
 السيرة  الذاتية  للشيخ محمد الحسن بن الددو الشنقيطي

 

 : بطاقة تعريف

 .الحسن بن الددو االسم : محمد

 . م 1963/ 10/ 31تاريخ امليالد : 

 . مكان امليالد : بوتلميت

 : الـمراحل الـدراسيـة

 : أوال : الدراسة املحظرية

 

ـ بدأ الشيخ حفظه هللا  دراسة القرآن الكريم في السنة الخامسة  من عمره و أكمله بعد تجاوز  السنة السابعة،  *

ة واللغوية على والديه، وجدته، وعمة والدته، وخالة أبيه، وقرأ على والده القرآن و درس مبادئ العلوم الشرعي

بقراءة نافع بروايتي ورش وقالون، ومبادئ علوم القرآن، و صحب جده الشيخ محمد عالي و لد عبد الودود 

ما يدرس في م(، وقد درس عليه أكثر 1982هـ.) 1401رحمه هللا تعالى، و درس عليه و الزمه حتى وفاته سنة 

وأجازه في كل ما يرويه من معقول ومنقول، وقد دربه على التدريس،   -أي قرابة أربعين علما-املحاضر من العلوم،  

 .وارتجال الشعر والخطابة

ـ كما درس علوما شتى على أخواله الشيخ محمد يحيى والشيخ محمد سالم و الشيخ عبد هللا البحر أبناء  *

د الودود )عدود( عليهم رحمة هللا جميعا، كما درس على خال أمه محمد األمين بن الشيخ  محمد عالي بن عب

 . الددو رحمه هللا املعروف بالطبيب

ـ سمع الحديث وأجيز فيه من عدد من املشايخ في مختلف البالد، كما أجيز في القراءات العشر من طريق  *

ربع واملوطأ واملستدرك ومسند أحمد والدارمي الشاطبية والدرة، وفي كتب الحديث كالصحيحين والسنن األ 

 .وسنن البيهقي والدارقطني، وغيرها من دواوين الحديث وأجزائه، وحفظ بعضها

الشيخ حمود بن عبد هللا التويجري، -ـ ومن املشايخ الذين سمع منهم وأجازوه؛ من اململكة العربية السعودية:   *

الشيخ محمد أبو سنة -والشيخ سليمان اللهيبي، وغيرهم..، ومن بالد مصر: -والشيخ محمد ياسين الفاداني، -

والشيخ محمد عبد اللطيف -غدة رحمه هللا،  الشيخ عبد الفتاح أبو-رحمه هللا وغيره..، ومن بالد الشام: 

الشيخ محمد عبد هللا بن -الفرفور رحمه هللا، املفتى العام للجمهورية السورية ، وغيرهما، ومن بالد املغرب: 

والشيخ -الصديق الغماري رحمه هللا وغيره..، ومن بالد اليمن: الشيخ القاض ي محمد بن إسماعيل العمراني، 



-الشيخ أبو الحسن بن عبد الحي الندوي الحسني رحمه هللا، -غيرهما..، ومن بالد الهند: محمد يوسف حربه، و 

 .الشيخ محمد فال )اباه( بن عبد هللا ابن اباه-والشيخ نعمة هللا اإلديوبندي، نوغيرهما..، ومن موريتانيا: 

سماحة الشيخ -لرسائل العلمية: ـ ومن املشايخ الذين أفاد منهم أو درس عليهم في الكلية أو ناقشوه في بعض ا *

وسماحة الشيخ عبد العزيز آل -عبد العزيز بن باز رحمه هللا املفتى العام للملكة العربية السعودية سابقا،   

والشيخ ناصر الدين األلباني رحمة -والشيخ محمد بن عثيمين،  -الشيخ املفتى العام للملكة العربية السعودية،  

وابنه الشيخ عبد -والشيخ صالح األطرم، -هللا الركبان، والشيخ صالح اللحيدان،  والشيخ عبد-هللا عليهما، 

 .والشيخ عبد هللا الرشيد وغيرهم-الرحمن 

-والشيخ بداه ابن البوصيري، -الشيخ محمد سالم ابن عبد الودود، -ـ ومن املشايخ الذين كتبوا له تزكيات:  *

والشيخ عبد هللا -والشيخ عبد هللا الركبان، -لعربية السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتى اململكة او 

 ...الرشيد، وغيرهم

 

 :ثانيا: الدراسة النظامية

م(، و كان من املتفوقين علي املستوي الوطني، سجل في جامعة انواكشوط ـ كلية  1986ـ شارك في باكالوريا)  *

البحوث اإلسالمية فجاء األول فيها، كما جاء األول في الحقوق ـ و شارك في مسابقة املعهد العالي للدراسات و 

مسابقة القسم الجامعي لجامعة اإلمام محمد بن سعود في انواكشوط ليلتحق به، و إثر مقابلة مع مدير 

الجامعة أثناء زيارة له النواكشوط اتخذ هذا األخير قرارا بنقل محمد الحسن إلى الرياض مباشرة، فسجلته 

ض في املستوى الثالث في كلية الشريعة ليكمل الدراسة فيها. حصل على املاجستير بامتياز في الجامعة في الريا

 .نفس الجامعة و كانت رسالته عن "مخاطبات القضاة" في الفقه اإلسالمي

 

 :وظـائـفـه

لربانيين ـ رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا بنواكشوط، وهو مركز أهلي يسعى لتخريج أعداد من العلماء ا *

 .املتبحرين في مختلف العلوم الشرعية، ُيَدّرس فيه اثنان وخمسون علما على أيدي عدد من خيرة العلماء

 .موريتانيا -رئيس جامعة عبد هللا بن ياسين بانواكشوط  - *

 .ـ رئيس مجلس الشورى بجمعية املستقبل للثقافة و التعليم بموريتانيا *

 .العاملي لعلماء املسلمين ـ عضو مجلس أمناء اإلتحاد *

 



 :املـؤتـمـرات الـتـي شـارك فـيها

 :يشارك الشيخ حفظه هللا في الكثير من املؤتمرات الدولية منها

 .ـ مؤتمر مجلس أمناء اإلتحاد العاملي لعلماء املسلمين 1

 .ـ املجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي 2

 .ـ املجمع الفقهي التابع للمؤتمر اإلسالمي 3

ـ درس الشيخ و حاضر في جامعة اإليمان باليمن، وحاضر في أكثر بلدان العالم العربي واإلسالمي، وفي أوروبا  4

 .وإفريقيا وآسيا وأمريكا، وزار في رحالت دعوية أكثر من خمسين دولة

 

 :مـؤلـفـاتـه

 : وله عدة كتب مطبوعة منها

 .مخاطبات القضاة ـ  1

 .ـ مقومات األخوة اإلسالمية 2

 .ـ  مشاهد الحج وأثرها في زيادة اإليمان 3

 .ـ كتاب محبة النبي صلى هللا عليه وسلم 4

 .ـ كتاب فقه الخالف 5

 . ـ شرح ورقات إمام الحرمين في األصول  6

 . ـ كتاب اليوم اآلخر مشاهد وحكم 7

وكتاب مراتب -كتاب األدلة الشرعية؛ أنواعها وسماتها وعوارضها. -طبوعة منها: ـ وله عدد من الكتب غير امل 8

 .وكتاب أحكام السلم في الفقه-الداللة في األصول، 

ـ له عدد كبير من الفتاوى واألشرطة العلمية والدعوية؛ بعضها سالسل علمية فيها شروح لكتب كصحيح  9

 .البخاري وألفية ابن مالك والميته وغيرها

 

 :مـشـاركـاتـه اإلعــالمــيــة

استضيف الشيخ في الكثير من البرامج التلفزيونية واإلذاعية؛ كبرنامج "فقه العصر" في قناة اقرأ، وبرنامج 

"الجواب الكافي" في قناة املجد، وبرنامج مبادئ العلوم في قناة املجد العلمية، وبرنامج الشريعة والحياة وبرنامج 

برنامج "قضايا إسالمية" في الفضائية املوريتانية، والعديد "لقاء اليوم" وبرنامج "مباشر مع" في قناة الجزيرة، و 



من البرامج في تلفزيونات قطر والشارقة وأبوظبي ودبي والفجر والقناة السعودية األولى، باإلضافة إلى البرامج 

 .اإلذاعية في إذاعة القرآن الكريم السعودية واإلذاعة املوريتانية، وإذاعة أبوظبي وإذاعة قطر وغيرها


