
  



 ة السلفي التقي بن حممد عبد هللاالعالم ترمجة

 كل  يف أئمة   وكانوا ،مبثلها الزمان ضن   سلفية اأعالم   شنقيط يف املاضي القرن شهد
 هللا فنفع ،دائمة وعبادة ظاهر زهد مع هذا ،واملعقول املنقول علوم يف املنهى وإليهم ،الفنون

  .اخلرافة وجه يف او فووق ،املنحرفة العقائد حواوصح   ،والعباد البالد هبم
 بن هللا عبد حممد ابن التقي الشيوخ وشيخ شنقيط حمدث العالمة الشيخ :هؤالء ومن

 ينتسب وهو ،الفهري انفع بن عقبة إىل نسبه ينتهي .خطري بن الوليد حممد بن حممود حممد
  ساكنة  من البشري بن ببكر آل موه ،فيهم وعاش فيهم سكن الذين الشرفاء أخواله إىل

 . الشرقي احلوض
  :وتعّلمه الشيخ نشأة
  احملظري  التعليم وتلقى ،الشرقي احلوض والية يف م1946 عام هللا رمحه الشيخ ولد
 على احلفظ اتبع مث ،هللا رمحه وفاته قبل والده على رامبك   هللا كتاب  حفظ" ،بلده أهل كسائر

 خاله على انفع اإلمام مقرأ يف اإلجازة أخذ مث ،خطري بن "أُداع" امللقب حممود حممد عمه
 .القلقمي الفقيه حممد بن العافية الشيخ

 على بونه ابن توشيح مع األلفية وأكمل ،التصريف يف مالك البن األفعال المية وأخذ
 ."العرب كالم  مثلثات يف األرب "نيل عليه أخذ كما  ،اجلماين الديد بن أمحد الطالب الشيخ

 . العربية علوم بعض فاضل حممد بن هللا عبد الشيخ عن أيضا وأخذ
 الشيخ على )العاصمية( عاصم البن احلكام وحتفة املالكي الفقه يف خليل خمتصر ودرس

 .ويقربه شيخنا يدين العمر( )طويل الشيخ هذا كان  وقد ،الكبري مالي بن العمر طويل
 مايل بني ينتقل كان  الذي سلوم أمحد بن فاضل حممد الشيخ على شيخنا ىتلق   كما
 .وموريتانيا مايل بني احلدود على وهي "اآلابر" يف يلتقيان كاان  ما وغالبا ،وموريتانيا
 .الَوسري أيد ه بن هللا فضل حممد الشيخ أيضا: عنهم ىتلق   الذين شيوخه ومن



 الشيخ: مسجدها إمام عن وأخذ ،"والته" مدينة إىل شيخنا انتقل م1966 سنة يفو 
  الشيخ  أجاز وقد  ،سليم بن حيىي حممد العالمة تالمذة من وهو ،األمني حممد بن جدُّو حممد
 . مالك اإلمام موطأ يف شيخنا جدو حممد

 . القيم البن املوقعني وإعالم خزمية، البن التوحيد بكتاب امهتم   الشيخ كان  وقد
 لقاؤه اببن أيب مدين: 

 والذي ،مدين أيب بن حممد الكبري: احملدث الفقيه األثري السلفي ابلعالمة التقى وقد
 .مدين أيب ابن للشيخ مقال على هوقوفُ  لقائه إىل بشيخنا حدا

 وكان بذلك، صادعا ،والسنة الكتاب إىل اداعي   هللا رمحه مدين أيب بن حممد الشيخ كان
  يقول  ابحلرام"، "احللف يف األخري هذا كتبه  حبثا شيخلل قرظ إنه حىت ،له ابمقر   للشيخ احمب  
  :فيه مدين أيب ابن

 ذهبا قد اآلاثر لســـوى وال فيـــها به املستضاء الكتاب لغري إن ما
 هبا خالفته قــــد الذي مجيع حيجو ويْتبــــــــعها آاثرا جيمع زال ما

 فأىب قلــــــدوا قـــد الذي مقال إىل رجعــــــته التقليد ذوو أراد وكم
 مغرتاب الدين ظل والعود البدء يف عجب فــال يوما مثله يغرتب إن

 بسبب اجلهال من املطرود :أي ،السنة بطريد الشيخَ  يلقب هللا رمحه مدين أيب ابن وكان
 به جئت ما مبثل قط   رجل أيت   )لَ  وسلم: عليه هللا صلى للنيب ورقة قال وقد ابلسنة، كهمتس  
 . (يَ عود   إال

 : بن البوصريي ببداهلقاؤه 
 صفة  إليه وأهدى ،انواكشوط يف هللا رمحه البوصريي بن ببداه أيض ا الشيخ التقى وقد

 .التسليم حىت التكبري من هبا يناصل   قال: قرأها فلما ،وسلم عليه هللا صلى النيب صالة
 العالمة عن هللا رمحه الودود عبد بن سال حممد الشيخ له أجاز مبا بداه الشيخ أجازهو 
 االثنني يوم بتاريخ: وذلك بداه، خبط   قرأت كما  ،هللا رمحه التونسي عاشور بن الطاهر حممد
 . هـ1388 عام شوال من بقني لست  



 بن أمحد الشيخ عن ،ابلول بن املختار الشيخ له أجاز مبا بداه الشيخ أجازه كما
 . اجلميع هللا رحم الشمس

 الرائق" الروي املنهل" تضمنه وما العجلونية" "األوائل بداه للشيخ أجاز الشيخ رحل ملا مث
 مبا فأجازه للعلو، طلبا الودود عبد بن سال حممد الشيخ من شيخنا استجاز مث للسنوسي،

 من  بقني لست -سال حممد الشيخ خبط قرأت كما- وذلك له، عاشور ابن إجازة تضمنته
 .  وألف وثالمثائة ومثانني تسع سنة شوال

 : اخلارج إىل الشيخ رحالت
 الطاهر حممد التونسية الداير مفيت املفسر ابلشيخ فيها فالتقى ،تونس إىل الشيخ رحل

 عن رواه ومبا ،عتور بو العزيز حممد جده عن رواه مبا فأجازه ،هللا رمحه احلسين عاشور بن
  الشيخ"،  "ابن بـ: املعروف أمحد بن وعمر حاجب، بو وسال اخلوجة، بن حممود شيوخه:

 .(1)عاشور" ابن الشيخ خبط قرأت كما  وألف وثالمثائة تسعني سنة الثاين ربيع يف وذلك
  وسلفيته: الشيخ علم

  زوق  حممد والشيخ النووي(بـ: ) امللقب أجدود ولد سيداي حممد احملدث الشيخان حدثين
 البن الشافية الكافية ويدرس ،ابلنحو متقدم علم على كان  الشيخ أن )الشاعر(بـ:  امللقب
 أتكيده مع خليال يدرس وكان ،وكبارها صغارها املالكي املذهب بكتب علمه مع هذا ،مالك
 إىل ميل له وكان مة،األ سلف بفهم والسنة للكتاب ودعوته ،واجلمود التقليد عدم على

  ، للتمذهب  جزئي رفض إىل تؤدي قد اليت الظاهرية بعض يف يوقع اانيأح ،فقهه وإىل احلديث
 مبصطلحه احلديث بعلم أبخرة اعتىن وقد كله،  ذلك على يغلبان كاان  وتقواه وعلمه دينه لكن

 عمل  وقد ،السلف عقيدة بيان على وحيرص ويعتين ،مالك لإلمام املوطأ يدرس وكان ،وعلله
 العالمة بعد املعاصرة السلفية رائد يعد وكان ،دينا يراه مبا احلكم على وحرص ،القضاء يف
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 مشافهة:  املشايخ أخبار إىل ابإلضافة ،واالختصار التصرف
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 السلف منهج واتباع ابالستقامة له الشهادة على اجلميع اتفق وقد ،شيوخها أبرز وأحد ،بداه
 .مشهودة معلومة مواقف والعقيدة السنة نصرة يف وله ،وعمال علما

 أشرطة وله ،للناس بياهنا على حيرص كان  لكنه ،خاص بتأليف العقيدة الشيخ خيص   ل
 اخلالف أوجه ألحد متبنيا وكان ،إرجاء يراه ما بعض على فيها رد ابجلهل العذر مسائل يف
 .له حاومرج   املسألة يف

 وحماربة  ،السنة على الناس وتربية ،العبادة على واحلرص ،الدعوة يف الرفق الشيخ عن أثرو 
 .هللا رمحه به حيتذى مثال ذلك يف وكان به، والعمل احلديث تعلم إىل والدعوة ،املذهيب اجلمود

 مؤلفاته ووفاته:
 ألنه ؛ابلتأليف العقيدة يفرد ل ،وتقريبها وشرحها السنة يف غالبها ،عدة مؤلفات للشيخ

 وظل ،عباس ابن معهد يف سهيوتدر  القضاء يف منصبه لذلك واستغل ،والتعليم ابلدعوة اكتفى
 ذي من بقني لثمان األربعاء ليلة وذلك ،األجل وافاه أن إىل ،السلف عقيدة عن منافحا
 . وألف وأربعمائة وثالثني اثنتني سنة القعدة

 فيهما يهن ل ،حنلته والسنة ،إمامه القرآن كان  "ولقد قال: حيث له تلميذه بوصف وخنتم
 .(2)حلده" يف واروه حىت وىن وال

 والتعليم الدعوة يف إمامته على الشنقيطي القطر يف السلفية شيوخ من يعرفه من أمجع وقد
 ،املذهيب واجلمود التقليد فيه ساد جمتمع يف ،االتباع روح وإحياء السنة ونشر اخلري وحب

 يف وزهدوا عنده ووقفوا ،واألجداد اآلابء مبأثور اخلري من واكتفوا ،لخرافةل أهله ضعب واستسلم
 هللا فأانر ،خمفيا كان  عما الغبار ونفض ،راكدا كان  ما فحرك ،العال هذا هللا سخر حىت ،غريه

 . القوي  السبيل إىل به وهدى ،الطريق به

 
  تلميذه: بقلم ترمجته جتد الرابط هذا يف (2)
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