
  



 (1)التشادي هللا عبد بن حيىي الشيخ ترمجة
 

 ومولده: امسه
 .التشادي أمحد بن هللا عبد بن حيىيالشيخ  :هو

 م.1958 عام تشاد بدولة أبشة ملدينة التابعة شكني قرية يف -هللا رمحه- ولد مولده:
 :ومشاخيه للعلم طلبه

 ىوتلق   هللا، رمحه والده يد على فحفظه ،الكرمي ابلقرآن يهتم   غرالص    منذ -هللا رمحه  - بدأ
 مشايخ عن العلم أخذ النظامية دراسته وأثناء أبشة، مبدينة الشرعية ابملعاهد الثانوية إىل تعليمه
 انطلق مث املتون، وحفظ الت،املطو   وقرأ عديدة، إجازات على منهم لوحتص   ،منطقته يف كثريين

 من والدعاة األئمة دبلوم على لفتحص   هللا، إىل ابلدعوة واالهتمام الشرعي العلم طلب يف
 ،ـه1413 عام الكرمي القرآن كلية  يف جفتخر   رةاملنو   ابملدينة اإلسالمية ابجلامعة التحق مث اجلزائر،

 وأنه ةخاص   واجتهاده، هجبد    امعروف   السمت، حسن   اإلسالمية اجلامعة يف بقائه فرتة طيلة وكان
 يقرؤون الطالب بعض   فكان املتون، من اكثير   وحفظ مدينته يف الشرعي   العلم تلقى قد

 .اإلسالمية اجلامعة يف اطالبر  يزال ال وهو عليه
 دراسته إلكمال السودان إىل قلانت البكالوريوس مرحلة -هللا رمحه- الشيخ   أهنى أن بعد

 وعلومه، التفسري يف املاجستري على وحصل ،ابلسودان الكرمي القرآن جبامعة فالتحق ،العليا
  ."الكرمي القرآن يف البيان أبساليب وعالقته النسخ" بعنوان: رسالته وكانت

                                                            

 ترمجته: مصادر( 1)
 وهو االجتماعي،، منشور عرب وسائل التواصل العزيز بن سليمان املزيين يف مقال له عبد د. أ. -1

  اإلسالمية. اجلامعة يف دراسته أايم للشيخ زميل
  هللا. رمحه الشيخ طالب أحد وهو ،بدر الدين حممد د. -2
  هللا. رمحه الشيخ طالب أحد وهو ،جار النيب حممد -3
 حوارات. برانمج يف طيبة قناة يف معه تلفزيوين لقاء -4



 ، وكانت أطروحتهالدكتواره درجة فنال ،صوالتخص   اجلامعة نفس يف دراسته أكملمث 
 ."وحجيته ومنهجه مصادره ..السلف تفسري" بعنوان:

 بيت ألف عشرين من أكثر حيفظ به، امهتم   العلم، على احريص   -هللا رمحه- كان  وقد
 اإلسالمية، اجلامعة يف اطالب   يزال ال وهو عليه يقرؤون الطلبة من كثرير   وكان العلوم، شىت يف
 إجازات لديهف بعد، العشرين يبلغ مل وهو العلماء كبار  هز أجا حىت تشاد يف العلم يف نبغ قد بل
 .والعقيدة والفقه األصول ويف وعلومه احلديث يفو  الستة الكتب يف

 عبد الشيخ، و الدين شرف حممد الشيخ :تشادالذين تلق ى عنهم العلم يف  مشاخيه ومن
، هللا عبد أمحد الشيخ، و بدر جالل الشيخ، و خمتار إبراهيم حبيب الشيخ، و مشس براهيمإ بن هللا
 .تشاد علماء من وغريهم ،نصر هللا عبد الشيخو 

 الشيخ، و األثيويب آدم بن حممد يخالش ومنهم: كثر،  أيضا فهم تشاد خارج منمشاخيه  أما
 ،وغريهم ،يعل حممد الطاهر الشيخ، و اهلندي إسرائيل الشيخ، و املوريتاين احلسيين حممد أمحد
 كلهم.  أجازوه وقد

  تقلدها: اليت املناصب
 عام ستأس    وقد للتنمية، الرشاد ملنظمة أتسيسه :الشيخ هبا قام اليت األعمال أعظم من
 مستوى على العمل فصار منظمة، إىل رفعت سنوات ست قرابة وبعد ة،ي  حمل    كجمعية  م2001

 اجتاهان: هلا واملنظمة كلها،  الدولة
 ودراسة احلفاظ لتأهيل شرعيني معهدين املنظمة ستأس   اجملال هذا ويف تعليمي: :األول

 القرآن حفظ هبما لاللتحاق ويشرتط تشاد، يف الثانوية توازي معاهد وهي الشرعي، العلم
 القرآن حتفيظ مدارس املنظمة ستأس   ابملعهد لاللتحاق الطالب هتيئة أجل ومن كامال،
 تشاد مستوى على األوائل معظم نإ حيث ؛تشاد يف كبري  صدى للمعهد كان  قدو  الكرمي،

 والرحيق ،القريواين زيد أيب ابن رسالةو  كثري،  ابن تفسري فيها يدرس وكان ،املعهد من كانوا  كلها
 وغريها. املختوم،



 لدخول املناسبة الظروف هتيئة يف كبري  دور هلا كان  املنظمة هذهو  :دعوي تنموي الثاين:
 ساندةومب ،هللا رمحه الشيخ جبهود اإلسالم يف تدخل أبكملها لقبائ وكانت هللا، دين يف الناس

 اإلسالم. يف الدخول بعد هبم واالهتمام العناية تتوىل كانت  اليت املنظمة من
 عضور  واملركز ،نمويةالت   والدراسات للبحوث نون مركز إدارة جمللس ارئيس   أيضا الشيخ كان

 حفظة لرابطة الشورى جملس رئيس اأيض   وهو ،اإلسالمي العامل يف األهلية املنظمات احتاد يف
 أنه كما  ،املصريف والعمل األصغر للتمويل صايف لشركة الشرعية الرقابة هيئة رئيسو  ،هللا كتاب
 ابحتاد والرقابة التخطيط جلنة ورئيس مؤسس عضوو  ،املسلمني علماء رابطة يف مؤسس عضو
 املنظمات احتاد عضوو  ،بتشاد إفريقيا علماء احتاد لفرع احمللية اللجنة ورئيس ،إفريقيا علماء
 اإلسالمي. العامل يف األهلية

 العلمية: املناصب
 كما  ،سنوات 7 ملدة اإلسالمية للثقافة أستاذ ا اخلرطوم جامعة يف -هللا رمحه- الشيخ سدر  

 الرابط جامعة يف وكذلك بتشاد، فيصل امللك وجامعة ابخلرطوم، واألركان القادة كلية  يف درس
 .ابخلرطوم الوطين

  :والعلمية ةالدعوي األنشطة
 ،طيبة قناة يف الربامج من اعدد   مفقد   كبرية،  ةر وعلمي   دعويةر  جهود -هللا رمحه- للشيخكان 

 عمل كما  التشادي، والتلفزيون السوداين، التلفزيون يف برامج مقد  و  (،اإلفتاء )ديوان برانجمه منها
 يف مناواب   اخطيب   عمل وكذلك ،أعوام لتسعة ابخلرطوم املنشية مسجد يف اوخطيب   اإمام   الشيخ

 .الدول من عدد   يف عديدة حماضرات مقد  و  تشاد، يف أبجنمينا العوام بن الزبري مسجد
 طلبة وحيضرها العربية، واللغة والفقه الفقه وأصول التفسري يف مستمرة علمية دروس خللشيو 
 شرح يف وكذلك ،مساجد عدة يف خليل خمتصر ويف التفسري، يف درسه وكان والعامة، العلم

 اس،الن   من غفرير  مجعر  دروسه حيضر وكان الوصول، مسل   رحوش ،القريواين زيد أيببن ال الرسالة
 وإمنا املساجد يف الدروس تكن مل لذلك ؛آالف الثالثة على يربو كبي  عدد حيضره كان  بل

 وربطه ليلالد   إىل الطالب وإرجاع بسيطوالت   أصيلابلت   دروسه زوتتمي   مة،العا الساحة يف كانت



 ،الناس حبياة مرتبطة   دروسه فكانت اإلسالمية، ريعةالش   من اانطالق   الواقع فهم وحماولة به،
 املنطقة. مشايخ وبعض طالبه حيضرها بيته يف الدروس بعض يلقي كان  هأن   كما  منه، فاستفادوا

 اداعي   إليها ينطلق فكان املسلمة، غري والقرى املناطق يف ةكبري   دعويةر  جهود أيض ا شيخللو 
 يقدرون كبي  عدد يديه على أسلم وقد هللا، دين إىل الناس حبب مما ؛وإحسان برفق هللا إىل

 هللا نسأل يديه، على الشهادة وتنطق اإلسالم يف تدخل أبكملها قرى هناك بل ابآلالف،
 هبم يهتم بل فقط، اإلسالم إىل دعوهتمب الشيخ يكتفي وال حسناته، موازين يف ذلك جيعل أن

 الشرعية. والدروس الدورات هلم ويقدم دينهم، يعلمهم من هلم فيرتك هللا، دين يف الدخول بعد
 ومنها: علمية، أوراق ا فيها وقدم ،املؤمترات من   عدد   يف شارك -هللا رمحه- الشيخ أن   كما

 م.2013 عام تركيا يف وكان العمومية، واجلمعية الرابطة مؤمتر -1
  م.2013 عام الكرمي، القرآن لتدبر األول العاملي املؤمتر -2
 م.2014 عام السودان يف وكان ،أفريقيا يف اإلسالم نشر يف الصحابة جهود مؤمتر -3
 م.2015 عام السودان يف االحتساب، مؤمتر -4
 م.2016 عام نيجرياي يف وكان املعاصرة، التحدايت ظل   يف واالستقرار مناأل مؤمتر -5
 م.2016 عام تركيا يف وكان األسرة، يف املسؤولية قيمة مؤمتر -6

  أخالقه:
 عليه، تتلمذ أو قابله من كل  له ويشهد عالية، أخالق صاحب   -هللا رمحه- خالشي كان

 اجلامعة يف دراسته أايم يعيش كان  وقد ا،أبد   أبحد قلبه قيعل   ال النفس، عفيف   امتواضع   وكان
 يعينوه أن زمالئه بعض داأر  وحني اجلامعية، مبكافأته امكتفي   العيش من شظف   يف اإلسالمية

 كان  أنه -هللا رمحه- الشيخ سية يف كيشد   ما أكثر ومن له، الدعاء   منهم وطلب رفض  
 احلفاظ، أتهيل أجل من املعاهد إنشائه من كلذ على أدل   وال ،اوتدريسر  دراسة ابلقرآن امهتم  

 يفرت وال وبراجمه، حلقاته يف وتكرارا امرار   منه تسمعه ما وهو الكرمي، للقرآن حتافيظ دور وإنشاء
 ابلقرآن امتعلق   كانف ،هنفس   على حىت قهطب   ما وهو ،به واالعتناء القرآن أمهية على التأكيد من

 وقد" :يقولف تمامااله هذا من صورة املزيين العزيز عبد الدكتور وينقل حياته، حلظات آخر حىت



 فأقرأ القرآن، علي   اقرأ القرآن، أمسعين :اكثري    له يقول الشيخ أن   املستشفى يف الشيخ مرافق ذكر
 ختمتها فلما معي، يقرأ وكان فقرأهتا الرعد، سورة علي   اقرأ :قال اجلمعة يوم كان  فلما عليه،
 برواية يقرأ والشيخ البصري، عد   يف وأربعون أربع وهي- مكية وهي ،آية وأربعون أربع هي قال:

 شيء، كل  انتهى قد الشيخ: قال مث ،-قول على مكية والسورة البصري، عمرو أيب عن الدوري
  ."هللا توفاه حىت عليه، أغمي   مث السرير، من أنزلوين
 وأحباثه: كتبه

  منها: اآلن حىت منشورة غري أحباث عدة للشيخ
 .لألنصاري القرآن ومشكل لإلسكايف التأويل وغرة التنزيل درة كتايب    بني مقارنة -1
 اإلصالحية. وجهوده بركة دمآ الشيخ -2
 .االستفهام أسلوب يف القرآن إعجاز -3
 .الفقه أصول يف السعود مراقي أللفية شرح -4
 .النكاح ابب ىلإ ياملالك الفقه يف خليل ماماإل خمتصر شرح -5
 .السياسي واالستغالل اإلنسانية النظرة بني اإلنسان حقوق -6
 .احلكمي للحافظ الوصول سلم شرح -7
  :وفاته

 الثامن يف هللا كتاب  حفظة لتخريج أبشة إىل جهمت   وهو سري حبادث -هللا رمحه- أصيب
 النهضة مستشفى إىل ونقل ،ابلغة إصاابت فأصيب ،ـه1440 سنة شوال شهر من عشر

 أنه إال ،السبت يوم له عملية إجراء رر  قـ   وقد العالج، يلتلق    القاهرة إىل منه نقل مث أبجنمينا،
 من والعشرين الثاين االثنني يوم -هللا رمحه- وفاته حىت تاستمر   غيبوبة يف اجلمعة صباح دخل
 وصلي ،هـ(1440 /10 /22) النبوية اهلجرة من واأللف األربعمائة بعد أربعني عام شوال شهر
 وقد الماجي، مبقربة ودفن ،التفسري درس فيه يقيم الذي املسجد يف الثالاثء يوم ظهر عليه
 والرمحة. واملغفرة العفو له هللا نسأل الناس، من غفرية مجوع شيعه

 


