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  تقديم الكتاب 
بقلم غازي المغرب دوحة العلم والفضل والسياسة محمد بن عبد 

  )١(الكريم الخطابي أطال هللا حياته
  

  الرحيم نبسم هللا الرحم
ه وصحبه  ى آل د وعل الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محم

  وتابعيه أجمعين إلى يوم الدين.
ي قضية الشهيد، الشيخ فقد كان يهمني أن تتاح ل ؛وبعد ة ف ول كلم ي فرصة ألق

اني ر الكت د الكبي يدي عب ن س د ب يدي محم الم س الك الع د الس ى، والمرش د  ؛المرب فق
ة المغرب :وهي ؛اقترن استشهاد هذا العالم الجليل باستشهاد أمة كاملة ا هو  ،أم كم

   .كملهامعلوم عند كل أحد من المغاربة المعاصرين مثلي للشيخ الشهيد، وللقضية بأ
 :وهو ؛وقد أتيحت لي هذه الفرصة باطالعي على الكتاب الذي ألفه نجل الشيخ

رجم ل ده المت ه ـالعالمة سيدي محمد الباقر، في حق وال ا دون د تصفحت كل م ه، وق
ذه القضية،  ،في تاريخ هذه القضية ه عن ه ووجدت في الكتاب غالب ما كنت أعرف

ام دراس اس أي ة ف ي مدين ا ف ه وأن ا عرفت ي وم ا ف ا وأن ه عنه معته وقرأت ا س تي، وم
  الريف، مسقط رأسي.

بل وجدت في الكتاب زيادة عن ذلك، ولكن هذه الزيادة ال تمس جوهر القضية 
ية  ؛في شيء ق بالقض ا يتعل ا م إذ األمر ال يعدو أن يتعلق بسيرة الشيخ الخاصة. أم

د االحتالل الفرنسي والسلطان عب ذي  الكبرى وأسباب المحنة، وعالقتها ب يظ ال الحف
افح ضد  ن استقالل المغرب، ويك دافع ع ى شرط أن ي ة عل ه المغارب  االحتاللبايع

ع أجزاء القضية، ال  ؛األجنبي فقد كان المؤلف موفقا وأمينا في نقل الحقائق في جمي
الغ  ان متحفظا وب ف ك ي الحظت أن المؤل ل إن ة. ب د أنمل و بقي تحيز وال انحراف ول

ن واضحا في أن الشيخ الشهيد على حق، وأي حق، وأن في التحفظ مع أن األمر كا
  خصومه كانوا على الباطل وكانوا على خطأ في حقه وحق البالد.

وليس من الغريب في حق مثل هذا الشيخ الشهيد، أن يقف مثل هذا الموقف من 
ه  ي وجه ون ف انوا يقف ذين ك اء ال يظ، ومن العلم د الحف الفرنسيس، ومن السلطان عب

  دعواه للكفاح على الرغم من الخطر الذي كان يهدد بالدهم. ويعاكسونه في
ل  ؤولين ك انوا مس ذين ك يظ ال د الحف اء وعب ف العلم و موق ب ه ا الغري إنم
ه  دعو إلي ا ي تجابتهم لم دم اس بالد وع ن ال دفاع ع ية ال اون بقض ي الته ؤولية ف المس

ة :الشيخ من الكفاح، وكان معنى هذا كله الفرنسيين  التآمر على الوطن، وإتمام رغب
                                                 

لها شهرتها العالمية في ميادين  ،بطل المغرب محمد بن عبد الكريم الخطابي شخصية مغربية فذة )١(
وإدارة رحى الحرب بأساليب مبتكرة، وتسيير شؤون الحكم  ،الدفاع عن الوطنالبطولة والتضحية و

وفقا للتعاليم اإلسالمية السامية، ويرجع الفضل في هذه الشهرة، للحرب التحريرية الكبرى التي قادها 
وهي حرب شهيرة  ،إسبانيا وفرنسا اللتين اعتدتا على استقالل المغرب :ضد الدولتين اإلستعماريتين

رأس المغرب عاليا، وبرهنت للعالم أجمع على عدم رضاه عن اإلستعمار واالستغالل، وقد  رفعت
كتبت في تاريخه عشرات المؤلفات بمختلف اللغات، وحبرت آالف المقاالت في مختلف صحف 

ألنها  ؛الدنيا، وهو الشخصية الوحيدة التي لها الحق قبل غيرها في الحديث عن الشيخ الكتاني الشهيد
ه وعرفته، وألن وحدة اآلالم واآلمال جمعت بينهما، والكفاح الوطني الذي خاضاه لصالح عاصرت

المغرب برهن على اتحاد آرائهما السديدة، ومن غير ابن عبد الكريم يستطيع الجهر بالحق، ويتجرد 
ل فتفض ؛. ومن أجل ذلك طلبنا منه أن يتفضل بتقديم كتابنا هذا إلى القراء؟زعاتوالنعن األهواء 

 .(المؤلف).مشكورا بالكلمة القيمة أعاله 
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رب ي غزو المغ ذوا ف د أخ انوا ق ذين ك اء  ؛ال دار البيض ي ال ا وف دة ونواحيه ي وج ف
رف  ن ط احيتين م اتين الن ي ه ديدة ف ة ش يس بمقاوم ل الفرنس ث قوب ا، حي ونواحيه

  األهالي والقبائل المجاورة.
اني هيد الكت يخنا الش ف ش ا موق افحين  ؛أم د المك ب وتأيي ام بالواج و القي ان ه فك

ل ذين  ،ينوالمناض رب ال اء المغ دى علم و اهت يظ، ول د الحف لطان عب ق الس و توف فل
ه الشيخ دعو إلي ان ي  ؛كانوا يخاصمون الشيخ ويخالفونه، لو كان هؤالء اهتدوا لما ك

  .لكانت األمة المغربية كلها من ورائهم بال شك وال جدال
ال  ق يق يظ  ؛والح د الحف لطان عب ح للس ان يص ا ك افم اء  وم وز لعلم ان يج ك

دس والنضال ا لمغرب في هذا الوقت أن يختلفوا مع الشيخ في أداء هذا الواجب المق
د  دد بزحف جدي بالد يصول ويجول، ويه داخل ال ان ب ضد المحتل الغاصب الذي ك

ة  ؛أقول لو كان هؤالء كلهم متفقين .والتوغل في داخل البالد ة المغربي التحدت األم
ة  ذه المهم ي أداء ه د –كلها معهم ف ة ال وطمهم نهزم الفرنسيس،  وال – نفاع عن ال

ت  - العاصمة  - ولما جرأ بعد ذلك على احتالل فاس  ه، ولكان ثم احتالل المغرب كل
  هذه األحداث والكوارث التي حلت بالمغرب وبأبناء المغرب ما وقعت وما حدثت.

ى  ة، يقضي عل ة والرجول وطني وواجب الشرف والكرام ان الواجب ال بينما ك
يخ بتل وم الش وطنيخص ب ال داء الواج ة ن ة..،  ؛بي ت الكارث س..، وكان ع العك وق

  وفتح الباب على مصراعيه الحتالل الفرنسيين لبالدنا.. ،باستشهاد الشيخ ظلما
ي  ان ف ومما يؤيد تأييدا واضحا قاطعا أن الحق كان في جانب الشيخ، والباطل ك

ت لسان حال المس - جانب اآلخرين: ما كانت تكتبه جريدة "السعادة"  ي كن تعمر الت
ا  ت  - أقرؤه ذين كان رب ال ار المغ ن كب ي أنصاره م ن ف هيد، وتطع د الشيخ الش تنتق

ور  يخ القص ب للش ت تنس ية، وكان ي القض اون ف م بالته مح له ة ال تس رة الوطني الغي
  فكانت تنعتهم بأنهم عقالء متزنون.. ؛أما خصومه ،وعدم المعرفة واإلطالع

الشيخ الشهيد، وكان ما كتبناه أمرا ال يمكن  كانت هذه الحقيقة الواقعة في قضية
ده ليم يؤي ق الس ذلك، والمنط هد ب اريخ تش ائع الت ان، ألن وق ه اثن ف في د  ،أن يختل وق

ذي حدث  .وقع ما وقع، والواقع ال يرتفع اون الواضح ال ة بسبب الته ت الكارث وكان
ه ازوا إلي ذين انح اء ال ن العلم ه م يظ وأتباع د الحف لطان عب ن الس ان ،م يخ  وك الش

ذه  ن ه وا ع د رحل وم ق ومه الي ب خص ب، وغال بيل أداء الواج ي س حية ف هيد ض الش
  ..! الدنيا، فهناك عند ربهم يختصمون

ة - قد احتل الفرنسيون المغرب، وقاسينا  ا  -  نحن معشر المغارب ا قاسيناه وم م
  يعلمه كل أحد، فهل اتعظنا اليوم..؟

ة عل ه سابقا، إن السلطان عبد الحفيظ قد بايعه المغارب رنا إلي ذي أش ى الشرط ال
ه  م بواجب م يق بالد، ول دافع عن ال م ي م بالواجب، ول م يق يظ ل ولكن السلطان عبد الحف

ا  عَ أيضا بالنسبة لداخل البالد، فهو لم يعمل ولم يسْ  بالد كم لتأليف مجلس لألمة في ال
ل ا الس ع فيه ي بوي روف الت ع أن الظ ام بالواجب، م ي القي ا ليشارك ف ان واجب طان ك

ي  ة الت ة المغربي يظ أن يجعل األم د الحف ى عب كانت تقتضي ذلك، وكان الواجب عل
ها  ي مجلس ة ف ون ممثل د تك ل  –ق و فع ي  –ل ات وف ي الواجب ؤولياتها ف ام مس أم

الحقوق، إن عبد الحفيظ لم يفعل شيئا من هذا، كما أن عبد الحفيظ كسلطان مسؤول 
ل  دو المحت ه الع ي وج ف ف م يق ة، ل ن األم ابقا ك –ع ا س ا قلن ن  –م ة م ون األم لتك

  ورائه، وكانت ستكون من ورائه بال شك لو قام بواجبه وذهب إلى الميدان.. 
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ين  ا ب رة م يظ فت د الحف ى عب ال ١٩١٢/  ١٩٠٨وقض ل والق ي القي زاع  ،ف والن
د ١٩٦٢والخصام، في التوافه والبطالة، ونحن اليوم في سنة  ك العه ، وبيننا وبين ذل

  .تغير الوضع اآلن..؟خمسون سنة، فهل 
إن األمة المغربية ما فتئت بعيدة كل البعد عن المشاركة في إدارة شؤون 
البالد، رغما عن المشاكل الكبيرة التي تجتازها بالدنا، ولم يفكر أحد من 
المسؤولين في إنشاء مجلس شرعي يمثل األمة تمثيال صحيحا نزيها، لتحل 

لية للبالد .. وال يزال القانون هو المتحكم.. المشاكل المتراكمة ، الخارجية والداخ
 ،كما ال يزال العلماء في سباتهم العميق، وال يفكرون في واجبهم على اإلطالق

بل ال .كأنهم غير مسؤولين عن شيء مما تتخبط فيه البالد من الفوضى والفساد..
سمه ايزال كل شيء يدعو إلى اليأس لوال النظرية القائلة: ليس في الدنيا شيء 

  المستحيل..
ي  ؛فيا أبناء المغرب ا جرى ف تم وحدكم المسؤولون عم عليكم أن تعلموا أنكم أن

ا  الجوا األمور بم الماضي وفي الحال واالستقبال، فعليكم أن تعلموا هذه الحقيقة وتع
ن  تحقه م امتس ا االهتم ر بم ي التفكي وا ف وا وتعجل واجبكم، وتعمل ام ب وا القي ، وتتحمل

  يجب عمله.    
يءوأ و ول ش اه ةء ": إنش س لألم تعجلة "مجل ة المس اكل المتراكم ل المش  ،لح

ا مضى  ت السبب فيم ي كان البالد، والت ت ب والقضاء على الفساد والفوضى التي حل
بالد خمسين سنة. ى ال ذا اإلحتالل  بكل .الحتالل األجنبي الذي دام عل زال ه .وال ي

ذي يجب أن ينتهي بسرعة.. ويجب أ ا، وال ا أيضا، معانيه قائم ن يمحى من عقولن
ة.. ة العربي ى اللغ ا قضى عل ا هو .قبل أن يقضي علينا تماما كم اء الوضع كم أما بق

اه ؛اآلن ار :فمعن اه ،اإلنتح اه :ومعن نار، ومعن ار والش ه  :الع ريعة اإلل ة ش مخالف
  ومبارزته بالمعاصي..

ي يناديكم بالتعجيل لتخليصه من الحالة ا - يا أبناء المغرب  - إن الوطن  لسيئة الت
ي –مرت عليها أكثر من قرن وهو يعانيها.. وأنتم قد شاهدتم  ل الحاضر  :وأعن الجي

اؤكم  – ها آب ي عاش ي الت س المآس ي نف ي.. وه ذه المآس كم ه اهدتم بأنفس د ش ق
دادكم رب  ،وأج ه المغ زال يعيش ان وال ي ذي ك ل ال اذل والتواك بب التخ ك بس وذل
  وأبناؤه..

ى الرجال و وا إن الواجب يقضي عل دنيا أن ينتبه ذه ال ي ه النساء الموجودين ف
اء  ها أبن ي  يعيش الم الت ة والمظ ة التعس ن الحال رب م اذ المغ رعة  إلنق وا بس ويعمل

نهم  د م ل واح امهم.. إذ ك دم اهتم واكلهم، وع ريطهم وت بب تف رب بس ا  –المغ فيم
ف  - مضى ر مكل ر مسؤول، وغي ه غي امكان وال يزال يعتقد أن ه..  باالهتم  بشأن أمت
ر  وكلٌ  اآلخرين، ومن غي تم ب ر أن يه ط، من غي منغمس في البحث  على العيش فق

  أن يفكر في الحالة العامة.. وهذا هو السبب في هذه الحالة التعسة..
  وفقنا هللا جميعا .. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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  م.٣٠/٠٦/١٩٦٢تحريرا في 
  

  محمد بن عبد الكريم الخطابي
  كان هللا له

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  الرحيم نسم هللا الرحمب
 

  
  [تمهيــــــــــــــــــــــد]

م  ن الشعر، ورزقه الحمد  الذي خلد مآثر الدعاة إليه في بطون الكتب ودواوي
ذكر ل ال ه الخَ  ،في مختلف القرون طيب الصيت وجمي ارك هللا رب ل ر، تب ق واألم ل

  العالمين.
ه إال هو، ع ذي ال إل رحيم. وأشهد أنه هللا ال رحمن ال و ال الم الغيب والشهادة، ه

ه الصادق أهَّ  ى شريعة نبي ل من شاء من عباده لتنظيم شؤون المسلمين، وهدايتهم إل
ي  د ف ه الحم رافهم، ل م وأع ذيب أخالقه دهم، وته دهم وتقالي الح عقائ ين، وإص األم

  األولى واآلخرة، وهو أكرم األكرمين.
دا ع ا محم ا وموالن يدنا ونبين هد أن س ه وأش ن خلق طفاه م وله، ومص ده ورس ب

ائر  باالنقالبوحبيبه وخليله، خصه  ذي شمل س يم، ال العظيم، وهيأه لإلصالح العم
ي دْ الملل والنحل، في البَ  اء بن ه كأنبي اء أمت ل، وجعل علم و والحضر والسهل والجب

ل ،)١(إسرائيل ه  .وأمدهم بروح من عنده وحالهم بالصبر الجمي صلى هللا وسلم علي
                                                 

 هومن قبل - الحافظ ابن حجر ويعني به: - قال شيخنا "قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" :   )١( 
كرموا أ :وال يعرف في كتاب معتبر، وقد مضى في :نه ال أصل له، زاد بعضهمإ ي:الدميري والزركش

فضل العالم "نعيم في  ألبيو ،إال أنهم ال يوحى إليهم" ؛نبياءالقرآن: كاد حملة القرآن أن يكونوا أ حملة
. "أهل العلم والجهاد :أقرب الناس من درجة النبوة :ن عباس رفعهاببسند ضعيف عن  "العفيف

 ، دراسة وتحقيق عثمان الخشت.٣٤٠المصدر : 
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ذين خدموا هللاوعلى آل وا نفوسهم  ؛ه وأصحابه ال ده الصادقين، ووهب فأخدمهم عبي
   .فوهب لهم الخلود مع الخالدين ؛للذود عن دينه

بط  انية، ومه دن الفضائل اإلنس د، مع ا محم ى سيدنا وموالن اللهم صل وسلم عل
ودات رار الموج ة، وروح أس ات اإللهي ان  ،الرحم ات، ولس ق الكائن ة خل وحكم

ةالشريعة اإلس ارف الديني ة، وأس المع رات العالمي ، ومرجع )١(المية، ومصدر الخي
ع، وسائر  ار الطوال ع، وأصحابه األقم وار اللوام ه األن ى آل الطرائق الصوفية، وعل

  التابعين إلى يوم الدين.
ادي، مجدد جفهذه تر ؛أما بعد ي وعت ي نعمت دي، وول مة مختصرة  لسيدي ووال

ام، وشيخ الس الم، ومرشد األن ة، اإلس ا ودول المية دين رة اإلس واء الفك ل ل نة، وحام
ي  اة ف الد المشرق، وباعث الحي وناشر بنود السالم في جل بالد المغرب، وبعض ب
اهز  ا ين الى م ى  تع ذي بن ين ال د األم ن المسلمين، والمجاه ات اآلالف م وب مئ قل

د ا ة، والشهيد الخال ى لبن ة عل م يضع لنفسه وال ألوالده لبن اوم مائة مسجد ول ذي ق ل
ال، وستبقى  االستعمار ة بقيت مضرب األمث ة عنيف ه مقاوم ه وطريقت بنفسه وعائلت

د  ؛كذلك على ممر القرون واألجيال يض سيدي محم ي الف د اأب ن الشيخ سيدي عب ب
ا رضوان هللا، سميتها اني، عليهم اني، " :الكبير الحسني اإلدريسي الكت أشرف األم

ة وخمسة عشر وصال  ،"في ترجمة الشيخ سيدي محمد الكتاني ى مقدم ورتبتها عل
  :وخاتمة

 مقدمة في فوائد علم التاريخ.  
  أته ه ونش ه، ووالدت ه وأم ل أبي ن قب به م ي نس ل األول ف الوص

  ومشيخته.
 .الثاني في األسباب الداعية لظهور طريقته  
 لثالث في فقرات من كالمه.ا  
 .الرابع في جملة من أوراده  
 .الخامس في رحالته  
 ة من شعره.السادس في نبذ  
 .السابع في حاله  
 .الثامن في ثناء الكبار عليه  
 .التاسع في نبذة من الشعر الممدوح به  
 .العاشر فيما أقرأه من الكتب  
  .الحادي عشر في مؤلفاته  
 .الثاني عشر في تالمذته  
 .الثالث عشر في كفاحه الوطني  
 .الرابع عشر في هجرته ومحنته  
 اده.الخامس عشر في حال طريقته بعد استشه  
 خاتمة في عاقبة مؤذى أولياء هللا.ال  

ابي و مختصر من كت ا ه اب إنم ذا الكت ى أن ه ريم إل ارئ الك ه الق اج " :وأنب الت
اني الشهيد ،المرصع بالجوهر الفريد د الكت ذي  ،)٢("في ترجمة الشيخ سيدي محم ال

                                                 
 األس واألسس واألساس : كل مبتدإ شيء.  )١(
جزاء، قسمه مؤلفه إلى مقدمة وسبعة وثالثين مطمحا على عدد سن من ثالثة أ "التاج"يتكون كتاب   )٢(

 وعشرين فصال، ويتخللها كثير من النقص. ةم منها ما يناهز ثالثتوخاتمة،  ،الشهيد
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ابي ن كت ر م دوره مختص و ب ة" :ه ارف الكتاني رة المع وعة  ؛)١("دائ ي موس ي ه الت
د كبرى  ه.. ومن أراد مزي ه ومعارف ة من علوم د وذكر جمل ة الشيخ الوال في ترجم

ل، ويُ  ؛التوسع في هذا الموضوع في الغلي ا يش ري فليتطلب هذين الكتابين، ففيهما م ب
  العليل.

ن  ة م ه جماع بقني إلي ل س دان، ب ذا المي ي ه الجوالن ف رد ب م أنف ي ل ى أن عل
ان اء األعي ارف ا ؛العلم ر، الع ة الكبي ب  ؛لشهيركالعالم ن الطي د ب اس أحم ي العب أب

نة  اس س وفى بف ـ ١٣٢٤الجاوزي القاسمي، من علماء جامعة القرويين، المت ه ـل ؛ه
دةالغُ " :سمهاا ؛ألفية رجزية في الموضوع دةوالحُ  اهلبَ اذات  ،نية الفري ل الجدي ،  )٢("ل

د  ن أحم د ب د هللا محم ي عب ة المفسر المحدث، أب ن الحاج الُساوشيخنا العالم لمي ب
اس سنة  ؛داسيمرْ الِ  وفى بف ي ـل ؛هـ١٣٦٤من علماء القرويين أيضا، المت د ف ه مجل

وع ا)٣(الموض ارف ب ل الع ة الجلي ن  ؛، والعالم د ب ن محم د ب د هللا محم ي عب أب
ي العِ  يمْ المعط ف ؛ران ن يوس ة اب اء جامع ن علم نة  ،م راكش س وفى بم المت

ـ؛ ه١٣٢٩ ـلـ ان" :هـ ل اإليم ،روض الجن امرة أه ي  ،انومس ام أب يخنا اإلم ا لش فيم
ان ال  العرف ية وكم ن الخصوص يض م ن تُ  ،)٤("الف رهم مم ي وغي اتهم ف اوز مؤلف ج

  الموضوع األربعين.
ا أجلهم ؛أما الذين ترجموه في كتبهم التاريخية على اختالف أنواعه ا  :ف مجيزن

اني ر الكت ن جعف د ب د هللا محم اس سنة  ؛اإلمام الحافظ أبو عب وفى بف  ،هـ١٣٤٥المت
ي ة" :ف يرة النافع ذة اليس ي أل ،النب ي ه ة الت عبة الكتاني وال الش ن أح ة م تار جمل س

د هللا [حافظ المغرب] ، والعم )٥("رافعة و عب اني] أب ر الكت د الكبي ن عب د الحي ب [عب
ي امية" :ف اهر الس ة ،المظ ة الكتاني بة والطريق ي النس ة  )٦("ف ة الداعي ، والعالم

ب الح األدي و المحا ؛الص يخ أب ماعيل النَ الش ن إس ف ب ن يوس انيبْ س نة  ؛ه وفى س المت
ب ،)٧("جامع كرامات األولياء" :في ،هـ١٣٥٠ د هللا  ؛والعالمة المؤرخ األدي و عب أب
د  دَ امحم ي ال ن عل ال ؛اليكَّ ب وفى بس نة  المت ـ١٣٦٤س ي   ،ه تان"ف ي  ،أدواح البس ف

ار العُ ي)٨("ينتوَ دْ أخب ؤرخ القاض ة الم اس  ؛، والعالم ف العب و يوس راهيم اأب ن إب ب
ي  ،هـ١٣٧٨المتوفى سنة  ،المراكشي راكُ  ،اإلعالم"ف ش وأغمات من بمن حل م

د الطاهر  ؛. والعالمة المؤرخ المسند)٩("األعالم أبو عبد الكبير عبد الحفيظ بن محم

                                                 
، ذكر المؤلف أنها في ثمانية أجزاء، تمت منها أربعة أجزاء فقط، "دائرة المعارف والعلوم الكتانية" )١(

  ي ال زالت مخطوطة في خزانة حفدته.كل جزء في عشرين كراسة، وه
للشيخ محمد الكتاني، واستهلها بذكر زمرة من عيون الشعبة  "األلفية"ترجم المؤلف في أرجوزته  )٢(

الكتانية، ليعقب بنسب المترجم وسيرته، و طريقته، ومؤلفاته، وأوضاعه الصوفية. واألرجوزة تقع في 
طة توجد نسخة منها عند حفدة المؤلف. أنظر ( ورقة من حجم متوسط بخط ناظمها، وهي مخطو ٤٢

وقد خرجها .٢٩٤دليل مؤرخ المغرب األقصى :  –)  ٢/١٠٨المصادر العربية لتاريخ المغرب 
 وحققها ابن أختي الدكتور حمزة بن علي الكتاني.

خصص الجزء األول منه لترجمة الشيخ محمد الكتاني،  ؛للعالمة ابن الحاج تأليف في مجلدين )٣(
قسم أعيان المريدين بفاس : جزء الثاني منه في شرح الورد الكتاني (طبقات الكتانيين طريقة وال

 مسودة المخطوط). ،للمؤلف
هذا المؤلف للعمراني عبارة عن ترجمة للشيخ محمد الكتاني، توفي صاحبها دون إكمالها، وهي   )٤(

در العربية لتاريخ أنظر المصا – ٣٠٨إلى  ٢٨٢المجموع من ص  ١٠١٢مخطوطة في خ ع ك 
 .٢/١٠٩المغرب للمنوني

 عصام عرار.الشيخ محمد الفاتح الكتاني، واألستاذ بتحقيق  ١٩٩٨طبع هذا الكتاب بلبنان سنة  )٥(
م وانظر ترجمة له ١٩٦٢الموافق  ١٣٨٢توفي الحافظ العالمة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني سنة  )٦(

تحقيق د إحسان  – ١نه العالمة والشاعر عبد األحد  ج كتبها اب "فهرس الفهارس" هفي مقدمة كتاب
  .١٨٧/ ٦للزركلي  "األعالم" ١/٤٣٧ "شجرة النور الزكية"عباس. وانظر 

وانظر المصادر  ، نسخة مرقونة منه ة المؤلفال زال مخطوطا، وفي خزان "المظاهر السامية"و -    
 .٢/٢٣٤العربية لتاريخ المغرب 

 .١/٢٢٧أنظر المصدر  )٧(
، فيه ما ينيف على ألفي "سال ومن درج بها من األعيان أدواح البستان في أخبار مدينة"كتاب  )٨(

وهو في … ترجمة لعلماء العدوتين أو الذين زاروها، واستوطنوها، ولصلحائها وأدبائها وملوكها 
 .١٥دليل مؤرخ المغرب األقصى :  – ١٠٧أربعة أجزاء ضخمة..  سل النصال : 

، طبعت جميع أجزائه بتحقيق األستاذ عبد "الم بمن حل مراكش وأغمات من األعالماإلع"كتاب  )٩(
 .١٥٥وترجمة الشيخ محمد الكتاني  وردت في الجزء السابع منه ص :  ،الوهاب ابن منصور
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ي ي ف رب" :الفاس دهش المط رق أو  ،الم ن المش اتبني م ت أو ك ن لقي ار م بأخب
رب به..)١("المغ اوزت كت ن تج رهم مم بعين.وغي وع الس ي الموض رت  .م ف د ذك وق

  قدر لجلها النشر إلى اآلن.غير أنه لم يُ  "،الدائرة"و "،التاج"أسماء الكل في 
ي  ة المحدث أب ر العالم ى شقيقي األكب فإلى جل تلك المؤلفات على العموم، وإل

وص ى الخص اني عل دي الكت د المه ل محم ذه  ؛)٢(الفض راز ه ي إب ل ف ع الفض يرج
رة ة المختص اس، مؤيَّ الترجم النبراسللن يء ك ي تض تندات الت ائق والمس  .دة بالوث

وفقهم  ؛وهللا أسأل، وبنبيه أتوسل املين، وي أن ينفع بها وبأصولها عباده المؤمنين الك
  آمين....سينلسلوك نهج أسالفهم المقدَّ 

إال كشف الستار عن حقبة  ؛علم أني ما قصدت بتأليف هذه الكتب  التاريخيةوليُ 
يخ اإلسالم بالمغرب األقصى، وتعريف أبناء هذا الجيل  بداعية هامة من تار

عد بطل الثورات الدينية، والسياسية، واالجتماعية في الثلث األول إسالمي كبير يُ 
 ،من هذا القرن، واستنهاض ذوي الهمم العالية، العتناق مبادئه السامية

، وما توفيقي إال با واالستضاءة بأنواره الربانية، والتملي من أسراره العرفانية
  عليه توكلت وإليه أنيب.

                                                 
في الجزء األول منه  محنتهالكتاب في جزأين وانظر ترجمة الشيخ محمد الكتاني وامتحانه و )١(

 ).٣/٢٧٩ترجمته في األعالم  و ١٣٨٣فيظ الفاسي سنة توفي عبد الح (.٤٤ص
التي كانت تصدر بالرباط في ربيع األول  "الشعب"ة في جريدة بخص المؤلف أخاه بترجمة مسه )٢(

الجوهر "هـ،  وفيها أن له عدة مؤلفات ال زالت مخطوطة، منها كناشة في عشرة دفاتر، و ١٣٨٠سنة
هرسة في إجازة العلماء له، وكتاب في وفيات معاصريه، ، وف"الثمين في تراجم أمهات المؤمنين

 – ١٩٥٩توفي رحمه هللا بسال سنة  ، و"النصيحة" في عدة أجزاء.ورحلة مختصرة إلى مراكش
. وابن سودة في سل النصال : ٧/١١٥. ودفن بالزاوية الكتانية، ترجم له الزركلي في األعالم ١٣٧٩

١٧٦. 
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  فوائد علم التاريخ :المقدمة في
  

هـ، ٦٧٦المتوفى سنة  ؛قال الحافظ أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي
  :)١("تهذيب األسماء واللغات" ما نصه :في أوائل كتابه القيم ،عليه رضوان هللا

   :، وأقوالهم ومراتبهم، فوائد كثيرةإعلم أن لمعرفة أسماء الرجال وأحوالهم((
   .قتبس المحاسن من آثارهمتأدب بآدابهم، وتُ فيُ  ؛معرفة مناقبهم وأحوالهم :منها

قصر بالعالي في نزلون منازلهم، وال يُ فيُ  ؛معرفة مراتبهم وأعصارهم :ومنها
وفوق كل ذي {وقد قال هللا تعالى :  .الجاللة عن درجته، وال يرفع غيره عن مرتبته

وثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه  ،]٧٦.[يوسف : }علم عليم
ثم  ،ىهَ ني منكم أولوا األحالم والنُ يَ لِ يَ لِ ((قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  :قال

))ثالثا .الذين يلونهم
أمرنا رسول هللا صلى (( :، وعن عائشة رضي هللا عنها قالت)٢(
))الناس منازلهم لَ زِ نْ هللا عليه وسلم أن نُ 

)٣(.   
أنهم أئمتنا وأسالفنا كالوالدين لنا، وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي  ومنها:

ح بنا أن نجهلهم، وأن نهمل ـُ بقْ يَ ـــَ ف ؛علينا دُ وَ هي دار قرارنا، وأنصح لنا فيما هو أعْ 
  معرفتهم.

أن يكون العمل والترجيح بقول أعلمهم وأورعهم إذا تعارضت  ومنها:
  .٤ب"ذَّ هَ والهم، على ما أوضحته في مقدمة شرح "المُ أق

وفي  .بيان مصنفاتهم ومالها من الجاللة وعدمها، والتنبيه على مراتبها ومنها:
وتحذيره من  ،ه بما يعتمده منهاـل ذلك إرشاد للطالب إلى تحصيلها، وتعريفٌ 

  .))وبا التوفيق ،وغير ذلك...اإلغترار به

                                                 
 .١/ق/١ج/ ١١و ١٠المصدر : ص  )١(
  ، رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة.٦٥٥حديث رقم  )٢(
  رواه أ بوداود في سننه كتاب األدب. ٤٢٠٢حديث رقم  )٣(

وأشار  أبو داود في سننه "، هو حديث صحيح" ":علوم الحديث"قال الحاكم أبو عبد هللا في   -        
 إلى أنه مرسل (المؤلف).

  ).٢/٧٢٨هـ (كشف الظنون ٤٧٦إسحاق إبراهيم بن حممد الشريازي الفقيه الشافعي املتوىف سنة ) املهذب يف الفروع للشيخ اإلمام أيب ٤( 
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  الوصل األول

  ل أبيه وأمه ونشأته ومشيختهبَ ن قِ في نسبه م
  

  [نسبه من قبل أبيه]:
هو مؤسس الطريقة األحمدية الكتانية، والنهضة العلمية، والحركة الوطنية 

ابن  ،هـ١٣٢٧المستشهد بفاس سنة  ؛اإلسالمية، اإلمام أبو الفيض سيدي محمد
 ؛لعارفينوأعلم الصوفية وا ،شيخ السنة، وصاحب المنة على األمة، إمام المسلمين
 ،ابن إمام األئمة ،هـ١٣٣٣أبي المكارم سيدي عبد الكبير، المتوفى بفاس سنة 

أبي المفاخر سيدي  ؛وعارف األمة، مسند المغرب ورحالته في القرن المنصرم
 ،سيدي عبد الواحد ؛ابن العارف الكبير ،هـ١٢٨٩محمد المتوفى بفاس سنة 

المتوفى بفاس سنة  ،سيدي أحمد ؛ةابن العالم النساب ،هـ١٢٣٤المتوفى بفاس سنة 
 ،هـ١٢٠٣المتوفى بفاس سنة  ،سيدي عبد الواحد ؛ابن العالم الناظر ،هـ ١٢٤٤

ابن الصالح  ،هـ١١٦٤، المتوفى بفاس سنة )١(سيدي عمر ؛ابن العالم الصالح
ابن الصالح سيدي أحمد، المتوفى  ،هـ١١٣٥سيدي إدريس، المتوفى بفاس سنة 

المتوفى بفاس حوالي سنة  ،الصالح سيدي علي ابن ،هـ١٠٩٨بفاس سنة 
بن اهـ، ١٠٣٠المتوفى بفاس حوالي سنة  ،ابن العارف سيدي قاسم ،هـ١٠٥٤

 ،هـ ٩٩٧العارف الكبير المعمر، سيدي عبد العزيز، المتوفى بفاس حوالي سنة 
المتوفى بفاس أوائل القرن العاشر، ابن  ،ابن العارف المعمر سيدي َمحمد (فتحا)

المعمر سيدي قاسم، المتوفى أواخر القرن التاسع، ابن العارف المعمر  العارف
ابن  ،سيدي عبد الواحد، المتوفى بمكناس في العشرة الخامسة من القرن التاسع

الزاهد سيدي علي، المتوفى أواخر القرن الثامن، ابن العالمة المعمر سيدي محمد 
المتوفى  ،المعمر سيدي علي المتوفى بمكناس أواسط القرن الثامن، ابن العالمة

ر سيدي موسى، المتوفى بمكناس مَّ عَ بمكناس أواخر القرن السابع، ابن الصالح المُ 
ة الَّ أواسط القرن السابع، ابن الصالح الزاهد المعمر سيدي أبي بكر، المتوفى بشَ 

أواخر القرن السادس، ابن الصالح المعمر سيدي محمد، المتوفى أواسط القرن 
ن اإلمام القطب  المعمر سيدي عبد هللا، المتوفى بقسنطينة أواخر القرن السادس، اب

ابن  ،الخامس، ابن العارف المعمر سيدي هادي المتوفى أواسط القرن الخامس
 ،أمير المومنين سيدي يحيى الثالث الكتاني، المتوفى بزواوة أواخر القرن الرابع

ابن  ،أوائل القرن الرابع المتوفى بتلمسان ،ابن العارف الكبير، سيدي عمران
ابن أمير  ،ليدة أواخر القرن الثالثالعارف المعمر سيدي عبد الجليل، المتوفى بالبُ 

ابن أمير المومنين الفاتح  ،هـ٢٥٢المومنين سيدي يحيى الثاني، المتوفى بفاس سنة 
،ابن أمير المومنين محي السنة هـ٢٤٩سيدي يحيى األول، المتوفى بفاس سنة 

الشهيد موالنا الفاتح ابن أمير المومنين ، هـ٢٢١المتوفى بفاس سنة سيدي محمد
ابن أمير المومنين، وناقل الخالفة  ،هـ٢١٣دريس الثاني المتوفى بفاس سنةإ

المتوفى  ،موالنا إدريس األول ؛اإلسالمية من المشرق إلى المغرب، الفاتح الشهيد
سيدنا عبد هللا الكامل،  ؛يدابن اإلمام المحدث القطب الشه ،هـ١٧٧ون سنة هُ رْ بزَ 

سيدنا الحسن  ؛ابن اإلمام المحدث القطب المعمر ،هـ١٤٣المتوفى بالكوفة سنة
ابن أمير المومنين، وخامس الخلفاء  ،هـ٩٧ المتوفى بالمدينة سنة ،المثنى

ابن  ،هـ٥٠سيدنا الحسن األول، المتوفى بالمدينة سنة  ؛القطب الشهيد ،الراشدين
                                                 

  في بعض التقاييد: عمرو(بسكون الميم)، بدل عمر.وهو األرجح.  )١(
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المتوفى  ،سيدنا علي ؛الشهيد العظيم ،ابع الخلفاء الراشدينور ،أمير المومنين
موالتنا فاطمة  ؛وابن سيدة المسلمين، وصاحبة القطبية العظمى ،هـ٤٠بالكوفة سنة 

أبي القاسم  ؛بنت أفضل الخلق وسيد الرسل ،هـ١١المتوفاة بالمدينة سنة  ،الزهراء
 تعالى عليه وسلم وعلى سيدنا وموالنا محمد بن عبد هللا صلى هللا ،وأبي الطاهر

  آله.
  نسبه من قبل أمه :

 ،صاحبة الكرامات الظاهرة ،ابن العارفة با :فهو ؛وأما نسبه من قبل أمه
المتوفاة بفاس سنة  ،السيدة فضيلة ؛)١(دة ترجمتها بالتأليففرَ المُ  ،واألحوال الفاخرة

لمتوفى بفاس ا ،سيدي إدريس ؛بنت العالم الصالح الغازي في سبيل هللا ،١٣٣٤
ن، المتوفى بفاس سنة طَ لْ سَ ابن العارف المعمر سيدي الطايع المُ  ،هـ١٢٨١سنة 

بن الفقيه اهـ، ١١٩٤المتوفى بفاس سنة  ،ابن الفقيه سيدي إدريس ،هـ١٢٦٤
ابن العارف  ،هـ١١٧٦المعمر سيدي محمد الزمزمي الحلبي، المتوفى بفاس سنة 

ابن الوجيه سيدي  ،هـ١١٦٠س سنة المعمر سيدي محمد الفضيل، المتوفى بفا
المتوفى بفاس سنة  ،ابن الزاهد سيدي محمد ،هـ١١٢٢المتوفى بفاس سنة  ،العربي
وهو  ــ؛ه١٠٥٤المتوفى بفاس حوالي سنة  ،ابن الصالح سيدي علي ،هـ١٠٨٣

  .)٢(مجمع فروع الشعبة الكتانية، وتقدم ذكره في العمود األول
 

  ريخ العائلة الكتانية بالتأليف :بعض الذين أفردوا الكالم على تا
ة،  ه الكتاني اريخ عائلت ى ت الم عل رب الك اء المغ ن علم د م ر واح رد غي د أف وق

  .وتراجم علمائها وعارفيها بالتأليف، وقد ذكرت في "التاج" أسماء أربعين مؤلفا
ا:  نة  أوله وفى س ادري المت ب الق ن الطي د ب د هللا محم ي عب ام أب أليف لإلم ت

ـ١١٨٧ ا، وثا)٣(ه اني" :نيه ب الكت ي النس اني ف ب الس ل )٤("الكوك الم الجلي ، للع
ر العَ  ن عم ارك ب ر المب ي الخي ي أب نة دي اآلَسْبالقاض وفى س ـ١٢٣١في، المت  ،ه

ة لنسابة المغرب :وثالثها ن  ؛كتابات كثيرة هام ليمان ب ع س ي الربي ام الشهير أب اإلم
د هللا الَح ن عب د ب ني العَ  )٥(اتوَّ محم ولَ الحس ي الموس نة م وفى س ـ،  ١٢٣١ي، المت ه

ا ي  :ورابعه ع أب الم المطل رم، الع رن المنص ي الق ة ف ة الكتاني ؤرخ العائل أليف لم ت
نة  وفى س اني المت د الكت د الواح ن عب د ب اس أحم ـ١٢٤٠العب ها)٦(ه د " :، وخامس عق

ي ُش ،ر والآللدُ ال ن َصقْ رفاء عَ ف ة اب اس، )٧(الوَّ ب م بف ، لقاضي الجماعة بمراكش ث
                                                 

ترقية المريدين بما تضمنته ترجمة السيدة الوالدة من أحوال ") لنجلها الشيخ عبد الحي الكتاني: كتاب ١(
  د عدة نسخ منه بمكتبة العالمة الشهيد الدكتور علي بن المنتصر الكتاني.العارفين". توج

 .كل هذه الوفيات منصوص عليها في كتب التاريخ العام والخاص ورسوم العائلة. (المؤلف) )٢(
أن للقادري تأليفا في  "التاج"، ذكر المؤلف في كتابه ١/٣٥:  "تحاف المطالع"إنظر ترجمته في أ )٣(

 .٣٧المخطوط/الورقة  "الشجرة الزكية"نية نقل عنه صاحب  األسرة الكتا
 .٦٩ص "دليل مؤرخ المغرب األقصى"يقع هذا المؤلف في سفر وسط كما ذكر ذلك ابن سودة في   )٤(
، كما ذكر اإلمام محمد بن جعفر الكتاني في كتابه ٢/٢٦  "المصادر العربية لتاريخ المغرب"  )٥(

الحوات " كتابات كثيرة تتعلق بالشعبة الكتانية تصحيحا لنسبها وتحقيقا أن لسليمان  "النبذة اليسيرة"
 .١٥له" المصدر : ص

، كما يذكر ٥٢، المصدر : "إن الكتاب يقع في خمسة كراريس" ":دليل"اليقول ابن سودة في   )٦(
ي أنه وقف على هذا الكتاب في مكتبة شقيقه األكبر الشيخ محمد المهد "التاج"المؤلف في كتابه 

 .٣٧المخطوط الورقة  ،الكتاني
إحدى الحارات بمدينة فاس يسكنها األشراف الكتانيون، ومعلوم أن عائلتنا يدعى أهلها اآلن   )٧(

بالكتانيين خاصة، وقديما بالكتانيين وبالزواويين، وبأمراء الناس وبشرفاء عقبة ابن صوال، فدعاؤهم 
 ؛بهذه النسبة يبن عمران الكتاني الذي هو أول من دعبالكتانيين نسبة إلى جدهم أمير المومنين يحيى 

لكونه استعمل أيام إمارته بزواوة وأحوازها األخبية من الكتان، وكانت قبل تستعمل من الصوف أو 
الشعر، ودعاؤهم بالزواويين نسبة إلى زواوة القبيلة الربرية المعروفة بالجزائر الشقيقة، نسبوا إليها 

بن أبي العافية امن فاس في العشرة الثانية من القرن الرابع زمن موسى  لكون جدهم يحيى الذي فر
الذي كان مواليا لألمراء األمويين باألندلس وأراد القضاء على األدارسة ليضم  - الزناتي المكناسي 
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ن الحاج الُساليل أبي محمد الطالب بن حمدون اإلمام الج وفى ب لمي المرداسي، المت
اض الرَ " :هـ، وسادسها١٢٧٤سنة  ةيَّ الري ي الُش ،اني ةف ، لشيخ اإلسالم "عبة الكتاني

ابعها ،)١(هـ١٣٢٣الكتاني المتوفى سنة  إدريسأبي الفضل جعفر بن  الجوهر " :وس
ن للعال "في النسب الكتاني ذي التقديس ،النفيس رحمن ب د ال د عب مة المحدث أبي زي

نة  وفى س اني المت ر الكت ـ١٣٣٤جعف ا)٢(ه امية" :، وثامنه اهر الس بة  ،المظ ي النس ف
ة ة الكتاني ا "والطريق ل آخره ذكره اآلن، ولع ل ب ا ال أطي ك مم ر ذل دم، وغي  :المتق

  يسر هللا على إكماله. "طبقات الكتانيين نسبا"كتابنا 
  تحدثت عن العائلة :بعض كتب التاريخ العام التي 

 ؛أما كتب التاريخ العام التي تحدثت عن العائلة، أو عن بعض أعيانها ومآثرها
المسالك "كتاب  -  فيما أعلم - أولها ".التاج"فتجاوز المائة، ذكرت أسماءها في 

، المتوفى )٣(ري األندلسيكْ بيد عبد هللا بن عبد العزيز البَ للوزير أبي عُ  "والممالك
خبر بعض " :وثالثها ،)٤(سينُ رْ للبُ  "تاريخ األدارسة" :وثانيهاهـ، ٤٨٧سنة 

للحافظ النسابة أبي طالب إسماعيل ابن اإلمام الزاهد الواعظ جمال الدين  "األعيان
المتوفى في القرن  الحسيني،اني، قَ رْ وَ زْ أبي محمد الحسين بن محمد الطيار األَ 

ابة أبي بكر بن محمد السيوطي كتاب في األنساب للشيخ النس :ورابعها ،)٥(السابع
"عقد الآللي  :وسادسها ،تأليف في األنساب أيضا :، وخامسها)٦(ناسيكْ المَ 

في ساللة موالنا إدريس بن إدريس"،  ،المستضيئة النورانية لنفي ظالم التلبيس
   .)٧(كالهما لللشيخ النسابة أبي زيد عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المكناسي

في األنساب أيضا لإلمام الجليل أبي العباس أحمد بن محمد  تأليف :وسابعها
"كنوز  :وثامنها ،)٨(المتوفى في القرن الثامن ،الكلبي يْ زَ بن عبد هللا بن جُ ا

األسرار، ومعدن األنوار في التعريف بأوالد النبي المختار"، للشيخ اإلمام أبي 
 ،)٩(هـ١٠٤١المتوفى سنة  ،يانسَ مْ لِ ري التِ قْ العباس أحمد بن محمد بن عبد هللا المَ 

لإلمام الحافظ الضابط  "فيمن بفاس من أهل النسب الحسني ،نير السَ "الدُ  :وتاسعها

                                                                                                                       
بها بنوه من بعده ونسبوا عند اإلنتقال منها إليها.  يذهب إليها واستوطنها، وبق - المغرب إليهم 

بأمراء الناس نسبة إلى جدهم يحيى المذكور، الذي كان يدعى بأمير الناس، وبقي أوالده بعده  ودعاؤهم
من  ل"عقد الدر والآل" :أي ؛. وقد حقق هذا الكتاب٢٨، ٢٧ص  "النبذة"أنظر  ..يدعون بأمراء الناس

يين وهو من منشورات جمعية الشرفاء الكتان،  ٢٠٠٠الكتاني سنةعلي بن المنتصر طرف الدكتور 
 للتعاون والثقافة. 

، خرج أحاديثه علي الكتاني الدكتور من تحقيق –يوجد هذا الكتاب تحت الطبع وهو في مجلد   )١(
الموسوعة الكتانية لتاريخ "وهو ضمن  ونصوصه ابن أختي األستاذ الداعية الحسن بن علي الكتاني،

دليل مؤرخ المغرب : ، أنظر٤٩٧" ، في مجلد وتوجد منه نسخة في الخزانة العامة " ك ٥ :رقم "فاس
 .٢/١١٥والمصادر العربية   ٦٧

  هذا الكتاب ، عبارة عن أرجوزة تقع في نحو الخمسمائة بيت استهلها ناظمها بقوله :   )٢(
  اشمي المصطفىــــــــآل النبي اله          من بعد حمد هللا من قد شرفا 

. وكذا ٢٦٣. ودليل ٢/٢٣٢انظر المصادر العربية وتوجد في مكتبة سيدي المهدي الكتاني بسال.     
له العالمة الدكتور علي بن المنتصر الكتاني رحمه هللا، وهو اآلن  توجد ضمن ديوانه الذي جمعه

 تحت الطبع كملحق من ملحقات كتاب "الرياض الريانية" سالف الذكر.
وولده عمران المدفونين بتلمسان تحدث البكري في كتابه عن اإلمامين عبد الجليل بن يحيى الثاني  )٣(

 .٢/٥٤٤ "شف الظنونوانظر عن البكري :"ك - ٤٦وهما من أسالف العائلة الكتانية. التاج الورقة 
 .٨٩، ودليل : ١/٤٨ "المصادر العربية"نظر أ )٤(
 :ومنها ،أعلم أين يوجد وال ،هذا "خبر بعض األعيان" :منها ؛لألزورقاني عدة كتب في األنساب )٥(

في مجلدين ويوجد في مكتبة برلين بألمانيا كما أفاده  "،األنساب فيما للسبطين من األعقاببحر "
المصرية  "لواء اإلسالم"األستاذ حسن قاسم المغربي أصال المصري مسكنا في مقال نشره بمجلة 

 يالفخري ف" :م ومنها ١٩٤٩سبتمبر  ٢٣هـ موافق  ١٣٦٨العدد الرابع المؤرخ بغرة ذي الحجة
التعاريف " :ويوجد بالخزانة الناصرية بسال في ستة كراريس وما أجدره بالطبع، ومنها "اباألنس

  .٤٧ "دليل"نظر أو  ). (المؤلف"نه كتاب كبير"إ :وقال عنه "الفخري"أحال عليه في  "واأللقاب
 ككتاب مخطوط بالخزانة العامة الو ،له ترجمة ،  وال تعرف١/٨٣ "السلوة"نقل عنه صاحب  )٦(

 .٤٦: مؤرخ المغرب األقصى"دليل أنظر" ،١٤٥٣
 .٧٦: "دليل" .يقع هذا الكتاب في نحو الثالثة كراريس، ويوجد في بعض الخزائن الخاصة )٧(
 .١/١٩١ "كشف الظنون"هـ وانظر ٧٤١توفي سنة  )٨(
 . ١٣٤٧طبع هذا الكتاب بمصر سنة  )٩(
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 ،)١(هـ١١٥٠المتوفى سنة  ،أبي محمد عبد السالم بن الطيب القادري الحسني
في اإلعالم  ،ولقطة اللؤلؤ والمرجان ،أرجوزة مسماة "بدرة التيجان :وعاشرها

ذكر بعض األشراف ذوي األحساب"، لإلمام الكبير أبي عبد هللا بغرر األنساب، و
هـ وغير ١١٤٢، المتوفى سنة )٢(محمد بن محمد بن محمد (ثالثا) الدالئي البكري

  .ذلك، مما ال أطيل به اآلن 
  
  

  والدته ونشأته :
ي  ،هـ١٢٩٠في منتصف ربيع األول سنة  - رضي هللا عنه  - وقد ولد  ى ف وترب

هحجر والده، جبل ا ا بعنايت يال  ،لسنة والدين، محفوف ه ل م يفارق ه، ول مشموال برعايت
ا  ،وال نهارا ، معرضة عن كل م ا ة ب سفرا وحضرا، وبفضله سارت نفسه متعلق

   .سواه
ة وقف فيسر هللا عليه جمعه في سُ  ؛ودخل المكتب لتعلم القرآن ي الثالث لكتين، وف

وت : .[العن}ولذكر هللا أكبر{لوحه على قوله تعالى :  ه ]٤٥كب ، ومنذ جمعه كان يختم من
ب )٣(لكةُس ه بالمكت الل مقام ي خ وم، وف ل ي ي ك ف  ؛ف ي مختل ون ف ن المت ظ م حف

ا ت أوله ن حِ  :الفنون العلمية ما ال يتأتى حفظه لغيره في عشرات السنين، وكان م اب ك
   .)٤(عطاء هللا

شاء خصوصا صالتي الع ،ومنذ نشأ وهو مالزم للصالة في وقتها مع الجماعة
باه  ي ص ا ف ادقا وال كاذب ف ال ص ذب، وال الحل ه الك ده من د وال م يتعاه بح، ل والص

  . )٥(فأحرى بعد ذلك، وزوجه قبل البلوغ صيانة له
 

  مشيخته :
انخرط في سلك طلبة العلم الشريف بجامع القرويين  ؛وإثر خروجه من المكتب

شخصا من رجال وغيره من المدارس والزوايا، فكان يالزم مجالس نحو العشرين 
   ؛العلم وقادة المعرفة

أخذ عنه  :)٦(كوالده الشيخ أبي المكارم عبد الكبير بن الشيخ محمد الكتاني
التفسير بابن جرير والجاللين، والحديث بصحيح البخاري مرات كثيرة، وصحيح 

 ،والفقه بمختصر خليل، ونظم ابن عاشر ،مسلم وشمائل الترمذي، وشفا عياض
المجالس "وعوارف السهروردي، و ،ابن عربي الحاتمي والتصوف بفتوحات

                                                 
 .١/١٨١منوني لل "العربية المصادر"نظر . أهـ١٣٠٨طبع هذا الكتاب طبعة حجرية سنة  )١(
 .١/١٨٢بيتا وهي ال تزال مخطوطة، أنظر المصادر العربية  ٣١٣رجوزة من ألتتكون هذه ا )٢(
  ) أي: ختمة في اليوم.٣(
الحكم "هـ، ولشدة شهرة ٧٠٩والمتوفى سنة  ،لي المشهورذابن عطاء هللا السكندري الصوفي الشا )٤(

عتنى بها المشارقة والمغاربة على حد سواء، كما نظمها ابن فقد فاقت شروحها المائة، وا "العطائية
 . ١/٥٢٠"كشف الظنون"، وانظر ٥/٣٤٧ الرجز، "نفح الطيب":عباد الرندي في ثمانمائة بيت من 

أبي العباس أحمد بن  :من رسالة والده إلى الصدر األعظم في عهد السلطان موالي عبد العزيز )٥(
 موسى السوسي رحمهم هللا.

،, زار تونس ١٢٦٨)، ولد بفاس سنة  جبل السنة والدينإلمام عبد الكبير بن محمد الكتاني (ا )٦(
هـ والتقى بكثير من العلماء األعالم، له عدة مؤلفات وحواشي على  ١٢٨٦وطرابلس وحج سنة 

وغير هذا كثير،  "كنت نبيا و آدم بين الروح والجسد" :يثد، وكتاب في ح"الشمائل"و "الصحيح"
كما ترجم له ابنه الشيخ عبد ، "النبذة"، وابن جعفر في "ات األولياءمجامع كرا"بهاني في نه الترجم ل

 ، توفي٢/٧٤٣ "فهرس الفهارس"وفي  ٣٨، المخطوط الورقة "المظاهر السامية" :الحي في كتابه
 ودفن بفاس في الزاوية الكتانية.  ١٣٣٣عام  رحمه هللا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ٥٣

للغزالي، وعهود  "إحياء علوم الدين"ألبي حفص الميانسي المكي، و "المكية
البن المبارك اللمطي، الكل  "اإلبريز"و، م ابن عطاء هللاكَ الشعراني ومننه، وحِ 

  بالزاوية الكتانية. 
أخذ عنه الحديث  :)١(وخاله الشيخ أبي المواهب جعفر بن ادريس الكتاني

بصحيح البخاري بجامع األقواس، والفقه بالمختصر بالقرويين، كما أخذ عنه 
  علمي الكالم والسير..

اني ر الكت ن جعف د ب ل محم و الفض يخ أب ه الش ن خال ه الِس :)٢(واب ذ عن ر يَ أخ
اوي، و د الش يدي أحم ريح س ذي بض مائل الترم رات"بش ل الخي يدي  "دلي رح س بش

  في القرويين. "األلفيةـ: "وع، والنحو بمُّ ب جَ رْ مسجد دَ المهدي الفاسي، ب
وزاني ه الحديث بصحيح  :)٣(والشيخ أبي عبد هللا محمد بن التهامي ال أخذ عن

اني ة"و ،البخاري، والفقه بالمختصر بالخرشي والزرقاني وحاشية بن بشرح  "التحف
المَ  ك وب ن مال ة اب ن سودة، والنحو بألفي اودي اب ن  "المحاذي"وودي، كُّ الشيخ الت الب

ة نَّلم األخضري بشرح بَ هشام وشرحه لألزهري، والمنطق بُس ان بمقدم اني، والبي
  وهو عمدته مدة تعاطيه للقراءة.. ،شرح سعد الدين، الكل بالقرويين "التلخيص"

د هللا مَ  ي عب يخ أب ادريوالش م الق ن قاس ا) ب د (فتح ني )٤(حم ه  :الحس ذ عن أخ
وس، وحاشيته هو سُّبشمائل الترمذي بشرح جَ  الحديث بصحيح البخاري، والسير

ول ب ذكور، واألص رح الم ى الش عـ: "عل ع الجوام رح المَ  "جم ية لِّحَ بش ي، وحاش
ات"البناني مع تلخيصه مباحث  ي "اآليات البين ه الت درس تعاليق ي ال رر ف ان يق ، وك

ا  ه هللا  - كتبه القرويين - رحم ك ب ي، وذل ى المحل الم ب ،عل غرى ُصـ: "والك
غر د وِسنُ للسَّ  "ىالص ى توحي ران عل ن كي ب اب يخ الطي رح الش د "ي، وش المرش
  وذلك بالزاوية القادرية.. ،، وحاشيته هو عليه"المعين

ري الَس د الناص ن خال د ب اس أحم ي العب يخ أب احب  :)٥(الويوالش ص
ادات [في أخبار دول المغرب األقصا]"اإلستقصا" ه بعب ه الفق  "المختصر"، أخذ عن

  القرويين..وشرحه للدردير ب
ه  :)٦(اري الحسنيكَّاط الزُ يَّ والشيخ أبي العباس أحمد بن محمد ابن الخَ  أخذ عن

ع ـ: "بمسجد درب جموع، واألصول ب ،السير بشمائل الترمذي، بشرح جسوس جم

                                                 
كان بصيرا بالمذهب وفروعه، ولد سنة ،شيخ اإلسالم  ،مشاركالمحدث ال مامجعفر بن ادريس اإل )١(

الشرب المحتضر في "، و"الرياض الريانية في الشعبة الكتانية"ها نم :له أكثر من مائة تأليف  ١٢٤٦
بضريح سيدي الدراس ابن ودفن  ١٣٢٣ وحاشية على جامع الترمذي، توفي سنة "١٣رجال القرن 

إتحاف " - ١/٤٣٣ "شجرة النور الزكية"ح بفاس، أنظر ترجمته في بالقباب خارج باب الفتوإسماعيل 
ية للفرق دهالدواهي الم". وترجمة موسعة في مقدمة كتابيه ١/١٧٣ "رياض الجنة"، ١/٣٦٥"المطالع
 طبعة دار البيارق. –بقلم الدكتور حمزة بن علي الكتاني  "أحكام أهل الذمة"، و"المحمية

، كما ألف أكثر من "الرسالة المستطرفة"، و"سلوة األنفاس"مؤلف  محمد بن جعفر اإلمام الحافظ )٢(
، ذكر "النبذة اليسيرة"، ترجم لنفسه في كتابه ١٣٤٥وتوفي بفاس سنة ١٢٧٣ولد سنة  ،سبعين مؤلفا

 ١/٤٣٦ "شجرة النور الزكية"، ٦/٧٢ "األعالم"مطبوعة) أنظر  "النبذة"فيها تآليفه ومشايخه (و
العالمة محمد المنتصر  - خالنا  –رفة" له بقلم حفيده طمة "الرسالة المست. ومقد٤٣:  "سل النصال"

 الكتاني، طبعة دار البشائر.
العالمة المشارك والمفتي، كان رحمه هللا كثير التدريس يلقي أكثر من أربعة دروس في اليوم في  )٣(

فن بالقباب بفاس، ود،١٣١١مختلف العلوم، تولى القضاء بمدينة الصويرة، توفي رحمه هللا  عام 
 .١/٣٢١ "المطالع تحاف"إأنظر

، ١٣٣١، له عدة تآليف وفهرسة، توفي عام ١٢٥٩العالمة المحقق شيخ الجماعة في وقته ولد سنة )٤(
 .١/٤٣٥ "شجرة النور الزكية"، ٢/٤٠٢ "إتحاف المطالع"ودفن داخل باب عجيسة بفاس، 

هـ،، أنظر : ١٣١١يدة وديوان شعر، توفي سنة الشيخ اإلمام العالمة مؤرخ المغرب له تآليف عد )٥(
 .١/٤٣٢:  "شجرة النور" ،١/١٢٠للزركلي "األعالم"، ٣/٣٥ "سلوة األنفاس"

سل "هـ، أنظر ١٣٤٣له أكثر من مائة تأليف ذكرها في فهرسة له، توفي سنة  العالمة المعمر، )٦(
  .١/٤٣٦ "شجرة النور" ،٣٢ "النصال
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ي  "الجوامع ى المحل ا هو عل ي كتبه بشرح المحلي، والبناني، وكان يقرأ تقاريره الت
  والبناني، وذلك بالقرويين.

اميوال د الته ي محم يخ أب تاري ش ون المس دني جن ن الم ه  :)١(ب ه الفق ذ عن أخ
  بثلثي المختصر بالخرشي، والزرقاني وبناني بالقرويين..

ه الِس :)٢(لي الحسينيقِ والشيخ أبي محمد عبد الهادي بن أحمد الِص ر يَ أخذ عن
  ها البن حجر الهيتمي بالقرويين.بهمزية البوصيري وشرحِ 
د ع ي محم انيوالشيخ أب ن حمدون بن د هللا ب دعو ؛ب وي :الم  :)٣(فرعون النح

  ، وشرحها للمكودي بخلوة القرويين."األلفيةـ: "أخذ عنه النحو ب
ى عشر  :)٤(والشيخ أبي محمد عبد العزيز بن محمد بناني أخذ عنه العلوم االثن

ق ب ه المنط ا أخذ عن انون اليوسي بجامع الرصيف، كم اني  "لمالُسـ: "بق وشرح بن
  ارة.صَّ ة قَ وحاشي

ي ي الفاس د الريف د هللا محم ي عب الم أب اب  :)٥(والع ت والحس ه التوقي ذ عن أخ
  . )٦(وغيرهم...والهيئة والنجوم والفلك، برسالة المارديني الشهيرة

ة  ،وكان إقباله على طلب العلم بصبر قوي ة سامية، ورغب اء فطري، وهم وذك
ى عدة  متناهية، فكان قليل األكل جدا وربما  كانت الكعكة ه تبق التي تزوده بها والدت

داره إذا خرج )٧(أيام في جيبه ، وكانت دروسه تقارب العشرة في اليوم، وال يرجع ل
ب  درس كت ى ال الع عل ه يط و همت ن عل ان م رب، وك ل المغ بح إال قبي د الص بع

ى  الع عل ان يط ن، وك ك الف ي ذل دمين ف ر"المتق ن  "المختص وا م وص نح بالخص
ي ان ش ا، وك رين ديوان وزاني عش امي ال ن الته د ب د هللا محم و عب ه أب  - خه وعمدت

را من الكراريس :  - رحمه هللا  ار هل ((يقول إذا رأى محفظته تحمل كثي أتيت بحم
))!يحمل هاته الكراريس الكثيرة

)٨(.   
ه ميه بالفقي ده يس العلوم الظاهرة ؛وكان وال ة الدراسة ب ي حقب  .لشدة استغراقه ف

ان شديد  ه ك اهدهموحكى عن نفسه أن ى الصوفية ومش ال ل ؛التعصب عل ى ق ه ـحت
))ملَ عْ تَ فَ  دُ رِ تَ سَ ((والده مرة : 

)٩(.   
ف  ؛وبعد جهاده النادر في الدراسة ي مختل اذرة ف ب الن اعتكف على مطالعة الكت

ان  ه ك ه أن ت عن ل ثب اء، ب ا مس باحا وآخره ه ص ت أول أعمال ون، فكان وم والفن العل
ه  يطالع الكتاب المشتمل على مجلدات في ه شيء من ذهب عن ذهن ال ي ليلة واحدة ف

  . )١٠(بعد ذلك

                                                 
 .ودفن بالقباب بفاس،١٣٠٢ه تآليف كثيرة وتقاييد مفيدة، توفي سنة ل، العالمة المشارك الفقيه )١(

  .١/١٦٧للفاسي  "رياض الجنة" - ٢/٤٠٤ "تحاف المطالع"إ
 "علالمطا فتحا"إ، ١٣١١الفقيه العالمة المحدث قاضي الجماعة بفاس، توفي بالمدينة المنورة سنة )٢(
١/٣٢٠. 
، ودفن بالزاوية ١٣٠٧ة طنجة والصويرة، توفي سنة العالمة المشارك المحقق تولى القضاء بمدين )٣(

 .١/٣٠٦المطالع"تحاف "إ ،البنانية بحومة الصاغة بفاس
العالمة القاضي المحقق المطلع، كان متضلعا في المنطق واألصول والكالم والعربية، له تآليف  )٤(

 .٥١:  "سل النصال"ودفن بالقباب ،  ١٣٤٠كثيرة في مواضيع متنوعة، توفي سنة  
 .٤٧الورقة  "التاج"هـ، ١٣٣٧العالمة المشارك، كان يدرس بفاس وتوفي مقتوال سنة  )٥(
والكثير منها باستثناء األخير من رفيقه في  "يةامالمظاهر الس"استفدت بعض هذه المقروءات من  )٦(

حمد عبد هللا محمد بن علي الدكالي رحمه هللا، واألخير من السيد مأبي الدراسة مؤرخ العدوتين 
 (المؤلف). "الفكر السامي"الحجوي صاحب 

من رسالة والده للوزير أحمد بن موسى، والرسالة تتكون من ثمان صفحات، وهي مخطوطة في  )٧(
 خزانة المؤلف، وسيعود المؤلف ليستشهد ببعض الفقرات من هاته الرسالة.

 من رسالة والده لبعض علماء زرهون (المؤلف). )٨(
 .١٢٦الورقة  "ةالمظاهر السامي" )٩(
  .حدثني بذلك شيخنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد ابن الحاج رحمه هللا. (المؤلف) )١٠(
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ولم تمض عدة سنوات حتى نبغ في كثير من العلوم، المنطوق منها والمفهوم، 
زق التبحر في علم التفسير، وأدواته وأسراره، وعلم السنة وأسراره ورُ 

واصطالحه، وعلم األصول وعلم الكالم، وعلم الفقه وعلم التاريخ، وعلم السيرة، 
وعلم األنساب، وعلم اللغة، وعلم المعاني والبيان، وعلم الحكمة وعلم المنطق، 

 - وهو علم الهندسة - والعلم الطبيعي والعلم اإللهي، والعلم الناظر في المقادر 
وعلم الهيئة، وعلم التصوف الذي هو  ،رتماطيقي، وعلم الموسيقىوالعلم األ

وعلم سر الحروف، وعلم  ،الحروف وعلم الرقائق، وعلم الحقائق، وعلم ،السلوك
  وغير ذلك مما هو مشهور، وفي الدواوين مسطور....وعلم المفردات ،المناسبات

  )١(له من كل صعب مـراده اتهي    رء ناصرا ـــإذا كان عون هللا للم
  ني عليه اجتهادهـــــفأكثر ما يج    ن هللا للفتىـــوإن لم يكن عون م

تمل اري المش ى البخ ه عل ي ختمت اوف رين علم ف وعش ى ني ه ،)٢(ة عل  :وكتاب
ا )٣("األمالي في علم األمهات" ى  ؛المشتمل على نيف وتسعين علم أعظم شاهد عل

  ما أقول :
  )٤(قد حدثوك فما راء كمن سمعا        يا ابن الكرام أال تدنو فتبصر ما

ا ومشرقا،  ؛وأما شيوخه في الرواية اء اإلسالم مغرب فجماعة من مشاهير علم
ي  اويكف نهم هن ر م اني :أن أذك ر الكت د الكبي يخ عب ده الش ين  ،وال اء العين يخ م والش

نجيطي ني الش اظمي الرَ  ،)٥(الحس دي الك رحمن الهن ب ال يخ حبي  ،)٦(يوِ لَدُ والش
ن صالح العباسي  ،)٧(يجِ نْ زَ رْ سماعيل الحسيني البَ إ والشيخ أحمد بن د ب والشيخ أحم

ن محسن األنص ،)٨(دييْ وَ السُ  دي الَسوالشيخ حسين ب ور )٩(يعِ بْ اري الهن ، والشيخ ن
در األنصاري د حي ن محم دين مرتضى المشهدي )١٠(الحسنين ب ، والشيخ شرف ال

  وغيرهم....)١٢(مري اإللهابادي، والشيخ محمد حسين العُ )١١(األحمد أبادي
تُ  د خرج ارسـل وق دة فه ناد ع ة واإلس م الرواي ي عل ي  ،)١٣(ه ف رت ف ا ذك كم

ة، وسأقتصر اآلن أسانيده لستة عشر  "التاج" فهرسا من فهارس المشارقة والمغارب
  فأقول: ؛على ذكر أربعة منها

                                                 
جمع  ٤٦أنظر ديوانه ص: هـ)، ٤٠البيتان الشعريان لإلمام علي كرم هللا وجهه (المتوفى سنة  )١(

  وترتيب عبد العزيز الكرم .
 .١٣١٨طبعت على الحجر بفاس سنة )٢(
 تحقيق الدكتور حمزة بن علي الكتاني. ١٠الرسالة رقم  :سلة، النفائس الكتانيةمطبوع من سل )٣(
شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  الشعراء في قصائدهم وهو من من ضمنه كثير هذا البيت )٤(

 حلبي. ه، علق عليه وأعرب شواهده الشعرية : أحمد طعم٢/١٩٦المصدر 
الصوفيين كانت له حظوة عند الملوك العلويين به، التصوف  من أشهر علماء عصره وأعظم أئمة )٥(

توفي ...الحسن وعبد العزيز وعبد الحفيظ، له عدة مؤلفات طبع بعضها المولىل ثم ،الذين عاصرهم 
 .٢/٣٧للفاسي  "رياض الجنة"، أنظر ١٣٢٨بتزنيت سنة

دينة ـــبالم ١٣٢٤توفي بعد سنة  ارف با الحسيني المدني، من أعالم الحجاز،ـــــالشيخ المحدث الع )٦(
 .١/٨ "فهرس الفهارس،"المنورة 

النصيحة العامة لملوك " :العالمة المحقق مفتي الشافعية بالمدينة المنورة له عدة مؤلفات من بينها )٧(
 "عالماأل"و ١/١٠٦للفاسي  "رياض الجنة"أنظر  ١٩١٩- ١٣٣٧توفي سنة "،اإلسالم والعامة

 . ١/٩٩للزركلي 
 .٣٢٨- ٢/٢٠٢، أنظر فهرس الفهارس١٣٢٤توفي بالمدينة سنة  ، المة المعمرالع )٨(
، كان ١/٨٦ "فهرس الفهارس"كما نعته بذلك الشيخ عبد الحي الكتاني في  - هو شيخ محدثي العصر  )٩(

توفي في بومباي بالهند سنة ، يتردد بين الهند واليمن القتناء نفائس المخطوطات، له عدة مؤلفات
 .٢/٢٥٣األعالم للزركلي أنظر  - ١٣٢٧

ألبي  ٤٢٧ص: "يرشالدليل الم"، أنظر ١٣٣٠العالمة الجليل شيخ عصره توفي بحيدر أباد سنة  )١٠(
 بكر الحبشي العلوي المكي.

بة إلى أحمد أباد بالهند توفي بعد سنة ـــنس ؛ندين األحمد أباديــــيخ العالمة بقية المســـــالش )١١(
 .٢/٧٢٦ "فهرس الفهارس" - هـ١٣٢٥

اإلعالم "، أنظر  ١٣٢٢توفي سنة  ،الشيخ العارف المحدث ولد ونشأ بإله آباد، له عدة إجازات )١٢(
 .٣/١٣٥٧ "بمن في تاريخ الهند من األعالم

 .، (المؤلف)١٣٧٦المطبوع بتطوان سنة  "غنية المستفيد في مهم األسانيد"أنظر أسماءها في ثبتي  )١٣(
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ل العَ  ونيجْ يروي أوائ د  )١(ل وتري، عن الشيخ عب ن ظاهر ال ي ب عن الشيخ عل
ي المْي د دَ الغن ه الكُ ْحداني والشهاب أحم ا عن الوجي ري، عن بُزْ الن المكي، كالهم

  أحمد بن عبيد العطار عنه.
  
  

رس  روي فه روي يخ )٢(األمي ن الش ي ع ماعيل البرزنج ن إس د ب يخ أحم ن الش ع
  ي عنه.اطِ يَ مْ أحمد دحالن عن الشيخ عثمان الدِ 
ه عن الشيخ حسين )٣("إتحاف األكابر" :وأما فهرس الشوكاني المسمى ، فيروي

  . السبعي، عن القاضي أحمد بن محمد الشوكاني، عن أبيه
مى ب ندي المس د الس يخ عاب رس الش ا فه اردحـ: "وأم ر الش ن  )٤("ص ه ع فيروي

ى  ه إل ل أدخل اني رج رجم ث ان المت ه، وك دهلوي عن ي ال د الغن يخ عب ن الش ده ع وال
  المغرب، إذ األول هو الشيخ عبد هللا السنوسي رحمه هللا.

الة العُ  ا رس رقيْ جَ وأم ي الط ي ف ة )٥(م ين طريق انيد أربع ى أس تملت عل د اش  ؛وق
د ي السنوسي الشهير فيرويها عن والده عن جده، عن الشيخ محم ن عل د  ،ب عن عب

  نى عنه.تْ ل، عن عارف الفِ بُ نْ الحفيظ العجيمي، عن طاهر سُ 
ور الحَ  يخ ن ن الش ا ع ا عالي اري يْ نَ َسويرويه در األنص د حي ن محم ن ب

ي ش العجيمي المك ن دروي يظ ب د الحف د  ،)٦(الحيدرأبادي، عن القاضي عب عن محم
  .)٨(قادر الصديقي عنهعن عبد ال ،)٧(نديهاشم بن عبد الغفور السِ 

وف م التص ه لعل ا تلقي د  ؛وأم ائق، ووط ى الحق ذي أحي ده ال د وال ى ي ان عل فك
دما أشرف  الم التصوف بع ان مع و، وأب اد يخب دما ك وم بع ق، وجدد رسم الق الطرائ

دس هللا سره و، ق د ذكره ،جواد سوابقه أن يكب ات  .وخل ى وقطع عقب ده ترب ى ي فعل
ن السلوك على نمط أهل التصوف اإل د وال يحصى م اال يع ه استفاد م سالمي، ومن

رق  دة بالمش ه العدي ي رحالت م ف ع به ذين اجتم ين، ال وف الحقيقي يوخ التص د ش فوائ
ي  ر ف ر كبي ا أث ان له ي ك رن الماضي، والت ي الق والمغرب، تلك الرحالت الواقعة ف

                                                 
 "األوائل"هـ، و١١٦٢وتوفي سنة  ١٠٨٧ولد بعجلون سنة  ،الورعمحدث الشام وعالمها، الزاهد  )١(

عقد الجوهر الثمين في أربعين حديثا " :اشتهرت بالحجاز والهند والشام، وطبعت مرارا، سماها مؤلفها
 . ١/٩٨ "فهرس الفهارس"، أنظر "من أحاديث سيد المرسلين

فهرس "ته الكتاني في عن ،ربي األصلالمغ، عبد القادربن محمد بن محمد بن المدني هو :األمير )٢(
صري الدار توفي سنة معالمة الديار المصرية، مالكي المذهب،  وهوبشيخ الشيوخ، "الفهارس
وهو جامع للمصنفات الحديثية  والكتب، ، ربع كراريسأفي نحو   المشار إليه ويقع الفهرس - ١٢٣٢
 .١/١٣٤ "فهرس الفهارس"أنظر 

نيل األوطار "لعالمة القاضي محمد بن علي الشوكاني، صاحب كتاب هو خاتمة مجتهدي المشرق ا )٣(
يقول الشيخ عبد الحي الكتاني في  .هـ١٣٢٨وفهرسه مطبوع بالهند، سنة  "بشرح منتقى األخبار

وطبع بالهند طبعة أخرى بتحقيق .٢/١٠٨٢أنظر المصدر  - بأنه ثبت جامع مهم "فهرس الفهارس"
داني، وتوجد نسخة مخطوطة منه بخط المؤلف الشوكاني في مكتبة العالمة المسند الشيخ ياسين الفا
 ابن أختي سيدي حمزة الكتاني.

هـ، وفهرس الشيخ عابد يقع ١٣٥٧محدث الحجاز وحافظه وعالم الحنفية، توفي بالمدينة المنورة سنة )٤(
 .١/٣٦٣ "فهرس الفهارس"أنظر .هذا القهرس، ال يوجد أوسع منه وأصح نفي مجلد ضخم، ويقال بأ

وتوجد نسخة محطوطة منه بخزانة المؤلف، وأخرى بخط الشيخ عابد السندي بخزانة الدكتور حمزة 
 بن علي الكتاني. 

لخص الشيخ السنوسي المكي رسالة العجيمي في الطرق في فهرس سماه "السلسل المعين في  )٥(
 .٢/١٠٥٩ "فهرس الفهارس"أنظر  –السالسل األربعين"، وهي في نحو الست كراريس 

 .٢٢٥- ١/١٠١ "فهرس الفهارس"، أنظر المكرمة قاضي مكة )٦(
الشيخ الفاضل العالمة، أحد العلماء المبرزين في الفقه والحديث والعربية، ولد ونشأ بأرض السند،  )٧(

 . ٢/٨٤٢ "اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم"، أنظر ١٢٧٤فات، توفي سنة صنله عدة م
، أنظر "تحاف األكابر بمرويات الشيخ عبد القادر"إله فهرس سماه:  .ومفتيها شيخ اإلسالم بمكة )٨(

 .٣/٤٩ "سلك الدر"، وانظر ترجمة الشيخ عبد القادر في ١/١٧١ "فهرس الفهارس"
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ه  راق قلب ي إش ببا ف ت س ار كان دة أذك ه ع ذي لقن و ال رق، وه رب بالمش ط المغ رب
  مدادات اإللهية والفيوضات المحمدية.باإل

ة ا من ، وستين )١(وقد ذكر عن نفسه أنه كان يالزم ذكر سبعين ألفا من الهيلل ألف
ه"الشريف االسم  ى آل لم وعل ام)٢("سيدنا محمد صلى هللا تعالى عليه وس  ،، بتوجه ت

ه دعوت ه وسلم يقظة، وأخذ عن النبي صلى هللا علي ع ب تح، واجتم ه إلى أن فاجأه الف
ة  ى هللا بالحكم وتهم إل ق، ودع اد الخل ي إرش ه ف ة، وأذن ه الكتاني المية وطريقت اإلس

ي من  ؛والموعظة الحسنة ع عشر، ويحي رن الراب ذا الق ي ه ليكون مجدد اإلسالم ف
ي  و داود ف ه أب ا أخرج ديقا لم دثر، تص ا ان ول م نن الرس نن"س ي "الس اكم ف ، والح

ال  ، عن)٣"(المعرفة"والبيهقي في  "المستدرك" ال: ق ه ق رة رضي هللا عن أبي هري
ة سنة ((رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ى رأس كل مائ ة عل ذه األم إن هللا يبعث له

))من يجدد لها دينها
)٤(.  

                                                 
 .رسالة والده لرئيس مجلس الوزراء أحمد بن موسى. (المؤلف) )١(
 .م. (المؤلف)سن الكتاني من المترجَ أسمعة العالمة المشارك أبي الجمال محمد الطاهر بن الح )٢(
هـ كشف الظنون ٤٥٨) "معرفة السنن واآلثار" ألحمد  بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي المتوفى سنة ٣( 

٢/٥٩٩.  
 رواه أبو داود في السنن كتاب المالحم. ٣٧٤٠حديث رقم  )٤(
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  الوصل الثاني

  ةلظهور طريقته الكتاني في األسباب الداعية
  

دث  د تح ه  - ق ي هللا عن وفية - رض ه الص ي إجازت با ف ديثا مقتض ه ح ن زمان  ؛ع
  :)١(قالف

تعلم (( ي  - فل فيي وولي ي وص ان عَ  - أخ ذا زم رائحَمقَ أن ه ه الق دلت وبُ ،ت في
وا ار سحبه الل ه ن رُ  ،حقبإعصار في دينفغ ين ،ب ال ا ،وعز اليق  ،وصار الجهل علم

ار  ى إيث والسنة بدعة، فقل أن تجد أقواما في األرض يمشون بنور رباني يحملهم عل
ة، الحق سبحانه على كل شيء، ويعطيهم ال ي السر والعالني ه ف ه، ومراقبت خوف من

ات ،ناتآلوالعمل بطاعته على ا ة واألوق ذين إذا  ؛وفي جميع األزمن ن ال ون م فيكون
ر هللارؤوا ذُ  ات  ،)٢(ك ن المقام ى م ز، وأغل ى وأع ا أعل ك مم ر ذل أحرى غي ف
  .))العوالي

  :)٣("رسالة المؤاخاة"وقال في 
و - إخواني  - قد علمتم (( ه  ،ورتم ُكأن شمس الدين الي ه انكدرت، وجبال ونجوم

تاره عُ َشيرت، وعِ ُس ت ،طل الم زوج وس الع حف  ؛ونف واه، وص ى ه تظم إل ل ان ك
رار نُ  مائر واألس ابها  ،رتِشالض اني واكتس ا و المع الي واقتنائه ماء المع وس

ريم ؛)٤(عرتسُ  طت، والجحيمَ شِ وادخارها كُ  الى وبرسوله الك ا تع ل ب  ،جحيم الجه
د ا يم العوائ ي ال وجح راء البلجاء الت نة الطاهرة الغ ة للس ة، واألعراف المخالف لردي

ك ا إال هال غ عنه ي )٥(يزي ا وتوهجت، وأقامت ف بت نيرانه رمت وش عرت وأض ، س
  .))...كل ربع وحي

ة، والسنن  ة وجه دة وقري وكيف ال يكون األمر كذلك، والبدع منتشرة في كل بل
وم، والنبوية يُ  ي كل سنة وشهر وي ا ف اق والغش والخداع قضى عليه أوصاف النف

ا  دفاع عنه ائل ال بالد، ووس تعمار ال اول اس ي يح وس، واألجنب ي النف ا ف ل عمله تعم
ا  زدادون يوم ة ي ة األجنبي تهمل إهماال كليا، والفارون من العدالة المغربية إلى العدال
وادي  ة والب فة عام ر بص ي الحواض ا ف اربة أطنابه ة ض ى الديني وم، والفوض ن ي ع

فة خاص جبص يام، وال ح اة وال ص وادي، وال زك ي الب الة ف ال ص ادر ال  ،ة، ف والن
ة تُ  .هـحكم ل ـَّ تواألعراف البربري ةـ فة جدي ة تشن ألوهى  ،بع بص ارات الحربي والغ

  األسباب، وأبواب الفسق والفجور مفتوحة على مصراعيها.
ي نفلم يسعه إال أن يشمر عن ساعد الجد واال ؛فمن أجل ما ذكر اد، ويلق سه جته

ة،  ة الكتاني ه األحمدي ة، وطريقت ه الرباني را دعوت اد، ناش ة واإلرش دان الهداي ي مي ف
ه  لى هللا علي ول هللا ص وة رس ة، إال دع ي الحقيق ة ف دعوة والطريق ه ال ت هات وليس

  وسلم، وطريقته وسنته وشريعته التي دعا إليها، وقاتل الخلق عليها.

                                                 
 هـ.١٣٢٦طبعت بمصر سنة  )١(
الحديث،  .الذين إذ رؤوا ذكر هللا.." ؟؛"أال أخبركم بخياركم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )٢(

، عن أسماء بنت يزيد ٤٨:  "األدب المفرد"والبخاري في  ،٦/٤٥٩ "المسند"أخرجه أحمد في 
  مرفوعا.

 ، تحقيق الدكتور حمزة بن علي الكتاني.١الرسالة رقم  ،منشورة ضمن سلسلة النفائس الكتانية )٣(
 .وإذا النجوم انكدرت .إذا الشمس كورت{:  ١٢إلى  ١عالى في سورة التكوير اآليات من اقتباس من قوله ت )٤(

 …}وإذا الجبال سيرت
 رواه ابن ماجه في سننه كتاب المقدمة. ٤٣حديث رقم  )٥(
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ل  ،أقبلت عليه الخالئق ؛وبمجرد ما شرع في العمل ة وصوب وجب من كل جه
ذكر  دينهم، وي ك ب وبهم التمس ي قل زرع ف ه سعادتهم، وي شاهق، فكان يرشدهم لما في
ل  ا يجع دين، م ار ال حابه أنص يرة أص ين، وس طفى األم يهم المص يرة نب ن س م م له

ل نفوسهم تصمم )١(اللَ هْ بَ أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن ضاعت حياتهم َس ، ويجع
المعروف على عدم ولوج أبواب ا األمر ب ع صوته ب لمعاصي والهوى، وصار يرف

ة والخصوصية ي اإلجتماعات العمومي ر، ف ن المنك ي ع ن  ،والنه ا م اس وغيره بف
  مدن المغرب التي زارها، فتنفذ أوامره في الحين.

ة  وجيههم الوجه ى هللا، وت ا إل ن به وة م د دع ة قص ات بالبادي دة جه ل لع ورح
ق، الصالحة، فكان يصيح في كل جهة حل ا من سباتهم العمي زعج أهله ها صيحات ت

ة ومتهم الطويل ن ن م م ب به ي  ،وته ببا ف ون س ات تك ه كرام ى يدي ر هللا عل ويظه
ا  ة مم انهم، والتوب د إيم دعوهم لتجدي ذ ي ه، وحينئ ابهم نواهي ره واجتن الهم أوام امتث

ي نفوسهم ه السامية ف ، جنته أيديهم، ويشرع في تعليمهم أحكام اإلسالم، وبث تعاليم
  وأخيرا يلقنهم ورده الكتاني، ويشرح لهم محتوياته.

بحانه: { ى هللا س ين عل ن المقبل ركهم م ى يت ارقهم حت ان يف ا ك ي فم م ف ذين ه ال
عون التهم خاش ونذوال .ص و معرض ن اللغ م ع اعلون .ين ه اة ف م للزك ذين ه م  .وال ذين ه وال
ر .لفروجهم حافظون إنهم غي انهم ف ت أيم ومين إال على أزواجهم أو ما ملك ون: .}مل  ٢[ المؤمن

ون{،]٦ – دهم راع اتهم وعه م ألمان ذين ه افظون .وال لواتهم يح ى ص م عل ذين ه [ . }وال
اق{ ]،٩،  ٨المؤمنون:  د هللا وال ينقضون الميث ون بعه ذين يوف ا أمر هللا  .ال ذين يصلون م وال

م و .به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب اموا والذين صبروا ابتغاء وجه ربه أق
درؤون بالحسنة الس ـالصالة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية وي  ]،٢٢ – ٢٠[ الرعد: }يئةــ

ذين ال يش{ ـوال روا باللغــــــ زور وإذا م ـهدون ال روا كـــــــ ـو م ان: . }راماـــــ  ]،٧٢[ الفرق
ى ر{ ونالذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعل م يتوكل [ .}به

  .]٢األنفال: 
 وقال ،]٤[ األنفال: .}حقا المومنونأوالئك هم : {مقال تعالى فيمن هذه صفته وقد

أوالئك فيهم أيضا: { وقال ،]٣٥[ المعارج: .}أوالئك في جنات مكرمونفيهم أيضا: {
[ .}وعباد الرحمنفيهم: { وقال ،]٥[ المائدة: .}على هدى من ربهم وأوالئك هم المفلحون

دين لخا .يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسالمافيهم: { وقال ،]٦٣الفرقان: 
 .وارثونـــــأوالئك هم الفيهم: { وقال ،]٧٦، ٧٥[ الفرقان: .}ومقاما مستقرافيها حسنت 

فيهم:  وقال ،]١١، ١٠[ المؤمنون: .}الدونـــــــم فيها خــــــــون الفردوس هــــــــالذين يرث
 وذرياتهمنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ج .أوالئك لهم عقبى الدار{

 ٢٢[ الرعد: .}سالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار .والمالئكة يدخلون عليهم من كل باب
 - ٢٤.[ 

هينا  ،األكناف وطئمن بين تالمذته في كل جهة شخصا كريم األخالق،  واتخذ
 وأوصاه ،"المقدممائدة، أسند له الرئاسة عليهم، وأعطاه لقب "لينا، ألوفا كريم ال

شفوقا عليهم،  أبابأن ينظر فيهم بعينه، ويكرمهم ويحبهم ويلم شعثهم، ويكون 
 تخلفويصبر على ما عساه أن يصدر منهم، وال يتخلف عن جمعهم، ويتعاهد من 

وإن كان مريضا هللا تعالى في عونه،  نعنهم، فإن كان له شغل يكن في عونه، فيك
وإن كان مقطوعا يصله، وإن كان مكروبا يذكره حتى ينزاح عنه ما أصابه  يعده،

والضنك والحرج، ويبذل مجهوده في نصحهم وإصالح ذات  الصدر،من ضيق 
افظ على شعائرها، ويشيد أركانها، ويظهر تحوي للعامة، )٢(ةبَ سْ بينهم، ويحبب النِ 

خالق أهل الصدق مع هللا، ويحضهم على العلم أ منعليه أثرها، ويتخلق بما يبلغه 
في دينهم، وحتى يعرفوا ما يتعلق  بصيرةوتعلمه وتعليمه، حتى يكونوا على 

                                                 
 "ال يجيئن أحدكم يوم القيامة سبهلال". :وفي الحديث ،الباطل والفراغ :  السبهلل: أي )١(
  ) أي: الطريقة.٢(
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والصالة  ،والحيض والنفاس والتيمم،سل ـُ بالعقائد، واإلستبراء والوضوء، والغ
وال  ،من البيع والشراء ؛المعامالتوالصيام والحج، ويراقبوه تعالى في  ،والزكاة

  .)١(إلى غير ذلك...يتعاطوا أمر الربا بجميع أنواعه
 ؛خطوطا تقرب لهم الوصول إلى هللا تعالى لهموجه عنايته للرجال فخط  وكما

كل  منفانتخب  ،)٢(ألنهن شقائق الرجال في األحكام ؛مثل تلك العناية للنساء وجه
روريات قبيلة زارها امرأة، ذات عقل ورزانة، وصاحبة بعل، سعى في تعليمها ض

وما البد منه من آدابها السامية، بنفسه أو بواسطة أحد أقاربها، وبعث فيها  اإلسالم،
على الشريعة المطهرة، وحفظها سورا من القرآن الكريم، ولقنها عدة أذكار،  غيرة

بمهام  وكلفها ،"المقدمةورده اللزومي الخاص بالنساء، وأعطاها لقب " وخصوصا
وتدعو إلصالح  ،فكانت تقوم بواجبها أحسن قيام ؛اواإلرشاد في وسطه التهذيب
بنوافل  واالعتناءبعدة خرافات، وإلى المحافظة على قواعد الدين  المشوبةالعقائد 

 بالعفة،األزواج وبر الوالدين، واتخاذ الحجاب، والتمسك  وطاعةالخيرات، 
  في مكارم األخالق، وترهب من سيئها.  وترغب

إليه، مملوءات بالمومنات  المنتميةخصاص حتى صارت الدور والخيم واأل
والصائمات  والمتصدقات،والصادقات والصابرات، والخاشعات  ،والقانتات

فيمن هذه صفته:  تعالىوالحافظات فروجهن، والذاكرات هللا كثيرا، وقد قال هللا 
  .]٣٥[ األحزاب: .}أعد هللا لهم مغفرة وأجرا عظيما{

وإحياء  ،هز مائة زاوية، للقيام بشعائر الدينوالبوادي، ما ينا بالحواضر وأسس
وتالوة األذكار القرآنية، واألوراد النبوية، وإيواء المريدين  المرسلين،نن سيد ُس◌َ 

فأصبحت  ؛والقانتين، ونشر أفكاره السامية، وآرائه العالية والذاكرين ،والمنقطعين
معابد ومعاهد في ومجهودات علماء طريقته الكتانية،  المتوالية،بفضل مجهوداته 

األفراد والجماعات، فوردوا على فاس من كل جهة  أنظارآن واحد، واستلفتت 
وقبلة الزائرين  ،منزله أصبح كعبة الوافدين أنقصد اإلستطالع واإلستخبار، كما 

  من مختلف جهات المغرب.
  لــــمن فرط كثرتهم نم كأنهم  في أبوابه ورحابه الناس ترى

دت له وشُ ((: "النبذة" محمد بن جعفر الكتاني في أبو عبد هللا اإلمام قال
فبهر الناس، من ((، وقال أيضا: ))والبلدان والجبال األقطارمن شاسع  ،الرحال

ب ينسلون، ومما عنده يغترفون، وأخذوا كل حدْ  منجميع األجناس، وأتوا إليه 
ت له زوايا عملالقريبة والنائية، وأُ  والبلدانعنه، وتلمذوا له، من سائر األقطار 

))يجتمعونفي كل زاوية منها أناس  ومقدمون،
)٣(.  

أكلها في الحين، فشاعت تعاليم اإلسالم في سائر  - قدس سره  -أعماله  أتت وقد
القضاء على كثير من البدع، وانتتشرت السنن النبوية في  ووقعقبائل البربر، 

البربري الذي كان لم يعهد مثله فيما سبق، فكنت ترى  انتشاراالبوادي والحواضر 
أصبح من الغد يذكرك بالسلف الصالح،  ؛سمهاإال  الدينباألمس ال يعرف من 

اإلسالم الكبرى، وتجد عنده تدقيقات في  عواصمويقوم بأعمال قل أن توجد في 
ونبوية يتلوها دبر كل صالة ال توجد  قرآنيةمسائل العبادات والمعامالت، وأذكارا 

  .!فأحرى الحضري البدويهذه حالة  إال عند المتبحر في السنة،
  )٤(فإنهم سعداء لسعيد      اإلله أناسـا سخـر وإذا

رقة ـُ داء الف :أكبر داء أصيب به المسلمون في عصورهم األخيرة هو إن وحيث
انحطاطهم وتأخرهم في ميادين الرقي والعمران،  نشأواالختالف، ومنه 

                                                 
  .م لبعض المقدمين. (المؤلف)المترجَ  كتبهارسالة  من )١(
  ."الرجالشقائق  النساء. بلفظ: " ١٠٥، الحديث رقم رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة )٢(
   وعصام عرار. تحقيق محمد الفاتح الكتاني ٢٥٢:  المصدر )٣(
حسن بن عبد هللا من همزية اإلمام البوصيري (محمد بن سعيد بن حماد بن م ٣٥رقم  البيت )٤(

  .١/٧٧ "المجموعة النبهانية" - ٦/١١٠ "كشف الظنون"هـ، أنظر ٦٨٥سنة  المتوفىالصنهاجي) 
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ل في معالجته جهودا كثيرة، فقد بذ األجانب،واستعمارهم واستغاللهم من طرف 
 - والركوب والجلوس واالتكاء القيامفي حاالت  -وتضحيات عديدة، سواء بلسانه 

أو بتوجيه الوفود  -والمرضفي حاالت الحضور والسفر، والصحة  - أو بقلمه 
به، والمنتمون  المتصلونلمختلف المدن، والقرى والمداشر، والقبائل، حتى أصبح 

الذي  الشريف،، وجامعة إسالمية، ينطبق عليها الحديث لطريقته كتلة متراصة
 تعالىعن النعمان بن بشير رضي هللا  - رحمه هللا تعالى  -أخرجه اإلمام مسلم 

المومنين في توادهم  ثلم((عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ؛وتعاطفهم مثل الجسد وتراحمهم

))والسهربالحمى 
)١(.  

بأعمال جليلة عديدة، في عدة ميادين دينية، وسياسية واجتماعية، سنلم  قام كما
  الفصول اآلتية.. فيببعضها إلماما 

 ،ورسائله التي قاربت ستة آالف ،لمؤلفاته التي وصلت إلى ثالثمائة كان وقد
  .فضل كبير في نجاح دعوته وشيوع تعاليمه ؛الكثيرينودعاة طريقته 

 ،ب أن يوضع في صف خلفاء األنبياءرَ غْ ــَ فليس بمست ؛ذكرنا كماكان  وإذا
 ؛وفاتحي المغرب ومجددي اإلسالم به والمعارف،ودعاة الحق والعدالة والعلم 

اإلمام أبي  وشبله ،)٢(هللا الكامل الحسني عبدكاإلمام أبي العالء إدريس األكبر بن 
الم عبد هللا بن ياسين أبي س واإلمام ،)٣(العالء إدريس األزهر

ولهذا نرى علماء المغرب وشعراءه يشيدون في نثرهم  .وأضرابهم...)٤(الجزولي
مميت "، و"محيي السنة" :ومواقفه النبيلة، ويعطونه لقب ،الجليلةوشعرهم بأعماله 

  ."خليفة سيد البشر"، و"القرن الرابع عشر هذامجدد اإلسالم في "، و"البدعة
 ُ تاركا النثر  ،بعض البعض من شعرهم في الموضوع بذكر اآلن ىنَ عْ وسأ

  :لفرصة أخرى
 من )٥(لونيدْ أبو الحسن علي بن محمد العَ  ؛العارف الشهير ،الكبير العالمة قال
  قصيدة:

 ومتقيه ارفهــــــــوع      الورى فية هللا  ــــجـالمزايا ح كبير     
  اكرهــــــــــــوش

ــأه مجدد      لالخلق واألخالق طبق شمائ وذو      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدين إذ  لــ
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو سـ ــ ــ   اترهــ

  أيضا من قصيدة أخرى: وقال
و الختم وهو ــــــــهْ ـــريب ف وال        ة الدجـى   ــفهو البدر في ظلم وَ رْ ـَ غ وال

  ددــجـالم
  وينشدوك  ـــفي السل تباءــــــــاج سبيل        سالكاقام داعي الخلق   وقد

ـنهج  على          مسلكاعباد هللا نسلك   هلموا ـ ـ ـ ـ ـ لنبيكان  هـ   دـمحم ا
                                                 

  رواه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة واآلداب. ٤٦٨٥رقم  حديث )١(
عظم أمره  ،من الطالبيين المغرب وأول من دخل األدارسةدولة  مؤسسناشر اإلسالم بالمغرب، و  )٢(

هـ بإيعاز من الخليفة العباسي هارون الرشيد، أنظر ١٧٧في وليلي سنة مسمومارب..، توفي في المغ
للزركلي  "عالماألو" ، واألزهار العاطرة األنفاس" لإلمام محمد بن جعفر الكتاني،١/٦٧ "االستقصا"
١/٢٧٩.  

نس وطرابلس استطاع استمالة أهل تو ١٩٢بالمغرب، وباني مدينة فاس سنة  األدارسةملوك  ثاني )٣(
، ١/٦٩األنفاس  سلوةهـ،  ٢١٣إليه، وكان محبوبا من طرف رعيته توفي بفاس سنة  واألندلسالغرب 

  .١/٢٧٨األعالم و واألزهار العاطرة األنفاس"،
  
سلطانها من  امتد،كان صاحب دعوة إصالحية نتج عنها تأسيس دولة المرابطين التي   الفقيه العالمة )٤(

ة والشياظمة. وكان لهذه الدولة الفضل حدرعة إلى أغمات إلى حا ومنجلماسة، نواحي السينغال إلى س
وس ـاإلسالمي باألندلس أكثر من أربعة قرون، قتل شهيدا من طرف مج الوجودفي تمديد واستمرار 

والمعسول  ١٨ - ٧ص  ٢االستقصا ط نظر أودفن في كريفلة طريق زعير،  ،هـ٤٥١برغواطة سنة 
٤٧ - ١١/٤٠ .  

وبلغ رتبة شيخ الجماعة بها. له  ،بدمناتخليفة اإلمام محمد بن عبد الكبير  كان  والشاعر، مةالعال )٥(
  . ١٩ : الورقةهـ التاج ١٣٦٦سنة  توفيعدة مؤلفات في األدب والتصوف.
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ــفليج أال       ـدى    ــــالرشد والحفظ واله سبيل فهذا ــ ــش منـب  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اء في الحشر ــ
ــيس ــ ــ ــ ــ ــ   ـدــعــ

 -  )١(العلويو محمد المصطفى أب :قاضي مراكش وشيخ الجماعة بها وقال
  من قصيدة له : -هللا تعالى  رحمه

ق في كل ما ــــــلخير الخل محاذ          همــالصالحين ونهج طريق سلكت
  تفـرا

  فمنك اليوم نقتنص البشرا وفرض       ال وأنت وارث بأصالة   ولما
في  - رويين الق علماء من - ) ٢(أبو الجمال محمد الطاهر بن الحسن الكتاني وقال
  قصيدة:

بهة كل ذي ــــــــــش وأزاح            شريعة خير من وطئ الثرى أحيى
  خذالن

ـلدين الهاشمي مج وغدا ثـم  اصيــــــــــللق ومرقيا    دداـ
  ـدانــــال

علماء  من -  )٣(العلوي سليمانالعالمة الجليل أبو عبد هللا محمد بن  وقال
  من قصيدة: -القرويين 

  اء في خير شرعـةـــج ما وممتثل       ياء سنة أحمدــــــعلى إح حريص
لفؤاد لبدعة وجها يغيرل ارتكابه        ــــحــما رأى ما ال ي إذا   وا
  من قد كان في سوق غفلة ونبه        يى موات قلوبناـــــــلقد أح ريمْ لعَ 
  أيضا من قصيدة أخرى في تهنئته بالحج : وقال

لديانة علم        دد من  ـــــــــــجــالمبذ الطود ــأيها الجه يا ا أعالمه ـم ا
  درست

ــح وكعبة ـ ـالوفود ط ولهاـ ـ مظهرة شوقا وقد  تقول    ائفةـ
  طربت

ــنـل بشرى ــبقـا ــ ــ ــ ــ ــالش  دومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض شمسيخ ــ ــ ــ ــ ذا الغرب من  أقطار      ياــ
  بالد رستـــبه ال

علماء الجامعة اليوسفية  من - )٤( محمد بن المعطي العمرانيعبد هللا أبو وقال
  من قصيدة : - بمراكش 

  )٥(يرِ هَ مْ الظالل بداهيات السَ  ورمى       ـدىــــر الهـــــشيخ جد في نش 
المنك كانت        اـــسنة أحيى بعلم ميته كم   رـتظن من عظيم 
  الهاشمي بن محمد بنشاعر طنجة الفقيه العدل أبو محمد عبد هللا  وقال
  من قصيدة : -هللا  رحمه -  )٦(الوزاني

                                                 
، ٢/٤٦٥ "إتحاف المطالع"هـ، ١٣٥٢ألزيد من أربعين سنة، وتوفي سنة  مراكشقضاء  تولى )١(

  من المخطوط. ١٩٢ – ١٩١للشيخ عبد الحي الورقتان: "مظاهر الساميةال"في  موجودةوالقصيدة 
 ،تولى التدريس والخطابة واإلفتاء بمدينة فاس، من كبار علماء القرويين ،المحدث المشارك العالمة )٢(

للطريقة  وتاريخله عدة مؤلفات تبلغ المائة من بينها شرح حكم الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني، 
سل "، ١/١٠٨"األعالم"أنظر  - هـ ١٣٤٧، وسماعات للشيخ محمد الكتاني، توفي سنة الكتانية
  .٩٦: "النصال

: "سل النصال"هـ ، ١٣٦٠المشارك، اشتغل بالتدريس بالقرويين إلى أن توفي سنة  العالمة الفقيه )٣(
٩٦.  

كما كان من أبرز ذا قلم بارع في النظم والنثر، أخذ عن كبار علماء مراكش،  ،صوفياعالما  كان )٤(
هـ ١٣٢٩محمد الكتاني ومن المالزمين له، أخذ عنه الطريقة الصوفية، توفي سنة الشيختالمذة 

 الشيخوديوان شعر يشتمل على مدائح في الجناب النبوي وعلى مدح  ،له عدة مؤلفات هامة بمراكش،
ترجمته بتفصيل  أنظر، محمد بن عبد الكبير الكتاني. وفي خزانة حفدة المؤلف نسخة من هذا الديوان

  .١/٣٦١ "فهرس الفهارس"، و٧/١٧٧البن إبراهيم  "اإلعالم"في: 
. ١٨٥ - ١٨٤، المخطوط الورقتان "المظاهر السامية"أثبتها الشيخ عبد الحي في  طويلةقصيدة  من )٥(

  الرمح الصليب العود . :هو السمهري
  . المترجمتالمذة  من )٦(
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  اإلسالم واإليمان وقواعد   سنة       يفارقالشريعة ال   محيي
  في سائر األوطان الهدى رـظه    البرية في العلوم ومن به يخـــش
 -  )١(الطاهر السباعي بنالعالمة الصالح أبو العباس أحمد بن محمد  وقال

  المثاني" : نغمات" في -هللا  رحمه
  ـدلــــــالمراتب يع أعالم يجدد     ة للنبيــالذي كان الخليف ألنت

  أيضا: وقال
             ردىــــوى الـرا أباد هــالسنة الغ عن                          

ــقط في وعسكره                                     رها يتوغلـ
               ال  ـخلف أنواها و اذن صدى العا و                          

ــوحكم الجه أصمت                                   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل في الناس يشمـ ــ ــ   ـلــ
                  دىــالدين والهام في ص بثار أخذت                          

ــأالا سق :تنادي                                   ـــ ــ ــ ــ ــ ــونا وفي النضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ح ـ
  ـلـتمط

تا وصيتا وعظمه     وأحييته                                 ذا
ــرم                                   ـ ـ ـ ـمحيا وجه يمٌ ـ ــ   له يتهل

ــفأضح                            ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقرير الع ىـ ــ ــ ــ ــ ــ           )٢(مس السماسمـاين شـ
ــع                                     الغي ثكلى تعلل وأم زيزاـ

  ها ترىــلــــــــــــــــالدين في ظ بابـــــــق تــــــرفع                               
ــفي ش شاخ الذي                                ـ ـ ـ ـ ـ لفتى يتميــلـ   رخ ا

            ى أشدتهاــالعلم السم دــــــوط على                           
ل مكان                                   ـا ـ ـ ـ ـ اـ   دونها يتنـزل ثري

محمد بن عبد الهادي  هللالعالم الجليل العارف با تعالى أبو عبد  وقال
  قصيدته الميمية : في )٣(القادري الحسني التطواني

  مــــــــــــــإلى األم بمباديه ورهـظه      ذا القرن لما بداالمجدد في  وهو
أقطار إسالمية  وعدةأن أصحابه المنتشرين في سائر جهات المغرب  كما

  صاروا هم الطائفة القائمة بأمر هللا.
قال: قال رسول هللا  عنهأحمد والبخاري ومسلم عن معاوية رضي هللا  أخرج

ال يضرهم من  ،هللا بأمرطائفة من أمتي قائمة تزال  ال((صلى هللا عليه وسلم: 
 - وأخرجه .))الناسخذلهم وال من خالفهم، حتى يأتي أمر هللا وهم ظاهرون على 

الترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، وابن حبان في صحيحه،  -  أيضا
  .مستدركهوالحاكم في 

 في هذا القرن بأمر هللا القائمةنص على أن السادات الكتانيين هم الطائفة  وقد
بن االشيخ محمد المكي  المشاركاإلمام العالمة  :منهم :غير واحد من العلماء

الشهيدة،  العثمانيةشيخ اإلسالم باألستانة، عاصمة الخالفة  ؛عزوز التونسي
 ١٠ــ:مؤرخة ب ،في رسالة له مشتملة على كراريس قال ،)٤(١٣٣٤المتوفى سنة 

وان  ،وفي الناس بقايا ،الزوايا خبايا فيإن (( ما نصه : ١٣٢٩ربيع الثاني سنة 
هم العلماء با ورسوله  هللا، بأمرأولئك السادة الكتانيين هم الطائفة القائمة 

                                                 
توفى  ،والشاعر المبدع العالمة األصولي اللغوي، :اعي السعديالطاهر السب بنبن محمد  أحمد) ١(

إلى  باإلضافةبيتا، ١٥٠قصيدة المية اشتملت على  :المثاني" نغماتهـ، و"١٣٣٧عام  اطـَّ جمَ بقبيلة 
  . ٢٠٩، الورقة :  "المظاهر السامية، " ٢٠"التاج" الورقة على هذه األبيات،له تعليق 

  . واللطيف الخفيف:  السماسم )٢(
نزيل مدينة تطوان، له عدة تآليف: منها تأليف في ترجمة شيخه محمد بن  ،المشارك الجليل العالم )٣(

بسجن محمد الكتاني الذين اعتقلوا مع الشيخ أبي الفيض  األفراد أحدالكبير، وقد كان هذا العالم  عبد
  ودفن بتطوان. هـ١٣٣٩هللا. توفي القادري سنة  سبيل، وأوذوا في ١٣٢٧أبي الخصيصات عام 

، وانظر نص هذا الكالم ٢/٨٧٧"فهرس الفهارس"ترجمة للمكي بن عزوز توجد في  وأشملأوسع ) ٤(
  .١/١٦به في نفس المصدر  المستشهد
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 ٦٤

م الذين كالمهم أشد ــــــه وكتبهم،وبالدين، هم المعانون من هللا في أوقاتهم 
  .))!عزوزال المكي بن  ؛ع المتراليوزــــا على المبتدعة من مدافـــــوقع

إن شاء  - ستخرج  وصلحائهماشتغلت منذ سنوات بتأليف طبقات لعلمائهم  وقد
  آمين....هللا علي إتمامها بمنه وفضله يسر ،)١(في عدة مجلدات -هللا تعالى 

  

                                                 
عليه هو  وقفتالكتانيين طريقة"... والذي  طبقات" :في كالمه هذا إلى مشروع كتابه المؤلف يشير )١(

  ، تخرج في عدة مجلدات .المؤلففي خزانة حفدة  ،مسودة، لم تبيض بعد
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