
  



  ودعد   بن سامل حممد العالمة إسهام
 (1)شنقيط بالد يف السلفي املنهج صرةن   يف

 
 طبيعة التأثري هذا ويعكس ة،املعاصر  املوريتانية الدولة يف اواضح   العلمي السلفي التأثري كان

 القوم ة  ي  ل  ع   تبناه قد املوريتانية الدولة نشأة إابن السلفي املنهج كان  فقد ،السلفي الوجود
 سيداي الشيخ ولد ابب ابلعالمة ادء  ب ؛اجملتمع يف ىاملعل   القدح هلم ومن الوجاهة وأصحاب

 الدولة تنشده ظلت ،املوريتانية للدولة ارمسي   انشيد   السلفي املنهج نصرة يف كلماته  لتمث   الذي
  .السطور هذه كتابة  من شهور قبل التغيري يد تطاله أن بلقبه  فتخرتو 

 بداه العالمة الرمسي املفيت أن وذلك ،والتوجيه اإلفتاء يف احاضر   السلفي املنهج ظل كما
 يهتول   من رةمبك    فرتة يف واالبتداع اخلرافة ونبذ السلفي املنهج تبّن   -هللا رمحه- البوصريي ولد

 ،املوريتاين اجملتمع داخل يف اخلاص االجتماعي طابعها هلا سلفية مدرسة ليؤسس ؛اإلفتاء ملنصب
 أمحدو العالمة للبلد احلايل املفيت ومنهم ،منهجه واوتبن   ،والعلماء الوجهاء من كثري  به أتثر وقد

 .-ورعاه هللا حفظه- املرابط
 أقران من -ودعد   ولد سامل حممد العالمة وهو- اليوم عنه نتحدث الذي صاحبنا كان  وقد

 ما مع ،عنها والدفاع وعقيدته السلف منهج تبين يف اشرتكا وقد ،بداه العالمة املفيت مساحة
 .البلد حبال عارف على فىخت ال كبرية  ورمسية اجتماعية ظوةح من هلما

 ،علمائها وأبرز الشنقيطية ةيالسلف أعالم أحد عن للحديث املقال هذا نفرد اليوم وحنن
 طالبو  العلماء عند مكانته نربز كما  ،العلمية جهوده من شيئ ا ونذكر ،به فنعر    وسوف

 .السلفي للمنهج ودعوته الناس يف أتثريه ومدى ،العلم
  :ودحممد سامل بن عد   ابلشيخ تعريفال

                                         
 برامج عدة إىل ابإلضافة ،(450: )ص موريتانيا يف وأعالمها السلفية :كتابيف   الشيخ ترمجةينظر  (1)

 مبثوثة يف شبكة اإلنرتنت. املوريتانية التلفزة أعدهتا



 االثنني يوم ولد وقد ،بع د ود املعروف الودود عبد بن عايل حممد بن سامل حممد العالمة هو
 وتويف ،بتلميت نواحي يف م1929 سنة ديسمرب 16 ليوم وافقامل ،هـ1348 سنة رجب 14
 أم قرية يف م2009 أبريل سنة 29 ليوم وافقامل ،هـ1430 سنة األوىل مجادى 4 األربعاء يوم

 .الناقة واد ملقاطعة التابعة القرى
 العلم جل تلقى بل ،التنقل كثرة  إىل العلم حتصيل يف حيتج مل ،عريقة علمية أسرة من وهو

 العلم أهل قبلة والده حمظرة كانت  فقد ،البلد يف العلم أهل أكابر من كاان  ذينالل   والديه عن
 لوالديه العلمية املكانة وهذه ،العلوم حتصيل أجل من الرحال إليها وتشد   ،النواحي مجيع من

 اللغة يف برع كما  ،ورثهاو  عنهما العلوم مجيع حصل فقد ،(2)الشيخ على هللا من نعمة كانت
 له يشهد ،فيها البلد ألهل امرجع   وصار ،القليل النزر إال امفرداهت من عليه يفوت ال كان  حىت
 لتويل االجتماعية ومكانته العلمي مستواه لهخو   وقد ،قفواملوا املخالفو  والداين القاصي كبذل

 .الدولة يف مناصب عدة
 القضاء منصب من فيه وتدرج م،1984-1965 فرتة خالل القضاء بسلك الشيخ التحق

 فرتة فيها اإلسالمية للغرفة ورئيسا العليا احملكمة لرئيس انئبا مث االبتدائية، احملكمة لرئيس انئبا
 مت حىت شرعي   بقانون واستبداله البالد يف الوضعي   القانون إلغاء اجاهد   خالهلا حاول طويلة،

 م.1987-1984 بني ما العليا للمحكمة ارئيس   الشيخ ع ني    مث ذلك، بعض له
 للمجلس رئيسا مث ،م1992-1987 الفرتة يف اإلسالمي والتوجيه للثقافة اوزير   عني وقد

 .م1997-1992 بني ما األعلى اإلسالمي
 للمؤمتر الفقهي اجملمع ويف اإلسالمي، العامل لرابطة الفقهي اجملمع يف اعضو  كان  والشيخ
 .املغربية األكادميية ويف لألزهر، العلمي اجمللس ويف اإلسالمي،

                                         
 شيوخ عدة على قرأ الشيخ أن -قدامة البن الفقه لعمدة الشيخ نظم مقدمة يف- احلكمي تلميذه ذكر (2)

 عمدة من املوثق منت :ينظر .ابلعلم معروفة موريتانية قبائل وهي ،والدميانيني اليعقوبيني من آخرين
 (.6: )ص املوفق



 فقد ،الفريدة يفهوتصان املفيدة مؤلفاته عنه عربت ،واسع علمي نشاط للشيخ كان  وقد
 مستواه تعكس عصره علماء مع علمية مباحثات له ،الفنون مجيع على اع  لمط   اموسوعي   كان

 :املؤلفات هذه من دةمتعد    فنون ويف ةمج   مؤلفات ألف كما  ،العهاط    ومدى
 خليل. الشيخ خمتصر نظم والتكميل التسهيل :مساه خليل ملختصر نظم -1
 .والتكميل للتسهيل والتذييل التذليل :بـ عليه شرحه الناظم ومس ى -2
 وهو ،السلف عقيدة فيه وقرر ،خلليل لنظمه به قدم وقد ،السلف اعتقاد جممل نظم -3
 مبفرده. مطبوع
 بتحقيق طبع وقد ،احلنبلي قهالف يف الفقه عمدة فيه نظم ،املوفق عمدة من املوثق منت -4
 جدو. أمحد بن حممد والشيخ احلكمي سفيان بن هللا عبد الشيخ تلميذه

  :السلفي للمنهج الشيخ نصرة
 ،توالها اليت املناصب وطبيعة العلمية مكانته إىل راجع وذلك ،اواسع   الشيخ نشاط كان  لقد

 وقد ،السلف اعتقاد جمملـ: ب املوسوم املاتع أتليفه السلفي للمنهج نصرته مسات أبرز من وكان
 وهاك ،ويلوالتأ يلالتعط أهل على ورد ،اإلثبات يف عقيدهتم فيه وبني ،السلف منهج فيه نصر

 املقدمة: بعد -هللا رمحه- قال، نظمه من مقتطفات
ــــمــج رـــــأذك  األماجد السلف طريق على دـــــائـــــقـــــالع نـــــم ةـــــلـ
ــاملت وىـــــس اذاكر   تـــــســـــول ــــالف وءـــــنش قبل من عليه قـــــفـــ  رقـ
ــعـــــن دـــــأمح اـــــمتبع   عـــرج دـــــق األشعري هــــإلي اــــمــــم ــاملت مـــ ــبـــ  عـــ
 اـــرمس    ما على يسر ومل زعما انتمى ذا أو لذا من يقول ما ال

 السلف عقيدة فقرر خمالفيهم، على والرد فالسل عقيدة بيان يف شرع املقدمة هذه وبعد
 فقال: ،الصفات لونيتأو   وال ،املعاين ضونيفو    ال وأهنم ،ثباتاإل يف

ــــتع وـــــوه  دـــــاحت هـــــقــخبل الـــــق نـــــم دـــــأحل دـــــصم فرد أحد اىلـ
ــــول وال ةـــــصاحب هــــل ليست ــــل ليس دــــوال أو دــ ــــأح واـــــكف  هـ  دـــ



ــــمثل ســـــولي  ىـــــالعل هـــــصفات يـــــنف ذا زمـــــلــــي وال يءـــــش على هـ
 فـــــوص الوحي نوعي يف به مبا املتصف والبصري السميع فهو

 نزل   فيهم من يفهمه كما  وحي ـال   من جاء وصفه يف ما رـــــمي
 لــــــــــأويــــــــــت أو فـــــريـــــحت وال هـــــل متثيل   أو تكييف ما رـــــغي من

 يقول: أن إىل
 هــــنفس يــــف ولــــقــــن ذيــــال رعــــــــف هـــــقدس اتـــــصف يــــف ولــنق اـــــوم
 ؟هوا كيف  :له فقل ؟جيي كيف استوى كيف  :جهميهم يقل فإن
ــمس    اـــــم نــــيــــب رقــــف ال  دــــكي  ازء  ــــج أو مــــكعل  لنا اــــوصف   دـــــــــع  يـ   هـــــي  ــ
ــكــــت الــــف دــــواح عــــاجلمي يـف ابــــالب  (3)الــــثــــمــــم وال الــــطــــمع نــ

 ،املعتقد ومسائل بدعال حول وفتاوى ،العنكبوتية ةالشبك على لةمتداو  حماضرات وللشيخ
 ،نياملوريتاني مجيع نفوس يف ابلغ أثر له كان  وقد .يرتقر  أحسن وقرره ،السلف منهج فيها نصر

 عدمو  عليه هطلت -حسيبه وهللا حنسبه فيما- ربه جوار إىل وانتقل هللا رسل توفته فحني
 النيب قول مصداق مشارهبا اختالف على الدموع هذه فكانت ،وخمالفني موافقني املوريتانيني

 .(4)«األرض يف هللا شهداء أنتم» :وسلم عليه هللا صلى
 الكرمي، القارئ على وأطلنا ،الغرض عن خلرجنا الشيخ هبا ثير   اليت القصائد استقصينا ولو
 الدكتور وهو السلفية املدرسة رواد أحد مبرثية فنكتفي ،ابلعنق أحاط ما القالدة من وحسبنا
 فيها: يقول بقصيدة الشيخ رثى فقد ،لشاعراب امللقب زاروق حممد الشيخ

 دامع   اجلراحات دامي احل شا يف أس ى
 

 مانع الب شر من أحزان وجامع  
 أم ة   آبطام   أودت قد مآو د   

 
 واقع األرض يف األطراف من ونقص  

 وإمنا اجليوب ش ق   هلا قليل   
 

 انقع احلزن به قلب هلا يشق
 

                                         
 (.16-5: )ص السلف اعتقاد جممل (3)
 (.1301) البخاريأخرجه  (4)



 هتنفا الدموع سح هلا قليل  
 

 مدامع وجفت عني رس عت وإن
 مصيبة   حبق    عدود   ابن وفاة 

 
 األزامع ضارعتها ما وداهية

 و د  عت حني القرى أم مرز أة   
 

 ومرابع اجلدا غزيرات عهود  
 م صق ع   فقد انهبا قد مرز أة 

 
 املصاقع الفحول   كع    إذا يسيل

 
 

 فصدره العلوم كل  صدره على
 

 املراجع عليك شحت إن مراجع
 امبارك   الصدور يف اعلم   بث وكم 

 
 املسامع وعته قد صحيحا وع قدا

 فإنه النصوص يف يتعسف ومل 
 

ين القرون ألهل  متابع اخلري  
 وحفظها العلوم ت نعى به ف قيد 

 
 جامع عدود   بعد من هلا ذا فمن

 جمالس العلوم لطالب وت نعى 
 

 ساطع التميز خط   هبا حسان  
 م شر ب تفجر مما له وكل 

 
 والبالقع اخلال األرض به فت سقى

 علومه بني األرحام تقطع وال 
 

 مقاطع علوم من علم كل  ففي
 شاغل البالغة جو عن الفقه   فال 

 
 قاطع التفقه جو عن الشعر وال

 فائح النحو يف التفسري أرج وذا 
 

 ساجع الفقه يف اآلداب ر من وذا
 كثرية  علوم من ثخني مداد 

 
 سانع الدراسة طعم أبسطاره

 وشيج ه األثيل العلم يف يك أمل 
 

 ايفع وهو أعواد ه ائتدمت أم ا
 اينعا الص بـ و ة عهد يف كان  لقد 

 
 اينع املعارف يف كهال  هو كما

 وعلومه أخالقه على بكيت 
 

 املتواضع العامل الفقيد   فنعم
 نوافحا اخلصوم ي هدي خلق وذو 

 
 السوافع إليه منهم بدرت إذا

 سامل بعد املدى احلزن   بلغ لقد 
 

 جازع( جل وإن رزء من أان )فما
 قربه أرجاء   اجل ود   م ر ث ع ن   سقى 

 
زن   أخضر   عهاد   وودق  

 
 هامع امل

 ع هاد ه الواردين تسقي كان  كما 
 

 املتتابع ج ود ه نـ و ر ا في نب ت  
 فسامل اجلنان بو  ئه رب فيا 

 
 صنائع املسلمني قلوب يف له

 كثرية  فئاما انلت قد دسائع 
 

 الدسائع تلك أخراه يف غاب فال
 اهلدى س ن ن من أحياه ما غاب وال 

 
 خاشع وهو أم ها صالة وطول

 



 رحم هللا الشيخ رمحة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
 وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.


