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 ترجمة المؤلف

هذه نبذة عن سيرة علم من أعالم المغرب، ورجل من رجال التصوف 
والسلوك الذين عاهدوا أنفسهم على اإلخالص لدينهم وقيمهم ومبادئهم، وكانوا 

البلد  اذله عأعضاء فعالين في هذا الوطن، وبذلوا كل ِعلق نفيس من أجل أن ترج
اقصة غير وجلين وال خائفين، ن ريغوحدته واستقالله وكرامته وسيادته، تامة 

ين آمنوا واتبعتهم والذسائرين على هدي آبائهم وأجدادهم، مصداقا لقوله تعالى: 
 . ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء

 

 ته وشيوخه :أولي

هو اإلمام المصلح، الفقيه األثري، المحدث الحافظ، العالم المشارك، والشيخ 
الشيخ محمد الباقـــر بن محمد بن عبد الكــــبير الكتاني. ولد  ىلمربي أبو الهـــدا

د م يكول ،هربى تحت رعاية والدوت، (1)هـ 1319رضي هللا عنه بمدينة فـــاس سنة 
يبلغ ثماني سنوات حتى زج في السجن مع والده الشيخ محمد الكتاني وكل األسرة 

ده اإلمام ج هما استشهد والده كفلول –الكتاب ضوع هذا مو –الكتانية في المحنة 
 الشيخ عبد الكبير الكتاني.

تلقى علومه األولى في الكتاب في مدينة فاس، ومنذ نعومة أظفاره كانت وقد 
هرة عليه، ذلك أنه كان يحفظ كثيرا من المتون المتداولة آنئذ، غ ظابولنعالمات ا

م ل هيوخ القرويين في وقته، وسنويجلس في حلقات العلم التي كان يعقدها كبار ش
هــ، 1333يتعد الحادية عشر، أمثال جده الشيخ عبد الكبير الكتاني المتوفى سنة 
، والشيخ 1382وعمه حافظ المغرب الشيخ عبد الحي الكتاني المتوفى سنة 

سي قاضي االف نلوهـ والقاضي أحمد بن ج1342المهدي الوزاني المتوفى سنة 
هـ. ورئيس المجلس العلمي بالقرويين أحمد بن محمد 1377وزان المتوفى سنة 

، ورئيس المجلس العلمي كذلك بالقرويين 1342ابن الخياط الزكاري المتوفى سنة 
هـ، والعالمة محمد بن أحمد ابن الحاج 1352الجيالني المتوفى سنة  نب أحمد

قي العراشيد ن رب ضي الجماعة بفاس محمدوقا ،(2)هـ1364السلمي المتوفى سنة 
 هـ...وغيرهم.1348المتوفى سنة 

هـ، أخذ عن كبار 1339 سنة (3)ئلته للسكن بعد سنة الرباطاع انتقل مع اولم
تئناف سالعلماء هذه المدينة أمثال الشيخ محمد المدني ابن الحسني رئيس مجلس ا

هـ، والشيخ أبي شعيب الدكالي المتوفى سنة  1378الشرعي المتوفى سنة   
 هـ.1350مد المكي البطاوري المتوفى سنة ي حابأ يخهـ، والش1356

                                                           
ممدوح ومحمود سعيد  ،2/584 "إتحاف المطالع"وفي  197: "سل النصال"ترجم له ابن سودة في  (1)

 ،2/102 "نأعالم الفكر بالعدوتي"، والجراري في "تشنيف األسماع في شيوخ الرواية والسماع"في 
الكتاني  بن محمد الباقر عبد الرحمن  والدنا العالمةل "14من أعالم المغرب العربي في القرن "و
، و"منطق األواني حمزة بن علي الكتاني وهو ال يزال مخطوطاللدكتور  "نصب المآثر"و، 152ص

 .له كذلك بفيض تراجم عيون أعيان آل الكتاني"
وما  155"، ص 14ربي في ق لعابنه له في "من أعالم المغرب ار شيوخه بتفصيل في ترجمة انظ (2)

 بعدها.
اء فاس غير علم ن هذا االنتقال للعائلة بناء على رغبة للسلطان المولى يوسف وذلك نتيجة لموقفاك (3)
 مشرف من المحنة الكتانية، انظر "ترجمة الشهيد".لا
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هـ 1357و 1337رحل إلى المشرق لتأدية فريضة الحج وذلك سنتي  نوحي
أخذ عن أعالم الحجاز ومصر أمثال الشيخ عمر بن حمدان المحرسي، وعبد 
القادر بن توفيق الشلبي، وبدر الدين البياني، وبخيت المطيعي ومحمد بن إبراهيم 

 .(1)طيلوالسما

مكنته كل تلك الحلقات العلمية التي كان يحضرها، واإلجازات العلمية من  وقد
ة إلى وعدلدن أئمة المشارقة والمغاربة من التبحر في علوم عديدة، ونشر العلم وال

هللا والتصدي إلى إرشاد الخلق، وهي مهمة ال يضطلع بها إال من حباه هللا خلقا 
ها طمعا في إقناعها، لذلك فقد كان مالتستاو حسنا وأسلوبا متميزا لجذب العقول

علمه الجم وخلقه الطيب الوديع سببا في اجتماع الناس حوله وسببا كذلك في تكاثر 
 مريديه وتالمذته.

د الباقر الكتاني كثر سواء في المغرب أو في المشرق، فقد محممذة الشيخ وتال
 المغربية. لقرىوا ،دنكان يقيم دروسا ومجالس علمية في كثير من الحواضر والم

فريضة الحج، تتلمذ على يده كثير من المشارقة  ءوأثناء وجوده بالحجاز ألدا
 خأمثال الشيخ مصطفى الجعفري الكوباني رئيس الطريقة الكتانية بمصر، والشي

بد الحميد الشيمي والشيخ عبد هللا الهرري...وغيرهم ممن ال يحصون كثرة، ع
ائهم من أمثال موعل ةرقزات لكثير من أئمة المشاباإلضافة إلى أنه كان يعطي إجا

 الشيخ زاهد الكوثري رحمة هللا عليه .

عترافا من تالمذته بمكانته العلمية وحين توقفه في مصر أثناء تأدية فريضة وا 
 بقصائد جاء في إحداها: هتذالحج مدحه بعض تالم

 حييييييي الشييييييريف بيييييياقر المفضيييييياال
 القدييييييـر علييييييه دوميييييا انيييييـه نيييييور
 ر قطرنيييييا واليييييبالد جميعيييييـهااأنيييييو
 فيييييه معظييييـمقطييييرا أنييييت  تشييييرف
 ـج مبييييييرور ألنييييييك طاهييييييـرحييييييوال

 فاقبييييل تحييييية شيييياعر يهييييدي إلييييـى
 ائيييييـمد دـت فيييييي عيييييز وسيييييعليييييالز

 

 أعنييييييي بييييييه الكتيييييياني زاد جييييييالال 
 فييييـاق فينييييا هييييـالال وره قييييدـميييين نيييي
 وجهيييه الزاهيييي تضييييء جمييياال مييين 

قييييد زرت آل البيييييت حـــــــــــييييـزت 
 ســـــــــــــــؤاال

 فقييت أيضييا فييي الرجييال كميياالبييل  
 ائيييييييـك اليييييييـدر اليييييييـذي يتيييييييـالالعلي
 فضيييل بييياقر نضيييرب األمثيييـاالفيييي 

 

يخ محمد الباقر الكتاني يعد نابغة من نوابغ المغرب وعلمائه ومناضليه، شوال
لعلم والتصوف، والصالح ا: ياجتمعت فيه خصال قلما تجتمع في غيره، وه

نظرت إذا عجيبة يذكرها كل المقربين منه، والوالية، والمكاشفة وذلك في حكايات 
، ودودا بشوشا لين الجانب هإليه ترى نورا يشع من وجهه، لشدة صالحه وطيبوبت

، كما كان ءامحلو المجلس، كان بيته قبلة للعلماء والمتصوفة والمجاهدين والزع
قبلة للمحتاجين والمعسرين. وقد كانت مشاكل المسلمين في مختلف أنحاء العالم 

 ي همه األكبر.ه

 

 وطني :ه النضال

                                                           
. وانظر  1367بتطوان سنة عوطبفيد" الهاته المعلومات موجودة في ثبته المسمى "غنية المست (1)

 تراجم هؤالء العلماء في معجم الشيوخ عبد الحفيظ الفاسي للفاسي.
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الشيخ محمد الباقر شحنات من بغض الظلم والقهر، والتفاني في حب  تلقى
الوطن ونبذ االستعمار الدخيل، وهو لم يبلغ سن التمييز بعد، حيث اقتيد إلى السجن 

في سبيل القضية الوطنية التي أريد بها  -كما سبق القول -وأفراد أسرته هدلمع وا
 ،بت الحق وهو صوت والده الذي كان ضد دخول االستعمار للمغراغتيال صو
الخضوع لهيمنة األجانب، وضد اإلذعان لشروط فرنسا التي أملتها على وضد 

 المغرب من أجل أن تلقي رداء الحماية اللعين عليه.

محمد الباقر وهمه هو إكمال رسالة والده الشهيد، التي تتجلى في  خيشال كبر
المادية سلحة األ ، وإخراج المستعمر، ومحاربته بجميعضر البغيمقاومة االستعما

 والمعنوية، وشعاره ما قاله الشاعر :

 قئول ألقوال الكــــــــرام فعول مات منا سيد قام سيد إذا

ك كان يفرغ كل طاقاته وجهده في العمل على مكافحة االستعمار بسالح لولذ
زوايا ومساجد المغرب، حاثا الناس  الكلمة؛ إذ كان يقيم دروسا علمية في مختلف

 سلعه وبضائعه.قاطعة وم رعلى محاربة االستعما

الرغم من أنه كان ممنوعا من الرحلة إلى البوادي والقرى أيامئذ، مخافة  ىوعل
د كان فق –وعلى الناس عموما  صوصأن تكون لدعواه للجهاد أثر على أتباعه بالخ

وكان يقوم بدعوة الناس  -في هذا الكتابكما صرح بذلك  -يزور تلك المناطق سرا 
 عمار الفرنسي ومحاربته خوفا على الهوية المغربية.االست على إلى الثورة

تنوعت وسائل وطرق الدعوة لمناهضة األجنبي الدخيل عند الشيخ محمد  وقد
يق إرساله لرسائل رط فقد كان تارة يبث روح الجهاد في مريديه عن االباقر؛ لذ

 حثهم على المقاومة،  وتارة يأمرهم بمقاطعة سلع وبضائع المستعمر.توجيهية لهم ت

ضد االستعمار والهيمنة شجاعة يئة وركما كانت للشيخ محمد الباقر مواقف ج
أيا كان نوعها، ونتيجة لمواقفه فقد كان يحظى بتقدير خاص من لدن السلطان 

فالت الرسمية ى حضور الحلإ المولى يوسف رحمه هللا، والذي كان دائما يدعوه
التي كانت تقام في القصر الملكي. وقد كان تردده هو وأفراد العائلة الكتانية على 

غضب الفرنسيين ويزيد من غيظهم وحنقهم على وسخط  لكي يثيرمالقصر ال
رجال التصوف بالخصوص، وعلى العلماء بصفة عامة، وقد قال له السلطان مرة 

ما دمت جالسا على أريكة العرش  ىذأ - إن شاء هللا -: "ثقوا بأنه لن يصيبكم 
 المغربي". )انظرالشهيد(.

اقر يخ محمد البشوعلى رأسها ال -وطالبت العائلة الكتانية باسم الطريقة 
، والرسائل موجودة في عدة وثائق 1944باستقالل المغرب وذلك سنة  -كتاني ال

 لدى العائلة ومنها ما هو مثبت في هذا الكتاب.

للشيخ محمد الباقر  ناكلك محمد بن يوسف )محمد الخامس( تولى الم اولم
والطريقة الكتانية مواقف صلبة في الدفاع عن العرش المغربي وعن رمزه، ولذلك 

، وجه برقيتين 1951لخامس للمرة األولى سنة محمد ال الفرنسيون خلع ولما حا
هاتان لرئيس حكومة فرنسا ووزير خارجيتها مستنكرين هذا العمل، وقد تركت 
نص  البرقيتان صدى حسنا في نفس جاللة المغفور له محمد الخامس : )انظر

 (.البرقية: "الشهيد"
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، والذي كان يعد 1953ما نجحت محاولة إبعاد الملك محمد الخامس سنة نوحي
رمزا للمطالبة باستقالل المغرب وطرد فرنسا، أرسل الشيخ محمد الباقر برقية 

 انية إلى رئيس حكومة فرنسا، مناديا بإرجاع الملك إلىباسم العائلة والطريقة الكت
شه ومطالبا باستقالل المغرب. إلى غيرها من المواقف الجريئة والشجاعة رع

ى حكومة فرنسا ية وإلشكل رسائل كان يبعث بها إلى المحافل الدول وهي على
 وإلى مقيمها العام بالمغرب يطالب فيها باستقالل المغرب.

 ءحمد الباقر الكتاني أحد المؤسسين األوائل لرابطة علماكما كان الشيخ م
 لمغرب؛ بل انعقد جمعها التحضيري بمنزله الكائن بمدينة سال.ا

بطة طلع رار رائدة في جميع المجاالت، فقد أراد أن تضاكانت له أفك وقد
والمتمثل  -إذ هم ورثة األنبياء -علماء المغرب بالدور الحقيقي المنوط بالعلماء

هتمام بمشاكل بالدهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وأن ال يقزم دورهم باال
 تاب( .ك)انظر نص خطابه التوجيهي في هذا ال هفي سنن الوضوء ونوا قض

ومن ضمن الخطب والكلمات التي تصور مدى جهاد ونضال المترجم، وتعبر 
ألولى لمؤتمر ه في الجلسة اخطاب عن أفكاره حول المجتمع والنظام اإلسالمي:

ربيع  28-27ثنين البنزل باليما بالرباط في يومي األحد وا نعقدعلماء المغرب الم
 نصفيما يلي ال نثبت، الذي م1960 – 9 – 19 /18هـ الموافق 1380النبوي 

المغرب  هيلالكامل له، وقد احتوى على الخطوط الرئيسية لما يجب أن يكون ع
بين من جهة أخرى االتجاه الهام  غرب، كماعلماء الم ظراإلسالمي المستقل في ن

خصوص والطرق الصوفية على العموم في ى الالذي تسير فيه الطريقة الكتانية عل
 ر الحاضر.صالع

 

 د هلل والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه"م"الح

 ي، إخواني، أبنائي"ت"ساد

 م ورحمة هللا وبركاته"كيلم عال"الس

د المؤتمرات لحل المشاكل والبحث عن الوسائل الموصلة إلى قع ؛ فإنوبعد"
الكون، مضت على وجودها آالف من السنين، في  األهداف المقصودة سنة طبيعية

 هدتها أجيال يخطئها الحصر".شو

مؤتمرات هامة قرر فيها  -على الخصوص قبل الحماية  -شهد المغرب  ولقد"
أنه ما أصبح به محط أنظار ش ها منمصيره في ركب العروبة واإلسالم، ورفع في

ن عقد ل دوالدول والشعوب. ولئن كان االستعمار في عهد الحماية البغيض حا
قد ابتعدت عن  لم والمغرب؛ فإن العراقيالمؤتمرات التي تعمل لصالح اإلسال

الحق  مهالطريق منذ اللحظة األولى من االستقالل، وأصبح لعلماء المغرب وغير
وا بأفكارهم ومبادئهم بشجاعة بفضل هللا سبحانه ثم هررية ويجافي أن يجتمعوا بح

الموقرة وشعبه المخلص، ومساندة  هئلتابكفاح أمير المومنين محمد الخامس وع
 …لعربي واإلسالمي والحر أيضا"االعالم 
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اجتمعنا اليوم في هذا لمؤتمر لندرس أوضاعنا ونجاهر بأفكارنا كرجال  ولقد"
وتاريخها الحافل …لكل زمان ومكانح ا دينها الصالفي أمة مسلمة له رارأح

ستقبلها على ني مبجالئل األعمال، وهي تريد أن تربط حاضرها بماضيها وتب
 وصالحي المومنين". هأسس راسخة لترضي هللا ورسول

"نعم؛ نريد أن نصرح أمام المأل أن اإلسالم دين ودولة، وعقيدة ونظام، 
لبشر. وهو بذلك ا ليم، والسعي في مصلحةالتطور الس ىلومصحف وسيف، يدعو إ

 ".!غني عن أية عقيدة أخرى ونظام وضعي يتبدل بحسب األفكار والنزعات

فوس ونعطي البرهان على نمل على تركيز التعاليم اإلسالمية في الن نعأ د"نري
أن اإلسالم دين رقي ومدنية، ودين مرونة ويسر، جمع هللا فيه ما افترق في غيره 

من التعاليم السامية ما يعصم به بنيه من ه ، وجعله دين اإلنسانية، وخولديانألامن 
لمحافظة على تراثهم الخالد، الى عأوضار المادية واالنحالل واإللحاد، ويحملهم 

صالح الذي يهدف إلى النهو  بالمجتمع اإلسالمي ويدفع عنه كل إلويدعو إلى ا
 األضرار".

 اللفكري والخلقي واالقتصادي حتى ا رأن نتحرر من رواسب االستعما د"نري
 نتنكر لديننا ولغتنا وتاريخنا".

 ا".وصدقأن نحكم البالد بما أنزل هللا لنكون مومنين حقا  د"نري

با قويا ينهض بالمسلمين إلى القمة عأن نكّون من مدارسنا ومساجدنا ش د"نري
ترم حي لذيحتى يتحققوا أن أعظم تراث خلفه لهم آباؤهم وأجدادهم هو اإلسالم ا

ث بهذه المثابة يجب أن اعن هللا في األر . وتر فةاإلنسان ويحقق رسالة الخال
 يل ازدهاره".ي سبتبذل األرواح في سبيله، وتواصل الجهود ف

ميع مظاهره بإرجاع موريطانيا ومقاطعة توات جأن يكتمل استقاللنا ب د"نري
لى التراب إ ةومليليوالقنادسة وسيدي يفني والساقية الحمراء ومدينتي سبتة 

 المغربي".

ل التام لجميع تراب الجزائر الشقيقة التي ضربت أروع األمثال قالاالست د"نري
 بأبطال اإلسالم وحماته األولين". رتنافي البطولة والتضحية، وذك

ن نعلن حق إخواننا الفلسطينيين في الرجوع إلى أوطانهم وحكمها أ د"نري
ي لصهيونيين عنها، أولئك اإلخوان الذين جاهدوا فبكتاب هللا وسنة نبيه، وطرد ا

فما وهنوا هللا حق جهاده وأخرجوا من ديارهم بغير حق إال أن يقولوا: ربنا هللا، }
فمنهم من قضى {، } يحل الرابرينهللافي سبيل هللا وما ضعفوا وما استكانوا وبهم لما أصا

ه علينا ضرفالمساعدة بكل ما ي{، ونمد لهم يد نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال
 ."سالواجب اإلسالمي المقد

 -سواء بالبالد اإلسالمية أو غيرها  -أن نساند كل الحركات اإلسالمية  د"نري
له وقو ،إخوة نمنوالموإنما والضراء، امتثاال لقوله تعالى:  سراءونشاركهم في ال
ه وسلم في الحديث له صلى هللا علي. وقوهذه أمتكم أمة واحدةن أوجل وعال: 

مثل الجسد؛ إذا اشتكى  همالصحيح: "مثل المومنين في توادهم وتراحمهم وتعاطف
 منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر".
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طريق  نمر مطالبتنا بإلغاء التبشير باألديان عاأل ىلوأن نعلن أل د"نري
ه، أو المحاضرات النشرات التي توزع بين الفينة والفينة في مدن المغرب وبوادي
طريق التعليم أو ن التي تلقى سنويا )بتيومللين( بناحية مكناس وغيرها، أو ع

تبشير لت اوادأالتطبيب أو دُور األمومة المتعددة باسم البر واإلحسان، أو غيره من 
 المقنع".

املة غير المسلمين معاملة كريمة مبنية على عدينا يأمر أتباعه بم "وإن
هللا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم حقوق ومخاطبتهم بقوله تعالى: }المسالمة وحفظ ال

{ جدير بأن تراعى حرمته وال بيننا وبينكم هللا يجمع بيننا وإليه المرير جةأعمالكم ال ح
 ".داره رقعيحارب في 

كامل؛ سواء كنا في المسجد أو لرا؛ نريد أن نتصف بأوصاف المسلم اي"وأخ
في المنزل أو في التفكير أو في العمل؛ لنرسم لغيرنا  في الشارع أو في المعمل أو

كما يحبه اإلسالم، ونرغبهم في سلوك النهج ي صورا حقيقية عن المسلم المثال
{. والسالم عليكم ورحمة هللا. ا رشداأمرنربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من الحسن. }
 ".الباقر الكتاني عفى عنه محمدهـ. 1380ربيع األول  26 سال

كما أن للمترجم العديد من المقاالت النقدية القيمة، واألبحاث الهامة والتراجم 
عموما فكل والنفيسة، نشر بعضها في جريدة "الميثاق" لسان حال رابطة العلماء . 

رف الشيخ محمد الباقر، يعجب بتميزه بسمة التفتح على عصره وعدم عن يامن ك
 تزمته .

القات وطيدة مع زعماء اإلصالح بالمشرق ربط الشيخ محمد الباقر ع كما
ببعض ملوكه، كالملك إدريس السنوسي، والشيخ محمد  ةقالعربي، وكانت له عال

سيق ء جميعا دور مهم في تنالزكي إبراهيم، واألستاذ سعيد رمضان، وقد كان لهؤ
 عمل الدعوي اإلسالمي بين المشرق والمغرب.ال

بإلغاء الظهير البربري، ولذلك قام  مطالبته -أيضا  -من مواقفه السياسية و
يين للوقوف ضد هذا الظهير الذي كان يهدف إلى ناإلخوان الكتاصفوف  بحملة في

هذا  لمجتمع المغرب )انظر رسالته فيافي  زرع الفرقة والشتات والخالف
 لكتاب(.ا

أيضا، وهي مواقف للطريقة الكتانية في شخصه  –بين مواقفه السياسية  منو
 ركللقضية الفلسطينية، التي هي قضية المسلمين جميعا، حيث استنمناصرته  –

الصهاينة على أر  فلسطين، وكان يطالب بمد يد المساعدة إليهم، وذلك  استيالء
 في وثائق متعددة )انظر الشهيد(.

ندة ودعم جميع الحركات اإلسالمية أينما كانت، وقد ب بمساكان يطال كما
رها، من ذلك: اقتراحه أن تمد يد المساعدة إلى كانت له أفكار إصالحية قل نظي

ور كبير في تهذيب النفس وتوجيه الناس إلى التحلي دها ل يالت -الطرق الصوفية 
إلى شحن الناس  ضافةبالفضائل، ونبذ السلوك الرذيل والتخلي عن الرذائل، باإل
وذلك على غرار  -بحب الوطن والتعلق به واالهتمام بمشاكله، وهمومه

سالته في ر رعدات التي تعطى لألحزاب السياسية والمنظمات النقابية )انظالمسا
 الموضوع: الشهيد(.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 23 

اقترح على جاللة المغفور له محمد الخامس، تنظيم الطرق الصوفية على  كما
تتكتل في مشيخة واحدة، على غرار حكومة  وجعلهااختالف مشاربها وشيوخها، 

رق الصوفية، تحت ما يسمى "بمشيخة مصر التي لها تنظيم تجتمع فيه كل الط
 الطرق الصوفية" )الشهيد(.

لب بمحاربة كل أنواع التبشير أيا كان القناع الذي يرتديه، سواء اطيكان  امك
لخيرية )نص عيات اعن طريق المساعدات الطبية أو التعليمية، أو عن طريق الجم

 خطابه في مؤتمر رابطة العلماء : الشهيد(.

ن من شيوخ التربية والسلوك، فقد تصدر لتربية المريدين ا إلى أنه كارونظ
، وبالجامع األعظم بها، وكذا بمسجد 1356ة نس بالزاوية الكتانية بسال وذلك

الرباط، وكذا بمختلف بالشراطين ومسجد سيدي أحمد حجي، وبالزاوية الكتانية 
ر الطريقة نية بالمغرب أثناء جوالته العديدة وسياحته، من أجل نشالكتا الزوايا

الكتانية، مجاهدا بعلمه ال يكل في سبيل توعية الخلق، عن طريق دروسه 
لسه العلمية، التي كان يحضرها جم غفير من الناس، يزيد عددهم اجماإلرشادية و
وذلك مصداقا للحديث الشريف:  -لك في إحدى رسائلهذكما ذكر  -على ثالثمائة 

 "سياحة أمتي الجهاد في سبيل هللا".

بفتح فروع للطريقة الكتانية بالمشرق، وساهم في جمع د قام لهذا؛ فق اعوتب
 مؤلفات علمائها وحافظ على تراثهم.

األكبر له  هقكان له الفضل في تجديد الطريقة الكتانية، بعد تنازل شقي وقد
هـ، فقد أضاف أذكارا وتوسالت 1356 نةسمحمد المهدي الكتاني، وذلك  الشيخ

ية، ولذلك فهو يعد مجدد الطريقة الكتانية وإليه تنسب الطريقة ألذكار الطريقة الكتان
 الكتانية الباقرية.

 

 اتـه :فلـؤم

ن فقيها االشيخ محمد الباقر الكتاني موسوعيا في معارفه ومداركه، فقد ك كان
يدعو إلى العمل بالحديث ونبذ التعصب أيا كان نوعه، كما كانت له عناية بعلوم 

سال. وهو من كبار رباط ودرسا لها في زوايا ومساجد الالحديث، ساردا لكتبه م
المحدثين والرواة في العالم اإلسالمي، وله أكثر من عشرين مؤلفا في هذا الباب، 

اظ والمحدثين والشيوخ فحلوم، من كبار الخصوصا وأنه نهل تلك المعارف والع
 .(1)في وقته شرقا وغربا

عصره؛ يتجلى ذلك في نثره الذي  يعد الشيخ محمد الباقر من أبرز أدباء كما
تب المتقدمين من حيث قوة األسلوب وسالسته وحسن تعابيره. كما يتجلى رنا بكيذك

 را  مختلفة.غذلك في أشعاره التي تبلغ الخمسة عشر ألف بيت، في مواضيع وأ

 أنه ترك ثالثة دواوين:  ذلك وأهم غر  برز فيه هو المديح النبوي، 

                                                           
"، 14رب العربي في القرن مغر سلسلة أسانيده في ترجمة ابنه له في كتاب "من أعالم الانظ (1)
 .158ص
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 مكنونةلنبي صلى هللا عليه وسلم واسمه: "الجواهر الان شعر في مدح اودي -1
دية"، أو: "مفتاح محمواألسرار المصونة في مدح الجاللة النبوية والحضرة ال

 كنوز العرفان في كماالت سيد األكوان".

في مدح والده الشيخ محمد الكتاني واسمه: "أقنوم السعادات في  انودي -2
دي صاحب الكماالت في الهدايات". ويضم التنويه بأهل المقامات وباألخص وال

 ى قصائد والده.له عل كذلك عدة تخميسات

 .(1)ءا ديوان في مدح جماعة من األولياذوك -3

د طويلة ئان الشعر الباقري في مدح الجناب النبوي، يحتوي على قصاوودي
 تفوق كل واحدة منها المائة والثالثين بيتا.

 

 ج من نثره وشعره :ذنمو

 لتائيته األولى في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم :ممهدا  قال

العارفين الحكمة وفصل الخطاب، وآتاهم جالئل النعم  ذي وهبهلل ال مدحال"
ستالم الوفتح لهم األبواب، ورزقهم الخو  في بطونات المعارف، وهيأهم 

إمدادات العوارف، وواجههم بالنظرات المحمدية واإلفاضات اإلسعادية الوهبية، 
ة ير الراقاكفرفهم بالمفاتيح االجتبائية، والمواهب اإللهية اإلهتدائية، ومنحهم األوش
يرة، وأجرى عل لسانهم األقوال الصحيحة المعتبرة، جل جالله األبدي، وعظم نال

 سلطانه السرمدى...".

؛ فهذه تائية باقرية، وجوهرة عرفانية، تسبي أهل الكمال، ويعشقها دبعأما "
أمداح الجاللة النبوية، والحضرية المحمدية المصطفية، لفظت أهل الوصال، في 

سجيتي الناطقة باأللفاظ  عقودها، ونظمت قاودررها قريحته الفياضة باألش
ا تزف إليك هالرقاق، وها نفائسها تتهادى أمامك أيها المحب المغروم، وعرائس

 بفضل الملك القيوم:

 علييييى أرجيييياء دور أحبتييييي فأطييييو
 بهيييييا شيييييوقا وكيييييل عيييييوالمي ذأليييييو
 ينييييييييينمفييييييييياتيح الشيييييييييهود أل مأرو
 عشيييييق المكرميييييات شيييييهامةب حأبيييييو
 جييام فالفضييل واسييعحأرتضييى اإل وال
 لتقسيييييييييم المفيييييييياخر جهييييييييرة حأرو
 ى حييييييياة الواصييييييلين لحيهييييييايييييييوأح
 ل رتبييييةز فييييي كييييول الفييييويييييأجيييير ذ

 

 م بهييييا وجييييدا لتحقيييييق نسييييبتيأهييييي 
 لوصيييف جليييته بيييأنوار عييين اتتيييي
 فيييتح فيييي كيييل لحظيييةالنييييل ب عوليييو
 كب فييي تلييك المشيياهد عبرتيييوأسيي
 أيأسيين ميين نيييل فيييض ورفعيية وال
 ي أحظيييييى بالمعيييييالي الجليليييييةلعلييييي
 لو ولي الخيرات من كيل وجهيةوأس
 المركيييز األسيييمى وكيييل مزيييية لهيييا

 

 صيدة تحتوي على مائة وثالثين بيتا.قوال

ا ممهدا لدالية في المدح النبوي سماها: "العز األبدي في المدح ضل أيوويق
 فوق المائة بيت أيضا:المحمدي"؛ وهي طويلة ت

                                                           
 .صفحة 400الدواوين الزالت مخطوطة، ويحتوي كل ديوان على أكثر من  هذه (1)
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بعد؛ فهذا "العز األبدي في المدح المحمدي"، أنظمه لقوت القلوب، وأنثره  "أما
جواهره الباقرية، وانتعاشا لقريحتي الكتانية، وأهتبل بنثر تلوه بكروب، وألا لتفريج
المحمدية، وأتيه بنظم شمائلها الوحيدية، وأتعر  لنفحات الحق، وأسلو  الكماالت

دق، وأتمتع بجوامعها الطيبة، وألهو بحدائقها األدبية، حامال راية بريا  الص
 األمداح، وجائال في هاتيك األمناح ...

 الفيييييؤاد بحيييييب ذات محمييييييد ا فييييي
 الهيييييييييام بحبييييييييه متزايييييييييدا صييييييييار
  أصيييييول بيييييه وحبيييييه واجيييييبالليييييم 
 صييييييييول بحبييييييييه وشييييييييهودها أحقييييييي
 الكميييييال وزاد شيييييوقي كلميييييا ظهييييير
 ى لييييييييروح أن تييييييييوفى حقييييييييهنييييييييأ

 بفكييييييرك للمعييييييالي إننييييييي تأنصيييييي
 ذق أشييييعار ميييينتييييبقلبييييك ول غواصيييي
   بشيييييرحه لشيييييريعةالقليييييوب  ىوهيييييد

 (1)ْت قوابييييل عاشييييق لمحمييييدلهجيييي 
 بمحميييييييييد ةالغيييييييييرام صيييييييييباب زاد
 ال قلبيييييييي يهتيييييييدي بمحميييييييدمييييييياز
 عطييييرت أفكييييار حييييب محمييييدمييييا 
 بمحمييييييدالوجييييييود سييييييعادة  عظييييييم
 فخالفنييييييييا متيييييييييب محمييييييييد كييييييييال
 ل محمييييدو بمييييدحي فييييي خييييالأسييييل
 ت قوابليييييييه بميييييييدح محميييييييدسيييييييعد
   ت شييييييرائع إخييييييوة لمحمييييييدنسييييييخ

 لغ المائة والثالثين بيتا.بتوصيدة الزالت طويلة قوال

أن كان آخر ما اختطت  -حمة هللا عليه للجناب النبوي ر -حبته بلغت موقد 
إلى  يداه هو كتاب في اإلسراء والمعراج الذي ما كاد ينهيه حتى فاضت روحه

 بارئها.

 نها: للشيخ محمد الباقر عدة تآليف في المولد من بيو

، و"البساتين الزاهية في مولد (2)"روضات الجنات في مود خاتم الرساالت"
 نبي اإلنسانية".

المغرب، ومن القالئل الذين اهتموا ي يخ محمد الباقر من أكبر مؤرخد الشويع
خ والترجمة لمعاصريهم من رجال المغرب والمشرق، واالهتمام بتراثهم يبالتأر

ليف فريد من نوعه، ذلك أنه أت الوطني، وذلك فيوبأعمالهم وبكفاحهم ونضالهم 
اتخذ من مجال االنتساب إلى الطريقة الكتانية مجاال للترجمة، وذلك في كتاب سماه 

رجال، بل لمؤلفه على الترجمة ل ي: "طبقات الكتانيين طريقة"، ولم يقتصر ف
استقصاء ترجم للنساء أيضا. وهو كتاب ضخم نهج فيه نهجا إقليميا، ذلك  أنه قام ب

ن العلماء واألدباء، والشعراء والمقاومين، م ةجميع المنتسبين إلى الطريقة الكتاني
ي القرى على حد سواء...في فدن وموالمناهضين لالستعمار والمناهضات، في ال

لرحامنة وغيرها...حيث خصهم بتراجم يعز نظيرها، ذلك امناطق زعير وزمور و
 ة في هذه المناطق عبر تلك التراجم الحافلة.أننا نستطيع أن نؤرخ للحركة الوطني

لرجل عالما موسوعيا، أبعد ما يكون عن الجمود ا نجملة؛ فقد كالوبا
تأليف وفي العمل، حتى في ال والتعصب، متفتحا على عصره، استثمر كل أوقاته

من مائتي تأليف في شتى الموضوعات: في الفقه، والتفسير، والحديث،  رترك أكث
تصوف، والتاريخ، وفيما يلي جرد للمؤلفات مرتبة على حروف والسيرة، وال

 المعجم كما أثبتها هو في مؤلفه هذا:

                                                           
 هـ.1359سنة  ظمهاقصيدة ن وهي (1)
 .1975بمطبعة األمنية بالرباط وذلك سنة  طبع (2)
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 األلف :حرف 

 المسالك، في اختصار موطأ اإلمام مالك، سبعة كراريس. أوضح
 د الشيخ الوالد سبعة كراريس.يالمقاصد في أسان لأسه
منه كراريس والزال  الد، كتبام الوم الصادر والوارد بمعجم شيوخ اإلماإكر
 لم يتم.
 األماني في ترجمة الشيخ محمد الكتاني )هذا(. فأشر
 التهاني في ترجمة جدنا الشيخ عبد الكبير الكتاني، لم يتم. تآيا
نساء، أربعة كراريس، وفي نية لماعة من عالمات اج مف النبالء على تراجاإيق

 المؤلف أن يضيف إليه تراجم أخرى.
غالية في رسائل الشيخ علي العدلوني في الطريقة الكتانية، واقيت الوذج اليأنم

 أربعة كراريس.
ة رغبات أهل التصديق، بجمع رسائل الشيخ ابن الطيب الجاوزي في بإجا

 الطريق، أربعة كراريس.
 على جملة من صلوات العارفين، ثالثة كراريس. لمريدين، بأمزاجيا افإتح
 .ة كراريسنحو ستب صوفية متعددة في اأحز
 جوبة مفيدة، عن أسئلة عديدة في الحديث والفقه والتصوف، عشرة كراريس.أ

 

 الباء :حرف 

 ن العرفان في بعض ما يتعلق بالقرآن، خمسة كراريس.بستا
 .(1)كبير في خمسة كراريس اإلنسانية، مولد يبناتين الزاهية في مولد سالب
 ع النفائس في اتصالنا بالفهارس كراستان.ئبدا
د في اإلجازة بطريق الشيخ الوالد، أجاز بها األستاذ عبد الحميد لقاصا ديبغ

 الشيمي المصري، أحد محرري مجلة اإلسالم المصرية، كراستان.
 ني، كراس.اتكاآلمال واألماني في التوسل بالشيخ محمد ال غبلو

 

 تاء :لاحرف 

 يان لفضائل القرآن كراستان.التب
 كراستان.ر، التفسيسير في أسانيدنا إلى كتب يالت
 وف لمعرفة أسانيد والدنا لكتب التصوف، ثالثة كراريس.شالت
ج المرصع بالجوهر الفريد في ترجمة الشيخ اإلمام محمد الكتاني الشهيد، االت

 ثالثة أجزاء.
 كتاني كراستان.لمحمد الزمزمي ا يدية ابن عمه سمترج
 الشعب.ة بجريد ة شقيقه سيدي محمد المهدي الكتاني، كراستان نشرتامترج
 ة شيخه سيدي المدني بن الحسنى كراس نشربجريدة العهد الجديد.مترج
 ة العالمة القاضي الشيخ محمد زويتن الشهير، كراسة.مترج
 ة شيخه السيد الصديق الشدادي، كراس.مترج
 ثالثة كراريس.  ،يس على عدة قصائدمتخا

 

                                                           
 ،صفحة 80وهو في حوالي  ه صلى هللا عليه وسلم،نس رتبه المؤلف على ثالثة وستين بستانا عدد (1)

 مخطوط في خزانة حفدة المؤلف .
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 الثاء :حرف 

ا الفرد الجامع، خمسة والدن ار اليانع في مختارات من الشعر الممدرح بهالثم
 كراريس.
 المريدين مختصر منازل السائرين كراستان. ثدى

 

 الجيم :حرف 

 اهر الشفافة الغالية في تفسير بعض اآليات القرآنية، خمسة كراريس.الجو

 

 الحاء :حرف 

 جتماعاتي بسيدنا الرسول، ثالثة كراريس.السول في ال حصو
 نية، كتبت منه ثالثة كراريس لم يتم.الكتا ائق العرفانية في شرح الجامعةدالح

 

 الخاء :حرف 

 ت لعدة كتب في الحديث والسيرة والفقه والنحو.ختما
 ب المنيرية ألعالم األسرة الكتانية لم يتم.طالخ
 السلطانية، ثالثة كراريس. دي الجاللةي نب الباقرية الملقاة بيطالخ

 

 الدال :حرف 

رجمة الكبرى لوالده اإلمام قدس هللا هي التوة العلوم والمعارف الكتانية، دائر
 سره، تخرج في ثمانية أجزاء، نجز منها أربعة، والباقي في طريق اإلنجاز.

 الخيرات في الصالة على ختم الرساالت، خمسة كراريس. لدلي
 صلى هللا عليه وسلم. مدح النبي يف ن شعراديو
 ن ثان في مدح والده اإلمام قدس هللا سره.اديو
 ي مدح جماعة من األولياء، وكل واحد جاوز عشرة كراريس.ثالث ف ناديو
 العقياني في جمع رسائل الشيخ أبي بكر التطواني، أربعة كراريس. رالد

 

 الذال :حرف 

ني من المشيخة اعطي العمرملاائر العرفانية في سماعات الشيخ ابن الذخ
 الكتانية، ثالثة كراريس.

 

 الراء :حرف 

 الكتاب والسنة ستة كراريس.تصام باالعأهل الجنة في رو  
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 ا  العرفانية في جمع األذكار، ستة كراريس لم تتم.يالر
 ضة الثدية في إثبات السقي من الحقيقة األحمدية، خمسة كراريس.والر
 جاوزي، ثالثة كراريس.ل  المطيب في شعر ابن الطيب، يعني اوالر
 ة في أسباب المحنة الكتانية كراستان.لرسا
ولد خاتم الرساالت، ثالثة كراريس ويسمى أيضا ضياء ت في مالجنات اروض
 .(1)األنام
 ة في كيفية استحضار روحانية النبي صلى هللا عليه وسلم، كراس.لرسا

 

 الزاي :حرف 

 . كراسة لم يتم نالمسير في جمع كالم والدي في التفسير، عشروزاد 

 

 الطاء :حرف 

 ت الكتانيين نسبا جزآن، لم تتم.طبقا
 و ثمانية.في نح ت الكتانيين طريقة، أنجز منها أربعة وستتم إن شاء هللااطبق

 

 الظاء :حرف 

 ر اآليات في بعض ما للمصطفى من الكماالت، كراستان.ظواه

 الكاف :حرف 

الخالئق، عشرون  الحقائق في جمع كالم والدي على حديث خير  كنوز
 كراسة.
 ة، مجلد.اكب الزاهية في علماء الشعبة الكتانيوالك
 ة كراريس.ي، عشرالمعاني في جمع شعر والدنا الشيخ محمد الكتان ركوث

 

 الالم :حرف 

 ع اللئالئ في األربعين الباقرية العوالي، كراستان.لوام
 س.يراالئ المفصلة في األحاديث المسلسلة، سبعة كرئالل
 كراريس. ظ المكرم في فضائل الورد الكتاني المحترم، خمسةفالل

 

 يم :المحرف 

خمسة  لنساء،االهتداء في الكالم على حديث : حبب إلى من دنياكم ا منار
 كراريس.
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 ح الجنة في دالئل شعائر الطريق من الكتاب والسنة، لم يتم.امفت
 .سيرع إجازاته لشخصيات مغربية ومشرقية، عشرة كراومجم
نه عدة مرب المعرب عن بعض بيوتات األشراف بالمغرب، كتبت طالم

 الزال لم يتم.كراريس و
 اجاة الباقرية للحضرة اإللهية كراس.نلما
 جمع صلوات مؤسس الطريقة الكتانية، ثالثة كراريس. يارف اإللهية فعالم
 ية، ثالثة كراريس.الكتاناتيح الربانية في جمع األحزاب فالم
اهب الرحمانية في اإلجازة بالطريقة الكتانية، سبعة كراريس أجاز بها والم
 فري خليفته بالجمهورية العربية المتحدة.عجلرف السيد الشيخ مصطفى االعالم العا
في رسائل الشيخ محمد بن المعطي العمراني في الطريقة  ةارج الساميدالم

 .الكتانية، ثالثة كراريس

 

 النون :حرف 

 ت العطر الشذي في اختصار جامع اترمذي، لم يتم.احنف
 تان.المهتدين في فضائل سيد المرسلين كراس منجو
 لخطب الباقرية، خمسة كراريس.ا يحات المحمدية ففالن

 

 الراد :حرف 

 اردة في ترجمة السيدة الوالدة كراستان.شالمآثر الصيد 
 كراستان. كتانيةت الربانية في خصائص الطريقة الالصال

 

 الضاد :حرف 

 األنام بمولد نبي اإلسالم مولد صغير، ويسمى روضات الجنات. ضياء

 

 العين :حرف 

 ا إلى الحجاز، مجلد.نتلة المجتاز في أخبار رحعجال
 الشيخ ابن الطيب الجاوزي. ف المعارف الحقانية، في سماعاترعوا
 د المكلل في حديث الرحمة المسلسل، كراستان.قالع
 شامخ في أسانيدي لطرق المشائخ، كراستان.لم الالع
 لمشيخة الكتانية، ثالثة كراريس.امن 
 األحمدية، ثالثة كراريس. كتانيةة، في اإلجازة بالطريقة الن السعادة األبدياعنو

 

 الغين :حرف 
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 .(1)المستفيد في مهم األسانيد غنية
 الوافد في الشعر الممدوح به شيخنا الوالد، عشرون كراسة لم تتم. ةغني

 

 الفاء: حرف

 ت البخاري، كراستان.االباري، في أسانيدي لمؤلف فتح
 د المرسلين كراس.ح المبين في التوسل بسيتالف
 في شرح الصالة األنموذجية، كراس. قيوميةوحات التالف
 ائد الغالية المتلقاة من أعيان الطريقة الكتانية، ثالثة كراريس.والف

 

 القاف :حرف 

 الرسوخ، في معجم الشيوخ لم يتم.قدم 

 

 السين :حرف 

 النا ببعض كتب السنة، كراستان.صة الجنة في اتسفين
 ي استحضار أسرار الصالة، ثالثة كراريس.النجاة، ف لسبي
 ة العسجد، في فهرس والدنا الشيخ محمد، لم يتم.لسلس
كتبت منه خمسة كراريس  ،نالمريدين، في شرح ورد السادات الكتانيي حسرا
 لم يتم.
شيخ عبد الكبير، لاج المنير، في جمع ما عثرت عليه من رسائل جدي ارالس

 عشرون كراسة.

 

 الشين :حرف 

ت عليه من رسائل أعيان الطريقة ما عثرق األنوار  الرحمنية، في جمع رشوا
 الكتانية، لم يتم.

 الهاء :حرف 

 فظ ابن أبي الدنيا، كراستان.احلة العليا، في أسانيدي لمؤلفات االهم

 الواو :حرف 

أجاز بها األستاذ عبد الحميد  األمداد، في مدارج اإلسناد، كراستان وفود
 الشيمي المصري.

لسالم بن المعطي العمراني، ثالثة عبد ا القاصي والداني بوفيات الشيخ صلو
 كراريس.
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 ايا الباقرية لإلخوان الكتانيين باألسكندرية، كراس.صالو

 

 الم األلف :حرف 

 عاد في رسائل الوعظ واإلرشاد أربعة أجزاء.اإلس
 بعض األذكار الكتانية، كراستان. يفاس الرحمنية، فناأل
 .قرية، عن األسئلة الجعفرية، جزءوبة الباجاأل
 وبة الباقرية، عن األسئلة الشيمية، جزء.جاأل

 

 الياء :حرف 

 اقيت األنيقة، في جمع صلوات أعيان الطريقة، كراستان...اليو

 غير ذلك مما لم أستحضره اآلن. إلى

 

 ه :وفات

شعبان  26وذلك يوم  ،نة سال بين العشاءينالشيخ محمد الباقر بمدي توفي
 لكتانية بسال.اوية ام. ودفن بالز1964دجنبر  31هـ الموافق 1384

ا لمكانته العلمية والفراغ الذي تركته وفاته، فقد عبر كثير من أهل األدب رونظ
والشعر عن خسارتهم في هذا المصاب الجلل،  الذي أصاب األمة المغربية 

ر الشعر امة، وذلك في قصائد شعرية تعتبر من درعخاصة، واألمة اإلسالمية 
ها قصيدة نظمها خالي القاضي المستشار والشاعر المجيد من بينالمغربي الحديث، 

 ، وهي:(1)محمد عبد الرحمن بن محمد الزمزمي الكتاني

 جمالييييك قييييد تركتييييك ناسيييييا يصييييون
 ألحميييييييد للعيييييييذاب صييييييينيعه إنيييييييي
 دمييييييييع الصييييييييبابة سائييييييييـغ هلكنيييييييي
 دميييييييوع الفاقيييييييدين كيييييييرامهم أميييييييا
 اتبين بهييييييا رسييييييائل لألسييييييىكييييييوال
 أكبييييييادهم طفئييييييين بهييييييا لظييييييى موال
 اسيييييتجاب عزيزهيييييا فميييييرارة افيييييإذ
 فييييؤادي لييييو علمييييت بقييييية يفيييي مييييا
 بيييييراه عليييييى صيييييالبة عيييييوده دفلقييييي
 ته يييييييا مييييييوت قبييييييل أوانييييييهتأسييييييك
 تيييه ييييا ميييوت فيييي غسيييق اليييدجىأأطف
 اقرا ميييا كيييان أعيييذب فيييي فمييييبيييييييا 

 يمليييييك المفيييييؤود قلبيييييا ثانييييييا لهييييي 
 غالييييييييا اسيييييييامني فيييييييأذل دمعيييييييإذ 
 البواعيييييث جاميييييدا أم جارييييييا حليييييو
 ن بهيييييا الحميييييى والحامييييييانيييييادبيلوا

 الباكييييييييا ليتييييييييما اا يلقنهيييييييسيييييييور
 بهيييييا فتييييييال وارييييييا كيييييأنحيييييرى 
 سيييييييما سييييييياريا ا تمنيييييييع كيييييييانوإذ
 ب يجرحنييييييي وأبييييييرأ شييييييافياللحيييييي
 نييييييا لمييييييا فقييييييدت فؤادييييييياي أفقييييييد
 ك داعييييييائيييييالا يسيييييبح كالمصيييييوت
 ا وقيييييد كيييييان المنيييييار الهادييييييانجمييييي
 هتفيييييت منادييييييا نييييييل اسيييييمك إترت

                                                           
ز بحس شاعري قل نظيره، مع بروزه في ميدان القضاء حيث عمل مييت المغرب،ب نبغاء القضاةمن  (1)

مستشارا بالمجلس األعلى للنقض واإلبرام وغيره من محاكم المغرب واإلمارات العربية المتحدة، 
ة" التي كانت تصدرها وزارة له دراسات أدبية كذلك في عدة دوريات منها مجلة "الثقافة المغربي
 العافية.و ة بالصحهللاالثقافة، كما أن له أبحاثا قيمة في مجال القضاء اإلسالمي متعه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 32 

 اقري ميييا كيييان أسيييعد نييياظريبيييييييا 
 ب خييياطريطيييياقري ميييا كيييان أييييا بييي
 ائعيييييييييا هلل صيييييييييفو شيييييييييبابهييييييييييا ب
 تؤمييييل عنييييدهاك فاطلييييب مييييا بشيييير
 واهييييب الصييييبر الجميييييل ألهلييييهيييييا 
 مل بجيييييودك روحيييييه وتوليييييـهواشييييي
 وكييين لهيييم اتزق عشييييرته الثبيييوار

 

 اك تحتضيييين السييييناء الضييييافيابييييرؤ
 اك إذ أهفيييييييو إلييييييييك مناجييييييييابلقييييييي
 لفانييييييييييااتييييييييه والمسيييييييييتطاب اوحي
 جئتييييييه يييييييوم القياميييييية سيييييياعياإن 
 ك إن فقيييدت عزائييييانيييليييي يقيهيييب 
 ييييييل عطفيييييك والحنيييييان إالهييييييابجم
 ا وأسيييييييعد بالحيييييييياة الباقيييييييياعونييييييي
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