
 0 

 المؤسسة العلمیة الكتانیة

 
              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلد الثالث
 
 

 
 

 9201یونیو                                                                                                                     7/19م 

 الئحة الكتب المتعلقة بالعائلة الكتانیة
  

 الصادرة عن مختلف دور النشر بالمغرب و خارجھ
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 ر. م* اســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــــــاتــــــــــب ر . ع **

 علي بن المنتصر الكتانيد. –المسلمون في أوربا و أمریكا  12-2
 2005صفحة / إصدار  369ابیض/ كرتونیة / دراسات إسالمیة/  

 أ

 الدكتور علي المنتصر الكتاني . د.انبعاث اإلسالم في األندلس  7 - 12
 2005صفحة / اصدار    464تاریخ / ابیض / كرتونیھ / 

 ب

/طبعة عبد الحي الكتاني/ الشیخ السر الحقي االمتناني الواصل إلى ذاكر الراتب الكتاني /  4 - 3
 .یري حدیثة تحقیق أحمد فرید المز

 2008صفحة / إصدار  335أدعیة و أوراد وتصوف /  أبیض / غالف / 

 ج

 د. إسماعیل المساوي /تحقیق دیوان الكتاني /الشیخ أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني  2-128
 . 2005صفحة / إصدار  408تصوف / ابیض / كرتون / 

1 

/أعده و أنجزه مد الناصر بن محمد الزمزمي الكتانيقید األوابد في مختلف العلوم والفوائد / مح 17 -11
 2004اصدار صفحة /  408موضوعات منوعة  / ابیض / كرتونیھ / أسامة الناصر الكتاني/ د.

2 

الذب عن التصوف ( لسان الحجة البرھانیة في الذب عن شعائر الطریق األحمدیة الكتانیة /  2-11
 بن عبد هللا  ـ تحقیق عدنانر الكتاني الحسني حجة اإلسالم أبي الفیض محمد بن عبد الكبی

 2007صفحة / إصدار  320تصوف / أبیض / كرتونیھ / /.زھار 

3 

/ أبي الجمال محمد الطاھر بن الحسن الكتاني –مطالع السعادة في اقتران كلمتي الشھادة  1- 22
 .تصحیح و ضبط وتقدیم محمد حمزة بن علي الكتاني

   2005صفحة / إصدار  304تونیھ/ رموضوعات منوعة / ابیض / ك

4 

 األدب الصوفي في المغرب و األندلس في عھد الموحدین . دة .نور الھدى الكتاني 8-28
  2008صفحة / إصدار  344أدب/ أبیض / غالف /    

5 

ـتقدیم ودراسة عرائس األفكار في مدائح المختار / أبو العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي  12-38
  2007صفحة / اصدار   240مدائح نبویة  / ابیض / كرتونیھ / زة بن علي الكتاني /محمد حم

6 

/تقدیم جعفر بن إدریس الكتاني–بحث في السیاسة الشرعیة  –الداوھي المدھیة للفرق المحمیة  4-4
 .و تحقیق محمد حمزة  الكتاني/اخراج وتعلیق محمد الحسن الكتاني

  2005حة/اصدار صف 256سیاسة شرعیة/ ابیض/ غالف/

7 

/ تحقیق  الكتاني أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الدیوانة في وقت ثبوت الفتح للذات المحمدیة/  2-126
 د. محمد حمزة بن علي الكتاني      المساوي/ تقدیم د. إسماعیل 

 . 2004صفحة / اصدار  248تصوف  / ابیض / غالف / / 

8 

أبي الواھب ن الشرق ورسالة في حكم صابو  ة في تعظیم الجنةرسالـ أحكام أھل الذمة ویلیھ 4-10
 الكتاني جعفر بن إدریس

  -  2007صفحة / إصدار 184موضوعات منوعة/ابیض/غالف/  

9 

الشرب المحتضر والسر المنتظر من معین أھل القرن الثالث عشر ویلیھ (منطق األواني  4-37
/طباعة حدیثة تحقیق محمد دریس الكتاني) جعفر بن إآل الكتاني بفیض تراجم عیون أعیان

 .  2004صفحة / إصدار  224تراجم ووفیات / ابیض / غالف / / حمزة بن علي الكتاني

10 

/اعتناء نصیحة أھل اإلسالم بما یدفع عنھم داء الكفرة / أبي عبد هللا محمد بن جعفر الكتاني 7- 5
  2007حة / اصدار صف 232دعوة / ابیض / غالف / د.حمزة بن علي الكتاني /

11 

البحر المسجور في الرد على من أنكر فضل هللا بالمأثور ویلیھ   (سلم االرتقاء في منشأ  2-129
/تقدیم تحقیق د.إسماعیل المساوي الكتاني اإلدریسي الحسني،  محمد  التصوف )  أبو الفیض

 ومراجعة د.محمد حمزة بن علي الكتاني
 .  2005/ إصدار صفحة  208تصوف / ابیض / غالف / 

12 

إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنھ من الشیوخ / محمد بن الفاطمي ابن الحاج  12-41
صفحة / اصدار  224تراجم / ابیض / غالف / ـ تحقیق محمد حمزة بن علي الكتاني / السلمي
2004  

13 



 4 

 ر. م* ــــاتــــــــــباســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــ ر . ع **
9-11 + 12-

34 
/باعتناء و تقدیم محمد إبراھیم بن أحمد الكتاني /االجتھاد و المجتھدون باألندلس والمغرب

  2004صفحة / إصدار  208إسالمیات /ابیض/ غالف/  محمد حمزة بن علي الكتاني /
14 

 .لي الكتاني زھر الربى في تفسیر آیات الربا  /الشریف الحسن  بن ع 35 – 12
 2004صفحة / اصدار  176فقھ  / ابیض / غالف / 

15 

 جمعھا وقدم لھا الشریف حمزة بن علي الكتانيالصلوات الكتانیة  2-91
 .  2004صفحة / إصدار  152تصوف / ابیض / غالف / 

16 

ل من نجوم المھتدین في دالئل االجتماع للذكر على طریقة المشایخ المتأخرین برفع األرج 29 -2
/ تحقیق عدنان بن عبد هللا زھار محمد الكتانيبن األرض واالھتزاز / أبي المكارم عبد الكبیر 

  /قدمھ وراجعھ محمد حمزة الكتاني
  2007صفحة / اصدار  168تصوف / ابیض / غالف / 

17 

   یف المجتمع األسري ) الشر –المرأة في اإلسالم  –األسرة اإلسالمیة ( الطفل في اإلسالم  8-44
 .حسن بن علي الكتاني  ف/جمع التألیعبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني 
   2005صفحة / إصدار  144دراسات إسالمیة /ابیض/ غالف / 

18 

السفر الصوفي ویلیھ(اإلجازة األیوبیة وإسعاف الراغب الشائق والیمن و اإلسعاد ونیل المنى  36 -5
 / جمعھ واعتنى بھ د. أسامة بن محمد الناصر الكتاني  الكتاني ونھایة السول) محمد بن جعفر

 الكتاني و أ.الزمزمي بن محمد المنتصر
 .  2005صدار إصفحة /  160التصوف / ابیض/ غالف / 

19 

دیوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ( مولدیات، إسالمیات، إخوانیات،  5-12ـ+4-14
/ جمعھ ورتبھ وقدمھ د. علي بن جعفر الكتاني عبد الرحمن  العالمةومنظومات علمیة)
 المنتصر الكتاني .

  2006صفحة / إصدار  168شعر / ابیض / غالف / 

20 

بن عبد رض في الحب اإللھي/ عبد الحق االمحب المحبوب أو شرح تائیة الحراق وابن الف 17-26
 الكتاني المالك 

 . 2006صفحة / اصدار  160تصوف  / ابیض / غالف / 

21 

اإلمام   تنبیھ األواه فیما لي من التعلق بأكرم خلق هللا (ص) دیوان في مدح النبي الكریم (ص) / 4-43
  . 2007صفحة / إصدار  160مدائح نبویة / ابیض / غالف /. أبي العباس أحمد بن جعفر الكتاني 

22 

 الكتاني  بن علي بن المنتصرالحسن حكم الزواج من الكتابیة / الشریف أبي محمد  12-37
 .   2006صفحة / اصدار  110فقھ  / ابیض / غالف / 

23 

شرح آخر ترجمة من صحیح البخاري ویلیھ (ختم الھمزیة) / أبو المواھب جعفر بن إدریس  4-2
 ./تحقیق رضوان أخرفي/تقدیم د.محمد حمزة الكتانيالكتاني

   2007صفحة/اصدار  120موضوعات منوعة/ ابیض/غالف/    

24 

/ضبط وتعلیق د.عبد المجید محمد عبد الحي الكتاني ،  الشیخ ماضي القرویین ومستقبلھا / 3-37+ 3-21
  2006صفحة / اصدار  136موضوعات منوعة  / ابیض / غالف / /بوكاري

25 

 الشریفاألجوبة الوفیة عن األسئلة الزكیة في إقرار العذر بالجھل والرد على أرباب التكفیر /  12-39
 .لي الكتاني الحسن بن ع

 . 2007صفحة / اصدار  136فقھ ودعوة / ابیض / غالف / 

26 

الحقائق اإللھیة في تائیات الصوفیة (عشرون تائیة صوفیة في أنوار الطریقة و أسرار الحقیقة  1-77
 /./الدكتور عاصم إبراھیم الكیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي

 .  2007ر صفحة / إصدا 208شعر / أبیض/ غالف /  –تصوف 

27 

 یواقیت التاج الوھاج في قصة اإلسراء والمعراج / محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبیر  10 -8
صفحة /  88إسالمیات / ابیض / غالف / / باعتناء محمد حمزة بن علي الكتاني  /الكتاني
   2004اصدار 

28 



 5 

 ر. م* ــــاتــــــــــباســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــ ر . ع **
/تحقیق عبد روضات الجنات في مولد خاتم الرساالت (ص) / أبو الھدى محمد الباقر الكتاني  8-3

 .الرحمن و امحمد الكتاني 
  2004صفحة / اصدار  80تصوف ومدائح نبویة / ابیض / غالف / 

29 

/ محمد عبد الحي الكتاني/  المغربالبیان المعرب عن معاني بعض ما ورد في أھل الیمن و  3-17
 . 2007صفحة / اصدار  128مناقب وفضائل/ ابیض / غالف / /.تحقیق د.عبد المجید خیالي 

30 

 فرـــمحمد بن جع الشیخغالف/  –رفة ــالرسالة المستطرفة لبیان مشھور كتب السنة المش 9 - 5
 160/ غالفابیض /  معاجم مؤلفات  /ق أبو عبد الرحمن محمد عویضة /ــ/تعلیالكــتاني 

  1426ـ  2005الطبعة األولى/ الطبعة الثانیة  1995صفحة / اصدار 

31 

ویلیھ للشیخ علي القاري الحزب األعظم والورد األفخم أو(القول الصادق في مناجاة الخالق)   132 -  2
تحقیق / غزاوي  وھبي سلیمانجمعھا الكتاني /  بن عبد الكبیر  محمد للشیخ (فتوح الجوارح ) 

 2006صفحة / اصدار  96أدعیة وأذكار / ابیض / غالف / /أحمد المزیدي .

32 

الشیخ إلى المدینة /  ور سكة الحدید ووصولھاـــالیواقیت الثمینة في األحادیث القاضیة بظھ 18 - 3
 .ي الكتاني/تحقیق إبراھیم المریحى ــــــبد الحـــــع
 2007حة / اصدار صف 120موضوعات منوعة / ابیض / غالف /  

33 

 نظام الدولة اإلسالمیة المسمى" فتیة طارق و الغامدي"/ تألیف محمد المنتصر الكتاني  10-20
 تصحیح محمد حمزة بن علي الكتاني اعتناء و

 2008صفحة / إصدار  364موضوعات متنوعة / أبیض / غالف / 

34 

 
12-45 

سي في حیاة اإلمام مالك  ودور المذھب الجانب السیا –سلفیة اإلمام مالك  –اإلمام مالك 
المالكي في بناء الشخصیة العربیة للشرفاء المنتصر الكتاني، محمد إبراھیم الكتاني، عبد 

  .إخراج و تصحیح الشریف حمزة بن علي الكتاني –الرحمن الكتاني وإدریس الكتاني تباعا 
 2008صفحة / إصدار  256دراسات/ أبیض / غالف / 

35 

5 -15 
 

بالعلوم الكونیة / الشیخ  صلى هللا علیھ وسلم إحاطتھ یة ببیان نن األصداء الغیمالء القلوب ج
 / تحقیق و تعلیق الشیخ أحمد فرید المزیدي .جعفر الكتاني  نمحمد ب

 . 2008صفحة /في مجلدین / إلصدار  373و  466دراسات / أبیض / غالف / 

36 

 / ترجمة نزھة بنت عبد الرحمن الكتاني صقر قریش بقلم أنطوني فون ایزنن  46 12
 )  2006 – 1427صفحة / إصدار  256ترجمة / أبیض / غالف / 

37 

 
2-31 

عنوان  ضمنھواألحمدیة وفي  اإللھیةة الكون:شرح الصالة األنموذجیة في المعارف ئخبی
  الكتانيعیان الشاھد: لیس في اإلمكان أبدع مما كان /الشیخ محمد بن عبد الكبیر البیان وال

 تحقیق وتقدیم محمد حمزة بن علي الكتاني .
 2009صفحة/ مجلد أول/ اإلصدار  512أبیض /غالف/   

38 

 
4 - 46   

المتفیھق/الشیخ جعفر بن إدریس ق دالفجر الصادق المشرق في إبطال ترھات الثرثار المتش
 الكتاني تحقیق الباحث عدنان بن عبد هللا زھار

 ) 2009-1430صفحة / إصدار ( 256دراسات/ أبیض/ غالف/ 

39 

معجم ابن حزم الظاھري/ الشیخ محمد المنتصر الكتاني في مجلدین / إخراج و اعتناء حفید  10-21
 المؤلف د. محمد حمزة بن علي الكتاني .

 ) 2009 – 1430صفحة / إصدار(  864فقھ/ ألبض / غالف /  

40 

 
4 -47 

تم الھمزیة في السیرة النبویة للبوصیري / أبي شرخ أخر ترجمة من صحیح البخاري ویلیھ خ
  خرفيتحقیق الباحث رضوان أ المواھب جعفر بن إدریس الكتاني

 2007صفحة / إصدار عام   120حدیث/ أبیض/ غالف/ 

41 

 
5 - 44 

ن ل البیت خیر البریة صلى هللا علیھ و السلم/ أبي عبد هللا محمد بآاألربعون الكتانیة في فضل 
ال محمد الطاھر بن الحسن مجني و یلیھ الدر المنیف في طلب العلم الشریف ألبي الجعفر الكتا

 الكتاني / تحقیق د. محمد حمزة بن علي الكتاني
 )  2009 – 1430صفحة /إصدار عام ( 160تراث / ألبیض / غالف/ 

42 
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 ر. م* باســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــــــاتــــــــــ

ھجریة /الشیخ محمد الطیب الكتاني /  1350األنفاس النورانیة في الرحلة الحجازیة لسنة  1 – 13
 إخراج األستاذ عبد هللا الكامل الكتاني

   2009صفحة / إصدار عام  224بیض/ غالف/ أتراث/ 

43 

 
4 – 48 

 إتحافم البحر ویلیھ بقدال تقیید في تفسیر سورة الفاتحة و یلیھ رسالة في الرد على من ق
حصل العلم الرحیق الرطیب/ تألیف شیخ اإلسالم جعفر بن إدریس ی بماق اللبیب ذالطالب الحا

      مراجعة  وتصحیح محمد حمزة اعتنى بإخراجھا الباحث ھشام بن محمد حیجر/الكتاني /
 بن علي الكتاني

 2009صفحة / إصدار عام  192تراث/ أبیض/ غالف/ 

44 

لین بالذكر وفضل الذاكرین وجوامع فاغان االوفى بكلم المصطفى (ص) ویلیھ، تنبیھ الالمیز 8-48
 ضبطالیسر في فضائل الشكر/ الشیخ محمد الباقر الكتاني.  خزینةوالخیر في فضائل الذكر، 

 النص محمد حمزة بن علي الكتاني، وأخرج األحادیث الباحث ھشام العتامني
  2010إصدار عام صفحة /  224تراث/ أبیض/ غالف / 

45 
 

الیة في األسانید العالیة، غالمنح الوھبیة على تلخیص الشمائل النبویة ومعھا كثر الیواقیت ال 50 - 12
ـ تقدیم  الحجوجي ، صححھا محمد الحجوجي وعبد هللا بوشامةتألیف الشیخ محمد بن محمد 
 محمد حمزة بن علي الكتاني

  2009عام  صفحة / إصدار 416تراث/ أبیض/ غالف / 

46 
 

رسالة ختم اآلجرومیة ویلیھا رسالة في الفرق بین الدال والذال تألیف الشیخ جعفر بن إدریس   49ـ  4
 الكتاني. تحقیق واعتناء ھشام بن محمد حیجر 

 .  2010صفحة / إصدار عام  125تراث / أبیض / غالف / 

47 

 عربیة / العالمة محمد المنتصر الكتاني خلود اإلسالم ویلیھ فلسطین إسالمیة قبل أن تكون 10-23
 تقدیم محمد حمزة الكتاني ـ تحقیق و تعلیق : زكریاء تونامي 

 2010صفحة / إصدار  192تراث/ أبیض / غالف / 

48 

كشف اللبس عن حدیث وضع الید على الرأس ویلیھ استجالب شفاعة الرسول (ص) بجمع   13- 3
 . للشیخ محمد عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني  أربعین حدیثا من كالمھ العذب المقبول

 تحقیق : ھشام بن محمد حیجر
 2011صفحة / إصدار  192حدیث / أبیض / غالف / 

49 

 موقف بعض المستشرقین من أثر الحضارة العربیة اإلسالمیة في قیام النھضة األوربیة  24-13
 )13تألیف عبد هللا بن عبد الرحمن الكتاني فرع (

 2010صفحة / إصدار  96أبیض / غالف / تراث / 

50 

معجم الشیوخ المسمى ریاض الجنة أو المدھش المطرب : تألیف عبد الحفیظ بن محمد الطاھر  88 - 1
 عبد الكبیر الفاسي .ابن 

 ) 2003ـ  1424صفحة / إصدار (  278تراث / أبیض / غالف /  

51 

قیید في المفترات ویلیھ االلفاض المودعة تیھ حكم التدخین وتعاطي المفترات والمخدرات ویل 4-51
 تحقیق ھشام حیجر الحسنى –.ألبي المواھب جعفر بن ادریس ریرواقفي ال

 د. محمد حمزة بن علي الكتاني. تدقیقمراجعة و
 ) 2011ـ  1432صفحة / إصدار (  288تراث / أبیض / غالف / 

52 

المامة العظمى وشروط من ینتقدھا للشیخ : شروط في ااالولىرسالتان في االمامة العظمى. 3-83

 .عبد القادر الفاسي

 للشیخ عبد الحي الكتاني.واإلجادة. حضرة مدیر جریدة السعادة : مفاكھة ذوي النبل الثانیة

 ) 2011ـ  1432صفحة / إصدار (  192تراث / أبیض / غالف / 

53 

 : الرقم الترتیبي في معرض الكتب  .    ر . م*      
بي في الجرد العام لخزانة المؤسسة العلمیة الكتانیة : الرقم الترتی ر . ع**  
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 الكتاني بن عبد المالكالحق إعداد األستاذ عبد  المغنى: معجم اللغة العربیة: 17-31
 2012-1433صفحة / إصدار  715لغة / أبیض / غالف / 

54 

 صحیح اإلمام البخاريل التنویھ واإلشادة بمقام روایة ابن سعادة   3-19
 2012-1433صفحة / إصدار  128تراث/ أبیض / غالف / 

55 

          صحاب تألیف واأل واآللالخطاب في حكم تمثیل النبي صلى هللا علیھ وسلم  فصل 10-25
 .التونانيمحمد المنتصر الكتاني ضبط نصھ وقدمھ الباحث زكریاء 

 2012صفحة / إصدار عام  78تراث / أبیض / غالف / 

56 

 مفھوم الخالص في الدیانة الیھودیة 12-55
 تألیف د. محمد حمزة بن علي الكتاني

 2012 - 1434صفحة / اصدار عام  192أبحاث / أبیض / غالف / 

57 

 مواھب االرب المبرئة من الجرب في سماع آالت الطرب في مجلدین 4-52
 تحقیق د .ھشام حیجر  –للشیخ جعفر بن ادریس الكتاني                     

 تقدیم محمد بن حمزة بن علي الكتاني                              
 ).2013-1434صفحة (مجلدان) اصدار ( عام  728تراث/ابیض/غالف/

58 

 مدراج االسعاد الروحاني. الشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني 2-25
 تقدیم د. محمد حمزة بن علي الكتاني -تحقیق االستاذ افضل مسعود               

 .)2013-1434/ اصدار (عام صفحة 256تراث/ابیض/غالف/

59 

 ة غیر جافي القول الشافي والبیان الكافي في أن فاعل القبض في الفریض 2-38
 ویلیھ معراج النجاة في رفع الیدین في الصالة 

 ویلیھ اربع رسائل في سنن الصالة وآدابھا وفضل بناء المساجد وما یتعلق بھا
 للشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني

 تحقیق عدنان بن عبد هللا زھار
 ).1432-2011صفحة/ اصدار (عام  320تراث/ابیض/غالف/

60 

 الشیخ محمد المنتصر الكتاني –و تابعین  حابھصعتره لسلف معجم فقھ ا 10-1
  اتمجلد خمستقدیم حفید المؤلف : د. محمد  حمزة بن علي الكتاني في     
 )1435/2014إصدار عام (  مذھب /تراث/ ابیض / غالف    

61 

 الحض على العمل وترك الكسل المسمى ھدایة الضال المشتغل بالقیل والقال 11 - 22
 تألیف الشریف أبي محمد المأمون بن عمر الكتاني      

 ) ـ دار الكتب العلمیة 2014 – 1435تحقیق د. عبد المجید خیالي ـ الطبعة األولى (      

62 

 شریف محمد الناصر الكتانيللقبسات من علوم القرآن الكریم    22 -11
 العلي مراجعة و تقدیم د. عادل أبو -طبعھ  د.أسامة الكتاني. ب اعتنى

 )2015-1435 (عام /غالف مذھب/ إصدار أبیضتفسیر قرآن/  
 

63 

" / من أعالم المغرب العربي في القرن الرابع عشر  ونبذة عن حركة العلماء اإلسالمیة " بعد اإلستقالل 8-25
 تاني.الك ياإلمام المشارك المصلح الشریف أبي ھریرة عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني/ تحقیق د.حمزة بن عل

)1طبعة في دار البیارق انظر ((   2001صفحة / إصدار  352سیرة  / ابیض / غالف /   

64 
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 ر. م* اســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــــــاتــــــــــب ر . ع** 

إلمام ـ / ا من السلوة الجزء األولـ المجلد األول  سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس  1 -  5
یب الكتاني و /تحقیق أ.عبد هللا الكامل الكتاني و د.حمزة بن الطالشریف أبي عبد هللا محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني

2004صفحة / اصدار    452راجم / ابیض / كرتونیھ  ازرق/ . ت د.حمزة بن علي الكتاني  

1 

ـ / اإلمام  وةمن السل الجزء الثانيـ المجلد الثاني سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس   1 -  5
ي و ــیب الكتانــــــاني و د.حمزة بن الط/تحقیق أ.عبد هللا الكامل الكتالشریف أبي عبد هللا محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني

2004صفحة / اصدار    438تراجم / ابیض / كرتونیھ /  د.حمزة بن علي الكتاني .   

2 

5  - 1 ـ / اإلمام  ةمن السلو الجزء الثالثـ المجلد الثالث  سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس 
یب الكتاني و /تحقیق أ.عبد هللا الكامل الكتاني و د.حمزة بن الط محمد بن جعفر بن إدریس الكتانيالشریف أبي عبد هللا

2004صفحة / اصدار    575تراجم / ابیض / كرتونیھ / د.حمزة بن علي الكتاني .   

3 

5  - 1 لشریف ـ / اإلمام ا بالفھارس المجلد الرابع خاصسلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس  
2006صفحة / اصدار    275تراجم / ابیض / كرتونیھ اخضر / / محمد بن جعفر بن إدریس الكتانيأبي عبد هللا  

4 

5  - 1 ندوات  (وقائعالمجلد الخامس الذاكرة و الحضورسلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس  
یب الكتاني / إعداد د.حمزة بن الطـ / اإلمام الشریف أبي عبد هللا محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني و فاس)علمیة بالرباط 

2007صفحة / اصدار    316تراجم / ابیض / كرتونیھ /  و د. عبد هللا بنصر العلوي .  

5 

6 – 1 ات أھل فاس ل عنھ صاحب اآلس في بیوتزھرة اآلس في بیوتات أھل فاس  و یلیھ تحفة األكیاس ومفاكھة الجالس فیما غف 
/تحقیق د.علي بن المنتصر الكتانيـ / الشریف عبد الكبیر بن ھاشم الكتاني  الجزء األولـ   

2002صفحة / اصدار    603تراجم / ابیض / غالف  /   

6 

6 – 1 الس فیما غفل اس ومفاكھة الجزھرة اآلس في بیوتات أھل فاس/ الشریف عبد الكبیر بن ھاشم الكتاني . و یلیھ تحفة األكی 
یق د. علي بن /تحق/ الشریف محمد بن عبد الكبیر بن ھاشم الكتاني  الجزء الثانيعنھ صاحب اآلس في بیوتات أھل فاس ـ 

2002صفحة / اصدار    511تاریخ / ابیض / غالف  / المنتصر الكتاني /  

7 

12- 43 حامد محمد  عن نشأة التصوف والطریقة الشاذلیة بالمغرب)/اإلمام أبيمرآة المحاسن من أخبار الشیخ أبي المحاسن( ونبذة  
2003صفحة / اصدار 366تراجم  / ابیض / غالف  / / ./ تحقیق د. محمد حمزة الكتانيالعربي بن یوسف الفاسي الفھري  

8 

11 – 4 از د . أسامة الكتاني/تصنیف و إنجعیون اآلثار فیما تواتر من األحادیث و األخبار / محمد الناصر الكتاني    
1996صفحة / اصدار    445فقھ / ابیض / غالف  /   

9 

 
9 – 3  

المھندس  العالمة المجاھد محمد إبراھیم بن أحمد الكتاني ( حیاة علم و جھاد) / جمع و تحقیق د.علي بن المنتصر الكتاني و
1992 صفحة / اصدار   351تراجم / ابیض / غالف  / /خالد بن إبراھیم الكتاني .  

10 

 
13 – 1  

ھجریة (كیف كانت تجري مناسك الحج و العمرة منذ سبعین سنة )/  1350األنفاس النورانیة في الرحلة الحجازیة لسنة 
 محمد الطیب بن محمد المھدي ابن الشیح محمد الكتاني 

2003صفحة / اصدار    252فقھ / ابیض / غالف  /   

11 

10 – 13 زة بن /اعتنى حمأخرى / اإلمام الشریف محمد المنتصر با� بن محمد الزمزمي الكتاني فاس عاصمة األدارسة  ورسائل 
2002صفحة / اصدار    229تاریخ / ابیض / غالف  / علي الكتاني /   

12 

12 – 32  حتى ال ننساك ... موالي علي الكتاني /  إعداد : محمد خیلدي  ــ تقدیم : الدكتور علي عتیقة  
2005صفحة / اصدار  179ف  / فقھ / ابیض / غال  

13 

 
م 8- 20  

The Islamic Interpretation of the fall of the contemporary Arab World /                                                      
                                                      Dr Idriss El Kettani 
Histoire / 173 page / dépôt légal 2002 

14 

12 – 24  الشرفاء الكتانیون في الماضي و الحاضر / الدكتور على المنتصر الكتاني  
2002صفحة / اصدار   64تراجم / ابیض / غالف  /   

15 

12 – 15 تصر الكتانين/تحقیق د.علي المكتاب نظم الدر و الآلل في شرفاء عقبة ابن صوال / أبي الفیض حمدون بن الحاج السلمي    
2000صفحة / اصدار  159تراجم / ابیض / غالف  /   

16 

19 – 20 Manuel d’économie / Omar El Kettani 
Etude économique/ 352 page / dépôt légal 2003 

17 

17 -4  المفید في تراجم الشعراء و األدباء و العلماء و الفقھاء / عبد الرحیم الكتاني و عبد العزیز بغداد 
1421 – 2000صفحة / إصدار  407راجم / أبیض / غالف / ت  

18 

17-28  
 

الكتانيبن عبد المالك رفیق المسلم من الذكر و الدعاء / عبد الحق   
  5200صفحة / اصدار  124فقھ / ابیض / غالف / 

19 

12 – 44 ) .17رقم  ( –رأت لكم منشورات ألوان مغربیة ، سلسلة ق –اإلسالم في اسبانیا / د . علي المنتصر الكتاني    
2003صدار إصفحة /  76تراث / أبیض / غالف /   

20 

 11 – 18  دیوان العالمة محمد الناصر الكتاني ـ تقدیم د. محمد بنشریفة ـ جمع و إعتناء : أسامة الكتاني 
. 2009صفحة / إصدار  158دیوان شعر / أبیض / غالف /    

21 

13 - 30 محمد الطیب الكتاني ـ المؤسسة العلمیة الكتانیة الشیخ  .فقید العلم و التصوف   
2010صفحة / إصدار  197تراجم/ أبیض/ غالف /   

22 
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 ر. م* اســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــــــاتــــــــــب ر . ع**

15 - 21 انيمطارحات منھجیة حول األدب  والنقد وعالقتھا بالعلوم اإلنسانیة د. محمد الكت   
2009صفحة / إصدار  254أدب/أبیض / غالف /   

23 

عقدة المذھب المالكي في المغرب ـ من الموطأ إلى المدونة ـ أشغال الندوة األكادیمیة الدولیة المن  14-100
ـ فاس ـ المغرب . 2008مارس  28-27-26أیام   

وي عبد هللا بنصر العلإعداد الدكتور حمزة بن الطیب الكتاني  و الدكتور                       

24  

17 - 29  المغنى في معرفة دیني ـ من فقھ العقیدة والعبادات والمعامالت  
) 2010ـ  1431إعداد األستاذ عبد الحق الكتاني ـ الشركة المغربیة لتوزیع الكتاب (            

25 

اني القرآن الكریم مع تقریب معانیھ /  إعداد األستاذ عبد الحق الكت  30 – 17  
)  2010ـ  1431دار الثقافة للنشر و التوزیع ـ الطبعة األولى (                         

26 

20-37 كتب في  ملفات وثائقیة في تاریخ المغرب العربي اإلسالمي المعاصر ( خمس ملفات في خمس 
جاح ) مطبعة الن2009ـ  1430شكل كتاب الجیب ـ الدكتور إدریس الكتاني ـ الطبعة األولى (

 الجدیدة الدارالبیضاء

27 

11-19  ھذه دموعي ـ دیوان محمد الناصر الكتاني ، ضبطھ واعتنى بطبعھ أسامة الكتاني 
)  مطبعة النجاح الجدیدة ـ الدارالبیضاء  2011ـ  1432الطبعة األولى(      

28 

24-17  Les terres collectives un levier pour le développement agricole 
                   Ahmed Kettani 
                   1ere édition 2011 

29 

15-30  موسوعة المصطلح في التراث العربي الدیني والعلمي واألدبي (ثالث أجزاء) 
ـ دار الثقافة للنشر والتوزیع ـ الدارالبیضاء  د. محمد الكتاني              

العلمیة ـ بیروت  ) مطبعة دار الكتب 2014 – 1435(            

30 

17-32 دة المسلم من الحدیث الشریف. د.عبد الحق الكتانيـع   
)2015-1436دار الثقافة للنشر و التوزیع الدار البیضاء (   

31 

17-33  نجوم في سماء النبوة. ذ عبد الحق الكتاني. 
)2015-1436( دار الثقافة للنشر و التوزیع الدار البیضاء  

32 

   

   

   

  
 

 

   

   

   

   

   

   

 الرقم الترتیبي في معرض الكتب :  ر . م*
 : الرقم الترتیبي في الجرد العام لخزانة المؤسسة العلمیة الكتانیة ر . ع**  
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 دار ابــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــزم

*ر . ع*  ر. م* اســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــــــاتــــــــــب  
8 – 1 مام أبي ترجمة الشیخ محمد الكتاني الشھید المسماة : " أشرف األماني بترجمة الشیخ سیدي محمد الكتاني / اإل 

.اني / تحقیق د.نور الھدى الكتالھدى محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبیر الكتاني  
2005صفحة / اصدار    524تاریخ / ابیض / كرتونیھ /   

1 

5 – 40 ن جعفر الرحلة السامیة إلى اإلسكندریة و مصر و الحجاز و البالد الشامیة / شیخ اإلسالم أبي عبد هللا محمد ب 
. تقدیم و تعلیق د. محمد بن عزوز تخریج د.محمد حمزة الكتاني / /الكتاني الحسني  
2005صفحة / اصدار  402/ كرتونیھ /  الرحلة / ابیض  

2 

4 – 40 دھا"  / فھرسة جعفر بن إدریس الكتاني : المسماة " إعالم أئمة األعالم وأساتیذھا بما لنا من المرویات و أسانی 
/دراسة وتحقیق د. محمد بن عزوز شیخ اإلسالم أبي المواھب جعفر بن إدریس بن الطایع الكتاني  

2004صفحة / اصدار  317یھ / سیرة  / ابیض / كرتون   

3 

3 – 12   ن عزوز / تحقیق د.محمد بتبلیغ األمانة في مضار اإلسراف والتبرج و الكھانة / العالمة عبد الكبیر الكتاني 
2008صفحة / اصدار  316فقھ  / ابیض / غالف /   

4 

دة من أحوال ما تضمنتھ سیرة السیدة الوالترجمة والدة الحافظ عبد الحي الكتاني المسماة : " ترقیة المریدین ب  73 – 3
/تحقیق و تعلیق محمد بن عزوز .العارفین / حافظ المغرب عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني  

2007صفحة / اصدار  316سیرة  / ابیض / غالف /   

5 

 منیة السائل خالصة الشمائل ـ الشیخ عبد الحي  الكتاني ـ تحقیق : عبد المجید خیالي   49 – 3
2005صفحة / إصدار  192حدیث / أبیض / غالف /   

 

6 

 
4- 42  

ر بن إدریس الغیث المدرار والسر العمار فیما یتعلق بالنبي المختار المكتوب على صنادیق النار/الشیخ جعف
 الكتاني / تحقیق و تعلیق د. محمد بن عزوز .

لبنان –دار ابن حزم بیروت   --البیضاء  –مركز التراث الثقافي المغربي   
)2007 -1428صفحة / إصدار ( 192سیرة / غالف / أبیض /   

7 

12-43  مرآة المحاسن من أخبار الشیخ أبي المحاسن / الشیخ محمد العربي بن یوسف الفاسي الفھري 
الكتاني     بن علي  محمد حمزة وتحقیق دراسة    

  لبنان –بیروت دار ابن حزم   --ء البیضا –مركز التراث الثقافي المغربي الطبعة الثانیة:           
) 1429-2008صفحة / إصدار  579مسیرة /أبیض / غالف/   

8 

5 - 64  
الطبعة األولى –المحدث العالمة محمد بن جعفر الكتاني الحسني الفاسي   

 بقلم الدكتور محمد بن عزوز ـ في جزئین
  2009 – 1430/ إصدار  فحة ص 511 ـ الجزء الثانيصفحة   517: الجزء األولسیرة/ غالف ملون / 

9 

137ـ  2  
 اللؤلؤة الفاشیة في الرحلة الحجازیة . وقائع حج الشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني 

/  تحقیق دة. نور الھدى الكتانيتألیف العالمة عبد السالم بن محمد بن المعطي العمراني السرغیني   
)  2010ـ  1431صفحة / إصدار عام (  354تاریخ / غالف ملون /   

10 

2-145  بیان اآلفات في تضییع األوقات للشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني 
)2012 -1433صفحة / إصدار عام ( 252/ أبیض /  ةسیر  

11 

2-149  تجدید االسنة في الذب عن السنة ألبي المكارم عبد الكبیر بن محمد الكتاني 
لىالطبعة األو –ني یتحقیق ھشام بن محمد حیجر الحس  

).2012 – 1433صفحة / اصدار عام ( 564سیرة / أبیض /   

12 

 إرشاد العوام لما بھ العمل في الصیام لشیخ اإلسالم محمد بن جعفر الكتاني  5-50
 مراجعة وتقدیم: د.حمزة بن علي الكتاني –تحقیق: فاطمة البقالي ولیلى الونسعیدي. 

روت لبنانبی –دار ابن حزم  –) 2018- 1439الطبعة األولى: (  

13 
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 ر . م : الرقم الترتیبي في معرض الكتب   
  ** ر . ع : الرقم الترتیبي في الجرد العام لخزانة المؤسسة العلمیة الكتانیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دار الــــبـــــیـــــــارق
 ر. م اســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــــــاتــــــــــب  ر . ع

 
8 – 25  

م المغرب العربي في القرن الرابع عشر  ونبذة عن حركة العلماء اإلسالمیة " بعد اإلستقالل" / اإلمام من أعال
 المشارك المصلح الشریف أبي ھریرة عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني/ تحقیق د.حمزة بن علي الكتاني.

 )64الكتب العلمیة (نظر طبعة أخرى في دار (   2001 صفحة / اصدار  352سیرة  / ابیض / غالف / 

1 

4- 4 /تقدیم الدواھي المدھیة للفرق المحمیة (في الوالء و البرء ) / أبي المواھب جعفر بن إدریس الكتاني الحسني 
 وتحقیق محمد حمزة الكتاني / إخراج وتعلیق محمد الحسن الكتاني 

9981صفحة / اصدار  253اآلداب اإلسالمیة  / ابیض / غالف /  –/ الدیانات   

2 

5  - 7 اني الحسني نصیحة أھل اإلسالم بما یدفع عنھم داء الكفر اللئام (الدین الخالص) / أبي عبد هللا محمد جعفر الكت 
2001صفحة / اصدار  228تحقیق و إخراج  د.إدریس بن محمد جعفر الكتاني /فقھ  / ابیض / غالف /   

3 

4  - 10 زة الكتاني جنة /أبي المواھب جعفر بن إدریس الكتاني/تحقیق محمد حمأحكام أھل الذمة ویلیھ رسالة في تعظیم ال   
2001صفحة / اصدار  162فقھ  / ابیض / غالف /   

4 

12 – 20 ألثريفقھ الحافظ أحمد بن الصدیق الغماري " دراسة مقارنة " / الشریف أبي محمد الحسن بن علي الكتاني ا   
0120صفحة / اصدار  221تراجم / ابیض / غالف /   

5 

8  - 12 مد الباقر الكتانيفلسفة "/ عبد الرحمن بن مح –تاریخ  –اجتماع  –بحوث تحلیلیة نقدیة في الفكر اإلسالمي" فكر   
 قدمھا محمد حمزة بن علي الكتاني

  2000صفحة / اصدار  91بحوث تحلیلیة  متنوعة  / ابیض / غالف / 

6 
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 :ادرة عنـــــــالص الئحة الكتب التراثیة المتعلقة بالعائلة الكتانیة - 4
 
 منشورات نادي الفكر اإلســـــــــالمي ـ الرباط ـ  1
 ـ منشـــــــــورات مكتبة بــــــــــدر ـ الربـــــــاط 2
 المغرب –الرباط  –دار أبي رقراق للطباعة والنشر  -3
 منشورات الرابطة المحمدیة للعلماء -4
 ـ وزارة الثقافة ـ المغرباھل ندار الممنـــشورات  -5
 ـ بسنغافورة    Research Publishingمنشورات  -6
 لعثمانیة ـ  مكتبة الرشد ناشرون ـ  فرعھا بالدار البیضاء .المغربمنشورات الدار ا -7
 ـ اإلمارات العربیة يافثقـمع الـالمجمنــشورات  -8
 ـ مصر ناء ـــــــــــــــغــــــدار الـ منـــــــشورات  9

 ـ منــشورات المكتبة الحسنیة ـ بالرباط  ـ المغرب 10
 شق ـ ســــــوریا    ـ دم حاءــدار الفیمنـــشــورات  -11
 ـ منــــــــــشورات إفـــــــــــریــــــــقیا  ـ المغـــرب   12
 ـ منــــــــشورات دار األمـــان  ـ الربــاط ـ المغرب  13
 ـ منشورات دار المــنارة ـ مكــة المكــــــــــرمة 14
 مصر  –منشورات مركز نجیبویھ للمخطوطات و حدة التراث  -15
 نشورات معھد الدراسات و األبحاث للتعریبـ م16
 " الــــــرباط Ryco Comمنشورات دار"  -17
 منشورات دار ابن الجوزي -18
 دار البشائر اإلسالمیة -19
 للطباعة ـ دمشق ـ سوریا رازيـدار المنشورات  -20
 ـ منشورات دار الفارابي للمعارف ـ دمشق ـ سوریا 21
 اسبانیا –برشلونة  - دار النشر              -22
 منشورات جمعیة األئمة المالكیة لألبحاث والتراث -23
 منشورات جامعة " ھارڤارد" االمریكیة -24
 منشورات العمودي للترجمة  -25
 ـ منشورات ـ كتاب ناشرون ـ بیروت ـ لبنان 26
 RVB Edition – Rabatمنشورات  -27
 منشورات فاس بریس -28
 Combridge- Massachusettsمنشورات  -29

Abadia 
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 ر. م* اســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــــــاتــــــــــب ر . ع**

منشورات نادي الفكر اإلسالمي (الرباط ـ المغرب ) ـ  1  
20-3  إستراتیجیة الدفاع عن األمن اإلسالمي / د إدریس الكتاني  

9719صفحة / إلصدار  186دراسات / غالف / أبیض /   
1 

20-5 المغربي.ظاھرة انحراف األحداث / د إدریس الكتاني / تقدیم د. سعید    
1976صفحة / إلصدار  398دراسات /غالف أخضر /   

2 

20-26 ضد اإلسالم و اللغة العربیة / د .إدریس الكتاني   ةثمانون عاما من الحرب الفرانكفونی   
2000صفحة / إلصدار  240دراسات / غالف/ أبیض /   

3 

 المغرب ) –منشورات مكتبة بدر ( الرباط  -2
20-6 براھیــم  نصیحة أھل اإلسالم / الشیخ محمد بن جعفر الكتاني /تحقیق ودراسة إدریس الكتاني /تقدیم محمد إ 

1992صفحة / إصدار  240بن أحمد الكتاني /دراسات / غالف/ ملون  /   
1 

20-1 دریس الكتاني حرب الخلیج ـ نھایة السقوط العربي / د . إ   
  1989صفحة / إصدار  288دراسات / غالف / أحمر / 

2 

20-2  بنو إسرائیل في عصر االنحطاط العربي  / د . إدریس الكتاني  
1991صفحة / إلصدار  189دراسات / غالف / ملون /   

3 

 الرباط –دار النشر أبي رقراق   -3
14-137  المذھب المالكي في سیاقاتھ المعاصرة  

المغرب –فاس  – 2012یبرایر  – 16 -  15 – 14ة العلمیة الدولیة المنعقدة أیام الندو  
1 

3-89  حضرة مدیر جریدة السعادة للشیخ عبد الحي الكتاني النبل واإلجادةمفاكھة دوي  
 دراسة وتحقیق د. محمد العلمي والي -  2013الطبعة األولى 

2 

الرابطة المحمدیة للعلماءمنشورات   -4  
15-22  منظومة القیم المرجعیة في اإلسالم. 

).2011-1433الرابطة المحمدیة للعلماء(-الطبعة الثانیة-د.محمد الكتاني                      
1 

15-22  Système des valeurs référentielles en islam 
             Dr. Mohamed Kettani- deuxième édition-Rabita Mohammadia             
des Oulémas (1433-2012). 

2 

ـ وزارة الثقافة ـ المغرباھل ندار الممنـشورات   -5  
14-56 معجم البرید و المواصالت / د . حمزة الكتاني     

1997صفحة / اصدار  177معجم / غالف / أبیض /   
1 

14-41 عبد هللا الكامل الكتاني ـ حمزة الكتاني / عمر الكتاني ـ  1960 -1959حكم األیام ـ یومیات سنة دراسیة جامعیة في دمشق    
  1994صفحة / اصدار  225یومیات أدبیة / غالف / أبیض / 

2 

 Research Publishing منشورات -6
12-57  The World Muslim Population 

                    History  and Prospect 
                                                         Houssain Kettani 
 Printed in Singapore 

1 

ءبالدار البیضاـ منشورات مكتبة الرشد ناشرون ـ فرعھا  7  
4-50  الدراك فیما یتعلق بالسواك ـ للشیخ جعفر بن إدریس الكتاني 

) 2004ـ  1424تحقیق وتعلیق أسماء سعود عجین (                                     
1 

المجمع الثقافي ـ أبو ظبي ـ اإلمارات العربیةمنشورات   -8  
8-27  دیوان ابن الصباغ الجذامي /  نور الھدى الكتاني  

2003صفحة / اصدار  357شعر / غالف / أبیض /   
1 

منشورات دار الغناء ـ مصر       -9  
3-18 بد الحي / الشریف محمد عالیواقیت الثمینة في األحادیث القاضیة بظھور سكة الحدید ووصولھا إلى المدینة    

بن عبد الكبیر الكتاني الحسني اإلدریسي /تحقیق إبراھیم المریحي    
1425/  2004صفحة / اصدار  207التاریخ اإلسالمي / غالف / أبیض /   

1 
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 *     ر . م : الرقم الترتیبي في معرض الكتب  .    

  ** ر . ع : الرقم الترتیبي في الجرد العام لخزانة المؤسسة العلمیة الكتانیة
 

منشورات المكتبة الحسنیة ـ الرباط   -10  
3-65 وقي بینین الكتاني/ضبط و تعلیق د. أحمد ش تاریخ المكتبات اإلسالمیة و من ألف في الكتب / الشیخ عبد الحي 

2005صفحة / اصدار  317و د. عبد القادر سعود /تاریخ / غالف / أبیض /   
1 

   منشورات دار الفیحاء ـ دمشق ـ سوریا -11
5-34  إلدریسيجعفر الكتاني ا نما بین القدیم و الحدیث ـ آراء علمیة وفقھیة لإلمام المحدث السید محمد ب تدخینال 

 الحسني/ تعلیق ودراسة و تحقیق : د.عبد هللا بن المكي بن جعفر الكتاني اإلدریسي
1997صفحة / اصدار  383آراء فقھیة و طبیة / غالف / ابیض /   

1 

منشورات إفریقیا ـ المغرب    -12  
12-32  موالي علي الكتاني رجل في امة و أمة في رجل / تقدیم الدكتور عبد الكریم  الخطیب  

2001صفحة / اصدار  235ة / غالف / أبیض / سیر  
1 

منشورات دار األمان  ـ الرباط ـ  المغرب    -13  
19-4  شخصیة الجانح (دراسة میدانیة لشخصیة الحدث المنحرف في المغرب/ مجاھدة الشھابي الكتاني  

1986صفحة / اصدار  162دراسة علمیة / غالف / أبیض /   
1 

6-12 في بعض الزوایا الفاسیة/تألیف الشیخ عبد الكبیر بن ھاشم الكتاني  روض األنفاس العالیة   
دراسة وتحقیق د. محمد العمراني        

) 2014 – 1435صفحة/ إصدار ( 406تحقیق متمیز/ غالف مذھب/   

2 

 منشورات دار المنارة   ـ جدة ـ  -14
12-1  اني األقلیات اإلسالمیة في العالم الیوم / د . علي المنتصر الكت 

1988صفحة / اصدار  93دراسات / غالف / أبیض /   
1 

 مصر –منشورات مركز نجیبویھ للمخطوطات و حدة التراث   -15
3-19  التنویھ واإلشادة بمقام روایة ابن سعادة لصحیح اإلمام البخاري/ د.عبد المجید خیالي  

عبد الحي الكتانيتألیف محمد )  2008 – 1429صفحة / إصدار ( 150دراسات/غالف ملون /   
1 

منشورات معھد الدراسات و األبحاث للتعریب  -16  
14-98  أعمال الیوم الدراسي حول : منھجیة العمل االصطالحي 

السویسي  –تكریما لألستاذ حمزة الكتاني  /    جامعة محمد الخامس                         
)1492/2008صفحة / إصدار ( 195دراسات/ غالف ملون/   

1 

" ـ الرباط ـ المغرب - Ryco Com   ـ منشورات  دار "  71
5-26   دیوان العبرات / سعد الدین الكتاني/اعداد الطالب عبد الحمید المر/ إشراف د. عبد هللا بنصر العلوي . 

2002صفحة / اصدار  182دیوان شعري / غالف / أبیض /   
1 

دار ابن الجوزيمنشورات   -18  
10-1 الشیخ محمد المنتصر الكتاني–عترة وصحابة وتابعین  –معجم فقھ السلف    

.1432الطبعة الثانیة  -اعتنى بھ خالد ابن إبراھیم عیتاني  (في أربع مجلدات)  
1 

 دار البشائر اإلسالمیة  -19
5-9  الشیخ محمد بن جعفر الكتاني –المستطرفة لبیان مشھور كتب السنة المشرفة  رسالةال 

).2099 – 1430الطبعة الثامنة (   
1 

منشورات دار الرازي للطباعة ـ دمشق ـ سوریا  -20  
2-27  
12-21  

یق      من رسائل اإلمام محمد بن عبد الكبیر الكتاني في اآلداب و السلوك / الشریف محمد حمزة الكتاني(تحق
) 11-1النفائس الكتانیة ( -و إخراج) ، غسان أبو صوفة ( المشاركة في التخریج )  

صفحة / اصدار  337یة / غالف / أبیض / رسائل صوف  

1 

5-10 سني/تحقیق األقاویل المفصلة لبیان حدیث االبتداء بالبسملة / محمد بن جعفر الشریف الكتاني اإلدریسي الح 
  1419/  1998صفحة / اصدار  190محمد الفاتح الكتاني ومحمد عصام عرار /فقھ / كرتونیھ / أبیض / 

2 

ارابي للمعارف ـ دمشق ـ سوریامنشورات دار الف  -21  
5-35  صفوة األحادیث النبویة الشریفة / عبد القادر بن محمد المكي الكتاني      

 2002صفحة / إصدار  661حدیث نبوي / غالف / أخضر / 
1 
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اسبانیا –برشلونة  -دار النشر                -22  

12-54  EL Resurgir Del Islam en Al-A’ndalus 
 انبعاث االسالم باألندلس

 2012)  إلى اللغة االسبانیة  أكتوبر 9ترجمة الشریفة ملیكة الكتاني (الفرع  -للدكتور علي الكتاني 

 اسبانیا. –برشلونة           دار النشر         

1 

منشورات جمعیة األئمة المالكیة لألبحاث والتراثـ  32  
3-88  للشیخ عبد الحي الكتاني -ابن الندیم وكتابھ " الِفْھِرْست " 

 )2012 – 1434( تقدیم د. أحمد شوقي بنبین -ضبط نصھ أیوب بولسعاد
1 

ارد" االمریكیةڤمنشورات جامعة " ھارـ  42  
2-150  FORGOTTEN SAINTS  

 History, Power, and Politics 
in the Making of Modern Morocco 

SAHAR BAZZAZ 

Edition: Harvard college (2010). 

1 

منشورات العمودي للترجمةـ  52  
22-11 الحض على العمل وترك الكسل المسمى ھدایة الضال المشتغل بالقیل والقال في شرح بیتي ابن  

 ويفارس النح
 تحقیق : د. عبد المجید خیالي -أبي محمد المامون بن عمر الكتاني     تألیف الشریف   

 )1435/2014إصدار عام (                

1 

 
منشورات  : كتاب ناشرونـ  62  

8 - 49  استجالب الفیوضات من منشيء  المخلوقات. 
 للشیخ محمد الباقر الكتاني      

 )1435/2014بن علي الكتاني إصدار عام (  حمزةمحمد تقدیم وضبط واعتناء : د.  

1 

10-30  تألیف: د. فاطمة الكتاني -الھروب من الحریة    
 )2019-1440لبنان. الطبعة األولى ( –بیروت  –ناشرون  –الدار العربیة للعلوم 

2 

10-4   ل.االتجاھات الوالدیة في التنشئة االجتماعیة وعالقتھا بمخاوف الذات لدى األطفا 
  2000اإلصدار األول عام -الطبعة األولى -د. فاطمة المنتصر الكتاني دار الشروق للنشر والتوزیع

 المملكة األردنیة الھاشمیة.

3 

  RVB Edition – Rabatمنشورات  – 27
 CITALA’ 09   1ضمن فعالیات الندوة الدولیة الثالثة حول المعالجة اآللیة للغة العربیة  -

فاس بریس منشورات -28  
8-13  La Police Administrative dans La cité Musulmane 1 

 Combridge- Massachusetts منشورات - 29
12-25  Heliotechnique And Development in two volumes. 

Edited by : Ali Kettani and Y.E. soussou -  November ، 1975 
Printed in the U.S.A – Combridge- Massachusetts. 

1 

 
 

  * ر . م : الرقم الترتیبي في معرض الكتب  .     
  ** ر . ع : الرقم الترتیبي في الجرد العام لخزانة المؤسسة العلمیة الكتانیة

 
 

Abadia 

Abadia 
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  قائمة كتب مطبوعات النفائس الكتانیة - 5
باســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــــــاتــــــــــ ر . ع **  ر.ت* 

 
 
 
 

2 - 27  

 من رسائل الشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني: 
ـ رسالة المؤاخاة. 1   
ـ سفینة المحبة. 2    
ـ نسخة من غاب عنھ المطرب. 3    
ـ و الفرق بین الواردات. 4    
ـ  رسالة إلى أھل سال في فضل الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم.    5    
ي الشھادة.ـ رسالة اقتران لفظ 6    
ـ  اإلجازة الطرقیة. 7    
ـ  رسالة األركان. 8    
ـ  الوصایا الكتانیة. 9    
ـ  األمالي في علم األمھات. 10    
ـ  التائیة الكتانیة .11    

صوفة .  طبع الكتاب  بدار الرازي،بتحقیق الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني وغسان أبو  
)1420 -2000 (  

 
 
 
 
 
 

1 - 11  
 
 

(1) 

 
 

2 -126 
  

ـ الدیوانة في وقت ثبوت الفتح للذات المحمدیة . 12  
یمان ـالكشف و التبیان عما خفى عن األعیان من سر آیة:"ماكنت تدري ما الكتاب وال اإل 13  
ألحمدیة ـ رسالة في أبوتھ صلى هللا علیھ و سلم ألمتھ و أن كل نبي أب ألمتھ السانحات ا 14
نفثات الروعیة في مولد خیر البریة .و الـ السائحات األحمدیة  15  

صحیح طبعت بدار الكتب العلمیة بتحقیق الدكتور إسمـــــاعیل المساوي ، ومراجـــــــعة و ت
) 2004 – 1425( الدكتور محـــمد حمزة بن علي الكتاني .  

 
 
12 - 51  

 
(2) 

2-128 دیوان الشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني.      
) 2005 – 1426( لمیة بتحقیق  الدكتور  إسماعیل المساويطبع بدار الكتب الع  

16 
(3) 

 
2-129  

 

ـ البحر المسجور في الرد على من أنكر فضل هللا بالمأثور . 17    
ـ سلم اإلرتقاء في منشأ طریق التصوف ووجوب شیخ التربیة . 18    

صحیح مراجعة و ت طبعت بدار الكتب العلمیة بتحقیق الدكتور إسماعیل المســاوي ، و      
) 2005  - 1426( بن على الكتاني . حمزة الدكتور محــــمد  

 
71 - 81  

(4) 

2 - 11  لسان الحجة البرھانیة في الذب عن شعائر الطریقة األحمدیة الكتانیة . 
حمزة  بتحقیق عدنان زھار، ومراجعة وتصحیح الدكتور محمد /طبعت بدار الكتب العلمیة  
) 2007 – 1428 ( بن علي الكتاني .ا  

19 
(5) 

2 - 31 ة الكونئخبی -20   
 ـ شرح الصالة األنموذجیة في المعارف االالھیة واألحمدیة وفي ضمنھ عنوان البیان 21

تحقیق  كان.للشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني مماوالعیان، الشاھد لیس في االمكان أبدع 
) 2009 – 1430(  محمد حمزة بن علي الكتاني .  

20 -12  
 

(6) 

 
 
2-38  

 لقول الشافي والبیان الكافي في أن فاعل القبض في الفریضة غیر جافي ا -22
 معراج النجاة في رفع الیدین في الصالة  -23
 الرسالة السلویة في القبض في الصالة -24
 رسالة في سنن الصالة التي أغلقت -25
 من آداب الصالة وسننھا -26
 ) 2011 – 1432(   .فضل بناء المساجد وتعمیرھا -27

22-27  
 

(7) 

                                                 
  - د. محمد حمزة بن علي الكتانيالمشرف على النفائس :   
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 ر . ع **
 

 ر.ت* اســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــــــاتــــــــــب

2-25  مدراج االسعاد الروحاني. تحقیق أفضل مسعود 
) 2013 – 1434(   منشورات دار الكتب العلمیة.  

28 
(8) 

2-145 یق د. محمد بنعزوز بیان األفات في حكم تضییع األوقات. تحق   
) 2012 – 1433(   منشورات دار ابن حزم   

29 
(9) 

2-176 تحقیق: أبو عبد هللا أفضل مسعود و  -ختم صحیح البخاري ألبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني    
 .   مراجعة وتقدیم: د. حمزة بن علي الكتانيأحمد إبراھیم المصطفوي
بیروت لبنان -ناشرون  -دار النشر: كتاب  – )2019-1440الطبعة األولى سنة  (  

25 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

 * ر . ت : الرقم الترتیبي في قائمة النفائس  .   
  ** ر . ع : الرقم الترتیبي في الجرد العام لخزانة المؤسسة العلمیة الكتانیة .
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 الكتانیة لتاریخ فاس قائمة كتب مطبوعات الموسوعة - 6
 ر.ت* اســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــــــاتــــــــــب ر . ع **

6-8  
 

 زھر اآلس في بیوتات أھل فاس تألیف الشیخ عبد الكبیر بن ھاشم الكتاني
 ) (الجزء األول)2001 – 1421تحقیق د.علي بن المنتصر الكتاني(

ومفـاكھة الجـالس فـیما سـھـى عـنـھ صـاحب زھـر اآلس لـلعالمة محمد بن ویلیھ تـحـفة األكـیاس 
 )2000 – 1421( تحقیق د.علي بن المنتصر الكتاني –عبد الكبیر بن ھاشم الكتاني 

1 
 

6-8  زھر اآلس في بیوتات أھل فاس تألیف الشیخ عبد الكبیر بن ھاشم الكتاني 
 ) (الجزء الثاني)2001 – 1421تحقیق د.علي بن المنتصر الكتاني(

ویلیھ تـحـفة األكـیاس ومفـاكھة الجـالس فـیما سـھـى عـنـھ صـاحب زھـر اآلس لـلعالمة محمد بن 
 )2000 – 1421( تحقیق د.علي بن المنتصر الكتاني –عبد الكبیر بن ھاشم الكتاني 

2 

10-13 لشیخ محمد المنتصر الكتانيورسائل اخرى  ل فاس عاصمة االدارسة   
 وضع فھارسھ واعتنى بھ محمد حمزة بن علي الكتاني( 1423- 2002 )

3 

5-1 سلوة االنفاس ومحادثة األكیاس بمن اقبر من العلماء والصلحاء بمدینة فاس -   
الكتاني محمد حمزة بن علي -حمزة بن محمد الطیب الكتاني-تحقیق عبد هللا الكامل الكتاني  

  ( خمس مجلدات) /(2004-1425)(2006-1427)(2011-1432)

4 

4-37 الشرب المحتضر للشیخ جـعفـر بـن ادریـس الكـتـاني تحقیق د. محمد حمزة بن علي الكتاني  
د. محمد بفیض تراجم عیون آل الكتاني تألیف  منطق األوانيویلیھ  )2004- 1425(

 )2004 -1425) في مجلد واحد (6) والكتاب(5الكتاب( حمزة بن علي الكتاني

5 

3-21  
3-37  

 لشیخ عـبد الحـي الـكـتانـيل ي القرویین ومستقبلھاماض
 )2006 – 1427( ضبط وتعلیق د. عبد المجید بوكاري

6 

8-1  محـمـد الـبـاقـر الـكـتـانـيتألیف  ترجمة الشھید محمد بن عبد الكبیر الكتاني 
 )2005 – 1426( تحقیق دة. نور الھدى عبد الرحمن الكتاني

7 

6-12 ن ھاشم الكتانيلشیخ عبد الكبیر بل ة في بعض الزوایا الفاسیةروض االنفاس العالی   
 تحقیق: محمد العمراني ( 1435 – 2014)

8 

1-5  سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس (المجلد األول) 
)2014 -1435حمزة بن محمد الطیب الكتاني  و حمـزة بـن علي الكـتانـي (انجاز:     

9 

1-5 (المجلد الثاني) سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس   
)2014 -1435حمزة بن محمد الطیب الكتاني  و حمـزة بـن علي الكـتانـي (انجاز:     

10 

1-5  سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس (المجلد الثالث) 
)2014 -1435حمزة بن محمد الطیب الكتاني  و حمـزة بـن علي الكـتانـي (انجاز:     

11 

1-5 نفاسعقد األلماس لفھارس سلوة األ   
)2014 -1435انجاز:  حمزة بن محمد الطیب الكتاني  و حمـزة بـن علي الكـتانـي (   

12 

5-1 بما كتب من الدراسات حول سلوة األنفاس األكیاس إتحاف   
 انجاز:  حمزة بن محمد الطیب الكتاني و حمـزة بـن عـلي الـكـتـانـي (1435 _ 2014)

13 

    * ر . ت : الرقم الترتیبي في قائمة النفائس  .  
  ** ر . ع : الرقم الترتیبي في الجرد العام لخزانة المؤسسة العلمیة الكتانیة 

 
 

                                                 
  - الرباط -   078449/0661 :د. محمد حمزة بن علي الكتانيالمشرف على الموسوعة 
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  دار الحدیث الكتانیةب التراث المطبوع قائمة  - 7
                                                 

  - طنجة -  649004/0661ـ    294809/0642 : خالد السباعي ولالمدیر المسؤ 
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ـــــــاب و الكـــــــاتــــــــــباســـــــــــــــــــــــم الكتـ ر . ع ** * ر.ت   
3 - 80 ةفتح المنة في سلسلة بعض كتب السن   

التكلةمحمد عبد الحي الكتاني ـ تحقیق محمد زیاد الشیخ تألیف                
)2015-1431( ـ الطبعة األولى المملكة المغربیةدار الحدیث الكتانیة ـ      

1 

12-39 رات في وإقامة الحجة ویلیھ األجوبة الوفیة عن األسئلة الزكیة ویلیھ نظ ر بالجھلدُ مباحث في الع 
 الدعوى النجدیة

تألیف الشریف الحسن بن علي الكتاني                               
)2013-1434دار الحدیث الكتانیة ـ المملكة المغربیة ـ الطبعة األولى (  

2 

12-56 سجن عكاشة إظھار البشاشة في الجواب على أسئلة    
تألیف الشریف الحسن بن علي الكتاني                               

)2013-1434دار الحدیث الكتانیة ـ المملكة المغربیة ـ الطبعة األولى (  

3 

3 - 81 في المولد الشریف في التصنیفالتآلیف المولدیة في التعریف بما أفرد    
خالد السباعي ق:تحقیتألیف الشیخ محمد عبد الحي الكتاني ـ   

)1432/2014(  دار الحدیث الكتانیة ـ المملكة المغربیة ـ الطبعة األولى  

4 

 
3 - 93  

 خالد السباعي عنایة:        مجموع فیھ خمس كتب للشیخ محمد عبد الحي الكتاني
)1435/2014(ـ الطبعة األولى  المملكة المغربیةدار الحدیث الكتانیة ـ   

5 

 
9 - 18  

استقالل الفكر في اإلسالم إلى ةالدعو  
محمد حمزة بن علي الكتانيالشریف تألیف محمد إبراھیم الكتاني ـ تحقیق:   

)1435/2014( دار الحدیث الكتانیة ـ المملكة المغربیة ـ الطبعة األولى  

6 

.لھ جمعة من لغا فال عقد الیواقیت و الزبرجد في أن:      96 - 3  
خالد السباعي  عنایة:      رناؤوط.شعیب األتقدیم   –تألیف: محمد عبد الحي الكتاني   

)2015-1436الطبعة األولى ( –المملكة المغربیة  –دار الحدیث الكتانیة   

7 

11-23 اإلمام أحمد للشریف محمد الناصر الكتاني مسند قبسات من علوم الحدیث مع فوائد   
)2015-1436ة (دار الحدیث الكتانی –اعتنى بجمعھ و طبعھ د. أسامة الكتاني   

8 

3-  98  المدخل إلى كتاب الشفا. الشیخ محمد عبد الحي الكتاني 
)2015-1436الطبعة األولى ( -دار الحدیث الكتانیة -اعتنى بھ خالد السباعي  

9 

3-99 )2016اإلفادات و اإلشادات. الشیخ عبد الحي الكتاني. دار الحدیث الكتانیة (   10 
22-12 )2015( ة الشیخ عبد الحي الكتاني. عمر بن الحسن الكتاني دار الحدیث الكتانیةمطالع األفراح في ترجم   11 
3-102 ف الشیخ تألی – رسالة في إثبات التدوین و الجمع ألھل القرن األول الھجري من الصحابة و التابعین 

یث الكتانیةتقدیم: محمد عوامة.     دار الحد –عنایة: خالد السباعي    –محمد عبد الحي الكتاني     
12 

3-104  تألیف: خالد السباعي   -تاریخ المكتبة الكتانیة لمالكھا محمد عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني في مجلدین.  
    ) 2017 – 1438الطبعة األولى ( –دار الحدیث الكتانیة  -تقدیم: د. بشار عواد معروف  و العالمة نظام یعقوبي  

13 

 * ر . ت   : الرقم الترتیبي في قائمة التراث المطبوع بدار الحدیث الكتانیة  .  
  ** ر . ع : الرقم الترتیبي في الجرد العام لخزانة المؤسسة العلمیة الكتانیة 

 
* ر.ت اســـــــــــــــــــــــم الكتــــــــاب و الكـــــــاتــــــــــب ر . ع **  

حقیق عبد الھادي ت –تألیف الشیخ محمد عبد الحي الكتاني  –لویة النبذة الیسیرة في تاریخ الدولة الع  3-103
ةملوك الدولة العلویبات األثیرة للحافظ عبد الحي الكتاني قجمعون ویلیھ للمحقق العال  

14 
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)2017 – 1438( األولى الطبعة  –دار الحدیث الكتانیة   
3-107 كتانيتألیف الشیخ محمد عبد الحي ال –المفاتیح لقراء المصابیح    

)2017- 1438( األولىالطبعة  –دار الحدیث الكتانیة  – صواقاعتناء جاد عصام ال  
15 

3-108 ة بن علي تقدیم د.حمز –تألیف الشیخ محمد عبد الحي الكتاني  –التصوف في اإلسالم  نشأكیف  
)2017- 1438الطبعة األولى ( –دار الحدیث الكتانیة  -   الكتاني  

16 

3 -109 تاني. أول مغربي ینال عضویة المجمع العلمي العربي بدمشق ـي الكـد الحـبـد عـمـمح امـاإلم 
 )2019 – 1440الطبعة األولى ( –دار الحدیث الكتانیة  -خالد السباعي    تصنیف: فیھ و أعمالھ

17 

11-25  مسیرة العالمة محمد الناصر الكتاني ومن خاللھا شذرات من تاریخ الحركة الوطنیة. 
)2019- 1440تقدیم: د. أحمد شوقي بنبین .    دار الحدیث الكتانیة (الطبعة األولى ( –أسامة محمد الناصر الكتاني تألیف د.  

18 

3-108  كیف نشأ التصوف في اإلسالم للشیخ عبد الحي الكتاني 
تقدیم: د. حمزة بن علي الكتاني –دراسة وتحقیق:أحمد اإلدریسي الكتاني   

)1720- 1438الطبعة األولى (  

19 
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  الموجودة بخزانة المؤسسة العلمیة الكتانیة الفـھارس الحدیـثـیة مخطوطات  -8
 ر. ت اســـــــــــــم الفھرسة ت. بالخزانة

 الفھرس العلمي / رشید المصلوت 25 – 5
 

1 

)30 – 25) (29-25فھرسة في أسانید العلوم انظر ( 25 – 8  
 للعالمة محمد بن الحسن البناني

 

2 

 فھرسة سیدي الحسن الیوسي 25 -20
 و فھرسة سیدي المھدي بن محمد الوزاني

 

3 

 فھرسة سیدي عبد القادر بن احمد بن أبي حمیدة الكوھن 25 -21
 تحقیق محمد الزاھي

4 

ناصر في إجازات مرویات بني ناصرفھرسة فتح الملك ال 25 -22  
 تحقیق محمد حجي 

5 

 فھرسة سیدي عباس الجزولي المسماة: المواھب القدسیة 25- 23
 تحقیق أ . عبد المجید خیالي

6 

 فھرسة سیدي عبد القادر الفاسي . 25- 24
 و فھرسة سیدي محمد بن قاسم القادري

 

7 

مة ماة: أعالم أئفھرسة سیدي جعفر بن إدریس الكتاني المس 25- 25
 األعالم

 و فھرسة الشیخ محمد المھدي الكتاني  انظر( 23 – 24 )

8 

 فھرسة أحلى مساند علي الرحمن في أعلى أسانید علي بن 25- 26
 سلیمان .

 

9 

 فھرسة العالمة األمیر  محمد بن محمد العربي المصري 27-25
 

10 

ي زیز الھیاللفھرست العالمة المحقق سیدي أحمد بن عبد الع 25 -30
ھـ  1401رجب الفرد  -قدم لھ وحققھ رشید المصلوت الروداني

م)1981( مایو                 
 

11 

ي في فھرسة الشیخ عبد الغني الدھلوي المسماة: بالیانع الجن 25 -46
 أسانید الشیخ عبد الغني

12 

نيفھرسة الشیخ محمد المھدي بن محمد بن عبد الكبیر الكتا 23 – 24  
 ـ العقد الفرید في مھم األسانید لنفس المؤلف

13 

 
 
 
 

 التعریف بانتاجات الفعالیات العلمیة التي ساھمت في تحقیق التراث الكتاني
                                                 

  - الرباط -   066860/0667: د. حمزة بن الطیب الكتاني المشرف على المخطوطات 
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أستاذ التعلیم العالي بكلیة اآلداب بجامعة محمد بن عبد هللا بفاس، :  أ.د. محمد العمرانيـ  1

 130260/0696 اختصاص التاریخ
 لعالیة في بعض الزوایا الفاسیة: روض النفاس ا حقق    
 : الشیخ عبد الكبیر بن ھاشم الكتاني تألیف    

 
 لبیضاء.                                  ا أستاذة التعلیم العالي بكلیة اآلداب بجامعة الحسن الثاني،الدار:)1(من الفرع  أ.دة.نور الھدى الكتانيـ  2

 لكبیر الكتاني الشھید : ترجمة الشیخ محمد بن عبد ا حققت    
 : نجلھ العالمة محمد الباقر الكتانيتألیف      

 اللؤلؤة الفاشیة في الرحلة الحجازیة . وقائع حج الشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني : حققت*
 العالمة عبد السالم بن محمد بن المعطي العمراني السرغیني : تألیف  
 
 قق مصري، لھ إصدارات كثیرة، ومركز للدراسات والتحقیق. باحث ومح:  يدأ. أحمد فرید المزیـ  3
 السر الحقي االمتناني الواصل إلى ذاكر الراتب الكتاني :  حقق*  
 : الشیخ عبد الحي الكتاني تألیف    
  القلوب من األصداء الغینیة ببیان إحاطتھ صلى هللا علیھ وسلم  بالعلوم الكونیة جالء: حقق  *

 محمد بن جعفر الكتاني الشیخ:  تألیف    
 الحزب األعظم والورد األفخم أو(القول الصادق في مناجاة الخالق) ویلیھ (فتوح الجوارح ) :  حقق*
 للشیخ  محمد بن عبد الكبیر  الكتاني و علي القاري لشیخا : ألیفتمن   
 
الكتاني،  دكتور في األدب العربي، مختص في شعر الشیخ أبي الفیض : د. إسماعیل المساويـ  4

 وحقق مجموعة من مؤلفاتھ، وھو موظف اآلن.
 دیوان الشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني.   : حقق* 
 الشیخ أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني : تألیف  
 الدیوانة في وقت ثبوت الفتح للذات المحمدیة :  حقق* 
   أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني:  تألیف  
 البحر المسجور في الرد على من أنكر فضل هللا بالمأثور ویلیھ  (سلم االرتقاء في منشأ التصوف )  :  قحق* 

 .: أبو الفیض محمد  الكتاني اإلدریسي الحسنيتألیف    
 المولد بلسان أھل الباطن المسمى: السانحات األحمدیة، و النفثات الروعیة، في مولد خیر البریة.: * حقق

 ي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني.تألیف: أب  
 
 دكتور في القانون والحقوق، موظف دولي.: )11(من الفرع  د. أسامة الناصر الكتانيـ  5
   قید األوابد في مختلف العلوم والفوائد : حقق* 

 محمد الناصر بن محمد الزمزمي الكتاني : تألیف 
 ادیث و األخبار  : عیون اآلثار فیما تواتر من األح تصنیف و إنجاز*

 محمد الناصر الكتاني:  تألیف
 

 دیوان العالمة محمد الناصر الكتانيب: *اعتنى
 : العالمة محمد الناصر الكتاني شعر
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                                                                                 ھذه دموعي ـ دیوان :  حقق*
 محمد الناصر الكتاني:  شعر 

السفر الصوفي ویلیھ(اإلجازة األیوبیة وإسعاف الراغب الشائق والیمن واإلسعاد : جمعھ واعتنى بھ*
 ونیل المنى ونھایة السول)                                                                         

 محمد بن جعفر الكتاني: تألیف   
عن مسند اإلمام أحمد، وشرح المختار من درر : قبسات من علوم الحدیث مع فوائد * حقق

 الموطأ و أحادیث أخر.
 تألیف: العالمة محمد الناصر بن محمد الزمزمي الكتاني.

 : قبسات من علوم القرآن: وشرح المختار من أي الذكر الحكیم.* حقق
 تألیف: العالمة محمد الناصر بن محمد الزمزمي الكتاني

 اصر الكتاني ومن خاللھا شذرات من تاریخ الحركة الوطنیةیرة العالمة محمد النسم: * ألف
 )2019-1440تقدیم: الدكتور احمد شوقي بنبین. دار الحدیث الكتانیة (  
 
 

خطیب مسجد، ومدرس ومحاضر في العلوم الشرعیة، ومقرب  زھار: أ. عدنان بن عبد هللاـ  6
   ات اإلسالمیة. ولھ تحقیقات عدة.في الدراس الدكتوراهلمشیخة الطریقة التجانیة اآلن، ویحضر 

 لسان الحجة البرھانیة في الذب عن شعائر الطریق األحمدیة الكتانیة ) عن التصوف(الذب  : حقق* 
 أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني الحسني :تألیف  

  نجوم المھتدین في دالئل االجتماع للذكر على طریقة المشایخ المتأخرین برفع :  حقق* 
   األرجل من األرض واالھتزاز           

 أبي المكارم عبد الكبیر بن محمد الكتاني :تألیف  
 الفجر الصادق المشرق في إبطال ترھات الثرثار المتشدق المتفیھق:  حقق* 
 الكتاني الشیخ جعفر بن إدریس :تألیف   

 یر جافي القول الشافي والبیان الكافي في أن فاعل القبض في الفریضة غ :حقق*
    ویلیھ اربع رسائل في سنن الصالة وآدابھا  ویلیھ معراج النجاة في رفع الیدین في الصالة   
 وفضل بناء المساجد وما یتعلق بھا  
 للشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني تألیف:  
 
دكتور صیدلي، ودكتور في الدراسات  :)11(من الفرع  محمد حمزة بن علي الكتانيـ  7  

 سالمیة، وناشر للتراث الكتاني، واإلسالمي عموما...اإل
 كتب) 10( ألف الكتب التالیة:

 .إغاثة القلب الاله، بالصالة على أكرم خلق هللا :فَ لَّ أ* 
 ھـ) 1420(سنة  الكتانیون وأخبارھم و كراماتھم (مخطوط ) :فَ لَّ أ*     
 ) 11نتصر الكتاني فرع (إنتاج الشاب سیدي حمزة بن علي الماجتھادات و :فَ لَّ أ*     

 )2000(فبرایر  في میدان التراث المتعلق بالعائلة الكتانیة               
 ) 2004 -1425بیروت ( -دار الكتب العلمیة منطق األواني بفیض تراجم عیون أعیان البیت الكتاني * ألََّف:    

 رونیة "لمنتدیات النفیس"تم نشرھا في البوابة االلكت –: تراجم األسرة الكتانیة فَ لَّ أ* 



 28 

 رسالة ماستر مفھوم الخالص في الدیانة الیھودیة وأخرى في الواقع الیھودي والحوار اإلسالمي ـ الیھودي  * ألََّف:
 قدمھا الباحث محمد حمزة الشریف الكتاني ، تحت إشراف أ.د. محمد اإلسماعیلي ـ بكلیة اآلداب           
  .یة ـ شعبة الدراسات اإلسالمیة ـ ماستر ـ المذاھب العقدیة في الدیاناتوالدراسات اإلنسان           
 ) 2012- 1434الطبعة األولى ( - مفھوم الخالص في الدیانة الیھودیة) 2010/2011الجامعیة (السنة            
 لبنان –بیروت  –دار الكتب العلمیة           
   كتاب:" الروضة الندیة في إثبات السقي من الحقیقة األحمدیة" الختمیة عند الكتانیین ،دراسة حول * ألََّف:

 لإلمام محمد الباقر الكتاني            
 : أندلسیو مدینة فاس، جذورھم،  وإشعاعھم ومحافظتھم على ھویتھم األندلسیة، بحث ھام تحت عنوان   * ألََّف:
 األندلسیین المھّجرین والمنّصرین في المغرب  تم تقدیمھ في المؤتمر الدولي تحت عنوان " أعقاب           

 ) بمدینة طنجة ـ المغرب.2014وإسبانیا والبرتغال (أبریل             
  األدیب الموریسكي محمد بن التھامي ابن عمرو األوسي الرباطي ومعارضتھ لقافیة ابن الونان (الشمقمقیة) :* ألَّفَ 
 )2014 (نونبر شفشاونفي ندوة مداخلة            

 فیھا على عدة تساؤالت یجیب ویرد : بوابة ملتقى أھل الحدیثعبر الكتانیون   :* ألَّفَ 
 عند أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني و أثرھا في التربیة الصوفیة. المباحث العقدیة :* ألَّفَ 
 لنیل درجة  28/07/2016 موضوع أطروحة الدكتوراه تقدم بھ الباحث حمزة بن علي الكتاني بتاریخ         
 جامعة محمد الخامس بالرباط بإشراف  –شعبة الدراسات اإلسالمیة  –الدكتوراه من كلیة اآلداب          
 .2016-2015السنة الجامعیة األستاذة كریمة بوعمري.           

 
 كتابا) 21( حقق الكتب التالیة: 

  مطالع السعادة في اقتران كلمتي الشھادة:  حقق*
 أبي الجمال محمد الطاھر بن الحسن الكتاني : تألیف            

   عرائس األفكار في مدائح المختار:  حقق* 
 يأبو العباس أحمد بن عبد الحي الحلب :تألیف             

  بحث في السیاسة الشرعیة للفرق المحمیة  الداوھي المدھیة:  حقق* 
 كتانيجعفر بن إدریس ال  :تألیف             

 (منطق األوانيویلیھ الشرب المحتضر والسر المنتظر من معین أھل القرن الثالث عشر  :حقق*
 جعفر بن إدریس الكتاني :تألیف   بفیض تراجم عیون أعیان آل الكتاني)          

 نصیحة أھل اإلسالم بما یدفع عنھم داء الكفرة:  حقق*
 نير الكتابي عبد هللا محمد بن جعفأ :تألیف           

                                 إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنھ من الشیوخ :حقق*
 محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي  :تألیف           

  االجتھاد و المجتھدون باألندلس والمغرب :حقق*
 محمد إبراھیم بن أحمد الكتاني :تألیف          

 ة الكون:شرح الصالة األنموذجیة في المعارف اإللھیة واألحمدیة وفي ضمنھ عنوانخبیئ:  حقق* 
 البیان والعیان الشاھد: لیس في اإلمكان أبدع مما كان             

 الشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني :تألیف            
 وف والطریقة الشاذلیة بالمغرب)                                                                                         ( ونبذة عن نشأة التص مرآة المحاسن من أخبار الشیخ أبي المحاسن: حقق*

 : اإلمام أبي حامد محمد العربي بن یوسف الفاسي الفھري تألیف           
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 بعد اإلستقالل" "  لماء اإلسالمیةونبذة عن حركة العمن أعالم المغرب العربي في القرن الرابع عشر  : حقق*
 الشریف أبي ھریرة عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني  تألیف:           

 الدعوة إلى استقالل الفكر في اإلسالم: حقق*
 محمد إبراھیم الكتاني :تألیف           

                                  یواقیت التاج الوھاج في قصة اإلسراء والمعراج: حقق*
 الكتانيلكبیر محمد الباقر بن محمد بن عبد ا :تألیف           
 سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس المجلد األول : حقق* 

 كامل الكتاني.بمشاركة الدكتور حمزة بن الطیب الكتاني و األستاذ عبد هللا ال المجلد الثاني والمجلد الثالث            
 اإلمام الشریف أبي عبد هللا محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني :تألیف           
 رسالة في حكم صابون الشرق وشمع البوجي، المجلوب ذلك من بالد الكفار، وحكم خیاطتھم.: * حقق

 .أبي المواھب جعفر بن إدریس الكتانيتألیف:             
 ي من التعلق بأكرم خلق هللا صل هللا علیھ وسلم.: تنبیھ األواه فیما ل* حقق

 تألیف: أبي العباس أحمد بن جعفر الكتاني.           
 المجتمع األسري -المرأة في اإلسالم –األسرة اإلسالمیة: الطفل في اإلسالم  * حقق:

 الشیخ عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني. تألیف:           
 ةالتائیة الكتانی :* حقق

 تألیف: الشیخ أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني.           
 األربعون الكتانیة في فضل آل بیت خیر البریة. * حقق:

 تألیف: محمد بن جعفر الكتاني.           
 : الدر المنیف في فضل طلب العلم الشریف.* حقق

 تألیف: محمد الطاھر بن الحسن الكتاني           
 الیواقیت الغالیة في األسانید العالیة: كنز *حقق

 تألیف: محمد بن محمد الحجوجي          
 : خلود اإلسالم ویلیھ فلسطین إسالمیة قبل أن تكون عربیة ویلیھ دولة إسرائیل نھایة الیھود.*حقق

 تألیف: محمد المنتصر با� الكتاني.         
 

 كتابا) 17( الكتب التالیة: وقدم
 
 شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني( مولدیات، إسالمیات، إخوانیات،ومنظومات علمیة) دیوان:  قدم *

 .العالمة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني  :تألیف          
 : روضات الجنات في مولد خاتم الرساالت صل هللا علیھ وسلمقدم * 

 : أبو الھدى محمد الباقر الكتاني.تألیف          
 المھتدین في دالئل االجتماع للذكر على طریقة المشایخ المتأخرین برفع األرجل من نجوم :قدم* 

 األرض و االھتزاز شوقا لرب العالمین.         
 أبي المكارم عبد الكبیر بن محمد الكتاني تألیف:         
 دیة الكتانیةالذب عن التصوف المسمى لسان الحجة البرھانیة في الذب عن شعائر الطریق األحم * قدم:

 أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني.تألیف:           
 : سلم االرتقاء في منشأ طریق التصوف ووجوب شیخ التربیة * قدم

 تألیف: أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني           



 30 

 
 یة، في مولد خیر البریة.المولد بلسان أھل الباطن المسمى: السانحات األحمدیة، و النفثات الروع * قدم:

 أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني تألیف:          
 شرح مختصر السیرة النبویة ةالوھبیالمنح  قدم: *

 تألیف: محمد بن محمد الحجوجي         
 سالفة الصفا، بتراجم رجال الشفا * قدم:

 تألیف: محمد بن محمد الحجوجي.         
 رمضان ویلیھ ضوابط  27المخدرة ویلیھ رسالة في بدع لیلة  بن و األعشاتحریم التدخی * قدم:

 الحجاب المسمى األلبان المودعة في القوازیز في حكم لبس الحناطیز.          
 تألیف: الشیخ جعفر بن إدریس الكتاني.           

 في ویلیھ معراجالقول الشافي و البیان الكافي في أن فاعل القبض في الفریضة غیر جا * قدم:
 النجاة في رفع الیدین في الصالة ویلیھ الرسالة السلویة في القبض في الصالة ویلیھ رسالة          

 ویلیھ من آداب الصالة وسننھا ویلیھ فضل بناء المساجد وتعمیرھا. في سنن الصالة التي أغفلت         
 الكتاني. تألیف: اإلمام أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر          

 : تحدید األسنة للذب عن السنة.* قدم
 تألیف: اإلمام أبي المكارم عبد الكبیر بن محمد الكتاني         

 : مواھب األرب، المبرئة من الجرب، في السماع وآالت الطرب في مجلدین.* قدم
 الشیخ جعفر بن إدریس الكتاني. تألیف:         
 مدارج اإلسعاد الروحاني * قدم:

 .: اإلمام أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتانيتألیف         
 كیف نشأ التصوف اإلسالمي. * قدم:

 : الحافظ الشیخ عبد الحي الكتاني.تألیف         
 : الدعامة لمعرفة أحكام سنة العمامة* قدم

 الشیخ محمد بن جعفر الكتاني. تألیف:         
 من سلسلة النفائس الكتانیة) 25رین علما (العدد : ختم صحیح البخاري من سبعة وعش* قدم

 .اإلمام أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني تألیف:         
 االستیذان في تفسیر آیة {یا أیھا الذین آمنوا ال تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا}.: * قدم

 تاني.محمد بن عبد الكبیر الكیض أبي الف اإلمامتألیف:           
 

 كتابا) 11( الكتب التالیة: راجع واعتنى وصحح وضبط                 
 

 زھر اآلس في بیوتات فاس (مجلدان) :مراجعة وتصحیح* 
 النسابة عبد الكبیر بن ھاشم الكتاني.تألیف:                   

 ر اآلسفیما غفل عنھ صاحب كتاب زھة األكیاس ومفاكھة الجالس ـفـحـت: * مراجعة وتصحیح
 في بیوتات أھل فاس.                          
 تألیف: النسابة محمد بن عبد الكبیر الكتاني                          

 الذاكرین لبالذكر وفضم المصطفى (ص) ویلیھ، تنبیھ الغافلین البك األوفىالمیزان : ضبط النص*
 .الشكر فضائل فيخزینة الیسر وجوامع الخیر في فضائل الذكر، و                   

 الشیخ محمد الباقر الكتاني: تألیف                   
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 البحر تقیید في تفسیر سورة الفاتحة و یلیھ رسالة في الرد على من قال بقدم: مراجعة وتصحیح*

                                   ویلیھ إتحاف الطالب الحاذق اللبیب بما یحصل العلم الرحیق الرطیب                          
 شیخ اإلسالم جعفر بن إدریس الكتاني :تألیف                         

 فقھ السلف عتره صحابھ و تابعین معجم : ساھم في إخراج*
 الشیخ محمد المنتصر الكتاني: تألیف                     

                                                       فاس عاصمة األدارسة  ورسائل أخرى : اعتنى*
 اإلمام الشریف محمد المنتصر با� بن محمد الزمزمي الكتاني :تألیف           

                الرحلة السامیة إلى اإلسكندریة و مصر و الحجاز و البالد الشامیة : أخرج*
 بن جعفر الكتاني الحسنيشیخ اإلسالم أبي عبد هللا محمد  :تألیف            

 استجالب الفیوضات من منشيء  المخلوقات.:  *ضبط واعتناء
 :  للشیخ محمد الباقر الكتانيتألیف                      

 نظام الدولة اإلسالمیة المسمى فتیة طارق و الغافقي، مع ملحقات إضافیة للمؤلف من نفس الموضوع: اعتناء ودراسة* 
 الشیخ محمد المنتصر بن محمد الزمزمي الكتاني. تألیف:                       

 : توجیھ األنظار لتوحید المسلمین في الصوم و اإلفطار.* اعتناء ومراجعة
 تألیف: أحمد بن الصدیق الغماري.                         

 : معجم فقھ ابن حزم الظاھري.* دراسة وتقدیم
 محمد المنتصر با� الكتاني تألیف: اإلمام                     

د ـدیـعـس للـؤسـالي، ومـیم العـلـعـتـتاذ الـأس :)11(من الفرع  الكتانيدكتور علي المنتصر ـالـ  8  
ات واألكادیمیات في العالم، وموظف دولي، ورئیس جامعة ابن رشد اإلسالمیة. محیي ـعـامـن الجـم

 تراث العائلة الكتانیة...
             ومنظومات علمیة)                                                                                                               اس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني( مولدیات، إسالمیات، إخوانیات،دیوان شاعر ف:حقق*  

 العالمة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني  : تألیف 
 آلس في بیوتات أھل فاس  و یلیھ تحفة األكیاس ومفاكھة الجالس فیما غفلزھرة ا: حقق *

                    .والجزء الثانيعنھ صاحب اآلس في بیوتات أھل فاس ـ الجزء األول ـ 
 الشریف عبد الكبیر بن ھاشم الكتاني:  تألیف  

 یاة علم و جھاد) العالمة المجاھد محمد إبراھیم بن أحمد الكتاني ( ح:  جمع و تحقیق*
  أحكام أھل الذمة ویلیھ رسالة في تعظیم الجنة: حقق*
 أبي المواھب جعفر بن إدریس الكتاني: تألیف   

 : كتاب /في/ األقلیات الإلسالمیة في العالم. ألف*  
 
 وحاصل على الماستر في الدراسات اإلسالمیة...خریج جامعة القرویین،  :ـ رضوان أخرفي 9
   أخر ترجمة من صحیح البخاري ویلیھ ختم الھمزیة في السیرة النبویة  للبوصیريشرح :  حقق*  
 : أبي المواھب جعفر بن إدریس الكتانيتألیف  
                                           كتاب نظم الدر و الآلل في شرفاء عقبة ابن صوال :  حقق* 
 أبي الفیض حمدون بن الحاج السلمي : تألیف 
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باحث في المكتبة الملكیة بالرباط، ولدیھ عدة أبحاث وتحقیقات،  :الدكتور عبد المجید بوكاري ـ 01
 ومحاضر ومؤطر في عدة دورات أكادیمیة.

 ماضي القرویین ومستقبلھا  * حقق:
 الشیخ  محمد عبد الحي الكتاني : تألیف  
 
 
مة مدینة سال، ومدرس الجامع عال :)1(من الفرع  الكتاني بن محمد الباقر ناـ عبد الرحم 11

 األعظم بھا، ومؤسس المدرسة الكتانیة.
 

  .الطریقة الكتانیةومحیي رسوم داعیة ملتزم،  :)1(من الفرع  الكتاني بن محمد الباقر امحمد ـ  12
 روضات الجنات في مولد خاتم الرساالت (ص) :  حقق   
 أبو الھدى محمد الباقر الكتاني : تألیف  
 
بالخزانة الحسنیة دكتور في الدراسات اإلسالمیة، ومدیر وباحث  :تور عبد المجید خیاليالدكـ  31

 ، لھ تحقیقات كثیرة.بالرباط
   البیان المعرب عن معاني بعض ما ورد في أھل الیمن و المغرب:  حقق*  
 محمد عبد الحي الكتاني : تألیف   
 ضال المشتغل بالقیل والقالالحض على العمل وترك الكسل المسمى ھدایة ال:  حقق* 
 الشریف أبي محمد المأمون بن عمر الكتاني:  تألیف  
 منیة السائل خالصة الشمائل : حقق *
 الشیخ عبد الحي  الكتاني:  تألیف  
 : التنویھ واإلشادة بمقام روایة ابن السعادة حقق*

 : الشیخ عبد الحي الكتانيتألیف
 
في الدراسات اإلسالمیة  الدكتوراه، حاصل على ة البحرینمن علماء دول :ىخـ إبراھیم المری 41

 من كلیة اآلداب بجامعة محمد بن عبد هللا بفاس.
 الیواقیت الثمینة في األحادیث القاضیة بظھـــور سكة الحدید ووصولھا إلى المدینة  :  حقق* 

 الشیخ عـــــبد الحــــــي الكتاني : تألیف 
 
في الدراسات اإلسالمیة من كلیة اآلداب  الدكتوراهعلى  حاصل ـ ھشام بن محمد حیجر: 51

 بجامعة محمد بن عبد هللا بفاس
البحر ویلیھ  تقیید في تفسیر سورة الفاتحة و یلیھ رسالة في الرد على من قال بقدم: بإخراجاعتنى *

 إتحاف الطالب الحاذق اللبیب بما یحصل العلم الرحیق الرطیب
 ن إدریس الكتانيشیخ اإلسالم جعفر ب : تألیف 

                             رسالة ختم اآلجرومیة ویلیھا رسالة في الفرق بین الدال والذال :  قق*ح
 الشیخ جعفر بن إدریس الكتاني : تألیف 

كشف اللبس عن حدیث وضع الید على الرأس ویلیھ استجالب شفاعة الرسول (ص) : حقق *
 المقبول . بجمع أربعین حدیثا من كالمھ العذب 

 للشیخ محمد عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني:  تألیف 
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 المودعة في القواریر. ظحكم التدخین وتعاطي المفترات والمخدرات ویلیھ تقیید في المفترات ویلیھ االلفا: ق حق*
 ألبي المواھب جعفر بن ادریس:  تألیف

 في مجلدینمواھب االرب المبرئة من الجرب في سماع آالت الطرب : حقق *
 :  للشیخ جعفر بن ادریس الكتاني تألیف  
 تجدید االسنة في الذب عن السنة : حقق*
 ألبي المكارم عبد الكبیر بن محمد الكتاني: تألیف   
 
 أستاذ بجامعة عبد القادر الجزائري بالجزائر، ودكتور في الدراسات اإلسالمیة. ـ زكریاء تونامي : 61

 فلسطین إسالمیة قبل أن تكون عربیة خلود اإلسالم ویلیھ :  حقق
 العالمة محمد المنتصر الكتاني : تألیف

   : فصل الخطاب في حكم تمثیل النبي صلى هللا علیھ وسلم واآلل واألصحاب  ضبط نص*
 محمد المنتصر الكتاني : تألیف  
 
أكادیمیة  ررـقـعي، مـجاماذ ـتـأس :)1(من الفرع  الكتاني بن محمد الطیب ـ عبد هللا الكامل 71

 عضو المجلس العلمي بسال. ، خطیب،المملكة المغربیة، من علماء المغرب
    ھجریة 1350الرحلة الحجازیة لسنة األنفاس النورانیة في :  أخرج

 الشیخ محمد الطیب الكتاني : تألیف  
 ول سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس المجلد األ : حقق*

 .بمساھمة د.حمزة بن الطیب الكتاني و د. محمد حمزة بن علي الكتاني والثالث. الثانيوالمجلد           
 اإلمام الشریف أبي عبد هللا محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني :تألیف 
 

 أستاذ ثانوي، لھ اعتناء بالتصوف. : أ. أفضل مسعودـ  18
 االسعاد الروحاني.  مدراج:  حقق*
 الشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني:  تألیف   
 

وزیر، من أبرز علماء الشرفاء الكتانیین، أستاذ  :)1(من الفرع  الكتانيبن الطیب زة ـمــ د. ح 19
 ر، ومدیوجمعیة الشرفاء الكتانیین للثقافة والتعاون التعلیم العالي، ورئیس المؤسسة العلمیة الكتانیة،

 ، عضو األكادیمیة اإلسالمیة للعلوم، عضو األكادیمیة الدولیة لعلم األنساب.المحمدیة للمھندسینالمدرسة 
 سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس المجلد األول : حقق*

 نيبمشاركة األستاذ عبد هللا الكامل الكتا الخامسالرابع ووالمجلد الثاني والمجلد الثالث و المجلد          
 و الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني          
 اإلمام الشریف أبي عبد هللا محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني :تألیف

 فقید العلم والتصوف للشیخ سیدي محمد الطیب الكتاني كتاب:اخرج *
 أخرج وقائع ندوة : المذھب المالكي في المغرب من الموطأ إلى المدونة.* 
 وة: المذھب المالكي في سیاقاتھ المعاصرةأخرج وقائع ند* 

 *أنجز : معجم البرید والمواصالت
 وعبد هللا الكامل الكتاني يعمر الكتانیومیات سنة دراسیة جامعیة في دمشق بمشاركة *حكم األیام: 
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، : أستاذ التعلیم العالي بكلیة اآلداب بجامعة محمد بن عبد هللا بفاس د. عبد هللا بنصر العلويـ  02
 باحث ومحقق للتراث . 

سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء المجلد الخامس ل*ساھم في إخراج 
 ـ الذاكرة والحضور ـ     .بفاس 
 اإلمام الشریف أبي عبد هللا محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني:  تألیف

 
 .(طنجة)یث الكتانیةباحث محقق، رئیس دار الحد:  خالد السباعي. أ ـ 12

 التآلیف المولدیة في التعریف بما أفرد في التصنیف في المولد الشریف: حقق
 :الشیخ محمد عبد الحي الكتاني تألیف

 
 مھندس معماري.: )11(من الفرع  المھندس خالد بن إبراھیم الكتاني ـ 22
 (حیاة علم و جھاد)  العالمة المجاھد محمد إبراھیم بن أحمد الكتاني:جمع و تحقیق ساھم في*
  

 : ـ د. محمد بن عزوز 32
 أستاذ التعلیم العالي بدار الحدیث الحسنیة، وبجامعة أبي شعیب الدكالي بالجدیدة.

 فھرسة جعفر بن إدریس الكتاني : المسماة " إعالم أئمة األعالم وأساتیذھا بما لنا من :  حقق*
 المرویات و أسانیدھا         

 ع الكتانيئإلسالم أبي المواھب جعفر بن إدریس بن الطا"   شیخ ا : تألیف
 تبلیغ األمانة في مضار اإلسراف والتبرج و الكھانة  العالمة عبد الكبیر الكتاني:  حقق*
 العالمة عبد الكبیر الكتاني : تألیف 

لدة ترجمة وا وھي السیدة الوالدة من أحوال العارفین  " ترقیة المریدین بما تضمنتھ سیرة : حقق*
 الحافظ عبد الحي الكتاني 

 يحافظ المغرب عبد الحي بن عبد الكبیر الكتان : تألیف 
 الغیث المدرار والسر العمار فیما یتعلق بالنبي المختار المكتوب على صنادیق النار:  حقق*

 الشیخ جعفر بن إدریس الكتاني  : تألیف
 
، خریج جامعة التعلیم العاليتاذ أس :)11 (من الفرع إدریس بن محمد جعفر الكتاني ـ د. 42

 علم االجتماع بالمغرب. ومنظر بارز فيالقرویین، 
 نصیحة أھل اإلسالم بما یدفع عنھم داء الكفر اللئام (الدین الخالص)  : حقق

 أبي عبد هللا محمد جعفر الكتاني الحسني : تألیف 
 
یر في الدراسات اإلسالمیة، : ماجست )11(من الفرع  الكتاني بن محمد علي ـ أ. محمد الحسن 52

 في إدارة األعمال، لھ مؤلفات عدیدة ودروس ذائعة. سوبكالوریو
 الدواھي المدھیة للفرق المحمیة (في الوالء و البرء )  : *إخراج وتعلیق

 أبي المواھب جعفر بن إدریس الكتاني الحسني : تألیف
 
 



 35 

 ظ الخزانة الحسنیة  بالرباط.أستاذ التعلیم العالي، ومحاف : ـ د. أحمد شوقي بنبین 26
 تاریخ المكتبات اإلسالمیة و من ألف في الكتب : ضبط وتعلیق

 الشیخ عبد الحي الكتاني :تألیف 
 : كتاب مسیرة العالمة محمد الناصر الكتاني * قدم

 ).2019-1440الدكتور أسامة الناصر الكتاني. دار الحدیث الكتانیة ( تألیف:
 

 ماجستیر في الدراسات اإلسالمیة في األردن. :ـ أ. غسان أبو صوفة 27
 من رسائل اإلمام محمد بن عبد الكبیر الكتاني في اآلداب و السلوك  : شارك في تخریج أحادیث*
 الشریف محمد حمزة الكتاني: ھاحققو
 
 

  من علماء سوریا:  محمد عصام عرار  ـ 28
 فصلة لبیان حدیث االبتداء بالبسملة  األقاویل الم:  بمشاركة الشریف محمد الفاتح الكتاني قحق*

 محمد بن جعفر الشریف الكتاني  : تألیف
 

  :)11(من الفرع  الكتاني بن محمد المكي محمد الفاتحـ   م28
 أستاذ ، ومفتي المالكیة بالشام، من علماء سوریا.       

 ملة  األقاویل المفصلة لبیان حدیث االبتداء بالبس: حقق بمشاركة محمد عصام عرار*
 محمد بن جعفر الشریف الكتاني  : تألیف

 
  :)11(من الفرع  جعفر الكتانيبن  محمد المكي بنمحمد ـ د.عبد هللا بن  29

 في الجراحة. طبیب مختص       
 الدخان ما بین القدیم و الحدیث ـ آراء علمیة وفقھیة :  حقق

 نيإلمام المحدث محمد بن جعفر الكتاني اإلدریسي الحسا : تألیف
 
 
 : دكتورة في الشریعة. من األردن. ـ أ. أسماء سعود عجین 03

 الدراك فیما یتعلق بالسواك  : تحقق
 شیخ جعفر بن إدریس الكتانيال :تألیف

 
 باحث ودارس في التراث والتراجم، من مدینة سال. : ـ أیوب بولسعاد 13

 ابن الندیم وكتابھ " الِفْھِرْست "  : ضبط

 حي الكتانيشیخ عبد الال: تألیف

في  للدكتوراهمن علماء السعودیة، یحضر سوري بریطاني األصل، كلة : تـ أ. محمد زیاد ال 23
 الدراسات اإلسالمیة ببریطانیا، لھ أبحاث عدیدة منشورة في الحدیث والفقھ.

 فتح المنة في سلسلة بعض كتب السنة:  حقق
 الشیخ محمد عبد الحي الكتاني : تألیف
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 ، رجل أعمال مھندس مدني : )11(من الفرع  بن محمد المنتصر الكتانيـ أ.الزمزمي  33
واإلسعاد  السفر الصوفي ویلیھ(اإلجازة األیوبیة وإسعاف الراغب الشائق والیمن: جمعھ واعتنى بھ*

                                                                          ونیل المنى ونھایة السول) 
 محمد بن جعفر الكتاني: لیفتأ  
 

 بالرباط. فكرباحث مقتدر، صاحب مكتبة: دار ال :واليـ د.محمد العلمي  34
 مفاكھة دوي النبل  واالجادة حضرة مدیر جریدة السعادة  : حقق

 شیخ عبد الحي الكتانيال: تألیف
 

 في التراث باحث :ـ ھشام العتامني 35
 لمصطفى (ص) ویلیھ، تنبیھ الغافلین بالذكر وفضلالمیزان االوفى بكلم ا:  أخرج األحادیث
 الخیر في فضائل الذكر، وخزینة الیسر في فضائل الشكر  وجوامعالذاكرین                    

 الشیخ محمد الباقر الكتاني : تألیف
 
 في التراث باحث :یتانيـ أ. خالد بن إبراھیم ع 63

 عترة وصحابة وتابعین  –معجم فقھ السلف :  حقق
 الشیخ محمد المنتصر الكتاني : تألیف

 طالب بجامعة سیدي محمد بن عبد هللا :ـ عبد الحمید المر 37
 دیوان العبرات  :  إعداد
 سعد الدین الكتاني : تألیف

 
 : باحث مغربي ـ د. زھیر شمشوب 38

 *تألیف: الزاویة الكتانیة والمخزن
 

سي لألطفال ـفـنـي العالج الـف ةاخـتصاصی :) 11(من الفرع  د. فاطمة بنت المنتصر الكتاني -39
 .و المراھقین و الراشدین، ومتخصصة في عالج المشاكل األسریة. بعیادة خاصة بمدینة الرباط

 كتب) 8( لھا من االنتاجات الوازنة في التآلیف التالیة

 )2019-1440ة األولى (لبنان. الطبع –بیروت  –ناشرون  –الدار العربیة للعلوم  الھروب من الحریة. تألیف:* 
  .االتجاھات الوالدیة في التنشئة االجتماعیة وعالقتھا بمخاوف الذات لدى األطفال تألیف:* 

 .المملكة األردنیة الھاشمیة - 2000اإلصدار األول عام -الطبعة األولى -التوزیعدار الشروق للنشر و          
 رسالة دكتوراه. -لاالجتماعي و العدوانیة لدى األطفاالقلق  * تألیف:
 : كیف تكسب ابنك المراھق.* تألیف
 : لعبة الحیاة الزوجیة.* تألیف

 أطلق العمالق من داخل طفلك. * تألیف:
 : استیقظ لترى النور الذي بداخلك.* تألیف

 .ل محمد علیھ الصالة و السالمدراسة تحلیلیة للطفولة في حیاة الرسو -خلقھ العظیم مع األطفال * تألیف:
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 الثقافي و الدیني  نشاطھا السیاسي و دبلوم الدراسات العلیا حول الزاویة الكتانیة و   رید :جأ -40
 ناظر األحباس بمدینة أكادیر. موظف بوزارة األوقاف. ( في مجلدین)               

 
  ة اإلسالم باألندلس للشریف أبي حضار لعرض ھام حول  اأنجز تحقیق د.عبد اإلاله لغزاوي: -14
 بكر بن الشیخ عبد الحي الكتاني 
 البیئة الرباط.إطار متصرف ممتاز بقطاع      
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