ترمجة

َ
فضيلة السيد العّلمة
َ
حممد املنترص الكتـاين
رمحه اهلل تعاىل
بقلم

خادم العلم الرشيف

أيب الفضل أمحد بن منصور قرطام

احلسيين املاليك اتلونيس الفلسطيين

إصدار
واحة آل ابليت إلحياء الرتاث والعلوم  -فلسطني

َ
حممد املنترص ّ
العّلمة َ
الكتـاين رمحه اهلل تعاىل
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َ

حممد املنترص ّ
ترمجة فضيلة السيد العّلمة َ
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╝
َ
الـحمـد للـه رب العـالـمي
و َ
الطيبي َ
السّلم َع َيـدنا حم َمـد وَع لِ بيتـه وصحبـه َ
الصـّلة و َ
الطاهرين
َ
وَع ُـل من اهتـدى بهـداه ،واتبـع خطـاه ،إىل يـوم يلقـاه.

َ
ترمجة فضيلة السيد العّلمة
َ
حممد املنترص الكتـاينؒ

اسمـه وكنيتـه:
َ
هو السيد العّلمة اإلمام الفقيه املؤرخ ،حمدث احلرمي الشـريفيَ ،ليل العـةة
حممد املنترص باهلل بن َ
انلبوية الطاهرة َيدي أبو الفضل َ
حممد الزمـز اإلررسســي
احلسين الشهري بالكتاين املغريب ؒ

تعاىل.

نسبـه:

تعاىل إىل َيدنا وموالنا رَوِ اهلل ☻ ،فهو َ
حممد
يعور نسبه ؒ
حممد الزمز بن َ
املنترص باهلل بن َ
حممد بن جعفر بن إررسس بن الطائع بـن إررسـس

بن َ
حممد الزمز بن احم َمد الفضيل بن العريب بن احم َمد بن يلع بن قاَـ بـن عبـد
حممد بن قاَ بن عبد الواحد بن يلع بن َ
العزيز بن َ
حممد بن يلع بن مـوى بـن أيب

بكر بن َ
حممد بن عبد اهلل بن هاري بن حيىي اثلالث بن عمران بن عبد اجلليل بـن
حيىي اثلاين بن حيىي األوِ بن َ
حممد بن إررسس األصغر بن إررسس األكـر بـن عبـد

َ
حممد املنترص ّ
العّلمة َ
الكتـاين رمحه اهلل تعاىل
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اهلل الاكمل بن احلسن الـم َ
ثَّن بن احلسـن السـب بـن َـيدنا اإلمـام يلع وموالتنـا
الطاهرة فاطمة الزهراء بنت موالنا رَوِ اهلل ☻.
مـولـده:
تعاىل يـوم األحـد  12ربيـع األوِ  1332هجـري املوافـ  8فرايـر
ودل ؒ
 1914رو  ،باملدينة َ
املنورة َع َاُنها أفضل الصّلة وأزىك السّلم.
نشأتـه ودراستـه:
تعاىل يف ُنف وادله وجده ،حيث انتقل مع أرسته مـن املدينـة

نشأ وترىب ؒ
َ
املنورة إىل رمش الشام اعم  1336هجري ،فحفـ هنـا القـرلن الكـري وتلـى
أَاَيات العلومُ ،ما حرض الكثري من رروس جده ،ث انتقل مـع أرستـه إىل فـاس

وانتسب إىل جامعة القرويي اعم  1345هجري ،وحرض بها رروس ُبـار علمائهـا،
ث انتقل لدلراَة باألزهر بمصــر اعم  1352هجـري وصصـب بدراَـة احلـديث
انلبوي ،ث اعر إىل فاس بعد انتهاء رراَته بـاألزهر بمصــر ،ويف املغـرب انتقـل إىل
الرباط ،ث إىل َّل ،ومنها إىل طنجة ،ث انتقل إىل رمش الشام اعم  1375هجـري،
ث إىل احلجـاز ،متـنقّل بـي احلـرمي الشــريفي ،ثـ اعر إىل املغـرب اعم 1409

هجري ،واَتوطن الرباط.
شيـوخه:

عن مجع من األعّلم منه :
يروي ؒ
َ
َ
َ
 )1وادله العّلمة الشيخ حممد الزمزيم بن حممد بن جعفر الكتاين احلسين الفايس

املدين ؒ

( 1371 - 1305ه)(.)1

( )1السيد َ
حممد محزة الكتاين :فتح السد عن بعض أَانيد اإلمام اجلد ،ص.10 :

َ

حممد املنترص ّ
ترمجة فضيلة السيد العّلمة َ
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َ
َ
ُّ
 )2جده العّلمة الشيخ حممد بن جعفـر بـن إدر ـل الكتـاينؒ

(- 1274

 1345ه)(.)1
َ
َ
َ
ُّ
 )3عمه العّلمة الشيخ حممد ميك بن حممد بن جعفر الكتـاينؒ

(- 1312

 1393ه).
َ
ِّ ِّ
 )4العّلمة الشيخ أبو شعيب بن عبد الرمحن الصـديق

(- 1295

ادلليؒ

 1356ه)(.)2
َ
َ
َ
 )5العّلمة الشيخ حممد ابلـاقـر بن حممــد بـن عبـد الكبيــر الكتــاينؒ
( 1384 - 1319ه)(.)3

َ
َ
 )6العّلمــة الشــيخ حممــد الطــاار بــن احلســن بــن عمــر الكتــاينؒ

ـ1347ه)(.)4
َ
 )7العّلمة الشيخ عبد الرحيم بـن احلسـن بـن عمـر الكتـاين ؒ

 1374ه)(.)5
َ
َ
َ
 )8العّلمة الشيخ حممد املهدي بن حممد بن عبد الكبري الكتاينؒ
 1379-ه)(.)6

(1299
(- 1304
(1307

َ
َ
َ
 )9شيخ اإلسّلم احلنيف ومفيت ادليقار املرصية العّلمة الشيخ حممد بن خبيت بـن

حسني املطييع ؒ

( 1354 - 1271ه).

َ
ُّ
( )1العّلمة الشيخ عبد السّلم بن عبد القارر بن َورةَ :ل انلصاِ ،ص. 43 :
َ
ُّ
( )2العّلمة الشيخ عبد السّلم بن عبد القارر بن َورةَ :ل انلصاِ ،ص.82 :
َ
ُّ
( )3العّلمة الشيخ عبد السّلم بن عبد القارر بن َورةَ :ل انلصاِ ،ص.197 :
َ
ُّ
( )4العّلمة الشيخ عبد السّلم بن عبد القارر بن َورةَ :ل انلصاِ ،ص.49 :
َ
ُّ
( )5العّلمة الشيخ عبد السّلم بن عبد القارر بن َورةَ :ل انلصاِ ،ص.157 :
َ
ُّ
( )6العّلمة الشيخ عبد السّلم بن عبد القارر بن َورةَ :ل انلصاِ ،ص.176 :

َ
حممد املنترص ّ
العّلمة َ
الكتـاين رمحه اهلل تعاىل
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َ
ِّ ِّ
َ
َ
 )10شيخ اإلسّلم العّلمة حممد بن حممد الصديقق الغماري اإلدر ســي احلسـين
(1354 - 1295ه).
ؒ
َ
ِّ ِّ
َ
 )11العّلمـة املجتهد أمحد بن حممد بن الصديقق الغمـاري اإلدر ســي احلسـين
(1380 - 1320ه).
ؒ
َ
َ
حممد عبد ِّ
اليح بـن عبـد الكبـري الكتـاينؒ
 )12العّلمة الشيخ

(- 1302

1382ه).

َ
َ
َ
ُ
 )13مسند ادليقار املرصية العّلمة الشيخ أمحد بـن حممـد بـن رافـط الطهطـاوي

ؒ

(1355 - 1275ه).

ؒ

( 1410 - 1335ه).

َ
 )14وكيل املشيخة اإلسّلمية يف ادلولة العثمانيـة قبـل اوا ـا العّلمـة الشـيخ
َ
( 1371 - 1296ه).
حممد اااد بن حسن الكوثري ؒ
َ
ِّ
َ
َ
 )15العّلمة الشيخ حممد يقاسني بن حممد عيسـى الفـاداين انندونيســي املـيك
َ
 )16شيخ علماء الشام العّلمة الشيخ بدر ادليقن بـن يقوسـف ابليبـاين ادلمشـ

( 1354 - 1267ه).
ؒ
َ
َ
 )17العّلمة الشيخ حممد يلع بن عبد الغـين ادلقـر ادلمشـ ؒ
 1362ه).
َ
َ
 )18العّلمة الشيخ حممد توفيق انيقويب اننصاري ادلمش ؒ
ِّ
ِّ
 )19وادلته السيد فضيلة بنت امليك بن عبد اهلل رمحهاؒاهلل.
َ ُ
ِّ
 )20عمـة وادله السيد مريم بنت جعفر الكتاين رمحهاؒاهلل.

(- 1294
.

َ
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مناصبـه ووظائفـه:
َ
تعاىل بمدارس فاس وَّل وادلار ابليضاء وطنجة ،وأرارهـا ُـكل ،
ررس ؒ
وعمل فقيها ضابطا بغرفة الضب بمحكمة االَـتننا الشــريع العليـا بالربـاط،
َ
املغربية العليا بقس احلقوق
وأَتاذا للفقه املاليك وحضارة اإلَّلم بمعهد ادلراَات

واآلراب بالرباط ،وأَـتاذا للتفسـري واحلـديث والفقـه املقـارن بكليـة الشــريعة
َ
جبامعة رمش  ،ورئيسا لقس علوم القرلن والسنة يف عمـوم ييـات َـوريا ،وعنـد

انتقاهل إىل احلجاز عمل مستشارا للمل فيصل بن عبـد العزيـز ،وأَـتاذا للتفسـري
واحلديث والفقه واملكاهب اإلَّلمية واالجتماعية املعارصة يف يية الشـريعة ولكيـة
املنـورةَ ،
َ
وررس احلـديث يف ييـة الشــريعة
ادلعوة يف اجلامعة اإلَـّلمية باملدينـة

َ
جبدةَ ،
وررس تفسري القـرلن واملوطـأ
وادلراَات اإلَّلمية جبامعة املل عبد العزيز
َ
ومسند اإلمام أمحد وغريها من ُتب السنة يف احلرمي الشـريفي ،وغـري ذلـ مـن
املراتب العلمية واتلدرسسية مما هو مسطور يف املجدل األخري من ُتابـه "معجـ فقـه
السلف".
مـؤلفـاتـه:
تر ؒ

العديد من املؤلفات اليت أثرت املكتبـة اإلَـّلمية يف  ىـل الفنـون

نكُر منها:
 )1تفسري القرلن الكري  :بلغ فيه إىل منتصف َورة اإلرساء.
 )2صريج مسند اإلمام القضايع :أت َ به صريج جـده َ
حممـد بـن جعفـر الكتـاين
ؒ

.

 )3رشح وصريج مسند اإلمام أمحد :أت َ منه تسعة عرش جزءا.

َ
حممد املنترص ّ
العّلمة َ
الكتـاين رمحه اهلل تعاىل
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َ
 )4الـمعقب يف رجاِ احلديث :عقب فيه رجاال َع احلاف ابن حجر يف "تهكيب

اتلهكيب".

َ
 )5املستدر يف احلديث املتواتر :عقب فيه ألف حديث َع ُتاب "نظ املتناثر" جلده.

 )6معج فقه السلف.

 )7تاريخ فاس والقرويي.
وفـاتـه:
تويف ؒ

يوم اثلّلثاء  8صفر اخلـري  1419هجـري املوافـ  2يونيـو 1998

رو َع الساعة اثلانية عرش وانلصف ظهرا يف مدينـة الربـاط مـن بـّلر املغـرب،

ورفن بها يف ايلوم املوايل.

