
                                 
ٜجضة لْشيذ وصيس  /ٜٚ الشيذ اّىاعِ واّكالٔث اجلْيِ املدسث احلاوؾ رمحٙ اهلل خاوؾ احلُيم  اّكالٔث حصمجث م

ٜاًكث جٜ٘ب رشيق ٔسي٘ث 2453رمغان  35ودل يف  -رمحٙ اهلل-قرصه خاوؾ ةٖ أمحس ةٖ يلع احلُيم   ـهةٌصيث العالم ال
 جازان ؛ إخسى ًصى احلُٕيني.

ٜم ةصيع م٘ٓ وادليٙ، إال أننشأ يف َ٘ه وادليٙ نشأة   خاوـاً لٓ يلٖ َنريه ٖٔ وخيان  ضاحلث، واكن ًتِ ةْٜمٙ يٌ
وٌْس رخٓ اٌّصآن وخىؾ الُرري ٔ٘ٙ وقٕصه لٓ يخجاوز اثلاٗيث  دلخٕكٙ؛ وٌس اكن آيث يف اذلاكء ورسقث احلىؾ واّىٛٓ،

يؽْب اّكْٓ ىلع يسه  ولضم الشيذ اإلٔام قتساهلل اٌّصاعوي  اخلػ وأخعٖ الُخاةث ٔ٘ش الطنص قرشة ةكس، وكشلٍ حكْٓ
يعخٜقتٛا  الُخب اٌّيٕث واجلادرة ٖٔ أٔٛات املطادر ادلينيث والْنٜيث واتلارخييث ومريٚا ويكِٕ ىلع حتطيْٙ، ويٌخين

َخاةاً يف أن يؤّه  اٌّصاعوي شيزٙ ؼْب ٔ٘ٙ -ؤف ضنص ظ٘ٙ  -ًصاءة ووٕٛاً، وق٘سٔا ةْل اتلاظكث قرشة ٖٔ قٕصه 
ٜخيس اهلل، يشخِٕ ىلع قٌيسة العْه الطاّح، ويلٜن ٗـٕاً  ّيعِٛ خىـٙ ىلع اّؽالب، يكّس ةٕراةث ارختار هل يسل ىلع  ح

ٜخيس اّيت اٌّسر اذلي اظخىاد ٖٔ  ًصاءاحٙ وحتطيْٙ اّكْيم؛ وط٘ه ٔ٘ـٜٔخٙ )ظْٓ الٜضٜل إىل قْٓ األضٜل( يف اتل

املكارصيٖ هل ذٓ حاةف حط٘يه  اد ويٛا، والًج اظخدعان شيزٙ واّكْٕاء ـهوًس أج2473اٗخىه ٖٔ تعٜيسٚا يف ظ٘ث 
ٜخيس، ويف مطؽْح احلسيد، ويف اّىٌٙ وأضٜهل، ويف اّىصائظ، ويف العرية اجلتٜيث، ويف  الُخب ةكس ذلٍ، وأَّّه يف اتل

أقالم الع٘ث املنشٜرة ؤ٘ٛا / ٔكارج اٌّتٜل رشح ظْٓ الٜضٜل، وومري ذلٍ ٗـٕاً وٗرثاً  الٜضايا واآلداب اّكْٕيث،
ٜٚصة اّىصيسة يف حتٌيي اّكٌيسة، ودحلِ أرباب اّىالح تلدٌيي وٖ االضؽالح،  القخٌاد اّؽائىث اجلاجيث امل٘طٜرة، واجل
والْؤلؤ املُٜ٘ن يف أضٜل األظاٗيس واملخٜن، والعتِ العٜيث ّىٌٙ العنن املصويث، ووظيْث احلطٜل إىل ٕٔٛات األضٜل يف 

 أضٜل اّىٌٙ. 
ٜم  ،ٙ/ حٜيف الشيذ خاوؾ رمحٙ اهلل ةُٕث املُصٔثوواح َّٓ ةٙ ودوٖ ويٛا، وهل2488ٖٔ ذي احلجث 29العتج ي   ـهإذص مصض أل

 ( ظ٘ث46) ٖٔ اّكٕص

  
ٚيِب   اٌّطيسة اهلائيث ميِب واَّّتَّ  يف الضُِّٚس واَّّتَّ

مُة حافُظ بُن أمحَد احلكميُّ رمحُه اهلل تعاَل  يُخ العَّلَّ  (1)َنظَمها الشَّ
ٗـيـا وَّـيعْج ةُِتـْنـَيـيتو 2 ْ٘ـَخـىه ًَْطـسي   ٔا يل ولِْـسُّ ُٔ ٗا َواَل 

َ
 َّـٛا   ولَعُج أ

ـيَّـــالٍ  3 َٕ ِ ً٘ـا وًُـْتدً   رِئاَظـخِٛا  إِّــٝ إحَِلــٛـا وال  ولَعـُج ة  ِّـدـاِّـٛـا  اـَٗـْخـ
4  ِّٓ ِّٓ واَّنـ ـ َٛ اُر داُر اّـ ـيـٛاـَظـصيـٌف حَـ  واَّكـ٘ـا ِِهَ اّـسَّ ـغِّ  ًَـصيٌب َزواُّـٛـا  ٌَ
يـاظِ  5 ـَ   صوُرٚاـظُ   وُخـضنٌ   ـريُٚا ُقْعـٌص َٔ رب

َ
ٕـاُّـٛاوَٗـٌٌص    ُرـسٌ   اُخـٛاوأ ََ 

ةَلْج  6
َ
ْج أ َُ عَد

َ
ٌّٞ وـيا   وإِن راَم َوضَْٛا إِذا أ ٌِـؽاِع ظِ َمـتِـ  وِضاِّـٛا ـْصَع اْٗـ

ُل  7
َ
ظـأ

َ
ِـّٞ وـأ ِٙ   َرب ْن يَـدـَٜل ةِـَدـِّٜـ

َ
ِٙ   أ حِــ َّٜ َٖ اْمـخِـيـاِّـٛا  ةَـيـين وًُـ  وَبـيـ

ْٗـيا وَـيا ؼـاَِّب  8 نِيَّـِث    اّـسُّ ًِٚسا ادلَّ ٜاٚ  جا ال اْؼـُْْب ِظـ
َ
ٛا ـأ  َّـٛا َووا   ال ا إَِٗـّ

ِٖٔ َخصيٍص وُمْشِىٍي  9 يـ٘ا 
َ
ْٓ ًَـْس رأ ـىَ  َقـَْيـٛا   وَـَل ـْ ْٓ يَـ ن يَـ٘اَّـٛاوَْـ

َ
 ْص ةِـٛا أ

ـْس جاَء  : ٌَ ـِٛه   احلـسيـِس ويُـٜنٍُط  وـٞ آِي  َّ َُ ِٔراِّـٛاـة إِيغاٌح  ويف ال  ََضِب 
ـصاٍن   آِل    َووـٞ 21 ْٕ  ًس جاَء حِـتـياُن خاِّـٛا مـاوِـٍص  ووـٞ   وُظَٜرةِ وـاِؼـصٍ    ِقـ



 

 

 أعدها: أبو عبدالرمحن رشاد القدسي وفقه اهلل. 

ُٓ واِقـٍؾ  ُظَٜرةِ   َووـٞ 22 ـَ قـ
َ
ْخٌاِف أ

َ
ِٜجٍب ـخَ  ِٖٔ   وكٓ  األ ـ ُٔ  اِلقِِتاِّـٛا سيٍد 

ٌٜم ةِـكَ  23 صوا  ًَـ ـَ ـْس َٗـ ٌَ ْٓ   إَِّـيـٛا  َصةٍ ـةَـطيـ نِي ــَّ ُٓ ةِـارخِـياِّـٛا  وَْـ ـ ُٚ  حَـْنـُصْر
24  ٍَ وَّــئِـ

ُ
ُِ  أ ٚ

َ
ـا وِخـضُبـٙ اهلل  أ ًٌّ ـٓ   َخــ ُٛ  َّـٛاويا إِرذًا   اّـِىـصَدوِس   َّ٘ـثُ جَ  َّـ

ْٓ   إَِّـيٛـا ؤـاَل  25 ـ ِٛ ـِْـ ْٛ ـا  آَرـصوَن ِّـَجـ َّٕ ٜا  وـَْ ُٗـّ
َ
أ َٕ ْٓ   اْؼـ ُٛ ْخـ ٌَ رَشـ

َ
 ِٗـتاَّـٛا أ

26  ٍَ وَّــئِـ
ُ
ٌٜم    أ ٜا ًَ ـتـ ٌِ ْقـ

ُ
ا وـأ ٜا َوباَّـٛا  يف اخلِْضَي  ةِٛا   آذَــصٚو ْرصى وذاًُـ

ُ
 األ

27  ْٓ ا ُرَويـَسُك َٖ اْظـَخْكـَشةٜٚ ِشي ِ لَِْـّ ٌُ ـُِْب   وَـ ٌَ ْ٘ـ َّٓ   َظيَ ـ ٌـيـَف  العُّ  ُزالُّـٛا اجلَـّ
28  ْٓ ُٛ وا ةِـٛا ٔا ةَـسا َّـ ٜا ويَـْنـَخـصُّ ْْـٛ َٜم حُ ـَٔ   ِّـَي ٌْْ  رْصَْم ِختاُّـٛاــىت حَـْتـُْـِل احُل
ْعـتِـٛا 29 َُ ُِّ َٗـىـٍط ةِـ ـ َُ  ٝ َٜم حُٜوَـّ َٜدُّ وِـساءً   ويَـ َٛ    حَـ َٔ   ـاَّـٜ ةَـِ٘ـيــ  ــاَّـٛـاو
َّٔ  وحَـأُرـُش  :2 ِٖ َِـخـاةَـٛإ َ٘ـْج   إِذا   اـا ةِـاّـَيـٕـيـ خع

َ
و ِعـسَّ ذا بِشٕـاِّـٛـا  أ

َ
 أ

ْت ويَتـسُ  31 رَسَّ
َ
َ٘ـْج  و َّـَسيْٛا ٔـا أ قـَْـ

َ
ِٔـٖ ًَِّٜـٛـا   وأ ـْج  َٔ  ووِـكاِّـٛـا  ؤا ًَـسَّ

ُِـصاِم الاكحِتِــنيَ  32 يـسي ال
َ
ـصٌ   ةِـأ ِٖ  وَْـٓ   ُمَعـؽَّ  وِجساُّـٛا ُقـْشُرٚا  َق٘ـٛا  ُيْنـ

33  ٍَ ِ ٘ـال ـآُّــٛاوإِْذ ذاَك   َدـٛـا وَرعـاَرٚاـحَـسري رِب   ُٚ َٔ  ِٙ  حَــْْــىق ٔــا إحَلــ
34  ٍُ ِِ   ِٖٔ وإِن حَ ٚ

َ
ـكـاَدةِ  أ ىق العَّ ِٖ وِكاِّـٛا َّـٛـا   وـإِنَّ   واتلُـّ  اّـُدْعىن ِِبُـْع

ِ ـحَ  35 ِٓ ـىـُٜز ة كـي َّ٘ـاِت اجلَـّ  وِؿــالِّــٛا َروعـاحِٛا   يف  وحُـْدــََبُ   وُخــٜرِٚا َجـ
ـا    وحُـصَزُق  36 َّٕ ـٛا  ِٔـ ِٕ ِٔـٖ َٗكي ـٛا  ِٖٔ  وحَـرَشُب   تَْشَخـيه  ِٕ  َوُزالِّــٛا حَـْعنيــ
37  ْٓ ـ ُٛ َٜم  َوإِنَّ َّـ ـضيِس  ي َٕ ـِٜقــًسا اّـ َٕ ْٓ  ُزََّْف   زِيــاَدةَ   َّـ ــ ُٚ  ال يَ٘ــاُّـٛا َمــرُي
ٌٜه  38 ِٙ   إىِل   وُجـ ِٙ   وَجـ ـْس   ٜاِؿـصٌ ـَٗ    اإِلَّــ ٌَ ٔ  أَ  ـاَل َؼ َّ  ِف اكَن اةْخِـالُّـٛاـةِاّـسَّ
ُٓ ـحَـجـًلَّ َّـٛا اّـصَّبُّ اّ 39 ـا صَّخي ًٕ  ذاَك اتلََّجــٌلِّ َجـٕــاُّـٛا  ِٖٔ وَيـضداُد   ُمعِْـّ
ـَكـِس ِضـسٍق  :3 ٌْ َٕ ِ ْٓ  ة ٜدٍ   َختَّـشا اّـجـاُر َربُّٛ ْٓ   ودارِ ُرــْ ٜا  َّـ  َزواَّـٛا يَـزـاوــ
41  ْٓ ُٛ ـا حََْـــشُّ ُقيـُٜٗـ َّٕ ِٔــ ــٛـا  ُٛ ٜاَِـ ــصُِد   وَ ٗـــٛاُر ةَــنَي ِرــالِّـٛا  وَتؽَّ

َ
 األ

رٍ  42 ـٜعــٍَٜٗث   َقـًل رُسُ َٔ  َّٓ ْٓ   ذُـ ُٛ ِٙ َربُّـ٘ـا   وُْصُشــ ٕـا ًـاَل وـيـ  واِضــًىا َّــٛا ََ
ُ٘ٛا  43 ْٓ   ةَـؽائِـ ُُّ٘ل ِٚـُصٚا  إِْظـَخْتـَصٌق َـيَه َؿـ ٜا ْ٘ـَخـٛـٝ  ال  َؿـ  ِّـَجٕـاِّـٛا   ُٔ
44  ِٖ ـ ُُ رصى  وإِن حَـ

ُ
ةٌ    األ ٌِ وَخْسَ يـ َٜ َشـسَّ َٗــاكَّــٛا وٗــاُر   وَـ

َ
ٍٓ ٔـا أ  َجـدـيـ

45  ْٓ ُٛ ٓ َّــ ُٛ َٜق ِٔـٛاٌد ووَ ْ٘ٛا  ِٔـ  ْٓ ـ ُٛ ٜاٍش   حَـدَخـ ْٖ  َم ِٔ ِٜم   و  الُّـٛاـؿِ  اَء ظَ   يَـدٕ
46  ُٓ ُٛ ـ ُٔ ُٖ  َؼكـا ٜا اِّنعـِْيـ ٌُ ِٙ   ويٛا وإِن ُظ ـا ةـ ًٕ اِلُّـٛا  َخـٕـي

ْ
ـكاُء اكَن اْن ْٔ  األَ

47  ْٓ ُٛ ـالُك ؤـا َّــ َٛ ْٓ ويـٛا اّـ ُٛ ٔـاِٗـيُّـ
َ
ـٌٜت  ُرـصوٌج   أ َٔ  َـٕـا ال وَـ٘ا َّـٛا وال 

نْيِ ًُـِ لِْـَٔ  48
ٕاَدـَْـّ ُٚ ٜا ِعَب   َّ٘ـىِط َّيَط ِظ ُْ و تِلَـ

َ
ْْ  أ  ٔا ةَسا َّـٛا َخُتَِعْب  ـَو

َزْت  49 َّٜ َ٘ـىٍط َج َىْج   وَـُؽـٜبـٝ ِّـ َـىَّ ـىاوًـا   وَتَ ََ ْ٘ـجٜ   ال َقـَْـيٛا وال َّـٛا وَـَخـ


