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العلوم اإلسالمية والحسابية  كل من كان متخصصا فيوقد  ،بمراكش 1906ولد محمد بن عبد الرزاق سنة 

حّصل  بعد مرحلة الكتاب التحق بكلية ابن يوسف التي درس بها ملدة سبع سنوات، وعلم التوقيت والفلك.

 فيها الكثير من العلوم الدينية واللغوية والحسابية.

التحق بعد ذلك بكلية القرويين فتعلم على يد كبار العلماء وتعمق خاصة في علم الفلك وعالقته بالشعائر 

ل رجع إلى مسقط رأسه محمال بزاد ضخم من العلوم الشرعية الدينية. بعد مرور خمس سنوات من التحصي

 وافتتح مع الطلبة دروسا في النحو والفقه والحديث والبالغة والرياضيات وغير ذلك.  والفلكية،

ملدة ثالثة أشهر بتارودانت  1937عرف بالدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة االستعمار، حيث سجن سنة 

 مع مجموعة من العلماء.

، أستاذ مؤقت بجامع ابن 1944تقلد العالمة عدة مناصب منها التدريس بالتعليم العالي اإلسالمي سنة 

 .1952و عضوا في املجلس العلمي بمراكش سنة 1949يوسف سنة 

من كان يؤمن بأن العلم فريضة على الذكر واألنثى فأرسل بناته إلى املدارس رغم املعارضة التي كان يلقاها 

 فتح قسما لتعليم النساء ببيته وذلك من أجل النهوض باملرأة. 1946سنة محيطه. وفي 

خالصة “وألف محمد بن عبد الرزاق عدة كتب عرفت انتشارا كبيرا في العالم العربي واإلسالمي، نذكر منها 

العذب الزالل في مباحث رؤية ” ،”دروس في الفقه والحديث والتفسير” ،”علم التوحيد على نهج السلف

 .، باإلضافة إلى عدة مقاالت ومحاضرات”لالهال

 بمدينة مراكش. 2011فبراير  12وتوفي محمد بن عبد الرزاق فجر يوم السبت 
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جل و  .واملهنيةعلب أرشيف، تعكس جوانب من حياته الشخصية  5من محمد بن عبد الرزاق يتكون رصيد 

، تعزية، ةحساب التوقيت، مراقبة الغروب الشرعي، تهنئ)الوثائق عبارة عن مراسالت مهنية وشخصية  هذه

شهادات  (وثائق شخصية ومهنيةباإلضافة إلى وثائق علمية وفكرية )كتابات دينية، قصائد...(،  ،دعوات...(

 ومدرسية، رؤية الهالل، التقويم امليالدي...( وبعض الجرائد. ةطبي

 

-2018-عائلة محمد بن عبد الرزاق 
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 مراسالت مهنية

 سالالالالالالالالالالالالالت مهنيالالالالالالالالالالالالة تتعلالالالالالالالالالالالالق بمسالالالالالالالالالالالالألة حسالالالالالالالالالالالالاب التوقيالالالالالالالالالالالالت، املبالالالالالالالالالالالالاراة املن مالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالن طالالالالالالالالالالالالرف الكليالالالالالالالالالالالالة مرا

اليوسالالالالالالالالالالالالالالالفية، التحقالالالالالالالالالالالالالالالق مالالالالالالالالالالالالالالالن توقيالالالالالالالالالالالالالالالت الغالالالالالالالالالالالالالالالروب الشالالالالالالالالالالالالالالالرعي فالالالالالالالالالالالالالالالي رمضالالالالالالالالالالالالالالالان، حسالالالالالالالالالالالالالالالاب الخسالالالالالالالالالالالالالالالوف، 

اسالالالالالالالالالالالالالالتخراأ القبلالالالالالالالالالالالالالالة، حصالالالالالالالالالالالالالالإل أوقالالالالالالالالالالالالالالات الصالالالالالالالالالالالالالالالة والفالالالالالالالالالالالالالالرق بالالالالالالالالالالالالالالين السالالالالالالالالالالالالالالاعة العربيالالالالالالالالالالالالالالة واإلداريالالالالالالالالالالالالالالة، 

 استدعاء للمشاركة في أعمال لجان االمتحانات

1964,1960,1955-1954,1948,1943,1935/1383,1379,1374-1373,1367,1362,1354 

 

 

 وثائق مهنية 

 ،التقالالالالالالالالالويم املالالالالالالالالالاليالدي لسالالالالالالالالالالنة  وثالالالالالالالالالائق مهنيالالالالالالالالالالة تتعلالالالالالالالالالالق بحصالالالالالالالالالإل أوقالالالالالالالالالالات الصالالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالي شالالالالالالالالالالهر رمضالالالالالالالالالالان

رؤيالالالالالالالالة الهالالالالالالالالالل، الفالالالالالالالالرق بالالالالالالالالين السالالالالالالالالاعة العربيالالالالالالالالة واإلداريالالالالالالالالة ملالالالالالالالالدن املغالالالالالالالالرب، ملالالالالالالالالتمس مطالالالالالالالالالب  ،1953

، نتيجالالالالالالالة أشالالالالالالالالغال رجالالالالالالالال التعلالالالالالالاليم الثالالالالالالالالانوي والتقيالالالالالالالي، تن الالالالالالاليم نالالالالالالالالدوة حالالالالالالالول تحسالالالالالالالين طالالالالالالالالرق الدراسالالالالالالالة

 التلميذ بالقسم الثانوي.

1983,1973,1968,1959,1957,1953,1933/1403,1393,1388,1378,1376,1372,1351 
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 مهنية مسودات

  برؤيالالالالالالالالالالالالة الهالالالالالالالالالالالالالل ومراقبالالالالالالالالالالالالة الغالالالالالالالالالالالالروب )الفالالالالالالالالالالالالرق بالالالالالالالالالالالالين السالالالالالالالالالالالالاعة الشالالالالالالالالالالالالرعية واإلداريالالالالالالالالالالالالة( مسالالالالالالالالالالالالودات تتعلالالالالالالالالالالالالق

 والتقويم الهجري وامليالدي، حسابات عددية وفلكية.

 د.ت 

  والكسوف فدفاتر تتضمن خاصة تقييدات حول عدد منازل القمر، الحساب الفلكي، مراقبة الخسو.   

 د.ت
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  علمية وفكريةوثائق 

  فضالالالالالالالالل الصالالالالالالالاليام، أحاديالالالالالالالالث نبويالالالالالالالالة وكتابالالالالالالالالات إسالالالالالالالالالمية، باملواضالالالالالالالاليع التاليالالالالالالالالة: وثالالالالالالالالائق فكريالالالالالالالالة تتعلالالالالالالالالق

 حكم نشوز الزوجة في اإلسالم، علوم اللغة العربية، قصائد. 

 د.ت

 ...مجموعة من الفتاوى والنوازل الفقهية، تتعلق باملسائل الشرعية كاإلرث، الزواأ، الفرائض 

 د.ت
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 مسودات 

  قصائد، قواعد اللغة العربية، اإلرث، الطهارةمتنوعة املضامين: وفكرية مسودات وثائق علمية، 

 ، العلوم اإلسالمية.الزواأ في العدة

 د.ت

  عبارة عن قصائد شعرية، كتابات تهم العلوم اإلسالميةدفاتر تتضمن تقييدات. 

 د.ت
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 مراسالت شخصية

  ،مراسالالالالالالالالالالت شخصالالالالالالالالالية تتعلالالالالالالالالالق خاصالالالالالالالالالة بزرسالالالالالالالالالال قصالالالالالالالالالائد، دعالالالالالالالالالوة لحضالالالالالالالالالور حفالالالالالالالالالل زفالالالالالالالالالاف، تعزيالالالالالالالالالة

 تهنئة بالعيد. 

1969,1967-1966,1964,1954-1953,1951,1947,1935,1909-1908,1904/1389,1387,1385-

1384,1373-1372,1370,1366,1353,1327-1326,1321 

 

  أحالالالالالالوال فالالالالالالاس وأسالالالالالالالماء   مضالالالالالالامينها:، تهالالالالالالم محمالالالالالالد بالالالالالالن عبالالالالالالالد الالالالالالالرزاقو مراسالالالالالالالت مالالالالالالن محمالالالالالالد العلمالالالالالالي

األشالالالالالالالالالالخاص املعينالالالالالالالالالالين فالالالالالالالالالالي مناصالالالالالالالالالالب عليالالالالالالالالالالا )القضالالالالالالالالالالاء، وزارة البحالالالالالالالالالالر، وزارة املاليالالالالالالالالالالة، قيالالالالالالالالالالادة فالالالالالالالالالالاس، 

، إرسالالالالالالالالالالالالالالال ن الالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالالن حصالالالالالالالالالالالالالالة الشالالالالالالالالالالالالالالكايات(، تهنئالالالالالالالالالالالالالالة بالعيالالالالالالالالالالالالالالد، تعزيالالالالالالالالالالالالالالة، مالالالالالالالالالالالالالالرض الحجابالالالالالالالالالالالالالالة، وزارة 
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راتالالالالالالالب رمضالالالالالالان، عالالالالالالدم ثبالالالالالالوت رؤيالالالالالالالة الهالالالالالالالل، توصالالالالالالله بالفتالالالالالالاوى السالالالالالالالت ألعالالالالالالالم مالالالالالالراكش، توصالالالالالالله بال

شالالالالالالالالالالالالالراء بعالالالالالالالالالالالالالض املسالالالالالالالالالالالالالتلزمات، حسالالالالالالالالالالالالالاب وقالالالالالالالالالالالالالت انجالالالالالالالالالالالالالالء الخسالالالالالالالالالالالالالوف، دعالالالالالالالالالالالالالوة لحضالالالالالالالالالالالالالور  شالالالالالالالالالالالالالهري،ال

عقيقالالالالالالالالة، الشالالالالالالالالروع فالالالالالالالالي القالالالالالالالالراءة الن اميالالالالالالالالة بم الالالالالالالالجد القالالالالالالالالرويين، حسالالالالالالالالاب وقالالالالالالالالت ابتالالالالالالالالداء الخسالالالالالالالالوف، 

بعضالالالالالالالالالالالالويته ة هنئالالالالالالالالالالالالتتعيينالالالالالالالالالالالاله فالالالالالالالالالالالي سالالالالالالالالالالالاللك املدرسالالالالالالالالالالالين بالقسالالالالالالالالالالالالم الثالالالالالالالالالالالانوي باملعهالالالالالالالالالالالالد اليوسالالالالالالالالالالالفي،  ةهنئالالالالالالالالالالالت

  باملجلس العلمي. 

1953-1949, 1947, 1945,1943-1942,1939-1933, 1931,1910/1373-1368,1366-1365,1362-

1361,1358-1351, 1349,1328 

  ملحمالالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالالن عبالالالالالالالالالالد الالالالالالالالالالالرزاق، تهالالالالالالالالالالم مجموعالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالن األخبالالالالالالالالالالار مالالالالالالالالالالن عمالالالالالالالالالالر العلمالالالالالالالالالاليمبعوثالالالالالالالالالالة مراسالالالالالالالالالالالت 

بيالالالالالالالالالالالالع وشالالالالالالالالالالالالراء الكتالالالالالالالالالالالالب، تهنئالالالالالالالالالالالالة بالعيالالالالالالالالالالالالد، دعالالالالالالالالالالالالوة لحضالالالالالالالالالالالالور االحتفالالالالالالالالالالالالالال واملسالالالالالالالالالالالالتجدات التالالالالالالالالالالالالي تفيالالالالالالالالالالالالد 

 بالعقيقة، البحث عن مكان لالصطياف.

 1960،1956-1954ه/1374-1380،1376

 وثائق شخصية

  تالالالالالالالاري   إيجالالالالالالالار،إيصالالالالالالالاالت، شالالالالالالالواهد طبيالالالالالالالة، شالالالالالالالهادة مدرسالالالالالالالية، أوقالالالالالالالات القطالالالالالالالار، عقالالالالالالالد  تضالالالالالالالموثالالالالالالالائق

 الن ام املالي باملغرب، بطاقات عمل، صورة فوتوغرافية. 

1971,1968-1967,1965-1964, 1960,1937/1391,1387-1385, 1383, 1380,1356 
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 شخصية مسودات

  حمالالالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالالالن عبالالالالالالالالالالالد الالالالالالالالالالالالرزاق، وصالالالالالالالالالالالفات  الالالالالالالالالالالحية مل تعالالالالالالالالالالالودمراسالالالالالالالالالالالالت  بهالالالالالالالالالالالا مجموعالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالنمسالالالالالالالالالالالودات

 .طبيعية، قائمة كتب، عناوين

 د.ت 

 

 أدعية، أحاديث، عمليات حسابية بها: دفاتر تتضمن تقييدات.   

 د.ت
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 ،الكفاح الوطيي، النضال، امليثاق،  العلم، األنباءThe racine journal-times 

1965-1966,1968-1969, 1971,1973 
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  مسالالالالالالالالودات وثالالالالالالالالائق تتعلالالالالالالالالق خاصالالالالالالالالة بالئحالالالالالالالالة أفعالالالالالالالالال باللغالالالالالالالالة العربيالالالالالالالالة وتالالالالالالالالرجم هم بالفرنسالالالالالالالالية، أقالالالالالالالالوال

 نة ومستلزمات البيت، طبع كتب.و وأمثال، حساب مؤ 

 د.ت
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 نموذج من وثائق محمد عبد الرزاق، التي تبين جدول حصص أوقات الصالة وحسابها بالتدقيق

 


