من هو الشيخ العالمة حافظ احلكمي؟
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 هو امعامل امشاب حافغ بن أمحد بن عًل احلمكي ،ودل يف ( /35رمضان2453 /هـ)بلرًة امسالم امواكعـة نوـوبمدًنة جازان ابململكة امعربَة امسعودًة.
 اكن كبل بلوؼه ٍرعي ػمن وادلًه نراي عىل عادة اجملمتع ،اال أهه اكن أًة يف اذلاكء ورسعة احلفغ وامفهم ،فللد دمت املرأنوحفغ امكثري موه ومعره مل ًتجاوز امثاهَة عرشة بعد ،وكذكل ثعمل اخلط وأحسن امكتابة موذ امصؽر.
 حفغ املرأن ومل ًتجاوز س نه امثاهَة عرشة يف شهر واحد. مث يف عام (2469هـ) كدم امش َخ امعالمة عبد هللا بن محمد املرعاوي اىل املنعلة اجلنوبَة ،و ع يف امتدرٌس وادلعوةواموعغ ،فتللى عنه امش َخ حافغ ُج َّل امعلوم امرشعَة حىت هبغ فهيا ،وفاق أكراهه.
 ويف عام (2471هـ)ثويف وادله رمحه هللا ،فمل ًُ ِث ِو ِه ذكل عن مواصةل امتعمل ،بل نعل ؼامب وكته يف ظلب امعمل. ويف عام (2473هـ) ظلب موه ش َخه عبد هللا املرعـاوي ،أن ًـن م مو ومـة يف امتوح ـد ،بعـد أن كـرأ كتـب امعل ـدةوأثلهنا ،فو م مو ومته املسٌلة بـ(سمل اموصول اىل عمل الصول) ومل ًتجـاوز سـ نه ح نـذال امعرشـٍن ،ف اـب عـا امعلـٌلء
املعارصون هل ،ومهنم امش َخ امعالمـة مفـا ادلاير امسـعودًة ح نـذال امشـ َخ محمـد بـن ابـراهش أل امشـ َخ فـ مر بعبعهـا
فعبعت.
 اكن كٌل كال عنه ش َخه" :مل ٍكن هل ه ري يف امتحصَل وامت مَف وامتعلش واالدارة يف وكت كصري". ثويف امش َخ حافغ رمحه هللا مبكة املكرمة (امسبت 2488/23 /29هـ) اثر مرض أملَّ به ودفن فهيا ،وهل ( )46س نة. صنف رمحه هللا يف مع م فوون امعلوم ،ف مف يف امتوح د :مو ومة سمل اموصول اىل عمل الصـول ،اجلـوهرة امفرًـدة يفحتل ق امعل دة ،معارج املبول وهو من أشهر كتبه ،مفتاح دار امسالم ،أعالم امس نة املنشورة.
وأمف يف احلدًث وعلومه :دمَل أرابب امفالح متحل ـق فـن طصـعالح ،انلؤمـؤ املكوـون يف أحـوال السـاهَد واملتـون،
ثعرًفات يف فن املصعلح ،خمترص دمَل أرابب امفالح.
وأمف يف امفله وأصوهل :امس بل امسوًة مفله امسنن املروًة ،وس َةل احلصـول اىل امـٌلت الصـول ،ملـح حـافةل بـذار امفلـه
وامتفله وامفلهاء يف امصحابة وامتابعني ،الم ة املنسوخ.
وأمف يف امسرية امنبوًة" :أمايل يف امسرية امنبوًة" "هَل امسول من اترخي المم وامرسول صىل هللا علَه وسمل".
وأمف يف امزهد وامركائق" :املن ومة املميَة يف اموصااي والداب امعلمَة" "هصَحة االدوان"...
وهل ؼري ما ذار ،ومجَعها مونود عىل موكعه رمحه هللا ثعاىلwww.hakmy.com :

