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]الدعـــــــــــــــــــوة  الحفــــــــــــــــــيظية[

ي نطالو هطاإجمالية عن نشاطه الوطني في العهد العزيزي. أما نش ةهذه نظر
فيحتاج بسطه إلى مجلد، غير أني سأحاول أن ألقي عليه نظرة  ؛يظيد الحفالعه يف

 خدمة للحقيقة والتاريخ. -أيضا  -إجمالية 

 عبد العزيز حينما رأوا حكومة السلطان مواليمسلمون كلهم لاندهش ا
بيضاء، وتركت الجيش الفرنسي العن الدفاع عن وجدة و محجاكل اإل متحجأ

قد استغل هذا االندهاش المولى عبد ية. والشاو بيلةقب لالتيواصل عمليات االح
استغالال كبيرا؛ فأعلن  -خليفة موالي عبد العزيز بمراكش الحمراء  -الحفيظ 
دة ها من وذهقاإنالبالد، و نراكش ونواحيها عن استعداده للدفاع عألهل م

  الستعمار واالستعباد.ا

 

 ]رسالة من المولى عبد الحفيظ يخطب فيها ود الشيخ أبي الفيض[:

د ما تم ذلك؛ ربمجو، (1)انهكليته موتوبادروا إلى خلع أخيه موالي عبد العزيز ف
دلة والصالة والطابع مآلتية، بعد الحكتب الملك الجديد إلى المترجم الرسالة ا

 واله:ومه ليالكبير، داخله: عبد الحفيظ بن الحسن بن محمد؛ هللا و

يد شريف البركة الخير السلا ، الولي الكاملىعالتجل العار  باهل أليخ اشال))
 .((يخ عبد الكبير الكتاني، وفقك هللا وسالم عليك ورحمة هللا وبركاته...الش نب مدمح

ير خفي ما حدث بوجدة من مفاجأة العدو لها، وأخذها على غرة، فغ ؛وبعد))
 نا،يأهلها ناصرا وال معد يج رية، ولمسخو مافاتخذ أمرها هزؤا ولعبا وتهتكا وتهك

التي هي أعظم  -يضاء الب اردالى إل - أيضا -ح البصر، حتى عمد ملكثم لم يكن إال 
أخرج أهلها منها، واستولى و -الثغور بأرض المغرب، ومركز البالد ووسطها 

المراسي بقصد الهجوم عليها  عيإلى جم (2)عليها، ووجه عددا من الفالكيط
 . ((كذلك...

ونه إلى الدعة، كور نيمسلملا مربأوم ز من يقجالعدو ع لمع يثوذلك ح))
وترك ما طوقه من الدفاع عن المسلمين وثغورهم، وشاع وذاع أنه بصدد الحلول 

 . ((در هللا ذلكبفاس ومراكش..ال ق

به النفوس ت وحيث كان هذا األمر الهائل الذي تبكي عليه العيون دما، وازداد))
م؛ هالدبو لهماوموأ (3)مفسهأمر أن يصير هللاا م نميلمرضا وألما، وعلم جميع المس

جالت أفكارهم، وخاضت عقولهم وأبصارهم، فيمن يقدمون لهذا المنصب األعظم، 
ألقوم، بعد إجماع علماء هذه الحاضرة المراكشية على خلع ويسلك به فيهم السبيل ا

، يددتسلربقة بيعة األول من أعناق هذه األمة المحمدية، فهداهم هللا للتوفيق وا
من هذه الحاضرة المراكشية وما حولها من  ماعجإلد اقعند، فاسديصالح اللوالرأي ا

                                                           
 هـ )المؤلف(.1325رجب سنة  6يوم الجمعة  ذلكو (1)
 ط: تحريف من الفرقطة والمراد بها الفرقة البحرية .الفالكي (2)
 ( كذا في األصل . 3)
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ظر في مصالح للنتحت طاعتنا،  البقاع، على تقديمنا وأمانتنا، والدخول 
  .((المسلمين، والدفاع عنهم، وإخراج العدو من ثغور المسلمين

آنية قرال اتيعدتهم على ذلك؛ لما ورد في ذلك، من اآلسافلم نجد بدا من م))
يعونا بيعة انعقد على ألوية النصر عقدها، وطلع اوب ،ةينبولا فةيرلشحاديث اواأل

ن، وأهل الوجاهة في هذا الزمان، في أفق الهناء سعدها، حضرها الصدور واألعيا
أصحاب الفتاوى و وذوو الحل والعقد، ومن إليهم القبول والرد، من علماء أعالم،

د، اأجن ءارؤسو ،راءم، ووالة أءرماة كبراو ام،كرواألحكام، وعظماء أشرا  
والمتقدمين في كل ناد؛ من عرب البدو والحضر، وجيوش العبيد والبربر، 

مؤسسة على التقوى، واشتد بها عقد اإلسالم وتقوى، بيعة تامة فانعقدت بحمد هللا 
ربوط، جارية على َسنن السنة والجماعة، المحكمة الشروط، وفية العهود دقيقة 

ارتضاها، والتزم حكمها وها ب لالك يضر ،ةاعشقة وتبمكل كلفة ون ة ملمسا
، ونصروا بالسمع والطاعة وأمضاها؛ فأجبنا داعيهم لذلك، ودخلوا تحت طاعتنا

رايتنا، وأعلنوا بالنصر المؤزر لجنابنا الشريف، سائال منه سبحانه أن يعيننا على 
 كانلمعأو الوكيل. هللا ونعما سبنوحنا، ويوفقنا لما به طوقنا، إنه ولي ذلك، لفما ك
ذ حظك من الفرح، وتوجه بيعتك لشريف حضرتنا، سائلين منكم صالح خلتأ اذبه

ن الشريف وتأييده، وإعانة جنابنا على القيام بأمور األدعية بإعزاز هذا الدي
((المسلمين، وهللا يوفقكم لما فيه رضاه...والسالم

(1). 

ان موالي عبد العزيز السلط نيبذ الم سدا من فوتقي كانت وءلسبطانة اوبما أن 
وبين زعماء شعبه المصلحين، فكانت ال تألوا جهدا في حمله على إهمال برامجهم 

 لهامة.اإلصالحية ا

الجيش الفرنسي كان يواصل عمليات االحتالل بصورة مهولة،  وبما أن
 الل.ستغاالو ارهدة االستعمو نوالمغرب محتاج لمن يسارع إلنقاذه م

قف على الهامش في مختلف األحداث، ال يسمع يان غربي كملاب عشال وبما أن
ريده وزير له صوت وال يطلب منه رأي، وإنما تشرح له األحداث على حسب ما ي

زير فحسب، بل لوالخارجية، وال يراد من ممثليه أن يقتنعوا بحسن تصرفات ا
 ريزالو عب؛ ليشاركواالش وساطأ لفختوا بها في مرشبيطلب منهم أن يباركوها وي

 .!الكبرى هانتخي في

المغرب كان متوقفا منذ قرون عديدة على تغيير جذري أساسي يمكنه  وبما أن
إسالمية صحيحة تجعل المغرب يعيش عيشة دستورية  من إقامة نظام خالفة

 ،تاعامة وتحدد المسؤوليات، وتوزع االختصاصالسليمة، تضمن الحريات 
   عية واالنتفاعية.اقطوة واإلشرلوا سالل واإلفالالنحل واائرذالوتقضي على 

أعلم  كان -الخليفة السلطاني بمراكش الحمراء  -ن األمير عبد الحفيظ أ ماوب
السلطان المصلح موالي الحسن عليه رحمات هللا، وبذل جهودا كثيرة في أبناء 

  ببالد الجنوب، ونجح في استمالة زعمائه نجاحا باهرا. مسالالسبيل إقرار 

                                                           
 )المؤلف(. 1325ب الفرد عام جي رف (1)
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عظيما، ويخاطبه في رسائله بوالدنا  جم تقديسا ترلما نه كان يقدسوبما أ
ي"؛ رد به فاعألونحوها، وألف في الدفاع عن آرائه الصوفية تأليفا سماه "سم ا

 .(1)على الفقيه السباعي

كبد  نه بعث إلى المترجم بهذه الرسالة الملكية الدالة على احتراقأ امبو
 صاحبها على اإلسالم والمغرب...

المه لهاته الرسالة، قضاها تساى المترجم بعد مضي أربعة أشهر على أر دقف
لجم الذي ير ان التقدوي والتأمل واستشارة كبار علماء فاس، أن يعرض عترالي ف

كان يناله من السلطان موالي عبد العزيز، ويقدم مصلحة المغرب على مصلحته، 
في نجاح هذا االنقالب الحكومي، ويجعله فاتحة عهد جديد  هويعمل غاية جهد

امات ال تصح بيعته لتزاط وبتطويق الملك الجديد بشرو كلذلإلسالم والمغرب، و
 تها.إال بتنفيذها والوفاء بتعهدا

فر موالي عبد العزيز من فاس قاصدا مراكش للقضاء على حركة س ناكو
بمسجد  هأعلن المترجم في مؤتمر عقدفأخيه فرصة سانحة لنجاح االنقالب بفاس. 

 ابنوم ض -رضي هللا عنه  -ا إدريس األزهر نالالفاتح الثاني اإلمام أبي العالء مو
اب العزيزي، الجنخلع  مختلف طبقات أهل فاس وغيرها من جهات المغرب،

ونصرة الجناب الحفيظي، على شروط أقرها ورضي بها الجميع، وتم ذلك يوم 
 .1325ة سنة دذي القع 23الجمعة 

 

]نص السؤال الموجه من كبراء فاس لعلمائها بخصوص المولى عبد 
 العزيز[:

ي شأن ف ءيلي نص السؤال الذي وجهه ممثلوا سكان فاس لكبار العلما ام يفو
 طان موالي عبد العزيز:السل

على سيدنا محمد الم هل رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصالة والس دمحلا))
 .((سيد األولين واآلخرين، وعلى آله األبرار، وصحابته المنتخبين األخيار

 ((علماء فاس كافة. سالم عليكم ورحمة هللا انتداس))

من احتالل بعض األجانب جل  يبفال يخفاكم ما حل بهذا القطر المغر ؛دعبو))
ضاء، البيات وفجيج وعيون بني مطهر، ومدينة وجدة، وثغر الدار توك ه،نواحي

موضعا بعد آخر، احتالال نشأ عن اختالل األحكام وتقاعد الوالة عن االستعداد، 
جناس األجانب، حتى عقدوا معهم شروطا تؤدي إلى إدخال أومواالتهم لبعض 

ر، بما مصاواألط يد التصر  لهم في سائر القرى بسالمسلمين تحت حكمهم، و
ة بالترتيب في سائر األيالة، لزكاتسبب عنه من إسقاط األحكام الشرعية؛ كإبدال ا

هو  اوإحداث البنك المؤدي إلى إدخال الربا في سائر المعامالت...وغير ذلك مم
                                                           

هـ بانتقاد الصالة 1332للغوي محمد بن إبراهيم السباعي المتوفى سنة لفقيه المحدث األصولي اا امق (1)
جو  السلطان عبد الحفيظ بتأليف سماه : "سم األفاعي في ه ليع للشيخ محمد الكتاني، فرد ةياألنموذج

 1/55فالن السباعي". أنظر "رياض الجنة" 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

303 

كاستال  األموال العظيمة من األجانب  معلوم، لدى الخصوص والعموم، 
مال المسلمين بعد عمارته، ال تبي ي غير مصالحها، زيادة على خالءف اصرفهو

الذي من أعظم دواهيه سلب السالح من يد كل اسي وإنزال البوليس ببعض المر
األيالة المغربية؛  مسلم، وغير ذلك من األمور التي يعلمها كل واحد من أبناء

نة لجيش احتالل الدار اعإوية، كتجهيز جيش وتوجيهه لمقاتلة الغزاة أهل قبيلة الشا
زا ا عجارا له حتى تحققت الرعية بعجز أميرها القائم بأمورهنتصا، والبيضاء 

كليا، ففرت منه القلوب، وبقى الناس بسبب ذلك في سائر المدن والبوادي فوضى 
 . ((يأكل بعضهم بعضا...

حقق هو جوابكم عن هذا الداء العضال، وما كيفية التخلص منه مع ت افم))
نهمكا فيما هنالك، وهل ر ميألمإن دام الحال على ذلك، وبقي ا فيكاالضمحالل، و

ال؟. أجيبوا بما يخلص ربقتنا وربقتكم، من أيدي أم  يجوز خلعه مع تحقيق هذا كله
(1)بعض أجناس األجانب. مأجورين والسالم

)). 

حومات  هلأ ارالسؤال خمسة وعشرون شخصا، من كب اذضى همأ دقو
والعدوة، واللمطيين، حذفت أسماءهم اختصارا، وحضر في نفس التاريخ  األندلس

تخبوا األشخاص الممضين م انالمذكور جل أهل الحومات المذكورة، واعترفوا أنه
 امعلى السؤال لينوبوا عنهم في البحث عن حكم اإلسالم في السلطان المذكور ك

 في وثيقة مثبتة بأسفل السؤال.

 

 التي ارتكبها المولى عبد العزيز وأسباب خلعه[:]وثيقة تشهد باألخطاء 

 وثيقة تشهد باألخطاء التي ارتكبها السلطان؛ ونصها: :هايثانو

هل، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد رسول هللا، صلى هللا  دمحلا))
 .((آله وصحبه... وعلىعليه 

وشرفائها  لموضوعة أسماءهم عقب تاريخه، وكلهم من أعيان فاسا هدوهش))
موالي عبد  -نه حي -ر ميوتجارها...وغيرهم، يشهدون بأن األ ،اورماتها ورؤسائه

العزيز؛ صدرت منه أمور منكرة شرعا وطبعا، من مواالته وميله لبعض أجناس 
يرضي رب  ل المسلمين فيما الت مااألجانب آناء الليل وأطرا  النهار، وتبذير بي

با الذي هو رللر بإحداث الترتيب، والبنك الموجب العالمين، وتبديل الزكاة واألعشا
ا ال يرضي حتى انحلت بسبب ذلك عرى الدين، بم لتغاأعظم الذنوب، واالش

وتفرقت جموع المسلمين، وأدى الحال إلى تمكين بعض األجانب من بالدهم إلى 
بني مطهر ووجدة والدار البيضاء،  ننواحيها وفجيج وعيوات وأن استولى على تو

كله: البوليس الذي فيه تحكم  كليستأصل بالدات المسلمين، وأعظم من ذوكاد 
ى رقاب المسلمين، ونزع سالحهم من أيديهم حتى كادت تضعف عل ىصارالن

لهم شوكة اإلسالم، وتصير إلى االنعدام، وقد جهز جيوشا للمجاهدين بالشاوية يقات
في الظهائر المقروءة نسيس لمجيئه للدار البيضاء، بإقراره رحين قاتلوا جنس الف
مهم بالمعاينة عل يك فنه جل رعيته، وبقوا فوضى...كل ذلع تعلى المنابر، وفر

                                                           
 وألف. )المؤلف(.من وعشرين ذي القعدة الحرام عام خمسة وعشرين وثالثمائة ثاي ف (1)
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على ألسنة أهل العدل وغيرهم،  لما يعاين، والسماع الفاشي المستفيض، 
 .((لتاريخ أعاله...غد اوبمضمنه قيدت شهادتهم مسؤولة منهم لسائلها في 

 ضاه أكثر من مائة شخص.أم دقو

 

 علماء فاس بوجوب خلع المولى عبد العزيز[: ]جواب

 جواب العلماء، ويتضمن وجوب الخلع؛ وهذا نصه: ا:هثلاثو

ية العز والنصر، والصالة والسالم لوأ شرهل مبدل العسر باليسر، ونا دمحلا))
على سيدنا وموالنا محمد محرز كل فضل وفخر، وعلى آله تيجان المجادة، 

 .((وصحابته بدور السعادة

حمد هللا مستحق الحمد وملهمه، ومنشئ الخلق ومعدمه؛ فقد طالعنا د عب امأ))
ى ولم نوحرزنا لفظه وقوله، فقولكم فيه: إ هيسؤالكم حوله، وفهمنا ما احتوى عل

كان قد اشتغل بما يخالف السنة والقرآن، وعجز عن دفاع  -أميركم  -عبد العزيز 
م بالفعل، مكنها أدى إلى تبعض األجانب عن ثغور المسلمين، بل صدر منه م

مثبت بالموجب أسفل محوله ومتضح مبين، إلى غير ذلك من األمور  كحسبما ذل
وجبة لعزله، وعدم ر موألمفي صدور الكل مسطرة، هل هذه ا يه المنكرة، التي

 .((نفوذ حكمه وقوله؟

ب وهللا الموفق للصواب: حيث ثبت ما ذكر؛ فيجب عزله، وتولية اوجلاف))
ون إمامته لم تجر على كينفذ قوله وفعله، لين، يقوم بأمور المسلمغيره ممن 

ام يعتبر فيه ما إن مإلالقواعد الشرعية، بل وال على الضوابط المرعية؛ لكون ا
مة عبارة عن ماإلا": (1)ن اإلمامة العظمى دفع، قال ابن سلمونوع، لعتقاعد عنه خ  

 ،لةقوانين الشرع وحفظ المخالفة شخص للرسول عليه الصالة والسالم في إقامة 
المتفق عليها ستة"...إلى آخر  لى وجه يجب اتباعه على كافة األمة، وشروطهاع

ذكور، إذ لم يجر على ملاكالمه. وهذا المسئول عن خلعه خارج عن الضابط 
 .((رقواعد الشرع في جميع األمو

صود ملة؛ السبب المتفق عليه: كل ما يختل معه مقلجباو": (2)لبكىا لاقو))
يه على البكي: "يدخل فيه العجز عن القيام حواشس العارفين في أر لااإلمامة". ق

بالمصالح، وينبغي اعتباره من حيث كونه نسبة وإضافة، بحيث يوجد أقدر منه 
زله، لسبب يوجبه، وعا: "ولألمة خلع اإلمام حهشرو (3)مواقف"ل"ا يفى". ولويف

المسلمين، وانتكاس أمور الدين"...الخ، ل واأحمثل: أن يوجد منه ما يوجب اختالل 
سلموه؛ فيجب على المسلمين أن يبالغوا مجهودهم في دفع الضرر مة وونقله األي

 أعظم من استيالء بعض األجناس األورباويين، كما العن المسلمين، وال يخفى أنه 
عز  كن إليهم ويواليهم، ويتحبب إليهم ويواتيهم. قال هللاري يجب عليهم االنتقام ممن

                                                           
القاسم ابن سلمون: من أهل غرناطة، كان قاضيا، عارفا بالشروط "وسابق حلبته إلى الرواية  أبو (1)

هـ ولم 685برنامج روايته، ولد سنة له  ثائق المرتبطة باألحكام، كما أنووالمشاركة"، ألف في ال
 .4/309الخطيب ن بالن الخطيب تاريخ وفاته، أنظر"اإلحاطة"  با يذكر

( كذا في األصل ..، ولعل المؤلف يقصد محمد بن أبي الحسن البكري  صاحب كتاب "تأبيد المنة 2)
 .2/276هـ  أنظر  كشف الظنون 952بتأييد أهل السنة" المتوفى سنة 

اضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد األيجي المتوفى سنة لقا مةقف في علم الكالم"، للعالوالما" (3)
أظن هـ و816ضعت عليه شروح كثيرة؛ من أشهرها: شرح الجرجاني المتوفى سنة هـ، وقد و756
 .2/712أنظر "كشف الظنون"   -هو المقصود هنا  هأن
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يأيها الذين آمنوا التتخذوا اليهود وجل: } ال. قاآلية[...51ء{.]المائدة: أوليا صارىوالن
  .((عض المفسرين: "كالنصرة لهم، واالستنصار بهم"...ب

وذلك المتولي واأله م، وقاربهم، وأظهر العجز، وما تحرك للدفاع عن ))
ين؛ لممسالى بالد بغمز، بل سكت عن استيالء بعض األجانب عل ولوالمسلمين 

ى على ستولكاألماكن المذكورة في السؤال، وال يخفى أنه ال تجوز شهادته إذا ا
خليل: "ولإلمام  يخلشا ولق دىل (1)حسبما ذكره الشيخ الزرقاني -بالدات المسلمين 

قال الزرقاني: "أو بقاء  -المهادنة...إلى أن قال: إن خال عن كشرط بقاء مسلم" 
لصواب والقول الفصل، ويوفقنا لية لهم". وهللا سبحانه يلهمنا حرية المسلمين خال

 .((لما يرضاه من القول والفعل...

 له آمين، ومحمد بن عبد الكبير الكتاني كان هللان كا(2)اقيرعلرشيد ا نب مدحم))
د الحفيد بن محمد حموم، (3)سبحانه له آمين، وأحمد ابن المواز لطف هللا به

 به، وعبد السالم الحسني هللا طفل (5)م بن محمد الهواريالسال بدوع، (4)الشامي
ه آمين، وعبد ربه  لربه أحمد بن محمد ابن الخياط كان هللا بدوع، (6)العمراني

أحمد بن الجاللي األمغاري لطف هللا به، وعبد ربه أحمد بن المهدي بن العباس 
 له، ومحمد بن هللا انك (8)نونك ميها به آمين، ومحمد التهللا طفل (7)البوعزاوي

هللا، وعبد  هأمن (10)يلولعا  به، وعبد هللا بن إدريسهللا طفل (9)أحمد الزريولي
هللا، ه فقو (11)رشي اإلمامي لطف هللا به، ومحمد بن حفيد الشاميالق الرحمن ابن

هللا، وعبد ربه أحمد ه منأ (12)وعبد ربه وأسير ذنبه، الطاهر بن محمد اليازغي
 به، وعبد ربه أحمد بن عبد هللا طفل (14)، وعبد السالم غازيهللاه فقو (13)الشامي

 .(( به آمين...هللا طفل (15)يعيرالعزيز الز

 

 ]وثيقة خلع المولى عبد العزيز[:

 ها:لفظ وثيقة الخلع؛ ا:هعبارو

ذكر أعاله من أهل فاس، المقيدة أسماؤهم ن هل؛ بعدما وقع سؤال م دمحلا))
ية أهل فاس، للسادات بقن وعه، النائبين فيه عنهم عقب السؤال أعلى الملتزم أعال

العلماء بذي الحضرة اإلدريسية، المقيدة أسماءهم عقب الجواب؛ صدر محوله عن 
 اداهم بما أجابوهم به حيث أشير استنجابوحكم هللا تعالى في خلع اإلمام أعاله، وأ

                                                           
 يف شرح مختصر خليل هـ1099رقاني: عبد الباقي بن يوسف، فقيه مالكي ولد ومات بمصر سنة لزا (1)

 .3/272أربعة أجزاء ـ "األعالم" للزركلي 
 .2/453المطالع"  تحا هـ "إ1348ة سني وفمشارك المطلع له عدة مؤلفات، تالمة اللعا (2)
 .2/433هـ "إتحا  المطالع" 1341المة الشاعر والوزير له عدة تآليف، توفي سنة لعا (3)
 .2/452هـ "إتحا  المطالع" 1347ع المفتي، توفي سنة طللما المة المشاركلعا (4)
 .1/384هـ "إتحا  المطالع" 1328ؤلفات، وتوفي سنة المة المطلع القاضي، له عدة ملعا (5)
 .98": يلهـ، "دل1332شارك له عدة مؤلفات، توفي سنة الم مةالعال (6)
 .2/423حا  المطالع" ت"إ هـ،1337مة المطلع المدرس، له عدة تآليف، توفي سنة اللعا (7)
 .1/41"هـ "إتحا  المطالع1333المة المدرس، له عدة تآليف، توفي سنة لعا (8)
.وأنه توفي قبل سنة 1/467اإلشارة إليه في "زهر اآلس" المصدر  ن أنه هو الذي وردتظأ (9)

 ـ وهي السنة التي توفي فيها مؤلف زهر اآلس.هـ1350
هـ  ابن صاحب 1363( المقصود هنا هو العالمة القاضي موالي عبد هللا الفضيلي  المتوفى سنة10)

 . 390ل في "إسعا  اإلخوان الراغبين" البن الحاج السلمي ص: "الدرر البهية" أنظر ترجمته بتفصي
 .69هـ "سل النصال": 1351مشارك الموثق، توفي سنة اله لفقي( ا11)
 ( لم أقف له على ترجمة.12)
 .111هـ "سل النصال": 1364المة الفقيه المدرس، توفي سنة لع( ا13)
 .2/465المطالع" هـ ـ "إتحا  1352سنة  فيتو، المة المشارك المطلعلع( ا14)
 .2/387هـ أنظر "زهر اآلس" 1349قبل سنة  يتوف (15)
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منهم لما جلبوه من نصوص األيمة  رضوان هللا عليهم، حسبما بالجواب
المشار لهم، ومن ال يعد كثرة من أهل فاس  لونئلساالمشار له، أشهد حينئذ ا

إلدريسية، من فقهاء وشرفاء، وتجار وأعيان وغيرهم، أنهم خلعوا بيعة اإلمام ا
ن يقوم بأمورهم ويجتهد م مهم، وأعلنوا بذلك لينظروا ألنفسهعناقالمشار له من أ

ي، باقلبا قدره وبأكمله، وعر  جلهم في مصالحهم، إشهادا وإعالنا تامين عارفين
، صح عبد السالم غازي، (1)أقحم به وفي متم الشهر أعاله ألحق، وأعلنوا بذلك

 .((هما ودعائهماكلبش، (2)وأحمد بن العربي البلغيثي الحسني

 

 ]بيعة المولى عبد الحفيظ[:

بارع أبو ب الاتلكا ة البيعة الحفيظة؛ فقد تكفل بتحريرها العالمة الكبيريقثو امأ
ه هللا، فأنجزها على شكل جامد، لم مرح ،(3)المواز نالعباس أحمد بن عبد الواحد اب

 مة تنشده من وراء هذا االنقالب... ألا يراع فيها التطور العظيم الذي كانت

دة ترجى من هذا االنقالب، إذا فائ فقام المترجم خطيبا بين الناس، وأعلن أنه ال
جديد، مقيدة بشروط، تحقق لألمة أهدافها ومقاصدها، ال نمنيلم تكن بيعة أمير المو

ثم تال عليهم نص الشروط التي كان قد حضرها من قبل؛ فوافق الجميع عليها. 
سلمت البن المواز ليضيفها إلى نص البيعة، فأضيفت إليه حينا ووقعها  ذئنحي

 الجميع.

ة عاارمن كون ابن المواز حاول أن يزيل عنها صبغة الشروط، م امغرو
 .(4)لألدب الالئق بمقام الملك في نظره، فقد بقيت مهيمنة عليها

 يلي أهم هذه الشروط: ام يفو

 كم بالعدل.حلا ـ 1
 .لضفاع سياسة الحلم والبتا ـ 2

ما أضر باألمة من الشروط الحادثة في الخزيرات )الجزيرة  عفر ـ 3
ت بأمانة من كان (؛ حيث لم توافق األمة عليها، وال سلمتها، وال رضيضراءالخ
 وال علم لها بتسليم شيء منها. ،ارهباشي

 اع الجهات المأخوذة من الحدود المغربية.جرإ ـ 4
 احتل بهما. نيتاج الجيش المحتل من المدينتين اللرخإ ـ 5
 ير المغرب من دنس الحمايات.هطت ـ 6
 في أمور األمة. جانباستشارة األ مدع ـ 7

ا كآل عثمان ننواإخأو تعاضد؛ فليكن مع  دعت الضرورة إلى اتحاد اذإ ـ 8
 وأمثالهم من بقية الممالك اإلسالمية المستقلة.

                                                           
 ( كذا في األصل .1)
 .1/306" علاهـ "إتحا  المط1307مة المطلع الناظم الناثر، توفي سنة اللعا (2)
 .2/433أنظر "إتحا  المطالع" هـ 1342سنة  وفيت (3)
لرحمن ابن زيدان العلوي ، ا أبو زيد عبد نصها الكامل في: "تاريخ مكناس" للعالمة األديبر نظأ (4)

مؤرخ الدولة العلوية مع التنصيص على أنها من إنشاء ابن المواز، غير أنه فاته التنبيه على هذه 
 )المؤلف(. 1/449 . المصدر:1325م م عاخة بفاتح ذي الحجة الحراؤرم وهيالحقيقة ... 
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ة؛ يرامع األجانب في أمور سلمية أو تج عرض ما يوجب مفاوضة  اذإ ـ 9
ال يقدح في بما فال يبرم أمرا منها إال بعد الصدع به لألمة، حتى يقع الرضى منها 

 ل سلطانها.دينها وال في عوائدها وال في استقال

ئل االستعداد للمدافعة عن البالد والعباد، ألنها أهم ما تصر  ساو خاذتا ـ 10
 .تايفيه الذخائر والجبايات، وأوجب ما يقدم في البدايات والنها

 ضرر المكوس. عفر ـ 11
عراضهم، وصيانة دينهم م وأب عن حرمات رعاياه ودمائهم، وأموالهذلا ـ 12

 وحياطة حقوقهم.

بزيادة نشر العلم، وتقويم الوظائف ، رهعائيد معالم اإلسالم وشدجت ـ 13
والمساجد، وإجراء األحباس على عملها القديم، وانتخاب أهل الصالح والمروءة 

 ب الدينية.صانوالورع للم

الجمع  ث منالعمال عن الدخول في الخطط الشرعية، وترك ما أحد فك ـ 14
 اض.غراتهم في القضايا واألالمستلزم الستبداد الرؤساء بتنفيذ مراد

ل الصنع بشريف القرابة وتقريب الصالحين، واعتبار مقادير يمج ـ 15
لهم من المبرات  دهاألشرا  وأهل العلم والدين، وإقرار ذوي الحرمة على ما ع

 واالحترام، وظهائر الملوك الكرام.

 خساء المفترين والواشين.ن وإاد الطالحيعبإ ـ 16

المؤرخين، وال ل ك عندضع هذه الشروط؛ معرو  لمترجم هو واا نوكو
ينكره أحد من رجاالت العهد الحفيظي، وفيما يلي جملة من نصوص المؤرخين 

 في الموضوع:

ه وقع ما وقع نإ مث))مام محمد بن جعفر الكتاني في "النبذة" ما لفظه: إلا لاق
عبد  للجناب الحفيظي، بفاس بعد خلع أخيه المولى يعتهمما هو مشهور من ب
أصل البيعة شروطا وافقه عليها الكل؛ فيقال: إنه حنق ي ف ليهالعزيز، واشتراطه ع

((عليه بسببها
(1). 

عزموا على  املو))"المدهش المطرب":  فيلقاضي عبد الحفيظ الفاسي ا لاقو
السلطان ييد عقد البيعة؛ أملى المترجم شروطا كان في بعضها مصيبا كتق

استحسانا، وبعضهم خوفا من العامة و قةاف؛ بعضهم موبالشورى، فوقع عليها الكافة
ونفاقا. إال أنه لما رفعت البيعة للسلطان؛ لم ترق تلك الشروط في عينه، ورآها 

وحطا من قدره، فكانت هي الحلقة األولى من سلسلة سوء التفاهم  ،هتحجيرا علي
((بينهما

(2).  

الذي رد به و وه -(3)حسن الحجوي في "الحق المبين"ن اللسيد محمد با لاقو
ف سيدي يرشلاف))ما لفظه:  -المواز في شأن القيام عند سماع المولد ن ابلى ع

هم اليد المحركة ل نمحمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه هللا، ال يشك أحد أنه مم

                                                           
 .229ـ  228ر: صدلما (1)
ال أدري من و ها،كثرعضها مصيبا"، فهو يعتر  بأن المترجم أخطأ في أى قوله: "كان في بعلف ق (2)

أين يتطرق الخطأ إلى شرط واحد منها فأحرى إلى أكثرها؟. وسأعود إلى الموضوع في غير هذا 
 .1/48ؤلف(. وانظر المصـــدر ملاالكتاب إن شاء هللا. )

 هـ، )المؤلف(.1339لكتاب بتونس سنة ا بعط (3)
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ز، لعزيضد موالي عبد ا 1325قعدة عام   11للثورة الفاسية الحفيظية الواقعة في 
حفيظ؛ وجهت إلى الشريف الد عب لمذكور وتولية أخيه مواليولكن بعدما تم خلع ا

الكتاني تهمة أنه يريد الملك لنفسه، وشاع عنه ذلك ألسباب أوغرت صدر موالي 
به؛ كاشتراطه في عقد البيعة إلغاء مؤتمر الجزيرة  ةيعبد الحفيظ وكثرت الوشا

((باتفاق دول أوروبانه الخضراء الشهير في تاريخ المغرب مع أ
(1). 

نصوص أخرى في الصحف العربية والفرنسية، تركتها اآلن اختصارا.  كانهو
ر ادلصا ددعوقد وقفت في جريدة "السعادة" وحدها على عدة نصوص، وذلك في ال

وسمتها فيه "بالشروط  1907دجنبر  23م:  1325ذي الحجة  18يوم الخميس 
. 1908مارس  28: م 1326ر صف 24ت الكتانية". وفي العدد الصادر يوم السب

، وفي 1908جوان  5م:   1326جمادى األولى  5وفي العدد الصادر يوم الجمعة 
 .(2)ر ذلكوغي 1909 ارسم 30م:  1347ربيع األول  8العدد الصادر يوم الثالثاء 

 

 ]إمساك الشيخ أبي الفيض بزمام األمور بفاس[:

نقالب، وسهر يد حديدية على مقاليد الحكم بفاس أثناء االب مض المترجبق دقو
يرا، وتفانى في الدعوة إلى الجهاد في سبيل هللا تحت ا كبعلى راحة السكان سهر

لجديد، سواء في الجموع التي كان يعقدها بالقرويين أو في ا ينمنير المومإشرا  أ
ي مقال افتتاحي ف تغيرها، وقد عابت عليه جريدة "السعادة" دعوته للجهاد؛ فقال

 :(3)في األعناق واألرزاق"تحت عنوان: "اتقوا هللا 

 -كبار األفعال، فجمع جمعه في القرويين م ماأ أن يحجم تعودني لم ياتكلا))
نرسل ما هو  نأ بجوعددهم ما يقارب الخمسة آال ، وخطب فيهم قائال: "ي

معكم إليه، غير أنه ه ملحأ أنو ،(4)مجموع في فاس باسم الجهاد إلى موالي الحفيد
لحالة فا ،لاالحتياطات قبل السفر، حتى ال ينقلب علينا الحا من الواجب علينا اتخاذ

                                                           
أوربا"؛ فهو يجعل اتفاقــــهم تشريعا يجب تطبيقه ولو كان  ولد اق: "مع أنه كان باتفى قولهعلف ق (1)

 مؤلف.(.لا)على حســـــاب دولته وأمته !! ولي عودة إلى الرد عليه في غير هذا الكتاب. 
لدستور الديموقراطي في مقالة زب األستاذ الكبير محمد بن الحسن الوزاني، األمين العام لحا الق (2)

، 1937هـ غشت 1356جمادى الثانية  23ها في العدد األول من جريدة الدفاع بتاريخ بتكفتتاحية ا
ان عبد الحفيظ، لطلسا األمة بايعتا لم"وتحت عنوان "المغرب بين الماضي والحاضر" ما لفظه: 
 لم تسلمه من مضمون المعاهدات، مما كانت هذه البيعة قائمة على شروط، تتلخص في تحرير األمة

حدود المغرب باسترجاع ما أخذ من الثغور باالحتالل، والعمل في سبيل إبطال  ةنوفي صيا
ين الدولة العامة، وقد وانقة وقوميلاالمتيازات األجنبية التي تخرج الرعايا المغاربة من حوزة السلطة ا

ة مع قائلة: إذا عرض ما يوجب مفاوض رجيةقيدت تلك البيعة السلطان الجديد في سياسته الخا
في أمور سلمية وتجارية، فال يبرم أمرا منها إال بعد الصدع به لألمة، حتى يقع الرضى منها  بنااألج

لبيعة بيعة أمة شاعرة بحقوقها عارفة ه اذت هبما ال يقدح في دينها وال في استقالل سلطانها، وقد كان
 اعية في صيانة أحوالها".ا، سبواجباتها، راغبة في صيانة سيادته

تستحق أن  -أي: الشروط  –ي مقال افتتاحي نشرته جريدة "الرأي العام": "إنها ف - اأيض -نها ع لاقو
ا بهر اخأن يف بتكتب بماء الذهب، وتستحق أن توضع في صف الوثائق العالمية، ويحق للمغر

 عظماء أوربا..."الخ. )المؤلف(.
 بالتي ألقاها بمكتب المغر ل" في المحاضرةتقالألستاذ عالل الفاسي رئيس "حزب االسا لاقو
سنة على فرض الحماية على مراكش تحت عنوان "الحماية في  36لعربي بالقاهرة بمناسبة مرور ا

عة دستورا جديداً لسياسة بياله ت هذعضو دمراكش من الواجهة التاريخية والقانونية" ما لفظه: "ق
تنافى ت تتزامات أو تعهدات أو إجراءاا وقع من الكل مالبالد؛ ففيما يخص الماضي: اإللغاء المطلق ل

وسيادة الدولة ومصالح البالد، وفيما يخص المستقبل: وضع أساس الدبلوماسية العلنية، وتقييد الملك 
حتى تعلن قبول ما تريد منها أو رفضه، ات قتفاواال تبضرورة التصريح لألمة بمشروع المعاهدا

للشعب ويتأكد من  عجأن يوقع معاهدة ما دون أن ير حق الملك ة منوعليه؛ فلم يعد بمقتضى هذه البيع
قبوله أو رفضه، وكل معاهدة يمضيها السلطان دون أن يكون رجع فيها للشعب تعتبر ملغاة وال قيمة 

ترمي لتحقيق غاية عليا هي إشرا  الشعب بنفسه على  انتكية الوطن لها. وهكذا؛ نرى أن هذه الثورة
 ية". )المؤلف(.ة والمالقوميمصالحه السياسية ال

 .)المؤلف(.1907يبراير  16م:  1326محرم  14بيوم األحد خ ؤرم (3)
ا كانت "السعادة" تعبر عن الملك الجديد قبل أن تظهر بوادر التقارب بينه وبين موجهي سياستها. كذ( ه4)

 (.ف)المؤل
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ايات األجنبية، ونودعهم السجن، حمالو  (1)لى الجزائريينع ضتقضي أن نقب
وجدة، وأن نجبر اليهود على دفع ما عندهم من مال  عنن يوالفرنس يحتى ينجل

بب في إدخال لسا اليستعين اإلمام به على صوائر القتال، حيث إنهم كانوا وما زالو
كلهم لكالم الشيخ الخطيب، قوم األجانب إلينا في كل زمن وحال..."، فأمن ال

ي د فوليهنزوت ااوخرج الكتاني وأتباعه يعربد في األسواق، ويهدد ويتوعد، ف
ه رسائل عديدة إلى جميع جهات المغرب جو ام. ك((المالح وشدت أبوابه...الخ

 داعيا لذلك.

 

 ات الخارجية بخصوص الوضع بالبالد[:]طمأنة البعثات والسفار

كبار العلماء إلى ممثلي الدول األجنبية  ءاضووجه رسائل أخرى بإمضائه وإم
ها بما وقع، ويطلب من دولهم أن تقف موقف الحياد من حوادث م فيبطنجة، يخبره

وأن تحمل فرنسا على سحب جيوشها ، يةخلالمغرب، وال تتدخل في سياسته الدا
ربية، ذاكرا أن األعمال التي قامت بها في المغرب تعد إخالال من البالد المغ

تصر هنا وسأقات والحقوق الدولية، وتحت يدي عدة وثائق في الموضوع. دهابالمع
على ذكر رسالتين؛ أوالهما: من النوع األول، وثانيهما: من النوع الثاني. ونص 

 ولى:ألا

 ((وصحبه وسلم  وحده وصلى هللا على سيدنا محمد وآلههل دلحما))

ائد األنجد لقوا، (2)األفضل، القاضي األكمل؛ سيدي التهامي أفيالل فيرشلا))
ن واتطفة أهل اماة وتجار وكء ورر علماء وشرفاائوس، (3)السيد عبد الكريم اللبادي

 .((المحروسة باهل

 ((ليكم ورحمة هللا، عن خير سيدنا نصره هللاع مالس))

يمنا المغربي من انحالل لقإافة إخواننا، ما حل بغير خفي عن اطالع كف؛ دعبو))
األحكام الشرعية والقواعد الدينية، بسبب انتماء موالي عبد العزيز للنصارى 

البيضاء، ودخولها ر داالوجدة و يفرنسا لمدينتالل ومواالتهم، حتى تسبب احت
فتاء للحدود من كل الجهات، وبسبب هذا؛ انعقد اإلجماع من أهل فاس كافة بعد است

نقض بيعته، ومبايعة صنوه موالنا أمير المومنين، سلطان و ،العلماء على خلعه
ظ بحف -إن شاء هللا  -العلماء، وعالم السالطين، من يتقاول الناس باسمه، ويقوم 

يظ أعزه هللا وأيده. وأخبرناكم بهذا لتأخذوا حظكم لحفابد دين ورسمه؛ موالنا عال
جاوركم من  نمابه الشريفة، وتعلموا بذلك من الفرح، وتوجهوا بيعتكم ألعت

القبائل؛ لتجتمع كلمة اإلسالم والمسلمين، ويكونوا يدا واحدة على من خالفهم، وهذا 
فة الشريف موالي خليلا اكم بهذلبه، وقد كتب  سكواما كتبه العلماء يصلكم طيه لتتم

ن الشيخ با دمح. م(5)اه تعضيدا وتأكيدا...والسالمدنأعو ،(4)عبد السالم األمراني
((عبد الكبير الكتاني عفا عنه سبحانه...آمين

(6). 

                                                           
 .(لفي: خوارج الجزائريين الذين كانوا يخدمون مصلحة فرنسا بالمغرب. )المؤعن( ي1)
 .2/427ـ "إتحا  المطالع"  1339المفتي القاضي، توفي سنة  المةلعا (2)
  ( لم أقف له على ترجمة.3)
 .1/382هـ، "إتحا  المطالع" 1327م المطلع السياسي المحنك توفي سنة اللعا (4)
 .1325الحجة الحرام عام ي ذ 4 في (5)
 اودراسة العالمة المطلع األستاذ محمد ديخ تطوان" لرفيقي في الدار"ت منالة سفدت هذه الرستا (6)

الشيخ سيدي محمد الكتاني، شيخ الطريقة  لهفت على كتاب أرسقو دقحفظه هللا. قدمها بما لفظه : "و
الكتانية، إلى أهل تطوان يدعوهم فيه لعزل المولى عبد العزيز، وبيعة أخيه المولى عبد الحفيظ، 
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 ثانية:لا صنو

ة فاس وعلمائها وأشرافها، والمتوظفين بها وأعيانها ومن واالها؛ اضق نم))
السالم  -هداه هللا  -يكا لدى األمة المغربية بطنجة أمرة لإلى جانب حضرة سفير دو
 .((على من اتبع الهدى...

ال يخفاكم ما حل بهذا المغرب من االرتباكات واالشتباكات، د؛ فعا بمأ))
وال والهيجان الزائد، الذي هو تيار سيل جار ، وكاد أن ال يقف حاألب اضطراو

األمة سمته ملكا نت كا على طر ؛ لسوء إدارة موالي عبد العزيز ووزرائه، الذي
ة والشخصية في عليها من قبل، فقد ارتبك بعد نفاد األموال في المصالح الذاتي

الل اإلدارة في اختوا، ارفهصاقتراض الماليين من الخارج، وصرفها في غير م
األمور العدلية، وعدم تنفيذ األحكام السماوية، واختالل إدارة الجنود العسكرية، 

ي، وعدم ضبطه على المكلفين أعمالهم التي وقع فيها نبغي اوعدم تدبيرها على م
إهمال الوسائل المفضية لتحسين األحوال وإصالحها، الخلل، وعدم مناقشتهم على 

د وعوائدها وديانتها وأحكامها الشرعية؛ وأهمها: لبالال ستقالابما ال يمس 
خطار ى أعل االستبداد التام العام في جميع اإلصدار واإليراد، حتى صار المغرب

لى عاقبتها وخيمة، لعدم المشي على خط مستقيم، وارتباك العزومات والمشي ع
ضاهم م ردوع رعيةلالجادة والطريق األقوم، إلى غير هذا مما أوجب نفور قلوب ا

 . ((بهذه السياسات والتدابير والسبل، ومعاكسة الرأي العام له من األمة المغربية

للبالد المغربية ومقر سلطتها ومحل مة اصعكما ال يخفى على رياستكم أن ال))
 ءانبرة فاس المحروسة باهل سبحانه؛ وتخت رياستها، ومقار ملوكها؛ هي: حاض

لعاصمة المذكورة من قضاتها بام عاأي الرعلى ما تقرر لديكم؛ فقد أجمع ال
وأشرافها وعلمائها، وأعيانها وسائر الموظفين لها، وكبرائها وسوادها...على خلعه 

تى به أهل الحل والعقد من العلماء، ونصب أخيه موالي عبد أف مابشرعا، حس
ملكا على األمة المغربية جمعاء، كما  -نصره هللا نصرا سماويا آمين  -الحفيظ 
مثل ذلك؛ لما هو عليه من  -اصمة الثانية للملكة المغربية الع - اكشل مرهتقدم أل

كفاءة لهذا وال، ةالنجدة وحسن التدبير، واالعتدال في مسالك السياسة واألهلي
 . ((المنصب السامي...

العام المذكور، بانتخاب عام، عن تمام االختيار وعلى ذلك أجمع الرأي ))
أحد، وكذلك هو الرأي  عنه أخرم يتلوالطواعية، واالنقياد والحرية التامة، بحيث 

العام في القبائل. والباعث على رقم هذا إليكم: إعالمكم بالواقع لتكونوا منه على 
أهل فاس التي عليها كم المتحابة تبليغا رسميا بلسان عموم كافة ولتلد بال، وتبلغوه

الحل والعقد، وإليها المرجع في تسمية الملوك ونصبهم، وإننا محافظون على 
والتجارية، والمناسبات الجوارية، ونطلب منكم بلسان األمة  ديةوال الروابط

المغربية المحافظة على تلك الروابط التي من مقتضاها البقاء على الحياد التام فيما 
سياستنا الداخلية، وأن ال في ل خبد الحفيظ وأخيه، وعدم التدبين سلطاننا موالي ع

يحصل من أحد الدول ميل إلعانة السلطان المخلوع وإقراضه أو بيع األسلحة إليه، 
والروابط المحترمة والعالئق  ودةمال جبهاوأو ما ينافي قاعدة الحياد التي ت

سية عن إعانته، المرعية، وأن تكونوا خير برزخ وواسطة في كف الدولة الفرن
ود أو في شيء من األراضي والنقط المغربية، حسبما يقتضيه لحدا يوعن التقدم ف

 . ((حسن الجوار والعالقات التي بيننا، ريثما تسكن الفتنة، ويستقر النظام

                                                                                                                                             
دة عدد شها االستفتاء الذي رفع لعلماء فاس، ومعهالكتاب نسخة أصلية من نص  لكذ بةوأرسل صح

عبد العزيز مع جواب العلماء وإفتائهم بخلع  ناطكبير من أهل فاس بما كانوا ينكرونه على السل
السلطان المذكور وتولية أخيه المولى عبد الحفيظ...وهذا نص رسالة الشيخ الكتاني رحمه هللا، ثم 

 مؤلف(.)ال"... ااقهس
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تقدمها في الحدود، وإقراض المال لمن  ية على رنسفال دولةلألن بقاء ا))
، ةيتحا ألرضها، وإخالال بالمعاهدات الدولذكر ونجدته، تعده األمة المغربية ف

قطعا لفتح أبواب التجارة بالمغرب، وزيادة للثورات والهجومات، والترامي من و
 يالذمر ألالطرفين. وربما ال يقف ذلك على حد. فوجب علينا أن نعرفكم بهذا ا

 مع عليه رأي األمة المغربية؛ وهو: أن األمة المغربية تعد اقتراض موالي عبدأج
ه، وتعد التقدم في الحدود إظهارا بوجه بالعزيز اقتراضا شخصيا، ال تطالب األمة 

 . ((للعداء وإخالال بالمعاهدات والحقوق الدولية...

 قو والو فاألمل من حضرتكم: تبليغ هذا المكتوب لحضرة دولتكم المتحابة،))
تشكر. حسن الوساطة المذكورة حسب معتقدنا فيكم، ولكم مزية الثناء والفي 

محمد الكتاني، كان هللا بن ر يعبد ربه عبدالكب .1325والتمام في متم قعدة الحرام 
هللا به، ف لط، (1)تعالى له آمين، وعبد ربه عبد القادر بن عبد السالم الوزاني

 بدوع، (3)ربه عبد الجليل بن أحمد الوزاني بدوع، (2)وإدريس بن محمد القادري
 به، وعبد السالم بن محمد الهواري لطف هللا طفل (4)ربه محمد بن المكي الوزاني

 له آمين، ومحمد الكتاني، والمكي بن محمد كان هللا (5)نيعمراهللا به، ومحمد ال
 به، وعبد الرحمن ابن القرشي اإلمامي، لطف هللا به. هللا طفل (6)الحسني الوزاني

 .((...(7)التهامي كنون وعبد السالم األمراني؛ خليفة أمير المومنين وفقه هللا. ومحمد

 

 ]مطالب الحركة الوطنية األولى بالمغرب[:

يظي عن طواعية الحفابت بقية البالد المغربية نداءه، وبايعت الجناب جأ دقو
ت في كل وقت وحين أن يحفظها هللا من نير األجنبي، ويعصمها جروواختيار، 

طنجة إذذاك، من الشرور واآلفات، كما أن جريدة "لسان المغرب" الصادرة ب
وكان المترجم يوجهها الوجهة  -لوطنية بالمغرب ا كةحران السوالتي كانت ل

 ةوعلت على كاهلها لواء الدحم -ةالصالحة، ويحرر فيها مقاالت إصالحية هام
للجناب الحفيظي، وتفاءلت بحركته الجديدة، ورجت منها خيرا كثيرا للبالد 

 بالموضوع نقال من صحافة حز والعباد، وفي ما يلي بعض مقاالتها في هذا
 ستقالل":االودة "الوح

أن الوقت قد دعا إلى اإلصالح، والشبيبة العصرية قد هللت قلوبها  ماب))
د عبد الحفيظ يعر  لزومه؛ فنحن لم يدجورها، وجاللة سلطاننا الت صدوانشرح

نأل جهدا في المناداة بطلب اإلصالح على صفحات الجرائد من جاللته، وهو يعلم 
وخطبنا وده رغبة منا وطوعا من غير أن ، نانته ألمااأننا ما قلدناه بيعتنا واخترن

 انلمن وهدة السقوط التي أوصذنا يجلب علينا بخيل وال رجال، إال أمال في أن ينق
إليها الجهل واالستبداد، فعلى جاللته أن يحقق رجاءنا، وأن يبرهن للكل على 

                                                           
 .178": نصالهـ "سل ال1379لفقيه المتصو  توفي سنة المة الع( ا1)
 لم أقف له على ترجمة. (2)
 (لم أقف له على ترجمة.3)
 .1/339هـ "إتحا  المطالع" 1316الم المشارك المطلع توفي سنة لع( ا4)
 لم أقف له على ترجمة. (5)
 .26هـ، "سل النصال": 1340مة المدرس المطلع توفي سنة اللعا (6)
األستاذ داود في "تاريخ تطوان"، وقد سبق لي منذ أكثر من عشرة أعوام  -أيضا  -سالة لرا ذههت ثبأ (7)

لسفيرين أجنبيين أيضا بطنجة في أحد كنانيش العالم  تابن كتأن وقفت عليها مع رسالتين أخريي
 ةالصوفي الجماع، الطبيب أبي محمد المصطفى بن عبد السالم الزاودي الطانجي أحد أعضاء البعث

وربا في عهد السلطان موالي عبد العزيز، مع التنصيص على أن الرسائل الثالثة من ة أليغربالم
تراث األستاذ الزاودي رحمه هللا محفوظ بخزانة شقيقي  نمغيره إنشاء المترجم، وهذا الكناش ك

ن ا مهغيرالة كالعالمة أبي زين العابدين إبراهيم الكتاني حفظه هللا. وال أحتاج للتعليق على هذه الرس
 رسائل المترجم.) المؤلف(.
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لى أهليته ومقدرته على ترقية شعبه، وع اة مبإدار رغبته في اإلصالح، وجدارته
 . ((دته أمتهقل

والذي نرجو منه أوال وقبل كل شيء: هو فتح المدارس، ونشر المعار ، ))
يولي ذوي الكفاءة واالستحقاق واألهلية،  نأوليم االبتدائي إجباريا، التعوأن يكون 

ترز من الوشاة ويقرب إليه ذوي العقول الراجحة، واألفكار الحرة الراقية، وليح
وفي بالطه … ويحولون بينهم وبينهه، اعايله ر نوالجواسيس الذين يشوهو

ز منها ويقاومها؛ نقلت يحترالشريف من هذه المكروبات القتالة جيش كبير، فإن لم 
جراثيم موبئة معدية، وبما أن يدا واحدة ال تقدر على إنهاض شعب من وهدة  هيإل

يدي خلفة، كإدارة حكومتنا؛ فيجب أن تكون األسقوطه، وال على إصالح إدارة مت
 .((، والعقول المفكرة، واألفكار المدبرة، كثيرة متكاثفة على العملرفةصلمتا

عمة الدستور، ومجلس ن هلجاللته من أن يمنح أمت محيدفال مناص وال  ه؛يلعو))
نيا النواب، ويعطيها حرية العمل والفكر؛ لتقوم بإصالح بالدها، اقتداء بدول الد

مستبدة وسلطتها  نتكام المتحضرة، المسلمة والمسيحية، والدول المتحضرة يو
 خلص مطلقة لم تكن لها كلمة مسموعة، وال ما يدل على أنها دول قديرة، وحيث

االستبداد والرق، نهضت تلك الدول من وهدة سقوطها،  ةكهللا تلك األرواح من شب
 .((إلى ما وصلت إليه...وتنقلت في أطوار الكماالت حتى وصلت اليوم 

المشرقة في آفاق آسيا التي س شمال؛ تلك نجة على هذا: أمة الياباح فىوك))
العظيمة،  لدولكانت في مؤخرة الدول قبل أربعين سنة، ثم أصبحت في مصا  ا

تصار العجيب، على أعظم دول العالم "روسيا"، وغير بعيد نوانتصرت ذلك اال
في دولة تركيا العلية، إثر منح جاللة أمير  عنا االنقالب العجيب الذي حصل

وأمره بجمع مجلس األمة، فعسى أن نقتدي بهم، ونقوم ر، ودستبه العالمومنين لش
 .((تناحال بخدمة بالدنا، ونسعى جهدنا في إصالح

 

]مقاومة الجناب العزيزي لالنقالب وبداية النزغ بين المترجم والجناب 
 الحفيظي[:

الحفيظة تصل إلى علم الجناب العزيزي؛ حتى بادر  ةعيبدت أنباء الاك امو
بإرسال جيش متطوع يحبط مساعي أخيه، ويرهب مناوئيه، فحط رحله بين بني 

َعدّي،  إلغراء التي اتخذها رؤساؤه قاربت ا ئلساكانت ووحسن وقصبة علي و 
بر فيخلعوا بيعة الجناب البرالتأثير على قبيلتي زمور وزعير، وغيرهما من قبائل 

فيظي، ويرجعوا لبيعة الجناب العزيزي، فخرج المترجم من فاس بإجماع أهل حلا
، رالحل والعقد، قاصدا مكناسة الزيتون ليعمل كل ما في وسعه لتثبيت البرب

 االنقالب. جاحنمن ويض

صل إليها؛ بلغه أن جماعة من المارقين والمشعوذين ودعاة الشر و املو
نه وبين الجناب الحفيظي، الذي كان إذ ذاك يب يلعبون أدوارا شيطانية  عمارواالست

بمشرع الشعير، ليفرقوا بينهما، ويقدموا المغرب لقمة سائغة لمن يريد افتراسه، 
 موضوع، فأجابه بالرسالة الملكية اآلتية:الا هذيه في لفبادر إلى الكتابة إ

 د الحمدلة والصالة والطابع الكبير:عب لاق
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شيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني، لا  مةالمخلص األرضى، العال انبحم))
 .((سددك هللا، وسالم عليك ورحمة هللا وبركاته...

وجه  قد وصل كتابك الرائق بنصحه في أسلوبه، اآلتي غرة في جبينف؛ دعبو))
متعينه ومندوبه، وعلمنا ما بك من زائد االهتمام بالمصالح الناجحة  اتارشاإل

المألوفات الضرورية،  رجهالرغبة في  حملك ذلك علىحتى للوطن واإلسالم، 
وقوى عزمك عن مبارحة حيكم للخروج لتثبيت القبائل وإرشادهم للحق واإلصابة، 

الى بها وتحمد فيها منهم تع هللاوبث دواعي صالح أحوالهم في أفئدتهم التي يدينون 
محبة خدمة للدين، و، والبدء واإلنابة، وأنك بعدما كاتبت القبائل في ذلك مرضاة هل

األسمى؛ قام في وجه قصدك من العوارض الصادة ما صرفك عن  انبفي جنا
العمل بما عقدت عليه عزما، وعرفنا ما أبديته في ذلك داللة على مواطأة اعتقادك 

لبال، وكل ما أفصحت عنه محبة ونصحا نظمناه لك في عقد با لالكوصار  لحالك،
اشيناك من حو الص في الدين،لدين واإلخاء لالنزاهة وحسن الوفاء، واالستبر

نسبة كل ما يشين وجه النسبة الربانية، أو يغاير سننك الجاري على مناهج أهل 
د االعتناء مزيبلك ظتنا حالتوفيق المرشدين إلكبارك في عين جنابنا الشريف، ومال

والتخصيص بما حصل عليه اليقين في شأنك من احتراق الفؤاد، في الغيرة على 
 .((والبالد لدينا

راعاة واإلعظام؛ ما تبقى به صحيفة عهودك نقية تقية ال ملادنا من نع كلو))
تلحق بسوء وال اهتضام، وال يتطرق في جانبك شيء من تشكيكات األوهام، لقيام 

ى جاللة دينك، وصدق دعواك في الداللة على هللا علا سنعث أنفاالقطع من بو
ك، ددسالمبرأ، أعانك هللا وحب الم سبحانه، ورسوخك في كل حال ومقام؛ فأنت

وبمزيد اليقين واإلخالص أمدك وعضدك، ومثلك من تتوفر فيه الغيرة، وتقوى 
و متن لى ماعقرائحه في السعي في ائتال  القلوب، وإخاء كلمة األمة في االجتماع 

ه اعتقاداتها، وتحسن به عزائمها ونياتها، في العض بنواجذ القلوب على الثبات ب
 .((لسعادتها الاحتياطا لسالمتها، وتحصي مان،على اإلي

س أن تخرج من فاس بسالمة، قاصدا قبائل الجيران؛ كزمور أب الو))
وأضرابهم، لتذكيرهم في هذا الموضوع، وتعريفهم بالصدد الذي تقتضيه فطرتهم 

وذكر فإن الذكرى تنفع ، وتقضي لهم أو عليهم به غيرتهم اإليمانية، }يةمسالاإل
ي هللا بك رجال واحدا خير لك مما طلعت يهدن و: "أل، [55ريات: ]الذا{.المومنين

أمثالك، المفتوح عليهم ر ائبصل العامة ال يجهلها أولوا الواأح. و(1)عليه الشمس"
في اإلرشاد والداللة، ولك فضل في ذلك وقربة وحظوة عند هللا، وعند جنابنا 

ال من أمثال الجبال من أعمخفاك أن ذرة من أعمال القلوب خير ي السامي باهل. وال
 . ((لجوارحا

 ، وألمثم بعد نجاح المقاصد في تلك القبائل؛ طير األعالم لجنابنا العالي باهل))
األحوال بيانا شافيا، ال يبقى معه لبس وال خفاء في شيء، وال يتشوق بعده ان يبب

حوال إليه مصيرك مما تقتضيه األ نوكلالستطالع على حقيقة، لنعلمك حينئذ بما ي
شريفة، أو غير ذلك، وقوفا مع وقائع الحال، وقياما ا الالوقتية، من قدومك لحضرتن

. ونحن على وثوق كامل وبصيرة امةعال مصالحلبما ينبغي األخذ به في سبيل ا
نافذة بحسن مباشرتك، ونافع إشارتك، أصاب هللا بك، ونفع بك وبما آتاك من العلم 

 .((والعمل

                                                           
 ر".السي، صحيح البخاري، كتاب "الجهاد و2787ديث رقم لح( ا1)
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ل مجا فصال المهمة االحتاللية في ن في معالجة الزلنا آخذي نحناهو))
 االكالم، بما يكون فيه خير وراحة عامة للبالد والعباد، ويبقى حرم اإلسالم خاص

فيه الحد لمحدوده بحول هللا. كمل هللا بخير، وركبنا الشريف في األثر  ماالس بأهله،
أخلص هللا أملك، ب عنا مكاتيبك، يغتإن شاء هللا، وأعلمناك لتكون على بال، وال 

 .((هـ1326صفر الخير عام اتح وأحسن عملك. والسالم، في ف

 

 ]مؤتمر اإلصالح البربري[:

 السياسة هام المترجم بمكناس عدة شهور، أشر  فيها على توجيقأ دقو
بية وجهة رشيدة، وأسدى لدينه وبالده خدمات جليلة، يحتاج تدوينها لعدة غرلما

ه أعيان كل قبيلة من مكناس رضحلبربري الذي كراريس. من أهمها: المؤتمر ا
الصحراء، وكذلك رجال الحل والعقد بمكناس؛  وإلىإلى مكناسه، ومنه إلى تادال، 

يوما مشهودا قل أن  وكان اوي،في طليعتهم قائدها إذ ذاك: الحاج بنعيسى الدر
 رأت مكناس مثله، وقد اتفق فيه المؤتمرون على ما يأتي:

 بائل البربرية.صلح بين الق دقع ـ 1
 عادة المطالبة بالدم التي كانت تحول دون الصلح. ءاغلإ. 2
 ني خلف االئتال  واالتحاد.افتلا. 3
 صام بحبل هللا المتين. تعالا. 4
 .(1)ةظييث بالدعوة الحفبشتلا. 5

ن عاهدوا المترجم على تنفيذ هاته المقررات؛ قصدوا قبائلهم مبشرين أ دعبو
عالء كلمة هللا، وإنقاذ أمة موالنا رسول هللا. وإلى هذا ومنذرين، وداعين إلى إ

عائم األمن والسالم بالمغرب إذ ذاك، ونشر بنود د ديطتوي ل فضالمؤتمر يرجع الف
يوش جلاالدعوة الحفيظية في جميع أرجائه، وبعث روح المقاومة التي لقيتها 

 الفرنسية بعد ذلك في مختلف القبائل البربرية.

 

 بي الفيض مبدأ الشورى[:]تطبيق الشيخ أ

أنه كان يطبق مبدأ الشورى في اإلسالم، الذي  ايا المترجم العديدة:زم نمو
ودروسه. فكان يتصل ببعض كبار علماء فاس  ئلهاسوره تبككان يدعو إليه في 

أثناء مقامه بمكناس بواسطة والده العظيم، ويأخذ رأيهم فيما يعرض له من 
 اكل العويصة.شملا

سالة لشيخنا اإلمام أبي العباس أحمد بن الخياط الزكاري الحسني يلي ر اميفو
 ما أقول. على نهابرك اكتبها للمترجم أثناء مقامه بمكناس، أردت إثباتها هن

 مه هللا بعد الحمدلة والصالة:حر لاق

                                                           
 )المحققة(، وال زال جمع من الذين حضروه إلى اآلن )المؤلف(.103ظاهر": المخطوط الورقة لم( "ا1)
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اهل، ب  والمجاهد في سبيل هللا، العار خينا في هللا، المحب في هللا، أ ىلإ))
قيه المحقق، الشيخ المربي الجليل، سيدي محمد الكتاني الشريف األصيل الف
 .((اإلدريسي الحسني

 ((ليكم ورحمة هللا تعالى وبركاتهع مالس))

والد موالنا عبد الكبير ذاكرني بما كتبت به مما يقتضي ال انيدس فإن عد؛وب))
ا فيها وفي نبساستعظام هذه األهوال، والتحير في مقتضى هذه األحوال، التي ح

ها الكبير المتعال، وفاوضني فيما يكون عليه المعول من رجوعكم لهذه غير
تكم، قامإل حي مف الحضرة السعيدة، أو توجهكم مع من طلب ذلك منكم، أو إقامتكم

فاقتضى نظر أخيكم إقامتكم إرهابا للعدو، ومراقبة للجهات، وتأنيسا لمن يليكم من 
 .(( يتعسريتعذر خير وال ال المومنين، وقربا من فاس بحيث

وعكم اآلن إلى فاس؛ ففيه صورة وهن، وأما تقدمكم إلى األمام؛ ففيه جا رمأ))
لذي باشرتم أمره،   االئتالوا إعراض عن هذه الجهات التي تخشى، وما دمتم ثمة

تقبل هللا منكم مرجو الدوام بحول هللا وقوته، وال سيما مع تجديدكم النصائح 
الى يديم حياتكم وعزكم، وإعزاز الدين بكم وبموالنا فاهل تع ،تبالمالقاة والمكاتبا

أمير المومنين، ويحيي به الدين، وعلى كل حال؛ فال حول وال قوة إال باهل العلي 
هللا ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى هللا إن هللا بصير بالعباد.  بناسوح، ظيمعلا

زكى التسليم؛ أن يكفينا وأ ةونسأل هللا العظيم، بجاه نبيه الكريم، عليه أفضل الصال
صفر الخير  18شر األعداء وينصرنا عليهم...آمين. والحمد هل رب العالمين. في 

 .((ينآم  لههللاان ك عبد ربه أحمد بن محمد بن الخياط 1326عام 

ي الملك عبد الحفيظ بــ: "مشرع الشعير" الذي كان مخيما فيه أثناء مقام قب دقو
ن أعيان الطريقة الكتانية وزعمائها؛ م دعليه وف المترجم بمكناس، إلى أن وفد

المترجم  فةليخ ؛(1)أعر  منه: اإلمام أبا عبد هللا محمد بن أحمد العلوي الزرهوني
اعية أبو عبد هللا محمد بن لدوا، (2)طلحةابن س ريإدء بزرهون، والعالمة أبا العال

انية بقبيلة زمور، ير مقدمي الطائفة الكتكب ؛(3)ي الحودرانييرلكا محمد الحسني
؛ مقدم الطائفة الكتانية بآيت بوكرين، والزعيم بناصر (4)والزعيم بنعيسى بن أحمد

؛ من آيت (6)دت ابن حمدان، والزعيم الهاشمي بن محمآين م ؛(5)بن موسى
؛ من آيت بوزيان، والزعيم إدريس بن (7)م الشرقي بن الشرقيعيوالز، بوكرين
البطل يوسف؛ من آيت قصو، والبطل الجيالني ؛ من آيت ابن حمدان، و(8)جعفر

؛ من آيت قصو، (9)ي بن عيسىعلن ب بن علي؛ من آيت بوكرين، والزعيم الحارثي
د حون م ؛(11)السالم اإلدريسيد عبس ئيلروا، (10)والبطل محمد بن حدو المسغري

 يلة بني حكم.قبن م (12)لزعيم البشير من بني زوليت، واالران

                                                           
 .2/515هـ أنظر "إتحا  المطالع" 1367سنة  يتوف (1)
 .2/455ظر "إتحا  المطالع" هـ أن1348سنة  يتوف (2)
 لم أقف له على ترجمة. (3)
 ( لم أقف له على ترجمة.4)
 ( لم أقف له على ترجمة.5)
 ( لم أقف له على ترجمة.6)
 ( لم أقف له على ترجمة.7)
 ( لم أقف له على ترجمة.8)
 لم أقف له على ترجمة. (9)
 ( لم أقف له على ترجمة.10)
 ( لم أقف له على ترجمة.11)
 م أقف له على ترجمة.( ل12)
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يرأسه أكبر إخوة المترجم ]الشيخ عبد  اني الذي كان هذا الوفد الكت لضفبو
الحي الكتاني[؛ زادت الدعوة الحفيظية تعزيزا، وأمكن للملك عبد الحفيظ أن 

أخيه ر صاأنيواصل سفره إلى مكناس بدون أن يلقى معارضة في الطريق من 
 الملك عبد العزيز.

 

 ]رسالة من المولى عبد الحفيظ للشيخ أبي الفيض[:

ربيع  17رع الشعير"؛ كتب إلى المترجم رسالة مؤرخة بمش"ح يبارن أ لبقو
 قال فيها بعد الحمد هل، والصالة، والطابع الكبير: ،1326األزهر عام 

ه العالمة الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني؛ ياألرضى، الفق انبحم))
 .((هاتركب سددك هللا، وسالم عليك ورحمة هللا

ف، لشريوآيات محبتك في جنابنا اك، لضيام تعر  جاهل فمازالت األف؛ دعبو))
يتلوها إخالصك في موافقة قولك لفعلك. وقد وصلنا كتابك المبارك، واستقرينا 

نحن منه على يقين، وصار بالبال، وكل  فصوله، وعرفنا مضمنه ومحصوله، مما
؛ المشافهة بحول هللا ندع الفصول الكتاب يضيق القرطاس عن الوفاء بجوابها، إ

 .((وسعة المجال فيه ،لكذألهمية مواد كل 

عزم الذي أنت عليه في الورود لحضرتنا السامية باهل مصحوبا لا م؛عن))
بحركات القبائل كزمور وزعير، فنأذنك في تنفيذه والعمل على مقتضاه، لتجعل 

ات تنفيذ حرك فيك ادبالقدوم بقصد مالقاة ركابنا العالي باهل بقبيلة زعير. مع اجته
وإعمال بالك هنا مع طي المسافات الزمانية والمكانية.  ل،ئمعتبرة من أولئك القبا

فإن ركابنا األحمى هو اليوم بوادي النجاة على أربعة مراحل من وادي أم الربيع، 
في انتظارك الدار بعد الدار، سددك هللا وأعانك، وأمدك بالتيسير وأرشد  نفها نح
 .الخ.((بك...

شارحا ألعيان قبائلها  ور"م  ترجم هاته الرسالة؛ خرج إلى "زَ تلم الماس لماو
الظرو  الحرجة التي كان يجتازها المغرب إذ ذاك، وداعيا إلى إنقاذه من هوة 

د في فضل الجهاد في سبيل هللا من راالستعمار التي بدأ يسقط فيها، ومرددا ماو
نوا عن استعدادهم لكل علن أأال الكتاب والسنة وكالم السلف الصالح، فلم يسعهم إ

ا لهم بخير، وبارك شجاعتهم النادرة، ثم انتخب منهم جيشا عفد ما يأمرهم به،
عظيما قصد به مخيم السلطان الجديد، ليتعاون الكل على طرد األجنبي من البالد 

 تلها.حالتي ا

 

 ]التقاء الشيخ أبي الفيض بالمولى عبد الحفيظ وبداية النفرة بينهما[:

يومين؛ التقى الرجالن ألول مرة في تاريخهما على طر  زيان  وم أوي دعبو
ا بتمثيل أدوار عديدة وامقوكان شياطين اإلنس وأنصار االستعمار ، لدكيوبني م

بين يدي السلطان، للتفرقة بينه وبين المترجم، والحيلولة دون تنفيذ برامجه 
 اإلصالحية؛ فنجحوا...
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ان معه في الجلسة األولى، كما السلط أحاديث  يحظ المترجم ذلك فال دقو
شعير، وأصبح يعلق تنفيذ البرنامج الع شرالحظ بمزيد التأثر أن أفكاره تبدلت بم

الذي بايعته األمة من أجله على اعترا  الدول األجنبية به ملكا على  يحالاإلص
 المغرب.

أول  يل المترجم الجائز والمستحيل في إقناعه بعدم ضرورة ذلك فذب دقو
ولكنه لم ينجح، كما تأكد له أنه يوثر حل المشاكل بطرق سلمية، وزاد األمر، 

لذي أتى به لقتال جيش يش افطلب من المترجم أن يذهب على رأس الجن طاسلال
أخيه السلطان السابق موالي عبد العزيز، فأفهمه بأن هذا الجيش لم يأت به لقتال 

وهنا حصل غضب للسلطان من البالد،  بالمسلمين، وإنما أتى به إلخراج األجان
فأجابه المترجم بأنه  .((!!!؟اأن إذن أنت سلطان المغرب ال))حمله على أن قال له: 

معين السلطان وناصر اإلسالم...ثم بارح مجلسه، وهو هو ا مليس سلطانا، وإن
 . ((!خاب ظننا في الجناب الحفيظي))يقول ألصحابه: 

ادر السلطان إلى إلقاء القبض ب؛ وقصدا معا مدينة مكناس، وبعد أن وصال إليها
ان هذا العمل فك ،لهمعلى أنصار أخيه موالي عبد العزيز واالستيالء على أموا

ود المبرمة بينهما، ورغما عن كونه قابله عدة مرات لعهوا مخالفا لمبدأ المترجم
متشفعا في المقبوض عليهم، وذاكرا أن المصلحة المغربية العليا تقتضي غض 

تعاليم اإلسالم مخالفة للتدابير التي اتخذها ضدهم، ولكن تدخله  نوأالطر  عنهم، 
تغاله واشد ييون يتعجبون من مواقف السلطان الجدناسكالملم يفد شيئا، فكان 

بسفاسف األشياء، وكان المترجم يجيبهم بعدة آيات قرآنية، من جملتها قوله تعالى: 
 .[62.]األنفال:{وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك هللا}

 قدة الوحيد الذي أقام المترجم وأقعده، وجعله يعتقد أن أمل المغارب ءيشلاو
يظي الحفلواضح الذي وقفه الجناب ا ياع، وأن سعيهم خاب؛ هو: الموقف الجلض

 بمكناس، من الشروط التي احتوت عليها بيعته. 

 

 ]توبيخ المولى عبد الحفيظ علماء فاس على شروط بيعته، وتنازلهم عنها[:

الجديد  نذلك أن وفدا من كبار علماء فاس، قصد مدينة مكناس لتهنئة السلطا
 سيللكا بالملك، فامتنع من مقابلته وضيافته في األيام األولى، وبعد أن قابله؛ انطلق

يصرح بأنها ه، وروط المحتوية عليها بيعتشلاالجار  يؤنب أفراده، ويوبخهم على 
لخو  الذي كان أصابهم من جراء امتناعه تحجير عليه وحط من قدره، وهنا بلغ ا

ة المغرب إربا إربا، ورموها في هوة سحيقة؛ حيث دمقابلتهم أشده، وقطعوا وح
برءوا من الشروط، وحملوا حملة وت ،كرهأعلنوا أنهم يبايعونه على المنشط والم

نع من خلع تالشروط، وأنه هو الذي ام واضعا أنه دوأكو ،(1)لى المترجمع ءشعوا
ة ايلغا ال معنى لهذا االنقالب إال إذا كانت))وبيعته هو إال على أساسها قائال: أخيه 

 . ((!منه تنفيذها

                                                           
 )المحققة(، والصحف العربية الصادرة إذ ذاك.) المؤلف(. 107هر": المخطوط الورقة ظالما" (1)
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صالبة في موقفهم وأخبروه أن مسؤولية  ء أظهروا ماولو أن أولئك العل
لما استطاع  ؛يرالشروط تتحملها األمة كلها، وأن وحدتهم ال تتجزأ وموقفهم ال يتغ

 مترجم، ويقضي على الحركة الوطنية.يده في ال دبعد ذلك أن يم

  ضح من هذا؛اتد وق

 التفاهم بينهما: هي الشروط.  وءس لةأن الحلقة األولى من سلس

 ثانية: هي امتناع المترجم من قتال جيش موالي عبد العزيز رحمه هللا. لا وأن

أنصار الجناب العزيزي على وأن الثالثة: هي إلقاء الجناب الحفيظي القبض 
استصفاء أموالهم. وسيأتي ذكر حلقات أخرى في الفصل اآلتي إن شاء ، و بمكناس
 هللا.
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 شرع بعالرال وصال
 في هجــــــــــــــــــرته ومحــــــــــــــــــــــــنته

 

لجناب الحفيظي بمكناس سجال حافال باألحداث، مليئا بالمفاجآت ا ىطوا دمبع
حيث فتح سجالت أخرى اسا رة؛ قصد فالتي جعلت المكناسيين ينتقدونه انتقادات م

احتوت على مخالفات عديدة لرغبات األمة، ومعاكسات لبرنامجها اإلصالحي. 
حقيقة وجها لا هد، تجعل القارئ الكريم أماملعا لكخاطفة على صحف ذ ةرظنو

 لوجه.

ن المترجم من أولئك األفراد القالئل في هذه األمة المحمدية الذين ال إ يثوح
طالبا منه العدول عن إشباع  ؛ فقد قابله عدة مراتالئم لومة يخافون في هللا

ا له دممقو رغباته، وتنفيذ الشروط التي اشترطتها عليه األمة في عقد بيعته،
 ة باإلجابة.يرحنصائح جديرة بالقبول، و

لم يكن يحظى إال بالوعود المعسولة والتطمينات الفارغة، فلم يسعه إال  هنكلو
ة أنها أوشكت على مة والعامة، ويعلن لأللخاصمجالسه ا أن يجهر بالحق في

 اتاطاالنهيار والسقوط في هوة االستعمار، إن لم تفكر في مصيرها، وتتخذ االحتي
 هاته األفكار السديدة، هي الحلقة الرابعة. تنلالزمة لضمان استقاللها، فكاا

 

 ]مواصلة الشيخ أبي الفيض دعوة القبائل المغربية للجهاد[:

ل حلقة الخامسة: فهي أن المترجم بقي يواصل الدعوة إلى الجهاد في سبيلا امأ
 نسي الذي كان يتقدم في البالد.ر ومقاومة الجيش الفهللا

 د البسملة والصالة:عب لاموذج من ذلك: قن اذهو

خ عبد الكبير الكتاني إلى كافة المسلمين إخواننا في هللا شيالن مد بحم نم))
"المزارعة" و"كفيان"؛ خصوصا أهل النفوس الكبار، والدين: قبيلة زعير 

لة وشرفاءها، الذين ال يرضون ببيع ذرة من إسالمهم لقبيالسادات األحرار، أعيان ا
 .((األرض ذهبا... بملء

 ((هللا ظلليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته بوجود ع مالس))

ون لكم أنه يريد د؛ فقد بلغني أن الفرانسيس أرسل لقبيلتكم أناسا يذكرعب امأ))
بل المرور بالقبيلة، وليس له غرض بكم، ويوصيكم أن ال تنهبوه وال تضروه، 

هذا األمر أمر هائل، وخديعة بينة واضحة في التولية وتركونه يمر كيف شاء. ت
 ل الذي يرضاه منها. وفي ليلةمحالب على القبيلة ونهب زرعها وضرعها، ونزوله

فيها، ويمألها مدافع وبارودا، حتى تصير نارا  حدة يبني أبراجا تحار العقولاو
ا وولئك الناس الذين جاءتل أق -كامل اإلسالم  -محضة، فالواجب على المؤمن 

بهذه الخديعة التي فيها سلب السالح والمال لهذه القبيلة، من حيث ال تشعر، وهو 
مهم ار، إذ ال حرمة لهم؛ فدع راعي اإلسالم فيهم مزارك وال يالو ،رجهاد أكب
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تبديل نعم هللا كفرا، ال سيما النعمة  هدر، ومالهم حالل؛ ألنهم يسعون في 
 . ((!ينالد الكبرى التي هي:

وال تومنوا إال لمن تبع لعدو الكافر، وموالنا يقول: }اوكيف تومن غوائل ))
كافة كما يقاتلونكم كافة  نيكرشموقاتلوا الال جل من قائل: }، وق[73.]آل عمران:{دينكم

وال يزالون يقاتلونكم حتى جال وعال: }ل قاو [.36.]التوبة:{وا أن هللا مع المتقينملعوا
ذين كفروا لو تغفلون د الوسبحانه: }ل قاو [.217.]البقرة:{يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

 .(([102.]النساء:{ةحدعن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة وا

ونتركهم يمرون علينا إلخواننا من بعهدهم معنا وال نقاتلهم وكيف ن))
، فمن رضي بذلك؛ فقد سعى في سرعة غضب هللا ورسوله عليه !المسلمين؟

ش عا خراب خيمته وقبيلته. وإن مات؛ مات ذليال، وإن عاش؛ وعلى ذريته، وفي
 .((هللا العافية...ل سأن (1)حقيرا، و"المرء مع من أحب"

ن كبراء القبيلة، كل فرقة من د عليكم به وال بد؛ أن تذهب جماعة مكؤملاو))
تعقدون معهم األخوة في والقبيلة تعطي من ينوب إلى جماعة "لحالليف"، 

لياء أو ؛ناإلسالم، وعدم التعدي على السادات األبطال السعداء األحباء، المرضيي
 .((د محمد"الوأ تعالى: "لمذاكرة" و"هللا

عينهم على ذلك من تراخ، تنعوا؛ فالبد من نهى المنكر فيهم، وفي من يما نإف))
ذلك أن يتعدى عليكم،  ويكون ذلك شرفا لكم دنيا وأخرى، وال يقدر الكافر إذا سمع

صروا هللا تنن إ} تعالى:ل قاو [،40.]الحج:{ولينصرن هللا من ينصرهقال تعالى: }
 .(([7.]محمد:{كممادقبت أينصركم ويث

إذ هما  -مرنا ونصيحتنا مة لكم ولذريتكم في الدنيا واآلخرة: تقديم أالسلاو))
على ما يقول لكم غيرنا من أهل الخداع والمكر، في صور  -بأمر هللا ونصيحته 
 .((النصح وقوالب الطمع

ن باإلحراق بالنار ليرجعوا بوعذي صدر األول من اإلسالم، كان الناسلا يفو))
أوالد ورضى هللا تعالى عن السادات األبرار "لمذاكره" و" .كوهدينهم؛ فلم يتر نع

ن مثلة من األولين وقليل محمد"؛ فهم كهؤالء، وال غرابة؛ فقد قال موالنا: }
 .(([13.]الواقعة:{اآلخرين

ي حماني: أن يدبسب وصي به ولد قلبنا المحب الفاني، البركة الملقن اممو))
" حتى ال زعيرعلى جميع من له الكلمة المسموعة بقبيلة " ةليطو  بهذه الرسا
تأخر عن الجهاد في العدو الكافر إذا عزم على الخروج من يجلس أحد، وال ي

 .((طرفكم

سبحنه  -انكم هللا وقواكم، وأعطاكم شجاعة الصحابة األبطال، وأخرج هللا أع))
 عليه، هللا تما يحبه هللا والرسول صلواة ورآلخالدنيا من قلوبكم، وجعل همكم ا -

                                                           
 ب".دـ صحيح البخاري كتاب "األ 5702م رقث ديلح( ا1)
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والمومنين...آمين. هللا ورسوله رضي ت وجمعنا معكم في قريب على حالة 
 .(1)(([191.]البقرة:{فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين}

 

 ]محاربة المولى عبد الحفيظ للطرقية وانحرافه[:

حلقة السادسة؛ فهي: أن الجانب الحفيظي صار يعقد دروسا حديثية لا امأ
ة ادة ملوك الدولعبالقصر الملكي بفاس، في شهور رجب وشعبان ورمضان، على 
المترجم، فكان  عتهمالعلوية الشريفة. وكان يحضرها كبار علماء فاس؛ في طلي

ر أفكارا وآراء في الدين ال يقرها كتاب هللا رقيلجديد يغتنم هذه الفرصة، فا انلطالس
وسنة رسوله، وجمهور المسلمين. فكان المترجم يناقشه مناقشة حادة في كل ذلك، 

 ويبين له الصواب.

 ل التي وقع الخالف فيها بين الرجلين:عض المسائب هذهو

مذهب الظاهرية وغيرهم و ج،زوعلى األربع في الت يادةك: مسألة الزلذ نمف
رو ، وقد أعلن الجناب الحفيظي عن تمذهبه بمذهبهم في هذه المسألة؛ عم فيها

مستدال بكالم الشوكاني في بعض كتبه، وحمل حملة شعواء على المخالفين، فما 
تم ذهب جماع على خال  ماإلا نإ))م إال أن قام قومة هاشمية، وقال: من المترج نكا
ع من الكتاب والسنة، وضولجار ، يعدد ما ورد في الما يللس، وانطلق كا((إليه

وكالم أيمة المذاهب، ويؤكد نصوص العلماء القائلين باإلجماع، وينتقد أقوال 
ئهم العديدة، ويعلن جوه أخطاوالظاهرية في هاته المسألة، ويكشف القناع عن 

ن مره رجوع الشوكاني عن رأيه األول، كما يفيده "نيل األوطار"، ورجوع غي
 ألكابر أيضا.ا

ويلة في الموضوع بين الرجلين؛ انفض المجلس بدون أن ط ةناظرم دعبو
يرجع السلطان عن رأيه، وقد انضم إلى األخير بعض القضاة المغاربة، وألف في 

 شتمل على كراسين، والحق يعلو وال يعلى عليه.قييدا اتنصرة الظاهرية 

 يف الم، كان السلطان ينكرهالسواة نبياء عليهم الصالة األك: مسألة حيالذ نمو
دروسه المذكورة، وكان المترجم يبدئ ويعيد في االنتصار لحياتهم عليهم الصالة 

ه: ف في الرد عليه تأليفا عظيما؛ سمالأ دقوالسالم. ويدحض حججه الواهية. و
لفه برهانا قاطعا على جاللة مؤد يع، (2)"حياة األنبياء" في عشرين كراسة

لواسع، وعلمه الغزير، ومعرفته الواسعة بأساليب المناظرة، وهو آخر ا عهالواط
 مؤلفاته.

ك: الطعن في التصو  والصوفية، وإنكار الذكر والرقص عند كل لذ نمو
أن تنكر الرقص  بجي ال))ا قال له: يوما في جملة م الطرق، فقال له الشيخ اإلمام

ظرو  النشوى المذهبة، و هبلذا (3)تجاناوحده، بل الواجب أن نقوم اآلن فنبدأ بم
 وكان بيد السلطان حك نشوى من الذهب، وعليه مجانة -ل الحرير؛ فنزيلها ادومج
محال البغي وال  ثم نخرج فال نمر بطريقنا على محل من -ية وحمالة حرير ذهب

                                                           
ر، ل الوثائق المذكورة في هذا الوصل والذي قبله، يوجد شطرها بمكتبي، ومكتبة شقيقي األكبصو( أ1)

 السامية".)المؤلف(.ر كتانية، وهو مثبت في "المظاهالة تباني بالمكالشطر الثو
 ف عليه.نقم ل (2)
 ج: مجانة؛ وهي: ساعة اليد.  (3)
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صاحب دكان ال يعر  كيف يبيع  ال سددناها، ثم ال نمر على مخمرة إ
بدعهم ومناكرهم كذلك. وأما  يفايا؛ بحثنا لزولنا صلذا وويشتري إال أقمناه. فإ

إغضاء الطر ، وإحداث التوجيهات لكل محرم ومكروه إال التصو  والصوفية؛ 
نزل . فقام السلطان غاضبا، و((!فتفرقة من غير مفرق، وتخصيص بدون مخصص

 .(1)الشيخ اإلمام ساخطا

قة لتفرعون لسي تعمار بفاسساالة جهة، ومن جهة أخرى؛ كان خدم نم اذه
بينهما بكل ما أوتوا من حول وطول، وكان للحملة المنظمة التي شنتها الصحافة 

 الخونة المارقين. االستعمارية على المترجم وطريقته، أثر فعال في نجاح

 

هللا عنه من فاس ومحنته  ]هجرة الشيخ أبي الفيض رضي
 واستشهاده[

ن األجانب كانوا يواصلون أعمالهم في الميدان العسكري بالشاوية، كما أ امبو
س، سعيا وراء نصب الحماية على بفا سياسيلا في الميدانم طهشاكانوا يواصلون ن

 المغرب.

ن السلطان الجديد عجز عن القيام بأعباء الملك، وأبدى معارضة شديدة أ امبو
الذي عرضه عليه نواب األمة، وأهمل فريضة الجهاد التي  للبرنامج اإلصالحي

 هي الشرط األساسي لشرعية بيعته.

م يبق أمل في تسوية ، ولشديدا ارلين اكفهرارجالن ن الجو اكفهر بيأ امبو
 الخال  القائم بينهما، نظرا الختال  وجهات النظر اختالفا بينا.

تالمذته، رغبته األكيدة في  نئلته، ونفر قليل مدى المترجم لوالده وعابأ دقف
هجرة فاس، والسكنى بدار متواضعة، كائنة بقبيلة آيت يوسي من جبال األطلس، 

نواهيه عظم كماله، والقيام بواجب  تناب، واجهلامره جل جالأول ثاألجل امت
 الدعوة إلى هللا وإحياء سنن رسول هللا؛ فوافقوه على ذلك، وأعلنوا استعدادهم

 لمصاحبته.

 أن نقف وقفة نتحدث فيها عن رأي الناس في هذا السفر؛ فنقول: نبغيي انهو

  في ذلك على قسمين: سانلا

قرر االنعزال  غرب،بالم ةلاإصالح الح منس يئقسم يرى أن المترجم لما  -1
عن الخلق بالبادية، واالشتغال بعبادة هللا بعيدا عن جو المدن إلى أن يلقى هللا، عمال 

إذا رأى اإلنسان شحا مطاعا، وهوى متبعا، ))ألحاديث الداعية إلى االنعزال فيما با
((وإعجاب كل ذي رأي برأيه

(2). 

                                                           
 .108هر": المخطوط الورقة ظالما" (1)
 قرآن".الكتاب "تفسير ه ننس رواه الترمذي في 2984ث رقم ديلحا (2)
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الب بانقهي: عزم المترجم على القيام  رى أن الغاية الحقيقية، ي مسقو -2
ية بجديد، يحقق للمغرب مطامحه، ويطرد األجانب منه، وكانت الصحف األجن

 تؤكد هذا الرأي.

ب بالقصر الملكي إذ اتلكا(1)ي الشاعر المطبوع أبو محمد عبد هللا القباجنربخأو
واسيس جذاك: أن قنصل فرنسا بفاس "كايار" كان يومن بهذا الرأي، وكان له 

ال المترجم، وأنه صعد في نفس الصباح الذي بارح أحو يراقبون الشاذة والفاذة من
لة مستعجلة للجناب الحفيظي. وبعد باقم، مطالبا بكيملالفيه المترجم فاسا للقصر 

أن تمت؛ أخبره بسفر المترجم، وحذره من العواقب السيئة التي تنتج عنه، ال على 
نفسه. ثم  لملكحياة بالمغرب في نظره، بل وعلى الفرنسا التي تريد رفع مستوى ا

 .!طالب بتوجيه فرقة من الجيش إللقاء القبض عليه؛ فنفذ طلبه

ح أحد الرأيين؛ ألني الزلت لم أعثر على المستندات جرأي اآلن أن ننكيم الو
الكافية في الموضوع، ولكني أقول: إذا فرضنا أن الرأي الثاني هو الراجح؛ فكل 

الحياة في المغرب كانت  ظاهرعقالء المغرب يؤيدون المترجم فيه، ألن جميع م
الظلم و لواالستغال مارعستتحتم على كل مخلص أن يعمل إلنقاذ بالده من اال

والجهل واالنحطاط والتأخر، سيما وأن البالد أصيبت بأعظم خيبة في حياتها، إذ 
إن الشخصية التي رأتها صالحة إلنقاذها من وهدة االستعمار؛ كانت هي التي 

ة قانونية، حسبما سيأتي بيانه في معاهدة الحماية ه صفساعدت عليه، وأعطت
 المشئومة.

، ولكنه ما كاد 1327صفر عام  24لخميس ا مي صبيحة يوف سافارحوا اب م؛عن
يمر يوم أو يومان حتى أنزل هللا مطرا غزيرا بعد العهد بمثله، منعهم من مواصلة 

 السير، وجعل أملهم في إدراك بغيتهم ضئيال.

بني مطير ينتظرون انحباسه؛ إذا بمحلة حفيظية تلتحق بهم، يلة هم بقب امنيبو
ى ذلك خوفا من إراقة الدماء. ولما خرجوا لإ اس، فأجابوالفع جوطالبة منهم الر

من تراب البربر ووصلوا إلى "رأس الماء"؛ عوملوا بما اندهش له العالم العربي 
 ال اإلفريقي خصوصا... مواإلسالمي عموما، والش

فقط،  لة الحفيظية ألزموهم بالركوب على بغال بحالساتالمحذلك أن قادة 
وأحاطوا بهم من كل جهة، ووضعوا  ،مهجلية في أرديدحال وجعلوا لهم القيود

السالسل في أعناق اإلخوان الكتانيين الذين كانوا في رفقتهم، وبقي النساء في 
 مؤخر الركب تحت حراسة شديدة.

ممن ال خالق لهم تنتظر قدومهم، يرة وصلوا لفاس؛ وجدوا جماهير غف امدنعو
انت عشية يوم وكفاس، نبية بجاألت وفي طليعتهم: قناصل الدول وأفراد الجاليا

الثالثاء متم صفر هي التي سجلت في ساعاتها بداية أعظم مأساة في تاريخ اإلسالم 
ا ، وكان سيدنا المترجم ينشد طيلتهممنذ مأساة أب الشهداء سيدنا الحسين عليه السال

حينما أراد كفار  -رضي هللا عنه  -ل الصحابي الشهيد سيدنا خبيب بن عدي قو
 :لهتش ققري

                                                           
ـ ه1364وين شعرية. توفي سنة اودأن له  كما ،هقتو سال، كانت له مساجالت مع شعراءل زين (1)
 .2/502حا  المطالع" إت"

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

324 

ي جنب كان في هللا أ لىع مسلما  ـــين أقتل ح يبالأ تســـــــــــلو
 مصرعي

على أوصال الشلو  ركباي ي ذات اإللـــــــــــــــــه وإن يشـا ف كلذو
 (1)الممـــــزع

قابلة بينه وبين عبد الحفيظ، حضرتها شخصيات بارزة من علماء م دعبو
 ودامت المحاورة فيها بين الرجلين، (2)ين، ذكرت أسماءها جريدة "السعادة"قرويال

يت ب في (5)هبنوا، (4)قهقيوش، (3)نصف ساعة؛ صدر األمر باعتقاله واعتقال والده
ه إذ ذاك األمير موالي يبقصر أبي الخصيصات، بجوار البيت الذي كان معتقال ف

النساء في دار  تقالَمحمد )فتحا( بن السلطان موالي الحسن رحمهما هللا، واع
ي الذي كان معهن، واعتقال اإلخوان الكتانيين الذين حلالن تجريدهن مالسكة، و

كانوا مرافقين للمترجم بسجن الدكاكن، ومصادرة العبيد واإلماء والكتب والخيل 
 والدواب، وإغالق الزوايا الكتانية بجميع جهات المغرب الخاضعة لنفوذه.

ى علو ة الكتانية،على مسيري فروع الطريققبض أوامره بذلك، وألقى ال تذفنف
 بشعائرها. رهامن يتظ

دور الكتانية؛ فقد كانت فتحت قبل ذلك بيومين، ووقع االستيالء على لا امأ
 جميع ما فيها، طبق أوامره الجائرة.

بر واألناة، متحصنا بالثبات وقوة العزيمة، رغما عن صلجميع معتدا بالا ناكو
 ال شرب.وال غطاء وال أكل وراش كونهم قضوا يومين بدون ف

وابغ كالم المترجم: ما شافهني به بعد اعتقالنا؛ ن نمو)): (6)هر"ظالما"ي ف لاق
لهائلة إال ما ايكن من الحكمة والتدبير اإللهي في هذه القضية  مل وبأن قال لي: ل

أذكره لكان كافيا؛ وهو: أن الناس بالغوا في االعتقاد في، ولست إال كبقية الخلق 
وال نفع وال جلبهما وال دفعهما، الكل بيد  رض قدر علىن الو وغيرهم، لياءمن أو

هللا، فأرجعتنا هذه المحنة إلى عبوديتنا وأفرد هللا بالكمال المطلق، والجلب والدفع 
 .((المحقق...

وتني هنا التنبيه على أن شخصيات بارزة من علماء فاس، لم تقف موقفا يف الو
ء جبهة العلماء اضعضامن أت انلطتظهر فيه للس…مشرفا في محنة المترجم هاته.

وصمودهم أمام المحن والشدائد. بل وقفت مواقف تدل على الجبن والخو ، بل 
 تدل على التنكر لمبادئ اإلسالم وأهدافه...واألمر هل.

سى المواقف الشريفة التي وقفها جمهور علماء المغرب من محنة نن الو
أصنا   عيوفي جم، انمكو ل زمانفي كالمترجم. والشجاع والجبان موجودان 

 الناس.

                                                           
 رسالة لوالده المقدس بعث بها لإلخوان الكتانيين بالقاهرة. )المؤلف(.ن ( م1)

 .لابي الجليصحالا وقد سبق التعريف بهذ ،2/440د البيتان في "االستيعاب" البن عبد البر ور      
خياط الزكاري، وإدريس بن عبد الهادي العلوي، وعبد السالم ( هذه الشخصيات هي: أحمد ابن ال2)

 األمراني. كما ذكرها المؤلف نفسه في رسالته: "بيان حقيقة حول استشهاد الشيخ الكتاني".
 يخ عبد الكبير الكتاني قدس سره .)المؤلف(.لش( ا3)
 ؤلف(.. )المد عبد الحي الكتانيحمم لسيد( ا4)
 ني رحمه هللا. )المؤلف(.يد محمد المهدي الكتالس( ا5)
 .125خطوط الورقة الم (6)
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بعد ذلك بالتعاون مع االستعمار نادرة،  دنا تلك الجماعة التي ابتليت دع دقو
أن  -لو توفرت لديهم الشجاعة الكافية  -والنادر ال حكم له، وكان األولى بالعلماء 

يعلنوا عجز عبد الحفيظ عن القيام بأعباء الملك، وخيبة ظن المغاربة فيه، 
أن شروط الخالفة العظمى التي رأوها نسبيا  نيلوال وجن بيياغير هوا يصرحو

 .!متوفرة فيه يوم بيعته قد انعدم أكثرها

ء العائلة ال ذلك؛ يجب أن ينحى عنها، ويقدم لها شخص آخر من زعمجأ نمو
العلوية الكريمة، وإن لقوا في سبيل ذلك ضروبا من العسف واإلرهاق، وحتى 

سوله بالجهر بالحق، ومعتقدين أن رو ن هللام ينورا مأماموما دالقتل؛ فال بأس 
 .[11.]المنافقون:{ولن يؤخر هللا نفسا إذا جاء أجلهااآلجال محدودة، }

ترجم في حياته؛ هي: جهره بالحق في دروسه ممفخرة حصل عليها ال مظعأو
اجهة عبد الحفيظ به في مول ب ،(1)ومجالسه، كما نص على ذلك اإلمام في "النبذة"

لخصيصات، ا يله بأبقاعتا االجتماع الذي تم بينهما قبيل خرهادة اجتماعات آع
وتصريحه له بأنه: فعل أفعاال استوجب بها الخلع شرعا، وأن بيعته مقيدة بشروط 

 لم يو  لألمة بها، ومن أجل ذلك بقيت معلقة لم تستقر على أساس.

 

 ]وضع الشيخ أبي الفيض رضي هللا عنه في السجن[:

 عدة ولهم للسجن؛ استأنفوا نشاطهم العلمي الذي ألفوه من قبل، فدرسواخد رثإو
صدر لإلمالء عليها والد تي ة كانار...تو كتب في التفسير والحديث والتص

المترجم، وأحيانا المترجم نفسه، وهذه أسماء الكتب التي وقفت عليها بخط شقيقي 
 األكبر الذي كان أحد المعتقلين:

 يم بالجاللين؛ درسوا فيه نحو الثمن.ر القرآن الكريسفت -
 الدنيا. أبي "الفرج بعد الشدة" البن باتك -
 ي.لع سيدنا مةرجت ابن الجزري في باتك -
 ت الشعراني .اقبط -

 :(2)حب "المظاهر" عن المترجم في رسالة كتبها في المحنة الكتانيةاص لاق
كنت أراه خاللها ام في معتقله ما يقرب من شهر، فماشرت األستاذ اإلع ينإ))

حجر الصلد، وال وأثناء سوائعها، يتكلم ويخرج المعار  والرقائق من الصخر
ه بكالمه المعهود، ما يعجز أهل االقتدار. وهللا أعلم ارسروأمن القرآن  رضويستح

نحو ثمن  -أيضا  -حيث يجعل رساالته. وقد سمعنا من لفظه إذ ذاك وبقراءتي 
((لجاللينا

(3). 

 

 أبي الفيض واستشهاده رضي هللا عنه[: ]تعذيب الشيخ

                                                           
ي: الشيخ محمد بن عبد الكبير( أطلق لسانه في )ألترجمة ا حباص إنف …ل صاحب "النبذة": "قو( ي1)

المذكور )أي: السلطان  جنابمجالسه باإلنكار عليه في أشياء كانت تبلغه عنه، وكان ذلك يبلغ ال
 .229ر ظ( فزاد حنقا بسببه". المصديالحف

     .121المخطوط الورقة (2)
 .121وط الورقة خطلما (3)
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ربيع األول، أمر عبد الحفيظ بجلد  ية يوم السبت سابع عشر شع يفو
با من والده وولده ري، قاتالخصيص أبي المترجم ألفي جلدة في ساحة قصر

يقول  -رضي هللا تعالى عنه  -وشقيقه. فنفذ أمره في ربع العدد المذكور، وكان 
 .((!ن كان هذا في رضاك فزدني منهاللهم إ))أثناء الضرب: 

رت الصحف العربية هذا النبأ المهول، ومن بينها "لسان المغرب" شن دقو
ارية تشفيا ما عليه من عمستالعادة" ا"الس تدالوطنية، مبدية ألما شديدا، بينما أب

 مزيد.

 الظاهري الذي حمل عبد الحفيظ على هذا العمل الجنوني؛ هو: ببسلاو
س، مطالبين بوفائه بالعهود التي قطعها على الة بني مطير فحصار زعماء قبي

نفسه نحوهم، إن هم ساعدوه على إلقاء القبض على المترجم، وكان قد وعدهم 
 السبب الباطني؛ فمعرو  . ب. أماصابأموال ومن

بينه وبين والده وشقيقه وابنه، وجعل في بيت بجانب ق فر ؛بلضرا دعبو
عن أهله وذويه، تحت حراسة  نصف شهر، غريبااألول حيث قضى فيه أكثر من 

 شديدة، يعاني آالما شديدة من أثر الضرب.

إثر نطقه  ىلعربيع الثاني؛ التحق بالرفيق األ 13يحة يوم الثالثاء بص يفو
ك من قصر أبي الخصيصات كل ساكن. حرو ء، الفضات مألباالسم المفرد بصو

ون؛ ومنهم: صاحب وكان موته من أثر الضرب كما أجمع عليه المؤرخ
 .(1)لنبذة"ا"

بثورة الشعب، مع أن أ اجيفلحفيظ بإخفاء هذا الحادث الجلل حتى ال ا دبع رمأف
دوء الشعب كان قد تلقى من المترجم قبل إلقاء القبض عليه أوامر بمالزمة اله

والسكينة، وعدم القيام بأي شيء يعكر صفو األمن والنظام، نظرا للظرو  
 مغرب يجتازها إذ ذاك.الحرجة التي كان ال

د ما عليه من ديش تمئر الدينية؛ وقع دفنه بباب الساكمة، بتكاعشجراء الإ دعبو
 مزيد، ثم طمس قبره حتى ال يثير أحزان الناس في كل وقت ويدعوهم لالنتقام منه.

 لفظ المترجم نفسه األخير في ميدان الجهاد والكفاح بعد أن:        اذكهو

عله في جو نقاذ المغرب من هوة االستعمار،كل ما في وسعه إلعمل  -
 مصا  الدول الراقية .

 رفه في تاريخه الحديث.ع ورستعد أن وضع له أول دوب  -
 قاومة عنيفة،مأن ترك أتباعه بالشاوية يقاومون الجيوش األجنبية  دوبع -
 وم عدد كثير في ميدان القتال.كل يتشهد منهم ويس
م نهمغرب بأن ينهجوا نهج إخواد أن أوصى أتباعه في كل جهات العوب  -

 بالشاوية.
الئل األعمال ن جمله د أن ترك كل بقعة في أرض المغرب تنطق بما عوب  -

 وسني الخصال:

                                                           
فضربه ضربا عظيما، كان موته منه بعد نحو من سبعة عشر يوما من "… صاحب "النبذة" : ل قوي (1)

 .229الضرب"، المصدر ص: 
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رنا تدل علـــــــــــينا   ثاآ إن (1)ارثوا بعدنا إلى اآلظرانف 

دة والمآثر العظيمة؛ ملك محمد بن عبد الكبير الكتاني قلوب لخالألعمال اا ذهبه
 لها إلى يوم النفخ في الصور. اكلمين في جميع بقاع العالم، وسيظل ماالمسل

ا، وما ظنكم برزء كدر صفو يمألب ان المصاب بفقده جسيما، والخطوك 
جله العالم، وانصدعت لهوله قلوب بني آدم، وترك الناس األكل والشراب من أ

 أياما، وإيقاد السرج في منازلهم شهورا؟.

ة القطع، وإنما غيصي لم يبلغه النبأ العظيم في يومه وبا والشعب المغربذه عقو
باينة، وكان كل من مت  روتحقق به بعد أسابيع وشهور، وفي أوقات مختلفة وظ

الوقوع؛ ألن مجدد  تحقق به؛ يعتقد أن نصب الحماية على المغرب أصبح وشيك
ومجد  وحد، وزعيم المغرب األكبر، قد استشهد في سبيل رفعة اإلسالمم األاإلسال
 البالد.

العالمة المؤرخ القاضي أبو محمد عبد القادر بن قاسم الرجراجي الدكالي  لاق
انفتحت أبواب الهموم والغموم  –ترجم ملاأي:  –موته وب))المراكشي في كناشة له: 

 .((على المغرب، واستولت اليد العادية على مدنه

زعيمه الشهير  أن فقد في السنة الموالية -أيضا  -سوء حظ المغرب  ومن
قدس هللا  -د، الشيخ محمد مصطفى ماء العينين الشنجيطي الحسني الوإمامه الخ

 نوائب.لاووبذلك كثرت المحن والمصائب، وتوالت الكروب  -سره 

اني في غنى عن ذكر ما وقع لألنبياء والمرسلين، والصحابة والتابعين، رأو
 القتل على أبشع صوره؛ فقد ماتورجال األمم الدينية من التعذيب في سبيل هللا، و

سول هللا صلى عليه وسلم مسموما، وأبو بكر كذلك، وعمر مقتوال، وعثمان ر
وأخوه الحسين مقتوال. وكتب  ،اممذبوحا، وعلي مقتوال، والحسن ابنه مسمو

التاريخ مملوءة بما لقيه الطالبيون من ضروب األذى وأنواع القتل، وكتاب "مقاتل 
 برهان على ما أقول. ضحوأ (2)الطالبيين"

ام مالك مع جعفر بن سليمان، واإلمام الشافعي مع أهل العراق مإلا ىقاس مكو
ومصر، واإلمام أحمد بن حنبل من الضرب والسجن، واإلمام أبو حنيفة مع 
الخلفاء، واإلمام البخاري حين أخرجوه من "بخارى" إلى "خزنتك"، والشيخ أبو 

ن حسلبو امن بجاية إلى تلمسان، والشيخ أ مدين حين رموه بالزندقة وأخرجوه
الشاذلي حين أخرجوه من المغرب بجماعته، ثم كاتبوا نائب االسكندرية بأنه: 

، والشيخ التاج السبكي حين رموه بالكفر وأتوا ((سيقدم عليكم من المغرب زنديق))
 به مغلوال مقيدا من الشام إلى مصر...وغيرهم.

في سبيل  همباصأء قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما وكأين من نبيهللا تعالى: } لاق
ومن ل تعالى: }اقو. [146]آل عمران: {.هللا وما ضعفوا وما استكانوا وهللا يحب الصابرين

]النساء: {.د وقع أجره على هللافق يخرج من بيته مهاجرا إلى هللا ورسوله ثم يدركه الموت
100]. 

 

                                                           
ب ( ورد هذا البيت بدون نسبة  في كتاب :"السحر الحالل في غرائب المقال" في فقه الشافعي لشها1)

  . 1/67هـ . المصدر 656الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة 
هـ، وقد طبع عدة مرات. أنظر 356بي الفرج األصفهاني المتوفى سنة ألاب "مقاتل الطالبيين" تك (2)
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]صالة الغائب على الشيخ أبي  بمكة المكرمة[:الفيض 

حرم المكي المقدس لابا بلغ خبر استشهاد المترجم إلى الحجاز؛ اجتمع ملو
سنتهم ومذاهبهم، وختموا القرءان ألجمهور غفير من المسلمين على اختال  

الكريم عدة مرات، وأهدوا ثوابها لروحانيته الطاهرة. كما أن شيخ اإلسالم بمكة: 
والعالمة المسند السيد سالم بن ، (1)عيالسيد حسين الحبشي الباعلوي الشاف

م والصالح بمكة، أعلموا الناس لالجتماع العلغيرهما من أهل و (2)عيدروس البار
عشر شعبان األبرك بالمسجد الحرام، وصلوا على روحه  دياحيوم الجمعة 

الطاهرة صالة الغائب، بإمامة شيخ اإلسالم المذكور، وأبنته منارات الحرم على 
الحجاز في موت العظماء، ووردت رسائل التعازي من كثير من عادة أهل 
 الجهات.

                                                           
 .1/272هـ، أنظر "لوامع النور" 1330وفي سنة ت (1)
 ( لم أقف له على ترجمة..2)
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