ترجة الشيخ إب بشي الجوري رحه ال
ب

إلد ل رب إلعالي ،حدا إ يليق بلل وجه وعظي سلطانه ،و نأشهد نأن ل إلل
إلل ا وحده ل شيك ل ،و نأشكره عل إلنعامه ،و نأشهد نأن مدا إ عبده ورسول
صل ا عليه وعل ألل وصبه وسل ،ومن إقتفى طريقهم وسار عل سيه إلل
كثيإ.ـ
يوم إلين ،وسل تسلياا ا
نأما بعد:ـ
فهذه ترجة متصة نلخينا إلشييخ نأب بشي إلجوري عإلزعكري رحه ا تعال

اسه ونسبه:ـ
هو م بن عل بن عل بن يي بن صال بن عل بن قاس إلزعكري إلجوري
إلاشدي إلمدإن.
موله :ف شهر ذي إلقعدة  1392من هرة إلنب ص ،ف قبيل إلزعاكرة من
قرى مديرية كش ،مافظة حة ،وهو من لإت فقد كن مولي ف رمضان
 1392من إلهجرة.ـ

نشأته:ـ

نشأن ف بله ،ف كنف وإليه ،وكن نأبوه مؤ بد اب ل ،ومعل اما للصلة وغيها من إ نلخلق

إلطيبة ،حيث و نأبوه يفظ إلقرأنن ،وقائ ب نلذإن ف إلنطقة من زمن قدي ،وتلقى
رحه ا تعليه إ نلساس ف مدرسة إلفتوح بلزعاكرة ،وإلثانوي ف مدرسة م مطهر
زيد بركز إلديرية ،ث إلتحق بكية إلتجارة ول يكلها ،وإلتحق بلعهد إلعال نظام
مدرسا ،وه من نأول دفعاته ،وكن ف فتة بقائه ف
إلسينتي بعد إلثانوية ،وترج منه ا
صنعاء ملز اما للمسجد وقر نأة إلقرأنن ف نأوقات إلفرإغ وإلصلوإت لسيي بي مغرب
وعشاء وبعد صلة إلفجر .ولا رجع إلل إلبلد للتدريس ف إلدرسة شع ف حفظ
إلقرأنن وإللقبال عل إلعبادة.ـ
طلبه للعلم:ـ

إلتحق بدإر إلديث بدماج ف سينة  1419من إلهجرة ،ففظ مابقي من إلقرأنن،
وحفظ بلوغ إلرإم ،وصيح مسل ،وغيها من إلتون وف نأنوإع إلفنون.حيث كن
قليل إلسفر خارج إلإر مبكرإ ف إلفظ وإلطلب.ـ

شيوخه:ـ

تتلمذ رحه ا عل إللمام مقبل بن هادي إلوإدعي رحه ا ث عل خليفته عل
دعوته إلعلمة يي بن عل إلجوري وعل غيه ف دإر إلديث بدماج.ـ
استفادته:ـ

إسيتفاد  -رحه ا  -ف مدة قصية نظرإ لا كن يتي به من إلصيل إلعلمية قبل
ذل وحرصه عل إلفظ وإلكء إلي منحه ا نأيه ومبة إلعل و نأهل وإ للسيتقامه.

صفاته:ـ

كن رحه ا متحل ايا بلصدق ،وإ نلمانة ،وإلعفة ،وإلصيانة ،وكن كرياا شاعاا ،وفياا،
غيورإ ،ا
بذل للنصيحة ،أ ن امرإ بلعروف ،نه ايا عن إلنكر ،م ابا
صبورإ ،ا
س احا ،ا
ل للصلح بي إلناس ،حت قبل معرفته للسلفية ،متحل ايا بكرم إ نلخلق .

دروسه:ـ

بدرس عدة إ نلحكم ،وعدة إلفقه ،وإلرر إلضية ،وصفة صلة إلنب ص ،ومتصها
ل نللبان -رحه ا ،-ولمية شييخ إللسلم ،ولعة اعتقاد ،وإلرإئد ف عل إلفرإئض،
وإلرحبية فيه ،وف إلصطلح ،وإلنحو ،وغيها .تتي دروسه بسهول إلعبارة ،وكثة
فؤإئده ،ونقول .ـ

مؤلفاته:ـ

ل إلكثي من إلتعليقات وإلشوحات وإلتحقيقات منا:ـ
.إلقول إلسن ف فضائل نأهل إلين*
 .شح إلرحبية*
 .صفة صلة إلنب ص*
 .شح لمية شييخ إللسلم*
 .شح لعة إللعتقاد*
 .شح وتقيق إلرإئد ف عل إلفرإئض*

 .شح عدة إلفقه*
 .نصيحة لمد بن عبدإلوهاب إلوصاب*
 .عوإئق طلب إلعل*
 .نأرشاد إلثقات إلل إلنساء إلرمات*
 .تقيق جزء من مصنف عبدإلرزإق*
 .نأسيباب هلك إ نلم*
 .تعليقات وتعقبات عل فقه إلسينة لسييد سابق*
 .شح إلرر إلبية*
 .نأرشاد إلطلب إلل إلنحو وإللعرإب*
 .إ نلماكن إلت لتصح إلصلة فيا*
وغيها تغمده ا برحته ورفع درجته.ـ
جهاده:ـ

وقعت إلروب إلسيتة مع إلول وإلوثيي ،وإلشييخ نأبو بشي هو ذل إلبطل إلرإبط ف
حرإسيته وشأننه ،حيث كن من حرإس إلشييخ إ نلبطال ،وف إلرب إلسادسة ظهرت منه
موإقف جليل؛ فقد كن ف مقدمة إلهاجي للرإفضة إلوثيي ،وهو من نأول من نأسس موقع
إلبإقة إلشهي ،وذل ف إليوم إلي قت بتل فيه نأخون صال بن صال بن يي إلزعكري ف 7
مرم 1431هـ  ،وهو نأول من قت بتل من إلطلب ف موإجة إلطلب مع إلرإفضة إلوثيي،
وكن نأخون صال ا
بطل ،و نأخبن إ نلخ مسعد إلعويري -حفظه ا -نأنه سعه -رحه ا-
وهو يدعو بلشهادة قبل نأيم من قتل .ـ
وكن إلتتج ل -رحه ا -متفان ايا ف خدمة إلخوإنه ،ولإسعاف إلرح ونقل إلقتل.ـ

فلم كن يوم 19مرم 1431هـ  ،صعد  -رحه ا -للسعاف إلشييخ هادى بن نأحد
إلوإدعي -حيث نأصيب وهو نزل من جبل إلزرعة ،فقنص نأحد إلوثيي إلتج ل -رحه
ا -ف ر نأسه بطلقة ،مات عل إلثرها ،و خأخبن نأن أنخر كمه :إلد ل! ،فرحه ا،
و نأدخل إلفردوس إ نلعل ،و نأصلح ذريته.ـ

أولده:ـ

ل من إ نلبناء بشي نأكبه ،وعبد إلرحن وعبدا ،و نأصغره حزة وكن نأبوه قد سمه عر،
ول إبنتان ،فال نأسأنل نأن يصلحهم ،وينبتم نبات حسينا وا نأعل وصل ا عل نبينا م
وعل ألل وسل وإلد ل رب إلعالي .ـ
كتبه :ـ
أبو ممد عبدالميد بن ييي الجوري الزعكري

الامس عشر من جاد الول  1434من هجرة النبي صلى ال عليه وعلى آله وسلم.ـ

