
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 .بسم اهلل الرزتن الرحيم وصلي اهلل علي نبيه الكرمي ذي اخللق العظيم
فإيل شبيه الشيخ اخلدمي َخْلًقا وُخُلًقا وقلبا وقالَبا سيدي احلاج حممد الفاضل 

 حبيب اهللبن بن الشيخ اخلدمي أزتد بن حممد 
 .السالم عليكم ورزتة اهلل تعايل وبركاته

ادلبارك اجلامع  ع  ولل علي إدتام وإكمال باا  ذاا أما بعد فإنا حنمد اهلل
علي يدكم ادلباركة، ذلكم ادلسجد الاي فرح به كلٌّ من اجلامع األزذر 

بالقاذرة من مصَر ولامِع ال يتون بُتوِنَس ولامع الَقَرويني ولامع األندلس 
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بَفاس، وذلك مبااسبة ما بياها وبني ذاا اجلامع الطوَبِوي احلاذي حاوذا 
ادلؤسَّس علي شكلها ومثاذلا، وكأين وقد دتَّت اآلثار اخلالدُة به، وُزوَِّد مبَْعَهٍد و 

نابغني، وكليٍة يُقرأ هبا القرآن العظيم وُتدَرس هبا علوُمه ِعْلِميٍّ ُُيرُِج أساتاة 
وعلوُم احلديث الابوي واآلثار الصحابيَّة والتابعيَّة والسريُة احملمَّديَّة والفقُه يف 

ذب األربعة واألصول والاحُو والتصريُف واليبان وادلعاين والبديُع وادلاطق ادلاا
وغرُي ما ذكرنا من والعروُض والتاريخ وعلُم حساب ال من وحساب العدد 

الفاون اليت ُُيتاج إليها إلحيا  العلوم اإلسالمية، وكأين جبامع طوىب حرسها 
باأللوف من األسفار من كل اهلل تعايل وقد ُرصَّت فيه مكتبٌة عظيمٌة تُعدُّ 

يُطبع فيها ما ُُيتاج إليه من الُكُتب وتربُز  فيه فن وكل علم، وكأين مبطبعة
ادلئاِت ماها ساويا، وكأين بالقااديل الكهربائية تُعمُّ حاضرة طوىب حرسها اهلل 

ماه إيل " الرجُّ "للدرس وادلطالعة والطهي وغريذا، وتتجه فروع ادلاياع تعايل 
ُُ يف اجلهات األ ربع ُيسَمُع ماها األذان واإلقامة وقرا ُة القرآن الكرمي والًتاوي

شهر رمضان ادلعظم من مسافة فراسخ عديدة، يقوم بضبط اجلميع وُلُ وِمه 
فتياٌن ناصحون خملصون يتقربون إيل اهلل تعايل مبا ي يد يف بث العلم ونشر 

 .الشريعة احملمدية
ايابة عن أذل اخلري وحميب اخلري ألذل سيدي احلاج حممد الفاضل إناا وبال

اخلري ناشر رايات التََّشكُّراِت علي حضرتكم ولاابكم األفخم وحنمد اهلل 
الاي أًب وأكمل أو كأن أًب وأكمل ذاا اجلامَع ادلبارك لامَع طوىب احملروسة 

علي أيديكم ادلباركة، ذلكم اجلامع الاي سيكون مثال أعلي يف أفريقية 



شاجيط، لامع أمر بباائه الشيخ اخلدمي رضي اهلل تعايل وبالد { ساغال}
تحدَّث عاه تعاه ونفعاا بربكاته، ذلكم الشيخ البَ رُّ الشاكر الفاضل الاي 

ِملُؤذا اللَّْهَفُة واحلانُي وهتتف باكره الااس بافوس ِملُؤذا الشوق وتاكره بألساة 
ما ُُيكى عاه  يف نواديهم وتتحدث بأخباره رائحهم وغاديهم يتطلَّعون إيل

بقلوب َحْشُوذا احلب والوداُد مع حفظ العهود والثبات عليها ال حتول بياهم 
وبني ذلك حدود وال موانُع وال سدود، ذلكم الشيخ العارف باهلل تعايل وَمن 

رسول اهلل  ذو يف زماه أمري الصوفية وسلطان العارفني ورئيس العلما  خدميُ 
ُريِديَُّة وتالماة آل ذاا صلي اهلل عليه وسلم، ولقد قامت ط

ائفُته ادلباركة ادل
ا  فالتَهدوا كل االلتهاد وَلدُّوا كلَّ اجلد يف باا  ذاا اجلامع صَ لَ البيت اخلُ 

ادلبارك فأصبُ واسعا مرصوصا مَهاَدًسا ُياو حاَو ادلسالد العظام يف عادل 
 . اإلسالم

باذظة وأشغال شاقة سيدي لقد ترأَّستم أمر باا  اجلامع أمرا وإغراً  بافقات 
وكأين باحلجرات يف حىت أصبُ وذو قُ رَُّة عني الودود وقًاى يف عني احلسود، 

نواحيه مَوف ٌَّر فيها ادلاُ  والضوُ  والكتب عامرٌة من التالماة وادلتعلمني 
 .وادلتصوفني وال وَّار والعفات والضِّيفان

لَيِحقُّ أن يعِقَد لكم  وادلأثرة اخلالدة وأنهفهايئا لكم هباه ادلفخرة الفخيمة 
العادلُ اإلسالميُّ إكليال من الثاا  وأن يُ َرصِّع لكم تالا من الشكر علي ذاه 

ادلبادي الثابتة يف باا  ذاا اجلامع وعلي ذاه الع مية الصادقة واألخالق 



ااصرة الفعلية واألدبية وادلادية اليت أيدتكم هبا 
ُ
العالية وعلي تلكم ادل

 . ُ تالماُتكم اخلَُلصا
 وذاك بأن يطول لك البقا *  ار ادلعايل ال اهلل أعم أط

 ا ُ  ا  أو ثا بضاعُتها دع*  دُّ إليك أيدٍ  فال زالْت دتَُ 
فأنتم ادلثل األعلى للاشاط واجلد واالستقامة والغرية علي الدين والدفاع عاه، 
ولقد ضااتم بشرفكم ودتسَّكتم بكرامتكم ولقد أصبحت ُخطُبكم يف ادلواليد 

 "واألعياد و
َ
تشُعُل دار الوطاية يف نفوس الشباب وتلهب عقوذلم " كَّاَلتِ ادل

فيت الع مية قوي الشكيمة شجاٌع ودتلؤذم زتاسًة وقوًَّة فكم فىت من أتباعكم 
ه باسم الثغر شديد احليا  يتولع لري  مسُ الافس طيِّب القلب باشُّ الول

 .إخوته ويرثي دلصاهبمآلالم 
 

 مع طوبى حرسها اهللاج
قامت بباائه ائتمارا ألمر الشيخ رضي اهلل عاه وأمر خليفته شيوٌخ وشباٌن 

يف الاكا  أقدام راسخة باصُ وإخالص وصدق مع سعة يف االطالع وحدة 
وأكعاب عالية ما فيهم إال من ذو ذو معرفة كاملة وعمل صاحل وُخُلٍق 

نتيجة بل فاضل كرمي ولقد أبرزت مقدمات لهادكم الطويل يف ذاا اجلامع 
نتائج خالدات ال ياكرذا إال ادلكابر يف احملسوس، ذاا مع كثرة اشتغالكم يف 

ار الصادرين من عادكم حبوائجهم مصاحل األمة اخلاص ماها والعام وإصد
اجلمة واستقبال الوافدين عليكم بالرحب والسهل والسعة والقرى، أقول قويل 



ذاا إذ إنه البُدَّ يل من توليه شكري وخالص تقديري لصفوتكم ادلمتازة 
العاملة بفكرة التكرمي والتهايب فأنتم أذل للتكرمي وختليد الاكرى، ورغًما 

م باخلطب والثاا  عليكم فإين إمنا أقوم فيها ببعض من قيامي ذاا بتكرميك
 الوالبات ادلفروض عليَّ أداؤذا،

 فما يدري خداٌش ما يصيد*  تكاثرِت الظباُ  علي خداش
بيدي ألقوم ببعض الوالب لكم علياا  واعلموا أين حياما أمسكت الرَياع

كتب أخاتين احلرية واالرتباك حيث ال أدري أي ناحية من نواحي العظمة أ
 .وأي باب ماها أطُرق وأقرع

وباجلملة فهاا الاي منَّ اهلل عليكم به ذو مصداق قول الشيخ اخلدمي رضي 
وذلك { فال تعلم نفس ما أخفي ذلم من قرة أعني اخل}اهلل عاه فيكم 

 .حياما بعتم له البُ اُ وََّة باإلرادة مث أذديتم له بالثمن
يل ادلاان أن يدمَي لكم ادلسرات ويف اخلتام أرفع أكف الضراعة إيل اهلل تعا

 .واألفراح وأدعو لكم بالعمر ادلديد والعيش الرغيد، وتقبَّلوا ماا فائق االحًتام
 

 ع كاظ بطوبي المحروسة وق  س  
 .ميالدية 6593   6591ذجرية    6731ادلؤسَّس ستة وعسش

م رلال ال تلهيه}ندا  عام إيل التُّجَّار عموما وادلريدين ادلخلصني خصوصا 
 {جتارة وال بيع عن ذكر اهلل



بطوبي  س وق ع كاظومشًتوا السلع والربكات َذُلمُّوا إيل أيها الباعة 
يف كل يوم رتعة جتدوا الربكة يف البيع والشرا  واألخا والعطا    المحروسة

اليت اختارذا الشيخ اخلدمي رضي اهلل عاه  كيف ال وذو يف البقعة ادلباركة
باعه، ذُلمُّوا إيل ذاا السوق ادلؤسَّس يف َلااح لافسه واصطفاذا آلله وأت

طويب اجلَُاويبِّ كما أنه أسس اجلامُع يف لااحها الشمايل وباجلااحني ترتفع 
طويب بساكاها إيل أوج ادلعايل وقُ َاِن العرفان يف عادل الدنيا وإيل غرف اجلاة 

أنواعها اليت وعد ادلتقون يف عادل اآلخرة، ذلموا ببيع الثياب علي اختالف 
من أقمصة وأردية ولالبيب وغريذا، وبادلعشرات من حبوب أرز وقمُ 

وشعري وُسلت وذرة ودخن وعلس، ومن قطاين فول ولوبيا وزتص وترمس 
وعدس وبسيلة، ومن ذتار دتر وزبيب، ومن ذوات زيوت زيتون وقرطم وحب 

فجل ومسسم وُفسُتق، ومن فواكه كرنب وقَ َابيط وَلوز وموز وخس، ومن 
وُبنٍّ  شايلحات ملُ وبصل وثوم ومعدنوس وبطاطا، ومن مشروبات مص

 .وعسل، ومن أدواة باا  من ِلصٍّ وآلر وقصدير وخشب
 تجارة لن تبور

أيها ادلريدون الصادقون ادلخلصون وأيها ادلسلمون عامة حَتاُشوا التعامل بالربا 
نة واخلديعة، فال وبيع الصور وآالت اللهو وزيد الَغَرر واخِلالبة والغشِّ واخليا

تُلوِّثوا ذاه البقعة الطاذرَة مبا يُاايف الشرع الطاذر وأبقوه علي ما ذو برنامُج 
مؤسِّس طويب احملروسة من اتباعه الكتاب والساة، رحم اهلل السلف وبارك يف 

 .اخللف
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