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ترمجة الشيخ د .عبد الشكور بن حممد أمان العروسي

()1

امسه ونسبه:
هو الشيخ الدكتور عبد الشكور بن حممد أمان بن عبد الكرمي بن علي الغدمري األماملي
العروسي.
مولده:
وحتديدا يف منطقة ابيل اإلسالمية ،عام ألف وثالمثائة وثالثة وستني
ولد يف أثيوبيا،
ً
للهجرة النبوية (1363هـ).
نشأته العلمية:
ت هللا تعاىل عليه أبن نشأ يف بيت علم وفضل وتقى؛ حيث إن والده كان من أهل
ام ن
العلم والفضل ،وقد بدأ حبفظ القرآن الكرمي على يديه وهو يف السادسة من العمر ،كما
حفظ مجلة من املنظومات والقصائد الدينية ،ولكن مل تكد هتنأ عينه بوالده حيث وافته املنية
والشيخ يف التاسعة من عمره ،وحلق به اليتم إال أنه واصل حفظ القرآن الكرمي على بعض
مشايخ منطقته كالشيخ أمحد الشودي ،وقد أمت هللا له فرحته حبفظ القرآن الكرمي ،وبذلك بدأ
يسري ومعه حمابره وقماطره ،يثين الركب عند مشايخ منطقته ،وينهل من علومهم ،فدرس الفقه
على مذهب اإلمام الشافعي -كما هو السائد يف املنطقة -على رفيق والده الشيخ علي
الغرادي الشنفلي ،والشيخ جنيد بن توال األوبوري ،والشيخ حممد بن خضر السربي ،وهذا
األخري كتب هللا له مالزمته أربع سنوات ،وابإلضافة إىل الفقه أخذ عنه التوحيد ومبادئ
احلديث.
( )1أفدت هذه الرتمجة من املراجع التالية:
خريا.
 -1ترمجة أعدها الشيخ يف حياته بطلب من بعد طالبه ،وقد زنودين هبا ابنه حامد جزاه هللا ً
 -2درة اجلمع اللطيف يف اتريخ وجهود ومثرات معهد احلرم املكي الشريف ،إلسحاق هارون
الطاهر (ص 201 :وما بعدها).
 -3التواصل مع ذوي الشيخ وأبنائه ،ويف مقدمتهم ابنه حامد.
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وهنم الشيخ العلمي مل يتوقنف عند هذا احلد ،بل واصل رمحه هللا طلب العلم حىت بلغ
مهبط الوحي ومنبع اإلسالم ،فقد ارحتل طالبًا العلم إىل منطقة هرر ،وتتلمذ فيها على الشيخ
أيب بكر بن عثمان السبأيل ،وأخذ عنه احلديث والفقه والنحو واتريخ شعب أورومو.
وقد عاىن يف رحلته يف طلب العلم حيث كان طريقه حمفوفًا ابملخاطر ،فباإلضافة إىل قلة
ذات اليد كان الطريق فيه ما فيه من الفت والقالقل ،ما بني مستعمرات ونزاعات وحروب
أهلية؛ مما أجربه على العودة يف طريقه مرتني ،ولكن مل تكن تلك الصعوابت والعقبات لتقف
دون عزمه ورابطة جأشه يف طلب العلم ،فقد عاد إىل الطريق ،وواصل السري حىت وصل إىل
انكب على علماء احلرم
مكة املكرمة عام ألف وثالمثائة واثنني ومثانني (1382هـ) ،وهناك
ن
املكي الشريف ،ومل يكن يف حسبانه أن هللا سيجعله أحد علمائها يف مقتبل عمره.
وكانت األخبار ترد إليه رمحه هللا عن علماء طيبة الطيبة وحلقها ومعاهدها ،فطمح يف
سريا إىل مغزاه وهدفه احلقيقي وهو طلب العلم
االنتقال إليها وااللتحاق حبلقها ومعاهدها؛ ً
وثين الركب عند املشايخ وأهل العلم ،ومن هنا انتقل الشيخ رمحه هللا إىل املدينة املنورة،
واستمسك حبلقها ،والتحق ابملعهد العلمي الثانوي التابع للجامعة اإلسالمية.
وكان املعهد يسمح ملن ال حيمل الشهادة النظامية ابلدراسة فيه بعد إجراء امتحان يف
العلوم الشرعية من توحيد وفقه وحديث وحنو ،واخترب الشيخ مع املختربين ،واجتاز مع
اجملتازين ،وقبل ،وم نن هللا عليه أبن أمتن الدراسة يف املعهد ،والتحق بعد ذلك ابجلامعة

اإلسالمية ملواصلة مرحلة البكالوريوس يف ختصص الشريعة اإلسالمية ،وحبمد هللا خترج هبا
ابمتياز مع مرتبة الشرف الثانية.
وكان احلنني حيدوه إىل العودة إىل مقصده األ نول مكة املكرمة ،وابلفعل انتقل إليها
والتحق بكلية الشريعة فرع جامعة امللك عبد العزيز مبكة آنذاك ،واليت هي نواة جامعة أم
القرى الح ًقا ،وقد ختنرج هبا ابمتياز ،وكان عنوان رسالته( :الذات اإلهلية بني اإلسالم
والنصرانية) ،وهي أ نول رسالة يف األداين يف اململكة ،واثين رسالة يف قسم العقيدة .وقد واصل
الدراسة بعد ذلك يف مرحلة الدكتوراه ،وانهلا ابمتياز مع توصية اللجنة بطباعة الرسالة على
حساب اجلامعة ،وكان عنوان رسالته( :بنو إسرائيل وموقفهم من الذات اإلهلية واألنبياء).
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أبرز شيوخه:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الشيخ عبد العزيز بن ابز.
الشيخ حممد األمني الشنقيطي.
الشيخ حممد املختار الشنقيطي.
الشيخ محاد األنصاري.
الشيخ أبو بكر جابر اجلزائري.
الشيخ عبد اللطيف العبد اللطيف.

 -7الشيخ عبد احملسن العباد.
 -8الشيخ عبد القادر شيبة احلمد.
 -9الشيخ تقي الدين اهلاليل.
 -10الشيخ عبد الفتاح القاري.
 -11الشيخ حممود الطحان.
 -12الشيخ السيد علوي عباس املالكي.
 -13الشيخ حممد نور سيف.
 -14الشيخ طه عبد احلق اليماين.
أخالقه وصفاته:
كان الشيخ رمحه هللا وثيق الصلة ابلقرآن الكرمي ،فكان يتلوه آانء الليل وأطراف النهار،
وكان يوصي الطلبة ابحلرص على حفظه وتالوته ،واملداومة على ذلك.
وكان رمحه هللا يتابع بني احلج والعمرة ،وقد حج ما يربو على مخسني ح نجة ،وكان حيب

آمرا
البقاء على طهارة ،فكان يتوضأ عند خروجه ودخوله ولو مل يكن يف وقت صالة ،وكان ً
ابملعروف وانهيًا عن املنكر حبكمة ورفق ،وكان يف عامة شأنه معتنيًا بقراءة األدعية واألذكار
الواردة ،وكان يوصي أبناءه وطلبته هبا.
كان الشيخ رمحه هللا أسي ًفا ،ال ميلك دموعه حني متر به آايت الوعيد والعذاب ،وحني
يقف على معاين الرمحة ونسائم اإلميان ،ومن ذلك أنه ذات مرة مر بتفسري قوله تعاىل:
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{سالم على نوح يف الْعالمني} [الصافات ،]79 :فجعل يقول :هذا هو الذي ينبغي أن يكون:
أمل اإلنسان هو ثناء هللا سبحانه وتعاىل عليه ال غري ذلك ،فال ينظر إىل ثناء أمري ووزير ،وال
يبحث عن مناصب وال مراكب وال غري ذلك من أمور الدنيا(.)1
أبرز مؤلفاته:
للشيخ العديد من املؤلفات ،منها:
 -1اإلسالم واإلميان واإلحسان على ضوء حديث جربيل عليه السالم.
 -2اإلنسان بني رمحة هللا وثوابه وغضبه وعقابه.
 -3ترمجة العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ عبد العزيز بن ابز إىل اللغة
األورومية.
 -4املباحث الغيبية ،وقد نشرته جملة البحث العلمي جبامعة أم القرى.
 -5التصريح إبثبات األانجيل األربعة االعتقاد الصحيح يف املسيح ،وهو مطبوع يف
رابطة العامل اإلسالمي ضمن سلسلة دعوة احلق.
 -6عقائد التثليث يف العامل القدمي واحلديث ،وهو خمطوط.
 -7الفرقان بني صفات الرمحن وصفات اإلنسان (خمطوط).
 -8دراسات إسالمية لألداين الكتابية وبعض األداين الوضعية ،وهو خمطوط.
 -9عقيدة املسلم يف األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ،وهو خمطوط.
 -10الرحلة السعيدة يف هدي العقيدة الرشيدة ،وهو خمطوط.
 -11التنصري يف إفريقيا ،بواعثه وسواحنه ووسائله وآاثره وطريق مقاومته.
 -12دراسات إسالمية يف األداين الكتابية وبعض األداين الوضعية (اليهودية -
النصرانية  -اهلندوسية  -البوذية).
 -13دالئل الوحدانية من القرآن والسنة واآلايت الكونية.
 -14الرد القاصف على الرفاعي املعتدي القاذف.
 -15سنن هللا تعاىل يف االبتالء ابلسراء والضراء والنصر على األعداء.
( )1وقد حضرت له ،ومسعت منه ذلك بنفسي.
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 -16مشس اإلسالم تشرق على احلبشة واجلريان.
 -17ترمجة معاين القرآن الكرمي وتفسري ابللغة األورومية (قد مسع  -تبارك  -عم).
 -18مملكة شوا اإلسالمية.
 -19منهج السنة والقرآن يف احلكم على اإلنسان.
 -20املساعي اإلنسانية الستكشاف الغيب.
 -21الوسائل اإلنسانية لعلم الغيب بني احلق والباطل.
 -22ترمجة رسالة يف الصيام للشيخ عبد العزيز بن ابز إىل اللغة األورومية.
 -23راحة القلب احملتار ابألدعية الواردة عن النيب املختار صلى هللا عليه وسلم وعلى
آله األطهار وصحابته األخيار.
 -24نظم رحلة الرجال إىل مشد الرحال ،وهي قصيدة طويلة تبلغ حنو  274بيت،
يصف فيها رحلته إىل مكة املكرمة ،وهو من حبر الرمل ،وهو أيضا خمطوط.
 -25نظم النحلة يف نتائج الرحلة ،وهي قصيدة طويلة تبلغ حنو أربعمائة وبضع
وثالثني صفحة ،وقد ش نجعه على رقمها الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا ،وقد
وصف فيها رحلته للدعوة إىل أثيوبيا عام 1415هـ ،وهو من البحر الطويل.
 -26ديوان العروسي :شؤون وشجون ،وهي قصائد متفرقة ابللغة العربية ،وقد كان
الشيخ يرغب يف إخراجها يف ديوان.
 -27قصائد يف موضوعات إسالمية ابللغة األورومية.
منظوما ابللغة األورومية ،وهو
 -28مناسك احلج والعمرة وزايرة املسجد النبوي
ً
مسجل صوتيًّا ،ويتم توزيعه على احلجاج واملعتمرين من قبل جلنة توعية احلج.
 -29رسالة يف مناسك احلج ابللغة األورومية ،وهي مكتوبة ابحلروف العربية
واإلجنليزية.
 -30مثري العجب يف بيان األصول املشرتكة بني لغة األورومو ولغة العرب.
 -31مصطلح خاص بكيفية كتابة اللغة األورومية ابحلروف العربية.
 -32تفسري القرآن الكرمي ابللغة األورومية ،واملسمى بـ :تيسري الرب الرحيم يف تفسري
القرآن الكرمي ،ويقع يف ست جملدات.
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 -33أرجوزة نصيحة العباد ،منظومة يف الدعوة إىل التوحيد ونبذ الشرك وحماربة البدع
واخلرافة ،والتحذير من عبادة القبور وما يسمى مبقامات األولياء والصاحلني،
وتقع يف  161بيت.
 -34نظم متام النعمة يف نظم بعض األصول والفوائد املهمة ،ويقع يف  197بيت.
 -35نظم االستغفار يف ساعات األسحار.
أعماله ومناصبه:
عضوا هليئة التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين جبامعة
 -1مت تعيينه ً
-2

-3
-4
-5
-6
-7

مدرسا حىت عام 1422هـ.
أم القرى منذ خترجه عام 1403هـ ،وبقي فيها ً
عضوا هليئة التدريس ابلقسم العايل مبعهد احلرم املكي الشريف (كلية
مت تعيينه ً
مدرسا هبا حىت أقعده
احلرم املكي الشريف اآلن) من عام 1424هـ ،وبقي
ً
املرض عام 1437هـ.
شارك ابلتدريس يف معهد إعداد األئمة والدعاة برابطة العامل اإلسالمي.
أشرف وانقش مجلة من الرسائل العلمية يف قسم العقيدة جبامعة أم القرى.
عمل ابإلفتاء والتوجيه واإلرشاد يف املسجد احلرام.
أقام العديد من الدروس العلمية يف أماكن شىت ،خاصة يف األداين.
مهتما يف جعل حياته بني احملاضرات والدروس ،فكان ابإلضافة إىل دروسه
كان ًّ
الرمسية يف اجلامعة واملعهد يقيم احملاضرات التوجيهية يف مناسبات شىت يف مكة

والطائف وجدة بشكل دوري شهرًّاي ،انهيك عما كان يلقيه يف مواسم احلج يف
خميمات احلجاج واملكاتب التعاونية ابللغة العربية واألورومية واألثيوبية.
 -8عندما انتشر اإلنرتنت وذاع استغل الشيخ فرصة إلقاء الدروس على غرف
البالتوك وغريها من الوسائل ،وله رصيد وافر من الدروس املسجلة يف العقيدة
والدعوة إىل السنة ونبذ البدعة واخلرافة ،وهي منتشرة يف إثيوبيا.
مهتما ابفتتاح املدارس وحلق القرآن وكفالة املعلمني واملدرسني ،وكان معتنيًا
 -9كان ًّ
مبساعدة احملتاجني من األرامل واليتامى ،وكان يبذل جاهه ويشفع للمحتاجني
يف مساعي اخلري.
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 -10كان يسعى يف إصالح ذات البني وحل املشكالت اليت جتري بني االثنني وبني
األسرتني.
من قصائده:
إذا

عف ًّوا غفورا ال خييب راجيا
ويغمر ابإلحسان كل مساواي
وابك إذا أمسيت ابلقرب اثواي
وإال ففي الرمحن حسن رجائيا
وعاش عن اإلشراك ابهلل انئيا
خطااي أاته هللا ابلعفو راضيا
فجد يل بغفران وحمو معاصيا
وقد فقدوا بعد املمات جوابيا
وقد حزنوا للفقد واستغفروا ليا
إذا علموا أين أجبت مناداي

لقي

فيا راحة القلب
يقابل ابلغفران كل خطيئة
كأين غدا ابلناس ما بني شامت
خريا فمفلح
فإن كنت قد قدمت ً
فما خاب من ابهلل أحسن ظنه
ولو بقراب األرض أيتيه عبده
فيا رب أرجو منك عفوا ورمحة
وكم طالب أو سائل يسألونين
إن علموا مبويت بكوا وترمحوا
وذاك رجائي من صحايب وإخويت
من مقاالته:

سطنر ببنانه مقالةً عن معهد احلرم املكي الشريف ،قال فيها( :فقد أدرك خيار هذه األمة
من السلف واخللف أ نن دين اإلسالم دين العلم ،فقاموا إبقامة صروح العلم يف خمتلف مدن
اإلسالم ،عالوة على حلقات العلم يف املساجد واجلوامع.
فأخرجت املساجد واجلوامع واملدارس علماء أجالء ،انتشروا يف البلدان اإلسالمية
وأقاليمها ،فنفع هللا هبم العباد ،وأانر بعلومهم البالد.
وملا تقهقرت األمة اإلسالمية وتراجعت عن مركز الصدارة يف نشر العلوم وضعفت اهلمم
رجال ذا علم غزير ومهنة عالية ،فرأى أن يسعى يف إعادة األمة إىل
قينض هللا يف عصران هذا ً
سابق عهدها وغابر جمدها؛ إبقامة صرح عظيم من صروح العلم يف أقدس بقعة على وجه
األرض يف احلرم املكي الذي نزل فيه وحي هللا على نبيه أول ما نزل ،ذلك العامل الرابين هو
الفقيه العالمة الشيخ عبد هللا بن محيد رمحه هللا تعاىل ،وذلك الصرح الشامخ الذي أسسه هو
معهد احلرم املكي الشريف ،وكان ذلك سنة 1384هـ.
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ومنذ ذلك التاريخ واملعهد يساهم يف نشر العلم بنصيب وافر ،فكم من طالب علم ختنرج
منه بعد أن هنل من خمتلف العلوم اإلسالمية؛ ما م نكنه من الدعوة إىل هللا تعاىل على علم
كثريا من الشعوب اإلسالمية ،وال
وبصرية وحكمة ،فنفع هللا تعاىل مبن درسوا يف هذا املعهد ً
يزال عطاء هذا املعهد متدف ًقا بفضل هللا تعاىل ،مث مبا يقدمه القائمون على إدارة شؤونه
وشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي من خدمات جليلة وجهود متواصلة ،ونرجو أن جيعلها
هللا هلم وملن أسسه وساهم يف استمراره وتطويره يف موازين حسناهتم يوم الدين.
ولقد تشرفت ابلتدريس يف هذا املعهد املبارك منذ سنة 1424هـ ،وإنين ألرجو أن جيعل
هللا هذا املعهد (جامعة مكة املكرمة) أو (جامعة احلرمني الشريفني) وهو على ذلك قدير،
وما ذلك على هللا بعزيز).
وفاته:
تويف الشيخ رمحه هللا ليلة السبت الثامن والعشرين من شهر شوال سنة ألف وأربعمائة
وواحد وأربعني للهجرة النبوية 1441 /10 /28هـ ،رمحه هللا وغفر له ،وأسكنه فسيح
جناته.
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