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 مقدمة 
تلقدددددددددد   ، فددددددددددة أسددددددددددره  ايددددددددددة متفتحددددددددددة ممددددددددددا سددددددددددا   فددددددددددة ب ددددددددددا     دددددددددد ت .م1874 سدددددددددد ةولددددددددددد محمددددددددددد بددددددددددن الحسددددددددددن الحجددددددددددوي بفددددددددددا  

ع الحسددددددددددداع، قوا دددددددددددد ا  دددددددددددراخددددددددددد  ، ال ن، التجوندددددددددددد، الرسددددددددددد ، ال تابدددددددددددة، القددددددددددرا ه، آلقدددددددددددر االحجددددددددددوي ت ون دددددددددددا شدددددددددددام  مدددددددددددن  فدددددددددد  

لددددددددد الحجدددددددوي بجامعدددددددة القدددددددرون ن ونر    ددددددد   التحددددددد  ، وفدددددددة سددددددددن السانسدددددددة   دددددددر1فدددددددة اي تددددددد ومبدددددددان  الددددددددلن والعقائدددددددد وال حدددددددو 

صدددددددد اب تم دددددددد   بدددددددداالخت ب ل  لنتمددددددددون مددددددددن شدددددددديو  واالسددددددددتفانه   دددددددد  الخدددددددد  الحجددددددددوي   ددددددددرص. والعقليددددددددةشدددددددديوخما العلددددددددوم ال قليددددددددة 

بددددددددالعلوم الدتيونددددددددة ال دددددددد   علممددددددددا  ، ا ددددددددت  الحجددددددددوي مددددددددا سددددددددب إضددددددددا ة إ دددددددد   ناخددددددددو ايجددددددددرع وخار دددددددد . سددددددددوا  فددددددددة ت ون  ددددددددا أو ميوال  ددددددددا،

 .الثقا ا  ال  بية القدلمة م  ا والحدلثة واالتفتاح     املجتمع  ئا مخالطة كو ب وذلكخارج  امعة القرون ن 

و دددددددددددائف متعددددددددددددنه قبدددددددددددو الحمالدددددددددددة  دتقلددددددددددد ،تددددددددددد   قيددددددددددد  و دددددددددددال  ومو دددددددددددف مخ  ددددددددددد  وتدددددددددددا رلتم ددددددددددد  محمدددددددددددد بدددددددددددن الحسدددددددددددن الحجدددددددددددوي ب 

 ددددددددد   طدددددددددر  إ ددددددددد  الجمددددددددداز امل   ددددددددد  وفدددددددددة م سسدددددددددا  الحمالدددددددددة.  ت والقدددددددددوه فدددددددددةم دددددددددامن ال دددددددددعف  معر دددددددددةوأث ا  دددددددددا، ممدددددددددا م  ددددددددد  مدددددددددن 

أ  ددددددددددع الحقددددددددددو ايعرفددددددددددة و  دددددددددد و  الق ددددددددددالا ب ددددددددددفت  شددددددددددا د  يددددددددددان وم دددددددددداركا وم تميددددددددددا للمخدددددددددد ن والحمالددددددددددة. وخلددددددددددف مددددددددددانه   نددددددددددره

 الحمالة االستج ا     ا.ال لم ن ي ر   تره م درا أساسيا 

بعدددددددددددد م. 1898ه /1316بجامعدددددددددددة القدددددددددددرون ن سددددددددددد ة م  دددددددددددا مم دددددددددددة التددددددددددددر    ومسددددددددددد وليا ، تددددددددددد  رشدددددددددددجو الحجدددددددددددوي  دددددددددددده م اصددددددددددد  

م، 1902فدددددددددة سددددددددد ة   .1900سدددددددددنت ن التحددددددددد  بدددددددددامل  ن الع نددددددددد ي  يددددددددد  و دددددددددف  ددددددددددال فدددددددددة صدددددددددوائر نار امل ددددددددد ن بم  دددددددددا  سددددددددد ة مدددددددددرور 

لف دددددددددو ن ددددددددداوي االلالدددددددددة  57 ددددددددد ن ب م دددددددددر . الرسدددددددددد  فدددددددددة الحددددددددددون ايجربيدددددددددة الج ائرندددددددددةال ائددددددددد  . مدل دددددددددة و دددددددددده ةلدلواتدددددددددمي دددددددددا أ  ددددددددد ن

م باسددددددددتعطاب للسددددددددلطان   فائددددددددد  1904سدددددددد ة  . تقدددددددددم..الج ائرنددددددددة  ددددددددن االلالددددددددة ايجربيددددددددة ايتعلقددددددددة بال ا يددددددددة ال دددددددددمالية ال ددددددددرقية

 دددددددن الو دددددددائف  الطلددددددد . ابتعددددددددلدددددددل   ددددددد  ذلدددددددك واسدددددددت  ر بعدددددددد مدددددددا أ 1905سددددددد ة  بمرضددددددد . اسدددددددتعف مدددددددن  ميدددددددع ممامددددددد  ون دددددددرر ذلدددددددك 

 2.م 1907س ة . امل  تية ليتفرغ للتدر   ر   تلقي   روض لو ائف مممة ور  ما

اليددددددددددددددددددد  سدددددددددددددددددددد ة  واسددددددددددددددددددددتعف  ليعدددددددددددددددددددونه 1332ك/1912م ا ددددددددددددددددددد  1912ه/1330تدددددددددددددددددددو   و يفدددددددددددددددددددة م ددددددددددددددددددددوع ايعددددددددددددددددددددارب مدددددددددددددددددددرت ن مدددددددددددددددددددن 

 املجلددددددد  ال  دددددددد  للتعلددددددددي  ال  ددددددددة فددددددددا    ددددددد ن   ددددددددوا فددددددددة إث ددددددددا  أ.  ددددددددام( 20م )مددددددددده ت نددددددددد  دددددددن 1939ه/1358م ا ددددددد  1921ه/1339

دددددددددان   ددددددددددجو . م1916لوليددددددددددوز  2ه/1334رم ددددددددددان  1 فددددددددددة لج ددددددددددة ايدددددددددد لا   لتددددددددددرأ  دددددددددد   اتدددددددددد  ممارسددددددددددت  و يفددددددددددة م دددددددددددوع ايعددددددددددارب إكد

ه/ 1358ال  ددددددد  خلفدددددددا لل ددددددديو محمدددددددد بدددددددن العربددددددد  العلدددددددوي فدددددددة شدددددددعبان  االسدددددددت  افةتدددددددو   رئاسدددددددة املجلددددددد  ال دددددددر ة . ايجربددددددد  العربددددددد 

 3.م1955م وزنرا للعدل   ى س ة 1944  رالر   ن فة . م1339أ توبر 

و ددددددد ا  السدددددد ر، ال دددددداي، التوابددددددو، ال ددددددمع، القطددددددا  تددددددا ر فددددددة التجدددددداره )الحجددددددوي  ددددددن   ر دددددد  تقلددددددد  للو ددددددائف امل  تيددددددة لدددددد  لتخ دددددد

ددددددددان الحجدددددددددوي ا دددددددددد   اتددددددددد  ممارسدددددددددت  التجددددددددداره لمتلدددددددددك م. مدددددددددوان النسدددددددددي  والحرندددددددددر(   ددددددددددة  ر ددددددددددة بالحيال دددددددددة إضدددددددددا ة ا ددددددددد  بعددددددددد  ال كد

 .بفا 

                                                           
 وبناتهم.في سن السابعة من عمره ألحقه والده بمكتب خصوصي رفقة أخوين صغيرين له وأبناء أصدقائه  1
 .2003آسية بنعدادة، الفكر اإلصالحي في عهد الحماية )محمد بن الحسن الحجوي نموذجا(. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2
 نفس المصدر.  3
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الددددددددد ا   ددددددددن  ،م لفددددددددا  فددددددددة التددددددددارنو والسياسددددددددة. لقددددددددد تددددددددرك  ددددددددده ب محمددددددددد بددددددددن الحسددددددددن الحجددددددددوي بجدددددددد اره ال تابددددددددة والتدددددددد ليف ددددددددر 

تحمدددددددددددددو أ  دددددددددددددار   وأخدددددددددددددر  أنبيدددددددددددددة  قميدددددددددددددة، نلنيدددددددددددددة و  لفدددددددددددددا  م، بايسدددددددددددددتحدثا خددددددددددددد  الحددددددددددددد    ددددددددددددد  موا بدددددددددددددة الع دددددددددددددر وال  ،ا سددددددددددددد م

 .ا ص  ية

 تقديم املحتوى 
 عت دددددددر رصددددددديد محمدددددددد الحجدددددددوي مدددددددن الرصدددددددده التارنخيدددددددة ال ددددددد  ت   ددددددد   أ ميدددددددة بالجدددددددة، يدددددددا تقلدددددددد   ددددددد   ال   دددددددية مدددددددن ممدددددددام        

 يوندددددددة بدددددددددوالي  امل ددددددد ن. ومددددددددا زامدددددددن  دددددددد   ال   دددددددية مددددددددن  ر يدددددددة ومددددددددا كاتدددددددع  ليدددددددد  مدددددددن معددددددددام   وممدددددددام  عل  ددددددددا  ج ددددددد  رصدددددددديد 

حتددددددددوي   دددددددد  رصدددددددديد مت ددددددددو  ومختلددددددددف ايواضدددددددديع واي ددددددددام ن، ايجددددددددرع الوثددددددددائق  مددددددددن خدددددددد ل مددددددددا أتتجتدددددددد  مددددددددن أر  وثددددددددائق . والدددددددد ي ل

، رسددددددددائو رسددددددددمية و   ددددددددية،  قددددددددون،  تددددددددو ، محاضدددددددددرا ، و ائليددددددددة ) مددددددددائرو ددددددددو  بدددددددداره  ددددددددن وثددددددددائ  رسددددددددمية وأخددددددددر     ددددددددية 

وإل ددددددددداال  النا ،  لبدددددددددا ،  ن ددددددددداو   قدددددددددونمددددددددد  را     دددددددددية، ن ددددددددداتر مدرسدددددددددية،  رائدددددددددد، مجددددددددد  ،  قدددددددددون ايل يدددددددددة،  دددددددددج  ، 

 ورا  رسمية، أوسمة و  ر ا(. وقد قسم ا   ا الرصيد و   ايواضيع اآلتية:معام   تجارنة، أ

 

 عدد العلب املواضيع

 5 الحياه ايم ية

 1 الحياه العلمية والف رنة

 15 الحياه ال   ية 
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 الحياة املهنية
 1MH-5MH    

 

 MH1: أمين ديوانة وجدة   

 

مراسددددددددد   مم يدددددددددة تتعلددددددددد  خاصدددددددددة بممدددددددددام الحجدددددددددوي ب سدددددددددي ر نلواتدددددددددة و دددددددددده، ترشددددددددديح  لف دددددددددو الدددددددددد اوي ال ددددددددد  بددددددددد ن  -1

قبائدددددددددددو ا لالدددددددددددة الج ائرندددددددددددة وا لالدددددددددددة ايجربيدددددددددددة )ال ا يدددددددددددة ال دددددددددددمالية ال دددددددددددرقية(، تيابتددددددددددد  فدددددددددددة رئاسدددددددددددة الو دددددددددددد ايجربددددددددددد  

إ فددددددددا   مددددددددن ممامدددددددد  بال ا يددددددددة وت  ددددددددي  العسدددددددد ر ) سددددددددوه، م تددددددددة...( ملجدددددددداوره العسدددددددد ر الج ائددددددددري فددددددددة تقدددددددد  الحدددددددددون، 

 الو دلة. 

      

 م                   1905-1897ھ/ 1315-1323                                                                                          

السدددددددلعة ال ار دددددددة مدددددددن نلواتدددددددة و دددددددده لل ا يدددددددة ال دددددددرقية   ددددددد  لدددددددد  بياتدددددددا  تتعلددددددد  خاصدددددددة بمدددددددا نخدددددددو مدددددددن مع دددددددرا  -2

المددددددد ن، ماصددددددد ر   ددددددد  لدددددددد المددددددد ن فدددددددة م تدددددددة إلالدددددددة العسددددددد ر بالق دددددددبة ب جدددددددرون، مدددددددا نخدددددددو بيدددددددد المددددددد ن مدددددددن مع دددددددرا  

 السلعة الداخلة لدلواتة و ده من ال ا ية ال رقية.

 م1905-1903ھ/1321-1323                                                                            

 .قوائ  العس ر -3

 م1904ھ/1322

 .مسونا  مراس   مم ية تتعل  خاصة بمس لة الحدون و  يئة م تة العس ر -4

 م1904ھ/ 1322

 قوائ  وتقاليد تتعل  خاصة بحساع م تة العس ر باي طقة الحدونلة بو ده، إلالة العيون... -5

 م1905-1904ھ/1322-1323
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MH2:   العدلية  وزير 

مجمو ددددددددة مراسدددددددد   مم يددددددددة تخددددددددا بعدددددددد  ايسددددددددائو والق ددددددددالا وال دددددددد الا  ال دددددددد   رضددددددددع   دددددددد  الحجددددددددوي والق دددددددداه  -1

 .با ضا ة إ    لبا  االتتقال التو يف الترقية ورخا العطو ومراقبة ال لة

 م1955-1924/ه1342-1375

ق دددددددددددالا متعلقدددددددددددة بالق دددددددددددا   و تددددددددددداو  فددددددددددة دددددددددددده مواضددددددددددديع:   ددددددددددد  بعدددددددددد  الق دددددددددددالا  مم يدددددددددددة تخددددددددددامجمو ددددددددددة وثدددددددددددائ   -2

 م ددددددددر شددددددددرنف فددددددددة مراقبددددددددة أمددددددددوال املحددددددددا  ر وقائمددددددددة الشددددددددجال ال دددددددد  اسددددددددتلمما  تدددددددداع الحجددددددددوي وقائمددددددددة  و سدددددددد ة مددددددددن
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ال اصددددددددة بال تدددددددداع  ولددددددددوائ  الح دددددددور  ومبددددددداراه الق دددددددداهالق دددددددالا ومن ددددددددورا  وزارندددددددة  ددددددددن  ر ددددددددة الق ددددددداه ووا بددددددددا    

 مراقبة ال لة.  ال ربرنة ث فة القبائو  وبيان ا تجاج بخ وص ا دا  محا    ر ية وبطلبة الق ا 

 م1952-1926ه/1344-1371

 الفتاو .بع  الق الا ال    رضع     الحجوي وبع   مم ية تخامجمو ة مسونا   -3

 م1943-1940ه/1358-1362

 MH3  : األعلى الشرعياالستئناف رئيس مجلس 

طلبددددددددددا  التو يددددددددددف وا  فددددددددددا  واالسددددددددددتقالة والددددددددددرخا ا نارنددددددددددة وبعدددددددددد  الق ددددددددددالا ب تتعلدددددددددد  خاصددددددددددة مراسددددددددد   مم يددددددددددة -1

 ال    رضع     الحجوي للب   ي ا ومراس   مع أ  ا  املجل . 

 م1945- 1939 /ه1358-1364                                                                    

الشددددددددجال اي جدددددددد ه بدددددددداملجل  والق ددددددددالا ال ددددددددانره و دددددددد ا الق ددددددددالا ال دددددددد  بياتددددددددا  وتتددددددددائ  تتعلدددددددد  خاصددددددددة ب وثددددددددائ  مم يددددددددة -2

  رضع     املجل  )البنيقة(.

 م1943- 1938/ه1357-1362                                                                   

وبيدددددددان أ مدددددددال ياتدددددددا  لت  دددددددي  املجلددددددد  االسدددددددت  افة ال دددددددر ة وتقرندددددددر  دددددددن  الدددددددة املجلددددددد  ببتتعلددددددد  خاصدددددددة  مسدددددددونا  -3

 املجل  وضوابط  ومسونا  لبع  الق الا ايعروضة  لي .

 م1943-1939ه/1358-1362

 م1943 /1358-1362-1939                                                                   

MH4:  العلوم واملعارف وزير             

العددددددددد وه،  لبدددددددددا  ترقيدددددددددة، مراسددددددددد    دددددددددول رواتددددددددد  ايدددددددددو ف ن، طلبدددددددددا  زندددددددددانه فدددددددددة تتعلددددددددد  خاصدددددددددة ب مراسددددددددد   مم يدددددددددة -1

  .ش الا ، مطل   عي ن، ت رنف مرتبا  العلما  بم  ا 

  م1952-1892/ه1310-1364 

، تقرندددددددر  الدددددددة 1936 م دددددددر التعيددددددد ن بدددددددوزاره العلدددددددوم وايعدددددددارب، م دددددددرو  لب دددددددا  ايددددددددار  ب مم يدددددددة تتعلددددددد  خاصدددددددةوثدددددددائ   -2

بم  دددددددددا ،  لددددددددد  ال نددددددددددانه فدددددددددة م  اتيدددددددددة ايعدددددددددارب، ا تتددددددددداح ايدرسدددددددددة ال دددددددددد ا ية، ايددددددددددار ، بيدددددددددان العلمدددددددددا  ايدرسددددددددد ن 

 .إص  ا   مابية بايدار 

 م1952-1912ه/1330-1371

لددددددددددوائ   لبددددددددددة العلدددددددددد  بمختلدددددددددددف مدددددددددددار  العلددددددددددوم ال ددددددددددر ية با لالددددددددددة ال ددددددددددرنفة، لدددددددددددوائ  تتعلدددددددددد  خاصددددددددددة ب مسددددددددددونا  -3

 .لجلسا  املجل ايدرس ن ايتر ح ن لتو ة ممام التعلي ، تدون ا  وتقييدا  

 م1947-1912/ه1330-1366                                                                   



 لحجويأرشيف المغرب                                                                                             رصيد محمد بن الحسن ا 
 

8 
 

  دددددددد  ممددددددددام التدددددددددر  ، إصدددددددد ح القددددددددرون ن، ت ددددددددام مجلدددددددد   مراسدددددددد   ن: ال  ددددددددام التعليددددددددد  بددددددددالقرون ن، إصدددددددد ح القددددددددرون -4

إناره القدددددددددرون ن وبيددددددددددان أشددددددددددجال ، امتحددددددددددان القسددددددددد  ال  ددددددددددا   ال تدددددددددداب  ب ليددددددددددة القدددددددددرون ن: تقييدددددددددددا  ب سددددددددددما  الت ميدددددددددد ، 

تقييددددددددا  ب سدددددددما  ايمتح ددددددد ن وتتدددددددائ  وتقرندددددددر مدددددددا   دددددددو فدددددددة امتحدددددددان القسدددددددم ن العدددددددا ة والثددددددداتوي، ورقدددددددا  االمتحدددددددان 

 القرون ن.التحرنرنة لطلبة 

 .وثائ  مم ية خاصة بالقرون ن 4-1

 م1942-1932ه/1350-1361

   .مراس   مم ية خاصة بالقرون ن 4-2

  م1942-1912 /ه1331-1361 

         .مسونا  خاصة بالقرون ن 4-3

   م1943-1913/ه1332-1363     
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MH5  : ومراسالت مهنيةوثائق  

 مجمو ة وثائ  مم ية تخا بع  من ممام  فة و ائف متعدنه. 

 م1954-1904ه/1322-1373

 مجمو ة مراس   مم ية تخا بع  من ممام  فة و ائف متعدنه.

 م1952-1906ه/1324-1371

 مجمو ة مسونا  مم ية تخا بع  من ممام  فة و ائف متعدنه.

 م1940-1939ه/1357-1358

 الحياة الفكرية والعلمية
MH6   

ع الج ائددددددر و تدددددداع الف ددددددر السددددددام ( واي ددددددار ة فددددددة ا) تدددددد وثددددددائ    رنددددددة ت دددددد  إصدددددددارا   ددددددول بعدددددد  اي لفددددددا  وال تدددددد 

مددددددددد تمر اللجدددددددددة والنع والف دددددددددون العربيدددددددددة( وبدددددددددرام  ا ذا دددددددددا  العربيدددددددددة   ددددددددد  الرانلدددددددددو ومقتبسدددددددددا  مدددددددددن )ايددددددددد تمرا  بعددددددددد  

 .بع  ال ت  وال طابا  وق ائد شعرنة

                                                     م1956-1911/ه1330-1376 

مسددددددددددونا    رنددددددددددة ت دددددددددد  مرا عددددددددددا  الجدددددددددد   الثددددددددددا   مددددددددددن الف ددددددددددر السددددددددددام  ووضددددددددددعية ايدددددددددددار  التعليميددددددددددة وال   دددددددددديا  

البددددددددددارزه فددددددددددة العلدددددددددددوم وال دددددددددد ا ع وبعددددددددددد  الفتدددددددددداو  فددددددددددة أمدددددددددددور الدددددددددددلن وال   دددددددددددة فددددددددددة ا سدددددددددد م والتعلدددددددددددي  و  دددددددددد يد ايعا دددددددددددد 

 .للجا  وتقرنر     ايعارب فة ايجرع وبع  قوا د البيان والنعالعلمية و علي  ا

                                                                       م1947-1902/ه1319-1366

مقدددددددداال  وخطابددددددددا  وت ددددددددرن   ددددددددول ال   ددددددددة العلميددددددددة فددددددددة ايجددددددددرع وت دددددددداق  الفقمددددددددا  ايال يددددددددة فددددددددة ال  ددددددددوما  ومرا عددددددددا  

 . تاع الف ر السام  ومس لة  علي  النسا  فة ال ر عة ا س ميةتتعل  ب

                                                                       م1952-1919/ه1338-1371

 

بخ ددددددددوص  مراسدددددددد  بخ ددددددددوص  سدددددددد  و بددددددددع بعدددددددد  ال تدددددددد  و  مراسدددددددد     ئددددددددة بم اسددددددددبة إصدددددددددارا   دلددددددددده و  مراسدددددددد  

  .ن وه للم ار ة فة بع  اي تمرا  ناخو وخارج الو نمراس   بع  املحاضرا  و  ا 

  م1946-1918/ه1337-1365
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 الحياة الخاصة

MH18-MH7    

 

MH7 الشخصية  التسار : امل 

 MH7-a : 

ددددددددددان مدددددددددددن  دددددددددددرا  ملحددددددددددد   تجارندددددددددددة  مراسددددددددددد   بددددددددددد ن الحجدددددددددددوي وبدددددددددددرو   بنيدددددددددددو   متعلقدددددددددددة بمعدددددددددددام    دددددددددددول أم  ددددددددددد  بو دددددددددددده وبركد

 .وللس  ى وبياتا  الحساع للم تري مع مجمو  الحساع ون اوي ق ائية

 م1949-1929ه/1348-1368

تخدددددددا السددددددد ال  دددددددن ال دددددددوال و ددددددد ا  لددددددد  الوسدددددددا ة لحفيدددددددد   مدددددددا  علمددددددد   وأ مدددددددد السددددددد  رجمجمو دددددددة مراسددددددد   بددددددد ن الحجدددددددوي 

  .ونحدث   ن بع  الق الا وايسائو ال اصة بي  ما بجميع تحركات 

 م1944-1903ه/1321-1363

 . س ل  ن أ وال  وأتجال   ما لحدث   ن بع  الق الا وايسائو بي  ما ومحمد الجباصمراس   ب ن الحجوي 

                                                 م1923-1904/ه1341-1322  

مراسدددددددددد   بدددددددددد ن الحجددددددددددوي وأ مددددددددددد الر ي دددددددددد   ددددددددددول بعدددددددددد  الشدددددددددديا  ايرسددددددددددلة بي  مددددددددددا و ددددددددددن تحركاتدددددددددد  وبعدددددددددد  م ددددددددددترلات  ال اصددددددددددة 

   .بامل  ن 

 م1906-1903ه/1321-1323

مراسدددددد   بدددددد ن الحجددددددوي و بددددددد القددددددانر بددددددن العددددددال   ددددددول  ددددددرا  بعدددددد  مددددددن أم  دددددد  مددددددع بيددددددان لسددددددما  اي تددددددرلن و دددددد ا معام تدددددد  مددددددع 

    .من زنانه وإ راغ مع إرسال  ل  مجمو  ال را  وبع  الحسابا    ر البوس  اي ترلن

                                                                      م1942-1939/ه1358-1361       

لقدددددددددم لدددددددد  بعدددددددد  مراسدددددددد   بدددددددد ن الحجددددددددوي وأبيدددددددد  الحسددددددددن الحجددددددددوي لحدثدددددددد   ددددددددن ايواضدددددددديع وأخبددددددددار بعدددددددد  أ ددددددددران العائلددددددددة  مددددددددا 

     .ال  ائ 

 م1900ه/1318

مراسددددددد   بددددددد ن الحجدددددددوي ومعاوندددددددة التمدددددددي   دددددددول شدددددددرا  ال تددددددد  و دددددددددا توز دددددددع إصددددددددارا  الحجدددددددوي مدددددددن بي  دددددددا الف دددددددر السدددددددام   مددددددددا 

  .لطمئ   بس روره م الح  بتو       ما لرام
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 م1968-1939ه/1358-1388

   .بع  ال  اص وإرسال  ل  بع  اي كوال مراس   ب ن الحجوي والقباج لخ ر   ن أخبار  و ن أخبار 

                                            م1948-1931/ه1350-1367   

مراسدددددددد   مددددددددن إخددددددددوه الحجددددددددوي تتعلدددددددد  بمواضدددددددديع متعدددددددددنه، تدددددددد  ر م  ددددددددا،  سددددددددي ر شدددددددد ون  ددددددددرا  بعدددددددد  ايمتل ددددددددا ،  لبددددددددا  إ اتددددددددة 

              .وأمور  ائلية أخر  

                   م1948-1907/ه1325-1367 

                      

مراسددددددد   بدددددددد ن الحجدددددددوي و إنر دددددددد  اليدددددددازسة متعلقددددددددة بمعدددددددام    ددددددددول أم  ددددددد  بتددددددددازه و دددددددا  مددددددددن  دددددددرا  ملحدددددددد   تجارندددددددة وللسدددددددد  ى 

    .وبياتا  الحساع للم تري مع مجمو  الحساع ون اوي ق ائية وإ راغ و  ر  من ايعام  

 م1943-1920/ه1339-1362                          

 

     .س   من وثائ  ومال و  ر امراس    بد الس م وأ مد بن  لون  ول بع  اير 

                                                                      م1946-1918/ه1337-1365                                   

 

   .لحدث   ن أخبار بع  ايمتل ا  وال  اص و  ا ال   ئة مراس   محمد السوني

                                                                م1939-1911/ه1329-1357 

  .مراس   ن.ع باك  إخوان  ول  س  لحسابا  الداخو وال ارج وبع  ايعام   التجارنة بي  ما

  م1922ه/1340

 .)  ون(  س ل  ن أ وال الحجوي وأتجال  و دا بع  ايواضيع ال   ية بي  مامراس     ون 

                                                               م1944-1921/ه1340-1363

 

  .مراس   أب ا  الحجوي لبي    ول مواضيع  ائلية

                                                               م1949-1921/ه1340-1368

 .مراس      الحجوي تخا مواضيع  ائلية
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                                                              م1935-1929/ه1348-1353

 MH7-b  مختلفةمراسالت :   

الالالالالالالالالالالالالالال  اع  مراسالالالالالالالالالالالالالالالالت تخالالالالالالالالالالالالالالال  حالالالالالالالالالالالالالالالوا أمالالالالالالالالالالالالالالالال  الحجالالالالالالالالالالالالالالالوي والتعالالالالالالالالالالالالالالالازي والالالالالالالالالالالالالالالالدعاوي الق الالالالالالالالالالالالالالالائية  والشالالالالالالالالالالالالالالالكاياتبعالالالالالالالالالالالالالالالا الق الالالالالالالالالالالالالالالايا  ال

 واملعامالت التجارية

 MH7-c : 

الحادثالالالالالالالالة ورسالالالالالالالالائل التوصالالالالالالالالل بالالالالالالالالبعا املالالالالالالالالواد و  السالالالالالالالالألاا عالالالالالالالالن األحالالالالالالالالواا مراسالالالالالالالالالتضالالالالالالالاليع عالالالالالالالالدة مالالالالالالالالن بي هالالالالالالالالا مواب تتعلالالالالالالالالقمراسالالالالالالالالالت 

 عا أخبار بعا األشخاص

 8MH:   وساطة ومساعدة 

  أو ال  ر فة بع  الق الا.لطل  و يف أو اتتقال تخا  لبا  وسا ة  مراس   .1

 م1950-1902/ه1319-1369    

 لدددددددددد  تجم دددددددددد   ددددددددددرو  و لدددددددددد  امدددددددددددانا  الجدددددددددد ا  و لبددددددددددا  بم اسددددددددددبة )وايسددددددددددا ده تخددددددددددا  لبددددددددددا  اال اتددددددددددة  مراسدددددددددد   .2

 .(ال يان

 م1951-1906/ه1323-1370   
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MH9  تهاني وتبريكات : 

 MH9-a  : دلد، الترقية، التوشيحا ...مراس   تتعل  خاصة بال   ئة بال يان، الحج، و يف  

 م1942-1911/ه1329-1361

 MH9-b  :...،مراس   تتعل  خاصة بال   ئة بال يان، الحج، و يف  دلد، الترقية 

 م1952-1943/ه1362-1372

MH10: وتقييدات وحسابات مسودات  

البقالددددددددددددة ولدددددددددددددوازم وثددددددددددددائ  تخددددددددددددا بعددددددددددددد  الحسددددددددددددابا  ومجمدددددددددددددو  ايددددددددددددداخيو واي دددددددددددددارنف بخ ددددددددددددوص السدددددددددددددفر وال ددددددددددددرا  و سددددددددددددداع 

    .ايدرسة وال نتون والحبوع

 م1950-1893ه/1311-1370

 .بع  اي ب  و  ر ال نتون  وشرا مسونا  بخ وص بع  اي ارنف ومسونا  رسائو و را   

 م1950-1905ه/1323-1369

    ية ا م  ر 

MH11: وشيكات  ضرائب 

    .ضرنبة ايبا  : تخا ال رنبة     ما لتو ر  لي  من أم ك .1

 م1939-1919ه/1337-1358

  .خاصة بال رائ : )ش الا ، إشعارا  بالنا ...( مراس   .2

 م1939-1925ه/1343-1358

ضدددددددددرنبة السددددددددد  ى:  ملدددددددددة مقددددددددددار ال دددددددددرا  السددددددددد وي وبيدددددددددان ب سدددددددددما  اي تدددددددددرلن   ددددددددد   ميدددددددددع محددددددددد   السددددددددد  ى ال ددددددددد  تحدددددددددع  .3

  .ت ر  

 م1936-1929ه/1348-1355

   .اي ار  الس ونة وال جار ايثمرهضرنبة الترت  : النا       .4

 م1940-1919ه/1337-1359

 .تواصيو ب  ية وتحون   مالية .5

 م1950-1932ه/1350-1369

                                                                                                                                                            

                                                               .ن اتر شي ا   ار ة .6

 د.ت                                 
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          .مقتطفا  لحساع ب    .7

 م1953-1944ه/1363-1373

MH12  فواتير وإيصاالت : 

 

وال دددددددددددرا  وايدددددددددددوان الج ائيدددددددددددة  شدددددددددددرا  بعددددددددددد  ال مددددددددددد هو المددددددددددداتف  اشدددددددددددتراك وال مربدددددددددددا ،مجمو دددددددددددة  دددددددددددوات ر وإل ددددددددددداال  تتعلددددددددددد  بايدددددددددددا  

  . والت مي ا 

 

 م1945-1922ه/1340-1364

3MH1  : شهادات وأوسمة ديبلومات و 

 شمانه اييدالية الف ية

م1915  1334ه/

 رسالة م   وسام من اليو  

م1915  1334ه/

التوار ووسام ت  انوسام ت  ان ا تخار   

         1336-1351ه/1918-1932م

  شمانه من ايمل ة التو سية

م1932-1918/ه1350-1337  

Ordre national de la légion d’Honneur 

    1364-1366ه/1945-1946م

 تموذج ل مانه العايية فة القس  ال ر ة والنب  والعلوم وتموذج ل مانه ال لية

 د.ت



 لحجويأرشيف المغرب                                                                                             رصيد محمد بن الحسن ا 
 

16 
 

 

MH15  جرائد :  

 

  Courrier du Maroc ، la Vigie، ال  ره، ال مان، ال جاح

 م1953-1932ه/1350-1373

16MH  الحياة املدرسية : 

 

 الحجوي. ن اتر مدرسية تخا أب ا  .1

 م1951-1927ه/1345-1371

 مراس   تخا نراسة أب ائ . .2

 م1946-1943ه/1361-1366

 ال ق  لب ا  الحجوي. ا بيات .3

 

 م1947-1944ه/1364-1367

7MH1  :متفرقات 

 

 اي ام ن مت و ةوثائ  ومراس   
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MH18 : ووثائق أظرفة  

 

     ما توصو ب  الحجوي من مراس      ية أو     الو يفة ال   زاولماة وأ ر وثائ  

 

 

 
 


