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╝
الـحمـد للـه رب العـالـمي والصـلة والسلم َع َيـدنا ممـد وَع لِ بيتـه
وصحبـه الطيبي الطاهرين وَع ُـل من اهتـدى بهـداه ،واتبـع ـخطـاه ،إل يـوم
يلقـاه.

ر
ترمجة ـخـادم العلم الّشيف
أبو الفضل أمحد بن منصور قرطام
احلسيين املاليك الشاذيل اتلونيس الفلسطيين
حفظه اهلل تعاىل

هو ـخادم العلم الّشيف أبو الفضل أمحد بن منصور بن إَماعيل قرطام احلسيين
املاليك الشاذيل اتلونيس الفلسطيين.
ميالده ونشأتـه:
ودل موالنا حفظه اهلل تعال يف  6ربيع اثلاين 1380هجري ،املوافق َ 28بتمرب
 1960رويم ،يف خميمات اللجئي الفلسطينيي يف بلنان ،وباتلحديد يف خميم
ابلداوي قضاء طرابلس الشام ،وذلك بعد أن هاجرت اعئلته من فلسطي املحتلة
اعم  1367هجري ،املوافق  1948رويم من مدينة شفا عمرو قضاء حيفا.
نسبـه الّشيف:
يعود نسبه الّشيف من جهة األم واألب إل العرتة الطاهرة واذلرية احلسينية
الفاطمية العلوية ،إل َيدنا وموالنا رَوِ اهلل ☻.
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أ) من جهـة األب:
وادله السيد الّشيف منصور بن إَمـاعيل بن منصور بن حسن بن عبد الرحيم
قرطام والسيد عبد الرحيم مدفون بمنطقة الشونة الشمايلة من األغوار الشمايلة

اتلابعة ملحافظة إربد شماِ األردن وباتلحديد عند أقدام َيدنا معاذ بن
 ،قاِ صاحب ُتاب "جامع ُّ
ادلرر ابلهية ألنساب القرشيي يف ابللد
ؓ
جبل
الشامية" عند ترمجته آلِ أيب قرطومة" :أرسة تقطن حيفا وهم من السادة األرشاف
ُّ
احلسينيي ،وجدهم األَع هو السيد إبراهيم الشهري بأيب قرطومة احلسيين ،وهو ابن
السيد ممد بن ـخليل بن عيل بن حسي بن َالم بن أمحد عبد ادلائم بن مصطىف
بن حسي بن زقزوق بن رشف ادلين بن زقزوق بن نور ادلين( )1بن ممد بن أيب
العباس احلرييت بن عيل بن حسي بن حسن األنور  -شـقيـق َيدي أمحد ابلدوي
دفي طنطا  -ابن السيد عيل امليك بن إبراهيم بن ممد بن أيب بكر الفايس بن
إَماعيل بن عمر بن عيل بن عثمان بن حسي الفايس بن ممد بن موىس بن حيىي

بن عيىس بن عيل اتليق بن ممد بن احلسن بن جعفر الزيك اتلواب بن اإلمام عيل
اهلادي بن اإلمام ممد اجلواد بن اإلمام عيل الرضا بن اإلمام موىس الاكظم بن اإلمام
جعفر الصادق بن اإلمام ممد ابلاقر بن اإلمام عيل زين العابدين بن اإلمام احلسي

بن اإلمام عيل بن أيب طالب والسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء بنت َيدنا وموالنا
ً
رَوِ اهلل ☻ؓ،عليهم مجيعا السلم" انتىه بترصف.

( )1هذه زيادة من شهادة نسب موقعة من الشيخ َيد ممد القادري احلسيين نقيب السادة األرشاف يف اجلمهورية
العربية السورية ،ومن الّشيف ممد منري الشويكي احلسيين رئيس اللجنة العلمية تلوثيق األنساب.
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ر

ب) من جهـة األم:
وادلته السيدة الّشيفة لطيفة بنت السيدة زهرة بنت السيد َعد ادلين جلِ

ادلين بن السيد حسن جلِ ادلين بن السيد حسي جلِ ادلين بن السيد عيل
جلِ ادلين نقيب أرشاف صيدا يف وقته بن السيد حسي جلِ ادلين نقيب
ً
أرشاف صيدا يف وقته أيضاُ ،ما هو موضح يف الوثيقة اليت أصدرها مفيت صيدا
الشيخ ممد َليم جلِ ادلين بتاريخ  26ربيع اثلاين1417هجري املوافق
َ19بتمرب  1996رويم.

قاِ صاحب ُتاب" :جامع ُّ
ادلرر ابلهية ألنساب القرشيي يف ابللد الشامية" عند
ُّ
ترمجته لعائلة جلِ ادلين" :أرسة منازهلم يف صيدا ،رشيفة النسـب ،وجـدهم األَع
َع حسب عمود نسبهم الّشيف هو السـيد رنـن ادليـن بـن السـيد جـلِ ادليـن
ابلخاري بن جنم ادلين بن جعفر بن حازم بن ثابت بن صالح بن حيىي بن مهدي بـن

ممد بن القاَم بن احلسي القطيع بن موىس اثلاين املكىن بـأيب َـبحة بـن السـيد
إبراهيم املرتضـى بن اإلمام موىس الاكظم بن اإلمام جعفر الصادق بن اإلمـام ممـد
ابلاقر بن اإلمام عيل زين العابدين بن اإلمام احلسي بن اإلمام عـيل بـن أيب طالـب

والسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء بنت َيدنا وموالنا رَـوِ اهلل ☻،
ً
عليهم مجيعا السلم" انتىه بترصف.
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ر
ر
معارصتـه للثـورة الفلسطينيـة:
نشأ موالنا حفظه اهلل تعال يف بيت رشف وعلم ،بيت جهاد ونرم ،فقـد نن وادله
تعال من ـخرية من اتلحق بثورة الشـيخ العـالم املجاهـد عـز ادليـن
الكريم ؓ
ً
ً
ً
تعال ،وقـد رافـق
القسام األشعري معتقدا ،الشافيع مذهبا ،الشاذيل طريقةؓ ،
وادله الكريم احلاج أمي احلسيين الشافيع ؓ

تعال حىت تاريخ وفاتـه ،وتتلمـذ

ُذلك َع يد الشيخي اجلليلي عبد اهلل أحرار احلنيف انلقشـبندي ،وعـلء ادليـن
رساج ادلين احلـنيف انلقشـبندي ↓ ،تعـال ،وقـد نن وادله الكـريم ؓ
تعال قائد قوات اجلند املتطوعي من األتراك وغـريهم مـن املسـلمي ،اذليـن ننـوا
يقومون بتنفيذ العمليات اجلهادية داـخل فلسطي املحتلة ،إل أن اغتاتله يد الغـدر

الصهيونية ،فقضـى َع يد جمموعة من قوات االحتلِ نن يقودها حـي ذاك إيهـود
باراك اعم  1393هجري املوافق 1973رويم(ؓ،)1
ً
ً
شهيدا ُريما يف زمرة الشهداء والصديقي ،امهلل لمي.

تعال رمحـة واَـعة ،وتقبلـه

اتلحق موالناحفظه اهلل تعال بصفوف اثلـورة الفلسـطينية منـذ طفوتلـه ،فقـد

انضم إل خميمات اتلدريب العسكري وتفوق فيها يلصبح املدرب األوِ يف معسـكر
الشهيد ممود ممد مجحاوي ،يدرب اجليل تلو اجليل ،ويهيئ الرجاِ اذلين يواجهون
ظلم املحتل ويصدون بغيه ،ولـم يـزِ موالنـا حفظـه اهلل تعـال يـرتيق يف املراتـب

العسكرية والسياَية والعلمية بتحصيله لكثـري مـن الشـهادات العليـا يف العلـوم
العسكرية من االحتاد السوفييت السابق وأملانيا الّشقية وبعض ادلوِ العربية ،حـىت

(ُ )1ما هو مذُور يف املوَوعة الفلسطينية للمؤرخ مصطىف ادلباغ ،ووثائق اهليئة العربية العليا.
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تبوأ أَع املناصبُ ،عضـوية املجلـس الـوطين الفلسـطيين املنعقـد يف األردن اعم
ً
 1404هجري املوافق  1984رويم ،واكن عمره لنذاك  24اعما ،ومنسق دائرة العـالم
اإلَليم بدائرة العلقات ادلويلة بمنظمة اتلحرير الفلسطينية ،وغريها ُثري.
وقد اعرص موالنـا حفظـه اهلل تعـال لـب اتلطـورات الـيت مـرت بهـا اثلـورة

الفلسطينية ،واكن هل ُبري األثر يف ُثري من املواقف ،شهد هل بـذلك أقرانـه ورفقـاء
دربه ،الَيما رموز اثلورة الفلسطينية.
ِّ
إتقانـه علم الطب العربـ ري:

أتقن موالنا حفظه اهلل تعال علـم الطـب العـرأ ،أو مـا يعـرف ايلـوم بالطـب
حيث نن يشاهده وهو صغري فبيق ذلـك

ابلديل ،ومثله األَع يف ذلك وادلهؓ
األمر اعلقا ً يف ذهنه حىت ُرب وهو ٌ
أمر شبه متوارث يف هذه العائلة حـىت إن جـدهم

األكرب نسب نلبتة القرطم ،وقد اعىن الكثـري مـن أجـل أن يتحصـل َع مثـل هـذه
ً
العلوم بالطريقة اتلقليدية ألن لـب العـائلت جعلتـه حكـرا َع أبنائهـا فقـ ،
ً
فتنقل ألجل ذلك يف املناطق انلائية يف تونس واملغرب متعلما حـىت تكـون يف ذلـك
ً
ً
تكوينا جيدا مع ممارَة تامة هل حىت اآلن ،وهلل احلمد واملنـة ،مـع حرصـه َع نقـل
ُثري من األعشاب وزرعها حيث يتواجد يف مدينة غزة رغم مـا يكلفـه ذلـك مـن
ً
مشاق اجلهد واملاِ حفظه اهلل وراعه وجعله ذـخرا للفقراء واملساُي.
ر
الرحلة يف طلب العلم:
بــدأ موالنــا حفظــه اهلل تعــال رحلتــه يف طلــب العلــم اعم  1406هجــري
ً
ً
ً
ً
املوافق 1986رويم تاراك وراءه مسؤويلات جساما وهموما عظامـا ،لكنهـا َـنة اهلل
تعال يف ـخلقه ،وقد ننت تـونس أوِ مطـة هل حفظـه اهلل تعـال يف طلـب العلـوم

ر
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ً
الشـرعية ،ثم املغرب ،ثم بلد احلجاز والعراق وقربص ومصــر ،متـنقل بـي حلـق
ً
العلم ورياض اذلُر ،ينهل من معي العلمـاء األثبـات ،مسـايدا مـن ـخـري ادلنيـا
لآلـخرة.

ى
ر
ذكر بعض الشيوخ اذلين تلَّق عنهم العلوم الّشعيـة:
تلىق موالنا حفظه اهلل تعال العلوم الّشعية بسندها املتصل إل َـيدنا وموالنـا

رَوِ اهلل ☻ ،وبّشطها املعترب عند أهل الفن واألثرَ ،ع ُثري مـن
العلماء املشاهري األفاضل ،اذليـن ترنـوا بصـماتهم يف ادلعـوة اإلَـلمية ،وزـخـرت

املكتبات بتآيلفهم ،الَيما علماء تونس األجلء ،ونـذلك جهابـذة علمـاء املغـرب
ُّ
األقصـى واحلجاز ،اذلين تشــرف موالنـا حفظـه اهلل تعـال بلقـائهم واتلـأدب َع
أيديهم.

أ) شيـوـخه من تـونس:
ى
ى
 )1العالمة الفقيه األصويل ،ادلاعية بعلمه وعمله ،الشـي حممـد األـخـوة املـاليك
( 1331ـ  1415ه):

احلنيف اتلونيس ؓ
وهو ر
أوِ من تلىق عنه موالنا حفظه اهلل تعال العلوم الّشعية ،فلزمه ُظلـه يف
حله وترحاهل ،وبه تأَس ،وأوِ ما قـرأ عليـه "بلغـة السـالك ألقـرب املسـالك َع
الشـرح الصغري للقطب َيدي أمحد ادلرديـرؓ
الصاوي ؓ

تعـال" حباشـية الشـيخ أمحـد

تعال حىت باب الطهـارة يف جـامع األمحـدي بـاملرىس ،وأكملـه يف

جامع مونفلوري بالعاصمة اتلونسيةُ ،ذلك قرأ حفظه اهلل تعـال "فـتح الـرحيم َع
فقه اإلمام مالك باألدلة" لإلمام ممد بن أمحد امللقـب بـادلاه الشـنقيطي املوريتـاين

ؓ

تعال يف جامع األمحدي باملرىس ،و"ادلر اثلمي واملورد املعـي رشح املرشـد

ر
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املعي َع الرضوري من علوم ادلين" املعروف بّشح ميارة الصغري لإلمام ممـد بـن
أمحد ميـارة املـاليك ؓ

تعـال يف جـامع الزيتونـة املعمـور ـ أاعد اهلل تعـال هل

اإلشعاع وانلورـ ،و"بلاب الفرائض" لإلمـام الصـادق الشـطي ؓ

تعـال اـامع

األمحدي باملرىس ،و"رشح جوهرة اتلوحيد" ملفيت املالكيـة اإلمـام إبـراهيم املـارغين
ؓ

تعــال ،و"فــتح الـــمبدي بشـــرح خمتصـــر صــحيح ابلخــاري لإلمــام
الزبيديؓ

تعال" لإلمام عبد اهلل الشـرقاوي األزهري ؓ

تعال يف جـامع

الزيتونة املعمور ـ أاعد اهلل تعال هل اإلشعاع وانلور ـ مـع علـم مصـطلح احلـديث،
ً
ً
وشيئا من "اعرضة األحوذي بّشح َنن الرتمذي" ،وشـيئا مـن "معـالم السـنن رشح
َنن أيب داود" لإلمام اخلطايب ؓ

تعال ،بداره باملرىس ،ونذلك "إيصـاِ السـالك
تعـال ،يف داره

يف أصوِ اإلمام مالك" لإلمام ممد حيىي الـوالي الشـنقيطي ؓ
ُّ
باملرىس ،و"قطر انلدى وبل الصدى" لإلمام مجاِ ادلين بن هشام األنصـاري ؓ

تعال ،يف جامع الزيتونة املعمور ـ أاعد اهلل تعال هل اإلشعاع وانلـور ـ ،وقـرأ ُـذلك
ً
حفظه اهلل تعال شيئا من تفسري "اتلحريـر واتلنـوير" لشـيخ جـامع الزيتونـة وشـيخ
اإلَلم املاليك ممد الطاهر ابن اعشورؓ

تعال ،بداره بـاملرىس ،وتلـىق عليـه

الوعظ واإلرشاد يف جامع مونفلوري ،وتدرب َع يديه يف ُيفية الفتوى واَـتخراج
األحاكم من مظانها األصلية.
تعـال

تعال قاِ موالنا حفظه اهلل تعال( :واكن ؓ
ويف وصف الشيخ ؓ
ً
ً
ً
أمارا باملعروف ناهيا عن املنكر ،ال خيىش يف اهلل لومة الئم ،دؤوبا َع العلم والعمـل
رً
ً
مبا تللميذه ولطلبه).
حريصا عليهما،

ر
 10ــــــــــــــــــــــ ترمجة ـخـادم العلم الّشيف أبو الفضل أمحد بن منصور قرطام

ى
 )2العالمة حامل القراءات السبع ،الشي أمحد دريـرة املـاليك اتلونســيؓ
( 1340ـ 1428ه):
قرأ موالنا حفظه اهلل تعـال عليـه "الفوائـد املفهمـة يف رشح اجلزريـة املقدمـة"
لإلمام احلاج ممد بن عيل يالوشة الّشيفؓ

تعال ،و"تنبيـه الغـافلي وإرشـاد

اجلاهلي عما يقع هلم من اخلطأ حاِ تلوتهم لكتاب اهلل املبـي" ،و"غيـث انلفـع يف
القراءات السبع" لإلمام أيب احلسن عيل بن ممد ُّ
تعـال،
انلوري الصفاقسـي ؓ

ً
وذلك يف داره بمنطقة املنار من العاصمة اتلونسـية ،وقـرأ ُـذلك شـيئا مـن تفسـري

"اتلحرير واتلنوير" لشيخ جامع الزيتونة وشـيخ اإلَـلم املـاليك ممـد الطـاهر ابـن
ً
تعال ،وشيئا من "صفوة اتلفاَري" لإلمـام ممـد الصـابوي ،يف جـامع
اعشور ؓ
الرمحة يف منطقة املْنه السادس من العاصـمة اتلونسـية ،و"مـ األجروميـة" بّشـح
َيدي ـخادل األزهري مع حاشية العلمة أيب انلجا ↓ تعال ،يف جامع الزيتونة
ً
املعمور ـ أاعد اهلل تعال هل اإلشعاع وانلور ـ ،وانتفع به ُثريا.
ً
تعال قاِ موالنا حفظـه اهلل تعـال( :واكن صـاحلا مـن
ويف وصف الشيخؓ
ً
أعقل انلاس اذلين رأتهم عيناي ،مانا ،يعرف ما خيـرج مـن فيـه ،مـع إملـام واَـع
بالسياَة وـخفاياها ،قل نظريه بي أهل العلم ـخاصة ،وذا همة اعيلة ومبـاد َـامية
تعـال عـن ُّ
ادلنيـا و
عز مثيلها يف الزمن اذلي نعيش فيـه ،وقـد أعـرضؓ
مقبلة عليه ،فقد عرضت عليه رئاَة اجلمهورية وما َواها ممـا يرغـب فيـه لـب
ً
ؓتعالى رمحةواَـعة وجـزاه عنـا ـخـري اجلـزاء،
انلاس فأىب ذلك وجل وـخشيةؓ ،
وجعلنا ممن يتبعون ـخطاه).

ر
الّشيف أبو الفضل أمحد بن منصور قرطام ــــــــــــــــــــــ 11
ترمجة ـخـادم العلم
ى
ى
)3العالمة الشي عمر بن صالح العدايس املاليك اتلونيسؓ

( 1320ـ 1410ه):

قرأ موالنا حفظه اهلل عليه "اثلمر ادلاين يف تقريب املعاين رشح رَالة ابن أيب زيد
القــريواينؓ
األزهري ؓ

تعــال"امع اإلمــام املحقــق َــيدي صــالح عبــد الســميع األيب
ً
يف جامعه بمدينة الزهراء ،وَمع ُـذلك عليـه شـيئا مـن "مسـند

اإلمام أمحد ؓ

"حبضور شيخه ممد األـخـوة ؓ

يف مسـجد الّشـبات بــ:

مونفلوري.
يعرف عنـد

قاِ موالنا حفظه اهلل تعال( :واكنؓ
ويف وصف الشيخ ؓ
ر ً
ر
يوميـا مـن مـاكن َـكناه
والعوام يف تونس بالعالم الصالح ،حيث نن حيرض
العلماء

بمدينة الزهراء ألداء صلة الصـبح يف جـامع الزيتونـة املعمـور ـ أاعد اهلل تعـال هل
ً
اإلشعاع وانلور ـ ،وبي ماكن َكناه واجلامع مسرية طويلة تقدر بــُ 20 :يلـومرتا،
وَع رغم ُرب َنه لم ينقطع ؓ

عن ذلـك إال قبـل وفاتـه بأيـامؓ،

واَعة وأاعد علينا من براكته".
ى
 )4العالمــة الشــي إبــراميم بــن القــاي احلــنيف اتلونســيؓ

رمحـة
( 1326ـ

1421ه)
قرأ موالنا حفظه اهلل تعال عليـه "الشـذرات اذلهبيـة َع العقائـد الشــرنوبية"
لإلمام عبد املجيد الّشنوأ األزهري ؓ
املالكية َيدي إبراهيم املارغين ؓ
هل اإلشعاع وانلور ـ.

بشـرح اإلمام العلمة انلحرير مفـيت
 ،يف جامع الزيتونة املعمور ـ أاعد اهلل تعـال

ر
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ِّ
ى
ى
 )5العالمة الشي حممد الفاضـل العبـديل املـاليك اتلونســي ؓ

( 1343أو

 1344ـ 1418ه):
قرأ موالنا حفظه اهلل تعال عليه "م األجرومية" بّشح َيدي ـخـادل األزهـري
مع حاشية العلمة أيب انلجـا ↓ ،ومـنه أهـل السـنة يف اتلفسـري يف جـامع
ً
الزيتونة املعمور ـ أاعد اهلل تعال هل اإلشعاع وانلور ـ ،ونـذلك شـيئا مـن "صـحيح
مسلم" يف اجلامع الكبري بمدينة أريانة.
ى
ى
 )6العالمة الشي حممد املازوين املاليك اتلونيسؓ

( 1337ـ 1420ه):

قرأ موالنا حفظه اهلل تعال عليه "طالع البشـرى َع العقيدة السنوَية الصغرى"
لإلمام العلمة انلحرير مفيت املالكية َيدي إبراهيم املارغين ؓ

تعال مـرتي:

األوىل يف جامع الزيتونة املعمور ـ أاعد اهلل تعال هل اإلشعاع وانلور ـ ،واثلانية يف داره
ً
بمدينة رادس ،دراَة ٍّ
ترو وتعمق ،ونذلك قرأ عليه شيئا من ُتاب "الشمائل" لإلمام
الرتمذي ؓ

تعال ،بمسجد َيدي البشري يف العاصمة اتلونسية ،وأجـازه وأثـىن

عليه ثناء األَتاذ َع أجنب طلبه ،ـخاصة يف علم اتلوحيد.
ى
ر
( 1343ـ 1419ه):
 )7العالمة الشي عثمان العياري املاليك اتلونيس ؓ
قرأ موالنا حفظه اهلل تعال عليـه "الفوائـد المفهمـة يف رشح اجلزريـة املقدمـة"
لإلمام احلاج ممد بن عيل يالوشة الشـريف ؒ تعال ،يف جامع الزيتونة املعمور ـ أاعد
اهلل تعال هل اإلشعاع وانلور ـ.

ر
الّشيف أبو الفضل أمحد بن منصور قرطام ــــــــــــــــــــــ 13
ترمجة ـخـادم العلم

ى
ى
ى
 )8العالمة الشي حممد (يـد ::البشـر) بـن حممـد الطـامر املبـدوب املـاليك
اتلـونيس ؓ

( 1341ـ 1414ه):

قرأ موالنا حفظه اهلل تعال عليه "م األجرومية" بّشح َيدي ـخـادل األزهـري،
مع حاشية العلمة أيب انلجا ↓ تعال يف جـامع الزيتونـة املعمـور ـ أاعد اهلل
تعال هل اإلشعاع وانلور ـ ،ونذلك الفقه املقارن من ُتاب "القواني الفقهية" لإلمـام
تعال يف جامع ال رسعيديرة من مدينة باردو.
ابن جز ٍّي اللكيب الغرنايط ؓ

ى
ِّ
ى
 )9العالمة الشي حممد املنصف جعيط املاليك اتلونسـي حفظه اهلل (ودل:
1343ه):

قرأ موالنا حفظه اهلل تعال عليه "اثلمر ادلاين يف تقريب املعاين رشح رَـالة ابـن
أيب زيد القريواين" ؓ
األزهري ؓ

تعال امع اإلمام املحقق َيدي صالح عبد السميع األيب

تعال ،يف جامع َيدي عبد العزيز باملرىس ،وأصوِ الفقه ،ومسائل

يف املقاصد ،واجلزء األوِ واثلاين من تفسري "اجلامع ألحاكم القرلن" لإلمام القـرطيب
ؓ

تعال ،واكن يكرث حفظه اهلل تعال من مسـاءلة واـختبـار موالنـا يف ادلرس

وأمام انلاس ،واكن موالنا مل تقدير هذا العالم اجلليل حفظه اهلل تعال وشفاه.
ى
ِّ
 )10العالمة الفقيه األصويل انلىظار الشي كمال ادليـن جعـيط املـاليك احلـنيف
اتلونـيس ؓ

( 1340ـ  1434ه):

الزمه موالنا حفظه اهلل تعال مدة طويلة ،الَيما يف الفـرتة الصـباحية مـن أيـام
األَبوع يف داره باملرىس ،ما عدا يوم اجلمعة حيث نن يلقـاه إثـر صـلة اجلمعـة يف

جامع َيدي عبد العزيز باملرىس ،وقد قـرأ موالنـا حفظـه اهلل تعـال عليـه "موطـأ

ر
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اإلمام مالك برواية حيىي بن حيىي اللي ي األندليس" مع "املنتىق رشح املوطـأ" لإلمـام
أيب الويلد ابلايج ؓ

تعال ،وخمتـارات حديييـة مـن ُتـاب "جمـالس العرفـان

ومواهب الرمحن" لوادله اإلمام ممد العزيز جعي ؓ

تعال ،و"مفتـاح الوصـوِ

إل بناء الفروع َع األصوِ" لإلمـام الشــريف اتللمسـاين ؓ
آلـخره ،و"مجع اجلوامع" لإلمام السيويط ؓ
ؓ

تعال وحتقيقات اخلطيب الشـربيين ؓ

تعـال مـن أوهل

تعـال مـع تعليقـات اإلمـام املحـيل
تعال ،مع حرص الشيخ ؓ

تعال الشديد َع مـذاُرة تلميـذه يف لـب مـا يعـرض هل مـن املباحـث الفقهيـة
واألصويلة ،الَيما بعد أن أصبح َيدي الشيخ ُماِ مفيت ابلـلد اتلونسـية ،وذلـك
لـما نن يرى يف تلميذه من مزيد املبالغة واالهتمام يف اتلحصيل ،واملشارنة مع فهـم

َليم فاق به أقرانه ُما شهد هل بذلك لك اذلين تلىق عنهم ،واكن شيخنا حفظـه اهلل
تعال يراجعه يف لك مـا يعـرض عليـه مـن املسـائل ،وقـد حصـل هل بـذلك عظـيم
االنتفاع ،وشهد هل شيخه ؓ

تعال بالعلم والفضل واالجتهاد يف الطلب ،وإقباِ

َع العلوم قل نظريه بي أمثاهل ،فزاكه عند القايص وادلاين ،وأجـازه بججـازات ُثـرية
ُّ
ُّ
تدِ َع ُرثة أـخذه عنه ،وقد بعث بذلك رَالة إل أهل فلسـطي حيـثهم فيهـا َع
ً
تقدير العلم والعلماء ُما اعدة اآلباء مع األبناء ،منبها إل ماكنة موالنـا حفظـه
ً
اهلل تعال عند أهل العلم واملعرفة ،ومرضـا هلـم َع تقـديره وتـوقريه واإلقبـاِ َع
اتلليق من فيض علومه.

ر
الّشيف أبو الفضل أمحد بن منصور قرطام ــــــــــــــــــــــ 15
ترمجة ـخـادم العلم

ى
ى ِّ
ى
ر
األصويل املعمر سيدي حممـد الشـاذيل
 )11العالمة الشي الفقيه املسند الشاعر

( 1325ـ 1418ه):
انلىيفر احلسيين املاليك اتلونيس ؓ
قرأ موالنا حفظـه اهلل تعـال عليـه "رشح اإلمـام ُّ
زروق ؓ
الرَالة" ،و"رشح ابن نايج ؓ

تعـال َع مـ

تعال َع م الرَالة" ،و"اثلمر ادلاين يف تقريـب

املعاين رشح رَالة ابن أيب زيد القريواين ؓ
صالح عبد السميع األيب األزهري ؓ

تعال" امع اإلمام املحقـق َـيدي
تعال ،ونتاب "نور ايلقـي يف َـرية َـيد

املرَلي" لإلمام ممد بن عفييف ابلاجوري املعروف باخلرضي ؓ

تعال ،وشـيئا

من "اتلمهيد لما يف املوطأ من املعاين واألَانيد" و"االَتذنر اجلـامع ملـذاهب فقهـاء
األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار" الكهمـا لإلمـام
ابن عبد الرب القرطيب ؓ
ؓ

تعـال ،و"امللخـ

ملسـند املوطـأ" لإلمـام القابســي

تعال ،و"رشح ُّ
الزرقاين َع موطأ مالـك" ،و لـب ذلـك يف داره ،وَـمع منـه

املسلسل باألويلة ،ومسلسل اعشوراء يف مسجد باب األقواس من املدينـة العتيقـة،
وأـخذ عنه ورد اإلمام انلووي وأذن هل بتلقينه للخـاص والعـام ،ومـن شـدة اعتنائـه
تعال به نن ُّ
خيصه بمجلس يعقده هل يف داره لك ثلثـاء ،فيـبىق معـه طـوِ
ؓ
انلهــار حــىت صــلة العشــاء ثــم يفارقــه وهكــذا ،واكن يســتعي بــه يف املراَــلت
واتلحقيقات واتلأيلف ،وملوالنا حفظـه اهلل تعـال يف ذلـك إجـازات ُثـرية حتصـل
عليها بربنة ملزمته هلذا العالم اجلليـل اذلي شـهد هل بـالعلم والصـلح واملعرفـة

وابلحث العليم.

ً

ر
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ب) شيـوـخه من الـمغـرب:
ى
ى
ِّ
 )1العالمة األصويل ،املتفّن يف شـى العلـوم ،احلـاف انلفاعـة ،وحيـد عصــره،
ِّ
ِّ ِّ
وسيد األقطار ومصـره ،الويل الصالح املباب ادلعوة ،سيدي عبـد اهلل بـن الصـدي
الغماري احلسين املغريب ؓ

( 1328ـ 1413ه):

تربك موالنا حفظه اهلل تعال بمجالسته ،وـخاصة أثناء مرضه يف لـخر حياتـه ،واكن
َيدي وموالي عبد اهلل ؓ

تعال لكما أتاه موالنا حفظـه اهلل تعـال يضـع يـده

ً
الّشيفة َع رأَه ويقرأ شيئا من ليات احلفظ والرقيـة الشــرعية وبعـض األدعيـة

املأثورة اليت ينتفع بها صاحبها ،ثم يذُره اهلل ويؤند عليه بقوهل( :إن العلم الشــريع
ىَ
تعال ُّ
خيصـه باملجالسـة يف لك
مضمون الوصول ألمله إذا ما اتقوا) ،وقد ننؓ
ً
ً
يوم من بعد صلة العصـر أحيانا ،ويف وقت الضىح أحيانـا أـخـرى حسـب نشـاطه
ؓ

تعال ،وذلـك يف بيتـه البسـي املتواضـع اذلي نن يقطنـه يف طنجـة فـوق
مسجده ،حبضور أهله وـخادمه ،وقد أجازه ؓ

تعال إجازة اعمـة مـرتي :األوىل

بججازته للك معارصيه ،واثلانية بالسماع ،واكن موالنا حفظه اهلل تعال قـد قـرأ جـل
ُتبه إن لم يكن لكها وانتفع بها يـة االنتفـاع ،وذلـك مـن قبـل أن يرحتـل إيلـه

ويلتقيه ،وقد واظب حفظه اهلل تعال َع مراَلته ومهاتفته هو وشقيقه السيد عبـد
العزيز ↓ تعـال والتشـاور معهمـا واَتشـارتهما وإطلعهمـا َع لك شـاردة
وواردة حلي وفاتهما ،ويعتقد موالنا حفظه اهلل تعـال أن لك مـا أصـابه مـن الربنـة
والفتح والرتيق يف العلوم الّشعية نن أحد أهم أَبابه اجللوس بي يدي هـذا الـو

الصالح املجاب ادلعوة واملتفنن يف شىت العلوم ،واذلي لم يدرك شأوه معـارصوه ،فلـه
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تعال تآيلف فريدة لم يسبق إل مثلها ،مع وجوب العلم بأن اذلين ألفوا بعده

ؓ

من العلماء بدون اَتثناء اَتفادوا من مؤلفاته واقتبسوا من أنـوار حتقيقاتـه ،وقـد
نن ؓ

تعال جماب ادلعوة غريب األطوارؓ ،

تعال رمحة واَعة وجزاه عنا

وعن املسلمي ـخري ما جيازى اعلم عن علمه وعمله.
ى
ِّ
ِّ
 )2العالمة األصـويل املحـدث انلاقـد الصـو الببـر سـيدي عبـد العزيـز بـن
ِّ ِّ
( 1338ـ 1418ه):
الصدي الغماري احلسين املغريب ؓ
تعـال

ارحتل موالنا حفظه اهلل تعال لألـخذ عنه عـدة مـرات ،وقـد نن ؓ
ً
ً
دقيق العبارة متبحرا يف شىت العلوم ـخصوصـا الفنـون اثللثـة :احلـديث ،ورجـاهل،
وعلوم القومُ ،أنها بي عينيه خيتار منها ما يشاء ويدع مـا شـاء ،فقـرأ حفظـه اهلل
تعال عليه رشحه املسـ

"اتلـأنيس يف رشح منظومـة اذلهـيب يف أهـل اتلـدليس"

للحافظ اذلهيب ،و"خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر" لإلمام ابن حجـر العسـقلين
ؓ
ؓ

تعال ،و"رشح األربعي انلووية" لإلمام عبـد املجيـد الشــرنوأ األزهـري
ً
تعال ،وَمع منه املسلسل باألويلة ،ومسلسل اعشوراء ،وأـخذ عنه شيئا مـن
علوم الفلك ،ورشحه ؓ

تعـال َع مقطوعـة مـن الزجـل الصـويف لإلمـام أيب

احلسن عيل بن عبد اهلل انلمريي الششرتي األندلسـي ؓ

تعـال قـاِ يف أوهلـا:

"بدأت بذُر احلبيب" ،وَيم رشحها "فـتح القريـب املجيـب بشــرح بـدأت بـذُر
احلبيب" ،ورشحـه ؓ

تعـال َع أبيـات اإلمـام اجلنيـد ؓ

تعـال املسـ

"ُشف الريب عن أبيات اجلنيد توضأ بمـاء الغيـب" ،ونتابـه "السـوانح" ،وقـد قـرأ
موالنا حفظه اهلل تعال جل ُتبه من مطبوع وخمطوط ،واَتفاد منه يف علـم اجلـرح
واتلعديل ية ما يسـتفيد اتللميـذ مـن شـيخه ،لك ذلـك يف جلسـات طويلـة نن
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ً
ً
ابتداء من الساعة اتلاَـعة صـباحا وحـىت اثلانيـة
يعقدها هل يف داره بمدينة طنجة،
ً
مساء ،حبضور ابنه السيد عبد املنعم حفظه اهلل تعال يف لب األوقـات ،مـع ُـرم
حاتيم قل نظريه ،ونذلك أـخذ موالنا حفظه اهلل تعال عنه الطريقة الشاذيلة ،وأجازه
تعال بكتابها اجلامع ألورادها املشهور بـ":نرباس األتقياء وديلل األنقيـاء"،

ؓ

وأذن هل باتللقي ،مع مدارَته بلعـض املسـائل املهمـة يف اتلصـوف ،واصـطلحات
غريبة بلعض علماء هذا الفن يصعب فهمها َع العـوام ،وهل ؓ
مؤلفات نافعة ،وقد تأَس موالنا حفظه اهلل تعال به ؓ

تعـال يف ذلـك
تعال يف هـذه الفنـون

اثللثة ،فجل ينابيع علمه الصايف أوى ومنها نهل وارتوى ،ومن مشاكة أنواره اقتـبس
حىت نض واَتوى ،فتلمس حفظه اهلل تعال ـخطى طريقه ،وَار َع دربه وحتقيقه،

واكن ؓ

تعال يكرث من اثلناء عليه بي ـخاصته وأبنائه ،ولم ينقطع حفظـه اهلل

تعال عن مراَلته حىت لـخر حلظة من حياته وهو َع فراش املوت يف مشفاه بمدينـة
تعال رمحة واَعة.

الرباط ،أفاض اهلل علينا من علومه وبراكتهؓ ،و
ى
ِّ
ِّ
 )3العالمة املحدث سيدي عبد اهلل اتلليـدي احلسـين املغـريب حفظـه اهلل (ودل
1345ه):
َمع موالنا حفظه اهلل تعال منه املسلسل باألويلة بّشطهُ ،ما قرأ عليـه أوائـل
أمهات ُتب السنة وأصوهلا ُـ" :موطأ اإلمام مالك" ،و"صحيح ابلخاري" ،و"صحيح

مسلم" ،و"َنن الرتمذي" ،و"َنن النسـاي" ،و"َـنن أيب داود" ،و"َـنن ابـن ماجـه"،
و"َنن ادلاريم" ،و"صحيح ابن ـخزيمة" ،و"صحيح ابن حبان" ،و"مستدرك احلـامم"،
و"مسند احلميدي" ،و"مسند الطياليس" ،و"مسند اإلمام أمحد" ،و"مسند ادلارقطـين"،
ً
تعال ،و"َـنن ابلـيهيق" ،وشـيئا مـن
و"رشح معاين اآلثار" لإلمام الطحاوي ؓ
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علوم الفلكُ ،ما هو مضبوط يف إجازته املسماة "الطرق املجـازة الـختصـار أَـانيد
املحدث الشيخ الفقيه أيب الفتوح عبد اهلل اتلليدي املمتازة" ،وقد أحسـن معاملتـه

وأكرم وفادته ،جزاه اهلل تعال عنا ـخري اجلزاء.

ذكر املشاي اذلين أجازوه وأثنوا عليـه:
لم يكن ُّ
هم موالنا حفظه اهلل تعال اإلُثار من اإلجازات والشيوخ بقدر ما نن

ُّ
همه اتلحصيل والطلب ،وقد حصل هل املراد ،فطلب اإلجـازة مـن األئمـة الفحـوِ،
ُّ
تصـح هلـم روايتـه ودرايتـه
فأجازوه بكل منقوِ ومعقوِ ،ومقروء ومسموع ،ومـا

بالشـرط املعترب عند أهل الفن واألثر ،وأذنوا هل باتلدريس ُما هو مكتوب بأيـديهم
الّشيفة َع إجازاتهم اجلليلة.
ومن مؤالء األعالم غر اذلين سب ذكرمم:
ى
السيد حممد املنترص البتاين احلسين املاليك املغرأ ؓ
ى
والسيد حممد تيق ادلين البتاين احلسين املاليك املغرأ ؓ

.
.

والسيد بدر ادلين البتاين احلسين املاليك املغرأ حفظه اهلل.
ى
.
والسيد حممد بن علوي املاليك احلسين امليك ؓ
ى
والشيخ حممد عيل الصابوين احلنيف ادلمشيق حفظه اهلل.
ى
وشقيقه األديب شاعر طيبة حممد ضياء الصابوين احلنيف ادلمشيق حفظه اهلل.
والشيخ حممد رياض املالح احلنيف ادلمشيقؓ

.

ى
وتربك حفظه اهلل تعال بمجالسة الو الصـالح حممـد بـن عـالل الشـوين املـاليك
الشاذيل املغرأ ؓ

.
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فـي بدل اهلل احلرام:
تنقل موالنا حفظه اهلل تعال بي بيوتات العلم وجمـالس العلمـاء ،واكن بلـ اهلل
احلرام نصيب وافر من االرحتاِ ،وذلك بسبب إُثاره مـن احلـ واالعتمـار بصـفته

مفيت ابلعثة الفلسطينية يف ذلك الوقـت ،فـتمكن حفظـه اهلل تعـال مـن االتلقـاء
بالعديد من العلماء ووجهاء ادلعوة اإلَلمية ،وذلك يف جملس إمام احلرمي وحامل
لواء أهل السنة يف بلد احلجاز السيد العلمة ممد بن علوي املـاليك احلسـين املـيك
ؓ

تعال ،حيث ننت تعقد اجللسات العلمية وانلدوات الفقهية ،فاتلىق حفظـه
اهلل تعال هناك بالشـيخ ممـد عـيل الصـابوي حفظـه اهلل تعـال صـاحب "صـفوة

اتلفاَري" و"روائع ابليان يف تفسري ليات األحاكم" ،وشقيقه األديب شاعر طيبة ممـد
ضياء الصابوي حفظه اهلل تعال وبغريهمـا مـن علمـاء الشـام حفظهـم اهلل تعـال،
وبادلُتور ممد عبده يماين وزير اإلعلم السعودي السـابق ؓ

تعـال ،ونـذلك

علماء ايلمن والَيما لِ األهـدِ ،وعلمـاء مصــر والسـودان واجلزائـر وموريتانيـا
وأندونيسيا والتشاد وغريهم حفظهـم اهلل تعـال ،وبتوجيهـاتهم السـديدة وراعيـتهم
ً
انلرية قرأ حفظه اهلل تعال ُثريا من خمتصـرات الكتب وأمهاتها يف الفقـه وأصـوهل،
ً
واحلديث ومصطلحه ،واتلوحيد وبراهينه ،واألدب والزهد والرقائق زيـادة َع الفقـه
املقارن ،وقد أجازوه بالفتوى َع املذاهب األربعة املعتربة عند أهل السنة واجلماعة،
ً
وأذنوا هل باتلدريس حبرضتهم ،وبمثل هؤالء نن حقيقـا َع العبـد أن يفتخـر ،قـاِ
الفرزدق:
أولـئـك لبائـي فجـئـنـي بمثلـهم

إذا جـمـعـتـنا يا جـريــر الـمـجــامع
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ر
جهـوده يف نّش العلوم الّشعيـة:
بعد أن مأل موالنا حفظه اهلل تعال الوطاب ،ومحل من العلوم ما عز وطاب ،وقبل
محل األمانة ،شد رحاهل إل األرض املبارنة ،أرض األجداد واألجماد ،واكن ُّ
همـه األوِ
تعليم انلاس رضوريات ادلين ،فوضع نصب عينيه اتلأَيس واتلـدريس ،فحصـل هل
املراد ،واجتمع عليه الطلب فانتفعوا به ية االنتفاع.
وما زاِ حفظه اهلل تعال يعلم وحيارض ،وذلك ضمن إرشافه َع نشـاطات املرنـز
ً
الوطين للبحوث وادلراَات ،اتلابع آلِ ابليت يف فلسطي ،مستغرقا يف ذلـك لـب

وقته ولسان حاهل يقوِ:

وما نـيـل الـمــراد بـمـسـتــطاب

ُّ
ولـكــــن تـؤـخــــذ الـدنيــــا غــــلبا

مـؤلفـاتـه:
بالرغم من أن الـمكتبة اإلَلميـة تزـخر باملؤلفات يف شـىت الــمجاالت ،إال أن
ً
ابلاب يبىق مفتوحا ملا خيت به لك زمان من املسائل ،ولقد حرر قلم موالنـا حفظـه
اهلل تعال العديد من الرَائل منها:
أ) يف اتلوحيـد:
 )1إحتاف القاصد لزبد العقائد.
 )2العقيدة ابلهية.
 )3القدرة ال تتعلق بالواجب وال باملستحيل.
 )4إظهار احلق بوجوب ادلفاع عن َيد اخللق ☻.
 )5ية املأموِ يف اتلفرقة بي انليب والرَوِ.
 )6لِ ابليت بي اخلصوص والعموم.
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 )7القوِ املتيم بنبوة السيدة مريم عليها السلم.
ُّ
َ )8ل احلسام اهلندي َع منكر ـخروج املهدي.
 )9اتلأويل والتسليم عند السلف واخللف.
 )10القوِ الصحيح يف تعيي اَم اذلبيح.
 )11ـخلصة الالكم ر
بتوَل لدم ♠.
ر
ب) يف السيـاسـة الّشعيـة:

 )1رشح الغمامة يف معرفة اإلمامة.
ج) يف أصول الفقـه:
 )1ـخطاب الوضع وـخطاب اتللكيف والفرق بينهما.
د) يف الفقـه:
 )1رفع العتاب َع من لم يمِّي بي انلقاب واحلجاب.
 )2األدلة الراجحة بوجوب انلطـق بالبسـملة عنـد قـراءة الفاحتـة "َع مـذهب
السادة الشافعية".
 )3اتلنديد بمن أَق اجلمعة عن من صىل العيد.
 )4إعلم النساخ بأحاكم االَتنساخ( ،وهو من ابتاكره حفظه اهلل تعال).
 )5القوِ الصائب بتحقيق معىن الصلب والرتائب( ،وهو من ابـتاكره حفظـه اهلل
تعال).

ُّ
َ )6د اذلريعة تلحقيق معىن ابلدعة من الّشيعة.
ُّ )7
لب انلقوِ من رىق الرَوِ ☻.
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ر
م) يف احلديث والرتاجم:
 )1تنبيه انلحرير لسماع اإلمام إبراهيم السقا من اإلمام ممد األمري الكبري.
 )2احلديث املسلسل بقراءة َورة الصف.
 )3املفاـخر العلية حبديث الرمحة املسلسل باألويلة.
 )4جين ابلاُورة حبديث مسلسل اعشورا.
 )5إفادة األحبة باحلديث املسلسل باملحبة.
 )6هطوِ انلعم َع من حل ميع بامللام.
 )7إُرام ذي الطمرين باحلديث املسلسل باألَودين.
 )8الرواية املرضية بسندي إل م اجلزرية.
 )9إحتاف أهل الوفا بأَانيدي إل ُتاب الشفا.
 )10طالع ابلخت بسندي إل إحياء امليت بفضائل لِ ابليت عليهم السلم.
 )11اتلعريف بسندي إل عرف اتلعريف باملودل انلبوي الّشيف.
 )12ترغيب املقتدي بشمائل الرتمذي.
 )13إجابة انلاوي بسند اإلمام انلواوي.
 )14السند إل حزب اإلمام انلووي.
 )15رفع املنارة بسند ابن اعرش وميارة.
 )16زف اتلهاين بسندي إل مؤلفات اإلمام الزرقاين.
)17السبيل واتلوفيق بججازة أهل الطريق.
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 )18اإلجازة العامة.
ُّ )19
ادلر املنثور من شيوخ أيب الفضل أمحد بن منصور.

ُّ )20
ادلر املنثور من أَانيد أيب الفضل أمحد بن منصور.
ُّ )21
ادلر املنثور من أثبات ومعاجم أيب الفضل أمحد بن منصور.
و) يف اتلرصـوف:

 )1ادلرر انلقية برتاجم وَند الطريقة الشاذيلة.
 )2ادلرر انلقية بتهذيب أوراد الطريقة الشاذيلة أو إدـخار الزاد من بعض األوراد.
 )3ادلرر انلقية بآداب مريدي الطريقة الشاذيلة أو معالم اتلحقيق بواجبات أهل
الطريق.
 )4ادلرر انلقية بمصطلحات السادة الصوفية.
ز) يف اتلرـاريـ :
 )1ماكنة بيت املقدس عند املسلمي اعمة وأهل فلسطي ـخاصة.
ح) يف اآلداب:
 )1لداب العالم واملتعلم.
وملوالنا حفظه اهلل تعال العديد من الرَائل يف اتلوحيد ،والفقه ،واحلديث ،وغـري
ً
ذلك مما جاد به قلمه ،وفتح اهلل تعال به عليه ،حفظه اهلل تعال ذـخرا للحـق وأهلـه،
ونفع به وبعلومه ُما نفع بأصله ،لمي.
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مما قاهل آباؤه رمحهم اهلل عنه:
ر
قال الشي حممد الشاذيل انليفر ؓ

تعال يف إجازته ىلع كتاب رسالة ابـن أ

زيد القرواين بّشح ابن نايج:
"واكن مل االبن العالم ابلحاثة األَتاذ أمحد منصور قرطام الفلسـطيين يف طالعـة

احلارضين مع اهتمام زائد يف تسجيل الفوائد وابلحث الصحيح ،أمـده اهلل باإلاعنـة،
وزاده يف زاده العليم الكثري الوافر مما غفـل انلـاس عنـه ،وحفظـه وراعه ،نن اهلل هل

ولوادليـه وجلميع املسلمي بمنه ونرمه".
ً
ى
وقال أيضا يف تقريظه ىلع كتاب املفاـخر العلية حبديث الرمحة املسلسل باألويلىة:

"وممن وفقهـم اهلل إل ذلـك َـعادة األَـتاذ الشـيخ أمحـد بـن منصـور قرطـام
َع اتللـيق وَع إبـلغ مـا

الفلسطيين اتلونيس ابلحاثة املطلـع انلفاعـة احلـري
ر
حصل عليه من زاد فائق ،وحتصيل جاد ،بلغه اهلل املراد".
ً
"لك ذلك جعله ُفؤا للتأيلف واتلدريس" ...،ثـم قـال" :وتوَـع يف معنـاه توَـع
ـخريت  -اذلي عرف ـخبايا األمور ،-فأشبع القوِ مما أفاد فيه وأجاد".
وقال فيه سيدي كمال ادلين جعيط اتلونيس ؓ

تعال يف إجازتـه ىلع كتـاب

مفتاح الوصول إىل بناء الفروع ىلع األصول:

"وإن مقام ابننا الشيخ أمحد ملن الصابرين املولعي بمعرفة أرسار ادليـن ،املتلقـي
ً
للمعرفة بايلمي ،ويلت نلا قدرا من الفراغ أوَع يف هذا الزمان اذلي ُرثت نلا فيـه
املشاغل واملسؤويلات ،اليت اَتغرقت لك األوقات ،ولـم تـرتك نلـا َـاعة للتـذاُر

واملراجعة وابلحث واملجادلة"

ر
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ً
وقال أيضا يف رسالة بعث بها إىل أمل فلسطني:
"وإن من بي من ُرع من مناهل العرفان ،ومأل وطابه من العلوم الشـرعية،
أكان يف األصوِ العقائدية َع مذهب السادة األشعرية ،واتلفقه يف األحاكم العملية
والفروع الفقهية َع مذهب السادة املالكية ،ابننا ابلار ودلنا الرويح الفاضل الزيك:
أبو الفضل حسام ادلين أمحد منصور قرطام الفلسطيين األصل ،اتلونيس املقام ،فقد
الزمين وأـخذ عين ،وخترج َع أيدي علماء من أهل ابل األجلء ،وإين املس ر :
ُماِ ادلين بن ممد العزيز جعي  ،طالب العلم الّشيف ،وأحد :املتخرجي من

جامع الزيتونة ومدرَيه ،أجِّي إبين أمحد املذُور تلدريس العلوم الّشعية ،إذ هو
ً
ً
ً
أهل ذللك ،فقد فاق أقرانه ومن نن يف َنه من أمثاهل ،فاقهم نبل وفضل ،وفهما
ً
وعلما ،وهو من اذلين ال خيشون يف اهلل لومة الئم ،وقد اـختربته واـختربت تلميذه
ممن أـخذوا عنه ونّش علمه بينهم فاَتناروا به وانتفعوا به أي انتفاع ،وقد حرب قلمه
مسائل عقائدية وأـخرى فقهية ،وقد انتهزها مريدوه ،وقد ُنا مستأنسي به بيننا
نتجاذب معه أطراف احلديث ،ونتباحث يف مسائل فقهية وأـخرى أصويلة ،وقد شاء

املوىل أن ينتقل إل ابللد الشـرقية ،وإين جازم بأنه َيؤهله مستواه املعريف يف العلوم
الّشعية وتمكنه من أصوِ ادلين وأصوِ الفقه ومعرفة القواعد من أن تتلقاه أهل
ابل باإلجلِ واإلُبار ،وت ر
رَمه يف َلك علمائها الكبار ،وَيقوم إن شاء اهلل
بتدريس العلوم الّشعية ،وَينشئ الرَائل واتلآيلف الفاضحة لزيغ الزائغي،
وَيقاوم اعوجاج املتنطعي وحتريف املضلي ،وشهادي فيه أنه :مأل الوطاب ،بما
حسن من العلوم الّشعية وطاب ،وأنه تفقه يف العلوم الّشعية ومقاصدها حبيث ال

تتوارى عنه حبجاب ،وهو مؤهل للفتيا بما جيلب هل إن شاء اهلل اخلري واثلواب ،وهو
من املجتهدين اجلاهدين يف طلب العلم املتمسكي بسرية وَنة َيد املرَلي،
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ابلاذلي انلفس وانلفيس يف إعلء لكمة اللـه رب العاملي ،واهلل :يؤِت احلكمة من
ريا ُث ً
يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أوِت ـخ ً
ريا" ابلقرة."٢٦٩ :
وقال فيه سيدي حممد املازوين اتلـونيس ؓ

تعال يف إجازته ىلع كتاب طـالع

البّشى ىلع العقيدة السنوسية الصغرى:

"فجن ابين األَتاذ أمحد منصور قرطام أىب إال أن يبلغ درجة قصوى من هضم علـم

الالكم ،فبعد أن درس ذلك عيل َنة  89اامع الزيتونة ،ونـاِ مـين إجـازة يف ذلـك
مررة خب يدي ،ها هو ذا يعيد الكرة من جديد ،أعين بذلك أنه اتصـل يب يف داري

برادس ،وطلب مين أن يعيد ادلراَة ملزيد اتلحقيق ،ورغبة يف اتلعمـق ،فلبيـت بـل
رحبت بذلك ،وجتددت الصلة بيين وبينه ،واكنـت ادلراَـة مـين ،واكن منـه حسـن
القبوِ ونماِ االَـتعداد ،وبـذلك جتـددت مـين اإلجـازة بـل الشـهادة َع حسـن
اإلجادة ،واهلل املوفق واهلادي إل َواء السبيل ،وفقه اهلل وأاعنه ،وهو حبق جدير بـأن

يدرس علم الالكم ـخاصة من ُتاب طالع البّشى ،والسلم".
وقال فيه سيدي عبد العزيز بن الصـدي الغمـاريؓ

كتاب خنبة الفبر:

تعـال يف إجازتـه ىلع

" أجزته بالطريقة الصديقية الشاذيلة وأذنته بتلقينها لإلـخوان الصاحلي ،واحلمد

هلل رب العاملي".
ً
وقال أيضا يف إجازته ىلع كتاب نرباس األتقياء وديلل األنقياء:

"فقد أجزت األخ الفاضل الصالح الربنة السيد أمحد بن منصور اميـع األحـزاب

املذُورة يف هذا املجموع".
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من أقـوالـه:

ً
يــــــــا ربـيــــــــعا هبــــــــت نـسـائـمــــــــه
وال ربـيـــــــــع ُـربـيـــــــــع مـحـمـــــــــد
إذا تـفـتـحـــــــــت أزهـــــــــاره قالـــــــــت
يــــــا ربـيــــــع فـيــــــك ـخـيــــــر مولــــــد

ً
وقـاِ أيضا:

حـنـانـيـــــك يــــا مــــن طـيـبـــــه الـــــزهر فـائـــــح
والـعــــــود مـــــــن طـيـبــــــك غـــــــاد ورائـــــــح
ــ إن املاء ال يمنع فضله ،إن جعلت هل السدود انتفعت به األرض ،إل أن يتقوى
عليها فِّييلها ،وقد قطعنا العهد َع أنفسنا أن نقتحم لك قلب أعرض عنا.
ٌ
ــ مجاِ املحبة ٌ
وفاء بل الكم ،ومجاِ اإليثار عمل بل ملم ،فكرثة الالكم تسلب
ٌ
ٌ
طالب للجماِ واعمل َع الوئام ،وبي اجلماِ
اجلماِ ،ونرثة امللم تذهب الوئام ،فأنا

والوئام نسىع تلحقيق ما أمكن من األحلم.
ً
ً
ــ امهلل اجعلين ـخدما ملن حتب ،وال جتعلين عبدا ملن أحب ،فجنك إن أحببت
أكرمت وإن رضيت أعطيت فاجعل ح ريب يف هوى رضاك ،وال جتعل ح ريب يناِ

َخطك ويمنع عطاك.
ــ لك مب آلِ بيت رَوِ اهلل هو َين وليس لك َين مب آلِ بيت رَوِ اهلل
☻ ،وإن نن التشيع يف عرصنا معناه مواالة َيدنا عيل عليه السلم
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ونرم اهلل وجهه فنحن من شيعته َع هذا املعىن ،فالسنة ليست بطاقة هوية بل
اعتقاد ومنه وقوِ وعمل.

