
 

 

 

 

 ليــالَع ُحــْتَف

 يف ترمجة

 خْيالشِّ

 كريــالزُّع يِدــاحلمعبِد

 



عكري وفقه اهلل  ترمجة خمترصة للشيخ عبد احلميد احلجوري الزُّ
2 

  

 

 ترمجة خمتصرة للشيخ عبد احلميد احلجوري الزُّعكري وفقه اهلل

وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل,

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 

 أما بعد:

فهذه ترمجة خمترصة للفقري إىل عفو ربه والضعيف يف نفسه: أيب حممد عبد 

عكري, وكان أصلها ما كتبه أخونا املبارك: أبو عبد اهلل الز   احلجوري احلميد

 ن عيل الكحالين .حسني ب

 مولده:

رة غولد يف بالد حجور مديرية كرش حمافظة حجة يف قرية الزعاكرة يف 

 .ـ ه2931رمضان 

 نشأته ودراسته:

نشأ يف تلك البالد ثم درس يف املدارس النظامية يف قريته حتى انتهى من 

املرحلة األساسية ثم درس الدراسة الثانوية يف مركز املديرية وأمتها يف مدينة 

 حتى حصل عىل درجة البكلريوس احلديدة وأكمل  بعد ذلك الدراسة اجلامعة

 وكان ختصصه يف علم األرض, والكيمياء.
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العلم الرشعي إىل دار احلديث بدماج يف أواخر مجاد الثاين ثم رحل لطلب  

 هـ2121

فدرس عىل يد اإلمام مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل مدة سنتني ونصف 

 السنة وبعدها خرج اإلمام الوادعي رمحه اهلل للعالج.

ثم استمر يف طلب العلم مع خليفته الشيخ العالمة حييى بن عيل احلجوري 

يف طلب العلم يف دار احلديث  استمر, و طويلةمزمه مالمزمة حفظه اهلل, وال

/ 21, حتى كان هتجري احلوثيني لطالب العلم يف  –حرسها اهلل تعاىل  -بدماج 

هـ , فلزم مسجد الفتح بصنعاء مع الشيخ حييى بن عيل  2191ربيع األول/

عربية لاحلجوري حفظه اهلل, فلام دخل احلوثيون صنعاء سافر منها إىل اململكة ا

مع أهله قريب ثالث سنوات, حتى كان : فيها السعودية, وسكن 

 , فافتتحبمحافظة املهرة مدينة الغيضة رجع إىل اليمنهـ 2191/احلجة/12

: التدريس فيه السلفية بمسجد الصحابة, وكانت بداية فيها دار احلديث

 بحمد اهلل حتى تاريخ كتابة هذه هـ, وما مزال مالمزمًا له2193حمرم//21

 . الورقات

  هاتعاىل أسأل اهلل, يف الدعوة إىل اهلل تعاىل فيام نرجوطيبة وله جهوٌد 

اخلطابة  وأسواء يف باب التأليف و التدريس, القبول, وأن جيعل فيها الربكة 

 وغري ذلك مما نرجو أن ينفع اهلل به والفضل يف هذا هلل وحده.



عكري وفقه اهلل  ترمجة خمترصة للشيخ عبد احلميد احلجوري الزُّ
4 

بدار احلديث بدماج وخطبائها ودعاهتا  أفاضل طالب العلم رجى أنه مني   

النزكيه عىل و ,  نحسبه كذلك واهلل حسيبهياماملحققني فوو مدرسيها والباحثني 

, ويذكر هذا من باب التحدث بنعمة  جهد املقلإنام , و , والضعف حاصلاهلل

 .ال غري اهلل عز وجل

 دعوته:

 .خارجهاوداخل اليمن  يف املناطق والبلدانإىل العديد من خرج دعوة 

 ارج اليمن مزار كاًل من :ففي اليمن مزار أغلب حمافظات اليمن , وخ

وهي أول  هـ  تقريباً  2111 / رجب / 21:عاميف   أوها ,ملرات تنزانيا -2

, حفظه اهلل برفقة الشيخ حسني احلطيبيرحلة دعوية خارج اليمن وكانت 

الرحلة شهرًا, ويف فيها مكث هـ 2113مجادى الثاين كانت رحلة أخرى يف و

 هـ2191من أواخر شهر رجب حتى أوئل شوال  مكث سبعني يوماً  ةالثالث

 . هذه املرات بحمد اهلل تعاىل, ومزار ضمنها جزيرة مزنجبار وبمبا غريمزارها يف و

مرورا إىل تنزانيا وقام ببعض املحارضات  احلبشة )مرتني(مزار  -1

 . والدروس

كث مأمريكا الالتينية(  -ترينداد وتوباجو ) يف البحر الكاريبي مزار -9

 هـ2191يف أواخر شعبان سنة  يوماً  21فيها 
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 إىل اهلل وتم تدريس الدعوةختللها جوانب يف مرات للعالج ومرص مزار  -1 

بعض ما فتح اهلل به يف مسجد الفرقان القائم عليه الشيخ حممد بن إبراهيم 

 . عدة خطب القاهري وفقه اهلل وخطب

قام يومًا  21مكث فيها 2192عام شهر ربيع الثاين  يف اجلزائر, ومزار -1

بدورة علمية يف مدينة وادي سوف ومر عىل كثري من املدن وحصل فيها خري 

 .عظيم

  2192مرتني األوىل يف أواخر شوال  سيالن سابقا سريالنكامزار و -6

ودورة علمية مكثفة يف مدرسة أيام , أقام فيها عدة 2191أخرها يف شعبان و

 .  علقمة

 مكث فيها يومني. 2191يف شعبان  جزر املالديفمزار و -2

 هـ2191ومزار جز القمر يف ذي القعدة  -1

هـ  للعالج وقام بام يرس اهلل تعاىل به 2111ومزار اهند يف شعبان سنة  -3

ء القول يسمن اخلري أسأل اهلل أن يتقبل منه صالح القول والعمل وأن يعفو عنه 

 والزلل.

 مشاخيه:

 مقبل بن هادي الوادعيإمام الدعوة السلفية يف اليمن: الشيخ  -2

 رمحه اهلل, وكان من حراسه .
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 حفظه اهلل, خليفة الشيخ الشيخ العالمة حييى بن عيل احلجوري -1 

 مقبل .

, تتلمذ عليه يف احلرم قريبًا من عرشين الشيخ صالح الفوزان -9

 يومًا .

نه إجامزة وله متتلمذ عليه يف احلرم , الشيخ حييى بن عثامن اهلندي -1

. 

 تتلمذ عليه يف ,بن آدم اإلثيويب حممدالشيخ املحدث العالمة:  -1

 .وله منه إجامزة  احلرم

يه تتلمذت عل –رمحه اهلل – أمحد بن حييى النجميالشيخ العالمة  -6

 ه فيها .أيامًا وجالس

ه يف حرض ل -حفظه اهلل– البدرعبداملحسن العباد الشيخ العالمة  -2

هـ يف أيام احلج وغريها مرات, وغريهم وهلل احلمد 2122سنة 

 واملنة.

 ثناء العلماء عليه:

 : -حفظه اهلل  –قال الشيخ حييى بن علي احلجوري 
أخونا الفاضل الشيخ السلفي عبد احلميد احلجوري حفظه اهلل حمقق 

وداعي إىل اهلل عز وجل مربمز, نويص باالستفادة منه ومن علمه  ومؤلف مفيد,

 ونسأل اهلل التوفيق .ونصائحه يف داخل اليمن وخارجه, 
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 هـ 2191/ رجب/21 

الطبقات ملا حصل بعد موت شيخنا اإلمام  " :يف كتابه -قال عنه و

 "  الوادعي يف الدعوة إىل السلفية باليمن من احلاالت

)عبد احلميد بن حييى بن مزيد الزعكري احلجوري أبو حممد , ثبت حيفظ 

القرآن وصحيح مسلم وباحث له فتح املنان يف الصحيح املسند من أحاديث 

اإليامن والبيان احلسن ملا أحياه الشيخ مقبل الوادعي من السنن ومشارك يف 

 حتقيق جملد من املحىل البن حزم (.

 :النجمي رمحه اهللحييى ن بأمحد وقال الشيخ العالمة 
وأنا يف مزمحة من  فقرأت بعضه, وتصفحت البعض اآلخر, حيث ورد إلي 

د واملهم أن الكاتب ق :  -إىل أن قال - ...األعامل, فألفيته بحثًا جيدًا يف بابه

وفق فيام أرى يف هذا البحث الذي أنكر فيه عىل من جعل أسامء اهلل حمصورة يف 

 ينابر من أمثاله, وصىل اهلل عىل نتسعة وتسعني, فجزاه اهلل خريًا وبارك فيه, وكثي 

 حممد وعىل آله وصحبه وسلم .

 

 :  تعا هللحفظه ا عظيم آبادي نص إجازة الشيخ العالمة / حييى بن عثمان

 

ا َبعْ  اَلُم َعََل َنبينَا حممد, َوَعََل ألهه َوَصْحبههه َأمْجَعهِْي َأمَّ اَلُة َوالسَّ َ َوالصَّ  ُد :احَلْمُد هلله َربه الَعاملَِيه

نهي األَُخ / :  ي  »فقد َطَلَب مه ي احَلَجوره ْعُكره يده بُن حَيَْيى الزُّ ََجاَزة إه  حفظه اهلل تعاىل« َعبُد احَلمه

َواَية, َوأَنا َلْسُت َأْهالً أَلَن ُأََجاز, َفَكيَف َأْن ُاْستََجاْز َوَلكهْن مَلَاَحسن الظَْن َأََجْبُته.  الره
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 فأقول: 

 إين أَجزت األخ الكريم بام أَجازين به مشاخيي:

ك املبارعبيد اهلل الرمحاين  والشيخ/ عبد احلق اهلاشمي, والشيخ/ ,سليامن احلمدان/ : الَشْيخِ وهم 

نذير حسِي الدهلوي للوالد  السيد/  حممد بن عبد اهلل اللكنوي, وكذا ما وَجدته من إَجازة والشيخ/ فوري,

 .رمحهم اهلل تعاىل مجيعاً 

 وقد عدل مده عَل مدي الذي عدلته عَل مد شيخنا حممد عبد اهلل اللكنوي .

وأوصيه ونفيس بتقوى اهلل تعاىل ودوام ذكره, وتالوة كتابه العزيز  وبرفق ذلك إَجازة مشافهة ومكاتبة,

 وجمانبة البدع واملنكرات وأهلها. ملسو هيلع هللا ىلصبالتدبر والعمل بسنة الرسول 

وأسأل اهلل تعاىل يل وله ولكل مسلم اهلداية إنه تعاىل عَل كل يشء قدير, وصَل اهلل عَل حممد وعَل آله 

 وصحبه .

 كتبه راجي عفو ربه

 ثمان المدرسيحيى بن ع

 هـ7427/5/78في 
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 :هلل تعا آدم اإلتيوبي الولوي حفظه ا بن علي بننص إجازة الشيخ / حممد  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني,  احلمد هلل رب العاملني,

وأكرم السابقني والالحقني, سيدنا حممد األمني, وعىل أله وصحبه أمجعني, ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .

أما بعد فإن األخ الفاضل/ عبد احلميد بن حييى بن مزيد احلجوري, قد طلب 

مما سمعته, أو قرأته, أو أ جزته من  مني اإلجامزة بمؤلفايت, وبام جتومز ل روايته,

 مواهب الصمد لعبده حممد »مشاخيي األفاضل الكرام الذين حواهم ثبتي املسمى : 

, فأجيبه إىل ذلك, وإن مل أكن أهاًل ملا هنالك, وال من «يف أسانيد كتب العلم املمجد

فة ملرشرجال تلك املسالك, بل إبقاًء لسلسلة اإلسناد التي هي خواّص هذه األمة ا

 بني العباد, وتشّبها باألكابر األجماد, كام قيل:

 إن الـتـشـبـه بالــكــرام فـالح إن مل تكونوا مثـلهم فتشبـهـوا 

فقلت: أجيز األخ املذكور أن يروي عني, كام أجامزين بذلك مشاخيي الكرام, 

وقد ذكرت كثري منهم يف هذا الثبت عىل الرشوط التي وضعها املشايخ األعالم, 

وهي أن يصحح الكتاب الذي يريد أن يرويه, وأن يراجع أهل العلم فيام أشكل عليه 

منه, أو يرجع إىل الرشوح واحلوايش املكتوبة عليه, ويتأكد من صحته قبل روايته, 

وقد أشار إىل هذه الرشوط الشيخ حممد حبيب اهلل الشنقيطي رمحه اهلل يف منظومته 

 حيث قال:« دليل السالك»

 ثم املراجعة فيام أعضال   ث بام قد أشكال وهو التشب

 ال غري من حققه وحرره  مع مشايخ العلوم املهرة 
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 ما كان بالنقل يرى حمصال   ثم الرجوع يف احلوادث إىل 

 إال مع التحقيق لألشياء  وعدم اجلواب يف استفتاء

 ته أيضا هبذا الثبت, وبكل ما حواه من أثبات املشايخ الفضالء األعالم,وأجز

 وأن جييز ذلك ملن رأى فيه األهلية من طالب العلم .

وأويص األخ املذكور بتقوى اهلل تعاىل يف الرس والعالنية, وأن يكون ديدنه 

اتباع السنة, واجتناب البدع واخلرافات التي طبقت األرض, ومن عليها إال من 

واه هذا ا حلنرش كتب السنة, كاألصول الستة وغريها ممعصم اهلل تعاىل, وأن يتجرد 

الثبت, وأن يكون منهجه منهج السلف رمحهم اهلل يف آيات الصفات, وأحاديثها, 

وجيتنب ما ابتدعه اخللف من التأويل, والتحريف, وغري ذلك مما خيالف منهج 

 السلف .

 نفعني اهلل تعاىل وإياه بام علمنا, ومزادنا علاًم ينفعنا, ونفع بنا األجيال الناشئة .

ينساين ووالدي, ومشاخيي من صالح دعواته, يف خلوته  وأطلب منه أن ال

 وجلوته.

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله, سيدنا وحبيبنا حممد بن عبد اهلل, 

 وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبداه إىل يوم الدين .

 كتبه

 راجي عفو ربه الكريم

 حممد ابن الشيخ عيل بن آدم

 خويدم العلم باحلرم املكي الرشيف

 وعن والديه –عفا اهلل تعاىل عنه  –
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آمني آمني آمني 
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 مؤلفاته وفقه اهلل: 

  ٌ ال بأس به يف شتى الفنون تأليًفا , وحتقيًقا , ونذكر  دللشيخ عبد احلميد جه

 منها:

 يف العقيدة:

 فتح الباري عىل رشح السنة للربهباري. -1

 سالمة اخللف يف طريقة السلف. -2

 املحرش ودار القرار.رؤية املؤمنني للجبار يف  -3

 حكم احللف بالنبي صل -4

 ى اهلل عليه وسلم. -5

 حكم حتديث العوام بأدلة األسامء والصفات. -6

 كتاب الصيحح املسند يف اإليامن. -7

 حتذير العقال من فتنة املسيح الدجال. -8

 عذاب القرب ونعيمه. -9

 التعليقات احلسان عىل الالمية املنسوبة لشيخ اإلسالم. -11

 رسالة اإلمام املجدد إىل أهل القصيم.فتح العليم برشح  -11

 حكم اإلنتخابات. -12

 التعليق املخترص عىل القواعد األربع. -13
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 رشح أصول السنة البن أيب مزمنني. -14

 برشح حائية ابن أيب داود. عون املعبود -15

 املصطلحات العرصية وأثارها العقدية. -16

 األقوال الفريد رشح البادئ املفيدة  يف التوحيد والفقه والعقيدة . -17

فتح الوهاب رشح كتاب التوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب  -18

 رمحه اهلل .

 اللمعة يف تقسيم البدعة . -19

 فتح الرب يف بيان حال الغالم الذي قتله اخلرض . -21

فتح املجيد ببيان هداية القرآن إىل التوحيد والتحذير من الرشك  -21

 والتنديد .

 السلفية ملا انتقد عىل الطحاوية .التنبيهات  -22
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يخ حييى قوله يف الش منها يةوللشيخ حفظه اهلل تعا  حماوالت شعر

 :حفظه اهلل

 .كـانا وأين حّل  أين فحفظا  ***حـامكا  يف شيخي إن إهي

 .أعـاَنا ومن املاكرين بمكر *** علامً  أحاط احلفيظ نودعه

 .سوانـا يغلق فال سلوى لنا  ***خريٍ  باب شيخي إن إهي

 .هيـانا أن إلـهـي فـجـنـبـه  ***تـقٌي  عـبـدٌ  إنــه إلــهي

 :نصيحة شعرية ومنها

 البدعة إىل جتر   آراءً  عنك ودع   *** الرفعة   مبتغي يا العزمَ  شدَ  العلم   إىل

ب ليغ   *** الـتـي والـسـنـنَ  اهلل كتـاَب  َتعَلم ب َل  ت  د   س  ش   املتعة   اجلنة   يف الر 

ل   معية   *** مـؤبـدٍ  نعـيـم يف جـهـرا اهلل ترى  رفـعـة   طاعت هـم اهلل رس 
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ل ـصـاً  ربـاً  وتعبد    ـ    بغري   *** عـبـادةٍ  فـي خم 
ٍ
 السـمعة َتطـل ع ـك أو رياء

 ٠٤٤١ رجب ٥ يوم شعرية حماولة

 :خر الزمن(بعنوان )حال املؤمن يف آ قصيدةومنها 

 ل  جَ ـ عَ ي يف  ر  جَي   ر  ـى اآلَخ تَ أَ وَ  *** ل  ـحَ ـارتَ ا وَ ـَينلَ عَ  يد  الع   مَ د  قَ 

 ل  زَ ــنَ  د  قَ  ادٍ وَ  ل  ـ ك  ا يف  ـهَ ر  ـَش  *** اـهَ ـ  ب ح  رَ ف   تَ اَل ا فَ يَ ن  ا الد  ذَ كَ هَ 

  ي  ذ  الي  َك ن  ى م  َج رَ وَ  *** اـعَ ا دَ دً ـب  ـعَ  ن  ـمَ ل  ي َس َه  ا إ  يَ 
 ل  ـمَ األَ  يه  ف 

َ  َق ـب  ـَي م  لَ ا فَ يَ ن  الد   ت  اقَ َض  ل  يَ للس   ن   مَ ري   غَ  *** اهب   ب  ف 
 لفَ السي ي وَ غ 

  م  ـَني   إ  يب  رَ  عَ ر  ـَش 
 *** واـف  رَ ـعَ  دٍ ـيـب  عَ  ن  م   يٌل ل  قَ وَ  ل  ـثَ ـاملَ  مَ ـع  ـن 

َ بَ   ل  ـَج األَ  ري  اخلَ ب   ين  ارَ  الدي اَل  ك  يف   *** اوـت  ـبَ ـا ثَ دً ـيـب  ـعَ  اهللَ  ـرشي

 اَم ع  أَ  ن  م   ح  ال  الصي  ل  اع  فَ 
 ل  ـَح  ن  ياَم ا اإل  ذَ إ   يَش العَ  ب  ي  طَ  *** اـنَ ل 

َ  ل  ح  الني  ة  ورَ س    ل  ـطَ ـهَ  نٌ ز  ـا م  مَ  د  ـم   احلَ يب  رَ ل  فَ  *** ت  رَبَ خ  ا أَ ذَ هب 

 ل  ثَ ـتَ م  ا   عَ الرشي  وَ  ق  حَ ل  ا ل  عَ دَ  د  قَ  *** دَ ـَمـح  ى أَ َش غ  تَ  اهللَ  ة  اَل َص وَ 

 ه2111 /القعدة/ 21 دار احلديث بمسجد الصحابة 

 :قصيدة )مضى عمري( ومنها

 ةـايـهـنـلـل يـإه نيـتـبـفث *** النهاية وقاربت   عمري مىض

بق  ةـدايـهـال إىل نـالعاملي تدل *** راٍت ـمزاخ اـلومً ـع ل يـوت 

 ةـغوايـوال الضاللةَ  فجنبني *** اـقــح رت  ـصــق يـإنن إهي

 ةــايـفـالك هاـفي أمحدٍ  وسنة *** اـدومً  المــاإلس ىلـع وثبتني

 ةـعايـسـال بئس مذنٌب  فإين *** اـرمزقً  اربـي ادٍق ـص ةَ ـوبـوت

 ةـايـفـك رمحت ه العفو عظيم *** اـمً ـريـك ًراـب يـجـارت ولكن

 الرعاية حيتاج احلال   ضعيف   *** يـإنـف يـنـذبـعـت ال يـهـإل

 هـ 2111 شوال 23

 عبد احلميد رمحه اهلل: يف رثاء ولده حممد بنقوله  ومنها
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 ـالض عـم وىـلـالب فـاشـك اـي  ***لدعائي فاستجب دعوتك ريب 
 
 راء

ط يف ***تــيـطـغ قد أعظام إهي ارحم  ـــحـبطـبال بـص دـحل وس 
 
 اء

 يـورائ ونـكـي أن وـأرج كنت قد  ***ذيـال لـالشب كـذل حممد   ابني

 ـيـعلـال يف ونـكـي ومـلـالع ومع ***يـتـئـيـطـخـرالـغاف إها يدعو
 
 اء

 ـلــبـال ىلـع ذاـه اـأي راــبــص ***ىـقضـان قد القدير تقدير لكن
 
 واء

 يـائـطـوع هـل اـامـعـإن كرتـوش ***بفعله احلكيم خالقَي  فحمدت

 يـدائ بـوأذه هـمـارحـف يارب *** ذنوبهـل راـافـغ يـرب وتـفدع

 (هـ2111 شعبان 2)

هـ يف حادث سري عىل  2111/صفر/1وكانت وفاة األخ حممد بن عبد احلميد رمحه اهلل يف يوم األحد 

من عمره, وله من األبناء:  12فنسأل اهلل أن يرمحه ويرفع درجته, وكانت وفاته يف  طريق سيئون املكال,

 صقر ثم فهد, نسأل اهلل أن يصلحهم, وألبيه ترمجة له عسى أن خترج, واهلل املستعان .هالة ثم أمحد ثم 

 ومنها:

 بالئي فلت ذهب اخلصامء من *** ضيقا يشكو عبدك إن إهي

 العطاء يف إهي لـي فـوسـع *** فـقـرا أشـكو إهي يا وإيني 

 :محه اهللر ومنها قصيدة يف رثاء الشيخ مقبل

 دادي ـد جـدى قـلهـبرحيل شيخ ل *** اددي ـبـاء تـيـاحلزن خيم والض

 لفراق شيخ العرص بل علم اهدى *** رقًة وصبابةً ـوالقلب يبكي ح

 داـرمـبكي سـفليت الشعر ي مطرٌ  *** هـوالدمع سال من العيون كأني 
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 داـنـل فـة بـحـيـبــق لي ـرد ك  ـوي *** رهـي ذكـحـه ويـحيكي مناقب 

 داـرشـان مـا وكاهدى أيًض  علم   *** هـاملناقب إني  لي ـشيخ حوى ج  

 داـاقـوأنار درب احلق أخزى احل *** ةً ـًة وروايـوم درايـلـمجع الع

 داـا أرشـمـر فيــاخلي ل  ك   واخلري   *** اتعديل كان جمددً ـللجرح وال

 ان صار مسدداـمـم واإليـلـعـبال *** اـاطعـورا سـاه اهلل نـعلم حب

 ردداـان مـار كـتـخـمـال ة  ـنـولس *** ةً ـا أمـيـالقدر أح جليل   شيٌخ 

 ملل وال كسل وإن رغم العدى *** الـا بـا دومـهـيدعو ها وحلزب

 وأرشدا فهدى به ريب العظيم   *** اـمً ـاثـع جـيـشـللت وأمات ديناً 

 دداـهـه مـوحلزهبم ذاك السفي *** اولبدعة اإلخوان أضحى ما حيً 

 داـنـالل وفـضـًا لـوأبان مزيغ *** الـاة الرش من بني املـأخزى دع

 رمداـا سورً ـواإليامن ن باحلب   *** اـًمـعـفـة مـدايـهـوأنار دربا لل

 داــان ممهـالفردوس ك وجلنة   *** مدـأح نةَ ـالم ســاد لإلسـوأع

 داـاسـحا فـيـئًا قبـوأحاله شي *** د أمزال جذورهـصوف قـأما الت

 داـرشـني ويـفاهلل أسأل أن يع *** اــنـدرة ربـقـرك أرداه بـشـوال

 وعشيكم كان اإلمام مـسـدداً  *** فادعوا له يا إخويت يف صبحكم

َطى مقعدايف جنة  *** رهيرفـع قـدفـاهلل يـرحـمـه و ع   الفردوس ي 

 ويريه مسـكنه كام رمزق اهدى *** واهلل يرمحـه ويـفـسـح قـبـره

 فلقد أرانا ذا الـطـريق معـبدا *** فـارحم إلـهـي شـيخنا وإمامنا
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 ما أرشق اإلصباح أو نور بدا *** ثـم الـصـالة عـىل النـبـي وآله 

 هـ(2111/مجادى أول/2)

 ومنها:

 يمنــال إىل بالرجوع إهي وأكرم *** دنـبـوال والروح النفس عاف   إهيي 

 والسنن والعلم القرآن عن بعيدا *** حالة سوء من املرء صدر ضاق فقد

 العفن عىل تدل وأخالقا وفحشا *** اـنـكـيـلـم رـيـغـل اداـبـع   ظـنالح

 هـ(٠٤٤١ شعبان ٥٥ اهندب جورجان)قاها يف مدينة 

 ومنها:

 اـراقـوف ةـغرب نشكو اهند يف *** اـنـوان امـيـقـال مع الصيام حل

 وفاقا واجللوس التالقي حيث *** بةــاح فراق من صدور ضاقت

 اـاقـشـعـال اـمـك طربا به نلقى *** ىـقــوالت ضاـأي للعلم جملس يف

 اـاقـقـوش ًى ـلـب اـنـجنب للخري *** ودةــوع اءـفـشـالـب إهي أكرم

 اـاقـفـخ هاـقـاف يف اهدى علم *** يعهاـمج مسلمنيـال بالد واحفظ

 اـواقـاالش ركـوح نـالعاملي يف *** ىـالدج لـاحـم اهلل صىل   واخلتم

 اـــاقــدف اـنـل اـرامـإك اربـي *** دىهـال نجم املصطفى النبي عىل

    هـ(٠٤٤١ رمضان 2 اهندب جورجان)قاها يف مدينة 

 :ما قاله حني زواجه بالرابعة ومنها
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يه صىل اهلل عل- النبي كان فقد :بعد أما األمني رسوله عىل والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد 

ك   هنا , ومن(خري يف بينكام ومجع عليك وبارك لك اهلل بارك) :بقوله للمتزوج يدعو -وسلم  نفيسل أ َبر 

 :بقول عزوجل ريب وأمحد

 ةـعـفـنـوامل اخلريَ  لنا فتمم *** الرابعة عىل إهي فحمًدا

 الفاجعة من نسائي وسلم *** تـرقـف   لنا قلوبا وألف

 السعة يف وأدم بنا وأصلح *** اـنـل وبارك علينا وبارك

 ( .بالغيضة الصحابة مسجد 2111 شوال 1)

 ومنها:

 

 ومنها:

 اـنـعـمـج بعد   من األبدان   تفرقت   

 اجل ويب   إىل هتفو الشوق   رياح   وحلت ***

 يـبـلـق يف تـأن امـنـيـب ديارا بعدَت  *** وصاحبي الكريم   شيخي أيا فعذرا

رـنـمـال والَي ـمل داـمـحـف *** واهدى واخلري الفقه منك تعلمت    دريب ل وي

 ب  رـقـبال خ  ـسـنـت   البعد   ديار   تنائت *** اـدمـعـب نـاحلبيبي اهلل جيمع عسى

 ب  ــحـالس من مطرنا أو لييل جن إذا *** هـعـورب نـيـاألم حييى عىل سالمٌ 

 بالغيضة( الصحابة بمسجد احلديث هـ , بدار2111شوال  12)

 ربنا رمحاك يا مـن تـبـصـره *** غائب قد غاب عنا خربه

 واكشف الرض عبيدك جتربه *** بـهفرج اللهـم عـنـه مـا 
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 )) *الرقة على فراق مكة* ((

 والصالة والسالم عىل رسول اهلل أما بعد: احلمد هلل 

 فهذه حماولة شعرية نظمتها حني تأهبت  للرحيل عن حرم اهلل وعن جوار بيته املعظم 

 ال رغبة عنه ولكن طمعا يف نرش العلم والدعوة يف بلد اإليامن واحلكمة قلت فيها:

 والوجدا[عىل فقدها ذقت  الصبابَة 2َسالٌم عىل أرض  احلجامزين إنني ]

دا1ففقد  جوار  البيت  كرٌب وحرسٌة ] ع   [ وفقد  أجوٍر مثل ها يورث  الس 

 خري  شافٍع]
ويت   اهلل(  فيها اه َدى َعدا9وقد قال فيها ق د 

 [  )أحب  بالد 

ب ه ] دا1وفارَقها املختار  قبيل وصح  ش  ي ر 
ب َتغ   [وكان ظهور  اخلري  يا م 

َعةً   
وًنا ورش  دا1] ولوال مراد  اهلل  ك  ق  ا يوما فساعت ها ف  زهت   [ ملا ج 

ي وصب يَتي ]
وج  يف  بني مز  ب  َطر 

 [ فكل هم يب كي عىل مهَجتي َكدا6أ قل 

يل  اسمعوا مل قالتي ] دى علنا َن  دى2فقلت  أيا أه  و لله   [سنخرج  ندع 
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ها ]   [ جوار  رسول  اهلل  يوَم املجي فردا1إىل جنة  الفردوس نحيا بنهر 

 [فراقكم  ثقل هيد  القوى هدا3خي العزيز  وصاحبي ]وداعا أيا شي

م ]  [وجريان  صدٍق   مل خيونا لنا عهدا21وطالب  علٍم صاحلني فقدهت 

 والعلم  وامَلب دى22فيا رب  هيء ل طريقا سلكت ه ]
 [فإين ضعيف  احلال 

 [ختص  رسوَل اهلل  والصحَب والول دا21وختام صالة  اهلل  ما صاَم صائٌم ]

بإذن اهلل تعاىل وتوفيقه اخلروج من مكة املكرمة حرسها اهلل بعد صالة فجر يوم  وسيكون

 .٠٤٤١من شهر ذي احلجة  ٥٢األحد 

 وأسأله تيسري الطريق واحلفظ والعون.

رجني خمرج صدق وي دخلني مدخل صدق وأن جيعل ل منه سلطانا نصريا.  وأسأله أن خي 

 عاصمة بالد املهرة.ولوجهة هي مسجد الصحابة يف مدينة الغيضة 

عكري )  ( مكة حرسها اهلل.(٠٤٤١/ ٠٥/  ٠١)عبد احلميد الز 

 وهذه تعليقة شيخنا حييى عليها:

ابيات مجيله بارك اهلل فيك *واخلروج لتعليم الناس انفع فالعباده  

 نفعها مقصور والتعليم نفعه متعدي*.

***** 
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 املنظومة الزعكرية يف مهامت العقيدة واألخالق اإلسالمية

***** 

  املنظومة الزعكرية يف بيان حوادث السرية الزكية النهائي

***** 

 وغيرها كثير من المقاالت والخطب المفرغة بحمد هللا تعالى

زقنا املزيد وأن ير ,فيق واإلخالصفنسأل اهلل تعا  لنا وألبي حممد التو

 العملية.وأن يوفقه يف حياته العلمية و من فضله

 ستغفرك وأتوب إليك.وسبحانك اللهم وحبمدك آل إله إال أنت ا
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https://alzoukory.com/wp-content/uploads/2020/03/المنظومة-الزعكرية-النهائي.pdf
https://alzoukory.com/wp-content/uploads/2020/06/المنظومة-الزعكرية-في-بيان-حوادث-السيرة-النهائي-12×17.doc.pdf

