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ملخص البحث:
هذا البحث ترجمة لعالـم من علماء بالد شنقيط (موريتانيا) ،وأحد مفاخرها،
وهو العالمة المحدِّث المجتهد دمحم بن أبي مدين بن أحمد بن سليمان الديماني
الشنقيطي (ت 1931هـ) ،الذي شهد له علماء عصره بالتقدم والنبوغ في مجال
الدراسات اإلسالمية ،واللغوية ،كما يدل على ذلك تراثه الفكري الذي خلفه،
ومؤلفاته التي تقارب الثالثين ما بين منثور ومنظوم.
الكلمات المفتاحية :المحدث؛ دمحم بن أبي مدين؛ المجدد ،حياته؛ آثاره.
Summary:
This research is a translation of a scientist of the countries of
Chinguetti (Mauritania), and one of its proudest, the scientist Mohsen
ibn Abi Madin bin Ahmed bin Sulaiman al-Dimani al-Shanqeeti (1396
H). The scientists of his time witnessed his progress and that he was a
genius in the field of Islamic and linguistic studies. His intellectual
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legacy, and his nearly thirty books between a huge book and a small
message also indicates that.

مقدمة:
ينتهي نسب العالمة دمحم بن أبي مدين إلى قبيلة ديمان التي تعتبر من
أشهر القبائل العلمية في بالد شنقيط ،والتي ساهمت في نشر العلوم الشرعية
الدينية واللغوية ،داخل بالد شنقيط وخارجها ،وقد نهل فيها الشيخ دمحم مختلف
الفنون والعلوم التي تدرس في محاضرها ،وأخذ عن كثير من شيوخها
وعلمائها ،كما أنه أخذ عن كثير من علماء تلك البالد ،ثم رحل إلى المغرب،
ومن ثم إلى بالد الحرمين ومصر وغيرها ،كل ذلك لتحصيل العلوم ولقاء أهل
فبرز في مختلف العلوم
العلم ،حتى غدا بذلك عالمة نحريرا ،وحافظا متقناَّ ،
الشرعية واللغوية ،مما أهله لكي يكون مؤلفا بارعا ،فزود المكتبة اإلسالمية
بكثير من الكتب في مختلف الفنون العلمية ،نثرا ونظما.
أعرف بهذا العلم ،وبيان شيء من جوانب
وقد أردت بهذا البحث أن ِّ
حياته الشخصية والعلمية ،وذكر بعض آثاره ،لعلها تكون نبراسا لطلبة العلم.
وقسمت هذا العمل إلى مبحثين ،مبحث يتعلق بالحياة الشخصية
والعلمية ،ومبحث خاص بآثاره ومؤلفاته ،وخاتمة ذكرت فيها بعض النتائج
والتوصيات.
المبحث األول :حياته الشَّخصية والعلمية
المطلب األول :حياته الشخصية
الفرع األول :اسمه ونسبه(.)1
سليمان بن أحمد سـالـم بن
هــو محـمد بن أبي مــدين بن أحمد بن ُ
محنــض أ ْشفاق بن الفال بن باركل بن يعقُوب بن ديمان بن موسى بن محنض
ْأمغر خــامس الخمسة الدين عرفوا باسم تاشـمش(.)2
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وأ ُّمه هي :فاطـــمة َّ
شيخ سيدي باب بن ال َّ
الزهراء بنت ال َّ
شيخ سيدي
مح َّمد بن الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة بن أحمد دُول بن أبي بكر بـــن
أنتا ِّشيت بن مح َّمد بن مح َّمد من قبيلة أوالد أبييري(.)3
الفرع الثاني :مولده
محرم
ُولــد العــالمة مح َّمـد بن أبي مــدين ضحوة يوم من أيام شـهر
َّ
سنة 1911هـ ،الــموافق لشهر نوفمبر من سنة 1399م ،بين قريتي
"بوتلميت"( )4و"المذر ْذرة"( ،)5وقد وقع خالف في تاريخ والدته على أقوال
عديدة ،فقيل سنة 1393م ،وقيل سنة 1311م ،وقيل سنة 1391م ،وقيل سنة
المعول ،وذكر عليه عدَّة
صحيح ،وعليه
1391م ،والذي ر َّجحه ولدُه أحمد هو ال َّ
َّ
أدلَّة(.)6
الخ ْلقية وال ُخلُقية
الفرع الثالث :صفاته ِّ
كان َّ
العالمة دمحم بن أبي مدين نحيف الجسم ،يميل إلى الحمرة في لونه،
معتدل القامة ،يبلغ طوله حوالي  1.11مترا ،جميل البِّنية(.)7
وكان رحمه هللا كريم األخالق ،متواضعا ،يعامل النَّاس بحسب
الرضى ،سليم
طباعهم ،يكافئ على الجميل بالجميل ،سريع الغضب ،سريع ِّ
صدر.
ال َّ
آمرا
وكان ذا شخصية قويَّة شجاعا ال تأخذه في هللا لومة الئمً ،
بالمعروف ناهيا عن المنكر ،كما أنَّه كان كثير النُّصح لوالة األمر في بالده
وخارج بالده يُراسلهم وينص ُحهم ويحثُّهم على الخير.
كما أنَّهُ كان كثير التعبُّد ،محافظا على َّ
الطهارة المائية في غالب أوقاته،
زاهدا في حياته ،مولعًا بالحجِّ إلى بيت هللا الحرام ،وال ُّ
شرب من مياه زمزم.
وكان كذلك شديد المقت ُّ
حد
صة ما يصل به الحال إلى ِّ
للظلم وأهله خا َّ
إراقة الدِّماء ،وله في ذلك مواقف يُشكر عليها.

مجلة اإلحياء
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صحراء الغربية مع المغرب ،وكان
فمن ذلك؛ كرهه ومقتُه لحرب ال َّ
الرغم من صداقته مع ملك
موقفُه صار ًما منها ،لحرمة قتل المسلمين على َّ
المغرب ورئيس موريتانيا آنذاك(.)8
سئل عن ذلك ينفعل ويقول» :يا إخوتي ال تسألُوني عن أمر
وكان إذا ُ
)
9
(
َّ
الحب للُّغة العربية،
العالمة مح َّمد شديد
يتعلَّق بدماء المسلمين  .وكان
ِّ
لكل من يهت ُّم بها(.)10
ومشجعا ِّ
ِّ
والصفات الجميلة لهذا العلم ،وهي غيض
الخالل الكريمة
هذه بعض ِّ
ِّ
من فيض مما ُكتب عنه ،فرحمه هللا رحمة واسعة.
الفرع الرابع :وفاته
توفي العالمة مح َّمد بن أبي مدين فجر يوم االثنين الثامن من شهر
نوفمبر 1311م ،الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة سنة 1931هـ ،بعد
حياة حافلة بالعلم والعمل والدَّعوة والتأليف ،فرحمه هللا رحمة واسعة(. )11
وقد رثاه عددٌ من العلماء ممن عاش معه ،وعرف خصاله ،تو ُّجعا
صالح ،منهم َّ
العالمة مح َّمد سالم ولد عدُّود بقوله(:)12
الرجل ال َّ
لفراق هذا َّ
َّ
إن وجْ ــدي بـخاتِّـم ال ُحفَّاظ

ـاظ
ضاق عنه مـجام ُع األلــف ِّ

الجد منهُ
لستُ أنسى مواقف ِّ

فاظ
الح ِّ
عوا اإلسْالم أهل ِّ
حين يد ُ

المطلب الثاني :حياته العلمية
الفرع األول :طــلبه للعلم
نشأ مح َّمد بن أبي مدين في بيت يعدُّ من أشرف بيوتات قُطره
ألمه َّ
العالمة الشيخ سيديا
من جهة الع ُمومة والخؤولة ،وتربَّى في حضرة جدِّه ِّ
باب ،وفي كفالة أبيه أبي مدين ،ال َّ
شهير بكرم النَّفس ،وجميل األخالق ،حيث
كان بيتا عامرا بالعلم والدَّعوة.
عمره حتى بدأ قراءة القرآن على شيوخ تلك
وما إن وصل الخامسة من ُ
عمره.
المنطقة ،كما هي العادة في تلك البالد ،وأتم حفظه في حدود العاشرة من ُ
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ألمه العالمة (باب) ،وأشرف على تكوينه
وبعدها تولَّى تعليمه بنفسه جدُّه ِّ
العلمي واألدبي واألخالقي ،في كثير من مراحل حياته ،حيث إنَّه مكث في
حضنه حوالي اثني عشر عاما لم يفارقه ا
حال وارتحاال ،وكان هذا سببا في بنائه
العلمي األصيل ،وتكوين ملكته الفذَّة في التَّحصيل ،ومن ذلك ما كان يُلزمه جدُّه
ضه.
به من بالمطالعة الدَّائمة للكتب
المطولة ،والسؤال عن كل مشكل يعتر ُ
َّ
ولقد ذكروا عنه أنَّه يكاد يستظهر تفسير ابن جرير َّ
الطبري وتاريخه؛
لكثرة ما ينظر فيهما ،وكذلك هو الحال بالنِّسبة لصحيح اإلمام البُخاري وصحيح
اإلمام مسلم(.)13
وأ َّما والده َّ
العالمة أبو مدين فقد أخذ عنه ولدُه مح َّمد علوم اللُّغة وفنون
يسامره ويعارضه الشِّعر
الشِّعر واألدب والمنطق ،ولقد حدَّث عن والده أنَّه كان
ِّ
وهو ال يزال يافعا(.)14
محصال للعلم
ألمه
ولقد ظ َّل الشيح مح َّمد ُمراوحا بين أبيه وجدِّه ِّ
ِّ
ومستفيدا منهما إلى أن وافت المنيَّة جدَّه سنة 1911هــ ،الموافق لسنة 1311م،
فقرر أن يلتحق بمدرسة َّ
العالمة يحظيه بن عبد الودُود القُناني سيبويه عصره،
َّ
ومكث فيها حوالي سنتين ينه ُل من علمه وأدبه ،فأخذ عنه علم النَّحو الذي كـان
وطرتها للمختار بن بونا ،والمية
مش ُهورا به ،فدرس ألفية ابن مالك في النَّحو
َّ
()15
طرتها للحسن بن زين القُناني .
األفعال في ال َّ
صرف ومعها َّ
َّ
العالمة يحظيه
وفي هذه المحضرة العريقة أخذ عن كبار تالميذ
َّ
والعالمة مـ ُّمو الجكني،
ونـجبائهم ،من أمثال العالمة مح َّمد عال بن عبد الودود،
وغيرهم.
وبعدما أخذ نهمته من هذه المحضرة العريقة رجع الشيخ مح َّمد إلى
ذويه وأهله ،واشتغل بالعلم وانكبَّ على المطالعة والتَّحصيل ،مستفيدا من
المكتبة الضَّخمة العامرة بالكتُب لجدِّه َّ
العالمة سيديا باب رحمه هللا(.)16
وانصرف بعدها إلى اإلقبال على الحديث النَّبوي رواية ودراية بفضل
وحفظها وفهمها،
هللا ثم بفضل جدِّه ،الذي كان يحثُّه على دراسة السنَّة النَّبوية،
ِّ
مجلة اإلحياء
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صب المذهبي ،فظهرت نجابتُه فيهَّ ،
وبز في ذلك األقران ،ورحل إلى
ونبذ التع ُّ
األقطار ،ولقي العلماء ،واستجلب الكتُب ،وألَّف المؤلَّفات في هذا الباب ،ي ُّ
ـحث
صب(.)17
وذم التَّقليد والتع ُّ
فيها على نُصرة السنَّة واتِّباعها ،والعمل بهاِّ ،
الفرع الثاني :رحـالته
جواال في
كان العالمة مح َّمد بن أبي مدين ر َّحاال في األقطارَّ ،
األمصار ،مولعًا بحجِّ بيت هللا الحرام ،وزيارة المسجد النَّبوي ال َّ
شريف ،وقد َّ
من
هللا عليه بأن ح َّج ثماني مرات ،وكان يغتنم هذه الفرص الستجالب الكتُب،
صحيحة ،والرد على
وإلقاء المحاضرات والدُّروس ،وكانت غالبا في العقيدة ال َّ
البدع والخرافات ،و ُمفيدا في الحديث وعلومه(.)18
ولقد كان كثير الزيارة إلى بالد المغرب األقصى ،وكان يحاضر فيها،
ويدرس ،مشاركا في ملتقياتها العلمية والفكرية ،فالتقى بكثير من العلماء وطلبة
ِّ
()19
العلم فيها فاستفاد وأفاد .
الفرع الثالث :شيـــوخه
تتلمذ ال َّ
شيخ مح َّمد بن أبي مدين على عدد من أهل العلم داخل بالد
موريتانيا ،وهم على هذا النحو:
 -1أبو مدين بن أحمدُّو بن سليمان بن أحمد سالم ،وهو والده ،أخذ عنه اللغة
العربية والشعر ،وكان عالما شاعرا مجيدا ،صاحب كرم وأخالق حميدة(.)20
 -1أبـي بن حي ُمود الجكني ،المتوفَّى سنة 1911هـ ،من كبار طلبة يحظيه بن
عبد الودُود(.)21
 -9أحمد مح ُمود بن عيد الجكني المتوفَّى سنة 1911هـ ،ال َّ
شهير بم ُّمو ،عالم
تخرج من محضرة يحظيه بن عبد الودود(.)22
وشاعرَّ ،
 -1سيديا باب بن الشيخ سيديا دمحم بن الشيخ سيدي الكبير ،المتوفى سنة
1911هـ ،عالم جليل وفقيه أصولي محدِّث ،ومؤرخ شاعر ،له دور سياسي
صاحب التصانيف( ،)23وهو جدُّ العالمة دمحم بن أبي مدين ،وعنه أخذ العلوم
والمعارف.
318

العدد /22 :سبتمبر 2112

العالمة المحدِّث دمحم بن أبي مدين الشنقيطي

 -1سيدي مح َّمد بن دادَّاه األبييري ،المتوفى سنة 1919هـ ،من علماء البالد،
وهو قرين َّ
للعالمة يحظيه بن عبد الودود (.)24
 -1مح َّمد عالي بن عبد الودُود اليعقوبي ،ال َّ
شهير بعدُّود ،المتوفى سنة 1191هـ،
()25
من كبار تالميذ يحظيه بن عبد الودُود ،ومن علماء موريتانيا .
خريجي مدرسة يحظيه بن عبد
 -1مح َّمد عالي بن نعم العبد المجلسي ،من كبار ِّ
الودود(.)26
 -8مح َّمد مح ُمود بن اكرامة المجلسِّي(.)27
 -3مح َّمد يحيى بن مح َّمد األمين بن أبُّوه اليعقوبي(.)28
 -19مح َّمد المصطفى بن أبنُوا األبيدي ،المتوفى سنة 1311هـ ،أخذ عنه
القرآن في أول حياته(.)29
 -11مح َّمذ بن مح َّمد بن المحبوبي اليدَّالي(.)30
 -11يُـحــظيه بن عبد الودُود بن أوبك الجكني القُناني ،المتوفى سنة
1918هـ ،من أبـــرز علماء شنقيط في القرن الرابع عشــر الهجري ،وكان
صيت ،كبير القدر ،،أنزله علماء البالد منزلة سيبويه في النَّحو(.)31
ذائع ال َّ
أخـذ عنه َّ
العالمة مح َّمد بن أبي مدين النَّحو ودرس عليه ألفية ابن مالك ،وقد
ذكره العالمة م ُّمو الجـكني في نظمه في حياة شيخه يحظيه بقوله(:)32
وابن أبي مدين وأحمد جكنا

والعــلو يُعنــى
من بالعلوم
ِّ

هؤالء هم من وقفتُ على أنَّهم ِّمن شيوخ َّ
العالمة مح َّمد بن أبي مدين،
والمالحظ َّ
أن أكثرهم من العلماء الكبار في بالد شنقيط ،وهللا أعلم.
الفرع الرابع :تالميذه
النظامي
درس العالمة مح َّمد بن أبي مدين زمنا طويال في التعليم ِّ
لقد َّ
صة بعد أن ذاع
وغيره ،مما
ِّ
يصعب علينا إحصاء تالميذه ومن أخذ عنه ،خا َّ
بعض من قصده من األعيان؛
صيتُه في البالد ،ومع ذلك وقفت بحمد هللا على
ِّ
ألخذ العلم عنه ومنهم:
سف بن سيديا باب ،قرأ على الشيخ عددا من العلوم ،وهو من
 -1إبراهيم بن يو ُ
()33
المبرزين في علوم العربية .
ِّ
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سعيد بن أبياه ،عالم أديب شاعر ،عمل في وزارة األوقاف
 -1بُوميه بن مح َّمد ال َّ
()34
بالكويت ،وله عدَّة مؤلفات ،ممن أخذ عن الشيخ دمحم بن أبي مدين .
 -9التَّقي بن مح َّمد بن عبد هللا الشنقيطي ،القاضي المسنِّد المقرئ ،المتوفى سنة
1191هـ ،أخذ عن الشيخ مح َّمد بن أبي مدين علوم الحديث ومصطلحه،
يلقبه بطريد السنَّة(.)35
وكان ِّ
درس في المعهد
 -1عبد الباقي بن مح َّمد األمين ال ُجماني األبياري ،وهو ممن َّ
العالي للدِّراسات اإلسالمية في انواك ُ
شوط(.)36
 -1مح َّمد مح ُمود بن أحمد يور الربَّانيَّ ،
عالمة سنِّي ،له محضرة لتدريس
()37
العلوم ال َّ
شرعية ،درس على الشيخ مح َّمد مصطلح الحديث ،وتأثَّر به .
 -1مح َّمد المصطفى بن مح َّمد سيدينا البارتيلي ،المتوفى سنة 1111هـَّ ،
عالمة
فقيه ،أخذ مصطلح الحديث وعلومه عن ال َّ
شيخ مح َّمد بن أبي مدين(.)38
سر لي مهرفته من تالميذه ،وهللا أعلم.
هذا ما تي َّ
الفرع الخامس :أع َماله ونشاطاته
كان للعالمة مح َّمد بن أبي مدين نشاطات وأعمال مختلفة ،بل كان له
ضور اجتماعي ،ونشاط دعوي مميز ،وفيما يلي إطاللة على هذا الجانب من
ح ُ
حياته.
 -1التــدريس والتعليم :اشتغل العالمة مح َّمد بن أبي مدين بالتَّدريس
أهم األماكن التي اشتغل فيها بهذه
في المحاضر الخا َّ
صة ،أو التابعة للدَّولة ،ومن ِّ
المه َّمة ال َّ
شريفة:
 -1محضرة جدِّه العالمة سيديا باب رحمه هللا ،وذلك بعد رجوعه من محضرة
العالمة يُـحظيه بن عبد الودود ،جلس لإلفادة ،فاجتمع عليه َّ
ب العلم من
طال ُ
أماكن مختلفة(.)39
 -1المدرسة االبتدائية بمدينة بوتلميت ،وهي َّأول مدرسة ُحكومية ينتسِّب فيها
ال َّ
كمعلم فيها للُّغة
شيخ مح َّمد إلى سلك التَّعليم النظامي ،سنة 1311هـ،
ِّ
()40
العربية والعلوم اإلسالمية ،وعدَّهُ المفتِّشون من أعلم أساتذة المدرسة .
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 -9المعهد اإلسالمي في بوتلميت الذي افتُتح سنة 1313م( ) ،واختير للتَّدريس
فيه من بين نُخبة من علماء البالد ،وأُسندت إليه مادة الحديث النَّبوي ،وظ َّل
مدرسا فيه حتى توفَّاه هللا تعالى(.)42
ِّ

الخاص من طالب علم يريد االستفادة من علمه(.)43
كما أنه لم يخل بيتُه
ُّ
هذا في داخل البالد ،وأ َّما خارج البالد فقد كان يغتنم رحالته في الدَّعوة
ضور الملتقيات العلمية ،ولقاء
إلى هللا تعالى ،والتَّدريس وإلقاء المحاضرات ،وح ُ
العلماء ،وتبادل األفكار والمناظرات العلمية(.)44
 -2الفـــتوى :شارك َّ
العالمة دمحم بن أبي مدين غيره من العلماء في
رب
تلقي األسئلة واإلجابة عنها ،باعتباره من ورثة األنبياء ،والموقِّعين عن
ِّ
ِّ
العالمين ،فكان رحمه هللا تعالى مشاركا في الكالم والنَّظر في المسائل النَّوازل،
َّ
العالمة
بل كان علماء البالد يرسلُـون إليه باألسئلة وهو يجيبهم كما حصل مع
المحفُوظ بن بيَّه( ،)45حيـث إنَّه أرسل له ثمانية أسئلة في مسـائل مختلفة من
شريعة ،فأجـــابه مح َّمد عليها ،وكـــذلك أجوبة َّ
علوم ال َّ
العالمة دمحم اليدَّالي(،)46
مما َّ
عه رحمه هللا.
خطته يرا ُ
هذا بغض النَّظر عن األسئلة التي تأتيه يوميا من قبل المسلمين من
أنحاء مختلفة ،فجزاه هللا خيرا(.)47
 -6الصلح بين الناس :اكتسب العالمة دمحم بن أبي مدين مكانة
اجتماعية عالية في بلده ،تليق بعلمه وإمامته ،فكان ملجأ الناس بعد هللا لحل
صلح بين األفراد والجماعات ،بل كان أمينًا حاف ً
ظا ألسرار قبائل
المعضالت ،وال ُّ
ِّ
()48
منطقته ،يرجعون إليه عند وقوع النِّزاعات والخصومات .
صلح حتى في المسائل الكبار
وكان رحمه هللا تعالى دائم ال َّ
سعي إلى ال ُّ
المتعلقة بالدُّول ،ورسائلُه إلى الملوك والرؤساء شاهدة على ذلك مساهمة منه
في حقن دمــاء المسلمين ،ومن ذلك ما وقع في حرب اليمن سنة -1311
صلح وحقن دماء
1318م ،ولقائه مع الملك فيصل يحثُّه على المسارعة إلى ال ُّ
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المسلمين في اليمن ،كما أنَّه بعث رسالة إلى جمال عبد الناصر الرئيس
المصري(.)49
6ـ نشـــاطه السِّياسي :لم يكن َّ
العالمة دمحم بن أبي مدين بمعزل عما
يحدُث في السياسة الداخلية والخارجية لبالده ،بل كان َّ
مطلعا على كل صغيرة
كل ذلك آراء ،ولع َّل من أسباب
وكبيرة داخل وخارج موريتانيا ،وكانت له في ِّ
ذلك ،أنَّه تأثر بجدِّه األول (باب بن الشيخ سيديا) فإنَّه كان عالما وقائدا سياسيا
محنَّكا.
وقد كانت الحكومة الموريتانية تبعثه في مهام كثيرة إلى الخارج في
مجال الثَّقافة والدين والسِّياسة ،مما أدى إلى لقائه بكثير من العلماء والمفكرين،
ُّ
والزعماء والقادة السِّياسيِّين.
فقد كان الشيخ مح َّمد يُـمثِّل دولته في مجاالت عديدة فيها:






مرات عديدة.
في الحج َّ
وفد صداقة إلى تونس سنة 1311م ،حيث التقى بالرئيس التُّونسي الحبيب
بورقيبة ،وكذلك الملك السعودي فيصل ،وارتجل قصيدة لكليهما.
سنة 1311م ذهب إلى طرابلس كعضو في بعثة موريتانيا إلى جمعية تطبيق
ال َّ
شريعة في ليبيا ،وقد التقى فيها برئيس البالد آنذاك مع َّمر القذَّافي.
ضور الملتقى العالمي للحوار اإلسالمي
وفي ســنة 1311م ،ذهب لح ُ
الرئيس الليبي مع َّمر القذَّافي.
المسيحي ،حيث استقبله َّ
وفي أكتوبر سنة 1311م كان عضوا في بعثة موريتانيا شاركت في ملتقى
ديني َّ
نظمته المملكة المغربية بمناسبة شهر رمضان ،وبدعوة من ملك
المغرب الحسن الثاني(.)50

وأما نشاطه داخل البالد ،فقد كان عضوا في اللَّجنة العليا لل ُّ
شؤون
اإلسالمية ،وشارك في العديد من النَّدوات الفكرية ،وقد كان دائم الدِّفاع عن
صب ال يخشى في ذلك أحدا(.)51
وذم التَّقليد والتع ُّ
نهجه ونصرته للسنَّة النَّبوية ِّ ،
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وكان العالمة مح َّمد بن أبي مدين ُ
شجاعا يبدي رأيه في األمور
صحراء
السِّياسية والقضايا
ِّ
المتعلقة بذلك ،ومن ذلك موقفُه من الحرب على ال َّ
الغربية ،حيث إنَّه أبدى وأعاد َّ
أن هذه الحرب ال تـجوز وأنَّه ال يجوز قتل
سئل عن ذلك يغضب ويقول» :يا إخواتي ال
المسلمين بأي ِّ حال ،وكان إذا ُ
()52
أمر يتعلَّق بدماء المسلمي«  ،وهذا رغم صداقته لملك المغرب
تسألوني عن ٍ
الحسن الثاني.
ولم يختلف موقفه كذلك من حرب اليمن ،خاصة في الفترة الممتدَّة ما
()53
سعودي فيصل ُمشافهة،
بين  1311و1318م  ،فكان كثير االتِّصال بالملك ال ُّ
والرئيس المصري جمال عبد النَّاصر بالمراسلة للتد ُّخل لوقف ما يحصل في
َّ
صلح على إنهاء الحرب في اليمن ،بل
سروره كبيرا حين وقع ال ُّ
اليمن ،وكم كان ُ
()54
من شدَّة فرحه ارتجل قصيدة يقول فيها :
فــرحت به األوتار األشفــاع
شره ِّ
الـمــذيـاع ِّ
نبـأ أذاع بن ِّ
شرور مسلَّطة فإذا ال ُّ
سرور على ال ُّ
ــرور أمامه تنصاع
ش
وبه ال ُّ
ُ
بيض تِّالع
وبه الدِّماء م ُ
صونةٌ من بع ِّد ما نـهلت ِّمن الخلف الع ِّ
وبالجملة فالشيخ مح َّمد له نشا ُ
طه البارز في المجال السيَّاسي ،سوا ٌء كان
ذلك داخل بالدِّه ،أو خارجها ،وله اهتمام بقضايا إخوانه المسلمين ،وهذا شأن
صالحين.
العلماء المصلحين ال َّ
الفرع السادس :مذهبه الفقهي
عرف عن أهلها
عاش العالمة دمحم بن أبي مدين في بالد شنقيط التي ُ
بأنَّـهم في فقه الفُروع على مذهب اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا تعالى ،كما هو
ال َّ
شأن في حواضر أهل المغرب عموما ،ولهذا نجد َّ
معتمدة ٌ في
محاضرها
أن
ِّ
ِّ
الجانب التَّعليمي للفقه على المتون في الفقه المالكي برواية ابن القاسم ،ث َّم على
مختصر خليل بن إسحاق المالكي ،وهذا ليس بغريب فك ُّل قطر من األقطار
اإلسالمية لهم إمام متبوع يتفقَّه النَّاس على طريقته ،ويصدُرون عن رأيه ،وهذا
أمر محمود وعليه العمل في األمصار ،لكنه قد يكون مذموما إذا أدَّى إلى
مجلة اإلحياء
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صحيحة
الرجال على السنَّة ال َّ
التع ُّ
صب المقيت والتَّقليد المذموم ،وتُقدَّم فيه أقوال ِّ
الثابتة.
بنص خليل بن
وهذا ما حصل في بالد شنقيط فعال ،فقد كانوا متمسِّكين ِّ
عزيت إلى أحد أعيانهم القالة ال َّ
شهيرة:
إسحاق المالكي ،وال يعبئُون لغيره حتى ُ
()55
»نحن خليليُّون إن ض َّل ضللنا ،وإن نجا نجونا« .
صب والتقليد األعمى،
ورغم مالكية الشيخ مح َّمد َّإال أنَّه رفض هذا التع ُّ
بالراجح ولو
ورفع شعار التم ُّ
سك بالكتاب والسنَّة ،واالنتصار للدَّليل ،والعمل َّ
كان على ِّخالف المش ُهور ،كما كان على ذلك جـدُّه العالمة سيديا باب ،ووقف
والمتعصبة ،حتى وقع بينه وبين علماء عصره جفوة وقطيعة،
المقلدة
في وجه
ِّ
ِّ
ويظهر عم ُل ال َّ
المتعصبة من جهات:
المقلدة
شيخ مح َّمد في حربه على ِّ
ُ
ِّ
صوارم واألسنَّة في الذَّب عن السنَّة" ،ر َّجح فيه
 -1أنَّه ألَّف كتابه "ال َّ
وفرع فيه الكالم على ُوجوب اتِّباع السنَّة
إثبات سنِّية القبض على ال َّ
سدلَّ ،
()56
صحيحة الثابتة ،فكان كتابا حافال .
ال َّ
الرجوع إلى السنَّة ،وترك التَّقليد
 -1دعوته لكثير من علماء عصره إلى ُّ
صب ،ومن أمثلة ذلك ما وقع بينه وبين ال َّ
شيخ دمحم بن البُصيري ،الملقَّب
والتع ُّ
(ببدَّاه) ،وهو مفتي عام لموريتانيا ،وكان يؤ ُّم النَّاس في جامع الملك فيصل،
وسط مدينة نواكشوط ،توفي سنة 1199هـ(.)57
فهذا أثر من آثار دعوة ال َّ
شيخ دمحم بن أبي مدين في علماء عصره،
وبيان َّ
صب له ،والتقليد المحض ،وعدم
أن اتِّباع المذهب المالكي ال يعني التع ُّ
النَّظر في سنَّة رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلم ،والعمل بها ،بل دراستُه هي من
قبيل التَّراتيب العلمية ،والتدرج في كماالت التَّفقُّه درجة درجة.
 -9شجاعتُه في بيان ما يعتقُده ،وال تأخذه في ذلك لومة الئم ،وقد ذكر
مرة لـ َّما كان عضوا في اللَّجنة العليا لل ُّ
شؤون
ولدُه أحمد في ترجمته» :أنَّه َّ
اإلسالمية وشارك في ندوتي 1311م و1311م ،وقد َّ
نظمتهما وزارة العدل،
وصوت هو ضدَّ
الرأي الفرعي المالكي
وخاللهما برز التَّباين بين
منهجه وبين َّ
َّ
ِّ
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الجميع في بعض القضايا ،فقال له بعضهم :يا مح َّمد من بقي بجانبك؟ ،فأجابه:
»معي رسو ُل هللا  ،وكفى به حزبا« (. )58
وهـكذا عاش َّ
العالمة دمحم بن أبي مدين على هذا المنهج الذي ارتضاه
مقررا له و ُمدافعًا عنه ،فألَّف فيه المؤلفات ،ونظم فيه المنظومات(،)59
لنفسهِّ ،
شيخه وجدِّه العالمة باب ابن الشيخ سيديا رحم
وهو من العلم الذي ورثه عن ِّ
هللا الجميع.
الفرع السابع :شعره
َّ
العالمة مح َّمد بن أبي مدين من بالد شنقيط المعروف عن أهلها كثرة
تفرغه
العطاء الشعري ،ورغم اهتمام الشيخ دمحم بعلوم الكتاب والسنة ،وعدم ُّ
للشِّعر وحده ،فقد ترك تراثا ِّشعريا ال بأس به في مختلف المجاالت
واألغراض ،حيث إنَّه ت َّم العثُور على مائة وسبع قطع شعرية تضم حوالي
 1119بيت ،وهو شيء ليس بالقليل ،يد ُّل على ُمكنة ال َّ
شيخ مح َّمد من ناصية
الشِّعر ب ُمختلف بحوره وأوزانه.
وبالنَّظر إلى ما خلَّفه في الشِّعر ،فلقد انتقى من العروض ستة أبحر نظم
َّ
والخفيف) ،وكان
والطويل ،والبسيط ،والكامل ،والوافر،
الرجز،
فيها ،وهيَّ ( :
ُ
الرجز له ٌّ
ُ
حيث َّ
كل منها،
حظ وافر ونصيبٌ
إن بحر َّ
مقولُه متفاوت الحجم في ٍ
كبير في ديوانه ،فلقد حظي باثنتين وخمسين قصيدة من مجموع مائة وسبع قطع
شعرية ،أي ما يعادل ثمانمائة وسبعة وتسعين بيتا ،ولع َّل هذا راجع إلى ميزته
كثير من شعره نظما في المسائل العلمية ،وهذا معروف
العلمية؛ لذا كان
ٌ
ومشهور في المجتمع الموريتاني ،ومهما يكن من أمر َّ
فإن شعر العالمة دمحم
ٌ
()60
دائر بين :
 .1منظومات علمية في بعض المسائل اللُّغوية والفقهية والسنَّة ،وبعض مسائل
االعتقاد ،أو في بعض اآلراء ال َّ
شخصية له.
 -1المدح ،وهو مدح لبعض رؤساء الدُّول العربية ،أو رجال الدِّين.
الرثاء لبعض المشاهير م َّمن هم ليسوا من عائلته.
ِّ -9
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معاصريه.
بعض
 -1تقريظ لبعض الكتُب التي ألَّفها
ُ
ِّ
سهولة ،وعدم التكلُّف،
مـميزات شعره :يمتاز شعر العالمة مح َّمد بال ُّ
ضوح المعنى ،واالستطراد في بعض األمثلة والحوادث ،واإلحالة على
وو ُ
المراجع في النَّظم العلمي.
كما يمتاز بضعف العاطفة سواء في رثائه أو في مدحه ،مع الطابع
التقليدي القديم(.)61
الفرع الثامن :مكانته العلمية وثنا ُء العلماء عليه
شيخ مح َّمد بن أبي مدين في مختلف علَّوم ال َّ
برز ال َّ
المشرفة،
شريعة
َّ
لقد َّ
وعال كعبُه في فنونها ،فهو العالمة المحدِّث الحافظ ،واألصولي البارع،
واللُّغوي ال َّ
وتبوأ مكانة عالية
شهير ،فأكسبه ذلك مكانة رفيعة بين علماء عصرهَّ ،
سامية بن شيُوخه وأقرانه فضال عن ُ
ط َّالبه وتالميذه ،سواء كان ذلك من علماء
بلده أو خارج البلد ،وسنذكر شيئا من ذلك فيما يلي:
َّ
العـــالمة مح َّمد عال بن عبد الودُود ال َّ
شهير "بعدُّود":
يقُول
صر خيرا كلَّما أجزى
جزى هللاُ فرد الع ِّ

والرجزا
وجنَّبـــه
ُ
والرجس ِّ
المكروه ِّ

كل فضيـلة
فكم بذَّ في مضمار ِّ

بز ِّسالب الفُحول ب ِّه َّ
وكـم َّ
بزا

ـرج ْـمه بالتَّجديد في عصـره وال
فت ِّ

تخاف إذا ترجـمت ً
همزا وال لـمزا
ُ

وقال العالمة مح َّمد األمين ال َّ
شـــنقيطي -مق ِّرضا لكتابه "شن الغارات
السيد مح َّمد
على أهل وحدة ُ
الوجود ومعيَّة الذَّات"» :أ َّما بعد :فقد نظرتُ كتاب ِّ
بن أبي مدين المس َّمى"شن الغارات على أهل وحدة الوجود ومعيَّة الذات"،
صدور،
فاكتحلت عيُوننا منه بإثمد ال ُّ
ســـرور ،وانشرحت بنور ُهداه منَّا ال ُّ
وانتظمت آلليه عقدًا في جــي ِّد َّ
الزمان ،وتشنَّفت بجواهر نُقوده اآلذان ،وابتسم
ثغر َّ
الزمان نور األق ُحوان ،وتصاعد منه إلى حضرة القُدس الكل ُم الطيِّب...
عنه ُ
مؤلف هذا الكتاب من حملة السنَّة
إلى أن قال :فأكثـــر هللا من أمثا ِّل
ِّ
والكتاب« (.)62
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سني«(.)63
سني ال َّ
وقال فيه العالمة بُـــدَّاه بن البُوصيري» :إنَّه العالـم المحدِّث ال ُّ
مؤرخ موريتانيا( »:)64وقد سافرتُ معه
وقال المختار بن حامد الدَّيماني ِّ
سا إسالمية
للمشاركة في ندوة الحسن الثَّاني بالمغرب ،وألقى محاضرات ودرو ً
سك بالكتاب والسنَّة ،وإتباع ما
سلف ،وناظر العُلماء ،ودعا إلى التم ُّ
على نهج ال َّ
()65
التصوف وردَّ على أهله .
سلف ،وانتقد
كان عليه ال َّ
ُّ
وقال فيه َّ
العالمة مح َّمد سالـم ولد عدُّود(:)66
ســـعى آبـاؤُك العُظماء شو ً
طا
معاصريهم
وفاتُوا في القديم
ِّ

ونلت ال َّ
بالــركض الحثِّيث
شوط
َّ
وفُ َّ
ت رجال عصرك في الحديث

()67

وقد وصــفه بخاتــمة الحفَّاظ في قوله لـ َّما رثاه:
َّ
إن وجدي بخاتِّم الحفَّاظ ضاق عنهُ مجامــع األلفــاظ(.)68
ي الدِّين الهاللي الـمغربي(ُ « :)69هو َّ
ويقو ُل فيه َّ
سلفي
العالمة ال َّ
العالمة تق ُّ
ي المفسِّر األديب ال َّ
شاعر المتفنِّ ُ
الرجل نادرة زمانِّه
ـن ،وهذا َّ
المحدِّث األصول ُّ
يـحتاج إليه أساتذة األزهر ،وأساتذة الجامعة اإلسالمية بالمدينة ،وك ُّل جامعة
عربية ،ال أقول َّ
الطلبة ،بل األستاذ!».
الرجل أساتذة
ويقول أيضا« :فوهللا الذي ال إله إال هو لو ظفر بهذا َّ
الجامعات في أوربا الستفادُوا من علمه ،وبذلوا النَّفس والنَّفيس في خدمته ،ولكن
كما قلنا من ضالالت العرب أنَّـهم يتر ُكون العين ويطلبون األثر»(.)70
وبالجملة فهذه شهادة بعض علماء العصر َّ
للعالمة مح َّمد بن أبي مدين،
علو كعبه في
وهي غيض من فيض تد ُّل على ارتسام علميتة في نفوسهم ،وعلى ِّ
العلُوم والمعارف ،فرحمه هللا رحمة واسعة.

مجلة اإلحياء

316

حمزة بوروبة

وآثاره
المبحث الثاني :مؤلـــفاته
ُ
بعد أن كرع العالمة دمحم بن أبي مدين من مختلف العلوم الشرعية
عمره إلى أن وافته المنية ،فخلَّف
واللغوية اشتغل بالتَّأليف في حدود الثَّالثين من ُ
تأليف
قيمة ،منها ما هو منثُور ،ومنها ما هو منظوم ،منها ما هو
ٌ
آثارا علمية ِّ
()71
مستقل ،ومنها ما هو شر ٌح لمتُون وأنظام علمية  ،منها ما هو كتاب كبير،
ومنها ما هو ُكتيب صغير أو رسالة حررت مسألة معينة.
وسنذكر ما َّ
أطلعنا عليه مرتَّبا على حسب الفنون:
 /1في العقائد:
 "شن الغارات على أهل وحدة الوجود ومعيَّة الذات( ،)72وهو كتاب قال فيهقرظه
العالمة دمحم عال بن عبد الودُود« :إنه لم يؤلَّف في بابه مثله» ،وقد َّ
بقصيدة أبان فيها قميته العلمية في نظره(.)73
 نظم في اختالف العلماء في رؤية النِّساء ربَّ العزة في جنَّة عدن(.)74سل بعنوان" :الوسيلة"(.)75
 جواب حول مسألة التو ُّ /2في التفسير:
 -تفسير سورة الفاتحة(.)76

سمع على األبصار في اآلي واألخبار(.)77
 تبيين حكمة تقديم ال َّ /6في السنَّة النَّبوية:
صوارم واألسنَّة في الذَّب عن السنَّة(.)78
 -ال َّ

 تحرير المسألة في االختالف في البسملة(.)79 /6في الفروع الفقهية:
 -رسالة في مناسك الحج(.)80

 نظم في بعث الحكمين بين َّالزوجين(.)81
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 نظم في خصوص ال َّشعر من خصال الفطرة ،أو :أحكام شعر اإلنسان(.)82
 /6في األجوبة والفتاوى:
 الدُّر الملفُوظ في أجوبة ال َّشيخ المحفوظ(.)83

 -األمالي في أجوبة أسئلة مح َّمد بن مح َّمد اليدَّالي(.)84

 فتوى في شرعية دراسة أبناء المسلمين للغة الفرنسية ،وغيرها(.)85 جواب على سؤال في مسألة غزو الفضاء(.)86سفن(.)87
 -فتوى في زكاة ال ُّ

 /3مصطلح الحديث :شرح ألفية ال ِّعراقي(.)88
 /1التَّراجم والتاريخ والسِّير:
 ترجمة ناصر الدِّين وحرب شرببَّ (.)89الراني في تـــرجمة ال َّ
شيخ سيديا الثَّـــاني(.)90
 نزهة َّ()91
 -غزوة بدر ال ُكبرى .

 نظم في اختالف العلماء في فتح م َّكة هل وقع صل ًحا أم عنوة(.)92الورود إلى تحفة المودُود في المقصور والممدُود البن
 /8اللغة العربية :تسهيل ُ
مالك (.)93
صـول الفقه :نظم في االجتهاد والتَّقليد(.)94
 /3أ ُ
 /19مؤلفات أخرى:
 ُّالطرفة الـمليحة في أخبار الـمنيحة(.)95
 نظم في ال ُّشهداء(.)96
 -نظم في الجهر بالذكر(.)97
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هذا ما وقفت عليه من ذكر مصنَّفاته ورسائله وأنظامه ،وله الكثير
الطيب من الفوائد المنثُورة والمنظومة في شتَّـى العلوم الدِّينية ال َّ
شرعية
ِّ
()98
واألدبية .
خاتمة:
نخلص من هذا البحث إلى النتائج التالية:
 - 1أن العالمة دمحم بن أبي مدين من كبار رجال العلم واإلصالح في عصرنا،
خدوما لدينه ووطنه وقضايا أمته اإلسالمية في المشرق والمغرب.
 1ـ بلوغ العالمة الشيخ دمحم رتبة االجتهاد ،وذلك بشهادة علماء عصره ،فنبذ
التعصب والتقليد ،وسعى إلى بناء لبنة قوية في الفقه واالجتهاد بما يتوافق
مع روح العصر.
 9ـ كثرة مؤلفات الشيخ وتنوعها في مختلف العلوم نثرا ونظما ،من أهم الروافد
التي تدل على علو كعبه ،ومكنته العلمية في مجال الدراسات اإلسالمية.
 1ـ من أهم التوصيات:
ـ السعي إلى تحقيق تراث الشيخ خصوصا قبل فقدانه ،واالستفادة منه قبل
ضياعه ،فهو لم يظهر منه إال كتاب أو كتابان ،ومن حيث العموم االهتمام
بالتراث الكبير في بالد شنقيط ،فهو معرض للضياع أكثر من غيره.
ــ وألن المعاصرة حجاب ،فالواجب السعي إلى ترجمة الشخصيات العلمية
المعاصرة ،ومحاولة الوصول إلى جانب كبير من الحياة الشخصية والعلمية
لها ،قبل فقدانها أو ممن يقرب لها ،لكي يحفظ عموم العلم على األمة.
وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين.
الهوامش:
( -)1ينظر" :دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" ألحمد ولد أبو مدين (ص ،)11و"تراجم األعالالم
الموريتانيين" إلبراهيم بن إسالماعيل بالن الشاليخ ساليدي وساليدي أحمالد بالن أحمالد بالن سالالم
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(ص ،)133-131و"السالاللفية وأعالمهالالا فالالي موريتانيالالا" للطيالالب بالالن عمالالر بالالن الحسالالين
(ص ،)911-911و"إتحاف ذوي البصائر بتراجم العلماء األفارقة األكابر ودورهالم فالي
بالد الحرمين وبالالد المشالرق اإلسالالمي" لحمالزة بالن حامالد القرعالاني (ص،)119-111
و"بالد شنقيط المنارة والرباط" للخليل النحوي (ص ،)119و"الحالديث الشالريف علوماله
وعلماؤه فالي بالالد شالنقيط" لمحمالد الحالافظ بالن المجتبالى ( 119ـالـ  )111ولاله ترجمالة فالي
مجلالالة "دعالالوة الحالالق" العالالدد األول سالالنة  ،19ربيالالع الثالالاني (1191هالالـ) ،مالالارس 1381م،
(ص )111-111المغرب.
( -)2تِّشمشالالة معناهالالا بالصالالنهاجية :الخمسالالة ،وهالالو مصالالطلح يُطلالالق علالالى مجموعالالة مالالن قبائالالل
َّ
سالوس جنالوب
تارودانالت" فالي ال ُّ
الزوايا ترجالع أصالولها إلالى خمسالة رجالال نزحالوا مالن " ُ
المغالالرب إلالالى جنالالوب غالالرب الالالبالد الموريتانيالالة بمالالا يسال َّمى بـالالـ"ال ِّقبلالالة" فالالي القالالرن الثالالامن
صالبر ،والتمسالك بال َّ
شالريعة
الهجري ،فنزلوا "أكننت" قرب "المذرذرة" ،فتحالفوا على ال َّ
واألخالالالق الكريمالالة" ، ،نصالالوص مالالن التالالاريخ الموريتالالاني" لمحمالالد اليالالدَّالي (ص،)19
سالالم
و"حياة موريتانيا الجغرافيالة" (ص ،)11و"تالاريخ بالالد شالنكيطي" لحمالاه هللا ولالد ال َّ
(ص.)111
(" -)3دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص.)11
( -)4بوتلميالالت :مدينالالة تاريخيالالة تابعالالة لواليالالة التالالرارزة فالالي الجنالالوب الغربالالي مالالن موريتانيالالا،
اشالالتهرت لكونهالالا مدينالالة سياسالالة وعلالالم ،تبعالالد عالالن العاصالالمة نواكشالالوط بحالالوالي 119كلالالم.
ينظر" :حياة موريتانيا الجغرافية" للمختار بن حامد الدَّيماني (ص.)119
( -)5المذْرذْرة :مدينالة موريتانيالة فالي واليالة التالرارزة ،تقالع جنالوب شالرق العاصالمة نواكشالوط،
على بعد 119كلم" ،حياة موريتانيا الجغرافية" (ص.)119
(" -)6دمحم ول الالد أب الالو م الالدين :حيات الاله وآث الالاره" (ص ،)11-19و"ت الالراجم األع الالالم الموريت الالانيين"
(ص)131
(" -)7دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)93
( -)8كل ما ذكر من هذه الخصالال هالو م َّمالا كتباله ولالده أحمالد فالي ترجمتاله "دمحم ولالد أبالو مالدين:
حياته وآثاره" (ص.)19-91
( -)9المرجع نفسه (ص.)19
(" -)10دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)11
(" -)11دمحم ولالالالد أبالالالو مالالالدين :حياتالالاله وآثالالالاره" (ص ،)11و"بالالالالد شالالالنقيط المنالالالارة والربالالالاط"
(ص.)119
(" -)12دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)111
(" -)13دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)11-11
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( -)14ينظر" :دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص ،)11-11و"تراجم األعالالم المورتيالانيين"
(ص ،)131و"السالالاللفية وأعالمهالالالا فالالالي موريتانيالالالا" (ص ،)911-911و"إتحالالالاف ذوي
البصائر بتراجم العلماء األفارقة األكابر" (ص.)111-111
( -)15ينظالالر" :دمحم ولالالد أبالالو مالالدين حياتالاله وآثالالاره" (ص ،)11و"تالالراجم األعالالالم المورتيالالانيين"
(ص.)131
(" -)16دمحم ول الالد أب الالو م الالدين حيات الاله وآث الالاره" (ص ،)11و"الس الاللفية وأعالمه الالا ف الالي موريتاني الالا"
(ص ،)911و"تراجم األعالم الموريتانيين" (ص.)131
(" -)17دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص)11
(" -)18دمحم ولد أبو مدين حياته وآثالاره" (ص11و  ،)199و"الساللفية وأعالمهالا فالي موريتانيالا"
(ص.)911
(" -)19دمحم ولد أبو مدين ،حياته وآثاره" (ص11و  ،)199و"السلفية وأعالمهالا فالي موريتانيالا)
(ص.)911
(" -)20تالالالراجم األعالالالالم الموريتالالالانيين" (ص ،)131و"دمحم ولالالالد أبالالالو مالالالدين :حياتالالاله وآثالالالاره"
(ص.)19-13
(" -)21تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)131و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)138
(" -)22تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)131و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)191
(" -)23دمحم ولالالد أبالالو مالالدين حياتالاله وآثالالاره" (ص ،)11و"تالالراجم األعالالالم" (ص ،)11و"بالالالد
شنقيط المنارة والرباط" (ص.)111
(" -)24تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)131و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)119
(" -)25تالالراجم األعالالالم الموريتالالانيين" (ص ،)131و"المالالرابط دمحم عالالال ع الدُّود حياتالاله وآثالالاره"
لعبد هللا ولد سيد المختار (ص.)11
(" -)26تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)131و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)133
(" -)27تراجم األعالم الموريتانيين" (ص.)131
(" -)28تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)131و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)133
(" -)29دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)19و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص.)131
(" -)30تراجم األعالم الموريتانيين" (ص.)131
(" -)31دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)11و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص.)131
(" -)32دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص.)91
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العالمة المحدِّث دمحم بن أبي مدين الشنقيطي
( -)33مقدمالالة "شالالن الغالالارات علالالى أهالالل وحالالدة الوجالالود ومعيالالة الالالذات" لمحمالالد بالالن أبالالي مالالدين
(ص.)11
( -)34نفسه.
( -)35أخبرني بذلك العالمة إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا ،جزاه هللا خيالرا ،وينظالر بعالض
ترجمته في :ملتقى أهل الحديث .www.ahlalhdeeth.com
( -)36مقدمالالة "شالالن الغالالارات علالالى أهالالل وحالالدة الوجالالود ومعيالالة الالالذات" لمحمالالد بالالن أبالالي مالالدين
(ص.)11
(" -)37السلفية وأعالمها في موريتانيا" (ص.)181
( -)38أخبرني بذلك العالمة إبراهيم بن يوسف بن ال َّ
شيخ سيديا.
(" -)39السلفية وأعالمها في موريتانيا" (ص.)911
(" -)40دمحم ولد أبو مدين حياته وأثاره" (ص.)19-11
سسالته جمعيالة ترقالي الثقافالة اإلسالالمية
( -)41افتُتح هذا المعهد اإلسالالمي فالي (بوتلميالت) ،وقالد أ َّ
برئاسة عبد هللا بن بالاب بالن الشاليخ ساليديا ،المتالوفى عالام 1981هالـ ،والدِّراسالة فياله تكالون
للعلوم ال َّ
متخصصالا فالي
المدرس فياله أن يكالون
شرعية ،واللُّغة العربية ،ويشترط لألستاذ
ِّ
ِّ
سه" ،دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)11و"السلفية وأعالمها في
ُدر ُ
العلم الذي ي ِّ
موريتانيا" (ص.)919
(" -)42دمحم ول الالد أب الالو م الالدين :حيات الاله وآث الالاره" (ص ،)11-11و"ب الالالد ش الالنقيط المن الالارة الرب الالاط"
(ص.)119
(" -)43دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)11
(" -)44السلفية وأعالمها في موريتانيا" (ص.)911-911
( -)45هوَّ :
العالمة القاضي المحفوظ بالن بياله ،عالالم موريتالاني كبيالر ،ب َّالرز فالي الفقاله واألصالول
وعل الالوم العربي الالة ،ت الالوفي س الالنة 1319م ،م الالن موق الالع ول الالده الش الاليخ عب الالد هللا ب الالن بي الاله
 ،Binbayyah.netو"دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)81
(" -)46دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)81
( -)47نفسه (ص.)81
( -)48نفسه (ص.)11-19
( -)49نفسه (ص.)19-93
( -)50نفسه (ص.)18-11
(" -)51دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)18
( -)52نفسه (ص.)19
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حمزة بوروبة
سالالوفييت (ص)119-111
( -)53ينظالالر" :تالالاريخ الالاليمن المعاصالالر" مجموعالالة مالالن البالالاحثين ال ُّ
ترجمة دمحم علي البحر.
(" -)54دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص.)11-19
(" -)55دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص.)11
( -)56ينظر" :الصوارم واألسنَّة في الذَّب عن السنَّة" لمحمد بن أبي مدين (ص 111ــ)119
(" -)57السلفية وأعالمها في موريتانيا" (ص.)111
(" -)58دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص.)18
( -)59وله نظم في "االجتهاد والتقليالد" أثبتاله فالي آخالر كتاباله "الصالوارم واألسالنة" (ص 991ـالـ
.)999
بتصرف.
(" -)60دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص 31ــ )31
ُّ
( -)61نفسه (ص.)38
( -)62من تقريظ أرسله لي أحد أوالد الشيخ مح َّمد بن أبي مدين.
(" -)63أسنى المسالك في َّ
بالراجح ما خرج عن مذهب اإلمام مالك" (ص.)91
أن من عمل َّ
( -)64هو :المختار بن حامد الدَّيماني ،حفيد مخنض بابه ،عالمة شاعر مؤرخ كبير ،وصالاحب
الموسوعة الكبرى "حياة موريتانيا" ،نزيالل المدينالة النبويالة ،وبهالا تالوفي سالنة 1111هالـ،
"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص ،)191و"موريتانيا حالوادث السالنين" للمختالار حامالد
(ص.)11-19
(" -)65السلفية وأعالمها في موريتانيا" (ص)911
( -)66ه الالو :دمحم س الالالم ول الالد مح َّم الالد ع الالال (ع الالدُّود) المب الالاركي الهاش الالمي ،م الالن علم الالاء موريتاني الالا
المبرزين ،كان رئيسا للمحكمة العليا ،وبعدها وزيالرا للثقافالة ،لاله عالدد مالن المؤلفالات فالي
ِّ
مختلف الفنون ،توفي سنة 1191ه" ،التكميل نظم مختصر خليل" لمحمد سالم ولد عدُّود
( ")91/1مقدمة ،و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)111
(" -)67دمحم ولالالد أبالالو مالالدين :حياتالاله وآثالالاره" (ص" ،)13وحيالالاة موريتانيالالا الثقافيالالة" للمختالالار بالالن
حامد (ص.)191
(" -)68دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)111
( -)69هو :دمحم تقي الدين بن عبد القادر بن الطيب الهاللي ،من علماء المغالرب الكبالار ،محالدث
لغوي شهير ،وأديب بارع ،وشاعر فحل ،كثير الترحالال ،لاله مؤلفالات كثيالرة ،تالوفي سالنة
1191ه" ،علماء ومفكرون عالرفتهم" لمحمالد المجالدوب ( )111-139/1و«إتحالاف ذوي
البصائر بتراجم العلماء األفارقة األكابر» للقرعاني (ص.)111-193
(" -)70سبيل الرشاد في هدي خير العباد" تقي الدين الهاللي (.)13-18/9
(" -)71دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)18
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العالمة المحدِّث دمحم بن أبي مدين الشنقيطي
( -)72وقد ُح َّ
قق هذا الكتابُ من طالبين في الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبويالةَّ ،إال أنَّاله لالم يُطبالع
حتى اآلن.
(" -)73تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)138وهو غير مطبوع.
(" -)74دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)83و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)138وهو غير مطبوع.
(" -)75دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)31وهو ال يزال مخطوطا.
(" -)76دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)11و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)138وهو غير مطبوع.
(" -)77تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)138وهو غير مطبوع.
( -)78الكتالالاب ُ
بالربالالاط ،سالالنة 1911ه ،الموافالالق لالالـ 1311م ،علالالى نفقالالة وزارة
طبالالع بحمالالد هللا ِّ
الشؤون اإلسالمية بالمغرب.
(" -)79دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)11و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)138وهو غير مطبوع.
(" -)80دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)11وهو غير مطبوع.
(" -)81تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)82تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)199و"بالد شنقيط المنالارة والربالاط" (ص،)119
وهو غير مطبوع.
(" -)83دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)81و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)84دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)81و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)85دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)31وهو غير مطبوع.
(" -)86دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)89وهو غير مطبوع.
( -)87نفسه (ص ،)31وهو غير مطبوع.
( -)88نفسه ،وهو غير مطبوع.
(" -)89دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)81وهو غير مطبوع.
(" -)90دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)81و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)91دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)81-81وهو غير مطبوع.
(" -)92تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)199وهو غير مطبوع.
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(" -)93دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)89و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)94تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)133وهو مطبُوع مع كتاب "الصالوارم واألسالنَّة"
(ص.)991
(" -)95دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)19و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)199وهو مطبوع بحمد هللا.
(" -)96تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)97بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص ،)181وهو غير مطبوع.
( -)98ينظالالر" :دمحم ولالالد أبالالو مالالدين :حياتالاله وآثالالاره" (ص ،)31و"تالالراجم األعالالالم الموريتالالانيين"
(ص.)199
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