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  التقاريــــــــــــــــــــظ
  

 حفظها اهللا من كل –الحمد هللا؛ قد تلي هذا المؤلف الجليل على جميع أهل الطبقة األولى من علماء فاس 
 في مجمع حافل بدار خليفة موالنا المبجل، الحاللحل األجل، البطل القمقام، الشجاع المقدام، شريف –باس 

اني، فأثنى الكل واستحسن، وأطلق فيه للحق الراجح، وسلوك مؤلفه النسبتين؛ موالي عبد السالم األمر
  .المنهج الواضح

  
  

  تقريظ أحمد بن عبد الواحد ابن المواز
  

وهللا در الفقيه العالمة، الكاتب األول للجناب السلطاني، البارع في الصناعتين، والحائز للفضيلتين؛ أبي 
سليماني، حيث قال مرتجال، وهو أحد من حضر ذلك العباس سيدي أحمد بن عبد الواحد ابن المواز ال

  :المجلس الحافل
  أبى الــــــــدين إال أن يؤيد ناصره    وتشرق من بعـد الخفاء مظاهره

  وينجـــــــز وعد اهللا فـــــــيه بعزة     يقـــــوم بــــهــا من تستنير سرائره
  اب بشائرهويحمى على رغم المكايد ركنُه     وتُشرق من بعد اكتئ

  ويجبر من حــنث عقائد صـــدقه     إلى جبر ما يخشى ويكسر كاسره
نفى عن الحوض خائرففي الحشر قد ي  

  يقهقـــــــــــــــر مرتدا ويجـــــــــــزيه قاهره
  قواعد نصــــر جدد اهللا حكمها    بمــن نسخت رسم الفروق مآثره

  يحــــــت بأنوار الضياء سـتائرهإمام بدا كالصــــبح والليل داهم     فز
إمام همــــــــــام لألمــــــانة حافظ     بغيرة دين ال يرى مــــــــــــن 

  يغايره
  إمام تالفـــى عرش أسالفه وقـد    تداعت بكيد الكائدين معاصره

  وصان الرعايا حيث صارت كــــــأنها
  صــــــــــريم بسوء الرعـــي تاهت نوافره

ـــــــــها لطفـا بهمة مخلص     ونجــــــــــدة حــــــــام ال تُفل فداركـ
  بواتره

  وعلم تجلى للهدايـة نجــــــــــــــمه     وفضل تعم المخلصــــــــين مواطره
  وحلم تحوط المومـــــــنين ستوره     وباس تسوم المعــــــــــــتدين بوادره

  لوغــــىوصرخة مقدام إذا اضطـــــــــرم ا
  تحـــــــــــــف بنصـــــــر ال يزال يظــــــــــــاهره

  لسـيدنا عبد الحفيظ خصـــــائص     ووصف كمال ليس يحصيه شاكره
  إليه قلـــــــوب المسلمين توجهت     على رغــــــــبة قد قلدتهم أوامره

  فدانوا له واستصــــــــــــــــــرخوه لدينهم
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  ـاعوا واعترى الشعب ضائرهولواله ضــــــــ
  وقاموا بأمر واجـــب كان كلهم      قد انطـبقت قدما عليه ضمائره

  فال يدعي إكراههــم غير من له      دســـــــائس تقرير جـــلتها مخابره
ـْــــــــــو سماع لذاك وناظـره   كأن له جهال بأسباب ما جرى     بلى فه

ـْمـــــــــه إال إلدرا   ك غرة     تفك العـــــرى، واهللا للدين ناصرهفما زعـ
  هذا الكتاب وناثره: ويكفيه في بسط الردود وشرح ما    جرى في الورى

  قد عجلت لمن ادعـــى     يكــــــــــف بها عير العــــثار وسائره" مفاكهة"
  هفلله مـــــــــنها نبذة كان فيضـــها     من النور فيضـــا ال تحور مفاخر

ـُدقت بدالئل     بـها يدحض العادي وتُنفى مناكره   وفت بحقوق صـــ
  بذلك عـــبد الحي أحيى معالما     من الرشد ال يبقى بها من يجاوزه

  فما هو إال كوكــــــب يهتدى به      وبحـــــــر من العرفـــان عز مناظره
  جواهرهوال عجب في الدر يعلو نفاسة      فمن معدن الدر النفيس 

  ســـــــــاللة أخيار وصـنو والية      وشــــــــبل كبيرٍ ال يرى من يكابره
  جزاه إله العــــــرش خـــــير جزائه      على نَبدة العلـم الذي طاب عاطره

  وأبقاه بدرا ال يحـــــــــــور كماله      وروضـــــــــا أنيقا تستفاد أزاهره
   شفــــــــاعــة حلمهبجاه الذي نرجـــــــــوا

  لدا الحشــــــــــــر إذ يستنفـــر الكل حاشره
  عليه صـــــــالة اهللا تشمـــل آله      صــــــــالة تُنَجي الخلق مما نحاذره

  
  
  
  
  

  تقريظ عبد الحفيظ بن الطاهر الفاسي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم              
  وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله

وللفقيه العدل األكمل، المرابط األفضل؛ سيدي عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفهري نسبا، الفاسي دارا 
  .آمين...ولقبا، كان اهللا له ولوالديه

  .الحمدهللا، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأصلي وأسلم على نبيه أبي القاسم محمد بن عبد اهللا وعلى آله
: د الحفيظ بن محمد الطاهر الفهري نسبا، الفاسي دارا ولقبا، كان اهللا لهأما بعد؛ فيقول العبد المستغفر عب

إن من يعترف بالحق، ويرى الفضل ألهله، ويريح نفسه من التعصب الذميم الذي وصلنا بسببه إلى أقل 
درجات االنحطاط بين سائر أفراد العالم؛ هو اإلنسان الكامل في اإلنسانية، التي بها يمتاز عن سائر 

  .سبيال} كاألنعام بل هم أضل{: وانات، وإال فألئكالحي
الواجب على كل فرد فرد أن يجتهد فيما يعود نفعه في الدارين عليه وعلى أبناء ملته ووطنه، ويروض 

فإن من مات ولم يترك . نفسه على األعمال التي تكسبه شرفا بين أقرانه، وتبقي له بعد الموت ذكرا وأثرا
  .ه لم يخرج إلى هذا العالمبعده أثرا يذكر به؛ كأن
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وقد مضى أئمة في أزمنة غابرة، وقرون متطاولة، خلد لهم التاريخ في بطون الدفاتر من المآثر في خدمة 
الملة والدين والوطن، والدفاع عن ذلك ما تهتز األرواح وتنشرح الصدور عند سماع ذكره، فم ما ماتوا 

  .ولن يموتوا
ا خبايا، وفي الخبايا بقايا، وفي الخلف من ينهج على نهج السلف؛  في الزواي– وهللا الحمد –والزال 

  .يدافعون عن الحق، ويذبون عنه، وال عليهم في المعاند
ما سطره حضرة الغيور المفضال، العالم المتبحر النظار؛ موالنا السيد عبد الحي : وكفى شاهدا على هذا

بجيش جرار من األدلة الصحيحة، والحجج القطيعة، " السعادة"الكتاني الشهير، فإنه حمل على مدير جريدة 
وبين األسباب الموجبة لمبايعة موالنا أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين، سلطان العلماء وعالم 

السالطين، محيي ما اندثر من آثار أسالفه الطاهرين، المجاهد في سبيل رب العالمين؛ أبي المعالي موالنا 
واألسباب . صره اهللا، ونصر عساكره وجنوده، ورفع على ألوية أعدائه أعالمه وبنودهعبد الحفيظ الغازي، ن

 وعدم إكراه العلماء على ذلك، بيانا يبصره كل من ليس – تاب اهللا عليه –الموجبة لخلع موالي عبد العزيز 
  .على قلبه غشاوة الحقد

 ليلة أضحيان، وسقط به اعتراض فأصبح الكل وأمسى واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار، والقمر في
من قصر في العلم باعه، وطال في الجهل وأدى العباد دراعه، وتخذ بطر الحق وغمص الناس سلما إلى ما 

  .يحبه ويرضاه، يولع لسانه مجادال بغير علم وال هدى، وال كتاب مبين
اإلنصاف والشجاعة األدبية فإن كان مدير هذه الجريدة من دعاة المدنية والتمدن، وذوي الحرية والعدل، و

كما يدعي؛ فحين يقف على هذا المرقوم العجيب، يكف عن هذه الخطة الشنعاء التي سود بها وجه جريدته 
أمام العالم أجمع، وإال؛ فال نرى هذا المحور الذي يدور حوله يلحقه إال بالهمجية المحضة، والتعاليم 

  .لحق أحق أن يقال، وما ذا بعد الحق إال الضالل؟البربرية، النسالخه من حرية الفكر والضمير، وا
  . هــ١٣٢٦حرر في محرم الحرام فاتح عام 

  
  

  تقريظ العباس التازي
  

وللفقيه العالم العالمة المفتي؛ أبو الفضل سيدي العباس التازي ارتجاال حين تُلي عليه هذا المؤلف الناطق 
  :بالحق

  لي المدلهمةلعبد الحي فضل ليس يخفى       تضيء به الليا
  !يريد الحاســــــــدون ليطفئوه       ويأبى اهللا إال أن يتمــــــــــه

  
 بتصحيح مؤلفه أطال اهللا بقاءه، تحت ظل أمير المؤمنين، وناصر الملة والدين؛ سيدنا – بحمد اهللا –قد تم 

. جاه سيد ولد عدنانوموالنا عبد الحفيظ الغازي ابن موالنا الحسن، اللهم أعنه وكن له حيث ما كان، ب
، بخط العبد الفقير، أحمد بن محمد الحضري، وطبع ١٣٢٦ محرم الحرام، عام ١٥وذلك يوم الثالثة 

  .آمين...الحاج أحمد ابن الحاج الطيب األزرق، حفظ اهللا طباعه: بمطبعة المعلم األنمق


