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   23/24 سورة األحزاب اآليتان �
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ائه التربية اإلسالمية نس حياته في تربية أببتاريخ حافل لرجل كروإن االحتفاء بالشيخ محمد الطيب بن محمد المهدي الكتاني احتفاء       .والوفاء والسخاءسيرته، ومسيرةُ حياته العملية كانت مطبوعة باالستقامة واإلخالص  وكان قدوة صالحة في رف عنه حبه وخدمته للعلم والدين، وقد ع.عبادهوبواطنها، فأضاء اهللا بصيرته، وألقى محبته في قلوب الصالحين من التقوى والورع، فريداً في البصيرة واالطالع على ظواهر األمور  وحيدا في  ـفي خلقه وأخالقه ـ ممن عرفوه وعاصروه وعاشروه تواضع العلماء، سائرا على نهج النبوة كان الفقيد عالما عامال جمع      .المرحوم بكرم اهللا الشيخ محمد الطيب بن محمد المهدي الكتاني  ، من نسل الساللة المطهرة، وفرع الدوحة الكتانية المشرفة،كريما نبيال شيخا جليال، وسيدا ىنعوبعد، فإن المجلس العلمي المحلي لعمالة سال ي     .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه ومن الحمد هللا رب العالمين، والصالة و السالم على النبي المصطفى األمين،       تـقــديم الكتاب          .صمت ونكران ذات  في الى وسنة رسوله المصطفى الصحيحة، وفي خدمة كتاب اهللا تع
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ولقد  كانت كل .م 2009 مارس 13 هـ ، الموافق لـ 1430األول  ربيع 15الذي نظمه المجلس العلمي المحلي لعمالة سال يوم الجمعة للشهادات والمرثيات والكلمات والقصائد التي ألقيت في الحفل التأبيني من المؤسسة العلمية الكتانية،فجاء جامعا من المجلس العلمي وبدعم     ويأتي إخراج هذا اإلصدار التكريمي عن حياة الفقيد وسيرته باقتراح  شيخ الطريقة الكتانية األحمدية الشريف     أحسن اهللا عزاء األمة في   .وا،وعلّموا وهذبوا وبنوا وأحسنوبمدينة سال خاصة الذين اجتهدوا وأخلصوا،أبنائنا وأحفادنا وتعريفهم بسير العلماء الصالحين العاملين ببلدنا عامة، الكتانية في هذا الكتاب الذي يخلد وقائع هذه الندوة التأبينية، ويلفت أنظار ما بكل اعتزاز كل شهادات التقدير واالعتراف بالفضل، لفقيد األسرة يقد   ويسعد المجلس العلمي المحلي لسال ،والمؤسسة العلمية الكتانية،أن   .وصورت نماذج من شمائله وعلمه حشد كبير من الحضور صورة للشيخ الراحل في مختلف مراحل حياته، من األساتذة العلماء خصاله وفضائله وسجاياه، ورسمت هذه الكلمات أمام لفقيد ومريدوه وأقرباؤه؛ وكذا ثلة التدخالت مؤثرة استحضر فيها محبو  ا       ين في هذه الندوة ـاتذة المشاركـحمزة الكتاني ـ للسادة األسالدكـتور المجلس العلمي والمؤسسة العلمية الكتانية ـ وعلى رأسها األستاذ المقتدر م أن أوجه عبارات الشكر واالمتنان ـ باسم     وال يفوتني في هذا المقا  .أولئك رفيقاالذين أنعم اهللا عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن  محمد الطيب بن محمد المهدي الكتاني، وبوأه منازل الكرامة مع سيدي
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                      المحلي لعمالة سال رئيس المجلس العلمي                                                   مد بوطربوشــتاذ محـاألس                                                           . ات     والحمد هللا الذي بمشيئته تتم الصالحات؛ وتتحقق المقاصد و الغاي  .الشريفة، إنه سميع مجيبالجليل موالي الحسن؛ وبصنوه المولى الرشيد وبكافة األسرة الملكية جاللة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي األمير  أمير المومنين وحامي حمى الملة والدين ظل الرعاية السامية لموالناهذا العمل ، راجيا من اهللا تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، في     والشكر موصول أيضا لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح   .وحبا وتقديراً للشيخ محمد الطيب بن محمد المهدي الكتانيرهم يمثل رصيداً علميا ضامنا لنجاح مثل هذه اللقاءات شك أن حضوالمباركة على مساهماتهم القيمة، وعلى تلبيتهم الدعوة وحسن اإلجابة؛ وال 
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   ب الكتانيـمد الطيدي محـسي  شيخ الطريقة الكتانية األحمدية  فقيد العلم و التصوف  
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� ا�,-ـا�1 ا�� - )34( ا�1 	��ي +��2 -)33( ا�1 	��ي ه,�م - )32( ا�1 	��ي ���ان -)31( ا�1 	��ي  �	2 -)30( ا�1 	��ي ا���	?  -)29( ا�1 	��ي أ�� ��� - )28( ا�1 	��ي أ7�� -)27( ا�1 	��ي  ��� - )26( ا�1 	��ي 	��� - )25( نا�1 	��ي ���ا -)24( ا�1 	��ي ��"2 - )23( ا�1 أ �� ا�!�س -)22( ا�1 	��ي ا���+!� -)21( ا�1 	��ي  ��� - )20( ا�1 	��ي 	���  -)19( ا�1 	��ي �<� -)18(   1ــــ"ــ��ي ا��ــــ1 	ــــــا�  -   )17(   �ــ��ي ��� ا��ا7ــ1 	ــا�  –) 16( �� إدر+: ـ��6ـ�  ـ�ـ الثني ، على مشـرفه أفـضل الصالة والسالم عام ثرسابع ربيع النبوي األنو        لقد أبصرت نـور هذا الـوجـود، عـند طلــوع فـجـر يوم االثنني   .من نبل أهل اد، مستعينا باهللا ، وسائال توفيقه وهداه ، ءامني ت الطلـب، ولبـيت الرغب، ملا أعلمه من حسن الظن والقصد، و أحتققه فـأجبوإعطاءهم كلمة موجزة عن نشأيت املقتبسة من الوالدين واجلـدود األتقـياء إفـادـم مبعـلومات عن حيايت املتواضعة منذ شاهدت هذا الوجود الوضاء،       هذا ولقد طلب مين بعض األخوان األجالء الفـضـالء النـبالء،   .رضوان اهللا عليهم أمجعني ءامني القعددان الشريفـان  جيتمع باين فاس إذاKزه�،  يه احلاج عمارة سور من القرآن الكرمي من قصر املفصل، مث بعد وفاة الفقبزقاق احلجر بفاس ، فتعلمت القـراءة والكتابة وحسن التربية، وحفـظت بعض يـر األشيب األبـر، السيد  احلـاج عمارة احلجـوي، الكائن مكتب الفقيه األخا ناهـزت حنو خـمس سنني، أدخـلين مـوالنا الـوالد املـنعـم، إىل       ومل  . من أقواهلما وأفعاهلما، ومتتبعا لنصائحهما، ومهتديا ديهماإلرشادمها، ومقتبسا قبسا نوريا دروسـا تـربوية من سيـرما، ومصغيا خذاًآومسترشدا بتعاليمـهـما، ووترعرعت بني أيديهما ويف حضانتهما، منذ نعومة أظافري، متمتعا برعايتهما،  حجـر والدي املعـظمني، مسقط الرأس، ومنبع العلم والفهم، وتربيت يفالقرويني، ومعهد أهل الفـضل والدين، بفاس الفـيحاء ذات العرفان والثناء،  بـدار سكىن الوالدين األفضلني حبومة سبع لويات، جوار مسجد ،)م 1911(  ، مـوافق ثامن مارس سنة أحد عشر وتسعمائة وألف   )هـ 1330( وثالمثائة وألف  ذا املكتب املذكـور، حنو ابن صـوال، قرب رحبة الزبيب أمحد البـرنوصـي، الكائن أسفــل عقـبةالفقـيه األشيب، املقرئ األستاذ احلمزاوي، الناسك العابد الـزاهد، سيـدي رحـمه اهللا رمحة واسعة ، أدخلـين سيدنـا الـوالد املقـدس، إىل مكتب ا من ستـة ومخسني عـاما، املذكـور، الذي قـضى 
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ـ التحقت، مع باقي أسريت مبوالنا الوالد، مبقراستيطانه 1339        ويف عام   .بالرباط، ليكون يف رعايته وحمل عنايتهاملـهابة موالنا يوسف، رضوان اهللا عليه، استجابة لطلب الوالد من جاللته املقام إلـى العـاصـمـة الرباطية ، باستدعـاء مـن جاللة امللك املقدس، صاحب  هـاجـر مـوالنا الـوالد مـن مـدينة فـاس،  هـ1337       ويف أوائـل عام  .مدة بقاء مقام أسريت بفاسواستفدت من أخـالقه ونبله وآدابه وسـمته وديـانته الشـيء الكبري، والزمته بفاس، فحفظت عليه حنوا من عشـرة أحـزاب من كتـاب اهللا عـز وجـل،  عشرين سنة من حياته، يف تثقيف عقـول شباب خـرية أهـل الـرباط  من بـفـضل جمهودات األستاذ شيخنا الشدادي املذكـور،الذي كرس حنوات عـظـيـم، وشـأن عميم،        هـذا، وقد كان هلذه املدرسة اجلليلة صـي  . قصب السبق يف النجاح عند االمتحان كل عـامبالنبوغ والذكاء، فكانت مضرب األمثال، عند اخلاص والعام، وكان لتالمذا تالمذته إذ ذاك الفخم، فآتت أكـلها ، واحلمد هللا ، يف بضع سنوات، واشتهر لباء، يعينونه على مشـروعه الضخـم، وبرناجمه أأساتذة أكفاء، وفقهاء أتقياء للشيخ خليل، واآلداب،واحلساب، والفرائض، واجلغرافية، والتاريخ، وهيأ هلا  "املختصر" البن أيب زيد القـريواين،و"والـرسالة"،"شد املعـنيباملـر"اإلسالمـي به القرآن الكرمي حفظا وجتويـدا وتدريـسا وتـفهـيـما، مث الفـقه األستـاذ املذكور،دام توفيقه أحسن تنظيم،وهذا أفـضل ذيب وتقـييم، وأقرأ الصحيح ، والعقـيدة السنية ، واملتمسـكني بالديـن اإلسالمي املتني، وقد نظمها دين املتعطشيـن لـدراسة العلم بالـواردين عليها من أبـناء الربـاط واملـريسـيدي احمـمد الشـدادي الـرباطي، وقد ألفيتها قد امتألت رحاا املـقـدم بالزاوية الكتانية املذكـورة سـيدي احلـاج الصديق ابن املـنعم الشهري، اخلطيب املصـقع، والـواعـظ البلـيغ السمـيذع، واملنـتسـب فقيه الكبري، العالمة يديرها ويرأسها ويشرف علـيها، شيخنا وأستاذنا وعمدتنا، ال ، ) م1939( الكـائنة جـوار حومة بـوقـرون، فـي تـلك السـنة املذكورةعـصـرية عـربـية صرفة جـامعة، أنشئت بالـزاوية الكـتانية بالـربـاط، لرباط، وعـندئذ أدخلـين، دام فـضله وهـداه، إىل أول مدرسة دينية وطـنية با
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درسة       كما حفظت مجلة من املتون، اليت كانت تقـرأ وحتفـظ وتدرس مب . نعـيم املدين، رضوان اهللا عن اجلميع ءامنياملصري ، امللقب بورش،عن اإلمـام أبـي عـبد الـرمحـن نـافع ابـن أبـي وجتـويدا ورسـما وأداء، وذلك بـرواية اإلمـام أيب سعـيد عـثمان سعيد حفظا متقنا، قـراءة القرآن كله، وختمته مبدرسته القيمة، ثالث مرات، وحفظته وتـأديـيب، إىل األسـتـاذ شـيخي الشدادي الوقور املذكور،فقد قرأت عـليه      كما أن الفـضل كـل الفـضل يـرجع، يف تثقـيـفي وذييب   .املناصب والـواعـظـون واخلـطـباء واملرشدون واملوظفون، وهم كثريون يف شىت ـون العـظيم، حـفـظا وجتـويدا ورسـما ومنهم املـدررون واملـدرسالبصائر، و تثقفت العـشائر، فكـان منـهم احلـامـلـون لكتـاب اهللا األبـرار، وأبـناء األعـيان األخيار، فنمت املعارف، وازدادت املدارك، وتنورت  ، قراءة حتصيل ومتحيص بشرحي ميارة الصغري، "املرشد املعني"       وقرأت عليه   .والتربية األدب واألخالق  وعدة قصائد محـاسية ووطنية، يف ،)12( الشيخ خليل"خمتصر"والفرائض من  )11( وطرف من العبادات،)10( ابن عاصم"حتفـة" وطرف من ،)9(القـريواين اإلمام ابن أيب زيـد "رسالة" وطرف من ،)8("ملَّومنت الس"،)7( الطغراوي"المية"و ،)6(األديب ابن الوردي"والمية " ،)5( اإلمام ارادي"والمية"، )4("المية األفعال"و ،)3(جرومآ للعالمة ابن "األجرومية" و)2( لإلمام حممد بن مالك النحوي "األلفية"و ،)1( للعـالمة سيدي عبد الواحد بن عـاشر"املرشد املعيـن"             كمنت  :املسجد، طبق برناجمه القيم وعرضتها عليه رعاه اهللا  راق الصغري، ج األفعال بشرح فَ"المية"بشرح األزهري و"األجرومية"والكبري، و الرسالة " ارادي بشرح العالمة الكبري الشريف سيدي املكي البطاوري، و"المية"و وعلم احلساب عمليا، وبشرح .  بشرح العالمة جسوس"اهلمزية"و.لإلمام البوصريي كالمها "اهلمزية" و"الربدة"ة أيب احلسن الصعيدي،وطرفا من  بشرح العالم"القريوانية لرغاي الرباطي، اللغوي اخلطيب الشيخ سيدي حممد ابن سـيدي التهامي ا الفقيه هنياِوع ابن الوردي مبدرسته أيضاعلى أحد م"المية"القلصادي دراية كما قرأت  أيضا بشرح األزهري على أحد معاونيه أيضا الفقيه العدل األشيب "جـروميةآلا"و
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ـَسـين املشـيشي احلَاحلُاحلافـظ الالفـظ الشريف سيدي حممد املدين ابن سيدي حممد الغـازي ابن قي، كان يلقـيه شـيخنا العالمة احملدث الفـهامة اجلـهبذ العالمة الدسـو       فكنت أحضر درسا عاليا هـاما فـي الفـقه، ملختصر الشيخ خليل بشرح   . هـ 1345زمرة علمائه األعالم، ارية وليلية، وذلك حوايل سنة فصرت أحضر عدة دروس، كانت تلقى إذ ذاك بكـبار املساجد بالرباط من طرف مـتابعة اشـتغايل بقـراءة العلم الشريف خارجها الكتانية املباركة، عكفت على       وبعد حصويل على قسط وافر من العلم والفـهم يف هذه املدرسة الشدادية   .بالزاوية التهامية بالرباط بني العشاءين املذكورة، ومرة أخرى على الفقيه العدل الشريف سيدي عبد الكرمي الوزاين شاعر املنتسب السـيد حممد بن حممد ملني باملـدرسة على الفقـيه األديب ال أيـضا "واملرشد املعني"األستاذ الرحالة الوطين الغيورالشيخ حممد املكي الناصري، الطغـرائي على أحد معاونيه "والمية"البـركة السيد قاسم احلاجي الـرباطي، ، "الزقاقية" ابن عاصم األندلسي،وآخر يف"حتفة"حبومة أيب القرون بالرباط، وآخر يفأحضر دروسا أخرى عليه، منها درس يف الفرائض باملختصر املذكور، مبسجد النخلة كما كنت .  اخلليلي بالسنة أدام اهللا توفيقه وهداه "املختصر"حرره فـي شرحه هلذا وتقـريراته الغـزيرة اجلـيدة، والوقـوف مع الـسنة اعـتـمادا عـلى مـا ، وميليه يف امالءاته املفيدة، مالفـوائد الـباهـرة، والنـقـول النادرة، بانتظااملـهـمة بـمكـان، لـما كان يطـرزه به أسـتاذنا وشيخنا اهلـمام من األقـران، من الـدروس         وكنت أعتبـر هذا الدرس، أنا والطلـبة   .ان املراكشي استيطانا، والسيد حممد ابـن العـالمة املنعم السيد عثمان آماملـشارك الــشيخ أيب بـوشعيب بن عبد الرمحن الدكايل الصديقي الرباطي ذاك الـنابغـني السـيد عـبـد الـرحـمن ابـن احلـافـظ املـحـدث  مـناوبة إذ من الساعة الـثامنة صباحا إىل الـزوال اتـصاال، وكان الساردان لهي الـربـاطي، باملسـجد األعـظم بالرباط ، ابتداء ِنس ، األندلسيمالك  ابن "ألفية"،وآخر يف "رسالة العضد"كالمها يف الفقه وآخر يف استعرضها رعاه اهللا عـلينا وأمـالها كلها يف مقدمة مجعت سائر أبواا باملسجد األعظم بالرباط، ختمناها كلها يف ظرف ثالثة أشهر متوالية، ويوم اخلتم ، للحافـظ السيوطي "البـهجة"بشرحي ابن عقيل والسجاعي، وآخر منها بشرح 
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بلوغ "درس يف:        كما كنت أحضر دروسا ليلية ،عليه أيضا بني العشائني، منها  .واستمر األمر على ذلك لغاية باب الزكاة، جزاه اهللا أحسن اجلزاء، ءامني ولقد كانت هذه الدروس ممتعة ومفيدة وعالية . ة الطلبة الدسوقي، إجابة لرغبلطلبنا، باملسجد األعظم بالـرباط أيضا صباحا، وكنت السارد له فيه بشرح اإلمام أيضا، فأجاب، رعاه اهللا رغبتنا، وشرع يف تدريسه تلبية . الشيخ خليل"خمتصر"األقـران، طلبوا منا أن نلتمس من شيخنا واملغذي ألرواحنا أن يفتح لنا درسا يف صاحل، وغريهم من إبراهيم السوسي الرباطي، والفقيه األجل السيد أمحد بن حاليا،الذي كرس حياته يف خدمة العلم والوطن احتسابا باهللا تعاىل،واألستاذ السيد األستاذ احلاج عثمان جوريو الرباطي، الوطين الكبري، مدير مدارس حممد اخلامس عايل والفهم، يف مقدمتهم صديقنا ومحيمنا وأخونا يف اهللا للعلم، واملتشوفني للمالشريف سيدي حممد املدين املذكور، أن مجاعة من أصحابنا الطلبة املتشوقني مثلنا        هذا، ومـما زادنا غبطة بالغة، وحمبة عالية يف شخصية شيخنا الوقور،   .وآخر يف املرشد املعني بشرح السنة، باملسجد األعظم بالـرباط، بني العـشاءين سيوطي صباحا،       ومنها درس أيضا يف مصطلح احلديث، بألفـية احلافظ ال  .أثابه املوىل جل وعال ثوابا جزيال ءامني .سرورا، وتزداد األفئدة  حبوراوالعلماء وأهل الفضل هم أهل الكرم والضيافة والبذل إذ بذلك متأل القلوب  فالفقهاء - أيضا ليس على الفقيه من ضيافة، بل على العكس من ذلكالقائلني وال الشعراء - ال ضيافة على فقيه-أنا لست على فكرة القائلني: الكرمية بقولهطيبات، فرحا بطلبته وتشجيعا لتالمذته، وصرح لنا يف هذه احلفـلة االختتامية تقى، لداره وقدم لنا أنواعا من احللـويـات، وعـدة فـواكه ومشروبات عرض القيم البارع عزمنا، زاده اهللا كرما و اختـصارا، وبعد فـراغه مـن هذا ال غزيرة، ويواقيت متينة،وجواهر مثينة وكانت منهال عذبا زالال لرواد العلم وطالب دل وقد استفـدنا منه فيها، واحلمد هللا، علوما احلافظ أيب شعيب الدكايل وزير العالقرون بالرباط،بني العشائني،يف التفـسري، واحلديث، كنت أحضرها مبجلس الشيخ القرآن الكرمي، بشرح النسفي، ودروسا أخر،كانت تلقى بالزاوية الناصرية بأيب  أيضا البن حجر املذكور،ودرس يف تفسري "فتح الباري "اإلمـام البخاري بشرح "صحيح"يف ، ودرس "سبل السالم" للحافظ ابن حجر العسقـالين بشرح "املرام
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م عن وصفه، واللسـان عـن التعبري واسـعا، ونـبال بـارعا، يعجـز القـلوالواردين من حبره الزاخر ذه الدراية، فرحب بنا وشجـعنا، ومنحنا صدرا احلاج عثمان جوريو وطلبنا معا منه االخنراط يف سلك املقرئني عليه بالرواية، الناثر الوطين الغيور الكرمي،األستاذ مدير مدارس حممد اخلامس بالرباط حاليا،السيد  ااور ملسجد عطية بالرباط صحبة أخينا يف اهللا وصديقنا ورفيقنا احلميم، الشاعرأبا حممد الشيخ سيدي املكي ابن املنعم الشيخ أمحد بـربيش الـرباطي، مبكتبه األسـتاذ صاحب الباع الطويل يف القـراءات السـبع، الربكة الوقور السميدع لدين شيبة احلمد و معدن الصالح واـد وعمدة اودين بالرباط إذ ذاك، وجيه ا   وأخريا حبب إلينا أن نقـرأ القرآن الكرمي بالرواية، فقـصـدنا شيخ املقرئني    .املبارك الشريف سيدي حممد املكي البطاوري الرباطي كالمها مبسجد عطية بالرباط بشرح العالمة احلافظ "مبنت البيقونية" آخر عليه أيضا يف مصطلح احلديث     ودرس  .السيد احلاج حممد بن عبد اهللا الرباطي    ودرس آخر فيها أيضا على األستاذ السلفي املستشار بالس األعلى بالرباط   .التهامي ابن سيدي املعطي الغريب مبـسجد النخـلة حبومة أيب القرون بالـرباط ابن مالك على الشيخ الوقور املسن القاضي سيدي "ألفية"ودرس آخر يف       .الشريف سيدي حممد بن العريب العلوي مبسجد القـبة بالرباط صباحا بالدسـوقي على الشيخ وزير العدل إذ ذاك "املختـصر"املعرفة، ودرس آخر يف  وكـان إذا . ، فـصيحا، ورعا، نـاسكاالقـراءات والعربية، متمسكا باآلثـاروانتهت إلـيه رسالة اإلقراء ا، وأجم الـناس عليه، إذ كان عاملا بوجوه قرأ على سبعني من التابعني، وهومن تابعي التابعني،وأقرأ باملدينة أكثرمن سبعني سنة،  أبو عبد الرمحن نافع ابن أيب نعيم املدين الليثي، كان إمام أهـل املدينة        أوهلم  .وقرأنا عليه القرآن الكرمي ، بروايات القـراء الثالثة الفحول األئمةحـميدة، وأوقـاتا سعـيدة، قضيناها كلها يف تعلم، وقراءة، وعبادة، وتالوة، فالزمناه حنو العامني، ووردنا من حوضه املعني بالكأسني، فكانت أياما . بشكره  ال، ولكن رأيت فيما يرى :تكلم شم من فمه رائحة املسك، فقيل له أتتطيب؟ قال فمن ذلك . ويف رواية يتفل يف يف . النائم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ يف يف لـم أصبح وجهك وحسـن خلقك؟ : وقيل له. الوقت، تشم من يف هذه الرائحة  وقال فيـه اإلمام ! كيف، وقد صافحين رسول اهللا صلى اهللا عـليه وسلم: فقال
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ولـم . القاموس شيء يصنع من اللنب، ولـزمه ذلك حىت صـار ال يعرف إال بهالقراءة، ال ميله سامعه ، ولقبه بورش اإلمام نافع، لشدة بياضه، إذ الورش كما يف وكان حسـن الصوت، جيد . ويدمـنازع، مع بـراعته بالعـربية، ومعرفته بالتج إىل مصر، فانتهت إلـيه رسـالة اإلقـراء بـها، فـلم يـنازعه فـيها عمث رج هـ ، 155ـ رحـل إىل املدينة، فقـرأ على نـافع أربع خـتـمات سنة 116سنة       ر ـولد مبص.بن سعيد القبطي املصري، امللقب بورشاأيب سعيد عثمان ـ         .ـ، على الصحيح وهو شيخ اإلمـامني169باملدينة سنة قرأت على نافع وأصله من أصفهان، ولد رمحه اهللا يف حدود سنة  سبعني وتويف وقال مالك أيضا . مالك بن أنس وصاحبه عبد اهللا بن وهـب قـراءة نـافع سنة  تويف رمحه اهللا يف أيام . أستاذي مساين به:يكن فـيما قـيل أحـب إليه مـنه فيقول وأيب موسى عيسى بن ميناء املدين،امللقب بقالون،ومعناه بالرومية جيد، املولود     ـ   .هـ 197صر سنة املامون مب وقيل . وكان ربيب اإلمام نافع، وهو الذي لقبه بقالون، جلودة قراءته.ـ120سنة  تويف رمحه  .واختص به كثريا.ـ 150قرأ على نافع سنة .لقبه بذلك مالك بن أنس مل : قال ابن جماهد. وكان إمام الناس مبكة يف القـراءة، مل ينازعه فيها منازع .عنهمالصحابة عبد اهللا بن الزبري، وأبا أيوب األنصاري، وأنس بن مالك، رضي اهللا لقي من  هـ 45    وثانيهم أبو معبد عبد اهللا بن كثري املكي الدار، املولود سنة    .هـ220 وقيل سنة هـ205سنة اهللا باملدينة  قرأت : قلت أليب عمرو: وقال األصمعي. ل هو اإلمام امع عليه مبكة حىت ماتيز رأ عليه مجاعة من أهل أئمة البصرة مع وق. خيضب باحلناء، عليه السكينة والوقارمن جماهد وكان فصيحا بليغا مفوها، أبيض اللحية، طويال، أمسر، جسيما، أشهل، وكان أعلم بالعربية . على ابن كثري قال نعم، ختمت عليه بعد ما ختمت على جماهد ونقل اإلمام أبو . بن سلمة، وابن زيد وحديثه خمرج يف الصحيحني ابن أمحد، ومحاديب عمرو بن العالء البصري املذكور صدره، وعيسى بن عمر، واخلليل أجاللتهم ك ئ بن قشطني قار اعبد اهللا الشافعي قراءته، وأثىن عليها، وقرأ على صاحبه إمساعيل من أراد . قراءتنا قراءة عبد اهللا بن كثري، وعليها وجدت أهل مكة: أهل مكة، وقال نسبة ابن كثري الداري إنه قريشي من : وقال اإلمام البخاري. التام فليقرأ البن كثري
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، هـ120سنة عشرين ومائة.ابن كثري حضرت جنازة:وقال أبو عيينه.بين عبد الدار وهو من القنابلة، بيت مبكة، والقياس قنبلي، املولود سنة . املخزومي، امللقب بقنبلوأيب عمرو حممد بن عبد الـرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد املكي  ـ      . هـ 255 وقيل هـ250نة املكي، أربعني سنة تويف رمحه اهللا يف سضابطا، متقنا ا، ثقة فيها، إليه انتهت مشيخة اإلقراء مبكة، وكان مؤذنا باحلرم كان إماما يف القراءة ، حمققا ، . هـ170خمزوم، وإليه نسب البـزي املولود سنة  ابن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن بزة، موىل بين   حلسن أمحد بن حممد أيب اـ     .وهو شيخ اإلمامني مام ابن كثري إل      هذا، وقد كانت رواية هاذين اإلمامـني البزي وقنبل عن ا  .هـ271وىل الشرطة مبكة، وتويف رمحه اهللا سنة .ل إليه الناس من األقطارورح.باحلجاز كان إماما يف القراءة أيضا، متقـنا، ضابطا، إليه انتهت مشـيخة اإلقـراء  .هـ 195 اس بالقرآن والعربية، مع الصدق، والثقة، واألمان، والدين،  كان أعلم الن.هـ70سنة       وثالثهم أبوعمرو بن العالء بن عمار التميمي املازين البصري ولد مبكة  .بسند حيث مل يدركاه  يا رسـول اهللا قد اختلـفت علي القراءات، بقراءة من تأمرين أن : املـنام، فقلتوروى عن سفيان بن عيينة قال رأيت رسـول اهللا صلى اهللا عـليه وسلـم يف .  الـبالدواشتهـرت قـراءته يف. بن جبيـر، و حيىي بن يعـمر وأيب العـالية ا     التـابعني، من أهل احلجاز، والعراق، كمجاهد، وعطاء، وعكـرمة، وسعيد قـرأ على مجـاعة جلة من .  فهـماموكان أغزر القـراء علما، وأثبته.والزهد وقال أمحد بن حنبل يف إحدى . اقرأ بقراءة أيب عمرو ابن العالء: أقرأ؟ قال زدي الدوري نسبة إىل الدور مـوضع  ببغداد، أيب عمر حفص بن عمرو األـ        :ـ وهو شيخ اإلمامني154تويف رمحه اهللا بالكوفة سنة.الفصحاء القراءة إيل،هي قراءة قريش،وقراءة قـراءة أيب عمر وأحب: الـروايات عنه كان إمام القـراءة يف عصـره، وشيخ  اإلقراء يف وقته، ثبتا، . النحوي الضرير    .ـ كان مقـرئا ضابطا، حمررا ثـقة  261سنة  وأيب شعيب صاحل بن زياد السوسي،موضع باألهواز،املتوىف رمحه اهللا ـ        .ل من مجع القراءاتوهو أو. ضابطا كبريا 



21  

ووصل بنا املطاف يف . وإشباعا، وترقيقا، وتفخيما، وتسهيال، ومجعا، ونطقا مستقيماو عوارف سنية، ومعلومات هامة وفوائد مجة وقفا، ووصال، ورمسا، ومدا، وقصرا ، ، معارف وهبية وتثبيت وتنقيح، استفدنا منها بفضل شيخنا الوقور، وعمله املشكور    وقد كانت قـراءتنا ذه الـروايات الثـالث قراءة متحيص وتصحيح،  على ج أجداده  اخلامس أعز اهللا ذكره وأمره، حني اعتلى عرش أسالفه الكرام ساراألمة، املغفور له أمري املومنني، وحامي محى امللة والدين، أبا الفوارس موالنا حممد      هذا ومما أثلج صـدرنا، وأدام سرورنا، أن جاللة امللك املفدى، بطل هذه  . ريا ءامنيجزاه اهللا خريا ووقاه ض النصف األخري من اجلزء اخلمسني باملصحف الكرمي قراءة اإلمـام البصرى إىل مـناصفة يف تسليمتني، مث يليهما احلاج العباس البصري أحد سدنة املسجد، بتالوة امر بقراءة احلزب األول من كتاب اهللا تعاىل، إماما املسجد امللكي بالقصر العحيث تبتدئ صالة التراويح الرمضانية،عقب صالة العشاء يف فترتني يفتتح األوىل احلفاظ األعالم، الشيخ أبو شعيب ابن املنعم السيد عبد الرمحن الدكايل الصديقي، يف إحياء هذه الليلة املباركة يف تراوحيها مباشرة، أحد علماء اإلسالم، وجهابذة  كثري، من الشخصيات األتقياء، والشرفاء والعلماء، والوزراء والوجهاء،كما يشاركبإحياء ليلة القدر، برئاسة صاحب اجلاللة واملهابة، وحيضرها مجهور غفري، ومجع         ويف ليلة اليوم السابع وعشرين من رمضان تقوم النخبة املختـارة  كلها   . لسال، احتفاظا واعتبارا واتصاال وثانيا النتقايل بعدالقيام بالتراويح مرتني تارة رباطيا، وتارة سالويا، نظرا الستيطاين أوال بالرباط، بن إبراهيم وقاضي سال العالمة السيد إدريس بن عبد اهللا بن خضراء الناخبني، على ا  وسرورا، وخريا وجذال وحبورا، اتفاق قاضي الرباط العالمة السيد عبد السالم ده فرحا  وزا،ابن حممد املهدي الكتاين احلسين من مجلة النخبة املختارة واهليئة املمتازة   وكمال الشرف، كان صاحب هذه الترمجة عبيد ربه وأسري كسبه حممد الطيب ومن حسن الصدف . يقوم بالتراويح القارئ الرباطي ومرة القارئ السالوي مناوبةختارا، ونفذا املطلوب، وفق املرغوب، مرة  مسجد صاحب اجلاللة فامتثال وانتخبا واحفظته األبرار اودين، للقيام ذه التروايح املباركة، بالقصر العامر بالرباط يف بالرباط وسال املطيعني إذ ذاك بأن خيتارا خنبة من محلة كتاب اهللا املتني، وخرية من أحىي تراويح ليايل رمضان، بتالوة القرآن، وأمر قاضيي العدوتني امللوك العظام، ف
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صاحب الصفة، يف نفحات ربانية، ورمحات قدسية،و أنوار ساطعة، إىل أن يأذن آيات اهللا، بقلوب خاشعة،و صدور طاهرة، ونفوس راضية، وقراءة مؤثرة، على هذه منهم نصف حزب تباعا، بتسليمة واحدة، ويستمرون يف تالوة كتاب اهللا وحتبري  العـوين،والسيد احلاج حممد احلصيين، فيتلو كل واحد الناصري، والسيد احممد جوريو واألفاضل السيد إبراهيم التازي،والسيداحلاج إدريس برادو، وسيدي جعفر أفرادها صاحب الترمجة حممد الطيب الكتاين، ورفيقه عايل اهلمة، السيد عثمان اإلمام حفص، مت تليه النخبة املختارة، من خرية محلة القـرآن املمتازة،اليت من ضمن يضا بقراءة أبو شعيب الدكايل الصديقي بتالوة النصف الثاين من احلزب املذكور أالنصف األول من اجلزء الثاين، بتسـليمة واحـدة، مث يليهم احلافظ املقرئ الشيخ  ة احلزبني األخريين امللهم، السيد إبراهيم التازي الرباطي املعني للختم، التراويح بتالو      وحني التحاق املوكب الشريف، بـرحاب املسجد املنيف، يفتتح القارئ   .الفـترة الثانية مت يعودون إىل املسجد امللكي يف انتظار حلول احلضرة الشريفة ن لتروايح  ون ويتهيؤوات السحور فيتسحرون مت يتضؤوقت السحر حتضر هلم وجباملكلفني بذلك، مث تقدم هلم املشروبات الطيبات، مع أطباق احللويات وعند حلول املدعوون قاطبة إىل بنيقات القصر العامر لالستراحة، فيجدون، يف استقباهلم هناك ، فيتوجه احلاضرون  . األوىلاملهابة باالنصراف للراحة، إعالنا بانتهاء هذه الفترة  ية، والفتوحات الروحية مودعني اـيدة ذات الفيوضات احلميدة، واألنوار الربان هلذه الليلة بإحيائهموحبور، شاكرين اهللا تعاىل على إنعامه اجلليل، وتوفيقه اجلميل، بغفران الذنوب، وستر العيوب، مث ينصرف احلاضرون، يف فرح وسرور، وجذل  املتعال بالدعاء وقبول صاحل األعمال مبتهلني إىل املوىل جل وعال أكفهم إىل الكبريوينتهي اخلتم املبارك بصالة صبح هذا اليوم األغر ورفع كل احلاضرين . لألجروالوتر وحلول وقت أذان صالة الفجر يؤذن املؤذن استئنافا للصالة و استجالبا وبعد أداء صالة الشفع . من كتاب اهللا تعاىل امتثاال ألوامر صاحب اجلاللة دام عاله الفاضل األبر،احملب األزهر، شيبة احلمد األنور، سلمان أهل البيت األطهر،السيد ء خبريسيد األمة،عليه أزكى التحية فخطب لنا من رضاه، إىل اتباع هذه السنة،اقتداونظرا لكون الزواج من سنن املرسلني،ومن شيم املتقني، سارع، أدام اهللا علينا ، اننا منذ نعومة أظفارنا وحنن يف رعاية والدنا وويل نعمتنا ومربينإ     هذا، وحيث   . صاحب املهابة ومسلمني على حضرته  الشريفة 
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اجلديدي استيطانا . ابن املنعم السيد العريب الكوهن نسبا، الفاسي أصال الطاهر وبعد اخلتم بفاحتة الكتاب، . نبوية مرغبات، فمألت القلوب سرورا، واألفئدة حبوراببالغته النادرة ، وفصاحته البارعة، مبا اشتملت عليه من آيات بينات وأحاديث عبد السالم كديرة نسبا،الرباطي حمتدا،خطبة النكاح واأللفة، واملودة والرمحة،  السيد من خرية البالد، الفقيه اجلليل،املنتسب األخري النبيل،مقدم الطريقة الدرقاويةوبعد صالة العصر واكتمال اجلمع من أهل الرب ألقى أحد عديل اإلشهاد، . والوفاءاملذكور، فلىب مجيع املدعوين هذا االستدعاء وامتأل املسجد األعظم بأهل التقى واألحباء االجالء، للحضور يف اليوم واألتقياء والصلحاء والوجهاء واألصدقاء  إذ ذاك، مث استدعينا مجعا كبريا، ومجهورا كثريا، من الشرفاء والعلماء ااستيطانناألبرك،عام مثانية وأربعني وثالمثائة وألف،مبدينة الرباط،عاصمة اململكة املغربية، ومقر مث عينا تاريخ العقد، يوم االثنني ثامن شعبان .  صالة العصرباملسجد األعظم، بعداملبارك القومي،طبق عادة أهل الفضل والدين، حبضور الشرفاء والعلماء والصاحلني، بالقبول وفق املأمول، واتفقا على أن يكون العقد هلذا القران الكرمي، والزواج السعيدة الغراء،على صداق مبارك معني، ومهر ميمون مبني، فأجـابه والدها  ئشة البكر العذراء،الدرة املكنونة،السيدة عا.املصونة،وكرميته امليمونة وحمتدا،ابنته الطيبات، فتناولوا من واحلليب، واملرطبات و أطباق احللويات، وأنواع املشروبات فيها حلول األبرار، فاستقبلوا مبا يليق م  من اإلعظام واإلكبار،مث قدم هلم التمر بالتربيك والتهنئة واملصافحة ألهل احلفل املستبني، ومن هناك قصدوا الدار، وحلوا رب األرباب، جتمهر الكل من أهل اد واليقني، والدعاء وطلب االستجابة من  ويف اخلتام، شيع  احلاضرون .ذلك ما لذ وطاب،وعم الفرح ودام األنس املستطاب والنائية، كما وفد حلضور هذا العرس السعيد، واحلفل املبارك احلميد،رئيس الزاوية محدية، من سائر زوايا مدن املغرب والقـرى ،القـريبة انية األقبائل الطائفة الكتوحضر املدعوون من كل صوب وحدب، وتوالت األفراح ومت االرتياح، ووفدت واألخيار، واخلاص والعام من املدن والقرى واألبرار، فاستجاب الكل هلذا الطلب، واستدعى له الشرفاء العلماء والفقـراء واألعيان واملنتسبني من البدو واحلضر  ج السعيد،والقران احلميد،حفالت جميدة، وفرحات مشيدة،مبناسبة هذا الزوا      مث بعد فترة وجيزة، أقام عميد األسرة مـوالنا الـوالد، دام هـداه ،عـدة   .الكرام مبثل ما قوبلوا به من الترحاب و السالم
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                            .﴾اللهم،وتحيتهم فيها سالم ، وآخر دعواهم أن الحمد هللا رب العالميندعواهم فيها سبحانك  ﴿:والسعادة،وعلى هذه األمة احملمدية تالني قولها سعـيـدا، موفـقـا حـميـدا، مقرونا باليمن الـزواج مـبـاركوختـم اجلـمع برفع أكـف الضراعة إىل العلي األعلى، بأن جيـعل هذا والتسبيحات، وبكثـرة الصـالة على سـيدنا حمـمد عليـه الصالة والـسالم، الطعام سبعة أيام،وعمرت منها  سائر األوقات بالذكروالتكبري والتهليل د قـبـائل الـزوايا  تترا وتتواىل،ومدت موائد شعـرية، مت استـمـرت وفـوذكربانتظام،ورقص صويف وطرب شيق تام، ممـزوج بأمداح نـبوية، وقـصائد قـراهم وضيافتهم ثالثة أيام،واكتمل نشاطهم فيها بإقـامة حلقات اختالف نغـماا املطربة، وألبسـتهم األنيقة، وأصوام املؤثـرة الرقـيقة، ودام  ريديه بآالم املوسيقية، على احلراق التطواين، صحبة  حنو الثالثني من خاصة ماحلراقية التطوانية،الشريف اجلليل، شيبة احلمد الوجيه األصيل،الشيخ سيدي إدريس 
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فبقي فـي   .موانع حالت دون ذلك   الصالح المرحوم محمد الطيب الكتاني، ل         لم يقدر لي أن أشارك في حفل تأبين فقيد األسرة الكتانية، وبقية سلفها                 عضو أكاديمية المملكة المغربية  محمد الكتاني. الدكتور                                                                                    صالح و اإلصالحرجل ال  تانيـيب الكــوالي الطــم ، نجل الفقيد، في حـرص      التأبين، برغبة من أخي الدكتور حمزة الكتاني      لم يعوضه إال إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا الكتاب الذي يضم أعمـال             وهو مـا   .التأبين من وقفات مهمة، في استحضار مناقب هذا الشيخ الجليل          لما كان ينطـوي عليـه هـذا       ،نفسي من فوات هذه المناسبة أسف عميق                    .  و ال يجامل يالتاريخ الذي ال يحابأنني ما أردت إال إعطاء هذه الشخصية ما تستحقه من تقدير في ميـزان              فعسى أن يفهم القارئ    . مرضيا، وفي غنى عن بهرج القول وتنميق الثناء        ربه راضيا   ييحابيه في حياته، فكيف بمن يفعل ذلك معه بعد أن لبى داع           ثاال في الترفع عمن يجاملـه أو       ففقيدنا رحمه اهللا كان م    . في باب المجاملة  يفهم مما استحضرته بهذه المناسبة أنه مما تمليه عاطفة القرابة،أو يندرج              غير أنني وإن كتبت ما كتبت بباعث البرور والوفاء، فـال ينبغـي أن                . ووفاء الخلف للسلف ،اآلباءبمني أال يفوتني واجب برور األبناء 
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 إليهـا أفئـدة     ييجري بمدينة فاس، وبجامعتها العريقة التي ظلـت تهـو         التقويم، فبرغم كونه كان يومئذ مقيما بمدينة سال، إال أنه كان ملمـا بمـا               علـيهم، متطابقـة وعميقـة      القرويين الذين تلمذت لهم وما يذكر لهم أو         لقد كانت كلمات الشيخ سيدي محمد الطيب الكتاني عن شيوخ          . طلب العلم بالوسائل العلمية، ولكنه غني بالمحفزات وأسباب الطموح والتفـاني فـي           زمـن شـحيح    في  ها  عبوما كابدته من عناء الدراسة بالقرويين وت      . 1953 محمد الخامس عن عرشه سـنة       انتهت بإبعاد المستعمر الفرنسي للسلطان    بجامعة القرويين أواخر األربعينيات وأوائل الخمـسينيات، مـن أحـداث           نابضة بالحياة، استرجعت من خاللها ما كنت عشته و أنا طالب فتي العود        ومن خالل هذه الجلسات القليلة معه، انطبعت في نفسي عنه صـورة              .لمكاره والمنعطفات التاريخية بالتقلبات، مشحونا باأن يطيل في استحضار ماض حافل بمناقب األعمال، بقدر ما كان مليئـا             وجد في تعاطفي مع حديثه واهتمامي بما يذكره من مسائل ما يشجعه على ولعله . ذاكرة حاضرة وحافظة واعية وعقل متزن رغم سنه المتقدم يومئذ         علماء والصلحاء، من خالل نافذة مضيئة، تتمثـل فـي          تاريخ جيله من ال   اإلصغاء إليه فرصة ال ينبغي أن تفوتني، لما تحمله من إطالالت علـى              ذكريات حياته العلمية، فوجدت في هذا الحديث متعـة، جعلتنـي أعتبـر           ني بما كان يحدثني عنه مـن       ذواإلصغاء إلى صوته الخافت، يهمس في أ      فكنت أحرص ما أكـون علـى الجلـوس إليـه،           .شوق إلى االجتماع به   يكنت أسمع عنه بين الفنية واألخرى،من حسن الذكر وجميل الخصال مـا            إال أننـي   .المناسبات القليلة االلتقاء به، بعد أن كان قد نيف على التسعين          أواخر سني حياتـه،حينما أتاحـت لـي بعـض          في   إال   )1430-1330(   لم أتعرف على شيخنا الشريف الجليل السيد محمـد الطيـب الكتـاني             
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ختلفت بهم  لكن ا . والتحرير، مستجيبين من تلقاء أنفسهم لنداء هذا الواجب        متشبعين بقيم الهويـة المغربيـة، وواجـب المقاومـة                   ،عملهم في ميدان المغربي من مهنيين و حرفيين وتجار صغار كانوا مناضلين ووطنيـين،              كل علماء هذا العهد ورجاله ومثقفيه وطلبته، بل وعامة أبناء الـشعب              .الوطنية الرواد، ونبغاء الفكر المغربي العلماء، ويتابع نشاط الجامعة التي أنجبت في هذه الحقبة العصيبة رجـال             فمنهم . التاريخية للمغرب وهو يخوض معركة التحرير واسترجاع الذات       التفاضل بينهم فاألجدر أن يكون هو األولويات التـي حـددتها المرحلـة              فكان لكل منهم رسالة نهض بها، وإذا كان ال بد من إعمال مقياس              ،السبل وما . وعي برسالته التربوية، التي كان لها دورها الحاسم في هذه المرحلة          العزيز ضمن هذا الكتاب التأبيني نجدها قد أجمعت على ما كان له مـن                 وإذا رجعنا إلى شهادات األساتذة األفاضل الذين تحدثوا عـن فقيـدنا              . فكانت له نتائجه المحسوبة وعطاؤه المجدي ،وأولئك  وإنما في الدور الوطني واالجتماعي الذي نهض به كل واحد من هـؤالء            فالعبرة إذن ليست في الشهرة والظهور . تماسك صفوف من هم في الخلفحيث ال تتأتى قوة من هم في الواجهة وال صـمودهم إال مـن              . المعركة  في الواجهة، واآلخرين في الخلف، هي أشبه بمواقع الجنـد فـي ميـدان        ا، وبعضهم  الوطني وإن اختلفت، فجعلت بعضهم مشهورا وبعضهم مغمور       ومن هذا المنظور العام يبدو أن موقع رجال هذا العهد في تاريخ النضال             . وكده تنشئة األسرة والجيل الصاعد من أبنائنا وفق متطلبات العهد الجديد          والتعليم، ومنهم من انخرط في دعوات اإلصالح الديني، ومنهم من جعل           للتربيـة  من كرس حياته للجهاد الوطني السياسي، ومنهم من كرس حياته            ضا من تعلق بدينه وعقيدته، في مجتمع كان اإلسالم هو مرجع           كان له أي  
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" مدرسـة كتانيـة   "  قد شكل    ،اإلسالمية والتزام بالثوابت الوطنية للمغرب     وخدمة للثقافـة    ،صوفية للتربية الروحية، ومنهج في الصالح واإلصالح        األسرة الكتانية داخل وسطها االجتماعي بما أصله شيوخها مـن طريقـة             الفضائل والقيم، وكأنما كان الموقع الذي حظيـت بـه           ومرجعا حيا لهذه  سلوكا واستقامة، وتمثيل القدوة الصالحة، التي يتعـين جعلهـا نموذجـا            أجيالها رسالة خدمة السنة النبوية رواية ودراية، وتفعيل المنهج الصوفي            ومن المعلوم أن الشيخ محمد الطيب الكتاني هو سليل أسـرة توارثـت               .تمرارها حية فاعلة في األجيال الصاعدة والمقبلة اسالقيم المرجعية وتعبئة نفوس أبنائه و أبناء وسطه االجتماعي مـن أجـل             ومن ثم كان موقعه في حلبة الجهاد الوطني يومئذ هو السهر على . والذاتالتفكير والتقويم، بل ومرجع الوطنية نفسها، وقوام بناء المجتمع واألسرة           ساهموا بقوة في انبعاث الـوعي اإلسـالمي        ،القرن الرابع عشر الهجري   الخصوص في نبوغ العديد من العلماء ودعاة اإلصالح الكتانيين خـالل            متجليـا ذلـك علـى       ،وغيرهم من المريـدين و األتبـاع      ل أبنائها   يلتأه   . وذلك في إطار من االستقالل في الرأي، والمبادرة الذاتيةنفتاح على حركات الشرق اإلصالحية،     الاألجنبي في الشمال والجنوب، وا    ربوي، بل والمشاركة فـي مقاومـة الغـزو         والسياسي والتحريري، والت   وهي صورة المشاركة في العمل الـوطني        ،قوية اإلشعاع زاخرة العطاء   وعلماء الحديث، بينما غابت خلف هذه الصورة البارزة صـورة أخـرى             فال يذكر منهم إال المتصوفة والدعاة والسلفيون        ،الصوفي للصورة الدينية  في الذاكرة الجماعية هو المنحى الـديني والبعـد     تقويم أعالم هذه األسرة      ومما تجب اإلشارة إليه في هذا المقام أن ما غلب على            .والوعي الوطني 
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، ثم بعد ذلـك فـي       الشرعي، فكان عضوا في مجلس االستئناف الشرعي      العلمية انخرط في سلك العدالة أو التوثيق الشرعي، ثـم خطـة القـضاء        وعندما استكمل مؤهالته    ،)األنفاس النورانية في الرحلة الحجازية    (رحلته  وظل حريصا على مالقاة العلماء وعلى استجازتهم، كما يظهر ذلك فـي            العلوي والتهامي الغربـي    لعربي  ابن الحسني وشعيب الدكالي ومحمد بن       العصر ، فتلمذ لشيوخ عصره في الرباط، من العلماء أمثال سيدي المدني            سلوكية قويمة معتدلة، جامعة بين مطالب الوفاء للماضي واالنفتاح علـى           أمانة االقتداء، من حفظ متقن للقرآن، وتحصيل للعلوم اإلسالمية، وتربية          ، الباعث علـى تحمـل   هذا الميراث الروحي واإلصالحي المشع بالتوجيه فلم يكن عجبا أن يتأسى شيخنا بآبائه، وأن تمتد حياته في ظـل             . الكتاني سباني بجانب والده أبي الفيض الشهيد محمد بن عبد الكبيـر          إلالفرنسي وا وطنية مشرفة، ومشاركة قوية في التوعية بضرورة التصدي لالحـتالل           والده كانت لـه مواقـف       ولإلشارة فإن .المهدي الكتاني محمد  ابن موالي   والنضال التحريري والتربية الروحية نشأ وتربى الشيخ محمـد الطيـب                  ففي هذا المناخ األسري الزاخر بدوافع الجهـاد الفكـري والعلمـي              . من المجاهدين والعلماء والمصلحين واألساتذة المربين لتي بفضلها نبغ في األسرة من نعرفهم  للتربية الوطنية والروحية والعلمية ا    كانت هذه األسرة قد أعطت في هذه المجاالت كلها، فما ذلـك إال             إذا  و      .في الكفاية العلمية واالستقامة الخلقية، والغيرة الدينية والوطنية لتي تقلدوها وكانوا مثاال    مجتمعهم وإعدادهم للمسؤوليات الوطنية العالية ا     منهج قويم من التعليم والتأهيل يالئم مستقبلهم، وتمكينهم من االندماج في           كما تحرى وهو رب األسرة المثالي تنشئة أبنائه علـى          . نزاهة واستقامة  فظل مرعي الجانب، مخلصا في أداء المسؤولية، بكـل          ،المجلس األعلى 
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الجيل الـذي لـم     . كونه يعد حلقة بين ثالثة أجيال عاشها الفقيد رحمه اهللا         إذن فالمقياس الصحيح الذي يجب أن توزن به شخصية الفقيد هـو                 و                             .راجعون     رحم اهللا الفقيد العزيز، وأسكنه فسيح جنانه، و إنـا هللا و إنـا إليـه                  . إلى أن لقي ربه راضيا مرضيا ،في الصالح واإلصالحبمتطلبات الحاضر والمستقبل، ونموذجا لتجسيد ميراث  األسرة الكتانيـة          قاضـيا نزيهـا ومربيـا واعيـا         عدال و  فقيهااإلصالحية التي نهض بها     نهض بها الفقيد في هذا المسار الشاق والطويل هـو الرسـالة التربويـة              والرسالة التي  . والجيل الذي اندمج في حركة التغيير والبناء لمغرب جديد        جعل من هذا الميراث سالحا لمقاومة االحتالل والنهـوض باإلصـالح،            والجيل الذي   ،ي والعلمي لألسرة  يكن أمامه سوى استيعاب الميراث الروح     
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خاتم الرسل واألنبياء، وعلى آله والصالة والسالم على سيدنا محمد   .المتفرد بالبقاءالحمد هللا                                                       عضو أكاديمية المملكة المغربية   عباس الجرارياألستاذ                                                 �وفيـقيه الصـفال  تانيـيب الكــوالي الطــم وجرت مراسيم . م2009 فبراير 2هـ الموافق 1430 صفر 6 وكان المؤبن قد توفي يوم االثنين  .حضوره إال أنه تعذر على الكاتب ،م بالقاعة الكبرى لعمالة سال200 9رس ما13هـ الموافق 1430 ربيع األول 15   عةـالجم شيةـتاني عـيب الكـوم موالي الطـين المرحـمة كتبت لتلقى في الحفل الذي أقيم لتأبــكل �  ____________________________    اهللا وعبد اللطيف، وكذلك عبر ما كان يحدثني عنه والدي رحمة اهللا عليه، اء األعزاء األساتذة حمزة وعبد ما كان يخبرني به أبناؤه الكرام، األصدقومع أني لم ألقه إال مرات قليلة، فإن صلتي به قديمة وعميقة، من خالل     .نفسي من إكبار وتقديرمشاعر الوفاء والعرفان التي أكنها لهذه الشخصية النبيلة، وما لها في فلعلي بهذه الكلمة الوجيزة أن أكون أعربت عن بعض ما تَقتَضيه . تهمغفرالعالمة الشريف موالي الطيب الكتاني تغمده اهللا بواسع رحمته وجزيل في الحفل الديني الكبير الذي أقيم إحياء لذكرى فقيدنا العزيز، الفقيه  من الحضور والمشاركة – لعذر قاهر –كان أسفي شديداً إذ لم أتمكن     .حابه األبرار األتقياء، وجميع الصابرين في البأساء والضراءوأص       . الة عصر الثالثاء في مسجد الرضا بنفس المدينةـتشييع جنازته في الزاوية الكتانية بسال بعد أن صلي عليه إثر ص
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وهو ما ترك في . عاطر ودعاء صادق ال يصدر إال من اآلباء لألبناءد الصالة ليهنئني على الخطبة، في ثناء حيث كنت أخطب، وتقدم إلي بع يوم حضر قبل أزيد من عشر سنوات إلى مسجد اللة سكينة، :األولى    :       نعم، لم ألقه إال مرات قليلة أذكر منها مرتين  .على صعيد القرآن الكريم، إقراء وترتيال وتجويدا  بحكم الروابـط المتينة التي كانت تجمعهما في أكثر من مجال ، وال سيما    وهي زيارة أتاحت لي أن أطيل الجلسة . وصديقي األستاذ الدكتور حمزة كانت في السنة الماضية، حين زرته في بيت ولده البار أخي :الثانية    .نفسي أثراً حميداً لن أنساه وفي جميع هذه المناصب كان مثال الجد . وانتهاء بالمجلس األعلىشرعية هامة، بدءاً من خطة العدالة إلى مجلس االستيناف الشرعي،  أنه بهذا الزاد المعرفي الكبير، تسنى له أن يتولى مناصب السمة الثانية    .يتردد على حلقات كبار علماء العدوتين أظفاره في أسرته الكتانية الشهيرة بمشايخها في هذا الميدان، ثم وهوالفقه والتصوف، وما إليهما من العلوم اإلسالمية التي اكتسبها منذ نعومة  أنه من أعالم المغرب البارزين، بما كان له في ميدان أولى هذه السمات    .مؤبننا الغالي كان يتمتع بشخصية فذة تطبعها سمات متميزةالستعراضها حيز هذه الكلمة المحدودة، فإن ما أريد أن أسجله هو أن وعلى الرغم مما تركت في نفسي هذه الزيارة من انطباعات ال يتسع     .ذكرياته الغنية، خاصة فيما يتصل بما كان له مع الوالد يرحمه اهللا وإياه، في استحضار للكثير من الفوائد العلمية والتاريخية، وللعديد من معه   .والنزاهة واالستقامة
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كانت لموالي ، وهي العناية الفائقة التي سمة رابعة وأخيرةوتبقى بعد هذا     .طة بهاألصقت بالزوايا، وأبعدتها عن حقيقتها وعن الرسالة السامية المنومحكم وحكيم بين سلفية سنية، وطرقية وسطية تنأى عن كل الشوائب التي على القيم األخالقية، والملتزمة في سلوكها باالعتدال ؛ وأكاد أقول بتوازن  فتتجلى في صوفيته المقيدة بالكتاب والسنة، والقائمة ة الثالثةأما السم   الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام "، )1("خيركم من تعلم القرآن وعلمه "  : مثل هذه األحاديث الشريفة إنها لعناية قرآنية يوضح لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهميتها في   ولعمري. يب اهللا ثراهمد الخامس طـالمبارك بجاللة الملك المغفور له محالمضمار، إلى أنه كان في طليعة الذين يصلون تراِويح شهر رمضان   وإنه لتكفي اإلشارة في هذا . الطيب بالقرآن الكريم، حفظا وترتيال وتجويداً وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً، حتى :الذين قال فيهم الحق سبحانهاألتقياء األبرار، ودعاء إلى العلي القدير أن تجعله بركة القرآن الكريم مع فهنيئا للمرحوم موالي الطيب بهذه المكانة التي خص اهللا بها عباده     .)3("أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته :من هم يا رسول اهللا ؟ قال: الناس، قيلإن هللا تعالى أهلين من "، )2("البررة     75- 74- 73: اآليات) آخرها( سورة الزمر )4(  .كما رواه الحكم في مستدركه. عن أنس ابن مالكرواه ابن حنبل والنسائي وابن ماجة ) 3(  . وهو متفق عليه،رواه ابن حنبل وأبو داود وابن ماجة عن عائشة) 2(  .كما رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عثمان. رواه الترمذي والدارمي عن علي ابن أبي طالب ورواه الطبراني عن ابن مسعود) 1(  _______________________  .)4(وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد هللا رب العالَمينفنعم أجر العاملين،وترى المالئكة حافين من حوِل العرِش يسبحون بحمد ربهم وقالوا الحمد هللا الذي صدقَنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء . فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدينإذا جاءوها و
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والذكر لإلنسان "وحسن األحدوثة في مختلف المجاالت التي تميز بها، وإذا كان أثر فقيدنا المنعم لن ينقطع بما خلف ويخلف من حميد الذكر    ما أخبرنا به رسول اهللا كما هو معروف، فإنه كذلك لن ينقطع ب" عمر ثان إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من : "صلى اهللا عليه وسلم حين قال                 .رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة) 5(    _______________________                  .إنا هللا وإنا إليه راجعونورضوانه ؛ ورحم اهللا مؤبننا العزيز، وأسكنه فسيح جناته وأجزل له من مغفرته     .الملك محمد السادس أيده اهللا ونصرهعلى ما أحرز بها من حظوة نالت تزكية موالنا أمير المومنين جاللة أن أنهي هذه الكلمة، دون أن أهنئ األستاذ الشريف السيد عبد اللطيف  الصوفية التي ال أريد سواء في القضاء أو الجامعة أو الوزارة أو المشيخةوكيف وقد ترك أوالداً صالحين، ليس فيهم إال عالم مبرز في اختصاصه،   .)5("صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: ثالث
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  $ِNو%��ـــ      ;qَمـــ ا>n-رددتـ أ �                                    Zـــ أآ  ا$ُ�
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  ]� �G;و ��� ��� kS  I� ]
    ولد النبوي التي يقيمهاـكانت تأتي مناسبة ذكرى الم وهو منزل طائفتهم وورحمه، وهذا الخال هو السيد أبو بكر المريني فقد كان منزله هو منزلهم من الرفقاء الخاصين للشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي اهللا عنه  كان أحد أخوالي منتسبا إلى الطريقة الكتانية بل كان زلت صغيرا عندماتصال بهؤالء األشراف الكتانيين اتصاال روحيا وأنا ال ال   حقيقة كان ا  .به هذا الرجل العالم واألخالق فيكون االحتفال احتفاال باألخالق وبالعلم وكذلك بما كان يوصف ينسى هو نسبه، فإذا اجتمعت كل هذه الخالل اجتمع العلم والشرف واإلنسان الذي ال . سجاياهالباقية، إذا غاب عنا جسده فلم تغب عنا أخالقه وولذلك موالي الطيب الكتاني الذي غادرنا من هذه الديار الفانية إلى الدار ولكن يمكنني أن أقول إنني تعرفت على أبنائه، باعتبارهم أبنائي أيضا، الشريف العالم الجليل سيدي محمد الطيب الكتاني، لم أتعرف عليه كثيرا كالم عن  وال.أجل المكارم، واألخالق والعلم الذي يتحلى بها المتحدث عنه الذكريات ال تقام من أجل الشخص،وإنما تقام من ذه    في الواقع أن مثل ه  في هذا الحفل التأبيني ؟ عساني أقول            ماذا    .وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين صلى اهللا على سيدنا محمد و على أله بسم اهللا الرحمان الرحيم، و                                                                      المجاهد األستاذ أبو بكر القادري     إذا �9ب ��� =�
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   . أال بذكر اهللا تطمئن القلوب : اجتمعوا على ذكر اهللا هم الذين يحلو الجلوس معهم وتتكاثر الثقة باهللا عندما يكون رفيقا لهم إذا  األفذاذ، وهؤالء األفذاذ و أمثالهم     ومقامات اليقين هذه ال يصل إليها إال   اليقينمقاماتـ ويتحلى ب   ***  ين ـالعالم لرب فسـالن يجاهد  فل ربحه به يواليـ و الن   ***   مالاليحفظ المفروض رأس  و   ويزن الخاطر بالقسطاس   ***   يحـاسـب النفس عن األنفاس   ويوصل العبد إلى مواله   ***     إذا رآه هــلل اهذكـرــي  المهالك يقيه في طريقه    *** لك  شيخا عارف بالمسا يصحب  : منا ما قاله الشيخ عبد الواحد بن عاشر في هذا الصددفي هذا البلد الكريم دائما سهلة وميسرة بين أيدي الذين يريدونها، حين يتلو الواحد الذي يذكرنا به؟ إنه يذكرنا بتصفية القلوب وتصفية القلوب كانت ما هو هذا الشيء،    . سم الشيئا آخر هو الذي يطلق عليه هذا اعندما يذكر اسم اهللا تتخلخل ذاته، يتخلخل قلبه و تهتز مشاعره ويصير بالقلوب، فإذا لم تدخل القلب فتلك ليست صوفية حقيقية، الصوفي الحقيقي ت نسبة صوفية حقيقية، والصوفية الحقيقة ال تهتم باأللفاظ مثلما تهتم كانانتماءه للطريقة الكتانية، من أصلها و أقول من أصلها، ومن جدها األعلى المنزل بالذات الذي هو منزل خالي، ولكن صرت أكتشف يوما بعد يوم    في الواقع كنت أتساءل مع نفسي و أنا صغير لماذا يجتمع هؤالء في هذا   .في الغالب أصواتا شجية عذبة تروق اآلذان وتجذب األلباب  رحمه اهللا، وكم كنت أتأثر بذكرهم عندما يرفعون أصواتهم بالذكر، وكانتالفقراء، هؤالء الفقراء الذين ينتسبون للشيخ محمد الكتاني الولي الصالح عشرة أو السادسة عشرة من عمري، ثم بعد ذلك كنت أرى جمعا من رفاء تقام في هذا المنزل، منزل خالي و أنا صغير لم أتجاوز الخامسة  الش
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يها و إلى الجلوس معها، وأعتز بأنه يوجد من تالمذتي بعض أطمئن إلالكتانية السنيين، ال أود أن أذكر إال هذه الفرقة السنية التي كنت دائما المهدي الكتاني رضي اهللا عنهما جميعا، وعرفت كثيرا من أهل الطريقة حق الشيخ سيدي محمد الطيب الكتاني، عرفته وعرفت والده سيدي محمد في الواقع ألحاضركم وإنما هي كلمات البد أن أقولها في    إخواني لم آت   . صدق اهللا العظيم  أال بذكر اهللا تطمئن القلوب وقلوبهم بذكر اهللا يصاحبون ويجالسون هم الذاكرون الذين تهتز مشاعرهم وتلهج ألسنتهم يريد أن يسير في النهج القويم البد أن يسلك مسالك أهل اهللا، وأن الذين ن كل شيء في الحياة يرجع إلى اهللا و أن الذي أ: عندهم؟ اهللا، اهللا ، معناه    كنت وأحكي لكم هذه القضية أذهب لبعض الزوايا فماذا أجده مكتوبا  عو له رفيقا، وبارك اهللا في أبنائه وفي إخوانه وفي أحبابه وفي جميع من يدوأسكنه فسيح الجنات مع الصديقين والشهداء و الصالحين وحسن أوالئك      إخوانــــي، رحم اهللا أخانا المرحوم سيدي محمد الطيب الكتاني،   .أبنائها                   .والسالم عليكم و رحمة اهللا . كذلك بالخير، بارك اهللا في الجميع 
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أ ��%e$Fن و ا-(+� ��%e$Fن � ، T=$% ��
�	���ء                                                                  أحمد عبادي األستاذ                                                                       ا%���ر ا%> ������
    ده القاضي ـطلب العلمي المثاب فهو يدخل فيما أنشـال وباتصال السلوك ووإنما كان منتسبا إلى سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالروح ، دما وجسدا، يكن منتسبا إلى النبي صلى اهللا عليه و سلم بنفسه الزكية فقطللنسب الشريف الماجد ، فالشريف سيدي محمد الطيب رحمة اهللا عليه، لم إن الكريم من المحتد في هذا الرجل رضوان اهللا عليه كان مقرونا بالوفاء    و كـل نـد إلــى نـد     ****     أتى األشراف من فاس        الورد كما يأتي النسيم من    ****          أتى األشراف من فاس   :إياها بلسان الحال حين مقدم هذه العائلة الشريفة إليها من بفاس مدينة سال قد أنشدت بكريم المحتد وشريف النسب، فكأني : المفصل األول  :اهللا يمكن أن نتحدث عن أثره وعن سيرته من خالل مفاصل سبعة ، هذا رجل رحمه رجاال، حديث عن ورثة النبوة وعن سماتهم القابلة للتأسي فإعادة الحديث عن أمثال هذا الرجل رحمه اهللا، و ما أرسلنا من قبلك إال    المعاديءتحسن الشـ وقد يس  ****  فيزيد حسنا      يعاد حديثكم    يقادو جــنى زيد به عـمر  ****       وأي قضية صحت إذا ما  ف سلب الفؤاد لم بذنب الطر  ****  ا سعاد ـ    قفي و أنبـئينا ي  :  في مثل هذه الشهادات الحية ال يمكن لإلنسان إال ينشد بلسان حاله فيقول                و صلى اهللا على سيدنا محمد و آله   الرحمان الرحيم ��� ا�        ا���� ا
	�م 
��ا��� ا
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س بمكتبه القرآني كما أتبتثه فمنذ محطة سيدي عمارة الحجوي في فا        جري السـعيد مدى ما أمال****  هـلباتـال في حـ   تجري بي اآلم  أكابد الهم العسير األطوال  و****     ما زلت أدرك ما غال  بل ما عال  : قول القائل في الخلُق ومن حيث الحفاظ على المثابرة في الطلب حتى كأنه ينسب إليه ستقامة هو الوفاء لهذا النسب من حيث المحافظة على اال : المفصل الثاني  .بنوره من يشاء عليه الصالة والسالم بالنسبين الدموي والمعنوي، نور على نور يهدي اهللا ففقيهنا رحمه اهللا، هذا الجبل األشم، خميرة البر و التقوى، كان منتسبا للنبي   رت أحمد لي نبـياًيوأن ص    ****  ادي   دخولي في قولك يا عبـ   و كدت بأخمصي أطأ الثريا   ****      ومما زادني شرفاً و عـزا   : عياض رحمه اهللا حينما قال    لوالده الشريف الماجد إلى محطة سيدي بربيش الكتاني سيرة سيدي عبد اهللا  الى، وكأنه يتمثل بقول فإن النفس منه قد مالت إلى كتاب اهللا سبحانه  وتع   وبعد سياحته العلمية في مختلف المتون التي نجدها في سيرته الزكية،   . صدق اهللا العظيمقل فبفضل اهللا ورحمته فبذلك فليفرحوا،هو خير مما يجمعون     فذاك الذي اتخذ القرآن موئال ***  فأما الكريم السر في الطيب طيب    : اللوذعية و يثبت حسن االختيار فكأن الرجل رحمه اهللا يقال عن أسلوبه  وكان المنطلق من القرآن المجيد واالنتهاء إلى القرآن المجيد، مما يثبت   رحمه اهللا هنا بالرباط ،   يه السالم ـبقوله عل و) خيركم من تعلم القرآن و علمه(جده عليه السالم 
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مدينة حتى يلتقي بمن أمكنه من فضالئها ويجمع إجازاتهم و يحافظ عليها ، أن يأخذ الزبدة حيث ما حل و ارتحل، فكان رحمه اهللا يأبى أن يخرج من الوصف لألشخاص الموجودين في تلك األماكن، نجد الحرص الشديد على  كما نجد الوصف لألماكن، نجد ونجد الوصف الدقيق لكل شوط شوط،التي أثبتت في كتابه عن الرحلة الحجازية، ونجد المقارنات بين المذاهب، الملَكة في التحكم في التفاصيل، وما كان أن ينتبه لها لوال ذلك، في الجداول و محيطات و بحاراً، لكي يستخرج منها درراً ما كانت لتستخرج لوال هذه الدقيقة تتسع أزمنة أغلبنا في هذه القاعة المباركة دون أن يلقي له باال، فإذا بيقف مع التفصيل الصغير، الذي نمر عليه دون أن نلقي له باال، وقد حج يجد كيف أنه " األنفاس النورانية في الرحلة الحجازية"     كل من يقرأ   .تصبح الدقائق بحاراً ال حدود لها  الرجل يتسع بين يديه الزمان، لكي وبدقائقها، وباألحداث وتفاصيلها، فكأنكان رحمه اهللا في جولته دائم العناية بالعلوم . سلف، ويهتم بالذي لحقيخرج من شيء حتى يستكمله، وال ينتقل من باب إلى أخر حتى يغلق الذي االستعداد في تشبثه بطلب العلم و في حرصه على استكمال ما يبدأه فال لفطري للمعالي، ونجد هذا العطر،يرى أنه رحمه اهللا كان عنده االستعداد االذي ينظر من خالل سيرة هذا الرجل المبارك الكريم  : المفصل الثالث  . تعالى  اللباب، وعدم االشتغال بسواها من العلوم التي لها أيضا شرفها عند اهللا يِته، ودلَّ على حسن اختياره، كما دل على نًَسريته في اقتباس الزبدة سميِذِع      فإذن هذا المسار العلمي بدأ بالقرآن و انتهي بالقرآن فدل على    ) .بالقرآن مع الكرام البررةالذي يقرأ القرآن و يتتعتع فيه له أجره مرتين والذي يكون ماهرا  (
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ويتمثّل في حرصه رضي اهللا عنه على القرن بين  : المفصل الخامس  .األمانة، مواصال للبلغة في عزة و فخر و في إباء و لكن وفي بهاء أيضا غيرها مما يؤهله لممارسة خدمة القضاء، لكنه طلب السالمة وحمل ى على ذلك، وكلنا يعلم أنه كان قد جمع تحفة ابن عاصم، وجمع اهللا تأبالحية أنه مارس العدالة و أنه كان مؤهال لتسلم خدمة القضاء ولكنه رحمه كان رحمه اهللا دائم السعي إلغناء نفسه وأهله، وقد سمعنا من الشهادات      .ليه ما بعده لمرارتهعوأقف عند هذا البيت للقاضي الجرجاني وال أضيف    ولو عظموه في النفوس لعظِّما****وه لصانهم    ولو أن أهل العلم صان  :فيه قول القائل العلية وبين األكابر، رائجا بين ظهرانيهم معروفا بعفة النفس و كأنه يتمثل كرامة و عزة و بهاء  واستغناء ، فكان رحمه اهللا وإن كان مضطرباً بين ورضي عنه، كان دائم السعي لكي يكون طالباً للعلم ومحصال له، ولكن في ي رحمه اهللا وفيه نجد أن سيدي محمد الطيب الكتان : المفصل الرابع  .وبرسمها، حتى يسر اهللا عز وجل إخراجها و نشرهاوثيقة وثيقة، وعلى هذه اإلجازات إجازة إجازة، بخطها  وكما هي، بنصها الزمن الذي كُتبت فيه هذه المذكرات ،ومع ذلك حافظ على هذه الوثائق انت في ذاك الزمان صعبة خصوصاً وكلنا يعلم كم أن الرحلة إلى الحج ك    . تحمه اهللا أنه كان يختم القرآن في الشهر ختمارالطائفة الكتانية المباركة، كان له ورده القرآني الراتب، حيث نقل عنه عنه ولكن القرآن هو ورد الواصلين ، فإلى جانب األوراد التي عرفت بها كما في آناء النهار يرتل القرآن ترتيال، وكانت له أوراد أخرى رضي اهللا لباطن فنجد له في النهار سبحا طويال، لكن نجده في الليل الظاهر وبين ا
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خيركم من طال عمره   ( وبالنجاح في حياته، ويصدق عليه قول جده   هو أنه رحمه اهللا قد كلل بالتوفيق و بالتأييد و بالسداد  : المفصل السادس       .   أقول قولي هذا و استغفر اهللا لي و لكم ، و الحمد هللا رب العالمين   ...وذاك الحفاظ محافظا على السر اإلمداد و السر االستمداد . بعد ترميمهاوحفظا ألسرار نبيه و تمريراً لهذه األسرار إلى اآلنية التي تستحق حملها   جر فقيدنا أجر المرابطين حفظا للكتاب   نسأل اهللا سبحانه و تعالى أن يأ  .  عرسا مما يدل على حسن الخاتمة والحمد هللا ذي العطاء واإلنالة  و واهللا كان ، و واهللا قد كانت عرسا،سيدي محمد الطيب الشريف الماجدأهل الصالح تكون أعراسا، و قد يسر اهللا عز وجل أن أحضر جنازة  جنائز !  بيننا و بينهم الجنائز! ائزلبعض العزال الالئمين بيننا و بينهم الجنهذا الرجل رضي اهللا عنه كان قد تمثل بقول اإلمام أحمد، حينما كان يقول الذي ال أريد أن أنهي من هذه الكلمة دون ذكره ، هو أن  : المفصل السابع  و أجلهن نجابة األبناء      ****         نعم اهللا على العباد كثيرة   :حين انتهائهالمسجد بباب دكالة بمراكش وكان فيه موفقا طفق يقول باكيا إنه حين سمع البنه عبد الرحمان حين ألقى أول درس له في : الدكالي قالاهللا الفقيه سيدي محمد بنبين الذي سمعنا منه رواية عن سيدي أبي شعيب كريم السر في الطيب رحمه اهللا تعالى، وهذا هو النجاح كل النجاح، ويرحم لجمع الخصال المحمدية تحت رداء و عباء هذا الرجل المحترم الكريم ، له تميزه، فرغم نسب اُألخوة نجد الشخصيات منفصلة من حيث التكامل     خرج الفقيد رحمه اهللا ثلة من الرجال األشاوس كل في تخصصه، وكل          . ) وحسن عمله



47  

�L T$ك %w=��ل �� �>
[ ر�4
ار��T هVا اG%ا I%�<%   (��                                                           األستاذ  عبد الكريم بناني                                                                �� ا%
 � و ا%(CNف و أدب ا%$��
ب بن محمد المهدي الكتاني تغمده في الزاهد سيدي محمد الطيصوالجليل والالمشاركة في هذا اللقاء التأبيني، بكلمة لجمعية رباط الفتح في حق العالم    شرفني أخي الفاضل الدكتور سيدي حمزة الكتاني عندما طاب مني   حضرات السادة المحترمين  حضرات السيدات الفضليات  والصالة و السالم و على خير المرسلين   لرحيم بسم اهللا الرحمن ا     ر"�� !�	�� ر��ط ا فأكد لي األستاذ أحمد إدريس أنه كتاني ينحدر من نفس . حول نفس المائدةوجرنا الحديث إلى ما جرنا إليه إلى عائلة الكتاني،لوجود الدكتور حمزة . أحمد إدريس .   وبعد انتهاء المناظرة جلسنا إلى مائدة الغذاء وبجانبي د  .وهو الدكتور أحمد إدريس خبير العالقات الدولية وأستاذ بجامعة تونس على شخصية تونسية استدعته جمعية رباط الفتح للمشاركة في لقاء علمي،    لقد قفزت بي الذاكرة إلى شهر دجنبر من السنة الماضية عندما تعرفت  .اهللا بواسع مغفرته ورحمته    تهر الكتانيون ـواش.  هـ 1258الطاهر بن أحمد الكتاني الذي توفي سنة واألعالم ، فوجدت أن العائلة الكتانية التونسية تنحدر من الزعيم موالي   ودفعني فضولي إلى البحث في بعض الكتب كاألنفاس ومعلمة المغرب  .القرن الثالث عشر الهجريفي  سأفراد منها إلى تون المغربية التي نزحاألسرة الكتانية 
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و األدب  أنجبت رجال الوطنية والقيادة والسياسة والوزارة، والفكر والعلم نجبت الصلحاء والعلماء والمتصوفين والزاهدين، كما وغيرها من البلدان، أ       انتشرت في ربوع المغرب بل وفي الجزائر وتونس وسوريا ومصر   كما وجدت أن الشرفاء الكتانيين أسرة وافرة العدد، كثيرة الفروع،   .الكتاني ومنهم الوزير والسفير السابق األستاذ رشيد بن أحمد بن موالي الطاهر  األبناء واألحفاد عن اللقب األصلي، التونسيون بلقب إدريس بعدما تخلى أن أتتلمذ على بعضهم والمثقفين، في عهد الحماية، وقد أسعدني الحظ يد الشيخ الصديق الشدادي وصحبه عدد كبير من العلماء والفقهاء وقد تتلمذ فيها وتخرج منها على . التي أصبحت فيما بعد المدرسة المعطويةالقريبة من ضريح موالي إبراهيم، قبل أن تنتقل إلى الزاوية المعطوية، كتانية بدرب الفاسي،   فاستقرت هذه المدرسة في بداية األمر بالزاوية ال  " .قصبة األوداية " الجمعة التي كان رحمه اهللا يلقيها بجامع القصبة الصديق الشدادي، فقد كنا نتسابق ـ وأنا وقتئذ شاب يافع ـ لحضور خطبة وما أدراك ما . بن محمد الشدادي، مقدم الطريقة الكتانية بحاضرة الرباط  الصديق   وتأسست هذه المدرسة على يد العالمة المربي والخطيب الشهير  .الدفاع عن وحدة البالد والتشبث بمقوماتها الروحية والثقافية والحضارية تأطير الطلبة الشباب والمواطنين بصفة عامة سياسيا ووطنيا من أجل تأسيسها هو تدريس العلوم العصرية إلى جانب علوم الدين واللغة وكذا من وكانت الغاية  .1914االستعمار الفرنسي على البالد،حيث أسست سنة   أما في الرباط، فإن المدرسة الكتانية تعد أول مدرسة حرة بعد استيالء   .و الفن    . بمعهد محمد جسوس 
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الطيب تم بالجامع الكبيرـ المسجد األعظم ـ في أجواء ربانية مهيبة، حيث فقد أخبرني أحد أقربائي بأن عقد قران سيدي محمد .بمدينة الرباط الطيب    هناك جانب آخر وجب ذكره في هذا المقام، يتعلق بارتباط سيدي محمد   . وصوب وفاس ومراكش محطات مشرقة ومنارات تشد لها الرحال من كل حدب     ، وجوالتهم في المدن الكبرى كسالتللطبلة والكراسي العلمية واإلجازافكانت مجالسهم ومناظراتهم و سجاالتهم و تأطيرهم . نية والتربية والوط   فالكل يعلم ما قدم هؤالء العلماء الفطاحل من خدمة للعلم والمعرفة    شيخ الجماعةومحمد بن التهامي الرغاي الذي سيؤسس بدوره مدرسة حرة وسيصبح      المتفردة قاسم الحاجي ومحمد المكي الناصري ومحمد بن محمد ملين ومن خريجي هذه المدرسة .ل المثال ال الحصربن الحسن الحجوي على سبيالكبار من وزن محمد بن عبد السالم السائح وسيدي المدني بلحسني ومحمد فامتلك رصيدا علميا و معرفيا رصينا، وجالس العلماء . التلقي والتحصيلمعينها وعلومها وبرز في الكثير من فروعها وتصدر أقرانه في مراتب ين كانوا يدرسون بها، فنهل رحمه اهللا من ويتتلمذ على جل العلماء الذسيتعرف الشاب سيدي محمد الطيب على الفقيه العالم الصديق الشدادي،    وهنا و غير بعيد عن الزاوية الكتانية بدرب الفاسي المذكورة سابقا   .السيد عبد الخالق القباج ، أطال اهللا عمره شارة األسرة الكتانية الحاج أحمد القباج ـ جد قريبنا السفير وضعها رهن إهذه األسرة بدار القباج الواقعة بزنقة سيدي المعطي ـ الزاوية المعطوية ـ فاستقرت . القرن الماضي في الظروف السياسية التي عرفتها المملكة آنئذ    ومن هنا تبدأ قصة رحيل العائلة الكتانية من فاس إلى الرباط في أوائل 
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وغيرهما،  والعلماء سالفي الذكر و أصدقاء الفقيد من عائلتي القباج و فرج        نية  القوم، من األسرة الكتاةالطريقة المغربية األصيلة، حضرها عليتليت سور من الذكر الحكيم ومجموع األذكار واختتمت بتالوة الفاتحة، على  . نوعا، في الدين والتصوف وفي أدب الرحلةلألجيال رصيدا علميا مت  لقد رحل عنا العالم الجليل سيدي محمد الطيب إلى دار البقاء وترك   أيها السيدات و السادة،          .يتقدمهم صديقه القيدوم الحاج إسماعيل فرج، رحم اهللا الجميع  واهللا ) . صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له(ثالث اهللا عليه و سلم، إذ جاء في حديثه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من وصدق رسول اهللا صلى . وخلف أبناء بررة نهجوا سبيله علما وخلقا ودينا                       . و رحمة اهللا والسالم عليكم. رفيقاووطنه من تربية وفسح له جنان الخلد مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك بواسع المغفرة واألجر والرضوان وجازاه عما قدم ألبنائه وأسرته وأقاربه    تغمد اهللا الفقيد العزيز سيدي محمد الطيب بن محمد المهدي الكتاني   . الرجل الجليل هذه المكرمات الثالث تبارك وتعالى حبا هذا
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 �� ا%�.$��ت  
  .الذكرى األربعينية لرحيله أسكنه المولى فسيح الجنان ظهرانينا اآلن، ونحن نخلد بترتيل الذكر الحكيم، وترتيل طيب القول، الطيب بن سيدي محمد المهدي الكتاني التي تطوف روحه الطاهرة بين يه الورع األديب العدل، الصالح سيدي محمد     برحيل الشيخ الشريف الفق  .راد لقضاء اهللا الكتانيين وعموم ساكنة سال في الخطب الجلل الذي حل بالعائلة الكتانية وال الرحاب، تجدد بخالص القلب وصادق اللسان مواساتها لعائلة الشرفاء     فإن جمعية أبي رقراق التي طوقتني مسؤولية رئاستها وتمثيلها في هذه   أما بعد ، بوجود األشراف المكرمين ،    السالم على الجمع المهيب، سالما تاما تحفه نسائم هذه الحضرة الزكية      ، السادة العلماء األجالء،السادة أفراد أسرة آل الكتاني المحترمين،أيها الحضورالكريم  السيد رئيس جمعية رباط الفتح الشقيقة ،السيد األمين العام للرابطة المحمدية ،  ،السيد رئيس مجلس مدينة سال ، السيد رئيس مجلس عمالة سال ،السادة النواب   ،األستاذ المجاهد أبو بكر القادري ، السيد عامل صاحب الجاللة على عمالة سال                   الحمد هللا ، والصالة و السالم على أشرف خلق اهللا ،   الرحمان الرحيم،��� ا�            !�	�� أ�� ر$�اقر"��                                                              السيد نور الدين شماعو                                                               أ �م CL%�� '6) ا%>
ا%) �� �
 �) ;<   Y3"L ا%Vاآ$ة  %$ا�T ا%.��$ ا%>
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وبهذه . في الصالحات ذكرك وتنقل مالمح شخصيتك الفذة لألجيال المتعاقبة     وها هي ذي عائلتك الصغيرة والكبيرة تجتمع بالوفاء والمحبة لتخلد   .من هديك الذي كان لك فيه سيد الورى وإمام المصلحين نبراسا وقدوة ف يستمد هديه ألن اهللا سبحانه و تعلى قد جعل لك من صنعك النقي خير خل     وللروح الطاهرة لفقيدنا الغالي أن تطمئن في برزخها وأن تقر عينا   .من الزمن، ثم المسؤولية في الغرفة الشرعية بالمجلس األعلى العديد من مكرماته، أيام تولى خطة العدالة في مدينة سال طيلة ثالثة عقود تحفظ له الصدوق، ولرجل الدولة الوفي المخلص، نحمد اهللا أن الذاكرة     الراحل الكبير كان نموذجا متوهجا للعالم المتمكن، وللمواطن الصادق   .من دوحة هذه األسرة العريقة الفاضلة وكريم األخالق التي حظي بها فقيدنا العزيز، حيث كان حقا فرعا متميزا ، لقاء الستحضار جميع المناقب     إننا نعتبر لقاءنا هذا كإخوة في اهللا ة والوئام والرفعة وسمو المقام، وجعلهم في وأقارب الفقيد موصول األلفوالصالحين، وحسن أولئك رفيقا  وأدام ربنا جل جالله على ذريته وأهله         الشهداء  المولى أحسن مقام في الفردوس مع النبيئين والصديقين و     تغمد اهللا الروح الزكية لشريف الشرفاء األماجد بالرحمة الواسعة وبوأه   .ير والنفع العميم الوفير لمفخرة لنا جميعا لما فيه من العلم الغز     إن الموروث الذي تركه الفقيد من حيث التأليف والتجميع والتحقيق    ،أيها الحضور الكريم         .الخالصة له بالتوفيق والسداد موالنا أمير المؤمنين بتسليمه ظهير تعيينه شيخا للطريقة الكتانية، فتهانينا  عبد اللطيف الذي تفضل المناسبة ال ننسى الشريف األجل ابنك البار سيدي
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                                   .                              والسالم عليكم و رحمة اهللا تعالى و بركاته     .أمير المؤمنين موالنا محمد السادس حامي حمى الملة و الدين           ألشراف العلويين ودرة تاجهم المصون المؤيد بالتمكينسادتنا احبهم لرسول اهللا الكريم وآلل البيت الطاهرين واألسباط الغر المحجلين من وفي مقدمتهم الراحل العزيز في القلوب وفي نهج ال يضاهي حبهم له ، إال خدمة الدين والدنيا لهذا الوطن األبي العزيز الذي جعله الشرفاء الكتانيون 
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) ا%��x ا%�C%� اk�6% ا%.(��M� وا%$وح I
 ا%>�F��-                                                                      أحمد شوقي بنبين.األستاذ                                                                   ��&'�
وئام عبد الكبير الكتاني مؤسس طريق السلوك الناشر في الناس المحبة والالمحبة والوفاء موالنا محمد الطيب بن محمد المهدي بن الشيخ محمد بن الصادق اإلخالص العامل في مجاهدته على اإلخالص حفيد شيخ طريقة     ماذا عساني أقوله في نقيب األشراف الطيب األخالق سليل األخيار     ه  وصلى اهللا على سيدنا محمد و على آله وصحببسم اهللا الرحمان الرحيم                 ���,+ ا
*(ا)� ا شاهدة وجعلك من والمنازالت فتح اهللا لك أبواب المكاشفة وخصك بنعمة الم       األنس ومحاضر القدس ضمائرهم مما أدير عليهم من غيوث العلوم   س ـمما أدير عليهم من كؤوس المشاهدات والمواصالت وطفحت في مجالالكتانية الروحية الذين ارتوت في منازل القرب ومحال الشرب سرائرهم  جماعة الطريقة الغائصين في لجج األفكار المسبحين بالعشي و األبكار    قضيت مشيئة اهللا أن تنشأ نشأة األبرار في حظيرة األخيار بين أحضان   .حيث مأواك خاشعة و أنت ترقد في مثواك في ضيافة ربك ترنو إلى مقامك في الجنان قصاراي أني أضع على صدرك وفوق موضع القلب منك قبلة . والوفاق ديث فيه مرب ،وتكلمت في علم التوحيد فدعتك تربيتك الروحية إلى الحدرست علوم الشريعة ودرستها فكنت خير معلم وأفضل . سواء السبيلزكي النفس تقرأ القرآن و تقرئه وتهتدي بآياته و تهدي بها من جاورك إلى عشت طاهر القلب .المحبوبين الذين كشف عن أبصارهم حجب الكون 
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والجالل التي تغنى بها  من نشأ نشأة صوفية مثلك وعانق مواطن الجمال لدى ابلسان الذوق و اإلشارة ،حينما ضاقت ظروف العبارة وليس هذا غريب                                                            .وأثابك في الدارين إنه سميع مجيب الدعوات  وبشراك بعنايته التي راقبتك عيونها في حياتك وبعد مماتك، رحمك اهللا    فنم أيها الشيخ الوقور قرير العين، مطمئن القلب، هنيئا لك بلقاء ربك   .بالرغم من تقدمه في السن  بطول عمره فأمنا فيها واقفا متمتعا بالصحة والعافية مما جعلني أسر واتنبأودعا لنا جميعا بما يدعو به لألصفياء من عباد اهللا، وقمنا لصالة العشاء قراءة جماعية بمحضر نجليه البارين، سيدي عبد اهللا الكامل و سيدي حمزة ي إجازة شرفية بعد أن أمضتها أنامله اللطاف،ثم قرأ الفاتحة الكتاب ثم ناولنفأمر رحمة اهللا عليه بنسخة من صحيح اإلمام البخاري، فقرأت عليه خاتمة ونسمات الروح، فحدثني العالم وكنت التلميذ، وحادثني الشيخ وكنت المريد، علمية وروحية في آن، تنشقت خاللها رائحة العلم و تعقبت في أثنائها طيب   يت بلقاء الشيخ فنعمت في حضرته بجلسة قبل سنتين من اهللا علي بأن حظ     وَأجلُّهن نجابة األوالد    ****          نِِعم اإلله على العباد كثيرة   .ونموذجا يقتدى في حسن الشيم و األخالق أصبحوا بفضل تلكم التربية وذلكم التكوين مثاال يحتدى في حسن السلوك، ينك لهذه الثلة من األبناء األخيار الذين وأكبرها إنجابك وتربيتك وتكو  مآثرك أثيرة، وكراماتك جمة كثيرة، ونعم اإلله عليك وافرة شاملة، أهمها   .شعراء الصوفية قبلك 
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) ا%"�Gز ) " �$اءة �� آ(�ب �تقامته ال يخلو منها مجلس كانت األحاديث عن شخصيته وعن ورعه واسواالستقامة فلم يسبق لي أن جالسته أو ظفرت بتوجيهاته لسوء الحظ، وإن    من عدولها الثقاة الذين اشتهروا بالضبط  و ، الكتانية بمسقط رأسي سال    وعلى الرغم من أن العالم الفقيه محمد الطيب الكتاني من أعالم األسرة   .اسة الجامعية تتلمذت عليهما أيام الدرالمخطوطات العربية، واألستاذان الجليالن محمد الكتاني وجعفر الكتاني وقد بالخزانة العامة بالرباط سنوات طويلة  فاستفدت من خبرته في ميدان العالمة الشيخ محمد إبراهيم الكتاني المحافظ بقسم الوثائق والمخطوطات في الحياة العلمية بالمغرب، ومنهم الكتانيين ممن تركوا بصماتهم واضحة فترة الطفولة والشباب، وبانتسابي إلى الجامعة عرفت بعض األعالم     وكان الحديث عنهم يغري بمعرفتهم وتسقط أخبارهم الدينية والعلمية في   .ال يتغيبون عنها و ال يعتذرون                     مختلفة، كما أنهما كانا من مالزمي مجالسهم وفي المناسبات ال الكتانيين ومن الحافظين ألورادهم والذاكرين لها حسب أوقات اليوم باألشرافمحمد المنزع الكتاني في الحال والترحال، وكانا من أكثر اإلخوة  الحاجبجانب الكتانيين كما يذكر الوالد،وورث عنه ابناه خاصة عبد الحق و الفقيه دأ له بال و ال يستريح له فكر إال الغالي المريني كتانيا حتى النخاع، ال يهفي كل مناسبة، حزبية كانت أو سارة، كان جدي المرحوم أبو بكر بن الكتانيين بمدينة سال، فقد فتحت عيني وأنا أتنسم األذكار الكتانية في أسرتي أتيح لي أن أعرف بعض األجواء الدينية التي تظلل بيت الشرفاء         ا
���ط / �� ا0داب آ�                                                                      نجاة المـريني. األستاذة                                                                  %�"�
 اk�6% �� ا%�+
ي ا%.�)-�  "اB-�3س ا%�Cرا-�( �� ا%$
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لحديث عنه تقديم عرض مختصر من تقدير ثانيا، ومع ذلك، كانت وسيلتي لشعرت بحرج كبير مرده موضوع المشاركة أوال وما أكنه لصاحب الطلب هذا الحفل التأبيني للعالم الجليل، الشريف سيدي محمد الطيب الكتاني     وعندما طلب مني األستاذ العزيز الدكتور حمزة الكتاني أن أشارك في   . هذين اللقاءين العابرينومحبة و تعظيما،وهو الوصف الذي انطبع في ذاكرتي بعد  وتقديرا، فال يسعك إال أن تنحني لهم إجالال أم لم يعرفوك، ذكروك أم اغفلوا ذكرك،أساريرهم ترحيبا، وارتسمت على وجوههم عالمات البشر تكريما، عرفوك في غدوهم ورواحهم من طينة الرجال الذين إذا نظرت إليهم انفرجت نيين     والشريف الجليل محمد الطيب الكتاني األب الروحي للشرفاء الكتا  .وسالما، ودعاؤه بلسما وشفاء الشريفة اللة فاطمة ثم إثر وفاة ابنته الشريفة اللة جميلة، وكانت تحيته بردا في األسرة، ولم أعرفه عن قرب إال في مناسبتي عزاء، إثر وفاة شقيقته    الشخصية الفذة ؟الرحلة بالدرجة األولى، فهو محور الحديث ومبتدؤه وخبره، فماذا عن الرحلة هو شخصية الراوي أو كاتب / ما شغلني وأنا أقرأ الكتاب      .حلة أنيقة وبلغة سلسة رائقة وتدوينه أزيد من ثمانين سنة إلى أن هيأ اهللا له من يحييه بطبعه ونشره في التداخل وإن شئت التكامل إلخراج نص مضت على وقائعه وأحداثه الشريف الشيخ محمد المهدي، تداخلت في ذهني أسئلة محورية حول هذا مراجعة الجد ب محمد الطيب و انتهاء الكامل الكتاني و تأليف الوالد الشريفبأنوار تتألأل بين السطور ابتداء من تقديم الحفيد الفاضل األستاذ عبد اهللا     كانت فرصة المشاركة مفيدة لقراءة هذا الكتاب الذي تسطع حلقاته   " .األنفاس النورانية في الرحلة الحجازية " عن مؤلفاته كتاب
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ناسبة إال وكان إليها وهو يسرد مراحلها، فلم يغفل واقعة أو حادثة أو منتباه في الرحلة الخطة المنهجية التي وفق الكاتب الالدينية أول ما يثير ا    كان الراوي موفقا في تدوين األخبار واألحداث، وفي ضبط المواقف   .الدراية والرواية، وهو بعد في ريعان الشباب دل، وطالب علم له حظ بعلوم مناسبة لإلعالن عن ميالد عالم ثبت وموثق عالعالم اإلسالمي ومغربه للظفر بإجازاتهم العلمية، ومن ثم كان التدوين كانت تواكب الرحلة في الحرمين الشريفين واالحتكاك بالعلماء في مشرق رحلته ال يسده إال  االستفادة من الدروس العلمية والدينية والتربوية التي لوالد بتسجيل المهدي إلى الديار المقدسة ألداء فريضة الحج، وكان شغف ا    لقد نعم كاتب الرحلة الفقيه محمد الطيب برفقة والده الشيخ محمد  تباع نفس االعربي على تبويب الرحلة، فجعلها ثالثة أقسام، وقد ارتأيت     وقد عمل األستاذ عبد اهللا الكامل الكتاني بما عهد فيه من عناية بالتراث   .التوثيق والضبط والتحري سبيله بأسلوب مشرق  ممتع  شمل هذا الجانب كما أدى طواف الوداع، وكان ذلك بتاريخ خامس ذي الحجة، وقد مغرب يوم ثالث عشر من ذي القعدة سنة خمسين وثالثمائة وألف هجرية إلى أن في هذا الجانب يتحدث المؤلف عن المراحل التي قطعها منذ مغادرته بلدته سال بعد من األنفاس النورانية في الرحلة إلى الحج  الجانب الوصفي: سماهالقسم األول   :التقسيم وما لمسته من إشراقات في ثناياه    .والتلبية إلى المغادرة الكيفية التي تمت بها مناسك الفريضة، وما يتخللها من دعوات مأثورة منذ اإلحرام قيقة عن لقمان واإلمام البوصيري وأبي العباس المرسي ليرسو قلمه عند تفاصيل دمغادرتها وزيارة مقامات بعض األنبياء واألولياء باإلسكندرية، ومنها ضريح سيدنا فالراوي يشير إلى زيارة الزاوية الكتانية بمدينة سال قبل : الجانب التعبدي : األول  :اتضح لي محورين 
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مر باآليات القرآنية التي يتزود بها وعن أفق معرفي واسع، سواء تعلق األلقد كشفت تفاصيل الرواية عن تكوين ديني عميق : الجانب التعليمي: الثاني مس معالمه وشهداء أحد ومسجد قباء الذي وصفه وصفا يجعل القارئ يتل    ولم يفت المؤلف أن يتحدث عن مزارات المدينة المنورة كالبقيع   .وإجازة خاصة عامة شاملة تامة بإجازة قاضي المدينة المنورة الشيخ محمد زكي ابن الشيخ أحمد البرزنجي سماعا لطيب الراوية و المؤلف في نفس الوقت حظي األيوبي، كما أن الشريف محمد ابن علي الحبشي، والشيخ عبد القادر الشلبي الطرابلسي والشيخ عبد الباقي الهندي المحدث محمد بن أحمد العمري المغربي الجزائري ومن طرف الشيخ المحدث علي وإجازة الوالد وأبنائه وإخوته من طرف ثلة من العلماء األفاضل ومنهم العالم مية ودينية من سكينة وخشوع، ومنها االتصال بالعلماء إلحياء روابط روحية وعلزيارة المدينة المنورة و بها قبر المصطفى عليه السالم وما يستدعيه المقام  : أوال  : ويضم محاور منها  من األنفاس النورانية في الرحلة إلى الحج ، الجانب العرفاني:القسم الثاني  .بلغة بسيطة قريبة التناول مناسك الحج توعية العامة ومساعدتهم على معرفة ما يجب عليهم فعله وهم يؤدون أو غيرهم، و ال شك في أن هناك غاية من وراء هذا الوصف الدقيق وهي السالم أو الصحابة رضي اهللا عنهم أو األئمة و ما صدر عنهم من إضافات  المناسبة أو الشروح المعتمد فيها على أقوال الرسول عليه الحاج في هذه     وهو يروي مسار الرحلة أن يقدم معلومات وصفية مفيدة عن الحرم القدسي بفضائلها، مستحضرا األحاديث النبوية الواردة في فضلها، ولم يفت المؤلف زيارة بيروت وبيت المقدس والصالة بالمسجد األقصى مذكرا  : ثانيا  .بوضوح وكأنه مشارك في الرحلة بهدوء واطمئنان 
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رصدا للحياة الثقافية واالجتماعية في المشرق العربي، و حديثا عن العلماء     لم يكن تدوين أيام الرحلة كمذكرات هدفا وغاية فحسب، وإنما كان   .يرهم، فكانت اإلقامة في دمشق علمية وسياحية في نفس الوقت وغاألموي و مقام المجاهد صالح الدين األيوبي ومقام محيى الدين بن عربي األنبياء كنبي اهللا ذي الكفل بالصالحية ونبي اهللا سيدنا يحيى دفين الجامع      واإلقامة في دمشق تستدعي زيارة معالمها األثرية وخاصة قبور   .التلمساني بحديث األولية عن عدة مشايخ مشارقة و مغاربة منهم بمروياته وخاصة الطريقة الكتانية كما أجاز الشيخ محمد الهاشمي الحسني و غيره، فقد أجاز السيد الوالد محمد المهدي بعض العلماء بطلب     وكما أجيز السيد الوالد وابنه من طرف علماء أجالء في دمشق كالشيخ   " .سالمية في ديارهم،يرثها خلفهم عن سلفهم إلى يوم القيامة األخالق اإلبواجب ضيافتنا عندهم خير قيام، جازاهم اهللا أحسن الجزاء، وأبقى هذه دعوتنا على التوالي إلى منازلهم،مكرميننا غاية اإلكرام، متنافسين في القيام من هؤالء العلماء األعالم والفقهاء العظام والوجهاء الكرام، يتناوبون على وقد كان كثير : ")150(يقول في الصفحة الحفاوة والترحاب في كل ضيافة ونفحات ربانية يستحضرها الراوي بتفاصيلها مذكرا بما لقيه وأباه من الحسني والشيخ محمد توفيق األيوبي،وغيرهم ممن كانت له إشراقات دينية المشارك محمد بن جعفر الكتاني، ومنهم العالمة الشيخ محمد بدر الدين لمكي الكتاني ابن العالمة المحدث المقيم بها من الكتانيين الشيخ محمد اواألحباب من الكتانيين القاطنين بها، والحظوة بمجالسة علمائها ومنهم زيارة دمشق الشام لالتصال بعلمائها وذوي الفضل من األهل : ثالثا  .المعلومات الدقيقة جغرافيا وتاريخيا اته وعن قبة الصخرة و أعمدتها وأسطواناتها إلى غير ذلك من ومنار
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الشك أن الرحلة قد أشرفت على  : العودة إلى الوطن :القسم الثالث  .  متعددة فكانت إشارته البليغة تسجيال وافيا لما تعرفه الساحة العلمية من أنشطة ساط، في التوعية واإلرشاد وما لمجالسهم العلمية من حظوظ في جميع األواستضافهم، مشيرا بطريقة غير مباشرة إلى ما لألئمة الفضالء من أداور تمت زيارتهم وتدوين إجازاتهم بحرفية دقيقة، منوها بمن رافقهم وبمن العلمية تعطر األجواء وتكشف عن قدرة الراوي على تتبع العلماء الذين  األعالم الذين رحبوا باستقبال أنداد لهم وافدين من المغرب، فاألجواء اء الكتانيين من مختلف المدن وإقامة العمارة الكتانية بعد توافد وفود الفقروتهليل، وكان االحتفال بسالمة العودة إحياء ليلة مباركة بالذكر والدعوات وتقدير من طرف األهل واألصدقاء، فقد استقبال بحفاوة وترحيب وتكبير     في مدينة طنجة يتنسم المؤلف من جديد ما يحظى به وأباه من محبة   . ميناء طنجة بيروت إلى اإلسكندرية فأثينا فمرسيليا إلىن إحداهما نقلت المؤلف ووالده من ميناء ينهايتها، لذلك كانت الوسيلة باخرت التي باركت الزيارة، كما تمت زيارة "اإلصالح التطوانية"ومنها جريدة الجديدة بمدينة تطوان و كان المقام بها طيبا تحدثت عنه جميع األوساط     وقبل العودة إلى مدينة سال انتظم الموكب في زيارة للزاوية الكتانية   .الشمالية    .هـ  1351وتقدير،وكان تاريخ الوصول يوم ثالث ربيع األول سنة استقبال حافال أكد كما يقول المؤلف ما يحظى به الشرفاء من محبة استقبلت الشريفين عند باب فاس مدخل المدينة من ناحية طنجة، وكان بالقصر الكبير في طريق العودة إلى مدينة سال،التي الزاوية الكتانية 
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األنفاس النورانية في الرحلة " بعد، هذه قراءة عامة لما ورد في كتاب    و  .والسنة و أكثرهم إلماما بالوثائق العدلية و األحكام الشرعية استنادا إلى الكتاب ستقالل، فكان من أبرزهم الللعمل في الغرفة الشرعية بالمجلس األعلى بعد ا على أحسن وجه في الوعظ والتوجيه واإلرشاد، ومن المنتدبين األوائل   عة الذين أتوا جوامع الكلم، فأدوا مهمتهممن خطباء الجم الثقاة بمدينة سال ووليلة القدر المباركة بالقصر الملكي فترات طويلة وليكون من أبرز العدول خيرة نخبة حملة كتاب اهللا العزيز الذين تم اختيارهم إلحياء صالة التراويح الذين استفاد منهم ونجح في تكوين شخصيته العلمية التي أهلته ليكون من وغيره من الشيوخ ،  "حوضه بالكأسين وقضيت برحاب مكتبه أوقانا سعيدةالمجودين الشيخ سيدي المكي بربيش الرباطي، فقد وردت من معين شيخ المقرئين وعمدة :"وبالغية، فمن شيوخه كما يذكر في مذاكراتهاإلقراء والتدريس، فأخذ عنهم ما مأل جرابه من علوم قرآنية و حديثية وخ لهم باع طويل في ميدان خريج مدارس علمية متنوعة أقطابها شي    قراءة الرحلة تفيد ما كان يتمتع به صاحبها من معارف وعلوم، فهو   .وكان المؤلف آنذاك في العشرين من عمره .ثالثة أشهر ونصفمن شهر جمادى األولى سنة إحدى وخمسين وثالثمائة وألف،وقد استغرقت ة ليتم تبيض الرحلة يوم الثامن والعشرين     ولم تمض غير أشهر معدود     .و أحسن إليه     اهللاهذا الشيخ الجليل وإلى عطائه في الميدانين الشرعي والديني، رحمهأضاءت بمعالمها فجوات عديدة ودقيقة ألي قارئ يسعى إلى التعرف إلى للعالم الجليل الشيخ محمد الطيب الكتاني، وهي الرحلة التي " الحجازية
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  .     رحلته الحجازية عفوه سيدي محمد الطيب الكتاني، سنعيش أويقات روحانية في تعالى و ـ نحسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا ـ إنه الفقيد المشمول برحمة اهللا      األخالقية للمرحوم العالم الجليل والمربي الفاضل والصوفي الصادق منهم، نجتمع لنستحضر بعض المعالم العلمية والنفحات الروحية والبصمات  علماء هذه المدينة األحياء، وتأبين من قضى نحبه المحلي لسال في تكريم     وها نحن نجتمع اليوم، و دأبا على سنة حميدة سنها المجلس العلمي   .وأخالق الصوفية وعزة نفس المؤمنين سنوات داخل المجلس العلمي المحلي لسال، جالست تواضع العلماء، العلمية والدينية، جالست نجله سيدي عبد اهللا الكامل، عاشرته أزيد من أربع بيته االغتراف من ينابيع علمه وأدبه و تصوفه، لكنني جالست ثمرة ترالمجاهدة وإن كنت لم أحظ بشرف اللقاء بالمرحوم و ال مجالسته و ال      سعيدة أنا أن أشارك في هذا الحفل التأبيني ألحد علماء مدينة سال   .   أيها الحضور الكريم ، سالم اهللا عليكم و رحمته تعالى و بركاته    .المبعوث رحمة للعالمين، و على آله و أصحابه أهل األخالق و الدينالذاكرين، وأشكره شكر التوابين المستغفرين،والصالة والسالم على بسم اهللا والحمد هللا المبتدئ باإلحسان والمتفضل بال نقصان، أحمده حمد            ':
 ا
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وقد أحصيت ما . ووقت ذكرت فيه االستجابة إال و يدعو له و للمسلمينوعند باب الملتزم يدعو وعند أشواط الطواف والسعي يدعو وفي كل مكان  األسود يدعو، وعند استالم الركن اليماني يدعو، يدعو،وعند تقبيل الحجرله و للمسلمين، وهاهو عند رؤية الكعبة الشريفة يدعو وعند طواف القدوم ها هو في رحاب بيت اهللا الحرام، يرفع صوته بالتهليل والتكبير و الدعاء   . تفاصيلها بقلبه وقلمه مبرزا القيم الروحية لتأدية مناسك الحج ج ألول مرة، متحمس لتاريخ األحداث وذكر أسرار و أنوار، رحلة شاب يحالمذكور عقدت النية، فشد الشاب الرحال إلى الديار المقدسة، رحلة كلها الجو الروحاني المفعم بالذكر و اليقظة والحضور والغيبة عما سوى الذكر وقراءة القرآن، وصفاء النفس وطهارة القلب وسمو الروح، ومن هذا ، مع )1( ليقضي خمسة أيام مع الفقراء،      ومن الزاوية إلى مدينة طنجة  .والصفاء الروحي       إنه تعريف الزاوية في الذاكرة المغربية، مكان التعبد والذكر والتبتل   . وينطق جماده بتالوة كالم اهللا جدرانه بالصالة على رسول اهللا بمدينة سال، والزاوية هي ذلك المكان الذي تعج أركانه بذكر اهللا و تلهج       رحلة بدأت بانطالقة ربانية روحانية ، بدأت من الزاوية الكتانية  رج صدق واجعل لي من لدنك وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخ   :يقرب من ثالثين دعاء ما بين آيات قرآنية، مثال  يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اهللا، و اهللا : مصطلح صوفي، مقتبس من القرآن من قوله تعالى" الفقراء "– 1    . ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنواربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان و ال تجعل في قلوبنا غال للذين     . سلطانا نصيرا   الذاكرون، المريدون،"المقصود بهم " الفقراء"، و15سورة فاطر اآلية " غني الحميدهو ال
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ولكل دعاء  .   قل ما يعبء بكم ربي لوال دعاؤكم قال تعالى . األكوانالروحية، في إخالص النية وتصحيح القصد وحسن التوجه إلى خالق والعون وحسن الخاتمة والموت على الكتاب والسنة، وهذه هي ثمرة التربية حيد وطلب المغفرة واألدعية كلها تحوم حول التو. من الموروث الكتاني دعاء مأثور كالدعاء الذي يقال عنه المقام و ما بين األخضرين أو أدعية   إلى غير ذلك من اآليات التي مضمونها دعاء وتوسل هللا عز وجل، أو    :                   في آيات بينات قدمها بفضله وعزه وختمها بأمره وكرمه ي ونسلم على رسوله ومصطفاه فقد أوجب علينا الحق تعالى أن نصل.رددها وهو يقف على أعتاب الكلمات القصار التي طالما السادات سيدنا محمد  يهتف قلبه بالصالة والسالم على سيد         يدخل الشاب من باب السالم  .واعتمرت القلوب،وتطهرت الجوارح من الذنوب وقبل من قبل في عرفاتالدعوة،حيث تهيأت النفوس وتوجهت بالتوبة النصوح، وخلصت النيات الحرمين، إلى المدينة المنورة البقعة المطهرة التي حوت جسد صاحب حرام إلى المسجد إلى المسجد النبوي، ثاني         ومن بيت اهللا ال  .أسرار ودالالت وإشارات            ) . من األنفاس النورانية 67انظر ص ... (يا نبي اهللا   السالم عليك يا رسول اهللا، السالم عليك : ائالعليه والتعظيم والتبجيل له ق والتفنن في الصالة والثناء رب السماء، ومستحضر روحه الكريمة ع وهو متذوق حالوة الزيارة والسالم والثناء على حبيب خشوع وخضو       كلمات ندية تسابق أدمع الشاب المشتاق، تخرج توا من خاطره بكل    . تسليماإن اهللا و مالئكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا  
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إنه سراج "     ويسلم على عمر الفاروق الذي قال فيه صلوات اهللا وسالمه  .بان تهامة وصخورها  ورافقه في الهجرة متحمال أشد القيظ بين كتالجميل، فسلم على أبي بكر الذي أنفق ماله كله في حب اهللا وحب رسوله بما يليق بهما من الثناء والذكر       ثم سلم على صاحبي رسول اهللا        .                                 والســالم   .ويرفع بها مقعده و يضاعف بها أجره تربية صوفية وذلك من خالل أنفاس نورانية نسأل اهللا أن ينور بها قبره انية، ودررا تربوية، وبصمات علمية ،هي ثمرة أتذوق وإياكم جرعات إيم     هي قبسات من الرحلة المباركة لتلك األرض المطهرة حاولت أن   .التواصل الروحي الممتد بين علماء المشرق و المغرب رباني من ذكر وصالة وتالوة ودعاء وزيارة ولقاءات علمية يطبعها      هذه ومضات من الرحلة الحجازية تطل علينا بشعاع نوراني وفيض   .إبراهيم عليه السالم،ومقامات قبور كثير من األنبياء والصحابة و األولياءفيه وتفقد المشاهد العظيمة والمآثر المقدسة والمعالم الجليلة كقبر سيدنا      وتختم الرحلة المباركة بزيارة أولى القبلتين وثالث الحرمين والصالة   " .ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة "   كتاب اهللا وتأدية الصلوات الخمس بالروضة المباركة مستحضرا قوله      وخالل مدة إقامته بالمدينة المنورة حرص الشاب على ذكر اهللا وتالوة   .دعوة الخير له في هذه المقام المجاب ال المسلمين ،ولكل من أوصاه أو استوصاه بدعاء عوحسن الخاتمة له و لجميوبعد ذلك دعا اهللا أن يرزقه إيمانا قويا و موتة على اإلسالم ، " أهل الجنة 
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فقيد العلم والمكارم،نجتمع في هذه القاعة :   فهذه كلمة تأبين لفقيدنا الراحل  وبعد،  .السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى و بركاته  ،أيها السادة و السيدات ، أصحاب الفضيلة ، أصحاب السعادة  بسم اهللا الرحمن الرحيم       9: :               وذكر بعض مناقبه الطيبة،وهي بعنوان  اليوم للترحم عليه، أضواء على بعض الجوانب من حياة المرحوم سيدي محمد الطيب      "  كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر و الخير، فتنة، وإلينا  : وقال تعالى  . سورة أال عمران 185 اآلية  ...الغرور القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز،وما الحياة الدنيا إال متاع وركم يوم كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أج : قال اهللا تبارك و تعالى   .. وغفوته رقيقة تذكر الغافل منا في حياته قبل مصيره المحتوم،وتوقظه من سباته إنه لجدير بي في البداية أن أستهلها بآيات قرآنية كريمة،وأبيات شعرية      " المهدي الكتاني،وطريقته الرائدة في تحفيظ القرآنبن ا   . من سورة الرحمن 27 – 26 اآليتان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرامكل من عليها فان،  وقال تعالى   . سورة األنبياء 35 اآلية ترجعون
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من بعض الجوانب من حياته، ويتعلق بطلبه العلم وتكريسه عمره للنهل المتعلقة بفقيدنا والذي نجتمع اليوم للترحم عليه حيث أتناول في البداية     بهذه اآليات القرآنية، وهذه األبيات الشعرية أدخل إلى كلمة التأبين   :    أيها السادة و السيدات   رجو الحياة مؤمال،والموت دونه                              والمرء قد ي       تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونَه  :وقال شاعر آخر   !دهر يقظانـنة ، فالـت في سـإن كن                                   ظةـر موعـله في الده  يا غافال، و      :وقال أبو البقاء صالح الرندي   من الـدهر له يـــوم نطوح                                 كل نطاح  ، ما عمر نوح  إن عمرت و ،      لتموتُن                                    نح على نفسك يا مسكين، إن كنت تنوح         بين عيني كل حي ، علم الموت يلوح  : وقال   ير إلى ذهابـ فكلكم يص  ****       لدوا للموت،وابنُوا للخراب        :وقال أبو العتاهية   والموت أدنى من شراك نعله  ****      كل امرئ مصبح في أهله        : وقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه   . من سورة القصص88اآلية  ...كل شيء هالك إال وجهه...:وقال تعالى       .معينه، وأذكر بعد ذلك طريقته الرائدة في تحفيظ القرآن 
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Iوألفية ابن مالك في النحومختصر خليل،وتحفة ابن عاصم،والزقاقية في الفقه،ابن الحسني المشيشي في المسجد األعظم بالرباط، حيث كان يدرس فيه يل محمد المدني وكان أول شيوخه فيه، والذي أثر فيه كثيرا، هو الشيخ الجل    ثم تابع دراسته العليا لدى قمم العلم آنذاك في معظم مساجد الرباط،   .المكي الناصري و الفقيه محمد بن محمد  ملين ـ الفقيه محمد ابن التهامي الغربي والفقيه قاسم الحاجي والشيخ محمد   :العلماء آنذاك من بينهم على يد نخبة من صفوة جانب مجموعة من مواد الحساب و اآلداب العربية والتاريخ والجغرافية ، إلى "مختصر خليل" ،و"رسالة ابن أبي زيد القيرواني"و"كالمرشد المعين"،ومجموعة من فنون اللغة العربية إلى مجموعة من أمهات الفقه المالكي  إضافة إلى تعلمه فيها العقيدة اإلسالمية ،..الرباط فختم القرآن ثالث ختماتالكتانية والتي كان يديرها العالمة الصديق الشدادي، حيث كانت قبلة أبناء      وقد أدخله والده إلى أول مدرسة وطنية عصرية عربية بالزاوية   . هـ 1339القرآن، ثم التحق بمدينة الرباط صحبة والده عام بة ابن صوال فحفظ عليه عشرة أحزاب من أحمد البرنوصي، أسفل عق هـ، نقله والده الشيخ المهدي الكتاني إلى كتاب سيدي 1336حوالي سنة القرآن، فكان المؤدب له فيه الشيخ الحاج عمارة الحجوي، وأنه بعد وفاته بزقاق الحجر بفاس ليتعلم المبادئ األولية للقراءة والكتابة  وقصار سور  سن الخامسة من عمره، أدخل الكتاب ولما بلغ) 1911 مارس 8(هـ  1330القرويين وذلك في فجر يوم االثنين سابع ربيع النبوي األنوار عام     إن فقيدنا أبصر نور الحياة بفاس بحومة سبع لويات قرب جامع    : ـ حياته ونشأته، وجديته في مسيرته العلمية.    
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  .و روايتهما عن شيخهما ابن كثير هذا بالسند، حيث لم يدركاه              ـ اإلمام أبي عمرو محمد بن عبد الرحمن المكي، قُنْبْل   .           ـ اإلمام أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد اهللا البزي  :يخ اإلمامين  ـ اإلمام أبي معبد عبد اهللا بن كثير المكي الداري ش2  .أبي سعيد ورش ، وأبي سعيد قالون : ـ اإلمام نافع، شيخ اإلمامين 1  : القرآن الكريم برواية القراء الكبار الثالثة الشيخ المكي بربيش الذي كان متخصصا في القراءات السبع حيث قرأ عليه    :  بين شيوخه في علوم الروايةو من     .ومصطلح الحديث بمسجد عطية التهامية ، والشيخ محمد بن عبد اهللا ، حيث كان يحضر درسه في األلفية      ومن بين شيوخه أيضا في الفقه الشيخ عبد الكريم الوزاني بالزاوية   .  المختصر بشرح الدسوقي، حيث كان يحضر درسه صباحا بمسجد القبةالعربي العلوي، فقد درس عليه     ومن بين شيوخه أيضا الشيخ محمد   .و الحديثية بالزاوية الناصرية بين العشاءين ، حيث كان يحضر دروسه التفسيرية      العالمة الشيخ أبو شعيب الدكالي الصديقي :    ومن بين شيوخه األعالم   .إلى أخرى لتمتص رحيقها وتتغذى منها بما ينفعها ي ترعى الزهور، تتنقل من زهرة الشيخ إلى مختلف المساجد ، كالنحلة التالمرام في أحاديث األحكام البن حجر العسقالني، فكان الفقيد يتنقل بتنقل األعظم في تفسير القرآن ، وفي صحيح البخاري بشرح فتح الباري وبلوغ النخلة ببوقرون بالرباط ، و أتم دراسته عليه بين العشاءين في المسجد ض لمختصر خليل بمسجد الزوال، كما كان الفقيد يحضر درسه في الفرائ   وكان الشيخ يبتدئ تدريس مختصر خليل من الساعة الثامنة صباحا إلى 
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أما . وزير العدلية محمد الروندة خطابين في شأن توليته العدالة خلفا عنهماي سال محمد بن إدريس العلوي ومن حيث تبادل كل من قاض. هـ 1355إثر وفاة العدلين، محمد أبريطل و محمد بن إدريس العلوي، وكان ذلك سنة     هذا عن حياته العلمية ،أما عن حياته العملية، فقد عين عدال موثقا على   .النصف األخير من الحزب الخمسينزياد السوسي ، حيث وصل به المطاف في قراءة اإلمام البصري إلى  ـاإلمام أبي عمرو حفص بن عمرو الدوري و أبي شعيب صالح بن 3 وعمل في  .  هـ1375األعلى للقضاء، وكان ذلك بعد استقالل المغرب سنة     وإلى جانب خطة العدالة، فقد انتدب إلى الغرفة الشرعية بالمجلس   .بمدينة سال، قبل انتقال المكتب إلى مقر المحكمة الشرعية وسط المدينة كان تلقيه الشهادات كثير ما يكون في السوق الكبير ، و..العقارية وغيرها المختلفة من عقود الزواج والطالق و اإلراثاث و الوكاالت وبيوع األمالك  ، حيث كان يتلقى الشهادات وكتابة الوثائق العدلية  )1956 غشت 5(  هـ 1375 من ذي الحجة عام  27 سنة إلى غاية 20 ، واستمر في ممارستها مدة ) م1936 نونبر 22(  هـ1355 رمضان 8     أما ابتداء ممارسة الفقيد للعدالة، فقد كان في  . هـ 1355 رمضان 7القاضي عنه فقد كان في  و أما جواب  هـ،1355 شعبان 17خطاب الوزير في ذلك ، فقد كان مؤرخا في   . المالكي الذي يعمل به في المغرب والسيما منه الفقه أما من حيث المستوى، فإن الفقيد كان على علم وافي بالفقه اإلسالمي،   .يستطيع المنتدب إليها أن يكون في المستوى المطلوب شرعا يكون المعين فيها على صلة كبيرة بفقه النوازل الشرعية وغيرها، حتى رفة ، يتطلب دراسة كاملة و مستوعبة للفقه اإلسالمي، وأن مثل هذه الغ
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، ـ فكان رحمه " خيركم من تعلم القرآن و علمه   :أبناءه، عمال بقوله بالقراءات السبع، وكان حريصا على تعليمه ألبناء المسلمين، ومن ضمنهم     من المعلوم أن الفقيد كان يحفظ القرآن الكريم و على صلة كبيرة   :لكريم  ـ طريقته في تحفيظ القرآن اII  .في تحفيظ القرآن الكريم و هي ما سنوجزها في الفقرة الثانية كما كانت له طريقة خاصة . كما كان له دراية بالتوجيه و اإلرشاد لطلبته      و إلى جانب هذا كان خطيبا مفوها ينفذ بسرعة إلى قلوب السامعين،  اثنا عشر (والتمكن من إتقان استظهاره، وامتالك زمامه، وتمكنهم السنة و تبقى من الشهر خمسة أو ستة أيام ـ تخصص لمراجعة الحزب كله ، رين يوما،  ونصفه خالل اثني عشر يوما، وحزبا كامال خالل أربعة وعشلهم بحفظ  ثمن حزب من القرآن خالل ثالثة أيام، وربعه خالل ستة أيام العزيز يوميا خالل مدة تتراوح بين سبعة و خمسة عشر  دقيقة، مما يسمح     إن مؤدى هذه الطريقة ليتمثل في تكليفهم حفظ خمسة أسطر من الكتاب    :ريقةمؤدى هذه الط       ـ  .من األحوال، إسوة بمن سبقهم من إخوانهم يتبعوا طريقته المثلى والفريدة من نوعها، ليتمكنوا من حفظه على أي حال أبناؤه الذين انتظموا في سلكه، أن : في التعليم الرسمي، ومن بين هؤالء ن ينصح من يصعب عليه حفظه، والسيما إذا كانت له انشغاالت أخرى وكا حيث تعلمه و أتقن رواياته، اهللا ـ مشموال بهذه الخيرية من رسول اهللا    . يتمكن األبناء من حفظ القرآن الكريم بطريقة سائغة سهلة مرنة     وطريقته الرائدة والفريدة من نوعها هي منهج تعليمي بيداغوجي ،   .حتى يكون بعون اهللا العظيم قد أتم حفظ الستين حزبا من القرآن، من حفظ اثنا عشر حزبا، فال تمضي على الحافظ خمس سنوات، )شهرا
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                                                                .يتولى الصالحين، والسالم عليكم و رحمة اهللا تعالى و بركاته اء لذويه وأبنائه الكرام، وبناته الكريمات، وحفدته وأسباطه، واهللا      وعز  .. عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين      رحم اهللا الفقيد سيدي محمد الطيب الكتاني، وجعله مع الذين أنعم اهللا 
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��	
من األدلة على هي اهللا عنها كانت سببا في إسالم عمر رضي اهللا عنه وبن الخطاب رضي اهللا عنه والصحيفة التي وجدها عند أخته فاطمة رضي ا      ما ينزل من القرآن الكريم بمكة يكتب في حينه، وقصة إسالم عمر ان  بدأ في مراحل دعوته األولى بالبحث على القراءة والكتابة، وكمحمد يليق بأمة اقرأ أن يتفشى فيها الجهل والبعد عن المعرفة، فرسولنا سيدنا نه ال من قيم اإلسالم النبيلة أنه اعتبر موت العلماء كارثة ورزءا، ذلك أل                                                               9: العبرية     :  لتعلم اللغاترضي اهللا عنه ومن الذين وجههم رسول اهللا القرآن على عهد أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه الذي كان عمدة في جمع القراءة والكتابة وأحد هؤالء األطفال هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت    وفي غزوة بدر كان فداء األسرى من المشركين بتعلم أطفال المدينة   . بالقراءة والكتابة عناية رسولنا  و الكتابة والعلم تسود األمم، واآلرامية والفارسية، ومعلوم أنه بالقراءة  دينية و اجتماعية، واقتصادية : فالعلم مطلوب في مختلف مجاالت الحياة طالع،والحرص على النوات طويلة من الجد والمثابرة واوليلة، بل في سا اعتبر موتهم رزءا وخسارة، ألن العالم ال يتكون بين يوم ذالقويمة، ول   وعلماء الدين يمثلون حراس الشريعة، وحماة العقيدة السليمة، واألخالق   ...وسياسية    بح العالم مصدر إشعاع ينير عقول ـبذلك يص و  التزود بالمعارف المختلفة
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ديته جلمه نافعا، وتصوفه سنيا خالصا، عرف منذ نشأته بالصوفي، و كان عصاحب األنفاس النورانية، المؤلف المفيد الذي أمتع به القراء، وهو العالم      إن شيخنا سيدي محمد الطيب الكتاني كان علمه متينا محررا، وهو   .والتصوف بأسانيد متصلة، رفيعة المستوى كتابة والتأليف، ولها في هذا الميدان درر ونفائس، ولها مشيخة في العلم والاألسرة الكتانية الشريفة، أسرة عرفت منذ أمد طويل بالعلم و البحث، شيخنا سيدي محمد الطيب الكتاني رحمه اهللا، كان جوهرة نفيسة في عقد والفكري، ومن هذا الرعيل المتميز من العلماء المخلصين العاملين، كان اس بغير علم، فالعلماء العاملون هم أمل األمة، وأمنها الروحي يفتون النوتنعدم األخالق الحميدة، وتزدهر سوق التطرف والدجل، ويكثر الذين اإلسالمية ،وبموت العلماء العاملين يسود الجهل، واإللحاد واالنحالل، األوقات غرة مشرقة على جبين المسلمين، وكان من أهم مميزات األمة اعل العلم والعرفان، وبذلك ينتشر العلم الذي كان في وقت من يحملون مشوتنتفع به أمته، ويعتبر مدرسة يتخرج فيها علماء آخرون، من الذين ين يستفيد منه مجتمعه، دطالبه ومريديه، وعقول سائر الناس، ألن عالم ال             قه فيـوة، ورفيـه في الخلـعل رحمه اهللا من القرآن أنيسـالمشهورة،وجوتجويده، والتعمق في فهم كنهه وأسراره، وقد حفظه برواياته وأسانيده الذي جعل منه هدفه األسمى، و مبتغاه األمثل، فعكف على حفظه ودراسته قي ألسرته، ومن عكوفه على العناية بكتاب اهللا العزيز، العلمي و األخالوسمته وأخالقه، أعطى القدوة من نفسه، وقد استفاد رحمه اهللا من الرصيد الموفق،وتجلى ذلك في سلوكه مع نفسه ومع أبنائه وبناته، وفي وقاره وكان يمثل خير تمثيل المربى الناجح، والموجه .. وحزمه وإخالصه، 
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:      بالورع والتقوى، وعمل على نشر القرآن وتعليمه مصداقا لقوله الكبرى،فانعكست أنوار القرآن على قلبه وفؤاده وجوارحه، فتميز رحمه اهللا وجعل منه لذته ...الوحدة،وزاده في المجالس والمحافل والمجامع  ثم أورثنا الكتاب  )خير المربي، وخير الموجه، ومن الذين ورد في حقهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وألزم أوالده بقراءته وحفظه، فكان لهم ( اجعل بينك وبين اهللا التقوى والمراقبة، " فون     ومن الذين قال فيهم العار   " .32"  فاطر  الذين اصطفينا من عبدنا رواه " ورثة األنبياء العلماء  "     ومن الذين ورد فيهم قول الرسول   ".تصل إلى القرب والمشاهدة  ض بخذوا العلم قبل أن يق ( قال     وروى اإلمام أحمد و الطبراني أنه   .اجة و الدارمي ماإلمام أحمد  و أبو داود و الترميذي و ابن  إن من (: قال    وفي صحيح البخاري عن أنس رضي اهللا عنه أن النبي    )...حملته، قالها ثالث مرات  أال إن ذهاب العلم ذهاب كيف يرفع؟ فقال :  أعرابيأو يرفع، فقال " المغازي"      وفي صحيح البخاري عن مرداس رضي اهللا عنه في كتاب   .)ظهر الزنايو يشرب الخمر، وأشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، الة الرديء فو الحثالة و الح.) كحثالة التمر و الشعير، ال يعبأ اهللا بهم شيئايقبض الصالحون األول فاألول، وتبقى حثالة  (:  قالرسول أن ال      " .1:58: الدارمي " ذهاب ذلك كله والعلم يقبض قبضا سريعا، فبالعلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم االعتصام بالسنة نجاة، : وفي سنن الدارمي عن الزهريمن كل شيء،
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عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ) كيف يقض العلم (  )باب(اب العلم ـيح البخاري بكتحـالهم، وفي صـبسلوكهم  وأقوالهم وأفع   والعلماء العاملون هم مفاتيح العلم، وناشروه الدالون على اهللا تعالى  م انتزاعا ينتزعه إن اهللا يقبض العل (: يقول سمعت رسول اهللا : قال لألنبياء على  (:  قال     وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم أنه   .من هو متمكن من العلم الشرعي  اإلفتاء ال يقوم به إال ابن حجر في شرحه بفتح الباري، وأوضح أن وأطالالبخاري هذا الحديث في كتاب االعتصام بالباب التاسع، بألفاظ أخرى، ، وأورد ) الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا فافتوا بغير علم، فضلوا وأضلواض العلماء، حتى إذ لم يبق عالما، اتخذ يمن العباد، ولكن يقبض العلم يق )      من يرد اهللا به خيرا يفقهه في الين (:  قال البخاري بسنده أنه  وروى ) ين، وللعلماء على الشهداء فضل درجةالعلماء فضل درجت رحوم، فنحن جميعا سننال الرحمة وهذا الجمع الكريم من أهل مودة الم ،  )ذكر الصالحين من األموات رحمة لألحياء من أهل المودات (: قال  أنه " اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" خاوي في كتابهسوأورد اإلمام ال من ورخ مؤمنا فكأنما  (: قال     وعن السخاوي أيضا أن الرسول   .بذكره إن شاء اهللا تعالى  بمنه وفضله  لن يشبع المؤمن من :     وعن الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم   ) 32المائدة (  )قرأ تاريخه فكأنما زاره، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاأحياه ومن        .  والمقصود بالخير هنا العلم " . خير سمعه حتى يكون منتهاه الجنة 
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وما ذلك إال لوصايا رسول .ويتزاحم الناي على لمس نعوشهم و التبرك بهم يجتمع فيها ما ال يحصى من الخلق ترحما عليهم، وأسفا على فقدهم،     و كان سلفنا الصالح يعطي للعلماء قدرهم ومكانتهم، وفي جنائزهم   .ل موتهم كثيرة وعديدةعنهم قب  واألحاديث في فضل العلم والعلماء واألخذ                           .و السالم . و مناقبه و خصاله أجمل  ورحم اهللا فقيدنا الشيخ سيدي محمد الطيب الكتاني، فالحديث عنه جميل،       ث                                      جمـيل الـذكر فالدنــيا حديـ        فـال شـيء يـدوم فكن حـديثا  :        قال الشاعر    . بالعلماء، وذكره عليه الصالة و السالم لفداحة فقدهم اهللا  
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  ا
���� ا
	��� ا
����                                                          محـمد الـرزكي.ستاذ األ                                                                " ر��ب ا��ـــ� �� ا����رة  �� ا��ــ���م ��ــ�ي ���ــ� ا���ــ� ا��ــ����� �
��	
سيدي محمد الطيب :     مما استوحيته  من قراءتي لرحلة المرحوم     .بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد و آله وصحبه       9: حيث يخاطب سيدي عبد اهللا ولد " اإلهداء " فأخذتها من :   أما المقدمة   .   يمكنني أن أعالج المحور في مقدمة و خمس نقاط –ومالبساتها لرحلته في صفحات عن المدينة المنورة وهي محررة ومرتبة بأيامها وأخذا مما خصصه .. " األنفاس النورانية  " ور اهللا ضريحه في الكتاني ن لم أنيسك ، والتطلع إلى نشره بين الناس كلمة باقية  أن يجعل الع–المطبوع تخزينها في الحاسوب وتنظيمها،ليالي و أشهرا، لنقلها من المخطوط إلى لنظام تصفيفها القارئون ، فإني أدعو، اهللا العلي الحكيم ،وقد سهرت على نصوص هذا الكتاب ووثائقه، في حروفها المطبعية الجميلة األنيقة،فارتاح إذا قرئت : "مد أسامة الكتاني قائال   وحيث يخاطب ولده سيدي مح  " .اهللا، هذا دأبه ،علما، وسعيا وصبرا، ورفعة، وصمودا عزمك اإلنساني الصادق، تهدى هذه األنفاس، ومن خاللك، إلى كل أخ في فإلى نفسك العلمي الرفيع، وإلى :" الدكتور سيدي حمزة الكتاني قائال  أخاه أبا علي –هو الذي راجع الكتاب وعمل على طبعه  و–المرحوم       ".فيك و في عقبك 
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ف المسلمين جميعا تهوي بطبيعة تكوينها الروحي واالجتماعي، وعلى اختاليعني عامة الناس بقدر ما يعني خاصة الخاصة منهم، ذلك بأن أفئدة  هو مما –موضوع هذه األنفاس النورانية :"  وحيث يقول في التمهيد-   إطفاء للشوق من أماكن الشوق،و تحقيقا لألمل في مواطن األمل ... العمر وزيارة النبي عليه الصالة و السالم بالمدينة المنورة و لو مرة واحدة في " مكة: "ألسنتها وألوانها، وثقافاتها وحيثياتها إلى الحلول بالبلد الحرام  فيما رواه البيهقي عن سيدنا عمر رضي اهللا  :  وإذ يقول رسول اهللا     .للمؤمنين يوم يقوم الحسابواجعلني مقيم الصالة و من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي الحمد هللا الذي وهب لي على كبر إسماعيل و إسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب تعلم ما نخفي و ما نعلن وما يخفى على اهللا من شيء في األرض وال في السماء إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ،ربنا إنك أفئـدة من الناس تهوي من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصالة فاجعل من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد األصنام رب إنهن أضللن كثيرا وإذا قال إبراهيم  : إذ يقول، ذكراً أليام اهللا، وتجديدا للعهد معه سبحانه...     اللهم إن : " وا بمثل هذا الدعاء ـوعبادة ربهم في رحاب حرمها ـ أن يدع وتقوى شوقهم لزيارة نبيهم فيها، المنورة ـ وقد طال انتظارهم لرؤيتها،    الشأن في المومنين و المومنات أنهم حينما يشاهدون أبينة المدينة    .السالم على الجناب النبوي، واستغفار الزائرين : فأوالها  :   و أما النقاط الخمس    .) ومن مات في أحد الحرمين بعثه في اآلمنين يوم القيامة شهيدا يوم القيامة، من زار قبري، أو زارني كنت له شفيعا أو( : عنه 
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، فاجعله وقاية لنا من النار،  هذا حرم نبيك، وقد حرمته على لسانه   رب أنزلني منزال ) ( مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب أدخلني مدخل صدق و أخرجني :(يموت، ضارعين إليه سبحانه ، وأن يحصل منهم تكبير و تهليل للحي الذي ال "وأمانا من سوء الحساب  : ـ ما رواه البزار عن أم المومنين سيدتنا عائشة رضي اهللا عنها قالت   : من جنباته، وذلك لما روي من فضل الصالة فيه من نصوص، ومنها  وإال ففي أي مكان  )ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة(  ثم يصلون ما يسر اهللا من فرض أو نفل في المكان الخاص الذي يقول فيه   " .اجعلنا اليوم من أوجه من توجه لبيتك، واقرب من تقرب إليك بسم اهللا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ، وافتح لنا أبواب رحمتك، اللهم : نقائليثم يتهيؤون ويتطيبون ويتوجهون إلى المسجد النبوي داعين عند ولوجه   .وأجل األعمال الصالحات  تعد من أفضل القربات، سيدنا محمد : د الكائناتومعلوم أن زيارة سي  ) .مباركا و أنت خير المنزلين  المسجد الحرام، ومسجدي، : وأحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحلأنا خاتم األنبياء ومسجدي خاتم مساجد األنبياء، (:قال رسول اهللا  ة فيما سواه من المساجد إال وصالة في مسجدي أفضل من ألف صال أحمد والطبراني عن سيدنا أنس رضي اهللا عنه عن : ـ وما رواه اإلمامان  .)المسجد الحرام         .)كتب له براءة من النار،وبراءة من العذاب،وبرئ من النفاق – ال تفوته صالة –جدي أربعين صالة من صلى في مس( :  قال النبي 
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مستحضرين جاللة  ،    وبعد ذلك يتوجهون في خشوع لقبره الشريف  "    :    ثم ينتقلون إلى اليمين خطوة يسلمون على أبي بكر الصديق قائلين   " .المحمود الذي وعدته، إنك ال تخلف المعياد   اللهم آته الوسيلة و الفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام   .اهدت في اهللا حق جهادهوجوخير خلقه، ونشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت األمانة،ونصحت األمة،    نشهد أن ال اله إال اهللا، و نشهد أنك عبده و رسوله،وأمينه على وحيه   .جازى به نبيا عن أمته وعلى سائر األنبياء والمرسلين وعباد اهللا الصالحين، جزاك اهللا بأفضل ما مومنين، و على أصحابك أجمعين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات اليا قائد الغر المحجلين، السالم عليك و على أهل بيتك الطيبين الطاهرين، عليك يا خير خلق اهللا وصفوته من خلقه، يا سيد المرسلين، وخاتم النبيئين، السالم عليك يا رسول اهللا، السالم عليك يا نبي اهللا، السالم : " قدره قائلين  :        ثم ينتقلون خطوة أخرى، ويسلمون على الفاروق رضي اهللا عنه قائلين   " .زاء  أفضل الجارض عنه، واجزه عن أمة سيدنا محمد في الغار، السالم عليك يا أمير المومنين، وأول الخلفاء الراشدين اللهم  يا خليفة رسول اهللا وثانيه السالم عليكم يا صديق رسول اهللا، السالم عليك         " . خيرا سيدنا محمد السالم عليك يا أمير المومنين، وثاني الخلفاء الراشدين جزاك اهللا عن أمة السالم عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب، السالم عليك يا خليفة رسول اهللا، "
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ربنا اغفر لنا و إلخواننا الذين سبقونا باإليمان  : برسولك، فشفعه اللهم فينا وقد سمعنا قولك، فجئنا طائعين أمرك مستشفعين لوجدوا اهللا توابا رحيماولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اهللا واستغفر لهم الرسول   : إلهنا، إنك قلت وقولك الحق : " ن داعي   ثم يرجعون إلى قبر النبي  بركاتهم علماء الصحابة و التابعين، وصالحي المؤمنين نفعنا اهللا بعلمهم واإلمام نافع، وغيرهم من :  ومقرئها-إمام دار الهجرة–و إمامنا مالك •   .رضوان اهللا عليهنذو النورين عثمان بن عفان، والعباس، وحليمة السعدية، و أمهات المؤمنين : ليهم ، وممن تعرف الوفد على قبورهم ساداتناوتابع التابعين رضوان اهللا ع ضمنهم العديد من الصحابة، وآل البيت،و أمهات المؤمنين، ومن التابعين،   .عشر فقط أن عدد الصحابة المدفونين بالمدينة المنورة أحد عشر ألفا، وبمكة أحد علي بن علي الحبشي : المرحوم فقيدنا ومن كان معه الشيخ العالم المحدث  يزروه، وأفاد منها زيارة البقيع ـ مقبرة أهل المدينة ـ كما كان •    : األدعية المأثورة عند المزارات :وثانيهما     .  قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيموال تجعل في  حمزة ، عم : زيارة شهداء غزوة أحد، وعلى رأسهم سيد الشهداء: ومنها•  . وحشرنا في زمرتهم لى مسجد القبلتين، ، ثم توجهوا إلى بئر سيدنا عثمان، ثم إالمصطفى   .االستجابة والقبول من اهللا تبارك وتعالىضارعين إلى اهللا في خشوع و آداب، راجين في هذه األماكن المباركة  اهللا  أن يصلوا ءوبعد مسجد الفتح، حيث صلى أعضاء الوفد ما شا
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لمسجد أسس على التقوى من   :الذي يقول فيه سبحانه:مسجد قباء: ومنها•  من توضأ فأحسن الوضوء، ثم دخل  (:  فيما رواه الطبرانيويقول فيه  ق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا واهللا يحب المطهرينأول يوم أح أنا سيد ....  (: واردة في أكثر من حديث، ومنها قوله ألن سيادته  صلى اهللا على محمد، ورضي اهللا عن حمزة مثال، ":كما يقول آخرون  وال يقولون "محمد وآله وصحبه، ورضي اهللا عن سيدنا علي، وعن غيره  اللهم صل على سيدنا ":  حيث يقولون مثال"ةالسياد"العلماء المغاربة كلمة      من تلك الخصوصيات ما يمتاز به علماؤنا المالكية، وفي مقدمتهم   :مشرفة للمرحوم و مرافقيهمن خصوصيات األدعية المأثورة، و أنها تعكس صورة  : وثالثة النقاط    .) كان له أجر عمرة .....":آخر وعنه في حديث " أربع ركعات، كان ذلك عدل رقبةمسجد قباء، فركع فيه : خصوصا معروفة عند علماء الصحابة، حيث كانوا يرتبونهم، فيقولونعموما، وكبار الصحابة كالشيخين أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهم ن أفضلية الصحابة  و ال)و أنا سيد األولين و اآلخرين)(....ولد آدم          .، وذلك فضل اهللا يوتيه من يشاءذلك بما ورد عنه خديجة وعائشة على غيرهن رضوان اهللا عليهن جميعا، ويستدلون على وكذلك يرتبون المبشرين بالجنة، ويفاضلون بين أمهات المؤمنين، فيقدمون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، : أفضل الناس بعد رسول اهللا 



85  

اختلف الناس في معنى هذا االستثناء، فذهب مالك إلى أن :     قال عياض  ."خير من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام صالة في مسجدي هذا ":وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي ص قال  ." الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنةمن رياض ما بين بيتي ومنبري روضة ": وقال – "موتي فكأنما زارني في حياتي من زارني بعد ": وعن أنس ض قال – "قبري وجبت له شفاعتي   من زار ":  رضي اهللا عنهما قوله ومما رواه بسنده فيها عن ابن عمر  .مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها سنة من سنن المسلمين  وزيارة قبره ":    مما قاله عياض رحمه اهللا  :القاضي عياضنقول من شفا : رابعتها  .الحمد والمنة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهللا تعالى، وغير رسول اهللا باألضرحة، وال وصف بما ال يوصف به غير اهللا مغاالة، وال تمسحات  أنها ليست فيها " األنفاس النورانية": في كتابه– رحمه اهللا –سجلها فقيدنا ومما يعطي الصورة المشرفة عن األدعية المأثورة، وغير المأثورة التي      .على ألوائها وشدتها أحد إال كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة ال يصبر ": ل في المدينة قاوعن ابن عمر وغيره رضي اهللا عنهم أنه   . أفضل بقاع األرضال خالف بين العلماء أن موضع قبره : وقال –المدينة على مكة، وهو قول سيدنا عمر ض ومالك و أكثر المدينيينوهذا مبني على تفضيل :  قال–. "أفضل من الصالة فيه بدون األلف المساجد بألف صالة، إال المسجد الحرام فإن الصالة في مسجد النبي  أفضل من الصالة في سائر أن الصالة في مسجد الرسول : معناه
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ومن أوضح ما يؤكد . تتعانق، وتتكامل مع نقول عياض وتصوره و أسلوبه في الطرح قول إن فقيدنا طيب اهللا ثراه، وتصوره، وأسلوبهأأن : ومرافقيهخصوصيات األدعية المأثورة التي تعكس صورة مشرفة للمرحوم  إن غرضي من هذه النقول عن القاضي عياض عقب ،أيها السادة    علمي الرباني، المتميزين،وتمنح لمن يستحقونها، وتوكيدا للمدد الروحي وال اإلجازات بين علماء المسلمين تعد لونا متميزا،تطلب من أهلها:فأقول  .في المدينة المنورة، و أقدم مثاال واحدا من بينها   وهذه النقطة سأقتصر فيها على إشارات جد مختصرة لما حصل منها   :تصاالت العلمية واإلجازاتاال: خامستها  .الحمد والشكروالجماعة الذي يوحد أمة اإلسالم على كل خير، ويبعدها عن كل شر وهللا وهذا هو مذهب أهل السنة .ذكرا أليام اهللا، وتجديدا للعهد معه سبحانه.األملالمنورة إطفاء للشوق من أماكن الشوق،وتحقيقا لألمل في مواطن  بالمدينة و إلى زيارة النبي "  مكة المكرمة":الحلول بالبلد الحرام واالجتماعي، وعلى اختالف ألسنتها و ألوانها وثقافاتها وحيثياتها إلى عا تهوي بطبيعة تكوينها الروحي،             ذلك بأن أفئدة المسلمين جمي: فقال  ثم زاد األمر توضيحا  هو ما يعني عامة الناس بقدر ما يعني خاصة الخاصة منهم ، النورانية ـ موضوع هذه األنفاس ": وقد أشرت إلى ذلك قبل –هذا قوله في التمهيد        .ينبغي لنا أن نؤكد استمراره، و أن نستفيد من نفحاته



87  

حمد العمري محمد بن أ:  إلى الشيخ المحدثاألولى منها   كتب في شان   .المرموقينالمنورة، حيث حصل على خمس إجازات له ولمرافقيه من فضالء علمائها سيدي محمد المهدي في رحاب المدينة :  عليه والد المرحومصوهو ما حر : المطلوب في جنابكم أن تتفضلوا على الفقير:  الحمد هللا": المغربي بخطه عبد الجليل بن عبد السالم برادة : أجلهم الشيخان الجليالن: مشايخ عدة المذكورين أعاله بسند حديث األولية، حسبما أجازنيه سيدنا رسول اهللا  نعم، وقد أجزت ساداتنا و أئمتنا أهل بيت ": فأجابه الشيخ المحدث بخطه  ."ووقيتم شرا لكم وعنكم روايته، جزيتم خيرا،  بحديث األولية وبما صح ".....مي طأحمد الفا:محمد المهدي،وعلى أنجاله إن لم نراجع مقومات نفقده في تعليمنا الجماعي والعالي،وبين علمائنا والتربوية الرفيعة فيما سطره كل من المجيز و المجاز، األمر الذي نكاد  األساليب األدبية والتقنيات العلمية وال تخفى ـ أيها السادة عليكم ـ  ." اهللا حال الجميعأصلحو ساداتنا بتقوى اهللا في السر والعالنية، وأوصي نفسي و ، عند أهل األثر روايته بالشرط المعتبر حهذا و أجزت ساداتنا المذكورين بجميع ما تص  ."تبارك وتعالى، ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماءالراحمون يرحمهم الرحمن ": إسماعيل البرزنجي المدني، و الحديث هوكالهما عن الشيخ األزهري، والشيخ : حسب اهللا المكي:اهللا، والشيخرحمه  حديث : سماعا، فأجازهم سماعا، عنه بجميع مروياته وبخاصة منهاعلي بن علي الحبشي : طلبتها نفس الجماعة من الشيخ المحدث: والثانية  .حضارتنا و خصوصياتنا   .الرحمة
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طلبها المرحوم لنفسه ولمن معه من قاضي المدينة المنورة : والرابعة   .".... و أعاد إجازته، و أجاز الحاضرين معه عموما    هـ محفوظة لدينا فأجابه الشيخ عبد القادر،1321: حجنا مع والدنا سنة  إن إجازتكم السابقة لنا عام ":سابقة له حيث قالالطرابلسي، تأكيدا إلجازة طلبها سيدي محمد المهدي، من الشيخ عبد القادر الشلبي : والثالثة الشيخ : طلبها والد المرحوم له ولمن معه من العالمة المشارك: الخامسة  . وما بعدها77: ص "النورانية األنفاس ": صفحات من كتاب المرحومـ3ـونص هذه اإلجازة موجود في   .بجميع مروياته عن مشايخه األعالم قدس هللا أرواحهم جميعاد البرزنجي، فأجاز الجميع كتابة وسماعا محمد زكي ابن الشيخ أحم: الشيخ يابا، وكل هذا ـ شد الرحال إليها، كما كان ربانيا في طريق رحلته ذهابا وإأنه رباني في أداء مناسكه، وفي رحاب المساجد الثالثة التي           *   .أنه رجل معتدل ملتزم بمسار أهل السنة والجماعة          *   .أنه ينتمي إلى أسرة محترمة تعتز بمأثوراتها          *    :منها، عموما، ومما قام به في المدينة المنورة خصوصا أمور ..."   األنفاس النورانية ": مما سطره المرحوم في كتابههمما نستفيد:  أيها السادة  : استنتاجات     .... .80: حديثية، ويوجد نصها في كتاب طالبها ــ ص الباقي الهندي األيوبي، فأجاب الكل كتابة وسماعا، وهي إجازة محمد عبد تي فضله من يشاء ؤوكل ذلك من عالمات الفضل والخير، واهللا سبحانه ي يفيده ما خطه في كتابه، ونظرة عابر في فهرسته توضحه، ره كثير ـوغي   .من عباده، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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���N<%ا I%�<%ا%.(�-� ا k�6%ي ا�C�                                                                   األستاذ عبد العلي العبودي                                                         �
ى ال تعالسادس من شهر اهللا   في أمسية من أمسيات أحد أيام االثنين   .صدق اهللا العظيم                               ﴾فادخلى في عبادي و ادخلى جنتي                           ، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ﴿             بسم اهللا الرحمن الرحيم    و صلى اهللا على سيدنا محمد و آله وصحبه      �
���� ا���� � ر"�� ا
�B,� ا�و     .يكون حسابه عسيرا أن ال يحاسب اهللا عليها، والكل يتمنى على اهللا متعددة الجوانب، و ال يقبل أن تُنسى أو ينسى صاحبها بعد الممات فقد وأنها ي بفضل اهللا كثيرة عند المرحوم، تذكر له فيشكر عليها، خاصة وه .تستمر في الحقبات وعلى أهله ودويه ذكرها ونشرها في المجتمعات وقد ،المعلومةوله إن شاء اهللا في العديد من المناسبات، الظاهرة منها  الصالحات، ويكون له ذكر عطر في الكثير من تلك السنوات، تبقى اثراًومن طال عمره، ال يخلو عمله فيه من . غطت حياته حوالي المائة سنة ، وبارك له فيه، حتى الشريف سيدي محمد الطيبمد اهللا في عمرلقد     .اهللا و المسلمين أجمعين الطيب بن محمد المهدي، ابن الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني، رحمهم العزيز، شيخ الطريقة الكتانية األحمدية الشريف الجليل، المولى محمد حسن سالم، لبى نداء ربه سبحانه الفقيد  أفضل صالة و أصاحبهاعلى  للهجرة النبوية 1430صفر الخير من عامنا هذا ثالثين وأربعمائة والف 
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للهجرة الموافق للسنة الحادية ) 1330( في عام الثالثين و ثالثمائة والف    الميالد و النشأة للفقيد  فاق آلا وهي العاصمة العلمية للبالد، ذات الشهرة التي تجاوزتبيت عريق في العلم و الفضل و األدب، من بيوتات مدينة فاس الغراء، الد أشرقت طلعة هذا الشريف النسب في يعشرة بعد التسعمائة واأللف للم كذلك من سكان  ومنذ عدة أجيال من سكان الحواضر األخرى و القروية، ،، استفاد من ثقافة أهلها وعلم أبنائهاالمغاربي، البعيدة منها و القربية إليها ي حياتهم اء، وفقهاء صلحاء انتفعوا فمكتاب اهللا المجيد على يد مقرئين عل   و في هذه البيئة الغنية بحضارتها نشأ الفقيد العزيز فتلقى وتعلم، وحفظ   .ربية كلها ااألقطار المغ م على يدهم فيما بعد موتهم وكثير بالتزاماتهم بطاعة ربه، ونفعوا من تعلَّ وطنها في ألبناء النافعة ،النجاح في تربية ذرية صالحة في وسطهاكما ساعدته تلك النشأة الطيبة كاسمه . عامة و بمدينة رباط الفتح خاصة ها بين أمثاله في مجتمعه بالعاصمة العلمية فاس  حياته كللمختلف مراحالعديد من العلوم و الفنون في شبابه ما أهله الحتالل مراكز هامة في    أضاف المرحوم الشيخ سيدي محمد الطيب الكتاني لتلك الثقافة الدينية   .من مواطنيهم في بلدانهم  وانب بجميع أصنافها الدينية منها، أو اللغوية مما له ارتباط بمختلف الجالخير بالكلمة الطيبة، و السيرة الحميدة ، مؤمنا بمبادئ الثقافة الصالحة خدمة أهله و وطنه ، بما كان للعلماء أترابه من األمجاد البارزة في نشر  بما كان مقدرا له عند خالقه سبحانه في ،لمرحوم بكرم اهللا   ساهم ا    يد األخرىق الفات مساهم  .مية و اإلدارية و غيرها يمختلف مرافق حياتها التعل
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زيد من ثالثة ألرباط الفتح، انخرط في سلك العدالة بمدينة سال المجاهدة     شيخنا الهمام مؤهالته العلمية بعاصمة المملكة ل   وعندما استكم  .المسلم  والمظاهر الحيوية األصيلة المتنوعة للمجتمع المغربي ،الفكرية الغنية وهو عنوان يهز " . األنفاس النورانية في الرحلة الحجازية " تحت اسم  هـ 1351 هـ و بداية سنة 1350 سنة بين منتصففيه رحلته للحج  الحرام، يشهد لذلك كتابه الذي سجل اركان اإلسالم، و هو الحج لبيت اهللامعلومات حول السفر ألداء مناسك الفريضة المتعلقة بالركن الخامس من المشهودة في جانب توثيق ونشر كل ما يعلمه و يعرفه، وطبقه من  بذكرها مساهمته تشرف والتي أ،صوفيالثر فقيدنا العالم آ    ومن م  .سكنه فسيح جنانه أمه اهللا رحمة واسعة والشرعي، رح عزيز غالي من أسرة القضاء انفي هذا المصاب الجلل والمتجلي في فقدألعزي األسرة الكتانية الشريفة قاطبة، ،    وأغتنم هته المناسبة األليمة   عملهكان يتسم به الفقيد العزيز من الجدية والتفاني و االخالص في أداء يذكرونه بالذكر الحسن لما أثناء عمله معهم على    وقضاة المجلس األ  .الشفشاوني عبد الرحمن       سيدي   الشريف الفقيه اعد األيمن لعالمة زمانه،س فكان الاألولى،و تنظيم كتابة الضبظ للغرفة الشرعية التي كانت تسمى آنذاك الغرفة ، ليشرف على سير 1957المجلس األعلى بعد تأسيسه في شتنبر من سنة  مما أهله االنضمام إلى ثم إلتحق بالوزارة األولى كاتبا ممتازاًعقود،  ديب المقتدر سيدي عبد اهللا الكامل الصديق الحميم، الخطيب المفوه، و األهذا الكتاب الجليل النفع الذي وصفه بحق ولده . المشاعر عند المسلم   وهو الكامل في تربيته بعناية اهللا ورعاية والده رحمه اهللا، وصفه ،الكتاني
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يعتبر لهؤالء الخاصة وثيقة قيمة " األنفاس النورانية"     إن كتاب   " .الخاصة منهم موضوع هذه الرحلة يعني عامة الناس، بقدر ما يعني خاصة : " بأن  ملية كلها كانت بتوجيه من والده،  هـ وتلك الع1350ذي القعدة من عام      واسط   بدأ بذكر أول يوم من الرحلة الميمونة له التي كانت من أ  .جيد من المعرفة لكل الشعائر و المناسك فهو دليل لهم في رحلتهم الدينية، حيث صور فيها مؤلفه الفاضل كل مفيد  كل مناسبة لمن شرفه اهللا بحج بيته مرة، أو في كل عام، يحتاجونها في غفر اهللا ذنوب الجميع . حجه المبرور، والسعي المذكور، بالذنب المغفور الراغب في قبولها من ربه، الذي يجازيه على  للحج،لحاحصل عليها الرحاج للمناسك، دون اغفال أو إهمال للمحافظة على كل معلومة أو معرفة جميع دقائق مراحلها، واألحكام الفقهية الواجب التقيد بها في أداء كل  بعناية المثقف العالم نودمرا له و مرشدا في أن يسجل جميع وقائعها ويآ ه كامال ، ولكل خير شامال ، و لكل مل   نفذ الكاتب توجيه والده، فجاء ع  .إن شاء اهللا بفضله و كرمه على عباده  أنعم عليه اهللا بالقراءة الصحيحة لألدعية المأثورة، كما قام المؤلف بتبيانها  ممن خاصة ﴾ وهللا حج البيت لمن استطاع إليه سبيال﴿مؤكدا من كل حاج ، المطلوبة شرعا ألدائها، دون نقص أو اخالل في تطبيقها هو المطلوب     فأداء تلك الشعائر الدينية، والقيام بتلك المناسك في أوقاتها، وبالكيفية    . تنفيذهاإلقدام على الشروع فيخاصة لمن لم يقرأ مثله مما ينبغي له أن يعلم حكم اهللا تعالى فيه، قبل  ،خرآلكثيرا من األخطاء التي قد يقع أو يدفع للوقوع فيها لسبب أو فيه حيث يرشده ليتجنب فكل مضطلع عليه سيستفيد بما دون . قارئ نافعا
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ك بذكرها        وبيان األمكنة المقدسة بمكة أو المدينة أو بغيرهما للتبر وقد . اجتمع بهم في مقراتهم بعد البحث الجدي عنهم لالستفادة من علمهم ذكر من أجازه من العلماء الذين لقيهم أو حظي بحضور دروسهم، أو    ومما زاد من قيمة عمل صاحب كتاب الرحلة رحمه اهللا أنه لم يغفل   .وقرائتها بتمعن و خشوع فيها                                        .كل المجاالت و السالم عليكم  ورحمة اهللا تعلى و بركاته الفقيد العزيز الشيخ سيدي محمد الطيب الكتاني وجازاه عن عمله القيم في فرحم اهللا . جابر بن عبد اهللا األنصاري الذي وصف فيه حجة النبي  الكامل لحديث سيدنا نصالف عرض لعند المؤ   وكان مسك الختام    .للنفع بها،خاصة في أوقات يحتاج إليها كل راغب في المزيد من خيراتهاد من يرجع إلى كل معلومة عنهم لبيان قيمة عملهم ذكر من أعيانهم ما يفي
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�ي اk�6% ا%.(C� o�d!C�%ا I%�<%فاطمة الجامعي الحبابي . األستاذة                                               �-� ا                                          �CD�� ��	��! ذة��  .ة و االحترام، واستحضر بعض الذكريات التي يحتفظ بها ألسرته الكريمبيت آل محمد عزيز الحبابي لفقيدنا الشيخ األجـل مـن مـشاعر المـودة                      من اهللا وتوفيقه سأغالب العجز ألدلي بدلوي بالتعبير عن بعض مـا يكنـه               وبعون  ،مقام أجل من كل مقال بما يحفه من الهيبة والجالل والوقار              فال  .الطاهرة من عبادهشهد له الخالق وكرمه حق التكريم، إذ اصطفاه بما يسره له من بين الصفوة      الفائقة التي استمعنا إليها في حق مـن         اتكل هذه الكلمات المتألقة والشهاد    وقور ال ككل العلماء و المشايخ، وإذا شئت قلت ماذا عساني أضيف بعـد              لي ال ككل اآلباء، وعالم وشـيخ       مشاعر التبجيل والتقدير واإلكبار ألب مثا     فماذا عساني أقول واللسان عاجز عن أن يعبر عما يتأجج في أعماقي مـن              .        العالمة موالي الطيب الكتاني،تغمده اهللا بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته         وفاته األربعينية، محل والدنا المحترم سليل الدوحة النبوية الشريفة الفقيـه           كرى سالمي في ذ  هذا الحفل التأبيني ألحد مشايخ عالمنا اإل      في  المخلصين،       إنه لشرف لي أن أحظى باإلسهام، مـع هـذه الثلـة مـن األوفيـاء                     .السالم عليكم و رحمة اهللا تعالى وبركاته  الحضور الكريم ،  السادة العلماء، أسرة فقيدنا العزيز الشرفاء الكتانيون،    وآله وصحبه أجمعين والصالة والسالم على سيدنا محمد �� ا� ا���
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ـ    لقد تهيأت لي  .المحمدي وشمائلهم التي كنا نعتبرها قبسا من النور  ، والتأسي بقـيمهم الـسامية     ،لقتخ واإلقتداء بسلوكهم الم   ،السير على هداهم  خدمتهم والسعي إلى التبرك بهم، وااللتزام بالنهج الذي خطه لنا األبوان في            آل بيت الرسول الشرفاء ، تغمرني الرغبة في التقرب إليهم والتسابق على             على محبـة    في هذه األجواء فتحت عيناي على نور الحياة و نشأت                  .المحبة وكبير التقدير وفائق االحترام لساللة الدوحة النبوية الشريفة األخالقي، والتي ينضاف إليها ما كان يكنه والداي رحمهما اهللا من صادق             والنبـل والـسمو     ،هـر ط   ففي هذه األجواء المفعمة بالشرف والعلم وال       تبـون ظلهـا    المصطفى عليه أفضل الصالة والسالم، يتفيأ المحبـون المج         فتأكد لي بأن ساللة الكتانيين غصن باسق من شـجرة           ،ومعامالتهم الطيبة قرب العديد من الشرفاء آل النبي و أن أعاين عن كتب سلوكاتهم القويمـة               كل الفرص والمعطيات ألن أعايش عـن  ـ  بحمد اهللا    يـألون    قل أو كثـر، وال     ،يد مساعداتهم وعطاياهم، يجتزئونها مما أفاء اهللا به عليهم        مما كنا ونحن صغار نعاينه ونسمع عنه، لم يكن هؤالء الشرفاء يبخلون بمد فعلى مـرآى   . ى من ثمارها الزكية الضعفاء و المحتاجون      الوارف، ويتغذَّ  واألرامل واليتامى، يعتبرون ذلك واجبا عليهم      جهدا في إيفادها للضعفاء والمحتاجين       الكتاني الذي كان وقتها مدير قسم المخطوطات بالخزانـة         بن أحمد   إبراهيم   بفاس، العالمة سـيدي     ابن عدس شرف التتلمذ عليه في المدرسة االبتدائية       حيث كان لي شرف التتلمذ على شيخنا الكبير الذي كان ألستاذي الحبـابي             جامعة محمد الخـامس  بتابعت دراستي العليا بكلية اآلداب،      حماها اهللا حيث     إلى عاصمة المملكة الربـاط      ،مسافة ما بين مسقط رأسي فاس المحروسة         ويأبى اهللا إال أن تمتد جذور صلتي بهذه األسرة الشريفة لتقطـع معـي                . ومسعى لحفظ كرامتهم وماء وجههم من سؤال من قد يعطي ومن ال يعطي ،نحوهم
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بنفس الكلية تتلمـذت علـى أسـتاذنا        و. المحتوم، تغمده اهللا بواسع رحمته    المؤتمرات والزيارات داخل المغرب و خارجـه إلـى أن وافـاه األجـل               نتصاحب فـي العديـد مـن        ،وظلت الصلة بيننا وطيدة،صلة تلميذ بشيخه      .ة ويزاول في نفس الوقت تدريسنا مادة المصادر والمراجع اإلسالمية         العام رة شيخنا الفقيد موالي          بعد ذلك توالت الفرص للتعرف على رب األس         .والرغبة في االقتداء الذي ما تزال الذاكرة تحتفظ لهم به بما يجب مـن التقـدير  واإلعجـاب                لقد استفدت من علمهم الوافر وأخالقهم الطيبة وسلوكاتهم القويمة ، الشيء           . يدي جعفر ابن محمد الزمزمي الكتاني في مادة األدب اإلسالمي         الدكتور س  منعما بكرم اهللا إلى جوار الخالق، ونلتقي اليوم فـي هـذا الحفـل              الكتاني  ويشاء القدر أن يرحل رب األسرة محل والدنا الشيخ موالي الطيـب                   . بعضها واللقاءات الفكرية و الثقافية التي يقيمها في رحابه، ترأس و تسيير جلسات            خوة األعزة للحضور واإلسهام في الندوات      بيت آل الحبابي بتلبية دعوته لأل      دون السماح لنا بتبادل الزيارات إال ما كان يدخل في نطاق تشرف             ،تجرف مغالبين انشغاالت الحياة المتزاحمة التي كانـت       ،والسؤال عن أحوال األهل   التقدير، ننعم بالتزاور متى سمحت بذلك الظـروف خـصوصا بالمعايـدة            خر بجميل الـود وفـائق      آلا يحتفظ ل  لقد ظلت مكانة كل من    .إلى جوار ربه    الصلة بيننا تقطع مع العمر مراحله، ولم يفصمها انتقال أستاذي أب عـادل             وبعناية ربانية وحظوة متميـزة اسـتمرت       . اهللا عليهم من أفضاله  ونعمه      وعلى باقي اإلخوة و األخوات، أفاء       ،الطيب الكتاني أسكنه اهللا فسيح جناته        .مستمطرين من الخالق شآبيب الرحمة والغفران له  في ذكراه األربعينية مستذكرين جميعا مناقبه الفذة وشمائله الجمـة،   التأبيني
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الكتـاني   أختنا العزيزة الشريفة اللة خديجة       تفضلتعلى مؤلفكم القيم الذي      مطلة إطاللة سريعة    ،األفاضل األبرار، أستحضرها في هذا المجمع الموقر      سيرتكم ،أيها الفقيد العزيز، والصفوة من بناتكم الفضليات البارات و أبنائكم           فـي   عن مشاعر تستحضر ذكريات ومواقف نبل متخلقـة          ،عفوية التعبير  من قيود منهجية الكتابة األكاديميـة فـي         منفلتا من زمام العجز، ومتحرراً    التعبير ، ومع ذلك دعوني ألتمس منكم أن تقبلوا مني ما يغالـب الوضـع               لفقدانكم، أبا ومثال يحتدى في الطيبة والسمو، يلجم في كـل قـدرة علـى               سـى   وعجزي عن اإلفصاح بما يغمرني من مشاعر األ        ،ماذا عساني أقول          .الحاضـر، الـشريف مـوالي الطيـب         / الغائـب / شيخنا الفقيد العزيز    ،أيها السادة األفاضل     وتقوى وإسداٍء للخيرات وسهر على     ،ة وزهد قضيتم فيه في حياتكم من عباد     الدرجات في جوار النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، جـزاء مـا           جمعهم الموقر مؤذنة بما أنتم متنعمون به لدى الخالق، جل عاله، من رفيع             والبركات، يستوحونها من تواجد روحكم الطاهرة المرفرفـة فـي أجـواء            لتبرك بنفحات الصالح والتقوى والخيـرات          لقد بادروا إلى الحضور وا      . النبالء، ليبين عما يرفل فيه هؤالء من جالل الهبة الربانية التي تغمرهم جميعاالعدوتين كنة  االمفكرين والمثقفين وحملة األقالم النبغاء، وجمهور مهتم من س         والنخبـة مـن     ،والعرش األوفياء، والزمرة من كبار المسؤولين األتقيـاء       المخلـصين للـوطن     والثلة من المكـافحين المجاهـدين        ،والفقهاء األتقياء  ،أيها الشيخ الصالح، ليبين عما يرفل فيه الصفوة مـن العلمـاء الجهابـدة             كم األربعينية،  ان في ذكر  ا تحفه مالئكة الرحم   ، إن مجمعا كمجمعكم هذا        .والعافية لها ولزوجها السامي الخلق وولديها البارين موفور السعادة والـصحة    نسخة منه، فلها الشكر الجزيل والدعاء ب      باهدائي  
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والبيـان   ،الغة والفصاحة والبشاشةَ واالنشراح معدنه، وحلو الحديث و مصقاعيةَ الب        واللطفَ عينه   ،حساب وحساب، حتى إذا اقترب منكم وجدكم التواضع ذاته        بشخصكم هالة الوقار والجالل، من يراكم عن بعد يحـسب للقـائكم ألـف              المتنعم بالهبة الربانية تشع من محياكم أنوار الـصالح والفـالح، وتحـيط             ء، فكنـتم   رحمته ورفلتم في نعمه، ولم تصبكم خصاصة ولم يمسسكم سـو          يحتدى، بما جبلتم عليه من اإليثار على نفسكم، فعمكم فضل اهللا وشـملتكم             على التحاب في اهللا، تجسدون في كل ذلك بالنسبة إليهم المثل الذي يجب أن  واإلجتماع والتفرق   ،من وسائل مجاهدة النفس والتخلق بخلق القرآن العظيم        يستحضرون ما تنعمون فيه من ثواب، جزاء ما عملتم على تلقينه لمريديكم            ،لتعاليمه المحكمة والتحلي بقيمه السامية واإلقتداء برسوله المصطفى األمين  واالمتثـال   ،الصالحة على نهج المحجة البيضاء وحفظ كتاب اهللا العزيـز          وتنشئة ذريتكم   ،توجيه عباد اهللا إلى طريق الخير والرشاد      طيلة حياتكم في     وأيضا جزاء ما بذلتموه من جهـود متواصـلة          .صلوات اهللا وسالمه عليه    وخاتم األنبياء والمرسلين ،ابتغاه ألمة سيدنا محمد نور الهدى وسر األسرار      والحفاظ على تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيـف الـذي          ،إعالء كلمة اهللا تعالى    تغمـدها اهللا   أم العلماء   اللة عائشة   قرينة حياتكم الحكيمة    المشمولة بعفو اهللا    لفرص، كلما جادت بذلك الظروف، لزيارة محل والـدتنا         أستطيع، فَأنتهز ا  كنت ألمس ذلك و أسعى ألن أستقي بركاتكم وأغرف منها بـأكثر مـا                    . وملكوت السماوات و األرضين، كل ذلك وجدكم موئلَه ومعينه الذي ال ينضب الخلق والربوبية،    تحليقا في أجواء   ،وعفةَ وذالقةَ اللسان ودماغةَ الحجة وقوةَ اإلقناع       الفقيد أب وحيدي في استقبال الوالد والوالدة ببيتنا المتواضع حـول مائـدة              خديجة وأخونا العزيز الفاضل سيدي عبد اهللا بتلبية رغبتي ورغبة أستاذي          وأتهيأ لذلك أيضا كلما رضيت أختنا العزيزة الفاضلة اللة         . بواسع رحمته   
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تـدارس    شرف باإلسهام فـي    متميزةحتفاء بذكراكم ندوة    هكذا جاء هذا اال             .والمرشد والموجه والمسؤول الواعيالصوفية والفكرية والثقافية التي تشكل شخـصية الفقيـد العـالم المربـى             تتدارس األبعاد الدينيـة    علمية  ترحميا دينيا و فكريا ثقافيا، تعقد خالله ندوة          من القرآن الكريم واإلنشاد والمديح والسماع، واختار لـه أن يكـون             سورمراسيمه، كما جرت به العادة عموما، على الجانب الترحمي الديني بتالوة           سيدي حمـزة الكتـاني فـي أن ال تقتـصر           الوقور  العزيز نجلكم الدكتور        إن ما يتميز به هذا الحفل التأبيني األربعيني هو ما اهتدى إليه أخونـا                ،   أيها الحضور الكرام  .   مع أبناء األسرة حفظهم اهللاوجبة الغذاء أو العشاء في بيتكم العامرأسعد فيها وأستاذي الفقيد بالزيارة التي قد تقتضي، في بعض األحيان،تقاسم            ناهيك عن مناسبات األعياد التي كنت       ،سكينة وطمأنينة ال أبغي عنها حوال     من معاني وأبعاد، تجعلني أنسى البعد الحقيقي للزمان وأسبح معهـا فـي             ا تحمله األمومة   الطبع المرح والقلب الكبير والنظرة الثاقبة المشعة بعمق م        وقضاء سويعات من األنس والمحبة والتبجيل والتعاطف مـع الوالـدة ذات       غذاء أو عشاء، فأنعم كل مرة بمزيد من التبرك منكم أيها الشيخ الجليـل ،                 من فتح البارئ علي أن َأسلس قلمـي         لي فسحة بينهم لتلبية النداءين، فكان     أداء حق الشهادة واالستجابة لداعي البحث والدراسة، أقول وجدتني أقتعـد           بقدر ما أسداه للعلم والثقافة الدينية من خدمات، وكمريدة يتجاذبها واجـب            ، وعارفـة    بالخصوص والشرفاء الكتانيين، ولشيخنا موالي الطيب الكتاني      كمحبة للشرفاء عمومـا        بين هؤالء وأولئك، الدارسين الباحثين، وجدتني       .الحاضر / بشهاداتهم في حقكم، أيها الشيخ الجليل الغائبالمحبين الذين أبوا إال أن يدلوا  والباحثين والثلـة مـن المحـسنين        ،مواضيعها الثرية النخبة من األساتذة الجامعيين     
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رتكم الكريمة، وأيضا ليحرر ما أملته إطاللة سـريعة         أعتز بها في حق أس    التي سعدت بها في صلتي بكم أيها اإلخوة الشرفاء األعزاء، مؤدية شـهادة              الموقر، مستحضرة تلكم الذكريات الجميلة والمواقف الحميدة        هذا الجمع في  القيادة دون تعنت أو مشادة ألسجل هذه المشاعر التي أطلق اهللا بها لـساني               ق عالوة على ما تقوم به من دور تمتين الصالت بين علماء ومشايخ مـشر    شهادة االعتماد في التلقين و الرواية باألسانيد العليا المتواترة والموثوق بها، يجاز فيها المتخصص الضليع، تتوج الجهود التي بذلها في طلبها وتخولـه             الكمال المعرفي وذروة التحصيل والتمكن من المادة التي         أن اإلجازة عنوان  وإذا كان السهم قد وقع على هذا االختيار بالذات فإن ما يبرره هو   . مريديكمكماالت حول اإلجازات التي حصل عليها و األخرى التـي أجـازكم بهـا               من انطباعات وما استخلـصته مـن مقاصـد و           ،مؤلف القيم للوالد  العلى   حيـث  الكتـاني       ذاك ما خططه يراعكم شيخنا الجليل موالي الطيـب            .ة علمائها وأكابر قضاتها ومشاهير القراء والمحدثين ورجاالت التصوف ذبجهابوببالد الشام وفلسطين ، قبل أو بعد قضاء مناسك الحج ، مغتنمين الفرصة لاللتقـاء               حيث يتوقفون بمصر   لهم، وغالبا ما كان ذلك يتم خالل رحالتهم إلى الديار المقدسة،            المشرق لهم، وكذا رغبة وتطلع علماء المشرق إلى إجازة علماء المغـرب            تهافت رجاالت وفقهاء المغارب على استجازة  مشايخ  اإلسـالم ببلـدان             وليس عبثا ما تسجله الوثائق والمستندات مـن        . األمة اإلسالمية ومغاربها       الفيض الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني، الذي صحبه معه بدورهريعان فتوة الشباب، مترسما في ذلك خطوات والده، جدكم الـشهيد أبـي              هـ إلى الديار المقدسة ألداء مناسك الحج و أنـتم فـي             1350الثانية عام    سيدي محمد المهدي الكتاني في حجتـه        صحبتم والدكم الهمام فضيلة الشيخ    
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ـ         التحري في الحديث عن شعائرها والتوثيق للمحصل عليـه مـن األسـانيد     علـى  على إيفاء مختلف المناسك الحج ما تستوجبه من بحـث وتـدقيق، و              وإشرافه العلمي الحريص ، وتدوين دقائق مراحلها بتوجيـهه النير،المباركةأوتيتم من عزيمة شاب في مقتبل العـمر، على تسـجيل وقـائع رحلـتكم              واستجابة لرغبة والدكم الشيخ سيدي محمد المهدي الكتاني عملتم بكل مـا               . *هـ1321 في حجته األولى عام  ة العلمـاء   ذواإلجازات والمعارف والروايات المأخوذة مـن أفـواه جهاب د سيدي عبد السالم بن سيدي محمد بن المعطي العمراني ، الذي كان له شرف مرافقة الشيخ           المراكشية أبو الرشي   مفتـي الحـضرة     ،كانت الرحلة مع نخبة من العلماء الصالحين وقد وصف مراحلها وسجلها العالمة الكبيـر             *       يوم السـبت الثامن والعشرين من جمادى األولى« : تذييلكم لنص الرحلة  هـ، وأن الفراغ من تبيضها كان كما تقولون فـي           1351ربيع األول عام      ان يوم ثالثرجوعكم إلى أرض الوطن و وصولكم إلى سال المحـروسة كالراصدة لمراحل الرحلة والواصفة لمجرياتها بـضعة أشـهر باعتبـار أن      قضيتم في رصـف فقراتهـا      . وأحاديث نبوية شريفة وحكم وأقوال مأثورة      كريمة،  ةبنورانية ما تخلله من استدالالت، بأشعار و اقتباس من آيات قرآني            به و تعابيره لوـالبديع الذي جاء عبقا بشذى أريج أنفاسكم العطرة يتألأل أسوبتوفيق من اهللا العلي القدير أسلس قلمكم القيادة لتحرير نصها          . والمحدثين   . مما تؤرخ له لالستفادة المتطلعين المهتمين  وال شك أنه ذخيرة يجب أن توضع بين أيـدي           ، ينتظر من يعمل على إخراجه وطبعه      امخطوطنص هذا المؤلف     يـزال   وال .» في الرحلة الحجازية   يةشاللؤلؤة الفا « :  واختار لمؤلفه عنوان     ، علمائها ربباالتصاالت العلمية بأكا    فيها حظي معه  و  زيارات معالم المدن التي مروا بها       وفي ،سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني      يض الف يالشهيد اب 
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ذلك من مغالبـة     القوي علـى أداء هذا الواجب األبوي والديني، مكنه كل        العـلمي وحرصه  القياسي المرغوب فيه، لكن رغم ذلك فإن شغفه بالبحثمن الوقت ما تمكنه من إنجاز هذه المهمة المشرفة والمكلفـة فـي الـزمن       ولم تكن دوامة األحداث لتفسح له       . اهللا الكامل الكتاني   ابنكم البار سيدي عبد   مراحل إخراجه فكان بعزيمة األستاذ الباحث، المتمكن من قضايا التحقيـق            لقد سررتم بإعداده للطبع وأما اإلشـراف علـى          ،سبعين سنة على تحريره   لم يقدر لنص الرحلة الذي حبره قلمكم أن يصدر إال بعد مرور حـوالي                    )*(»مهدي الكتاني الحسني وفقهما اهللا آمينمحمد الطيب بن محمد السنة إحدى وخمسين وثالثمائة وألف، على يد جامعها العبد الفقير إلى مواله             حلة  و،لسهر على الوفاء بالدين لمصدر الكتاب في تحقيق دقيق         وا ،االشغال ـ     « : يقول» األنفاس النورانية في الميزان     «  :التي اختار لها،عنوانا معبرا عن مضامينها ومواكبا لروح الرحلة وأبعادها         فلنقرأ ما استهل به إلضافاته الكثيرة إلى نص الرحلة . طباعة أنيقة   و ،رائقة ـ 1350/1351(مناسكها ، وتوثيق المعارف المحصل عليها آنـذاك          وتدوين دقائق مراحلها ، وتحقيق فقه       إلى تسجيل وقائع رحلتهما إلى الحج،     والده الهمام، وتحت إشرافه الفعلي، حين وجهه، يرحمه اهللا، بهمته العالية،           في مقتبل عمر الشّباب، بتوجيـه مـن        ِسِجلِّها األمين ، الذي خطّه يراع شاب      النّورانية أن تشهد النّور ، بعدما قضت قريبا من ثالثة أرباع القرن خبيئـة              ذه األنفـاس   ها قد كتب اهللا له ) هـ         .124، ص  »األنفاس النورانية في الرحلة الحجازية «انظر (*) :        .ومصادرها الموثوقةراً بأن ينشر علىالنـاس ، مـأخوذاً مـن ينابيعـه األصـيلة              ـتوثيقاً جدي 
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، 1931هـ موافق سنة    1350ألف   األقران، رحل سنة خمسين وثالثمائة     عبد الكبير الكتاني ، مـن       بن محمد المهدي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ       ا  ألبي عبد اهللا محمـد الطيـب       " األنفاس النّورانية في الرحلة الحجازية    "   : بالعبارات الموجزة التالية " مؤرخ المغرب األقصى"بها ، في كتابه دليلالجليل، السيد عبد السالم بن عبد القادر ابن سودة المري ، الذي عـرف              مة الباحث  حتى انتهت أخبارها إلى مسامع المؤرخ المغربي النّبيل ، العالّ         والعامة ، شغوفاً بالحديث عن أخبارها إلى النّاس ، والتّعريف بوقائعها ،            الحرص كلّه على نشر أنفاس رحلته في األوساط العلمية ، الخاصة منها             حريصاً  ، الجد الهمام ، بما نُشّئ عليه من حب للمعرفة والعلم          لقد كان     ���/د��� ��رخ ا����ب ا�
	� (*)    .المأثورة عنهما الموفية للموضوع حقهالهمام ووالده الكريم وببعض األدعية     بمدخل، واالتيان بعده بترجمة لجده      هكذا عقد المحقق العزم على الوفاء بإخراج الرحلـة والتقـديم لنـصها               . »المهتمين بموضوعها ، في حلَّة متواضعةحاجاً أو معتمراً ، رفيقاً لوالده في بعضها ، أن يبرزها اليوم إلى عمـوم                نص الرحلة معه إلى أرض الحجاز ، أكثر من مرة ،            ومستفيداً ، وحمل      ،نين ، قارئاًـة ، بضع سـّفي خزانته الخاص" فاسـباألن"فظ ـبعدما احتويسعد الحفيد ، وهو يتولى جزءاً من مسؤولية الوفاء بهـذا الـدين ،                   .وإظهار أخبارها إلى الوجود ، بالشكل الذي يرضى عنه والده الهماملة إلى الحج ، إخراج وقائعها إلى الناس ،         في عنق ولده ورفيقه في الرح     ويشاء ربك ، أن ينتقل السيد الجد إلى جوار ربه ، بعد حين ، ليبقى ديناً                  .(*)األخ محمد إبراهيم الكتاني حفظه اهللاكذا أخبرني  .تقع في نحو الكراستين�    *%( دار ا�)'�ب ا�&ار ا�%�$�ء334ص .ا� �ء ا�



104  

حمـزة   األسـتاذ الوزير     ويأبى كذلك إال أن يعترف بتشجيع شـقيقه          .. « :أمر إخراجها ، فيبوئه مكانا مرموقا في نص إهداء الكتاب، فيخاطبه       حاحه عليه في أن يتـولى      الكتاني، عضو األكاديمية اإلسالمية للعلوم، وإل      إذا قرأت نصوص هذا    « :اإلهداء، داعيا له بكامل الرضى فيضيف قائال        سهر على رقن المخطوطة ومعالجتها بالحاسوب، إذ يبوئـه مكانـاً فـي           الذي الكتاني  ابنه البار سيدي محمد أسامة      حق   كما ال يبخس     .»وصمودا ، ورفعـة    ، وصبرا ،وسعيا هذا دأبه علما ،      ،خاللك، إلى كل أخ في اهللا      ومـن   ،"األنفـاس "  تهدى هـذه   ، الدكتور سيدي حمزة الشريف الكتاني     ، أبي علي ، أخي،وإلى عزمك اإلنساني الصادق فإلى نفسك العلمي الرفيع،  تـاح لنظـام تـصفيفها       فار ،الكتاب ووثائقه في حروفها المطبعية األنيقة      ولدي العزيز سيدي محمد أسـامة      ،ليالي وأشهرا ،في الحاسوب وتنظيمها   وقد سهرت على تخزينهـا      ،فإني أدعو لك اهللا العلي الحكيم     . ..القارئون   أدعو اهللا أن يجعل    ..  لنقلها من المخطوط إلى المطبوع       ،الشريف الكتاني  ة بـاقية فــيك وفـي       والتطلع إلى نشره بين النـاس كلم      ،العلم أنيسك      .فسيح جناته الجماعة سيدي محمد الطيب الكتاني، تغمده اهللا برحمته الواسعة وأسـكنه           رى األربعينية لفقيد العلم و الـصالح شـيخ         في هذه المناسبة، مناسبة الذك      أكتفي بهذا القليل من الكثير الذي كان بودي أن أسجله في حديثى إلـيكم                ،    أيها الحضور الكرام   . » البنون واألحفاد، من بعدي وبعدك ،وأرجو أن يرثها عـني  ، مـن قبـل    ، دعـوة سبقني بها إلى برك اآلباء واألجداد         ،عـقـبـك  
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و أجدد مـرة أخـرى      . محبة في هذا البيت الشريف بيت األسرة الكتانية          أشكركم على استماعكم لما جادت به قريحتي مساهمة متواضعة مـن              ،أيها الحضور الكريم  .الغالي ربانية واستمعنا فيها إلى شهادات حية من علماء أجالء في حـق فقيـدنا              ت الذكر الحكيم ورددت في أرجاء هته القاعة الكبرى أمداح نبوية وابتهاال          نعيش جميعا أجواء أمسية علمية، صوفية، رتلت فيها آيات بينـات مـن             المحلي بتعاون مع المؤسسة العلمية الكتانية من مجهودات مشكورة جعلتنا          خنا بالزاوية الكتانية، عن عميق تأثرنا لما قام به المجلس العلمي           جدث شي في األخير، ونحن نقيم هذه الذكرى بمدينة سال المجاهدة التي ضم ثراهـا             ولضيق الوقت المتاح في مثل هذه المناسبات ال يسعني إال أن أعبـر              والسالم عليكم ورحمـة اهللا تعـالى        .  دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين        و استغفر اهللا لي و لكم ولجميـع المـسلمين و آخـر             ،   أقول قولي هذا    .أن يجعل مثواه مع النبيئين و الشهداء و الصالحين وحسن أولئك رفيقا  العلـي القـدير  و إناثاً راجية من عزائي لكل أفراد عائلة المرحوم ذكوراً                    .وبركاته 
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 رزC�%��           �->' ��; �� �aُت أz�4 ه�=�� و CL=��  ــ�                                        ووأْدُت ��  �ــ
و �� د Cا-  ا%�Cَم �4ُُ� �� ا%���k و ذآ$[                                                          أحمد السوسي التنـاني األديبلشاعر سال                                              ر ا��ـــ�� ا��ــــ���ـــأآــــ�م #�ــ�<� ��                                          Iْه

 ��L!ــــ$ ��-("�� F3%ــــــٌFن            �ـــ�G?Bف ا$ُ�l� �ُ�ْ!ر Iْ.%ــ�ر ��  !                                        و�m� �!$%ا ا
(ـــــــ�F                                                                 و�Lـــ$�Cا �� ا%B�� $�Fآ�3ن                      %.I+-l �� �9ُـــــــ�Cا Lــ"� ا%^$ى                                          أJـــ�Sث أ�ـــ<ِم و%�ـDFـ�ن             أ���ُ�ـــ+Iْ أ�
ًا Lــــmور و;ـــ�د�L                                          و�
اَد �"�$�L و�ـCع ��ـ�-�   أ?ــــ
و ��           �Sـ- kــً< ��� �$ ـــ�
 ا%("$ر �� ��9 ا�Bــ
ان             � را<�                                          ًً(Fـــ�F�                   ��  l� ���CراهIُ �ــ>ــ�ــــ�ن ؟                                     ا%NــــC��Cن ا%S$� أ � �^ـــــــــ�ُ+Iْ                                          و رو � �� ذّروا �� اB%ــ��ن             �o �� 4"�َ� و ��َ� �� أآ���+Iْ                                          �� ا%�$زخ ا%�(h%w ا%$و��-�            �(�Nُ$ أ�ــــ<ُم ا%ــــ���م 
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Iْرى و ;ـــــ��ءهC%ا zَ���N� اC-ان            آ�CL دون 

ورًا �� ا%���ِء �ــــــCا%>ً�                                                     ��?Cا ���َة ا%mهِ� Tْ�ُ أْو  =                                          T^�� ��b"$���%را-�"اCى  !ا%�ـCـــــــ; ]�= ��rk ا%$;ـCِل و ?$�) ا%e$Fن              �� 9$هIْ  ��ٌل و ُ                                          IْْردهC%ِ اآـــــــ$ونV%ن اCـــ�
 ?��x اBرآ�ن   و ا%�.�رَم و ا%>ـــ<            ورث ا%���ه)                                            ا%�+Iُ �� رأٍي و�� ��ـــــ
ان            ا%>�%Iُ ا%>ـــــ
ُل ا%�C!ــــdُ ?ـــ�ه
ًا  !                                         أآ$ْم ��Cر اk�6% ا%.(ــــ�-�  Bw اB-ــــCاُر �ــــ�� FLــــــ�Cا          Iْ+%>D%                                           )L و ا%TD '�$ �ـــ.�ن            ���lُت �� أ�Mـــــــ�-+b�3)� Iْـــــً�  !                                         ��"Cا �� رأ;� �("�ـــ�ن            و%.Iْ ;ــــــ>
ُت �^I أ 
 ــــ+I و آIْ  ــــــ�ن                                        أ���(+I �3ــــCًا �.3L T            ا%��دٍGْـــــــ�ة ذوي ا%���                                            �� ��� �ـــF)%ا ��� �ً�F)�             ن���Bو ا Zاآ$ ــــــــ� اV%َم ��ّ$زو                                            واCG�%هَ$ اm%ن  ا          �� أ;$ج ا���qق وا>'Bو ا Iِ�                                            �� ا%>Mن %�$[ و %3ـــــــــC!ارC%ن            ا>�qو ا r$ا%�ــ �� I+� أآ$م                                          !                                    
                                             وأ-� أ�4ــxُ ا%��o �� ا%
آ�ن  ^�           آI آ�ن R�ُ-ــ\ وا%
ي �"
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�-�  �Fـــــ� و أ        � d�<L ــــ�ن   ـــ�ء و�ـــــ� أ �� 9SL اث
�
 �$ا-�                                         إن أ-\ � أ-�� =C;� =���                                             أF� ـــ�ب).% T3"� ��                 ف  ��ــــ��$"� C��L (ًF�!ن              وو���(� و�� اB%�                                                    أ%6ـــــ��Le kٍ �6ِــــ�kٍ !ـــ�ن ؟                �Vرًا إذا %Iْ أ�Cَ �� إ�$اaِــ�                                             �� '��Fـــــ� و ��  �Cح %��-�        � %�ــــ� أآ�_ ��%� أآ��ــــ(�         %��Dن؟                                           و�$ا�L  $وي tـــــ�� ا               � %�� ?>$ي هT أ=Cد �6F$ٍة                                             و��� ���-� �� ->ـــCت +- ��� kُ�6%��         �-�� إ Iْ+�C�ُذآ� �6ــــــ �� Iْـــ)ًً                                             ه�C^� �ُ%qــ�� ا� Iُا%���ن                =�زاه 
� اo�3�% و e%�                                             �� رزI+a ��%.ـــC!$ ا%$ ــــــ�ن                وC<Lض ا%��� ا%.$ Iَ و أهَ�                                           و%�ـــــ�-� و ــــــ
 ــــــ� ���FLqن                  وLُ^�ـــ�� ��� أ-� ��ـــــ$ا��                                             L($ى �� Lْ$ب ا%�$ _ ا%ـ��ن                ��(�6$ًا ر����Lِ د��َ�ــــــ)ًًً                                             ;�"ـــــ�-� �� �"ـــ�ٍ� ر���ن  
ي  
ي %C; �%��                  �F%�Uى �                                             وا%�ـــــ.$ ?.$ ا%Cا�ـ� T4 ان                                   � ربmـــــ3) ا%��ـــــ�C% ��GL$L ��                                  
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��ت   ���ت، ����س ا����رس وا" إ
�ز�� ����ب                ���
" وا��! ��ت وا��#�                                                                                و%#$" ا�
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 ��� ا
 ا���	� ا�����     �	�ـ�	�� �ـ�� ا����� ا��ـ��ي ���ـ�	ل  "ا���	�� وا�����	ت وا������ت���س ا���	رس وا��
	ت، و���� " ����� ����� ����ب    �ـــ� �ــ� �ـ
ي ا��ــــ�زة وا���ة وا���م ��� ����� �	� ر��ل ا
                                                             ا�� 	��  �ر���
�
� ا�1ـ���ة ا�,) هـ)، 5) 4ن وا��  .و�1	0	 ��/ ه-ا ا�,�اث ا*(�	() ا����' ا�
&ـ��� !% أ �	ع ا"!� ا��	��9	  	ر�? ا�<�� وا���% ،   ���=	 "و;د(	 �ـ�/ ا;هـ,ـ
	م 9ـ-8 ا� @�

@ة Jـ��ي ا��آ,�ر ��)G�H !�	 و��(	 ا��	ر أ�   �	 ا�
��Cد ،وEF �,	ر��D	 ا�
�Cق، �	�A(	 ا��ا�� ، و!�,&��  .�ـ��، و د�%، و <��� �% �=	رة  � G�Kا� �
�! %، �D	دم "5ـ�9س ا�91	رس وا"�T	ت" ا�,L	P Q���D  ()ـ�ف ا*�ـ	زة Lـ,	ب  ا�Lـ,	()  ()	,Lا��) ا� ��� �
� ا�G�K أول ا"!ـ�، ا�,ـ@ا!	 .ا����� ا����ي أ) ا*Jـ<	د، ��Jي !��ا �) و�Q !% هـ-ا ا�<�� ا"�F'، (]ـ�ا "ن �ـ�ـ�م ا�<ـ�� ZH �W/ !�هـ	 ا�Y	رف ��/ ه-ا  	"دب ا���Lـ� !X ر!ـ�ز و�W  �ددت، 5ـ) إ�ـ	 �T ،	��A�!و ELP،��>�<^ ا��&[ ا�<�� ا����' وأ�Y\8 إ�/ !�اQ>W ا� XAا���ص ا"آ�� ��/ و `Fو�� ،G�Kا� �	*!L	ن �Wاءة ا���وف ��/ ا���وف 5) ه-اا�@!% ا�<�و��8 ا���D 5) إ�	 Q�5 �>� �� ا�-ي G� 	9K&) %� ��، !% أ�' ه-ا، d5() أد�� و��ي ا��	رإ�/ ا�,ـ@ام Pـ�وط ا�,&ـ�ى ا�
&ـ�رة ���  .�	ر��)E>ـ@ و�' 5) ا��� وا�� �ا ��	H /ي ور!�ز8،وإ��
�
� ا"ر�	م ا�,) أ!� ا���
	ء ه-ا ا�<�� ا��Fـ�ء، و��	ـ9	 أن  ـ�F'، و!Y	ه�ة ا��e1 ا"!	رة   (
� �9-8 ا*�	زة وا�,��) 	�<ـ�ـ� وا���ق وا"!ـ	(� وا�,ـ�اXA، و!ـ�او!� ا;Jـ,<ـ�اد ا�<�ـ�
� ا������ وا�<��	Jن 5) !�,�ى ا���Lـ&)، وا"داء،��ـ�,���
�X ا أ�ـ	(f ا� �ـ�/ ا�,�ـ&)، و�ـ�� ا"داء، وأ(�,f وذر�,f ا���	ت ا���ـ%، إن ر)   .ا�
�	رآJ ء	���.   f� 	�ت، ���ـ	
� وا��و��� ا��Yـ��� ا�ـ,)  �
�f إ�	ه	 ا*�	زة وه	أ(-ا أWـ�م إ��f ا�L,	ب !��Aع ه-8 ا*�	زة، 5) =X آ�ـ�
� ا�<�

ـ9�	، "�95س ا�91ـ	رس وا"�T	ت، و!<�Y ا�
<ـ	�� وا�
Cـ�ـD	ت وا�
�ـ��ـEت"  :    ��ـ��� وا����� ا�k��C، !% دا�jة !<ـ	رف، �	!<� �,�ا�� ا�
1�iـ�% 5) ا���� ا�

ا%
آ(Cر ��ـــmة ا%.(�-�  �� إ=�ز�L إ%� و%
[  أ�� -1  
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 (5 k��\,أ ا��
�ا Q�5 �ـ�/  !���A	 9	،��ـ
	ء، و!�ـ��T%، و5ـ&ـ9	ء، ور�	ل ا�,��ف، وlـ��ه� !�- ,>!،()	,Lا��) ا� ��� �
�! ?�Cا� 	وا��( �� Q1أ�(H���وا� ،�F	) %��ص ��/ آ,	) ا��	5]�% ا�����L% اDظ "ا�	ت ا��1	&�H %�T��

' ا�
"وا�� �T ، ت	1�i
� ا�,�ا�� وا��
L, 	
9�
� ��Fا�! /�� k�i 8���   ) .هـ �P1344ال ( ا��	درة !% <�ه
	 إ�/ ����
�D` !1ـ,) ا���ـ	ر ا� �
�!  ?�Cب :  �&ـ�ل ا�	,Lهـ-ا ا� s5) �ـ:        ... "، 	

/ آ' !�9�
) ا��	5]�% ا����H) وا% (	�F ا�	,L� 'ت "�95 ذ�	&�K %�T��
�	 H	�ـ
	  5�C` ا���1س *آـ
	�Q،وأ��	 "ا��1	ظ وا�&) k�iـ
Q ا� '

	  �K<` ا"(]	ر إ�/ !�Qt ، آ�	H 	lء و!� �5ا	
� !% ا�<��	
��	ل ا����� وأ��ا��9، وأ�v	ره�، ا�L,	ب إًذ  ...".Q ذآ� � k��>,�� رف	ة !<�jم ا���� ا دا��> �� 5) و!1�i	 �9، و!	 �Fر ���9 !% 5ـ9	رس، و!<	��  !,<�ـ& ��!EJ*ـ�� ا�	W"ا k�,D! : /إ� ،/�W"ب ا�Z
LCـ' أv	ذ .وا�<�اق ، وEد ا�,�ك!��، وا��
%، وا�C	م، وا��Y	ز، وا"(��e، و �(e ، وا�Y@ا�j، و�Hا�e، !% ا�9ـ��، إ�/ ا���دان ، إ�/ ا� Q 	��A5) !ـ� ��@Zا� Q
� و��&j	1ا� Q ر�W k�i
: و�W أ�90 ا� 
@ا�	ه� و=5	�9�jـ��	ل،و!ـ1�i	 �9،آ\(Q �,��ث  إ��f �ـ% أ�� أ�	Qj أو أ�Wب ���fT �% أJـ
	ء ا� 	5�>! ،Q�xو�W وQ>A !� ـ�	 ��/ ��وف ا�
ـ<Yـ�،  �9ـ�E ��ـ/ ا�
K	�X، وا�
ـ�ا�X،   .أW	رD,
و�W ��ص ا�
ـk�i،وه-8 !ـ@�� آـ��ى !ـ% !ـ@ا�	 .وا��	�ـ� ا� � �ـ�/ ذآـ� أJـ	(��8 وا �ـ	;  ا�Lـ,	ب،��\�Fـ	ب هـ-8 ا�
ـ1�iـ	ت ا���� Q	>! 	
95�، أو ه	C! أو ��، آ,	�!EJ*ا ���	W"ا kـ�,D! %9ـ� !ـ 	دة !% ���م   .وروا�ـ	1,J;ب، وا	,Lه-ا ا� �>�	K! /�� �>�  ة�
�X ا���	ء. أ�Q!E، وا;ه,�اء \(�ار !<	رQ5 �<' ه-8 ا*P	رات ا�<	J (
� ا�
�9ي ا�,L	Q�)�� 2004                         () 16ا�
�اs5 /  هـ 1425 ر�X ا��	() ��27م ا"ر<	ء s&�.      (5 ا� ا���	ء، إن ر�! % G�Kا� �
�!  
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�ي !�
� ��� ا��) % ��� ا����L ا�L,	()ا�x) �J ?�C ا*�	زة v  ]D	دم ا����� ا����ي ا�k��C أ) ا*J<	د  
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،                                                        )ر.�- ا, ( ا�Q�&1 ا��	fJ ا�-اآ� ، ��Jي !�
� ا��	�W) 2(                                                 :ا��(	 و�
) و ،)ر��� ا� ( ا% أQ�v، ��(	 ا���J Q�&1ي !�
� ا�
�9ي)1(    إ�/   ا���J ?�Cي !�
� ��� ا��) % ��� ا����L ا�,L	v %! ()	دم ا����� ا����ي ا�k��C أ) ا*J<	د   ا��� ا������ ���ــــــــــــ�زة     ا� ا����
 ا�������� :                                                                                                     ا�
�9ي ا"ـ�ار                        ، وأ(Y	ل !�;(	 ا�J �Yـ��ي !�
�            ) ر.�- ا, (� وا�Q�&1 ا����Q !�;ي إ�اه�)3( )4(eي إدر�;�! ) ,5( ،                                                                                      )ر.�- ا(                                                                             ، �ا Q[1� 	)وا�� ،Gـ�K،                                                                                  ) 6( و!�;ي  ا��ا Q[1� ��[>ـ��ي �ـ�� ا�Jو )7((
H	1ا� �
:                                       ، و(�Y) ا�<� ��Jي !�
� ا��	�W )ر.�- ا, (  و��Jي أ� )8(%

�    (&ـ' ه-8 ا*�ـ	زة، G�K !%     ،) ر.�- ا, ( و��Jي ا!�
� ) 9(  ،                                                                            )ر.�- ا, ( ��Jي ��� ا����! % G�Kا� �
� ا���J k��Cي !�!E>ا��ــ) وا��8، ا� ��� �
� ��م ا���` Tـ	() ر�X ا��	() �	م ا�
�9ي ا�Lــــ,	() ، !% v[ ا�
Yـــ�@ 9	 ، ا�
��ث ا��Cـ? ��Jي !�ــ�C� ،()	,Lا� ���Lا� ��� %1425 s5ا�
.                                                                                  �Q  ��� رQ ��� ا�  ا�L	!' ا�L,	() آ	ن ا� 2004!	��  22هـ ا�               
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وأجنـال ثـانيه سيدي عبد الرمحن، ( وشقيقه الفقـيه، النبيه الوجـيه ، موالي إبراهـيـم  .الفقيه الناسك الذاكر، سيدي حممد الباقر: مامهم األجلة ،البدور األهلةوكذا أع  .موالي إدريس، وموالي الطيب، وسيدي عبد العظيم، وسيدي أمحد الفاطمي: وأجناله األبرارسليل التقى، رضيع اد،الفقيه أبا عبد اهللا سيدي حممد املهدي الكتاين احلسين اإلدريسـي، حامله املاجد األصيل، العبقري النبيل، "فهرس الفهارس واألثبات " ين أجيز بكتايب هذا فإ: أما بعد  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله      فهرس الفهارس واألثبات الشيخ  حممد عبد احلي الكتاين بكتابه   إ�ــــــــ�زة     ا� ا����
 ا�������� ا��.�3 و�2&ي ا�@�& ، � ?� 0< ا�4ا�& إ>�:; :� ا�9��8 567 ا���.3��4 �2&ي 0%& (*) :       . هـ ��6س ، ���23 ا��,�1 ���0 /.�
1348 -,ال ا*��ك )�م 15&�            .مواله عليه ءامنيقاله، وكتبه خادم احلديث ، حممد عبد احلي بن عـبد الكبـري الكتاين احلسين االدريسي تاب   .والسالم ،على من يقف عليه . سالفعلى مقاصدها ، فإا خري ما ورثنا األوأحرضهم على االشتـغال بعـلوم السنة وأدواتـها، وإتقــان وسـائلـها، واإلكبـاب   .فإنه أفـضل حلية ، وأمجل مست، وأكمل حالموصيا هلم باتباع خري سىن سنن األسالف الكرام،وتعمريالوقت مبا ينفع، واالنقطاع للعمل به ، اخللوات واجللوات، إجازة عامة، مطلقة تامة،راجيا منهم بأن ال ينسوين من صاحل الدعوات، يف   (*) .)وسيدي احممد، حفظ اهللا اجلميع  
�  ر.��9� ا,   �   .�2&ي �@�& ا�%
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��ـ�س ا���ـ�رس وا��ـ��ت " �ـ� إ
ـ�زة ���ـ�ب والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهللا وآله  ا� ا����
 ا��������      ا3<=)�ء ��;: ا��9زة                                        "�����ة 
	 ���� ا��االدريسي، من ولده       سين ـتاين احلـالفقيه أبـي عـبد اهللا، سيـدي حممـد الطـيب بـن حمـمد املهدي الك     مقدم إىل سيدنا الوالد العالمة ا��8$7 أ�* ا�435د 3.%ي 2&1% /�% ا�&* �0 /�% ا���.� ا����-* ا�&+"* ا,در$+*   (ـ�دم ا�&ـ%$# ا�"ـ�ـ!ي��ـ�،��� �
����س ا	����رس    "�������    أ���زآ� عبد احلي بن عبد الكبريالكتاين احلسين االدريـسي،كان قـد           أما بعد، فقد علـمنا أن خـادم احلـديث الشـريف، الشـيخ أبـا اإلسعاد ، سيدي حممد                �� 
	 ���� ا����ي ا������أ                                                                                         راجي عفو ربه                 ������ط2004 �
��� 11هـ ا��
ا� 1425 ا��ـ���  ر���22� �ـ
م ا��ـ���      .بن عبد الكبيـر الكتـاينوكتبه راجي عفو ربه، ولدكم البار، أبو علي محزة بن حممد الطيب بن حممد املهدي بن حممـد                      .الوكيل ، واحلمد هللا رب العاملنياجلزاء، وهدى األمة اإلسالمية وذرياا التـباع املنـهج القـرآين العظيم ، وهو حسبنا ونعم             جزاكم اهللا ، عن سنة جدكم املصطفى سـيدنا مـحمد صلى اهللا تعاىل عليه وسـلم، خـري                   .الكبيـر الكتاين احلسين االدريسيخـادم احلـديث النبوي الشـريف أيب اإلسعاد ، سيدي حممد عـبد احلـي بـن عبــد                لـصاحبه،  "فهرس الفهارس واألثبات  " : ا شرف اإلجازة ذا الكتاب النفيس يف بابه       تتفضلوا بتخويلن واملطلوب من أبـوتكم الرحيمة ، وأصالتكم اجللــيلة، وديـانـتــكم النــبيلة ، أن                .هـ بفاس 1348 شوال األبرك عام5بن عبد الكبري الكتـاين، بتاريخ ا والدكم اهلمام، جدنا الفقيه أبا عـبد اهللا، سيدي حممد املهدي ابن أيب الفيض سيدي حممـد          بها خبط يده، وخص    إجازة عامة ، مطلقة تامة، ضمن اإلجازة الفريدة املرفقة، اليت كت           "وا�����ت 
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 ا��A>39@ ?3<=)�ء ا��9زة
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	� ا� ا                             ا3<=)�ء ��;: ا��9زة    ���
� (ـ�دم ا�&ـ%$# ا�"ـ�ـ!ي" فهـرس الفهـارس واألثـبات " �ـ� إ
ـ�زة ���ـ�ب  والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهللا وآله               
��� ا��
	 ��ـ�� ا���� 
	 ���� ا����ي ا������                         ي، من ولده ـين اإلدريسـدي الكتاين احلسـيب بن حممداملهـالط مدـدي حمـسي ، داهللاـ الفقيه أيب عب  لد العالمةمقدم إىل سيدنا الوا    ا,در$+* ا��8$7 أ�* ا�435د 3.%ي 2&1% /�% ا�&* �0 /�% ا���.� ا����-* ا�&+"*         ��ـ� �، سيدي حممد عبد احلي بن عبد الكبري أما بعد، فقد علمنا أن خادم احلديث الشريف، الشيخ أبا اإلسعاد  أ
� أ ـ���، ��ـ� ا� ا��ـ��ـ الوكيل ، واحلمد هللا رب األمة اإلسالمية وذريـاا التـباع املنـهج القـرآين العظيم ، وهو حسبنا ونعم جزاكم اهللا ، عن سنة جدكم املصطفى سـيدنا مـحمد صلى اهللا تعاىل عليه وسلم، خري اجلزاء، وهدى   .النبوي الشـريف أيب اإلسعاد ، سـيدي حممد عـبد احلي بن عبـد الكبري الكتاين احلسين االدريسي لصاحبه، خادم احلديث"فهرس الفهارس واألثبات " : بتخويلنا شرف اإلجازة ذا الكتاب النفيس يف بابهواملطلوب من أبـوتكم الرحيمة ، وأصـالـتكـم اجللـيلة، وديـانـتـكم النـبيلة ، أن تتفضلوا   . هـ بفاس1348عام شوال األبرك 5الفيض سيدي حممد بن عبد الكبري الكتاين، بتاريخ اهللا، سيدي حممد املهدي ابن أيب تامة، ضمن اإلجازة الفريدة املرفقة، اليت كتبها خبط يده، وخص ا والدكم اهلمام، جدنا الفـقيه أبا عـبد إجازة عامة ، مطلقة  "���س ا���رس  و ا����ت"������  أ��زآ�الكتاين احلسين االدريسي،كان قد                                                                             راجي عفو ربه                                         ������ط2004 $!-.� 11هـ ا�1!ا�A 1425 ر�.= ا�>ـ�-* 22�* $ـ!م ا�:ـ941      .املهدي بن حممد بن عبد الكبيـر الكتاينوكتـبه راجي عـفو ربه ، ولـدكم البار، أبـو أسـامة عـبد اهللا الكامل بن حممد الطيب بن حممد   .العاملني

2- �Lا%.(�-� إ=�ز T��.%ا Zا 
إ%� و%
[ أ�� أ;��) اB;(�ذ ��  
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، أ�1 );� ، ا�=آ<,ر ��Eة �
 .D�= ا���: ا��B�>Cاحلسين االدريسي، إىل ولده البار خادم احلديث النبـوي الشـريف الشـيخ سيدي حممد عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين  لصاحـبه عـم والدنـا أبـي اإلسـعاد ،"فهرس الفهارس واألثبات " االدريـسي بكـتـاب إجازة عامة من عبيد ربه، أسري ذنبه، حممد الطيب ابن حممد املهدي الكتاين احلسين  ا��A>39@ ?3<=)�ء ا��9زة     
 أ-0M�L و-0K�L�L، وأ��6د�B أو?ده� ا���رةهـ ، 1425  ربيع الثاين29 يوم اجلمعة اريخاستجابة لطلبه لإلجازة الذي قدمه إلينا بـت( @���B0�6 وB 
نا الذين أوتوا ولقد وصي ﴿: اليت أوصي اهللا ا عباده الصاحلني، يف الكتاب ايد،  بقولههذا وأوصي األوالد مجيعا،واألحفاد،مبالزمة لباس التقوى يف السر والنجوى،املالزمة الباقية،  .هـ بفاس احملروسة، بالشرط املعترب،عند أهل احلديث واألثر 1348 شوال االبرك عام 15 ومن معه، بتاريخ  حممد بن عبد الكبري الكتاين احلـسـين االدريسي،الكبري،ضمن إجازته الفريدة لوالدي العالمة الفقيه سيدي حممد املهدي ابن أيب الفيض سيدي الكبري الكتاين احلسين االدريسي، إجازة عامة ، مطلقة تامة، حسبما أجازنيه به هذا احملدث يـف أيب اإلسعاد سيدي حممد عبد احلي بن عبد والدنا خـادم احلديث النـبوي الشـر لصاحبه عم "فهرس الفهارس واألثبات " فقد أجزت أوالدي،وحفديت املذكورين بعده ، بكتاب   ؛أما بعد           .املذكورين بعده  أ��N@ )ـ    .االدريسي، وفقه اهللا وستر عيبه ءامنيقـاله وكـتبه عـبيد ربه أسري ذنـبه حمـمد الطيب ابن حممد املهدي الكـتاين احلسين   .﴾العالمينسالم ، وآخر دعواهم أن الحمد هللا رب دعواهم فيها سبحانك اللهم ، وتحيتهم فيها  ﴿:وجعل الربكة يف العقب إىل يوم الدينوأصحـابه وأزواجه وذريته وأهـل بيته ، أصلح اهللا الذرية ، وأحـوال األمـة احملمدية، ى مقـام جـدنا املـصطفى سيـدنا وموالنا حممد رسول اهللا وعـلى آله والسالم علوالود واالحترام لكافة املخلوقات ، وخباصة منهم عباد اهللا الصاحلني، ومداومة الصالة األسالف من قواعد اإلسالم، وآداب القرآن، ومكارم األخالق ، والنظر بعني التعظـيم ،و أحضهم على اتباع خري ما ورثناه ﴾الكتاب، من قبلكم وإياكم  أن اتقوا اهللا

��3د ـ إ=�ز�L إ%� 3Bت و ا�F�F�%ء و ا�F?Bا ����  
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�ط :�    . أصلـح اهللا حـال اجلميع جباه سيدنا حممد الشفيع                    . الشريفة اللة أمساء بنت حممد الطيب الكتاين - �  .اين ــ الشريفة اللة خدجية بنت حممد الطيب الكت- �  .سيدي عثمان الكتاين لشريفا       و         ف سيدي علي الكتاين،ـ الشريلداهب الكتاين ووـزة بن حممد الطيــالشريف سيدي مح - �   .سيدي حممد أسامة الكتاين الشريفوولده يف سيدي عبد اهللا الكامل بن حممد الطيب الكتاين الشر - � . الشريفة اللة مجيلة ابنت حممد الطيب الكتاينــ �   .سيدي حممد ظافر الكتاين، لدهالشريف سيدي عمر بن حممد الطيب الكتاين وو - �  . الشريف سيدي عبد اللطيف بن حممد الطيب الكتاين- � :وفتح بصائرهم لكل خري يف الدنيا واآلخرة  بولده ، حفظهم اهللا مجيعا ورضي عنهم لتوايل، وفق تواريخ والدم، متبوعا اسم كل منهم ا واحلـفدة ، مرتبة أمسائهم، ومرقمة علىذكورا واناثا وهذه أسـماء األوالد اـازين Cم2004(  هـ 1425                                           ا�� (                                                                                    
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يف دمشق الشام ، مع كبار احملدثني والعلماء والفقهاء اجتماعية بسلسلة اتصاالت حديثية وباإلسراع يف إجراء اتصاالت علمية، ولقاءات عرفانية يف رحاب املدينة املنورة ، تتبعوا زيارة مسجد اجلناب احملمدي عليه أفضل الصالة وأزكى السالم ، وتمون مجيعاً لمن األنفاس النورانية ، بعد الفراغ من أداء املناسك ، تتوجه رفقة والدك ومن معكما ، هكذا  ،وككثري من حجاج األراضي اإلسالمية ، أجدك ، يف بدايات الفصل الثاين، ...    اإلجازات احلديثية  ـ1  * واللقاءات العلمية يف الرواية و الـدراية و التحديثاجلواهر                                                   مقتطف من كتاب األنفاس النورانية بقلم األستاذ عبد اهللا  الكامل الكتاين *  ."سائر احلاالتخري الربيات ، فإن ذلك مفتاح اخلريات والربكات ، وبالدعاء هلذه األمة احملمدية يف لوقات ، وكثرة الصالة على سيدنا حممد مكارم األخالق ، ونظرة التعظيم يف سائر املخواألكدار ، والتحلّي باحللم والعلم واألدب والصدق يف كل األوقات ، ومالزمة وطريقته املثلى ، ومبجاهدة النفس وكثرة األذكار ، وتطهري القلب من سائر األغيار ، وباالجتهاد يف طاعة العلي األعلى ، واتباع صراط اهللا السوي  ]131: النساء [ ﴾ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوااهللا﴿:سبحانه  مبالزمة التقوى ، يف السر والنجوى ، فهي وصية اهللا تعاىل لسائر العباد ، حيث يقول "   ،األندلسي اجلميل ، مصحوبة بوصيتك الغالية لكل من استجازك ، يف احلاضر أو املستقبلطك املغريب حيفظه اهللا لك وألمته العربية اإلسالمية ، إجازة عامة منك هلم ، مكتوبة خبعاريف علمك وفضلك ، بعد إحلاح شديد من أحد أبنائك ، الدكتور محزة الكتاين ، يكون اجلالء والوضوح ، يف النص البديع لإلجازة احلديثية اليت أعددا ، بطلب من بعض ن الربوز ، واضحة جلية أكثر ما نلمس األصداء الثقافية هلذه االتصاالت بارزة خري ما يكو  .مشس النبوءة احملمدية على وجه األرض إىل يوم الناس هذاوتوطيداً للمدد الروحي الذي ينبغي أال ينقطع بني فضالء العلماء والصاحلني، منذ بزوغ  ، إحياء للعالقات العلمية القائمة بني مشرق العامل اإلسالمي ومغربه ، والصاحلني ا
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����حممداً عبده ورسوله الصادق وأشهد أن ال إله إال اهللا امللك احلق املبني،وأشهد أن سيدنا   . عن جربيل ، عن رب العاملنيمكان ، بالسند املتني ، املتواتر عن خامت النبيئني ،بالكتاب املستبني ، وشيد أركانه بأصح برهان ، فكان هدى للمتقني ، ونشر آثاره يف كل باتصال روايام عن العلماء الراسخني ، وفضل دين اإلسالم على سائر األديان ، وأيده ظهم آثار سيد املرسلني ، وأعلى منار املسندين ، لرب العاملني ، ورفع مقام احملدثني ، حبفاحلمد هللا الذي أنار قلوب العارفني،بنور اليقني، وأشرق صدور الواصلني ، باإلخالص    املستقيمالصراطلسم اهللا الرمحن الرحيم اهلادي إىل      ا��� ا����� ����زة ���"!وف ا�	�   :واألثر إجابته ، وأجزناه إجازة ، مطلقة عامة ، شاملة تامة ، بشرطها املعترب ، عند أهل احلديث  و إجازة ، من األسانيد املختارة العالية املمتازة ، فلبينا دعوته ، وأسرعنا رويناه ، مساعااألعالم ، أداء وجتويداً ، ورمسا وقراءات ، وتلقيناه على أساتذتنا القراء الكرام ، ومبا احلسين محزة الكتاين ، طلب منا أن جنيزه مبا قرأناه من كتاب اهللا عز وجل ، على شيوخنا قيف روادها الربرة امليامني ، أبو علي ذو الفخار ، الدكتور املغوار ، الشريف على تثوملا كان منهم ولدنا البار ، السالك مسلك األبرار مدير مدرسة املهندسني ، والساهر   .إليه أنظار العلماء الراسخني ، وعكفت عليه جهابذة النبالء احملققنيأهل اليقني ، وحائزاً أوثق سند املسندين ، وناهجاً أقرب طرق الواصلني ، فمن ثَم اجتهت تني ، وسالكاً مسلك املعايل من سرية السلف الصاحلني ، واآلخذ به متمسكاً حببل اهللا املأما بعد ، و املرء بتقواه يسعد ، فلما كان اإلسناد من األمور املهمة يف الدين ، وطلب   .آمنيوأخباره، فعِرفوا بالصادقني ، رضي اهللا عنهم أمجعني ، ونفعنا م وحشرنا يف زمرم، ا آثاره ، وحفظوا سنته اهلداة املهتدين، وصحابته الراشدين املرشدين ، الذين اتبعووالصالة والسالم األمتان مدداً ، واألكمالن سنداً ، على أشرف املخلوقني ، وعلى آله   .األمني
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أيب عبـد   : بقراءاتنا لكتاب اهللا عز وجل ، بروايات القراء الثالثة الفحول األئمة             : أوالً مد املكي ، ابن املنعم الشيخ إدريس بربيش الربـاطي          الصالح واد ، األستاذ أبو حم     وشيخ املقرئني ، وعمدة اودين بالرباط ، وجيه الدين شـيبة احلمـد ، ومعـدن                 �  ). هـ1379(  رباطي قرارا ومدفناـاحلاج الصديق ابن املكرم املنعم حممد الشدادي نسبا الود العالمة الفصيح ، اخلطيب املصقع ، الواعظ الفهامة، أبو عبد العزيـز،             والفقيه ا  �  ). هـ1379(أصال ، السلوي قراراً ومدفنا السنة ، وحامل راية امللة، أيب املفاخر عبد الكبري الكتاين ، اإلدريسي احلسين ، الفاسي               النبوية ، أيب الفيض حممد الشهيد ، ابن الصويف الكبري ، احملدث املفسر الشهري ، جبل                 الطريقة الكتانية األمحدية ، وحميـي الـسنة         ابن احلافظ الكبري، احملدث الشهري ، شيخ      والدنا وويل نعمتنا الرحالة العالمة ، وجيه الدين الفهامة ، أبو الطيب حممد املهدي               �  :باملغرب األقصىأسانيد مشاخينا األعالم،الكاشفني بنور اليقني حجب األوهام، الذين منهم ألصلية والفرعية ، العقلية والنقلية ، مما هـو موضـح يف            املصنفات يف العلوم الشرعية ، ا     جبميع مسموعاتنا ومروياتنا  من الصحاح واحلسان يف املساند والسنن ، وسـائر             : وثانيا    .الضرير ، وأيب شعيب صاحل بن زياد السوسي ، نسبة إىل سوس موضع باألهوازأيب عمر حفص بن عمر الدوري      : وأيب عمرو بن العالء بن عمار البصري شيخ اإلمامني            .وأيب عمرو حممد عبد الرمحن امللقب بقُنبلوعبد اهللا بن كثري املكي، أيب معبد الداري،شيخ اإلمامني أيب احلسن أمحد بن حممد البزي،                 .بورش ، وأيب موسى عيسى بن ميناء املدين امللقب بقالونن نافع بن أيب نعيم املدين ، شيخ اإلمامني أيب سعيد عثمان بن سعيد املصري امللقب                الرمح     ). هـ1378(نا املشيشي احلسين، الرباطي منشأ ومدفاحلافظ املفسر اهلمام ، أبو عبد الكرمي املدين ابن الشيخ املنعم حممد الغازي ابن احلُسين               ورئيس جملس االستئناف الشرعي األعلى بشريف األعتاب بالرباط ، احملدث اإلمام،            �  .دارا ومدفنا
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از العالمة ، احملدث الفهامة ، العارف باهللا ، الشيخ حممد عبد الباقي ابن ومسند احلج �   .احلسين املوسوي الربزجني املدين قرارا ومدفناالعالمة األوحد ، احملدث األجند ، الشيخ أمحد ابن احملدث الكبري الشيخ إمساعيل ألستاذ الكبري ، احملدث الشهري ، قاضي املدينة املنورة ، الشيخ حممد زكي، ابن  ا�   : وباملدينة املنورة باحلجاز نورة ودفينها ـدينة املـزيل املـندي ، نـويب األنصاري اهلـال علي حممد األيـم   هذه اإلجازة العامة ، املباركة املمتازة ، أوثق أسانيدنا ، وأتقن رواياتنا لصحيحي اإلمامني رجال ، وثبوت االتصال ، حبب إلينا أن نثبت يف وإتقان يف السند والدراية ،وثقة يف الونظرا ملا متتاز به أسانيد شيوخنا امليامني ، الكرام اجلهابذة ، األعالم من علو الرواية ،     .استيفاء أسانيدهم املتصلة العالية ، رضي اهللا عنهم ونفعنا جبميعهم ، آمنيأئمة اهلدى ، ومصابيح التقى والدين ، وممن يضيق يف هذا املقام أعيان العلماء املربزين، وغريهم باملشرق واملغرب ، ممن ال يسعين استحضارهم ، يف هذه العجالة ، من  �  ). هـ1351(األنصاري ، مث احلمزاوي احلسين ، الصديقي ، الدمشقي قرارا ومدفنا والعالمة املشارك ، املصلح املسن ، شيبة احلمد ، الشيخ حممد توفيق األيويب  �  ).هـ1354(ا أصال ، مث الدمشقي قرارا ومدفنالدين ،  ابن عالمة الزمان الشيخ يوسف احلسين البيباين ، الشافعي مذهبا ، املغريب املفسر املسن الشهري ، بقية السلف ، ومفخرة اخللف ، أبو اد الشيخ حممد بدر احلديث النبوية األشرفية بالديار الدمشقية الشامية ، احلافظ احملدث الكبري، شيخ دار  �     : وبالديار الشامية    . والعالمة املشارك احملدث املسن الشيخ علي بن علي بن حسني احلبشي �  . ) هـ1364(
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وعن .الشيخ أيب حممد عبد اهللا بن سامل البصري املكي الشافعي صاحب الثبت املشهورالشهاب امللوي ذي النور يف الدجيور ، عن اإلمام احلافظ مسند احلجاز مجال الدين إبراهيم السقا الشافعي املصري ، عن اإلمام اجلهبذ العالمة الشيخ ثعيلب ، عن ء ، العالمة الشيخ حبر الفضالء ، ومغترف الفحول والنبال: وجهابذة مصر ، أجلهم أخذمها عن جم غفري ، ومجع كثري من أعيان احملدثني املشاهري ، من فضالء العصر ، حممد بدر الدين ، ابن عالمة الزمان يوسف احلسين البيباين املتقدم الذكر ، وهو قد شيخ دار احلديث النبوية األشرفية ، احلافظ : ىل خري األنام ، عليه السالم ، للمرة األوزيارتنا للديار الدمشقية آنذاك ، يف طريق رجوعنا من حج بيت اهللا احلرام ، وزيارة كتابة عند ) هـ)1351ما أوائل صفر اخلري عام واحد ومخسني وثالمثائة وألف  علينا فروينا صحيحي اإلمامني البخاري ومسلم باإلجازة العامة عن جميزنا قد من اهللا �  : فنقول ، وباهللا نستعني يف املقول   .بربكاما ، وحشرنا يف زمرما،وأحلقنا ما مع الرعيل األول من السابقني األولني، آمني، ونفعنا  بن مسلم القشريي النيسابوري ، رمحهما اهللا ، ورضي عنهما وأرضامهاا  أيب احلسني مسلم بن احلجاج : يخ احملدثني املتقنني بن بردزبه ، اجلعفي البخاري ، وشا      أيب عبد اهللا بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية : احلافظني ، أمري املؤمنني يف احلديث  اليمين ، ) بفتح فكسر(ارف باهللا أيب الوفا صفي الدين أمحد بن حممد امللقب بالعِجل العمسند احلجاز الصويف حسن بن علي بن حممد بن عمر العجيمي املكي احلنفي ، عن املعمر احلجاز ومسنده العارف باهللا الشيخ حممد عقيلة املكي احلنفي ، عن شيخ احلرم املكي بن أمحد املكرم الصعيدي العدوي حال قراءته باجلامع األزهر الشريف ، عن حمدث ا    لدين أيب احلسن علي نور ا: فروى صحيح اإلمام البخاري عن شيخ املالكية باألزهر   .األزهري ، وقد حوى ثبته األسانيد مبا ال حيتاج إىل مزيدأيب عبد اهللا حممد األمري الكبري ابن حممد بن أمحد بن عبد القادر املغريب : املصرية باألزهر أيب عبد اهللا حممد األمري الصغري ، عن والده عالمة الديار شيخ املالكية الشيخ عبد الرمحن بن عبد األول الفرغاين ،عن املعمر أيب عبد الرمحن حممد بن شاذان أخربنا الربهان إبراهيم بن حممد بن صدقة الدمشقي ، عن : عن اإلمام حيىي الطربي قال 
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عند زيارتنا األوىل ) 1350(وعشرين ذي احلجة احلرام عام مخسني وثالمثائة وألف املنورة ، الشيخ حممد زكي الربزجني املتقدم الذكر ، كتابة خبط ميينه بتاريخ تاسع امة عن جميزنا بذلك ، األستاذ احملدث ، قاضي املدينة كما روينامها أيضا ياإلجازة الع �  .بن مسلم القشريي النيسابوريا    النيسابوري، عن شيخ اإلسالم ، احلافظ احلجة اهلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري اجلوزقي ، عن حمدث نيسابور ، أيب حامت املكي بن عبدان التميمي  حممد بن عبد اهللا بن حممد بن زكرياء بن احلسن موالهم األصفهاين ، عن احلافظ أيب بكرعن احلافظ أيب القاسم عبد الرمحن بن حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده العبدي تقي الدين أيب الفضل سليمان بن محزة املقدسي احلنبلي ، عن أيب احلسن علي بن نصر ، لبلقيين ، عن اإلمام التنوخي ، عن مسند الشام ، قاضي القضاة ، السيوطي ، عن اإلمام االدين علي القرايف املصري املالكي ، عن احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر عن الشيخ أمحد الفرقاوي ، عن الشيخ علي األجهوري املصري املالكي ، عن الشيخ نور كما روى صحيح اإلمام مسلم عن الشيخ علي السقاط ، عن الشيخ إبراهيم الفيومي ،     .اريعبد اهللا حممد بن إمساعيل البخالبخاري الفربري عن جامعه أمري املؤمنني يف احلديث ، حافظ احلفاظ ، وشيخ السنة، أيب حيىي بن عمار بن مقبل بن شاهان اخلتالين ، عن اإلمام أيب عبد اهللا حممد يوسف بن مطر اين، بسماعه جلميعه عن الشيخ أحد األبدال بسمرقند املعمر أيب لقمان خبت الفارسي الفرغ بالعِجل اليمين املتقدم ، عن مفيت مكة ومسند عصره ، قطب الدين حممد بن عالء الدين يح البخاري عن العارف باهللا أيب الوفا صفي الدين أمحد بن حممد امللقب فروى صح    .املعمر املدقق احملقق حممد بن حممد بن ِسنة العمري باإلجازة العامةشيخ وقته األستاذ املسن ، الشيخ صاحل بن حممد الفالّين العمري ، عن الشيخ احملدث أمحد، عن والده احملدث الشيخ الكبري إمساعيل احلسين املوسوي الربزجني املدين، عن د،احملدث األجند ، الشيخ لقرب املصطفى عليه السالم،وهو قد أخذمها عن والده األوح
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أخربنا جبميع : مفخرة الدنيا الشهاب أمحد بن علي بن عمر بن حجر العسقالين قال إبراهيم بن عبد اهللا املعروف بابن أركماش اليشبكي النظامي ، عن احلافظ أيب الفضل مر صالح الدين أيب البقاء حممد بن خليل بن من والته من بالد السودان املغريب ، عن املعوروى صحيح مسلم عن أيب عبد اهللا موالي الشريف حممد بن عبد اهللا اإلدريسي الواليت،   .الفربري املتقدم ، بسماعه جلميعه ، عن اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري رمحهم اهللا املتقدم ، عن أيب عبد اهللا حممد بن يوسف بن مطر البخاري املعمر أيب لقمان حيىي اخلتاليناهلروي ، عن املعمر أيب عبد الرمحن حممد بن شاذان الفارسي الفرغاين املتقدم ، عن الشيخ الطاوسي الصويف باإلجازة العامة ، عن املعمر بابا يوسف بن عبد اهللا الضياء ابن اجلمال ين أيب الفتوح أمحد بن جالل الدين بن عبد اهللا بن أيب الفتوح الشيخ اإلمام احلافظ نور الدأمحد النهروايل ، عن والده أمحد املذكور ابن مشس الدين حممد النهروايل مث املكي ، عن  يمان النيسابوري صحيح مسلم إجازة الشيخ أبو عبد اهللا حممد عبد اهللا بن حممد بن سل ل عبد اهللا اجلزائري منشأ ، املدين قرارا ومدفنا ، وغريهم بسندهم إىل الصحايب اجللياهلندي املدين قرارا ومدفنا ، واحملدث الكبري الشيخ حممد بن أمحد العمري املغريب احملدث الكبري املشارك املسن حممد عبد الباقي بن مالَّ علي حممد األيويب األنصاري احلسني احلبشي ، ومسند احلجاز احلسين ، وحمدث مكة املشرفة املسن الشيخ علي بن أجلهم والدي أبو الطيب حممد املهدي ابن الشيخ أيب الفيض حممد الكتاين الشهيد  �  كما أجزناه ، خصوصا مبا رويناه حبديث الرمحة عن عدة مشايخ مغاربة ومشارقة  �  .حلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ، رمحات اهللا عليهم أمجعنيمسلم بن انيسابور أيب حامت املكي التميمي النيسابوري املتقدم ، عن اإلمام أيب احلسني شيخ احملدثني عن احلافظ أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن زكريا النيسابوري املتقدم ، عن حمدث ي مث احلنبلي ، عن احلافظ أيب القاسم عبد الرمحن بن حممد بن منده العبدي املتقدم ، الشافعحافظ بغداد ومسندها ، أيب الفضل حممد بن ناصر بن حممد السالمي أي البغدادي القضاة تقي الدين أيب الفضل سليمان بن محزة املقدسي احلنبلي املتقدم ، عن اإلمام اجلليل، مث املكي املعروف بالشاوري ، مشافهة،باملسجد احلرام ، عن مسند الشام قاضي ،أصال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن عمرو بن العاص ، رضي اهللا عنه قال
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، والبخاري يف باب الكىن من تارخيه " املسند"، أخرجه اإلمامان أمحد يف " السماءالرامحون يرمحهم الرمحان تبارك وتعاىل ، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف " مبعناه ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، " داألدب املفر"الكبري ، ويف  النصيحة هللا، : قد اشتمل على صفات محيدة شريفة ، وخصال فريدة منيفة ، اليت منها ، وهو حديث حسن "املسند"، واحلميدي ، يف " اإلميان"، والبيهقي ، يف " السنن"يف  : مفتاح اخلريات والربكات ، وبالدعاء هلذه األمة احملمدية يف سائر احلاالت ، قائال ذلك ونظرة التعظيم يف سائر املخلوقات ، وكثرة الصالة على سيدنا حممد خري الربيات ، فإن والتحلي باحللم والعلم واألدب والصدق يف كل األوقات ، ومالزمة مكارم األخالق املثلى ، ومبجاهدة النفس وكثرة األذكار ، وتطهري القلب من سائر األغيار واألكدار ، اهللا السوي وطريقه ، وباالجتهاد يف طاعة العلي األعلى، واتباع صراط  ]130: النساء [       ﴾ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا ﴿  : يقول سبحانه واألفعال ، مبالزمة التقوى يف السر والنجوى ، فهي وصية اهللا تعاىل لسائر العباد ، حيث ية اآلمال ، يف كل األقوال وأوصي حضرة ااز ، امللهم أوثق سبل املَجاز ، بلغه اهللا غا  .املأمولواقتداء بسلفنا النبيل ، أكدنا يف هذه اإلجازة املباركة التحديث به رجاء القبول ، وفق واستمرارا هلذا العمل اجلليل ، . رضوان اهللا عليهم ، بالتحديث به والعمل مبقتضاه ولذلك جرى عمل السلف الصاحل، .ولكتابه ، ولرسوله، وألئمة املسلمني ، وعامتهم   .أيب الفيض حممد الكتاين احلسين اإلدريسي وفقه اهللا وستر عيبه آمني       به وأسري ذنبه حممد الطيب بن حممد املهدي ابن الشيخ  هـ عبد ر1399وألف كتبها لسائلها منه مساء يوم اجلمعة رابع عشر مجادى الثانية عام تسعة وتسعني وثالمثائة   .لنا باحلسىن ، ومن علينا باملقام األسىن ، يا أرحم الرامحني واحلمد هللا رب العاملني، اللهم اختم "م فرج على أمة سيدنا حممد صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وعلى آلهحممد ، اللهاللهم اهد أمة سيدنا حممد ، اللهم استر أمة سيدنا حممد ، اللهم اجرب كسر أمة سيدنا اللهم اغفر ألمة سيدنا حممد، اللهم ارحم أمة سيدنا حممد ، اللهم انصر أمة سيدنا حممد ، "



 134 

" األنفاس"ثبات النص الكامل هلذه اإلجازة احلديثية اجلليلة ، وتزيني سطور هذه وإننا ، بإ  .وجمد وعظّم ، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثرياًللعاملني سيدنا وموالنا حممد النيب األمني صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ، وشرف وكرم ، ماجداً عن ماجد ، إىل خري األفاضل ، وأكمل األماجد ، املبعوث نعمة للخالئق ورمحة ل عن مجلة من األمناء أبناء أفاضل ، أريج التراث احملمدي ، منقوالً نقالً أميناً من فاضولعلّ املتخصصني من املهتمني بعلم الرواية واإلسناد ، جيدون يف ثناياها باقات عطرات من  األنفاس "ويكاد يعترب نشر النص الكامل هلذه الوثيقة التارخيية النادرة املثال ، ضمن هذه   . عز نظريه ، ورمبا مل جيتمع مثيله لغري هؤالء األفاضل من العلماء واحملدثنيمتبادل ، واستمداد روحي عملي ، وتواصل فكري هؤالء عن أوالئك ، يف تقدير علمي حديثية جامعة ألسانيد رجاالت مغرب العامل اإلسالمي عن رجاالت مشرقه وروايات  يف تعميم نشر أحدث إجازة – عمليا –بأمساء رجاالا الثقاة ، نكون  قد أسهمنا  ة  والكفاءة الروحية ألن يستجيز منها  إذناً عاماً ملن آنس من نفسه القدرة العلمي"النورانية               .ويبني اهلدي للمهتدين ، وعلى اهللا  االعتماد وهو نعم الوكيل حىت يظهر احلق لطالبه اليت أخذت عنها" األصول"عن " األنفاس النورانية"وأبانت سطور حلاملها، فقد أحلقت هذه اإلجازة الشريفة الفروع بأصوهلا ، وعلقت األسباب مبسبباا ، فلرياع اهللا املستجيز ااز ، وايز املستجاز ، يف أداء األمانة ألهلها وتبليغ الرسالة   .ن عليها وهو خري الوارثنيباقية ، ومدداً روحياً متجدداً إىل أن يرث اهللا األرض ومواألمانة اخللقية ، والنظرة السديدة يف علوم الرواية واإلسناد ، والتحديث ، صلة علمية  عند رجاهلا ، من أهل الثقة العلمية ، والتقوى الدينية، "بشروطها املعتربة"وجييز ا 
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� ـ 2  ���: ا حىت يفيء إىل شرط اهللا لعدم الوفاء بشروطها ، ومل يبق له بالتايل أي حق يف اإلجازة  أخلّ بأحد هذه الشروط سقطت إجازته اازين- املستجيزينوأحسب أن أي واحد من   . والتواضع ، عند التلقي وعند األداءهذا الفن، وطاعة اهللا ، وجماهدة النفس ، ومالزمة التحلّي بالعلم والصدق، واألمانة ،  أهل شروط التقوى املقررة عندإعطائها، وأماكن وقوعها ، مشترطاً يف كل واحدة فيها،بعد تردد العامل ، فأجزت منهم من أجزت،حريصاً على توثيق هذه اإلجازات بتواريخ إذا ما رحلوا إىل عفو اهللا ، وأحلّ عليك من يعلم أنك أهل لإلجازة من بعدهم أجبت ،  جتيز إذا ما أجازوا ، حىت األصيل ، فال تتقدم إذا حضروا ، وال تتصدر إذا ظهروا ، واللقد هداك التواضع الديين ، والدي العزيز ، إىل مالزمة األدب الكبري مع رموز هذا العلم     '!وط  ا%��زة ا�   .بعمائة وألف هجرية بالرباطعام ثالث وأرالبنتك البارة الال خدجية الشريف الكتاين يف يوم األحد ثالث ربيع األول  : الرابعة�  .عام ثالث وأربعمائة وألف هجرية بالرباطلولدك البار سيدي عمر الشريف الكتاين يف يوم السبت ثاين ربيع األول  : الثالثة�  .يدة الوالدة عائشة بنت الطاهر الكوهن رمحها اهللالعامر يف الرباط حبضور الساألبرك عام تسعة وتسعني وثالمثائة وألف هجرية يف جملس علمي روحاين خاص مبرتلك لولدك البار عبد اهللا الكامل الشريف الكتاين يف يوم األحد ثالث شوال  : الثانية�  .وتسعني وثالمثائة وألف هجرية ، مبدينة الرباط يف رابع مجادى الثانية عام تسعة  لولدك البار سيدي محزة الشريف الكتاين:األوىل �  : أعطيت فيها هذه اإلجازات ألصحاانقلت من بعض مذكراتك األمساء التالية مرتبة أرقامها وتوارخيها وفق اجللسات العلمية اليت   . باهللا حسيباًىفليتق اهللا كل من أجيز مبا أجيز ملا أجيز ، وكف
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��	+ذج �)      وتارخيها اإلرسالية نص وهذا : باملراسلة االستجازة طريق عن وألف مائة وأربع وعشرين واحد عام األبرك شوال وعشري ثالث بتاريخ  اآلخرين هذاين وإىل  .اجلنسية اليمين البغداين أمحد قائد بن حزام بن حممد للسيد : العاشرة�  .إجنلترا يف املقيم اجلنسية الفلسطيين األنصاري الوليد بأيب املعروف األغا خالد بن فتحي بن خالد للسيد : التاسعة�  . ولولديه سيدي حسن و سيدي محزة عام عشرة وأربعمائة وألف هجرية بالرباطابن سيدي حممد بن جعفر الشريف الكتاين يف يوم األحد رابع وعشري مجادى األوىل البن عمك سيدي حممد علي ابن سيدي املنتصر ابن سيدي حممد الزمزمي  : الثامنة�  .عشرة وأربعمائة وألف هجرية عام األوىل مجادى عشر ثالث االثنني ليلة – السعودية العربية اململكة – جبدة العزيز عبد امللك جبامعة التدريسية باهليئة العضو "مالك أبو" العال أبو صاحل حممد عادل للسيد : السابعة�  .عشرة وأربعمائة وألف هجرية باملدينة املنورة عام الثاين ربيع وعشري رابع اجلمعة يوم يف الكتاين الشريف جعفر سيدي البار لولدك : السادسة�  .ثالث وأربعمائة وألف هجرية باملدينة املنورة عام الثاين ربيع وعشري سابع اجلمعة يوم يف الكتاين الشريف اللطيف عبد سيدي البار لولدك : اخلامسة��,-مروياته ومسموعاته من كتاب اهللا عز وجلّ وكتب التفسري واحلديث النبوي الشريف ،  يف غزة عام ست ومثانني وثالمثائة وألف هجرية ، خطابا كرميا يستجيزه فيه جبميع املولودالعلم الشريف السيد خالد ابن فتحي بن خالد اآلغا ، املعروف بأيب الوليد األنصاري ، موالنا حممد ابن جبل السنة الشيخ موالنا عبد الكبري الكتاين احلسين قد تلقى من خادم أما بعد ، فإن عبيد ربه ، أسري كسبه حممد الطيب بن حممد املهدي ابن أيب الفيض الشيخ   . بيتهاملومنني وأهلسيدنا وموالنا حممد خامت مادة النبوءة والرسالة ، وعلى آله وصحبه ، وأزواجه أمهات لسم اهللا الرمحن الرحيم إن احلمد هللا الذي ال ينبغي احلمد إال له ، والصالة والسالم على      �+اب ا�5�6 �"	 ا���/ ا����4� 203 01/ ا%��زات ا�"
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ت نظر أيب الوليد حفظه اهللا إىل ضرورة العناية حبفظ كتاب اهللا عز فل اخلتام أن ألبوأريد ق  .إليه عزه وجمده ، إنه ال خييب من سأله ، وال يرد من طلبه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل بأصل أصيل من أصول الشرع اإلسالمي احلنيف ، أعلى اهللا مناره مشرقا ومغربا وأعادوقد أهلمين احلق عز وجل أن أجيب طلبه ، كتابة ، وأليب رغبته الدالة على تعلق أكيد   ".صلوات اهللا عليه وعلى رسل اهللا أمجعنيلة النيب األمي األمني سيدنا وموالنا حممد ابن عبد اهللا ورسوله هذه األمة وسيد هذه اململا يف ذلك من شرف االتصال بسلسلة اإلسناد اليت تنتهي إىل إمام " بالسلف الصاحل اقتداء وأصلح  ﴿: شمولني بربكات قول اهللا تعاىل حسنا وجعله على األثر الصاحل احلميد من املقريب أو بعيد ، وخباصة منهم فلذة كبده السيد الوليد بن خالد حفظه اهللا وأنبته نباتا يكون ذلك دأبه ودأب كل من يضمه جملسه العلمي ، وكل من هو مسؤول عنه من ، على أن  ]9: احلجر  [ ﴾إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴿  :لّ ز وجـع رواية ودراية ، مساعا ومشافهة ، إىل جانب تفسريه ، انسالكا يف روحانية قول اهللا ،وجلّ . وفقكم اهللا وأصلح بكم ، وأسألكم الدعاء يل وألهلي ولذرييت ولعامة املسلمني   ].15: األحقاف  [ ﴾  لي في ذريتي ، إني تبت إليك وإني من المسلمين د عبيد ربه أسري كسبه حمم.وأستودعكم اهللا الذي ال ختيب ودائعه ، إن ريب مسيع الدعاء       •  .آمني وجنوا مشاهلا ، وعرضها طوهلا ، ومغارا األرض مشارق يف ، الكرمي املصطفى حممد سيدنا وحديث واملسلمني اإلسالم به خيدمون مدداً احلديثية اإلجازة هذه بركات من يأخذوا أن ، الروحية وإمدادام ، احلديثية ومهارام ، الفكرية كفاءام هلم ختول الذين كل ، املبارك الدعاء هذا فليشمل  .اهللا شاء إن ا اازين وأخوته اهللا نفعه بقولك منهم لكل الدعاء مع اجلميل األندلسي املغريب خبطك موقعة اإلجازات هذه كل   م2000 دجنرب 29 املوافق ل هـ 1421 شوال األبرك اجلمعة ثالثوحرر بالرباط مساء يوم   .الطيب بن حممد املهدي بن حممد بن عبد الكبري الكتاين كان اهللا له وتواله
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� ر<�ب =�  ا�>��"�) و ا��0	�ء ��; �: ��9ءات ـ 3  �� �� =�  *                 ا�	�!�=��A 5�6! ا�	ان 3	> �4C� (��!"ا� (�C-!6ا�          ������ ـــو�� ا����� �� ا����ان ا ���  �!��ام &% �$�#" ا�    )� ا�( ا�*��&�2 ا!�.2�3 ، و&�ّ�م ا/�.�" ا-��+�"ا�,+�� ا�4 ��3����ان ، ���&ً� &�<��    �.�A ، وأآ�&�� ــ�A، وأ?<� &2 ا�3ح ��4 >ـ ه��ك ، ����+� #�ـ9ول ���7 �64    ّ�ث،ا ���&  �!I ��� أ��2     و&� ��Hّ،و�4G �� ذD E<�7، ه, و+)#A ا�*J K9اه�� اD ���&ور.�ت إ���Oو+�� ، وP!4 9اء(�ـ���" �$�#" ا!ـو�� O    .ا ��( ا-��6ــ�.( �4*ــ�ء آـ�  ��� ���ان،آ�ن �      A�& �������ث ا���� ا�Pرخ ا!�  ��6 ا���ر ا<��ي،و�6Jآ� AS��#4 ا�V اّ���ء     ا�W .     ا������ 
�)" ��م       * إ��زة �� ا���� أ��V،     زار &,[+� ا,ا�  ه)�." ، 1350�!�" .,م ا\]�Zء ��دس ذي ا�H� ا,�ّ�ث ا�!�رك ا�( ا�*�Aa3 اK    .ا!�  أ��� ا��,�� ، ا��آ2 و��<� 4)6` أ�4 ��6_     ���ي &��� ا�<�ي ا-��+� �$�#" ا ،�a�  وا���HJ]�4 _6ل ا��6رك c>4ا ا�D` ا*�رف K�4، ،و�� 
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  D�+ �& 7وأ+,ار A&,#� 2&ـ, أن .�ــ*J Kـــ3% ا�dأ&" ا A4 I��.A&,  �>�& "W�e"  g ، 4)��% &�و.�AJ وـــو�� أ�Dز�4،7رك اK �� �#      إ��زR�S;� 0K ا�,ا�= �PQ=D ا����@  *    .ا��#��2 ، و��&" ا��س أD�*�2    ]م ، و�#��ء ـ�    "������ 24"ا&  �!�A ، و��    . &,[+� ا!�  ��6 ا��در ا)�]+� ، ر�O ا K��A و أر7�O    �2 وا�7  ا!�  ��6 ا*9.9،وه, �2 ا!�  ��6 ا�زاقا��,��،وه, �2      �#�اcي .�و.A �2 ا���hذ ا!�  أ��� ا�.�3،�2 ا��Wز7 و�Dـو�� أD �Sا,� A�& %ــW ,ات��4 A�"،ــ�" ، ود�� <� &�A#$34 A و&�A وآ�&A ، إ+A ���% اّ���ء    �,6� I�*J Kل اj�+ .     ��ا��� �����4 �3ف و�0د �'�ج .�- ا, ا���ام* د&�ة �*�( ��) ا��'�ز ، &%
 ا� #$# "ل � �د ، �&  ، �����3` ا�$,ر ا ، ��*ّ̀ � m���I�#J     ،l ا��� ا,ا� د�,ة &2 ر�S_ ا�.,ان ا ��ام، &2 آّ̀ ��" ، 4����6" ��وم �)�ج n�4 اK ا �)�ز    اcي .��م آ��ج و��  و.إ?<�رًا *��6." ا��.�ي    n#W ا��,ة 4,ا�/" ا�/ّ,ف ا!�  ا���2 ا.      



 140 

���م / �$�ة ا�-�م     :&-�,ب �#I ��,ان اp]ف     ����م    : وهcا +t ا��,ة   &��� ا�<�ي ا-��+� ا��،j4ن .��,     �$�ة اO�3` ا�*" ا�#E ا�*a( ، .�!�ف ر�S_ ا�.,ان ا[D )��4�*�$,ر إI ا��H ا# )-J�$�ذو  06ا���ا�� �، �� &��ء ا\]�Zء   ���د." �!�ة &2 &��ء ا�,م ا�cآ,ر &% ا*#( j4ن ا�D��ع ا���,.2 ، ��-,ن .���ول u*�م ا*!�ء  هـ1350ا���-,&" اّ���" �� ا���" ا��4ار ا�*I .���آ(     .��#<( ا���رات ا�*�ة ��#<( إI ا��H ا,����6 ه7c ا��,ة ا-�.�"و��     ه)�."05/12/1350وا . ، E#�" ا[D I����6"و�$�+� &jد4" ا*!�ء ، وأ�J "�#ة آ�O���3` أ&�� �$�&,ت.�� ا,�,د ا�$� هcا ا .                              
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�)�xx4 ، "xxأ+� �Dyxx4اء ا�HxxJ[         ا?<�=ت &���( و�>�ءات &��9�0( �0 ر��ب ا��
$�( ا����رةـ   4( اxx�d]&�        و��ءات ����+�" �� ر��xب ا��.�x" ا��x,رة ، &�x�e %xة �#���x>S وe,�xz<�            ت �#��xx. �xx� ، "xx,م ا[ %xx��J 2�xx�Z�xx!� ذي ا�xx*( اx�d]&�،             و&��Z�ّxx<� ، إ���xxًء #*]��xxت ا*#��xx" ا��xx& 2�xx4 "xx�S!�ق ا�x*���." �#I وAD او&A4�p،و��u,Jًا #َ�َ�ِد ا�و�� اcي ( .��/%  2�4��x�#ء ا� ا��
	�ن ����� "    ا��9زة �PQ=D ا*و��@*        .hرض إI .,&�� هcا&�c 94وغ z�_ ا�6,ة ا�	
 �� �� ا��	�ء:ا��ا
	�ن ���	
��2x4 �x أ���x                ".ار
	�ا �� �� ا�رض ��&  �!x�xّ�ث ا�( ا�x*79 4�g.�x اhو�x"               &2 أD` ذE ا����� ، �� هcا ا�,م ، �4x�(. أن �+�xA و���7 &2 روا.�ت ��.\�"  ،  ا*��ي ا��4�p ا)9ا�Sي ، �/#� &�Ax وا VّW ��4زة . و�Ddا �#u t+ اcوه:  "   K ������x ا�<�xي ،                  : ا& �x��3���xن و&َ     : و�#I إAJ,e ا��zhء    و�#Ix أ+)�Axx أ���xx اu�xx3�� ، و&���xx ا/��xx ، وادر.xx_ ، و��xx6 ا*�xxa( ،  ا�/#x,ب &4�x�D 2x-( أن x3�Jّ$#,ا �#Ix ا����x ،  أ��ه( &��� ا���6 ، و+)#� A��x6 ا        *: �x4.2 ، و�#Ix أ2x& Ax.,e أAx�4 ، أ��xه��               �و�Z+�<( إ�4اه�) ، و+Ax#( ز.2x ا  ���& A�#(+و ، �O�4�g.�x       ،�#� ا ، ��x*-( و��-( روا.���e )�.9D ، Aا ، وُوِ��ُ�( Oَْ�ً�او��6 ا�gx�p ، و �x�>�+�Z��x6 ا VW ��4و ، "�
 أ��= ا���  *    ".اhو� =�D. ث=D�ا� R�Sإ��زة ا� �Bي�MاEAا� ���V�ي ا��    " A�#� Kا I#ّW Kر�,ل ا �+��ّ� n�4 `أه ����Sوأ ��J9ت ��داDّ�ة +*( ، �� أ�  .�!& A�+ز�D6�� أ�� ، "���� اK ا�-� آ]هأDّ#<( ا!���ن ا)#�]ن ��6 ا)#�` 24 ��6 ا�]م �4ادة ر��A اK ، : و�ّ#( ، ا�cآ,ر.2 أ�]7 4��� ��.g اhو  �!��.g ه,  .&*#,&�ن &,D,دانا�6ز+)� ا��+� ، ���" �2 اh&�� ا-��6 ، وا\�+� �2 ا3]+� ، و��6Zه�� �� �2 ا!�  &�" اhزه�ي ، وا!�  إ�����` واI : "وا�*J�6رك وJ ن����ار��,ا &2 �� : اّ�ا��,ن .���<( ا   ".اhرض .���-( &2 �� ا���ء
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�4!�ط ا�*��6، هcا، وأ9Dت ��دا��J ا�cآ,ر.2 4)� ، A�.روا VHJ �& %� ، "�ّ+[*��ل ا)��%��� أه` ا�Zh، وأو�W +3�� ، و��دا��J ��4,ى اK �� اّ�� وا Kا V#Wوأ.     "�.����� 24 أ��� ا*��ي ا��4�p ا)9ا�Sي ا�)�ور �4& 2�-��� �� وآ�A6 ا��ام19ا�6,." ��4ر.  e���2 وS��Z[Z" وأI &2 ا+�<" . �)" ا A/e.     *�BE�A�� �B�>Cا� ���Cا� =�( 
� =�D. W�6=  إ��زة أ�� ا��أ� 
� =�D. ��X�-و ��� 24 ��6      هQ�A@1321ا����ي ا�����V ا�EAا�Mي )�م & ��3�� ا-��6 ا-��+� ، �ّ�س اK رو�A ، آ�ن �� أ�Dز7 ��" �)A ��م واو�� أ��د+� &)�9+� و����z ا�cآ,ر أن �ّ��+� ا)ّ� أ�4 ا #<)�ة ��n .�7 .��6ك 4<� إI .و�!�.2 وS��Z[Z" وأJو ، A.�وا�Ddزة  I وا��#��D 2��*ً� �64آ�ت ه7c ا�Ddزة ا��ر.��" .ا�ن�*J K3"+3*�� ا.�!V ، ���4<` إI اK ا*#� ا��.� أن .)*و�� هcا ا�)#_ ا*/� ، ا����� &����z 2 و&)�9+� ا�cآ,ر اّ���ء   .ا�H#*#( ا 2�#&��� ، ا*�& 2�#�I# +!�7 وذ.,�A 2�4 ا��#��2#�� وذر.��� &2 ا.�!و�� أّ&�� �#I .ا�6,ي ا ��ت ، إن ر�4 ���% &)���H�)" ��20 .,م ا\]�Zء     ��زة ا�R�S ا��D=ث );� �
 );� ا��S�D 3��)ً�  إ*  .د�,اAJ ا( 1350 ذي ا�*ه)�." �!�" ، ���� 94.�رة ا ���ث ا���Dزةا �ً6#u �!6�و�� .!�رك ا�*�� ا!�  �#� 24 �#� ا "�����.g ا �>�& "W��4و ، AJ�.4)��% &�و A�� �ً���� �+ز�D@ *    .أ�ا��� PQ=D� 2     ا��9زة��� 24 �#� 7���" .�و.A ا!�  �#� ا�cآ,ر،�2 وا���.g ا ، �!6����� َ�ْ��روس 24 ��6 ا��در 24 &��� ا�6!�، �2 ا�6!�و��ا      .�روس �2 وا�7 ��6 ا��در ا
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�� ا��
��� ا����رة ا���� ���
 زآ� ا�� ا���� أ��
 ا���ز���   *���)" 29و�� .,م ا���_       إ��زة ��ث 1350 ذي ا�( ا�*�ــا!     ذه��6 9.�رة �$�#" ا���Aa3 اK ، ه    � أن ـ� &�A &,[+� ا,اـــ��ط ، وu#ـ�." ا�3ح وا[+6ـــ�p4 ��#6ا��,رة ، ���    � ���O ا��.�" ــ,م ا!�  أ��� ا�6ز+)ـــ�  &��� زآ� +)` ا ، I6#� ، �+9�(.ـp                                      .!�.�A اh�]م ، ��س اK أروا�<( D��*ً�ـــو����ً� 4)��% &�و.�AJ �2 &    ��4ً" ـــ��" ، وأ�Dز+� آــ7c ا��,ة ا*#��" ا
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  :وه1ا +" إ��ز�$ ا�	,�رآ( �� .-$ ا����  �,�ز+*%( )'& �	%#$ا�#" ا����! � ��زة ا
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��� K اcي ر�% د.2 ا�d]م �#�S�� I "    ا��� ا��C.] ����زة ا���ز�D��� @�ABوف ا������@��(،ا���2 ا��ً� VWj4 ��� و�4ه�ن ، وzّ�� أ�]&A ا�!<,رة �( اK ا�� A+jz `*Dد.�ن، وhر7 اا�Z�6ه�ة، و�( .l6 َرْ.ٌ� �� اh+�م ،ا��ص ا I��2�*�و�" ا��,ا�Jة،����l ا�2�6 ، و�6` اK ا�A6 ااJh��ن اhآ�]ن َ&َ�دًا ، واhو��ان ��دًا ، �#I &2 أر�#A ا K�I# ���ة &2 واH]ة وا�]م . &�<( وا*�م، &2 أ+A اWو A� I#�6` ، و�c.2 ا��3,ا ا��` ، +,رًا &��6ً� .<�ي إI أ�,م ا ّ��ّ#� �Z�.     "p�H4ر7 ، و�a3,ا ���A و��Zر7�$,ر وا!<,د، وأ�a( و��#" إI هcا ا�/#� ا��3_ ، اcي 9J A4آ�" أ&� y� ، �*4ن أ�zف &��&�ت ا*�6 ا��ب &2 ا�*6,د ، وا��.gا��.g ، �#( ا���dد وا��nْ>D,J �)Zَ 2 هّ�" .ا�3,س �� ا��.( وا ��� ا/�� 24 ، واّ!<( ا��ْ��ع، ا9S�3 &2 &�ارك ا���j4 Iو�� +��H ، ا<��م اhورع &  �!E ا<�ى #�<( ا���D ، ��Hب ا��9 &2 &S����` ه7c ا/�.�" ا�\#I، �/#� &�� أن أ79�D 4�� وا ، �����#���6 .رو.��7، ����ً� وإ�Dزة، &2 ا��h+�� ا����رة ا����زة&��� ا�<�ي ا ���ن �� ا���+�� وا��2 ، و���S ����� إA�4�D، وأ9D+�7 إ�Dزة  "W�e���J "#&�z ، "&&" ، 4)��% د�,AJ،وأ��ح واH�)� اhوه�م،اc.2 &�<(ا��3�Hت �� ا*#,م ا!���"، اWh#�" وا�3��" ، &�� ه, &,& �� VO��,����J و&�و.���J &2 ا l������l ا3<�&" ا��� أ��� ، �2 وا�7 ا*]&" ا���  :أ��+�� &!�.��� اh�]م ، ا-�2�3z �4,ر ا���� ا<�دي ، � 2��A اd&�م ا*]&" ���ي إ�����` ، �2 وا�7 ا*]&" ا��� ز.2 ا*�2.�4 ، �2 وا�D 7��` ا���Z ، وا�ي ا*]&" ، ا& ���� ا�6,ي ا��ـ\,ر ، ا���S �� ا���ذي ا3$` ا�6ه� ، ا,�� اP& ، �3*D 2� ، ر,>!���2 ، �2 وا�7 ا*]&" ا��� ��6 ا-�.( ، ا���,ن ق ا ����4�a#,م ، �2 وا�7 اd&�م اhو��، واَ*َ#( ا��3د ا*]&" وا�7 ا*]&" ا ��>!����� ا�,�,ي ا�6ز+)�، &)�د 4)�ة ، ا��� 24 ا��� ��6 ا��,ل ا& ���� ا��Sا�+�H���دي �!� ، ذي ا�ة ��� ا�\` �� ا�6و ا��ن ا �$���.� �4رع ه��موه, �� أce اِ*ْ#( �D 2�% آ\�� ، وD( >��3 &2 أ���ن ا*�اق .وا+ ّ̀     .وا!�م ِ&2 آ
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  �z 2� ، `����إ� ������ ا3]+� ا*��ي ، �2 ا!�  و�2 وا�ي ا��� أ��� ا�!�ر إ�A ، �2 وا�7 ا& 24 V�W ������ ا24 ِ���" ا*��ي ا3]+� ، و�2 او��A ، ا���hذ ا���� ا& 24 ���& l�����l ا�7 �4*�` �9Dj+�7 4)��% &� .>��7 &2 أ���ن ��H+� ا����2.9 ، وAJc4�>D ا���6ز.2�*�� ا���Wآ,رون ، ووc�-` ا&�ئ &� +,ى"وا��,ى ، واed]ص �� ا*#2 وا�),ى ، J#����7 ورو.��7 ، وأ�Dز+� A4 &!�.��� ا ��+y� " ،  )�#*�ّ̀ ذي �#( �#�("و�D]�4<�د �� ا�*#( وا ّ̀ >�." ، ورز��� �*�دة ��p#ّ4 اK وإ.�y�." 2& 7ن �,ق آ ��� و�A ا/�2�6 ا��.�+" أ�#I ا��<�." ، وأو��+� وإ.�7 &2 ا "+�&h�I# آ& �+��ّ� I#� Kا I#W2 ، و�+,-�A6 أD�*�2ا�ار.2 ، و�3z�" ��� اWر.و K �����2وا�*�,م ا��� أ��� ا�6ز+)� ��3 ��<��آ�A6 ا�ا�D �3, رA4 ا��)� .ب ا����� زآ� ا24 ا&."  * ��,Q*ا���\� ا��2=ي ا =�( R�Sرك ا��S�م     إ��زة ا��[.@ ا���ام ���)" اV ا�,+�� إI ه)�." ، د��+� �$�#" 1350و�� .,م ا)�*" &�( ذي ا�W  �!��ث ا��4*]&"  A��4 ، وا��3` ��4 ا���3[ ا*]&" اA��3 ا �&�*��� ��6 ا���6 ا<��ي اh.,�4 ، ��>��( وا�+� ه7c آ\��ًا ، وآ�ن &2 �4آ�ت ه7c ا��,ة أن ا����� 4��ـ9A ا&  �!�n وA�& �#u ا�Ddزة A ، وAJ,ed ، وAS��4h ا�!�رك ا�� ���" �]م وا��#����e 2ًا ه7c ا��,ة، وأ�Dز+� �D ، I6ّ#� ،�ً*��Dزا7 اK �2 اd    . اW�3" ا�*��ة ا����.\�" ا��� K ، واH]ة وا�]م �#I &)�7�6 ، و�#I "    :آ��4ً� و����ً�، �Dd�4زة ا��( ا���2 ا��A6 و&7�H+ 2 ووا[7�( اK اWو A��2 ، ر>� اّ��دة اO��h` ا-�ام ، &2 �]" ا*�ر��A� 2 &2 �#�� آ�ن ا���dد &2 أ&,ر &<�" �� ا�.2 ، وu#� ا*#ّ, �: أ&� 4*�     .��Hّ� ا#�ّ��� ا/��، : اSh�" اh�]م ���ة ا& ������ ا�<�ي ، وأ+)�A ا& ���� ، ا�*��� 24 ��6 ا-��6 ا-وإدر._، و��6 ا*�a( ، واed,ة &��� ا���6 ، وا�4اه�( ، و��6 ا& ���,+� أن أ9�Dه( ���� أرو.u �� ،�+�� 2& A#� و�#� ا�IO ، أ+)�ل اj�� ، ���.g واJ9Dj� ،�Zh<( ا��h+�� ا*,ا� ، و+!� ه7c اp,ا&��,ل و&*�,ل ، و��وع وأW,ل ، و[���� �#( ا
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��6�� أ�Dز+� A4 &!�.�� ا*�aم ،  ، �6�*�E أن .�ووا ��� �4!�ط اc4�+وأ�� )>Jذآ� �& I#� ،م إ&�م�+� )>�& ّ̀ ��     : �ه( �� أ�J�6Z آ����ت &��� ��6 ا�4��.�" ا��,رة ا��� &2 أ�a�<( ا*ّ]&" اّ!<�� &,[+� اّ!�  أ4, ا "�*��!V ا3]+�، ا#-�,ي ، و&2 أ�]ه( ���ا ا*]&" &��3 ا�W 2� ، A�42 أ� A�.�6ز+)� ، �4وا�4��,ى، �� ا�� وا�  . و>��ه(أ��� 24 إ�����` ا )>�Wوأو ،)>J,ا�د V�W 2& �+,��. ] 7 ، و.)*` ),ى، وأن�O�.و A6�. ����� ��6 ا��e ��J�e�. ���6ًا &2 أو[ه� �� رe ��7�O#,اJ<( وD#,اJ<( ، وّ��<( اK وإ.�+� ، & A�#�4 A�َ�َوَر ، A�34 A�� و<( .اh.,�4 ا24 ُ&]� �#� &��� 24 &] &*�2 ا��2�6& [& 24 K�3 ا< 2�*�D2 . أ& "S��Z[Zو �h2 4*� ا���e "�� "(���"وذE �� �#  ذي ا��6<� أ�$` اH]ة وا�W I#� ، رة,��6,." �4��.�" ا�                                        .ا<)�ة ا
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�6�" .,م ا���_         س .�- ا��>
�0 ر��ب �����B.ز$�رة ا����&� ا��%�رآ( ـ  5  W)27ام����م ا& 1351 (pW ة، اآ��.�� ���رة��      �����ج أ�، واd.�ب إI د&!l ا!�م ، �#I .� ا.�!#cه�ب إI ا��س ا    ، �+,�-��ج إ�4اه�( ا� &�ر+� 4��ن ��.�ة ، +cآ� &2 ��4<�ـــو�� D .         �.�u,ازات ا��3    ا[+-9�# #� ��zj�I#  4*�&� اl��z  "�#H��4 ��#HJ ا.�!��.�وه� 4#�ة":اّ�ا&,ر "    �� إI ا��س ا#��م ا���� �!�" .,&A ، �� >�." ا�]&" " +�4#_" و    " �6u." "�م ا�pاء ،  )Z� ��D�ّ�I# &�ن ـ��Jو�� ��W  "*uا "و�� &�.�"     . زرا��" .9رع ��<� ��H ا�-�،و4<� &*�&` I . ورا�" ا�6ل ، �H#� ا��pب وا*!�ء �4��)� اIH�h    �6` ا,W,ل إI ا�*J Kا �+����    "Z[\ّ̀     : �#I 4#,غ �*��� وJ��م ��H+�، إذ أ )J�A��*+ ���# ، 94.�رة ا����D ا �ِ��� K �� ا�� ، IH�hا �(����ام ، وا��)� ا�6,ي ، وا��ل    ا��)� ا���                  .وا
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#�6ب اcي �� ��)� �6" ا��Hة أر4*" أ4,اب &2 ا)<�ت اhر4% ، و.��ل    �ةــــــXــــ@ ا�^ــــ�ـــــ\ *  "�(�-( ا�\��2 .ا�]مو?�ه�ًا ، و��<� أ&�آ2 #9.�رة أه�<� &-�ن ��م ا� I3/H�A�# و��4ء ه7c ا��e9& "6ف �4H3,ص ا�#,+" �u�4ً� . ا!��ل �4ب ا I#� �>,��" ا�6" ، وا��Z     :و3W" ��4ء ا�6" و&� �Dأ "#&����,ي �#I ��" �!� ��,دًا وZ��ن أ�/,ا+�ت J� آ�#<� و&*<� أر4% أ�/,ا+�تj4 "6��)��% اh���ة : !� ��,دًا ��&#" ا �n هcا ا#��ن &�pرة    .آ\��ة [ دا�� إI ذآ�ه� �� هcا ا���م ا,�6.�3Wز &2 ا��Hة ��ن إD I<" ا�6#" .��` إI ا!�ق ، و<( ��A أ�,ال     ).4+8(وا��Z �!� أ�/,ا+" ) Z)16+12��+�" و�!�ون ��,دًا Jو "Dة در�!� _�e 2& ,��4 �>���/<� z-#<� &�4% ، و�� ��� ه7c ا��pرة ��O" ، وه� [  �.9J�I# أر4*" أ&��ر Z[Z �� ]ً,u" أ&��ر ����pW  ، �ًOة .�9ل إ& �� n��4 ���,ا�S اIإ�4اه�( ا�#�` �#�A ا�,ه" c3�J إI ?<� ا��Hة ، .��ل إ+<� آ�+n &-�ن ا��ا2�4 ا�� .��&<� وا�*J Kا Iو&2 ه�� أ��J IJ._ ه7c .�]م وe#�3ؤ7 إ ��<� E#J     .ا��HةJ n��4 ��+وإ ، "�#*& "��!���I [ .2��3 ا��س 4<�و&2 ا��س &2 .9�( أن ا��Hة ا �Sا,�وا�aه� أن �-�ة l�#*J ا��Hة &ej,ذة .ا 2 ��" �6*�2 و&2 ا�*#,م أن ��4ء ا��J "6ر.��ً� آ�ن �#I �<� اh&,.�  .�2 ا�<,د �n إ&�ة ��6 ا�#E 24 &�وانJ ة�(>#.     A+,��. ، م�e��4 "z�3و& AOرج ، ��4ء آ��6 ، أر���4�6" &2 ا ���<� &2 ا!�ق إI ا�pب &�S" وZ��+,ن &��ًا ، .,u ، ة��Hو�,ل �6" ا��Hة ، &2 ه�� وه��ك ، D�#" .و�� �.9. �>O�I# ا��H&��& "S/6#" ا وا\�+�" .��,+<� �6" .ا�-�ن اcي ��ج &�A ا�I#ّW �6 ا K�A�# و�ّ#(�,ن وا��ة &�<� 6�4" ا�*�اج ، .*�� أ+<�  n4�O�I# ��6ب ��pWة ، .�
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\" �6" اhرواح�\و>���6<� �� ا)<" ا�4�p" &2 �6" …ا�$� ، وا �أ&� &2 ا)<" ا!���" ��,�J "6� �D�I 6�4" ا�#�#" ، وه� &)�( &�pH     .ا��Hة�&���-,&" داود �#�A ا�]م ، آ�� .9��,ن أ+A آ�ن 4),اره� �#�#" 9�Jل و.9��,ن أ+<� آ�+n .6" ا��Hة ، إّ[ أ+<� ��& n�I# ��� &2 ا `�& "�#� �>�� n#H3+�4 اcآ �>�#� �#�,��A&2 ا���ء ، إذا أ&�E 4<� ا!�t و A�*H��.    "#�#�&-�,ب �#�<� jً/e .وهW 7c,رة �6" ا��Hة وإD I,اره� �6" ا �4#2��p اd+)#�9." وا�3+��" أ+<� &�)� ���:  

��م ا����     ��._ ا���A= ا*\^1 *  � ، 4)6<" ا�6" ا�,W,�" �+3ً�إن ا��)� اIH�h ا��*�رف ��� ا��س &,D,د داe` هcا ا.�!� وا�� ،     .اW I#� "���!#��)� اIH�h �!�ة أ4,اب ، �6*" &2 ا)<" ا�\&2 >��4 ، وا���% ���z ، وا*��z �6#� ، وه, اcي 4),ار ا���6 وا
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� ، ��` ز&�ن +,ر ا�.2 ا!<�� ، آ�� ه, &�3,ظ �#�A ، و&*�,ل .�!��اب اcي آ�ن ���4ً� 6�4" ا��Hةا�ا��_ ��Jم �4��)� اW IH�h]ة ا)�*" ، و�J[W ا*��.2 ، وا�واe 2&.     �J!� ا�4h,س ا��.) ، وA6+�(4 ا  Kا A���" &2 ا��)� اIH�h �,    .ا���4% ، وA4 ��4 ا,ر�" ا!<�� c*4وA��AS�& "4 &2 اh���ة e��" وأر4*,ن ، و&2 ا�,اري أر4*,ن ، و��4ؤD�..     "3H4 7% ��4ء ا��)� اIH�h إI �<� ��6 ا�#E 24 &�وان اh&,ي    .ا�,&�" �#c& Iه� اd&�م ا!��*� ر��!" �4�4 اcّه�6""�#�<�� ���6ن �zه���ن، و�,�<�� �4ج آ�6ج ا�]ع .��ل <�� ر ا6#�ة ، وA4 �4�4ن &��ودان و�4)<" ا ّ���""وا��*�رف ��� ا��س و��<� أ+<�� �4�4 � ا*��4 إI أ+n�64 �D,J A ا���س     ".اّ�,4" واW,� &��&�ت ��.�ة �6,ر آ\�� &2 ��4 أن +!�� �� +<�." هcا ا.�!��4" واhو��ء [ .-�د اHّ��` ا��دي ا,ا VO�I# أن ه7c اhرض ا����" اh+��6ء وا��J nا4<� ، و�-�<( وا����اره( ��<� &�c &�&��&�ت &�ا��<( وأ&�آ2 �6,ره( ، �zه�ًا ���Oًا �#I وD,ده( و��!<( 4]د ���4" إ�]&�" ، �-�<� ا��4ء وا�Dhاد ا*�ب ا��#�,ن ، و4<� .��Hه� �ّ� ، ه� اJ ت,���. ��&2��S��4h V<( &2 4*�ه( �4*�� �,ق �Jا4<� وا���دة ا,��u" ��<� إI �ت ا���2 وS��4<( 4*� ا�*                      .أن .�,م ا��س �ب ا
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$�E( .����م  �0 ر��ب �
$�( د��D ا�����ء ���xxم ا      6 ـ ا=?<�=ت ا�& 2xx& 2.�!xx*�6�" .xx,م اxx�n6 ا���xx% واxxW �xxو�  �xx���xxام ��xxم وا              ، �.�!x��م ا����x ا� ، أّد.�� W]ة اV6H �� ا، " �6u.""ا!�م ، �#I &�2 ا���رة ، و����D �� ا/�.l إ�<� �#��J )Z             "�.�& Iو�� &� x�J�� 2x& ا/*�xم ، وا�4 �x�>(J��x." اK و�xWَ Axa3ْ,َب د&l!x                 وe���2 وS��Z[Z" وأ �ّ��م �#���ن �#�A ا�]م .�Ax#e  و��Jو�� ��<� u*�م ا�pاء و4<� �ّ��م        Aُ.��ل  ي �"	 ا�	�� ا����4� ��D6  .و��<� j4رS��*4" آ�#,&��.xx!�ر �4����6xx" إIxx أن ا�xx���" ا2�xx4 "#xxW�3 ا��xxس و�xx�4وت آ�+�xx�J nxxر      .وe���2 آ�#,&��ًا ، وه� ا6*� &� 2�4 ا��س ود&!lو��xx وxxW#�� إIxx د& l!xx�xx!�" ا�xx,م +xx3�u�xx� ، A*�2 إ�<xx& �xx���xxS��Z[Z ""       .ا��س�F 5�6ا� ��Hّ�� ا�=��A �=  *                "x&[*� ا)#�x` اAx��3 ا.�!x�     و�� ا��$���� l!&�4 ا!�م ����z و&)��x+9 ا,xx�xx,م �xx-4م اK ا����xxث ا�xx!�رك ���xxي &���xx3*D 2xx4 �xx ا-��xx+�  ا��xx�  �!xxي &���xx ا�-�xx ا 2xx4�xx&[" ا��xxpب ا�V ا�HxxAxx .ا `Hxx� �xxو�  �xx�4 )�xxa� ور�xx�    �ًxx����Jو." ، و�xx�hا )��xx# "ً#xxW Axx �xx�Jوز.�ر Axx�#� ��&بو�p���� D ��4( >��3 &2 ا*#��ء واx3$]ء ، وأهx` اHx]ح            .��Wة ا*#��" 2�4 ا�!�ق وا��#�l أ+A [ .*�ف ا3$` . وا3]ح &2 &��6 وا�7 ا)#�` و��ر�� �$#A و�� �Dء ���7 وا   Jأ l!xx&د `xxأه ّ̀ xx-� ، 7إّ[ ذوو Axx#هh    ، 2���Hxx�x" ، و�xx��               2�xء &�xx�e 2xxة ��xx6د اK ا�� "x.����"   �xx� ] ، )>�xx�4ق ���xxه( 2�xx4 ا��pHxx وا-Hxxe ، �xx�6<( اj4 Kو�xxWف xx6�ّu"  ��.-" ، و�xa�. ، �x+�D ��uون +�xaة اxDd]ل وا�*�xa( وا[���xام ����z           �xه�+� ��<( &��xW "6د�" ��x �ل ا�x� ، nx�6 أxe]ق &��D ق[eه  . وأ Kا I�4ه(           أ�x*4 2x& �>Z�. ، )>�� ة��e "#�6�ّV إI .,م ا�.7c2 اeh]ق ا�W �#� 2� V�W �ٌ#َeَ.   *  ���"ا� (-ر ا�� � ا�5�6 �"	�H�
I0 ا�� �7                            =cxه �x� ، )>S�x�#4 `xD9 وx� Kا �+�*x2 أ�x& ذآ� I#� ر�H�e�4 ج�*��" ا*xx��a" اxx$���" ا*#��xx" اxx�*��ة ، و��xx ر��xxب ه7cxx ا*�xxW�" اxx�d]&   و D6ء            د��x>�3 ، ا�x#6ة ا*x��a" ا��6رآ2x& ، "x ا*#��xء ا*�x&#�2 ، و�x$]ء ا
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              ، "x&hة ا��eذ ، V�H� ا#��p وا�� �4��� وا�6آ�تواh�]م ، وآ�6ر ا��ر��2 ا-�ام &2 ��4" ا �>J�ّ�و.       "xxّراآ�( اxx!�م ا*]&xx" ا�xx� `xx�#(���x           ا. �Jjxx�Ixx# رأس هPxx[ء اh�xx]م اxx��� ا&  �!xV ، ا���Ex ا�x�2 ، ا�H� ا,��ث ا�!�رك ، ا����� ا�Z �4�p( ا�&!����3�" ، ا��x.\� ا�x� ، 2�J�x& ، m�x>6                     .�4ر ا�.2 ا� ، ودر�Ax ا����$�+� &)#�A ا*#�� ا ��ّ̀ Ax�� _x#(. ، "x*�D زه�xء xZ]ث ��x��ت ،                       xآ Ax��#. يcx�$� درس ا!�  �4ر ا�.D 2�% آ��6 ، و�!� >�x�e 2x& ، ��3ة ا*#��xء                    .I#ّW ا K�A�# و�ّ#( إّ[ &��و+" ��j4+��ه���x#� �>? 2 ، و[ .cxآ� أ��د.�x+],& gx ر�x,ل اK            .�#� در�A ارJ)�ً[ ،     ا)�&% اh&,ي ، ا.                )x#*�3��xء ورواد ا��2 ، &2 أه` ا��� &x� 2-�ن د&l!x ا�H� 4<� ، ذآ,رًا وإ+�Zً� ، و     وا�3<�ء وا.�!� ا)��x% ا"ا#e ء��2     " �x� ر,Zjx& ,xه �x�آ ، V�H� ا#��x.�4 Eت �x��4ت &2x                   .اcxو.��( آ ، )�-���V ا�xx&dم ا�xx�6ري ر��Axx ا ، K�2xx     .ا���ن ا*�a(.�6أ ا�رس �4]وة &�6رآ" &2 اcآ� اxxW �xx3�. 2.�xxّ̀ .x,م ، و.Hx,م اcxx.     �xآ� أن ا�xx4  �!xxر ا xدروس �� آ "��e 7 ، و.��ئ��+��j4 ، �#� �>? ، ه�     A�.ر�J �� 7���ه)�."1351(و (         `x*(. يcxe�_ وJ�*,ن ��"، ا�x&h ا V       . ا���.�   ه)�." �#I وAD   1256 و[د�J �� AJر.   �xW Ax�& ���x��و�� ا  A,�4 ���4���ء  ، A�-xxx( ا<�ا. %xxx& ، "xxx����xxx� "xxx. ر��.�xxx>�� "xxx آ�xxx� ، "xxx.�3 ا�6ا.xxx"  "  :ر اA&��& K و�4,D"  �,+َ A�% ا K�I# ا<�ى أ&�آ( ، وD*` ا��,ى زادآ( ، وا)�" &�4-("  :اّ���ء ��3ّ$` أ��2 اK إ Kل اj�xxx+".�>�              ".وا
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ر ا�-) ا�"��� *� 9� إ��زة ا�5�6 �"	�L+� �=!"أن .)�79 ،    ا��� ا� Kا Aa3� �+�/A6# ، و����ً�اK ، د�,AJ ، وأA4�D ، آ��4ً�     أ�*�I6#� ، 7   أ.$�،�و .)�9 +و�� A�& �#u وا .     ��4��� ا,ا "W��I     و�� آ�ن &�<( &,[+� ا�hـ��ذ ا-��6 ا!�ــ  ���ي &�ـ�� ا�<ـ�ي ... «    :و�� آ�� ، �Aa3 ا ، A���. ��4 ، K�I# ا�Ddزة ا�*J Kا A، و����ا[در. �+��-���ــ� &ــ��� ا/�ــ� ... «    :آ�� آ�� ، A���. ��4 أ.$� ، �#I ا�Ddزة ا��W" �4     . »).. ةt+ "��4 و��Z" ا�Ddز...(      ا24 ا!�  ���ي &��� 24 ��6 ا-��6 اI    و �� آ�ن &�<( &,[+� ا��� ا!ـــ�  ا!�ب ا�*J Kا Aو�� ،������� ا�<�ي ا-��+� ا[در.�� ا& ���    : W,رة ��<�  ، و +,رد ���� .#� »..+t و��Z" ا�Ddزة ا��6رآ"    ��4"...( ا24 ا
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 ا��D��� ���Dوف ا������@ *Q=ر ا�=� =�D. R�Sإ��زة ا� @L�`,� �&�Dا��� ا�  ")���xx��2 ا�xxxx�( اK ا. Ixx#� ك�-!xx+و ، ExxS]� �Jا,xx�& Ixx#� )xx>#ّE &�,اxW` اHx#,ات ، واx�ّ�#���ت ، �#Ix ا���x,ع               +���xxك اj�x+و ، ES��*+ `�#�&           x�Ax ا� Ix#�ت ، و�x�,#����A4 ا���2�x4 2&        "$x�3 اxWره( ، وأ�x6eرة أ,>! �x6` ا��2�x                  : أ&� �Z�.      �x*4ره(�4 E�x��& Ax4 cxe2 ، وا�.�x��yx�.    �)xZَ 2xن ا��x�dد &2x ا   Axx�� أهxx` ا*# )xx�Axx�# ، و�xx.�/& nxx>D,J ه��<x( إx-�. �xx+],& )>�xx& ن�xxآ �xx�و ���xx���xx ا/��xx ا2xx4 اxx  اxx!� ا& ���xx����xx ا�<�xxي ا-��xx+�  اxx!�ب ا& ���  ��xx.درdق     ا�xxu Axx��xx و `>ّxxد ، و��xx6*d Iر�xxzد ا�xx*J Kا Axxو�� ، ���xx���Ax�? �4 2 ، أAx4�Z           اxx��اد ، ءا&�xx�& �xx#u ، 2�xx ا�xxDdزة ، ا��xx ه�xx أ&�xxن ���xx ا����xxم ا��xx3زة ، ا A+از، إّ[ أ,(�4�*�,ل وا���,        و�n أهً] أن ُأْ�َ�َ)�ز ، وه` .��ل c>4ا ا AJ9Dj� ، "�( I�7�H� I# ا�*J Kل ،      ا,xWل &2 ��وع وأ       ، %xxx&ا,(��د.gxxx اxxx!�.3" ، وا��xxxZر ا���xxx3" ، ا��xxx ا n#��xxxz��xxx>�# اhة        واcx4�>Dو ، �Hx*x� E$]ء اc4 �+ز�Dا&% ، آ�� أ,#ّ4��xx اxx3$]ء ، و&xx�p: ا��Hx  وا���+�� ذات اh+,ار ا )>�xx&ـxx� 2xx& `$xx6]ء أ�xx�3�xx,ل وا�A ـ�ف ا    x*���            �xx#�*Z�2xx ا*]&xx" اxx!<�ب ا�#xx,ي ، ذي ا�xx,ر ��xx ا�xx.),ر ، �2xx ا�xx&dم     � ، �2x ا�x&dم ا�<cxب ، ا*]&x" اx!�       �  إ�x4اه�( اxّ��    ـ]&" اx!  ـ.�#�I ، ا&  �!�� ا\n6 ا�!<,ر ، و�2 ا*]&" ا�W ، )�ج إ�� ����اh&�� ، �2 وا�7 ا!�  ا-��6 ا!�  ��6 اK ا24 ����� � ��� � !���V ا�xx&dم ا�xx�6ري �2xx ا*]&xx" ا  �!xx��xx# اHّxx*��ي ، ��xxل      ��xxوى xxW   .، و(� )�ى &%�$ ا#"                   2�x�  �!x� �2x ا  �!x���x#" ا�- ، �x�2x ا.�!�4)�&% اhزه� ا AJل                    ا  ��اء�x� ي�x6/����xxW 2xx4 �xx" ا�& ، ��!xx�2xx ا  �!xx��xx6          : 24 �#� ا*)��� ، �2 ا24 ا*)` ا���� ، �2x ا�x&dم .��Ix ا& 2xx4 )اه��xx4ن إ�xx�6ه�أ�xx+�6e ا����xz 2x4 �xذان nx�4           ا& 2���)��*A �2 ا!�  أ�4 ���ن �xz `x6�& 24ه�ن ا��]+�x ،                �2 24 ��6 اhول ا�3>�+� �2 أ�4 ��6 ا A����4 ، �+�<�324 .,�� ا�4�3ي �A*&�D 2ا ���& 2�.     2x� ، �&,�3��V &�#( �2 ا!�  �#� ا���ط �2 ا!�  إ�4اه�( اW وروى        x���� D]ل ا�.2 ا��,�u ، �2 ا6#���� ، �2 ا��,  �! ، �e��x# اx>Dh,ري ، �2x اx+  �!x,ر ا�x.2       ا!�  أ��� ا�x��3وي ، �2x ا����xxx �#� ا��ا�� �2 ا�xxx� 2� ، �Hxxx+ 2xxx4 �xxx#�2xxx ا��9xxxة ، �2xxx أ�xxx4 ا 2xxx4 ن���#xxx� 2xxx�                    ، �x-& 2x� ، Kا �x6� 2x4 �x��& �x-4 �x4أ ���x���2 24 &��7 ، �2 ا�                                                .2 اd&�م &�#(�2 ا����4,ري ، ���6 ا
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I 4*�2 ا*��.x" إ�Ax ، 4�)�ه�xة                �*J Kا �a+ ، ز�(��$�ة ا���hذ ا �Wار ،         وأو�xx� ه7cxx اxx��3� 2xx� 7�xx�>/Jر ، و�xx�<h2 اxx& �xx#����" ،            H]ة و4�]ز&xx" اhذآ�xxر ا�Zjxx,رة ، واhد��xx" ا�xx!<,رة ، واdآ\�xxر &2xx اxx      ا3�xx_ ، وGxx.�3J ا�" ا�(�# "(����� وA اDh,ر ، أّ[ .�x��+�               وا�]م ، �#��e I اh+�م ، &% ا�!�ه�ة ا�*�,."،ا I�*J Kا ���O ، آ,رc��4��xد اI�xx�h،          وا��D, &2 ا!�  ا �+�ّx&وأ ، "x��" ، x*D` ا�x(J Kرة ا)��x% را4�xW ة,x�2 دx&I����4 �� )�eو.J A���� �4ر ا�.2ا*�6 ا���3 إ& I�*.2�&� A�� I3�."               ، �&�x��hو ، �J,xed زة�xDdا  �!x�/#2x& �x ا "xW�3� &,[ي أ��� 24 أ���x ا*��ا+�x ا�x��3 ، وAx��3# ا��xرس                و�� ا+�<9x وا�x+� ا.�!��#��ه�x                     و#*]&" ا� Ax*��,�4 AxJز�Dإ )>�x& `x- �x�-� ، ج�x�������ي &��� 24 أ��� 2x4 ا�� �ً*��D )>����xxء �xx� )xx>4 ر��xxب د&l!xx      ا��� ا�L�`,� [.�C@ ا��9زة ا�C<���@ ا�<� أ��ز�B ��2 ا�D. R�S�a�&,K = ا* K .  * ��,Q�A�& I# و�$#A وإ���+Aإ]�4 �xx���2 اcxx.2 أ�xx*�+� ا�Hxx��ث           و&2xx ا*#��xxء ا���� l��,J اh.,�4 ا�H+hري ا�&!��      ا�6آ" ا��2 ا  و���O" ا!�  ���ي &��� ا�-� ا-��+� ، ا*]&" اH,�� ا�3�� ا&  �!.   Ax�& �x#u ز+� و���Dوأ ، AJ,�د ، A��"وا�+� أن .)�79 ه, وإAJ,e وأ+)�I6#� ،A ، أ��2 اK إ����(   "  :D��*ً� آ��4" و����ً� ، �Dy4زAJ ا���2 ا��( اK ا.        )#xوأ� �#xWز ، وأ�(�x2 ا�x& 9x�(& I�x*J Kا ���أ cxي +9xل �#�Ax آ��xب �)9x اx+d_ وا)2x أن .J�x,ا                 ، Ax#\�4�A�ّ6+ I# و�Ax ، ا                `x����)" 4*)9ه( ��2x& A��$xJ �x اd�)�xز، و��xW Axور &�)x" وا�6ه�xن ،     ���&n �#�<( ا�4 2.�x�A6 ا��z 2.cوا أرآ�ن هcا اWن ، و���*� وا���نا3$` وا����� ا�<�ي +)` ا��( اhآ�xxD 2xx& 2 ،�6ه( أ&yxx� ، �xx*4 �xxن �xxuاز �#xx" أهxx` اnxx�6 ا�xx6,ي ا-��xx+� ، ا�xx6!�.  .وا& ���� ا.�!� اcxxي xxz<�ت Axx أهxx` ا2xx& �S�Hxx6 أآ�4�xx ا,�nxx    4��, ا��ر و�#, ا!jن ا��� ا.�!xx��� ا24 �ّ��+� ا��� ��x6 ا-�x�6 ا-��x+� اdدر.x�� ، ا)�x&%                 وا�xx�E اhد��xx ، ا& ���̀     : 2�4 ا*#��2   وا9&�ن ا xه� ، ��وة أه�a��x\& `x` هcxا                    �\` هcا اO�3` اcي ه, ا�رة ا����" �� ��� أه` ا3$` واcه� ا9.�4d،              أن أ79�D وأ+)�A وإ#� ، AJ,e�j4 nه` أن أ�Dز ، �$ً] &2 أن أ�x� ، 9x�D��             اx3$` وا�x�& �x#u �x� ، �S�Hx6        ا2u�6 واJ 2x� ء��*�x�]أو ا ، �x&hل ا�x\�&2 ا�x4 دد�x��� ا�,& n3�,�   ]ا n�Dّر )Z ،�&hل           ا�x�� ا*xOر و,Hx��9Djxت  : &�\�ل ، &% ا���ا�� �4  AJ,eوأ A��� ا���6: ���ي و&,[ي ا�!�ر إ�A وأ+)�& �.�!    أ7�e ا��� ا
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� إ�x4اه�( ، واx��� اcxي        ا-,آ� ا���� وا�)( ا9اه�، وأ7�e ا-�.( ا24 ا-�.( ا24 ا-�.( ا24 ا��دة   .�!x�D]ل وا�*�a( ا��� ا 2������� ، وأ+)�Ax#(+ )>�x& A          أ��O` هcا ا,�nx وأ��I$x& �x& `xO اx��� ��x# ا��xO ، واx��� اcxي هx,                  هx, ز.2x   ا�*���م ��6 ا�� ا.�!���xxx ا/��xxx ، واxxx��� إدر.xxx_ ، واxxx���    z�_ &$��" و�4ر &�]� ا& ���xxx��x$�ل   ��6 ا*�a(، وآ#<O�� `(+ `O�� )` ، وآ�.( +)` آ�x.(         اxxx��� أ���xxx اu�xxx3�� ، وا lx���، و <( �� ا3$` وا*���ن &�ا+�و&xx,[ي &��xx(+ �xx` اxx��� اxx!<�� اxxDh` اxx+h,ر ���xxي �xx3*D �ل ا-��xe  ، �+�xx( ا,[.x" واx3$` اhو���x� �xي          : وا�-�.( ، 4�� أ�Dز+� &!�.�� ا-�xام         _� 2.c��Hx ، اcxي &�x رأ.��x و[ رأت ا*�x,ن &\#Ax             او&�<( ���ي و���z ا*]&" ا�xz `$�h  ا)���x" وإ&�xم هcxا ا*�Hx ، ذو                     .اS�$3` ا�� n#D �2 ا*ّ� وا          "x&[� `x(+ ، ������� �4ر ا�.2 ا& ���� ا��4�p ، ��وة أه` ا*#( وا*���ن�� هcا ا,���W �� n+" ا#��ن ا�,.  �!��9xاوي &                  .ا9&�ن ا��x,د أ���xي ا& "x&[*�� اxx��� اcxxي هxx, أ�#��xx� Ixx ا�*��xx.2 ، وه�x�3  ��xx� ,xx  و&�<( ا��� ا*]&" اO�3` ا��2�x3 ا�xxW 2xx� ,xxم ، وه�!xx��2 ا-�xx49ي ، وأ��xx� ��+�xxد�J      ا�xx��xx� 2�Z�xx د&l!xx اxx!�م اxx��� ��xx6 ا�n��!xJ E                   .و&!�.�� هP[ء أz<� &2 أن cJآ�اcxآ �x+وأ ، Ax���� ا�<�ي ا�x!�ر إ& ������ و4�z-�� ا��W و������A و&!�A�-4 ، و+�و��H�4 اc>4 ��HJا I#� I�*J Kت ا���6�" ، و�#�!�ف A4 ، و.��#,ا إ�2x& Ax         ا ، `O��hا A��J أن �p6�. يc����x� "x,ا7 ، و[ إ[7�x�< 7        ا��� وا��6 اI اcي [ .��� �#I ا�*J Kا �����ب ، وأ ّ̀ ��xx  آ& �+��ّxx� Ixx#� Kا I#xW2 ، و���xx*��K �xx رب ا� و[ �x�e إّ[ 7�xx�e ، وا         �x� Ax49��A6 وA�*4�J وWو A��xر�3xW1351      7 ا�� �x��xم       3و� ، "x.�(ه ��.�H����� ا��9اوي ا��� l��,J اh.,�4 ا�H+hري Z( ا& 7��4. K�3 ا< A/e 2& I>�+2 ، ا�&� A.��#7�3x� "x ، أن                      .A و,ا ، �+�x�Axa3 ا2x& K وا �4,x.hا lx��,J ���&  �!��x&��% اx��� ا,اAJ.    �x ، و�x>�& "xW��4 ا/�.�x" ا-��+�x"     .)�79 ��,&ً� 4��و.�  و�� u#� ا  [ًS�� A �3#J ، ��6-��ح اdا[&���ع ، و4*� ا �zع ، : "أ�/�    ".�� أ9D+�آ( 4���� &2 ا��و.�ت ، و�u �ًW,He.���� ا-��+�"ا&�\�ً[ h&�آ( ا
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                   ّ,x#� 2x& Ax �x& Ix#� دة�x.ز ، �x>uh6,ي ا�c>4 Aا اn�6 ا�HJ�4 ن   ��3حj!x�ت د��� ا��
��ء ��  ���� ا�����ء وا�����
� وا����
�تا ت ا����
	 ا����ء *    .وآ��ل ا*���ن أI�4 اK �4آ�A �&�2 ا����ث اّ��ه� ا!�     &2 2�4 أ�]م ا*#��ء ا*�&#�2 ا�x��#4 �+�*x� 2.cه( وا[�HxJل x>4( وا[��3�xدة            �� ر�( ا�*��3ة ا!�  اA��3 ا)#�` ا3#-� ا*�ل ا!�  ا��� �*�� أ���ي ، &2 �  .ا����� ا����� ا���� �� ا���در ا�����وي  �    :&2 ا*#��ء وا�3<�ء +cآ� أ���ءه( ���� .#� �6Jآً� 4<� ، وآ#<َ )x��x� )ٌx#َ ذاx�J ، AxJّ�ج �#�Ax أ�x]م                      ����6" ا�3.�ة 4#��ء ��4" &2 ا�x>�3ء اxDh]ء ا�&x!���2 ،       و�� �*�+� �� ه7c ا        .ا*#��" وا!���"أ��+A اK وو��A ���� إ�A .�&� ، وزاد7 ��xWً� و�x,ًة �#Ix إ+)�xز &x!�و��AJ            &�ارس l!&�4 ا!�م ��dاء ا*#,م ا�.��" &A�� 2، و�g.�x، و+�x,، و�xJر. ،            و��xx أ�xx*4 �xx+�6e ا���xxWhء أن ا  �!xx��xx# ا���xx ا�cxxآ,ر ��xxم xxZ[Z V�xx34"    .  �#� اJ�6e 2& ���ّx<( �� &��د.J�HH�J 2<( ا      `.,u 6,ي �4ع���� 24 ا<�z�� ا�#���+� ا�ر��وي  �  .ا*�رف K�4 ���ي ��6 ا��p ا��4#�� ، وA �� ا�!�� ا&  �!79 4�g.�x                    : اA��3 ا)#�` اx�(. أن �+�x�" ، �/#� &2 واHA و,�& 7�+�D�E ا ��Jى ز.�ر���x        وd4*� ا ، Kا Aa3� �ح اx!�.� ، ر>Ax�6 ، وأ�xDزx� 7���ً�           اhو�" �I6# ا,ا �>H+ �Jزة ا��Ddا A    .م بإحسان إىل يوم الدينوعلى آله وصحبه أمجعني ، والتابعني هلسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسـلني ،                ب    ا���= ا�,ا�= �;D. R�S�= ا��2-�� ا�<;����B &� د.PQ=D� aS ا*و��@   إ��زة*    : وآ�� 
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 ������� ا-��+� ا&  �!��� ا�<�ي ا24 ا& ������ث ا��4�p ، أروي ��.g اhو�" �2 ��ة &!�.  ، &!�ر�" و&�pر4" ، أD#<( أ&� j� �*4+� ا���3 ا���� ا-��+� وا24 ا*( ا& ��6 24-��� 6D �+�D 24` ا��" وا�.2 &,[+� ��6 ا& �+],& ��>!���2ا  �!�6!� ا�6�#,ي و>��ه( ، 4���ه( إI �ّ��+� ��6 اK 24 ���و ا   D*�3 ا-��+�، و&��ث &-" ا�!��" اA : 24 ا*�ص ��ل ا24 &��� ا� I#�و�ّ#( و A�#� I�*J Kا I#ّW Kل ر�,ل ا�� : ���ن "�ار��,ا &2 �� اhرض .���-( &2 �� : ا�ا��,ن .���<( ا �4�/ّ,[ت ، واK .�,��+� و&2 أر  ".ا���ء A�#*� ، �.�!��.g ااد ا-]م �#I هcا ا   2���*��� K رب ا".�#I ا�d]م ا-�&` ، �&�2 ، و�]م �#I ا���#�2 وا �� ا���� ا���ي ا������ �  ������ ا�وي �  .اA��3 ا)#�` ا!�  ه�z( ا�/�� �  .ا����� اV ا!�  ��6 ا-�.( ا�وي �  .اA��3 ا)#�` ا!�  ��6 ا�H           .A���z ا�D` ا
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﴾ و جاءت سكرة الموِت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ﴿        صدق اهللا العظيم )   سورة ق  . 19اآلية (        ي الشريفة اللة أسماء الكتانكريمته سجلت هاته الكلمات *                                                                االثنين 6 صفر الخير 1430 هـ / 2 فبراير 2009 م       آـــ0ـــ	ــــ�ت ا�ــــ+داع*     
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)�9�GHـــــ�ة ا��I( ا�ــــــــ�هي دعوتك ي وهي هي، سيدي، ووالدي،وموالي، ومرشدي إلى اهللا،ه  .شعرا مؤمنا، ينتصر لقيم الخير والرشاد الباقية   •   .الحسنة       كمة والموعظة ـضاريا متجددا، يدعو إلى سبيل اهللا بالحـفكرا ح  •    . ال تبديل لكلمات اهللادينا قيما، حكمة نبوية بالغة :  اإلنسان         لى حملها بالغا لرسالة اإلسالم، أداء لألمانة الكبرى التي ائتمن ع  •    . إنك لعلى خلق عظيمو: صالة وأزكى تسليم          ىـلق العظيم عليه أبهـتمجد الخلق العظيم، أيام مولد صاحب الخ  •   .ورضوان، بآيات بينات مباركات من الذكر الحكيم لة سال، مثلما ابتدأت، على تقوى من اهللا في هذه القاعة الكبرى لعماوتنتهي ها هنا الفقرات المضيآت من جنبات حفل التأبين النبيل هذا،  ...     المجلس العلمي المحلي بسال ،معشر العلماء والعالمات،الحضور الكريم ، أعضاء األجالءالسيد عامل صاحب الجاللة على عمالة سال ،السادة     ادي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم اهللا الرحمان الرحيم بسم اهللا اله4�(       األستاذ عبد اهللا الكامل الكتاني                                                 آ ،  و لآلخرة خير لك من األولى:سماحتها الرحيبة سعداء كرماء،دينا، ودنيا دعوت الناس إلى أن يعيشوا في رحاب  وومبادئك التي عشت لها ،     .يا سعدك بلقاء اهللا 
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    اللهم أزره بشقيقه المولى الرشيد، وبالشعب المغربي األصيل سميعا لكلماته       العهد المولى الحسن، اللهم أنبته في كنفه الرضي نباتا حسنا، واشدد بعينك التي ال تنام، واجعله في حرز منيع منك ال يضام، قرير العين بولي ه، وخلد في الصالحات ذكره، اللهم احرسه المملكة المغربية، أعلى اهللا أمرالمؤمنين حامي حمى الدين، وسبط الرسول األمين، محمد السادس ملك فقد كبرائنا، نقدمه بكامل الحب وصادق التقدير والود إلى مقام أمير    وعزاؤنا في فقده عميدا ألسرة الشرفاء الكتانيين على العادة المرعية في   .لصديقين والشهداء  والصالحينونعمة،مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيئين وارحم اهللا فقيدنا الغالي رحمة واسعة، وأسكنه فسيح الجنات، فضال منه       .  يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا عظيما، لطيف ما صنعوا، وأثابهم جميعا على ما عملوا، ثوابا كريما، وأجرا شعراء بديع ما أنشدوا، وللمادحين   شكر هللا  للكاتبين جميل ما كتبوا، ولل   ،جلةألالعالمات اوحضرات السادة العلماء   ... " .ونظرة التعظيم في سائر المخلوقات ) ... هـ   .ومالزمة مكارم األخالق ) ... د  . الناس عوالتحلي بالحلم والعلم و األدب والصدق مع اهللا وم) ... ج  . سبحانه األعلىي طاعة اهللا العلي و باالجتهاد ف) ب   . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا      :فهي وصية اهللا تعالى لسائر العباد حيث يقول سبحانه          )ك سيديوها هنا أنقل عن.."(بمالزمة التقوى، في السر و النجوى  ) "...أ  :حين كنت توصيهم : ومحبيك  قرباك وعارفي فضلك مجالسك مع الخاصة والعامة من ذريتك وذويوهي هي ، سيدي، وموالي، ومرشدي إلى اهللا، أحاديثك الممتعة في 
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إسهامهم المشكور، على ل التأبيني العظيم قريب أو بعيد في تنظيم هذا الحفكم ما تأملون،وجزى اهللا العلي العظيم خيرا كافة الذين أسهموا من لوأنا  شكر اهللا سعيكم، وبارك فيكم جميعا وفي ذريتكم وأبلغكم أسمى المقاصد،    ،الحضور الكريم                  .إلرشاداته ، فخورا بمبادراته وإصالحاته إن ربي سميع الدعاء  متفهما          .العالمينربك رب العزة عما يصفـون وسالم علـى المرسلـين والحمد هللا رب سبحان . وآله وصحبه وسلم.حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد اهللا عندهورته، وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أنية أنا اهللا،بل على صوصورة هيكله الجسماني على صورة أنموذج حقيقة خلق اهللا سيدنا آدم اللهم صل على سيدنا وموالنا أحمد الذي جعلت اسمه متحدا باسمك ونعتك،    . أن الحمد هللا رب العالمين                   دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سالم، وآخر دعوانا    " .   م الراحمينبالمقام األسنى يا أرحاهللا عليه و سلم    وعلى آله، اللهم اختم لنا جميعا بالحسنى، ومن علينا اللهم أجبر كسر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج على أمة سيدنا محمد صلى أمة سيدنا محمد، اللهم أهد أمة سيدنا محمد، اللهم أستر أمة سيدنا محمد، رحم امة سيدنا محمد ، اللهم انصر اللهم اغفر ألمة سيدنا محمد ، اللهم ا"   : بدعاء كان حبيبا إلى نفس فقيدنا الغالي أثيرا لديه المجلس العلمي المحلي والطاقم اإلداري بالمجلس، وأختم هذه الكلمات واب وبخاصة منهم السادة العلماء أعضاء الثأثابهم اهللا جميعا خير و
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JGــــــــــــــــKا�����                                                        األستاذ محمد الرزكي                                                         د&ــــــــــــــــــــ�ء ا� �	
6��+E ا#<( و4���ك أz<� أن [ إA إ[ أ+n أ���3pك و أJ,ب          ������ ��ا���� ا����� �        ] A+y�،� �3<j�،��3+ n�#?ءا و,� n#��،E�ا#�ُ<(�  .�3p اc+,ب إ[ أ+n ،إ وَأَ+� �#I �ْ<ِ�َك ووْ�ِ�َك &�  َأْ+nَ َر��4 ، [ ِإَA ِإ[� َأْ+eَ nََ#ْ�َ��� وَأَ+� َ�6ُْ�َك ، nُ*ْ�َW �& ��zَ 2ْ&ِ Eَ4ِ ,ُذ�َأُ ، nُ*ْ/َ�َ�ْو ا ، �َ#َ� Eَ�ِ�*ْ�ِ4ِ Eََأ4ُ,ُء  ، َأ4,ُء َ �+yِ�َ ، � �ْ3ِ<ْ��َ �6+ْcَ4] Aُ nَ+ِْب ِإ[� َأ,+ُ�c��� ا��6رك، و�� ا���*�� إ3ِpْ. .      Iُ� ا��"،وأن J-,ن ر��" .��3% 4<� ����+� ���ي &��� ا/�� J]وات و إI أ&�اح و إI آ#��ت ، +�D, اK �9 وD` أن J-,ن �� &�9ان      +���ك ا#<( و�� .��ت هcا ا)�% ا,6�& `D9 و� Kا�����2 .� رب      ا#<( اD*` �7�6 روO" &2 ر.�ض ا)�" ،ا#<( و�% �#�A �� �7�6،     " ا K�A�#ا-��+� ر���2واD*` أوe I/,اAJ �� دار ا�*�دة ���ك .� أر�( ا�*/,7 وا���4,ا &�A و&2 ��أوا A وأ+�  أن z<,د اhرض ه( z<,د ا���ء، و&2      ا#<( و�� ورد �E�6+ 2     . ا�e .!,7 و��,ا ����+� و���2 �& ����� �#I ذE ، هP[ء D��*� .\�,ن �#I  وا��&�� أ7�D و [ ���3J 4*�7، وآ2 �� وA، وا>�3 �� وA و)��% ا��#��2   إن آ�ن &���� �9د �� إ���+A ، وإن آ�ن &���� ��)�وز �AJ���� 2 ، ا#<( [  ، وا+A4 A*3، واA#*D .-,ن �� l6u &2 ا�,ر، ا#<(    ا#<( ���6` د��ء+� A    .ا���e `D ا\��ء��أ آ��A4 و�� أ��ت &�A##� ،A اJ��ي دc��2 ، وإن ا���ء ا�*���2 .� رب ا�    .ا���ء اcي .*�( &�` اy4 "4�Ddذن اK   أن �2 ا,ا� ا���3 و�7 ���ي ��6 اK ه, د��ء ��م، و�� ورد �2 ا�A4  �6 +�] وا��#��ت .� أر�( ا
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<7c اh&"  ����, اK �9 ن ا���3 ر��A اK .��, &% أ&" ���+� &���    ا#<( و�� آ� A*& `D3,�<� : وW ����J�H+ l<� ، ا#<( و )>#��� ا��دس، ا#<( أ�Aa3 ��        ا#<( ��د e/    . ا& 2��&P�A، ا#<( آ2 A &*��� و +��Hا و?<��ا ، ا#<( ارز�A 4/�+" ا��� I &,[+� أ&�� ا���Jو  A#��!���� ،         . وA6�D وA*& ��6�D 4/�+" ا �J�6+ A3آ� �� A�6+2 وأ��A ، ا#<( ��د e/�7 ، ا#<( أ��A، ا#<( آ2 A &��دا �� ا�h,ال     ,I ا���z و آ` أ��اد أ��AJ و Dy4��ع اh&" وا�zد ا#<( أزرA���!4 7  ا�   وأ�Aa3 ا#<( �� و� �<�7 &,[+� ا,� 2&  ��4 �/�l �#���، وأ#c.2     ..��� آ�+,ا أ��اES أوey4,ا+�� ا��#��2 �� &!�رق اhرض و &�pر4<� ورد ��� و��<( آ�� وا�h*�ل، وا>�3 �� و,ا�.�� و�!�.��� و&2 <( ا "��� ��#*(J ] ��4ر ،��H��-�(     ر ��4�J E�#,آ#�� و إ�E أ+��6 و إ�E اA     .آ�3وا  و ا>�3 �� ر��4 ، إ+E أ+n ا*9.9 ا� I#� و ���& �+��� I#� و�#( و �4رك Kا I#Wرب . و E4ن ر��6��*��� K رب ا��2  ا*9ة ��� .3H,ن و �]م �#I ا���#�2 و ا.                                                    
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  2�\��6�3` ا�2�4j    ا����ح �3` ا�2�4j 4-#��ت وz<�دات ا*#��ء وا �� 2.�O���  �D+� &2 ا*#��ء ا
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      �4j��3` ا �� 2.�O���      �D2+� &2 ا*#��ء ا
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    2�4j��3` ا �� 2.�O���  �D+� &2 ا*#��ء ا
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" �] و +)` ا���3      ا�!�رآ,ن �� �3` ا�2�4j &2 ا*#��ء ا,D<�ء��� I#� "[(�� ا�W `&��  
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. 
��b>رآ,ن &� �6] ا��S�ء ا�,��2ءا���ا��;      
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 �3e<�ذ )�= ا��b>6] ا�� �& @�B�>C@ ا*�3ة ا��آ;�B�>Cا� [.�Cا� �      �Qآ��> @AQ=f @�g�Lا� =�L6ا�  �B�>Cوا�     �B�>Cء ا���ا*3<�ذة أ3   
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  hل );1 أآ<�ف أ��6د,�D. =�L6ا� i�B    
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]�� @�B�>Cا� @QاوEا� ,DB يEM��A,آ: ا��ه= ا�<�2?ت    ا��A�دريأ� ا��Lا� �C� � =�L61 ا�;( ����K   
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 ���M;@ ا��D�زي ا���K =�L6�    د =�L6ا� [AB .د _. �B�>Cة ا�E�� . =�L6زة ا���� �& �B�>Cا� =�D.    
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  ا�D. R�S�= ا���: ا��B�>C  وا����,م ا�D. R�S�= ا���C ا��B�>C                 ا���� @�B�>C��Sق وا���Vب ا����,م ة ا*�3ا)��=    ��Eة ا����K �& �B�>C );1 �=ث وا�=AB .0K] ا��L6= د
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