
  



 (1)هللا رمحه آدم علي حممد الشيخ  ترمجة

 : ونسبتمه ه ونسبهاسم 
 .األثيويب موسى بن آدم بن علي بن حممد هو

 ه ونشأته: مولدم 
 .أثيوبيا يف هـ1366 عام ولد

 بوحبـ   ،تربيتـه فأحسـن ،آدم علـي الشـي  احملـد  صـوياأل والده كنف  يف هللا رمحه تَرعرَع
 تنشـتته يف هللا بعـد الكبـر الفضـ  والـدهل وكـا  ،صـرره منـ  الشرعي للعلم حمبًّا فنشأ العلم، يهإل

 .يناجلاد    العلم طلبة  كوكبة   إىل انضمامه ويف صاحلة، نشأة
 ه للعلم: لبم ط  

 ،هللا رمحـه قيـ و حممـد ابلشـي  قالتحَـ  مث صـرر، وهـو والـده علـى القـرآ  فـ حب هللا رمحـه بدأ
 يطلــب كــا   أنــه كمــا  مدرســته، يف ة العلميــ   الكتــب   بقــرا ة بــدأ مث ،كــامً    القــرآ َ  عليــه فأكمــ 
 .وغرهم منطقته مشاي  ومن والده من النظامية  الدراسة  خارج العلم

 شيوخه: 
  :مشاخيه أبرز من
 ،احلنفـي    الفقـه وكتـب ،العقائـد كتـبَ   يـهعل قـرأ فقـد ؛آدم علـي احملـد  األصـوي والده -1
 .أجازه وقد ،العلوم من وغره الفقه أصول ويف

 .كامً    القرآ  عليه  حف   ال ي شيخه، وهو هللا رمحه ودي   بن قي و حممد الشي  -2
 شـــر  مـــ  مســـلم صـــحي  معظـــمَ  عليـــه قـــرأ وقـــد ،الـــداي حممـــد بـــن زيـــن حممـــد الشـــي  -3
 .التفسر عليه قرأ كما  ،احلديث كتب  من وغره ،النووي

 
 :مصادر ترمجته (1)

 .مواهب الصمد لعبده حممد يف أسانيد كتب العلم املمجد -1
ــي بعـــال طـــ    -2 ــننم الشـ ــه، ومـ ــننم زوج ابنتـ ــربم، مـ ــي  املقـ ــد :الشـ ــدار  عبـ ــدر  بـ ــلمل املـ هللا شـ

 .الرمحن صوفا  احلديث مبكة املكرمة، واألخ عثما  أتوا، وعبد



 أيب ســنن عليــه ومســ  الرتمــ ي، اإلمــام ســنن عليــه قــرأ، بصــري رافــ  بــن حممــد الشــي  -4
  .أجازه وقد ،وغرها النسائيسنن و  داود

 يف ســنم الــث   يقــار  مــا عليــه قــرأ ،الــدري   علــي الشــي  بــنا ســعيد حممــد الشــي  -5
 .أجازه وقد ،ذلك وغر واحلديث اللرة 

  أجـازه وقـد ،العربيـة  العلـوم عليـه قـرأ ،األثيـويب حسـن بن حممد بن الباسط عبد الشي  -6
  .ك لك
 .الدري وي حممد الشي  -7
 . هوأجاز  ،الصحيحم بعال  عليه قرأ ،ثيويباأل علي بن حياة الشي  -8
 ،ابألوليــة  املسلســ  الرمحــة  حــديث منــه أخــ  ،اليمــي زيــن عثمــا  بــن إمساعيــ  الشــي  -9

 .وأجازه ،الشفة  بتحريك واملسلس 
 منـــــه وأخـــــ  ،الســـــنبلية  األوائـــــ  عليـــــه قـــــرأ ،الفـــــاداي ايســـــم حممـــــد املســـــند الشـــــي  -10

 .ةكثر   مسلس ت
 .الكتاي املنتصر حممد الشي  -11
 .وأجازه ،الصوماي عبدهللا بن حممد الشي  -12
 .وأجازه ،األركاي احلق مظنر مولوي بن احلق إعزاز مولوي الشي  -13
 .ثيويباأل حبيب بن اثي حممد الشي  -14
 .ثيويباأل مج ي علي الشي  -15
 .اإليفاي حممد بن أمحد -16

 العلم: نشر يف  هنشاط
 التـــأليف يف نشـــيط  و دؤ  وهـــو وأهلـــه، للعلـــم وحبـــه العلـــم، بســـعة  هللا رمحـــه الشـــي  عـــر 

 اململكــة  إىل الشــي  قــدم أ  ومنــ  ملــ ، أو كلــ   دو  كثــرة  ســنوات در   وقــد النــا ، وإفــادة
 .النا  إىل العلم إيصال يف جياهد وهو السعودية  العربية 



 درو  لـــه وكانـــ  ا،طالبًـــ  املكـــي احلـــرم مبعنـــد التحـــق قـــدم مـــا أول هللا رمحـــه الشـــي  وكـــا 
 اخلريــــة  احلــــديث دار إىل تقــــدم ـهــــ 1408 عــــام يف مث املكرمــــة، مبكــــة  القشــــلة  حــــي يف خاصــــة 
ــا للدراســـة   علمـــه بســـعة    بَـــ عج  أ   قـــد للقبـــول الطـــ   ختتـــر الـــي اللجنـــة  أ    إال ،كطالـــب  فينـ

 ليكـو  إليـه جـا  الـ ي املكـا  يف اسً مدر    م   فع   معه، ة املقابلَ  خ ل من هدرَ قَ   فَ وعرَ   عه،واط   
 .اطالبً  فيه

 فيـــه در   املكرمـــة، مبكـــة  أبجيـــاد احلـــديث دار مســـجد يف يـــدر  كـــا   هللا رمحـــه أنـــه كمـــا
 وغرهــا السـيوطي، وألفيــة  الطـالبم، وتــ كرة التـدلي،، يف :وكتبــه احلـديث وكتــب السـتة  الكتـب

 عــاد ،ســنوات ثــ   التــدري، عــن انقطــ  مث ســنة، عشــرة مخــ، فيــه يــدر  بقــي ،الكتــب مــن
 للــدعوة التعــاوي املكتــب خــ ل مــن املكرمــة  مكــة  يف األبــرار جــام  يف تدريســه إلكمــال بعــدها

 .مبكة  اجلاليات وتوعية  واإلرشاد
 كـا و  ،ـهـ 1434 عـام حـى فيـه يـدر  كـ لك  وبقـي ـ،هـ 1427 عـام مـن هفي التدري، بدأ
 يف للتــــدري، بقبولــــه عليــــه هللا مــــن   أ  إىل ،األربعــــا  ليلــــة  إىل الســــب  ليلــــة  مــــن دروســــه يعقــــد

 مــن دروسـه كانــ و  ـهـ،1434 عــام رمضـا  مــن يـوم أول مــن دروسـه فيــه فبـدأ ،احلــرام املسـجد
 وبســطه تقريــره وحســن علمــه لســعة  كثــر  خلــق منــه اســتفاد وقــد اجلمعــة، ليلــة  إىل االثنــم ليلــة 

 .للمسائ 
 : وحرصمه على اخلري حسن خملمِقه

 علـى ط بـه يعامـ  وكـا  وعرفـه، جالسـه من ك   يعرفه ،جم    حسن خلق ذا هللا رمحه كا 
 علـينم، وحيـر  عنمويشـج    الطـ   يتاب  وكا  الط  ، من أحد بم يفرق وال ه،إخوان   أهنم
 أحـد يقـول احلـديث، لـدار مفـارقتنم بعـد حـى عـننم ويسـأل ،تعبـه رغـم مننم ميرض من ويزور

 .طالًبا عن ف رأيته ما :م زميه
 ،حيفظنــا الــي منظوماتــه يراجــ  وذهابـه جميتــه يف نــهإ حــى وقتـه علــى حمافظــًا هللا رمحــه كـا و 
ا ،الطــ   ومناقشــة  اآلرا ،  تقبــ   يف صــدر ســعة  مــن هللا رمحــه عليــه كــا   مــا مــ   للتــأليف حمبــًّ

 تهصــح   اعــت ل مــن رويتحســ   يبكــي كــا   لقيتــه مــا آخــر :ط بــه أحــد يقــول واإلفــادة، والكتابــة 
 .الرتم ي    جام  شر  إكمالَ  أستطي  لن :ويقول ته،وقو  



 حرصه على احلقِ  ورجوعمه إليه: 
 املعنــد يف أدر   وبــدأت مكــة، إىل هــاجرت   ملــا: لنــا يقــول ادائمًــ  كــا :  بــهط    أحــد   يقــول

 الوهـــا  عبـــد بـــن حممـــد والشـــي  القـــيم وابـــن تيميـــة  ابـــن اإلســـ م شـــي  كتـــب  وطالعـــ    ،احلـــرم
 علــى أســر فبــدأت   بلــد ، يف رةاملقــر   العقائــد كتــب    عليــه مــا ينــاقال  مــا فينــا وجــدت   هللا رمحنــم
 اموافقًـــ  هـــ ال  كتـــب  يف مـــا فوجـــدت   دليلـــه، صـــ    مـــا بـــاعات    وهـــو ا،ســـابقً  هســـلكت   الـــ ي املـــنن 

 بلــد ، يف ماألشــعري    مشــاخيي مــن يتــهتلق   امــ   هد  أعتقــ   كنــ   مــا فرتكــ    ،الصــحيحة   للنصــو 
 ا،وهابيـًّ  رتَ صـ   كإنـ  : البلـد أهـ  بعـال   قـال والـدي لزايرة   ديبلَ  إىل سافرت افلم   عنه، ي   وختل  

 النصـــو  بـــ أت   أي مكـــةَ  إىل أذهـــبَ  أ  قبـــ  متعلَـــ  وأنـــ  للنصـــو ،    بـــ  مت   أ  بـــ  ال،: فقلـــ 
 اإلمــام أ    تعلــم أال: لــه فقلــ  ا،دً شــد  تَ  دتَ ازدَ  أنــك إال ،ذلــك أعــر  نعــم: فقــال الصــحيحة،
ــافعي   ــا الشـ ــا مـــ هب، لـــه كـــا   والعـــراق احلجـــاز يف كـــا   ملـ ــة  ووجـــد مصـــر، إىل ذهـــب وملـ  األدلـ
 غابـ  الـي األدلـةَ  وجدت   ملا ،أ  فك لك اجلديد؟! م هبه ،وأس   القدمي، م هبه تركَ  الكثرةَ 

 إ  اأبـدً  حيـاي يف عليـه أسـر الـ ي هـو وهـ ا مبقتضـاها، وأعمـ  بعنـا،أت   رت  ص   بلد  أه  عن
 .تعاىل هللا شا 

 وفاته رمحه هللا: 
 ،تعبـه رغـم للطـ   دروسـه ويلقـي ،احلـديث دار يف يـداوم حياتـه أايم أواخـر يف حـى ظ   
 مـن يـده علـى تـزال ال ياملرـ     وإبـرة سـناليدر    احلـديث دار يف إلينـا أيي كـا   :ط به أحد يقول
 أسـبوعم قبـ  تعـب أ  إىل ،دروسـه ليلقي للدار املستشفى من أحيا ً  أيي وكا  التعب، ةشد  
 قـد وتعاىل سبحانه هللا أ  إال والتدري،، اجملي  على إصراره رغم إجازة فأعطي ،وفاته يوم من
 وغفـر هللا فرمحه ،ه1442 لعام صفر شنر من والعشرين الواحد اخلمي، يوم ضحى يف اهتوف  
 .اجلنة  من األعلى الفردو  وأسكنه له

 مؤلَّفاته: 
 :أمهنا من ،كتاابً   مخسم عن عددها يزيد كثرة  م لفات للشي 
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