حربه، ارثورته هي: طلب ملك والده، دعا المترجم أتباعه بزمور للمش
ومته مشتملة على عدد كبير قالمت التي ذهب ةزيزيعمحلة الال تناكو لذلك، فأجابوه

من أتباع الطريقة الكتانية وزعمائها، كما أنه أصدر مع جماعة من كبار علماء 
  القرويين بيانا طويال أعلنوا فيه موقف اإلسالم من الفتان المذكور.

  

  [بيان علماء المغرب حول فتنة أبي حمارة]:

  ة:الي ملخصه بعد الحمدلة والصلي مافيو

أسماءهم  ينضعوادرة من الا، صيحة جامعةنصو ،ةعفاكرة نذفهذه ت ما بعد؛أ((
علماء فاس، أمنها هللا وأهلها وسائر المسلمين وبالدهم من كل مكروه  ؛ارهآخ

وذكر فإن الذكرى تنفع وباس، امتثلوا بها قول هللا تعالى في كتابه المبين: {
 الدين"سلم: و هيلع له صلى هللافيها بمقتضى قو ، وعملوا]٥٥[الذاريات: }.المومنين

كتابه، ولرسوله، وأليمة المسلمين ول، ؟. قال: هللاول سريا  النصيحة، قلنا: لمن
عليها: االهتمام بأمور المسلمين؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم:  ، وحملهم)٢(وعامتهم"

)٣(مسلمين فليس منهم"ال"من ال يهتم بأمور 
((.   

لنصيحة لعامة المسلمين: تعليم جاهلهم، وتنبيه العلماء أن من ا وقد ذكر((
صلح دنياهم وأخراهم، ي ماى شادهم إلروإ ،ووعظهم في سرهم ونجواهم غافلهم،

 يتعلموا أن ة:ماعلاوأن الواجب على العلماء: أن يعلموا ويبينوا، وأن الواجب على 
 ،]٧[األنبياء: .}فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمونويمتثلوا ويذعنوا. قال تعالى: {

اليوم و رسول إن كنتم تومنون بالفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا واحانه: {وقال سب
 إليك الذكر لتبين وأنزلنا{: وجل وقال عز، ]٥٩[النساء: }.لك خير وأحسن تأويالذ رخاآل
هاكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما نحانه: {وقال سب ،]٤٤[النحل: }.اس ما نزل إليهمللن

   .))]٧[الحشر: .}عنه فانتهوا

اع مأن العلماء خلفاء الرسول صلى هللا عليه وسلم، وقد انعقد اإلج وال يخفى((
، فإذا تمهد هذا؛ فيه تى يعلم حكم هللاح أمر م علىقدن يأئ على أنه: ال يحل المر

لها نقول: إن طاعة اإلمام الذي بيعته في أعناق األنام قربة وعبادة، واالعتصام بحب
  .))سعادة، وهي واجبة بالكتاب والسنة...

  أتى البيان ببعض األدلة على الوجوب قال: وبعد أن

ة اعالط وج عنخرلا نممان، من الثائر الفتان، زال ذاصدر في ه وأما ما((
اربة جيش السلطان، والتلبيس على الناس بالسفسطة ومح وفراق الجماعة،

ذمومة عند األوائل واألواخر، وقد ورد في والبهتان؛ فهو من الذنوب الكبائر، الم
  .))ذلك وعيد وزجر شديد...

                                                            
ذكاء لي بن عبد السالم اليوسفي الزرهوني، لقب بالروكي؛ أي: الفتان، وقد عرف عنه االجيالن )١(

هـ انظر ١٣٢٧ستقالل المغرب، قتل غيلة سنة اوا ردم ار الذينثولا رابكهو أحد ، وهةبالنوا
  .١/٣٩٩، و"اإلتحاف"  ٢٠/ ١٥المعسول 

  رواه أحمد في مسند بني هاشم عن زيد بن الحباب . ٣١١١الحديث رقم  )٢(
ة الرحبي ،وقال رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيع ١٠/٤٣٣أورده الهيثمي في مجمع الزوائد  ثحدي )٣(

  ، وهو متروك .
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  :ل؛ قااءأتى بنصوص في الموضوع من السنة وكالم العلم وبعد أن

لفتان الجاهل، في الخروج عن طاعة ا هذا يتبع أن ،قلالعق بالمسلم ايفكيف يل((
حذور، أمير المومنين، والدخول في طاعة إخوان الشياطين، والوقوع في الم

والتورط في عظائم األمور؛ فمنها: سفك دماء المسلمين، ومنها: ترويع المسلمين، 
  .))وأكله... هبهونومنها: انتهاك األعراض، ومنها: إضاعة المال 

  ئم؛ قال:ظاالع ة هذهدلبأ نياأتى الب وبعد أن

و همة أن يتبع الفتان، مع ما اشتهر عنه من الكذب ى ذوكيف يرض((
ن ذلك: كذبه في نسبه، حيث زعم وادعى أنه الشريف موالي محمد والبهتان؟؛ فم

(بـالفتح) ابن أمير المومنين موالنا الحسن، مع أن الشريف موالي محمد المذكور 
))ن بفاس...آلهو ا

)١(.  

محمد المذكور، وساق أحاديث في  ريماألن ع ام ائيشان يالب ثثم تحد 
  الترهيب من الكذب في النسب، وقال:

ا أن الخارج هو موالي محمد المذكور؛ لم يجز خروجه وال نرضولو ف((
  .))!الخروج معه

  ائال:قثم زاد 

يخالف  ال ريخكذب ذلك الفتان في ادعائه إرادة الخير، إذ مريد ال ومن ذلك:((
من ذلك: كذبه فيما يختلقه ويفتعله من و. ةيعلشنفعالت الب اكيرت وال الشريعة،

مع أن من ينسبها إليهم براء منها، ومن أقواله وأفعاله الرسائل واألسئلة واألجوبة، 
بنص القرءان؟.  بهوقبائحه، وأي مروءة لمن صرف همته للكذب الملعون صاح

من  ققحتيم ولنا عقب هذه األوراق ليعطخطو انوألجل اختالقه وافتعاله؛ وضع
ن ا أنه كاذب فيما عسى أن ينسبه إلينا، ومن ذلك: رميه جنود السلطاهعليف يق

وأنهم مسلمون وأبناء مسلمين من أهل القبلة  - أعاذهم هللا منه  - وعساكره بالكفر 
  .))ي المسلم بالكفر من الكبائر...رمالمحمدية، وقد عد بعض العلماء 

 هذه منيب ي الترهفدة رالواصوص اد جملة من النربإي ناالبي وقد عنى
  الكبائر؛ ثم قال:

من الغي بالدليل والبرهان؛ فعلى الواقف الحق وبان، وتبين الرشد  حفقد اتض((
على هذه الموعظة الحسنة، والتذكرة المستحسنة، من تالمذتنا وغيرهم من طلبة 

ل إلى أفهامهم؛ صى تتح غيرها؛ أن يقرؤوها ألقوامهم، ويتنزلوا معهمو الجبال
 ضاها، وال يعيروها آذانا صماء، ليتوبوا ويرجعوا،تقبما وعمليو ا،ملعها بطوا ليحي

وينيبوا ويقلعوا، ويتأملوا بعقولهم، ويتدبروا، وال يضلوا وال يغتروا، ومن أراد 
منهم التقرب إلى السلطان؛ فليسق إليه ذلك الفتان، وليعلموا أن أمير المومنين 

تائبين إال لل اابيقال ، ميرك حي فوشري ،ليمه هللا، إمام حدأي زيزموالنا عبد الع
  .))..بالعفو والصفح والرفق واللين.

                                                            
شحين رعبد العزيز، وقد كان من المالي األكبر للسلطان مو األخ :هوي؛ ولعلاالحسن  محمد بن )١(

لإلمارة عند وفاة والده المولى الحسن، لكن الوزير"احماد" ونظرا للنفوذ الذي كان يتمتع به اقتضت 
رباط ودفن بضريح الهـ ب١٣٦٥سنة محمد بن الحسن ي وفت - لعزيزا بدع ختار المولىيأن  رغبته

  .٢/٥٠٩مطالع" لا "إتحاف - والده موالي الحسن
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بعد اإلشادة بالناحية العبادية للسلطان موالي عبد  -ختام البيان  وجاء في
  العزيز رحمه هللا:

ويوفقه للخير ويعينه عليه، ويصلح  م، سبحانه أن يؤيد موالنا اإلماونسأل هللا((
ء األنام، بجاه انه دهجووو هزعب ميديوالم، اإلسلعام، ويعز به ابه أمر الخاص و

  .))مينجده الصادق األ

  ادة:فهم الس ؛)١(العلماء الذين أصدروا هذا البيان رأما كبا

 ؛)٣(بنانيد محم وحميد بن ،)٢(ابن خضراء؛ قاضي فاس اإلدريسية عبد هللا
 ،)٤(اس اإلدريسية، ومحمد بن رشيد العراقي الحسيني؛ قاضي فاس العليقاضي فا
بن عبد  وإدريس ،)٥(ةالطالب ابن سودن ب مدإليها أح اوم سلجماعة بمكناوقاضي ا

 ،)٨(ن صالح الخالدي الحسنيوخليل ب ،)٧(ن إدريس الكتانيوجعفر ب ،)٦(الهادي
ن عبد الكبير ومحمد ب ،)١٠( الكامل األمرانيوعبد هللا ،)٩(ر بن العربي بنانيوأبو بك
ن الجياللي وأحمد ب ،)١٢(ن محمد ابن الخياط الحسنيوأحمد ب ،)١١(الكتاني

وخطيب  ،)١٥(ن سودةوعلي اب ،)١٤(ن محمد الكتانيب يركبوعبد ال ،)١٣(يارغماأل
 دمحم نبسالم ال وعبد ،)١٦(بد بن أحمد ابن سودةعالحرم اإلدريسي الا

ن ومحمد ب ،)١٩(نونومحمد ك ،)١٨(ن محمد العلوي المدغريومحمد ب ،)١٧(وارياله
ومحمد  ،)٢١(مرانيعبن محمد الوزاني الحسني ال والمهدي ،)٢٠(قاسم القادري

  .)٢٣(بن أحمد التازي والعباس ،)٢٢(مدني كنونلن ابلتهامي ا

الناس الذين كانوا يعتقدون أن قول ع روينتبيرا في دا كلمترجم بذل جهاكما أن 
يب؛ أن بعض علماء ربوحمارة مقدمة من مقدمات اإلمام المهدي المنتظر. ومن الغ

  . !فاس كان يتزعم هاته الفكرة الخاطئة

. فقد وقفت ١٣٢١ة سنة حجحتى أثناء  تنةفاته الرجم التفكير في هتولم ينس الم
ا آخر األنباء عن بوحمارة، فيه بلطيت زمن الحجاقدس سالة كتبها لوالده المر ىعل

                                                            
  ة وعندي نسخة منه. (المؤلف). حصف ١٦وع على الحجر بفاس في وهو مطب )١(

رب غالمب يفعة ونصيحة جامعة"؛ مضمونها: أن اإلمام الشرعناالبيان هو : "تذكرة  اننوع - 
د العزيز) والتحذير من االغترار بأباطيل الثائر الخارج عبالي وم يأ( ين الحالاطسللاألقصى هو ا

ليل مؤرخ المغرب دهـ، "١٣٢١م، ١٩٠٣عليه "(يعني: أبو حمارة)". وقد وقع تحريره سنة 
  (المحققة) .٩٤األقصى": 

  .١/٣٦٨هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٢٤ة توفي سن )٢(
  .١/٣٨١هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٢٧ة توفي سن )٣(
  .٢/٤٥٣"إتحاف المطالع" ، هـ١٣٤٨ توفي سنة )٤(
  .١/٣٥٨" طالعهـ، "إتحاف الم١٣٢١ة توفي سن )٥(
  .٢/٤٠٣هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٣١ن عبد الهادي العلوي توفي سنة إدريس ب )٦(
  .١/٣٦٥هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٢٥ة توفي سن )٧(
  .١/٣٧٨هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٢٦ة توفي سن )٨(
  .١/٣٩٢لع" اف المطإتحا"هـ، ١٣٣٠ة توفي سن )٩(
  .١/٣٥٨هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٢١ ةنس فيتو )١٠(
  هـ.١٣٢٧سنة استشهد  )١١(
  .٢/٤٣٧ هـ، "إتحاف المطالع"١٣٤٣ة توفي سن )١٢(
  .٧١النصال": سل " ،ـه١٣٥٢نة ستوفي  )١٣(
  هـ.١٣٣٣ة توفي سن )١٤(
  .٢/٤١٠هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٣٣عبد القادر بن سودة توفي سنة علي بن  )١٥(
  .٢/٤٨٥" عهـ، "إتحاف المطال١٣٥٩ة توفي سن )١٦(
  .١/٣٨٤ـ، "إتحاف المطالع" ه١٣٢٨ ةنس توفي )١٧(
  .١/٣٧٣هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٢٥ة توفي سن )١٨(
  .١/٣٧٨هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٢٦محمد كنون المتوفى سنة  محمد بن )١٩(
  .٢/٤٠٤هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٣١ة توفي سن )٢٠(
  .٢/٤٣٥هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٤٢ة سن توفي )٢١(
  .١/٣٧٨ هـ، "إتحاف المطالع"١٣٣٣ة توفي سن )٢٢(
  .٢/٤٢٣، "إتحاف المطالع" هـ١٣٣٧سنة توفي  )٢٣(
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ألنه كان يعلم أن االستعمار الفرنسي هو الذي شجعه على القيام بثورته الباطلة، 
 ىضاء علن واشتغالهم بالقيوأن القصد منها هو إحداث الفوضى في صفوف المسلم

لسوء على استقراض األموال من الفرنسيين بحجة إنفاقها ا اءزرهم، وحمل وضبع
واألهوال، وبذلك يتدهور النظام االقتصادي للبالد وتصبح فريسة  فتنلا مادخفي إ

  االستعمار العسكري والسياسي، وكذلك كان.

شعبان سنة سبع  ن هذه الثورة دامت إلى اليوم الخامس من شهرأومعلوم 
عهد الملك عبد الحفيظ، بعد أن قطع حكام ي : فأيائة وألف، مالثثعشرين وو

الثائر المذكور، فأصبح نفوذه يقل، ومركزه عن  مهتانعإالجزائر الفرنسيون 
يضعف، وبذلك سهل إلقاء القبض عليه، وحمل إلى فاس في قفص حديدي، ثم 

  أعدم.

  

  أبي حمارة]: [إرجاع المترجم فلول الجيش الفار عن السلطان من وجه

تي كانت لة ادالمحلة السلطانية العتي األحداث التي تستحق الذكر: فرار ومن أهم
 انيعكبة من أمتر الي عبد العزيز، وكانتوم وادي فاس من السلطانب طةابمر

كجل قبائل المغرب  - زمور وكروان وكبرائهما، وحيث إن هاتين القبيلتين  يلتيبق
لجليل، وشيخهما المطاع، فقد استدعى السلطان تعتبر أن المترجم زعيمهما ا - 

رجاع المحلة إل انرولى زمور وكإفر سره الملكي، وطلب منه الصالمترجم إلى ق
خدمة لإلسالم  لبهط بأجا إال أن - ه س سرقد -ى فاس، فما كان منه لإ الفارة

  أن يرجع بعض فرقها من الطريق.  - بفضل هللا تعالى  -والمغرب، وقد استطاع 

يكد يصل إلى زمور، ويعلن عن رغبته، ويشرح لهم ما يجب عليهم نحو ولم 
 با المغرب، والتي توجزهتايجحرجة التي لف اوم، وملكهم ووطنهم والظرهدين

من الدمع حزنا على  مينهعأ اضتفحتى  - م طانهلتفاف المسلمين حول سلا
لة فرارهم، وجعلوا نفوسهم رهن إشارته، فأمرهم بالرجوع إلى فاس، ومواص

  تأييدهم للسلطان، وامتثالهم ألوامره.

  

  [وثائق حول أسباب فرار جيوش المحلة العزيزية من أبي حمارة]:

 ر،رالة على الفحللم د منها األسباب الحاملةائق في الموضوع، تستفاوهذه وث
ن ميدالا في مت المترجهودايات العسكرية، وبعض مجلمعأهميتها في ميدان الو

  الوطني.

مد  والصالة والطابع بعد الح ة ملكية لقبيلة زمور هذا نصهاالسر أولها:
  :)١(الكبير

ائهم وأمنائهم، رألرضين األنجاد بقبيلة زمور وقوادهم، وأعيانهم وكباخدامنا ((
  .))...كم ورحمة هللاليع مأصلحكم، وسالو وفقكم هللا

                                                            
  . (المؤلف)١٣٢١عام صفر  ١٧في  )١(
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دة، وألجل ذلك نعدكم من محالتنا السعيدة، وأجنادنا المديننا أ ممتلع دوبعد؛ فق((
انتخبنا قدوم حركتكم المباركة، واخترناها من أول األمر، وجعلنا فيها النية، 

ا منهم النصيحة فظهر لن ،)١(ووجهناها صحبة محلتنا السعيدة إلى عين مديونة
قعة، وزادوا عندنا بذلك حظوة ومعزة وصيرناهم واالك وقوف في تللوا موالحز

أيضا  - وجه لتليهم في هذه المرة الثانية بقصد امن األصدقاء عندنا، حتى وجهنا ع
ر، ابتعالاوالتمييز ورور أتموه، وقابلناهم بالبدب مع محلتنا السعيدة لكمال الذي - 
 اءقضد ر وبركة عنووسر م وثواب نصيحتهم كل خيرهنوينا لهم جزاء وقوفو

  . ))الغرض

عن السبب في  ولما سمعنا بحصول التنافر فيهم حتى فروا من خزانتهم، بحثنا((
ونة ؤملذلك، فوجدناهم ال لومة عليهم، وإنما اللومة على الذين كلفناهم بتفريق ا

إخوانكم وقبلنا  عا، وعرفنا أن الحق مهفي مهنطلوان كانوا يمالذيعليها بوادي فاس، 
ا عليهم شيء. وقد كلفنا أمناء آخرين بمقابلتهم، رناطخ ك، وليس فيلي ذفعذرهم 

ومه دون بيوا يفرقون المئونة على حراك إخوانكم كل يوم وألزمناهم أن يكون
 نة مريئة المعتباله رد حركتكم، وجمعها علىب متأخير وال مماطلة، وعليه؛ فنأمرك

 هللا ال في أمانجعا ا، وتوجيهها لشريف حضرتنلالخيل وأنجاد الرجا بصحاأ
  .))ورسوله، وأماننا الشريف، صحبة الشريف الخير السيد محمد الكتاني

يناه لكم من الخير والمجازاة، نواه ليعرفكم بما اعتقدناه فيكم، وبما نفقد وجه((
ا نصحهم عرفوو ،همموع الناس قدن سموما رضينا إلخوانكم أن يقروا بعد أ

على قضاء الغرض،  نةعاإلاختيارهم لوم، هعلموا منا جعل النية فيووامتثالهم، 
لحزم والوقوف في رد حركتكم لكمال وال يناسب رجوعهم قبل تمامه، فلتأخذوا با

  .))العمل

يكمل الغرض  ىتمنتظار قدومهم مامونين، معززين مكرمين، وا في فها نحن((
ير والبركة، خ، مثابين فائزين بالورينرسما نتن شريف حضروا مبهم يتوجه

ا، أصلحكم هللا ورضى عنكم وأعانكم انرضو  ورسوله،ى هللاضوغانمين لر
)٢(والسالم

((.   

للمترجم، هذا نصها بعد  -إذ ذاك  - رسالة بعث بها الوزير األول  نيها:وثا
  دلة والصالة:مالح

يدي محمد الكتاني، س ؛جلألاف يرعز األرضى، الخير البركة، الشألمحبنا ا((
  .))صره هللان ناالموورحمة هللا، عن خير  كأمنك هللا وسالم علي

مور، بما تقف عليه في كتابه لقبيلة ز - أيده هللا  - كتب سيدنا  دوبعد؛ فق((
يف األعتاب رشلإليك طيه، المتضمن لتعجيلهم برد حركتهم ل الشريف لهم، الواص

لشريف، وتعريفهم بأن تعطيل نا االوم ناأمان هللا ورسوله، وأم ك فيوقدومها مع
لما تحقق به موالنا أيده هللا، علم أن  ،مكتهرح الذي كان سببا لفرار المؤونة عنهم

  .))يهمعلة وناألمناء المكلفين بتفريق المؤ الحق في

                                                            
 حمارة كلاف" عن هذه المحلة: "إنها مزقت جموع بوحتحمارة)، قال ابن زيدان في "اإللحرب (بو )١(

  مؤلف).ممزق". (ال
  هـ (المؤلف).١٣٢١الخيرفرص ١٧في )٢(
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بدلهم من األمناء، ليقوموا بتفريق المؤونة على  -أعزه هللا  -سيدنا  وقد عين((
أن  - أعزه هللا  - وال تأخير، فيأمرك  اطلةمم وند ن ورد منهم كل يوم بيومه،كل م

دق حة لهم، ووجوب االمتثال عليهم، وصصيلنا غ في وعظهم، وبيان ثوابلتبا
مع حركتهم حتى وجالطاعة التي هي مظهر اإلسالم واإليمان، وتجتهد في انقيادهم 

 - يوجههم سيدنا  شريفن، وعند تمام الغرض الاميوجهوها معك عاجال في األ
في  -أيده هللا  -  اورين فائزين بالخير والرضى، وها سيدنرمس نينأموم -أعزه هللا 

ب وقوف األحباء، وباشره مباشرة من طر من قبلهم، فقف في ذلك ظهي ماانتظار 
))حب، وعلى المحبة والسالم. محمد المفضل بن محمد غريط لطف هللا بهن لم

)١(.  

هذا لفظها بعد  - أيضا -  مجترملرسالة كتبها وزير الحربية إلى ا وثالثها:
  :)٢(الحمدلة والصالة

 مددي محالبركة، سي ةالمعجل، الفقيه الاألف ريلشاعز األرضى، ألمحبنا ا((
 عن خير سيدنا نصره هللا، وبعد؛ فقد هللالكتاني أمنك هللا، وسالم عليك ورحمة 

ض المولوي الذي توجهت إليه، الغر رييستلوصل كتابك، مخبرا بجدك في السير 
وأن هللا تعالى أنجى بسبب سفرك نحو المائة رقبة، وبتسيير عدد من "زمور" 

بالكف عمن يمر معها من  يسل طريق ساهل نزائب ألتامك مشيرا بالكأمم تهدمق
  .))صار بالبالرت ومين الطرق...إلخ ما ذكأت زمور، وإلزامهم

وخدمتك األعتاب الشريفة،  يحتكصن لصاخفي السير؛ فمعدود من  كأما جد((
 مد وأما ما أشرت إليه من الكتب ألهل النزائل؛ فقد كتب بذلك، وأمروا بالكف عن

كائنا من كان. كما أمر عمالهم بزجرهم وتوبيخهم ق يلطرافي المارين مع م دهي
يما أنت بصدده من قضاء الغرض دك فعلى ما صدر منهم قبل، فلتزد على ي

وفق ما أمرت به، كما هو المعتقد فيك والمعهود من  هجلأل توجهتالشريف، الذي 
 ين العرببم. المهدي اللساحزمك في مثل ذلك، أعانك هللا وقواك. وعلى المحبة و

)٣(نبهي وفقه هللامال
((.  

  

  [محاربة المترجم ألطماع فرنسا في المغرب]:

الحكومة الفرنسية احتالل المغرب في ة أيضا: محاول –األحداث  ومن أهم
المترجم وقعد، وقابل السلطان ووزراءه شارحا قام إدخال إصالحات إليه، ف ةرصو

  اء ذلك.ء، ومبينا األخطار المحدقة بالمغرب من جرشياألا ئقاقلهم ح

د محمد بن إن السي((: )٤(سية بطنجةنن السفارة الفرسا" لةادعدة "السيقالت جر
حات عبد الكبير الكتاني قابل جاللة السلطان، وخوفه محذرا إياه من إدخال اإلصال

  .))يالة، وقيد عقل موالنا بالزهد القوليباأل

  الحدود الجزائرية المغربية]: –[أ 

                                                            
  .(المؤلف) هـ١٣٢١صفرالخير عام  ١٧في  )١(
  هـ. (المؤلف).١٣٢١عام  خيرلاصفر  ٢٠في  )٢(
لعزيز، خرج لمحاربة أبي بد اعهد السلطان المولى ع يف بن العربي المنبهي؛ وزير الحربيةالمهدي  )٣(

أمواال بطرق غير مشروعة، وتوفي بطنجة سنة  سبتن في السجن، اكنا صديقيحمارة بعد ما كا
  وما بعدها. ١/٣٠٥هـ، "أعالم المغرب العربي" البن منصور ج ١٣٥٨

  .. (المؤلف)١٣٢٢ من ذي الحجة ٢٩ا المؤرخ بيوم اإلثنين في عدده )٤(
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حتالل الجيش الفرنسي لعدة جهات بالحدود أيضا: ا –األحداث  ومن أهم
الجزائر، وقد ثار  أرض ودة تاريخيا منعدم هاأن المغربية الجزائرية؛ بحجة

لهذا الحادث الجلل، وعده فاتحة الشر على المغرب. وقابل السلطان مرات  مجرالمت
  الحقيقية للحدود. ضعيةولاه ل وشرح

ان، حامال معه الئحة ذلك؛ وجهت فرنسا بعض سفرائها للسلط روعلى إث
ا هغبترعلى تأكيد  لتمشتا ماك ،اشتملت على حجج واهية بررت بها موقفها الشنيع

ألول المترجم على تلك ير اجاللته، وقد أطلع الوز ةنفي تطور المغرب بمعو
رير جواب عنها، فحرره بأسلوب شرف ه تحنم لبطوالالئحة بأمر من السلطان، 

سا والفرنسيين، واحتوى على خريطة حقيقية المغرب والمغاربة، وأغضب فرن
  لتلك الحدود.

ل فن يرجع فيه ك((ان: ويلة تحت عنكلمة طو )١("ةادعجريدة "الس توقد نشر
ل تمهيدا للهجوم على المترجم، وشطرها الثاني األو اهطرش ، كان))إلى أربابه

هجوما عنيفا بشكل استعماري مكشوف، وقد حبب إلي إثبات الشطر الثاني 
ا على هنشالحمالت التي كان االستعمار الفرنسي ي منروفه، ليعلم منه نوع بح

  دة":عاسل: قالت "امالمترج

لمنتمين ى، اصقاأل بصورة الحال ببعضهم، من علماء المغر تلصووقد ((
للتصوف، المتظاهرين بالذكاء والرجاحة بين أقوامهم، أن أشار على الملك عبد 

تطلبه من إقامة ا حكومة فرنسا، ومعارضتها فيمبمعاكسة  -أيده هللا  - العزيز 
 اخيرأع معلوم، وائهو شا حسبم اإلصالح الواجب جعله في الظروف الحاضرة

ترهات همومه، وخرافات منمقة، بمة عفمسة ابلغنا أنه بعث لجاللة السلطان بكر
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، موضوعها: الجواب لالئحة التي أتى بها سفير ونائب 

 الحدود العتيقة - بزعمه  - طياندي، أبان فيه ي لة الجمهورية: المسيو طاربدو
ت: المخترعة من عندياته، والتي لت قئين، وإن شيتآخمتولتين الدواقعة بين اللا

اء السذج من تابعيه سكان تلك النواحي، الذين اتخذوا طلبسا ضبع نتلقاها ع
  . ))ق صناعة يقتاتون بها...واالختال )٢(اإلرجاف

تاني أن قال ذلك وأشار به كلاوليس العجب من السيد محمد بن عبد الكبير ((
هي أشنع يات اكحته، لدجن أبناء لسأ منعنا عنه معلى جانب الملك، إذ طالما س

وأفظع، بل العجب من تدخله في سائر القضايا والشؤون، سواء كانت علمية أو 
يء، واإلحاطة  وحده. ش كل سياسية داخلية أو خارجية، فتراه يدعي اإلحاطة في

أنها  لذاته الشخصية، لما أنكرنا عيهاله في المشيخة التي يد انعلى أننا لو سلم
ة بالمغرب، فليس من سبيل إلى اإلذعان ركثي ءاشيأ أنشازع لها، و الى فوض

والتسليم له في السياسة، وقد قام ينتحلها ظنا منه أن ال رجال لها يذودون عن 
شيخ كان من لا كل فن يرجع فيه إلى أربابه، فلو أن هذا :لما قيحياضها، وقدي

 لمعاال لى أحوالع ينقفعلم الوالومن رجال ا - ي هو: فن السياسة الذ -  أرباب الفن
ي، الناظرين الستدارة رحاه، وعاين من سلطانه ورجال حكومته ما ينافي سسيالا

ذا ه في خوضه عبابالمصلحة الوطنية في هذه القضية؛ ال ريب كان له الحق 
عقد، بمرأى وال اإلبراق على رجال الحلو دالقاموس المحيط، وما أبداه من اإلرعا

إلى العلم. لكن حيث  هبقوسو ف،شرالوالرتبة  فيه ووالذين سا ومسمع من زمالئه
لم يترّو في النازلة ولم يقبل ما أشير به عليه من المطابقة بين ما سجله، 

                                                            
  .١٩٠٥أبريل  ١٣فق اوم ١٣٢٣رم مح ٢٧ن نيالمؤرخ بيوم اإلث هاددع يف )١(
  ر السيئة.اي األخب: هو الخوض ف اإلرجاف )٢(
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الحكومتين وبقية الدول، سياسية أو تجارية، كنا أول والمعاهدات المبرمة بين 
ي كل صحاف قالنتقاد كما هو الواجب في حام االمخطئين له، المصوبين نحوه سه

  . ))غيور دقصا

ا مبنية على غير علم إنهث حي ؛)١(سمه "خريطة هوائية"رله: بق مام جبعوأ((
ه بها مخيلته تي أوحت إليد الالسلطان إظهارا للحدو ةرضوأساس، قدمها لح

كل ذلك حبا في الشهرة والصيت،  لغناب اكم فالشريفة، أو علمها بطريق الكش
تبناها كلة ا، هذه عجرضألا اء ولتبكموتطرقا للدار من غير بابها، فلتضحك الس

  .))ل، وكل آت قريبقبتمهيدا لما يأتي في المست

  

  مؤتمر الجزيرة الخضراء]: - [ب 

ن وحي الحكومة ده م، وكانت فكرة انعقاراءضخلتمر الجزيرة اؤومنها: م
لسلطان وحكومته، ملحا في لة اباقم ىلالمغربية، ولما طرقت سمع المترجم؛ بادر إ

 األعضاء يهوجوتف عليه، اعقده بفاس بدال من غيرها من بالد أوربا لإلشر
في هذا المسعى؛ اقترح أن يكون ممثلو  جحاربة الوجهة السديدة، ولما لم ينغالم

م ووطنهم، والكفاءة في ميدان السياسة دينهمن ذوي الغيرة على  ربغملا
أبو  - إذ ذاك  - ت هامة؛ من بينها: تلميذه باشا سال اخصيش ءسماأوالمعرفة، وذكر 

مساعيه ذهبت أدراج  نولك حمه هللا،ر ويالعيد السسمحمد عبد هللا بن محمد بن 
  .)٢(...مهالرياح، ووقع االختيار على أعضاء لم يكن راضيا عن جل

، وانتهى بتأكيد ١٩٠٦موافق  ١٣٢٤وتم عقد المؤتمر بالجزيرة الخضراء سنة 
  مغرب للدول المجتمعة فيه. لن اوؤشفي  حق التدخل

الجناب  بلقان رراته: أقوآخر مسعى قام به في هذا الباب حينما بلغته م
ه حق وكان الوفد المغربي تــُرك ل، ي، طالبا منه عدم الموافقة عليهازعزيلا

  نجح في ذلك.ل ؛شرالموافقة أو عدمها، ولوال دعاة ال

مترجم مواقف مشهودة ن للاكو، يزت األحداث المهمة في العهد العزيلوقد توا
ة؛ لنجا نيوطالمواقفه  في كل حدث منها، ولوال معاكسة بعض الوزراء له في كل

مل وتعاليمه حافظا على استقالله الكام من االستعمار واالستغالل، ولبقي بمغرلا
عليه الباليا أثناء عهد الحماية  المشئوم، ولما قتل الت مية السامية، ولما توالساإل
في سبيل الدفاع عن العلم الفرنسي المثلث األلوان في الحرب  نييالمله انم

لالدينية واإلباحية والشيوعية ادت جة، ولما ومياللعالحرب ا العظمى، وفي
  نا إليه راجعون.إو ليه...فإنا هيونية منفذا تنفذ منه إلصوا

  )٣(يه أن تتم الرغــــــــــــــائبوليس عل  أن يسعى ويعمل جهده      ءرلمعلى ا

  

                                                            
. ه الخريطة بالمكتبة المهدية الكتانية بسال، وتوجد بمكتبتي الباقرية نسخة فوتوغرافية منهاتوجد هذ )١(

  لف).ؤالم(
  .٢٠٠ - ٢/١٩٩) أنظر أسماء األعضاء اآلخرين في مظاهر يقظة المغرب الحديث ٢(
نى منسوبا إلى أبي ركوة المقتول سنة بيتا شعريا في نفس هذا المع ٢/٦٥٩ورد المقري في "النفح" أ) ٣(

  هـ حيث يقول فيه:٣٩٩
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  بدء فرنسا في احتالل المغرب]: - [ ج 

ث أقامه وأقعده، وجعله يعمل ليل نهار في النضال والكفاح؛ خر حدآن غير أ
الدار البيضاء ووجدة، على  نم بالل المغرحتا فيفرنسية لهو: شروع الجيوش ا

 زله،رفع راية بالده فوق من يذإثر مقتل الطبيب: موشان، الفرنسي بمراكش، ال
شاوية كان لبا يديحد رفثار عليه جمع من المراكشيين فقتلوه، وعلى إثر قلب قطا

، ركة فرنسيةشيحمل األنقاض الالزمة لبناء مرفأ مرسى الدار البيضاء من طرف 
  ك عملة أجانب.لء ذامن جر اتفم

دة عواصم عب الغربية بالمغرب وغيره، وكذلك األجنبيةف ت الصحثوقد تحد
ه في هذا الباب بما لو جمع لخرج في مجلد. ويكفي أن أذكر عمالأوربية، على أ

عيان ألمجلس العلماء وا((ان: تحت عنو )١(دا من جريدة "السعادة"واح اصن :انه
  ه:. ونص))المخزن والوزراء بدار

ادث الدار البيضاء جناب المخزن السعيد بفاس، أمرت وت حلغندما بع((
العلماء واألعيان ليشرح  ع معمتجت نأوزراءها  -أعزها هللا  - الحضرة الشريفة 

وزير الخارجية كيفية وقوع الحادثة، وسبب احتالل الدار البيضاء، فاجتمع الجمع 
السيد محمد  قيهفلا ةمعالال ذدمهم الجهبقالشريف بدار المخزن، وجاء علماء فاس يت

 ،)٢(يشالقر لكبير الكتاني؛ المشهور ببالغته وفصاحته، والفقيه األمثل ابنبد ابن ع
األمثل الشريف المهدي  يهفقالابن الخياط، و والفقيه ،)٣(ضي الهواريالقا والفقيه

لذين ا نوكلهم م...)٦(العباس التازي والفقيه ،)٥(ماني الصنهاجي والفقيه ،)٤(الوزاني
 . ))وم طوارئ الحدثانين، ابالبن همليإ يشار

فلما اكتمل الجمع وانتظم عقده، وقف الفقيه األرضى الوزير السيد عبد الكريم ((
خارجية، وقرأ تقريرا مسهبا، بين فيه األسباب التي دعت وزير ال ؛)٧(بن سليمانا

 صول علىالدولة الفرنساوية الحتالل وجدة، وأن ذلك االحتالل هو ضمانة للح
ليها في جانب المخزن، ويرتفع عند الوصول إلى إار شلة المدوللة حقوق متأخر

رب بادر العلتي ا ةجيمهال حرق. ثم تطرق إلى حادثة الدار البيضاء؛ فشقوتلك الح
ها العملة الفرنسيس، والكيفية الفظيعة التي قتلوهم بها، وكيف أن أولئك القبائل ب

حتى تغلبوا  رمنكلعلوا اوفا لوتلوا من قتقهبوها، وأغاروا على الدار البيضاء ون
على قوات المخزن، وباتت األجانب في خطر منهم، وصادف وجود مركب 

رنسا إنزال الجنود لحماية لة فوقنصل دو مينألاي الالفرنسيس؛ فاقتضى نظر مو
األجانب، ونزلت الجنود وتوالت الحوادث، ووقع االحتالل. وكان وزير الخارجية 

بيان شيئا، إلى أن قال: "وهذا لن امتارك  يرغ ا،فصيال مسهبتذلك للجمع يفصل 
ل جألو، ةعند الضعف، لردع العرب عن خراب المدين وةاالحتالل هو عبارة عن ق

                                                            
  أن يساعده الدهر هعلى المرء أن يسعى لما فيه نفعه        وليس علي

  (المؤلف).١٩٠٧أوت عام  ١٧، موافق ١٣٢٥رجب عام  ٨ا المؤرخ بيوم السبت في عدده )١(
القضاء مرتين بفاس، ثم أصبح رئيسا  مام المشارك الحافظ عبد الرحمن ابن القرشي تولاإل مة) العال٢(

  هـ.١٣٥٨نة س هبف على العبادة أواخر عمره إلى أن لقي رتكلالستيناف الشرعي بالرباط، اع
هـ، "إتحاف ١٣٥٦سنة  توفي يرواهلالمشارك المدرس القاضي محمد بن عبد السالم ا العالمة )٣(

  .٢/٤٧٨" لعالمطا
تحاف إ"ـ، ه١٣٤٢ ةسن يارك المطلع له عدة مؤلفات، توفالعالمة المش يهالوزاني: الفقالمهدي  )٤(

  .٢/٤٣٥الع" المط
لي، ألف عدة مؤلفات، ازنوالارك شالم مةالمحمد المفضل الصنهاجي؛ المدعو: ماني. الع محمد بن) ٥(

  .٢/٤١٠هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٣٣وتوفي سنة 
اف المطالع" إتح" هـ،١٣٣٧ سنة توفيدرس، ملابن أحمد التازي: الحافظ الحجة المفتي العباس  )٦(

٢/٤٢٣.  
  .١/٣٧٨لع" اطمهـ، "إتحاف ال١٣٢٦ارك المطلع، توفي سنة مشريم بن محمد بن سليمان، العبد الك )٧(
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البوليس، وقد اقتضى نظر الحضرة الشريفة أن نبلغكم ذلك كيل على تش ةاعدسملا
  .))لتطلعوا األمة عليه، وتطمئنوا األفكار إليه"

الديباجة، يتبادر لذهنه أن  هذه عه علىالاطد اللبيب، بع أن القارئ وال غرو((
ح يرصت ةلالعلماء الذين كانوا في ذلك الجمع، قد أخذتهم الغيرة الوطنية على مقاب

 - وزير بالحكمة والنصائح العاقلة، ولكن؛ يا لألسف قد كان جواب بعضهم ال
الكتاني  رة البالد، ولو كان غيال يوافق مصلح - خصوصا سيادة الشيخ الكتاني 

د أن بعلطه، ألن الشيخ من الذين ال يعذرون على هفوة سياسية غلى علعذر  لمتكلما
ت لديه تبيناألمم، و لحواأ سودر اق،فآلجمع في صدره شتات المعارف، وجاب ا

قوتها، ووقف على شروط المعاهدات الدولية، فكيف يصح له أن يطلب أن تسمح 
اد دستعمن اال هاب كنا حتى يتممألقصى بأجل خمسة عشر عاالدول للمغرب ا
لمغرب األقصى هو الذي طلب المؤتمر، أيصح لدى مع أن ا )١(لقبول اإلصالح

  .))الشيخ أن تبقى الرعية على هذا الحال خمسة عشر عاما؟

اعاة كرامة سيادة الشيخ؛ لذكرنا من مقاله فقرات، يندهش لها رولوال م((
في  افعوداء فلم ينلملعباقي ا امأ ،الفقيه الصنهاجي قد وافق عليهعاقل، وإن يكن اال

  .))!الخطاب، ولم يجاوزوا حد السكوت

ل بنا من فاس: أن الجلسة قد رفعت ولم تحصل منها فائدة، غير ما صومما ات((
  .))عزمت الوزارة على فعله مما نجهله حتى اآلن

  [دعوة المترجم أتباعه للجهاد ضد فرنسا]:

جنود، ولم تخض المعركة الكبرى الأن الحكومة المغربية لم تجند  ىولما رأ
لة الشاوية يدعوهم إلى الجهاد، يبقب نهإخواه وذتمتب لتالك ؛ربغملا نللدفاع ع

ويذكر لهم ما ورد في فضل الشهداء في سبيل هللا، فأجابوه إلى ذلك، وشنوها حربا 
وام، كان أثناءها يواصل شعواء على الجيش الفرنسي المحتل، استرسلت خمسة أع

 ينهمى دعلة غيرال ةيحمم هيف اهم ملهبا جذوة النشاط في صدورهم، وموقدليالكتابة إ
  .مطنهوو

ي فقرات من رسالة له في الموضوع، مشتملة على أربع صفحات، لوفيما ي
لتهنئة قبائل الشاوية في مقابلتها العدو بما أعده هللا سبحانه لها، مما ال عين رأت 

ذن سمعت، وال خطر على قلب بشر، من رباطها في مقابلة العدو وال أ
وطانها وحرمها أعن  هادفاعب، وغرلمأرض ا يف شرتني نأومحاصرتها له خوف 

  ومالها وأوالدها.

كن في فعلكم إال أنكم أحييتم فريضة الرباط في يولو لم ((ا أيضا: هوجاء في
، والمحمدة والعز ولسان صدق في سبيل هللا؛ لكان لكم الثناء الحسن والذكر الجميل

صلح ما و ه،إال ب نيدال موقي فكيف وقد أحييتم فريضة الجهاد الذي ال ن،اآلخري
  .))!األمة إال به، وال يصلح آخرها إال به؟ لأو رأم

الخالئق من صبركم، وثباتكم، وقالوا: إنما كان  بوقد تعج((ا أيضا: هوجاء في
وتحقق الناس زيادة المدد المحمدي  هذا الصبر على عهد الصحابة الكرام،

                                                            
في كما  ،ةقلتسالم ةيميام باإلصالح المنشود، وذلك بمعونة الدول اإلساللقا منيتمكن  ى، حتصوابه  )١(

  بيعة الحفيظية. (المؤلف).ط الشرو
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 منه وا عليناكا م ىلع يته ببيضة أمته، وحفظه لهم ورعايته لهم،ناوفيوضه، وع
ا وفرطوا وعصوا، ووقع لهم الفتور في األوامر والنواهي، ولكن وساءأن ل وإعم
  .))]٦[الرعد: }.وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم{

األذان ولو مائة مؤذن في جيش المسلمين، في  افاجتهدو((ا أيضا: هوجاء في
خرون آبير كل يوم، والك فيطللا وقراءة أحزاب القرءان، ويترتب أقوام يذكرون

بلة يترتب لها أقوام آخرون يذكرونها على عدد اللطيف سالحوكل ليلة، ه ونكريذ
الوا حسبنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالكبير. {

 وهللا ذو هللا نارضو اوعببنعمة من هللا وفضل لم يمسسهم سوء وات واهللا ونعم الوكيل. فانقلب
[آل }.أولياءه فال تخافوهم وخافون إن كنتم مومنين فيخو م الشيطانلكذ ماعظيم. إنفضل 

  .))]١٧٥ -  ١٧٣عمران: 

ي حالة القتال. على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، ولو ف وحافظوا((
لهم هم فأقمت ت فينك ذاوإ: {مة الخوف المشار إليها بقول هللا العظيصالوتعلموا 

ن ورائكم ولتأت موا ندوا فليكوسجا إذلحتهم فسالصالة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أ
وقال  ،]١٠٢[النساء: }.طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

وإذا  ،]٤٥[األنفال: }.إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا هللا كثيرا لعلكم تفلحون{ انه:حسب
 اوفال تهنمتم؛ فلتصيحوا: حسبنا هللا ونعم الوكيل، حسبنا هللا ونعم الوكيل، {هج

  .))]٣٥[محمد: }.علون وهللا معكماأل مسلم وأنتالى إلوتدعوا 

يهم فيه ب عليعين يمسلملاعن توجيه نداء إلى عموم  -قدس سره  -  لولم يغف
عدم إعانة إخوانهم مجاهدي الشاوية، ويدعوهم إلى االئتالف واالتحاد، والقيام 

  بفريضة الجهاد؛ قال فيه بعد البسملة والصالة:

دين هللا وشريعة  يا فنفة إخوانكاى إلالكتاني  بن الشيخ عبد الكبير دمن محم((
يكم ى عل تعالسالم هللا ه.لآى لعوموالنا رسول هللا صلى هللا تعالى عليه وسلم 

  .))ورحمته وبركاته وتحياته ومغفرته...

؛ فيا معشر المسلمين، كيف بكم سمعتم منذ مدة أن العدو فاجأ الدار دأما بع((
ن، اون الشجعحدموالاألبطال  البيضاء، وحاصره المسلمون حقا وصدقا،

ن في لى آله، المرابطوله صلى هللا تعالى عليه وسلم وعسوناصرون  تعالى ولرلا
ائمون بأنفسهم وأموالهم ورجلهم وخيلهم لقتال أعداء هللا تعالى الق ة الدين،نصر

وهم ولم تفرضوا ولم تأت وأعداء رسوله، ومدافعتهم عن بالد المسلمين؛ فلم تعينوهم
أهل مال ن شجعان، وفرسان موحدو - اأيض -  مع أنكم ،!!؟كمندع فرضا من مله

هللا صلى هللا عليه  رسولموالنا  جاه ىلعو ،نديلا م، وغيرة علىوقوة ونجدة وإقدا
  . ))وسلم وعلى آله أن ال يزيلوه...

على "بني زناتن"،  - أيضا  - فلم يكن إال كلمح البصر أو أقرب حتى أغار ((
 ، وجاء مندةوجة مدين - قبل  -  و"عوينة سيدي ملوك"، و"مديونة"...مع فجئه

 سة،اريلاوي أفسدت الدين والملك والمروءة والشرف لتم بالدنيا الفانية، اكخدع
ين للكافرين، فذهبت أحزاب منكم إليه، وما كنا نظن إال أنكم مسلمبالد ال تورثأو

عقدتم األخوة الدينية، وتطاعمتم، وصرتم كالذات الواحدة مع جيرانكم المسلمين، 
على كلمة  شراكة وأوالد جامع، واتفقتماالغرب و هلوأ، الشراردةوكأهل زمور 

موتوا عليها؛ وهي: تى تتغيير، ح وال ليتبد الو ضواحدة، ال رجوع فيها وال نق
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أنكم مسلمون، مومنون با تعالى، موحدون، كما أن آباءكم وأجدادكم كذلك، وأنكم 
 معهم، وال ونمعجتهم، وال تنال تميلون مع الكفر، وال مع من يحب الكفر وال تعينو

 نوال تزوجونهم، وال تتزوجون منهم، وال تمشو هم،كنونهم، وال تطاعموناتس
م الدنيا بزخارفها؛ فإن الدنيا إن لم تتركوها لغيركم غرنكار، وال تفألسا يم فهمع

  . ))يأخذها ويتمتع بها؛ تنقض هي وتترككم

 لىعات صلى هللا فتمسكوا بدينكم، واعلموا أنه ال حمى إال  تعالى ولرسوله((
 تممدقي سبيل هللا تعالى، فبذلك يغفر لكم ما ف نفسكم للرباطانسبوا أوم، لعليه وس

ا أسررتم وما أعلنتم، وما بينكم وبين ربكم وما بينكم وم ،بمن الذنو رتمخأ وما
  .))وبين عبيده

في فضل الرباط في سبيل هللا تعالى، وتحصين الثغور وإعانة  وقد ورد((
ماية وحم، وتكثير سوادهم عنه فعةاين والمدلممسالعن بالد  المجاهدين والذب

رين وإهانتهم وإذاللهم؛ لكافا ةوكش سركو بيضة اإلسالم ونصرة أهله وإعزازهم
  .))أحاديث كثيرة وأخبار شهيرة...

إخواني بحراسة إخوانكم المسلمين،  فعليكم((ساق جملة منها؛ قال:  وبعد أن
 ةماعج، وإعانة همدبالافعة عن دوحماية المستضعفين من المومنين، والم

 اوزفوتوالمجاهدين ومواساتهم؛ تسعدوا سعادة أبدية، وتحوزوا سيادة سرمدية، 
ر الدنيا واآلخرة. وفقكم هللا وأعانكم، ولخير الدارين أنالكم، بفضله وكرمه، إنه بخي

  .))سميع مجيب...آمين

 رداث أخرى هامة كانت له فيها مواقف مشهورة، تعلم من الشطحوهناك أ
  صل.الوا هذي الثاني ف

  

  [دعوة المترجم لإلصالح العسكري]:

بد ع يه النيرة التي كان يبديها للسلطان موالاره اإلصالحية وأفكؤأما آرا
يحتاج بسطها إلى عدة كراريس. وناهيك منها بفكرة ف ؛تهء وزارأعضاو ززيعلا

إحداث جيش مغربي عتيد، على الشكل الموجود بدول أوربا إذ ذاك، وجلب خبراء 
به وتنظيمه وتزويده يتدرلثمان، ع آلك المستقلة؛ ةالبالد اإلسالميعسكريين من 

  ود اآلالت الحديثة. أجب

غرب، وعرض طريقته بال ل مسلمكلى ع يبارجاإل دينوزاد؛ فطلب فرض التج
لالنخراط في سلكه، محييا بذلك عهود األنبياء  - وهو على رأسها  - الكتانية 

ع دين؛ بل شردالمصلحين، والزعماء المج والمرسلين، والخلفاء الراشدين، واأليمة
 داية السامية، ويخرج بهم إلى البساتين قصلغمدن المغربية لهاته البا همريدي يئيه
لك الصحف العربية. وأعلن عن استعداد األمة رت ذكما نش ايةمرلم اهعليمت

المغربية للتبرع بالمال الكافي لذلك إذا خلصت النيات وتوحدت الجهود، وشرعت 
عثرة في  رحج اف دائميقن كاراء السوء زولكن بعض و… كومة في العملالح

  ب.رالمغ ىلوالمصلحين، ممهدا السبيل لنصب الحماية عح سبيل اإلصال

This file was downloaded from QuranicThought.com



  ٢٨٦

الكتاب، ما أجملته هنا روما لالختصار. وأثبت جملة  هذا ي غيرفوسأفصل 
 أخرى من الوثائق والمستندات التي ترفع رأس المغرب عاليا، وتضعه في صف

  .لسبيليهدي او وهق  يقول الحالمكافحين والمناضلين. وهللا
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