ا اللوك العلويين بقاسالراهرة
خدتم العلمواثارخ

عبد الرحمن ابن زيدان
نقيب العائلة المالكة
طبع على نفقة صانحب الجلالة والتاج سلطان المغرب الاقضى »

الذي مفاخر» لاياتي عليهاالاستقصا  ,وس أحيادارس المعارف والعلوم

ودان بطاءنه الخصوص والعامولمم»أوميمرنين
سيدي

ْ

د

ابن أمير المومنين مولانا يوسف ابن أمير المومنين مولاناالححسن
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مير المومنين جد السلاطين والملوك والامراء المثقينمولانااسماعيل
ابن الشريف ابن علي :

نسب بحسب العلاجلك

سد

«ولدنيا محومها الحوازاء

أداماللعهز ونصر وتابيدمولاناالاماموحما .ن وظفرك

ومكنه فيالارض وأتارتوخو دك سبل هداغ .

من

اا

باز

المطبعة الاقتصادية بالرباط » صاحيها مصطىى بن عبد الله

:الدرر الفا< ره 2
 000لدفا الل م
خدم  0ا
عيك اأر من ابن ا

نقيب العائلة المالحكة
55بععلى ف
الذي 9

صاحب

الخلالة والتاج سلطان المغخرب الاقصى «

لا ياني عاما الاستقصا ٠ ومن أحا
يادارس المعاررف والعلوم
ودان بطاعته الخصوص والعموم » أمثرالمومنين

ابن أمير المومنين مولانا يوسف ابن أمير المومنين مولانا الحسن
ابن أمير المومنين سيدي حمد ابن أهير المومنين مولانا عبد ارلحمن ابن أميز
المومنين مولاناهشام ابن أمير المومنين سيدي
ابن أمير المومنين جد 0

سب

مسب

العلا تلان

0

0

عل

أبن امير المومتين مولانا عيك أله

00

قلدتها

متف ن مولانا شياع ل

ومها

الحوزاء

أداماللهعر ونضر وتابيد مولانا الامام وحمانا  .وظفرة
ومكنه في الارض وأنار بوحدودةا سيل هداط.

من

5م  #سوا
المطيعة الاقتصادية بالرباط د صاحيها معطنى بن عيك الك

قد ن.اهلذا الكتاب من صاحب الخلالةكل قبول ورعاية فامر
مجلالته توجيهه اشريف الاعتاب للمراجعة بقصد طيبعه حسيها ترى
قي كتاب

دولة الصدر الاعظم -

د
ج جردي
سح

١

الجد  7وده

عننا الأو الارطى اللقين انق الساكنة الكرين
مولاي عبد اأرحمن ابن زيداد ذف

وعاك الل وسلام عليك

ورحمة له عن خير سيدنا تصره ا وبعد شامرك سيدا أبده

الله أنتوحه التاليف الذي فاضت به ريح ونظلمتم به الددر
الفساخرة  فيمثائر العو يين بفاس اازاهرة  .مراجعته بقصد
يمهوتعميم توفععهلى الحيةوالسلام في «ااحة عامممم ,

00

مد المقري

لطف الله به

ل00
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اهداء اأحتاب
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ب سي سس
لس سسسيي

مولاى :
دلرها
,د يملوك المغربقع
سع
ورها
|تملحذهالدرر مطلم بد

 75أفيتهاعل لاسكفء لهاالاسلطان عصرها  .إِذْ هو بيت:
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القصد من

قصرها  .فهممت بها اعتسابه الشر نف

لياله
وهى المرفوعة بظه ف

الورفة  .فزادت اتهاحا واأشدت ٠ وعن

ذرى فخره الكامل مأ

ادتخ بركه
فر)ب
مولاي ذي (در

جيه عزن الللحر يا قد

أزوئ سناهيا بالدرارى اأزاهره
اق شاس

رحله

ومظاهره

شنفت مسمعه حلة صفوة

ثارهم في املك اضحت باهره

جافت جوبهم مضاجع راحة

ف نفع امهم بعين ساهره

 5جاهدوا في الله حق جهاده

لسوفل

عدل للتحارب قاهره

كانوا الاياة فلا يضا امم ترلهسم

لاكن نفوسهم الابية طاهر

 0ثارهم أضوت  0كا هين

عدلا لعشاق البدا شع شاهر

حم

سابرت فيا قاصدا ارشاد من

ضل الطريق ولميجب بالساهره

بو باسك لاباقرة وفنا لي

فاليفن 5

وكا موف التتوفن لووقا

فقلاعهم لظ المقبقة شاهره

وحصونهمكما مشبورة

وقصورهم الست جمال الزاهره

ارقن سيف ثم هم
فإلكها عذراء روح عيرها

بالغرب الاقعى فبذ القاهره

تبغي القبول وللثرى قد قبلت

075

زمن اأربيع به  5ازاهره
وبفخر دولتك الشريفة جاهره

دونه تنين السك ونيا

فتفرت دكن 25الصناعة مأهره

تاهت دلالا وهي قول صادق

افلا تكون لمن بسارض اهره
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علىيمولمافك؟:.
البارع السيك بن ن المفضل غربط وهى

مخطه
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معلىص
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ف
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يل

فياه

وله وصحيه
وصل اله على سيدنا ومولانا شمد آ

ال[خد

ظ

سهت؛عد
مول
 1لله حمد مستمد ممننته وط

ويه

,وله وحوله ,

والصلاة والسلام علىمنازرى صبتهبازهار الشماريخ :وحول

منذأشرفت شمس طلعتهعلىالوجود مجرى التاريخ؛ حتىأججمت الام على

التأرخمبجرته  ,وسبحت الافسكار فينير مجرت  ,سيدنا مد الذي حاز بين

كللتهفاييه
صه ع
وصصق,ص الل
الانبياءوالرسل من الفضل أ كل الم
الححكيمأحسن القعمص .وعلىآلهالليوث المناوي ,ر وأصصابهالفائمينالمشاهير,

أمفارغ تاريخ في قالب المقيقة  ,وماكانت القيقة بازهاق الشعوذة حقيقة .
(أماعد) فيقول خديم الع والتارخ عبد الرحمن ابن زيدان الحسني
التلواى النمة الله رشيدة دوا تزفق امو
ان همما برتااح اليه الضمير  ويتسابق في مضماره المامور والامير ,

»ار انفس ما بزافح عنه
تسابق من طبع على الادب الى اختيارالسميرو

الارنات لد علس رونك عير نعو كاوق الوسول القو يناقفيك
ارقو اسن ع كلترفو أوسا ؤراء از ال
معله
دما
ون

سم

ا

أسسم

مثائرهم من التلف  ,حتى كانهم في ميدان )(١ الليأة إسر<ون  .وفي حال

دهم الفاخرة عرحورب »٠فن حسنات دينة  ,الى مزايا دثيوية » ومن
اخلاق علية  الى اسرار جلية ؛ يجدهكلآزك 9مم٠ 85 الامج بها ينو

جلدتهم عينا وفكرأ »ولا سما وهم اهل الماتين الحاة المادية اللقنى عليها
بالاندثار ؛ فيهذه الدار  ,والممآة الادية الني تتجدد بتجدد المديدين وتوالى
الاعصار » والعاقل من برى ان ماثل الاثار  .هو من قبيل اانسل اليارء

وزبدة الحاة التي تمخض علبها الفيقة  .ونتسحة الاعمار التي تبرزها أسرار
المليقة  فتكون بالاعتيار والدرس خلقه :
فقات لهمسبي بدائم حكمتي © فن سره سل فنا بها فلو
او اجا كلانينا و خواراكا قار الحكيمولي د ا الك
الحكيم  ,وجدنا اتفسنا منتسحكين فتميلا هذا بهداته  ,مقتفين اخثلريله
وحامل رسالته ؛ حيث قال فيموقف الداعين الوذاك
اريجن ,
عل ليلسان
صدق في الاخرين  ,وقد أفصم عن ذلك خير من ظللته النهامة » بقوله من
سن سئة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة » وبقوله صلى
اللهعليه وسل اذا مات ابنآدمانقطم تمله الا من ثلاث  ,وقد أنهى المافظ
السبوطي مأ يتنهمبه الانسان وهو فديار اليقاء الى احدى عشرة خصلة
ثخملافه فديار الفناء ,

سا

[#

سم

قاذ عرو اذ لشفت ملركناالعلوبون حماة الاسلام » وسلاطين سلطته
العظام « لازال 00مادا و.عنوان مجدهم في الوجود مجددا » ششيد

الاثثرء وحباطها املانندثار وت
,خليدها شاهدا عدلا ع,لى ان لحمفي
المطارة وحسينا الفدح المعلى » فكاانت هي الدالة على المدنية
فهذه ءاياتها تتبل » لتاقبل تمطا ولا طمسا ولاختلا » وان كانت المدنية
في استقلال القضاء وتوحيده ؛ فقد دأبوا في تنسقه وتنظمه وتوطيده »

وال كانت المانة في نظام ان ٠ فد رفرف به على ماكنم الشاسعة

انت المدنة في ضبط الماية » فقد يلوا فيه اللهابة » واربف
البندء وكان

كانت المدية في اختار المال ٠ فققادموا في ذلك بجلائل الاعمال  ,وان

كانت المدنة في الرفق بالرعية » فقد سلكوا طريقها المرعة » وان كانت
اللدئية في الديموقراطية » فانهالا تاد تتحقق الا فهم فيكل طبة 0
كانت المدنية في القيام بالشعون الداخلة والخارجة ؛ فد أحسنوا القيام م

وحاطوها بساج التدير من كل ناحبة و»انكانت المدنة في تعسيم '0
ققد قاموا بنشره فيكل اقلم » وانكانت المدنية فيناشلردين » فقدكاوا

في سماله نجوم المهتدين  ,ورجوم المعندين  ,وانكانت المدنية في الجري على
مقنضات علوم الصحة  ,فقدكان كل منهم يبذل في تطبيقها على الامة
نصحه  .ولا سما وتعاليم الدين الاسلامي تنفحهم من ذلك باطبب تفحة »

وترد عن المحافظ علا ممير الوباء ولفحه  .والدين اانظافة  ,فاهلهآمنون من

سد ام

لد

كل عاهة وآقة  ,وانكانت المدنة في تزعم المروب والسياسة  .فامهم مثال
القدوة في ذلك والكياسة  ,وان كانت المدنية في تنظيم الحراجج  .وحاطة

بيت مال المسلبين باحصن سا  ,فقدكانوا في ذلك على اقوم منهاج ,
وكااننت المدنة تفريتيسب الرحلات والتشبث بالرياضة ؛ فقد كانوا في
ذلك ددح الامة الفناضة  .حتى ضربت بشحاعة اتباعهم الإمشال ٠ وسجل

سات جأشهم فيسجل عظاء الابطال ؛ وحتىكان المشرب يرهب جانبه »

راون ابطر نيناف تو و  6بن اللدانة و مققارطه النريفي ا
والحسية (؟)  :ققد اثبتذلك تاريخ مجدهم باحرفبارزة ذهبية و,ارنا
كانت المدنية افحيكام قواالنيحناك  ,والنسوية فيها بين اكوم والماك ,م
نتلك شنشلهم المعروفة  وطر هه سلفهم وخلفهم المالوفة » على ان المدنة

في الحقيقة »هي الرفق بالحليقة » ولشر أواء اسم على اساس الانصاف

والعلل  ,ولا اضمن لذلك سوى تعاليمالاسلام  ,التيكانوا هم الذائدين عنها
والممسكين يهايكن معام و
؛سيمر  3في هذه المسامرة من ث1ارهم  .ما
بحققللكذلكمعحسن اثارهم .
ولطالا وال هممت باستقصاء امام »وما حققه اخلاصهم للهمن آمالهم»
فاتراجم القهقرى  ,وأفول نأفسطيرق كرا أن الاتعا
لمقفي
رى ؛ ولككن
حمث كان مالايدرك كله  ,لا ترك بعضه او جله؛ جعت من زواياالاهمال .

(1-ك)سكرى ( .؟)  الجق وسوء التدير .

سهه
ا ال
سد

اهناتترضه امامبالتفصيل والاجال  ,مما لهمب#خصوص فاس من الاثار,
ذات الحاسن الفئةالمللة المقدار  ,لا وقق على ما يلساتهان به » ولا ينبي
لؤرخ باحث أن نفك عن سييه  ,فها انا ذاأسارك فيهذا المساء سالكا
ما أحدتمبه عن ملوحكنا الاشراف العلويين وثاآرهم بفاس طريق
الترئيب الطبيعي فاقول ؛

قد حكنت رتبت مسامرتي في المؤتمر الثامن لممهد المباحت العابية
المئرية الذي انعقد بفاس بوم اليس الموفى عشرين من شهر ذي القعدة
الحرام عاماحد وخمسين وثلاثمائة والف موافق سنقعم١9 على فصلين احدههما

في نظام الدولة داخل القصر وخارجه وثانييم| فها لملوكنا من الأثار الممبة
اف
اجناه
والفة بزفايسادة علىماادر
لف
حخنا
ايتار

مستدلين على ذلك ا

لازال ماثلاللعبانمنالنقوش الخشبيةوالكتابة البارزةعلىاليس والاخار.

واتي أرى هناين

١ كد الواجبات الادية رفع صوت الثناء والشكر

ارجل العمل المتواصل والسهر على البحث والتنقيب على الكتب القيمة (م)
لاابفيروفتصال مدير المعهد المي برباط الفتتم اعلانا بما بذله من المهود

وأبداهمناصالةالرأي فياخراج الكتب العربيةمنزواباالاهمال االلىطبع

والتشرء وأنسسه من المشاريع العلبية النييلكاترى فيتحبيذ ننائجها المزدوجة
لهام
والاقرار ابان
منسجمادعى وخير الجهودات  :واكبر شاهد هذا المؤثمر
المالجدوى العظيمالفائدةاعد للاذهان اللاأعث لهم من مرقدها فلولاه

جد

068

جد

ماقت علىساق » بائتساق ,لهم هذه المسامرة التيأمل ققرات منهاوشذرات
ذهية على مساممم :

وحث توفرت المواد وتتكائرت بعد ذلك وطال الموضوع وطاب
ظهرليان اافارندظام ولف والآثار بمجلد كلعلى حدته :م لاحليان
لا اقصر في ترججة ملكا ال حوب « أبده الله ونصره» عميالله بفاس من
الأثارالناطقةبفضله بل أدريجفباماله فيغيرها من أمهات المدن والقرى
جملنا الله من تمسك منه بوثيق العرى  ,وأعاننا على ما نحن بصدده ء وأمدنا
شديده وعويه ومدده' :

ني انون لذ ضراعي

ةيا

تج خى ١فاقيا الياة اللي امن

متيس

م8

مجاعجرتك و

ملخعضر تبص

 733 122عو

ا
05م

0

11

م

ا

ات

قلعا افد رةه
ابن الشريفبنعليالشريف دفين بابابلارف مندرا كفنادنيق

سف بنعلي الشريف دفين سجلاسة بن الممن بن خمدبنحسن
عبليوبن
الداخلابن قاسمبن مد بن ابيالقلسمبن مدبن المسنبن عبد اللهاب انبي
مدبن عرفةبن الحسن بن اليبكربن عليبن الممسن بن احمدبن اسماعيل بن

حللكهامل بن المسن اللثى بن
لدا
قاسمبنتمد)(١ النفس الزكة بانعب
اللسنة لبط ابنعليبنابيطالب وفاطمة الزهراء البتول بنتشمد خاتم

المرسلين  .وحبيب رب العالمين  .صل الله عليه وال وهصصبه والتابمين .
ولد المترجم بسجلاسة سنة اربعين والف واوا عرش الملك بفاس اوائل
ريعالثانيعا ١م0/١٠ خمسةوسبعين والف جربهموافق سنة 5571اربعوستين
وسدّائة والف مسحة وقد قرثت بعته دين بديه وثوفي عراحكش م

 3س تاسمذي الحجةوقيلعاشرهعامادين وثمانين والف موافق سنة 07١١
اثين وسيعين وستّاثة والف مسحة.

2

هذا السلطان مناجل من أنجب الاسلام منالسلاطين والملوك
كمم ٠ر معقصرمداته كان غيره دم .ر وعيل عهده قدس سره راجت
( -)١هذا هو الاصح ف هذا العمود الشريف المعروف لدى
الذهب وقد وهم وخلط وخبط من

زاد فيه بعدالقا

النسابين بسلسلة

الاخر ما نصة  :ابن الحسن بن

مد بن عبد الله الاشتر بن محمد النفس الزكية وقد أوضحنا خطأ وخطل من مال
الى ذلك في المتزع اللطيف صح مؤلفه .

سد

]95

انه

بضائعاولتعممرت اسواقه بعد الكساد :
فقدكان ماحضلر د
عرو
لسماء بكلية القرويين وبخطهم على بث :الملم

ولشره وناقثهم في دقائق المسائل ولشجعهم على ذلك بوافر العطانا

فتنافس العلهاء والمتعامون  .وذفيلك فليتتافس المتتافسون  .وأقلوا علىالتمم
والتعليموالملازمة لدراسةمختلف الفنون  .فسكانت اللبضة العامسة وافرة قال

الع
الامة
ل اب
سين
موعل

بن مسعود البوسيفرسيالته لابي النصر اسماعيل بعد

ان ذ كرمن رفم مناارلم منا ولالووى اللتير يدها بود :ثمجاء
الول الرشند ان اليمريف فأعلىمناره ٠ وأوضم مباره  .وأسكرم العاماء

!كرام ل يمومأهدع.طاهم مالميم .د ولابسممدابئة فقامسضح من قبله
لاحش يحول طالف طيقه نعلت كل دم

آثاره الخالدة التالدة بفاس
منها تأسيس مدرسة الشراطين الححكمة البناء الميلة الشكل الانيقة
الوضع لدراسة العلمسكن طلايها مهاطعبلققّاات ثانا مرا وق

بعض تشتمل تلك المطبقااتئعل
تىي بت واثثين وثلاثين بيتواقبة الصلاة
قرأت في نقش قناطر الحشب الحبط بعب
ماحان
قي
شهارخط

بلغالفاية في

النفاسة والابداع( :النصر وا
ولف
اكيلنف.تم المبين  ,لمولانا الرشمد بن مولانا

القواياقة اراد مر تعر أو ارد قار طتوفه رصي  124وانه
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عل ابت

افق زوااق اللاف دوترة وار ةلشاف
ركان شاة لمان ينانا اوائل شعبان عامالف وواحدوثمانين وانتهاء
ال
فعم
بلاكار_ فايلدولة,الا جاعلة عام نسعةوثمانين والف يدل لذلك

ما قالهفيتاريخ كال بناما عور زمانه  .ومفرد اوانه  .العلامة المشارك

لمبرز افليسفائنرورنل .ابو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر بنعالفيابي
المولود زوال بوم الاحدسابع عش رجادى الالخيرة عاماربمين بعد الالفالمتوفى
دم الثلاثاء سادس عشر ججادى الاولى عامستة ولسعين وااف والحلفقل

كل يك وبا شيراب

2

سرع الخفن فيها بين ارجاءي

و

بطب الزهر من انفاس قراء

نهدى حلى قارءيها ثممنائلها

2

فتتحدب اأزهر ناجتذات انداء

سك الصلاةو انواءالطلابوما.

9

شْثى من أأبراو يرى من اهداء

وقد تانق وشماأ وطرزها

9

حسن الزرابي فميير وشاء

ع

وعدنكل

ردها

0

بسط

3

مدئهة

5

ماثللعرانس فيحلي واحلاء

كانما احتفلت اوفد زاهة رذن كالروض في ارج يذكو وازهاء

تورقها كالعذاريضفرها()١ شرت © على شتائق وجنات كدماء
اثوارها( تخطف)'١ ,الابعارمشرقة © من اجل ذا(خطفت )تاريخ انشاء
ومنهاتاسيس الخزانةالعامة بالاانب الخوبي من المامعالاعظم يفاس الجديد
) (1الضفر نسج الشعر وغيرة عريضا وبابه ضرب. 

د
ل 81

وس تفائس الكتب عليهايدل لذلكماقرأته في نقشخشب باحرف
بارزة باأعللىحامل التيتوضمبهاالكتبوالققله

ولد يجبض )ملو اتن مها هاما الامام الاوحد
.لمتوكل علىرب العالمميونل.انا |١د
اهامامليمرومنين ا
لباننا علي الشربف لابين الله امره واعزه بعزه بتارم ذائع
وف
مشر
ال
وراك الحرامساود

وا

وماقرأأنهفيعد حبسهذالفظه  :حبس مولانا مام .غيث النها .م
خليفةاللهعلعباده .وظلهفيارضهوبلاده  .فخرالامراء؛ وسليل الايمة
.مير المسامين القاهرباللابو المعالي
الكيراء  .ذو الماالهمديد و.العز المشيد ا
مولانا الرشيد  .جع هذا امحلد المسمى بالتلخيص في تفسير القرال العزيز

المكتوب على اول ورفة منه علىخزانته العامة السعيدة التيألشأهها بالمامم

حكبضيررماننه العلية فاس الجديدة لنتفم بأ من فيه قا الانتفاع  .من
ال
المبوعينوالاتباع  .حيساموبدا على الدوام والأنعير ارتقفيد رذللك جات
ييثبلدال ولا يغير ن سعى في
العظيم .وثوابه المسيم .والدار الاخرة بح

اغيره فالله حسيه وقصداً لاذاعة ام ومإفشانهكا هي سيرة الخلفاء
تديله وت
المهتدين اثابه الله على قصده وخاد في صفحات المكرمات ذ كره بالنيواله
والصظ أبلهاللهتملى يدقيم الحزانة على جوزه فحازهعام اثنين وثمانين والف»
صهم.مأنه
شرة وقد نقلت البقية «الباققة ءن الارضة واليد العادية في هذه

منارة

الحايع
4

لاحسكى
إف
ب

الخديد

عد  863:نت

المزانة» الى الحزانة القروية عمرها الله.
ومنها تاسس الاقواس الاربمة من قنطرة وادي سبو المواللة لفاس

العدمة النظير:في بناءات اهل المغرب الاقصى اتفق في نامأ اثنين سين
قنطارا كان جار اهل فاس استفرضوها منه في ذي الحجة المرام سنة نسع
لا فقسو الديخ عو" الحنةفىالينامالمكترك
ن
دطو و

وكانابتدااءلعملحففير اساسهاخامسعاشلرجثباادنىية ع٠ا١م1
احد وثمانين والف وقد تارى شعراء الدولة فيوصف تلك القنطرة وضيط

تارجمالبناهوابدعوا في ذلك ماشاءوا  :فياقله الامام ابوعليالبوسي :

انظر الى هاذاالمال اباهي ©

العادم الامثال

والاشباه

الىان قالمشيرا اتأريخ ومنوها باتمال المؤسس :

راظنا سيف تزقلى عناة هه بورق “عل “دن عن الاواة
عاما(شفا)٠٠١فه الفوسمنالمنا © واجارها من

جاتر مجاه

من غير ما جب فا تشبيدها © فيجنب ماصنم الرشيد وما هي
ارب الصنائم منه يشي بعطها ©

بعضا فهن على المسود دواه

سي :
الي
فنع
لر ب
اقاد
| وقال أو زيد عبد الرحمنبن عبد ال
هاذه

قنطرة قد

شت

©

عام( احدى وثمانين والف )

أكات في سئة مع ريم © وامدلىامال فيانحونصف

بدت ثاني وعشرين لذي © خة قبل مذضى فصل خرف

سسا

واقى فصل الشتا وهي عل

اهيأ حتى بدا الفصل الموف

انبنت في فصلي الصيف مما
شادها الول (الرشيد) الحسني

الذي قوى الورىمن بعدضعف

والذي أطعمهم من جوعهم

والذي أمنهم من بمد خوف

زاده الله علا فوق علا

وسحاء لاورى اغنى وصحكف

وغدتف المسنفوقكل وصف

رق ذلك انعا
ورف كللذ عو العاف

لانمالانوار ما فنه اختلاف

فدات من بحيدات' ابن الال

شرفوا من حسن بين الشراف

شادها من شوهدت اله

للورى بينة غير .خواف

وس ال على القوم امنا

والذى مهد للسبل العواف

والذي أطممهم هن جوعهم

والذي امهم مما يخاف

ملك حاز الذي ما حازه

ملك في الف من عبد مناف

بالرشيد بن الشريف شرفت

وبدت بين ساح وعفاف

قدفشأ  ٠١تارخهافهو شفا١١٠

وهدى للمومئين فهو شاف ١١٠

وحدد قنطرة اين طاطوا الشبيرة خارج باب دي مسافر المعروف اليوم

كات سيدي الى جيدة يدل لذلك ما  4فاشك زليج اسود باعل قوسا

دوتعلفظ البقبةالباقيةمنذلك :

سد لاا لدم

لاغرو الى غادة حسناء في © كل الصفات و

كك ---

لاكن فخر حكن قري

©

بالامر من ناج اللوك) رشيها

أبدى الصنائع حصه مقدورة

©

اخلق في صنعي وف ديد

يت بطبه © في مطلع وافى اوح سعيد
ف4١
شف ٠
دشا
قعام
في
وقة معندوة الابدلس
رءاقبي
وحدد قنطرة اأرصيف الممرور عليها الى ج,زا

وذلك في شوال العام وقل في ذي اأقعدة منه وجدد قنطرة وادي فاس
وضي

المعروفة اليوم القنطرة الطويلة .

واسس القنطرة

ااشبيرة خارج باب

البوجات وهى الان بداخل مشور اباب المذكور ادخلها اليه السلطارف 
المقدس المولي المسن لا سوره )(١ واسس قنطرة وادي اانجا وقنطرة باب

الجديد احد ابواب فاس وذلك في العامالمذكور حسما في التقاط الدرر وفي
احدى هذه القناطر شول أو زيد الفاسي المنذحور :

انظر الى فضة ضاء قد بسطت

© جسراعل نيهرجري من الدرر

كت توق اشتكال االذما فرق 2: .

او لمة من لين ان بدت دررا © بايد اابحر قد جادت عالىلى

امسو لعن الذر كفن حرف ١<<
هاذي مثاثرمولانااارشيد بدت ©
من رام تعن نه نظر او

) 5 0محائط المدينة ع

2

اسوار وسيران

9

فالببحر دري بعنظوم ومنتثر
عن سيرة سار فيهااحسن اأسير
ما

العمان

نْ قل حاء بالخبر

وما طال دن اليتاء وعدن

صح ق عقا

:

ه
س 8آ
لد

تاركبا(ظفر )٠١١ماتلاظفر 1

© جاءتتريشمي)١”1من ذلك الظفر

اناه ارلبعلا ذخرا يزيد علا ©

الاب منفعة أو دفم ذي ضرر

واسس القصبة الحديدة اللكائنة بابيو التيهدم طرق منهاوزيد في
توسعة الطريق انفق فليسويرها الف ميثقال واعر قر شأمن حنده بيناءالدور

وسكناهم بها وذلك اواسط العام المذحكور واسس قصبة اليس حيث
المستشنئى الان المعروف يعستشى قصمة الشراردة انفق في لسويرها الف

دنار والزل بها شرا كة الذين قدموا معه من الشركٌ ونظمهم في جنده .
واسس بالقصور السلطانة من المدنة البيضاء صرحا بديع 0
ِ الصنعال ف النقش والتزويق وكان مجنلة العملة فيه الاسير مورت

الفرأسي ةقل

عه ان لفوت ١ عر ذكر هذا الصرح ما لفظه :

وكان منزها عظها دل  1ضخامة ملحكة المولى اأرششد وفه عبرة لمن

اعتبر وهذا المنزه هده امول سلمان لادعاء القابد عباد عتيك ان الثرفاء

بشرفون على حربمه منه ولمل فيوصفه وتاريخ بنانهيقول ابو زيد المذكور :
انا في امسن عادمة النظير © أنه على مزخرفة القصور
©

اذا حيك بأنواع الزهور

وقدراض اريمالروضهها ©

شد حلاه عرخي السثور

بديت تبرجاكالاارض تزهى

بعنضر اويانمار اورراضن  8مكوين ان شا زان كين
عل المنزه الاعلى رقيب

0

م

سدس زهواأيدور

اك

ناس يكوا

اذا ما اهتز ربات الخصور

وشي درة الغواص ك5

نات العشر ناهدة الصدور

06

و بطرب من رأه لسن عرءىق

اذا أصعته فاعلة العصير

قوم حزق ار الزن سي

تبرج ذات حسن للذ كو 1

منصته صفاح المسد ىق

محاسهن بامعة التغور

جملا

مكالة من الدر اشير

واكاك ما  2ملك

اضاء ستى على الدنيا شور

فأصبعح مشر قافي!لغرببعحي

ظلام المدلهم من الشرور

وقد سنك ارا

اضاء الخافقين لدا الظطهور

ناني اشرف الاملاك حتى

قصوريقصرتحومالعقور

مفضلة مكية

نرم له بن الجن
وني من حروف

الحسنمني

اضاهي امسن ملن ح
شخت
ع|ور
قوم الشكل متتلف السطور

وما حسني لذاتي بللا لي

مآنثار الامير ابن الامير

(عولاي الرشيد)اصولحى .

كفاني شهرة شرف الشهير

مئه جمالا

به أتبجت عبول من حبور

تنزه ايها الراءي لكسني

بدا ألك منه ميقم السفور

واأففه

الى التاريخ شوال الشيود

فطلمته كت

وفي لسسع وسسعين

ان

الله من

مرعأة

عزأ

كر

من العش النضير
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ثناء الملك في لمج المصور

ودم
| اا الملك المفدى
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بخير ما بقيت على خبور
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بطلستها

ببدو

علين احسان

الاجاويد

سن الاحرفاأسود
3

علا الزمرذ (؟) افليمُضبانمنعود

ان التجلايه قأولقية عن فيد
رحمانة أو ثهام المد من خود

في صفحها ماترى فيخط تجويد
قل امازل نا زعت تقدد
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قد قام للدين و الدنما تحديل.
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وان علوا محرزا انواع تمد

كما
ن جود  3فيلمظهره

حتى |ويام ترقد معله
رفود

- 00

لفت م
م
نرالازهار -) 4

والدال المهملة تصحيف .

 2قل الر ه
 3تهمومةة والذال معحمة

اازبو سول

ان بعن غير تقصير وتمنديد
اكرم بنسة (مولانا الرشيد) ومن

م يال في اني تشريد لترشيسد

حر الشجاعة كر المود بحربدى

بحر السماحة رحبأ خير مورود

باعظم البشر والافراح ذابتبجى

عبل البروج إسعد مله مسعود

عنانته

ذلك الماق الزن شادت
قد

بظطهر و3

يد السماحة ابدنها فيا سهد

قد طالا لميكن الا لذي المود

معنى من عاستنه

بالقصد ان تدعها لنت عوجود

مولي دامت لك الامال مسرعة

هاذي

من

|سيعيك 0

بعون رب الورى فاشكر تتحصسك

وابركيها

وفد
معين
أسع 5وسي
دلال
عبعدا

وقد نات تارجح شارك في
ونا

ا

لازال ا
/ه ول

من

تمَى الى الدوحة الثماء ان نودي

بسك دي حسين

رتم الأسود يعائف كل هود

ماوى السعود عل

:

عاك السو برغ لاكمرات

وساعدتك الاماني بالاجابات

ذازت يدخدمتك بالثناء على

ص

كي تنفس انفاس الرييع اذا

اعاد ثوب شباب للاريضات )(١1

اوخط قاو سمر موقالحاس ناو

 5طاوس منشور انهاجات

اوكالشقيق وتحان العقيق على
) (١حمع اريضة تصغير أرض٠ 

©5

الزمان

نفسم العثبريات

حمر الرشق وصدغ فوق وجنات

0ك

نالفل ار يفضي الفاوق

سطام من الدر او باقوت آبات

لسن من سندس واستبرق حللا

حنات

لبس

كاما هو

حور

فابدعه

رقت حواششه في اتقان صنعات

لولا محاسنه من خلق ماشه

مخلوقة ليمحز تلك الشهادات

اكرم بمنشئه من يمن غرله

زن السلاطين من بست السعادات

انو الفداء وذو الحم الشهير وذو

خصائل

نكن فيخير لسبات

وم يدع رئة الا واحرزها

حى عاذ قددوه عق كل يوتدات

ولخ باكر “لذ ون إناككيا

الير بات

يامأ اق

واشه

كامما

شه

جموع

دا ارك اا لا ما

مرويفة  امنارف  | 1االوجات

تارك الله هذا الببت منزله

فه السعود بدت من عين منات

تاريخه»!٠٠ف عيظيممندى(١)جعت

حروف

اعداده عند احئاعات

اشر بها ايها الشهم المهامققد

أوتيت من خير ثيل املك ميات
32

حدت

بأبدت

منصور

اللواء عا

0

3

واسس قب اةلنصرالمعدةللاستقبال الملوكي بمشورياب الدكا كينوالمباح
اناميا والنشعه ازا اوجعل بزواياها عرافم ارفم انال الففسة متمق
الكتن وفيها شول ابو زيد الفاسي
)00

لايد قي صحة هذا التاريم الذي هو عظيم مندي » من مراعات تضعيف النون

من كن فتيحسب نونين كاأنه لايد من مراعات صلة الهاء 3

" 5#اسم

دت مجس الشكل ذو بهجة © كانه

من

في جوفه الافلاك دائرة © وانجم
الله

اذرئت

قد
وذتحت

جنة

غرف

تعلوا

وتنمطف

مله

له شرف

يرفعته © وذككره

خرف
رقةة 2ه فلت ' التو “وا

انوانه

خير من استبرق من رقة © عرقاه

“زر

با

السقف

اغارف 4.٠ منكلظريف يرى  988مانجل ذا تاريخه ٠ اظرف

وجدد كثيراًمنالقصورالملوكية المرينةاتي لاعرباب والتتخريب فيها

ادوارا ولا زال» موس خلالحا بصفة مدهشة شانه فياثارامالك الاسلامية

افليمشارق والمغارب «سنة الله ولن جد لسنة اتلبلدهيلا» .
وضرب السكة وكاننش احدىجهاتماء (اللهرناء مد رسولناءالرشيد
ووللا قوة الا بالله)وبالمواب (ضرب بفاس
.ش الاخرى (لا ح
ت)ف
ومنا
اما

لسطننلزهبةة الماريالعملبهاكلسنةالاىلأينماس
عام)١٠١18 وهوالاذي
يم
يمن
واعرا
لكرش ز

وذلكانهلمافتكبابن مشعل واحتوى علىماكان لدديه

من النخائر جعللمنكانفيمعتهمن الطلبة نزهة فاخرة وقدكانوا حو
الجسماثة ومن بومئذ انخذتعادةسنوية مدة حانه وبعدموه قالهفيفتسح)(١
 00مؤلفه العلامةالاديب المؤرخ الثبت أبو حمد العربي بن علي المثسرني الراشدي
قال :1ا به مستول شوال سنةة أربعونسعين ومائنين والف او في العشر الأواضسن
من رمضان العام وكمل استخر جه من مبيضته ا حمادى الاولى من سنة حمس
ولسعين ومائتين والف أه

وبالمكتبة الزيدانية من هذا الشرح النادر الوجود نسخة في مجلدين .

45#

اسم

المنآن,شرح قصدة ابن الونان,وفي هذااللطسان بهولانو ويد اداروعا وها

هنما بان من افق سعيد

2

هلال فاق في اوج الصمود

بانت

 5ولا حت من سناه على الوحود

وعاد ظلام فتتهم نهارا

بطي" نور إمولانا الرشيد)

امتنانا

وعاد على القريب هم البعيد

ونافس في العلا منكل وحه

أو عتشد

بانوار عبل

الاقطار

امام طوق

فلا ّ

الناس

عنه

سوى

لسن  730ماض

فخار

وفضل

ما جد

لكان “وعم دعو نه

ورفد

شامل كل

ونفس )(١ ل تدع لاحر الا

يحبا

ولا الشمس من شرف وعلو

ولا لإبدر من حسن

ولا السيف وصفا من مضاء

زرت (؟) منه الشداعة بالاسود

هو البحر الحيط بل خير

حلاوه

الورود

هو الشمس التيطلءت ذاعفت

ظلام الظم مشرقة

بس ل حفر رسن
وكهف
وص

اراد

ونقين..

ومنتهاه

من نضار

دم

جود

2

ووم

وسخا وحود

الو<ود

فيا 0

حل

تم لدى
بها

السعادة

الكنياء
الأس صر

فريد

الوقود

اعد
أستقد

من

حديد

( )1س يريك ونفسا م تدع للبحر عجيباً الاحل فيا مع مزيك .

( -)0زرى عليه زريا وزداية ومزرية ومزراة وزريانا بالضم عابه وعاتبه كازرى .

ه؟

الاك دي لذن ناي

0

امياتن

من

وحيك

ولو  00الورى في العفو منه

القن الاحكيد

واسدى

بن لواف اراق" اليديث

واحنا الارض والئناس جميعا

وصيرهم الى العيش اليد

فلولا كونه في الناس كانوا

كلاما دورب معنى من مفيد

عفا من

سد مقدرة

وقال:
حق المدبح لبحر المود والكرم

ومن دنه ملكوك الارض كالخدم

ما ذاك الا شخصيص الاله له

(فا قال تفغل الله ذابي)

العدل سيرته والفضل شمته

حميقم)
يسطرمهنا افلنياسس ل
غالق
(ف

والهجر للذة الدنيا ,يزيد على

(مافنه من كرمالاخلاق والشيم)

اذا اقلسعد من عرآه (وانبيشت

الى المكارم نفس التكس والبرم)

ملثهاثر ما بين الورى (ظهرت

ظهور نار القرى ليلا عل علم)

لولا سنى طلعة منه بدت فهدت

(حنىحكت غرةفيالاعصر الده)

يت
بلحق
نورا
نب ن
الاح
وود
لاس

(قوم نامتسلوا عنه باللم)

هو الاما م (الرشيد) اسما ومتصفا

ه©|©©م 0/ #يرمن معنى ومنكم)

لني المظام وديا افيه

إدد الغور يد الماني عن المرم)

8

(سعيا وفوق متون الا داقلرم مم

وقد تكفل بالمدوى لوارده
حيثالحبات( كوج البحرفيمدد

©5

وقوق <وهره

ف امسن والقم8

55

(ومن هو اانعمةالعظمى ل 8

قل لاوفود اقصدوام عن هو كر دذى
الشمس 1

اتصلت من ثوره بهم)

ولا لق عل احد

 35عن الدين اتور اليلاد (فقد

0

للقت متفخا منها م
(ولا نسام علىالاكثار ايام

وقال:
سل الدهر قبل |بومهلابصرالبسطا

ع

اواانعمة|انضراءوالعيشة السبطا()١

الى ارت قال :

كاي تمادو اانا

لنت

علىنبج (؟) منفضة سائل المعطا

وقنوان ذاك السفح بيهر حسنها

عل النهر حورا خدها يسعر ااشطا
وبح امتدادالقدفي الئةالشطا(ء)

كأن وحوها من دان عت

وقد مزحت  3الخدود مبا خلطا

دل اره وعراره

وثاره سر المماسن قد اعطى

على سوق باقوت باعين فضة

لبمارحديقزالتاستكمل اارقطا(ة)

ومام

اديرت على ماراق منماوما احا

زبر حل

المرطا

فتحسها جر الشقائق وكرت

25

لما حال من سندس
8

من

00

درفوق

حمر مشل

ارضص

العقق

ومنشور

وب

معلم حير

وازرق© حي !للك الادنى اذاماصةا كشطا(ه)

الواسعة السهلةء )( صدرء )(# المسنة المعتدلة » ( -)4بياض

سقط سود

» اواحمرء او صفر ء (ه )6ب كساء من خز او صوف

٠

مشو ب

ف

وابيضلمبعلم فلاحتهالنبطا )(١

ومن اصفر كالزعف ران معصفر

غناء براءات اأربيع مسن اخطا

رياض ورحان

والت

وراحة

دددح

قلشتنات قتلك والما

شمائل سما

وشسمة

السيول

2

شفاء وثاهلمشواء املنشيطا (*)

لت

ودس الورى (النهسم الشر يف وشيله)

ييح من الاحزان والكرب ما اغتطا ()4
وفي ضنها السينات تطني” لوعة
من المسب هاجت منه أوأوحت نفطا (ه)
سنى وسناء معسراج وسهكر

وسعد وسلوان  -ولا سخطا

©

وسلطاتتا سامىالذرى سيد الورى#سلل السراة السالكين العلاشبطا():
ورحمة

4

علىالحلقفصلابعدان اظهر القٌسطا

وصعة

2

وصفح فنوف لزه ضيه غطا

على اثر مهات المراد الخاضر

4

وباد ومن باهى ومن الف الضغطا

4

وومامءحبوب منى اسعف المرطا

وضبا الصادات فصلا
ضفاء

ممام

وكحسل

كرم

والصدور

مستفر

) 3-3-0 06ا راد ازالة م شط ى

مده

السماء مني السحاب

لاستذياطهم ما رج من ال

:

- )0 2

1| - 0واد موصوف

غايرل»(ن)4ضبج (» )0ساغ(مج>)

اهما

بصقة شهيرة عتاز ما عن

00

وافضل من هاذي (محما امامنا)

اباح نا مراه مستسملا بسطا
رسومك باليرات من حاتم معطا

وبشراك بادهر السعود فامرها

تستنى له قد سخرته بد ضبطا

وبشراك باجيش الفتوحات هذه

مزية تاج المسامين لك حوطا

(وبااشرف الاملاك) ماقط اجلت

ماوك »م اوتنت أو تمات قطا

وافلى لمن خابر الدهر اهله

فئلكلمعم سوى عنك متحطا

واامك الاعاد ما قط عوينت

ولا اعتادها قار ومن كتب الخطا

قن ذا عاد الله فاعل فعله

فقد نضر الاجسام بالاعمة الوسطى

وحم ارواحا ولسر معسرا

وأكس معدوماوذاحاجة أعطى

عربانا وأطم حائما

سواد طلاب فيبياض من الاعطأ
وأغنى فقيراوك اا

فا هو الا حنة قد تزخرفت

إذاك كلظ الباب يشهد اذ أطا

اادي المواهر احيثت
فيشراكو ي

اح فضت ان لد
ولس

اله الدنا وزيشها معا

ومالمتر العرنان في طيه بسطا

هنيئا بدا كالشمس يهدي نوره

وركحي ظلام الظلاذ نفس الربطأ

سوى

وكالحر أولا مابه من عذوءة
احادثه لسقي المدام جه

قلق او اتضويي» عتوث ايد

وكالبدر لوك" الور لله لظا
فتفمل سك رالا كن المقلماغطا
وما زادها فضلا عل مابه اختطا

م الفريح ومجح به صكفرح ومنع ذعيفة ونيحه 60

فتبجح صح قاموس »

خا الساطان المولى امماعيل صكحبه
ريده بين الجدلة والفا والخطاب في حرابه امراش
سنا
اد بن عبد القادر القابي وموطوعه في حكراسة كان
السلطان وجهها للناء ١ا

 8حجة علم 8١11 الى العلامة
بن فيها وحجهة نشره في امس رام

صوابا وخالقه بع العلباء فيها وترددوا ' وفيه يما
ن
ا
ل
س
ا
ط
ا
ن
ا
س
ت
ع
د
ا
د
ه
ل
ل
ب
ر
ا
ج
ء
ة
ح
ى
ي
ع
ض
ح
ا
ل
س
و
ا
ب
*
و
ا
ن
ق
ا
ب
ه
ل
ا
ب
صله غيظ
علي احد ؛ وانه ا
ول
من يمتدثل الاوامس الشرعية » والنعاوي الفقهية .

51

شي

55

مانت

فذلك اسنى ما يحكون وخيره

2

واعدله اذ كان عدل الى وسطا

رعى الل ااما أتقا بوصله © وزيها بالفضل منه للاستمطا
وزين للاسلام آثار بره © ونممتهكييخ لفل باولما
فتلك سادات الوجود وخيره
ددم

اما

القرم

السليم

وتعل لواء المسامين

مرقعأ

فيزدهى

وخيرته لا مص في المقلاعمطا
ي8ت

تمز وندتي البيض والسمر والخطا

©

فضلكمن قدخاط واختط اوخطا

السلطان ابو النصر اسماعيل بن الشريف

ولد عامغاننة وخمسين والف ورمز لذلك بلفظ (حنش /ه)٠١ والذي حدأني

به عض المسنين من اأعدول ابناءتمنا الاشر اف سكان تافيلالت انه ولد بتافئلاات
وان محل ولادته لازال معروفا بالتواتر عندكيره والصنير  .وعندي أنه

ولد تأفلالت لا بسوس ء وتاريخ ولادته المأخوذ من كلامهم على بعته مع

تاريخ خروج والده من سحن ابي حسون وود ميعة يشهد له » وما جاء عن
ابن الصباغ واه لا بلتفت اليه لاتفراده به والله اعل» وقد بسطنا الكلام على
"ذلك في المازع اللطيف .
بويع له بفاس بعد اخيه الرشيد المذصكور سنة اثنين وثمانين والف
موافق اربعة وستين وستتائة والف .

وتوفي يمكناسة الزيتون يوم السبت الثامن والعشرين من رجب عام

سشااءخ"#

اسم

نسعة وثلاثين ومائة والف موافق واحد وعشرين من مارس سنة اثنين
وسبعين وسيعاثة والف .

كان فسح الله له في عدنه من احكبر الساسة الحافظين على المضارة
الاندلسية والمدنة العريية فيحواضر المغرب وبواديه بل تاجمفرق ابطالها
وشمة عمد صتاديدها المشدين لمارها ناهيجما حفظه له التاريخ من ذلك
في المشارق والمغارب ولا زالت ثاره الضخمة المشاهدة بالعان تتحدى با

الفربي ويفتخر بهاالشرقي وممن اعترف بذلك واهتيل به وأقر بعلو كمبه

فيه (استيورت) والكمندار (استيفار) الاتجليزيان ونقله علهها جورف
وندروس الاتجليزي في رحلنه الى المغرب عام ١771 موافق سنة 48١1 .
وقال بعض حذاق مؤرخي فرنسا من اهل العصران مولاي اسماعيل
كاثاره ودهائه يساوي الماوك العظام بفرنسا .

وقالغيرها:؟مهد منسبيلوأمن من خائف وماكعسبدمونم
وأوقف من اوقاف في سبيل الله ودفائر احباس الابالة الشريفة احكبر
شاهد واحل برهان و5شد من قصورء» دن من دور ء وأحى من .

فن جيل وغرس من بساتين واند من حدائق غناء جمم بها انواعا من
الموانات غزلانا وسباعا وأراوي وطبابا وقردة وهر وحش ذقما روفن

ذلك وكات ادف شلوك اوور ,الس هن ذلك و5خدة عن :دار وقد

لد

 #”8انم

من معاقل وزوق وروق وجلب من بلاد اأروم من رخام لما يناه في

عواصمه العالة الاوصاف » المتسعة الاكناف .
انان 8بفاس

عازه الكاتل رين انث ثزاء بأمنالاملة واوتاقاك ابكراؤهاق
سأر الابالة وبصفة خاصة فاس لا تعلق بها من اداء عض العسادات الهمة
منصوموفطر وح وغيره .
فقد نظم ذلك « جعل النعيم مشواه » على قاعدة في غاية الضيط

والاحكام وذلك بان رتب لذلك عدولا معينين لارتقاب الاهلة جنار جامع

الفروبين تمره الله بدوام ذكره عشيةكل نسم وعشرين من كل شهر من
ووو اذ عزن لوال ان رادم قبدوا شهادتهم بها فيدفتر خاص بذلك

ا

ا

0

شهادتهم المذكو رة ثمترسل نظيرتما الى حطرته العلية وكالت 9لحم مرتب

مناسب تقاضونه عبل ذلك من الاحباس .

ا

والورة  5وثقتين من ذلك الاتموذج دليلا على ما ذكر نص اولاهها :
«الحجبد لله ارتقب شهوده الموضوعة اسماؤهم عقب تاريخه عشية بوم
نارخه هلال شهر ال شعبان المعصل بشبر تارخه عنار جامع القرويين شرفه

اللهسبحانه وتعلى بدوام النصكر فيهحيث ترتقب الاهلة بمغارمم! المعروفة ,

000

ك5

»ل بعانوه وقيدوا بذلك شهادئهم بعد غروب
واماكلها لمغلومة المالوفة ف
الشمس من يوم اليس التاسع والعشرين من رجب الفرد الحراممن العام
الثالك عشر عد مائة والف »  ,وبعده اشكال عدول اربعة ٠ وبعدهم

خطاب القاضي ونصه  :أدوا فقيلوا وأعربه فلان بشكله ودعاه .
ونص الثانة :

«الجد لله ارتقب شهوده الموضوعة اسماؤهم عقب ناريضه عشية بوم
نارعه لال شؤال المازك لوال لعين تارطة نار جامم القرويين شرفه

الله سبحانه وتملى بدوام الذكر فيهحيث لتقب الاهلة بمغاربها المعروفة »
واماحكنها المعلومة المالوفة » فليعانوه وقدوا بذلك شبادتهم بعد غروب
الشمس من يوم الاربعاء الناسموالعشرين من رمضات المعظم عامعي

وثلائين ومائة والف » ويعده اتتكال عدول احد عشر وبندهم خطاب
نائبِالقاضي ونصه  :أدوا فقبلواوأعلربه نائب قاضي الماعة بمديئة فاس فلان
بنتكله ودعانه صيحممن درقكتان متخذا لذلك يخزانة القرويين وهو الان
لحت عدد  78من قسم ٠4 من الخخطوطات بالحكدة الثروية عمرها الله :

والاوراق التيفت من الكناشالمذ كوزمبدؤها من عامثلاثة عشر
ومائة ذالف الى غاية عامتلنة وتلاان بومائةاوالف القين قلق اخون +:

وقد اتغاء 'ق ذلك ذوه وده المارك مق يدول زالاجازيا جد الشيل

في خلال الأن ياالأرالة وبالاخص فى قري كسان روطان

*

جلالة السلطان سيدي حمد بن وساف
(للهدى اليه الكباب]

 , ٠موقعاعليهابخطه الحكريم فكيلة شرف بها الات
هدع

صورة

الأشمى مليك

*

ملك المغرب المفدى حمد

فانظر النبل والذكاء واخلا

3

ناهض بالفنون والعلم والعد

3

قَّ لسيم  3اجميسع حك
ل لشعب علكه الدهر سعد

ؤينصر عزيزر

3

وشفوف طول المدا تحجدد

دام في ملعة

0-7

مة بنت مولاى
(ر)١ قبرمولاة الفداار لطلا

5
ضر مممولإاى اسمعيل بمحكناس
سليان بن السلطان مولاى اتععيل دوهي زوج ابن ممها الساعلان سيدي تقد بن عبد الله

( )1قبرالسلطان المولى اد الذهي بن الساطان أأولى اسعاعيل

(ا؟ل)قسيلرطان المولى اسععيل
*سمعيل والطاق عن يسار الناظر بالجدار
( )4قبالساطار .المولى عبد الرحمن بن مشام بن تقد بن ديد الله بن ا
59

رخامة وثرى صورنها حول هذه الصورة
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الشهادة العدلية عراقية اهلة الشهور

من

منارة القرويين ف

العصر الاساعيلى

ا

سس

”*#

للم

ومنها اعتنلؤه بالمدارس وعازاة المحصلين من طلبة العم مد الاخساز

والامتحان باعطاء الخاصب اأشرعية وغيرها وحسيك دليلا ماشهد به الاجني
لق خأ لحك عن القاتين الكتذان (انتوار) في رسانه إضكناس

حث قال :

لوجد مدارس عديدة يتعلم فيها الصبان الحكتارة والقراءة والحساب

حفظون الرآن عن ظهر قلب فاذا ما حفظوه اشترى لاحبماؤهم افراسا
ول المصحف بده وت الفرس تتفسح عليه وتاقيالييم اجواق
هدر او

الطرب وسار صبان االحكتب ذهب اتفسح مع الحتفل به حافظ القران
وعد ذلك من اراد قراءة الفقه يتوه لامساجد قال :

ولا ادري هل مع احتفال بعن تم دروسه العابة مجتقدم املانم
الذي اعمان التأميذ عند ما يتمدروسه بقع امتحانه واخشاره قن فاز باغلبية

الاسوات على اقرانه عين قأشيا او مفتيا م
 70000يستدعي للسمر معه اعان اعنام التق والكتاب النايلين

واهل الخبرة الذين حكتهم التجارب )(١ويفاوضهم في مهم شئونالدولة وما
ددج في الرعة ويبحث عن احوال العمال وسير6م في الايالة سعاوراء

ائق لاضرب على ايدي المعندين وتدارك رتق ما
الوقتوف على عين المق
( -)١كمساحد » ومقاليد. 
3

او

كا

عسى ان يحكون ائفتق قبل الساع الحرق حسها صرح بذلك صاحب الدرة

المكنونة الغاللة وغيره .

ركان بقدر قدر العلماه ويمل من شأنهمويصلهم بضافي الصلات فني
ججدى الاولى عامالف ومائة استدعي العاماء من فاس لقصره العامر الحضور
تم الامام ابيعبد الله المجامي تفسير القرآن الك بم وكان الحتمفي قصره
العامبيتة الخاص وبه نصب انبر لافقه الذحكور وبعد الفراغ من درس

لخنمافيض على الضيوف الككرام ؛ قادة الامة واعتها الاعلام » ما لذ وراق

من فاخر الا طعمة وكان قدس سره هو المثولي بنفسه صب الأء على ايدي

ضيوفه العظام حسها أشار لذلك الشييخ مرتضى الزبيدي في شرح الاحباء
في باب ما يزيد بسبب الاجتماع والشاركة في الأكل ادا قول المثن روى

ان هارون |أرشيد دعا ابامعاوية الضرير اس .ل
وهو الذي 'ولى ايضا تفريق الوا فهمسده قال اين وكان
ذلك من مشاهده الخسلة؛ ومصائعه المللة ٠ تفعه أله باحر ذلك 75

وناهيك بذلل تكله غابة فيالاهتتام بالعلداء والعل واظهاركالشةوف منصبه
وبذلك أنعت اغصارن .جنة العلوم والمعارف وصلحت كمارها وتفتحت

في الايلة المغربية ك١ام ازهارها بعد الذبول .
قآل فيالظل الوريف في السمط السابم ما لفظه :حدثناغير واحد من

3

لذن ل اللوودي افا تالكا فيزمن الشبية نطلب العللله
مسائله خصوصا عل المنطق فلا جد من بدن مسائله على صورتها ولا نلني

من تضلع به كبانت الارجوزة المسماة بالسل لا بعرفها غير رسجل او رجلين

ذلما مهد الله هذه الدولة الا كناف  ,وأسمى قدرها وأناف  .تدفقت علل
الناس العلوم ودانت صعاب الفنون حتى عاد صغار الطلبة يرقو فنونا
عديدة  ,ويكون همفيهاعارضة مديدة  ,وقد ريج فيهذه الدولة السعيدة
جاعة من الاعلام للحمالقدم الراسسخ في العلموالبد الطولي فيالاتقان والفوا
تثاليف حسنةومنهم منفسركتاب الله عز وجل ووطع عليه تقبيدا فائقا()١
ومنهممن شرم الموطا للاماممالك (؟) ومنهممشنرح الشفا لعياض (*)ومنهم

بوترع سم عارذ ومنهم منشرح الفية ابن مالك (ه) ووضع على ابن
()١كالعلامة ان عيك الله خحمد ذتهدا ابن عيك ار من اءن زكري المتوق ليلة الاربعساء

ثامن عش وقيل الثامن والعشرين من صفر عام 45١١ » ( )8كالعلامة الىالحسن
علي بن احمد ايلرشى بطم اوله وفتيح ثأنيه وسكون ثالئه آخرة شين معيجمة بعدها

ياء النسب المنوق عام 84١١ () كار يش المذكور وافى زيد عيد الرحمن الفابى
وسم شرحه يمفتاح الشفا وكانت وفاته ايلوثملاناء ١ جمدى الاولى عام 1٠ :
( )4كاق علي ابن رحال فاله شرح المختصر ما يزيد على مسة عشر مجلدأ وحشى

الخرشي  1واى العبساس احقد المجيلدي سمى شرحه امالحواشى وصنيعه فيه يبين

الصورة اولا مافهمه ثم بقل مابناسبه من نصوص

الامة ثمياتى مالسار الحوائي

المتقدمة عنهع وكاق عبد الله خمد بن عبد الصادق الذكالي وانى عبد الل خمد بن قاسم
تجسوس ( )6كاق الفضل مسعود جموع المتونى اوآاخر -جمدى الاولى . 8711

ث5

لمم

هشام حداشة ) 0وسوم من سم السم) 0ومهم من 3

الم اق

ومهم من شرح عقيدة السنوسي ( )4ومأ من علممن العلوم الياالف فه علماه

هذه الدولة وأبدءوا فبه وأعادوا ووقعوا على الغوامض التيل بمعثر عليها من
مضى وقد تلقنت من غير واحد انالقبلة كانت قبل هذه المدة لا بوجد
فها الاطالى

واحد

ورها بناج احد مناهلمدشر او دوارلمنيراله

رسالة فلا الو جك من مستبأ حَى برحل المسافات البعيدة لطال يزكر

له

والأنكل مدشر ودواد بلكل خيمة فيهاطالب ه.
وقال أو حمد عبد السلام بن الناط بن مد بن علال القادري 5
تقابيده التارضة عند تعرصه لتعداد اسن مولانا اسماعيل  :وقربي ال قَْ
أيامه وامنرك 0

000
غيره من
في ايأم
والعباد 1نقدم

العلمعغرنا قبل هذا متضائل المحة ,

اللفاصد  ,فشيرم المقاصد  ,فار

()١كانى عبد الله ابن زكري المذكور » («) كلامام اليوسبى والى عبد الله خمد
ابن اق مين

راق ||اعباس أحقد 7ن

عقوب الولالي

 94سكاق .العياس الولالي

ايل»ى علبي اليوسي فانه 0-١ الى اذلفاسجائية
ومحل
الدكر فاه عق عل ال

واخترمته المنية سمي شرحه الحكوكبالساطع (
» )4كاق علي اليوسي ايضا فانه
حشي على شحج الامام السنوسي لحكبران وكالفيخ افى عبد الله اشرق فاه شرح
السنوسية شررحاً حافلا في حلدن ولق معنا ها ألنه عزماة دولةكل ملك من ملوكنا
العاويين قي عتلئف أتفنون والموضوعات

من دولة المولى الرشيد الى دولة سلطاننا

ل/إ ”0

اليم

متضادق المحة ؛ حجان معاله موسومة بالاندراس  5ورجوع المشاشة اليهمن

روحه بادية الاياس  ,لتضاعف اهوال على معاشره تشيب لهاالنواصي ؛ فشغل
 00عن

ل

كار م بقاسي  2ولترادف

افا تكاسرة لعزمامهم تك من

كسر اهامالعواصي  ,فهي بحيث تذوب لها المنادل الصلب القوامي » حتى
ضاف من هو متهم أهل لأاقناص ازاهره  8ولجور نظم  00جواهره 5

وا بالعرا  مازوم افنية الورى  ,منقطم المدد  ,في تلك المددء لا بلوي

له احد  .فهام حزب أهل العلمفي خللمات الافتقار  ,وطال عليهم ليل الالفاء
والاحتقار  9الى ان تدا ركتهمتعمة من دام  2بطلوع طالمالسعادة حزم 30

وذلك بظهور الدولة الشرفة المولوة ٠ الحاشمة الاسماعلة » ذاذا بدور
عزهم طالعةمسفرة  ,واذا وجوه افراحهم تلككة فشر ةو تذعيواي

العلومحينن كل مذهب  ,وسنموا فيالمدارك أعلىماتتطلب ؛ فعمت مجالس
التدريس مسأجدهم  0وغشدبت رحمة التعاطى للمهوم معأهدهم  0وهات حم

العملدببهم تقايل اتضاحا  ,وشبهات الجهل فيجابهم نتضاءل افتضاحاء ولم
لواب

بلغوا اعلى ءراتى الانشاء والتالف » فصاروا بعد التعرف والتع

رءوس التعاليم والتماريف ء ثمزادهم من لا مخس لأمل امله  ,ولا بيبطل

لعاملهومنتمل »ه نعمةمنهبانجعلخليفتهفيهمهوالمنصوربالل تهعلى (مولانا

0ا7-ال

كا

ماعل )راس املاك العصر وهامة.التهاعيل ( )1؛ وجمله مالاحظا لهم
عينالاجلال والتوقيرءرعوفا بهم زاف الوالن وا
نلم
اد ا
ما لمجناح
رحمته  ,حافظلا فممن كل أضاة ظر سياد عليهم سرادقات عزته  ,يزيد
مجسنم في الاحسان  .وتجاوز عن مسيثوم بالعفو والامتئان » قد حكنام

»نهم من الحوف بحسن
مهمات دناه  ,وأنعش ليل المعالي قواهم آم
؛تح لمممنافم الدين والدثيا يصفاء ما أشمره » خلد الله تعلى
لوي وف
ملكه  ,وأدام حسنسيرته فياملك  .ومن قآاملين أمنه الله في الماجل

والأجل» فان هذا دعاءللبرية شامل  ,ثمان من بركة هذه الدولة السعيدة,
ومن لطائف ميامها المديدة » أن قتملي في الشاء عدة من المؤلفات ,
فينون صعبة وعلوم مختلفات ؛ وكان هذا الشرح مجنلها صح منه وهو

مطبوع بعصر سخنمةس وعشرين وثلائمائة والف .
وقال صاحب ل الثاني  :وحدد اإناس في ايامه اعلوم عهدا فكانتك
اسواق العلوم كّ دولته عامرة ؛ ووم افلا كه يرة زاهرة  ,وأدولة الناء

في ايامهكثير من الضعفاء والابتام» وقسام فيه كثير من الناس باللموالدين

انمقيام» وكان الناس في ايامه ينتبطون حياته وذلك انغتياطا :ما امد الله على
رعيته من الظل الظليل  ,ونالوا ببرحكته من المز المزيل ه .ونحوه في

00

الل

كك

وفي التقاط الدرر م لافظه  :وحكانت اياممولانا الماعيل رحمه الله ايام
أمن وعافية لاراتح والغادي  ,والماضر واليادي  ,عدا من تقدملهاو لاباده
؛خلاصه منه بعيدا  ,فقطع
تلصص او دخل في فتن فحكان عليه شديداً و
اهت اهل الماه والحصوص »ك,ل
معلت
رب
بذلك دابر جميعاللصوص »و
منزل فيمله» وكل ذي اصل رجع لل اومامفتخورت العارةفيكل

وضع وأحمدت الشرور وتتابع الرخاء ,وحكثر العلماء والصلحاء » وشمخ
ملكة  ,وطلع سكف الس والمكى عفقلداكري
ومن رام استقصاء ما له من الايادي البيضاء في الهضة العلمية فليراجع
مؤلفينا الممزع اللطف » والنهضة العامية  :على عهد الدولة العلوية .
واما اعتناؤه بجمع الكتب ويذل كل غال وثفيس في سبيل محصيلها
فثيء طارت به الركان وحفظه له التاريخ حسما قاله في الظل الوريف

ولفظه  :واما؟ لاتالعللوججم الككتب فله نصره الله في ذلك الحمة البالئة »
واارغبة السابغة  ,وقدججممنالدفاتر فيكل فن ما حير العقول  ,وقال في
سنا 0

حوت الخزانة الاسماعيلية منالتصانيف» وجمعت من انواع ش

الدفاترواسماءالآ ليفء ملامحوه خزانة بنداذءولاعلق بذهن الدانيالاستاذ.
)( )10كتاب ادب نفيس ألفه مؤافه ابلوحسن عليالزرويلي ابان فيه عن مقدرته
قِ الادب

وطول باعه وتحره

فيه وسجعله رحهة لفن وزراء الدولة الأسماعلية مد

ابن الحسن البتحمدي وهو قي علد ضعتم :

فعم:

851+

نبت

وفال في روضة التعريف ما لفظه  :ومن عادته نصره الله ان يسرد كل

بوم فصلا م كتاب الى ان يختمه يبوتدمي حكتاباآخرالى ان قال  :وله من
الحاضرات معكتابهوالمباسطة في القطم الادبية ما يبخس زهر الرياض ,
ويزري تور الحدق المراض » من ذلك انه نصره اللهشرب بوما وخلفه

جارية وسيمة حاملة لسيفه فاستنزل قرام الكتاب في وصفها فقال فيذلك

خائمة اهل الادب  ,وسراج من تأدب  ,عبد الحق السحيمي )(١ :
حلت سوف الند وهي غنة © عن سملها بفوائر الاجفان
حسب الفتاة جلالة ومهابة © عز اجمال وهية السلطارتفتف
وقد حفظ لا التاريم انهكان في من اقطار ابالته الخطاطين المتقنين
لنسخ الكتب القبمةدري علييمالجرايات الضافة وم حل خاص ينس

الحكب بافنة القصر غاديهم ويراوحهم فيهكل بوم ويفيض عايهم سجال
العطايا ووعنحهم البلادات الحامة والدور الانيقة واقتنى اثره في ذللك الملوك
نوه وحمدته من بعده والا
لسسملاطان المولى المسن قدس سره فانهكانله

أساخون بارعون ملازمون لانواءه ظمنا وإقامة ما فارقوه قط الى ان ختمت
انفاسه سيم اللهله قيعدنهامي :
ومن اجل واجمل ١ ثارهنأءفندق التحارة حومة ااتحارين اأشبيرة مهذه

( -)1نأسية أسحم فخذ من قبيلة بني حسن احدى قبائل المغربالاقصىالعر بايلةشهيرة

اك

 142اسك

العاضمة ( )١عام زاؤانة عفرن :ومائة والق يدل لذلك هافرا ته في نقد

زليج باعلى بابه ولفظه :
عولاي ادرس الرطى نلت رفعة © وفضلا فاسمدقي يمجد مؤثل

فا طاا ُمنا وحظا لماله © وجدت الذي تهوى رويدك فاتزل
بأسعد ولك قد قات ذازها”

2

(١٠٠ بشعران)في حسن وسنعمكمل

ومما امتاز به هذا المتجر عن غيره وفاق تأسيس مسجد به تقامفيهالس
وجعل امامراتب به فرحم الله تلك التفوس الطاهرة .
ومنآثاره بهاايضا اتمامبناءقنطرة وادي النجاء وجامع الزليج بسوق
التبن الواقم فها بين مسجد الرصف وزاوية ابيمد عبد القادر الفاسي وقبة
ونة
دم
عبوة
ابيغالل دفين حومة صر

عاملسعينوالف »م في التقاط الدرر .

الابدلس وذلك كله فيجمادى الاخيرة

|

ومنبا اعادة شاء زاوية الشييخ ابيمحمد عبد القادر الفاسيشيخ شبوخ

اللومالتحصيل وتوسيع |احكنانها والبالنة فيتفيقها واتقانم قال في النقاط

الدرر  :وَأتَقنها توسيما وبناء وتزليجا وتمصيصا وكان الشروع في ينأتما في
عشي دليع الاول عام19١٠ .

وفي عامنسعة وثمانين والف ابتداًالعمل فيجلب الماء للزاوية المذكورة
وي عامثلاثة ونسعين والف حدد مسجد الابدأس ورصف ارض صعنه
(- )1

اعني الفاسية »

0م
س
ا5
سس

بالزلمسج يشهدإذلك ماهو منقوش فيالحشب خارج قبة السقّابة هنالكولفظه :

مولاي ابماعيل ألبسني الها © #فسحبت ذيلي فوق كل نفس
زهوي بسك الله حسي مفخرا © أذ صرت اجلى فيه جلو عروس

فرفعت قوق السلسيل رادقا © فعيام (٠١٠ يجمل شاهد) تاسيسي
وكان ابتداءالعملفيهعامنسعة وثمانين والف .

اما تأسيس الضريح الادريسي وتجديده والزيادة فيه فد فمل ذلك به
عرارا فني عامسنة ومائه والف ١١١٠ باه نحت اشراف عامله على فاس ابي
علي الروسي يدل ذلك ما قرأنه من قصيدة مطلعها :

الا ارفم ناظريك الحينا ٠

جد

حسئا

لسر

اا ضِ 3

ومتم طرف طرفك في رياض
كاي من قباب جنال عدن
60

واسسبى

وشاد

عيلا

ات

كان

ندعوا

على التقوى

سليل المتققى من نسل فهر
ابو النصر الؤيد في البرايا

لميسخ

باذل

اليها

امير

الاولين

الله

خبر

المنق:

المومد:
والأخرب:

انا صر ند

إلى ان قال :

شرف

طظاهر

ملك

ممام

الاولياء

المرشدنا

5

امام

حوى (مولاي ابماعيل) فضلا

5

كيرا لن يرى في السابقينا

الله شد حزام حزم

5

الميكدها

باذاتف

و رم

واعتناء

يم
سس#7
سا

خديم علا

جماه

ابو ع

©

بي

اأروسي

اجل

الناصصنا

الى ان قال :

وناريخي بدا في زى (شوق © )10ين الله هادي اللمهتديا
ركانتعلى قبة الض ريحقبل هذا البناء قبة خشبية نقلت أسجد عقبة بني
صوال المعروف عسجد ابن البياض على مقربة من مسجد اأرصيف وهي
الموحودة الان إسففه .
وزاد في مسجد الضريح لذ كورزادة مهمة عراقة العامل لدو

بعدجممالبنلين ومفاوضتهم واخذ

ارانهمفي الكيفية التييراد البناء عليها من

جديد وخطط صورة ذلك طبق المننن وعند اتاء درس ذلك وتصوبره

قدمث الصورة لاجلالة الشرفة الاسماعيلية لخاءت وفق المرادو وقم الشروع

فيالبناء قالفيالازهارالعاطرة الانفاس:ثم فياوائل القرن الثاني بعد الالف

زاد في هذه الروضة زيادة اخرى معتبرة انيقة الوزير الرءيس القابدابو علي
الروسي وبل فيهاالمحهود بالتزويق والنقش ونحوها ه.
وفي عامخمسة عشر ومائة والف حدد قنطرة اأرصيف .

وف ناسععشر ذي القعدة من عامعشرين ومائة والف احدث قراءة

حديث الانصات عند خروج الحطيب وجلوسه على المبر بوم اجثممة اعلاما
للمصلين بالامساك عن السكلام والنهي' لسماع الخطبة .

وفي عام ستة وعشرين ومائة والف ألشأ بالضريح الادريسي سقاية

32

بد

58

سدم

ايقة أابدلعصتنبادعفي وشيها ماشاءت ونمقت بانواعاازخرفة والنقش ع
والالوان الْمتاسمة المذابة وأجرى اللاء بانايبها الوهاجة يدل لذلك م
مكاونك فيالرخامةالتي هي الأنعه ون سقايداقليعين بالمائط ج
0ه
الصحن عن يعين اخارج من باب الماة احد ابواب الشريحالادرسي ولفظه :

« الخد للهمن عا الدولة المولوية  ,المحائمية العلوية » الشريفة الاسماعبلية ,
وفرف اطللمشرا اوعقنا ام لمرأ ارلميدةقرافاشتا ورعينا أ»ن
هذه السقابة اللديعة  ,وما انضاف الم املناتمال الحديدة الرفيعة » بعد

استتباط ماما لساري من مكامنه الخفية » وايصاله لحابطرق غيبرة واعمال

طتديلة اذ جود اظال ان الالو تأت علو الامون ودين ركه لور
منهامأ ليكن له قبل ظهور ء وكان القن لذلك والقاتمعليه خديم دولته,

وبي نعمته  ,القايد ابو عليابن القامد عبد الخالق ابن القائدعبدالله ابن القائذ
عدرتب اروس قذل نا بيسن رض  0لزه اد فوفد القائرة
الجحهود ؛ وخدم هذا المقامالادريسي ب.بارجى لبهاوغ)اليادء وحاز هذه

المنقبة بزمن الاقبال » وفاز 0الدعامءن  0مها علىمر الليال
وكات المبد لماذكر والتيام ٠ في اأتصف الاول مسن 3

(شوقك )١١١١ والسلام »

وق هته الاي أقول اوواعيو اط لين عبد ازع الاق

سدم

68

أآسهم

فلاعب في ابنالرسول الذيغدا

©

وفيض مير الماء شان اصابعه

واابيتارف ممكان نتن قدها باعلى السقاية .
بس لهذا الماء :وقدشرط هذا المحيس أن لايبدل هذا
مقد
ليع
الف
قا
الماء عن حاله » ولا يفير سعينله » ولا يخرج عن قراره ء ولا حول ثيء
قاد فكثييره
.ول
تارع
منه معجنراه ولايهدى ويلاعطى ولايقتى ولا يع

قله مناوعة نوتلساهان وذ مطال ال الابضار» عن فزن ونا
من بسدولامنحار » ومن اختلس منه مخلسة  ,اودس ففهبدسة  .او حل

بملة او غبلة فالله تعلى حسييه وهو عليه كويل بوم شف بين يديه .
وكان الاثهاد عله بتحبس ماء مسسجد اشر فاءفياواخر بحرم المرام
0

فاجعام ستةوعشرين ومائةوالف .

وفي اواسط ذي القعدة سئة سبع وعشرين ومائة والف أنشأ ساب

لطفة بالجدار المنوبي من المدرسة الرشيدة المارة الذكر من جهة بج
الشراطين تقش فيز ليج اعلاهاشعر يتضمن تاربخالبناءوشكراأبافي يقول فبة:
انظر

بدائع صنعىي

باش “مولاي١ . تقس

©

هل

اأبديع نظيره

شاغيل (حاء غزيره )6431

اشار بلفظتي جاءغزيره للتار 2المشار اليه وحيس ماءها الماري بها وشرط

فيه نمفاسشرطه فحييس مساقّءاية الضريم الادريسي تاريخ اواسط ذي
القمدة ع1ا1م 00ومع المبسين مما في عمد واحد قال شبوده  :وتأخركتتهما

1
6

56

اد

١

معأ هناافوياخر القعدة المذكورةنوققدل صاحب الازهارالعاطرة الاتفاس
نص عقّد هذا التحيس برمته تركت جله اختصارا .
وني سنة نسم وعشرين ومائة والف صنم الشباك الذي هو الآن على
الضريح الادريسى صونا للقبر منلمس ايدي اازائرين وفيذلك يول ابو عبد
لله تمد المستاوي عل لسان ذلك الشباك مضهنا لترايخفلعة ومع
ساي اشير توف الل قدره  86صلا بق من كثرة اللمسبالايدي

ولي نسبة حمودة أتمي بها © الى مجد شباك الضريم الحمدي
"كني مول ين لطع قر :دا الى او للك ةلقد

ودفويلة المولىابي النصر نقأتي © أد
ععتشوتا
برمدخية(ب؟صح
)١١
وفيسنةثلا
بئين
اوما
لئةوا
ضلف
رأسس
يح المذكور اناراليبيالبييج
مثمن الشكل وشت فه يد الابداع ما شاءت انرصيعالزليج الفامي المتعدد

الالوان المستوقف لانظار اولي الاعتبار قال في الازهار العاطرة الانفاس :

وقد رأرت بخط العلامة المؤرخ ابي العباس ابن ابراهم المشتراءهي مانصه :
انمدللهعناذن سبدنا امير المومنين  ,المجاهد فيسبيلرب العالمين ,
ناجالشرفاء الاطهار  .ومس اللفاء الاخيار  ,السلطان المليل ابي النصر

(مولانا اسماعيل ء ابن مولانا الشر يف)» العلوي المسني المديف» أبداللهتعلى
نصرهء وأيد امره؛وخلدفي المكرمات ك
5ره ٠شمييدنهذا النار البديع
ذو الشكل المؤنقالر فيم  .عل يدده

الانصيح لماز م الاتجبح  .معظم

أ

5

ا
ا
ف

يه
كي

0

الرهوايح
علمببيجد
 5ل يايحري

4

/ع4

لم
لل
سنت

شعائر الل »ه وبحبآل يبترسول الله » صلىاللهعليهوسلمالقامد ابيعلي
ااإتناد عبدالخالق الروسي تقبل الله اماله ,ويلفهمنشيرالدارينامالهء
وكل صفة الح ؛ وتشبيده الببي الاقوم  ,عام ثلاثين ومائة والف رزقنا
اللهخيره» ووقاناعنهضيره ,وصبىاللهعسببلدىنا محمدوالهوصحبه و.جميع

احبابه وحزيه ه.
ثنين ومائة والف زادزيادة ذات بالفي'وسعة قبة
اني
ووفيثسنلةاث

ارسس بهذا اللتجديد
سحجده وصير عرض الكقئطةوهًا ولامالصد
اولْمرب
أجمالمملة مناهلفاس رأيهم على دسم حوماتما علىواحدوعشرين قسمة
وصارت كل قسمة تخدم ونا نيا وقوه اهن المكاف والوعاهاك

تهون مع الرءبس في البلاط للنفاوضة تفريتيب الخدمة الى ان ياخذكل في

مباشرة اسماله ويذهبون الهم مع الفدو او الضحى ومن دونهم يخدمون

شيرة العمل اماشراء المار )(١ والأجر وما توقف عليه البناء
بامنفبسهما ف
احب التقاط الدرر وغيره .
صله
افلنحزنة السلطانةم قا

وقد جلل للسسجد من الاعمدة الرنامية الابيض والاسود وفوارة
من صأففيياموس التوتالصمانمصنمهاوأبدعت فيها | شاءت يد الابداع

علط 1اب مع الجير وعجنه بالماء قال الاخطل يصف ناقة شبيها بالبرج
0لمى
)0ا
يىُ صلابها وقوتها

كانها الج ردامي سشيدهد

»*

لربطين والجور وجيار

واذا لممخلط بالنورة فهواخير بالححكس »

ام6مة لد

جعلها وسط الصحن قبالة قبة الضريح واجرى اليا لمين الممين الزلال وبال
في الاتقان وتفنن الفنانون ف'يزويق جبسالحدرات وتقمسقهابالزليج وشيد
المثار الموحود هنا لك الأن حيث ان المثمنالمذكورهد وزيدحله فيلوسعة

امسجد وكان اثنهاءالعملافليهتذتاجديد وتسقيف القبة علىالحيئة الموجودة
الأن مافي التقاط الدرر اواخر ذي المجة المرام مالنعام وجعل عرضها
كطوهًا ستين ذراعا .
وبمجرد اثتهاءالعمل في المسجد أعاد اليه الخطبة التيكانت نقلت منه
لغيره ومن ذلك المين وهو مسجد جامم تقام فيهالحطبةالى اليوم واول

خطس خطي فيه بعد التجديد ابو عبد اللهمد بن عبد ارلحمن الدلاءي )(١ .

قال القادري في النشر والتقاط الدرر ان المولى اسماعيل لا جدد ناه
()١كانت خطيته بمحسب النيابة عن ابي عبد الله خمدبن محمد المسناوي الدلائى المولود:

به ار

سرمي :واليد لو

لك ونين ومائة والفبوانا أناب الذكسون

لمرضه وقت التنفيذ له وبعد وفائ ان عبد الرحمن هذا سان؛ةذين و-فسين ومائة والف

ولى الخطابة ابو عبد الله عمد الكبير ابن عمد السرغيني الى انتوفي سائرةبع وستين
ومائة والف .ثمولا بعده ابو زيد عبد الرحمن بن ادريس المنجرة المواود سنة احد
عقر ومائة والف المتوق سنة لسع وسبعين ومائة والف .تموليهاابوعبد الله حمد

ابن الحسن بناني مشي الزرقانى المولود سنة اثنين واربعين ومائة والف المنوق

سنة اربع ونسعين ومائة والف .ث امبو يعيش محيى بن المهدي بن الطالب الشفشاوني
المتوقى سنةأسع وعشرن ومائتين والف وقد تنازل عنها لابى عبد الله خحمد بناني 2
بعدك ابو عند حمد ن |حمد السنومي المتوق سلة سي
بعوخسين ومائتين والفثمسيدي

الوليد ان العربيالعراقي اموق منة و 21ؤمائتين والف .ثم سيدي |حمد
ناه

سدم

94

سد

الضريحمالادر بسيعاماثنين وثلاثين ومائة والف حث قُقبلتهالمقافي سيدي

العربي الفادي )(١و كتب في ذلك مترلها فلما امبى ذالك لاجلالة الاسماعلية
م تتجديد اأبناء ان صمح البحث فاجتمم عن اءره الشمريف علهاء الوقت
والقامني والعامل وانفصلوا على ان البحث وان صم في نفسه لياوجب

الحدملما فيه من ضياع الاموال الطاللة ولامكانالتفمي عنه بالاحر اف قال
وجرى العمل بالتابيه على ذلك في مسجد القرويين بقول المؤذن بارفم
صوت بعد قراغهمن الحاقارمةفو
:ا بتحريف الامام بر ص لله»وكثير هن
محاررب مساجد فاس كذالك وانكانت هذ
ههال
امقال
اةل
لاتق
أالف
نيغ
(ير)0ه .
ّ أعيدتجديد هذا الضريم عام؟اذلةوثلاتيق عق قراف كله

وخليفته بناسجدناالاعلى المولىزيدان يدللذالك ماقرأقنصهف.يددة مطلعها :
بحمد الله يبدأ كل امر © له بال «بالجد الختام
وذا مولاي ادريس ابوه ©* امام الغرب ادريس مهام
ان عل السب
0

سنة
لله صدقنا

سئة سرت اندن دمائئين 9

0
أبو ل

والف المتوق سنة د

العا بل فسيم الله فى أجلة وهو

0العلامة |بو0

6-5

وعشسرين و ا  3اعد
م
الخطيب

ب 4الإن ص

مؤئف

2

( )1انظره فان العرلى هذا توني عام 5.١٠ » (؟) ذكر شارح العدلى ان واد ابن
غازي قال ان ميل قبلة فاس عن عين المقسرق الى جهة الجنوب احدى عشرةة دريحة
شاء على ان طول مكة سيم وستون درحة وان القروين اتخرافها عن عبن الجتوب

الى المشرق بنحو ستة ادراج اه

4

م
س ©
سد

لسنة جده المبعوث أحا © «كان الكفر ع ,له ظلام
أاجلابناس للاسلام طوعا © ومن كرهوه عاجلهم حسام
به فاس تفاخر كل قطر © وحق لها الفخار المستدام
ودا وصاموا
لق
صيّاد
با الدين القويم بعهلاوم © يما الع
عل التقوى مؤسسبا ناها © وركن الدينليسلهالهدام
إلى ان قال :

وقد امر الامام ابو الممالي © ومن ولدته سادات عظام

هو التصور اسماععل مولى © أتته خضعا سام وحام
72

م

الى ان قال :

تجديد الضريح ردم اغرا © من الرعين أن حشر الانام
لممرق © الى العلاء فهو لا سنام
علىيدتلهالانج

فزد (مولاي زبدانا) قخارا © با اولاك مولاك السلام
الى ان قال :

فذي آثاره سرح جفونا © مجد ثرا يزينه الوكام
#انمان .زوق :اد سكير و الف وان دفر النظام
واتلاربينخافي(الغرب)١١8 يبدو ©

لشخص

بالمساب له اهتام

وني عام اربعة وثلاثين صدر الامر الامامي هدم البشاة اللور

آنفا وانشاء ستايتين بدلا وها الموجودتان الآن بباب المفاة وقد وقع

شه

316:

تضت

التصرم بالباني تاريخ البناء في ابيات نقشت في زليج اسود باعلاها قال

وننطيا:
هذا طراز بديع سحر انظرا © فسرح ا واستمتع نبظهارا
الى ان قال :
وانظرالي 'رى الموىالنىخطضعت

©

له السلاطين واأسادات والاءرا

ظامى التيأ كرم الله با البشرا

نمااعل)
ملاتي ام
تاكع(مو
اام
وذ
الى ان قال :

1ك )7الحاثمىي © 6شنى وأحبا قلوبا سرها اشتهرا
:شفي
هم(ي
فطيعا
نا ان ميضاة جامع مخ ان عوال امسا عامهسة وعش رين

ومائة والف بدل لذلك ما هو مكتوب ياعلى ستاية كنف جامع العقبة
اكلموذرة الواقم اسفلها ولفظه :
نا ناظرا قد

مم

لاك

هذي

مثار

هم أبدعوها

سره

©

صلعى

حسن

هنا © في سال
بي ال_سمولى

'زهة

©

الشرف

وسلوة

الظاهر

الباهر
الطاهر

اخاطسر
وارد

وصادر

عونا لطال المحدى

من

حجن اهم إلاهنا ©

خير ا لبد١ زاهر

على ©

واقفر

ومن

أعامهم

آءر

اجر

050

واب

“رد تارنخه

©

أسسم

[اجاده لاناظر )

ولمذا الامام وغيره ممن أتى بعده من بيه واحفاده تفجيديد المساجد

راضم اد ل لال بمعوة كد جمس ا ا
لفميسجد النبوي سنة
واقتق ائرهفيذلك بعده تاني الخلفاء الفاروق فقّدزااد

بن أوعقادد/البى لقا ان فاق عالسسحها رموليحة ف وني جدارالمسجد

بالحجارة المنجورة والمار وجدده عمر بن عبد العزيز وعقه وزوقه ونقش

جدراته بالمرس والفسيفساء وتمل سقّفه من الساج وحلاه بماءاذهب ونقش
رعوس الإساطين والاعتاب بالذهب وهو من هزوهدا وعدالة ومتانة دين

وناهسك انه من صلحاء اهل القرون المشهود ها بالفضلة على لسان من لا
نطق عن الهوى وكان ابتداء العمل في ذلك عام 68وتم العمل فيه عام: 1.8
السلطان عبد الله ابن السلطان اسماعيل
ولد مهد سلفه تافلااك قصية الفرخخ من وادي غلي منتصف ذي

المحة عام احدوعشرين ومائةوالف موافق ١١ فبرايرسنة١١٠71 .
وديم له شاس  5شعيان عام 1

وأحد واريبعين وماثة والف

موافق مارس سنة 9؟7؟ 1وهو نومكد بسحاهاسة .
ف عام
وثوقى نفاس بداره دار دببيغ للة الس سابع وعشري ص ر
ااا

عوافق 3

ونير سنة لاهلا ودفن شور

الاشراف من قاس

بها

#98

انه

المديد )(١  .قال في حقّه ابو عبد الله مد بن الطب القادري في التقاط
:ان له حزم وعزم وقوة وجدة واقدام وعلو همه وجود ومن
الدرر ما نصه ك

عظيم شيمه احترامه الشرفاء والطلبة والمرابطين والضعفاء لحكن أغاظته
طغات رعته فأوقمفها مهيا وقتلا عظما هه

قرأت في تابوت ضر بحه خط مشر كادالدهراعد اروم تعد

الجد لل هنم © ضري مطانباصله
سيل خير البرايا © سبط الرسول وتجله
عيد الاله ابن سما © عيابللذي شفاضعله

اعضم به من امام  9قد أخجل البحر بذله
اولاه مولاه عقوا ©

 6حي الل لذ

وفي المماد يفضل © عند الاله بظله
تارضفضه

مئن4ه

معى

0

 :ا وفي اللفظ منه
من آثارهيفأس القصر الوسق
7من ا
. 10

عبل رضى السلمهله

 5ع0
سكناه المعروف بدار دبييغ تشغل

الاسىم وقم قِ العهد الاخير شلك البقعة الزحكية حيث المسحجد

الاعظم ومدفن الملوك المتقين والاشراف الطاهرين من نئديسها بالبغاء العلني والفجور
البارز .وان النفس لتذوب عنك مأ لسمع أسم (مولاي عيك اللّه) قك صار علما بالغلية

عند العامة على مكان البغاء والتجاهر بالفسوق والعصيان مع وجودلا بقرب تلك
المشاهد العظام » وحيثت القصور الإمامية العالية الضخام  3السامية المقام .

دام

ألم

بش هذا القمر الأن ادارنا المالة والمدفسية العسكرية ؛ ومسجدها الذي هو
الأن ل انظ سروج العسكر .
ومن ١ثارهبها ايضا السبتانان اللذان بدار دبسغ احدها خارج القصر
متسع الأكناف فيه من الاشجار المثمرة بمختلف الفصول عده كثير  وثانيب|

وذ اقفو

بن الال مكتوب يخدي قبة سكنى املك في نقش زليج

ما لفظه :

تأمل بيجتي وبديم حسني »* وما رقته ايدي الراقيا
ناني من

له رتب المالي ©

وحامى

المي امونا" -أوطنا

وعبل خدي قبتين هنا لك ايضا احداها شرقة ما لفظه :

شكةه

لدان “أطانك .:معةة فد واعقاية:

كب

النصر عل انواما :

©

ادخلوها

حابن

قفا

بسلام

متنا

والاخرى غردية لفظ ما خديها :

ا
لا باب المسرة

0
والهاي © ومظهر حسني ذو القدر المشيد

ومن ١اثلارعهاسة الادبية اصدار اوامره باحياء الجموعة التي جبمها
وير والده ابو عبد الله مد بن المسن البحمدي الحتوية على اجزاء عشرة
وهذه السخة وحد بالمكية الزيدانة و عدد  88+مصرح فيها بإب

ب

00

ا

مللوك عاز يريوخدإلابئرطايد ف جبواأنا:
ا ون +
ب اذاي ل لوكو

1سكي ا ف سد

5

حي

ارحس

0

خط السلطان :المولى عيد الله

0رة الثها ١ الٍِى اصاها ثثا1ءث في لدالاورنضان وثرتها فلي السما'  » 0الس ع شلى خزائة جداممعع الاثلراوريوييانت (رة
0ول هن كُداب ١ الشج
0ببه باسفل ٍ الوجه الا
صك

إرام

 2ل

1را ( وهو عنتصر في الانساب النبوية اختصره مؤلقه هن حكداب قُِذنك لاجد بن عبد الله الطبرى ومن اختصار السي لااي ال

8ة1
1سن
“نوى
أسمد ين فارس أبن زصكرياء التدوى اللغوي الم

3

الل

الا

الام الها هو هذا الانير الما الأواس موضسه #قالن .من اللكين
العامة القسمة على خزانة جامعالأرويين العامة
السلطان محمد 'بن عبد الله بن اسماعيل
ولد مكناسة الزتوف سنة اربع وثلاثين ومائة والف
موافق 1؟/ا١ا ؟.551

ونويع فاسااثلرفراغ من دوفانلده ياولماثنين خامس وعشري
صفر عامواحد وسبعين ومائة والف موافق م وير سئة /اه/ا١ سبع وخمسين

وسبعائة والف وهو يوئذ يمراكشن .ووجهث الببعةمن فاش الىعراكثن
وقرت عل منبر جامع المتصور بالقصة هنالك وكان الذي نولى قراءنها هو

قاضي الماصمة الفاسية ابو حمد عيد القادر بن العربي وخريص
التكاملي الممفري .

وتوفى بين وادي يكووادي الشراط للة الاثنين سدس وعشري
رجب عام اربمة ومائتين والف ء وقيل مات يوم الاحد رابع وعشري
الشبر موافق ١١ ابريل سنة ٠9/١ وحمل لداره بالرباط ودذن باحدى قيايها

وقد رمز لتاريم وذانه الو الربيعسلمان الحروات بقوله :

واب

ترد تارخه فاله © (قد قدس الله المزيز سره)

قال في حقه عصربه الحافظ ابو مد عبد السلام بن الخباط الشريف

نهد
ا ما
سد

القادري ما لفظه  :قد نظر في المصالح وقامم قنامالمقم به احد من اهل

عضرة من ملواة الاسلام ولميسبق الله غيره من الخلفاء غير الراشدين

الاثنى عشر ولااحد منملوك المغرب جزاه اللهعن امة مول
خانا
يم
ردا
واحسانا وكان اماما من عاماء الاسلام له تصانيف تقر بالمشرق والمغرب فهو
الامام الموهوب هذه الامة على رأس المائةمود لاتب
بوره
ذلك مرفوعاه.

ففن آثاره جلي الألات المربية من عختلف بلاد اوربا من ذلك
المهراس الموجود بدار الأثار من البطحاء .هذه الحضرة قرت في نقْشه ما
لفظه  « :امد للهوحده هذا المهراس الميارك صنعوه في الوندريس على امر

سيدي مد بن عبد الله سلطان المغرب نصره الله عام811+
و 5عله رودا ثراه من مهارس ومداقم

قير

الابالة وحصونا .
ومنها نتجديد ضرجم الشب  1بت حورم دفين خارج بأب الفتورح

عام 0/1١١ سبعةٌ وسبعين  0والف يدل لذلك ما قرأنه في نقش زلبح
عين الداخل الضبح د

ولفغله بعد اللجدلة والصلاة :

اب شتت على مقام © #حط

واخضع لدي لتشقى © من

الرحال

امامي

الم وسقام

وكف لا وضريح ابن حرزهم في

فب “قبن
وشاد

ناي © فخر الملوك العظام

عزما

خحمد الحد ملجا © وغفوث كل
جل

غر

خلائف

سادات

قوم صكرام

غيل يد مرتطاآه (الص متسفكيان).

مده ارشتسام

ف(يعياشمفيك طه7711

©

الانام

© بالمب) حسن

ختام

ويساره بعد الجدلة والصلاة :

هذا اللقام امير العصر شيده © فخر السلاطين سر الله في الئاس

مد نجل اشراف المدوك ومن © لياحون حلاه طي قراس
قد أحرزالخيربالشيخ ابنحرزهم © اكرم بطود العلومالشاعخ الراس
عل بد الماحد الصفار تأرئخه © (يبق لكالين  7والاسعادفيفاس)

ومنها مجديد ضريح الشبخ دراس بن امماعيل اواخر المائة الثانية عشرة

وجمل عليه قبة محكمة البناء متقنة العمل وهي الموجودة عله الأن .
وأسس ساي عين البغل من حومة العيون عام ستةوتسعين ومائة
والفيدل إذلك ما هومنوش فيزليج اخضر على صورة البيضة ولفظه :
شاد
وا

ماء

و جمالل

زهة

اناظرنأ

السلام

اشرف

الحكام فنا

حسى
وذ ونه عسك

واد

من

به قد زار

داه

'زه الالحاظ واشرب

©05

واغترف

العنونا
ماء

معنأ

د
نةه
ا ر
سم

وادع لاسي (الميدي)

4

وأمير

نقشتاريضى (وغفر)

©

للذي

الومننا

قال

امتأ

ومنبأ تجديد مدرسة باب مجيسة ؛ وزيادته فيتوسعة مسد الشرابليين
من طالعة فاس وتصيره له مسحدا <امعأ تقامقنه اجمعة .

ومن| ثاره حسما بالحلل البهية بنأوه الباب المواجه لقبة الرضيح الادريسي
الموالي لسوق الوادليين وعليه مكتوب من انشاء صاحس الشمقمقية :

وحسن ثمائل سح المفونا

وموطني السعيديحفعوطرا © بذحكر الله رب العالينا
ومحدي نابت لا رب قه ©

قطي الغرب كهف المابدينا

©

وطرزتي امير المومنينا

وزدت مادة لما "دان

خمد الامام اخو المزابا © وباني الجد بنانا محكنا

العاف امه السقان انق :زه دالوسيدق ذا ريه اننا
وناريخي (بشعبان ٠ جلي) © يدوم به هاء

المسلمنا

وقد استكمل الم في دولته الشريفة نصابه » اذ سول لطلايه اسبأبه »
وفتح همابوابه » ورفع عنهم بالبذل استاره ومزق حأبه .
وما

بعد  5طالعة الهضية العاسة ف دولة هذا الآمام سوهرة العاماء على

ع8د
ا 6
نه

بشرح مشارق الاثوار للامام الصماني )(١ فشرح منها الشيخ التاودي
ان سودة الثاث الاول وشح ابو السعود الشيخ عبد القادر وخريص

اثلث الثاني وقفت علهفيمجلدشمفيالقطمالحكبير يخطدقيق انيق

اشتمل على اربمائة صصفة توُانتيْن وستين صصحيفة بصكصلفة احد وثلاثون
سطرا وقد أفصح مؤلفه فبهلد تاعرضه لشرسم حديث امالمصين احلماسية
الذي آخرجه مسا في السمع والطاعة لمن عمل بكتاباللهمنكتاب الامارة
والماعة عا لفظه بعد كلام :شولانا المنصور بالله(عي صاحب الترجرة) هو

الذي امر تكميل هذا الشرح لا رءا به من الاختصار وهو بعض لآفات

ور وتنصصه على الماخذ ومواضعها من شراح اللخاري ابن محر

والقسطلاني والمني وزدكرا وغبرهم ومن شراح بام ماالزري وعياض
والقرطي وما لخصه منهم الامام الاي والشيخ سبدي مد السئوسي

وغيرهم مما يحتاج اله في التحكمل فكيتابه الاعز بذلك فهو صادر عنه
ذالرأي في ذلك زابةممه من ذحكر فهو الذي أُهبطه من اليل أرأية
ص
من
ق
نان
السديد  .ونظره الرشيد شاك

ونبطأ فناوماكان من صواب

فنه لانه عيّن تلك الال وغيرها يذهنه أيده اللهونصره ؛ ثمقال بعد كلام:
()الامامالمحدتالحسافظ ابو ءلي الحسن بن تمد بن الحسن المولود سنة ووه
المتوف سنة ٠م كان ,حكتب بنفسه لنفسه الصغاني من غير الف اه ملخصا من
القاموس وشرحه

»

حي

7805

حك

وما ذا فيهمنمزايالاتحصى  :وسجاياالكرام لاتمد فيه ولا استقصى ,
ووكيافللفارع يبع الاصل الحكرم بارك الله فيهونصره والعجز على
تلك الاوصاف الشرفة التيلمينلها احد من سبق ادراك ه.

وشرح الثلث الاخير من المشارق المذكور المافظ ابو العلاء ادريس
العراقي وأدركته لمنية قبل كاله فامر المترجم ولده ابامحمد عبد الله المتوق
بالوباء عاماربعة وثلاثين ومائتين والف 48١1 بإكاله وإخراجه من مبيطته

فامنئل  >.أمر العلامة ابا عبد الله التاودي ابن سودة بشرح بيتين وها :
اذا
عامال
لل,و
يجبك عطاه © صدعة تقوى أوحييب أنوامقه
منعت وبعض انعحزم وقوة 8

ق فتلتك المال الا حةائقه

واس يشرحهها ايضأ ابا حص الفاأسي والشر ءاتب معأ ضينر .موع

بالحرانة الزيدانة .
وهذا السلطان هو اول من وضع اول حبرة في اساسنظام العدلية
واصلاح الدروس في جامم القرويين ف اياأعلومبيّن ما يدرس من العلوم فيه
ومالانيعامثلثاة وماتتين والف أصدر متقؤراً هاال3مكلندفة الشيخ

التأودي نماس
لخصه بعد افتتا حه :ليعلمالواقف على هذه الفصول المذكورة

بككاتاب
فيهذا ال
ت ايننا
اناعرها والاقتصار عليهاولا تمداها الىما سواها :
الفصل الاول في احكامالقضاة  :ذان القاضي الذي ظهر في احكامه

نم
ان86١
بد

جور او زوراو ما شرب من ذلك من الفتاوي الواههة فان الفتهاء
ل

0

1

رلضمه اهل الفضل والدين
الفصل الثانيفيايماةلمساجد ف:تكل اميام
ون بغيره من ,رضون امامته .
تمين
ايال
به ف
ولون
من اهل حومته بعز
الفصل الثالث في المدرسين في مساجد فاس  :فائناامرنا ايندلراسوا

الاكتاك الل قال ستميرة .ومن كتن المندية اسايق والكتن
المستخرجة هنها والبخاري ومسلا وغيرها من الكتب الصحاح ؛ و
كتى الفقه المدونة والبان والتحصيل ومقدمة ابن رشد والمواهر لابن
شاس والنوادر والرسالة لان ابيزيد وغير ذلك نكب الاقدمين  .ومن

أراد تدريس عختصرخليل فإنهايدرسه بشرح بهرام الكبير والمواق والمطاب
والشء:مخعليالاجهوري والخرشي الكبيرلاغيرفهذهالشروح ليام
يدرس خليل مقصورا وفيها كفاية وما السام

لذ ولا

يدرس به.

ونص علىانالذي بقراًمن كتب السيرة الاكتفا الكلاعي وسيرة
ابن سيد الناس البعمري ؛ ومن كتى النحو التسهيل والالفية وغيرها من

الكتب الفيدة ؛ ومن كتيبالبيارتب الايضاح وا مطول وكتب الصرف

ودبوان الشعراء الستة ومقامات المريري والقاموس واسان العرب وامثالها

يلهث
دب ال
حكتا
وفهم
نما بمين على فكهلمام العرب لانهاوسلةالى

بد

#8

نم

وله 4و أن بالاقتصار في قراءة علم الكلام على عقيدة ابن ابيزيد
لوك
ذ:
كشار
القيرواني التيافتتحبهاوسالتهالى ان قالفيآآخر المنشور الم
الفقهاء الذين شَرءون الاسطرللاب وعم المساب فباخذون حظهم من

الاحباس لا في ذلك من المنفعة العظيمة والفادة الكبيرة لاوقات الصلاة

ويددي ان
االس
تقّيه
لالف
اأمر
والميراث وعلىهذايكونالعمل ان شاءالله ون
٠

ايكون ملهعلىمافيهذاالكناش .

ويقه ان شرو مابدودغيرة ما برجم لنظامات المذصكورة ثما هو
ب
و حركتابا
تصر
ميسوط في (اتحاف اعاللانماس) وجه بذلك لعام
كاء م

نص الغرض منه :
 3سٍِ ان تطالاوا ساكل الخرئ :هذ كزرة في هذا الاقثر عته قد
أمرنا قضماة ماغرب ان بحكموا با هاكان منها على صواب أنتوه واحكتوا

عليهخطوط ايديكوماكاف منهاعلىخط ١ كتبوا عليهايضايخطوط
ايديمفيالدقتر الذحكور لترجم عنها ووجهوا أنا الكناش يعينه وعليه
خطوظ ايديمهه

واعيهمكأنه
وناهيك في هذا الباب اندكان يباسط العلماءوالادباءبد
واحدمنهم وحسبك دليلا ان اباالفيض حمدون ابن الهاجالمي المتوفى عام
بسو اكان يوما فليسه الشريف معجماعة من العاماء الملازمين لخضرنه
ع

سنة  5511لوسلعسعين ومائة والف فاديرت علهم حكثوس ٠ن الاناي

سس

خا

اسسم

وكان اسمالوصف الذي يديرها مندونا قناول اولا الإحكاس اسلطان وكان

اعلنسار قالل اهذاً يقولالسيدحمدون :
صددت الككاس ا ممول عنا

©

وكار

الكأس عراها الهينا

ه
قالالسيدمدون  :نم! وأزيدعلي :

لبشحمرع فينا © كا جلاه خير المرسلنا
ول تاسل
رسول اله فيا صح عنه © من آنه قال ناولا يهنا
ويكن فيارعوانك ماروا © عن الير ابن عباس مينا
من انهكان وهو صغير سن © يمين رسول رب العللمنا

شرراب لهمعنا
ادلحض
وسف الله كان على بسار © وق

شارك  2:بد ارتوافا بو .اوقا فق انها بد قينا
وان 'وثر سواك بهففضل ©

تنال به ثاب الموثرنا

©

بر به يمنا

فأقسملستأوثرمنسواءي

محمظ متنك

يبداون اذل © يحكن هذا يالك مستينا
وأيجب ممنك
وانت بعجاس زهو بعلم ©

لمولانا امير المومنينا

تمد بن عبد اللهمن لم © إل يبديلناالع المتنا
بطلهعت شموس لاهل فاس © باقمى مغرب للناظرينا
ولميعرف امن قبل ذكر © ولا طرقت باذن السامعينا
وجامعه تضمن ما حوله

©

وجمعه فه سوال اأراغينا

سد

45

اندم

ونصر لوقعسيوف .ب إلدقيا سيوف كادي
العا عليم 8
ويخزرهم

وشف صدور شوم مومننا

أدداامالله نصره في ازدياه © وأجز له ثواب الحسننا
صح من خط الاديب السيد عبد الله اخي الشييخ دون المذكور

(قلت) وهذا لعمري غاب التفزل والميلكل الميل للعلمواهله .
وله في الموضوع مقامة آل فايللطف والظرف شرحها بعض قرابته في
مادضخموهو شمدالطالل بنشمدبنالاجدعي المرابط .

ومناثاره بفاس ايضا اقطاعه لاسادات الشرفاء صرحاء الانساب من
الادارسة إراثة مال المتقطعين وحباءة الاعشار وحصره ,فيست عشرة شعبة

جعل الانعام عليهم :خصوصا بذلك وأصدر بذلك ظهيراً بامر فيه بتعداد
النسخ منه وتسجله في حوالة القروبين زيادة في صائته والحافظة عليه طبب
اللهثراه» وجمل الفردوس 'زلهومثواه .
وهنا دين سطن ارا قنطرة سبو المدعة النظين علا وخامة ومثالة

واتقان صنع يدل لذلك ما قرأته في نقش زليج اسود بأعلىأحد اقواسبا
,ة
لها
صوحد
لله
اد ل
ودوك لفظالبقية الباقة منه  :ام

والسلام علىمولانا

نشول أله

شكدني معظم ودود

4

امامغرب قضله معهود

تمد ابن من له صعود © عبد الاله الملك السعيد

د

ونشأني تارضمها المعدود

868

سم

©

 605د

رد

صح منها وتهامالقطءة أصبح في خب ركان لمتبق منه غير الفاظ مبعثرة
واليقاءللهوحده .
السلطان اليزيد بن مد بن عبك> اللة
ولد عأم ٠41١ موافق كد1١

لاكلا. 1

ديع أله بعد وفاةوالدهبل العل فيرحب عاماربعة ومائتين واف
موافق اريل سنة 9٠901 .

وتوقي عرا كش للة اجلعة لالع اوصرى عرق الاشزرواق

الات

الى الاخير بالقبة التويلد بوهذالك ع0ا5م؟ 1موافق  71يبراير سئة و١١
قاواات”
اتقان واانمرة وف
ودفن بور اأشرفاء السعديين هنالك بازاء ضرح الساطان ديد الله
السعدي ونقش على رخامة ضرحه ما لفظه ؛ هذا قير السلطان مولاي

ليق الى ضر اقيق ارون عيينة الكت ونصف وهزم اخاه مولاي

هشاماباربعةواربعين الف؛ا وقفت عل قبرهوقد أزول قصداًجل ذلك النقش.
قال ابو عبد الله ا

في حقّه ١٠٠ لنشله  :وقال لالكون اميراًالا

اذاكانت ابواب المدائن تنيت مفتوحة ولا يخافون هن اص ولا سارق ه.
وقال انه خطب يومعبد النعار يناس قال اماالناس ان الله تعلى و لاني
د

لدم

51

سم

ميسوأوجبعليطاعتيوخدمت قيال تعلىياايهالذي آنمنوا أطبعوا ال
وأطعوا الرسول وأولي لامر  -وقال صبل اللهعليه وسم الى ان قال هذا

رمض ات

قد حرم الل فيه الدماء وقد فات فن رد مت المظالمفذاك

والا فالسيف ه.

آمثناره ببذه المدبنة الحتفل فيها جلب انواع من الألات المربية من
اوربا من ذلك المدافم الموجودة بدار الأثار من قصر البطحاء الشبيرة بهذه
المضرة الفاسية المتقوش فيها ما لفظه  :ا«مد لَهوحده  :اممورلانا امير

المومنين » المجاهد سفبييل رب العالمين س,يدي تمد المهدي اليزيد المسني
على هذه المدافم العشرة التي أ بهم جنس من التصارى وهم دمارك

وجعلهم حبسا على باب المهاد تقيل الله من سيدنا عمله في الدارينآمينفي
 ٠ذي القعدة ال2مر1ام*عا٠م8 .
وفنا انارم نايا الااكلمموة بالذه الذي ننشكأه عرزادة الضريم
الادريسي الازهر وذلك عامخسة وماثتين والف صرف ىّ تمن هذا

الشاك نح اوربمة 1الاف مثقال وفه يقول ابوالربيعسلوان بنمحمدالموات
مؤرخا ومنيها على المنني له:

انظر لشكل بديع © أنى عن ام اليزيد
أرخته في(رشاد .١م)

©

فقف

ل

وفيالعامتفسهحسهاااضعيف أنسس ضري والد .ه

بعد

وأسس قصره بابيالنود ع1ا٠م60 ايضاققدقرأتعلىبابفهي نقش
ديانخل مالفظه :
دائرةزليجااسولدع

ماذا رأى من لشماهد

© قصر اليزيد ابن الاماجد ,

ودساره ؛

فبديع حسسى ساحر

ه١؟)٠
رهافشيردمز
© تار(يخ

وجعل بذلك القصر قبا وصروحا فاخرة وغرس بستانه الرائق

بالاشحار المثمرة ونمق ارضه بالاثوار والازهار الختلفة الالواف المزرية

0

ببثوث الزراني .

ا صرحا ببنان (بوطاعة) خارج باب مجسة أعده لاتفسح واانزهة

زمن ابليرع وخر اساس مسجد الرصف وادشر الله نامه لصئوه الياأربيع
سلمارل والاعمال بالنة .

السلطان سلمان ابو الربيع بن شمد بن عبد الله
وإد عام

انين ومائة والف موافق 5ثلا١ /-اثلا..1

ولوايع له نفاس بالضريح الادرسى دم السيث سابععشر رجب عام

9
١اير
9نة
ستة ومائتين والف موافق ١١ فبر
/س

.

وتوفي في رابع عشر ربيع الال عامثمانية وثلاثين ومائتين والف

موافق 4؟ تواشير سئة  581+مسيحية  ,ركان الذي تولى حكتب

سس كلم

د

الببمة له العلامة الشيخ التأودي ابن سودة المري رح الله اميم بمنه .
كتاينت في زمنه لاشتهارها
لا احتاج هنا الى شرح النهضة العابة ال
اشهار فس الظهيرة :

وكف باصحلافيذهان ثيء © اذا احتاج اللمار الى دليل
ومن آثاره بفساس تأسيس المسجد الاعظ. .بالرصيف الذي لا نظير
ولقهدكان حفر اساسه اخوه السلطان يزيدما تقدم ولبتتسرلهوضع
لبنة على لبنة وادخر الله تلك المسنة المظمى لهذا الملك نقشفيالميْسٍ

على دي الحراب ( :النصر والقكين  ,لمولاناسليارف امير المومنين) ,
تابيها على انه الباني .

ومنها سقاية الرصيف أسسها عام8١٠1 ثمانية ومائتين والف يدل
,
اذلك ما هو منقوش في زليج اعلاها ولفظه :

تأمل سبيلا فاق كل نمابة © وأضحىبهفيغربنايضرب الثل
وغان :كارا أذ نه تورف

بدولة منسادالملوك ومن عدل

مليان أبق الله راة ملحكه

فلو 2الدين كان لنا افل

ان حثته ظمعان حر وئلت من

لحلعمن
زلال الذ بالوا
سل
للك

فقل يرح اأرحمن ناظر عمسرنا

وتاريخه ما قد حواه (إثرابه)
وما بدائرة ووس

تدا الفندوشى) حيذا مأفعل

85
©

فردمش برانحظىبدغايةالامل

السقاية المذكورة فىنقش زليج أسود اذا ولفظه :

 0ل5
8ظ
4كب
 1اع
(خط المولل سلبان )

١

نأل قل تللق جتواق سادق

عنى

ظأهر

شير

التباء

لعلا جا شيه

أصيح السسد' حاملا للواء

حسني في الفخار رمزي (شرح)

الصدور

للدواء

فاخضعن محونا “رد ساسبيلا

حكافلا

 4يحكن

وطاق :اذا لهي

تاذل

حلة الملك خخية ا

حا

ذي المعالي (ابي الرييع) امامي

وشييه

بوسل

لرلبي

انفده

ومنيسع
بالنى جزيل

لله

عطاء

تيه

كامل الد تاج اهل الثناء
عالم فاضل سريع الحباء
في دوام العلا يكل فت

65
86
مع يِل ارمق لبدي ناعي ©©
© له نصح ناظر لمن هو راء

الك سبل الرشاد حزم © ماجد نال عزاً دون مراء ه
وقد أوردت هذه الابيات اجامناظائر وضيطا ناتاري مغينر مراعاة
للفصاحة الالفاظ ولا لبلاغة المعاني وانسجام الثراكيب .
ومنها نأسس ضرح الخ ابيالأرشاد التاودي ابن سودة وذلك

عامنسعةومائتين والف يدل لذلك ما فرأته في تقش زليج أسود باءبلى باب
الضريح المذكورولفظه :

بشراك زائر هذا الببت براك © فند بلغت المنى والامن وافاك
فانت بين مصلاهم ودارهم © فسل ومد الى مولاك يماك
لاغرو ان فاقفضلا كل زاوية © فد ناه امير عز ادراحكا

سدم

ولا

لو الربيع) فخار الملك عادته ©

ندم

بذل المواهب أن عالت أغنالة

لشيخه وامام الوقت سيدا ال_تاودي

وعلاه

ليس يخفاك

أقَاه ربه بدي الخلق منفردا © فإذ به عله في المشر برعاك
والفندوثي أمام ناظر واقف © عامله يارب ياربي برحماك

نواهروي(خهشطر")١':منملاحته © بم مسدبشراً طلقا عحياك
ألشلاتراريخ المشاربلفظشطرفيالبيت الاخير .
وهدم مسجد الديوان اذكان صغيراً وزاد فيه املا كاابتاعها من اريابما
عال لا شببة فيه وصيره مسجداً جامما لاخطبة وذللك الباناء
لهاوم المين

الآن كتبعلىباب هذاالامسج
لدشمانء العلامة الادب الشبيخ جمدون
ابنالماجمالفظهطبق ما قرأته فيدبوانه ومنخطه قات :

نظرت مانشتهه العين منك فقل ©* الله بنصر مولاة سلمان

إني قواعد دين السطق ولك © قد هد مما بنى الضلال اركنا
وأسين سبحد القظة الطالنةعام 1؟ 1يدللذلك ماكان عرقوما في
تقش المبس على بأبه حسما قأرنه في دبوات بن الاج الذكور

وقل
ولق
تظلةقمر
انا البيت المقدس فاير تفاع ©

ناني من له 0

ولاريخي برى

لاناظدرنا

جود © (سلياتب امير المومنينا)

عد

نات

ولمل ذلك نقش ثم اخنى عليه الدهر اذم ببق لاهئر ايوم على

ذوو الساهاتمن (١زعا  0وفرق بنها قال في التقاط الدرر عند
ما أحرى ذ كره :وابوغال هذا مشهور باازيارة للاستشفاء من الامراض
والعاهات  ,سيأ القروح والمراحات مه

ونى طريح الشيخ عبد الوهاب التازي وحدد مدرسة الوادي

ومسجدها بد ان هدمهها لانشاب الحراب اظفاره بها وأعاد بناءها على
انقّن وابدع ماكانا عليه قبل وأجرى اصلاحات ذات بال بالمدرسة العنانة
عافظة عل ذلك الاثر النادر الوحود :

وحدد

مسحد القصة الياللة وحدد

حسسه ؛ وحدد

ناءباب الفتوح

وصيره اضخم مماكان .
وشى بأب المسافرين

,و شى باب المنديد  4وأصلح اسوار المدئة

كلهاوأدار السور من القُصبة الى فاس المديد على مساحة الي المنود وبنى
القنطرة على الوادي بنهيا وحدد قنطرة اأرصف عرتين وأصلخ قنطرة

وادي سبو .

وأصلمطرقات فسكالها ورتصف بالمجارة داخلها وخارجها وأصلح

سدم

 9/0سدم

أواب فاس المديد كلها ددم مأ تثلممها ودودد

وزاد غيرها م

شسض

فُصور الماك الخرية ع

مسأحد الخطب وتاءط ارضها .

وغن ١تارك منالمسامين من الرحلة للتجارة بارض الروم  .ومنها الخاذه
امينا عارفا على سوق بم الرقيق بحث لا يروج فيه بيم ولا ابتياع الا من

صعت رقيته وثيت ملك بالوجه الشرعي الذي لا شببة فيه .
ومنها ا

لمسحد الشرابلدين وتوسعتة وجعله مسبحدا +امعاوما حاء

في الاغتباط من أن فاعل ذلك هو والد المترجم سبق ق .ل
وكان يزور جامعالقرو دينكلأونة ودتردد على #أالس دروس الصدور
دن محققه ومحضر فبها وساحث

ا قولا  5ول عويص

عار
االمكلوكى رول لس
وافو
نكن المصلاف 
وكان بزور شبوخ العموقادانه بدورهم ولي دعوة من استدعآه مم
بوعود عرضأهم وحخضر جنارهم قد زاالرمحدث أنا 0يحى بن المهدي

ابن الطالب الشفشاوني امامالضربح الادريسي المتوفى اواخر ذي الحمية عام
نسمة وعشرين ومائتين والف 4١١٠ المقبور' بالضريح المذكور وكان هذا

الشبيخ يسكن بالمومة الشهيرة بدرب الطويل من فاس .كا زار الشيخ
التأودي بن سودةٌ شيخ شبوخ العمبفاس  ,وعاد ايا مد عيد القادر بن

وفي
شفّرون في عرضه الذي تو
ضر
حبه
الادريسي ومأ 2

جنازته وحشره دقدهبفريه بالضريح

<بى سوىق التراب عل قره

وعاد قَاضى الماعة رفاس

سس

اا

ننس

اباالعياس احمد بن التاودي بن سودة واستدعاه العلامة الشيخ دون بن

الاج السامي لداره فأُجاب دعوته ووصله بالف مثقال حسها صرح هاذكر
غيرواحدمنهمصاحب الشجرة الزكةفانظره .
وكان ايخحضتتام العلماء فيجلة الطلبة اجلالا لقادة العموتعظما خخلة
ئتين والف ١١١١ حضر
م عاشر
الشربعة فنيرابع وعشري شعبان عاماوحد

خَممشبخه ابي المواهى الطبس بن عبد الجبد كبينران تفسير القرارف.
الكرم بزاوية الشبيخ قاسم بن رحمون الشهيرة بالحضرة الفاسة .
هو

ي
ليذ»«
ادراو
ومن اعتنانه العمواهله ان اابلاعلاء ادريس الب
اول خطبس خطب عمسجد الرصيف» وجدته خط من يوق بهوقدذ كر

في السلوةترفجيته اندكات9ف_ خطيا بولهككن ليقل هو الاول» ؛ نظم
حقيقة الروم والاثمام في امات ثلاثة ذكرها فيتوضيحه ونصما :
ضمت لا ثمام تغعل مثله © فضونحتاءت في

القراءة بالااصل

فرمت باخفاء لكي تدرك المنى  2ققالت اشيخ الذكر فاقرأهبالوصل
ذان وقوفي ستل المب حسنه © فقلت لاقفيفقّداقذلتيلى ه.
وعند ما اطلع علها السلطان المترجم امل له ار قدرها مائة مثقال

ككل بيت » وقد وجدت التنيه على الائرة خط العلماء الاثياتواماالشيخ
ذليذكرها وكان السلطان شديد الاعتناء به .

ولا كل ابوعبداللهمحمدفتحاالمريري شرحه علىقافية ابن الونان

اث
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لدم

الموسومة بالشمقيقية وقدمه هدية للمترجم أجازه عليه باثنني عشرة مائة مثقال
فضة وذلك عامخمسة وعشرين ومائتين والف فقد قرات خط ابن عمنا

اي الحائمي بنمدفتحاالبلغيئيالشريف المسني أنه وقف
لثبت
و ال
ملامة
الع
على هذا الشرح فمجيلدين ضخمين عند مولاي عبد السلام جل صاحب
الترجمة وطالعه من اوله اآلآىخره وقد.منه تفانس ودررا تمنة 1:
853 6
ا ثلاثة وارعين ومائتين والف ومن خطه نقّلت مبا
الحرامع م
وكان حض علل العمويشجع على

؟

وصا سافه :
فيمختلفالفنووبنالاخص عمالقراءاتوالحديث اقنداء بابيه
فقذلك اق اباالغلاه اأريين عن عبد الل الذكوى تالف فىمقر

داجته
ناهم مدني ابن عبد ارامن فكألتفابه (التوضيح والببان) قال فييب
جملته سلها لتعلم فياك

وه الشبوخ ناهر ينلتر نب وقة عزنا

بوضعه من نجس طاعته  وطلعت فأيفق العلا سعاديه  ,وهو امامنا الذي
ابيض بسيه وجه الزمان » الشريف العام ابو الربيع سليان ؛ واقترح
رئب حروف المسجم » لبحكون بذلك سهل التناول
علينا ان نضعه ع“لى

على من أراد منه أخذ المي  ,فها اا ليت فوراً في تأليفه دعوته  ,راجما
م انللهالعطيمان أتقنصنعته  علىالهليلف فيهذاكتابفيالقديم,
حتى ينترف هذا مبنحره العميم » فتشعب لذلك جمعه » وعسر عل غابة

وضعه  ,لنكااكبدته منفرداًعلىم اانعاليهمنالقريحةال+أمدة  ,والحموم

5 7
النامية والفطة الخامدة  ,فيس الله نظمهكالدر والجين  ,وذلك فيا أظنه

فياقلمنشهرين » فنطالمهبعلحما ان ذلكاللمعاجميل» لايككمل
كذلك الافياشبرلانبيل ؛ وماذاك الامنحسن قصد من تسبب في

تظل نحت اقصايه»
سعل
يال
تأسيس بنيانه  ,وكيف لاوهوممنينورس
فكان بذلك في الاجر عنزلة من باشر التعليم  ,اذ أرشد وهدى بذلك

الى صراط مستقيم ه .وهذا الموّلف مما نشر بالمطبعة المجرية يفاسء
وهو متداول بين طبقات الناس .

ونم ذلك انو لنااننا عالق هيه الؤفعل» وي الالن "الى
تراد في الحط فامتثل ما أمر به حسما صرح بذلك في طالعة جمماعه

فيذلك ولفظه :
وبعد ققد أمرني سيدنا الامام العالم العلامة امام  ,ابو الحكارم

راذابارت

اا رو

وسايق ردم

دي
اأن

هذه الاوراق ما تعلق عمسئلتين  :الاولى همزة الوصل فانها حكثيراً ما

حكن بن لون ومهىقل لين.كاه نلعتل يردن
الاحكام  ,وقلة من تتيم مسائلها وحرر فيها الكلام ؛ الثانية الالف التي

تزاد في الحط نو قالوا وآمنوا واتبعوا وما أشبه ذلك فإنها ساقطة من

الفظ وصلا ووقفاً ف سار زيادتها في الخط في المواضمالزتييدت فيا
فتعيّن علي الامتثال بقدر الاستطاعة والامكان ؛ وان لمأكن من اهل

سدم

كلا

ندا

هذا الشان  .فقلت والله الستمان ه .وهذا المؤلف يوجد ضن جموع
عدد  191من ثمرة الهامم بالممكتية الزيدانة .
ومن ذلك امره لاعلامة ابي عبد الل مد بن هنو البازغي بشرح

الشامل للهرامقف»عل وكان ابتداء شروعه فيه صبيحة يوم اللممة الثامن من
وان ارم عام ثلاثة وعشرين ومائتين والف حسها صرح بذلك
فيطالمة الشريح وسمي هذا الشرح (الفنيم التكامل  ,فيتوضيح الشامل)»
ووصل في شرحه الى المرابحة بوحد بالحكدة القروءة المزء الاول منه
خط ولده عند الغنيواربعة اجزاء بعده كلها خط مؤلفها  .قال عبد الغي

للد لوولحن المزء الاول ما نصه :

وهذا هو آخر المزء الاول من هذا الشرح المارك الفتتم الكامل »

في وضيح الشامل الذي هو من نتانجبركة الامر المولوي الماصور بلله
تارك وتعلى لسيدنا الوالد الششيخ الامام باه الله تملى وعل يديه استخرجه

تلهكانه عبد النني لطف الله به بإذنه وإجازته من مبيضته التي اصلها
طرر على النسخة قبل مطالعة الامر المواوي بشرحه بتلوه كتاب الصيد
فابعده شرح ظاهر مخط م
اؤلف بارك الله فيه من اعمال عشرة حكشرح
ا|قفن برام تم الله لذا بالمسنى ؛ وجعله الصا لوجهه الحكرم الاسنى
صصح ملة ,.

وقد أدرك ان  7الال امحتومقبل الامام  3المترجم القاضي ابا

سنس

ليا

سسسم

امسن علدا التسولى بإتعامه فأتمه قال في فلتحة المزء السادس الذي ابتداأ فيه
 : 3الى ان اطّلمعليه الامام الذي نسخ بنور هدابته ظلام الغلال »
ووفى بسنة جده على الام والجكال ؛ مي العلوم ومعز الاعان  .ومذل

الكفر واهل العصان » ابو المواهب سبدنا سليان » أدامالله ببجة إمارته ,
0 00الافاق أشعة إنارته  ,وجعل العضد قرين إرادته » فاستحسته لما
رءا من حسن عبارته وإشارته  ,فأس بعض قنهاءالوقت وهوالفقيهالعلامة

سبدي محمد بهنوا البازغي نسبا الفامي دا را ومنشتابالتقببد عليهقال

وقرسةي التسران ا

ا

0

يلالق بن امااتتليقاولف اعد فيشرح مأ بتي تكميلالارام ب؛إشارة

جب»ا من اللهالتوفيق والعصمة »
راسالام
من الامام المذكور الماميدرضة ال
وان نفع به جع الامة ,صح المرادمن .ه

وقالقى آخر المزء التاسع الذي هو خاتمة الكتاب  :قال مؤلفه عفا
الاهة اناف وا الذاون فد كل الشرح والمد لله على التسير

والتكميل  ,وهو حسينا وثمالوكيل  ,وكان الامام السلطان  ,المامي دين
الايمان» ابو المكارم والمواهس مولانا سلوان  ,قد أمرلشرح هذا الكتاب:
يا تقدمت الاشارة الله في ابتداء الخطان  ,وحبس على تدريسه حانوتاً
بسوق الساط من هذه الحضرة الادرسة م تقدمت الاشارة اليها والى

حكايتها وتحديدها عند قول المصنف فيهذا الباب وسقط انملاب بات

سي

0/279

نسم

شقيقة» ثمتوفيبرد اللهضريحه  ,وأسكنه منالمنانفسبحه  ,وقدبتالشيء
القلي لاتهامه جد الحثعلىالانمامنجلاخيهوحَليفتهِم بنعدهء وسيف
الرححنبنهشام  ,لد اللهملك المخمدلانالرفتن والاشرار» وأدامايامه
جاريةعلىنيم جده النبي الختار .صحمن خطه .

ومن ذلك امرهلاريعة منصدور عاماءدولتهوهمالقاضي ابو العياس

امد ابن شخ اماعة الشيخ التاودي ابن سودة.والشيخ عبد القادر ابن
شقرون والشيخ مد بن احمد بنيس والشيخ الطيب إن عبد الحيد ابن
كيران بشرح الادبعينحدثا النووية كلواحد مهم يقوم إشرح ربع مما

وثلاثمائة والفو أبرزت منتاليفباوامره وجليت مننفائس الفوائد
الم
يكتن
ل إق
اارنه
ان
تال

الرعفة والسويان :

السلطان ابو زيد عبد الرحمن بن هشام
ولدعام ١٠٠ اربعة وماثتين والف.
دديع له فاس بعهدك من تمه السلطان سلوان في سادس وعش ري 51
دبيم الاول عام لم١

سئة ؟.981

عانة وثلا نين ومائتين والف

موافق ١١ دحيير

إستقيل

سقير ذر نسا محت:اس

ودن بين الاشخاص الذين رسمث صورهم بي الصف الاول من حهة السار القائد حمد بن عب » ومن

اليمين الوزير المختار الجامعي والامين الطيب البياز المستخدم باحد الدواوين المفربة .
ا*ل(صورة لجان دولاكروا » وهي محفوظة بمتحف طولوز )*:
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وتوفبمكناسة الزبتون يوم الاثنين نواسعمشري محرم ذالمعام ستة
ايعان ومائتين والف موافق  ”8غشت سنة 5

وصبل عليهقاضي

اجماعة بالحضرة المكناسية شبخه ابو عيسى المهدي ابن سودة المري القرثي
ودفن للابض ريمجده ابي الاملاك المولى اسماعيل رجمهم| الله .

كان له اعتناء العموذويه شأ سلفه الصا واهتهامكبير نتنظيم التعليم
وترئب الدروس وهو ثاني المؤسسين نظام التدريس بالقروبين في املة

وقفت له على ظهير في الموضوع أصدره لقاضي فاس اذ ذاك الشريف
مولاي عبد الحادي هذا نصه :
الج
وبدل
دله
ه

 .وصللاللهعلىسيدنا ومولانا مح
(مدو
وله
بوص
عحيه
ده

الطابع بداخله  :عبد الرمن بهنشام الله وليه) :
ولد ممنا الارضى اافقيه القاني مولاي عبد الهادي وفقنك الله وسلام
عللك ورحت الله وركانهوبعدققد بلغنا توافر طلبة الملمعلى العادة ,
وحدهي في الطلل غير انه قل التحصيل والافادة  ,وذلك لخالفة الفقهاء في

إقراتهم عادة الشبوخ و؛إعراضهم ماينتيج التحصيل والرسوخ » فارتبف
الفقنه بيتفيسلكة سيدي خليلنحوالعشرسنينوفيالالفسة العامين والثلاثة
كار مياجاب من الاقوال الشدّاذة  ,والمعاني الغريبة الفاذة  .وكثرة

التشعيب بالاعتراضات وردها  ,ومناقشة الالفاظ وعدها  ,ويخلط على
متعمحنىلا يدري الصحيح من السقي  ,ولاالمتجمنالعقيم » وفيذلك

سم

ءلم اندم

تضيع الاتمار التي هبي انفس الماجر بلا فائدة » وتعمير الاوقات التي
بدنجى نفعها بلا عأئدة  ,فتجد الطال يرحل في طلب العلىمن بلاده ؛
وتغرب عن اهله واولاده ؛ وشم المدة المتطاولة لا حصل ممكثرةدعوبه

على طائل » ولا يقف على محصول ولا حاصل » فترى الفقهاء يكثرون على
البتدي من نقول المواثي والاعتراضات ؛ ونوعون الاقوال والعبارات ,

حى لا يدري ما يمسك ء ولا”ي سبيل ,يسلك  ,ويقوم من مجلس الدرس
اجهلمماكان ,ولايجدزيادةمعبلوغهفينفسه الامكان  ,وهذا يؤدي الى
ضاع العمالذي هو ملاك الدين» وحمل عيلتموماالملهعلافليمين » وما

هكذاكان مل اهل الافسادة والتحرير ال
ءذين يحرصون على تفعطلبة العم
رغبة فما عند الله من الاجر الحكير  ,فقدكانوا يسهلونلممطرقالعم

واستفاديه  ,وبرتحكبون ما قرب محصيل العللوزياد نه  ,ويتنزلون لمقول
الطلبة علىقدر افهامهم ؛ ويحتالون علىحصول القهموالعلملمتعامين بلطيف |

عبارةكلامهم حتى يحصل اللييب عملرىاده فياقرب اوان ,ولابضيع
جمره سيبللا من غير محصيل ولا عرفان » اذكارل .مقصودهم في ذلك الله
ولشرالعلملاعمل» لاالتفصح والتشدق الذي يحصل معه الخلل والملل  ,ولا

نجح ممه لذي أرب أمل  ,وهذا من الامر الذي يجب التابيه عليه ,

وتأحكد في جلب ادباب الناصب المنوح اليهء اذ في الحديث  :الدين
النصيحة للهوارسوله ولكتاءه ولايمة الومنين وعاءتهم » فبومول حكتانا

لد

آم لدم

هذا اليك امم المدرسين وارشده ,لا فبه المنفمة العامة  ,والفأئدة التامة ,
وهو الاقتصار في التقرير على حلكلام المؤلفين  وإفهامه للسامعين
التعامين ,معاليه علىم فاي مهن خط وتحريف من غيرإ كثار هذرء ولا
نشغس بترداد اعتراضات وطرر  ,اذ المقصود ح
هو
صول الفهموالافادة ,

والمناقشة في الاافاظ اعا هي لنو وزيادة » ولبست لاهل التحرير بعادة .
وما تقدم قراءة النحو وااببان والممقول  .الا لتحصيل الملككة التي بتوصل بما

الى فهم التقول  .فلا ينغي في الفقه مناقشة الالفاظ  .ولا نقلكلما
ستوده الماظ  .بل ينبي الاقتصار على بسط المسائل وفصو لما وتقرييها
لفهم بتقرير اصولا » فلا يجاوز الفقيه في سلكة خليل العاموان طال فني
عامين  .ولا جاوز فيالالفية الشبر وااشهرين ٠ م كان يفعل ذلك جهابذة
العلىمن نقاده كبالنوا يسردون خليلا في اربعين بوما والالفية في اقل من
ذلك وبحصل الطلبةفيذلكعلىعولوممجسمةا,ئل مهمة  .حلصالوما في
هذا الهاطل وااتطويل ؛ وتمارة الاوقات بها ليس عليه تمويل  ,ولينظروا
في سيرة من قبلهمفي التدربس والالقاء؛ و ل

ن ماهو  3ب التحصيل

 00تسيل الفهم والارقراء » فبهديهم فليقتدوا » وباقوالم فلبيتدوا .
لستفدوا وشيدوا  .وييدءوا ويدوا .ويحصل الطلبة الغرباء في ذلك على

عرادهم بدو اما بن  1على قدر استعدادهم »والشول الترفق:
ومن جملة الامور الموحة لقصور فهم المتعاين وعدم تفعهم تقصير ماس

6
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الالقاوءخفته فلا يجاوز من أطال منالفقهاء الساعة مم ان منرحل ااطلب
من بلدهونيتهحصيل العلإماستلغراقوقات » ويعرض عن الراحة والاذات,
ولامكون لهغرض الافيدرس او نظرء ليحصلفيمطلوبه علىالوطر ؛ فني
شانب لعاان طالب عل وطالب دنا ففنبغي حمل الطلبة على
الحديث منيهوم

ماهو الالبق اهم من الدعوب والاطالة و
»مواصلة الطلل وتركالبطالة ,
والسلام وفي ١٠ بحرم المرامفاحعام>١5 صم من أصله .

وآمثناره بفاس نحصيها بالألات الهربية  ,وجلبه لحامن البلاد
الاوربية » من ذلك المدافم الموجودة بدار الأثار الفاسية المكائنة بقصر
وف
تنقوش
البطحاء الم
رها
ح في

بارزة ما لفظه ( :هدية من سلطان فرانصة

لسلطان المغرب سنة  )5481وفينآقخشرين هنالك ايضا ما لفظه  :ب(امر
أميراوقلت كاله ونصره صنم هذا المدفمالسعيد عيل يد خدعه مصطق
الذكالي رزقه اللهرضاه في /اجمادى ااثانية عام  "1ساولنا مثن).

ومنها القبة المعروفة بقبة سيدي الاج العرني السكائنة «في الدار البيضاء

المعدة البوم لنزولالمقم العام(سفيرفرنسابالمغرب الاقصى) مناالليمنود»
وهى أي القّبة واقعة على الوادي هنا لك من المهة الغربة .

ومما زيادته في مسجد الضريح الادرسي عام ٠؟1؛ اربعين ومائتين
والف يدل لذلك ما توجت به منطقة ليج الاساطين الثلاثة المبنية بالأج
خاارقجبة منالجهة المنوبية فيتقش زليح اسود ولفظه :

سد

الم

اسيم

الذهب

لابن هشام التق الندن

لني المي تروت "الس

(بارك الاسم اغر القب)

انظر بسنك شذور

من يديه زهر الى يحتتى © في وجهه بدر اللحدى يرتقب
من مره هذا المقام الذي

شيده

على التتى

القرب

(شمر 4:٠؟)١ لطاعة الالآه 0

ومد

لزوار كف

الطالب

يو الف مظن فاخي 5©8م5ا :اناما العو ينين الت
أشار للتاريخ المذكور بلفظة (شمر) وهي متقوشة في زليجة خضراء
قار ات1
ويدل اله انشانا هر مكتوت نط المسغد الى ألقاً حول الغرزالك
المطل لداخل القبة ولفظه :
عزار

هذا

ومقام الاحترام ©

قله

الشفآه

وادع للامام

(ابنهشام) قطبمنصبل وصام © شيد من إحساله هذا الْقاء

الي لماه طال واستقسام © من زاره نال المنى حاز المرام
وقفعت

فُُمزاره قصد

استلام

2

فراقني البتاء  3حسن

انتظام

صنع كل صانم وثي القام © ماكان ذا اللناء فميصر وشام
 60لكل حين في ابتسام © تا(ريدخهوام ملك ابن هشام)

ول "هو عدتوش رن فيل اوقيال الدالول لهذا اسمن قن .يانه
المديد ولفظه :

سم

المثائر

أقام (امير المومنين) قواعدي

وام اندم

2

وترم في وجه أأزمان المفاخر

9

مه 75

قلا زال ها نين السلذظين 2ر1

قال انو القاسم الزياني في عقد اجخمان  :ابتدأ عملهنصره الله (يمني سيدنا
المد المترجم ابن هشام) بتشديد المسجد برضيم مولانا ادريس من الناحية

الشرقية الموالة للقبة ك
أل به تربيع المسجد منكل نواحيه ورتب بتلك
الوراقة توس وواعظا واحزابا تقبل الله مله  .وبلفه في الدارين
00

وامله  .ه

قصده

ومنها إنشاء سقاية السسل حومة التجارين يدل لذلك ماهو منقوش في

زليج اعلى قوسما ولفظه :

 3 0الفبيل 00

بعذب معين من رحيق معتق
قد اربت بشره علىكل مرئق

ونحى  62من زلال سه

هيا عريًا بالفرات شرته
وبالسري المفضال تاج ملوكنا

وجل هش )ذذووالصنيعالرونق

حلفا اندى والعدلوالفضلوالتقى

وطود  0وار كازالموفق

بطب

سليل حماة الدين من بيث متق

بطلعته

طابت تفوس

كم عميف فاضل ذي مها
اهاي

ا

هاا اللا

لهاك

يا رك

لها الل ال

ا

ثغر عروس

©©5

بالعقشق مطوق

فعول لانواع الور مصدق

ل

5

ونا عدون البرج الاثري العظيم الذي هو من 8ثارجده السلطان
ماول عبد الله قّصره الذي

مدل لذلك ما هو منقوش
ا دبيبغي

على بابه في زليج اسود ما عدى الشطر  0به التاريخ فتقشه في زليج
اخضر ولفظه بعد السملة والصلاة :

الخد “ل جنع
الم

شار

عقن و اال فا

0

افق المسناكن 8: :عول؟ علوك؟ الزمار ب معدة

نولاض لغيه الزعدين) مولى ©

محاسني

في الانام عدد

نار محدي علاه شاد © (قتح ونصر له مجدد )١68٠
الال رقي الوق قات 1ق تياك  .جما اكه
5
حي و

منار زاوية الشيخ ابي مدعبد القادر بن عالليثفابي
الميفي عصره .

ومنها الببوت المعدة لسكنى جيش آل سوس النازل بفاس وهي الواقعة
في الحانف الغربي سبطحاء ابيالمنود المصطفة بالمدار المقابل لسحد الجامع

هنالك مع الحزيق الذي كان ممدا لون علق الذواب النلطانة ومضافاما
والخذ بعد مدرسة صناعمة وقدكان بناءتلك الببوت نحت اشراف بشا المدئة
البهاء ناس اللدية القان فرجي احد وصفان السلطان ابي الربيع سلوان
ودني تعمتة ندل ذلك

ما حكب

 4الاشأ الزذحرر

لوزير اللطرة

سم الام انم

السلطانية الرحمانية الاحكبر انيعبد الله خمد بن ادريس والب؟ لفظه
سد الجدلة والصلاة :
اارلضىف»قه الاعز المرتضى »كات الاوامر الشرفة
«محبنا الاود ال

سبدي مد بن ادريس رعاك الله وحفظك وسلام عليك ورجة الله تعلى
وبركانه بوجود مولانا أيده الله وبعد سيدي يرد علييك زمام صار بانلابءبوت
أل سوس بعد ما كنا وجهنا كناش الصائر لمولانا اعزه الله حبك ان تطالم

به علىمولانا اعزه الله » واعلم سدق أن الأبعاوءونا فهىذا النضل من
دا
اجل المطروغلاء المير والجمائرة وهذه دووثروائل بقصبة ابي الكمنلوه
وهلرانا
مظ
معتمرة بالبراني وغير خاف عنك ان القصبة كلها لامخزن فلان

ان تقومعلىارباءها وسحكن بهامابتيمنآل سوس فذاك والافنظر
مولانا اوسع وقدوافقمعناالسيد عاللالشامي علىذلك  ,واعل سيدي ,

ان عدد التأهلين منآل سوس  684سكنوا مهم  041وبق بثسيكرنى
 "0دون العزاب منهم وكناش الصاتر الذي كنا وجهنا معالناظر اأسيد
احمد الشديد لا زلنافي اتتظاره فتحبك ان تعتني لبناامره ووجهه لا 0بد

ونح مولانا اعزه الله إمر الامين السيد علال الشامي بدفمما
ورد
الضار الوارد عليك فان اربابه لا زالوا يطليوتنا به وبرد عليك

القصة وثوائلها لتعلم| فيها مونااللدوتروائل وعلىالحبة والمودة والسلام
وانا:فجي أمنهلل »ه .صحمناصلهاموجود
في0١ قعدةعام11؟١ .و صف م ل

سد

لام

اسم

عاف اوراق البناءات الرجانة المحفوظ بمستودع الاوراق الدولية بالمضرة

السلطانية بالماعمة الرباطية و
؛قد هدت البيوت المشار اليها في هذه الايام
الاخيرة وزيدت في "وسمةالفسحة المديدة التي أعطت ادم ساحةالياشأ
شمد بن البغدادي .

ومن ذلك اصلاح مام القصور الامامبة وغيرها مما يحتاج الى
الاصلاح ب ا

إشراف امناءالعتية(الصور السلطانة)

ذل تلفسا قا هلعلف الكووات لد زه والبيلفظه :

«احراءنا امناءمولانا بالعتبة السسدة أعاننا للهواياكموسلامع
وفع عو
ررسلا دو اللاوتسريه وي امرك لي نوه اد
وحفظه ان تصلحوا مام دار مولانا المنصور بللهُوم يمرك005
تامسعود فان سيدنا رعاه الله قدملهالأسر .يلك آذه فيوهعل الحمة

:وسى بن إحمد لط الله به» ,
والسلام  رمضان  5551م

وعن "لاون مولا معو ال
افلس يدك لالت  1مدق او
باعلاها ولفظه :

تأمل في بديم حسن صنمي © اترى حسنا يسر الاظرينا
يل صدى وأطنية حر صدر

9

احى من حبييشتربه
اكا (© )1
00

وأمنم مأءي كل الواردنا

ال

0000
ش

سم الم لد

السن امنؤفيل والندتنا

ف دمون

كلك الومناة

شر ابا

لذة

ساأقااع ددوه

8

هه له

هاج

همه

هه

فاه

هلعا

.

2

واه

لولانا

الشار بشا

هافق

»

٠ع

ها هف اه

امبومنشأ

أمير

أشار برشد الى تارجم انمابلجل وهوههة؟١ا.

وفي هذا السلطان قال العلامة الاديب ابو عيد الله حمد بن سمه بن
قتلال الشودق المزاي المتوق عأم 5

اربعة وتمانين ومائتين والف :

كل لوك السيزاق
فا لهم من عرام

لو حضر زان هشام)

او قاض تحر نداه

كفيك قطر اللهام

أو قام العدل بو 0

و

وملك

حل

4س

محل

وشا

و

الامام

امام فضل ولكن

رد كل مغل

مز كل مذل

شه

مأ سمم الدهر قط

عله في الكرام

من اول الدهر تتل

طابق الاسم المسمى

كه

يسع

المرام

1دسدديدت الدو آم

الجولررحلن
ولد الأركرسد
عر

1

أطك الدرنهوعل و

او

0
د02

أيم وودلامت مألا كرنة .هرق 0

5

خلطنديالخر

3ك| 0 8
متيب باشح يم بوأب مرجو
 1شام |ايا هم وهل رت متدمرالرموملوتالعفل
0

ا

ند لسادرا

ملي

7-5

0

23 0

ْ1

قيم

0

ا  04مول ار عو ل
04 0 ١

00

رورجم

داعا

0 0

اوتوجيم عبز و وحتتهم زمدم

م

وعديه

در

يسنرلور<ره

ع نوميم ولورعا
2

ولت صلمرا عع

رومز

حك برضا
0 0
م

0

حمر |

م
3

:

6-0

مر

ا

7

لمعم ]رخدت

م

لامشب من

0

رةه

ْ

!1

2

خط السلطان سيدي عد ن عيك الرحمن

رسالة كتبباكلها #خطه لولده خليفته مرا كش المولى الحسن في701ربع الاخر 7١
45

سم

ااسلط_أن

هلم

مد

أبو عنك الله

حمد بن عبد ارلحمن بن هشام
ويع له في  9حرم سه ست وسبعين ومائتين والف موافق ثامن
وعشري غشت سنة 49هما .

ولوقي كرا كش زوال وم اميس الثامن عشر من رجب عام.9١١
موافق سنة #لالما وامريخ  8العقرب وزحل في الحدى والشاترئق

العذراء معالسكائب والزهرة في السرطان والقمر فيالبطين وه
او)
ل(١
ل
والشمس في السذلة ه .من خط بعض الفلحكين المكافين بضسط
الاوقات في القصور السلطانة .
ودفن بازاءقبرجدهالمولىعليالشربف برا كش » ونقشعلى رخامة
ضريحه ما لفظه :

امتنشيرا حون وزيدلك اق
هو العاوي الحاثى (خمد)

امام له فٍٍ الملك سعي يد

7

ابوه (أبو زيد) وقد شيد ك
ذره
ع
ومن

عليه

واعتير

فقد كان سدي فُِالعلا ويسد

عصابه

رام تاريخ اأوفاة فقل له

0.

55
©

بأشعرك( "٠١ )١امرأ ديزمهيلع

من | ناذه تأسس المستحد اهاور لضريح حده المولى عنك اللهوكان

) (١كذا بالاصل المنقول منه *- .الباءالموحدة غيرمعتبرة نيالتاريم. 

حَ

اثتباء العمل فنه عامثلاثة وسيعين ومائتين والف طبق مأ هو منقوش في

جسٍ احد ابواب المسجد المذكور وهو الاب الموالي الضربحجنوبا
باعلا السرجب المطل عل الضريح وذلك زمن خلاقته عن والده قدس

الله ارواحهها في دار السلام .

وكذلك القبة الثالثة الموالية لاصحن من قبل رضبح عدو امد لوزيو

اذلكماهو منقوش في زليج اسود على خدي باب القبة المذكورة ولفظه :
الافانظر بديم الكل منعي © بناني وارث الملا يقينا
(خمد الخلفة) ذو الزايا © #حيباه بذاك رب العالينا
وكذااك الدرية الاير للشخنالد

تون ذاى«اليويت لاد عدر

ومنها جديد ما تلاثئى من القصور الملوكية وتجديد ضري ابي العباس

امد الشاوي وتأسيس مسجده وتصيره له جامما تقام فيه اللممة وذلك
عام ؟8؟ 1يدل لذلك ما هو منقوش في منطقة زليج عيظ يذا1قة
الضريح أبدعت فها ابدي الصناع بالنقش والتخرم والتلو نكل الابداع
والنث لفظ المتقوشالمشار الله:

لمن المفاخر بالعناية حاله © وبين إنجاح المقاصد حالله
بطي ويبرم امرها (ملك) له © همم بتخليد الممالي عاليه
تلوح فايوج المواضر مثل ما ©

لاحت شموس سعوده متلاليه

ويزيها شرف الؤبد حث لا © شرف يداني قدره ويواله

هاذي ذكا اثاره بشرى فقد

طلعت يعن (شمد) متواليه

المادل المنصور سدنا الذي
وجبى حى اهل الالاه وصانه

فقنو أ اليرت :اناد
بيد بسرار الولاية كاله

حتى أتبح له بصدق وداده

ف جنب احمد عطفة متواليه

العارف الشاوي وحسبك لسبة

عربية في كل مجد عاليه

وحلالة تمنو الاسود بأسها

وسادة لصدا البواطن جاله

قافاوقرفاةجين حولضربحه

85
©©5

5

وانظر بديع جماليه

بطلائع الفتح الذي أملنه © تاريخ(شرحعد) يومكاليه )(١
وباعلىهذاالشريممنقوشفياليسمالفظه:

انظر بعني مقلتيك محاسنا © بمرت وقدأغنتكعن كل البعر
ان رمت تارضخا لانشا صنعتي © (فابشر)فقدحصلالمرادمعالوطر

ول قي للدي لعل يجيا لطر ف القل ذل ابعل

المسحد هنالك بالجدار الشرقي من جهة المسحد مالفظه :
1

رم

هذا الذي عظمه

©

إلاهنا

الى

واحثر مه

) 00هذة الابيات مانلشاء الفقيه اللكاتب الى عبد الغلهربط المتوف عم 1 00

هصة
هه بقهأنشاً ابيانا ضهم
لعهل
كوه
ول
اين زضارريح الولي اللذكورفسرق نل
اهاق
ذلك ودفعها [لحاجب |أسيد موسى بن إحد فأبلتها للسلطان المأرجم فلما قرأها 0
اللكاتب المشار اليه بانشاء ابيات لتنقش بقبة ضربح الولي اللذحكور اذ قدكان العمل
اذ ذاك جاريا في بناتها فانشأ هذه الابيات ,

مسمس

قر ما

سم

و قرم اع يه

انطو

يامر مولانا الذي

صر "الالت ضيف

فصار في سلطانه

وكير اما اك ب

باد

با

الأ امو من

80
©

ممتدر ا مأ 1همه

8

البناء نظمه

هذا

اليه

وفاز بالاجر الذي

اا

أظهره الله على

اعزواب اناه

فبأسه عن غرينا

بطرد كل أبه

صرّد

في المعتدين احثدمه

سيل املاك بهم

في الفخر فنا هممه

وسيفه

2

5

0

من(عابدالرجمن) مر
والده

سس

هم حو قي

كنأ

ار ا

من
1

ورحمة

عله

ف

وحفظ الدين بمو
وحعل

السعهد

له

و| 5رك م4

يه
3 43

لانا اشه وعصمه
©©8
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عدا و أعلىكه

دفي نقش اليس الحيط بابي المقصورة والمنبر ما لفظه ( :اانصر
كم
نوقار العاية طبع شرح الحرثي الصغير في اجزاء ستة باللطبعة

سم

اه

اسم

الفاسة الطبعالانيقالتق اأن نتقنالذيلمبسبقلهمثيل » وكان انتهاالءعمل في

طبعه ثامن ذي الحجة الرام متمعمام سبعة وثمانين ومائتين والف  ,وكذلك
شرح الشبيخ التأوديعلىالعاصية » وشرح الشيخميارةالصغيرعلىالمرشد »

والازهري على المرومية وذلك اول مطابع فاو كعقيازافية
اعلقىرويين من ذلك المطبوعء والذي وقع عنه الاستغناء أمربريعهرغبةفي
مموم تفع وجنوحا للاقتصاد وحذراً دن الضياعواأوقوع في ورطة التذير

ديك على ظهير سلطانيفيالموضوع أصدره المقرجم لخخلافتهولدهأيعلي
 000كن مابيعا

نفظه (بعد الممدلة والصلاة والطابع الامامي المحمدي) :
«ولدنا البار الارضى سيدي حسن أصلحك الله وسلام عليك ورت
اس تعلوبركانه وبعد فقد وصلنا حكتايك  1فنه انلك وجهت 8055١
ست عشرة مائة مثقال واثنين وستين مثقالا ومس أواقي كن لسن 0.

شرح الناودي لتحفة النيوجهنا لك بحسب احدى وفانين أوقة صغيرة
وثلاثة اتمان لكل نسخة وبنت ماحيز 571١ منها لمانب الاحياس )(١ وما
بيع 8على يد الامناء وما فيلين الم
رذكو
يرامنل

١ه والدراهي حسما

مهفوصل في نفولة (؟) الامين التيوجهت ققدوصل اميم وحل مله
( )1١يعنى الراك د  0بطاقة صغيرة .

0

0

ال

والله برعاك والسلام في ٠٠ صفر الخير عام  » 7851صح من اصله الحتفظ

ببالهكتبة الزيدائية .
000

روحه مزيد اعتناء تصحيح هذه الكتى وتحريرها

ونبذيبها فقدكلفعلماء عواصه بتصحبحها والتنبيهعلىماعسى ان بفقيعها

من الاغلاط والتصحيف يدل لذلك ما قرأنه فكيتاب صكتبه قاني الثغر

الرباطي النزيه السلامة الليل السيد عبد الرحمن بن احمد البريبري لاوزير
الاحكبر ني ذلك المين السيد ادرس بوعشرين دو 53لفظه بعد المدلة :
« حئا الفقّه الاحمد الاحل العلامة المعظمالوزر سدي ادريس بن

الفقيهالوزيرسيدي الطيب حفظ الولهاادلنسكلام عليكورحمة الله تملى
وبركانه عن خيرمولانا نصره اللهوبعدفد تصضسمماجبلاطءلبة جزالءحرشيالذي

أسر مولانا أيده الله بتصفحه فظهنلهمان فبه تصحيفا يسيراً وقد استوعبوا
منهنحوالكراس سردامناول وهوقّفوا بالموامشعلىمواضم التصحيف من
ذلك وهاهو ررد على سبادتك صحعية الكتاب وعل صني ودك والسلام وفي
فاح جهدى

الاخيرة عام م١ عند ارلحمن بانحمد

 2عله »

صبح مناصله .
عه للمؤلفين وتنشيطه
جليا
ش او
تولا
وبممداخل فيياب مبضته العاسةدخ
لماديواادبياوأداء الصاريف اللازمةحتىأجرةالنس واليمتمن لير فى

ط
ا |

الموضوع يكون د برهانا جليا على ذلك بعد الجدلة والصلاة والطابع
الامامي صدره نش داخله (حمد بن عبد الرحمن اللهوليه) :
«ولدنا الابر الارضى سبدي حسن أصاحك الله وسلام عليك ورحت
وصل الفقنه اليد
الل تعل ويركائة وبعد ققد وصلئا حكتابك وعلفنا متئه

عاملدكنسومي بماأنعمناب عهليه من الدراهم والسكورة وبالمعم به عملرىج
مبضة تالفه وناسخه لتولى تفريق ذلك عليهها على يذه ياجتهاده م أمرتاء
لهبله
وان الطالب العربي المطيري توصل با نفاذنا
لماند بالموز لحك
ال ورطضي عنلك والسلام في ١٠ من ذي اللمحة المرام عام عرب »

ص من اصله الحتفظ به بالمكتية الزيدائية .

ومنها توجلبمههصر ايامجمدسعيدجاع من الطلبة لتلتيالعلوم الرياضية
وممن نبغووذاك وسيم رصع للدم لميرف العلمي مؤلف
 2الوزكاني وضوء التبراس  ,لاحل سارداف الانطااك كنلافةلوم
واليدن الى عسلاج (١بواسير ؛ والاسرار المححكمة ؛ في حل رموز
الحكب المترجمة ٠ وهو مخترع الألة ذات الشعاع والظل (منحانة م
وجل هذه الكتب طبعفاس .

ومنهم ابو العباس امد شهبون الجثرافي الكبيرمصنف (كتاب الجنرافية
المغربة) إشتمل على موز وخرائط » صورة القاك وضورة كزة الاوضن

نصفبها الشرق والغربي وخطوطي الطول والعرض وصورة فلك القمر

م
ص 1ه
بد

وصورة كرة الارض عل وجه واحد مرقوم فلواها بو التسى وكوي

آسيا()١ م قمائمة باسماء بحورها وحير انها وجزائرها وانبارها وجبالما واجناسها
وعواصمها وعدد نفوسها واختلاف ساعاتها وخريطة لا*وربا كتلك واخرى
لافريقية ورابعة لامريكا حكذلك واخرى لاسطر اليا واخرى لثكلراند
وصورة اأبروج وصفاتها ومناز ا والحكوا كل السبع السيارة وصورة بها

موافقة السسئة العربية الحجرية والحجمة والمسحية وان الكنن واره]
خريطة إقليمالمغرب توجد من هذا الككتاب نسنة مخز انثا الزيدانة صحائفها
المستطيلة المكتوبة والمخططة بالالوان  61حكنب عليها انها (كتيت بفاس
سنة  6181موافق مما ) .وقد بسطنا الكلام 950هذا الكتاب ف موّلكنا

(العروالصولة ؛ في نظام الدولة) .
ومنهم أو عبد الله عمد بن حكيران الفامي مخترع كن ذا عونا

عن الربعوغيرهامهنم الاختراعات ذات الوبلاكلنها وباللامى والاسف

 75موته اذلم يقدر تشرها بالطبع ولم يخلف الرجل عتبا متفظا وانما
خلف ولدا جاهلا ضننا بذلك التراث العظيم الا عن الارضة النيمزقته
كل 5

وهو اول من جعل قاضيين بفاس الادريسية وذلت ان القاضني
()1عل ع
ملى مملحكة القرق نقله ابو الرنحان البيروني قال وه ي كلمة ببونائية صصح

تبرخ القافوين :

سد

الله

اسم

الشريف مولاي تمد بن عبد الرحمن طلب من جلالته من يعينه في

الاحكام فأجابه لذلك وعين العلامة ابا حفص الرندي وكان ذا صرامة
في الاحكام شديد الشكيمة على المبتدعين واصعابالنجور قله في (المماخر
العلة  ,والدرر السنة ,في الدولة المسنة العلورة ).وهذا الولف فمسيودتنه

الكتبةالزيدان .ة

السلطان ابو علي
الحسن سن مد بن عبد الرحمن بن هشام .
ولد عام14١1 سبعة واربعين وماثتين والف حسما وحد ذلك د

خط قاني الماعة العلامة الثبت أَنيالعياس احمد بن الطالل ابن سودة
وذلك التاريخ يوافق سنة إحدى وثلاثين واثننين وثلاثين وثمائمائة وألف
ام

كم

ش

,

ونويع له بعد وفاة والده يمراكش عش
اية
لبوثمال
اميس
من عشر من
رجحب عام

موافقٌ ١١ شت
1ير
 8س8نة8/

.

وتوفي بدار ولد زيدوح من بلاد نادلا ليلة اميس ثانيذي المجة سنة
 1١موافق سنة  54981وحمل ارباط وبهدفن ممحده السلطان شحمدبنعبد

للهرعة رون ازاابرة.

دق ناز القزية يد ضيه ديد دار القبطون وهبى التيكانت

لسدااكمة

5

سه

المولل ادريس التاج باني مدينة فاس و
؛كان المكلف بالوقون

علىبنأمانقيبالاشراف العلوبينبفاسمولايالمامونالبلغيثيوالدشنا
العلامة خامة الحققين ابيالماس احمد قدس الله ارواحهم .

وني اثناء العمل فيهذا التجديد وقم ١كتشاف محل هنالككارا_
ا مول أدرس رحمه اللهورطي عنه تعبد شه ووحد به حصير متلاش وخرة

للنيمم وقد ضمن ذلك العلامة الادب سيدي الفاطمي الصفلي رمه

الله في قوله :
قد قتح العبد الشريف

©

لسعد

من قدره

متيف

الاأورع

العشيف

(الحسن) بريد والمزايا

الاروع

عاطلاقفر1ي5ت :الت

من فضله

حدد دار القنطون م
لج

مه

وافر ورف

غر
اب به
لقدث
يوى
ف

مولاي أدراس من ماه
ب
إ
أ
ا
ل
و
ب
ا
ى
ي
ه
ل
ض
يف
شوو الااتور للدت
أعظم به آبة تبدى © من بها لمالك الاطيف

أظهره الله سد حب © لملة امرها
ظهوره والفتوح ساري

ثلا ظهوراً قن قريب
دام

له اانصر

والمعالي

©

ينف

إشارة رمزها لطيف

500

ادك

ديت
7د
0

و

58

نن
او

د 0020352

وَمَإْمْبم[صَر

0

مءليوسرع الششعرئب,
بذ زو درقلسنلطيوتعرز

كسام نامرك[ يع اله [وري ايع عا
رل
ومل
حم
 0لممامتاب هكلت اغزيل:يا مهواهلاا هوناموه دري
لمُررن وعم وَاتوَامكن اغذيلء راغا مع(صغلد[ت قم

عرن
عله ري لصوا اهامرلاساما بعبهاشنك
نترمعل عد
وتاي حدَهياميرزل7ا 2اث وميه

دواو ليكب ززمصرب (مهل اذئيَوَكِ4عبد سل 7ب

كله سسبأعرالبسع 41ا حس مم[

(خط السلطان المولى الحسن)
فآيخر رسالةكتها عام لم؟١ لوالده السلطان سيدي محمد وهو يومد خليفة عنه
عراكش ره

أشي
شفيك اللقرر عادة سحو  3للملئحةعين الضر يم ألعن

عا

بخة

ععبقنيةة

2

ابه فتسم

ا

>

د

ناركها(اوحهشر بف) 6٠١1٠

 213وحاد.

وفنا تكد هده الابنات لق تسن اناس المعيد المشار .سكن هده

لواو الكة الحالة سحي اناف ون أ تعلنة ادغ أورفتن أو

والمكافل منهنّ  .وهي الى اليوم حرم آمن ل يامس مانلتأ ايها إسوء
احتراها انها .

اا
 5و اسوبره والحصيله 00

قاب  9لوس الوزراء والامناء وماحات

ونائق وأسس بالمان المنوني منه صرحا ايا وبالجهة الثمالة سقّايتين
وأحرى مهما المأءالفا اإلكنف الحاوي لعدة سوت وسط صعنه صور حي

مستطل لمتوطةين وآنشا التزه الا“نق وشيد منارة المدرسة هناك
اموحودة الأن

:

وشيد مشورابي الخصيصات الذيكا
قالش

بعضه قبل مقبرة ايهود

 0ى لاحرس المتخذ من اهل اليل فبعدان عوض

مقب رهم شرع العو لنت القور وض

الزميين

هيعدا وطاوة وعنة نات

سووتا ومباحات وجعل بوسطه صهريابه خصص حمس واحدة وسطه بوكل
كن فق اركانة اللأريمة وانحدة ,

امسد
فأتد8

ما انفد دوراً وقصوراً بالدار المرينية وبالا”.خص من المهة الموالية

لماممالزهر الشبير يقاس المديد .

ومن اعظم | ثارهمعمل السلاح وكان تأسيسه له عام8١٠1٠ تخطبط
المهندس لوطري الايطالي ذلك المعمل الذي بعد من أكبر المعامل وافخمها
وأكثرها اتقانا واعظمها ضخامة بالديار المغربية إحباة لكماان أسسه جده

الاعلى المولى اسماعيل افليملة فقدكان اتخذ دوراً السلا أواغهاكلاسن
تحتوي على لاف من المكاحل والمدافم والمهارس والسوف وقد توائر

عنه ذلك واشتبر في المشارق والمغارب وتحدث به اأرحالوفب ودونة

الكاتبون حتى قال (جون وندروس) الاتجليزي في رحلته المعتوئة بالسفر
آل مكناسن الولئة عناسنة بكة الكمتدان استيفار للمفاوضة مع المولى اسماعيل

مفبايدلة الاسرى وذلك عواامحد وعشرين وسبعائة والف مسبحية « بعد
ماشاهددارالسلاءم الكاثنة في الهري اسفل المنصور بالحضرة المكناسية»
مأ ترجمته :

قد نوحهنا لمشاهدة دار السلاح البعسدة من القصر دبع ميل التجليزي
فرأنا هنا لك عدداً كثيراً من السلاح الخزون في الصناديق وثلاثة

اس
لسمن
روج وقد أودعت بمحل خاص ابواب مدية العرائش التي
اطر
كان غنمها السلطان عند فتح المديئة المذكورة مع عدد كثير من السبوف
وغيرها من مصتوعات الحديد ووحدنا السلطان ياك عل فر سه قريباأ من

ادعاابت
نح

باب دار السلاح وكان حرس تلك الدار عشسرون بحريا من اسرى الاتجليز
ثمبمدذلك أوقفوناعلىمحلآخر نظيف جداًدائربالسواري وكانعقا

صباريج من رام يجري فيها الماء على الدوام ووأنا عد ذلك قار اشرى
اسلاح ويقال ان مال السلطان يوضم هنالك كذلك وهنالك بيوت عظمة
ملوءة بالبنادق وفي وسطها رع كانأهداه احد ملوك الهند له في رسعة

من زجاج ورأينا هنالك انواعاكثيرةمن اسلحة اخرى مها قراببلات من
لوعمين اناغنموه
سصن
لممنم
بحاس ودروع ويظهر ان ذلككلهلمياكن
من التصارى حينماكانوايحاربونهم وخصوصا الاصبان والبرطقيز ووجدنا

اللقو نااك النيوت نيما كما عق الوق للكة ليا أعنا مق
اانصاري ويظهر أنتف هذا السلطان عنده من السلاح ما يلعالكه غيره
من الملوك .

000

1

ثمقال لمؤاف اللذحكور  :وشاهدنا قبة مجببة الصنع ستفها مصبوغ
بالازرق فيه نقط ذهبية تمثل النجوم وني وسطها دائرةمن الذهب تمثل

الشمس وقيبا اخرى كثيرةكانيودع بها ما تهديه اليه ملوك التصارى من
التحف وهنالك ايضا كان ودع سلاحه وما عنده من المصنوعات المتقنة

كااتب
فوجدنا في احدى القبب سبم أو كان عربات وفي اخرى سك
أهداها لهاملكجورج الاجليزي صبة سفيره .

قال  :ومن الغريب ان له عدداً حكثيراً من المطاس لزن الزرع

 1١9سكم
سدم

والبارود ك٠ 0قال و
:وجه السلطار_ معنا بعض قواده الى

نا عمظكيان مملوءاً بالصناع فبهم الرجال وااشبان والاطفال العكل يشتغل
بصنم السروج توانافة النادق وده السورف فلنا واوا السفين خدوا
كلهم في العمل ليظهروا له مقدرتهم على العمل واتقان الصنائع قصر

السلطان ه .وناهيك بهامنشهادةما أعظم وقمها .
ومنها جلبه لنوااع من المدافم من مختلف بلاد اوربا من ذلك المدقم
الموجود بدار الأثار من هذه الماسمة المنقوش فه حفراً ما لفظه  :هذه
صنعت للامام العالي المنصب » السلطان المؤيد امامبالغرب ؛ الحبل بالعز

والفكين ,والظفرالمتينءامي ارلمومنين المسن بنتمدابنامير المومنين ه.
ومنهأمجديدبابالسبمسئة*.8٠ يدل اذلك ماهومنقوشفيزليج
اعلا قوسه القابللفسييح باب معمل السلاح امد كوو تقاف
عل سدق بأيديالعز مرتفع ©

وعند قوسي جنود اأنصر مجتسع

فانظر مشيد ضري فيالعلا حسنا ©
حث أتدعت بامر جل مصدره 8

لاحت عليه ,روق النصر تلتمع
فخر الما0 0

براعة السمد في رسم يتوجها © (باب السباع أقسامعده سبع)

وتاسيس الباب المقابل له من المهة  5عام 7وثلائماثة
والف يشهد اذلك ما نقش فزلييجج باعلا القوس من المهة المقابلة لدكاكين

الباعة بايلابساكة ولفظه :

رن ١

ل

باب السعادة أشرقت انوارها © الما ارتقت اوج اعلا اسوارها
تدكلكا الحبىاراق  2شاد يد فرق" التنينا اوها
تأ
لا زال نصر الله فيا داغلا

2

لناب من عزت به 2

والمز والتحكين بنثاه بها © حتى ثم لنفسه اوطارها
نا قال متف اها تارضها:2٠٠( .كلت مانيبااثارهام تها)
وتاندى ذور ساالتقروكة لف الدأنزي لطي
مبابأسسستان آمنةالمريئشةقصوراً شاهقة وصروحا شاعخةودوراًانيق .ة
وأسين قور باب الوحاك وكان تموينه لداع .بد:وصقة السيز
الميشي والامين الاج عابلدرحمن اللو .

وسور شارع أَبيالمنود الذي أصبحت بهالمديئةالببضاءمتصلةبفاس
الادريسة وقدكان ينها قبل تمامالانفصال .

اً إستانا به
شول
ناح
أوم
وآن.
وسو الحل الذق ايلهمدرسة الثانوة ال
وحدائق غناء وغرس يذلك اشحارا عديدة .

وأسس القصبة التيبهاالمهندس البلدي الأن وما أسسماأنزل بها لفيها
من اهل الريف للكراسة ذاللكبستان وما حوله .

وأسس الدار الببضاء البديمةالشسكل المجبيةالعبنعمسكنالمقيمالعام
ر
زند
الآ
وما
بن ع

قأسا .

وسور جتان كادال الخارجيالذي أنشأب اهليوممحلالتوليدوغيره

لد

 1٠١5لد

من المؤسسات المديدة » وحدد القبة البالغة الغاية في جم فاون شتى من

القى الخبل الكائنة بالستان المذكو وأعاد لما زهزة شبابيا ند الذيول,:
وأسس إستان السباع  ,وهذا كلهنحتإشر افىامينه اماج عبد السلام
المقري ونجله المج مد صدر الدولة البوم دام احترامه .

وأسس قبة ضري ابي المباس امد البرلسي » وأصاح سقف قبة
الضريح الادرسي وجدد الزويقه وأاقه وبالغفيزخرقته .

وأعاد تجبيس الضريح الادريسي يدل لذلك ما هو منقوش في المبس
باحرف بارزة على الحدار الغربيلقبة الضريح منالمهة الموالة للصحن ولفظه:

 0الى ما حزت من رفمة © -واخشم لمقفداري تفز بالوطر
© جانبنا أضمى سريم الظفر
005
وشد قة الولي الصامم .سدي أجمد بن نحى وبنى مسجده وصومعته

وذلك سنةوعثشلراثمائة والف  ,وصكذا أنشأ قبة سدي بحى بن علال
العمري الشبير بالفسال عند العامة القُريبة من قب سدي علبنجرزهم

خارج باب الفتوح  ,وكذا ألشأ قلم تةاجانة التي يحدود ارض الماية احدى
القبائل اللحاورة لفاس » وتدارك بالاصلاح والترميم ما تلاثى او حكاد من

منالاضرحة عل يىد الامينينالمذكورين  ووسمقرانة ماعن سين

و!مننار ممضته العابية بمئه البعوث من نبغاء دولته لتلق العلوم المربية
والرياضة يعصر ومختلف دول اوربا طيق ما أوضعناه فيمولفنا فينظام الدولة.

يال موقايلك

الفايس

الي ف بيسر !اسليحرييء روما هال عفنا"

ل لمرو .ب اسلمخري
ا
امر
ي

ركه

عمل الطاهر بن الاج الاودي
احد طلية اليعثات الحسنية لاوربا

م٠6

ه1١

مد

ونهكمال وجهه لهام دروسه الطبية بعصر الطبيب الماهر ابو شمد عبد

السلامالعاميحسماصرح بدذليكبفايجة لمفه البدر المنير المشار له حيث
قال  :وقد جمعت له هذا التقسيد من عدة كن ورصعته بامال الطي الديد
حسما حطرناه في الاسبطالة الحكبرى عصر القاهرة بمدد مولانا النصور

لله من أحا موات العمببمته السئة » ولشر رميم لماكل ارده الس
لوداعقلىطار المغربية  ,وغبثه المسكوب بالشفقة علىالرعة ؛
اظللله الاممد
السلطان بن السلطان مولانا المسن أدامالله ايامه الزاهرة » وجسم له بين
خيري الدنا والآخرة».

ومنهم الطاهر ابنالاج الاودي الاصل الفاني النشأةوالدار الحثرافي

ألحد عواء البعثة المسنة الموجهة في ذي القعدة الحرام عام  » 061لتلتي
العلوم الرياضية بالبلاد الاوربية ومقخدرج بفرنسا واستخدم بدار السلاح
ملل
عتعط
لان
االى
بفاس و يزل به

ال
فيهعند اتتهاءالدولة العزيزية وزلا

بفاس حا يرزق وله خريطة المغرافية الارض عل نصفين نثبت رسمها هنا
افادة لاقراء الالياء .

آوآمثناره المدية ايضا الاري نفعها طبعه بللطبمة المجرية الفاسية
لأا قراع الظرمى ال عرير س|ول انه للاعن ل دافا
العاصمة الفاسية الطالل عبد الله بن احمد معتق السلطان ابي الربيع سلهان
وكان طبعه له عامثلاثة وتسعين ومائتين والف .

سد

" 1٠مله

ومنها طبعه لشرح الاحياء الشيش مرتضى الزبيدى آخر المنفاظ وذلك

عاماربعة وثلائمائئة والف وحبس عددا وافرا منه على القرويين .

وامره بطبع شرح الشسخ ميارة الصنير على المرشد الممين وذلك عام
اثنين وتنسعين ومائتين والف ”. 70551

وأمره لشبيخه ابيالمباس امد ابن الهاجالسلمي بتأليف تاريخ في الدولة
العاورة ومدله يد الاسعاف والمساعدة على ذلك فالف (الدر المتخب

امستحسن) يزيد على خمسة عشر مادا ومات قبل إتهامه بالحكبة الزيدانة
منه محلدات لسع 1

وأمره للعلامة السيد حمد بن ابراهيم السباعي المركشي بوضع تاريخ
دفويلته العلوية فامتثل مأامر به ووضع مؤلفهامسمى ابل(بستان الجامملكل
نوع حسن » وفن مستحسن ؛ فيعد فقن ما السبلطان مولانا الحسن) ,

حسما صرح بذلك فيدبباحته ولسخة منه توجد نحت عدد 481١ بالمكتية

الزيدانة عل
ميهؤالخط
فها .

وأمره لكاتب حضرته ابي العباس احمد بن عبد الواحد ابن المواز

تأليفكتاب في الاستدلال عل صحة الكيميا فألف في ذلك رسالته المعنوئة
ب(مطلم الضياء في الاستدلال على صعة الككيساء) وكان تأليفه لحذه الرسالة
علىما صرح بهعامسبعةوثلامائة والف .

وو
زلفعر
نف ا
وإنشاؤه قراءة المختصر الخليليعه دا

وود كل

د

بداالاءة1ا

يوم حبك خم عرة في الشهر ولا زال العمل جاريا بذلك الى الوم وجعل

جملا ليكحل مفنظه وليه عنظهرقلب و ينظمهفيسلك اهل الطبقة
الرابعة املمنلماء .كاكانأنشأًقراءتهبمكناس حسما أوضهناذلكفيمؤلفنا

ا

(اللبضة الملية) .

ومن ذلك إحاؤه لقراءة حزبااشاذلي بعدكل صبسحوقراءة البردةضمى

كلجمةبالشرم الادريسي وبذلّه المطاء للقائمين بذلك مشاهرة حسماترى
في نسخة مسجلة من الظهير الذي أصدره لقاضيه على فاس يامره باحياء ذلك
وتعيينمنيقومبهمناهلالخيرونصهبعداحمدلةوالصلاة والطابمالسلطاني

هدال»له:
ولمس
لنبينم
بداخله «ا

-

«فقيه الارضى القاضي التديك ين ناي سددك الله وسلام عليك
ال

ورحمت الله وبمد ققد ااخبلرحتسب ان اماعةالتيكانت اق القديم

حزب الشاذلي بالضريم الادرسي نفع لله به والججاعة التيكانت تقراًبردة
رك أن تعين ستة
نللاهوعمليه
المديم ضحى بوم المعة فيه صاروا الى عففوا
اناس من اعنان المنتسين اهل النة والخير بقصد قراءة الحزبالشاذلي هناك
وحضهم على القيام بقراءنه في امحل المعين له بعد صلاة الصبح على المتميع

الشرعي بسكينة ووقار ومراعاة ادب مع صاحب ذلك المرموقد عينالكل
يل انلم
دار
واحد مهم أفجيرنه على ذلك حمسين اوقبةمشاهرة معند

يكنلمنكانشرو قديها سس خاص وال فالممل عل ماكازدل #قديهاما

لم١٠١

ند

نامرك ان تعينعشرة'اناسآخرين كذلك بقصد قراءة بردة المدبح ضحى بوم

اججمة في الضريم المذحكور وقد عبنا لكل واحد منهم فيأجرته عشربن

أوقية مشاهرة من دار عديل وها تحن امرنا الحتسب بإلزام الذكارة اهل
السماع المضور معهم فيالوقت المعين عل العادة لكون ذلك موظنيفهم)
أمرنا امناء الصاتر السعيد وفره اللهبدار عديل ان يدقعوا متاجمل في ذلك
من اخْسين مثقالا مشاهرة لمن عبنتلهعلى يدك وها حكتابنا الشريف هم

بذاك يصلك طبه قتف في ذلك وحكن تتماهده حتى لا يقم فيه تفيرط
والسلام في  51شعبان الابرك عام4١٠1 » وبعده خط من يجب  :استفسل

ابت قابلها باصلها فا ثلنه وأشهده الفقيه الاجل ا»لعالم العلامة الافضل ,
قامني المجاعة فاس الغمراء المصوئة وتواحيها وهو اجماد نان أعزه الل

تعبل وحرسها باستقلال مانص لديه الاستقلال التأملديه واحيه وهو دامت

كرامته واتصلت سعادته بحيث يجب له ذلك من حيث ذضكر وفي سابع
رمضان المعظ عام اثنين وعشرين وثلاثمائة والف عبد ربه تعالى واسير

ذنه فلارف بشكله ودعاته وفلان بشكله ودعانه .
ومن اعتنانه المروإعلانه لقدر العاماء ظهيره الشريف الذي اصدره
للقاضي الشهير الشيخ المهدي ابن سودة وقراته بالتوقير والاحترام اعترافا

بآياديه على العلموملازمته للدروس السلطائية الحديئية مم هذا السلطارن.

ا

شل

ووالدهوجدهمن قبل ونص نسخة منه مسجلة باعلدمدلة ثمالطايم السلطاني
بينها وبين الافنتاح بداخله « المسن بن شمد الله ولبه » :
»ن بالسعادة طبهونشره  واطلعفي
ورهقر
«كتانا هذااسمى الله قد

سماء المعاليشهسه النيرة وبدره » مستقر بيد ماسكه محبناوشيخنا وشيم والدنا
وجدنا قدسبم الله الفقيه العالم العلامة المشارك الدرا كة القامي الحهدث من
حازقصبةالسبقفيالعلولالتحقيق» ومىفيسماءالتحصيل والندقيق » ابي
ونهل
حم
بعرف
عد اللهالسيدمحمدالمهدي بن الطالل ابنسودة المري وبت
اللهوقوه  :وشامل نه ومنته اناجددنا لهعلىمأبيده من ظهير مولانا الوالد

ليي المنان»وأفرغعلىضريحه شئابيي الرحمةوالغفران»
اهف
عوح
اهر
قدس الل
اة ولالعتنايوةق:ير والرعاية؛ عليه وععل
ورم
المتضمن اسبال سابغاردءة الم
لدسد
ام
وسد
اخونة الفقييين ال

احمد والطالل السيد عيد القادر واولاده

واولاد اخوته المذكورين واولاد شقيقهم المرحوم الفقيه السيد حمروجل
الكلع ىكاهلالمبرةوالاعظامء والرعي اميلالمستدام» ومحاشامهم مماعسى

ارت يخطر يال من يريد تكليفهم بايكلف به العوام » رعابةلمنصب العلم
الشريف» وماهمعليهمنعيالحبةلهذاالمناب العليالمديفءوملازمة الشبيخ

ةا دوه مع سيدنا المد والوالد
قرانة صصح الامأم الشاوي >
هيا راطنان جنا كذلك ا6ن سي] بيدا زاذما قلافر اراونكاداء
منا وولاة اعرنا ان در قدره؛ ويعرف له شرف
دامن
فامللواقف علخيه

د ١١١سم

العلومفخرهءوان يجريهومن ألمقعبلهى هذا السان المقررءوالامرالحم
النطة وعدن نه اونا العريك الملا يان في ثالي ذي اللبجة الحرام
عام 9٠؟!| »اش

وبعده  :استقل؛ وبعده خط منبيجب أمنهاللهعنه :استقل» اننهت قابلها

باصلها قاثلتهواشيده الفقبهالاجل ؛ العا العلامة الامثل  ,التحرير الترر

الااكل» المهبذ السميذع الاانلبلج»قماضايعة بحضرة فاس الادريسية الغراء
ونواحيها وهو عبد الحادي الصقلى المسيني اعزه الله تعسلى وحرسها

باستقلال نسشة الظهير الشريف المنصوص لديه الاستقلال التاملديه بواجبه
وهو حفظهاللهتملواكرمه بحث يجب لهذلك من حيث ذ ر وفيسابع
وعشري جمدى الاولى عامستة وثلائمائة والف فلان بشكله ودعاته وفلان

بشكله ودعانه .
وفي هذا الالطانه تقول ابو شخمدعيد السلام بناملدشريف

الممى الذكور :
باميرها الشهم المواد

فاس تفوق عل اللا

وما الاله به بتى

جداً على اقوى سماد

مجداً بكاد ناه

علو على السبع الشداد

 7العم فيا" حبذ

فيكل وقتفي ازدياد

رضحت عارنة

“قينا

 ©695تخثى عليه من حكساد

د

 ١١١سد

(ملك) له انطوت القلوب عل الحبة والوداد
(حسن) الصفات ومذبدا ©
كالغنث فيلدم التدى

©

ووَك الملوك فخارهم 9

ما حاد عن نج السداد
واللث فييدم الملاد ,
وعليم

أربى وزاد

لا زال فنا حكمه © يبدي معام للرشاد
السلطان ابو فارس عبد العزيز بن الحسن
ولد عام 4ة؟ 1ثمانية وتسعين ومائتين والف .
وبديع له بعد وفأة والده في م حة المرامعاماحد عشر وثلامائة
والفرمؤائق ه بودرامنة . 5441

وتنازل عن الملك عام 551موافق 8١9١1 .

آفثناره بفاس إعادته ناءمثذنةزاوية ابي محمد عبد القادر الفاسي
الذي كان أسسه جده ابو زيد ابن هشام وحكذا اصلاحه ازاوية
المذكورة وكان ذلك من باكورة اتماله على عهد وزيره ام
مدوبسنى .

ومنها تأسيسه ببستانآمنة الاشهر بالقصور الامامية من الحضرة الفاسية
القبة المعروفة بالعبيدية العديمة النظير زخرفة وإنقانا وسعة أكناف وضخامة
الدالة على ع لق الفنانين الفاسين ونبوغهم في الاختراع الحنسي

والابداع والاتقان وإسحكام الصنم جمل اهلذقهبة كدرسة صناعية لا.حباء

و

كك

الحضارة العربة الاندلسة وقاموسا لرقة النقش وتنسيق الوشي وتغيق
التزويق والبراعة في التناسي وبرهانا جلا على سلامة الذوق المغربي ما
شئت محنفر في الحشب وتلوين ونذهب في السقف والابواب وما
شنت من نقش ورم ووثي ف جس المدرات وترصعها بالزايج الفابي

الختلف الالوان مج والننسق ارتفاعه مو المثرين وما شئت من
ترخم تلك القبة التيأصبحت محل إعباب الفنانين وعشاق الأثارالنابلين
الى اليوم منقوش في جبس ببوها بحروف بارزة مغشاة بالاوراق الذهسسة

,ح اللمبمينول,انا اعلبعدزيز امير المومنين) .
تس
فكين
للق
اروا
ولنص
(ا

ومنبا تأسس الدويرة الفاسية ببستانآمنةجعلبهاقبا اربعا متقابلة ذات
واب منقوشة عزوةة بالوان متناسية دالةعبلى حسن الذوق العربي مرصعة

المدرات باببى طرز منعمل اازلسيج الفاسي مفروشة الارض بقطممنهفي

غاية الدقة وبكل قبةسرجبان عليهم| شبابيك نحاسية يزيد ارتفاعها عن المترين
ذاتضرم بديعوبإزاء بعض تلك القبب ببوت صغار؛ وجدرات المباحات

مزركشة بالزليج ايضا (بالدرهم والقضيب) لا بقل ارتفاع ذلك عن مقر
؛ل
وصفجع
ون

فوق القبب السفلية قبا علوية حيط جسم تاللكقبب

والبوت المصطفة شرقاً وشهالاوحنوبا وغربا مباحاتشمولة على عشرين

اننقواه كلها مرعيةة بالزبيجالفاسيالح الصنم والوضع مفروشةارض
؛بساحتها الوسطى المفروشة
تلك الماحات بالرخام الاسض والاسود و

السلطان الاسيق المونى عبد العزيز

١١
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قضية تدمية رفعت اليه ,
ولا

الشاحت

على اعنا و شكاءة

وردت

كانب العافلل احصد

امن صالح البوزري

يرد عدن
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رودم التدمية مقأبات فوقم السلطان:

(بومر بدلك) .

رهار
الي

اقبي“ ني

ا .ا
0

ْ

ب

1

“نت

الارض بالرخام الاببيض والزليج خصص من ايدع المرمر واصفاه وجمل
فوق تلك المياحات والقبب مباحات حرق وقسا تصعد لذلاك بعدة ددج

كلى
ششة ع
ل
لطفة لاتعب بلحق راقيهاولانصب خططت جيع تلك الا

وأسس القبة التوعسة وهى عبارة عن قبي ثلاثة متصلة يجمعها باب

واحد احداها متوسطة بثابة براح دار والاثثتان تسكون احداهها عن
الِين والاخرى عن الثمال واواسها مفتوحة لاشة الوسطى متقايلة ؛ وامام

هذه القبة مباح انبق اي في الترخم المبسي البديم وبه عن يمين الداخل اليه
ق(وبسيت لطيف) وعن الثمال كذلك ابوابهى آية اتجاز فيبديع المنع
المجزع بقضبان رقاق من العاج ونقش فيغابة الدقة والاتقان ذو مخريى نافذ
؛ا المبام حنايا ثلاث خمولةعلىسارتين منالمرمر الرفيع
هذ
ومشب
في ال
هبعة اواب من زجاج فصل
وأمامه باحآآخرل س

دين الاب والياب كرات

من صافي البلور؛ وامام المباحين المكورين روض ميسج انيقفيوسطه خصة

من ناس ذات حنايا أربعفوقها قبة لةطكيغالقف ها يعلوها تاج حمولة
تلك القبة والحنايا الاديعم اربعسواري الكل من اناس في الطف
شكل وابدع اتقان وطرقق ذلك الروض مر صعة بالرخام الاب.يض واازليج
الفاسي وبه خصص

ثلاث مثل المشار لحن تعد هذه أاقبة وروطما بدرج ؟ ١

 9روض آخر اسفل ااروض المذحكور ينزل اليه بالدرج الذدكورة
8
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د
اسع الاحانف

يانمالاغصان رحب

ند
رخام وااول“2
الفئاء مر صعة ارضه ال

ايضا وقد أنشب الخراب اليوم اظفارهبذلككله ولولا ار

حمة ملكا

اموب اللمفدى تداركت ذلك بالاصلاح والترميم لصابح ذلك الاثر
الفذ اللديم فرىخ
كبان .
١

0

ومن

0

أناره يقاس ايضًاإقام قصر اليطحاء الذي كان انشأه والده علىبد

اميه المقري الصدر الأن ذلك القصر ابلهي الذي ضارراليوم خلا لوضع
الأثار القدعة من سلاح وتقود ذهبية وفضةاو عياضة ومنسوحات وحل

وخزرف وغير ذلك من اصعنائماأبلدية المعروضة التي بقصد زبارتما ||رحالون
ااحثول
والسواح الي

من

شاسع الاقطار ودانيها على اختلاف

ومبذا القصر م ن اللهة الجنوسة |
عشرة امام ذلك

تحلهمومللهم

لاا نة قُِصف امامها مباحدو اقواس

الماح تخصتان بدعتان توسطهها صوريج لطيف وسطه

خصة ايضا وفي الجهة المنوبية قنةُ امامها مباح ذو اقواس ثلاثة ومثل ذلك

في الجهة الثمالة ومثل ماذ كرفيالمهة الغربية وبين المهتين يمند روض
باسىّ الاشحار» متناسق الازهارء ذو ماني في وسطها خصة وعند بامتداد
اأروض المستطل مأحان احدها بومناالاخر ثمالا حمولان علىأجمدة خشدة

مرق مز :دواطق :ما يزه ارق وقدكل العمل في هذاالقصر ع١ا1م6
حسما ذلك منفوش ف حيس

باعلى باب الفية الوسطى بالمهة ااأشرقة :

وتاسس المسجد المديد االطيف الواقم جنوبا من الضريم الادريسي .

حت

78112

سنت

ويد صكثير من قصور دار الملك فأحاما اندر اوكاد من روض

امنة واعاد غراسته بالاشجارء واتواع الازهار؛ ذات الالوان الخلابة والعرف

الشذي الحلوبة من #تلف الاقطار الغربة والشرقة .

واعاد جس المامع القروي عامخمسة عشر وثلامائة والف .
وتجديد القبة المعتمدية وإعادة زهرة مبجما بعد الذبول وتجديد مباحها
من جهة الروض وفرش الفسيح امامه بصقيل المرس الاديض والاسود

وجعل بوسطه خصة بدبعة من صافي المرمر ماري بديعصتعها الابصار

لبان وطن انو لقلا ان ونا  1مضي نايا
وأدار وسط دائرتما بمصابيح الزجاج الملون توقد بالاضواء ااحكهربائة
وجعل أمامها ساقة من الرخام الاحمر محنشة بشكل هندسي تخللها اماه من

اظرف والطف ما يرى ااراءون وفرش المي من المواف باصداف صغيرة

كانت نجياليهمناوربا.
وإنشاء المقبرة الجديدة بروضة جده المولى عبد الله الواقمة في

الجهة المنوبية .
و5أجرى من جرايات لا بستهان بها على المدرسين بجامم القرويين
على اختلاف طبقامهم وعل طابة المدارس المتقطعين لتلقي العلوم » والبحث

في منطوقها والمفهوم  ,تشجبعا لموتاشيطا وإغراء على الدءعوب على أشر
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داء الجهل الفتلك يني الانسان .
ومن ١ثاره فاس إنشاء قراءة سم الامام البخاري والشفا انقاضي ابي

الفضل عياض بالضريم الادريسي الازهر شروق كل بوم وعيّن لثراءته في
الوقن الكمدورلة عاماء عصره متهم القاضي ابو مدعبد السلام الحواري .
والقاضي سبدص قد بن د المدغرق العلوي ؛ والعلامة سدي جعفر بن

ادفاسن الكتاني وسيدي احمدبن الخاط الزكاري ؛ وسبدي احمد بن اللاي

الامغاري  ,والسيد العباس بن امد التازي  ,وسيديمد القادري  ,وسدي
.عبد الرجمن بن القرثي الامامي ٠ والسيد خليل الخالدي » والسد ابوججيدة

الفأبي ٠ ومولاي عبد السلام بن تمر العلوي المدغري وغيرهم من

تحضرني الأن اسماؤهم ولميبق مهم الأن بقيد اللماة غير ابيزيد ابن القرشي
حفظه الله وعبين لكل واحد من المعينين راتبا يوميا يقوم بحل ضرورباته ثم
مذك
ولى الخالديالم
كورق
نضا
اءس فمين مكانه مولاي امد ابن المامورف 
البلغذثي وتوني ابن مد المدغري ذوظف في مله السيد ابو بحكر بي .
ومن عين لقراءة ااشفا السيد مد الاخصاصي ٠ والشيخ سيدي عبد

اللمكيتاني وقد وقفت علىالكتاب الصادر من قايّد المشور جوابالا
الشبيخ سيدي محمد عن ذلك هذا لفظه بعد الجدلة :
«محبنا الاعز الاحل اير ااناسك اافاضل العلامة اباعيد الله سدي

رسم السلطان مولاي عبد الطفيظ

أهداء للمؤلف موقعا عليه مخطه

١

عات

وبعد فبعد ما صدر شريف الامر بنظم اخبك الفقيه الشر يف سيدي عبد
المي في سلك الفقهاء الذين يسردون صمح الامام البخاري بالضريح

الادرسى تين ان العدد المحدود لذلككامل بالفقهاء المعينين فيه الأر”
وحث كان عددهم محصورا لا بزاد فنه اقتضى النظر الشريف زبادة اخيك

“نكن
لذ كوو مم الفتهاء الذين يسردون الشفا بالضريح لد كوو وك
للقضاة بذلك ولامناء دار عددل بان نفذوا له ما هو متفد لامثاله عل ذلك

والثفولتان باذ كرلمنذ كرتصلاناك طبهوعلىالحبةواأسلام في ١1 قعدة
المرامعأم+١

 :ادرس بن بعش وققه اللهولطف به» صح من اصله .

وهو اول من جاب الةالدنور الكهرباءي لفاس  0واول دن أدخل

الدراحة والسارة البخارية الله » وخر من جدد قنطرة الرصيف الممرور

عليها لومة الخفة .
السلطان ابو السخاء عبد الحفيظ بن الحسن

بويع له بفاس في شهر ذي الحجة عامخمسة وعشرين وثلامائة والف

موافق سبعة وأسعائة والف .
وكانت مبارحته الاخيرة من فاس الى الرباط صبيحة يوم الس
عشري جمادىالثانيةعامثلاثين وثلاتمائة والف موافق ١ جوان سنة١191 .

1١١86

د

وتنازل عن الملك بالرباط باختيار منه حسما وقم النصريم بذلك في

ظهير أصدرته جلالته بببيان الاسباب الداعية له لتنازل ولزوم الراحة وقد
صدرت

احريدة اأرمعة اول اعدادها الذي ره تاريخ > صقر إسس|

موافق فأئحابريل سئة 141بنشر هذا الظهير .
وكان تنازله بوم الاثنين  8ثامن وعشري شعبات عام ثلاثين

وثلائمائة والف موافق سنة ثنني عشرة ونسعائة والف وبارح الرباط عشية
البو١ نفسة موأءا وجهه جيل طارق ومته لرساءا ففشي فارس .

وثوني بفرنسا في قصره بلدة انغيان بعد زوال يوم الاحد الثاني
1
م فائحعام 3681موافق رايم ابريل  0551وحمل لامع
بارس في مهرجان عظم ْمأرساءا حبك أقلتهالبآخرة جنة م السبت 8١

من اأشهر الى تغر الدار البيضاء فوصل لاللةثلاناء فاج صفر المواليفاستقيله

هناكشقيقه محلأخي الول اه كووا امل ؤادوا لواقة و الأعال ويهد رول
حثانه الى الابسة حته الموسيقى وفرقة من الند بدفم السلاحثمتقل لفاس
على من القطار المديدي وصحبه المستةبلون الى فاس فوصل صبانم الثلاثاء
امدكور وحمل على سيارة مدفعة بين المنود والبنود الى القصرالسلطاني

باب الدكاكين ثحكيانت الملالة الشر يف وافراد العائلة الكريعمة في استقباله

بالقصر فوضم امامقبة النصر ردح من|ازمان وهنالك حياه حرمه ثممل
الى مشور باب البوجات حيث كانفي انتظاره الولاة واكام والمديرون

د|١١89

د

وقناصل الدول وثواب الحمتات واجماعات ثموضعامامنزت الشون امد قوق

وَوكم استعراض عسكري اجنود التيحرق لذأ السلام المسكري عليه

بمحضر جلالة السلطان وساتر الوفود وسفير فرأسا وحاشيته وبعد الفراغمن
 75أتشبيعالمنازة اوله حراس فاس فخدم القصور السلطانة
ذلك انتظممو
فالمرس السلطاني ' 3النعش ومن خلفه مثى جلالة السلطان سدي تمد بن

.وسف فاتجال الفشد والاشراف اعضاء الاسرة السلطانة العلوية فالوزراء

والرؤساء شيع باشوات مدن المغرب وولانه وكثير منقواد البادية0
الطرق ومندوم المدن ووفودها والاعبان واعضاء الحالس 7055قبع من

باب مكناس اد أنواب مشور باب البوجات الى رضبح مولاي عبد الله
حيث أقبريوار جده الاعلى المولى عبد اللهالمذكور واخه السلطان مولاي
بوسف التولىي بعده والتوقى قيله رحم اللهايع
وقد اعتنى حلالة السلطان بحنازة عمه  0الاحتفال بعاظما ل

بشاهد مثلهوبتيحاضرا الى ان دلفمنه ولمتتخلف قط عن حضور الذكر

والتلاوة بالضري المذكور صببحة الالمأنمالثلاثة وبالغأعن اللهفي توزيع

العمدقات نقوداً وطماما وملابس على المعوزين في الايام الثلاثة تتقبل الله
من مولانا مل ,ه ويلغجلالتهمنكلخيرامل .ه
من ار مبضته العاسة ماطبعه بفاس من الكت القيمة النادرة الوجود

فىة
ودعل
صالر
تفي
ملفه
كشرحه على خطة مختصر خليلفيجزء ١  ٠ومؤ

ل

525

الزمان كذلك  ,وحواثي الشسيخ التاودي على صحيم الامام ابي عبد الل
البخاري فيعلدات اربع والمشارق للقاضي انهالفضل عناض فيملدين ,
وحاشة ابيعسن اميدق ابن سودة على رسالة الوضع في جزء ء ورسالة

ابيعيسى المهدي الوازاني فيالانتصار للسدل فيجزء,ونحفة الملكالعزيز,
فُِالرحلة لاريزء الوزير أبن ادراس العمراوي فيجزء وفتسمالودود الشيسخ

تمد يحبى الولاتي على مراقي السعود للسيد عبد الله بن ابراهيم الشنجبطي
ن
ميعل انول لللاق امد قوقعلى مرتقى الاصول لابن عاصم » وحواثي

الشيخ يس الخسصي الشافمي الشبير بالعليسي على الحسلاصة مم الكافية
وشرحها لابن مالك في مجلدين » وبداية الجتبد لاحفيد ابن رشد في ماد »
ونظم المدنائر  ,من الحديث المتواترء لابن جعفر الكتاني  :شيخنا اني عبد

اله » وجموعة قصائد وامدح للمترجم في جزء التكل بالمطبعة الساحكية

الفاسة الامامية .
ومنها ه| طبع بالمطرعة المجر نه التجارية الفاسية من ذلك مشرب العام

والخاص لاني علي اليوسي في مجلد » وحواثي ابن زكري على بح
البخاري مم تكيل لبي عبد الله املدمبدنني جنون وتكميل المترجملحا

في مجلدات حمس  .واختصار المواهب التحوية لابن بحت الشنجيطي
76

همالقول الختار» علىالالفة والأمرارء طبعنبا غزدان فقط  ,ومفتاح

الاقفال » ومزيل الاشسكال  ,مما تضمنه بلوغ الأمال » من تصريف

ند

5١ؤ

اسم

الاذمال  ,لاني عبد الل مد بن أبيالقاسم السجلاني في لد » وفيض
الفتاح » على نور الاقاح ليك الله بن الهاج ابراهيز العلوي الشنجيطي

في علوم البلاغة الشرح والمتن كلاها لعبد الله المذكور في محلدين » ونشر
البنودء على عراقي السعود  ,لعيد اللهبن ابراهيم  0مع الضياء اللامع ,
على جمع الوامع لان حلولوا فمحيارات ثلاثة » وشرح ميمة الشسخ

دون ابن الماج المسمى بعقود الفاشمة في السيرة النبوية طبع منها جزة
فقط ٠ وتفحة المسك الداري ؛ لقراءصصح البخاري ٠ في لد » وشح

الحريدة الشبخ الطب اكبينران والشروح لاشيخ حمدون ابن الماج في

لد » وغير ذلك مما طبع وغاب عني .
وصكذا مطابع بمصر من الككتبالكتاينت اعز من بيض الانوق
كالتفسير المسمى بالبحر لاني حان معالنهى الماد » والدر اللقيط له ايضا في

مجادات ان » وشرحي الابي والسنوسي على صصح مسل إن المجاجج ف
محادات سبع » والمنتئق للباجي عل الموطا للاماممالك فيمحلدات سبعء

والروض الانفللسهبلفيجادين » والاصابة احافظ ابنحر ممالاستيعاب
امحافظ ابن عبد البر في مجلدات اريم » والاحكام الكير لان العري
المعافري في لدين  ,وشرحي الطاب والمواق على الختصر الخليل في
نحادات ست  ,وشرحي الشيسخ زروق وابن ناجى على الرسالة فيمجلدين »

ونظم المترجم لمنني الاببيب مع شرحه لاني عبد الله الاغظف الولاتي

1م955
د

اموضي » وح
اواث
ليصفح
مد

سم

على ذلك لعلى بن مبارك الروداني الاصل

المراكثي النشأة والدار الادرسي النسب فيحادين ؛ وغيرذلك وقد فرق
عددا وافرا من جميمم ذا كرعلىاعيانالعلماءوجلسخزائنالكتب شرقاوغربا.
وأمركاتب بلاطه ابا العياس امد ابن المواز بتألف صكتاب في

الاحكام الفاحكة فألف كتابه المعنون ب(الطليمة الجلية عل
,ى نظم الدلالة
الكللة  ,في الاحكام الفلككية وك
,ان تأليفه له على ما صرح به في ,مض
رسائله عامكاننة وعشرين وثلاثمائة والف .

|

 0شيخه اباعيسى المهدي الوازاني بشرح منظومته ياقوتة المكام
فشرحها فيمجادات اربع .

كم أمر بشرح النظم الذكور شبخه ابا تمد اللهامي ,بن عبد القادر
دعي المداد فشرحها فيياد .
ا شيخنا ابا العباس امد ابن الخباط شرم نظيه جم الجوامع
ذحكتى فه عدة كراريس ال في التحقيق والابداع ومات قبل اتهامه .

وأتو لمان مد الاغظف الشتجبطي بشرح نظمه لثني الابيب
فشرحه والشرح مطبوع عصركما تقدم .

ووكصل المماء بصلات وقررل من عوائد وكان يعطي الشريفات
الاأرامل والمتقطعات كل شهر مسمائة ريال بوجهها لتبمتبن على يد قأئد
الوضوء او ناه ويقف حتى تتوصل كل واحدة منهن بحقها وبسثل ملبن

سد

#51

سدم

الذعاءلوسية رفدحن ف هذا المنحى نس جده سيدي مد بن عبد الله .
وشي قتا نياع انوعات :المدوو للديد موقا عله من
أ
الاهرية والبنايق » ومنتزها آخربانيالخصصات وواخرشيفان:امنة ونواكن

بالمشور الداخل بداخل القصر  .والمسجد المديد بابي المنود ياميلنداخل
القصر هنالك وذلك عامنسعة وعشرين وثلامائة والف وفه شول صدلقنا

 1امرحوم انو محمد عبد الله الفاني

انظر مآثر من دانت له الام ©

ماده هرم
هي المفاخر لاش

لابمسعالي سوى ماشاده ملك © بدر الملوكومن نسموا ب اهلهم
(عبدالحفيظ) بهالايام فاخرة © وكلمنقدمطىمنقبلهوهم
اماترى المسجد السامي دعامه © علل التقأسست ما00
ققَصره بابي المنود زاد علا
العز طالعه والهن خادمه

بيداعظمث ف ااناس ا
وارخته

حبق العز أسييية

© ذكان مسحده الب ي لهعسل
2

والسعد ساعده  0حكرم

3
3

لك السلامة طول الدهر والعم
والنون حصن سيم الاي عتم

وقداثنت هذه الابيات هناعلىماماللغاددة التارضخة وهى منقوشة به.

واكل ناءهذا المسجد وتم العمل فيه أصدر المترجم اوامره المطساعة
للقضاة ااثلاثة بالطلوع اليه و كتوم جماعة من العاماء بقصد اذ_::احه وسرد

صم البخاري وال
وشفا
وب
صهل

الحيمنعلة وادرة:

د 1١55لدم

ودوتمنص جواب القضأةلماح الللالة بامتثال امماروا بووهصول

اولتصلوةزيمها مايجىبعد المدلةوالصلاة :
«محبنا الاعز الارضى الفقيه الماجي الاجل السيد الماجاحمد الشاوي

 1 5الهسلام  3ةا من خوكيدا هذ الاؤيه ووام تدر دك
عن الامر الشريف ابماه الله بالطلوع صببحته لسجد الجديد الذي أمرت
جلالته الشريفة بنانه بالعرصة السعيدةبابيالنود مصحويين بعدد من العلماء

يقصد حم يم الامام البخاري والشفا فيه تتامنا ييركته اللققد حضرنا
وفنا كل أعن العموالحديث وشت صحصيح الامام البخاري والشفا والدكل
انهل الى الله تعالى بالدعاءالصا لمولانا بدوام العز والظفر والاقبال والتاييد
واثنى عبل ضخامة مولانا وعلو هته بما حازه المسجد المذكور من الرونق
والبهاء والرفعة ما لميتقدم له نظيرما وصلت الصلة الشريفة تماما على الذي

أحسن وفرقت؟ هو الواجب أبق اله مولاناحصناللانام ؛ وادام ثمرآه
على صفحات الدهر زاهرة الابتسام » وبارك فمآمينوعلى الحبة والسلام
شوال عهابمم٠ ١ عبد اللهالفامي لطف الله ويحه»خمد بن رشسد العراقي

كان اللهلهامين » التهامىالمكناسى لط اعت

ب لدؤررلهلبيك

بهذا المسجد ايدي  000 50عرسحا للرقص واخرى مطع| واونة
عزنالانقاض البناء وغيرها ولللههخلقه من شئون .

وأسين»هذة قن ويتازه قاخرة بووض آمنة المذكوروالات الحدث

 1١868ند
با

بازاء باب جنان الي المنود وغير ذلك مما يتمناوه وكاق خل اوكل عا ناه
نحت اشراف امينه الطااباحمد الاجاءي الذي ترق اخيرا لرتبة وزير على

الاحباس بالايالة المغربية .
وهذا السلطارن .هو اول من نظم اسيك على اانظام الاوربي

العصريءواول من ١كتنى بلمبس القلنسوة« بدون عمامة» والجلاية عندجلوسه

على العرش لسماع المظالم وصار لا بلبس العامة والكساء والبرنس الا في
حفلات انمع والاعياد وكان قصده بذلك قتل اصلمعوائد من قلوب من

ألفوها حسما شافهني بذلك وكتبه ليبخطه  ,وهو اول من اخترع ونشأ
الوسام العلوي عراتيه ,واول من تقلد الوسام الاحني من ملوك دولتتارسا

وآهخر من أقامامدالشرعويآ»آوهخر 'مونجه من قصرهامور
اختتامالعلماءاقتتفاءلأثارصا سلفهققد حضر تم الشياخبيعسى المهدي
الوازاني للمختصر الخليلٍمجامعابي المنود ووصله بصلة ذهبية ذات بال م
وصل طلبة المدار 0

المفرون لرسةا بو اونا ها :

السلطان ابو اللحاسن يوسف بن الحسن
بويع له برباط الفتت بإشارة من اخبه السلطان قبله وذلك صبيحة
الثلاتاء ناسم وعشري شعبان عامثلاثين وثلامائة والف موافقا
سئة ؟1١19 محضر الاشراف والءاماء وأعان الدولة ووجها”موااهل الحل

والعقد ,ويمكناس وفاس اواثئلرمضانالعا .م

" 91اسه

وتوني بحكرة يوم اليس ثاني وعشري ججادى الاولى عام548٠
فاق اوقبي يله  033ء ودفن صبيحة لوم ائعة مع جده الآمام

السلطان عبد الله بن السلطان اسماعيل .
ول تمت سعته المنموئة اصدر مكاتبه الشرفة بذلك لس ار عمال الابالة

حاضرة ويادية وفق عادة اسلافه المقدسين فيذلك » ودو َ 5
منها« بعدالاقتتاعراس :6

«خدينا الارضى القائد عبد المق الملباني وفك الله و
»سلام عليك
ورهت اللهء وبعدفانصئونا اميرالمومنين مولاي عبد المفيظلماتكلف ما لا

يطاق في تسكين الرعية

؛ وحصل لهمن مكابدة ذلك التعس اعراض ذائئة ,

عد جد ار 1إن سور

موض انا ف بوللك وتنازل عنه

ووجه حمث 'لوجه لذلك فاتفق سار كبراء الدولة السعيدة وجميع القواد

الماضرين اذ ذاك والساحكر والموش والمنود والاعان وكل ذي جاه

وصولة على ميايعة جنابنا العالي بلله » وكل شيء بقدر من الله ٠ نسأله سبحانه
ارب يوؤيدنا فمااستخلفنا »وياخذ بيدنا فماكبلهفنا » فان اعئّادنا فيجميع

ال
كاحو
لاهلا عليه » ونستمنحه من الحداية والتوفيق خير ما إديه » بمحض

فضله وكرمه وقد عادتم ما أوجب الله علي الطاغة :ولاك ايلفى
سلك الجاعة ؛ وااسعي فيجممكانة الوشق وهله فوسولا اليك تاملك أن
تقوم على ساق المدفي جماعيان ايالتنك وكبر مهملاعطاء البيعةعلى اأوجه

سدم

لا8ا1

ند

مقرو » والفط الحرر»كفيره ,من قبائل الرعية السعيدة وتكون فذيلك
من السابقين لتفوز برضى الله ورسوله ورضى جنايئا العالي بالل ولتجد في
تسيرها على الوحه الناملق عي وتوجهها على الفور صحبةوفدك مم

اخص خلاثفك  0الشريفة نابة عنك بواجب تهنئة جنانا العللي بالله
واستجلاب صا ادعيتنا الصاطة المقبولة والله تمل تولى هدايع ا ف
وجميع المسامين ا شه رشدهم وهدابم والسلام فق رمضان عام لس ام هل

وكانت دولته الششريفة في دور الجارة صحكخيرة الواسن جمة الكارم

اسواقالعلوم فيه! قاعة وبضائم الادب نافقة .
كال قنىء ال روغ المإاهعرة مني مكارو سالم الصدر صا النية

صصح الاعتقاد حسن الخلق والحاق حيباًلايني احداًف ويجهه يجب اهل
الفضل والدين ويل بالطبم اليهمويسعى فيايصال الخير العاملرعيته ويتواضع
املعصغير والكبير » ولا يتك مثل خبير » و
ججر
لدم
اانس
لنمت
ته عرش
الأياء والجدود الطاهرين توجهت همة سموه الفمالة لاصلاح اللالة العامية
بالكلية القروية والنظر فيسد الخلل الذي كاد ان يتسرب اليها والفحص
تتدقيق في المرائب العامة وتتقيحها وإتزال كلمن العاماء منزلته في المرتئة
اللائقة به وسحب الدخلاء الغير المستحقين من كل مرتبة ولاسممالناس
بذلك تسارع لفيف من العااء الككتب لجلالته بهالفظه بعد الندلة والصلاة :

«جلالة مولانا امير المومنين  .سلطانل .الاسلام والمسابين » ببي

851
-

سدم

الاخلاق  .الطرس الاعراق » اباالحاسن مولانا بوسف بن السلطان مولانا
اسن أذ الله به الدءن ء وأقام به شربعة جده سيد المرسلين  ,بعد اهداء

ما بيجب لعلاه منالاحترام والاحلال  :فار_ جماعة العاماء الذين ستوضع

اسماه ,عتب تاريخه » يرفمون ل ما طرق اسماعهم من الاقتصار في
تتقسيد ااسملاعءاماء علىاثنى عشر » مع ان الذين قامم الأن وصف التدريس
او تحصيل ملكته بالثروبين  ,ممرهاللهبدوامذحكره  ,قرب عدده ,من

السبعين  .وححث ان الامر بين افراط وتفر يطء لان القامة القديمة تضمنت
ما بتَرب من مائتين  ,فمراجو منجلالتم النظر فيهذه المهمة التيلها
اكبر مساس بالدين وشربعةسبد عليه السلام  :بان تعاموا بان بقاءها علىمأ
كانت عليه يفضي الى انقراض العمواهله ولاإصلاح لهذا الامر اإلساناد
الأمر واانظر في العاماء ومراتبهم وتسين المستحق مهم ومن لا للخة من

العلماء الذينلاغرض لحفيزيد ولاممروء وباجملةفهذهالحئة يكون لما
الاشراف والاطّلاع عبلاىطن الاحوؤال وعلى كلما له تعلق بالعلموالعاباء
وهم النحكورون بصدر الطرة عنته ولسمدنا النظر والاشارة المطاعة والله

يحفظ جلالة مولانا ويرعاه » ويزيد في حسه ومعناه ,والسلام في قعدة عام
1

لرويين » وعبد ربه
 :عييك ربه مد بن مارك الودغيري البمدارس

اجمد بحنحمد العامي المدرس بالروبين ؛ وعد ريه مد الطاهر بن المسن

الكتاني مدرس القرويين ؛ وعبيد ربه ادريس بن همد العمراني الراكثي
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مسد
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زاس ا
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وي

عنين
ند
ورو
أن به.وعد ريه خمد بن شد نان مدرس الق

مدرس

مأ لطف

الحدظ اأفاسي

لطف الله به  .وعبيد ربه الطائم بن احمد ابن الماج مدرس بالقرويين .
وعسد ريه تمد بنهاثم العلوي مدرس بالقرومين  .وعد رابأهعياس بن
ابي بحكر تابي المدرس بالقرودين  :ومدرس العلبالّروبينامد بن د

الشرادي» :وعد ريهخمدبن امد ابنالاجمبدارلسقروبين:وعيد ربه عبد

الرحمن بن عبد القادر اافابي مدرس بالُروبين ؛ وعبد ريه مد بن وشعيب
وعشرين مدرس بالقروبين  .وشمد بن عبد الحادي ابن الحاج هدرس

بالقرويين » وعبيد ريه حمد بن عبد الكبير ابن المابجمدرس بالقرويين ,
وعسد ريهتمد بنحمد بن عبد الل زوين مدرس بالقروبين؛ وعسسد ربه عبد

القادر ابن الماج التمامي ناني المدرس بالقَرو بين  ,وعد ريه د بن احمد

الغمري لطف الله به من متعاطى التدريس مجامع القرويين  .وعبد السلام

ابن الحسن البناني المدرس بالقرويين » وعبد ربه عبد القادر بن حمد ابن
سودة القرشي مدرس بالقرودين عمرها الل ؛ه وعيد ريه مد بن د بن عند
القادر ابن سودة المدرس بالقرو بين » عبد ريه شمد الشرف البلكاري

المدرس جامع القروبين ؛ وعيد ربه الطاهر بمنحمد بن عبد الواحد ابن
سودة المدرس بالقروبين وخطيب الجامعالعدّى كان اللهله ولسر مقصوده

عنه وحكرمه امين وعد ريه امد بن حمد العمراني المدرس بالقروبين .
90

5

1

ايت

مد بن ادريس البدراوي مدرس بالقروينكيان الله.لهامسين  ,وغيد ريه'

عئان بن حمد الميابي مدرس بالقرويين لطف الله آبمهين ٠ ومدرس اليم
بالمسحد المدكو تمد بن الطب البدراوي وفقه الله عله ؛ وعييد ريه المدرس

بالقرويين الغالي بن العربي بعنمرو المسني امه اللياكنمهين وعتنة رية
مد بن سليان العلوي مدرس بالقرويين وقته الله» صم من فوحكرافة

حك و اما
اما الحمئة المشار لما بالذحكر بصدر الطرة عنة الكتان فهم :المافظ
مولانا عبد المي ابن مولاي عبد الكبير الكتاني  ,الفقيه الشريف مولاي
احمد إن المامون البلغيثي  ,الفقه سيدي عبد العزيز ني ؛ الفقه سيدي

انع بن الدبلق النرءزاوي ع النقيه سيدق القاظين التررادى وهاه اناك
السلطان امترج قدس اللهروحه المطمئئة رغبة هاؤلاء الاعلام ولي طبهم
لها

اموا

لابق فيذلك م ستوضحهه قرييا' .

ومن اعظم١ثارهناس بل من اجلها واجلاها محاربة البدع والافراط

فيا امخذ عادة يقاس في الافراح للا رأى قدس الله روحه في ذلك

من مموم الاضرار الدينية والدنيوية فأصدر امره المطاع بالاقتصار فيذلك
عل ما سهدواد ؛ غير ضبالربلاد والعماد واليعنص الظهير الصادر بالنع
بعد الجدلة وااصلاة والطابع السلطاني الواقم بينهما .تقش داشله (بوسف بن

د

!9غ

اسه

المسن ان تمد الل وأنه ومولاه عام )++٠ وبداترته  :ومنتكن برسوال

الله نصرانه اأمنتين :

«يعلى من حكتانا هذا أسماه الله وأعز امره ٠ وجعل في الصالمات طبه
ونشره » ائنا بحول الله الآمر بالمعروف ء والناهي ع نكل متكرغير مالوف ,
ا اطلععلمنا الشريف ؛ على نسخة ظهير مولوي مف  ,صادر مجندنا
المقدس الاسعد ,ني عبد َه سدي خحمدء عوافقته رحمه اللهعلى ما كان ع

عليه الاتفاق من بعض شرفاء فاس واعيانها وأوقموا به الاشهاد على عريفات

اللاشطات في ذلك الابان  .من بيان الكيفية التي يحكون علها ملهن ني
فراش الولهة والمقيقة والحتان  .وزينة العروس وتحلتها ؛ والاقتصار في
سبعة ايامخاو اوضر لله ماهو ندر وهاللفه اسار فيه
الله ذلك قرا هن السداد عاو كون الزرادة عليه برعة خارتة عن العتاد:
وسهل تناوله على المشروف والشريف كا تتتاوله يجاهه القوي والضعيف
عملامحديث ماكارف اأرفق فيشيء الازانه» ولاكانالأرق فيثيءالا

شانه » وإمضانه طبب اللهثراه ما شرطه عامل المديئة اذ ذاك على من ذكر
من الشروط التي محسن القشي عليها  .ويجمل الاستتاد في العمل الها »

وقوفامم العرف القديم » وفراراً من كلحرم ذمي .م وحثهبرد الله ضريحه
ولاة الامر على تعاهد ذلك بالبحث دون إمال  .وعدم مساعة من بحاول
نقضه بحال ٠ وإإزام اهل كل حرفة الوقوف عند حده؛ و إقاعالمتطاول

7-0

ورذن)|)

النطم رات اسك النعوية اليا

كلكا

عدم وأطلمعلمنا الككريم ايضا بها

عاديا كا الجاس الللدي فاس حنه  ,متفقين معجمهور اعبان المدنه ,

نيام في وجهالفائة با وعتزيا عن رترت المتكازاك قيضا
املق

تمد لديها في الولائم من الامور المامة ,وتجديدهم الاشباد على الماشطا
والمطربات والمجامة » وغيرهم ما يحدد سيركل فريق ويحسن نظامه ,
وتعيبهم الخطة المستقمة الي سلكها الضعيف والقوي  ,ولا تحاوزها

الفقير والنني » حسما بالرسمالمؤدسخ بحادي وعشري حرم المام فاجعام
دعم

المنقول اصله من عدد هلام وصئفة ١١٠١ يكناش القضايا المختلفة

لمكي القارمهامسقم اعت نظازنا المدية »راذا افق اشليه
أرتي نه اع انينبنولانةالمكالة واكقوزررنا حكيه المتطوو»

وأمضنا ما اتفق عله خدامنا اعضاء المجلس اليلدي المشار الهء وجملناه قانونا
تمين الاقتصار عليه ؛ لان ما نبي عنه فيه من محدثات الامورء وكل محدثة
 3وكل بدعة ضلالة ماهو ماثور ,عند وانقاء ناميالرسم ؛ نافذي

الم ٠ي ونامر مخدامنا عامل قاس القايد مد ابن البغدادي ومحتسبها الطالل

اكونن الذي توكانة لقعا وانولاكناعرو المسل تفي عكر يول
مقنضى الرسم المذكور  ,من غير تقصير ولا قصور  ,بعد لسخه بخزانة
الأوقاق هما لانطاى  +زاللد تولى بمنه اصلاح الظواهر والسرار

والسلام .صدر به اعرنا المعتز باللهفي متمربيع النبوي عامم . 1قد سجل

سد #1

انم

هذا الظهير الشرف في الوزارة الكبرى تاريخ

ربيع الثاني عا

:تلممدقري وفقه الل »ه.
الموافق ١1 ببراير سنة 414١ ا

ومنهااصدار امره الكريم بائششاءمجلس تحنليكلية القرويين ينظر
فما تتحسن به حالة التدريس والتعلم وبترقة0

المدرسين ذوي

امراف وأُسند الرياسة فيه لصدمّنا العلامة ابي عبد الله متمد المجوي نائب
الصدر الاعظم في العارف  ,فنظم الجاس من رءس وهو الصديق
الذكور تسين من الملالة المولوية وستة اعضاء وثلاثة خلفاء
باغلة الاصوات وكانت الانتخايات عل هذا التفصيل :

(الطبقة الاولى)  :نال العلامة سيدي اامدبن الخناط النابة عن
الرعاس باصوات مائة وعشرة فنا سردي امد بن الحلالي العضوية

بتسعين صوتاء كاالهاالسيد احمد اين المواز بواحد وثكانين صوتا ء ونال

الشييخ عبد الميالكتاني الخلافة عن الاعضاء خمسين صوتا .
(الطبقة الثاانةل)سيد عبد الواحد القااميلنعالضوية يخمسين صوناء
ونللها سيدي علال الحرابلي بواحد واربعين ص #وتال مولاق :اريف

ش
التكناوتي الخلافة عنهها عٌان وثلائين صوتا .
(الطبقة الثالثة) السيد مد بن عبد السلام ابن سودة نال العضوية
بائنين وثلاثين صوتاء ونال الننابة عنه في العضوية سيدي محمد البدراوي

باشو او

امير

د

551

لله

وكانت الملسة الافتتاحية حت رياسة الخليفة السلطاني اذ ذاك سيدي
شمد المهدي صنو جلالة السلطان المترجم وشقيق سمو السلطان_ السايق
مولاي عبد العزيز وذلك على الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بعد الزوال

دصر البطحاء في سادس عشر رجي عامه وقد أشير لتفاصل ذلك في
(الاخبار التلغرافة) الفاسة عدد ه٠١ تاريحم 5١ مأنه موافق *؟ جمادى الثانة

عام +١ وهناك وقم الاحتفال بتسمتهم بمحضر الخليفة واعيان المدئة
وعنت بعد ذلك لاجتاعهم الاداري الدويرة المعروفة بدويرة الوضوء

"0150050
ْمفي الثاني عشر مرنمضان العام الموافق للرابع من غشت سنة اربعة
عشر وتسعائة والف  4191صدر الامر العالي باسقاط ادارة المعارف الدشة

وضها لوزارة المدلية ( )1واليك نص الظهير الصادر في ذلك بمد اللمدلة
والصلاة والطابم السلطاني الذي نقش داخله (يوسف بن المسن الله وليه) :
 5عممن كتاينا هذا ا اللهواعز امره » وأطلمف نهاء المعالي كقبه

المثيرة وبدرهء انهبمقضى ظهيرنا الشر يف المؤرخ ثاني عشررمضان المع عام
؟مم الموافق للرابعمن غشت سنة  4141المتعلق بإسقاط ادارة المعارفمن
شر ف

اعتأنا اشتغناء عنما الوزارة

العدلية لتقارب موضو عيهما

وتناسب

( )١وزير العدلية اذ ذاك هو العلامة المحدث الشيخ ابو شعيب الذكالي المولود عام
6

المتوف أيلة السبت م حمدى الاولى عام كه١ موافق /ب7ل١يه سنة . 7881

ل

ل

اجراءات شئونه) » أسندنا النظر لوزير العداية في ضبط ما يتعلق بالمعارف
الاسلامة ؛ وضبط شئون القاتمين بالوظائف الدينة  .ونامره بمباشرة هاتيك
الامال  ,وإدارتم! على احسن أسلوب وابدع منوال » رغية في محسين

هأنها ء وعودكلات الديانة الاسلامية الى نضازتها وزهرما » متبما فيذلك
ما برشد الله من الاشارات الستة ,:والارشادات المستحسئة  ,والله بعينه
وإسدذه » ولصا القول والعمل .رشده » والسلام .صدر به مانا المعئز الله

ف ١ ربيع الثانيعا مم 1موافق  4مارس سنة ١1914 .

وفي التاريخ شه الشف زتعي "اللطنية القزوى نهنا
العلامة ابي العياس .احمد ابن الخباط الزكاري وهذا نص القرار الوزيري

الصادر لهعاذ كر عد الجدلة والصلاة :
 0محتأ الاعر الارضى الفقه العلامة الاجل سيدي امد ان الخاط

أمنك الله » وسلام عللك ورحمة الله ء خعينر مولانا نصره الله » وبعد فقد

اقنضى نظر سمدنا أبده الله إسناد النظر في المعارف الاسلامية » وضبط اعر
انايو قات الرطاقي اانسات فيز كاز الال عدب ارا دام علاه بنا
أدارة اعبالها وكين تشتويا ف شار ابالته الشريفة لتنتظ الدروس العامة

والدارس  ,وتعمر منها الربوع الدوارس ؛ ويمود لاعلوم الاسلامية رونقها
وببجمأ  5ولكلاتا نضارما وزهراما  ,حسما صدر أعره الشريف بذلك

وعلمه فاناك قد أقىرت فيرياسة مجاس التحسين العلمي بتلك الديار الفاسية »

ل
ا 1
ن#م
 1عهد منك منذ كيم من المكرن

عل سث العولشره معالاخلاص

شين اغزاكة فق تأسين اللزرايظة المي فلىكر اللفلة الك ناك
عليها فها هنالك  .بحول الله أدامللد وجود مولانا الامام  ,لا حياء م ثآر
علوم الاسلام 80م خفقفك لشصمره الرانات والاعلام »دعلى المميةوالسلام» ظَ

ّملاكان عامبلتة وثلاثين وثلاعاعة وااف )|"5

صدر الار العالي

ال
للهما لفظه ؛عر د الاومف »نتاح

«الفقه الارضى رءبس الحاس التحسنى لكلة القرويين تمرها الله
بدوام ذ كره
االش
مري
دفال
اسيد
بن الخباطسبددك اللهوسلامعليكورحمت
اللهتعالى وبركاته امأ بعد قلا بعزب عن  5مالنابنا الشريف من الاهتام

الحكاين بالعموالعلماء وما قامبه جناينا العالي بالله منذ اعوام من تمهيد
الوسائل التي تتحسن بهاحالة التعليم » اتغاء المصول عالىنفم العميم  ,اذ

التثشار المفي الاممهو الشرط الاول فيحيانها » وحفظ كانها وشر يعتهاء

ولذلك لماتكررت متماستعطافات جنابنا الامى » وطلب النظر فياتنتعش
به هذه الفثة المتنسبة اللانب العلمالأ م انط اخلرنا اديه  +ورانا
اموفق الرشيد ء بعد التأمل في القضة » وإعطانها حقها من الاهمية » ان
اصدرنا امرنا الشريف بترقة رواب العلماء ذوي المرافت اشرط مواظية
كل مهم علىدريس فول الورالتي,رشحول لتدرسها بعك :

و1
سد

لدم

اما العلماء ذوو الرتبة الاولى فيشترط في حقهم التدربس كذلك لكن
لا يتقيدون تعليم قن دآونخن لاستحقاقهم ون  0العلوم  .وقدر مأ
نهذ ستويا من 'الاحياس دكل واحد من مدرسي الرتة الاولى اثنتا عشرة
مائة بسبطة خزنة  .ولكل واحد من مدرسي الرانة الثانة سيعائة وعشرون

كل
وطة
ل.
بس

واحد من مدرسي الرتية

الثالثة اربعائة وثماون بسيطة .

ع واحد من مدرسي الرئة الرابعةثلامائة وستون بسطة م يري

كل قدر على التقسبط لهنفذ لشههريا زيادة على الصلات السنوية .م اقنضى
نظلرنا الشريف :إقاأءدازة شعونالترونين منوالة معانسين التدريين
 6كاب ء تملمزيدالاهتام  ,والرغبة في سيراعماله علىمأ يرام؛ ضدرت

اوامرنا العالية باللهبأن يحكون يعرض خدعنا اوزليمردلية الشريفة كلمأ
ملق هناكبامعارق الاسلامية على مجلس مرئيةالعلوم الدينية النمقد نحت
نامنا الوزيرالصدر الاعظم ووزير العدلية
 5حناناالاسبى مثركيا م خد

ووزير الاحباس وحاجب حضرتنا الشريفة وبا بعين امين من جانينا
الشريف فن اعيان ابناءفياكسون مكااما بدفع رواتب العلماءمعالسهر على
تماهد احوال ااتدريس وقام كلعام بوظفه حمث لا قيض الرواب

لبط ركه الااعي اسك الف و مدكر رة القردة ٠ ديعل الله النلقصد

من هذا كله هو زيادة انتشار العلوم وتوفر جم العاماء ونحسين طربقة
التعليم حرق اللهالرجاءم

ل

 891اسم

وعله فنامرك ان مم سار العلماء ذوي المراتت الاربعة ون واعلير
كتاينا الشريف هذا ليقوم كلمنهم عا يجب عليه ويل ان المرتب شر طَ

التدريس والقيام :لاجردلاتسافبل والسلام 3ديعالثأنيعأم,»5481

ومن! ثارهالادبية أمره لحرر هذه الاوراق بتدوين ما قل في جلالته

الكرعة من قصائدالامداح فألف الدبوان الموسوم » ب(الينالوافرالونيء
مديح المناب اليوسني)  ,وهو مطبوع بمفاحسافديين .
واقدلجصدداري

عنارة  0القرويين وآ انين امام بن لناء

ذلك واصلاحه  ,وجدد القبتين المنشأتين عل الخصتين اللنين بالصحن القُروي
و أن بإلشاء العنزات الحشبسة امامجميعابواب القرودين حتى لا يرى المارة

والمتفرجون ما بداخل المسحد  .وجدد قبة ابي الحدن عل بوغالس حيث
كاك هدت فى وقائمحوادث فاس اوائل دخول فرأسا اليه .

5

اصلاح المدرسة المثانية اصلاحا اعاد لحاشيابها وجدد عاسمأ

ومبجنها » واصلاح قوس باب جامعالاندلس ذلك الاثر الال »د واصلاح
مدرسة المطارين .

قدس الل روحه الطاهرة وجءله فيمقعد صدق عند مليك مقتدر امين,

وجعل البركة في خلفه الى بوم الدرين :
سعوتزا

د

"8غ 

اله

دشان ابوت
ان الحسن بن حمد بنعبد الرحمن بن هشام
ايد الله نصركا ,وحمل محاسنئه
عفسر .5

ولد بالقصر السلطاني باس عاملسة و درن وكلافاثة والف بوأدهل

لمكتب امد لتعليمابناء الملوك والامراء القراءة والكتاية والقرآن الكريم
حفظا ورسما بين جدرات القصر الامامي .

ولا استوى والده الامام قدس الله روحه على عرش آبانه الملوك
الاكرمين واتخذ رباط الفتسم عاصة الامارة والادارة نقل سيدنا المترجم
الهامعاجخلوته وعينلحممكتبأخاصابدهامخل قصره السعيد وأساتيذ
ملازميننهمالاىن حفظواالقرآن الكريموآنسمنهمالتأهللاخذ العلوم

الدينة » ودرس اللغتين العربية والفرنسية  ,فعين لهمأساتيذ للقيام بهذا
الواجب وما عرف عن مولانا الامام قط انه انتثلم في سلك المتعاسين
اهمه
موت
تاخ
وحدامن
بعدرسة تمومسة ولا ا

يلر
خكبمث
ولا بذ

.

رنه زوجه والده المقدس يحكرعة صنوه
ترةم م
ولا بلغالسابمة عش

ل

0

لمولى الطاهر وأو لعرسه بعاصة المنوب مراكش ولهة تلت فيها مظاهر
املك وأبة السلطة حضرها سار اعان الملّكة المفربة ورجال دولتها
الاتجاد  ,منساتر الاغوار والائراد ٠ وموم البلاد.

وبويع له بالقصر السلطاني من فاس يمشور الدكاكين إثر صلاة اللممة
ثالث وعشري © جادى الاولى عامستة واربعين وثلامائة والف موافق

 8ثامن عشر تفأمير سنة سبع وعشرين ولسعائة والف .

ولا استوئ عل عرش اسلاقه الطاهرين أصدر مكاتدة الشرفة لسار

ولانه حاضرة وبادية بالاعلام باأتاحاللهله من النصر العزيز واتفاق ذوي
المل والعقد علىببعته وأمرهم بجدمكلمةمن الى نظرهم من الايالةالشريفة
على ببعته والدخول فما دخلت فيه جاعة المسامين على عادة من توأ عرش
الحلافة من اسلافه  .ولنورد هناما كتى به لعمه خليقته بفاس محل اخمنا
الفقه الاجل مولاي المامون رعاه الله ولفظه بعد الجدلة والصلاة ثمالطايم

الشريف نقش داخله ( :حمد بن بوسف بن المسن الله ولله) وبزواياه :
(وماتوفت الاباللعليهتوكلتوالبه انيب  ,الل .ه عمد .ابوبكر .مر.

عمان  .علي ).وبدائرته  :ومن تكن برسول الله نصرته البيتين ؛
«تمنا الخلقة الارضى مولاي المامون سددك اللهوسلام عليك ورت

ال وهبركانه اما بعد فثير خني الف كل موجود بعتريه الفوت  ,وكل نفس
ذائئة الموت  :وان

انٌ
ّتعلىلبجعل الدنا دار بق
أءلاوابانه  0ولا مقر حزاء

1851

سهد

لامفاثه » ومن اجل ذلك استأثر سبحانه بروسم سيدنا الوالد المعظر » امير
المومنين الافخر » وناداه منادي  2امة  ,ادلاىر السلامة » فلى الداعي »
ننكالس » عالخىتلاف
لهم
ءوفا اعلي
ادعي مىأس
سمو
مهش
اىرلحمت
وانتقل ال
الطيقات والاحناس  ,وذلك عقب مره الذي لازمه زمنا طويلا  وحل

بساحته الطاهرة ضفا ثقيلاء وكان معه مستّسلما صابرا »الى ان وافاه الاجل

لمحتوم محتسبا شاكراء وقد شيعت جنازته المارحكة في عفل رهس »:
وموحكب مهس ء شارك فيه بغاية اللاسف جناب ممثل الدولة الجهورية

الفخيمة المقيم العام ؛ ومن معه من المنرالات وكبار الموظفين والمكام »

وسائر مساحكر المامية الفاسية » بصفة استعراض عليه مراسم التأثر بادية ,
وأفزتوعة آذ ووضة الناقكا المتدسيق فى عواننظ لذ كر نو انا عبت
لله قدوة الملوك المهتدين » صبيحة بوم اممعة الثالك والعشرين مجنادى
الاولى عامه اسكنه الله فسيح الجان  ,وعامله بالرضى والرضوان» ثمبعد
ملنيوم الذحكور اجتمع اف الخ رالوتقف مونوال
اوو
صلاة المعة ا
وااشرفاء والاع.ان والعاماء  .مانهل فوااسحوازها ومن انطم |أيهممن

وفود المدن والتغور بقصد النظر فيمبايمة من بقوم باعباء الخلافة الاسلامية »
وبلحظ بعين المصلحة شئون الامة المغرية » فانعقد الاجماع على مبابعة جنابنا

الشريفءوتم الامربكتب الببعة السعيدة وإمضاما عن طوع لاانتقاد ممه

ولاكن و نيا هه مط قو تل تدا لماكل سلاو زيفين

د
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على اتتاع سلفنا الصاح باخلاص وصدق نة  .مستمدين من الله الاعانة

والتأبيد » والتوفيق والتسديد  ,والله بوتي ملكه من بشاء من عباده ,
وتولى بفضله امورمن اعتمد عليه وفق مراده  ,هذا وقد انتقلنا صبيحة بو
الاثنين الرابم والعشرين من الشهر المذكور الى عاصمننا الرباطية  ,في

يوك نارق تتقدنه التفاقة عط يا لالطاف لاقل مذادا  سارل
يعن وامان  .ومعكزين ثابت الاركان » فيمظاهرات افراح ببية » ومواسم

احتفالات باهرة علية » وأعهنام لتشاطروا الامة الاسلامة في مصابما

الالم وتشار كوهكدلك من اجل ولايتا الش
فرعي
رة ف
حيه | العظيم»
والله بدي من بشاء الى صراط مستقيم والسلام وحرر بعاصمة الرباط في

ب جمادى الاولى عاملاعس »)(١ صم منه .
وقد ح
حطرت
فف
لية

رسة أقمت خلالنه ارس في نزت لهايام

معرضما الاستعماري الذي كان رئسه ومراب شتونه هو المرشال يوطي

وذلك اوائل غشت سنة ١155١ وكان الاحتفال بجنابه العالي بقصر بلدية
بارس حضره وجوه الدولة وعظاؤها وألقت فيه عدة خطب 0

قامت جلالته فألقحفظه الل خطبة في ذلك المهرجانالمظيم بحراسة هات
وفصاحةفرشيةأدهشت الماضرينمنغي ترلمثمولا 3كمونص الخطاب
()١كذا بالاصل وصوابه 4مس .

|

كا

سعادة الرثس:

يصعب على من يعرف بأريس أن لا يرجم الها » ولا يغاي المنين الى
الوغلن الشوق الى عاصتمجالزهراء التيلخلب بمحاسنها العديدة العديعة النظير»

ولو ليمكن منها الا حسمن ذلك الترحاب الفرئسي الذي تةابلون به أضاقم
لكنى  5حث الئاس على الاياب الههاءعلى انه بوحد بارس غير ذلك من

الحاسن إذ يحغلى زائره بكل ما تتنى من معاهده المديدة ومتاحفه الفريدة
وخزانات الكتى ومدارسه الشهيرة وشوارعه الفسحة ومنتزهاتة الختلفة
وبالخصوص تلك الروح القاملة ركه من اللطاف والطموح الى الجديد
الىتيت سكان بارس برد ذلك الصفاء والانشراح الذي  0الغريب

انهفي وطنه المقيق .

تأعنوان السرم سمى الاول حمل الكنحيةمسامي5
صحكنا ععيته الشر يفة وأعينا إذ ذاك بمحاسن باريس التيبلواجد لها نظير
وجئنا اليوم منشرحي الصدر تقدم لكعباارت صداقتنا الثانة وشكر انا
الوافر الْدَإر ,على اننالا شبى حسن ضيافة باريس للاسلام حين ساعد تلك

المساعدة الميئة على تشيبيد المسجد والمسهد الاسلامي وتعلم ال اعتناممبمن
تشمله فرانسا يجميل رعايتها لمتقف عند هذا الحد فان ما أسستموه من
المستشى الاسلامي بناسب محاسن عاصمتمالزأغرة ووسادفة فسا الاهزة:

سد
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تلك المبادي" التي سلكها اجل سلوك ممثاو دوم وير انعنيو
لوسيان سان الذي ملك قلوب اخواننا التونسين وسار رعاانا حسن خيرثه

الادارية و؛جميل عواطفه القَلية» ومسيو ستئلكٌ الذي خلف عندنا :كارا
خالداعر جيل لط
اوكلالع
وفه
مقل
شهي
,ر لبوطي الذيأسس رقيالغرب على
قواعد ثابتة » وبرهن باتماله العجيبة في المعرض الاستماري على عبثرته
وكال نشاطه .

 3علمكثيرمنال
ال
نمسامين اليذين
ناون
الوعابل الصو ع م
ابادي” التقدمالعصري ووسائالماة التي

ادم

عالي
ساين
دعطق
وار برعايتعوجيل سرك على مصالمهم عا باتي الى
الغرب جمغفيراملنفرنسويين ا لهممن الاموال الطائلة ومزايا الخيرة
والتجريب؛ وعجرد ما نشرت فرانسا ايهاعلى المغرب ترشكانا جمما في

العمل وحصلنا علىحسن نتاتجذلك وسعيئا في جميلالمصادقة التي أتمرت
مارهأ اليئم ,ة ول تازال نبذل 7 3تانلااملوكفياةملة وعخلص مشاركتة:اما

وفرون ن إاعانتعالسنة النتعجة لني نؤهلنا لمزاحمة الام العصرية وبذلك

تزيد فرانسا الفخيمة في متواصل صعودها الى اعلى مدارج الرقي جوهرة”
أخرى لتاج حضارما فلا يزال يلوح بادنرا في الدهور  ,ونشرق مس
محدها دين الامف متعاققب العصور» :

الامبران الحكر مان صاحب السمو الملوكي  :مولاي الحسن ولي العهد (عن اليمين)
و شقيقه المسولى عيك الله  2مر ألله عر شهئم! وأفر سهماأ عين دلالة والدهما المعظم

١
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هده

ولاأتممولاناخطابهبلسانه العربي الميين ترجه رس دوانه نرق

الفرأسة لفادة الحضور .
واولاده الامراءوالاميرات اكبره ,ولي عهده  .وسمي جده  ,ابو
علي الول للم وكاننف ولاديه أن اله قرية وزاه ف حمه وسمتاة امير

السلطاني من رباط الفتح بين الظهرين من يوم الثلاثاء فاتمصفر الخير عام
ثمانة واربعين وثلامائة والف موافق ناسم ,وليه سنة نسم وعشرين

وتسعائة والف  .وكان الاحتفال بولية عقيقة سموه بقبة النصر ومشورها

احتفالا تجلت فهأبهة المللك وعظمة السلطان فيكبر واف مجاليهه! حضره
الامراء والوزراء واارؤساء والقضاة وااياشوات واعبان الكثاب والضباط
والكرس المولوي والموسيق ؛ وكان الذي #ولى ذيم اول حكش  0به
عن سموه وزير العدلة الشريفة صدقنا العلامة ابو عبد الل شمد بن عيد

السلام الرئدة وباقي الكياش تولى ذيحه حاجي الحضرة السلطانة متا
السد ماحملدمسن باندريس ابن بعيش ءوالسلطان يومئذ بارس .

وشقيقه الولى عبد الله ولد بالقصر العامر من اارباط غروب يوم امقيس
صقر عام5ه وكان الذي “ولى ذيجاول كن عق بعهعونه وزير

العدلية وباقي الكباش باشر ذبحها الماجب السلطائي المذكور وكان الاحتفال
بولهة العقيقة بقبة النصر حضره الاعبان والوزراء وحكار الموظفين

والعسكر والموسيق .
10

ا

[06581
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وقد أحما هذا السلطان ما سنه اسلافه الكرام الصناديد من الاخذ
باسباب الرياضة وركوب الصافنات الماد وتمرين نفسه على الكر والفركل
صباح فتمل شزوق الشمين غالباء.

أماآثاره الاثيرة » ومحاسنه الكثيرة » فشيء يفوق العد  ,ويانى ان
بشمله حد  ,ولنورد هنا ما نحقق لدي واستحضرته من ذلك  ,سالكا اوحز

للمجاللفع نانوان  .سائلا من الله تبليغ مولانا كل مامول :

آثاره بفاس
5

« أداماللنهصورهزي
ءن بثااره الخالدة عصره  » ,فبمحافظ

نظام الدءن ؛ وحسه من فوطى المعتدين » وصرفه معكمالالاعتبار وجهته

الليفة الى معهد العلمالمكلي الذي يكرع من حياض معارفه المتدفقة الماضر
والباد » بل الذي هو اول كلية عالية أسست بامغرب الاقصا لنف العباد ,
أله وهو مشرع العمالروي » المعروف بالجامع القروي » قصرف عناته

الككة مدوتييد القرينة العلوياتي الما شيع بوقافوال عار لمانا
ومميشتهم حتى ينهبأ م صرف

اوقائهم ونفائس امارهم ٍ  0ني

الافادة ٠ وذرر الاجادة ؛ ويضمن لمشتغلين بداخله من الطلاب  ,بجاح

الطلاب ٠ فيقبلون بشراشرهم عل الخد العم ونفوسهم تواقة اليه » مقبلة

باهف شديد عليه ؛ لا تبغي به بديلا ,ولا ترى سواه متهم عديلا؛

[د
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نم

نفوس يناهلذعم اها تدريياً  :ويكون لها في كلوقت نجي »ا حدثلافى
ضعصا
عليها الا
عرض»وق
عدها من ضاع الوقت إعصار ء ولاشلك اذنلك
نما بع
للى
اينع
صشر
وصيل
دحور  ,لتح
اماف
سلطرو
ليا
طسور ء بيلرق
الافهام#وققطيا عن لظ الا وهام» ويحليها بالذوق الصحيح ؛ والتفكير

محو
اصري
ال
ءر بسلاح المنطق المسل» الراقي من فلسفة التشريع والحكمة
فريق سل» المبرهن علىأن نبغاءالام عالةعل اىلاسلامف ايلعلوموالحسي ,
ا
والتاريخ في ذلك هو العدل المج  5درشت بهذا لمهت القروي :من

عكلوومنية لا تعرف الأن الا اسماؤها  ,ولا نظل اليوم ارضه مماؤها ,
فلذلك تعلفت همة مولانا الأمام  ,حامي بيضة الاسلام لفت ألمنة التعلم

والتعليم ترتدبا دوريا حتى تفتح القلوب المقفلة » وتدرس الملوم المتفلة ؛
وتنته النفوس المغفلة » مكاادت ان تتوحه همة مولانا الفعالة الى هذا

العمل » حتىثم الاأمل  ,شأن ماكان لاسلافه الطاهرين ٠ وآالّه المتقين

الأكرمين  :من بنءصروح المكارم » وتأسيس مالها من الدعائم ,وتجديد
دارس المعالم » ولا سها بفاس فنسلت الطلاب من المواضر والبوادي الله
من كل حدب ء ولامها حيثتحمقوا ماولنانا ايده العله
يفهم
لعط

وحدب »ونمحكن من
د ذلك التدريح التعليمي والزمني حتى وثقوا
كل الوثوق جاح سعيهم » وحسن عاقبة وعيهم » وكاب لصدور ظهيره
الشريف بذالك رنة فرح بم مونل عليهمهبر”عم فيطب العلمبينم ؛

-
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وذلك بتاريخ سادس وعشري ذي اأبسة المرام عام تمانية واربعين

وثلامائة والف .
وعين راقة التدرس بعض طلبة الكلة القروية من اهل فاسفي
مقابلة راب شهري قدره ست عشرة مادة فرنلك وحمسون فرنكا ء وقسم

المدرسين الى ثلاث طبقات  وحصر عدد الاولى فيتمان ورتب لكل واحد

مها حمس عشرة ماثة فرك مش
واهر
حةص.ر

عدد الثانة في اثني عشر

والراتب الشبري لكل متهااثنتاعشرة مائة فرئك وحغسون فنركا » وحصر
عدد اأثالثة في اثني عشر براتب شهري قدره الف فرنك لسكل مدرس

وعين لكل طبقة ما تتعاطى تدرسه من الحكبب المامية علىان نتداً
الدروس من الساعة الثامنة الى المادية عشرة صراحا ومن الثانة الى الخامسة
مساء وحدد لكل درس ساعة زمئة وأننط بكل مدرس إِلقَاء ثلاثة دروس

وميا مع مخصي ص كل فرمدن أفرادالطبقات الثلاث بإقراء فن لا يتجاوزه
70
ل
الست ساعات بشطرهاا عاد زانعة سناوزلةفادسة الاستراحة؛ إذِذالطبع

المككدود  ,لا يصلحه الا التتقل خارج المدود  ,فيظل القآنون الممدود .
من الادب الوحدأودنء
اط ملاحظة مراقب الدروس برءيس المجاس العلمي
بالحضرة الفاسية وعلق شتون المجلس العلبي  1الهسا الاعلاباط
الترحكب من وزران©ه الككرام دوا على ا
:واد يفن ااخلهاارلولو

ع

د

.ما للفامدة دوكم نص أولها :
التعلقة مأ اوردناه  المفصلة ا أجلناه تن
د النمدللهءحب جانينا الشريف رءيس الجاس العامى بالقرويين الفشنه
مت اللهوبمد ققداقتنى
حيك
ر عل
ولام
السيد اجمد بن اللملالي سددك الله وس
نظرنا الشريف نحسين حالة التعليمبالقرويين بعد اتفاقنا مماليم المام

واستقارتناء :اجنة المعينة لذلك من جانيناالعاليياللهتعلى بأن عينامدرسين
من جميم طياك عا | القيام بالتدريس علىكيفية ناجحة بحول الله وقانه

شالك قاع أنياء المبنين لذلك لتخبرهم عاذكر وقد أمرنا بتتفيذ شطر
الرواتب من أول المحرمالآتي ولاء الموافق بيه المجمي سئة ٠91 الى مام
سأبشعمةرثم بعذدلك تملسكل راته ءأماكيفيةالتدريس والنظام في الاوقات
 0 051معدن بحو لجاركاين  53ذلك أما الآن فيق
ا

لهء وقد عننا لمراقية التدريس الطال ب العربي الحرنتى ديعم

اعلعلوابئنهة تل اكلطائفة المؤمئةعلحىل
ندنا هو نشروال
اللهتملأقنص
الشريعةودقّ ل  5يعوالسلام في ١ حمةالرام متمعام458٠ قد سجل

هذا الكتاب الشريف يقسم المعارف الاسلامية من وزارة العدلية الشريفة
في 5١ حة الحرأم متم عام44١1 موافق  8مايه سنة ٠م91  :حمد الرئدة
كان الله له » صب مله .

ونص القائمة الحال عليها أعلاه بعد الخجدلة :

باذ ناما اءلبلناء لنت متا بالمووييق امفاردق

00
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الطبقة الاولى

الفقيه مولاي عبد اللهالفضيلي ( »)1الفقيه السيد الرضي السناني (؟),
مولاي علي الدرقاوي  ,الفقنه  5حمد بن احمد ابن لهاسم  ,الفقيه السيد

عبد المي الكتاني (©) » الفقيه السيد امد الشامي ٠ الفقيه السيد المسين بن
الؤليد العراقي  ,الفقيه السبد ادريس الوزاني .
الطبقة الثاننة

الفقيه السيد ادريس امراحكثي  ,الفقه السيد مد ب نكيور ابن
الاج الفقيه السيد ابو الشتاء الصمهاجي » الفقيه السيد مد ابن ابراهم
اللكالي  ,الفقيه السيد مد العامي ؛ الفقيه السيد العباس بناني الفقيه السد
الطائم ابن الاج  ,الفقيه السيد عبد العزيز ابن الخباط  ,الققيهالسد امد
الشرادي  ,الفقيه السيد السسن مزور ء الفقيه السيد العباس المسطاري ,

الفقيه السيد مد بنمد بن عبد القادر ابن سودة .
الطيقة الثالثة

الفقيه سيدي مد بنعند الرحمن العراقي  ,الفقيه السد احمد بن مد

القادري  ,الفقيه السيد الحسن الزرهوني  ,الفقنه السد حمد اشرتي ,
الفقه السد حمد بن سليان العلوي  ,الفقنه اليد عمر ابن سودة  ,الفقه

(1
ر)ءصار
يس المجلس العلميىِ الان . ()) تفصى تفصى منمن النظام النظاموانتقل للداراابيضاء

وهو ألان يدرس بهاعلىتفقةاهاليها . (م) اتسلخ عن النظام .

حت
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السد الحين بن حمر العلوي  ,اليه السيد عبد العزيز العراقي » الفقنه
السيد محمد بن ادراس الشامي » الفقيه السيد المسن بانلتاودي ابن سودة» .

الفقه اله الطالب لوده ؛ الفقيه السيد الماج عبد القادر البردعي »
ونص الظهير الشرش في الامر بامتثال الضابط المسنون للةّرويين

لسكون قانون اتمالها والاعلان بتأسيس المجلس الاعلل للقرويين بعد الجدلة
والطايم الحكبير بداخله  « :محمد بنيوسف اللهولميوهلاه  .فاللهخير
حفظا وهوأرحم الراجمين » :
بعل من كنانا هذا أعلىلله قدره

اه

وآمطلالمفي سماء

المعارف شسه النيرة وبدره  .آناول اللهالقوي المعين 7| .

نوو فىكل وق وان يبلقف وا انع

زمة

امو ليو ل

باقرانا الف فقم دالق امطافم عن ال ابول فق صف وان دون
العبناة الاعظم للنظر في تنظيم التعليمونحسين طرقه بكلة القروبين عمرها

لله بدوام ذكره يطاق عليه اسم (الجاس الاعلى لنظام التعليم الاسلامي
العام بالقرويين) وأسندنا له النظر فيسن ضابط كفيل بتحسين حالة الكلية
المذكورة فيابرجم لانتخاب العلهاء المدرسين  ,وتعيين الفنون التي "درس

بدرو
ااق بذلك
تسءعوم
فيهاء والناليفالتييقرأبباءوالاوقات التيتلن فيهاال

صوناً لكيانها وحفظاً لبيجتها ونضارتها ء وحرصاً علىدوام تمارتها ء وتمظما
لشأمها حتى تكون رياض العلوم بنهااضرة زاهرة  .ويحارها متدفقة زاخرة .

-0
ل7ان

لا

كانت عليه فما منى من العصور الغابرة » قناماًعايجب من تعليمالعلوم
 ٠الشرعنة الفاخرة  .فنامر العاماء والمتعامين ان ,عتثلوا امره وعملوا بالضابط

ار و ل مقنضاء فهايتعاطونه من العلوم والفنون »ولا يخرجوا
عن
قهرفهراه

من المؤافات والمتون و
.ما باحق بذلك فيجميع الشئون .

وفقهم اللهلا فيه صلاح مسي

 00الولإ

معام الديءنءو أرشدهم لماوك الصراط المستقيم المسثين  .والسلام صدر به

امرنا المءتز بالله في عاثر ذي القعدة الحرام ع٠ا4م9  ,قد سجل هذا
الظهير الشريف يقسم المعارف الاسلامية من وزارة العدلة الشرفة في؟١

قمدة عامتاريخه موافق فاتابريل سنة 1دا  :جمد ال ندكةاناللهله»
ونص الضضابط المسنون :

ل منكتابنا هذاأسماه اللهوأعن اعره اثنا أصدرنا امرنا الشر يف هاباقي:
الفصل الاول

انه حيث كان من الواجب علينا السمي في المحافظة على التعليم الديني
الذي بوجوده يمحكن القيام يتاي الدن :امدق واتظبيق أصوله اتنا
الشرفة تنظمجامعة القرويين حسماباق :

الفصل الثاني
في اقسام التعليم وفنونما)

تسم التمليمبالامعة اذكو رة الى ثلاثة اقسام :

لد

]ا سم

القسم الابتداءي  ,والقسم الثانوي » والقسم الهاءي .

فالقسم الابتداءي يحتوي على الفنون الأثية :
افر
والتحو
والتوحمد والفقّه الىآخر العبادات
والادب

والمساب

والقسم الثانوي يشمل الفنون الأنة :
الفقّه واصوله
والصرف والنحو

والنلاغة والادب

والمساب والهندسة والتوقت

والمنطق والتوحيد
ومبادني المداث

أما القسم النهاءي فله قسمان :

يشتمل القسم الاول على العلوم الأثية:.
الفقه

ه61

لدم

والحديث

وين
ولشتمل القدم الثاني على العلوم الائة :
الااذدت

وتاريخ ادب اللغة العربية
والثار  2والجثرافا

الفصل الثالت .
(في المدرسين)
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من اختباراثنينوثلاثين مدرسا من عاهاء القرويين للقيامبالدروس الْذكورة
وترتههم على الكيفية الأتة :
 )١مدرسا للتعليمالاتداءي
 0مدرساللتعليم الثاتوي
 6مدرسين للتعليم الهاءي .
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التعليمالنهاءي :
الرثئة الااول

0055

الرتنة الثانة

ما

الرئة الثالقة

+دولما

فرنكافي السنة

نك
2

<<

«»

التعليمالثانوي :
الرئة الااول

م .ثولم

«

«

ا«

الرئية الثانة

دءووة|

2

«

«ى

الرتة الثالئة

...ما

2

الفصل

«»

ليامس

(في المراقب)

أنشي' وظيف متفقد بالقرويين بلقب عراقب الدروس ولهمرتب قدره
عشرون الف فريك سنولة ووه
العدلية

0

بواسطة رءعإس المجلس التحسيق الوزارة

شور بين شه حالة التدريس بالقرويين على وحه

اكلعوسوامظبة المدرسين والطلية ووقوف اميمعند حد الضوابط العامة
التيأسس

عليه النظام المديد و شغي أن الوحة

اأروس

ذلك التقرير الى

وذادة العدليةفيظرثفمانة ايامعلى الاكثر مم بيان رً.نه إن اقنضاهاما .ل

ج
*هه؟

ند

لع ل
رفي اوقات الدراسة والعطلة)

تلق الدروس فيكامل ايامالاسبوع ما عدى بومي اميس والمعة

وذلك مدة ثلاث ساعات لكل مدرس ء وتمطى استراحة أسبوع بناسبة
الاعياد الاسلامية الثلائة وهي عبد التحر وعبد الفطر والمواد اللبوي ,

كا تعطى استراحة خمسة رعيوشماً حين تقامتزهة سلطان الطلبة » وتمطل
الدروس الننظيميةكاملشهر رمضان  ,ومدة اربمين يوماً ف فيصل السمائمأي
من 5٠ بولله الى * شتتنبر ,ولا تعطل الدروس 0عدى ذلك الا باذن

عاض توور و الميدز الاعظم بطلل من الجاس

بفايلقرويين .

كد الج
(الامتحانات)

في آخركل دسرناةسية بقم امتحان اطلة القرويين برتقي الناجحون
فبه الى طبقات اعلى املنتيكانوا فيهاأما تفأصيل الامتحانات فسيقمضبطها
بقرادمن وزيرنا الاعظم ا
فلل الطنة السادمة.

الفصل الشامن
(شهادة الامتحان الثا نوي والهاءي والوظائف المخصصة لحامايها)

بم امتحان لطلية القسم |لثانوي في 5السنة السادسة حسث تنهي
مدة
رات

و تعطى لان
اححين فه شهادة التعليمالتانوي بالقرودين وككن

نب

7189

“نه

لمحصلدين على تلك ااشهادة ان تواوا خطة العدالة والامامة والخطاءة

والكتانة مخؤننا الشرف ء  6ا5هممتحان لطلبة  0ادي فياخ
السئة الرابعة حسث تنهي مدخ 0

ومن  -مهم تعطى له شهاد

التعليم الهلدي بالقروبين ويمكن لمن بيده الشهادة المذكورة أن يتولى خطة
القضاه أوالتدرس بالقرويين .
الفصل التساسع
(ترشيح المدرسين)

إن المدرسين المنظمين بالقرويين ينتخبون من المدرسين المتطوعين
الذين قاموا بالتدريس مدة عامين على الاقل بالممهد المذكور وذلك بطريق
المخاظرة بحمث إنهكلماشغرت خطة مدرس الا وبادر رويس المجلس التحسيني

بالقرويين بنشر إعلام قبل إجراء المناظرة في عشرة اياميكن النتطوعين
أن عكر في المناظرة .

حرق الاعنانات ١أماامه تمر كد من العلماء المبشين فها ياتي :
رعس اين التحسنىأوناه

أعضاة الجاس اد
عراف الدروس

واحد العإماء من الجاس الاعلى بالاعتاب الشربفةُ
وخمسة علماء من القسم الهاي

نت ار امه

أماتفاضل الأدعانات :الكمذور فسقع تعيينها بقراد من وزبرنا

الصدر الاعظم وأما نتانم الامتحان فإنها تقرر بقرار من وزيرنا الصدر
الاعظ.بعدأن حررها رءيس الجلس التحسيني .
الفصل العاشر
(في نواب اادرسين)
مهما حصل المدرس مانمنصده عن القياميدروسه فانه علبذلكحالا

رويس الجلس التحسني بالقرويين يكن للرءس امب بعين بعد استشارة

اعضاء مجلسه متطوعاً قُوم بدروس من تغب » ولستحق النائب ربع مرتب
امنوب عنه إكنان التخلف رض وفها عدى ذلك قيض النائب نصف
راتب الوب عنه .

واذا فرغ وظيف بسبب وفاة مدرس فان النائب يستحق نصف الراتب
الى ان تتعين عوضه نباشا .

الفصل الحادي عشر

تسبدم
عاو
إن ظهيرنا الشريف همذامغايرءي وسيغير أيوكمل بح
.لموافق "١ مارس سنة م 51قد
اله الماجةوالسلام في١٠ خة عام اه" ا

نجل عدا الظفير الشرفالوزارة الكيرى تار ١1 حرم عام . 501
الموافق ١٠ مايه سلة  >» #91صعم منه .

د

10

رك

وين مركينادي الجؤسرة الوهنباولطلة النطيوق وقد
النظمين :
يل كوتىانا علدا" سياه الم أوعن امه اآصتمدرواائرنا ارين

هابلي :
الفصل الاول
(ف تاديب المدرسين والموظفين الدينيين)

كل مدرس او موظف عسجد القُروبين او ععهد من المماهد العاسة

الرعكة وق ل اق شنح من الساعة ادر راوية فق الزروا داريا
عنهابإلقاءدروس او خطب او تحرير مقالات او توزيع اوراق او منشورات
شمأننها أن ميج افسكارالطلبةأوتلهيهم اعلنتعل او تنشوشال انام
لاس ا
 13مس نحرمة المسأجد وبوقار العمعرض عم

محكنه أ

بصدر عليه أحدى العقويات الأنة :
اولا الابذار
 0تتشيف مره مدة لا  0نصف شور
الماتثشفه عن وظيفه ممعإإسة

ره لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر

رابعاًتنقيص مرتبه

امت إمنقافلة من ميته إلى 3ل متها
عو

سادسا عزله

حت  611 -انع

الفصل الثاني
(تفايديب الطلبة)

كل طالب مقيد يزمام طلبة القرويين او غيره من المعاهد العية
المغرسية بصدر منه ما ذكر فايلفصل الاول من الخالفات سوا كان ذلك
داخل مسجد القروبين او غيره منالمساجد او اازوابا او خارجا عنها او

نخرط في حزب من الاحزاب الساسية يعرضعلالمجاسالتأدبي 00

معاقته بإحدى المقوبات الْنَة :
أولا الانذار

انامنمهمن التخول فيأي :امنتحان مى الامتحانات حكااماملا
تنا الوراع ين نوناقو د لاعت فليا" القررمة لدة اه
تتجاوز سنتين

 5إسقاطه إسقاطأ نبائياًمن زم املطابة
الفصل الثالتث

كل عالممن علماء القرويين او غيره من المعاهد العامية المغربية الغير
المنظمين في سلك العلهاء المدرسين او الموظفين تصدر منه احدى الخخالفات

اميئة في الفصلين السابقين ينم من حقوقه العفية ولا مسحكن توظايفه في
وظف من الوظائف الدينة او العامة فيكل المعاهد العامة المغربية لمدة

محددها اللجلس التأديي مسب الجرعة .

5١ةطا

د

وبعاقفب عثل العقاب اعلاه كل مدرس أو ملح به أو طالل لمبعين

غيره علىالخالفات المذكورة اعلاه .

كل شخص غير المينين في الفصول السابقة يشتغل داخل مسجد

القرويين او غيره من المساجد او المماهد العلمية المغربية او الزوايا بإلقاء
دروس او خطب او محاضرات تمس بالساسة او ينوم بتوزيم فذاق

ومتشووات شاسة فين عل القاغين :يشكون :تلك المتاحد او المساهد
أن يخرجوه منها فوراً وإن لميستطيعوا ذلك باتفسهم فلهمأن يستعينوا

بالقوة المخزنية ويمكن بعد ذلك أنيجا بحسب ما تنقتضيه القوائين المارية.

القعول :الاين
لكان اقاديية

آنا االخلين نادو لقص :لذ النقلن :ف مرناقة موي ااذلفضىيول
السابئة فهو الجاس التحسبي بالقرويين الذي يضاف اليه ثلاثة من علماء

القروبين وعراقب الندريس فيكل ما يرجم لماصتنا الفاسية  .وأما في
غيرها من مدن ايالتنا الشريفة فترحكب اللس اتأدبي من الثاني
وثلاثة من العلماء.
11

ع ا

الفصل السابع
(لوتسييع لفان كلس
أما العلماء المضافون للمجلس التحسنيبالقرويين لماصتنا الفاسة
وللقاضي بغيرها م
مندن لتنا الشريفة فبعينون بقرار ومزنيرنا الصدر

الاعظ لمدة عامين

الفصل

الثامن

(ف استئتاف احكامه)

يمكن لندرسين والموظفين وغيرهم من مطلق العاماء أن يستاتهوا
احكام المجلس التأديي الى المجلس الاعلى للعلوم الاسلامية بأعتابنا الشريفة
فيايرجع للاحكام الاربعة الاخيرة المذكورة في الفصل الاول من هذا
الظهير الشرف ٠  5كن ذلك للطلبة فيايرج للاسقاط النهاءي والسلام
وز».
وحرر بالرباط في١٠ محرمعأم؟ه١ الموافق ١٠ ماو* سمنة

ووتاعف أي الله أوامره ووعد الملوك ملك الوعود  ,وتحقيق الجازه

في دارة المتحتّم معدود  ,بالمستى واازيادة  ,لمن أاحسلنطلب وأجاد
الافادة  ,فنهض العالم باعياء التعلبم وقد احتزم بحزام الحزم٠ وامتطى

صهوة الوعزنمف,ذت أشعة نشاطه الى تفوسالطلبة فكهربت أسلاكها,
واسثارت أحلاكها » واستدارت افلاكها#وستحق انلاكا وممق

1د#5
ل

ندم

ساا,مى
تكه
وما
في حار العملالصحيح اس

عن تناول الاخلاق السافلة

سماكهاء وبذلك أصبح شمل الكلية تموعا و,علم العلم ماملباطيلنبة
مرفوعا و»جملهم بالمد والاحتباد مشفوعا » واملهم بدافع الأخلاص الى

تحقيق النية مدفوعاء وأي حسنة تضاهي هذه المسنة في الدين  ,أوتوازي
هذه الخصلة المامءة لانواع الشرف لكان +الكفلة المكن ين كل
مافيه صلاح وتمكين ؛ لقد دبت والله روح اللهضة العية فيهذا الجتمم
المغربي حتى نفض العام عن أعطافه غبار الكسل والجول  .و أصبح

فلودا كلدو كل اعدف امول

هذا وإننا لا نرتاب في أن همة مولانا النمالة يأ الله وعناية وجال
دولته الخلصين  ,متعاقة جد ااتعلق باستيناف النظر فمارتب من الكتب
المفروة امقررة » وتقديم الاصاح باعل الصامم ٠ وتبديل النافع منهأ

بالاتفع » ووضع الافيد منها بين يدي الطالب موصعم المفيد  ,وإعطاء كل
من الاساتيذ ماله قدرة على بدريسه من الفنون التي مخصص فيها واختص

.و يصمب عليه تتساطيه
بباء فلا يكلف أستاذ بتماطي ما لا يحسته أ
ولا إستحسنه ع مم وجوب مراعاة ما يقتضه الامتحان الستوي من عدم
الحاباة وإعطاء القوس باريها » وإجراء اماه ضمن محجاريها » وما ذلك على

إنصافهم وإخلاصهم لدينهم ووطنهم وأناء ملهم بعزيزء ولاسها وذلك من
أعظمدواعي احترام الاستاذ وتمظمه فيأعين التلامذ والاخذين  ,وتهافتهم

00
عل حلقات دروسه كل ادتباح » واطمئئان ونشاط الداعر الذي عليهمدار

الاح والفلاح 5

الاصلاح والصلاح  ,فإن العام اذاأسنداليه

تدرريس مالميحط به خبراكان ذلك أدعى الى تحقير الطال لشأنه ورغته
عن خضور درسه » ودبيب الكسل والجول الى نفسه  ,وتضليله ل" ناء
حنسه ع وضباع يومه وعده اه

 :إل  0يددج قُُرمسه  ,والال 0

هذا الزمان زمن تقدم وطموم ٠ لا زمن 'تأخر وججوح  ,على أن التفيع
عام بعط كلاس وبي زورء ومن الطروري لدا أن لمولانا ايده اللهكام

الزفةاق دالك" تاركو و رسكن الالقص راس اما عمل ساف أ
والعروج بها الى أوج الرق فاقة وقا أنأرلاخطر عظاهاى هذا

اليون كالك فأىرق حرية واقليا اسلافهالكراممن هاذلاقسل :
قل للذين تكلفوا ازليتق © ونخيروا للدرس ألف عار

لا تحسبوا كل العبون بحيلة © إن المها ل تمتصسكتحل بالاثيد

ولاغرق أنايدعل فش اللغررن  +ما عر إقراك عل كتورمن
التقدمين  ,فإن دائرةالفضلأوسم » وكرم الليهضر عن هكلمتسم » فقّد
تأ بوجود مولانا وجودهفيزمان ,ه ماليمتيسرلملكقبلفيأوان .ه

حسن التفات » لتدارك ما فات
غيرب
عبدولابدععلىمجلس وزراء مولانا الاعلىأ

بلنفت بنوع

حت

653:

هم

عاض ال عدي عو الطللو موز رازه نانفىلوك ففيين ,اسدقبي
ذإن بطانة الخير ,لايعسرعليهاتسبير هذا السير » فياازمن السير الوجيز »

وما ذلك علىمريدي الاصلاح بعزيز .

رجوع وانعطاف
لزاع ملوان مده اد ما برعيس المجاس العلمي ابيالعباس احمد
ابن الحبلالي من الام المزمن الذي حال بينه وبين القيامباشغاله المنوطة به

كت العرى ان تنحل ,أسندرياسة الاملجاعسامي
ّل»
وماشنمخت
أنظا
وادال
وك
الى شيخنا ابن جمنا ابي حمد عند الله بن ادريس الفضيل أنسمال وحود
مولانا الامام المساعي على بيده » حتىق تع الفكر العامبالاستمداد من مدده .

وقد فنيم دامت عزه باب الامتحان على مصراعيه برباط الفتتح أسائر
طبقات الطلبة بعموم المغرب الاقصى «ما عدا طلبة القرويين فأن امتحاتهم

»ون الامتحان لغيرهم بالبلاط الملكي نحت
لا يكون الا بالقروويينيك
رياسة وزير العدلية الشريفة وي العمل بذلك فعلا ف هذه ال دهم

وكان الشروع فيه يوم الاثنين عاشر جمادى الأولى ١ه١١ موافق 5١

ننه سنة  9091وثم العمل .يوم الاربماء ؟١ من الشهر عشة؛ ولا رب

ان هذا ثما ينشط الطال ويبعث حركة علة ذات اهمية في شباب
الشس كله ولا سما من حالت بينه وبين اارحلة للتلق بالقرويين

بد

66ة

سد

الظروف الماضرة وكثر مأ ه ؛ر وقصر شهادة العامة على المتخرج من

القرويين حيفعل
اىلع والعاماء اكذثير ماربه
نمة اولاعملادب ونقاده
١ ولاعرف فاساًلاقدا ولاحدثًا وىمن
التزيييا
عامليتخرج من فأقسد خرج عليه العدد العديد من الفأسيين وهذاممالا
إخال احدا من بي جادئي اتصف بالانصاف نازعني فهاو نتوهم اله غض

من القروبين أو انكار لفضاته .

ومن ا السام
تنظيم خزانة القروبين لي
قد الال مولانا  3الل امه الداع لذتبم الخزانة القروية
تنظما جديدا ول

ا

050

الكتب

العالية » ذات الق الثالية » 3فض  0تقالنيا "المارية > عون

ادر اناي كر قا دا لاوا ليا باتو اليد
والعلانة ء فشدت البناية 0

0بوت ثلاثة زيادةعل الحزانة

الكبرى القديمة ا
»حدها خصص لوضم الكتب المطبوعة على اختلاف
انواعها  .وثائيها لوضع الخطوطات الصغيرة 5الممجم وثالها لحفظ الادوات
والالاقة لالط إيسوانة روسك قانة.الفلالية وا ميد لاله

الكبرى القديمة اذكان الراب استعمرها اعواما وأحدث باب مخرية
الرازين من السبيطريين لعموم زوار الحزانة عن اختلاف مللهم

د

]95

امد

لهملي املقم:انلق الفائيك أوالتتعار اللأدرة الوعره راسك
بدا فوس فكي رالمالتن:
ولقد جرى مولانا على سنن اسلافه في ميس الكتب ا
عليبا وما حيسه شرحا الامامين الاي والسنوسي على اللامام مسم

والبحر المحيط تفسير الشيخ ابي حان وما معه والاصابة لاما م المفاظ

ابنحر المسقلاني معالاستعاب لابن عبد البر وشرحأ  0المطاب
صتحبيس :
واللواق عل المختصر الليل وهذا نال
« حمد بن وساف

نا الامام » ظل الله على الانام,السلطان الحفوف
ل,حابس
اممدولل
بالنمر وااتأسد المؤيد  .ابو عبد الله سبدي مد  .ابن السلطان المقدس
فااء راشلدين»
لال
مولانا بوسف ابن السلطان المقدس مولانا الحسناابلنخمو
الايمة الحداة المهتدين  ,الشرفاء السادات العلويين .ابد الله للاسلام شريف

دولهمءو أثارجهات البسيطة بانوار ممدلهم .هذا الكتاب المسمى مواهب

اليل » علىمختصر خليل » المشتمل عبلى سة اجزاء علىخز انةكلية القروبين

التي إحائها منشريف ثاره ..وتنظيمها من اجل اتماله ,لينتفع به
ضد بذل -ك رضيال
تاعقلدا
طلبة العمالقرتت متنيا مداع وووقد
عه باه ا اعظ غيم » والتهاس الأوا بب المسيم» ولبسط أبده الله بد قم

د

84كؤ

بد

خزانة القروبين على حوزه خاز اديع لسع منه ووضطعم خط يده

العزيزة اعلاه مصححا له في عشري ربيع الاول النبوي عام خسين
وثلاثمائة والف .هم( ».

وهو مكتوب على اول ورقة منه ماكب حبس غيره من
الكتن :القدية المغار لها :الحيسة عن غؤانة «الكلة لكذور .
وكاحبس علىالقرويينءكذلك حيس مصاح ف كرعة منمالهالخاص

فإ رون اداه العظام كامعهالنشم بالدار البيضاء وجامع اهل قاس
بالرباط الذي يصلي فيه المعة وجامم الاندلس بفاس وجامع تازا .

وقد سار مولانا الامام ف تيحبيس الككتب على سان اسلافه الكرام
فتلك عادتهم حتىعلى النساء وقفت علىكتب عليها تحبيس عليين ويخزانتي
مصحف كريم حبس الساطان المولى علي,بناسمعيل على امه لنتعيد بالتلاوة
فيهما الننساء منهم حبسنكثير|من قيمالكت ء فْن ذلك ما حبسته في
العهد الاخير االشلريلفةر.لة السيدة فاطمة بنت السلطان المولى الحسن «عمة
جلالةمولاناالمؤيد» وز
اوجق
لاض
شي مر
باك
يشر مولاي المصطف العلوي
ققد حرست كتا عديدة قبمة نادرة على خوانة التزوبيق شك اهيا

د ل ثوابها ونص التحبيس المكتوب على احد تلك الكتب :
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كتبا علمية على خزانة القرويين وعددها مائتا جزء بالدثنية وثلاثة وسبعون
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لد

مده

؛هتها الوزارة الوقفية أدام الله عزها نار
جزءاً لاجل الانتفاع بها وج
القروبين حنه الشررف الاجل سيدي المسين بننابت وه بالكتب

لعكل جزء منها تحبيسه على الحزانة المذكورة عداياًويدقمهاللقي بمالحزانة
للك كوارة باعلداشهاد عليه وبالاطلاع علىكتاب الوزارة المذكورة عدد

سوومع الوارد صعبة ما ذكر يشبد حقذ شيداه أمنهها الله بمنه بان هذا
تاب النقطة لسيدي عبد الله النزواني حابلسخعلزىانة
الكتاب وكهو
المذكورة لا نتفاعالطلبةبهمنتحبيس الشريفة اللذكورة شكراللهسميها
واجزل ثوابها بمنهفنوقف على الككتاب الوزيري المذكور قبد شبههادنه
وفي١1 صفرعام: #81

جر الصقلىي المسن العلوي»

ومن اهممافيتلك الحكتب التي حسما نسخة من مختصر ابي

مصعس الزهري امد بن ابي ,

)(١ دوا اني اسحاق اإراههيم بن سعد

ابن عمان الح لتيل شعبان منسنة اسع وحمسين وثلامائة وعليه
سماعات ثلاثة ومقارلات وهو مخط حسين بن نوسف عبد الامام 3

المستتصر بالله امير المومنين الاموي بالاندلس وهو بقسم ٠١5 من خزانة
القرودين نحت عدد . 4/94
( )١من ذرية عبد | /رحمن بن عوف » تولى قضاء الكوفة والمدينة المنورة وم | توفي
سئة 98؟ أو في التي قبلها .روى عن مالك موطأنا وتفقه باصحابه المغيرة وابن دينار
وروى عنه الستةلكن النساءي بواسطة » ذكره الحزرجي في خلاصة التذهيب وابن

فرحون في الديباج وقال  :ولهمختصر في قول مالكالمشهو ركذا في المدارك ه.

لدم هللاا اندم

وجقد
نزاار
به العاهليذه المزاثة عرات اولاها في رايمصفر ء1

نسمة واربعين وثلامائة والف وثانتها في خامس وعشري رم عام
خسين وثلاثمائة والف وبحث الكتب وقلب الدفاتر واطلع علىالبرايج

المتخذة لها قديها وحدينا ودخل بيت المطالعة وغرفة الحرم التياكتشف
فها حكوزاً ثميئة نادرة الوجود في المشارق والثارب ولخص بتدقق
واسدعان وحض القمعلى المد والاجماد في موالات العمل والاخذ

بالمزم فيصيانة الكت وضبطها واستخر ابمكنو زها الينة من طايلاعتدم
وإبرازها الى الوجود .
وم يزل أدام رك دجوده وعزه وإجلاله يحض إكل مناسبة
على اقتناء العمالصحبيح والورود من متأهله الصافة و بال جهدا في

حياطة سيااجلعم وذويه من معلمينومتعلمينوم فابتيص*رح با انلاجتماد
حمل العموالمعارف هو الحد اقيق وان شمة الانسان ما بحسنه

وانه لا يمكن الوصول للثابة النيلة الا باللم ويرغب في حفظ القرآن
واحافظة عليه وعلى الثقافة الاسلامية الصحبحة المرككزة على أسس |
العرسة والدين القو 3ويغري على الدعوب على ذلك والجد والاحهاد

في محصله كل وسلة وتفر من المهل والمول والاخلاد الى ارض
الراحة والكسل والتدهور والتقهق ركن الله له ولا وتصيرأومينا وظهيرا .

ومن أثاره باس ايضا جديد القبة الحكبرى بجامع القرويين

سدم الأ انهم

المسامتة لقبة الحراب من الصف الاول الى الثريا الكبرى وإعادة ناه
مقصورة الخطب والامام الراف به وميضأتماء وإصلاح مسجد اازليج

غوية ونه اقرخ لزاه شرن قمانةة حأك )مضه تسورمة ران
المنان » ومسجد ابن البياض ٠ وإجراء الاصلاح وان عداريق كاسن
وإحداث مدارس لتعليماللغنين العربة والفرلسة ؛ وتنوير بوت مدرستي

العطارين والمصباحية وغيرهما بالضوء الكهرباءي وتجديد مدرسة المهندسين
التي بمشور الدكا كين بعد ان كادت تصير اطلالا بالية وردها لشبابها .

وتأسن _هدوسة مكافية "ذا اهية كيرى بوقانئة على ينات
سردي حبر عل مأ توقف عليه فيها من ادوات التعليم العمل وقد

كارنب سموه زار هذه المدرسة قبل لا كانت .بمبري باب ابي المنود ولا

استعرض امام جنابه الاسمى ما بإقسامها مانلادوات الفنئة والاساتيذ
القبين بكل  3لاحظ أبدلله 5و

من أستاذ التعليمالعربي

والتفت لبعض -اشته الكرعة مستفهها عن السبب وذلك هما زاد امته
نتها
واقا
المغربية إغز
تفقيحب

بسعيه فيصلاحهم .

وتأسيس محل لمزاولة ناظر المسجد المامع بفاس الجديد اشغاله اليسيةء
ومدرسة ابتدائة بحومة الدوح على مقربة من سيدي الخماط » وإصلاح
مسجد حومة الساج ومسجد درب الي الم

جأمع درب

لشيخ وجأمع ذوارة وجامع مولاي مر وهمسحد العيادسة وجامع زقاق

ل1د9/

علد

الطالعة مع٠ 00 وفتح زاوية الشيح ماالمءينين التي بدرب السراج
ورتب الامام للصلوات اين والمؤذن بمهاء
أءوإصلاح المأرستان وتنظمه

على ابدع طوربزن؛اء ببوت به للمعتوهين لكل واحد منهم بيت مخصه ؛

وتجديد بناية الضعفاء والمسا كين بجرواوه تجديدا كفلا باسباب الراحة

لاأولتك الوسلى طرق نا تتتديه الانظلية المعر كد ]صلا
حزاء ابن عار و« المامعامزطهة » بالساج  ,وجامعسدي النالي ؛ ومسجد

المدادين بالنخالين و,جامع الناريجة بال
وبليمدةس,جد المصالي قرب باب
محسة ؛ ومسجد القفازين بالموطية  ونجديد مسجد بتخريشت من حومة

اليون ٠ وتجديد ميغأة قصبة الانوار » وإصلاح جام البيضاء يقاس
المرشة والمضاة والسقاية العمومية خارجه وجديد منارته  ,وإصلاح

المدرسة الشهيرة بالعنانية  ,الواقمة اول شارع الطالعة الكبرى إصلاحا
مقا معالحافظة التامة على نقشها الاثر ي البديع واختمار الفنانين المأهرين

للعمل فبها فعادت برجا القديمة لشبابهاء

وإصلاح مساجد زفاق الحجربل

منها ما أعيد ناه من جديد  ,وإصلاح جامع البستونية الواقعة عند اول
شارع الرصيفء وجامم ابلاارين وتجديد بض ستفه على ما كانت عليه
من النقش الفائق  .والتزويق الرائق  .ومدرسة الصفارن ومدرسة

الشراطين ومدرسة الاندلس وإدخال المااءلجديد اليهاء ومساجد الكدان
والصفاح والرملة » وتجديد مسجد درب ابن عتيك منحومة الطالعة .

لد

#71

سم

وتجديد مسجد الفخارين قرب باب الفتوم واأزيادة وفسيعته زيادة

لمابال صار بهامسسجداً حافلاء وقد نقش في الحشب باحرف بارزة باعلا بابه
لقنا تان نامهذاالعا عورا اولان مد كلاه ايناللهلمزفة

وتجديدكثيرمن المساجد والكتاتيب غيرماذ كر.
ومن١ثاره  0الحبسر المديد بين حومتي الخفية والقلقلين ,
 5مستشى الفحص والحكيق عن أحوال امرك جوار ضريح

الشيخ  0غالى السالف الذكر » وانشاء المستشئى الاحتياطي للامراض

الني يخاف انتشار العدوى منها حذاء باالبفتوح  ,ونقل الحكمة الباشوية
من دار انيعالوياقعة يحومة المعادي الى احللايلكذان معداقبلللمصرف
بواد الفجالين » وضممكتب الندوبية الخزنة اليياء '
المخرني المغربي الواقم
وإصلاح الدار التيكانت قبل معدة لسكنى قاضي عدوة القرويين وصارت
الوممحللامزاولةاشغالالمجلس العاميالتحسبني ,ونقلمحكمة قاضيفاسالملا

من جامع الجراء الى مشور الدكاكين  ,وإحداث أبواب بالمدينة منهاباب
الموخة قرب باب الفتوح وباب قرب ياب تمسة والخر بساحة ابن البغدادي

من الي المنودءوإتقامبناءالمدرسة الوثانإويةدخ»ال ماء عين الشقف وغيرها
واجراؤه بازقةالبإدين السضاء والادريسة زيادة عملاىءعي عويناعم
ليورادي

القديمين وإجراؤه ببعض المساجد والزوايا والاضرحة والدور والمومات

انر الل كل كؤمةاح ديف وعدن اراكاللستاق ود سرونسركز

سد

مسم

5/91

لابواء المتشردين وتطهير اجسامهم وتنظف ثابهم ياب الفتوس»,
وإصلاح المجزرة الاهاية والسوق البلدي  وترصيف الطرق وتعبيد

ومنها تجديد جامع الاندلس بها ورده الى شبابه وتحبيس مائة
مصبعحف عليه من خاص ماله ا افتتاحه بعك انتباء العمل ُْاصلاحه لمتعيد

التالون بالتلاوة فيا وكان افتتاحه بصلاته فه صلاة المعة من صفر +هم١
عملمولانا ولحل
اثناء زبارته لفاس تقبل الله

1

0

3

بناحية

فأاس

وما

ره

و نصره

0

0

انار أبد الله نصرك
والاها

منها ناء مسيحدك العئصر برغضوة ؛ ومسيحد مطحن تأوست من مزيات 3
ومسجد اللبابة بينيراشد من بو بعان من قبيلة بي زروال ؛ ومسسجد بي ولبد.

تازا

وواحيبا

الرحب الفا إصلاحا متقنا تبعجديدا .

ومنها مجديد المامع الاعظم )(١بها تجديدا رجم به لريمان شبابه بعد
) (١قال ني الاستقصا في ترحمة السلطان يوسف بن عبد الحق المريني انه فىسنة"9/8

1

ا

ناكاد الحراب أن بصيره فخيبر كان » وكان بومافتتاح الملالة له بعد انتباء
العمل فه وما مشهودا جات فه اببة الملك ومهاءة الاسلام في ادكبر

الحالي وأدى فنه الناب المحمدي فريضة الظهر ججاعة فياحتفال واحتفاه ليس
س
علب
حمزي
وا من
يد ؛

لله بإعمال رخامات

عله مائة مصحف لتعبد بالتلاوة قوبااءمر ابده

فلكية لضبط الاوقات فنه ومعرقتها بالظل الشسي

فييك واحدة بالصحن والباقي سطع هذا الميسحد .

وجدد مستحد الشخ مصباح ؛ ومسحد السوق ؛ ومسحد الزاوية ؛

ومسجد ميسور مم منارته مناوطاط الاج ,بناحةتازا و»مسحد الممبرسجة
بقسلة رشدة من ناحمة تازا ايضا .

أثاره أبدك الله بوحدة ونواحيبا
منها "وسعة مسجدها الاعظر وإصلاحه إصلاحا بلغالغاية في الاتقان

وناء مدرسة للطلبة بازاته «عوضا عن المدرسة القديمة التي امفيك لمعه
توسبة > يرا اعلوشرين :بكا مالبزق غلولة وشقلة حفتة الناء خم

السقوف مزلمة الارض بادفم الزليج منورة بالحكهرباء وب مبضأة نظيفة
وانابب نجريفيهالماه ومواضع للوضوء ومسجد للصلاة وتعاطي الدروس ,
فرغ من بناءجامع تازا وعلقت بالهثريا الكبرى من النحاس المالص وزنها اثنان
وثلانون قنطارا وعدد

كتوسها حسواثة كأس وارعة عش سركأسا وانفق السلطا نَ في

بناء الجامح وعمل الثرياالمذكورةثمانية الاف ديثار ذهبيا .

انوا

كك

وكان افتتاحها حضور الولاة وقضاة الناحة بعد افتتااحالجامم الحمدي
البيضاوي فسينة 00١١ .

وا ءاسي الك ةودف اردان تنقدا ارون ةب ودين

دار الامارة وادارة الاحاس وعدة اضرحة للصالمين ومسجد بركان من

احبة وجدة ومسجد أرسيف .
٠
ومنها 'ندشنه بنفسه لخط السكة المديدية العريضة الذاهبة من فاس
لوجدة المرتبط مع الجزائر في مهرجان عظيم لميتقدم نظيره أبدى فه
الولاة والسكان احتفاء لا مزيد عليه على اختلافهم من مغارية و'زلاء

جزائردين واورسين  .وكان ذلك أوائل سنة؟, 0"1
تاكسفرنك العرة مكناسة الزيتون

منها تأسس المدرسة الصناعية ذات الاهمية الحكبرى والمدوى

المظدمة » المنشأة خارج باب زين العابدين احد ابوابمديئة مكناسء وتجديد
منارة مسجد بابمراح و ناوه مناساسه بالمحر والاحور ناءمتقناممشدة
ا حافظة علىشكله القديم حتىاله يخيللمنعر فه قدعا ول بعللتجديده

أنه هو ل02

ومنها إعادة سقف الماح المنوبي بالمشور الامامي خارج باب قصر

الحنشة السلطاني من جديد على الهيئة التيكان عليها و.اصلاح صيرجم
ض
ايه
بب ف
ورا
ش ا
شدان
عبع
جدهته وشبابه
بتيهور
لسوا
ال

وفرخ اعواما .
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عنم

ومنما تجديد امامالمديد وفرش ارضه بصافي المرمر الابيض والاسود
و رصيع بعض جدرانه بالزاي الملون » وتجديد جام جامع الزيتونة والزيادة
ف توسعته وفرش ارضه بالمرمر الصافي البديع  2وإصلاح هام المول

غك الث بن د الو الاشين .إضلاحا متقنا وذ به لشياية :

ومنها تجديد حمام سيدي ملوك  ,وتجديد حمام تزيمي الحكبرى
ومسحجدها ء وكين هامالسد مرو بوعوادة75 .

مسيحد ا

:

ونيد مسحد حومة الفياغين  :والجديد مسحد حومة التوتة وإعادة بناء

منارته  ,وتجديد مسجد مولاي يحى ؛ ومجديد مسجد حومة بين العراصي
بدرب الفشار ,ووذ امع الزرقاءء 00

مسحد إرعة وإنشاه هام

بهاء وتجديد مسجد سوق السرايريين » وجديد مسجد الشبيخ قادم

البندوري بطريق سيدي مومى من حومة التوتة بعد ان لعب الراب
واما
اح مسجد الشيخ امد ابن خضراء
صير
فنه ادواراً اعو
لة؛
إً كث

الزل الخبين وتجدين بوساتهه وجديد مسي “درف الغوالة © .وصجدية
مسحجد جراوة من حومة المابرة  ,وإصلاح حمام مسجد الاروى,
وإصلاح مسحد حومة بي حمدء ديد مسجد بأب ابن القاري الداخلي

هقان سيره لزالى لعوايا" كر

ومن ذلك إصلاح ما كان مفتقراً للاملاح بجامم القصبة الذي
تؤدي فه الملالة السلطانية كاياتم| وجددوها الملوك المتقين  فريضة
12
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الججعة عند ما يكوثون بالعاصمة الاسماعيلية المكناسية وتنويره بالضوء
الكهرياءي وإحداث باب ثالث به :روما لتخفيف وطثة شدة الازدحام
الذي قم علد المروج مله بعد الفراغ من الصلاة  .ووانننانالتوييئ ونامل

اصلاح ميضأنْه وماته اصلاحاً لاما بوجود مولانا وحسرنعاته وعناته .
وملها الجديل مادعت الضرورة لتحديده من القنوات الموصلة الأء

لذلك المسحد الىبترعدية المسجد الماور لازاوية التجاننة و.تجديد
مسحد زقاقق القرموني ؛ وتجديد مسحد نحومة القنوط  :ونجديد جامع

الففارت اضرق بدعودي “مود ل
اكر مزه وه ونه اكوا
ولجديد مسجد سيدي اللبوري » ولمجديد مسحد قصية تولال ومتارته

وتصيره مسجداً جامما تقام فيه المعة وإنشاة ميضأة به ؛ وتجديد مسجد
الاج القدوة وإصلاح ميضأنه » وتجديد مسجد وسمة  0احمد ابن
خضراءء ودين سقف

مسجد الشافة  ,وجديد جامع الجا
اج وكذا

العاوي حذوه الحمول عوليتهج؛ديد المكتب الحمول على لبط الرام
دين المسحد الاعظم والقسارية (سوق البز) ؛ وسضأة المسجد الاعظم

القابلة لابه الموالي لسوق الخضارين  ,وتجديد مسجد العبادسة المعروف
اليوم بمسجد الطبالين وقد كان خراباء وتجديد الجكب الحمول على
النااط لكان فاق امام المديط يك أن انق كاراب قف اطقارة
وصيره في خبر كان مدة أعوام .

سد

اثل!9/

اسه

وكذلك إصلاح مسجد بابعسى وميضأته إصلاحامتقناوتسقيفما
كان مفتقرا لاسققف منه » ومسجد درب السلاوي ومكتب تعليم الصبيان
حذوهء وإصلاح ضرح جد الاملاك وفخر السلاطين المد الاكبرمولاي

نكن ريد

نيوي
سه بالكك
اك اوبر
نعدرار
يمقناو
واد ازضاو

مباح عقبرثه المديدة سق الزوار والمشيعين والتالين من المطر في إبانه

وصولة المر والقر ؛ وإعادة جدارها المجاور لمكتى اتاحية المكناسية سابقا
بدرب مام بولا انال من اناسة  +ودين ستّاية السبيل خارج

الضريح المذكور من جهة القبلة وإصلاح ميضأته إصلاحا متقناء وإصلاح
ميضأة باب الرايس الاشهر ونجديد سقايته بعد ناكاد الخراب يجمل الكل
في خبركان » وإصلاح عا جامع اأزيتونة » ومسحد السيد زروق من

حومة ال
ماخ وتجديد ميضأته واجراء المابهو,االحكتب الحمول على
يدي
سر»
دشهي
جميال
سلعا
مادرا
وادلق
السقاية والساباط امامضر المولى عب
طوة
رضفر
الص
و حذ

الشيخ عبد الله الازارء وتجديد سقابة السسل الواقعة

بساحة قبة الماطين بين بابي ابن القاري الداخل وعرصة البحراوي .
ونجديد سقاية ا هدمو ترصيع جدارها بالفسفساءء والجديد مأ اندر من

لمدرسة المناية طبق ما يرتضيه الفن اليل » وإصلاح ميضأة سوق
الحضارين  ,وتجديد مسجد ابن عزو مع ميضأته بحومة السويقة  ,وتجديد
سقف مباحات ثلاثة من المباحات الس التى بين بلي الرايس وقصر
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نهد

المدرسة السلطاني مين الذاهس من اباب الى القصر المذحكورن
وإلشاء صهريجين لاسباحة بغرسة السلوي الشهيرة خارج باب ابي
.

لقا احد ابواب مدننة مكناس قديماء وادخال ماه عين خروبة للمدنة

الجديدة الحدثة بارض حمرية من مكناسة اأزتون .
وإجراء ماء عين ك8مة بسقايات السبيل بالمديئة العتيقة مكناسة ابضاء
وإدخاله لبعض دورها المفتفرة النه » وذلك زيادة عل ماء واديهاالقدم

الذي كانأدخله اليها سيدنا اللد الاكير السلطان المولى امماعيل وحبس
الف
كاضل
ف+
ا-عبنة درؤه وقضوره وما أثمبهعلىبعضاعمان دولته :
على المسجد الاعظم واخامات وسقايات السبيل ولذلك ليمكن جرياله عاما
قّ جمبع داولربلد ؛ ومدقنوات اوادي المضاف زيادة على اودب المدية

الاسماعلية المحكمة البناء والاتقان  ,وإصلاح_قصر الحنشة الفاخر وتجديد
عدة اما كن  3اصلاحاً وجديدا متقنين » وان الموزرة خارج باب

البيية العد نوات الدع[ الطروالمسري وماسسل :سوق بيعالخضر
وال
وبقو
سلو
؛ق باياعزروع على اختلاف انواعها على النط المصري ,
وإجراء الماء لمستشق أي مان فسن الود اءعي خارج باب وجه العروس »

وتأسيس السجن المدني هنالك وعدة دورء وترصيف جل الشوارع
 625عدة ممضات للعموم ؛ وإحداث باب جديد باحدال يذهب منه

القاصد لحد 3يقة التما8ممنن غ عيررااسلوتواوءتحدبداوسورالم :يرة الك :يرى ارم
 0نان

0

ل

كا

السدبة حيث مدفن الشيخ عبد الله بن >جد والشييخ اسمد المارثيوالشيخ

؛ناء سورين للمقبرة المذكورة من حذاء
تمد ابن عسى رضي الله علهم وب
باب المعراض الذي بازاء باب ااسيبة المذحكور عبن الخارج مئه الى باب

ضيح الشبخ ابن عسى المذكور ايضا » وإصلاح الحكمة الشرعية

إصلاحاً لائقا لا يستهان به في الجلة .
ل

القرية الحيسية بالمرس الاسماعيلي الاشهر  ,وتجديد مسجد

الشاوية تجديداً متنا  :أمد الله للاسلام والمسامين في © ةا الامماام
: 70-5 75

ومنها مقاومته عضال داء البدع ,و»القضاء على ما يصادمابهالدن من

كل مبتدع » والضرب على ايدي الملبسين وامشعوذين »  7تثى حيلهم
كامة
على إسطاء الع
ثيور ما ه
بمام الدينء قيامامن جنابهالشريف »
بواجب الامر بالعروف و المي عن المإحكر الذي هو اساس الدين

الاسلامي اليف ؛ واهتّاما منجلالته  ,بإصلاح رعته  ,الاتسترعاه

الله تعلى اباها فتفذ امره العالي باسرع ملنمم البصرء ا عوامل
التغريق والتضليلمحي رويداًرويداًحتىظهر القعلىالباطلوانتصر »
 9الشمب المثربي يرى الفترة التي طرأت عليهمنجراء ذلك بعين
لسخط والاستاء ويتشبع ,روح الاصلاح وتظيق ةنا ناف كل
اقهبهخيروصلاح .
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ومن اهم الاسباب التي حملت مولانا الامام عل هىذا الاصلاح الذي
أرضى به الله والرسول وكافة الموحدين هو ما صار يجري مكناسة الزتون
عاصة ملك جدوده الاكرمين في عيد المولد النبوي من قيامالجهال والرعاع
والاوباش بمهرجار_ .عظيم بتجبل فهه الجناء وتبرز فيه الوحشية والحمجة
وتختلط فه النساء بالرجال » وتحكون المقبرة الاسلامة الكبرى عط
الرحال ؛ والقاذورات والاوساخ والازيال » واشاد اأنيران في بطون القبور

وإهانة كرامة الموتىواستعمال الطبول والمزامير والابواق والشطح واارقص

والردح والهايتة  ,مع ان عيد المواد البوي الانوركان مظهر النور الذي

أشرق على العلمومصدر المدنة والدين المق الذي ظهر أثره فيكلاقليم »

وعم الحكرة الارضية فضله السيٍ » فكان من الواجب ان تقامفيه
الفلات الدينية » والذكريات الحمدية  .الخالية منكل شبهة  ,الخاللة بذكر
فضائل نبننا الحاملة على توحد الببة  ,واليجصوص المكاتت الصادرة

عن الامر العالي الحمدي أسمى الله مقداره لباشا مكئاس فذيلك اولما بعد

المدلة والصلاة :
«محبنا الاعز الارضى الباشا الاتمد السد امد السعيدي رعاك الل

وسلام علم ورحت الله عن خير سيدنا أيده الله » وبمد ققد وصل نشي
اهالي مكناس ماحل بعقبرتهم التي بها ضريحسبدي بنع
نيسى
شومن
يه زواره
الذين يردون من البوادي ازياوته في المولد الندوي وان ذلك لا حل شرعا

ل"دم1

سما

ولا طبعا من نصب الخيام والقياطين وربط اليهالم بها وتعميرها بالرجيع
والارواث وابقاد النار على قبور المسامين بها من غير احترام للمقيرين يبا

ولا حياء من اهاليها » وأطلم شريف عل سمدنا أعزه الله بذلك فاستةيحه
قار تحرمة المسامين  :وأمر ايدهاللهان لابعود
تهان
حامت
انال
لهم
اوعد
للوغاة

الزوان نازول بالثيرة كلؤدرة «:وان تفي بند هذا امولالحاضر حول الله

من باب المعراض طريق واصلة الى باب ضرم سبدي أءعنسى بقصد
مرور الزائرين من غير أن عوج احد مهم في مقابر المسلمين ؛ وصدر الاعر

الشريف للتاظر السيد امد المببحي في شأنه وعين دام علاه قاد مشوره
السعيد وقائد الرحى ممه لحضور اجّاعك انت والحتسب والامين الاجل

السيدالمابجالتماميبنانيوالفقيهالنقيب مولاي عبد الرمن ابنزيدان ونقيب
اولاد سدي نعسى واثنين منالمهاس الإري حتى تتذاحكروا في ذلك

وتكونوا عوناعلىتنفيذمما أمرسيدنااعزه اللهوعلىالحبةوالسلام 'ربيع
التبوي عام55١١ مد المقري وفقه الل»ه صحمن أصله5

عه
وفي
ضدية
ولمحم
مالة ا
هذا اولكتاب صدر من المل

بواسطة وزيره

الاكير ولماورد قاب اممشور (بناصربنعيد الرحمن السومي )وقائدالارحي
(عبد التي بن العربي السوسي) متأبطين لهذا الكتاب أعمالاشامن غين
فيه الحضور وزاد عليهم قاضي المدية (الفقيه السيد حمد بن امد السومي)
وخليفتيه (اعني الباشا) وها السيد مذ بن الختار الفلالي والماج حمد بن

881
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سمه

المبلاني البخاري وبعد مأ اجتمعايعناولالياشا القاضيالكتان ققرأهعلى
مخنضر وأجاب العكل بالسمع والطاعة ودء لاجلالةالمحمديةونين اضر

والقكين  ,شاعذلك انباف ايلبلفداتتهجكلمن في قلبه مثقال حبة من ايعان ,
واستبشر حتى النساء والصبان  .ودعا السكل احناب السلطاني با,رجى من

لله تسجل قبوله.

ظ

ولماكان الغد خرج الباشاورءيس بلدية مكناس لبعينا لمنيرد من الزوار
م ر اموسم لا لاثقا انزولمفوقم الاختار على فسح' قرب ضري

الشيخ المكامل اني عبد الله شمد بن عسى وأازما من سارع لاتتخييم بالقابر
بالمبوض منها والتخييم بلحل الممين وأوعدا من الف الامر العالي الصادر,
وماكان عاشر الشبر المؤرخ به الكتاب حتى امتلا” ذلك البسيط المعين
نزول الواردين بالاخبية والحام على نظام بديع'أخذت من منظره الببج
صور ورسوم اقتناها عشاق المناظر والاثار والفن اجميلكتذكار .
وفي زوال البومالمادي عشر نادى في ذلك اليم بعض شباطين

الانس بالرحيل من ذلك امحل والعودة الى التخيي بالمقابر معلنا بان ذلك عن
الامر ااعالي هاكان الاكليم البصر او اقرب حتى امتلا'ت المقابر الاسلامية
بالدواب ااناطقة والناهقة والناحة والصاهلة وعاد فرح اهل الدين ترحا
وفرح من في قلبه عرض ومرح فقّام وقمد لصدور ذلك الفعل الشنيع

مرأقب الناحية ورءيس البلدية وقسم الحافطة على الامن العام وأمر خليفة

هلما
د

ند

الباشا في المين بالحروج وإلزام الزائرين بالكث في امحل الممين لنزولمثم
اقتفوا أثره مع لقيف من المسكر لارغام من تسارع للتخيي بالمقابر ولكن ا
رأوا أكغللاظ لطارك بالنابل بوكثر ة الاخلاط والرعاع ظهر لمأل الأصر
فوا الخضرراهنا كنافي ذلك خوفا من صدور الفتئة التيهي
اش دن الل
وما بلغذلك علمالحلالة الشريفة أصدر اوامره العاللة حالا ناباشا مشافهة
ك
ااذن من ورد للرباط من الال المضور العيد مع جلالته الكرعة -بالبحث عن الخادي وإلقاه القبض عليه وتطبير الاعلام يبحقيقة الواقمجناب
العالي ليجازى الفمال با يستحقونه من التشديد ف ايلمتاب ردعا ”ماهم .
وما رجحم الباشا لحل ماموريته أجرى البحث في ذلك ولكن بكل
 0-5مقف للواقم على حقية فكتب اجلالة بان مقدمات بحثهلم
تنتج ؛ واوجلهاب
شنايءس المذكورللحضرة السلطانية م ر
مسم نتضمن الاشمهاد
عليهم بعدم العود كان عليه العيساوون من العمارة بالطبول والمزامير وغير

ذلك فرفضت الجلالة اقاهموأمرت بالكتب لإخارها ميوى دعبي
الحضرة واستيناف اعمال البحث عمن نادى بالمود للمقابر ومئم بدع أتاع
الشيم تانا لا بضرمحه ولا بغيره هذا نصه بعد الافتتاح :

وبسد كوتصالبلك بتوجيلك اولاد سيدي بنعيسى الملاقات بسيدة

فها سس البهمم وصل حكتابك ايضابمافشهاتهم به بعد رجوعك من

د
5م61

لد

الاعتاب الشريفة في شأن عود الزوار الى مقابر الاهالي بعد ما مبوا عن
ذلك وفق الصادر لك عن امر سبدنا أعزه الله وأجابوا هرومقدموا طوائف
العساويين بان لا يعودوا الى مثل ذلك ولا الى عمارة بالطبل والبندير
والمزمار بضريح سيدي بتعسى وثبرءوامنم العمعننادى بع
اوادزوار الى

الاأزول بالمقابر حسما بالرسمالذي وجهت واطاكا بذلك شبرف علمسيدنا ,

العاف أعزطالة عنالله انبا #انتلق طقله ار دي توي لد كوربق

لشريف اعتابسيدنا» وأمردامعلاه ان تعملالبحث الاكيدالموصلناحلم
ولابد يمن نادى بالمود للمقاير » م أمر دام علاه ان تلزم العساويين
ومقدمي علوائُفهم ان لا 95121

الشيخ ولابغيره لان ذلك مانلبدع المتفق عاسلكىارها  ولتعجل عن
الامر الشريف في الازعاج لبناالءحاشطين منالمعراض الى باب السيد

حسب الامر الشريف الصادر بذلك اناظر هناكموال
دسلام
بفيي٠٠
م
اللبوي عوك م
:حمد المقري » صصحمن اصله .

ثملماحل الناب السلطاني بالقصر الامامي مصنكناس أبمعرقد
حلسة سم مادة تلك البدع المحدثة حضرها نائب المنرال  00اك

الناحية » ورءيس بإدية محكناس م .وي وصدر الوزراة السيد الماججممد
القريء والنأشا السد اجمد بن عند السلام السعيدي الطنجي وقرروا بعد

مراجعات اجتثاثتلك البدع امصنلها .

ند

لاثما

نم

ْم ان قدماء تلاميذ مدارس مكناس راموا إقامة مهرجان يوم الميد

البوي وقرروا جعل اناشيد يكلفون صبيان المكاتب بحفظها ويظلون يوم
اليد يطوفون بازقة اليلد ينشدون تلك الاناشيد ركابين متون السارات
البخارية ومعهم المطربون في سيارة خاصة مغطاة بالزرابي ومكللة بالازهار
شن نوترؤن ا لخت الطري ويكون خم مطافهم بضريم الشيخ الكامل

مادين في ذلك ما يجري بطنجة يوم سابع عيد المولد كل عام في موسم
السيد مد المااجبوعراقية من البدع التي لاحل في دين وقد غاب عن
ذلك الشباب الناهض أصنعما
موا عفلعىله ه
بوم
انب غسل دم بدم وحسيوا

سد ما نبوا عن ذلك انهميحسنون صنعاء وماشاععنهمذلك وذاع حتى بل
الماقرف اميدد اوامره العالية المطاعة لاببااشلاشرب علىايديهمومنمهم

قا اع “كا نا نالف ارق ودولم تفظ الصادر بعد الجدلة
والصلاة والتحلية .:

و«بعد فناء عل ما تقرر لك هنالك فايلملسة التي حضرها نائب

الجبرال حاك اللاحبة ورءيس البلدية في شأن موسمم عيساوة قد بلغ الان
لشريف علم سيدنا أن بعض المغرضين يميئون خرق ذلك بإقامة مهرجان
على ظهر الاطوموبيلات وذلك بعد عاولة حرق الاواس المقررة وعلله

كين اراس الكتربون أسياة اله امنمكل حاولة تخالف ما نقرر واضرب
علىبدمن ريد خرقها واتخذ اذلككل الوسائل الموصلةلتضذه بالمرف

سد

سا

لمآ

طبق امس مولانا المعتز بالل وعلى الحبة والسلام في ؟؟ صفر عام #ما
مد المقري » صح من اصله .
و تقتصر الملالة الحمدية في الامر بحسم مادة البدع الضالة على
محكنزس

بل ممته 0

الايالة كفاس ومرأ

ُ

والرياط والدار الننضاء

ما عدا زرهون ذأن الامر ازداد قنه تفاحشا هذه السئة جل وحه اأروءة
والدبن وتملل ولانه امم

نصدار

لحمامر بالنعو عاموا أن مراد مولانا

الامام حاريةكل بدعة وضلالة .
| ثارك بنواحي

حفظه
و

9

2

وتام

الله
سم

واسس مسبتحدك قصببية  24وسعيك من ات لكهازة وحمله مسحدا حامعا

تقام به اللمعة ولا بتقصه غير المارة للاذان ولا ريب ان همة مولانا فعالة
تعليكلمنار» وتشيد كلفخار .
يق

مسحدا

جامعا بازرد زبادة عل ماكاد ١

 5به من

المساحد

لضنقها بالمصاين .
أ ثاره دآم علاه زرهون
منها نأء المسجد اليزيدي بالزاوية الادرئسة » وهمسحد

اك مروال

كت
مةس»حد
ووال
عمد المالك ابنخدة  :ومسحد اان

.حد
مس
وجر
ال

الطفرة :

وسقف المياحالقبيلٍداخل الضريح الادريسيء ومسجد التساء به؛ والمنسحد

ع 72

لقراءة الصببانالقرآن العظي» ومسجد ابن ديئة » ومباحات

ضريم ابي الخيراشدمولىالمولادريسال
فييرعد
وآك
وود رشو

ممع البقز إعاامالتواس

السلة طاء
1

المسحد المامع به والزيادة شه زيادة مهمة وترصف ارضه بالزليج وإعادة

تأنعارة من برا روناسنيكيك نفزه الاجرال نىو للاوينة اتوم
اسفله بالسوق الداخلي » وإصلاح جاري عين شائش » وإصلام عجاري ماء
اشر الراشذي الذكوو وتاسس مكب الريده واه ميضأة اللنسد
اليزيدي وحفر بير موهإاصلاح الوجام
تاتوس,عة فندق بيع الحخضر

الطرية وإعادة ثأنه من جديد  .ونجديد مسجد مدشر بني مرعاز؛ ومسجد
هدشر بنيجناد » ومسحد مدشر حمراوة  ,وضريح السد الامين  ,ومسحد

مور
مدشر بنيتمارءوضريح السيد العابدبالمدشرالومذك
سءجد مدشر اولاد
ووسف
ال
مفس»
يحد مدر الخادق ,ومسجد مدشر العامة ومسحد مدشرتالغزاء
00

مدشر بومندارة  ومسحد القصة بعدشر بني رأشد؛ ومسجد

ميش كرمت ال غيرهذا وهو كس
مس وس الا جم ههه

#1
جد

هت

آثاره أطال الله بقاءه
برباط الفتتح ونواحيه
ملها ناء جامع سيدي الغندور عين الداخل من يأب الاحد وإحداث

اللبعة فيه » وتأسيس جامع القرية الميسية يباب نامسنا ومكتب لتعليم
قرا قر بهوحمام هنزالك على ابدعمتوال واحسن طررٌء وإلشاء المكنة

الوطيةإزاء الجامعالكير ١ ونجديد مايحتاج الى التجديد من مارحيض

المساجد والجوامع المبسية مجديداً ملاما الطرز العصري وإصلاح ما يحتاج

الى الاصلاح من ذلك ؛ وإصلاح وترميم مسجد لبيرة الواقم بالماو
وشاء مثارته .

وترمم جامع السنة الافخم الائري الضخم البناء » الرحب الفناء »

وإصلاحه إصلاحا متقنا وتفريشه برفبع الحصر وإنارته بالاضواء الكهربائة
وإعادة ترتيب الوظائف الدينية فيه بعد ان لعبت به ايدي الاهمال ادواراً
كاد ان يصبح بها ذلك الاثر البديع الفذ في خبركان  ,وكان ذلك بعد ان

صلى فيه صاحب الترجمة سلطائنا الحبوب المفدى أدام الله تأييده ونصره
اجوعلة عقب عبد الفطر من سئة اثنين وخحسين وثلاثمائة والف وشاهد
بعنه  لاحظته السعادة  ما لقيه ذلك المسحد العظيم الذى هو من اجل
واجمل| تارجده مهني عبد لَهالسلطان الاعظ سيدي مدبعنبد الله محدد

لا

1

د

فخرالدولةومحيمجدهاومنتشلبا من_قدرهاوية الموان بمد المزةوالمنع .ة
ومنها مجديد مسجد دئية و»مسجد  0والمكتب الذي فوقه

ميس»جد قورية ()1
وناق
وجعل مطهرة محته؛ومسجد بلامينو ومسجد الز
ومسحد حومة الحزاء  ,وتوسعة مرافق مسجد اهل فاس الذي تؤدي فه

الملالة امولوية فريضة الجعة وإنشاء ميضأة به خاصة زيادة على المضأة
العمومية وإنشاء مسجد لنساء بهايضا ولسقيف صنه بحيث يق الأصلين فه

منالشمس والمطر ولاعن الضوء ان بنفذ للداخل عاجملفيهمن النوافذ

الزجاجية  ,وإنشاء اربع خزائن ببلاطه الاول وملؤها بالمصاحف الكرعة
المحسة من جنابه العالي لاتلاوة جماعة » وبناه مسجدللنساءازاء جامع السلطان

,يم قنطرة وادي ابي رقراق التي تمى عليها
ابي الربيع سولوتانرم
السارات وتداركها بالاصلاح بعد ان أنشب الخراب فيها اظفارهء وناة
قنطرة اخرى عله لامارة على الارجل والدواب والدراجات ؛ ونا مشور

الس اللوق على ابدع طرز واحدث اختراع انق انين التمر
البديع الخاص بسمو ولي عهده مي حده مولاي المسن ازاء قصر

جلالته الكرعة وعين له من يقوم بتربيته وتهذيبه وتأديبه وتلقينه
الدروس العربية والافرنسة  6بازم وفي هذا القصر لبهي الباهر قلت :

قصر تقاصرت التصور الفاخره  68عن ال تنال جلاله ومفاخره
( )1بقاف مضمومة فواوساكنة بعدها راء ساكنةفياءمفتوحة ثمناء.

991

لد

او ان >كون المأ بديع جاله © لو الها زهرائهم او زاهره
أزرى من سوا فايبن لفارس

©

او لنجاثي مشله واكاسره

ولات باه هذا القصر في شوال عام مه"٠ء أقام به سيدلا الؤيد
خدْبرمْوسه الأدكة هوون علا الملاويين ولام ووهها ينا والوزراء
وكتاب الللاط واستدعى سملة القران وصغار طلبة المدارس العصرية

قاو أبن

تضرع قنازة :اواكك لاود قن كن رق عرزا كن

بوم خيس لتناول المبردات والملويات مم سوه في قصره لقتين روابط

الالفة واستككام الود مع اناء الرعية ونزع عارلكقكبرياء والاتجاب
بالنفس وهد سد العزلة الذي محيز اليهكثير من ابناء الماوك ,

وملها با الاروى الممد لربط الماد الصافتات الختصة بالملالة
سق
نلى
لع
الك
السلطانة وذ

الحديث جعل لكل فرس اصطيلا خاصا بهء

لسري فر عافن "لناتع شنا ريخ التقيريو والكاة الو اليه
خخ السازاك» اللركقاء ولات التويى اللكهريادي .قاس بإنارة
القصور السلطانة ومضافاما » والدور الممدة لسبكىن القمين عباشرة
الاشغال الراجعة لذلك  ,وإزالة ما كان بالفسيح امام القصور المولوية
العامرة من الاخصاص والاعشاش ولسوية ارض ذلك السيط وتنظقه

ومحجيره عل الدخلاء .
ومنآ نا جرلالته الي خادت في صفحات تاريخها كذرا ججيلا باحعرف

لد

51

لد

ذهبية بارزة حضور جنابه العالي لسماع تلاوة القران الكريم ف اناه

التالين له جماعة كل جعة ومشاركته م ف اللاوة عه ساد

بالرباط وغيره .
وزيارة جلالته لللجأ البتامى بعاصعته الرباطية وتنازل جنابه الاعلل
لحث دفاره وضوابطه كل دقة وإمعان سو ال كلمت عن ميزانة

السنة المنصرمة داخلا وخارجا وبمد اطلاعه على ذلك  0عله
الشريف تفاصله وجد مدركا عبل الداخل نحو 6ه

فبحث دام

علاه عن المدرك المذكور هل أدي أملا فأجيب بانهأدي فقال من اين
فأجاب الرءبس قائلا  :من الاحتياطي المدخر ولا حظ  قارنت جلالته
السعادة ان ميزانية سنة  441والميزان التقديري لسنة هل يصله أجاب
الروس انه سيقدّم لملالته و ل لد انه في حسه ومعناه غرفة من

الثرف ولا مستودعا هناك حتى المطبخة وما يطبخ وخزين الْقُوين وتبرع
أعزه اللهفراث ١٠٠05 وبعد وعنرة :لفسي العاف مق الرءس تتوحيه

الماطين لتفصيل الحكى  :لليتامى  67ولاستخدمين ١٠ وصرح أعزه
لله بأنه راقه ما شاهد من حسن النظام وسر بذلك اغاية وانه لميكن

في ظنه ان الملجأ على الحيئثة التي شاهده علبها وأئنت جلااللتهق عبلمىين
وشكرتهم على ما قاموا ب مهن الحدمات الى وواعدهم بزيارة جنابهالعالي
للملا كل عام.
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سدم

ولي عهده بعد ذلك ازيادتهم وتوزيع الكسى علهمونذر

نمرهاللهذلك اللهكل عام .
ومن أمماها واسناها جلب الماء من الفوارات الى العدوتين الرباط
وسلا وإحراه الى ثغر الدار البيضاء مهئ|.

وتأسيس الها الثم على وادي بهت بقبيلة زمور الشلحالممرور
عليه للرباط وما وراءه لآفيمن قاس ومكناس وما وراءها .

وإنشاه سوق بيم الحضر البديع الشكل بالقنيطرة » وجديد مسجدها
الجامعوالزيادة شه .

وإنشاء مسجد قرية الرماني من قبل زعير ومنارة به وجعله مسجداً
جامما تقام فيه اجمعة .
ا المسجد المامع باللجيسات من قبيلة زمور الشلح ومتارته
والمكتب القرآني بازاثه وتحبيس اربعين مصحفاًعلىالمسجد هنالك .
ومنها الي جهعة الكشافة وتنازل حلالته لعل ولي عهده رءوسا

شرفيا عليها وقبوله نسميتا باسمه امسن إحابة لطاب فرقة الكشافة وإسعافا
لرغيتها وتحسذاً لفملها وتشجعا لما واللمنص الكتاب الوزيري الصادر
عن الامر العالي في الاذن بذلك :

« محبنا الاعز الارضى روس جمعة الاحاد الرياضى بالرياط وسلا

السيد امد ابن غبريط أمنك الله وسلام عليك ورحمت الله عن خير سيدنا

ع

8591

'عت

نصره الله وبعد وصل حكتابك رافما لمولانا أعزه الله ما طلبنه فرقة
الكفافة من الانعام غلها فين مله الاز مولاي المسسن وءنا شترفالها
ونسملها بالفرقة  1تنامنا ياسمه الممون وبعد إنهااءذهلك لمولانا أعزه

للهأنمعلى الجعية المذكورة باندراجها نحت رياسة تله البار شرفام نم
عليها بتسميها الفرقة الحسنة راجا لافرادها النحاح والتوفيق وعلى الحبة
:مد المقري» .
*ن ع؟اهم" 1ه
ممضفيا
رسلا
وال

تازدايا وال زافلا:فى ملل الشعاذة بسلا
ممما بناء ملجأ للفقراء والعجزة من الذذكور والاناث بضريح الشيخ
؛درسة
احد بنعاشروتخصيصكل بحللايشاركهفيه منلابلاثمهشرعا وم
اناء الاعيان » ومدرسة للاسراءليين ؛ والمدرسة العربية الفرلسة ء

وإصلاح المدرسة العنانية  .وترصيف طرقات البلد  ,وامهاز الحشي لل
على وادي أي دقراق » وإصلاح القنطرة الكبرى التي على الوادي
لذ توك عاو دين وإصلاح كل اوجل مساحد اليلد وميضا نما ؛ و لوسيع

الشوارع و؛غير ذلك .

آثارة اسمى الله قدره بوازان
منهاإصلاح مسجد عين بوفارس وجعله مسجداً جاممانقامفيه اجممة ,

سااثأة1ا
الماء عا من

عير

اولاد

ريان  3وغرس

لد
الساحة

الواقعة

حومة

اأرويضة

باشجار الزءتون .

اثاره بطنجة زادك الله عزا وناييدا
منها المدرسة الصناعة المنشأة بدار البارود حيث الحصن القديم من
ارض عقية عرشان وإصلاح مسجد مرشان وصانة براحه يحلقة ثقبه
من الامطار التيكانت تصبب المصلين وتصل احيانا الى المحراب ؛ وزيادة
بلاطات عسجد الي عبيد بالسوق اابرائي (الخارجي) وزيادة دلاط عسجد
المامع الريك  :وإصلاح مسحد

مدشر ااشراف وناة  05الجديدة :

وإصلاح مسجد مدشر الرب وناك مثارته انضأ وإنارة مساحد المدنة

كلها بالضوء الكهرياءي  ,وإصلاح كف المسجد الاعظم على الطرز

الريك ح
وداف نت بإذاء الجامع المديد  ,وإصلاح وترميم القصر
السلطاني بالقصبة  ,وتأسيس نقطة المليب لاتام المسابين والاسراءيلبين
من رعنته ؛ وإلشاة مدرسة ثانوية ومدرسة ابتدائة ببرج القصية المعروف
برج النعام :وس

ل أزاولة الاشغال الراجعة لابريد المخزني على

احدث طرزء ومحل أوقوف قطار طنجة فاس واستقيال القادمين فه

واستراحة المسافرين الذاهبين والمودعين له ؛م ومستودءات لفظ السلم
الصادرة والواردة

وحوائج اركاب

المسافرين 0

بلداة1ا

ا

نسم

بالصوارة ونواحيها

دام له الفتح والظفر
مهأ إصلاح مسحد مسجنة والزيادة في توسعته و رصيع ارضه

بالزليج البديم  ,وناة محكتب لتعلم الصبان بازاته وبيت لامؤذنين ,
وإصلاح ميد الرعالة وديق .سققه والزرادة فى توسفة ززافة تدز

نحو الثلث ء وإنشاه منارة به .به للاذان في الاوقات القّسة » وإخراج
المراحيض التيكانت داخله توذي المتعبدين رواتحها الكريبة وترصف
ازظه الهلبج  1ان

خاص ناظر الاحياس بزاول فه

5

اشفاله الميسة على الفط العصري ء وإصلام مسجد السيد يوسف
ورمم جدراته  ,وإحداث طريق مسف

به يعتد من بابه الى محل

لفاك وليف مط #وناة مدية :القع الوق رطا يد
السوق 0

أ احدير ومسحد سدي

سيدي  1بن داود

على الكراني ومسححد مسكنة والمسحد الاعظم .

أاثاره دام سمو ه

مهأ تجديل

مسحد

الخلفة السلطائي با .

تارودانت

تأرودانت

وتواحيما

الجامع ١ ومسأحد

تزنيت وقصر

عد

| ثأوة اتصلت

851

يه

سعادنه

5

منها إصلاح جامع الكتسين ذلك المامم الاثري العظيم الذي يمثل
هفنيدسته حسن الذوق المغربي وبراعة الصناع المغارية في اتقان الفن
اميل العربي والتفوق فيه اصلاحا يمد مجديدا رجم به ذلك المسجد الجامم
لشياه ورونقه القديم بعل اليل وعوامل المراب  1وإلشاء ثلاثة جامات ,

ولجديد مسجد الشيخ الي حربة ب>ارة الصورة بعد ان خرب وتمطل ما
يزيد على اربعين عاما » ومسحد حومة المواسين المأمع ؛ ومسحد حومة
سيول »وإصلاح ضريم الشيخ ابي اسحاق  ,ومسجد وستة بحومة قاعة
ثاهض علطا ؛ والمسحد الاعظم ساب ايلان  ,ومسجد ابن العربي به

ومسجد درب الشيخ عبد الادر بحومة ضيّثي  ,ومسجد درب السئان
بالمواسين » وجلب المأء وإجراؤه بالدور وستّايات السيل بسائر حومات
البإدء ومد القنوات للوادي المضاف محوماتنه وقد كانت فما سلف فاقدة

تناف اليزة المكلمن امنبواسل حام بالرحبة قرب جامع الفنا » وعدة
ميضأت تمومية .
وما إنشاء مدرسة ثانوية عصرية بها سيت باسمه المسمون وكان وم

افنتاحها يومماًشهو دا في شرم  5581وذهب بنفسه مراكش ليرأس حفلة

الافنتاح وألقى هنالك خطايا هذا نصه :

ظ

ةا

لد

« سعادة المقيم العام :

اذاكان ما قبل ا»فضل ما بدي كتاب ء فان ١كبر دليل على اعتناء

المكومة عدنة من امدن هو اق لقيد عا عمهد ا علرا » الس المعند كل
الام المعدتة أشن الكتون وافطل الخار ف؛هو مثير الاذهان ومفتاح

القاوب أقحكين التعاضد في بني الانسان اذ به بتحدون فيمتبادل الوداد
وكال الاحلاص ليقوموا بالاتمال المظية الخالدة التي حلت هذا العام
الدنوي ؛ ولذلك بسرنا انل نقول اننا تعد من احسن ما حصل عليه من

نتائج الرقي ببذه الملكة السعيدة تقدم الملوم والمعارف  ,وليس هذا
التصربح ب ساعادة المقمالعامالا إعرابا عنكلمتكانه افئدتنا من الشكر ان
الدولة الفرنسوية التيلا تزال تبذل لنا اعانتها النافعة الْشّنة مساعدة لنا بذلك
حتى تع رعايانا المخلصين بالعلمالضروري لرقبهم ورفاهيتهم » واذاكارتب

سرنا تعبت؟ بالمغرب شكان ذلك الا لما نعلمه من اخلاصم للائحاد المغرتي

الفرنسوي الذي شاهدتم تشأته الاولة ووه السجب بعد ذلك وقد

نقتم في خدمته اوقاتمالنفيسة مما تتفقون الآن فيسيل مصلحته خبرتم
لميدة الْثنةوفضل مزايا غميرك  ,فبمجرد وصولكك الى هذه البلادأَخذتم
تسافروت ...الىكل النواحي المغربية لتتفوا نفس عل حقيقة احواها
مؤسسين ايها حلائم ما تتوقف عليهكل جهة من الاصلاح مقدما في ذلك
الاهر فالاهر  ,ولئن سأعدتم الدولة الفرنسوية لعكامل ثقمها 45لك

ندا غة 95#الم

تستحة وها عا تتوقفون عليه من الاموال الضرورية ؛ فان المغرب الذي

كل اخلاسم لصبلحته يدعي ان تعملوا في المدو والسكيئة اللازمين

لكل عمل نافمدام .فان الاحمال العظمى لا تتؤسس الا في هادي” الامن
ووطيد النظام الاذين لا نزال محافظ عليه في مطمئن الاعتدال وقوي
الثبات» ولقد وضعنا يدنا الشريفة بكم صدق واخلاص فيبد تمثل الدولة

الفرنسوية الحهاممقتدين بوالدنا المقدسء وليس ما حصلنا عليه من اتاج
العصبة في هذه المملكة الشريفة الا نتانمجهودنا المتحدة في صادق الثقة
والاخلاص في المشاركة ,وها انتاعلى شين بان هذه السبيل توصلا الى
نتانمعظيمة ان اتبمناها باخلاص فائنا نواصل اتمالنا متدرعين بقوة هذه
الميادي ؛ ولقد برهنا لرعايانا الخلصين بدلائل عديدة على اننا نلاالوا جهدا

وشيي حي احوالم منكل الميثات  ,وليس هذا العهد الذي تفتحه
اليوم الا برهانا جديدا على عظيم اعتنائنابالسعي المثيث وراء سعادتهم

ورفاهيتهم » واليع١مانا افر سف لكات ال نويد آن' مجملها

ختاما لخطانا :
إسرنا ان تدخلوا هذا المعهد المنيف الذي كي ان نضع امنا

الشريف عليه لتحصلوا فيه عل مىا يصيركرجالافارت المغرب المظي
تاريخه وغزير تروته ومزابا سكانه لاما ب يعتمد ع وبرجو

كونوا

دجا الند واضما ك آلله فيحلتسهلوا له رقي الى مداه حتى محص على

7-0

الل

كا

ما ريده له من السعادة واعاموا  8لاسر

انا مدل والدوم

وسلطاتم والدولة المامية من المهود الا اذا اجتبدتم قوي الاجتاد وراء
التحصيل على المعلومات النافعة والتربية المهذبة الصالحة  ,ذان اعتناء اولي

الامربمقد مكنممن معاهد متقّئة كهذاء ومنكت تجدون فببا ثمرات
العلوم ونتائجالعقل البشري» ومن مدرسين أفميت قلوبهم بمب وكامل

الاعتناء شتوك ؛ فستعين " 3فقيو كلما  5من العلوم العصرية
وقواعد النظام الني أنت بها هنا فرنسا العظمى» وكل ذلك الثراث اين
الذي خلفه لنا سلفنا المقدس الطاهر من العلوم الدينية والتقاليد التبذيبية
 0ان تقوموا حق القبام عا" اغزنا به رشول :الله صل الله عليه وس :

احرث لدناككانك تعيش ابودالءأخرتك كانك تموت غدا» .

آثاره أدام الله علاه بسطات
منبأ ناء معحد القصية الجامع الكير والزيادة فيه وتبددل محر ابه
٠.

ومستودعم متاره وإلشاء نحسينات لائقة  5 4وإصلاح مسحد العين وإلشاء

نظارة فوقه ,وإصلا م 2

اليسيد الغنيمي ١

اثاره نصرك الله الدار البيضاء

سيف  0الذي وقم الاحتفال بالشروع ف ناه دم السنث سابع وعشري
الو

سس

95

اسيم

دبيع النبوي عام ثلاثة وحمسين وثلامائة والف موافق ممملولمه اسنة

اربع وثلاثين وتسعائة والف  ,وكانت اللالة الحمدية هي التينولت
وضع ره الاساسي يناها الكريمة في جدار الحراب الذي عين موضعه
 00العلامة المحرر حامل لواء فانلتوقيث في عصره رع الله فنه
سدي د بن حممد الشريف العامى احد شوخ العم يدا م بجامع

القرويين المعمودء كان يوم الاحتمالبو  3الحجر الاسامي يوما مشهودا
لمبهد لهنظير حضره رؤساء الدولة واعيانهاالذين حضروا من جع الحاء

المملكة لتوديع الثاني الال قارط فرلا يله لأسوا كات
العاثرة وثلاثوزن دقيقة من صبيحةالبوم المذكور اجتمعت الوفود الوافدة
لضو و ذلك امام

ا المعنة لاختطاط المسحد !المأمع,به -ا التي

'يحتوي مساحْها عبل ثلاثة  7لاف وثانمائة وواحد وعشرين مترا مربعة -

لاستقبال الملالة المحمدية وبعد  0 0الئحمة المماوحكة زرافات
ووحدانا تقدم امأم حنابه العالي قاض الثغر

الببضاوي صديقنا العلامة السيد

الهاثميوهدات اشدراهء د خطابا فيا

المنصه

«المد لله الذي اصطفى من شاءلرفيع الرتب ا

ياه

بأعظم قرب ء وأاببنهيل البغيةوالارب  ,والاجاية الى ما سأل وطلي ,
والصلاة والسلام على سيدنا حمد اشرف الخحلق الذي حض على ينرضي

املك الحق  ,ورغب في بناء المساجد  ,لوٌّدى العيادة فيها كلراحكم

يوا ا

كك

وساجد  .وعلى وا
!لصهحابه الاعلام الاماجد  ,المقتفين أثره فيسائر المصادر
والؤازفة آنا بيد فاق الله ال ب" علينا بان جعانا افضل الامم» وجمل

نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من تآخر عصرهوتمقندم و»آنزل انا
حنايا مبينا» ورضي نا الاسلام دينا » وجعل له قواعد وفرائض وستنا

وكدؤد| : +وامونا بإقامة ذلك غبية وشهودا » ومن اعظمقواعد الصلوات

لجس  :التيهيمنهبمنزلةالرأس ؛ وحض الشارع المخصوص بالمقامامحمود

والشفاعة » على إِيّاعها بابجماعة »ورغب في بناءالمساجد لاجل ذلك ؛ قال
فها رواه الامامان البخاري ومس عن عنان رضي اللّهُعنه انه قال عند قول

اناس فيه حين بني مسجد رسول الله صل اللهعليهوس مك
عليوإني ممت رسول الله صلى الله م ول من مفبحدا يقن
بوهجه الله بنى اللهلهبيتافي النة و.فها أخرحه الترمذي عأننس رضي
اللهعنه ان رسول الله 50الله عليه وسلاةماين افق
كان او كيراً الله

مط مدر

له فط فى اله

حريبانن قال جواءثلة بن الاسقم
وفما أخْرجه الامام احمد عن يش

وتل
وحن نبني مسجداً قال فوقف علينا فسلمثرمقال
سسمم

الله صلى الله

عله وسلم يقول من بنى مسسجداً يصلى فيه بنى اللهل فهي المنة افضل منه»
ولاكارتب الشارع رغب في إِبمَاع الماعة واللحمفي المساجد التيقال فيها
مولانا جل جلاله في بوت أَذن الله ان ترم سمت هم الملوك العظام

سد 0385

أسسم

فون امات فرك الكرام ٠ الى بناء المساجد لعبادة املك الملام ,
والفوز بالحلود في دار السلام ٠ فهي مائرة من  0هم » معدودة الى

هم الاوك اذا أرادوا ذكرها © من بعدم فألسن النيان
ان البناء اذا تساظ شأله © أضمى يدل على عظيم الشان
وما قبل :

ارب اثارنا ندل علينا © فانظروا بعدنا الى الأثار
وقد نبج مولانا أعزه الل في ذلك نجهم » واقتى أثرهم5
بإنشاء هذا السجد الذي ,شرع فبه الأن » في هذا المكان » ولمكتف
دامت سمادته بإصدار اوامره المطاعة المثيفة » بل أراد ان يبرهن على
ذلك وضع المجر الاساسي بيده الشريفة » زيادة في اغتنام الاجر العظيم.

والثواب المسيم  ,وانناترفم أكف الضراعة والابهال ,الى مولانا ذي

الاكرام والجلال  ,ان يمد مولانا الامام » وملاذنا الحمام ,بالعمر المديدء
والسعد الجديد  ,والنصر والفكين والتأييد  ,والعز المزيد  ,ويجمل اعماله
الى محل القول راقة » ودولته ملدة باقة » ويبق شمس سعادته مشرقة

الاثوار » ويحكسو دولته ملاس المن والافتخار  ,ويحفظه في انجاله
الكرام ٠ وبحرسهم بعينه التي لا تنام » ويريه فيهم ما تطبب بهالنفس »
وبع به السرور والانس ء لا سها ولي عهده الموفق ان شاء الله لكل

8111012

نالف اطاكلةه
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خريطة الجامع
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بالدار

8

١6

دم

50١6

لد

يدءنا ومولانا المسن ؛ بجاه جده خير الانام » عليهافضل
فمل حسسن

الصلاةوازك السلام » ه.
ثمتقدمت الملالة الحمدية ووضعت الجر الاساسي بيدها الشريفة
وناهلك بهامن مفخرة .

حتنسباعةح»ين احدهما جنوبي
واطا
اشتمل هاذلامسحد الجامععلى بل

وثانيهما شهالي ومباح غربي » بكل بلاط اساطين سبع » ويكل جناح اساطين
اربع ٠ وبالمياح اساطين أن  ,وبالمانب الثمالي مسحد خاص بالنساء ,

وبإزانه الخارة سمكها ثلاث وحمسون مترا  .وبصحن الجامع يمن

(صهاديج مستديرة) احداها في المهة المنوبة والثانة في المهة الثمالة »
شت علىكل واحدة منهها قبة ذات حنايا ممولة على اساطين اربع وأنلضة

الثالتة تتوسطها  ,ولهذا المامع ثمانية ابواب باعتبار باب المقصورة »
ومخارجه من الناحمة الثمالية بوجد مرحاض ذو دبوت اربعة عشر ء بكل

بيت صهر بح صغير من د خام للاستتجاء » وبوسط صعنه صبر بح مستطيل

لمتوضئين مفروش باازلسج .
ولميزل مولانا قارنه الفتتم والظفى تعاهد بنفسه بناءهذا المعهد الرة
بعد الاخرى ويبدي للعملة ما تراه جلالته من الملاحظات الْمنة من ذلك

امره لح بماازيادة فياتفاع المحراب .

بد

" 95#امسم

وكارتب افنتاح هذا المامع المظيم للصلاة يوم اجمعة منربيع
البوي عام 00٠ في مهرجان عظمم وحفل حفيل وأقام مولانا المؤيد به
مبلاة تلك الممة بحضور وزراء دولته والرؤساء والحكتاب والتضاة
والعدول والمئال وغيرهم من الوفود الختافة المتواردة من جهات عديدة

لحضور في الافنتام و,ما حان وقت الصلاة حتىكان الجامع على رحبه
وسعته غاصا بالمصلين وامتلا” خارحه بالواقفين والمشاهدين وم يكن

عض رجال الماشة من الدخول اليه الا بشق الانفس لشدة الازدحام على

الابواب وكثرة الخلق  ,وخطب به صديقنا الفقيه القاضي المذكورء فلما قضيت
الصلاة انتشر الئاس علىارت محضروا الجامععند الغرب ؛ وعند صلاج

المغرب حضرت الوفود العديدة وبعدها استوى الناس وشرع المنشدون
الواردون من العدوتين وفاس وغيرها في التركم بالامداح النبوة ؛ مخللة

بالبردة والحمز وةمو
»لانا الامام جالس صدر المسجد خارج مقصورته

المموحكة  ,وصف المنشدين عن بمنه وثمالهء وخلف الصف اليين بسض
الأقراف والغل والوعهاه وكلك العتب العداله ال ؤؤاء وار قناء واعان
الشرفاء وكار الباشوات  وجمهور الامة يقنم بالنظر الى محباه الكريمء وهو
حفظه اللهبشارك في التلاوة والانشاد فكانت ليلةغراءء ذات جمال وبهاء:

واستمر المال الى الساعة الثاية عشرءثم انصرف مولانا الامام
ا

ا

بقعوتوجهت الوفود الرسمية القصر السلطاني حت مدت الموائد

سم لاه؟ اسم

وأفيض علهم من سجال كرم مولانا المؤيد ونممه وهو بامر باظهار كال
الاعتناء والمماششة للوفود وإتزال الناس منازهم وامر ركس دبوانه باطلاعهم
عل رحاب القصر ولساتنه واقافهم على مكاسنه والناس ف فرول وصور
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الله في الموضوع احداها لرئيس ديوائه الملوكي اولح :

زد بالحداءة عزة وحلالا © اكرّقكفي قالغاو شال
وال

اك

©

العزيزة رابة

بدا رشدا يضمن الاقبالا

والاخرنى لامع هذهالدرر وهي :

أولاك بالنصر والتابيد مولا كا

فلات

مؤيد العزم بالتوفيق في حمل

مروح القلب في جدات نماكا

فالفخر يرفل في أثواب سودذه

والدين سعد والدنيا بعلا كا
نةفايس املا كا
لاد
اكرم باهمس

حَى تطهر هذا الشعب من درل

وذدت عنه بنشر العمأحلا كا

وز امكت ان شد

دعام قاربت لولاك إهلا كا

رفت قينا بيوت الله فانبجت

وأصبحت يبحمل ااذحكر تلتا كا
شوق منطيها رعرا الم

تدعو الى الله إرثا عن أدوم

اعظممأ من سوت

للهدىرفعت

مالحا حكتصور الحلد سمرها

<2
80
860
©5

عن  1به تقر عنا كا

من قد غدوأ دين بدي اللُساكا

مدامه؟  الد

هم المواهر ل الكون خالصه

نك

لاما برى نظمهفياألمسدلا كا

ك منفطاحلةفيهافكدوا عدوا

م

قوماقد ارتفعوا حفظا وادرا كا

3

عم غدا اهلها نافضل ماك

وأصلّت باصول الدين ا

9

عقائداً دحضت من كان أفايي

وبالتفاسير ك أبدت نا نصكنا

ن

غراء مسمها لا زال ضماكا

ل الك عاك

29

حظا جزيلا مدنا فه مسما كا

والفقه نالم ترضوربب أمبة

23

 105ا

هذا هاولت لاالزهراء زاهرة

9

قد قت ترعىالرعايابالصلاحفا

3

جعت شملهم من بعد فرقهم

ين

كمع اصناف خير في زوايا كا

ا اذا عرى التقوى تارك من

2

العاقيل لفيا عا

 1بنطرة

إن

والسر صافاك والتسير وافا كا

5

نشر دين الله في حلق

وج
ور

2

شك

الملوكو

اللو وها

6

او حدليةجنها كف من حاكا )(١
فيها لعمر الحدى من لس ببواما

م

 0البلاد وأست العالف في

و

شعب العروية فاعتزت رعايا كا

مولاي عزن  3فوق الطاق ونا
باطأهر الذيلعال
خيالا
ضءرق
عدت

ون

سبحان من فوق هام المحد رقا كا

5

اللكرقاب فن في الملك ضاهاكا

ألبست نخوة ملك انك مضه

4

حسن التواضع حتى جملعنا كا

ملحكن لل رعايا انت بهم

و

كالبدر في هالة والتكل إرعا كا

) 0سيج .

00
جسايمكع

بيتنمد
.

.سللافالسةحان
وا
سن

ولدفاو!1
با

اسشفااتعءتةاحه

15

الثريا الكرى
مجامع سيدي محمد بن بوسف

بالدار البيضاء المشار الها في القصيدة صصحيفة ٠١؟ »
ا
وسدو محرابه الفشم الانيق

سم الؤأه 8اند

سجت اتاج املاك اازمان م

و5أبدت بسيف العدل من ببدع
 5و 5من الك اف 1

هيبات اين ذو مروانل منك وما

برود عن شن لنسجها حاكا()١

و 5قصلت جهولا كان نا ك
0
أشيد في جلق من حسن مبنا كا

كل لاض لذلا كان ةويا
كفاك ما شدت فينامن معاهد قد
 0مون اوسكك :اجوز درينا
ناهيك ب(المسجدالابهى) الذيعظمت

اثارة الف فى اوكا إبنضاكا

أعظم به شاهدا عدلا على شم

ققاد اق اع يوق موا

بيعم كل يدم وهو أبدع مأ

يرى باحسانك الضافي وحسناما

الحسن بعض صفات في مشاهده

وانما

ترتاح افئدة العبّاد إن غشيت

رحابه وترى مغناه مننا كما

بل كل داه اديه على شنف

ات امل لدوم

مشت من شاهق البغنان دل على

مننى بجدد طول الدهر ذ كر اكا

تنافست فيه ارباب الصنائع اذ

أناتهممن صنيع الفضل جدواكا
وشي المرائد قد تاقت للقبا كا

نخال شه بديع النقش متسقا

(انوابه) عد ابواب الْنان غدت
() شابه .٠

14

وانت صيرت دين الله مذزا كا

رضيت من اجلها انفاق دناك

ترضي بهامن لفعل البر أنشاكا

شعته

بالمشر

حأ كا

5ته#78©©©8مهج 5مفتوحة من يلجها  00نساكا

١
5

0

ارق وو ات له عر

إبزاشنه حور

عي اثنا (رام) التي بعرت

هن الكواككن اهمف رات

كأنها عند اسراج وقد لمت
بغي يحيأه ل

ثور اليشا ِ تبديه ثناناكا

وصارل_ مهحتتك الغرا وقوا كا

الله 0-3

الى (تابيم) عد قاض منبحسأ

لحكن عذوته جري عجرا كا

خريره في ماري السمم ساجعة
أ كلت منمسجد البيضاء حصته

نشدها  :سيدي

هذا عتلك :فد  3نه بسرا كا

ملأت مولا  3بالذكر المكيمبه

(خزائنا) سجاك

75

5

هاذي المنائم قد أحبيت دارسها
اراك النن فى عموفي حمل

قد استتارت بك الافكار فهىلها
فصار اغبط شخص في

مه بار بل به عمت مزااكا
«(|
©6©2س

الوجود فى

58

وأقبلت دولة الافراح منشدة

8

فامبض بالمهود الانس منك فى
داعي ااسعادة قد حث المطي الى
بأسعد

زاره

وفوز

حاضره

نا هداا كا

باجر قراته في دار اخراك
فشكره| العاطر الفواح ينشاكا
فالبتدي صار بالتفكير دراكا
شأو التقدم اذ ترق عر قاك

به اتفردت منتفعأ

اذكان رأيك فيفيض المعارف من

الله _برعاكا

العلى ذاحم عند العرش أملاكا
أدام ربي لاهل الغرب مماكا
انق مقاناتة :لسرا عرفا كا
مغنى” مخدمته مكأان اغنا كا
بطب خاطره اذ هو ياكا

1؟

اميك

0

0

اء تعمرهأ

من ثوره علو عاك

به الالاه هدى وهدّ اشرا كا

والدهر فها “روم طوع ينأ

1

لوكا

قد وفقٌ الل شعيا ا

سيده

8

م

الو معد

قد احتللت السويدا من قلووم

والله من بينهم بالفضل ادما كك
تر وين ابلاط انلق زا ا

نادي لازت الاقدا م

قالك المشرفين لاغدمتا 6

نفد بكالنفس من شر ورذي حسد

فداكا

لك البرية تدعو كل اولة

فأسعد

ا

دن

بالنفس

وحاط اجالك الغر الكرام >
فهر لير والفضل العظيم لم

قلت فيكلهم ما كان أرضا كا

ولي عهدك ميمون العلا (حسن)

حظى فتحو بافق الحد منحا كا

الشيل من اسد والبدر مقتس

حسسن وما ندريه الاكا
من ه
فمن عطفت عليه اذ ترجا كا

باسدي حاد نظم

انك باعفه

ولم بسكنلدع غير لاك

فكر (ابن زيدان)و قف فيمداتحم
فأمدد عليه رصّى

فأنه بصميم المى صافا كا

علو به شرفا

مك لواو .وهاالكل سوا

قد حاط ذ كرا حكماحلاحشا كا

عه
©5©©6

مأ فنك من شم ك0

قالوا أطلت فقلت بل أطبت ولا

أعد طول مديمي فبك إٍنهاكا

قالوا تغاللت قلت  -لا ابامنه

من بالديح وفرض الشعر وذا كا

لد

915

لم

أبقاك ربك في ظل الامان على © عرش الخلافة والامناح تمطاكا
وانت ففيرح "زهو وفي مرحم ©

مظفر فوق هام المز مثوا كا

ما استعذب الناس إنشاداً بمطليه © أولاك بالنصر والتاييد مولا كا
ومن آثاره بهاأيضا إدخال ماء عين الفوارات المشار له قبل وإجراؤه

بالازقة والدور وغير ذلك .
ومنها إدخال الماء الجامم البوسني » وإصلاح جامع الشلوح وكتفه
وإصلاح  4الحكهرباءي

 ,وإصلاح جامع ولد الجراء والزيادة فبه

وإصلاح كنفه ٠ وإصلاح جامع الويف 10د جة » وإصلاح ضريح
السند مارك ء وإنشاء رخامات ظلية لضيط معرفة الاوقات بالمساحد ,

وإنشاء مستودءات لفظ المصاحف القرائة  ,وتأسيس خام القرية اليسية
البديعالشتكل الذي ليسبق لنهظير وإدخالالماءالي وهالضوء الكهرباءي,

وإصلاح مام دار المخزن وجديد ما احتيسج الى التجديد منه  ,وإصلام مام

باب مراكش وإجراء اماه اليه » وإصلاح ميضأَة المامع الكبير إصلاحاً
متقنا على الفط الحديث » وإصلاح مبضأة جامع السوق؛ وإصلاح مجاري
ماء ميضأة جامم القرية الميسية » وإنشاء عدة سقايات لاسبيل بهاء وإنشاء
كت بقسم١ منها وآخر بسوق ايز مها وغير ذلك ثما هو كثير .

ومها الزيادة ذات البال والاهية الكيرى لبتي زادها دام علاه

لد

""1

لم

قصره العامالفاخر بذلكالثغرالذي ازدضى به وازدهر وتأسيس مسجد
بق بة الضلوات امس

ومنها تأسيس النادي الفرشي المغربي ال الفائدة المظيم المدوى
لسرن الدزن والفرنمي ولو لميحكن من فوائده الا تتادل الافكار
واللآلف والتعارف » الكفيلان بإيادة التنافروالتخالى» الإذين وسعامالا
0
عظمباالكلحلاف مهين همازمشاءيكيم الغذ قلىالمانق واختلاق

وإفساد كاين اعفلم متجر لنسككاافيا ارذالحاة ولاامن ولا اطمة:
ولا ثقةلاحد العنصرين بالخ إذا كاكنل ذر الأخر ويظن به الظنون
ويصحبه عبلدل وكيف ياطبلبعيش وبعمل الانسان بارتياح ونشاط واحالة
ماذ كورشساطين الانس  -أخزاهم لله امون على ساق .
مارك بازمور كان الله له عونا وظهيرا

منها إصلاح مسجد الزيتونة  ,والمسحد الاحكبر » ومسجد القصبة »
ومسحد اخديم 7

ارك رق الله بالمحاسن عصره ع

منها إصلاح الام الحكير بها إصلاحاً متقناً والزيادة في توسمته
وترصيف ارضيه وضنئة بالرخام وإصلاح كن 9فه على احدث طرز جميل

وتخطيط محرابه وتعديله االلىسقمبتلة علىيد اماالمفلكيين بفلاسان_ه

سد
كان من ديم منصونا الى خط

!]5#

نم

وسط النوب  00عن حهة القلة تعدو

سين درجة وكان الناس يضطرون للاتحراف عنه والا بطلت صلاتهم
بطلان صلاة المستدبر وكان الماهلون من العامة بامر القبلة والوافدون من

جهات اخرى يصلون الله جهلا بامره وختل تسوية الصفوف فيه وقد أقست
فيه يتمالا في ذي المحة .
| نازدة أنده الله نان سلمان
منبأ ثاء هام  8ناء مسودك جامع من الماتية ومدر سه للطلة و حفر دير
وإحراء الماءمله الى اماموإنشاء فرل :

|نارك اعقى الله اوامرك بقصية ان هد

من افخرهاواعظمها نفعتاأسيسملااسجزةواليؤساءيضمنراحتهم.
| نارل رذ

الله به مثار الاسلام

6

مسرأ إصلاح

م

9

حدهة

يتافيلالت

9 8

الأعبلى مولانا ص

غيم

انشر نف

» و رهم ماكان

قنصر الريصائي .
اندر م

هصلذ ولو تتبمنا باستقراء ما لسلطاننا الجدوب من الما ثرء وما
أسس وحدد وأصلم ف دولته اأشربفة من

المعاهد الدشة .والمدارس العاية»

ا لد

ين وأصلح وجدد من العقالرثمية مداخل الاحباسبسار الايلة
السلطانة وما أجرى من الاصلاحات» وتذليل الصعابء وتعسسد الطرقات»

وتقريب المواصلات » وجلب الذافم لارعية  ,والسعي وراء ثية التجارة »
لحاء ذلك  2ارات .

 1ترفعاطاهراً
ومن أعلى1ثاره الاثيرة واتمهأ واغلاها ترقمجنايهاله

عماكان قدمه ولاة الايالة بين يدي جواهم لملوك في الاقتدالات العبدية ,

برسم الحدية .حث حمق لدا جنابه العالي ما خالط ذلك في الاعصر المتأخرة
نما أمشرحه عماكان براد به من المقاصد المسنة والصريئة المرعة الداعية لتقدعه

في عهد اسلاف جلالة مولانا القدسين وأنه أصبح سبيلا موصلا لساب
اموال ضعاف الايالةواراملها وايتامها وأكلهابالظلم7002
الاعل البات بإبطال تلك العادة إبطالاكليا وكف الا"اكلعفادية مما
كانت تجببه بأسم الحدية السلطانة وتدخله فيحوبا بطريق النصب .
ونا أنه أسكض انوا وهدرارها وعيك هن تقزر الزرء والضرم
 3ر خروج الناس الدعأه والتضرع والكتطتان لوقه املق اموه

الساميلسابر قضأة الالة بإحاءسنة صلاة الاستسقاء وقدكانت أميتت
منذ نويسفبعين سنة فصليتاولا بالرباط ضحى بوم اجيس سابعمحرم
ذائمعام 5ه"

وةا
هدل
*سن
موافق ١١ ابر

 .وإسلا وال

ويفاس قم الاحد ١٠ منه  3اميك  4قم الثلاناء ؟1١ ْمأعيدة قم

7-0

لال

كك

.صليت يمكناس بوم
.صليت بالدار البيضاء يوم الاثنين ١1 و
اليس  41و
.أعيدت بفاس يوم الاربعاء "٠
الثلاثاء  61و
ومنها دخول بشمة القبائل العاتة الماصة فطياعته  .واستتياب الامن
وها استتيايا بلاغحد أمأته  ,حث لميبق هنالك من الاسم الوم الخروج
عن ولاته .

نزهاور
وإغباه الدارنن وس لعافم وتأسهى طناك لي
الآيلة التريية  .وتامسي غك اللشن والعة ب ارشيها انه الت

وادخال اكلليواريا افليمدارس الثانوية ,وتأسيس جمعيةالوكلاء الاسلاميين

الحا ؟الشرعية .
ومنها تنفيذ اعانة مالية مشاهرة لمن حصل على الياكلوريا بالمدارس
الثاتوية من رعيته ورام الرحلة لباريس لتلقي العلوم الاختصاصة كالطب

متايه وإلباوك رإنابلف :ك

ومنها بل التي تمد ذاحة مزايامولانا الممتازة توجهه كلعاملمواصه
الثلاث مرا كشن  71ومحكناس وزيارة مدارسها ومستشفاما وملاحها

الخيرية وصلة فقراتجاء ومخابرة خبراما و كبر انماء فواينمي تجارتهم :بوحسن
حالم » ويضمن زهرة مستقبل بلادهم :

ومنها قامه يجولة استطلاعية فيناحبةكلعا
اصة
ليح
علبوهام
انصم
المذكو رة لتفقد شئون الرعية ويرى بعبنه احوال الايالةليدع خلال تلك

د

915#

اسم

الجولة موطنا بهم الوقوف عليه والالتفات اليه سفهيلها وجبلها الا أعاره
حا وبحثه باههام وسأل مم زااد فيه وما تقص وذلك اسطم برهان على
»ناثي' عنشدة المروحكبير
ذا او انان اصالة اراي وعظيم الناثير ال
العطف وشديد التنازل ولا ينيك مثل خبير .

ولا ظهر منه أأيده الله مأ ظهر من التبقظ في الامور والاهتام باس
الرعمة والاعتناء بشئونها ومصالحها والمدب عليها و نجل منه ذلكفي امور

حكثيرة قامت الامة المغرسة مطالبة باتخاذ ذكرى ليومجلوسه على عرش

ماغرب تكون سنوية تعبر فيها ماتكنه من عواطفها النبيلة نحو عرشه المجيد
وشخطة' الروك لفون لاد ارأعادة فيد رسا يقن كأاننحطلا عمنيا:

وتأسست بذلك ذكرى جلوس جلالته الحمدية على العرش الذي اهتزت
له الارض وربت وثارت في الاحتفاء والاحتفال به طبقات ار الايالة

الشرفة وتفنن الشعراء والكتاب فيوصفه وأفيضت فنه سجال المطاا على
الضعفاء والبؤساه وأظهرت الامة الكرية المغربة » ماتكنه من الاخلاص

والولاء لهذه الدولة الملة ,وصكنت ممن أدلى بدلوه مم الدلاء تفنيقة
ومدم صاحب الملالة والتاج  ,ونور المثارب الوهاج  ,فقّات :
مولاي !

أعزك اللهوأدامعلاك  ,وأنار يضياء نورك الاحلاك :
فيمثل هذا الوم المناوك وهوالثامن عشر منشهر تفاميرسئة 055١

815

سد

موافق 'ثالك وعشري جادى الاولى سنة ست واربعين وثلاكائة والف

اي منذ سبع سئوات استلفت الذهر حادث ملا" الكون قمهابة » والتفوس

إخانا وإنابة »وسلك بالامة المغربية صوب الصواب  ,فأحسنت عنه
السؤال والجواب  ,ونالت بتتويم ملكها الحبوب حسن الثواب ؛ فلقد
أثاها نتن النا رق ويذل الدارف عق اعد  10لتاناف» روعي ال
اهدرف » ولبست من ملابس عصره الزاهي اجمل المطارف
طالم
لدها
ادمحج
تا
عصر به زم

المعارف والعلا

©

وتشّه ناشئة البلاد ولسعد

ون ذال لقان كك  1جيذ ل م يمره لمان ارد
في مثل هذا البوم جلس ملحكنا الحبوب على عرش الخلافة » ولم
ترض الامة احجلوس عليه خلافه  ,لمامتاز بهمن المزايا الممتازة و»المميزات

التيهى مجاازلحققة مجتاز

”وم أعظمت منه الدنا © قدراً فذكره عندها تجدد
ي
دم يمل عن خلال خلاله © سعد به ترق اابلاد وتصعد

دم عل الامة الثربية كف تقيم الذحكرى » وترفم لشعبها بين
الشعوب الراقية ذكرى وم ان على المغرب اثواره واثوائه ,وججع
اشتآته ووحد اهواءه  ,فوجي مخليد ذكراه ؛ وتجديد عبد بشراه :
يوم له في قلب وامقه هنا © وبقلب مبغضه المقي المقعد
وم بهاللشرى حل بشرها

 5مترقرقا عب الماة فتجد

5ؤ5

يوم كان مظهره

بعر

الاصلاح

سد

م 0
الء

رنه ال 'حتفل بذكراه

م
فيكل عام» وتمد فيه مواد الاخلاص قبل موابد
بوم به الاقصا سما إصلاحه  2#فهوت اليه من الاقاصي القصد

قآلك عدوافة :انملاثرتة اتيك . 8الفط فاك بالبمود .معضد
اهلامغرب الاقصا قم علىقدم وسااقق ؛ وَأممذكرى هذا الوم
00عامبانساق :

' وانشر الذكرى ليوم عناية © لتمطو ما أشر الالاه له يد
تزدد

بذلك

عرة

ونباهة

©

وتقدما 

مثاقه 

متوطد

هذا اليوم الذي تحمل فيه الملك رافلافي حلةالشباب » وثوافرت فيه
على تقدمك ايها المغرب الاسباب » وكان عدا ء أما تلات فه الوجوه :
وتسنت من طلعته المشرقة نك سئتال ما “رحوه :

ذا اليوم يوم هيف بف انين عد ونه النالويىا الشية اعد
0

0

به © اذ توج المولى الليك مد

هذا اليوم الذي تفتحت فهه اذهان انائك  ,وتفتقت فبه قراتح
انك مسق كاذ إن تمي .سبل إرضاتك عل الأسل  :وعدت
عند إغضائك اتنصلدمقني فسل :
فغُدوت ع

السهونةق دهم

ع

رهم ذراق المشيد

وبثثت روح الاريحة بيهم © بخللت ما كن التكاسل يعقد

ا

ل

هذا اليوم الذي تدفقت فيه موارد الشعور بقوتما الفياضة » على
الدولة المحمدية الفتئة فاختالت في حلل الزهور الفضفاضة  ,ثمثمرت في
مدان العمل عن الساعد ؛ فلمَث من قوى الطييعة اقوى مساعد :
ومقي ا  0التقدم مو

قا جا قن كان سعي محتد

في كل آونة تزيد ترقا ©©» وكذا الاريب من العلا يتزيد
واقطيك التلككة المتدية أعاها ونعيا جد يوا عه عو ها علق
لها مصيرا جميلا مدا ء جالبة ما يوفر لما دواعي الرقي واسبايه » توتح لا
من مقفل التقدم أنه :

ونيف واوا القسون د

وو لما اعون م الحلا .ويد

ويجر ذيل فخاره متجاوزا © مر اللجرة بانجاح مؤيد
وكف لا وهذا اليوم هو الذي استوى شه سلطاننا المفدى عبل

عرش أسلافه الاحاد  ,وتسل فيه ازمة ٍٍ التق افع ا الفاتا
المنشودة ٠ التي تقتضيها سمستها التارخنة الحمودة  .وترتضيها مثاما

الاجناعية  ,حتى يبلغبها الوطن الحبوب مساعيه :

بوم عظيمٍ راق وجهه اذرتي ال سرش

العظيمم به الامام المفرد

حدث يا قد شنْت عن اخلاقه © الحدئه الحسن الصحييح المسند

فالواجب علينا ان محتفل تخليد هذه الذكرى مجتمعين  ,وتتخذ هذا

البوم عيداً وطنا ولسنا في ذلك بمبتدعين  ,وما اتماعنا لذلك في الواقم الا

د 551١سد

لسأنناطق» يعبرعن عواطف الملايين نحومتبوعها في جمبعالمناطق ويعرب
عن تملقهم بعرشه وسدله  ,وتقأ مم ف طاعته ومودته  .والدعاء للالته

بازدهار عصره وطول مدته :

أبقاه من أعطاه ملكا شائا ©* في عزة تكى المداة وتصكمد
ملايردد شحكره منأخلصوا ©

ويسعيه

اليمون يصفو المورد

وهل الوق النذع متو تظلة رزو لليف مقاليك اموه الف لاا وم
لعظمتنا بين الامم » وتسئمنا من الجد والترقي شواع القم )(١ ؛ وتشخيص
لأمالنا التي بادرا كها تنجل الغموه,و فوق ذلك أمانة ,تشني الحافظة
عليها من الوزماتنةق»ني  0خو ل حارها الاغد» كران الذاتك
فيخدمته ححثماأغور وأتحد :

ملك له تدعو المالك بالذي © هو فمصيالحها الاهم الاوكد
غا تزين التاسين :ثتدما 8 :فى .كل منقة تقد وسعن
أمها الملك الحيوب ! أنت  -الرعة ؛ فلا حاة لنا الا بصفاتك
اجملة المرعمة  75نافخ روح الماة فناء والكفيل با يصلحنا ويشفينا :

الاعفل راكوةمور بالوسودء وقروسقناىأغوازالحلثةوالسرد:
قيال ها وخر ونحى فوق ما © #يبهوى الرقي وذاك عش ارغد
لزاال

يد

() القمة ؛بالمكاعلى 1

©

يرخجوه منله

وصلة وتودد

55037

اسم

كاوق لز وذاث انطية وبر والفرنى الاي اد
لا ع ف قاع هذا الواجب المطلوب حو مك ابوب » فإن

أن إقامة المهرجانات الفخمة  ,والاحتفالات بالذكريات الضخمة 3 ,
م مواسم تقام ف غربك » وتنفق عايها الملايين من جيبك ؛ يشوهها

الضالون بشدخ الرءعوسء نزير المديد ومحدد الفئوس  ,وإخراجج الصلاة

عن الوقتء ان لمنقل بالترك الكفيل لم بالويل واولماقتخت,لاط
النساء بالرجال ؛ والتجاهر بكل متكر جال » كبر بطون الشياه » والتلطخ
إلدم السفوح والله عن ذلك ناهءيشد اليها الرحال كل عام؛ خواص
مانسهم والعام » هي في المقيقة أحط قيمة  ,من هذه الذكرى المنهة

اللقيمة» ان هذه الذكرى لرءاة صقيلة يتجل فيها ما قام به في ترقيك
مولانا الامام ,وما بذله من نفس ونفيس في سبيل إصلاحلك العام»

وهنالك نستعرض أمامك إصلاحاته المة  ,التي أدخلها في اقرب وقت
على هذه الامة  ,ولو ي
لكن مها الا سعيه في نشر المعارف الراقية ,

لني هي من سقطات الجهل والتأخر واقية  ,لكنى ذلك دليلا على اهام
بترققتك ؛ ونحسين تربيتك  +وتيت عركزك وإعلاته  ,وتسيير شأنك
في سماء علياته و.عند ذلك تقولين علء فاك منشئة منشدة  ,وللطرقة
,اعية لصاحب التاج والخلالة ومهنية ؛ وشادية بعيد
المبل مرشدة د
اه

ومعشة :

سس

اا

سيم

من سيف

عدله مصلت لا يغمد

الصولخؤان جلوسه

فهك نوو البلا الرقد

وحصلالة

في العرش يعلوه السنئا المتصعد

وللحى عرش الملك عرش محمد

فنا يا يرضى اللي حمد

فول الراكالسكنوارك ملكهم

ن جاء للدين القورم تجخدد

وليين رب
وككوه

هية

ف

و لمعحى ماو انا
4

وهناء

الامام ملعأ

250
«ة©

محروس عين عناية لا ترقد
وصعوده

دام 9

طول

المدا «تتحدد

ر افلا

يدعو الى ااتجيح الل ويرشد

إلا بدع ان سر الزمان فإنه

عين الزماز_ وثوره المتوقد

و لمحي  5حلل ||سعافة

 7ا

وأمحى عرش المهد عرش حدوده

ولحى فنأ الع وفق عراده

65

منت

العن بعد

ولبحجى دن كروي

لوخوده

بلانه

ولببحجى فنا السودد

فثرى غصور1د رياضه تتأود
ولحى من يروي المديث ولسئد

العطاش علومه

م| جد في دعواله متبتحد

ولحى بوم فيه أعطى حقه

ج©©ه و ببحجى ثآر2

له لا" نقد

زمن طلدوعه

بالكيالن ماد

2

موافق  9رحب ؟هما وكار

احتفالا شعبياًأقامتهالجعمات والجاعات

8515

الم

المؤلفة لذلكالغرض ووجهت فبه برقبات التهانيلمل
يالت
وهموهئوذ مراكش
وفجيهته الحرنفية فلي ذلك منه قبولا واستحسانا وتقرر فيالسنة الموالية

راد وزيري  .وفيكل عبد  ,تبدي” الجلالة احمدية في اسماف المعوزين
وتميد  .وتستدعيالموظفين والاعيان وذوي الميثيات من الاهالي والاجان
الس العام اولمالذ من فااخنرواع الم
ولور
حات
ك.
ئوس

الاناي

والمردات  .و" نح الاوسمة وتقابل الضيوف با جبات عليه من اخلاق

بسبطبة وغتن بدن +.
لا زال عصر مولانا مشرقا باثوار النصر العزيز وااتأييد ء مرموقا
بكال المنالة على التأبيد:
ولا زال هولانا الامام مد

9

ملكا له من عون مالك جند

ولا زال بدرا نستضاء شوره

5

لوح باوج اافخر مظهره الفرد

ولا زال في ثوب المسرة رافلا

لذ

وعش

ذال ف"لكل اناي انها

ف

فيرتع فيروض النى المر والعبد

دي

ميته تعنو القساور والاسد

لوال

كل تعره مويق م

رعاياه

بإفضاله

رغد

ولا زال فيكل الشعون مسددا

2

ولا ذال فيكل المصاسم ساعا

ْ

ولا زال نصر الله مخدم بابه

ل

و شصده

ولا زال ملحوظا سين عناءة

9

أنت بفتوحات بهاانتظم الجد

بصضا”ت

ع8

5

ر |ى

إيا لعهمهة

ورعد

ع

أحسن تدبير به حزمه يبدو
00

من

زهصر أسعدة وقد

 9هم 5

اسسيية

عالق انان فرنهنا

ولا زال يرعى للرعة رشدها

المقد

وله ؤال للريق اليبواميا
ولا زال العم  0محددا

نظام دروس

لنقذ من يم الضلالة جاهلا

فنجو ومن أودى به المزر والمد

ويصبح في روض المعارف راتما

ويحني كارا دون مطعمها الشهد

فؤذاة نه انكر غسا وحدة
اذ ال معراج ال كل عبضة

ها ربوة العرفان ”ربو وبمند

واوالاعسايها سيان  11وقيه

بهنصب القسطاس للعدل مثل ما

فح

مفروض ونافلة عقد

ويرشد اتقد الصحبح شبابنا

قنصبو له من شعيئا السمم والود

وخترع الافكار ما ترتتي به

لتجديد ما يحلو تتجديده السهد

م

الهدى وبه لشدو
دوبه الموهر اأفرد

وعزم امام العصر نأي ولا بسد

ولس إذا عن همة علوية

به الماك يزهو والمهالك تزدهي
و كن ارسق غات لك

85
©©©5

يرافقه الاقبال والهن والسعد

وتعلو له الأعسان ودا وهسة

2

حىق يم له القصد

وايامه الاعناد حلو لما العود
وأسعفه

لرام »
وصل السلهيعدلىنا تخد خاتم الرسل الكرام  ,وصعابته بادو

وآله امحرزين غابة الشرف وماية المرام

0

الخيرعام

إخراجه من مسودثه ضموة بوم الجئعة سابع

ثلا دة وحمسين وثلاعائة والف ,ءواعادة النظر وا[ 0شه ف

15

0655#

امين امين لا دق واحدة

©

الم

حتى أضف الها ال ا

ولا أئمت هذا الكتاب قدمت منه نسخة للسدة العلية و,اللالة

المحمدية » فوقم من الجاب العالي احسن موقم » وأصدر مولانا أيده الل
نيظص؛ه بعد الجدلة والصلاة
وقار
هذاالظهير الشريفء الذي تبرتاجالت
والطابع ا محمدي الكبير :

«ابزعمنا الا'عنء مقرخدواتنا الشريفة نقيس العائلةالملوكية؛ ووارث

سر الاسلاف  .ويتيمة الاصداف ء الفقبه العلامة  .الذي ليحاتاج الى القبيز

.شريف مولاي عبد الرحمن ابن زيدان  .لا زالت رياض العلوم
علامة ال
بازهار معارفك تزدان .السلام عاك ورفة نكال وا ووراه

لامروتحئه  .اما بعد فقد وصل جنا اماي بللهملم (الدراولفاخر .ة
عار اانا وحدودنا بفاس الزاهرة)  .الذي وجهم لسدثنا الكرعة
هدية 0

ادسة سنة  .فتلقاه حنانا الكريم  8اقول وال كاز.

ولاحظناه بعين الرعاية والاعتبار  .وحلينا به جبد مكتبتنا الملككية الفاخرة .
وجعلناه واسطة عقد ذخائرها النفسة المتكائرة  .بعد ان طالعناه وتصفحتاه

مققر اتوم لاناانه
مطالعة  5ال مار ا ي
ووخدناة نشية فك خرٌيت درس المقائق وراضها  .ومارس صنعة
التألف واقتحم لمجهأ وخاضها  .فظهرت

قٍِالتدبيج والترصيع براعته .٠

0

32

وفاقت وراقت في الاتقان براعته  .وارثتى على السوى برقة الاسلوب .

.غة وصراحة .
ورشاقة دقة كفة الوصول الى المرغوب  .معفوصابحةلا

أكد.يت ديا عجز عن الوفاء به الاوائل.
فلله ابوك  .لافض فو
وسددت فراعا عظما عهمة فعالة وعمل في النفعالعام متواصل  .وجددت

ما اندثر اكواد من مراسم الاعتلا  .ونشلته من مخااب الاهمال والبلا .

وأظهرت اعبان ما خني عمن تقدم من المهابذ النقاد  .من مآثر الآباء
حك
ل.
صاد
أاجد
وال

الله ورضي عنك وأمنك ورعاك  .وأعانك وزاد في

حسك ومعناك  .والسلام صدر به أمرنا الشرف المعتز بالل تعالى فيسم
55

جمادى الثانة عاموهم( »
م سد هذا عد الأمن العالي .دقدعة للطبع على نفقة المناب
الشريف حسمأ ذلك  5كتاب

صاحب الدولة الصدر الاعظم المطبوع

دن زا الكان.

طخلا  06صف معد اع 5611م 1. 6010 365ناء, 5ناع زط 5 3مع هنمآ
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تدر ل هذا الكتان جاعة من اركان هذه الدولة الحمدية ١ا١لشرفة

ورؤسائها واعلامها وكتابها وادبائها وغبرهم  100تقار يظ4معلى رتس

ناريضخها فن ذلك ما كتبه عله صاحى المعالي وزير العدلة الفقيه العلامة

السيد مد با.نلعسبدلام الرئدي مقرظا ما نصه
دم

٠

الرجمن الرجيم

وصلى اللهتعلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله
لينا
ودال
اللج
صعلم
الهر
لبال
»ة والسلام الاتمان الا كلان على سدنا
تمد واله وه اجمسين ( ,وبعد)فقّد ل -كان الله له على مأ
سطره العلامة الؤرخ المطلع اكبيرء الاذن الشاضر ,النابر البارع

وانا»ن
الكبين» الدى خيل ا تعال لهفي التاريخ والادب يد

هاذان

لساحران  ,الشزيف الايل التقيب مولاي عبد الرحمن ابن زيدانٍ “أبق

لله تعالى علينا وعليه فضله ما تعافب وان » وأعطل من نواله يحور ظ
يه
جذلك
نكا
فضان» وكان لنا ولهفي الدارين أح ق
ان و

من سمو ها بر

املنستمد منهم البحور ٠ ونتزين بعلاهم النحور  ,ساداتنا وموالينا الملوكٌ

العلويين الاجلاءالمظاءاجلذعيلنهم الله تعال
جىغر
يةفي
ن الدهز  ,وأيدهم
بالعز والظفر والنصر و
»شرف أسبهم ازكي الطاهن  .واعلى قدرهم المبي
الباهر  53 .الله تعالى دولهم وخلد صولتهم» وأعز بهمدين الاسلام “وزاد

بم الى امام ؛ وأدام الدهر من خدامهم » واأسعادة والنصر من خلنهم

ل[

!"#5

لد

»لفيته قد استقمى فذيلك بقدر الاإمكان  ,ما قلها يقد عليه
وأمامه فأ
تزه ساقم لا أمقه؟ائنة #كالابيف عو اللرافيق وعدا افوص ل

درر تلك امآثر من أوضح وأدق طريق ؛ فهو رجل  3منطق
الاأغارءو فهرقاطلة أعراة الأشسان و كمه ماين نانفا ما فوط
ءاقف
على ما ني من تلك الماثروءسواء عله منها ال والفظااهرلو

عليهباهتباهر ,لافيالاولولافيالأخر  ,هذا معكونمذاكره  ,وان
استعظمه المطلمواستكثره» فهو اقل من عشر المعشار  ,ثما لتللك الدولة المظيمة
ارل؛ا يكاد
مقدا
من الوماآثلثرحاسن الغزاروا,لفضائل والفواضل وعلو الم

تي عليه الاتحصار  ,ولكنه قد جع جماء استقصى فيه وأوعى  ,فلا يسم
المطل على ما ذحكره  ,على الوجه الذي سطره ؛ الا الاعتراف له
والاطراق » وتسبيم الواهب الخلاق :الفضل حنى في العلوموالارزاق 1

وقد حمست بتين مشهورين قلا في غيره » لاني عله و  0اذ اكتاية
هذا من شر حأسده وضيره :

ظ

اذا ما القوس أعطى من براها © وأسندت الامور لمن دراها
أ ل وقولتي  01اها © «جميع الكتب يدرك من قراها
لال أو افون اق نجاية»
فك

ما

الؤلف

صطفيه

1

وباني

بعده

مسن

قشفب4ه

ا  0وف

6

فلا نجو شالئه بيه © «سوى هذا الكتاب فان فه
بدائم .لا تمل الى القيامه»

وحرره تاسمحمةالمرامعاموهم"  :عبيد اللهتعالىبذ إن عون السلام

0

الله له في الدارين .

و كنك عليهصاحب السعادة رئيس مجلس الاستئناف الشرعي
 0العلامة سيدي مد ببن العربي العلوي
امد كُُ

لامابعد) فقد اختلست منانوقاتي المضاعةبالاشهال لتراحمة  ,والقضابا

اكن
التراكة ,لملصارافطتهلاع عل مىا أم
لمن
سهذ
»خر
فار الوجلايللذ
لين النسل ء فاذا هو ملادة الحر»بل هو شمةالدهر ؛ ثمايجب ال لشد

عليه بيد الضنين » ويغالل فيه لانه الكنز الدفين  ,فوضوعه من اشرف
الواضيعوكف لاوهو مآثر السادات الاشرافى اوللموفا
.خر الملوك

الجن المي
من ل يمكن علويا حين تنسبه © شالهفي قديم الدهر مفتخر
وواضعه هو جهينة هذا السر المكين  .وعند جهنة الخبر الثين ,
فهو اجدر من يعطي هذا| الوضوع حقهويستوفيه ,فربالييت ادرى بالذي
فهء علىالوهان أتَىيماليسبقهاليه سايوقل؛ا الحقهولاق قاهن

بالنسبة الى الواقم الاكنقطة من حر او قطرة من مسثهل قطر وءلا

لس

" 9#اسن

سها فها يرجم لآثر ملككذ المفدى  ,ومفاخر مولانا الذي ببديه

يستهدى ء اذ لمبات منها الا بأوائلهاء ويستصغر وكانانت عظيمة عند
لقا الافنطيا واواعيهاء اعلاان موه
بلغنا السماء مجدنا وسنازًنا © ولا ترجو فوق ذلك مظهرا
فلسان حاله أعزه الله عند عارفه نشد :

لسئا وان احسابئا كرمت © يوما على الاحساب نشكل
نبني يا كانت اوائقا © تبني وتقمل مثل ما فعلوا
وردد:

عهود من الابا توارثها الابنا © نوا مجدهالحكن نوم ا
أدامالله افليفسلكعادة بدرهوحفظنا فيه وفي الهالك رام وأدام
الملك شه وثي عقبه الىبوم القيام :حمدبنالعربي العلوي وذقّه الله .

 0كب عله صاحب الفضيلة الشريف العلامة سيدي المدني
اابلنغازي ابن الم بي العضو عجان الاتانالمزد بيالاعءلى :
امد َُ

(امابسد)د الله الذي له انمد في الاولى والاخرة  والسلامين على
صفوة الاق الذي لا حصر حاصر” مفاخرّه  ,وعلىآله واصابه البحور
عتظي
قثوفديها الدرر الفاخرة( :فقد) وقفت على
الزاخرة  ,ما ان

ماكتيه يصندا الاديب الكبير » المؤرسالشبيرء من ااشّلهرتفاريجخ المخربي

اعون

ا

بين الاماث لكامثال الممداني  .العلامة التقيب الزيداني ؛ فيمفاخر ماوك دولتا

العلوية  .وما ثررجالا المظام الذين حازوا قصب السبق بالاولوية » فوجدته

البح الواردق بدادملك ار والقاسي وعقها نكر هنقال 4 1
الاول للاخر ) 5و ققد أعطث
قوس

جوف الفراء
جوق
عدل

العلا منقد برا .وكل الصصد في

اللهلكل شقيدءراء ورب البيت ا فيه ادرى ,

اد لهفيهذا الممدان ١ :

0

00د

ودانء ولاهو

عليه من جليل الافادة  ,ول الاجادة أ,نشدت فيه قول ابي عيادة :

اذا كعم الأذقة 3

© برقت مصابيح الدجا كفتيبه

جك سهار | خلال :

©

هطالة

و قلسبها ف قايه

فاأروض مختلف نحمرة © 7

وياض زهرته وخضرة عشيه

كن السمع معاق دو بها ©

شخص المبس بذا لمين مه

ذلك انه  ١مف
اخرعظاء اولك الماوك  ,ناظا عقود جدواهرها في
سوط وسلوك  ,مستفرقا فيجمعتلك اللواقت اوقاته بين غسق ودلوك:

واستوعب الاخاقبي و قر من التنقير والتدتقس  ,الى ان فاز بالمعيل

والرقب ء وذلك بعد اأنار صائف التارعخ وصفائح الأثار» التي لا تكاد
,حقة للمتمسك بالاكثار
تقارمها موجايلاتاندثار  .يتنبا سبل الامثلارلا

.كل ذلك ناطق عآآثر اولك
ممن خصه بالاثار و.جعله الشعار والدثار و
الاطواد  .ومفاخرهم ااشاعة فيكلنا .د لان مفاخر هذا اابيت بيتآل

0

ل

8

علي.باقية علىكل الغداة ومرالتمشي  .لا يلحقها دثورء علىتعاقب العصور .
ولا يصادفها في ادوار التادريخ لسيال :

هم اللوك اذا أرادوا ذكرها © من بمدهم فيألسن البيان
شدها الرشمد واسماعيل  .اذ كنا لهذا البيت السباق مقّدمة الرعبل .
وغير مستغرب دفمابماعيل للقواعد ء والسعد لساعده مساعد :
و أهدى من 8

السام

فاسماعيل كمبق و املع

©

فطنجة والعرائش فثيغور

© بدت تفترة منه بايتسام

فهو البيثت الرفيع الماد » والحصن الذي هو اعظم المصورب فها

يصون الاسلام على تعاقب الامأد :

ان الذي سمك السماء بنى لم © بينا دعائمه اعز واطول
؛قل » من
وهنووان جم  ,ماسح ولمم ,شاهو الاغيض» من فيض » و

. 1ولا منها ماث مرولانا الامام الومفمدىفا.خره التيلا الها الاستقصاء
عدا  .انما لا زالت تتجدد  .ونتكائر افرادها وتتعدد .فهيكالزن الصمّب

متوالية تستمر  .واول الأء قط ثم ينهمر  .فمذر المؤلف ألما لا تبرح
في ازدياد  .و :

ان في الموج للثريق لعذرا

©

صادقا ان فوته تعداد

لا زال مولانا الامام بين هذا العصر غرة  .ولعيون الاصلاح

والضلحين قزة::ومقاغره بينثلك المآثر الزاهرة .د:روةأيديه الاسلام.

سس

"ايا

انم

وشيد به منار العمالمستضاء به في حنادس الظلام  .ولثر به معأهد التعاي :م

في جميع اقطار هذا الاقليم  .وحفظا فيه وفي اشباله الكرام  .و
كلة باقة في عقبه بلا انصرام :
والله ببقنه لناسالا © اداه :توجليلكر.م
واكتلبهمحدمدني اابلنمسني لطف اللهبه .

يوديكتب .عليه صاحب السعادة رئيس محكمة الايات العليا
الملامة سبدي مد العربي .بن احمد الناصر
دم اللالرحمن الرحم

الجد لل رب العلمين  .والصلاة والسلام على سيدنا مد اشرف

المرسلين  .وعلآله وصعبه اجمين ( .اما بعد)ذان مجدكلدولةوفخرها .
وتمدلها وحضارتها  .انما يعرف عا سجله لما علاء التاريم والاخبار
لدت من المآثر والأثار  .التي لا بسفوها مرور الاجبال والاعصار  .وكا
مهدنه من سبل العمران التنيدعو الها ضرودة الا<تماع البشري من

مشارع وقواعد هامةوا

وعرافق عامة  .ونشر العلم الصحيح

والاعتناء باهله  .وتنظيم مسالبكه المقربة لتحصيله  .المميئة على ابقمبين
فروعة واصوله  .فذاكٌ لعمري الشاهد العدل والدليل القاطم علىفضل
الدولة وما بلغته مانلرقي والعظمة والترف والتعيم و.الثروة الضخمة
والفخر والعز القدم  .وهذا القطر المخربي صانه الل غني 1ثاره  .المنيثة في

مسد لل"

اسم

توه أومسارت تضق انلق لكاو نر ١س

ينون لماوع ارم

وتبادهك اطلاها الماثلة بما انطوى من صحف اخباره  .وخ من مكنون

قدا نا ىف عاجمة البرك الارلو ف رانين ف

الوائم

تشبيذه الامراء'السابقون  .قياما بواجب ما طوقهم الله به من رعاية خلقه
وحفظ تفوسهم  .وصبالة حقو فهم  .وحرصأ على مخلد ذحكرم .

وإبقاء مآبرهم

ل الملوك اذا أرادوا ذكرها © من مده فبشاغ البنيابف
ارتب البناء اذا تتقادم عهده © أضى يدل على عظيم الشان
ولا شك ان دولتنا الشرفة ذات الحد الشا  .والفخر الثات
الراسخ  .من اكثر الدول فه 

ثرا .ؤاعظمها له استماراء واجلها في

ذلك شواهد واخبارا  .با شيده فيه ملوكها العظام  .الحداة الاعلام .

امة الدين وحماة الاسلام  .من معالم الحضارة  .وأسسوه من الابنية الضخمة
والعارة  .ومهدوه من طرق المواصلة والتحارة  .وقرروه منشرالعم

وعيلامن :اعاليت التعليم .وحافظوا فيهعلىالددين وسلو لكسبيله المستقيم
ما سيظل ان شاء الله رونا عديدة  .وأدهارا متطاولة مديدة  .ناطقا بعلو

كبهم فهيذا الشأن  :شاهدا عدلا على تفوقه في الميدان  .على من
تقدمهم من الملوك الاعبان  .فهاغبْرمن الازمان :

تلك اثارنا تدل علينا © فانظروا بعدنا الى الأثار

سن

ىا

امب

ولقدكالغ شق الأثار عل كثرتر|  .واختلاف الواعها  .لا بعلمجل
النأس الا القليل من اخبارها .ولا يدرون السبب الداعي بلجاادها  .ولا

عيزون بين قديمها وحديثها  .ولا يغرقون بين ما أسسه كل واجد من
الملوك على حدة .م

0

 .وطالا نذوف

عشاق التاريخ والمولمون بالبحث عن الأثار  .لمن يخوض هذا المغمار .
ركيت عنها الستار  .لان الموضوع على تفاسته ل يمطرقه الا تقفلريل .

مخصصين ناحبة معينة منه بالبحث والتحليل  .اذ لا يتسنى لاحد أن جم
بين اطرافه ا.و حبط باوصافه ا.لا اذاكان لذهفليك باعكبير .واجتمم

لديه من المؤلفات الشايءلكثير  .ثميمكفعلبيهاالدرس والتقلب و
.البحث

القن ولس نا ا وفامل عل اللمتودى وايش عل الغا
النشود و.قد جم اللهكلذلك طيدينا وصد ينالاعلامة المؤرخ الشهير .
الدراكة الباحث.العمطون الشريفالاعي «الكيئ لحعب لايل
فخرا الكرام وعين الاشراف الاعال أ؛بي زيد مولانا عبد الرحمن 1
زيدان ز
.اد للفهي رفستهو٠بلغه غاية أمثيته .٠ فتصدى لمؤضوع وأعطا

حقه بحثا ودرسا 0 .قر فنه احت
لّال
يا و
سلاا
اشر نففة 'كتاباقمانفيسا.ا
#ظه
ان ف
سيه
مأ

لوا وكافى ه أ
ار دولتنا

واستعرض فيه مفاخرها ٠ وجل

للعأن محدها  .حتى صار مشاهدا ماموسا .وقد طالعته فالفسته اٌتقلة ود عله

وضعا و.برع فيه“رتدبا وجمعا  .وانكانت مفاسخارداتنا المالولكاشر

85

الم

العلوبين لاتحصى .ولانحدولالستقعى  .فقد أَتمىالمياتب غهيرهممنسبقه
من علياءهذا الشأن .ولاغرابة فيذلكفانهمهليفيهذاالميدان .ولياختلف
فنه اثن
حانف.فا
ظنهه

اللهليمدعارا الاذكره  .واستوعب ا

ونوه بوهلشره  .من عهد مولانا الرشيد وصنوه مولانا اسواعمل  .ازلىمن

لك لامام الامالملل قر الو اللوجارواي الدوحة الحائة  ,امير
المومنين ابي عبد اللهسدي مُمد 1و

٠ وزين ال ئر الديشة

والددوية ذوله.وعصره  .فقد تنيع | 7اخناكة فقعمن الىزمئنا هذا من

الماثر المظمة والمفاخس السامية ولسّقها تنسيقا  .وحقق ذلك تيتا .
وكيف لا وبوجوده أشرقت موس المعارفى المابية  .وارتفعت اعلام هذه

المملككة المغربية  .واشتّهر امرها في الاقطار والممالك القاصية والدانة .
قار ع

تتقدم بقدم ثابتة في طريق الرقيٍ والمدنية  .والحضارة

العردة الاسلامة ا

بتوضقه ورعأته  .ويلنه أمنيتهف دولته ورعنته .

وأقر عينه :ولي عهده واشياله الككراموتنا خرف امن

ذاو لهذا ولت اطرل  ,والببيد الري اسيل مق بد ابسقاء :
على هذه الدولة المسمونة الغراء  .عا عه مانخمارها ورهن | اوها
اه

الله صرف هيه خدمة به الكريم بعزم صادق فقأم مل نشأنه

على قدم وساق  .وجال في البلاد والأفاق  .والتقط الدرر من بطون الدفائر

والاوزاق .:و استخرج مكرن امن يق الاتقاض" الردومة ومالاهاز

م

6٠

سس

ل
امركومة  .والكتابات التيكادت أن تمد معدومة  .كم
وق قلك لنوا ل مدوا فو اشرت ارط قلف اشر ين .
الخاوية للطاوف والتالك.يمن عند ل عل اشريف الال .د ومصرف 7
ن
ي مث
الوقت النفيس الكبير  0م االملالكيير :ول ينقك
وبالججلة ققد مهأل مهمالم يها لغيره وافشح لهفيهبعالميفتسملاحد م عن أهل

عصره  .هته ان يجازى على ذلك ويشكر  .وبعلن فضلهويذكر  .علىان

مولانا الامام أيده الله يعرف له ذلك ويرفم من قدره  .وريد بذحكره.
ويرمقه بعين الاجلال والاكار  .ومخصه بعزيد المظوة والاعتبار  .أبق الله
جلالته أرفم مقام اهل العوالدين  .وتقديم الاحكناء المستحقين  .من
يكال كواته اماه الخامية ح.تى راتت امتة في ايامه الى اعلى درج

الفاخر  .ونظهر بين الام في أشرف المظاهر  .يجاه جده عليه السلام .
انه تبل ولي كل فضل وانعام  .والسلام  .حرو ؟حروسة فاس في عاشر
صفر الخُبر عام5ه الموافق ١5 ابريل سنة 7م١9  :شمد العربي الناصري
لطف الله به.

وديمكتب عليه صاحب السعادة مندوب الصدر الاعظ في المعارف
العلامة سيدي مد بن المسنالأجوي . :

ظ

م اللالرحمنالرحيم

اثادهم عظمى  0 © 9 7داخف اناد

 1بدت

(امابع
تد)
شفردفت بعطالمة كتابمآثرالدولة العلويةبالمغرب الذي
أملتهقربحةاخيوصديتي حقصديقالاستاذ المهبذمؤر لغرب  .ولسان.

مآثره العرب  .التقيب الاجل مولاي عبد الرجمن ابن زيدات .
وأمداراك ماابنزيدان  :جدشاع .م وعلمواسيع .وأدب 05
رائق  .سترف له اصحعاب الخال وانصار الْقائق  .وسماحة ورحاحة .

وبشاشة وصراحة  .واقتدار زائ .د بتلوهشاهد  ,طالمت جلهذاالكتاي

وو مضه و أسطاق قنالاك وامقاطو كنال 02الات وين
وين أمعثرفهعنغرسه  .لايملمطالعه .ولوعظّت موائمُه .بللايتقف
الواقف عليهالااذا استنزف معينه  .واستجل عنه .وجاءعلىآآخره  .ويكق
هذامن مفاخره  .اذهوكالومنللهومن  .قدأحكمبنا .ه واتضح معناه .
.بقت فقوراتمهن.ذ سممت قول النزالي لس في
وتماسكت حلوقاتتهطا
الامكان  ,ابدعمماكان ,لماجدهمنطبتًاالاعليه  .ولايصلحوصفا الال .ه
وماهي باولدك اال اسماعيل  .وهو معذلكجاملما'ر هذهالدولة

السرعهةالغلربة الخالية الوجرة ..والذييستمدمنمآثرهاالوجود  .جم .
تمي  .مك السبروالتفسيم  .ياضلمطارف لتا
ولد
و.لف بين المعروف

والشارد  .يرجم بك ادراجا الى عهدها الأول اازاهر  .حكتأىنك فه
حاضر  .ويسلك ببكين تلك المشاهد والمماهد  .ويمل عليك من تلك
الاتهال الاوايد  .ما تظن معه ان مؤلفه عا
اشومن
ل
16

الدهر  .واستقى هن

 209585-ألم

كلببحونب .ر ووقفعلىكلطل .ل وشرب عللا بعدمه .لحتىيصل بك
عا الامام ا.للظفر لهامتأنير اومن نلهاوزا ترون ود
اطي
الذي أقامعلى تلك الشنشنة الشواهد  .ورفم من الدين القواعد  .فليل
الغا الشاهد  .وفيه يصدق القولالمتوائر.مترك الأول الآخ .ر أدام1

ملكه لهذا الدن ركنا بأوياليه .وللحذا الوطن ظلايرف علويأهر
.اه في
يفهيا
قيد
رويز
وليعهده واصجاله ما تقريه ء.لوهعينأمته .

مامحصل ب هكامل

مسرته  .فأهنيك بااؤينذان غل .ما نشرنه من طيهذا المجدالرفيع

.ات
والشرف النيع  .محد هذه الدولةالمظمة المآثر .الموفورة المفاخر ذ
الليبديضاء الظاهرة  .على الدين والملة الطاهرة ف.احكتمل عملك هذا
روئق تاري هخذه للد ٠ وارتفع به ا  1بين العباد ١

تأليفك هذا من جدد لهذه الدولة المباركة عمرها الثاني  .وأعيذك بالسبع
الثاني  .من الماسد والشاني ف»شكراً لاثم تك انما لفعلك
الماك  .وضخلده لك لسان الايام الشاهد  .في صصفة من خدموا هذ الوطن

باخلاص و صفاء فليكنذلكحظاك وكتى  .حرره بفاس في© 1صفر الخير
: 501

خديم السنةتمد المجوي .
ي
حيوع
سس س

لس

 #25اسم

دم حكتب عليه صاحب السعادة رئيس الديوان الملوي 11
العلامة السيد مذ معمري الزواوي :

بسم الله الرححنالرحيم

هصحبهوسلم
وصيلاللهعلىسيدنامدوأ ل و

جمدا من ١أورث ساسة البلاد  .الصالمين من الوعبأادَ.عمب اصعاب
السيرة الن
ذاجح
رةي.ة

زكة صواطصةل.اة

وسلاما على خير مبعوث

يكخبتراب  .لخيرا'ممةؤيدا بخير الاصعاب  .وعبلآله البررة الاجاب.
الذين طابت .هم الرحاب  .وزكت بفضائلهم الاتراب  .وقويث بسيرتهم
الاغواية :اننا فيد)فاق ان طكا نهوموالل اق الخلق بوم

اين

عمل الاننان كلتق الازظ توطواقة .م,تنفاأرسل «وطئله [القير اش
لتتبين له الححة  .وكلفه باتباع اوامره واجتئاب ثواهه لتتوجه 7
المجة  .هن سلك سبيل الرشاد  .فازفي الدارين فوزا عظها  .ومن جنح

للفساد .كان" سعيه فيهما عقما و.قد دلت على هذه المقدمات الثاتة

شواهد التاريخ سواء الناطقة منها والصامتة و.يكني “مانراد الوقوف
على هدعم البرهان ا.نل براجع تاريخ الدول في متعاقب الأزمان فم

كان الصلاح زايد المموك  .عقب الفلاح حسن السعي وقويم السلوك

ومتى بني على اتباع الشهوات  .أنتج متواصل الومسر
باثق.
در مايدوم

د

847

اننم

لسنة الله تبديلا .ولادليل اقوى لتدعيم هذه الومتجةح.بيذ سلوك

صا الحجة  .من ١ثارالدولة العلوية الشريفة  .لا زال المغرب يرق
حت ظلالها الوريفة  .فهذه ثلاثة قرون بل تزيد .وسلاطيها تماق

على عرش المثرب تؤسس اركان الحجد وسروح المعالي تشيد .كل يسارع
الى حسن السييل  .لمحصل علىلذيذ الدُرات .كارعا من المعين السلسبيل .
مهدا في الصا العامعويص العقبات  .فن بان لقصور العز والفخار.

وبري :امال تفي جنانالا داروقيلة وان لماعب درس
العالى وال
معاي
اده
.د

المتشدو عفاخرهم المؤئلة .والمشاريم الخيرية

تني” عن كرائم اصولهم الكملة درن بللهاد ليم الاصلاح بلادا
وعبادا  .ويقومون اللبل سجدا وعبّادا  .حافظين هذه الدار عمارتها  .راعين
للاخرى حفرمتتهعااق
.بوا تعاقف المصلحين  .واتوارثوا 'نوارث عباد الل
الصالمين :

جوم

كل انقض كوكب © بادالكويكبهاتوايلكواكب

ومن العناية الالحية ان يحفظ صاطٍ الاثار  .ليبق ابة لذوي الاعتبار .
تقيض من تولى بالاصلاح ما يهدده اازوال.م تثير من يسطر مفاخر

اللاتم
بالو.
دع بطون الدفاتر تفائس اثر الرجال  .وهو ما قامابلبهحاثة
للبيب  .والمؤرخ الاديب  .سعادة التقيب  .مولاي عبد الرحمن ابن زيدان

فلقد سمى اولا في اللبحث حتى أمكنه المصول  .على غابة الماموك من

دم

8655

سيم

الاصول  .التيتوقف عاللهتاأليف .وتمباهلاحتسصننيف  .فمممناثار
السلف  .ما يصلح لتعليم الخلف  .وأتى به لبة افتخار لد الزمان  .ووضعه

على هامالكمجادئفس التبجان  .تزهو بحسن صنعه الايام  .وتصول يجميل

وضعه الاعوام  .وجاءتأيه التفيس  .درة يكمل بها عقد عصرنا الزهي
الزاهر  .وتم با سلكه فيه من حسن التأسيس  .افتخار عهد مولان
الزكي الطاهر  .سلطان البلاد ومرشد العباد  .رحكن هيكل السعادة .
اصوللف.صن
وقطب فلك السيادة  .امام الذي تزدهي به الايام وت

اللدن الذي نورق به دوحة الرسول  صلى الله عليه وسلم  .وشرف قدره

المظي وكرّم  .فشر الشباب في السلاطين  .ومنغدا  .اعظم الاركان
الهدى  .وامتن الاساطين  .الكري الغيور الممجد  .سلطان المغرب سيدي
تمد  .أبد الله غذه الاثل::ونتينا بشخره الاصيل  .الهاللمجيب الككريم .
الرعوف الرحم ٠ كته في١٠ خامس عثر ربيم الاول عام 50٠ :

عبد رب
لحمد
اهم
زمعومري
اوي لاطلفله ب .ه

| ددم قالفيه اديب القطر الشتحبطي الفحل العلامة السيد ماء
العمنين بن العتبق زاد اللهفيحسه ومعناه ولافضفوه :

امن خاض بحر العلمفيفلكه الوسطى
الى شطه والفير ما جاوز الشطا

9

سد

ما رام في أفق الآليف مرتق
 002داب جوأ

8

طترفه

ز فضل
د (اب
وما للك
يابا
انن

وعترتك الاملاك ا
289

اانه الا” حرج واتحطا
ما قصات السبق الا له تعطى

أمشيه”

3شط في شاو المفاخر ما شطا

ا

ت الها ف ك م
لكتية مرطأ

.

هم نثروها ففىيالا“قاليم لؤلواً
5نالسر ماقانق

تنظما عط

و
واقلا

وعلق في الأذان سمبنكهاة قرط

ومن ذا سوا يودع(الدرر) اللا
وونها إقتعاء من تلق كهما

فاهو الا الرّر3005
را ااعيخ الوميق هنا

ص تواريخ السلاطين رتة

”©
85
©

وأحذًا :لنظا والهلها  قسطا

وأرشدها هديا وأسدها مدى

2

والقلها مني وكلاها شيط

فال جيل

|لطبسع

لإطبعه)

منة

ركان بذا الا“سلوب يستحسن البسطا
رك

وما اللهمن فخر “لسالافه أعطى

ماثر أبتاها (الرشد) فصنوه

5

 0سيط
7فالا“سباط سبطا
 0ناء

نوم سماء و[اين وسف) شملها

2

ملك مساعيه الجبدة باقعا

2

وذاك

اعتناء

هيه بالعم والعبى

 0وم | تاق الملوك” بم 0

دبي الذلق عن عدم الامام ولو دف

تواجي  .المى تنصاع

ف

يده

خط

925

لد

سم

,

فُن شثر ف ما اسطاع من نكره بصب

وقوه نالحد

مغيه “ 4لحطنا

نانفا فق هد :ور درلاللووالسرر لتحم
:اء العينين بن العتيق المسني الادريسي
افيه دبيع ااثانيسنة 5هم 1م

الشتجطى .
 0قال فنه ادب سوس وعلامتها المشارك ار جوع اليه سيدي

الطاهر بن مد اللفراني أطال الله يقاءه :
سم لل اأرممن اأرحيم

الهمصلعلىسيدناجمدالفائجالحاتموعلى 1له

رانك وق هر الدهارقره مو وروي عار ااا

ذكرت المهد وشاقت' الى © تجد وام الى الغابرة
ياربة الحسن اريعى فالصبا © بعد المشيب صفقة” خاسرة

لولا (ابن زندان) وهمته القعسا وآلا له ظاهرة
ما جالك الفصكرة ناظية” © في حلة القول ولا نائرة
دلت انان ميته توت

بون رف امهنا اهتيا

خلق م  3لعي على ©.

دقل  3كك الطاسهالناطوة

وهمة تسسو السما فتُرى © من تحتها انسرها الظائرة
به قنى الجد رتم الاألى  ©5مضنا بفضل الاعصرالماضرة

من

عم ودين

له

التاليف

راسخ

وتق

©

وحكرم

التي هرت

©

اهل الى اسرارها الباهرة

وشذى”

52

و(مازع الطافه) وافرة

مثل [العبير) ع

د

4/55

انندم

امواجه زاخرة

فحكره انه ابعر الحسَنمء (الدرر الفاخرة)

قدى نيا عقن الشلد ووف

©

بالحد قدر العترة الطاهرة

آخا بها دسم الملوك الالى © ساسوا الورى لهمالقاهرة

سلالة المد وسل التق © ثيب المدىفيالظ النائرة
عترة مولا (الشريف) وما © أدراك ما هم' أسد”كاسرة
منفيملوالكدحر مثل (ابي ال فداء) قطب الانيم الدائرة
م لاللتوك #الفببه اناه  8سم
رة
لدا
االع
وذو
فجدى
ايال

الى امام العصر بدر الدجا © مبيد اجناس المدا الجائرة
وريد ها بن راق المفسسسنيق هونن لحن  4السارة
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