جلي السًً الهاللي ضحمه هللا

*وؼب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :
َى الػالمت اإلاحسر و اللؿىي الـهير و ألازًب الباضع و الـاغط الفحل و الطحالت
اإلاؿطبي الطاةس الـُر الؼلفي السهخىض محمس الخلي اإلاػطوف بـ محمس جلي السًً
 ،هىِخه أبى ؿىُب ( حُث ػمى أوٌ ولس له غلى اػم صسًله ألامير ؿىُب
أضػالن )  ،بً غبس اللازض  ،بً الؼُب  ،بً أحمس  ،بً غبس اللازض  ،بً محمس ،
بً غبس الىىض  ،بً غبس اللازض  ،بً َالٌ  ،بً محمس  ،بً َالٌ  ،بً ئزضَؽ ،
بً ؾالب  ،بً محمس اإلايي  ،بً ئػماغُل  ،بً أحمس  ،بً محمس  ،بً أبي
اللاػم  ،بً غلي  ،بً غبس اللىي  ،بً غبس الطحمً  ،بً ئزضَؽ  ،بً ئػماغُل
 ،بً ػلُمان  ،بً مىس ى الياظم  ،بً حػفط الصازق  ،بً محمس الباكط  ،بً
غلي ظًٍ الػابسًً  ،بً الخؼين  ،بً غلي و فاػمت بيذ الىبي محمس صلى هللا
غلُه و ػلم.
و كس أكط َصا اليؼب الؼلؼان الخؼً ألاوٌ حين كسم سجلماػت ػىت ٌ1311
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ُولس ضحمه هللا حػالى ػىت َ 1311ـ بلطٍت ” الفطخ ” بمىؼلت جافُاللذ في أػطة غلم
و فله  ,و وان حسٍ و والسٍ مً فلهاء جلً البالز..

*ضحالجه لؼلب الػلم و دسمخه للسغىة
حفظ اللطان غلى والسٍ و َى بً ازىتي غـط ػىت..–حفظ مذخصط دلُل في الفله اإلااليي غلى الـُر محمس ػُسي بً حبِب هللا
الخىسغي الـىلُؼي
–و كطأ غلُه غلىم اللؿت و الفله اإلااليي حتى صاض الـُر ًىِبه غىه في ؾُابه
–بػس وفاة ؿُذه
–جىحه لؼلب الػلم غلى غلماء وحسة و فاغ آهصان ئلى أن حصل غلى ؿهازة
مً حامؼ اللطوٍين
–زم ػافط الى اللاَطة لُلخلي بها بجلت مً الػلماء منهم الـُر ضؿُس ضطا و
مجمىغت مً غلماء الاظَط..
–زم بػسَا حج بمىت لِؼافط الى الهىس و بها الخلى باإلاباضهفطوي صاحب الطحُم
اإلاذخىم في الؼيرة  ,و أدص غىه و نهل مً غلىم الخسًث  ,هما الخلى بها غلى حلت
مً غلماء الهىس..
–و بػسَا جىحه بحى البصطة بالػطاق و بها الخلى حبال مً حباٌ الػلم و َى
الػالم اإلاىضٍخاوي اإلاحلم الـُر محمس ألامين الـىلُؼي صاحب أطىاء البُان
في الخفؼير و نهل مىه الػلىم الؿعٍطة..
–زم ػافط الى الؼػىزًت مطوضا بمصط حُث اغؼاٍ الـُر ضؿُس ضطا جىصُت
للملً غبسالػعٍع كاٌ فيها (ئن محمسا جلي السًً الهاللي اإلاؿطبي أفظل مً
حاءهم مً غلماء آلافاق ،فأضحى أن حؼخفُسوا مً غلمه)
– ُغين مطاكبا للخسضَؽ باإلاسجس الىبىي زم هلل ئلى اإلاسجس الخطام واإلاػهس
الػلمي الؼػىزي بمىت وأكام بها ػىت واحسة.
–زم حاءجه ضػاةل مً الهىس جسغىٍ للخسضَؽ بمساضػها  ,وصاض ضةِؽ أػاجصة
ألازب الػطبي في ولُت هسوة الػلماء في مسًىت لىنهى  ..و بها اصسض مجلت ” الظُاء“
–و بػس زالر ػىىاث غاز الى البصطة و اكام بها زالزا أدطي..
–بػس شلً ػافط ئلى حىُف بؼىَؼطا و أكام غىس صسًله،أمير البُان ،ؿىُب
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أضػالن..
–زم بػسَا ػافط الى أإلااهُا ُ
وغين محاططا في حامػت “بىن” وؿطع ًخػلم اللؿت
ً
ألاإلااهُت ،حُث حصل غلى زبلىمها بػس غام ،زم صاض ػالبا بالجامػت مؼ هىهه
ً
محاططا فيها ،وفي جلً الفترة جطحم الىثير مً ألاإلااهُت وئليها..
–وبػس زالر ػىىاث في بىن اهخلل ئلى حامػت بطلين ػالبا ومحاططا ومـطفا غلى
ؤلاشاغت الػطبُت  ،وفي ػىت 1940م كسم ضػالت السهخىضاٍ ،حُث فىس فيها معاغم
اإلاؼدـطكين أمثاٌ :ماضجً َاضزمً ،وواضٌ بطوولمان ،ووان مىطىع ضػالت
السهخىضاٍ ” جطحمت ملسمت هخاب الجماَط مً الجىاَط مؼ حػلُلاث غليها “
–و أزىاء الخطب الػاإلاُت الثاهُت ػافط الـُر ئلى اإلاؿطب  ،وفي ػىت 1947م ػافط
ئلى الػطاق و كام بالخسضَؽ في ولُت “اإلالىت غالُت” ببؿساز ئلى أن كام الاهلالب
الػؼىطي في الػطاق فؿازضَا ئلى اإلاؿطب ػىت 1959م.
–و في َصٍ الؼىت (ػىت 1959م) غين مسضػا بجامػت محمس الخامؽ بالطباغ زم
بفطغها بفاغ  ،وفي ػىت 1968م جللى زغىة مً ػماحت الـُر غبسالػعٍع بً باظ
ضةِؽ الجامػت ؤلاػالمُت باإلاسًىت اإلاىىضة آهصان للػمل أػخاشا بالجامػت مىخسبا
مً اإلاؿطب فلبل الـُر الهاللي وبلي ٌػمل بها ئلى ػىت 1974م حُث جطن
الجامػت و غاز ئلى مسًىت مىىاغ باإلاؿطب للخفطؽ للسغىة ئلى هللا  ،فصاض ًللي
السضوغ باإلاؼاحس و ًجىٌ أهحاء اإلاؿطب..
َصا ضحل كل أن ججس له هظيرا في ضحلخه في مثل ظماهىا َصا  ..فاللهم اضحمه و
اهفػىا بػلمه..

*ؿُىده:
•الـُر محمس ػُسي بً حبِب هللا الـىلُؼي
•الـُر غبسالطحمً بً غبسالطحُم اإلاباضهفىضي
•الـُر محمس الػطبي الػلىي
•الـُر الفاػمي الـطازي
•الـُر أحمس ػىيرج
•الـُر محمس بً حؼين بً محؼً الخسًسي ألاهصاضي الُماوي
•الـُر محمس ألامين الـىلُؼي (ؾير صاحب “أطىاء البُان)
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•الـُر ضؿُس ضطا
•الـُر محمس بً ئبطاَُم ...بػع غلماء اللطوٍين ,بػع غلماء ألاظَط

*مإلفاجه ضحمه هللا:
•العهس الىاضي والبسض الؼاضي في ؿطح صخُح البذاضي -اإلاجلس ألاوٌ فلؽ-
•ؤلالهام وؤلاوػام في جفؼير ألاوػام
•مذخصط َسي الخلُل في الػلاةس وغبازة الجلُل
•الهسًت الهازًت للؼاةفت الخجاهُت
•اللاا ي الػسٌ في حىم البىاء غلى اللبىض
•الػلم اإلاأزىض والػلم اإلاـهىض واللىاء اإلايـىض في بسع اللبىض
•آٌ البِذ ما لهم وما غليهم
•حاؿُت غلى هخاب الخىحُس لـُر ؤلاػالم محمس بً غبسالىَاب
•حاؿُت غلى هـف الـبهاث إلاحمس بً غبس الىَاب
•الخؼام اإلااحم ليل مـطن ومىافم
•زواء الـاهين وكامؼ اإلاـىىين في الطز غلى اإلالخسًً
•البراَين ؤلاهجُلُت غلى أن غِس ى زادل في الػبىزًت وبطيء مً ألالىَُت
•فيان ألاػير الػاوي اإلاىبىٌ بالىبل الخُجاوي
•فظل الىبير اإلاخػالي (زًىان ؿػط)
•أػماء هللا الخؼنى (كصُسة)
•الصبح الؼافط في حىم صالة اإلاؼافط
•الػلىز السضٍت في مىؼ جحسًس الصضٍت
•الثلافت التي هحخاج ئليها (ملاٌ)
•حػلُم ؤلاهار و جطبُتهً (ملاٌ)
•ما وكؼ في اللطآن بؿير لؿت الػطب (ملاٌ)
•أدالق الـباب اإلاؼلم (ملاٌ)
•مً وحي ألاهسلؽ (كصُسة)
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*كال ـ ــىا غىه:
َصٍ ؿهازاث بػع الػلماء في السهخىض جلي السًً ضحمه هللا
الـُر حماز ألاهصاضي ضحمه هللا:“في الخلُلت لم ألخم مؼ ضحل ًحىي غلما حما في فىىن غسًسة مثل السهخىض
الهاللي ،وكس مظذ غلي آلان دمؽ وأضبػىن ػىت لم أض مثله”.
“ووان ٌػطف مً اللؿاث :اليهىزًت ،وألاإلااهُت ،وؤلاهجليزًت ،وألاػباهُت ،بجاهب
ّ
الػطبُت بحُث لى وان في ظمً ألاصمعي لؼلم له بأهه ئمام في الػطبُت”.
ً
ؿاغطا
”زم غاؾ في الػطاق مسة بػس دطوحه مً اإلاسًىت ،وجعوج َىان ،ووان
ًمخاظ بميزاث هازضة”.
…“وَى ؿُخي اػخفسث مىه هثيرا ،ووان ػلفي الػلُسة لى كطأث هخابه في
الخىحُس لػلمذ أهه ال ٌػطف الخىحُس الصي في اللطآن مثله”.
الـُر ضؿُس ضطا ضحمه هللا:هخب الـُر ضؿُس ضطا ئلى اإلالً غبس الػعٍع آٌ ػػىز ضحمهما هللا ًلىٌ:
“ئن محمسا جلي السًً الهاللي اإلاؿطبي أفظل مً حاءهم مً غلماء آلافاق ،فأضحى
أن حؼخفُسوا مً غلمه”.
ألامير ؿىُب أضػالن:هخب ألامير ؿىُب أضػالن (و َى صسًم للـُر جلي السًً الهاللي ضحمهما هللا)
جىصُت ئلى أحس أصسكاةه بىظاضة الخاضحُت ألاإلااهُت كاٌ فيها “ :غىسي ؿاب
مؿطبي أزًب ما زدل أإلااهُا مثله ،وَى ًطٍس أن ًس ِّضغ في ئحسي الجامػـاث،
ً
فػس ى أن ججسوا له مياها لخسضَؽ ألازب الػطبي“
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الخاج أحمس َاضون الخؼىاوي:ًلىٌ الخاج أحمس َاضون الخؼىاوي و َى مً جالمُص الـُر:
“لم ًىً ؿُذىا لُظُؼ وكخا مهما وانً ،لطأ وٍىخب ألاؿػاض و َى في الؼُاضة،
ًلض ي ًىمه مً الصباح ئلى اإلاؼاء في غلم وحػلُم وشهط وجألُف“
“ًخميز أػخاشها باجصاله بالـػب ،فأي شخص صؿير أو هبير ٌؼخؼُؼ أن ًىكفه
في الـاضع وٍخحسر مػه ،هما وان بِخه مفخىحا زاةما فخجس ألافىاج جأحي ئلى
منزله وَى ال ًمل مً الترحاب وؤلاهطام ،ووان ًلىم بىفؼه كبُل صالة الصبح
ٌسخً لىا اإلااء لىخىطأ به”
الـُر مـهىض آٌ ػلمان:“لم أػمؼ ولم أض مثله ئال ؿُذىا (ٌػني الـُر ألالباوي ضحمه هللا)  ،وبِىه وبين
ؿُذىا ؤلامام ألالباوي مـابهاث هثيرة حسا ووان غاإلاا بالخىكُذ وحطٍصا غلى
الخىكُذ وهخب هخابا في أصىٌ الخىكُذ وبُان أن أوكاث الصلىاث دؼأ ،و وان
ؿُذىا ًمسحه في َصا الباب ،والخلى به ومسحه”
الـُر ػلُم بً غُس الهاللي:ٌػس الػالمت جلي السًً الهاللي بحم مجسز الخىحُس في َصا اللطن
الـُر غبس الخمُس بً بازٌؽ ضحمه هللاّ
“الفاطل فاطل حُث وان ،هما أن الـمؽ ؿمؽ ؿطكذ أم ؾطبذ .
وألاػخاش الػالمت محمس جلي السًً الهاللي –صاحب الفصىٌ اإلامخػت والبحىر
الجلُلت في صخُفت الفخح -مً أفاطلىا الصًً أحمؼ غلى ؤلاغتراف بفظلهم
الـطق والؿطب ،والػطب والعجم ،واإلاؼلمىن وؾير اإلاؼلمين.فهى في الدجاظ هاض
غلى غلم ؿهطة وفظال .وفي الهىس جبىأ مىصت الخسضَؽ في أضقى حامػاتها وفي
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الػطاق مػطوف بسؤبه غلى دسمت َصٍ ّ
ألامت وحطصه غلى ديرَا ،وَى آلان في
أإلااهُا مىطؼ الخطمت مً أضوان حامػت بً التي ًخىلى الخسضَؽ فيها ..
فاألػخاش الهاللي ضحل غلمي واػؼ الىظط واكف غلى أحىاٌ الـطق والؿطب لصلً
وان ما ًلطضٍ في بحىزه مً حلاةم ًأحي هاضجا مفُسا ممخػا ،ومً حؼً الخظ
ّ
أن كطاءها ًلسضون ضحالهم هما هلسضَم وول ما ًىخبه ألاػخاش الهاللي وأططابه في
الفخح ًأحي بالفاةسة اإلاطحىة مىه والخمس هلل”.

وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجه ضحمه هللا :
جىفي ضحمه هللا وم ؤلازىين  25ؿىاٌ َ1407ـ اإلاىافم لـ ً 22ىهُى 1987م بمنزله في
مسًىت الساض البُظاء باإلاؿطب .و كس ؿُؼ حىاظجه حمؼ ؾفير مً الىاغ ًخلسمهم
غلماء و مثلفىن و ػُاػُىن.
و َصٍ هي داجمت الـُر محمس جلي السًً الهاللي:
وان الـُر محمس جلي السًً الهاللي ضحمه هللا في أوادط أًام حُاجه مطٍظا ػطٍح
الفطاؾ و وان ال ٌؼخؼُؼ أن ًخىطأ فيان ًدُمم ؛و وان ضحمه هللا ال ًطي الخُمم
بالدجط بل ًدُمم بالتراب ئش وان له بمنزله هِؽ ًملإٍ بالتراب لصلً الؿطض ،و
ئشا كُل له جُمم بالدجط كاٌ ال ٌنشا فػل ضػىٌ هللا صلى هللا غلُه و ػلم
(ٌػني الخُمم بالتراب).و شاث ًىم كاٌ ألَل بِخه ئًخىوي َبىطىء فلالىا له أهذ ال
حؼخؼُؼ الخىطإ فخُمم  ،لىىه أصط غلى الىطىء فأجىٍ بىطىء.فخىطأ ضحمه
هللا و صلى ضهػخين و اػخللى غلى الفطاؾ و كاٌ إلاً وان ببِخه مً ًجُس مىىم
كطاءة اللطآن  ،فلطأ غلُه أحسَم ػىضة يغ و َى ًىصذ حتى أجمها؛زم كاٌ له
الـُر ضحمه هللا أغس اللطاءة مً كىله حػالى:
َََ ْ ََ ْ َ ُ
ان َأ َّنها َد َل ْل َى ُاٍ مً ُّنه ْؼ َف ٍةت َفا َشا َُ َى َدص ٌم
ُم ُّنم ِب ٌمين{
}أولم ًط ِؤلاوؼ
ِ
ِ
ِ
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فأغاز اللاضب اللطاءة ئلى أن اهخهى مً كىله حػالى:
َ َ َ َ ََ ََ ً ََ َ ََْ ُ َ
اٌ َم ًْ ًُ ْح ي ْالػ َظ َ
ام َوه َي َضم ٌم
َ
ُم{
ك
} وططب لىا مثال وو ِس ي دلله
ِ
ِ ِ
ِ
فطفؼ الـُر ئصبػه ئلى الؼماء (و هأهه ًلىٌ  :هللا َى الصي ًُ ْح ي ْالػ َظ َ
ام َو ِه َي
ِ
ِ
َضم ٌم
ُم ) ففاطذ ضوحه مً حُنها  ،فطحمه هللا ضحمت واػػت و ضظكىا و ئًاهم حؼً
ِ
الخاجمت .آمين.
و مىكؼ صفاث غباز الطحمً ئش ًىظم ئلى ألامت ؤلاػالمُت لىعي الـُر محمس جلي
السًً الهاللي ,حؿمسٍ هللا بطحمخه ,ػُػمل غلى وـط غسز مً مإلفاجه ,جلسًط
لسوضٍ ليـط و ئغالء ولمت ؤلاػالم.

غً مىكؼ الـُر محمس جلي السًً الهاللي ضحمه هللا

http://www.alhilali.net
/
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غً مىكؼ الـُر محمس جلي السًً الهاللي – مىكؼ صفاث غباز الطحمً
http://ibadou-arrahmane.com

