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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  مقدمة المعتني:
  الحمد  وحده، وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

  
وبعد؛ فيسرني التقديم لكتاب "األسرة اإلسالمية" لجدي لوالدتي سماحة عالمة 

لطان العلماء في وقته؛ الشيخ عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني المغرب، وس
اإلدريسي الحسني، المتوفى رحمه هللا تعالى في الثالث والعشرين من محرم 

، الذي كان سيفا مصلتا على كافة دعاة العلمانية ١٩٨٠/ ١٤٠١الحرام عام 
في كافة أنظمة واإلباحية في وقته، والداعية األول لتطبيق الشريعة اإلسالمية 

  الحكم، سياسيا واجتماعيا، مجاهرا بأفكاره، ال يخاف في هللا لومة الئم.
والكتاب هذا يتطرق إلى عدة مواضيع مهمة في األسرة اإلسالمية، أصله 
مقاالت واظب المؤلف على نشرها في مختلف الجرائد المغربية؛ خاصة: 

"، و"اإليمان" وغيرها، "الميثاق" لسان حال رابطة علماء المغرب، و"اإلرشاد
وبعضها خطب جمعية، كان يرمي من خاللها إلى التوعية الدينية واالجتماعية، 
في ضمن الحملة التي كان يشنها هو ورفاقه من العلماء الصالحين ضد كل ما كان 
معاديا لإلسالم وتعاليمه إثر الهجمة العلمانية التي واكبت االستقالل، فكان عملهم 

  التجسيد األول للحركة اإلسالمية الحديثة بالمغرب.رضي هللا عنهم 
المقاالت إلى األسرة؛ باعتبارها النواة األولى  –تتطرق مواضيع هذا الكتاب 

للمجتمع، والتي لو صلحت لصلح المجتمع كافة، وإذا فسدت فسد المجتمع، وتنقسم 
مربية إلى ثالثة محاور: الطفل، باعتباره صورة المستقبل، واألم؛ باعتبارها 

  المجتمع ومنشئة الجيل، والمجتمع؛ باعتباره صورة الواقع اإلسالمي، ونواة األمة.
وال شك أن لألسرة وحمايتها وتكوينها تكوينا إسالميا األهمية الكاملة في تقوية 
األمة ككل، وحياطتها من كافة المخاطر والتحديات المحدقة بها، وصنع الجيل 

العرين، وال شك كذلك أن أساس األسرة، وأهم الذي يحمي المباديء، ويذود عن 
عاملة في تنشئتها وتربيتها هي األم، نظرا للنفوذ الكبير الذي لها على األبناء، 

  والعطف الشامل الذي تكألهم به، والتأثير الخاص التي تؤثره فيهم.
ولذلك حض اإلسالم على العناية بالمرأة، واالعتناء بتربيتها وتكوينها، وأمر 

اء بمزيد العطف والحنان، والطاعة للوالدين عامة، وللوالدة خاصة، فقد قال األبن
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر إياه وقضى ربك أن ال تعبدوا إال تعالى: {

أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما. واخفض 
}. [اإلسراء/ هما كما ربياني صغيرالهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحم

ووصينا اإلنسان بوالديه إحسنا حملته أمه كرها ]، وقال سبحانه: {٢٥- ٢٣
ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين عاما 
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صلحا 

يتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل ترضه وأصلح لي في ذر
عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحب الجنة وعد الصدق الذي 

  ]. ١٦، ١٥}. [األحقاف/ كانوا يوعدون
وقال النبي صلى هللا عليه وسلم وقد سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي: 

ثم من؟. قال: "أمك"، قال: ثم من؟. قال: "أمك"، قال ثم من؟، قال: "أمك"، قال: 
  "أبوك"...

بل قال النبي صلى هللا عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، والترمذي وأبو 
داود عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما مرفوعا: "كلكم راع وكلكم مسئول عن 
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ول رعيته؛ فاإلمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئ
عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها"، فجعل 
الحاكم (بالمعنى العام لرئيس والمسؤول عن المجموعة إلى المعنى الخاص 
بالحاكم)، ورب البيت، وربة البيت في منزلة واحدة من حيث إدارة ما أوكلوا به، 

د هذا الحديث من أشمل والمسئولية األخروية والدنيوية على ما قُلدوه. ويع
  األحاديث في القانون االجتماعي اإلسالمي.

وال شك في ذلك؛ فإن أي مجتمع وأي أمة تبنى أسسها على تلك المعاني من 
التكافل والتراحم، والتوجيه، حتى ينطبق عليها قوله تعالى: {كنتم خير أمة 

{ . [ آل أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون با
]. فيأمر أفرادها بعهم بعضا بالخير، ومنه العلم، والحض على ١١٠عمران/ 

األخالق والسلوكات الطيبة، ويتناهون عن المنكر؛ ومنه الجهل، والعمالة، وسوء 
األخالق، واالبتعاد المطلق عن تعاليم الدين، وبذلك تضمن القوة الداخلية التي هي 

ستمرارية، والهيمنة على األمم هيمنة خير شرط في القوة الخارجية، وتضمن اال
  وفضل.

ومن هذه الناحية عمل أعداء اإلسالم على تحطيم المسلمين فكريا وثقافيا 
واجتماعيا، بعد أن هزموهم سياسيا وعسكريا، وفي بروتوكوالت حكماء صهيون 
الذي يعد دستور الحركة الصهيونية والماسونية بنود مهمة في الموضوع، فعملوا 

لون إلى اآلن عن طريق شعارات براقة؛ كحقوق اإلنسان، وحقوق الطفل، ويعم
وحقوق المرأة، والدعوة إلى تحديد النسل، والحرية والمساواة على خلع الحصانة 
األسرية التي ابتنت عليها أمتنا منذ قرون، ومخالفة الفطرة البشرية، مستعينين بكل 

عسكرية على إتمام مآربهم، وتحقيق ما لهم من قوة وسلطة قانونية، وسياسية، بل و
متمنياتهم في تحطيم األسرة، والقضاء على دورها االجتماعي الهام في تأطير 
الفرد واألمة، وسخروا في سبيل ذلك مختلف طاقاتهم ومؤسساتهم تحت إطار 
األمم المتحدة، والجمعيات الخيرية والحقوقية التابعة لهم، وغير ذلك مما هو 

  معروف ومعلوم.
د تفطن علماء اإلسالم مشرقا ومغربا إلى هذه الهجمة الشرسة، وقاموا بدور وق

مهم من أجل الدفاع عن المباديء اإلسالمية، وإظهار الحكم التشريعية من مختلف 
األحكام اإللهية التي فرضها سبحانه على البرية، إعتاقا لها من العبودية لغير هللا 

ذات النفس. كما أرخ جملة منهم لتلك تعالى، والعناء والتشرذم بين هوى ومل
الحملة، وبرزوا تفاصيل خطط األجانب من أجل ذلك، سواء بالطعن في الحجاب، 
وفي قسمة الميراث، وفي قوامة الرجل، وغير ذلك من القواعد األساسية التي 
شرعها اإلسالم، وليس مرادا لهم سوى إخراج المرأة إلى الشارع، وإفقادها دورها 

  ي فطرها هللا عليه.األساس الذ
ومن أهم من أرخ لتلك الحملة أستاذنا الفاضل، العالمة المفكر الكبير محمد 
قطب رحمه هللا تعالى في كتابه "واقعنا المعاصر"، فقد قام جزاه هللا ألف خير 
بعمل عظيم مشكور في ذلك االتجاه، قمين بأن يدرس للناشئة والكبار، من أجل 

ت الزائفة التي المقصود منها وضع السم في الدسم، توعيتهم وتنبيههم للشعارا
وكذلك جمع األستاذ الفاضل محمد أحمد إسماعيل المقدم ثالثة أسفار في 

  الموضوع، تحت اسم: "عودة الحجاب"، وهو عمل عظيم مشكور.
غير أن العملين المذكورين اقتصرا على وصف تلك الحملة وتاريخها في 

ومن ورائه لسوء  –شرسة التي قام بها االستعمار المشرق فقط، مغفلين الحملة ال
في المغرب من أجل تحطيم  –الحظ ما كان يسمى باألحزاب الوطنية حينه 

األسرة، وتحطيم الغطاء العائلي والقبلي والذي كان يحفظ المجتمع، تلك الحملة 
التي استمرت أقوى وأشرس بعد االستقالل، بل تقننت وصارت قوانين يعاقب 

  مخالفها.
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وقد كنت أحببت التفصيل في تأريخ تلك الحملة في المغرب، وذكر زعمائها 
وروادها، غير أن المجال ضيق هنا لذلك، فأرجو من هللا تعالى أن ييسر في 
تفصيل ذلك وما يقابله من جهود العلماء والمفكرين المغاربة تجاهها، وحفظا لألمة 

  منها، في محل آخر بإذنه تعالى.
المغرب دور مهم في الدعوة إلى الرجوع للتعاليم اإلسالمية فقد كان لعلماء 

من  ١٩٢٧/ ١٣٤٥فيما يخص األسرة وتربية المجتمع، ابتدأ جليا منذ عام 
الدروس الجريئة التي كان يقوم بها اإلمام محمد بن جعفر الكتاني بجامع القرويين 

يم المسلمين األعظم، والتي كان يحمل فيها حمالت قوية على سفور المرأة، وتعل
في مدارس النصارى، تبلورت عنها الحملة الشهيرة التي قام بها علماء المغرب 

والتي شارك فيها مجموعة من األعالم بالخطب  ١٩٣٢/ ١٣٥٠حدود عام 
والتأليف، وكان لها دور في ردع ما تفشا من اإلسراف والتبرج والكهانة في ذلك 

  الوقت.
إثر الدعوة الرسمية لحرية  ١٩٤٦/ ١٣٦٦ثم حصلت االنتكاسة في حدود عام 

المرأة، وتبرجها، والتي أفتى بعض كبار علماء السوء فيها بجواز تبرج المرأة، بل 
دعت األحزاب الوطنية بشكل علني إلى نزع النقاب والحجاب في مهرجاناتها 
وتجمعاتها الخطابية، وليراجع في ذلك المضمار كتاب "كفاح المغاربة من أجل 

والديمقراطية"، لبعض الكتاب المعاصرين، والذي أرخ لتلك الحمالت  االستقالل
بافتخار واغتباط. األمر الذي كان له رد فعل قوي من لدن العلماء، فنشروا 
عرائض، وألفوا مؤلفات ضد ذلك؛ على رأسهم الشيخ عبد الحي الكتاني، الذي 

"، والشيخ محمد ألف كتاب: "تبليغ األمانة في مضار اإلسراف والتبرج والكهانة
بن الحسن الحجوي الذي ألف "تعليم الفتيات ال سفور المرأة"، ومحمد بن محمد 

  الزيتوني، ومحمد ابن عبد هللا الذي حرر عريضة في الموضوع...وغيرهم.
بل تجاوز األمر المرأة إلى فرض ملف األحوال الشخصية، والذي عن طريقه 

رت أسماء جديدة ال تنتمي إلى بلدة وال تم تغيير أسماء كثير من العوائل، بحيث ظه
إلى قبيلة، األمر الذي كان له دور كبير في ضعف أو تالشي المظلة االجتماعية 
التي تعمل على ردع المسيئين، وتحفيز العاملين، إضافة إلى عامل الهجرة القروية 

  الذي تسبب في خلط المجتمعات، وتالشي القيم.
 ١٩٥٨/ ١٣٧٩، وباألخص عام ١٩٥٦/ ١٣٧٦وعند ظهور االستقالل عام 

ظهر قانون األحوال الشخصية، والذي اعتبره العلماء متضمنا لمخالفات جوهرية 
للقانون والتشريع اإلسالمي، فكتب اإلمام محمد الجواد الصقلي الحسيني وثيقة 
شهيرة في نقض ذلك القانون، وتوضيح مخالفة عدة من بنوده للشريعة اإلسالمية، 

كي. كما صادف ظهور االستقالل سيادة الطبقة المثقفة ثقافة عصرية والفقه المال
على أجهزة الحكم، والتي كانت متشبعة باألفكار الغربية المخالفة لثقافة البالد 
ودينها، األمر الذي فتح بابا كبيرا لسن القوانين الوضعية، وفتح المدارس األجنبية، 

  رائعه.وأحيانا المحاربة العلنية لمباديء الدين وش
وقد القت تلك الحملة األخيرة ردة فعل قوية من طرف العلماء والمفكرين 
الذين ما فتئت أقالمهم وخطبهم تدعوا إلى الدفاع عن الشرائع الدينية، عن طريق 
حماية األسرة، وحماية التعليم الذي كان تعليما فرنسيا بحتا، بل حتى األفكار التي 

الفلسفة مثال، كانت مخالفة تمام المخالفة للعقائد كانت تدرس للناشئة في عدة مواد ك
اإلسالمية، عالوة على إغفال التعليم الديني، واختزاله في درس سطحي، وتهميش 

  المدارس الشرعية في أطراف البالد، خاصة جامعة القرويين.
ومن أهم تلك المقاالت التي كان لها دور كبير في التوعية الدينية، وإبراز 

المية، والحكم منها، وتوضيحها للجيل، تلك المقاالت التي كان يكتبها الشرائع اإلس
في مختلف  - رحمه هللا تعالى  - اإلمام الشيخ عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني 

المناسبات، والتي كانت مقاالت جريئة، واضحة، سهلة المبنى، عميقة العلم، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

١٥

ة، والدعوة واإلرشاد، وتاريخ ضمت بين البتيها العلم والفكر، والشجاعة والسياس
  الهجمة االستعمارية الفكرية على المغرب بالخصوص.

وهو من أسرة عريقة في نشر العلم  –رحمه هللا تعالى  –وقد كان المؤلف 
والدعوة إلى هللا، كثيرا ما يعيد المقال الذي نشره على هيئة خطبة جمعة أو خطبة 

جريدة أو المجلة، اإلنصات إليه في عيد، ليتسنى على من لم يقرأ المقال في ال
  خطبة الجمعة أو الدرس.

  ومن أهم تلك السمات التي اتسمت بها تلك الدروس "المقاالت":
  سهولة العبارة. .أ

  الشمولية. .ب
  مواكبة العصر. .ج
  العمق العلمي والتأصيلي والمعرفي. .د
  سعة االطالع. .ه
  اإلحاطة بفلسفة التشريع. .و
لهدامة ضد الوعي التام بالمخططات االستعمارية ا .ز

  المسلمين.
  كما أنه من أهم النقط التي يركز عليها المؤلف رحمه هللا تعالى:

سفور المرأة؛ والذي كان ظاهرة غربية غزت المجتمع المغربي فجأة،  -١
  واخترقت البيوتات الكبرى قبل غيرها.

االختالط. سواء في الحفالت وفي غيرها المناسبات. وقد أخبرتني السيدة  -٢
كان  -مؤلف الكتاب  –أن والدها المنعم  –رضي هللا عنها وأطال بقاءها  – الوالدة

متشددا جدا في أمر االختالط، ويعلن أن المالئكة تلعن الذين يحضرون األعراس 
  المختلطة.

 –رحمه هللا  –تحديد النسل. فالمؤلف ضد تقنين تحديد النسل، وأطال  -٣
الكبير الذي يعاني منه الغرب نحو وأزبد في ذلك الموضوع، وعيا منه بالتخوف 

االنفجار السكاني في العالم اإلسالمي، والذي يشكل معوال ديمغرافيا يهدم جميع 
  خططهم ضدنا، وعملهم الدؤوب من أجل إقناعنا بسلوك ذلك النهج.

تعليم الناشئة وتربيتهم، وقد خصص في هذا الموضوع عدة مقاالت  -٤
في كتاب مستقل، ومن أهم األمور  –نه تعالى بإذ –ودراسات أخرى، نود إفرادها 

فرنسة التعليم، وإهمال التعليم الديني  –رحمه هللا تعالى  –التي كانت تقلقه 
والعروبي، معتبرا أن انتهاج هذا السبيل يشكل خطورة على مستقبل األمة وحدة 

  وهوية وكيانا.
اسية التي هذه أهم المحطات التي ركز عليها المؤلف، وتشكل الزوايا األس

شكلت فكرته حول المجتمع والمخاطر المحدقة به، والتي جاهر بها في حياته، 
  وعانى الشدائد من أجل إقناع القيادة والرعية، والطبقة المثقفة بها.

ولذلك ارتأيت إعادة نشر تلك المقاالت في كتاب يحمل اسم: "األسرة 
بارته وعظيم فائدته، فهو اإلسالمية"، ليكون في متناول الجميع، ونظرا لسهولة ع

كتاب يحتاجه الكبير والصغير، واألستاذ والطالب، ال غنى عنه للمفكر وال للعالم 
  وال للخطيب، وال للمثقف.

نفع هللا تعالى به، ورحم مؤلفه الذي كان يعيش لإلسالم ويموت لإلسالم، وال 
  حرمنا أجره بمنه تعالى وكرمه.
  وكان عملي في هذا الكتاب:

  االت ونسخها.جمع المق .١
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  ترتيب موضوعاتها ترتيبا منهجيا يليق بمؤلّف. .٢
  تنقيح وضبط النص. .٣
  إضافة عناوين إن اقتضى الحال. .٤
  عزو اآليات القرآنية. .٥
  كتابة ترجمة للمؤلف ومقدمة للكتاب. .٦

وال أنسى في الختام شكر كل من كان له دور في المساعدة في إخراج هذا 
لداعية نزهة بنت عبد الرحمن الكتاني، الكتاب، أخص منهم والدتي األستاذة ا

وخالتي األستاذة الدكتورة نور الهدى بنت عبد الرحمن الكتاني. وهللا من وراء 
  القصد، والحمد  رب العالمين.

  
  
  

  وكتبه سبط المؤلف
  الدكتور محمد حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني

  ١٤٢٥/ ١٠/ ١٧الرباط:  
  ٢٠٠٤/ ١١/ ٣٠الموافق: 
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  ة المؤلفترجم

  عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني
)١٤٠١/١٩٨٠ – ١٣٤٨/١٩٣٠(  

  
  

  والدته ونشأته وطلبه العلم:
محمد عبد الرحمن بن محمد الباقر بن اإلمام المجدد محمد بن عبد 
الكبير الكتاني اإلدريسي الحسني، إمام عالمة مشارك مصلح، من رواد 

، ثم انتقل مع ١٣٣٨عام  اإلصالح الديني بالمغرب، ولد بفاس حدود
والده اإلمام المصلح محمد الباقر للرباط حيث حـصل على تعليمه 
األولي بالمدرسة الكتانية، ثم انتقل مع أسرته إلى مدينة سال، وطلب 
العلم على كبار علماء العُْدَوتَْين: الرباط وسال؛ كأئمة اإلصالح: والده 

الدكالي ومحمد المدني الباقر وعمه الشيخ محمد المهدي وأبي شعيب 
  ابن الحسني وأحمد ابن عبد النبي وغيرهم.

  
  جهاده وإصالحه: 

وقام بتدريس الفقه والحديث والتفسير واللغة في مختلف مساجد سال؛ 
حيث كان من شيوخ الطريقة  –خاصة الجامع األعظم، والزاوية الكتانية 

حمد ابن عبد وعند وفاة شيخه شيخ الجماعة بسال أ  -الكتانية بالمغرب 
؛ أوكلت إليه رئاسة التدريس بالجامع األعظم بسال إلى ١٣٩٣النبي عام 

  وفاته.
قاوم االستعمار الفرنسي بالمغرب بخطبه وتوجيهاته والعرائض التي 

قام بتأسيس: رابطة  ١٣٧٦كان يرفعها ضده، وبعد االستقالل عام 
وغيره، بل  علماء المغرب، هو وثلة من أصدقائه؛ كالشيخ عبدهللا كنون

كان صاحب الفكرة وعقلها المدبر، وقاد الحملة الشعواء التي قامت بها 
الرابطة ضد حمالت التنـصير والبهائية في المغرب، سواء بخطبه 
وكتاباته ودروسه التوجيهية، وعرف بحمالته القوية ضد التبرج 
واالنحالل الخلقي واالنـتشار العلماني في وقته، والنصرة للقضايا 

بل كان عضوا نشطا في جمعية  -خاصة في فلسطين  -سالمية  اإل
مساندة الكفاح الفلسطيني بالمغرب، كما رفع عدة عرائض تستنكر 
العديد من المخالفات الشرعية سواء في التعليم أو الدستور أو غير ذلك، 
كما كان له الفضل في عدم انـتشار التماثيل بالمغرب بعريضة رفعها 

الثاني تقضي بحرمة ذلك في الشريعة اإلسالمية، إلى الملك الحسن 
خشي عامة العلماء التوقيع عليها، كما أسس المدرسة الكتانية بسال، 
والتي عمل من خاللها على محو األمية ونشر الوعي الديني، واشترط 
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في الدخول إليها: حفظ القرآن فقط، وتخرج منها دعاة وعلماء وأساتذة 
  جامعيون وسفراء.

  
  حاله: 

عرف اإلمام عبد الرحمن الكتاني بتضلعه من العلم، ومشاركته 
المشاركة الواسعة في العلوم االثني عشر من علوم الشريعة، مع الحفظ 
واالستحضار، واالعتناء بالفقه األثري، وتبني أفكار متفتحة مسايرة 
للعصر ال تخالف ظواهر النصوص الشرعية وأقوال العلماء، والدين 

ة بالحق؛ بحيث لم يكن يخاف في هللا لومة الئم، المتين، والجهر
واألخالق العالية التي عدم مثيلها في وقته، والشعبية الواسعة بحيث كان 
يسافر إلى القرى والقبائل القريبة والنائية من أجل الدعوة إلى هللا تعالى 

  وفض مشاكلهم.
وكان يحظى باحترام وتقدير كبيرين من مختلف علماء وزعماء 

كما كان متعاطفا مع سائر الحركات اإلسالمية، ورفع عارضة  وقته،
مطولة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يدعوه إلى إطالق سراح العالمة 

  رحمه هللا.  –الشهيد سيد قطب 
  

  حجه ورحلته:
حج مرتين، وزار بعض دول المشرق؛ كالسعودية وسوريا ومصر 

البالد، وسافر عام ولبنان، ولقي إقباال منقطع النظير من أهل تلك 
إلى االتحاد السوفياتي داعيا إلى هللا تعالى، وزار بخارى  ١٣٩٥

وسمرقند، وكان له اعتناء بفن الرواية، والتدريس؛ بحيث أخذ عنه 
واستفاد عامة علماء الرباط وسال الذين كان رئيس فرع رابطة العلماء 

  بهما. 
  

  مؤلفاته:
لغبطة بالعلماء.ط، من أعالم ترك عدة مؤلفات تبلغ األربعين؛ منها: ا

المغرب في القرن الرابع عشر ودورهم في نشر الصحوة اإلسالمية. ط، 
بحوث تحليلية نقدية في الفكر االسالمي. ط، رحلتان للحج وأخرى 
لالتحاد السوفياتي. خ، الفتاوى الفقهية. خ، مجموع خطب. خ، مؤلف في 

كتب في مختلف العلوم. الرد على الشاعر الَحْلوي. خ، عدة ختمات لعدة 
خ، األسرة في االسالم. ط، األضحية في اإلسالم. خ، وعدة تحقيقات 

  لكتب علمية.. وغيرذلك. 
  

  وفاته:
موافق  ١٤٠١محرم الحرام  ٢٣توفي ظهر يوم االثنين 

، شهيدا مبطونا إثر مرض عضال صاحبه منذ زيارته ١/١٢/١٩٨٠
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سال يوم الثالثاء الموالي لالتحاد السوفيتي، لم ينفع معه عالج، ودفن ب
بعد تشييع جثمانه في جنازة لم تشهد سال مثلها. ودفن بالزاوية المباركية 

  بباب سيدي بوحاجة بها.
   المراجع:

) مقدمة كتابه: من أعالم المغرب. بقلم المحقق حفيده الدكتور  ١
  . قحمزة بن علي الكتاني.ط. دار البيار فالشري
حمن الكتاني في سطور. جريدة سال الغد ) العالمة الراحل عبد الر ٢
  . ٣٢العدد 
رحمه هللا. بقلم األستاذ  –) العالمة الداعية عبد الرحمن الكتاني  ٣

  .١٩٨١ – ١٠ – ٦٫١٣الحاج أحمد معنينو. مجلة "اإليمان" العدد 
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