ترمجة الشيخ حممد علي آدم رمحه هللا

()1

اسمه ونسبه ونسبتمه:

هو حممد بن علي بن آدم بن موسى األثيويب.

مول مده ونشأته:
ولد عام 1366هـ يف أثيوبيا.
عرع رمحه هللا يف كنف والده األصـوي احملـد الشـي علـي آدم ،فأحسـن تربيتـه ،وحبـب
َتر َ
إليه العلم ،فنشأ حمبًّا للعلم الشرعي منـ صـرره ،وكـا لوالـده الفضـ الكبـر بعـد هللا يف تنشـتته
نشأة صاحلة ،ويف انضمامه إىل كوكبة طلبة العلم اجلادين.
طلبمه للعلم:

بدأ رمحـه هللا حبفـ القـرآ علـى والـده وهـو صـرر ،مث الت َحـق ابلشـي حممـد قيـو رمحـه هللا،
فأكم ـ عليــه القــرآ َ كــام ً  ،مث بــدأ بق ـرا ة الكتــب العلمي ـة يف مدرســته ،كمــا أنــه كــا يطلــب
العلم خارج الدراسة النظامية من والده ومن مشاي منطقته وغرهم.
شيوخه:
من أبرز مشاخيه:
ـب العقائـد ،وكتـب الفقـه احلنفـي،
 -1والده األصـوي احملـد علـي آدم؛ فقـد قـرأ عليـه كت َ
ويف أصول الفقه وغره من العلوم ،وقد أجازه.
 -2الشي حممد قيو بن ودي رمحه هللا ،وهو شيخه ال ي حف عليه القرآ كام ً .
 -3الش ــي حمم ــد زي ــن ب ــن حمم ــد ال ــداي ،وق ــد ق ـرأ علي ــه معظ ـ َـم ص ــحي مس ــلم م ـ ش ــر
النووي ،وغره من كتب احلديث ،كما قرأ عليه التفسر.
( )1مصادر ترمجته:
 -1مواهب الصمد لعبده حممد يف أسانيد كتب العلم املمجد.
 -2بع ــال ط ـ الش ــي املق ـربم ،م ــننم زوج ابنت ــه ،وم ــننم الش ــي  :عب ــد هللا ش ــلمل امل ــدر ب ــدار
احلديث مبكة املكرمة ،واألخ عثما أتوا ،وعبد الرمحن صوفا .

 -4الشــي حممــد بــن رافـ بصــري ،قـرأ عليــه ســنن اإلمــام الرتمـ ي ،ومسـ عليــه ســنن أيب
داود وسنن النسائي وغرها ،وقد أجازه.
 -5الشــي حممــد ســعيد ابــن الشــي علــي الــدري ،ق ـرأ عليــه مــا يقــار الــث
اللرة واحلديث وغر ذلك ،وقد أجازه.

ســنم يف

 -6الشي عبد الباسط بن حممد بن حسـن األثيـويب ،قـرأ عليـه العلـوم العربيـة ،وقـد أجـازه
ك لك.
 -7الشي حممد وي الدري.
 -8الشي حياة بن علي األثيويب ،قرأ عليه بعال الصحيحم ،وأجازه.
 -9الشــي إمساعيـ بــن عثمــا زيــن اليمــي ،أخـ منــه حــديث الرمحــة املسلسـ ابألوليــة،
واملسلس بتحريك الشفة ،وأجازه.
 -10الش ـ ــي املس ـ ــند حمم ـ ــد ايس ـ ــم الف ـ ــاداي ،ق ـ ـرأ علي ـ ــه األوائ ـ ـ الس ـ ــنبلية ،وأخ ـ ـ من ـ ــه
مسلس ت كثرة.
 -11الشي حممد املنتصر الكتاي.
 -12الشي حممد بن عبدهللا الصوماي ،وأجازه.
 -13الشي مولوي إعزاز احلق بن مولوي مظنر احلق األركاي ،وأجازه.
 -14الشي حممد اثي بن حبيب األثيويب.
 -15الشي علي مجي األثيويب.
 -16أمحد بن حممد اإليفاي.
نشاطه يف نشر العلم:
ع ــر الش ــي رمح ــه هللا بس ــعة العل ــم ،وحب ــه للعل ــم وأهل ــه ،وه ــو دؤو نش ــيط يف الت ــأليف
وإفــادة النــا  ،وقــد در ســنوات كثــرة دو كل ـ أو مل ـ  ،ومن ـ أ قــدم الشــي إىل اململكــة
العربية السعودية وهو جياهد يف إيصال العلم إىل النا .

وك ــا الش ــي رمح ــه هللا أول م ــا ق ــدم التح ــق مبعن ــد احل ــرم املك ــي طالبً ـا ،وكان ـ ل ــه درو
خاصـ ــة يف حـ ــي القشـ ــلة مبكـ ــة املكرمـ ــة ،مث يف عـ ــام 1408هـ ـ ـ تقـ ــدم إىل دار احلـ ــديث اخلريـ ــة
للدراس ــة فين ــا كطال ــب ،إال أ اللجن ــة ال ــي ختت ــر الط ـ للقب ــول ق ــد أعجبَ ـ بس ــعة علم ــه
دره من خ ل املقابلَة معه ،فعم مدر ًسا يف املكـا الـ ي جـا إليـه ليكـو
وعرفَ قَ َ
واط عهَ ،
فيه طالبًا.

كم ــا أن ــه رمح ــه هللا ك ــا ي ــدر يف مس ــجد دار احل ــديث أبجي ــاد مبك ــة املكرم ــة ،در في ــه
الكتـب السـتة وكتــب احلـديث وكتبــه :يف التـدلي ،،وتـ كرة الطـالبم ،وألفيــة السـيوطي ،وغرهــا
مــن الكتــب ،بقــي يــدر فيــه مخــ ،عشــرة ســنة ،مث انقطـ عــن التــدري ،ثـ ســنوات ،عــاد
بعــدها إلكمــال تدريســه يف جــام األبـرار يف مكــة املكرمــة مــن خـ ل املكتــب التعــاوي للــدعوة
واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبكة.
بدأ التدري ،فيه مـن عـام 1427هـ ـ ،وبقـي كـ لك يـدر فيـه حـى عـام 1434هـ ـ ،وكـا
يعقـ ــد دروسـ ــه مـ ــن ليلـ ــة السـ ــب إىل ليلـ ــة األربعـ ــا  ،إىل أ مـ ــن هللا عليـ ــه بقبولـ ــه للتـ ــدري ،يف
املسـجد احلـرام ،فبـدأ فيــه دروسـه مــن أول يـوم مــن رمضـا عــام 1434هــ ،وكانـ دروسـه مــن
ليلــة االثنــم إىل ليلــة اجلمعــة ،وقــد اســتفاد منــه خلــق كثــر لســعة علمــه وحســن تقريــره وبســطه
للمسائ .
وحرصه على اخلري:
حسن مخلم ِقه
م
كا رمحه هللا ذا خلق حسن جم ،يعرفه ك من جالسـه وعرفـه ،وكـا يعامـ ط بـه علـى
أهنم إخوانه ،وال يفرق بم أحد من الط  ،وكا يتاب الطـ ويشـجعنم وحيـر علـينم،
ويزور من ميرض مننم رغـم تعبـه ،ويسـأل عـننم حـى بعـد مفـارقتنم لـدار احلـديث ،يقـول أحـد
م زميه :ما رأيته عنف طالبًا.
وكـا رمحــه هللا حمافظًـا علــى وقتـه حــى إنــه يف جميتــه وذهابـه يراجـ منظوماتــه الــي حيفظنــا،
م ـ مــا كــا عليــه رمحــه هللا مــن ســعة صــدر يف تقب ـ اآلرا  ،ومناقشــة الط ـ  ،حمبًّـا للتــأليف
والكتابــة واإلفــادة ،يقــول أحــد ط بــه :آخــر مــا لقيتــه كــا يبكــي ويتحسـر مــن اعــت ل صــحته
إكمال شر جام الرتم ي.
وقوته ،ويقول :لن أستطي
َ

حرصه على ِ
احلق ورجوعمه إليه:
يقــول أحــد ط بــه :كــا دائ ًمـا يقــول لنــا :ملــا هــاجرت إىل مكــة ،وبــدأت أدر يف املعنــد
احل ــرم ،وطالع ـ كت ــب ش ــي اإلس ـ م اب ــن تيمي ــة واب ــن الق ــيم والش ــي حمم ــد ب ــن عب ــد الوه ــا
رمحنــم هللا وجــدت فينــا مــا ينــاقال مــا عليــه كتــب العقائــد املقــررة يف بلــد  ،فبــدأت أســر علــى
امل ــنن ال ـ ي س ــلكته س ــاب ًقا ،وه ــو اتب ــاع م ــا ص ـ دليل ــه ،فوج ــدت م ــا يف كت ــب ه ـ ال مواف ًق ـا
للنصــو الصــحيحة ،فرتك ـ مــا كن ـ أعتق ـده م ـا تلقيتــه مــن مشــاخيي األشــعريم يف بلــد ،
رت وهابيًّـا،
وختلي عنه ،فلما سافرت إىل بلَدي لزايرة والـدي قـال بعـال أهـ البلـد :إنـك صـ َ
ـب إىل مك ـةَ أي أتب ـ النص ــو
فقل ـ  :ال ،ب ـ أ متب ـ للنص ــو  ،وأن ـ تعلَ ـم قب ـ أ أذه ـ َ
دت تَشــد ًدا ،فقلـ لــه :أال تعلــم أ اإلمــام
الصــحيحة ،فقــال :نعــم أعــر ذلــك ،إال أنــك َ
ازد َ
الش ــافعي مل ــا ك ــا يف احلج ــاز والع ـراق ك ــا ل ــه م ـ هب ،ومل ــا ذه ــب إىل مص ــر ،ووج ــد األدل ــة
ترك م هبه القدمي ،وأس ،م هبه اجلديد؟! فك لك أ  ،ملا وجدت األدلـةَ الـي غابـ
الكثرةَ َ
عن أه بلد صرت أتبعنـا ،وأعمـ مبقتضـاها ،وهـ ا هـو الـ ي أسـر عليـه يف حيـاي أب ًـدا إ
شا هللا تعاىل.
وفاته رمحه هللا:
ظ حـى يف أواخـر أايم حياتـه يـداوم يف دار احلـديث ،ويلقـي دروسـه للطـ رغـم تعبـه،
يقول أحد ط به :كـا أيي إلينـا يف دار احلـديث ليدرسـنا وإبـرة املرـ ي ال تـزال علـى يـده مـن
شدة التعب ،وكا أيي أحيا ً من املستشفى للدار ليلقي دروسـه ،إىل أ تعـب قبـ أسـبوعم
من يوم وفاته ،فأعطي إجازة رغم إصراره على اجملي والتدري ،،إال أ هللا سبحانه وتعاىل قـد
توفاه يف ضحى يوم اخلمي ،الواحد والعشرين من شنر صفر لعام 1442ه ،فرمحه هللا وغفـر
له وأسكنه الفردو األعلى من اجلنة.
مؤلَّفاته:
كتااب ،من أمهنا:
للشي م لفات كثرة يزيد عددها عن مخسم ً
 -1شر سنن النسائي املسمى بـ (ذخرة العقىب يف شر اجملتىب) وهو يف أربعم جملدا.
 -2قرة عم احملتاج يف شر مقدمة صحي مسلم بن احلجاج.

 -3البح ــر احمل ــيط الثج ــاج يف ش ــر ص ــحي مس ــلم ب ــن احلج ــاج ،ويق ـ يف أربع ــة وأربع ــم
جملدا.
 -4قرة العم يف تلخيص تراجم رجال الصحيحم.
 -5إسعا ذوي الوطر يف شر نظم الدرر ،وهو شر أللفية السيوطي.
 -6اجللي ،الصاحل الناف شر الكوكب الساط يف أصول الفقه.
 -7نظم شافية الرل يف ألفية العل .
 -8مزي اخلَل شر شافية الرل .
 -9اجلوهر النفي ،يف نظم أمسا ومراتب املوصوفم ابلتدلي.،
 -10اجللي ،األني ،يف شر اجلوهر النفي.،
 -11ت كرة الطالبم يف ذكر املوضوع وأصنا الوضاعم.
 -12اجللي ،األمم يف شر ت كرة الطالبم.
 -13نظم إحتا أه السعادة مبعرفة أسبا الشنادة.
 -14برية طالب السعادة شر إحتا أه السعادة.
 -15رف الرم يف ثبوت زايدة "وبركاته" يف التسليم من اجلانبم.
 -16مشارق األنوار الوهاجة ومطال األسرار البناجة يف شر سنن ابن ماجه.
 -17فت الكرمي اللطيف شر أرجوزة التصريف.
 -18فت القريب اجمليب شر مدي احلبيب نظم مري اللبيب ،يف النحو.
 -19التحفة املرضية نظم يف أصول الفقه.
 -20التحفة الرضية يف شر التحفة املرضية.
 -21نظم خمتصر يف علم الفرائال.
 -22البحر احمليط األزخر يف شر نظم الدرر يف علم األثر.

 -23جمم الفوائد ومنب العوائد ب كر األثبات واألسانيد.
 -24مواهب الصمد.
 -25نظم شافية ابن احلاجب.
 -26جام الفوائد وضابط العوائد.
 -27نظم األحاديث املتواترة.
 -28رجز يف علمي العروض والقوايف.
 -29إحتا ذوي اهلمة مبسائ منمة.
 -30البنجة املرضية يف نظم متم َمة األجرومية.
 -31املنة املرضية شر البنجة املرضية.

 -32إحتا ذوي الوطر بشر هبجة الدرر.
 -33الفوائد السمية.
 -34عمدة احملتاط فيمن رمي ابالخت ط.
 -35عدة أوي االغتباط يف شر عمدة احملتاط.
 -36إحتا النبي مبنمات علم اجلر والتعدي .
 -37إيضا السبي شر إحتا النبي مبنمات علم اجلر والتعدي .
 -38الدرة املضية ،ألفية يف التوحيد.
 -39املنة الرضية شر الدرة املضية.
 -40منن الط

لتحصي اآلرا .

 -41الدرة احملرة يف وجوه الرتجيحات احملررة.
 -42الباعث احلثيث يف نصيحة ط

دار احلديث.

 -43هبجة العقول يف نظم ما بي للمجنول.

 -44ني املأمول من معاي هبجة العقول.
 -45الرد املبكي للمجرم الدمناركي.
 -46قصيدة يف الرد على بكر بن محاد املرريب.
 -47إحتا الطالب األحوذي شر جام الرتم ي.
 -48نظم خامتة املصبا .
 -49نظم رسالة علوم التفسر البن تيمية.
 -50شر عقود اجلما يف الب غة.
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى أصحابه أمجعم.

