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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  التحقيق مقدمة
الرحمة  وبشيرالصادع بالحق  ،على كاشف الغمة على األمةصل اللهم 

 الطيبونوالثواب، وصل اللهم على أهله الذين عظمهم توقيرا وطهرهم تطهيرا، 
 األخيار الذين أذهب عنهم األرجاس وجعل مودتهم واجبة على الناس.

  

  كتاب الشهيد:

األولى من كتاب " أشرف األماني في ترجمة الشيخ درت الطبعة ص
م من ١٩٦٢محمد الكتاني" أو "ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد" سنة 

  تأليف ولده، الشيخ محمد الباقر الكتاني.

مرت أكثر من أربعين سنة على صدور هذا الكتاب الذي ال غنى عنه 
رجاالته، وتاريخ لكل باحث ودارس لحقبة مهمة من تاريخ المغرب وتاريخ 

  طنية. والحركة ال

ما فتئت الزاوية الكتانية وخصوصا مؤسسها، الشيخ أبو الفيض محمد بن 
عبد الكبير الكتاني  موضوعا لكثير من المباحث واألطاريح الجامعية، 
والدراسات األكاديمية، فكان هذا الكتاب مرجعا ال غنى عنه، سواء من ناحية 

  التي يجليها حول حقبة مهمة من تاريخ المغرب. قائالوثائق التاريخية أو الحق

يُعَرف هذا الكتاب بمصلح إسالمي كبير في الثلث األول من القرن الرابع 
عشر، وبوطني مقتنع بالوطنية بمفهومها الواسع وليس الضيق، ألن الوطنية 

، والوطني يعد مجاهدا في سبيل ))حب الوطن من اإليمان((جزء من الدين و: 
 عن كرامة وطنه، و طرد عن هدفه هو رفع راية اإلسالم، والدفاهللا، أل

  أشكاله.  عاالستعمار بجمي

والكتاب شاهد على نضال وكفاح أناس كثيرا ما يُظلمون، وتلصق بهم 
  التهم، وأعني بهم: رجال التصوف والطرقية والزوايا.

ان للطرق الصوفية المتمثلة في شيوخها ومريديها، دور كبير في ك
مة االستعمار  ومقاومة التبشير، ولذلك ال نستغرب ما جاء في مقاو

إن ((كتاب"الغارة على العالم اإلسالمي" على لسان المستر بلس الذي قال: 
تقدم التبشير بالنصرانية في  الدين اإلسالمي هو العقبة القائمة في طريق

يجد  إفريقية، والمسلم فقط هو العدو اللدود لنا؛ ألن انتشار اإلنجيل ال
معارضا ال من جهل السكان وال من وثنيتهم، وال من مناضلة األمم المسيحية 
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 قوغير المسيحية. وليس خصمنا هو العربي الذي يرتاد البالد لالتجار بالرقي
بل إن هذا الخصم المعارض هو الشيخ  –بة صعألن هذه التجارة صارت  –

  .)١(ك في فارس"أو الدرويش صاحب النفوذ في إفريقية أكثر مما هو كذل

كان الشيخ محمد الكتاني الشهيد، مؤسس الطريقة األحمدية الكتانية التي 
حملت مشعل الهداية واإلرشاد بعدما ضعف إيمان الناس، وضعف تمسكهم 
بشعائر اإلسالم من صوم وصالة وحج، وصار التمسك باألعراف والتشبث 

شكلون قوة كبيرة في بها سلوَك الناس في حياتهم، فكثر أتباعه حتى صاروا ي
  وجه االستعمار.

يتناول هذا الكتاب في جزء منه، الدور الرائد الذي قامت به الطريقة 
الكتانية ومؤسسها، في سبيل نشر العلم والوعي الديني، وطرد المستعمر، 
والدفاع عن استقالل البالد... وال أريد أن أسهب في الحديث عن هذا الجانب 

اب الشهيد" يعد في حد ذاته شاهدا على بالء العلماء من حياة الشيخ، ألن "كت
  وأهل الطرق والزوايا في الذود عن كرامة البالد.

كما يتناول هذا الكتاب، اإلنتاج  الصوفي للشيخ محمد بن عبد الكبير 
وهي  - وأذكاره  ه، وكذا أحزابه وأورادةالكتاني، ويتضمن أشعاره الصوفي
التي من شأن الباحث المنقب  - ب المغربي تشكل بدورها زاوية من زوايا األد

  أن يجدها مبثوثة في ثنايا هذه الترجمة الحافلة.

لقيت "ترجمة الشيخ الكتاني الشهيد" إقباال شديدا من طرف الباحثين، 
والمؤرخين سواء الذين كتبوا عن الزاوية الكتانية على الخصوص، أو الذين 

رة التي يتحدث عنها "كتاب للفت والسياسياالجتماعي  خكتبوا عن التاري
الشهيد"، فكان هذا الكتاب بحق مصدرا ال غنى عنه لتلك الحقبة المهمة من 

  تاريخ المغرب.

إن هذا الكتاب يصور لنا الفكر اإلصالحي الذي كان يتمتع به الشيخ 
الشهيد ويتجلى ذلك في دعوته إلى الشورى، وإلى مقاطعة البضائع األجنبية، 

االجتماعية الموجودة في عصره، ويتجلى كذلك في  وثورته على األمراض
دعوته إلى إصدار المجالت لتعميم الوعي، ونشر العلم، وإلى تعليم المرأة 
ألنها نصف المجتمع، ودعوة زوجها إلى القيام بمسئوليته تجاهها، إلى غير 

  ذلك من األفكار التي يجليها هذا الكتاب...

الدارسين والمؤرخين، نذكر من  نوقد كان هذا الكتاب مرجعا لكثير م
المرحوم محمد المنوني في كتابه:  ةبينهم على سبيل المثال ال الحصر: العالم

ذلك أنه يعتبر الشيخ محمد الكتاني  )٢(" مظاهر يقظة المغرب الحديث"
داعية للسلفية األولى في المغرب، ويعتبره مصلحا إسالميا بالمغرب وعلى 

                                                            
، تأليف لوشاتلييه لخصها ونقلها إلى العربية محب الدين الخطيب ومساعد ١٧انظر المصدر ص  )١(

  اليافي.
  ب الخامس والسابع والثامن. وانظر األبوا ٢/٣٧٥المرجع  )٢(
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ك بعدما استعرض المواقف السياسية مستوى العالم اإلسالمي، وذل
  واالجتماعية والثقافية للشيخ محمد الكتاني.

ما كان هذا الكتاب من أهم مراجع الدكتور عبد هللا العروي في كتاب: ك
Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain حيث  ١٩١٢-١٨٣٠

بيعة الحفيظية، وأثنى على تحدث عن مبادراته اإلصالحية وعن دوره في ال
مواقفه المتجلية في تشجيع مريديه من قبائل زمور وزيان، على محاربة 
االستعمار رغم مناوئة بعض شيوخ الطرق له، وبذلك كان الوحيد من بين 

الذي وحد بين المعارضين بالبادية  - يقول األستاذ العروي - معاصريه
  .)١(ع لطريقتهوالمدينة، وهذا هو السبب في االنتشار السري

 Monarchie et Islam politique au   الطوزي في كتابه: دوكذلك الدكتور محم
Maroc الثقل والقوة التي كانت تشكلها الطريقة الكتانية في  ىالذي ركز عل

الذي كان يتمتع بشخصية سياسية محنكة باإلضافة إلى  -  اشخص مؤسسه
ه الطريقة لمناصرة المخزن وعن الدور اإليجابي الذي قامت ب - وزنه العلمي

الوثائق التي وردت  ضفي مواجهة الضغوطات األجنبية، ثم يحلل ويفسر بع
في كتاب الشهيد، ويرجع سبب حقد السلطان عبد الحفيظ على الشيخ محمد 

  . )٢(الكتاني بسبب ما جاء في شروط البيعة الحفيظية

ذكر رجال يأتي على  :ومن بين ميزات كتاب "أشرف األماني" كذلك أنه
مغمورين تتلمذوا على الشيخ محمد الكتاني، ويحيي ذكرهم نظرا لبالئهم في 

  مقاومة المستعمر، أو في نشر العلم والدعوة إلى هللا..

هذا الكتاب مادة أدبية وشعرية، سواء من خالل األشعار الواردة  مكما يقد
الذي يتجلى  أو من خالل النثر - والتي يعتبر هذا الكتاب أول مصدر لها - فيه 

  في القيمة األدبية والصوفية لألوراد واألذكار.

ويحتفظ هذا الكتاب بوثائق ورسائل ويعتبر المصدر األول لها، وهي 
  السياسي واالجتماعي.ب تتعلق بتاريخ المغر

كما يجلي هذا الكتاب الغبار عن حقائق تاريخية، تتعلق بما كان يدعو  
أجل كل هذا يندر أن تجد كتابا يتحدث عن إليه الشيخ الكتاني "الشهيد". ومن 

تلك الفترة التاريخية دون أن يعتمد عل كتاب "أشرف األماني في ترجمة 
  الشيخ محمد الكتاني".

)، واجه المغرب فتنا ١٨٩٣- ١٨٧٣ة السلطان الحسن األول (اعد وفبف
وأهواال كثيرة، ذلك أن زمام األمور أصبحت في يد الوزير أحمد بن موسى 

الشهير ببّاْحَماد. وقد كان هذا الرجل يتمتع بدهاء كبير ودراية ال  السوسي
 زنمثيل لها في تسيير أمور البالد ألنه ينحدر من عائلة عرفت بخدمة المخ

  منذ عقود.
                                                            

  .٣٨٨المرجع  )١(
  .٦٧المرجع  )٢(
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تخذ هذا الوزير القوي عدة إجراءات من أجل أن يستتب له الوضع، ا
ن األصغر حيث أقصى كل المنافسين له والمعارضين، وقام بتنصيب االب

للسلطان وهو المولى عبد العزيز الذي لم يكن سنه يتجاوز وقتئذ الحادية 
  عشر.

 كز اباحماد على أن يعود األمن للبالد وأهمل اإلصالحات التي كانتر
وكان   ،)١(تشهد بداية وانتعاشا في عهد المولى الحسن في جميع الميادين

  همه هو تكريس االستبداد بجميع الطرق.

م اختلت األمور واضطربت ١٩٠٠الرجل القوي ابا حماد سنة  عند وفاةو
على الرغم من محاولة المولى عبد العزيز القيام بمبادرات إصالحية في 

االقتصادي والعسكري، غير أنها كلها والميدان االجتماعي واإلداري 
أجهضت بسبب رغبة بعض الوزراء في االعتماد على القوى األجنبية 

ويعزز كذلك هذا  .)٢(رى في تنفيذ تلك اإلصالحاتوتشجيع قوى دون أخ
بالثقة الكاملة في األجنبي وحسن الظن به، وتنزيهه عن دور التآمر والطمع 

لقاعدة الشعبية افي خيرات البالد. ولذلك وجد األجنبي صدرا رحبا من 
  وترحيبا باإلصالحات التي كان يعتزم إنجازها في المغرب.

بد العزيز وجوبه بمؤامرات داخلية، توالت الضغوط على المولى ع
تتجلى في إثارة بعض الثورات للنيل من هيبة الملك وإثارة المشاكل والقالقل 

  داخل المغرب تمهيدا القتطاع جزء من أراضيه ليسهل احتالله.

د شهد فترة حكم المولى عبد العزيز عدة مشاكل، تتجلى في ضياع وق
خلصين لمناصب حساسة في الحقوق وتولي موظفين غير أكفاء وغير م

  الدولة.

كل من ينظر في التاريخ ال "قال الحجوي في كتابه "الفرصة الثمينة": 
 يجد سببا لالحتالل واالستعمار في سائر األقطار، سوى ظلم الوالة وارتشاء

لقضاة وضياع الحقوق بين عامل جاهل وقاض متجاهل، وعن اهتضام ا
  .)٣(الحقوق تنشأ الثورات والفوضى والفتن"

فعال؛ فقد أدت هذه الوضعية المتدهورة إلى ثورات وفتن، أشهرها: ثورة 
أبي حمارة الذي كان يدعى "بالروكي" أي: الفتان، وقد كان المترجم له 
الشيخ محمد الكتاني يتمتع ببعد نظر وحصافة رأي ودهاء، بحيث كان يعتقد 

لطان عبد هذه الثورة ما هي إال مؤامرة من طرف المقربين من الس نبأ
العزيز، من أجل التعجيل بدخول االستعمار الفرنسي إلى المغرب بتواطؤ مع 
الفرنسيين أنفسهم، بدليل أنه لما انقطعت المعونة عن أبي حمارة من طرف 

  حكام الجزائر الفرنسيين، ضعف وانهزم..

                                                            
  وما بعدها. ١/١٣٥رب الحديث غانظر سلسلة تلك اإلصالحات في مظاهر يقطة الم )١(
  وما بعدها. ٢/٤١مظاهر يقظة للمغرب الحديث  )٢(
، ١١٤، وكتاب الحجوي مخطوط خ ع ١٢٥الفكر اإلصالحي في عهد الحماية آلسية بنعدادة:  )٣(

  .٣٠٣الورقة 
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ي وانهيار بيت مال الدولة، بسبب امتداد أيدي لما كان انعدام األمن الداخك
المغرب إلى االستدانة  هالمخزن على خزينة الدولة سببا اضطر مع موظفي

  من الدول الغربية ديونا بفوائد ربوية.

كل هاته العوامل كونت أرضية خصبة، لتكالب القوى االستعمارية مثل 
عتها على محاولة النفاذ جبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا على المغرب، وش

فالمغرب يحتل موقعا استراتيجيا، ويعد مدخال إليه بشتى الطرق وأوهاها. 
إلفريقية والمشرق اإلسالمي، وحارسا على ملتقى البحر األبيض المتوسط 
والمحيط األطلسي، والمغرب كذلك مليء بالثروات المعدنية والزراعية 

  ئم أغلب المزروعات.الالذي ي )١(والبحرية، باإلضافة إلى مناخه المعتدل

ه العوامل غياب جبهة داخلية قوية من شأنها  أن قد اجتمعت مع كل هذو
  تشكل حصنا منيعا ضد التدخالت األجنبية.

كانت القوى االستعمارية اآلنفة الذكر تتحين الفرص من أجل االستئثار 
بالفريسة. على أنه كانت هناك فترات تهييئية تجرى من أجل التمهيد لذلك 

النصرانية ال تنظر بعين وصا وقد أكدت كاتبة إنجليزية: "أن الدول صخ
العطف إلى عودة قيام دولة إسالمية ناهضة، ولذلك فهي مجمعة على إزعاج 
السلطان عبد العزيز، بعد أن كانت سياسة الحسن األول تهددها بقيام دولة 

  .)٢(على غرار مصر في أيام محمد علي"

كما كان الفرنسيون من جهة أخرى، يعترضون على تلقي المغاربة العلم 
. ففي )٣(المعرفة وعلى فتح المدارس المتخصصة، والتدريس باللغة العربيةو

م عقد مؤتمر مدريد للنظر في القضية المغربية ١٨٧٨هـ/ ١٢٩٧سنة 
دولة أوربية لتتداول فيه مسألة حماية مصالحها بالمغرب.  ١٣حضرته 

 ١٠٠٠٠ونشير أنه حينئذ كثرت الحمايات بالمغرب حتى وصلت إلى 
عقد اتفاق إنجليزي بلندن يقضي بتخلي  ١٩٠٢ـ/ ه١٣٢٢ة شخص. وفي سن

بريطانيا لفرنسا عن المغرب وفي مقابل ذلك تتخلى فرنسا لبريطانيا عن 
مصر، وانتهت كل تلك المحاوالت بعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي 

دول أوربية باإلضافة إلى الواليات المتحدة والمغرب. وكان  ١٠حضرته 
إقامة فرنسا وإسبانيا إلصالحات أمنية واقتصادية و ه الهدف الظاهر منه

  ونظامية في المغرب تضم نواحي:
 نظام الشرطة 
 حاربة دخول السالح للمغرب سرا.م  
 نشاء بنك مخزني مغربيإ  
 نظيم الجبايات والمداخيل الجديدة للمغربت  
 نظيم إدارة الدولة.ت  

                                                            
كان الطبيب الطنجي المصطفى الزاودي (وهو تلميذ للشيخ محمد الكتاني) يطلع على الجرائد  )١(

عاصمة المملكة آنئذ بما جد من أخبار المطامع األجنبية حول  سميا إلى فاواألجنبية ويكتب ي
  .١٣٠٩٦المغرب، مذكرات الشيخ عبد الحي الكتاني خ م 

  .١١٢، ص جوالت في مغرب أمس )٢(
  .٢/٣٦٣) مظاهر يقظة المغرب ٣(
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لمغرب، وأن قترح الشيخ محمد الكتاني الشهيد أن يعقد المؤتمر في اا
مثلو المغرب من  الناس الذين لهم غيرة على مصلحة البالد. كما ميكون 

طالب بعد ذلك بعدم الموافقة على ما جاء في مقررات الجزيرة 
كما يقول  –الخضراء...ولكن الدسائس، ومواقف المغرضين وحاشية السوء 

رة كانت سببا في إذعان الملك لمقررات الجزي - المؤلف في هذا الكتاب
  الخضراء.

لمغرب إلى ثالث مناطق: منطقة ا المؤتمر تقسيم اوقد كان من آثار هذ
إسبانية وهي الشمال، منطقة دولية وهي طنجة، ومنطقة فرنسية وهي باقي 

  المغرب.

فتحت معاهدة الجزيرة الخضراء االقتصاد المغربي على االقتصاد 
عاما من أجل  األوروبي واألمريكي واحتاج المغرب بعد هذا إلى خمسين

  إلغائها.

كان هذا المؤتمر هو الذي أسرع بخلع المولى عبد العزيز، ألنه تاله 
م، ولم يبال الملك ١٩٠٧هــ/ ١٣٢٥احتالل فرنسا للدار البيضاء ووجدة سنة 

بينما كتب الشيخ الكتاني  - المجاهدين في الشاوية  بهذا، بل أرسل جيشا لقمع
فشنوها حربا شعواء على الجيش   )١(ادإلى تالمذته بالشاوية يدعوهم للجه

لقمع أولئك  اأرسل المولى عبد العزيز جيش - الفرنسي دامت خمسة أعوام 
م هالمجاهدين الذين أخذتهم الحمية، من أجل طرد الفرنسيين ونكل بهم وقتل

  شر قتل.

وبالموازاة مع هذه األحداث، ظهرت في مراكش وفاس اعتراضات على 
ضياع عدة  ن المولى عبد العزيز، والتي تسببت فيالسياسة المتبعة من لد

أقاليم مغربية من بينها توات وفكيك، وعيون بني مطهر ومدينتا وجدة 
  .)٢(والبيضاء

غير أن المصلحة العليا للبالد اقتضت خلع المولى عبد العزيز، ألنه لم 
يفعل شيئا للدفاع عن وحدة البالد، فالجيش الفرنسي كان يواصل عمليات 

  وشرفاء وتجار وأعيان فاس خلعه.  ءقرر فقها  كتالل. إذ ذااالح

توجت هذه الثورة الشعبية بشروط بيعة السلطان عبد الحفيظ بفاس. وقد 
الحفيظ خليفة للسلطان عبد العزيز في مراكش. ووثيقة بيعته  دان المولى عبك

 لي الرأي العامثتتكون من ستة عشر شرطا تبناها بالموافقة عليها كافة مم
  الفاسي الموقعين على البيعة.

. وقد كانت ١٩٠٧هـ/ ١٣٢٥وهي شروط قيد بها الملك الجديد وذلك سنة 
  هذه الشروط هي بداية لحقد الملك عبد الحفيظ على الشيخ محمد الكتاني.

                                                            
جيش مغربي يدرب على أحسن الطرق والتداريب العصرية  ثطالب الشيخ محمد الكتاني بإحدا )١(

  لعثمانية، انظر ثنايا هذا الكتاب.اأسوة بالدولة 
  .٢/٣٤٣مظاهر  )٢(
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شروط البيعة الحفيظية تدور في مجملها حول إرجاع السيادة المغربية و
يات، واستشارة األمة والرجوع للمغاربة وتطهير المغرب من دنس الحما

في كل األمور، واعتبارها مصدرا للسلطة في السياسة  إليها، وأخذ رأيها
  الداخلية والخارجية، وهو شرط فيه مطالبة بالملكية الدستورية.

تدعو تلك الشروط كذلك إلى عدم استشارة األجانب، بينما تحث على و
ق الذين سبقونا لألخذ بمقومات بمسلمي الشر - إذا كان ذلك واجبا - االستعانة 

الحضارة مثل األتراك والمصريين، وهذا الشرط فيه ترغيب في الوحدة 
  اإلسالمية.

دعمت هذه الدعوة الحفيظية من طرف العلماء، رغم ثورة المولى عبد 
العزيز ومحاولته مقاومة أخيه، وقد ألقى السلطان عبد الحفيظ القبض على 

  محمد الكتاني.... جن رغم شفاعة الشيخأنصار أخيه، وزج بهم في الس

بعد محاوالت رأب الصدع هاته، نتساءل: هل استطاع هذا السلطان 
الجديد أن يتحمل مسؤولياته، ويقوم بما كان منتظرا منه؟. كال؛ فما إن تولى 
السلطان عبد الحفيظ الملك، حتى تنكر لكل اإلصالحات التي وعد بإنجازها، 

  عتراف القوى األجنبية به ملكا على المغرب.وأخذ يعلق إنجازها على ا

كان السلطان عبد الحفيظ شديد االحترام للشيخ محمد الكتاني ويخاطبه 
ولذلك  .)١(لرد على من تهجم عليه من العلماءابوالدنا، حتى إنه ألف كتابا في 

  ما فتئ الشيخ الكتاني  يناشده بتنفيذ وعوده والوفاء بمقتضيات البيعة. 

الكتاني ال يخاف في هللا لومة الئم، قواال للحق جاهرا به دائم كان الشيخ 
 - الذي كان عالما - الخوض في مناقشات علمية مع السلطان عبد الحفيظ 

  ات.فويعقد مجالس علمية وله عدة مؤل

ان المترجم له يخالف السلطان في أمور علمية جوهرية، كتبني مذهب ك
فكان  )٢(ويج، ومسألة حياة األنبياءالظاهرية في زيادة األربع نساء في التز

  الشيخ الكتاني يخالف السلطان ويجاهر برأيه ويؤلف في الموضوع...

كما  - غير أن بعض المغرضين وأنصار االستعمار وشياطين اإلنس
من المقربين من السلطان والذين كانوا  - يسميهم المؤلف في هذا الكتاب 

ات صوت المقاومة التي يعملون ضد مصالح المغرب، كان همهم هو إسك
  كان الشيخ الكتاني من أبرز وأهم أعمدتها.

ولقد وصلت الضغوطات التي تعرض لها الشيخ محمد الكتاني إلى أن 
ينسى مسألة اإلصالح بالمغرب ويوثرحياة االنعزال، مصداقا للحديث الذي 

ا ية الشعباني والذي يقول فيه: "إذأمرواه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أبو 

                                                            
  انظر ثنايا هذا الكتاب. )١(
  ) انظر ذلك بتفصيل في هذا الكتاب.٢(
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رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا موثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه 
  . )١(فعليك بخاصة نفسك"

ولكن رغبته تلك اجتهد في تأويلها من طرف المستعمر وأذنابه من 
المغرضين الذين يوجدون في كل وقت وحين، حيث نجحوا في اإليقاع 

  بالشيخ محمد الكتاني...

إلصالح يقمع ويسكت صوته مثل أصبح بعد هذا كل من يدعو إلى ا
التي تبناها المترجم، والتي كانت تدعو إلى  - "لسان المغرب"  ةجريد

فقضي عليها واستولى  - المغرب واستقالله دةاإلصالح والحفاظ على وح
  المخزن على المطبعة التي كانت تطبع فيها.

  

  ملي في التحقيق:ع

ن أجل هذا كان ن من أولويات عمل المحقق هو العناية بالمتن، ومإ
  صبا حول تصحيح النص من بعض األخطاء والتصحيفات.ناهتمامي م

تتبعت مختلف النقول سواء من المخطوطات أو المطبوعات، وأحلت 
على أجزائها وأرقام صفحاتها، ورجعت إلى المخطوطات لمقارنة النقول 

  باألصول وذلك إمعانا في التدقيق والتصحيح.

ا وبين عملية هؤلف في الهامش، وفرقت بينما حافظت على تعليقات المك
التحقيق واضعة كلمة "المؤلف" بجانب تعليقاته، وكلمة "المحقق" بجانب 

  تحقيقاتي.

 رفت ببعض المصادر التي يحيل عليها المؤلف، أو يرد اسمها فيع
مبحث من المباحث، على أنني انتقيت في عملية التعريف، فلم أعرف إال 

  رأيي إلى تعريف.بالكتب التي تحتاج في 

عرفت ببعض األعالم الذين ورد ذكرهم في ثنايا هذا الكتاب، ولم أسهب 
  في عملية التعريف هاته، بل أحلت القارئ على أهم المظان.

للقارئ المهتم، وتيسيرا له  حددت أماكن وجود المخطوطات تسهيال
  وتعميما للفائدة.

موجودة في قارنت النصوص الشعرية باألصول، وحققت األشعار ال
المتن، وهذه األشعار هي عبارة عن دواوين الشيخ محمد الكتاني وأشعار 

في "المظاهر السامية في النسبة الشريفة الكتانية" للشيخ عبد الحي  ةموجود

                                                            
  .٢٩٨٤ث رواه الترمذي (كتاب تفسير القرآن) رقم ) الحدي١(
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الكتاني، و"اللؤلؤة الفاشية في الرحلة الحجازية" لعبد السالم بن محمد 
  العمراني، وكلها مخطوطة.

للنصوص النثرية التي هي عبارة عن األحزاب لنسبة اوكذلك فعلت ب 
واألوراد واألذكار ورسائل الشيخ ورسائل والده، حيث قارنت بين النقول 
واألصول، وشرحت بعض المفردات التي قد يستعصي فهمها على القارئ 

  العادي.

النقط، والفواصل  نضفت عدة عالمات وقف تتجلى في كثير مأ
تي هي من دون شك تساعد القارئ وتعطي وعالمات التعجب واالستفهام، ال

  للعبارات والجمل رونقا خاصا.

أزلت كثيرا من اإلحاالت التي كان المؤلف يكتبها في المتن، ووضعتها 
  في الهامش.

وأثبت العزو في  - وهي كثيرة في هذا الكتاب - مت بعزو اآليات القرآنية ق
ديث النبوية المتن للتقليص من عدد الهوامش، كما حاولت تخريج األحا
  وتحريت الدقة ما أمكن مستعينة  على ذلك بأمهات كتب الحديث.

ضعت بعض العناوين في بعض المباحث التي لم تكن في األصل، وذلك و
بوضع العنوان بين معقوفتين، ليظهر  وميزت ذلك - تسهيال على القارئ  - 

  ذلك جليا للقارئ.

على أنني في  - م وما أكثره - رجمت لبعض األعالم الذين ورد ذكرهمت
فصل "تالمذته" وهو فصل يضم أكثر من مائتي اسم، اكتفيت بذكر تواريخ 
الوفيات أو تواريخ مقاربة، وذلك تجنبا لإلثقال على القارئ. على أنني لم 
أعثر في كتب التراجم إال على النزر القليل منهم. وقد وجدت عنتا كبيرا في 

رجوع إلى بعض مخطوطات تاريخ وفاتهم حتى إنني اضطررت لل دتحدي
المؤلف، وإلى مخطوطات أخرى، ذكرتها في الهامش علني أجد ما يشفي 
الصدر. على أن بعضا من تالمذة المترجم له، تلزمه دراسة ميدانية للمنطقة 

  التي ينتمي إليها ليمكن التعرف عليه.

كما قمت بتخريج األبيات الشعرية المستشهد بها في الكتاب، وقد بذلت 
جهدي في التعريف بقائليها وإعطاء نبذة عنهم، وكذلك عن األدباء ة غاي

الواردة أسماؤهم في الكتاب كما شرحت قدر اإلمكان بعض اإلحاالت 
  التاريخية.

عتنيت بمؤلفات المترجم له ووصفتها، وأشرت إلى المطبوع منها ا
وتاريخ طبعه، وذكرت أماكن وجود المخطوط منها، تسهيال للقارئ المهتم، 

  بة لجميع كتب العائلة المذكورة في المتن.سكذلك فعلت بالنو

توجد حوالي ست صفحات،   - أي في طبعته القديمة - في نهاية الكتاب 
تحتوي على قائمة بمؤلفات المؤلف وردت تحت عنوان: "آثار أقالم 
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المؤلف"، وقد ألحقت تلك القائمة في الترجمة التي خصصتها للمؤلف، 
  والمطبوع، وحددت مكان المخطوط منها.  وعرفت بالمخطوط منها

وفي الصفحة األخيرة من الكتاب أدرج المؤلف خطابا له، كان قد ألقاه في 
المؤتمر األول لرابطة العلماء، وفيه يظهر جزء من آرائه وأفكاره، وقد قمت 
بإثباته في مقدمة الكتاب، ليتسنى للقارئ أن يكون فكرة عن هذه الشخصية 

 .اإلسالمية الفذة

كما أثريت الكتاب بمجموعة من الوثائق والصور التي لها عالقة 
  بالموضوع.

  في األخير وضعت مجموعة من الفهارس لتيسير االستفادة من الكتاب.و 

إنني وإن كنت قد بذلت غاية جهدي في إخراج هذا الكتاب، في طبعة و
 جديدة ومصححة، فإني ال أزعم أنني قدمت للقارئ عمال متكامال، ولكن

حسبي أن ينتفع القارئ أكثر بهذا الكتاب في طبعته الجديدة وأن يكون أجره 
صطفى عليه أزكى الصالة والسالم: "إذا مات ابن آدم مثابتا لمؤلفه، لقول ال

انقطع عمله إال من ثالث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع 
  به". 

، للدكتور لبالشكر الجزيال يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أتقدم و
الذي ما فتئ  - المهتم بكتب التراث واألدب - حمزة بن علي الكتاني  يالصيدل

حقيق، فشكل هذا العامل حافزا لي، تيحثني على اإلسراع في إخراج هذا ال
كثر هللا من أمثال االبن  –خصوصا وأنه فتح لي أبواب خزانته وخزانة والده 

  وفق والهادي إلى سواء السبيل.وهللا الم - ورحم هللا الوالد 

  

  بنت عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني ى.د نور الهدأ

  أستاذة التعليم العالي بكلية اآلداب بالدار البيضاء
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