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إثر استقبال سّيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي والوفد المرافق له  بالماهار مهي سهيدي 
الفقهرا  مهي تهوفي فهي مهّو مهي الفهرج والب مهم  الحاج الحبيب بي حامهد وممموةهم مهي 

تومههّ  المم ههى إلهه  مفههال سههيدي الحههاج الحبيههب بههي حامههد حيهه  ومههدوا ممموةههم مههي 
بهههالمفال  ثهههّ  بعهههد دةهههول   ووههه س ردعتهههيي تومهههّ  سهههّيدي الحهههاج  الفقهههرا  فهههي افت هههار  

 محّمد الكبير البعقيلي بدلمم للفقرا 
 عنهسيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا 

  دما تعلموي ما بيي الّاريقم والمقّدميي في المغرب  الّاريقم الّتمافّ م  ألفّ  ...
بمديفم فاي مم عا  مفذ تقريبا ما يفيف ةي ةمسم أو سّتم ةقود  الّااو م الّتمافّ م 

اّلتي  ي مدفوي في ا الّشيخ   عفي تكوي مي حي  الممى  دافت ل ي في ا إما  
ى  أي مقدَّ  مرمعي   لّولوات الةمي  ودذلك ل ي في ا َمرم  راتب  اّلذي  و م ا  ل

ى ل  الّفاي في شؤوي الاريقم  األمور بقيت فقط ما بيي ذرّيم الّشيخ الذيي     يرم 
مومودوي  فاك بمديفم فاي بدثرس  ووارت  عفي وعوبم ما بيي المةاَاب  اّلذي 

 م وبالفقرا   ةفدما  حتاموي يةاَاب أو تةااب  السلام في الشؤوي المتعلّ قم بالّااو 
ا  إل   ذا األمر  وبقي الحال  ذا ف   اضاراب  حّت  ما   ذا الّتعييي ووضى حدًّ
لتلك األمور اّلتي دافت ل ست اب عّ م بالّفسبم للّااو م  اآلي األمر وار معروفا 

مى للسلام  مث  إذا أردت أي ُتق   شيئا أو ُت دي شيئا  المةاَاب  و رسمي اّلذي تر 
ووار في   إل   األمور في شؤوي الّتدبير في الااو م  اآلي أوبح األمر معتدل

أّف  شيةا للّاريقم  الذي ُةّيي ب  سيدي محّمد الكبيراريق اإلةتدال  وال  ير 
الّتمافّ م ومدّلفا بالّتدبير  وتسيير الّاوا ا  ومراقبم المقّدميي  إل  آةره مي  ذا القبيل  

ذلك األمر  ألّف  داي الاما مي  ذا الّتدّةل الذي حد   وال  مدي واآلي فحي فرحفا ل
أي  ستق   إاّل ةل  يد السلام  إذا تدّةلت السلام سّ ما ةل  مرمعّ م أةل   فَتُحّد 
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مي بعض الفلتات اّلتي بدأت تحد   وذلك شي  اب عي  ألّي دّل أمر يةرج مي يد 
بدأ األمور تتدّةل في ا الّفاي اّلذيي ال فرد  ويبق  في يد مماةم بدوي فرد  سّير ا  ت

رغبم ل   في اإلو ج  ولكي رغبت   فقط في موالح   الةاّوم  و ذا مى الّاماي 
توبح ل      الكلمم والّففوذ في األمر  و وير الةواّص ةواما بالّفسبم ل    و وير 

إل  العواّ     الةواّص  و ويروي تحت حدم    ألّف    أي الةواص  يف روي 
األمر مي ااو م العبادس  والعواّ  يف روي مي ااو م موالح   الةاّوم  اآلي الحمد 
هلل  فحي فشدر هللا أي وقى  ذا األمر  ولو أّففا ل  فدي راغبيي  إاّل ما ت  روف 
اّل قد يةرج األمر ول ي ل  مي يوةظ  وتوير الاّ  ما  حّتمت   حّتمت  ذا األمر  وا 

الحمد هلل رّب العالميي  بعد الّتعييي  وب  ير َمَلكي  ُوضى اآلي لكّي في دّل يد  و 
ا ل ذا األمر  الشي  اّلذي داي ُيتةّبط ف     راد مي الاريقم وار َيةُرج ةي المُ و حدًّ

والّااو م ومي الفقرا   واّلذي داي القود مف   و ةبادس هللا تبارك وتعال   ووار 
  والّتااول ةل  األكابر  اآلي الحمد هلل األمر تدةل ف   الموالح الشةوّ م والمفافى

اّلذي حد   ذه الّسفم  و و أثلج الودر  أثلج ودرفا  وسّرفا ذلك األمر  ةل  
االةتبار اّلذي َذَدرُت   ألّي مي المعروف أّي الاوا ا قائمم باهلل  واألول في تأس س ا 

ْدُةوي الّفاي إل  أو في العمل ب ا  و العمل هلل  ال لشي  آةر  والّفاي قائموي ويَ 
هللا  ألّف    شعروي بأّي مسؤولّ م الّتبل غ  ي وامبم   ذا  و األمر اّلذي داي  لكّي 
ةفدما بدأ الذيي داي األمر في يد   يذ بوي  وبدأ يتةّل  األكابر ألّف   ال  حّبوي 

ق قم  الّدةول في الّفااةات  استول  ُأفاي آةريي ةل  األمر بدّ فّ م تكوي في األّول ر 
وُ    ر واحب ا مف ا الّو ج  ثّ  تتاّور حّت  ت  ر األمور ةل  حق قت ا  فَتفَفل ت  
و وير الّفاي يتكّلموي في الّاوا ا وفي الارق  و ذا باةتبار أّف ا أوبحت افت اايم  
ولذلك الحمد هلل  ذا األمر سّرفا ثّ  أحببفاه  ل ذا االةتبار اّلذي تكّلمفا لك  ف    ولذلك 



~ 6 ~ 

ّل شي  إذا داي هلل  وداي المالوب مي الّفاي أي يمتمعوا ةل  هللا  ف بّد مي د
مرمى ومي مودر اّلذي يرمى إل   الّفاي في  ذه األمور حّت  يبق  األمر ممًعا 
والغا م ةفد الّفاي تبق   ي غا م توحيد هللا وةبادت  بالعبادس اّلتي الب ا مّفا هللا 

 إ يْ ي ةبودّيت   وأّي مم ى األةمال ال تكوي إاّل هلل  تبارك وتعال   و و اإلة ص ف
ْوَ جَ  إ الَّ  ُأر يدُ  ْلتُ  َةَلْ     ب الّل   إ الَّ  َتْوف  ق ي َوَما اْسَتَاْعتُ  َما اإل  دما   1 ُأف يبُ  َوا  َلْ     َتَودَّ

   دذا األمر  إًذا األمر ال يمتمى إاّل إذا داي  فاك فرد ةل   الّس  قال الّفبّي شعيب 
ُم َاب ُ حَتر  وُ ع َّ  مي ارف الّفاي تع  ما قلبّ ا واحتراما قلبّ ا  إذ ذاك  يبدأ األمر 

إذا مررت  بممى  » وّل  هللا ةل   وسّل يمتمى ةل   الّفاي  ول ي األمر إاّل دما قال 
 «فتَودَّةو    ر  ول  تمدوا في   رم  ُم اباً مي الّفاي  ةشريي أو أقّل أو أكث

فهاتردو    إي ل  يمدوا بيف   رم  م ابا فهتوّدةو    البّد مي  ذا القاب اّلذي تدور 
ةل   الّدوائر  الّدائرس البّد أي تكوي في دّل شي   األرض ل ا قاب ا  والكعبم ل ا 

البّد ل ا مي قاب  ال ُتسّم   قاب ا  والسما  ل ا قاب ا  ودّل دائرس مي دوائر هللا
دائرس حّت   دوي ل ا قاب ا الذي تدور ةل    و ذا  و األمر اّلذي  والحمد هلل  
يممعفا اآلي  و مسح دثير مي األش ا  اّلذي داي  حّا في الفَّْفي  واآلي أوبحت لفا 
عّ م فعرف ا  فإذا مث  السلام أرادت أي تفعل شيئا أو تتحّد  مى شي    ف اك مرم 

 ّللاَُّ  إ الَّ  آل َ م   ف ي  َما َدايَ  َلوْ  مي تتحّد  مع   فدّل واحد يّدةي لففس  شيئا  ألّف  
   ذا شي  ةا   سوا  في الّديي أو في الدف ا  لو داي في ما آل م إاّل هللا   2 َلَفَسَدَتا

لفسدتا   فسد األمر ألّي دّل واحد يّدةي لففس  أّف   و اإلل   و و األةل  و و 
األشرف و و األة    والّدةوى دما تعرفوي  ي دةوى دائما مالوب مي واحب ا 
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يئا ةل   أي يثبت   يثبت  ويثبت وّحت    مي يّدةي شما يّدةي أي ُ عاي الدليل ةل 
ويثبت س مت   ويثبت تقواه ويثبت ةمل  الوالح  البّد مي  ذا األمر  لذلك  ذا 
األمر  و اّلذي داي في  ذه الّسفوات  باألمي  يو  اإلثفيي  إمتمى ففر دثير في 

ستسير الّااو م في فاي  ممى تم يدي لوضى أحد البرامج المستقبلي للك فّ م اّلتي 
ةلي ا الّااو م الكبرى في فاي  ودذلك تحديد األفشام اّلتي ستكوي ايلم الّسفم 

  وقد تكوي تلك األفشام دّل ا رضي هللا ةف بمفاسبم مرور قرفيي ةل  وفاس الّشيخ 
محاضرات أو امتماةات أو تومي ات  ذا  و األمر اّلذي داي  و ذا  و المالوب  

موا مي مال الفقرا   ال مي وداي دّل شي  هلل  الّفاي ُأا  موا  حوالي ألف دّل   ُأاع  ع 
موا مي مال الفقرا   ول ي مي مال غير    ال مي مال الةراج  مال الغير  أبدا  ُأاع 
وال مي مال واارس األوقاف  أبدا  وقبل ذلك بحوالي ةشريي يوما ُقمفا بالت يئم 

 _____ 

ر الب ضا   والحمد هلل لقوا العفا م وااروا فاي وااروا مّراكش وااروا الّدا_____ 
 الّتاّمم واالةتفا  مي الفقرا   أيفما حّلوا  في الدار الب ضا  مث   في ث ثم ااو ا  
والّض افم دبيرس امتمعوا في ا دّل    ودافت ةفدفا في الّااو م في درب غّلف  امتمعوا 

سى مائم فقير  والفقيرات  دّل    أربعم مائم وسّتيي  إضافم إل  الفقرا   فدافوا فحو ت
دّل   والحمد هلل  ُأاعموا وأكلوا وشربوا وفرحوا وفشاوا وسمعوا العل   ودذلك ف روا 
إل  الك ف م لتعامل الّفاي مى بعض   البعض  ومى مقّدمي     عفي بد فّ م بس ام   
الّفاي محترميي   حترموا بعض   البعض  فقط في حدود االحترا  ال في حدود شي  

 وفي الّسفم الماض مرج ةي  ذا  دالمبالغات  وأةذوا الكتب  ابعفا ل   الكتب  ةا
_______  



~ 8 ~ 

مّل ا دافت في الدار الب ضا   إحدى ةشر يوما تقريبا معفا في الّااو م في _____ 
الّدار الب ضا   بعض   في فاي لكي أغلب   بقوا ةفدفا تقريبا  والحمد هلل  قاموا ب   
الّفاي  في الّوباج وفي المسا  وفي الفاور وفي الغدا  وفي العشا   وبةير الحمد 

في ا أ ضا َفَفي اائد  إاّل الفقرا   وسيدي حيَدَر ابي هلل  دّل شي  مي الفقرا   ل ي 
سيدي محّمد الحبيب  وسيدي ةبد المّالب     إةوس سيدي حيدر وسيدي ةبد 
المّالب     أوالد سيدي محّمد الحبيب  ابي سيدي محمود  في  ذه السّفتيي ةمل 

غّلف  ةمل ذدرى سيدي محّمد الحبيب  ذدرى وفات   ةفدفا في الااو م  ااوبم درب 
تلك الذدرى  وما  مع   األفارقم  ولّما ماؤوا المرس األول   أوبحوا  شتاقوي 
للممي    مدي أي  أتوا دّل    ذه الّسفم أ ضا  ووقى أو  تمديد حّت  في أفدار   
وفي ف رت    والمعاملم للفقرا  بيي بعض   البعض والمقّدميي  ال سلااي وال سلام  

دائما األةّوس في هللا  ال  َفذُدرف موا  ذا الشي   الحمد هلل  دما ةل  الّفاي فقط أي  
فرق ل ذا وال ل ذا إاّل الماّيم اّلتي أةاا ا هللا لإلفساي  تلك الماّيم البّد أي يةّص ب ا 
دما ةّص األفب ا   وةّص الّرسل والعلما  األفاضل  البّد مف ا  البّد مي  ذا األمر  

بس مم  لتعرفوا الدار الب ضا  ما  مرّ  فرّحفا  و أّي  ذا دّل والحمد هلل   ذا والذي  
 ي  الدار الب ضا  ب د واسعم وةريضم  وفي ا دثرس السّ ارات  ومى ذلك السفم 

أربعم مائم وتفقل   في  ت الةاوم الماض م مث  داي التفّقل بالتاكس ات والسّ ارا
  والكّل مّر بالس مم والحمد الس ارس أو تاكسي  وعب ووعب مّدا  الدار الب ضا 

هلل  ل   سّمل أّي حاد   وال إفساي إّدة  أّي شي   وال شي  ضاع أبدا  ل   حول 
شي   و ذه الّسفم معلوا ل   الحاف ت  الحاف ت  ي اّلتي تفقل   في دّل األوقات 

ات ّ  مم ى المؤسسعُ  َ  أيللاوا ا التي يبقوفا ب ا  و ذا األمر والحمد هلل  يفبغي 
والاوا ا والفقرا  دّل ا  و عّ   ذا األمر  ألّي ف   إاّل الةير  ف   ةير ة     ويترك 
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أثر حسي في ففوي الّفاي  ودذلك ما يترد  في الةارج أ ضا ةفد الفاي  ولذلك 
ما  »الحمد هلل  ذه السفم دّل ا ستمّر ةليفا فحي ب ذه الك ف م  دائما  ولكّف  دما فقول  

  األمور هلل ُتقض   مث   دوي «ّتول  وما داي لغيره افقاى واففول داي هلل دا  وا
ةفدد  الّفسا   حوالي أربعيي امرأس  ول ي  فالك أوعب مي الّفسا  في اللقا ات  
في   دبيرس السّي  في   وغيرس السّي  ديف تتعامل مع   في الااو م  في الدار  في 

دوب   ذا مي أوعب ما  دوي  الّرمال الفو   ديف تتعامل مع   في الّفقل وفي الر 
لماذا  ألّي اإلفساي ةفدما  ضى  ّمت  في هللا  مى ذلك األمور مّرس بس    أةّف  

ويرمو الّتوفيق مي هللا  ويتوّدل ةل  هللا  و ؤال  ضيوف هللا  فيمعل هللا تبارك 
و تسى   أشةصوتعال  دائما إةافت   ستضى مث  إفساي في ااو م  ابخ لثماي مائم 

مائم   ابخ ل   دّل   وتعاي   ل أكلوا في وقت واحد  و شربوا الشاي في وقت واحد  
 _دّل    غسلوا أيدي   في وقت واحد  ___و 

حّت  ال يبق  ل  أّي محبوب غير  ي مي أمل  دّل مي أحب شيئا أي  ضحّ  ______
اّل  دوي مُ  ّدة ا  فع   مّدة ا  ذلك اّلذي  حّب   و دوي قلب  ودّل  و ّمت  مع   فع   وا 

فرّبي ةل   الّفاي والفقرا   دي  دوفوا دائما   والحمد هلل  و ذا  و األمر اّلذي
مستعّديي  ممّفديي دائما ومستعّديي  إذا ما  وقت الوامب ف دوي الوامب  دّل واحد 

  فعل  حسب  1 ُوْسَعَ ا إ الَّ  َفْفًسا ّللاُّ  ُ َدلّ فُ  الَ   ةل  حسب استااةت   ومقدرت  
استااةت  ومقدرت   في أّي شي   واحد  شرب داي شاي   دتفي  وواحد  شرب 
ةشرس  ف   دتفي  وواحد  شرب داي ما    دتفي  وواحد  شرب إبريق ما  وال 
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رَ  َوَمي  دتفي  دّل ةل  حسب استااةت    ْاُق ُ  َةَلْ     ُقد     1 ّللاَُّ  آَتاهُ  م مَّا َفْلُيفف قْ  ر 
  ف ما بيفد   إذا داي حضورفا بيفد  ولكي سي _____ ذا الشي  ما فقول لك  

ألّففا فحي قودفا أي فبّلغد  ما  الحبيب  و المقّد  ولكي تسمح لفا في  ذا الك  
ل ي مي رأى دمي  ولكي ةفدفا فقط  فع   ورّبما تكوفوي قد شا دت  شيئا في التلفاا 

ةير مي أي تراه   ذا مثال  قول   يد  لع اي  مثل تسمى بالهُمعسمى  ول ي الةبر دا
اإلفساي اّلذي تسمى ب  ثّ  ال تمده دما سمعت ب   تسمى ب  ولكي حيي تأتي بمافب  

 ي رب ةل ك  ولذا قالوا تسمى بالهمعيد ةير مي أي تراه. 
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القمار بقدوم سيدي الحاج الحبيب بن حامد يقرأ كلمة ترحيب سيدي الحاج خالد 

 سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي رضي هللا عنه وأرضاه 

 

 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

ذا شدرفاك   شدرفا أففسفا  ماذا فقول لك  ؟  فقول   فيئا لك   شدرا لك   فشدرد   وا 
  وال أحد 2 «دلٌّ م ّسر لما ةلق ل   »  و 1 َوَرُسوُل ُ  َةَمَلُك ْ  ّللاُّ  َفَسَيَرى  اْةَمُلواْ  لك  

ممى ففس  بففس   إّفما المامى  و هللا لكّل َفْفي و و الممّد  واإلفساي  و ةبد مي 
  حسي ال ّي في ةولم  ال تعلو ةلي ا ةولمدما قلفا    ةباد هللا  ولكي ُحسي ال يّ 

 ةيرا  ماااك  هللا هللا  وحسي ال ّي في ةباد هللا  و ذا مي حسي  ّفد  فيفا ماااك  هللا
 ةيرا  ماااك  هللا ةيرا  الحمد هلل.

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

الحمد هلل سيدي  الّل ّ  لك الحمد والشدر  مفذ مّدس اويلم  وبعض الفقرا  اّلذيي ال 
: سيدي محّمد  فقول ةف   إاّل أّف   ضعاف إل  رّب   ال غير  دّل واحد مف    قول

وفي األّ ا  القليلم الماض م  أثفا  العشا   دّفا فتحّد  مى بعض الفقرا   الكبير قاد   
: لو داي معفا سيدي  فسأل أحد   ةي قّوم واحب القّفم وواحب الحمارس  وقال

: وما يدريك  قد فسّل  ةل    محّمد الكبير لمّددفا ا لففرج  فأماب فقير آةر بقول 
  اّتول بي فقير مي الفقرا  ل  رؤى ةميبم   فا  فما مّرت أربعم أّ ا  أو ةمسم  حتّ 

: "رأيت سيدي محّمد الكبير قادما إل  توفي  ال شّك في  ذا وال ريب  وقد  وقال
بقيت أّتحّد  مع  )أي مى سيدي الكبير(  وقلت ل  ف ي  )أي سيدي الحبيب(  
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ت القلب  : "أرأي فأدةل يده لقلب   وأةرج القلب بدّليت   ثّ  قال )أي سيدي الكبير(
  رضي هللا ةف  ذلك الحبيب"  وما  و الحبيب  الحبيب  عفي فحي ودّل األحباب 

: الكرامم الع م  ديف أّف      اّلذيي  والمراد مف  فرج في قلبك  ول ذا فحي قلفا
أحّبوفا  و ذه إشارس ة  مم  فالمراد مف ا أي   ّي اإلفساي  ّفا دبيرا مّدا وأّففا 

  ودي وّل  هللا ةل   وسّل في حضرس هللا وفي حضرس رسول   مقبولوي إي شا  هللا
  في محّبم الّفاي في و  رت األسرار فتشّمى وفتقّد  أكثر فأكثر  و  رت األفوار

الديي وفي الّتعّل  وفي العل   سبحاي هللا  ذا أمر ة     الّل ّ  لك الحمد والشدر  ا 
 رّب 

 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

 مر في ااد اداأل

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

وةفدفا بعض المقّدميي  معل تردياه ةل  أوالد الفقرا  وغار السّي  ف  تمّر الوائفم 
في  ذا الاقي الحاّر  وذلك  وحّت   دوفوا قد حف وا ما ت ّسر مي القرآي الكري   ول

    القرآي والحدي   دّل يو  اثفيي وث ثا  وأربعا  وةم ي  ساةتاي في اليو  ل حفّ 
و   أوالد وغار في سّي أربى سفوات أو ةمي  و ذا أمر مفرج  سبحاي هللا  ألّفك 
إذا ما التفّت تمد اإلةواي دّل   ةل  قلب واحد   ذا  دتب و ذا يفشر  و ذا  اع   

   سبحاي هللا   ذا  فرج القلوبسبحاي هللا  أمر ة    فع   وبردم ة م 

 محّمد الكبير رضي هللا عنهسيدي الحاج 

إذا اإلفساي  غري ويتعّ د   دوي دّل شي  بةير والحمد هلل  لكي إذا ل   غري شيئا  
فل ي ةفده ما يتعّ ده ول ي ةفده ما يفتم   فاإلفساي  غري وبعد ذلك الكمال ةل  



~ 13 ~ 

ذا تكوي البذرس  فإي شا  هللا يتبى دّل ش ي   ودما هللا  والبّد مي البذرس  البّد مف ا  وا 
الحمد هلل  دذا  1 « َمْي َقاَل َ َلَك الفَّاُي َفُ َو أَْ َلُكُ  ْ  » وّل  هللا ةل   وسّل قال 

ّفما اإلفساي  شدر دائما الّفاي األوائل اّلذيي تردوا لفا  ذا  ودائما فشدر    دائما  وا 
ألّف      اّلذيي تردوا لفا  ذا األمر وتردوفا في  ذه الّفعمم  ألّف      اّلذيي أسسوا  

شي  فل  الفضل بودائما اإلفساي يتذّدر اّلذي داي ل  الفضل ةل    ومي سبقك 
ل ك  دقول العاّمم ةفدفا  دّل مي سبقك بليلم سبقك بحيلم  حيلم أي ماّيم  ولذا ة

اإلفساي  شدر الّفاي األوائل  اّلذيي    ما دوا وغرسوا في الوقت اّلذي داي األمر 
وعبا  واستااةوا أي  شّقوا اريق   ويفبتوا فبات   ويتعّ دوه  حّت  دافت الّثمار  

ا ل ولحوا ويمّددوا  ويتعّ دوا ويايدوا  ألّف  دّل مي ةّلف واّلذيي ماؤوا مي بعد ماؤو 
ف  في سّره وياداد ل  في مقام  ةشريي مقاما  وتلك العشروي مقاما ةل  أحدا إاّل وأّف  يُ 

 ي اّلتي ت  ر  تلك التوسعم  ي اّلتي ت  ر  حّت   ول الكتاب أمل  ويتوّقف  
هللا تبارك وتعال   و القائ  ب ذا  و أتي أ ضا مي  أةذ  و دذا و دذا  البّد  أليّ 

ْلَفا َفْحيُ  إ فَّا األمر   ْدرَ  َفاَّ   حاف وي في ودور أّمت   إّفا  2 َلَحاف ُ ويَ  َل ُ  َوا  فَّا الذّ 
ّفا ل  لحاف وي  فاهلل  و الحافظ  وفحي ما ةليفا إاّل العمل   فحي فّالفا الّذدر وا 
واألسباب الشرةّ م  واّلتي تؤّدي إل  مرضاس هللا  ولذا اإلفساي ال يملي متقاةسا  

ذا سّل  الفّ  اي و ذا يفافي  ذا  و ذا يفافي  ذا  ال تول إل  شي  وال تثمر  وا 
لبعض    و ضعوا السفيفم في يد الرّباي  وساروا مي ورائ    دوي الحمد هلل السفيفم 

ذا ل   سّلموا لرّباي ودّل واحد يريد أّف   و   قود ا  تكوي تقاى البحار ويفموا  وا 
 »تغرق  البّد مي  ذا األمر  ودما قال سيدي الّفبي وّل  هللا ةل   وسّل  الفوض  و 
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شرةا  إذا سافر ث ثم أفاي  «ث ثم ف بّد أي  أّمروا ةلي   واحدا  إذا داي المسافروي 
البّد أي يودةوا أففس   في يد واحد   سّلموا لواحد  أي  قود   و   يتبعوف   البّد مي 
اّل وقى الّتفافي ما بيي أولئك الث ثم  دّل واحد يريد أي  دوي  و   ذا شرةا  وا 

  دّل ا  األمير  فع   وةفدما  قى التفافي ترفى البردم  ويةلق االفشقاق و ذه األش ا
وةفدفا مثال   قول المثال : المامى أو المسمد  المسمد اّلذي تبف   المماةم ال 

  إذا أرادت المماةم أي تبف    ول   سّلموا لواحد مدلَّف  ال يفبفييفبفي  دائما يبق  
رأ    ةمره ما يفبفي وال يفت ي بفاؤه  دائما يبق  دما  و  ب عمل  يريد أي واحددل 

ساي ويبق   لماذا ؟  ألّف   ل   ضعوا ف   واحدا وتبعوه  و قتدوي ب   ضعوي ل  األ
ويتعاملوي مع   فع   و ذا في دّل أمر  هللا تبارك وتعال  معل لفا اإلما  في 
ما  في الوال م  في دّل شي  البّد مي إما   والبّد  الو س  اإلما  في القضا   وا 

ي  » َ ا َأيَُّ ا الفَّاُي  تأّمر ةل د  ةبد حبشي للّفاي أي يتبعوا ذلك  اسمعوا وأا عوا وا 
ع  َما َأَقاَ  ف  ُدْ  د َتاَب ّللاَّ   َر َةَلْ ُدْ  َةْبد  َحَبش  ٌّ ُمَمدَّ  اتَُّقوا ّللاََّ َواْسَمُعوا َوَأا  ُعوا َوا  ْي ُأمّ 

ور  معفاه أّف  إذا وقعت اإلمارس  فالسمى والااةم فقط  دي تسير األم 1 َةاَّ َوَملَّ «
والتسيير مي هللا سبحاف  وتعال   وال تفةرب  لكي إذا بقي دّل واحد  قول "أفا"  يبق  
األمر مبعثرا  وتذ ب مف ا البردم  وال ُ قبل ذلك العمل  ألّف  ةمل مشوب بالّفْفي  

ّلم إذا اّتبع ا اإلفساي  ُتضّل  دائما  إذا يتبى اإلفساي ففس  دائما والفّ  ْفي دائما ُمض 
تةرم  ةي ما ّيت  وةي حق قت   وتعا   األمافي وحّب ال  ور والع مم  تضّل  

والتكّبر والُعمب  حّت   ضمحّل اإلفساي ما يبق  ةفده حّت  حسفم  مم ى الحسفات 
المؤمي بيي ةمي شدائد مؤمي  حسده ومفافق  »تموت  لذلك دما ما  في الحدي  
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المؤمي بيي ةمي شدائد ؛  1 « يبغض  ودافر  قاتل  وففي تفااة  وش ااي  ضل 
؟  المؤمي  دائما في الّرح   وتاحف  دائما  دائما داةل الّرح   فع   تعرفوي الرح 

وا رُ و َا بيي قوسيي وَتذَاكَ اُّ وا في  ذه  وحُ بُ مَّ عَ ؛ مؤمي  حسده  وتَ  بيي ةمي شدائد
 فااة  هفي ا  مؤمي  حسده  ومفافق يبغض   ودافر  قاتل   وش ااي  ضّل   وففي ت

دائما  ذا األمر  اإلفساي دائما يمعل ا في الوام م دائما ةفده   سير اإلفساي لألما   
ْر  ال  وال يتوّقف  حّت  ال  قول أفا أةمل الةير وال ألق  شيئا  ال  إةمل الةير وس 
تفت ر أّي شدر مي الّفاي  ال تفت ر مي أحد أي  شدرك  ألّف  لو تفت ر الّفاي أي 

بالةير   ذا شي  ال يدرك  رضا  الّفاي غا م ال تدرك  مؤمي  حسدك  يثفوا ةل ك 
افتب وا مي  ذا األمر  مؤمي  أي مؤمي باهلل وبرسول  وبدتاب   ومى ذلك  حسد 

ي داي فحي ففّسر ا بتفسير آةر   ةرم ا ةي معف  الحسد فُ حّت  المؤمَي  فع   وا 
» اَل َحَسَد إ الَّ في اْثَفَتْيي    سّل وّل  هللا ةل   و وفدةل ا في الحدي  اّلذي قال ف   

 َرُمل  آَتاُه هللُا الُقْرآي ؛ َفُ َو َ ُقوُ  ب    َآَفاَ  الَلْيل   َوَأَفاَ  الفََّ ار  َوَرُمل  َآَتاُه هللُا َمال  َفُ وَ 
لحدي   فحي مي  ذا الباب  فدةل مي  ذا ا  افدةل 2 « ُيْففقُ  َأَفاَ  الَلْيل  َوَأَفاَ  الفََّ ار

ال حسد  أي بيي المؤمفيي  إاّل في  ذا الباب  رمل آتاه هللا القرآي ف و يتلوه آفا  
الّليل وأاراف الّف ار  ورمل آتاه هللا ماال ف و يففق  أثفا  الليل وأثفا  الّف ار  و ذه 

ي دافت ال تسّم  بالحسد  لكي أُةاَي  ذا االس    ذا االس  أُةاَي تسّم  الغ   بام  وا 
فّص الحدي   إًذا إذَا داي المؤمي  حسد المؤمي  ديف فقول ةي المفافق والكافر مي 

؟  ومى العدّو ؟  فع   لذلك اإلفساي دائما ال يفت ر أي  قول الّفاي ف   دذا ودذا  
:  يفت ر أي  عمل العمل هلل وتبق  الفتائج والثمرات بيد هللا  ال بيده  و  دقول المثل
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  فع   وال تبق  َتذُدرها ما  في الحدي   اةمل الةير وافساه  اةمل الةير وافساه  دم
*  َتْسَتْكث رُ  َتْمُفي َواَل  ألّي إذا ذدرت   فقد مففت ةل  الّفاي  والمّي مبال للعمل  

  مي داي في  ذا الميداي يفبغي أي  دوي مستغرقا دّل  في ااةم  1 َفاْوب ْر  َول َربّ كَ 
هللا في مم ى أوامر هللا  وال يفت ر مي أحد أي  مدح  أو يثفي ةل    ألّف   عمل هلل  
ذا ايد ميداي  و عرف أّي اّلذي سيمااي   و هللا  وأّف   و ةامل وةّدا  لةلق هللا  وا 

الميداي دائما ل ي  و مفروش بالحرير  البّد البّد مي أّف   وبر   وبر ف    ألّف  
مي الّشوك  وشي  مي الحرير  قل    وأّما الّشوك ف و الكثير  البّد اإلفساي الذي 
 مشي حاف ا  ال يلبي شيئا في رمل   واألرض محروثم  قدم   سهتستقبل ذلك الّشوك  

د قل   ثّ  إذا مّر  مسح  ثّ  ياي فدّل ما مرّ الّشوك الوغير اّلذي  دوي في األرض  
يمد الشوك  فه مسح  ثّ   قاى الاريق  ولكي إذا بقي واقفا مى الّشوك فإّف  يبق  
حي   و  وال  قاى الاريق  ولذلك دّل واحد معل  هللا تبارك وتعال  في باب  سّ ما 
ذا سمى ف   سمى شيئا  و غّظ الّارف و غّظ السمى   إذا داي باب هللا  أّف   وبر  وا 

ّد   ويايد  وما داي هلل دا  واّتول  ال يفت ر  فع   لذلك معل ف   الحدي   قال ويتق
  اإلما  إال  لّ  ةرش  يو  ال  لّ   لّ  يسبعم   ل   هللا ف »وّل  هللا ةل   وسّل  
هللا  يالمسامد ورم ي تحابا ف يةبادس هللا ورمل قلب  معلق ف يالعادل وشاب فشأ ف

أةاف هللا  يامتمعا ةل   وتفرقا ةل   ورمل دةت  امرأس ذات مفوب وممال فقال إفّ 
العالميي ورمل تودق بودقم فأةفا ا حت  ال تعل  شمال  ما تففق  ميف  ورمل  ربّ 

سبعم   ّل   هللا يو  ال  ّل إاّل  ّل  ومف   رمل  2 « ذدر هللا ةال ا ففاضت ةيفاه
حّت  ال تعل  شمال  ما أةات  ميف   و ذا اإلةفا   ودّل توّدق بودقم فأةفا ا  
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ةمل هلل يفبغي أي  دوي دذلك  أي  دوي مةفّ ا  ومعف  إةفا ه أّف  ال يفت ر مي أحد 
  ُشُدوًرا َواَل  َمَاا  1  إاّل مي هللا  فع    دذا  ذه األمور تتوّسى وتتفّور  أّما  

اإلفساي اّلذي يمد الّفاي دّل   أودقا  ودّل   أحباب ف ذا ال يومد  حّت  ما بيي 
سرس الّوغيرس التي تففق ةلي ا وتكّد ةلي ا  تمد أحد معك وأحد ال يبغي إاّل مالك األ

 مسؤولّ م ؟ ال بّد أي تقو  بالمسؤولّ م.فقط  فع   ولكي  ل تتوّقف ؟  ل ال تقو  بال

 بردم والس   ةل د .
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زيارة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي رضي هللا  

 عنه إلى تونس

 

 اليوم األّول

 1430رجب   23الخميس  

   – 2 –القرص  
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لقاء مساء اليوم 

 األّول بفقراء تونس

 في منزل
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سيدي الحاج الحبيب 

 بن حامد

 
 لمقتافات مي سرد 

 ﴾الكّمال  ألسفم بأسفم المّ ال إلما  ﴿

 دي الحاج األحسي البعقيليلسيّ 
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 الحاج الحبيب بي حامد  سيدي السارد:

 البعقيلي د الكبيرالحاج محمّ  : سّيديالب اي

 رضي هللا ةف   أممعيي
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بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على سيّدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه 

 وسلم

 

 قال رضي هللا عنه وأرضاه ونفعنا به آمين

  هللا سهول وهلّ رت ث  إّي فهور الرّ فَ سري في ُأمم   فدفرةّ م ة ومم الّرسول قبل  ل  تَ ول  
ور اها رور فخ فهي الوهُّ ُكفر مي آد  إل  الهفّ الةل   وسل  ال ُيتوّور ف    أبهد  و هو َا هُ

م الرّ  ثه ّ  فهٱةلق به  اآلبديي مهاي فالّدق قهم الثاف هم مف ها اد اد الاّ هٱسهول يهاداد فور ها به إّي ُأمهّ
إلههه  آةهههر األففهههاي الهههذي ال  ْي ةيهههر مهههي الّدق قهههم األولههه  والثالثهههم ةيهههر مهههي الثاف هههم وقههه  

م لهه  أبههد اآلبههديي فدههلُّ آة   تح إقلهه   أو أسههل   ريههّ مههي ةبههد هللا أو َذدههَره أو ااد مولههود أو فههُ
 فهرد   يد لكهلّ    ودلَّ ما ااد ل  ا    هللا ةل   وسلّ رسول هللا ولّ مسل  ااد ذلك في وح فم 

 مي أتباة  هللا لكّل فرد    ُ بَ تَ ما ةفده دَ     فدلُّ   وأولُ و ُ بُ ّمت  فإّف   و أَ مي أُ 
 

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 ل مثل  ذا الك   مي قبل  وهللا أةل اسبحاي هللا  وهللا أةل  ال يومد مي ق
 الّسارد

ا  هَ لُ أوَّ  م  مهَّ األُ  رُ يْ ةَ  » اةاً رَ مْ ف   ُةوبت  فآةر  ذه األّمم أكثر ةيرا وفورا وآةر ا أكثر ش  
وه ةله  أحبهابي ف ه  الهذيي  هأتوي و أو  »دهدر الهدةوى   1 « رُ دَ ا الكهَ  َ ا  سهَ ي وَ ف  ا وَ  َ رَ آة  وَ 

 ُةشر ديف  فمه وس أتي اماي القابض ةل   « » مي بعدي يَوّدوي رؤيتي بما  ملكوي 
م مذفبههم ورّب  »فمهها مههات رمههل إاّل وةلفهه  رمههل وااده هللا ةشههريي مقامهها ةل هه    2 « أمههّ

 
 ةي أبي الدردا  الترمذيأةرم     السيواي في المامى الوغير   1
 ل ي  أو:    الوحابم  بعض  فقال  أحبابي   ألق   مت   أوحاب   ألق   مت   وسّل  : ةل    هللا  وّل   هللا  رسول  قال  قال   أفي  ةي   2

السيواي   (الثواب  ف   الشيخ  أبو)  باألشواق إلي   أفا  بي  وآمفوا  يروفي  ل   قو   أحبابي ولكي  أوحابي   أفت :    قال  أحباؤك  فحي
 في مامى األحادي  
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م بهذفب سهبق فهي ةله  هللا أّي  هذه  1 غفور« م مذفبهم األف  يهُدفي واحهد مهي  هذه األمهّ مهّ
)أي قهال  « حسهاب أّمتهي دردعتهي الفمهر »وسبق في ةلم  أّف  ُغفر ل ا قبل ومود ا 

ْي َدث يهر   ةل   وسل ( فاألّمم مرحومم ال ذفب ةلي ا في اآلةهرس ول  هللا  و ةهَ   َوَ ْعفهُ
 « و  فههْ ار لمقهها  العَ م الفههّ أي ال يههدةل واحههد مههي  ههذه األمههّ  يمههوا ةقهه ً  »قههال األشههعري  2

بل ي  أي يدةل الفهّ  »والماتوريدي )أي قال(  ار ال بّد مي اائفم   عفي مي أوالد آد  وا 
ثههّ  إفههّ  ال ةههه ف  « وا رفههوع ثهه  ُيةرمههوي بالشههفاةات لمقهها  ال ههّ ولههو واحههدا مههي دههل 

واآلةهر ةمهّ  المهؤمفيي فه   غلهط الهواةظ فهإّي دهّل  ييَ هيّ  د  بيف ما فإّي األشعريَّ ةصَّ الَم ْ 
م فسههة  قولهه  تعههال   م والحديث ههّ واةق القرآف ههّ ا ُ  الوههّ ْي َ شههَ َك ل مههَ ا ُدوَي َذلهه  ُر مههَ   3 َوَ ْغفهه 

ّفما قال لمي  شا  إبق  .لربوبّ ما ًا لوا 
 البيان

 اً ر هتْ هس  
 الّسارد

َبَايَّ َةَملهُكَ  الحسفم إاّل الكفهر فقهط  طُ حب  ف   َ  َرْدَت َلَ حهْ ئ ْي َأشهْ لهئي له  ُ شهرك ال   4 لهَ
  حباّي ةملك

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 لئي ل  ُ شرك ال  حباّي ةملك أي في اّ  
 الّسارد

م بةيههر ةلهه  رغهه  أفههف محمههد بههي  هه   السههّيئات ال يههذ ب بفههور الحسههفات فاألمههّ إّي 
 المؤّقت.

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد
 

بالذ ب   أسار  ث ثم  مدتوبا المفم  ةارضتي في  فرأيت  المفم دةلت"رضي هللا ةف  قال  قال وّل  هللا ةل   وسّل    ةي أفي   1
 والسار  ةسرفا   ةلففا  وما  ربحفا  أكلفا  وما  ومدفا   قدمفا  ما:  الثافي   والسار  هللا   رسول  محمد  هللا إال  إل   ال:  األول   السار:  

 المامى الكبيرالسيواي    "غفور  ورب  مذفبم  أمم: الثال   
 15سورس المائدس اآل م     2
 48سورس الفسا  اآل م     3
 65سورس الامر اآل م     4
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بلهد قهال أته  رمهل مهي   فهي ذلهك الامهاي  ةفه رضهي هللا د الڤمار  ذا قال سيدي محمّ 
المغرب فقال قال ف ي دهذا ودهذا ومهي مملته  أفه  قهال بعهد ةهاميي سهوف تفت هي الهدف ا 

؟ قههال رأى رسههول هللا وههل  هللا ةل هه  وسههل  فقههال لهه  أفههّ     الق امههم قههال لهه  ديههفوتقههو 
 ... تفت ي  إل  آةره  قال ل  سمل ةفدك بأّف   و الذي س موت بعد ةاميي

 البيان

 1«   ُ تُ امَ  َ ق   ْت امَ قَ  اتَ مَ  يْ مَ  »
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

افتقهل ذلههك الرمههل بعههد ةههاميي  قههال   ً عههْ ألّي رسهول هللا ال  مدههي أي فقههول لهه  ال  قههال ف  
م األرض ؟ ديههف يفسهه  العلمهها  دههلُّ  ههذا و قولههوي ةّبرفهها فهه ي   أيههي الههدّمال ؟ أيههي دابههّ

ا أةبرفهها بهه  وههلّ     هللا ةل هه  وسههل   قههال دتههب ف هه  سههيدي الحههاج األحسههيأيههي فحههي ممههّ
 رضي هللا ةف  وأرضاه الكثير 
 الّسارد

د رسههول هللا ثههّ  الرُّ  ثههّ  إفههّ  أممههى المسههلموي ةلهه  أيّ  ثهه   سههلُ أفضههل الةلههق سههّيدفا محمههّ
ل أوهحابي ةلهه  سهائر العهالميي مها ةهدى ال »األفب ها  ثه  الوهحابم  بيئههيي فإّي هللا فضهّ

ثهه  ةههواص البشههر ثهه  ةههواص الم ئدههم ثهه  ةههوا  البشههر ثهه  ةههوا  الم ئدههم  « والمرسههليي
  هللا ةل هه  وسههل  ثهه  روضههت  ثهه  رسههول هللا وههلّ  رَ بْ هوأممعههوا ةلهه  أّي أفضههل األمههرا  قههَ 
ثههه  العهههرش ثههه    ةفهههد ةمهههر بهههي الةاهههاب وابفههه   مالكعبهههم ثههه  الحهههر  ثههه  المديفهههم ثههه  مدهههّ 
سل وموضى الة فم ث  السماوات ث  األفب ا  والرّ  الكرسّي ث   ذه األرض ألّف ا دراسيُّ 

ك مها إّي  ذا العرش المح ط بالسهماوات واألراضهيي بشمسه ما وقمر مها ودواكب مها وأف 
ير محهّ ت هللا ودبيهر ةسهاكره هإّفما  و ةرش وةاافم الةل فم آد  و و مث  إّفما  و دبه 

م  هللا ةاافهههم تقهههي آد  الوهههفيَّ   ُ قهههَ لَ ومفهههوده فهههالعرش ةَ  فقهههط ُأف ضهههت ةل ههه  الةاافهههم والقبهههّ
ة مم ل   حد  في ا والكرسّي درسّي آد  ولةلفائ  إل  ق ا  الساةم بل إل  مها ال ف ا هم 

 تعّلق ب  ةل  هللا تعال  فآد  الوفّي درسيُّ أسما  هللا ووفات  ل  ف ما
 

 ُروي ةي أفي أةرم  مسل  والبةاري والترمذي واأللوسي ووحح  األلبافي في وح ح سفي الترمذي  1
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 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

    و الكرسي ... و ففس  حّب  قول سيدي 
 البيان

ات األسهههما    هههو محهههلّ  ذا دهههاي محهههل األحدههها   عفهههي أفهههّ   هههو تمل هههّ األحدههها  اإلل  هههم وا 
ي ت فههي آد  تم ّ مههُ  ههي أسههما  هللا تبههارك وتعههال  مم ههى والوههفات   الي مههي تملههّ وبالتههّ

 فدههههاي آد   ههههو درسههههّي األسههههما  بواسههههام آد  األحدهههها  األةههههرى  مم ههههى وههههدرت آد 
فات حيهه  الةل قههم مههي  بههرات أّول مهها بههرات والوههفات بمعفهه  أّي  ههذه األسههما   والوههّ
برات في آد   ومي ثّ  وارت األسما   أ ضها مهي أسهما  الّتشهتيت وغير ها    ال ا رس

فههاإ إذا  ههو فالمَ  دّل هها دافههت مههي األسههما  اّلتههي  ههي دههاي محّل هها  ههو آد  ةل هه  السههّ   
ألمههل أي     وآد  تملههّ  ف هه  هللا تبههارك وتعههال  بأسههمائ  دّل ههامفههاإ األسههما  والوههفات

 ي اّلتي تعيفه  ةله  ف مف ا ألّي األسما  ب ا وال يتأفّ  يتضّرروال ةف    حمل الة فم 
 ذلك

 الّسارد

حمي حمهاي فاالسه  الهرّ لهق ةله  وهفم الرّ درسيُّ أسما  هللا ووفات  ألّف  ةُ  فآد  الوفيُّ 
لع  مهم ُمستوي  ةل  الةاافهم قيهُّو  ب ها وبمها فهي داةل ها و هي العهرش الع ه   والة مهم ا

ث  في الُحد  واالستوا  والف هر والتوهريف بهإذي هللا ر  وَ  يْ الُمعااس للقائد األة   آد  ومَ 
اإليمهاد فقبهل اإليمهاد  متبه درسّي االس  الةاص ب  فالّرحماي َةله   ةله  رُ  بل دّل حق قم  
حمههاي ددههّل اسهه  ةههاّص مههي أسههما  التشههتيت فإفههّ  َةلهه  ةلهه  و ههو الرّ  اسهه وههفم وبعههده 

ك الحق قم فقبل الففوذ وفم وبعده اس  ةاص تمّل  ب  ف  يتملهّ  به  فهي غيهره تل متبرُ 
أبد اآلبديي فأّم ات األسما  تولح لكّل حق قهم الّتسهاع األمهر اإلل هي ثه  إّي هلل ةهاائي 
أة هه  مههي ةاافههم آد  دههّل ةاافههم بشمسهه ا ودواكب هها و ههي دثيههرس ال  علهه  ةههدد ا إاّل هللا 

وَ اَوا  ْي  فقط  َم ّللاَّ  اَل ُتْحوهُ ْعمهَ وا ف  دُّ فدهّل ةاافهم فعمهم اسهتأثر هللا بحقائق ها بهل   1 َتعهُ

 
 18سورس الفحل اآل م     1
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ر  َربهّ ي  ها إاّل هللا دّل حق قهم ال  عله  ُدف َ  ْي َأمهْ وُج مه  ل  الهرُّ وج  قهُ ي  الهرُّ َأُلوَفَك ةهَ   1 َوَ سهْ
األمر و و غيهر متحيهّا فلهو امتمهى الة ئهق دّل ه  ةله  أي ُ ح اهوا بدفه      الَ أي مي ةَ 

 برغو  مث  ما قدروا الشتمال  ةل  الروج
 البيان

 إ يَّ ّللاََّ اَل َ ْسَتْحي ي َأْي َ ْضر َب َمَثً  َما َبُعوَضًم َفَما َفْوَقَ ا  2 
 الّسارد

يفاسهههب  وللمامهههد مهههث  روج يفاسهههب  يفاسهههب ثههه  إّي الهههروج ُمتعهههّدد فللمسهههد الحيهههواي روج 
وهههغرى  م  مهههَ دّ  قَ ما ّيتههه  وللهههّروج روج فالمسهههد بههه  روج دةشهههبم فالمسهههد اآلدمهههّي مهههث  مُ 

مات إاّل الفتهائج وروح  مقّدمم دبرى فاإلفساي فتيمم و و المقوود وال  ُ  قود مي المقهدّ 
الحهههواد  غالبههها و هههو قهههّوس ولإلفسهههاي روج و هههو روج القهههدي و هههو المتقهههّدي مهههي وهههفات 

م و ههههو المففههههو   عفههههي الم فههههّي ةلهههه  اإلفسههههاي الكامههههل اآلدمههههي فههههروج داألسههههما  اإلل  ههههّ
وفّ م  م  هههي التهههي تفهههارق المسهههد مهههي دهههّل مسهههد و هههو الهههذي تعف ههه  الفق ههها  والوهههّ الحيواف ههّ

فلكهّل  مهي ورا  األسهتاروالروج القدسّي  و الففي الفااقم و هو الهذي تشهير له  األكهابر 
مهههي ة ههها  هللا قائهههد ا لكهههّي الة فهههم إّفمههها  هههي فهههي حهههّق العابهههديي المهههي واإلفهههي ة مهههم 

ّفمهها ُ سههّبحوي و قّدسههوي لهه  تعههال   فةيههر العبههادس  »وغيُر مهها سهه   الرحمههم ال  عبههدوي وا 
 « أحما ا
 البيان

 حدي  .أشّد اأحما ا أي 
 الّسارد

ب مههي روج ومسههد فالمسههد ترابههّي لهه   قههدر ةلهه  ال تشههّدل وال ةلهه  فاإلفسههاي مههو ر مردههّ
 سماع د   هللا ب  واسام

 البيان

 واسام الروج
 

 85سورس اإلسرا  اآل م     1
 26سورس البقرس اآل م     2



~ 27 ~ 

 الّسارد

ب مهى شه وس حيواف هم دأكهل وشهرب وفدهاج وففسهّ م دالّرياسهم والعُ  مهب والحسهد و و مردهّ
درك بهههالحواي  م والكسهههبّ م فالكسهههبّ م أربعهههم مههها يهههُ م مهههي معرفهههم هللا والعلهههو  الّلدف هههّ وةقل هههّ

م وقهد اةهُتّص والثافي ما ُيدرك بالسهمى مهي  الشهرائى والثاله  مها يهُدرك بالمقهّدمات الفدريهّ
ي داي ةاق  دالميّ  ك  لَ ب  اإلفساي وال حّظ في الفدر للمَ   وا 
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 ل ست ل   القّوس ةل  االستفباإ 
 البيان

    ؤال  الم ئدمال ةقل ل   فقط  حّد   التسب ح
 الّسارد

  1 َواتَُّقوا ّللاََّ َوُ َعلّ ُمُدُ  ّللاَُّ  الّااةم واّلرابى ما ُيدرك بأفوار 
 البيان

  ذا العل  الّلدفي
 الّسارد

ْلمه    إ الَّ  ي األسهباب األربعهم و هو مه وما ُ عل  بالو ب ةهرج  ْي ة  ْي   مه  وَي ب شهَ َواَل ُ ح  اهُ
ا َ   »فله ي بمففهّي فإفهّ  و هو الو هب والتملهّي الق هري  شها و هو الومه  الهذي   2 ب َما شهَ

ا باريههق  3 «اّفده  لههي تههروا رّبده  حتهّه  تموتههوا  فهأةرج ففسهه   عفههي باهرق االكتسههاب وأمههّ
 الو ب والتمّلي الق ري فل ي بمففيّ  فإّف  إرا س  ال رؤ م

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 أي هللا  و الذي أراه ق را  ال أّف  تكّسب ورآه  ومي  فا سيدي إرا س العرائي...
 البيان

 
 282سورس البقرس اآل م     1
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ُ   الَ     قهول فهي دتابه  العايها إرا س العرائي  اإلرا س  فع   الحّق سبحاف  وتعال ُتْدر دهُ
اَر َو هْ اأْلَْبَواُر َو ْ  ْدر ُك اأْلَْبوهَ يهُف اْلَةب يهرُ َو يهُ بمعفه   هذا أّي الحهّق سهبحاف    1 َو اللَّا 

ا  م أمههّ وتعههال  ال  مدههي ألحههد أي  حهه ط بُدف هه    ههذا  ههو المففههّي  اإلحااههم بالكفهه  مفف ههّ
رؤ م الحق بد فّ م ُيري ا  و لغيره ف ذا غير مففهّي  فقهد  قهول اإلفسهاي إّففهي وقفهت بهيي 

م التهي يدي رّبي وقال لي  في ممال الّرؤ م  َفَدْوُي رؤ م الحق سهبحاف  وتعهال   بالك ف هّ
ُيري ا هللا لعبده  ذه ل ست مففّ م  المففّي  و اإلحاام بالُكف    ذا مففهّي ال اريهق إل ه  

ْ  َحتههَّ   »وال سههبيل إل هه  أبههدا ال فههي الههّدف ا وال فههي اآلةههرس لههذلك قههال  َرْوا َربَّدههُ ْي تههَ ْ  لههَ افَّدههُ
أي الّرؤ م التي أراد هللا تبارك وتعال  أي يتمّل  ب ا لةلق  في ةال  البهرا     «َتُموُتوا 

م وفههي العروههات  ف ههذا حاوههل ألّي وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  قههال  َتَرْوَي  »وفههي المفههّ سههَ
َر  لكهي  هذه الرؤ هم ل سهت رؤ هم إحااهم وال رؤ هم الُكفه   ولكهي  2 «َربَُّدْ  َدَما َتَرْوَي الَقمهَ
ريهههق سهههبحات المههه ل  وةهههي اريهههق الفهههور الهههذي يتملهههّ  بههه  الحهههّق  هههي رؤ هههم ةهههي ا 

سبحاف  وتعال  ودلُّ واحد ُيدرك أّف  يرى رّب  بالك فّ م التهي ال يهرى غيهره  فعهوا  الفهاي 
م  م ُمةتلفهههم ةهههي رؤ هههم العهههارفيي بهههاهلل  ولهههذلك ةامهههّ يهههروي الحهههق سهههبحاف  وتعهههال  بد ف هههّ

ا العهارف فإفهّ  يهراه فهي الّفاي يتفّضل ةلهي   الحهّق سهبحاف  برؤ هم مهرّ  س فهي األسهبوع وأمهّ
دّل ففهي مهي أففاسه  تحوهل له  المعرفهم  والتهي تحوهل فهي دهّل ففهي ُتغهاير وتةتلهف 
ةهههي المعرفهههم الثاف هههم و دهههذا و حوهههل ل ههه  التلهههذذ ب هههذه الرؤ هههم ايلهههم الةلهههود فهههي المفهههم 

ا  ولههذلك قههال هللا تبههارك وتعههال   َأيّ  آاَل   َربّ ُدمههَ َباي  َفبهه  ذّ  اي  *  ُتكههَ ا َمفَّتههَ ْي ُدوف   مههَ   3 َومهه 
م المعرفههم  ههي  م الةلههق ومفههّ م التههفّع   ههي لعامههّ م المعرفههم  فمفههّ م التههفّع  ومفههّ فمّفتههاي  مفههّ
م دتهفّعم    لةواص الةلق الذيي ال يتفّعموي دما يتفّع  العوا   العهوا  يتفعمهوي فهي المفهّ
م لههذلك  قههول إّي ةفبههم  فههي الههدف ا لكههي العههارفيي تههفّعم   فههي المفههم يةههالف تههفّع  العامههّ

م  واحدس في ا لمّفم يتلذذ ب ا العارف أفضل وةير مي تلذذ وتفّع  مم ى العوا  في المفهّ
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ألّف  تلذذه ل ي دتلذذ غيره  وتلذذه ذوقي وتلذذ وتفع  العوا   هو إفضهال مهي هللا تبهارك 
م التهي يرا ها لهذلك اةتلهف  فها األمهر  مهث  ة هافي   وتعال  ةلي   بمها شها   هو بالك ف هّ

ط ) و قوهههد لوحهههم مهههي الةهههاف فهههي حهههائط مفهههال سهههيدي تلهههك اللوحهههم التهههي فهههي الحهههائ
الحبيههب ( إذا أتيفهها برمههل مههي أي الفههاي وقلفهها لهه  اف ههر إلهه   ههذه اللوحههم ومههاذا حوههل 
لك مي رؤيت ا ؟  قول لك ب ا ايفم فقط  إذا أتيفا بفّفاي وفائعي ُمتق ي إذ ذلهك يتهذّوق ا 

وإ حتّه  يهُذ لك و وير  شرج مم ى ةاوا ا ومم ى رموا ا ومم ى ما في ها مهي ةاه 
بعلمههه  وبففههه   وذلهههك  هههو مثهههال الهههذي ُيتهههرى لعهههوا  الفهههاي فهههي المفهههم وللعهههارفيي  فمثهههال 
اي الفهها ض  ومثههال العههامي  ههو اإلفسههاي الههذي يههرى  العههارف مثههال الوههّفاع الههذّواق الففههّ
األشه ا  سههاحّ م مهي ةهه ل السههاح فقهط ولكههي يتهفع  ب هها وتعمبهه   ولكهي ال يفب ههر ب هها 

ف  يفب ر  لذلك داي موس  ةل   الس   حيفما دّلم  هللا  وحول ل  بة ف العارف فإ
الّتكل   بمم ى مساّم   ل   سمى الك   بأذف   لكي سهمع  بدّليته   بمم هى أماائه   بهألف 
ةيي  وألف سمى  لّما قيل ل  ديف حول لك ذلك الك    وما  و األثر اّلذي حول 

لكه  مم هى مها  حوهل به  التلهّذذ  التلهّذذ  لك ف    قهال ل ه  مهاذا أقهول لكه  ؟ لهو ووهفت
ره  في الدف ا ما بيي الّرمل والمرأس وذلك أة م   فذلك فوق فوق فهوق  ال  مدهي أي  فسهّ
أبدا  م ما دهاي   هذا  هو تلهّذذ العهارفيي  فالعهارف تلهّذذه  هو معرفهم هللا  وأفهّ  يهرى ربهّ  

م إاّل ةلهه  سههبيل أّف هها فههي دههّل ففههي مههي أففاسهه  فهه  يفشههغل بتلههك الههّفع   أي فعهه  الم فههّ
م مههي هللا تبههارك وتعههال  فقههط  لههذلك تكلههّ   فهها ةلهه   ههذا الموضههوع  و ههو موضههوع  م د ههّ 
فف ي  و و وادر ةي دشف  دّلما  قول  فا  و ُمداَشف  شهي  مداشهف به   وله ي 
ُدفي الههو بي الههذي ُ فههاض ةلهه  ةبههاد هللا   ههو ةلهه  دسههبي  إّفمهها  ههو ةلهه  مههي العلهه  اللههّ

ي هللا  ومهههف   األفب ههها  والرسهههل واألقاهههاب والعهههارفيي الكبهههار  و حوهههل ل ههه  المقهههّربيي مههه 
الكشههف ويههروا رؤ ههم دههرأي العههيي ول سههت  ههي بههرأي العههيي  ويفابههى دههّل مهها يروفهه  فههي 
َفْفي  األلفهها، التههي تلّقو هها  ال يةرمههوي ةف هها أبههدا   داةل هه  ثهه   وههير ةلمهها  حدوفهه   بهه 

َ ت  حتهه  دتههابَت    ههي مو وبههم بتلههك األلفهها، ا لتههي  دتبوف هها و حّرروف هها  إفمهها  ههي ُممههْ
ات  و ضههعوف ا دمهها  ههي  ُأف ضههت ةلههي   مههي حضههرس القههدي  ولههذلك دههاي  ةلههي   وُمَتَلقههَّ
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للههروج روج ثاف ههم  الههروج  روج التههي  ح هها ب هها اإلفسههاي ويههتكل  و سههمى ويتحههرك و سههدي 
ق  دههل مههي  ههذه الههروج ُمشههَتردم مههى مم ههى الحيوافههات  سههوا  دههاي فههااق أو غيههر فههاا 

يتحرك و سهدي و وه ح و سهمى ويهرى   هو يهرى ب هذه الهروج  لكهّي  هذه الهروج ل ها روج 
آةر و و سّر الّروج  فإذا تقّد  إفساي في ااةم هللا ووهار ُمتعّلقهًا بربهّ  ما عها له  فهي 
دههّل أوقاتهه  وفههي دههّل أح افهه   تففههتح تلههك الههروج  فتعلههق ب ههذا السههّر  ف علههق بههذلك  و ههذه 

ذي  ههو السههّر  والههروج  الههروج  ههي التههي ب فههي المههأل األةلهه   أي روج الههروج الههّ ُتةااههَ
دّل ا  ي مي ةال  األفوار  أما المسد في حّد ذات  ف و شي  مامد  ل ي له  مهي أمهره 
ُي شي  آةر و و اإلفساي الذي  هو  شي  بدوي روج  فعفدما تعَلق الروج بالمسد َيَتَكوَّ

ب و هو المتلهذذ فهي المفهم و هو بيي الرّوج والمسد  و و الُمةاَاب مي هللا  و و الُمحاسهَ
ب مهههي الهههروج  ب   هههو اإلفسهههاي الهههذي  هههو بهههيي الهههروج والمسهههد  الهههذي  هههو مردهههّ المعاقهههَ
ُبل  والمسههد  الإلثفههاي  مهها اإلفسههاي  لههذلك دههاي للههروج روج ُأةههرى تفير هها وتفيههر ل هها السههُّ

اق مهههى المسهههد  ا لُمرّدبهههم ف ههه  وتعيف ههها ةلههه  الااةهههات أمههها الهههروج الحيواف هههم  هههي َتفسهههَ
بُّ  الشهه وات التههي تكلههَّ  ةلي هها  التههي ورد في هها قههول هللا تبههارك وتعههال   اي  حههُ َي ل لفههَّ ُايههّ 

مَ  وَّ ل  اْلُمسههَ م  َواْلَةيههْ َي الههذََّ ب  َواْلف ضههَّ َرس  مهه  ير  اْلُمَقْفاههَ اا  يَي َواْلَقفههَ ا   َواْلَبفهه  سههَ َي الفّ  َ َوات  مهه  م  الشههَّ
ْفَ اَواأْلَْفَعا   َواْلَحْر    اس  الهدُّ َك َمتَهاُع اْلَح هَ ب مهي   1  َذله  ذلهك دله  للمسهد  المسهد  هو مردهّ

 ههذه األشهه ا   والههروج  ههي تفسههاق مههى  ههذه الشهه وات  فتتبههى المسهه  فههي مهها يرغههب ف هه  
بحسب ابع   فإذا اةتدلت  ذه الروج  اةتدلت بالااةات  توير تسهمو وتسهمو حته  

 المسدتوير دالروج األول   أي قبل تعّلق ا ب
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 إذا دافت مما دس دبرى 
 البيان

إذا دافت مما دس أو مو وبم مي هللا تبارك وتعال   لهذلك فحهي دائمها فعتقهد بهأّي الهروج 
ب  التههي دههاي في هها اإلفسههاي   هي مالكههم  والمسهه  مملههوك للههروج  لكههي ف ههرا لمرحلههم الوههّ
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له   غير مسئول وغير ُمدّلف تلك الفترس تؤثر في الّروج  دّل إفساي  ميل إله  الّلعهب وا 
المس   فتستمّر الّروج دذلك مى متاّلبات المسه  ولواامه   فهإذا الّل و  و سير مى ابى 

بلغ  وحول الّتكليف  ووار مأمور باألحدها  الشهرةّ م  فيبقه  فهي الهّروج ذلهك الّتعلهّق 
ر  ي دافت  ي مالكم  توير مملودم للمسد بالّش وات  فإذا تاّ رت  يتا هّ بالمسد  وا 

ارس إله   اإلفساي بااةم هللا  إًذا تبدأ الّروج توف   حّت  تتعلهّق  تكهوي مهي الهّففي األمهّ
م إله  الرضهّ م إله  المرضهّ م إله   الّففي الّلّوامم إل  الّففي الم مم إل  الّففي المامئفهّ
درك اإلفسهههاي  هههذا  درك بالمما هههدس وبالّااةهههم وقهههد يهههَ الكاملهههم  و فهههاك تترقهههّ    هههذا قهههد يهههُ

ا دههّل الفعههل  ههو بالمههذب اإلل ههي وبههالق ر اإلل ههي فهه   دههوي لإلفسههاي ف هه   إاّل العمههل  أمههّ
 دهههوي فهههي مهههذب  وق هههر  مهههي هللا تبهههارك وتعهههال   و هههذا مرتبهههم أةهههرى ةوهههّ ا هللا تبهههارك 

اَدَك  وتعال  للُمةَلويي مي ةباده الهذي قهال للشه ااي إال ةبهادي المةلوهيي  بهَ إ الَّ ة 
ييَ  ْفُ ُ  اْلُمْةَلوهه  ذي مههذب   و ههو الههذي ف ههذا ال سههبيل إلههي   أبههدا  ألف هه  هللا  ههو الهه   1 مهه 

حَف    و و الذي رةها   و هو الهذي مع ه  فهي دهّل مم هى أحهوال   وتقلبهات    إال أف ه   
مي  ذا المعف    دوفوا ُممتحفيي دثيرا  و وبروي ةل  االمتحاي  أما ةاّمم الّفاي ال 

الفههاي بهه   األفب هها   ثهه  الوههالحوي  ثهه   دُّ أشههَ  »ُ متحفههوي  األمههور سهه لم ةفههد   ألّي 
دّلمها قهال اإلفسهاي أفها أةبهد هللا أو أفهّي أةمهل للتقهّرب  إاّل والبهّد له   2 « األمثل فاألمثل

م  عف وأ  ههر المذلههّ َد هللا تبههارك وتعههال  وأ  ههر الضههُّ مههي االمتحافههات  ودلمهها إفسههاي ةبههَ
المتحافهات وةهي االبهت  ات  وأ  ر االستكافم وأ  ر السهدوي  إاّل و دهوي بعيهد ةهي ا

ا األفب هها  واألمثههل ف هه  دائمهها مراقبههوي  دائمهها فههي حالههم المراقبههم   ههؤال  ةامههم الفههاي  أمههّ
الشديدس مي هللا تبارك وتعال   ف   مدي لففي  مي أففاس  أي يةهرج ةهي األدب  ودهل 

 هو  مراقبم  ي في األدب  في أدب حضرس هللا تبارك وتعال   لهذلك  هذا الكتهاب الهذي
لهه  الو ههب  معفهها  ههو مسههتفبط مفهه  الكثيههر مههي العلههو  التههي  ههي مسههتفدس إلهه  الكشههف وا 
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م التهههي ُتفهههاض ةلههه  العهههارفيي   ههه  ةفهههدما  لههه  الُفيوضهههات اإلل  هههّ ُدفي وا  لههه  العلههه  اللهههّ وا 
ذي أي  يتحههههّدثوي ف هههه  يتحههههّدثوي بمهههها ُألقههههي إلههههي   وبمهههها ُأفهههه ض ةلههههي   وبمهههها أةههههرج  الههههّ

اّل ُقاعهههت يةرمهههوه  وأّي  فهههاك ةلهههو  دثيهههر  أمروي  ال  سهههتا عوي أي ُ فشهههو ا وا  س  ال  هههُ
مف   األةفاق  إّفما يتكّلمهوي ةهي العله  فقهط وال يتكّلمهوي ةهي السهّر  ألّي تلهك األسهرار 
إذا أفشههو ا يتعّرضههوي إلهه  االمتحههاي وربمهها الاههرد وربمهها السههلب وأة هه  مهها يلقهه  العبههد 

ذيي  قولهوي الل هّ  وُيبعده ةي هللا  و الّسلب  الذي  و دهاي يتعهّوذ م فه  مم هى الفهاي الهّ
إفا فعوذ بك مي السلب بعد العاا    فاك مسائل دثيرس التي  مدي لإلفساي أي  عرف ا 
ةلهه  سههبيل المعرفههم أفههّ   فههاك ةلههو   دتسههب ا اإلفسههاي ةههي اريههق السههمى  ةههي اريههق 
 العيي  ةهي اريهق الّلمهي  ةهي اريهق العقهل  لكهي ةلهو  أةهرى دهالعل  الهو بي  هذا ال
ذيي  َ مَا الهّ فما  و سر مهي أسهرار هللا  قذفه  فهي قلهب مهي  شها  مهي ةبهاده  سه  ُ دتسب وا 
ُيؤمروي بالتبل غ  تبل غ رسالم هللا إل  ةلق هللا  ألّف   ُدلّ فوا وُأمروا وواروا ةل  الهف ج 
السههل   والوههح ح  ُ حبّ بهههوي الةلههق إلهه  هللا وُ حبّ بهههوي هللا إلهه  الةلههق  و هههذا مههي شههه مم 

وي ل   في  ذا األمر  ول ي دّل الفاي  مدي ل   أي  أمروا ويف وا  إاّل مهي دهاي المأذ
ةفده اإلذي  ألّي الذي  دوي له  اإلذي  دهوي محفهو،  والهّذي ال  دهوي له  اإلذي ف دثهر 
م الفوهح للفهاي ود ف هم األمهر بهالمعروف  ف   الّالل وةهد  المعرفهم بففهوي الفهّاي ود ف هّ

 حول ل  ارتباك في أمره  فُ سهي  مهي حيه  أفه    هّي أفه  ود ف م الف ي ةي المفدر ف
ُ وهههلح  وأمههها المهههأذوي ل ههه  فتكهههوي الحضهههرس دل ههها أمهههام   دتابههها مدتوبههها مرّقمههها ُ شهههاَ د 
أمههام   ويفتقههوي مفهه  ويبّلغههوي  بحسههب األوقههات والامههاي وبحسههب مهها  اههرأ ةلهه  ةوائههد 

ُيبّلغوفهه  دمهها  ههو فههي الفههاي وةلهه  أف ههام   وةلهه  ةلههوم    و دوفههوي  هه  يههروي ذلههك  و 
دهههّل َففهههي بهههدوي تفدهههر.  فهههاك اةتلهههف الفهههاي ةلههه  ةلههه  ال ههها ر وةلههه  البهههااي  ةلههه  
البهههااي  هههو ذوق وةلههه  ال ههها ر  هههو اكتسهههاب والعهههارف يممهههى هللا لههه  مههها بيف مههها  بهههيي 
بعههض االكتسههاب و عيفهه  ةل هه   وأ ضهها ةلهه  العلهه  البههاافي و فههاض ةل هه    ههذا  ههو  

د   العارفيي وُ حّدموي ةقهول     فهوي بهأي  هذا األمهر  دثير مي الفاي ربما  سمعوي 
 مدي استعمال العقل ف    فبالعقل واحد مى واحد  ساوي اثفيي واثفيي مى اثفيي  ساوي 
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ستم  ذا ال ممال للعقل في  ذا األمر  العل  الذوقي ال ممال للعقل ف    اإلفسهاي أي 
افي  العقههل المميههّ   ا ال العقههل الربههّ ا العقههل الربههافي  ههو داةههل فههي  ههذا العقههل المميههّ  ا  وأمههّ

األمر ألف  أ ضا  و   بم مي الحق سهبحاف  وتعهال   ففهتكّل  ةهي العقهل التمييهاي الهّذي 
ب   هذا   شترك ف   الحيوافهات دّل ها الفااقهم وغيهر الّفااقهم  أمها العقهل الربهافي ف هذا َو هْ

 َوْ ب  ي ب  هللا تبارك وتعال  و ضبا  لمي  شا .
 الّسارد

فف ا هههم أكهههابر أول ههها  المهههي المهههؤمفيي التعلهههق باألسهههما  وأكثهههر ةلهههوم    السههه م ا  دعلههه  
حر وغيهههره مهههي أفهههواع اإلضههه ل والضهههّ ل ف ههه   ْوَي بالسهههّ  ار   َيَتَرقهههَّ ةهههواص الفبهههات وُدفهههّ
دالّريح يمروي مي بفي آد  ممرى الّد  ويروي بيفي آد  في الدف ا مي حي  ال يروف   

َرْوَفُ  ْ  بةهه ف اآلةههرس  ُ  اَل تههَ ْي َحيههْ ُ  مهه  َو َوَقب يلههُ َراُكْ   ههُ ُ  يههَ وةل هه  فهه  يففههى مههي   1 إ فههَّ
 شّر   إال التعلق باهلل القا ر ل   ولغير  

 البيان
 وأةوذ باهلل مي الش ااي الرم  

 الّسارد
 وةل   ف  يففى مي شّر   إال التعلق باهلل القا ر ل   ولغير   و و معف  التعّوذ

 الحاج الحبيب بن حامد سيدي

 ههذا  عفههي سههيدي أفهه  مههي ةمل هها بف ههم وههالحم ُتمايهه  ةلهه  مم ههى األسههحار والشههرور 
 والمدايد التي  عملوف ا

 البيان
 تدفى ةف 

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 تدفى ةف  دّل شي 
 البيان

 فع  التعّوذ باهلل  التعّوذ باالس 
 الّسارد
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ُك مههو ر مردههب مههي روج  ومسههد فههورافّي أو فههورّي أقههدر   هللا ةلهه  التشههّدل وةلهه  فالملههَ
سههماع دهه   هللا بهه  واسههام ف هه  معوههوموي أراضههي   وُةلههوي   و هه  مابوةههوي ةلهه  

 ش وس  ةقلّ م فقط 
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

سّيدي   قول سيدي الحاج األحسي رضهي هللا ةفه  فهي بعهض األمهاكي مثهال الم ئدهم 
ي مّل الكتب األةرى  قهول ال بهّد مهي وسهاام رسهول هللا وهّل   قول ب  واسام لكي ف

ي لهه     ههر فإفههّ   هللا ةل هه  وسههّل  وال بههد مههي وسههاام الشههيخ رضههي هللا ةفهه  وأرضههاه وا 
 دائما مومود في دّل ما ...

 البيان
فعهههه   الوسههههاام  ههههي بةوههههوص المدّلفههههيي  المدّلفههههيي الههههذيي تفابههههق ةلههههي   األحدهههها  

وساام رسول هللا ول  هللا ةل   وسل   ي ُمعتبرس ال بّد مهي  الشريعم   ؤال     الذيي
م ح ت ا وحت  إي ل  ت ح  ا ف ي قائمم  أما  ؤال  الغير المدّلفهيي ف ه  ال وسهاام 
بيف   وبيي رّب    ألّف   اّلذيي  أتوي الّرسل ث  األفب ا    ذه واسهام غيهر المدلهّف  أمها 

ام سهههوا  لوح هههت أ  لههه  ت حهههظ  ذاك غيهههر المدّلفهههوي فواسهههام دّل ههه   البهههّد مهههي وسههها
المدّلفههيي  إذا  ههذا  ههو الفههرق فقههط  ل سههوا بههالمدّلفيي  الم ئدههم ل سههوا مدّلفههيي  إفمهها  هه  

  1 اَل َ ْعُووَي ّللاََّ َما َأَمَرُ ْ  َوَ ْفَعُلوَي َما ُيْؤَمُرويَ  دما قال هللا تعال  ةباد 
 الّسارد

  و ةال  األمر
 البيان

فع   ةاَل  األمر  و ةاَل  الق د   وةاَل  الق د   هو ةهاَل  الغيهب  ةهاَل  الغيهب فهي غيهب  
ف  ُيدَرك وال  قدر أحدا أي  وهل إل ه  أو يتحهّداه ألّي دهّل مها ةهدا ةهاَل  األمهر  هو مهي 
ةهههال  الةل قهههم  وةهههال  الةل قهههم  هههو مهههي ةهههال  األمهههر  أي ومهههوده مهههي بهههروا أسهههما  هللا 

د   والعههاَل  اآلةههر الههذي ووههفات  مههي ةههاَل   األمههر  فعههاَل  األمههر  ههو غيههب و ههو مههي القهه 
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ْي َأْمر  َربّ ي  و ةال  الش ادس  و ةال  الحدو   وُج م  أي مي ةال  األمهر   1 ُقل  الرُّ
د   ةههاَل  الهذات  ةههاَل  الُكفه   ةههاَل  الّتوههريف اإلل هي وال ُ حههاإ بهه    الهذي  ههو ةهاَل  القهه 

َي وال يههُدرك أبههدا   والههّروج  ههي إذا مههي ةههاَل  األمههر   ههي وههدرت ةههي ةههاَل  األمههر  وَبقهه 
م  وال  سههتا ى أي ُتمههي وال أي تهُهدَرك  ل هها ذلههك االسههتمداد مههي ةههاَل  األمههر  بقيههت مةف ههّ
ا ول سههت بمسهه  وال ةههرض وال مههو ر   ههي مههي ةههاَل  الّلاههائف  وةههاَل  األمههر  وال تتحيههّ

م  التههي مف هها توههدر إذا  ههو ةههاَل  الغيههب  ههو ةههاَل  الُكفهه  وةهها َل  الههذات  الههذات اإلل  ههّ
دلمم ُدي ف دهوي  ومها ةهدا ةهاَل  األمهر  هو ةهاَل  الةل قهم  دهّل مها ةهدا هللا  هو حهاد   
العههرش والكرسههّي والقلهه  والسههما  واألرض والم ئدههم ودههّل  ههذا مةلوقههات  ودههّل مةلههوق 

اَذْج  فع   و حاد   وةاَل  األمر  ذا ةاَل  ال يدرك  ألّف  ةاَل  الذات   ةاَل  الُكف  السَّ
 الّسارد

فل سوا بذدور وال بإفا  ) أي الم ئدم ( بل  ه  ذوات فوراف هّم ةقه  ُمدّلفهوي مهي حيه  
السماع مي هللا تعال  ومهي حيه  تّومه  رسهالم سهّيدفا محمهد وهّل  هللا ةل ه  وسهل  قبهل 

راد   مهي العهوال   دّل ها بعثهت  وبعد ا إلي   ف   ةهال موي بأفهّ  الرسهول الُمالهق بمم هى أفه 
ْفَرْف   مي الرَّ

 البيان
 ةاَل  الّرفرف

 الّسارد
ى  لُم ه  دامهل مهي فشهأت   فه  يايهد وال ف دهر ل ه  ف هو الهذي ُيوسهّ إل  ُمفت ه  مهوااف   فع 

م  أي الفدر دائرس العلو  ) ي َأمَدَفت ف ه  الشهب ات فله  حّرمهوه إلمدهاي الشهب م العقل هّ ( وا 
دُ  فاّ ر   هللا مف  ول ست ش وس ففسّ م ذوقا ل   وةل   فقول      َأَتْمَعُل ف يَ ا َمْي ُ ْفسه 

سؤال استع   فقط ف  ُيتوّور في   االةتراض ةل  رّب ه  وال تكبهّر  ةله  آد  وال رّد  2
روي وغيههههر   فههههإّف   )فعههههل رّب هههه  فليّتقههههي هللا ّفمهههها  أي الم ئدههههم  الُمفسههههّ ( أوههههف ا  هللا وا 

أسَمَد   آلد  تشريفا ل   حي  اقتدوا بإما  ةل فم هللا تعال  ال تفد   دما قيل فإّي دهّل 
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ملههك ُابههى ةلهه  سههر اسهه   واحههد ولهه ي لهه  اسههماي فههأكثر فههآد  ُابههى ةلهه  األسههما  دّل هها 
 قابويتفّفي بتفّفي األسما  دّل ا دال

 البيان
 فع   ةل فم هللا  وراثم

  الّسارد
و سههّبح و قههّدي باألسههما  دّل هها فههي دههّل ففههي إلهه  آةههر األففههاي فلههو سههّبحت الم ئدههم 

  1 َوَةلََّ  آَدَ  اأْلَْسَماَ  ُدلََّ ا أممع   ما وولوا ففسا واحدا مي أففاي آد  
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 أي آد  وورثت 
  الّسارد

هٱس  واحهد  َبُ  ةل  األسما  التي ل  تُهْؤَثر إل  اآلي والملك إّفمها  سهّبح به ّفما َأكَّد ل ُيَدرّ   وا 
كَ  ُي لههَ دّ  َك َوُفقههَ د  بّ ُح ب َحمههْ ُي ُفسههَ لكههي ةفههي ةههف   أف هه  إّفمهها  سههّبح دههّل فههرد مههف     2 َوَفحههْ

ه  باس  واحد ةاص ب  وآد   سّبح بدّل اس  فهي دهّل ففهي سهوا  ففهذ االسه  امففها أ  ال فه
 ا َ  َلفههَ لههْ ْبَحاَفَك اَل ة  اُلوا سههُ بههذلك ولهه ي لفهها إال مهها ةلمتفهها مههي أسههمائك فالم ئدههم   3 قههَ

و ه  مسهّةروي تحته  لموهالح  ولموهالح  ُمؤتهّموي ُم تدوي بآد  و و معّلم   ومشهّرف  
بف هه  و سههتغفروي لمههي فههي األرض فالم ئدههم دّل هه  تحههت دائههرس القاههب وههّل  هللا ةل هه  
وسّل  ومي استةلف   وّل  هللا ةل   وسّل  إله  ق ها  السهاةم ثه  إّي روج اإلفسهاي أة ه  

الههّدوا  وقههد أدرك  أفههواع الم ئدههم فعههوال  هللا ال ف ا ههم ل هها أبههد اآلبههديي فههاهلل ةههّ ق ةلهه 
 دشف العارفيي مف ا مل اريي مي الشموي

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 عفههي ففسهه  سههيدي الحههاج الحسههي رضههي هللا ةفهه   مل ههاريي مههي الشههموي دههّل شههمي 
بعاَلم  َا وما ل  يدرد  الكشف أة    قال سيدي الحاج محمد القاري رضي هللا ةف  له  

التفهت فقهط فشها د مل هاريي مهي الشهموي  لهو حقهق ال حهّد ُ حقق في ها رضهي هللا ةفه   
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ل ها  لهه   حقهق إفمهها  هي ف ههرس فقههط  مل هاريي مههي الشهموي فههي ففهي واحههد  وااد سههيدي 
 الحاج محمد القماري فقال: وباقي ... أكثر

  الّسارد
دّل شمي بعاَلم  َا وما ل  ُيدرد  الكشف أة   ما ففذت دلمات رّبي أبد اآلبهديي ثه  إّي 

بى والسههماوات السههبى فقههط  الههذي   ففهه  و مههوت ويتشههتت إّفمهها  ههو  ههذه األراضههوي السههّ
َماَواتُ  َر اأْلَْرض  َوالسهههَّ ُل اأْلَْرُض َغيهههْ دَّ ْوَ  ُتبهههَ  عفهههي غيهههر السهههماوات معفهههاه أّي هللا   1 يهههَ

م و ههههأمر الكههههافر  سههههبحاف  وتعههههال   ههههأمر المههههؤمي وأم كهههه  وُمتعّبداتهههه  فتههههف ّ  إلهههه  المفههههّ
ار  م والفهههّ وأم كههه  وُمتعّبداتههه  ليهههف ّ  إلههه  الفهههار فلههه  يبقههه  بعهههد الففههها  إال الهههّداراي المفهههّ

 مها له   دهي ةهاق  فاألف ك دل ا تف   إل  الفار دالبحار دل ا ددل معبود مي دوي هللا
َماَرسُ  تبّرأ مف   دع س  وُةاير   التي  عُبدوف ا  2 َوُقوُدَ ا الفَّاُي َواْلح 

 البيان
  َ َّف ُب َم هههَ ْي ُدوي  ّللاَّ  َحوهههَ ُدوَي مههه  ا َتْعبهههُ ْ  َومهههَ أدةل ههها مم هههى معبوداتههه  ولكهههي   3 إ فَّدهههُ

ُذوف ي  اسُتثفي مف ا المس ح الذي  و تبّرأ مف   فهي قوله  تعهال   َت ل لفهَّاي  اتَّةه  َت ُقلهْ َأَأفهْ
ُت  ْي ُدوي  ّللاَّ  َقاَل ُسْبَحاَفَك َما َ ُدوُي ل ي َأْي َأُقوَل َما َلْ َي ل ي ب َحقّ  إ ْي ُدفهْ َي إ َلَ ْيي  م  َوُأمّ 

ُ  اْلُغُيوب  ُقْلُتُ  َفَقدْ  َك إ فََّك َأْفَت َة َّ ي َواَل أَْةَلُ  َما ف ي َفْفس  ث    4  َةل ْمَتُ  َتْعَلُ  َما ف ي َفْفس 
ْي   شههَ  يد   قههال  لّ  شههَ َت َةلههَ  دههُ ْي  ْ  َوَأفههْ ق يههَب َةلههَ َت الرَّ َت َأفههْ َوفَّْيَتف ي ُدفههْ ا تههَ ْبُ ْ   َفَلمههَّ ذّ  إ ي ُتعههَ

َباُدَك وَ     5 ا  ي َتْغف ْر َلُ ْ  َفإ فََّك َأفَت اْلَعا يُا اْلَحد   ُ َفإ فَُّ ْ  ة 
ت   المسهههه ح ةههههرج بههههالّتبّري ألّف هههه  دههههافوا  قولههههوي  ُي ّللاَّ  َوَقالههههَ ر  ابههههْ وُد ُةَايههههْ ت  اْلَي ههههُ َوَقالههههَ

َأْفَوا    ْ   ْوُلُ ْ  بهه  َك قههَ ُي ّللاَّ  َذلهه  اَرى اْلَمسهه  ُح ابههْ ُل الفَّوههَ ْي َقبههْ ُروا مهه  يَي َدفههَ ذ  ْوَل الههَّ ُئوَي قههَ ا   ُ ضههَ
ويَ  اَتَلُ ُ  ّللاَُّ َأفهههَّ  ُيْؤَفدهههُ ق يهههَب  لهههذلك تبهههّرأ مهههف   قهههال   6 قهههَ َت الرَّ َت َأفهههْ َوفَّْيَتف ي ُدفهههْ ا تهههَ َفَلمهههَّ

 
 48اآل م    إبرا   سورس     1
 24اآل م    البقرسسورس     2
 98اآل م    األفب ا سورس     3
 116اآل م   سالمائدسورس     4
 118و  117  اتاآل  سالمائدسورس     5
 30اآل م    التوبمسورس     6
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ْي   ْ  ْي  تبهههّرأ مهههف   ولهههذلك ةهههرج مهههي ُةمهههو  اآل هههم   َةلهههَ ُدوَي مههه  ا َتْعبهههُ ْ  َومهههَ ُدوي  ّللاَّ  إ فَّدهههُ
  ذا  و المعف   فع    َحَوُب َمَ فَّ َ 

 سيدي عبد الغني ابن سيدي محّمد الكبير

 ما  ي الُمتعّبدات
 البيان

 المتعّبدات  ي الّشمي والقمر  دافوا  عبدوي الشمي و عبدوي القمر
 سيدي عبد الغني بن سيدي الحاج محّمد الكبير

 بالّفسبم للمؤمي
 البيان
متعّبدات  دالمسامد الذي داي  عبد هللا في ا واألماكي اّلتي دهاي  عبهد هللا في ها ودهّل دّل 

د في ها ودهل ذلهك يفضه  إل ه   ألّي المفهّم  هي مومهودس   ما داي حّم   والكعبم التي تعبهّ
مةلوقههم والفههار مةلوقههم والعمههل الههذي  قههو  بهه  العبههد ااةههم هلل  ههو يمعههل هللا لهه  تبههارك 

األرض اّلتي بوهور ا  أرض بوهور ا  بقهول ال إله  إال هللا تعاه   وتعال  لذلك العمل
لهههه  تلههههك األرض  وبالعمههههل يبفههههي   قههههى البفهههها  والههههدرمات  وبالتسههههب ح والتحميههههد  دههههوي 
الغري  المفاي  ولذلك المؤمي ذلك الشي  اّلذي داي ةفده و حّب  و عيفه  ةله  ةبهادس 

وه م هللا دهذلك يفضه  إل ه   إاّل مها هللا يفضّ  إل ه   والكهافر دهل مها دهاي  عيفه  ةله  مع
اسُتثف َي  دالمسه ح وةايهر  دهذلك ةايهر  قالهت الي هود ةايهر ابهي هللا  وقالهت الفوهارى 
ذيي  المسهه ح ابههي هللا  ذلههك قههول   بههأفوا     هللا تبههارك وتعههال   ههو يبههّرؤ   مههي قههول   الههّ

ي دوي هللا  قولوفهه    ههذا  ههو  دههي يةرمههوا مههي ةمههو  تلههك اآل ههم  إفدهه  ومهها تعبههدوي مهه 
 حوب م ّف   فع  ث  قال

 الّسارد
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ومعفهههه  الق امههههم تشههههتت السههههماوات واألراضههههيي وأ ل هههها ومههههف   رؤوي الم ئدههههم مبريههههل 
سرافيل وةارائيل والموت بففس  يتوهّور فهي وهورس دهبش فيهُذبح بهيي المفهم  وم دائيل وا 

 والفار
 البيان

اَرَك  ارك وتعههال  المههوت الههذي  ههو شههي  معفههوي  ولكفههّ  مةلههوق لههذلك قههال هللا تبهه  َتبههَ
ير   د  ْي   قهَ لّ  شهَ َو َةلهَ  دهُ ُك َو هُ ه  اْلُملهْ د  ي ب يهَ اسَ  *الَّذ  ْوَت َواْلَح هَ َق اْلمهَ ي َةلهَ ذ  فهالَةلُق   1 الهَّ

مفسوبم للموت أ ضا  المهوت ةهد  وُفسهب له  الةلهق باةتبهار أفه  فهي ةله  هللا  أي أفه  
معلو  في ةل  هللا دل ما داي مومود في ةل  هللا أف   دوي ُيةلق مي بعهد فهإذا تعلقهت 
يماده س وير مةلوقا ولو أفه  ةهدمي ولكهي له ي ةهد  الَمحهض   فها  القدرس بإةرام  وا 

  المحههض والعههد  الغيههر المحههض  فههالموت ةههد  ولكههي لهه ي ةههدما ُ فههّرق مهها بههيي العههد
ْي    محضا  ف ي مةلوقم دما ُةلقت الح اس  لّ  شهَ ه  اْلُمْلُك َوُ َو َةلهَ  دهُ ي ب َيد  َتَباَرَك الَّذ 

ير   اسَ  *َقد  ي َةَلَق اْلَمْوَت َواْلَح هَ ف هو ةهدمي ولكهي له ي ةهدما محضها بهدليل قوله    الَّذ 
لذلك قال الموت يؤت  ب ا وُتذبح ما بهيي المفهم والفهار   َةَلَق اْلَمْوتَ  تبارك وتعال  

ثهه  ُ قههال  هها أ ههل المفههم ةلههود  وال مههوت و هها أ ههل الفههار ةلههود  وال مههوت  قههال وههّل  هللا 
ْبش   »ةل هه  وسههّل    2إذا دةههل أ ههُل المفههم  المفههَم وأ ههُل الفههار  الفههاَر ُيمههاُ  بههالموت  دأفهه  دههَ

َرئ بُّويَ  3أملهههحُ   4فيوقهههف بهههيي المفهههم  والفهههار  ف قهههاُل  ههها أ هههَل المفهههم   هههل تعرفهههوي  هههذا َفَ شهههْ
فَيْفُ ُروَي و قولوي فع   ذا الموُت َوُدلُُّ ْ  َقْد َرآُه ث  يفادى  ا أ َل الفار   ل تعرفهوي  هذا 

ْد َرآُه فيهه  ْ  قههَ ُروَي و قولههوي فعهه   ههذا المههوُت َوُدلُّ ههُ َرئ بُّوَي فَيْف ههُ ؤمر بهه  فيههذبُح و قههال  هها َفَ شههْ
  فسهأل هللا تبهارك وتعهال  5 « وال مهوَت و ها أ هَل الفهار  ةلهوُد وال مهوتَ  أ َل المفم  ةلود  

 أي يفع  ةليفا ب ذه الفعمم الع  مم آميي
 

 2و    1اآل م   الملكسورس     1
 الضأي مي  الفحل أو  الذدر   2
 ف   ب اض وسواد   3
  مدوي أةفاق   ويرفعوي ر وس   للف ر   4
   ةي أب  سعيديوالفسائ   ي  ومسل   والترمذ ي أحمد  والبةار    5
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 كلمة الختام لسيدي الحاج محّمد الكبير

مل ةلهه  دههلّ   ههذا السههرد الههذي سههرد سههيدي الحبيههب يفبغههي أي يفتبهه  لهه  اإلفسههاي وُ سهه 
م ح ات  حت  تكوي مهذاكرس مماة هم بيهفد   وتتفاقشهوا فهي  هذه األمهور للتفدهر وايهادس 
ّرس   عفهي ةهرف مها دهاي   التفّدر والمعرفم  وحت   دوي اإلفساي دائما ال يؤةهذ ةله  غه 
رَّى العله    و دوي الّسرد وبعد ذلهك يتهذاكره اإلفسهاي  و سهأل ةهي  هذه األمهور  حتّه  َيَتقهَ

قّرى  يتقّرى في ذ ي اإلفساي  ويايده ةلمها آةهر إذا تكلهّ  فهي ذلهك األمهر  اّلذي ُتل َي يت
ذي  سههمع   ال  مدههي  ولكههي إذا  اإلفسههاي  سههمى ولكههي رّبمهها ال  مدههي أي يفابههى دههّل الههّ
اإلفسههاي ا ههت  بفقههرس أو بعههض الفقههرات  و حههاولوي أي يتههذاكروا في هها ويمتمعههوا ةلي هها  

هلل  و دههوي الففههى و دههوي التفههوير إي شهها  هللا  حتههّ   حوههل دههّل الفههاي تفتفههى  والحمههد 
م مهّدا  المهذاكرس بهيي الفهّاي   فتذاكر حتّه   دهوي  حوهل الففهى واالفتفهاع  المهذاكرس م مهّ
والحمههد هلل دّل هه  تبههارك هللا مثّقفههوي وةلمهها  وةّريمههي معا ههد  ولكههي الشههي  الههذي  ههو 

العلهه  يفبغههي لإلفسههاي أي  م ههّ  ويفبغههي اإلفسههاي أي يفتبهه  إل هه   ههو أفهه  حتهه  السههؤال فههي
يفوي ف   أف  في ذلك الوقت أفه   عبهد هللا به   سهبحاف  وتعهال   حته   حوهل لإلفسهاي 
ذلك الفور في قلب   ال يفو   أفه  يريهد به  فقهط المفاقشهم أو الممادلهم أو التعميها  ألفهّ  

ّد  أو العهههال   أفههه     هههر لههه  أفههه  ةمههه  ا الُمقهههَ اه  ألفههه  إذا فهههوى اإلفسهههاي بسهههؤال  أي ُ عمهههّ 
   ر ل  هللا تبارك وتعال  بأف  ةّماه  ليرمهى ذلهك الكيهد إله  ففسه   حته  يرمهى الكيهد 
إل  ذلك اّلذي ال يريد مي ذلك السؤال إاّل التعميها  فيرمعه  ديهده إله  ففسه   فهإذا أراد 
اإلفساي أي  سأل أّواًل ُ حسهي ال هي فهي مهي  سهأل  ثه  بعهد ذلهك يفهوي أفهّ   قوهد العله  

ؤال  هو فوهف العله  «  »ب  و قول وّل  هللا ةل ه  وسهّل   والتعّبد ُحسهي السهّ
وحسهي   1

السههؤال أي آداب السههؤال  أي  دههوي اإلفسههاي قاوههدا وراغبهها فههي أفههّ   حوههل ةلهه  ةلهه  
وةل  معرفم  ال أّف  يمادل وال  حامج  وال  قود أّف   ديد للعال  أو اّلذي  سأل   ألفهّ  

 
 مامى األحادي في السيواي     1
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اإذا دافت ةفده  فإّف  يرى    إذًا 1العما ف ه   فيهراه بعيف ه   ويرمهى ةل ه   و دهوي له  ة هًّ
 فتذاكر مذاكرس مّيدس  والبّد مي األدب.

 

د الفَات ح  ل َما أُْغل َق  اللَُّهمَّ َصّل   نَا ُمَحمَّ َعلَى َسيّ د 
ر  الَحّق  ب الَحّق   َوالَخات م  ل َما َسبََق نَاص 

َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه   َراط  ي إ لَى ص  َوالَهاد 
يم ه  العَظ  ْقدَار  ه  َوم   َحقَّ قَْدر 

فُوَن َوَسََلم   ا يَص  ة  َعمَّ زَّ  ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع 
ينَ  َّ  َرّب  اْلعَالَم   َعلَى اْلُمْرَسل يَن َواْلَحْمدُ ّلِل 

  

 
ّ ًا   بالشي   َةيَّ    1 ق   ل   إذا  ة  يّ .  ُ ا   الب غم ضد :  والع 
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زيارة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي  

 رضي هللا عنه إلى تونس

 

 اليوم الـثانــي

 1430رجب   24الجمعة  

   – 1 –القرص  
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لقاء مع بعض 

 الفقراء

 في منزل الفقير
 

 هشام بن تيتة
  



~ 44 ~ 

  ودافهت الكبيهر وه س الممعهم بااو هم تهوفي ببهاب الةضهرحضر سيدي الحاج محّمد 
د  الااو هههم تعهههّج بهههالفقرا  الهههذيي أتهههوا مهههي مم هههى أفحههها  الهههب د للقههها  سهههيدي الحهههاج محمهههّ

د الكبيهر والوفهد المرافهق له  مهى سهيدي الكبير  ثّ  اثر الّو س  تومهّ  سهّيدي الحهاج محمهّ
مفال الفقير  شا  بي تيت م الهذي الحاج الحبيب بي حامد مى ممموةم مي الفقرا  إل  

يبعهههد بضهههى دقهههائق  ودهههاي المفهههال ملهههي  بهههالفقرا  ودّل ههه  متشهههّوقوي لرؤ هههم وسهههماع مههها 
س قول سيدي الحاج محّمد الكبيهر  ولهو دهاي المدهاي أكثهر اّتسهاةا لرحهل مم هى الفقهرا  

 إل  المفال شوقا ومحّبم وفرحا بلقا  سيدي الحاج محّمد الكبير
 " صفاقس"  ينةمد لفقير من مشهد

بيفمهها فحههي فههذدر الو  فههم  دههاي سههيدي الحههاج الحبيههب وسههيدي سههيدي المههّرس األةيههرس  
ماري رضي هللا ةف ما مالسهاي بمهافبي وةفهد قهرا س مهو رس الكمهال فهي ڤد الالحاج محمّ 

المّرس السابعم دةل رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل  ومع  سهيدي أحمهد التيمهافي رضهي 
ُيلههبي سههيدي  بعههم رضههي هللا ةههف    ثهه  شهها دت رمههُ ً والوههحابم األر هللا ةفهه  وأرضههاه 

قههت ومههدتك أفههت الحههاج الحبيههب ةمامههم رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههل  وةفههدما تحقّ 
ألبسههههت  بردتهههه  د الكبيههههر( الهههذي دههههاي ُيلبسهههه  العمامههههم و سهههّيدي )أي سههههيدي الحههههاج محمههههّ 

 .ه وّل  هللا ةل   وسّل الشريفم وفعل  وةوا

 يدي الحاج الحبيب وسّملت ا بتارية اسفاّتولت ب
 سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي رضي هللا عنه

ا »   هللا ةل هه  وسههل دمهها قههال رسههول هللا وههلّ  ْؤ ههَ ال َحمُ  الرُّ ْا    الوههَّ يْ  مههُ تَّم   مهه  ييَ  سهه   َوَأْرَبعهه 
  مي ةبهاد أو ُترى ل يرا ا العبد الوالح  رؤ ا الوالحم  ي الرؤ م 1« الفُُّبوَّس   م يَ  ُمْاً ا

دأف هها  ههي   ههممشهها د الحقّ الد  شهها   وت  ههر لهه  المَ  بمههُ لهه  الحُ  قُّ ر  تَ هفههَ  هللا مههي ُ دشههف لهه 

 
يد    َأب يأةرم  البةاري في باب الرؤ ا الوالحم مي حدي      1  ُ َرْيَرسَ  الُةْدر يّ   ومسل  في دتاب الرؤ ا مي حدي  َأب ي  َسع 
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م فتكههوي تلههك الرؤ ههممشهها د    م ة  اف ههّ ومههي ةبههاد   رس وفااقههم بههالحقّ وُمبشههّ  وههادقم  ا ريههّ
ذا رأى رى ال يَ   إّفما ُيرى ل رى ال يَ  مي هللا رموا درؤوي األق     ماً شيئا  دوي ُمعتَّ وا 
م  ّ رى ل  رؤ م حقاد هللا الوالحيي يَ رى غيره مي ةبلكي ُيرى ل  أي يَ  حروف الفقراتو 

الّرائهههي والمرئهههي لههه   مههها   فهههي األمهههر ودههه  رس فااقهههم بالحدمهههم وبالوهههواب والسهههداد ُمبشهههّ  
الرؤ ههها  »  هللا ةل ههه  وسهههل  ت لههه  فلهههذلك قهههال وهههلّ ففسههه  أو أريههه بسهههوا  رأى   وهههالحاي

 رى الرؤ ههههمال يهههَ   قهههي العبهههد الوهههادق أي العبهههد الُمتّ  1« الوهههالحم يرا ههها العبهههد الوهههالح
ووهههدق فهههي ففسههه   مهههى ةلهههق هللا وهههدق مهههي وهههدق مهههى هللا و   الوهههالحم إال الوهههادق 

 ا إذا دههاي اإلفسههاي وههادقا وههدوقال تكههوي رؤ ههم حقهها إال بالوههدق   ووههدق مههى ففسهه 
معل هللا تبارك وتعال  رؤا      ألف   فاك رماالً فأي يرا ا لغيره وال يرا ا ذلك الشةص

ممهي  ه  أحسهفوا ال هي فهي هللا وفهي ةبهاده وممهي وهدقوا فهي قهول     آةريي ةفد ةباد  
رؤ هم الوهالحيي  هي حهق فلهذلك   العمل هلل تبارك وتعال  واوفعل   وممي أتقفوا وأحسف
رس بههههالرادّل هههها وال تحتههههاج إلهههه  تع رس بففسهههه ا ومعبههههّ ألي الرمههههل   أ ضهههها ئيبيههههر ف ههههي معبههههّ

والمههرأس الوههالحم إذا  ههي أ ضهها داةلههم فههي  ههذا   رى أو يرا هها لهه  رمههل وههالحالوههالح يههَ 
ف فيفبغهههي لإلفسهههاي أي تايهههده  هههذه الهههرُّ   األمهههر ؤى تمديفههها وتوهههد قا وتسهههل ما وأاّل يتوقهههّ

 ةير أمامه  ال يبقه  ةفهد تلهك الرؤ همفهال إله  األمها   ويتقّد ةفد ا يفبغي ل  أي يفسا ا 
رس لمها سه أتي فعله  اإلفسهاي أي  سهرع ويتسهارع إله   فقط يتلذذ ب ا دائما ف هي فقهط مبشهّ 
الةيهههرات مادامهههت ففسههه  بهههيي مفب ههه  ومهههادا  قلبههه  سهههالما وف هههره سهههالما وسهههمع  سهههالما 

 ههههم و ههههو فههههي الرؤ  العبههههدوالحمههههد هلل  ههههذه درامههههم مههههي درامههههات   فليبحهههه  الةيههههر أمامهههه 
رس لمهآل   ومها  أ ضا واألفب ا   الوالحم قبل بعثت   تهأتي ل ه  رؤى وهالحم فتكهوي مبشهّ

  أي بعهد البعثهم  ثه  تهأتي المعمهاات بعهد ذلهك  س دوي ةل   حال   فهي اآلي ومسهتقب 
 

ْترَ   َوَسلَّ َ  َةَلْ      هللاُ   َولَّ  هللا    َرُسولُ   َدَشفَ   َقالَ   َةبَّاي    ْبي    هللا   َةْبد    َةيْ    1 :  َفَقالَ   ف       َماَت   الَّذ ي  َمَرض      ف ي  َمْعُووب    َوَرْأُس ُ   السّ 
َرات    م يْ   َيْبقَ   َل ْ   إ فَّ ُ   َمرَّات    َثَ  َ   َبلَّْغُت   َ لْ   اللُ  َّ » ؤْ   إ الَّ  الفُُّبوَّس    ُمَبشّ  ال حُ  اْلَعْبدُ   َيَراَ ا  َ االرُّ أةرم  مسل  في باب    «َل ُ  ُتَرى   َأوْ   الوَّ

 الف ي ةي قرا س القرآي في الردوع.
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رؤ ههههم  وُتسههههم  المعمههههاات وقبههههل ذلههههك تسههههّم  الكرامههههات وتسههههّم  اإلر اوههههات وتسههههّم 
فمي دهاي  ما   مي ستَّم  وأربعيي ما ًا مي الفُّبوَّس   ي  الوالحم دما قلفا والحم والرؤ م
    هللا ةل ه  وسهلّ أي تسهري سهرا م رسهول هللا وهلّ   ّر مهي الفبهّوس  سهري ف ه دذلك فل  س  

أي دهّل مها في سّره وفي روح  و و ما سرد سهيدي الحبيهب البارحهم بعهض الكه   و هو 
اّل مها ةوهّ  ةفد رسول هللا ولّ    هللا ةل ه  وسهل  تفاله  ُأّمته   دهّل مها ةفهده إاّل الفبهّوس وا 

 سهري   والمها  للفبهاتهللا ب  ةوووّ م  دّل ما ةفده  سري و سير دالما  في الشمر 
  وهدقفم بأمافت  و األّمم المؤمفم ب  الُموّدقم المميبم لدةوت  المت قّ في مم ى ُأّمت  أي 

 اي شهها دفا ع التهه و الممهه  و ههذه  فحمههد هللا تبههارك وتعههال الحمههد هلل  و فولههذلك رسههالت   و 
والحمد هلل ال  ُمّر وقهت إاّل و حوهل لفها مثهل  هذا األمهر    فا و ذه الرؤوي التي تالّ 

مهد هلل فحهي اآلي فهي وسها ا وفسهأل هللا تبهارك حالو و ذه الممهوع والحمهد هلل ُأريئهت لفها 
م فهيوفعمم التوديق وفعمهم  اإل مايفعمم عمم فّ  ذه الوتعال  أي يد   ةليفا  هللا  المحبهّ

أحمههههد التيمههههافي القاههههب  وموالفهههها ةفافههههي رسههههول هللا وفههههي شههههيذات هللا والمحبههههم  وفههههي
ر ال بّد اإلفسهاي ألمهل أي يُمل العمل إاّل بالوغدْ ال  َ ألّي المدتو  وفي بعضفا بعض  

ّب  م الوههههغير إلهههه  الكبيههههر  أحهههه  تحههههّب الكبيههههر أي تحههههّب الوههههغير حتهههه  تووههههلك محبههههّ
ُتْ   قهال هللا تبهارك وتعهال    الوغير  حّبك هللا ْبُدُ  ّللاَُّ إ ْي ُدفهْ اتَّب ُعوف ي ُ ْحبه  بهُّوَي ّللاََّ فهَ  ُتح 

 1  ّ م مههي إذا أردتهه  محبههّم هللا بالوههدق واالةتقههاد فهه  تههت أحببتهُه   تلههك المحبههم إاّل بمحبههّ
فتكههوي  يَّ لهَ بواسهات  إ   لك فقُ إذ ذاك يهَ   هللا ةل ه  وسههل  بإتباةه  فهي أمهره وف  هه  و هو وهلّ 
  ةل د  وألااف  الةفّ م تشملك  و ذا دّل  مي محبم الوهغير ايَ َض ر  شاملم لك  وَ  محّبت 

وال تحههههب الوههههغير الكبيههههر وال  مدفههههك أي تحههههب الكبيههههر  فههههإذا أحببههههت الوههههغير تحههههبُّ 
  المهها    دههوي الشههي  دههام  إاّل بالوههغيرال  فالوههغير  ههو الههذي تتكههّوي مفهه  األشهه ا 

  بهههدوي أماائههه  لههههذلك دهههام  مدمهههَّ  لهههك أي تتةيهههلكهههّوي مفههه  الكهههّل وال  مدهههي تالمههها  ي
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  وبهههيي مهههي دبيهههفاحروهههوا ةلههه  أي تكهههوي دائمههها ُأمهههورد  تبتهههد  ممهههي دهههاي الواسهههام 
ولتت ّقفوه وتعملوا به   ال  مدهي لإلفسهاي أي  ذا  و ما يفبغي لفا أي فؤّدده لك   تحّبوي 

ب ا ُتعرف الفقرات فهإذا دتبهت دتابها بهدوي فواوهل أفهّ  تةهتلط  يتُرك الفواول  الفواول
  1 ال  شهدر هللا مي ل   شدر الوسائط و معاف    ال بّد أي تقف ةفد الفواول والوسائط 

وإ و هذه ام ال  شدر الموُسوإ  الواسام  و الهذي ُيبلهّغ إله  الموسهُ سمي ال  شدر الوا
ّفم هللا معل هها  دههذا مههي أراد العلهه  فل ههأتي مههي البههاب فل اههُرق  ال بههّد أي  ههأتي البههاب   سههُ

ذا دةلهت   ببهأدةفد ذلك  و الذي  ستأذي ةل ك فتدةل   البّوابحّت   أتي و ارق  وا 
ي دةهل قتحمها وسهّي  األدب مهى ففسه  ومهى مه  دهوي العبهد مُ   بدوي بّواب تكوي ُمقتحما

المهؤمي فهي ذمهم  » لهذلك قهال ل ه ل  سو  فتكوي العاقبم ةو دوي ذلك إذا حول ةل   
ّر وال  دههوي فههي ذمههم هللا حتهه  ُ قهه   « مهها لهه   غههرر فههإذا غههرر ف ههو فههي ذمههم الشهه اايهللا 

فوهعد ةل ه  إله  السهاح وال  مدففها   بالوسائط التي معل ا هللا لفها وسهائط ةيهر  دالسهلّ 
م فدهوي  سهارقيي  فدهوي أي فوعد إله  السهاح بهدوي سهّل  فهإذا وهعدفا بهدوي سهّل  بد ف هّ

ب ا ليفهال ذلهك الهذي أراد أي و سهتغّل غيبهم أوهحاالهّدور ص ةله  دالّسارق الهذي يتلوهّ 
َربّ   سههل ماي سههيدفا  قههال    لههذلك ال بههّد لفهها أي فشههدر هللا وفشههدر الواسههام ههأتي إل هه 

َت َةلهَيَّ َوَةلهَ   ي َأْفَعمهْ ْعَمتَهَك الَّته  اهُ َأْوا ْةف ي َأْي َأْشُدَر ف  ال ًحا َتْرضهَ َل وهَ   َواله َديَّ َوَأْي أَْةمهَ
أي فشههدر الوسههائط الههذيي  هه  دههافوا سههببا فههي وهه حفا وفههي ف حفهها  مههي بههدّ ودههذلك ال 2

ب ل ها  فسهأل  و   الذيي ما دوا وبّلغوا لفا  ذه الّرسالم و ذه الفعمم التهي فحهي فسهت ل
 مم عا.هللا أي يد م ا ةليفا 

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 
أةرم  الترمذي   «  الفَّاَي    ْشُدرُ   ال  ميْ   ّللاّ    ْشُدرُ   ال  »  قال  وسل   ةل    هللا  ول   ّللاَّ   رسولَ   َأيَّ  ةف   هللا  رضي   ريرس  أبيةي     1

 األثير في مامى األوول مي أحادي  الرسول.  وأبو داود والسيواي في مامى األحادي   وابي
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 بدر الديي الّسمعلي()السّيد   فالك مي يريد أي يدةل الاريقم

 سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي رضي هللا عنه

فع   إي شها  هللا  فشه د له  بأفهّ  حضهر مملسهفا الهّذي أةهذ ف ه   وفدهوي مهي الشها ديي 
أحمههد التيمههافي رضههي هللا فهها موالو  فاالاريقههم التيماف ههم مفسههوبم إلهه  شههيةةل هه   فعهه   

  افترضهت  ةل ه مها  ثهلبمربهّ    ب العبهد إله مها تقهرّ و   ةف  اريقهم الووهول إله  المعرفهم
 قول هللا تعهال  مهي آذى لهي ول ها فقهد آذفته  بهالحرب  ومها  »  هللا ةل   وسل  ل ولّ قا

تقههرب إلههي ةبههدي بشههي  أحههب إلههي ممهها افترضههت  ةل هه   وال يههاال ةبههدي يتقههرب إلههي 
ويده  وبوره الذي يبور ب  فإذا أحببت  دفت سمَع  الذي  سمى ب  بالفوافل حت  أحبَّ 

ولهئي اسهتعاذفي ألةيذفهَّ    ولئي سألفي ألةايف  التي يباش ب ا ورمل  التي  مشي ب ا
ومهها تههرددت فههي شههي  أفهها فاةلهه  تههرددي فههي ففههي ةبههدي المههؤمي  دههره المههوت وأكههره 

م وشههرّ  1 « مسهها ت  وال بههد لهه  مفهه  ب ع لفهها وأمرفهها ب هها ورتههّ فههرض هللا ةليفهها ُأمههور ُحدم ههّ
  بشههي  ربههّ  إله ب العبههد مهها تقهرّ   فههي المفهايعه   والةلههود واب والفّ ةله  ذلههك المهاا  والثههّ 
د بالشهّ إذَ   مثل ما افترضه  ةل ه  رع وبمها أمهر به  هللا وبمها حدها  الشهّ بأو رع ا اإلفسهاي تقيهّ

  الاريهههق المسهههتق   إلههه  ربهههّ  الاريهههق السهههل   السهههويّ ديهههف  سهههلك  بهههالعل  وةهههرف  ف ههه 
ؤ ّ  يتلهههوه الوهههالح الهههذي  لمههه  مافههه  ووهههدق  وةقيدتههه  والعبإ   ألي إّذاك  وهههير العبهههد مهههُ

رتبط بهاألول  والتاّوةهات   الّفوافهل  و هو اريهق التاهّوع   سُلك اريق أ ضا ُموّول ومهُ
العبهد ومه  هللا و دهوي له ي مفروضها ةل ه    قود ب فدّل ةمل  محدودسوالفوافل ل ست 

ا  ةيهري أي ل ي ُملاما ب  لاوما شرة ا  و ةمهل تاهّوةي  ا َأيُّ هَ وا  هَ يَي آَمفهُوا اْرَدعهُ ذ  الهَّ
ويَ  ْ  ُتْفل حههُ َر َلَعلَّكههُ وا اْلَةيههْ ْ  َواْفَعلههُ ُدوا َربَّدههُ ُمُدوا َواْةبههُ مهها بعههد الردههوع والسههمود  ودههلُّ   2 َواسههْ

رَ  ﴿  والسههّفموالعبههادس  ههأتي التاههّوع  وا اْلَةيههْ   هللا ةل هه  والحههدي   قههول ف هه  وههلّ  ﴾ اْفَعلههُ

 
 رواه البةاري مي حدي  أبي  ريرس حدي  قدسي   1
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بشههي  أحههب إلههي ممهها افترضههت  ةل هه   وال يههاال ةبههدي مهها تقههرب إلههي ةبههدي  »وسههل  
فههإذا أحببتهه  دفههت سههمَع   حتهه  أحبههَّ  (المفروضههات )أي بعههد إتقههاي يتقههرب إلههي بالفوافههل

 ويههده التههي يههباش ب هها ورملهه  التههي  مشههي ب هها وبوههره الههذي يبوههر بهه  الههذي  سههمى بهه 
 يهدةل ف هه  الوههلوات التاههوعإذا  هذا  « ولههئي اسهتعاذفي ألةيذفههَّ  ألةايفه  سههألفي ولهئي
ويدةل ف   الوو  الفافلم ويدةل ف   الودقات الفافلم ويدةل ف ه  الحهج الفافلهم  الفوافل

ودّل ذدر ورد ف   اس     س ةل  رسول هللاويدةل ف   ت وس دتاب هللا ويدةل ف   الّو 
م لّ م  ضرس  ألي هلل حضرات  حالعبد إل  ربّ  ب ا و و مي الفوافل التي يتقرب هللا إالّ 

م ب بههههيي الحضههههرتيي  وحضههههرس ممال ههههّ    ل وحضههههرس الممههههالحضههههرس المهههه  فالعبههههد يتقلههههّ
مهههي ةهههات مهههي العبهههد  هههي فالمفروضهههات ةلههه  العبهههد  هههي مهههي أسهههما  المههه ل والتاوّ 

  األسما  الممالّ م  العبد مى رّب  في حضهرس م له  ومهى ربهّ  فهي حضهرس ُأفسه  ومماله 
ف مهها يتاههّوع بهه  العبههد ألّي مهها افترضهه  هللا ةل ههك  ههو ف هه  أمههر  إي واألفههي الع هه    ههو 

ي ل  تفعهل تعاقهب  هذا  هو الحده  الشهرةي فها ةاهاب ربّ   فعلت ما أمرك هللا ب  تثاب وا 
أ ضها مهي الحهرا   هو فهي المفروضهات والمفهدوبات والمف  هات   مدلهفالقتضي فعهل الم

ذا تردتهه  تعاقههبإذا فعلتهه   ودههّل  ههذا  والمدههروه ع  ههو ف هه  ممههال ولكههي التاههوّ   تثههاب وا 
  وةلمه  بهاا ع ربه  ةل ه  وأفه  وف   إحساي واإلحساي في مراقبم هللا  مراقبم العبد لربّ 

يتقهههرب إل ههه  بأفههه  سهههيده وأفههه  ُمسهههتحق ألي ُ عبهههد وألي ُيتقهههرب إل ههه  بمههها ُ حهههب هللا تبهههارك 
ومههي الفوافههل  ههذه الاريقههم التيماف ههم التههي  ههي مههي رسههول هللا   وتعههال  أي يتقههرب إل هه 

  هللا ةل   وسل  ُملقهاس وُمفاضهم ومهأمور ب ها الشهيخ مهوالي أحمهد التيمهافي القاهب ولّ 
ي لهه  أي  ههأذي  مههي  شهها  مههي ةبههاد لالمدتههو  رضههي هللا ةفهه  وأرضههاه مههي رسههول هللا وأذ 

  هللا ةل ه  وسهل  له  رسهول هللا وهلّ  يَ ذ  مها أَ ل  الواسام دأف يَ ذ  ل  أو أَ  يَ ذ  هللا ودّل مي أَ 
  مفهه  ألف هها اريقههم رسههول هللا فمفهه  بههرات ومفهه  ُأف ضههت والشههيخ رضههي هللا ةفهه  ُمتلقههَّ 

    هللا ةل ههه  وسهههل   وبإذفههه  فمهههي بلغههه  اإلذي فقهههد بلغههه  إذي رسهههول هللا وهههلّ مفههه  وبهههأمر
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مهههي أذدههههار  مفههه  بهههل  هههو ىضهههمّ أو التّ   حتمالههه إفي شهههي   وهههعب ةلههه  الهههفّ بول سهههت 
لم إله  ودثيرس فهي المئوفهم واألمهر والثهواب وُمووهّ   ياقليلم في العدد وفي الام  بس ام

 »   هللا ةل هه  وسههل  للوههحابمل وههلّ ألفههّ  دمهها قهها   و ههذا  ههو الشههي  ال ههاّ  معرفههم هللا
س أتي امهاي للعامهل فهي   أمهر ةمسهيي مهفد  قهالوا  ها رسهول هللا  هل مفها أو مهف   قهال 

» ائتمهروا بهالمعروف وتفها وا ةهي المفدهر حته  إذا قال وّل  هللا ةل ه  وسهّل  . « مفد 
رأيت شحًا مااةًا و وى متبعًا ودف ها مهؤثرس وا ةمهاب دهل ذي رأي برأ ه  فعل هك بةاوهم 

 الوهابر فهي ي دالقهابض ةله  الممهر االعوا  فإي مي ورائد  أ ام ةفك أمر ففسك ودع
قيههل:  هها  » وفههي روا ههم « ً   عملههوي مثههل ةملكهه للعامههل فههي ي مثههل أمههر ةمسههيي رمهه 

أي  1«  رسههول هللا أمههر ةمسههيي رمههً  مفهها أو مههف     قههال: ال بههل أمههر ةمسههيي مههفد 
ر الههذي  ههو بعيههد ةههي ةوههر الفبههّوس بقههروي وقههروي ومههى المتههأةّ العامههل فههي  ههذا الامههاي 

  لهه ذلههك الفههاي يههذدروي هللا ويههذدروي رسههول هللا ويؤمفههوي بههاهلل ويؤمفههوي برسههول  وأف هه  
لهذلك دهاي يروه ول   واحبوه ومى ذلك  حبوف  و حبوي شريعت  التي ما  ب ها مهي ربه  

لئههك و ةل هه  وسههل  أمهها أ  هللا  ههؤال  الههذيي  ههأتوي  هه  إةههواي و هه  أحبههاب رسههول هللا وههلّ 
الذيي دافوا ف   أوحاب ألف  قال إفد  تمدوي ةل  الةير أةوافا و ه  ال يمهدوي ةله  

ْي  الةيههر أةوافهها  لََّ  ةههَ لَّ  ّللاَُّ َةَل ههْ   َوسههَ وَل ّللاَّ  وههَ َأَل َرسههُ ُ  سههَ ف يُّ َأفههَّ َم اْلُةشههَ و َثْعَلبههَ َرَوى َأبههُ
اَل  ير  َقْولههه  َتعهههَ رُّدُ   َتْفسههه  َدْيُتْ  اَل َ ضهههُ لَّ إَذا اْ تهههَ ْي ضهههَ اَل »  2ْ  مهههَ ا َفقهههَ ْر   هههَ ُم مهههُ َثْعَلبهههَ

اْلَمْعُروف   ر  بههه  ْي اْلُمْفدهههَ َ  ةهههَ ْؤَثَرسً   َوافهههْ ا مهههُ ا  َوُدْف هههَ ًوى ُمتََّبعهههً ا  َو هههَ ا ُمَااةهههً حًّ ت شهههُ إ َذا َرَأيهههْ   فهههَ
ي َرْأي   ك َوا  ْةَماَب ُدلّ  ذ  ل  َعَوا َّ إيَّ م يْ   َوَدْع الْ ب َرْأ     َفَعَلْ ك ب َفْفس  ى  اللَّيهْ ا َدق اهَ ْ  ف َتفهً   َوَرائ دهُ

ا  ْفُ ْ   هههَ ْل مههه  ْفُدْ  ق يهههَل : بهههَ يَي مههه  ُر َةْمسههه  ُتْ  َةَل هههْ   َأمهههْ ي َأفهههْ ذ  ل  الهههَّ ثهههْ ا ب م  ك  ف ي هههَ اْلُمْ لههه    ل ْلُمَتَمسهههّ 
فْ  ُدوَي َةَلْ    أَْةَواًفا «َرُسوَل ّللاَّ  َقاَل : َبْل م  ُدوَي َةَل  اْلَةْير  أَْةَواًفا  َواَل َيم  َفَُّدْ  َتم   ُدْ  ؛ أل 

 
وأبو داود وابي مام  وابي مرير  والبغوي في معمم   وابي أبي حات   والابرافي والبي قي في الشعب مي    الترمذي  والحاك    1
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م أدا  وهه س الممعههم سههوا  فههي مسههمد   اف ههروا إةههوافي مثههال بسهه ط  1 دّلكهه  مئههت  بف ههّ
رأيههت  مههي أفههاي  م  دهه بلههدد  أو فههي المسههامد األةههرى وقههد مههررت  فههي الشههوارع واألاقههّ 

ال مشهههغوليي فهههي تمهههارت   ومشهههغوليي فهههي أةمهههال   وال  هههأب وي ال بممعهههم وال بوههه س و 
أفدهه  ال تفههوتك  ال َض فْ م  هغير هها وأفههت  شههددت  األسههر وحههامت  العهها  ودفعدهه   ههذا اليههو  الهه ب

سهه أتي  »وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  قههال فههي    ههؤال  الفههاي  هه  الههذيي  وهه س الممعههم إذاً 
ا أو مهفد   قهال: بهل مهفد    اماي للعامل ف   أمر ةمسيي مفد   قيل  ها رسهول هللا  مفهّ

دهاي وقهت    ألفهّ  « ألفد  تمدوي ةله  الةيهر أةوافها و ه  ال يمهدوي ةله  الةيهر أةوافها
ا و  اماف   ال يتحّد  ف   الّفاي إاّل ةل  الفبّوس  وةوهر الفبهّوس ومها مها ت به  الفبهّوس  أمهّ

ذا دافههت اآلي يتحهه  ا  شههتغلوي بههديف    وا  ّد  اّلفههاي ةههي مشههاغل   فههي دف هها   أكثههر ممههّ
وي أي  ق مههوا شههرع هللا وديههي هللا فههي أففسهه      فههاك مماةههم ممتمعههيي ةلهه  هللا  و حبههّ
فل سهههاةدوا أففسههه    مههها دامهههوا فهههي اسهههتااةم وقهههدرس ةلههه  أي  سهههاةدوا أففسههه    و هههذه 

فال العبد مف ا تلهك ب العبد إل  هللا  ويَ حبّ   ي تقّرب إل  هللا وتُ    والحمد هلل التاّوةات
حتّه  يتملهّ     أي  دوي العبد بقرب  مهي هللا« ُت ُ هفهدُ  »المرتبم الع  مم اّلتي  ي مرتبم 

فعوتهه   ههو  ويتملههّ  ف هه  بفعوتهه   ههو   ب ُ سههل  هللا ف هه  بسههائر أسههمائ  ووههفات  وفعوتهه   و َ 
دمهها مهها  فههي حههدي  آةههر: ال لفبههّوس  وةملهه  ةمههل الفبههّوس  ر العبههد لسههاف  لسههاي ايف وهه 

 س وي إذا س   الّفاي  وال  غفلوي إذا غفل الّفاي  أولئك د م   ده   الفبهّوس  أولئهك 
فبهت هللا الفبهات  وب ه   سهقي د م   د   األفب ا   أولئك د م   د   األفب ها   ب ه  يُ 

ال حم  ويهههرح  هللا القهههو  بالّرمهههل الوهههالح هللا األرض  و ماهههر الماهههر  بأةمهههال   الوهههّ
ولُ  »مف    فل دي دّل واحد  دذا  عمل  حّت   دوي والحا  يرح  هللا ب  ما حول     َ قهُ

اَل  هللاُ  ايَ  إ َذا  َتعههَ بُ  دههَ ي َةلههَ  اْلَغالهه  د  ت َغالُ  َةبههْ شههْ ي اال  تُ  بهه  ي َوَلذَّتههَ ُ  َفع  مههَ ُ  َمَعلههْ َرى  فهه  دههْ  ذ 
إ َذا تُ  فهههَ ي َوَلذَّتهههَ ُ  َفع  مهههَ ُ  َمَعلهههْ ر ي  فههه  دهههْ َقف ي ذ  ْقُتُ   َةشههه  إ َذا َوَةشههه  َقف ي فهههَ ْقُت ُ  َةشههه  تُ  َوَةشههه   َرَفعهههْ

 
 أةرم  أبو داود والترمذي   1
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َمابَ  ْرتُ  َوَبْيَف ُ  َبْيف ي ف  َما اْلح  ا َووه  ْييَ  َمَعال مهً ُ و َواَل  َةْيَف هْ    بهَ اُي  سه   إ َذا َ سهْ كَ  الفهَّ  ُأوَلئه 
ييَ  ُأوَلئ كَ  َحقًّا  اأْلَْبَاالُ  ُأوَلئ كَ  اأْلَْفب َ ا    َدَ  ُ  َدَ ُمُ  ْ  ل   َأَرْدتُ  إ َذا الَّذ  مً  اأْلَْرض   ب َأ هْ  ُةُقوبهَ
َذاًبا ْرُتُ  ْ  َوةهههَ َرْفتُ  َذدهههَ كَ  َفوهههَ ْفُ ْ   َذلههه   هههذا العمهههل   قوهههدتَ  فهههتَ  ههها أةهههي إذا دُ  إذاً . 1«ةهههَ

 ال إله  إاّل هللا »فلتعرف بأفهّ  ةمهل وهالح  ف ه  ذدهر هلل وال شهي  اائهد ةله  ذدهر هللا  
   ههذا دههّل مهها  فههاك  ودّل هها واردس « وأسههتغفر هللا »  « والوهه س ةلهه  رسههول هللا »  «

وْا إ َل هههْ   ﴿فهههي القهههرآي   ْ  ثهههُ َّ ُتوبهههُ َتْغف ُروْا َربَّدهههُ يَّ ّللاََّ إ  ﴿والوههه س ةلههه  رسهههول هللا    2 ﴾اسهههْ
ل  ًما لّ ُموا َتسهْ لُّوا َةَل هْ   َوسهَ يَي آَمفهُوا وهَ ال و  »  3﴾ َوَمَ ئ َدَتُ  ُ َولُّوَي َةَل  الفَّب يّ  َ ا َأيَُّ ا الَّذ 

 هي مفتهاج اإل مهاي و هي مفتهاج  « وال إله  إاّل هللا » ي بهاب دهّل شهي    « إل  إاّل هللا
ةمهل  ال  م مهاال ةمهل للعبهد   «ال إله  إاّل هللا  »الةيرات و ي مفتاج المفاي  فبدوي 

همفههه شهههي   ب ههها قامهههت السهههماوات واألرض  لهههذلك  هههذه األذدهههار   «ال إلههه  إاّل هللا  »  فههه
رج وهههلوات  الةمهههي  ويهههؤّدي وامبهههات ربهههّ   إّفمههها  هههو يفشههه  اإلفسهههاي قههه  فقهههط  بعهههد أي  ُ 

ّق ألي وهههدره لسهههاوس الممهههال  فيهههذدر هللا ذدر  وقهههال هللا  تبهههارك وتعهههال  ألفهههّ  مسهههتح  يهههُ
ُروي  ﴿تبههارك وتعههال :  ُدُروْا لهه ي َواَل َتْكفههُ ْرُدْ  َواشههْ اْذُدُروف ي َأْذدههُ د ي  »  4﴾ فههَ َى َةبههْ ا مههَ  مههاَ َأفههَ

َفَتاهُ  ي شههَ ْت بهه  دههَ ي َوَتَحرَّ   فدّلمهها تحّردههت شههفتاك بههاهلل إاّل وهللا معههك  ومع ههّم هللا 5 « َذَدَرفهه 
فافهههم مفالتههه  وتقريهههب العبهههد مهههي هللا  ةلههه  حسهههب إة وههه   للعبهههد  هههي ترف هههى مرتبتههه  وا 

رّبمها اآلي ال وةل  حسب ا ارس قلب    حول ةل   ذا القرب مي هللا تبارك وتعهال   
م العبههههد مههههى ربههههّ ي  ههههذا دثيههههرافههههتكّل  فهههه    متهههه  ذدههههره    دفههههي أي فقههههول  ههههذا  ألّي مع ههههّ

؟    قيل ألحد   مت  تكوي قريبا مي هللا  قال ةفدما فذدره  لمهاذا﴾َفاْذُدُروف ي َأْذُدْرُد ْ ﴿
 

 وّل  هللا ةل   وسّل  ُمْرَسً  اْلَحَسي  ةي رسول هللا    األوب افي. َةي    فع    أبو  - األول ا  حل م   1
 3سورس  ود اآل م     2
 56سورس األحااب  اآل م     3
 152سورس البقرس اآل م     4
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ْرُد ْ ﴿ قال هللا اْذُدُروف ي َأْذدهُ   الشهرإ والمهواب  وال فاوهل بهيي الشهرإ والمهواب  دمها ﴾فهَ
الفحههو  فعههل الشههرإ والمههواب  اذدروفههي أذدههرد  وال فاوههل   فههاك ل سههت تعرفههوي فههي 

ك إاّل وذدههرك  و دفههي أّي هللا يههذدرك فههي  فاوههلم بههيي الشههرإ والمههواب  فمهها ذدههرت ربههّ
ربههههات إلهههه  هللا تبههههارك وتعههههال  الع  مههههم  مههههأله   ههههذا مههههي وهههه ج األةمههههال  ومههههي القُ 

لوحابّي المليهل لرسهول هللا  و هو قال اول حاول اإلفساي ل دوي لساف  رابا بذدر هللا  
في آةر أّ ام   الث ثهم أ ها  األةيهرس اّلتهي افتقهل في ها الرسهول إله  الرفيهق األةله   قهال 

ر  هللا  ل  أووفي  قال فله دي لسهافك رابها مهي ذدهر هللا دهْ ْي ذ  ًا مه  اُفَك َرْابهَ َااُل ل سهَ » اَل يهَ
لَّ « اَّ َومهههَ فقهههط  أي أي تمهههوت ولسهههافك راهههب بهههذدر هللا  أي أي تأت هههك المهههوت   1 ةهههَ

ه  هي سهعادس العبهد  إذا    وال يتوقهّف   هذه«ال إله  إاّل هللا  »ولسافك يتحّرك بذدر هللا  به
د رسهول هللا »ةت  هللا ةل   بأي  قول     هذا  هو المعفه   والةيهر « ال إله  إاّل هللا محمهّ

له   عهرف الةيهر فليف هر إله  الفهّاي أ هل الةيهر   إةوافي ةادس  الةير  هو ةهادس  ومهي
ف حتههّ   عتههاد الةيههر  فههإذا اةتههاده وههار حههاال ومقامهها لوههاحب   مههي أراد  مع هه  ويتكلههّ

الةير فل عتاده  يتعّود ةل    مي مّد ومد ومي ةرف ما قوهد  هاي ةل ه  مها ومهد  إًذا 
فهي دفاف شه  وفهي  أةي إذا دفت ترغب في  ذا األمر ف ذا مي سعادتك  وأّي هللا دتبك

فلتفهرج ب هذا األمهر ولتسهعد ب هذا األمهر  ولهتكي لوح  المحفهو، وفهي أاله  مهي السهعدا   
ك مهي مديهد  وَ دأّفك وُ  َك مهي  ْت دَ رَ غهْ اَ لدت مهي مديهد  ولهدتك أمهّ ةل هك مهي مديهد  وَةقَّتهْ

مديد  ف ذه ح اس أةهرى  فسهأل هللا تبهارك وتعهال  أي  عيفهك ةلي ها  وأي  شهرج وهدرك 

 
ْسَ    َقْد َدُثَرْت َةَليَّ َفَأةْ َةْي َةْبد  ّللاَّ  ْبي      1 َي ّللاَُّ َةْفُ  َأيَّ َرُمً  َقاَل َ ا َرُسوَل ّللاَّ  إ يَّ َشَرائ َى اإْل  ب ْرف ي ب َشْي   َأَتَشبَُّ  ب     ُبْسر  َرض 

ْدر  هللا َةاَّ َوَملَّ «  َقالَ  ْي ذ    شيبم  وابي مام   وابي حباي  والابراف   وابي أب   )أحمد  والترمذى  » اَل َيَااُل ل َساُفَك َرْاَبًا م 
   والسيواي في المامى الكبير(.والحاك   والبي ق 

  َ ْسَأاَلف      َوَسلَّ َ   َةَلْ      هللاُ   َولَّ   هللا   َرُسول   إ َل   أَْةَراب  َّاي    َما َ :  َقالَ   ب ْشر    ْبي    هللا    َةْبد   َةيْ وذدر البي قي في سفف  الكبرى  في روا م  
؟  الفَّاي   أ يُّ  هللا    َرُسولَ   َ ا:  َأَحُدُ َما  َفَقالَ   َشَرائ ىَ   إ يَّ  هللا    َرُسولَ   َ ا:  اآْلَةرُ   َوَقالَ    "  َةَمُل ُ  َوَحُسيَ   ُةُمُرُه   َاالَ   َميْ : "  َقالَ   َةْير 

ْسَ     ْدر    َرْاًبا  ل َساُفكَ   َيَاالُ   اَل : "  َقالَ   ب      َأَتَشبَّ ُ   ب َأْمر    َفَأْةب ْرف ي  َةَليَّ   َدُثَرْت   َقدْ   اإْل   "  هللا    ب ذ 
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حتّه  تكهوي ةبهدا وهالحا هلل  وأي يذ ب ةفك الوساوي  والشه اايي والشهّر واألشهرار  
ك بدّليتههك  وبقلبههك وبروحههك وبمم ههى أففاسههك  إفههّ  ةلهه  مهها  شهها  قههدير مُ  قههب  ةلهه  ربههّ
 باإلمابم مدير والحمد هلل رّب العالميي.و 

و هو دهّل شههي    أمهامد   و هو المقههّد  ةفهدد   و هو العهارف « سهي الحبيهب »و ها  هو 
 في  ذا البلد  ال فقول   دفي الّتلو ح  والّتلو ح  و غا م الّتوريح  الحمد هلل.
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أةوذ باهلل مي الش ااي الرم    بسه  هللا الهرحمي الهرح    ووهّل  هللا وسهّل  ةله  سهّيدفا 
د وةلههه  آلههه  ووهههحب     ورضهههي هللا ةهههي شهههيةفا وموالفههها أحمهههد الّتمهههافي أممعهههييمحمهههّ

 .رضي هللا ةف   وماااه هللا ةّفا أحسي الماا 

م مفسههوبم إلهه   أحمههد الّتمههافي رضههي  مههواليأةههي فههي هللا  دمهها ذدرفهها  فالاريقههم الّتماف ههّ
و ق ههم مههي رسههول هللا   افههاً هللا ةفهه   دفههيي مديفههم فههاي فههي المغههرب  اريقتهه  تلّقا هها ة  

رد  مههها  سهههّم    و هههي ةبهههارس ةهههي أوراد  ث ثهههم أوراد  ةفهههدفا الهههو  وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل 
باج  رد  والو  فههم  و يللههم يههو  الممعههم   ههي ةبههارس ةههي ث ثههم أوراد  و  بههالو   رد فههي الوههّ
ثههّ   رد فههي المسهها   والو  فههم  ههي دافههت فههي األوههل و  فتههاي  وههباحّ م ومسههائّ م و  وَ 

لكهي مههي أراد    فمهي أراد أي يلتها  بواحهدس فهي اليهو  فله  ذلهك ل سهتئفايوقهى الّتةفيهف 
م مهي حلهل القهرب  وأي  حوهل ةله  مؤوفهم األقاهاب  فليلتها  بهو  فتيي  ي حُ لبَ أي يَ  لهّ

ي ر  ههذا األمههر  وقبههل أي آذ    وسههفذدُ ةفههدفا  يللههم يههو  الممعههم وههباحّ م ومسههائّ م  ثهه ّ 
ذيي ال  عرضههههوي شههههروإ  لكهههه   سههههفعرض ةلهههه د  شههههروإ الاريقههههم  البههههّد مف هههها  ألّي الههههّ
الاريههق  فهه   سههّم  ذلههك اإلذي مقبههوال  وال  دههوي وههاحب  داةهه  فههي امرتفهها  بههل  ههو 

رضههي هللا ّي الشههيخ سفعرضهه  ةل ههك  حيهه  أ الشههرإ األّولمسههل  وأةوفهها فههي اإلسهه    
ال المعرفهم هلل فهي هللا  ُأةهّوس وال ُ َحبهُّوي إاّل هلل   ُ وَحُبوي وي وال فُ عرَ وأوحاب  ال  ُ  ةف 

 ههذا أّففهها فعتقههد أّي الشههيخ لغههرض آةههر  لهه ي ةفههدفا غههرض  إاّل الداللههم  ويترتهّهب ةلهه  
ذيي واّل ه  هللا واوهافا   لففسه   وقهّرب   إ ل ه   و هو ةبهد مهي  و ولّي مي أول ها  هللا الهّ

األمهر أي تكهوي محّبته  ومحبهّم أوهحاب  ومحبهّم اوا هاه  ذا  ةبيد الحضرس  يترّتب ةل 
م  قوهر  رُ وهْ رده فوق دّل محّبم  و ذا أ ضا  قودفا إل  أمر آةر و و قَ ومحّبم و   ال مهّ

ال ّمم أي قور قلب العبد أي المريد  قور فور قلب  دّل  ةله  فهور شهية   فهور قلهب 
دق  قَ شية   سهت م  رُ وهْ مّد مفه   و سهتغي  به  و سهأل   ويتقهّرب مفه  بالمحبهّم والوهّ ال مهّ

تقتضي مي اإلفساي أي ال يلتفت إل  غيره  أو إله  غيهر اريقته  أو إله  غيهر ااويته   
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ى ةل  الفقهرا  ايهارس األول ها  الهذيي ل سهوا بهداةليي فهي الاريهق  األول ها  ف  مُ أّف    ّ ومي ثَ 
اّلذيي  قودوف   الّفاي ايارًس بقود التبّرك ب   أول ا  هللا  يفتموي للاريق اّلذيي    ال 
   ذا ممفهوع ةفهدفا « ةذ البردم مي الوليّ  أ »  دما فقول فحي في المغرب واالستمداد

رضهي هللا والوهحابم ودذلك أول ا  الاريهق  في الاريق  ال ياور اإلفساي إاّل الفقرا   
قهههل ألوهههحابك أي ال  »: للشهههيخ وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل  ول هههذا قهههال والم ئدهههم   ةهههف  

ا وال مّيتههها  لكهههي إي مهههّروا ةلههه  أوهههحابي فليهههاورو   ا ح هههّ    هههذا الشهههرإ « يهههاوروا ول هههّ
بأّي الشيخ  و ولهّي مهي أول ها   االةتقاداألول  أّفك تكوي تتبى ل ذا اّلذي تكّلمفا ةل    

  وأفهّ  ةبهد مهي ةبيهد الحضهرس  ويترتّهب  سه  وقهّرب فلف  واوهافا هللا    واّل  الذيي هللا 
م  قوهههر القلهههب  ال يلتفهههت لغيهههره   ذي يلتفهههت ال  سهههتفيد ال مهههي ةل ههه  قوهههر ال مهههّ إّي الهههّ

ذي  سههير فههي الاريههق و ههو يلتفههت أو يرفههى رأسهه  للسههما  قههد األول وال مههي اآلةههر   الههّ
لكي الهذي  حهرص ةله  أي يفتبه  فهي  سقط  قد  عثر  قد  واب بمدروه في الاريق  

الموا بههم   ههذه األوراد   الموا بههم  الموا بههم ةلهه  الشههرإ الثههافي   سههل  ةفدئههذالاريههق  
الشههرإ الموا بههم ةلي هها   بسههوا   سههوا    ةلهه  األوقههات  أي أوقات هها  دأوقههات الوهه س 

تتةلهّ  ف  دفت في اريق آةر أو دافت لك أوراد أةهرى  إذا  المعا دس ةل  أّفك الثال 
  إذا دافهت لهك أوراد أو دهاي لهك شهي  تفسهلخ مف ها  وال تهذدر شهيئا ةف ا وتفسهلخ مف ها

؟  )أمههاب الفقيههر بههالففي(  فعهه    ههل ةفههدك أوراد أةههرى مهها ةههدا الههّذي تكّلمفهها إاّل بههإذي  
متابعهم سهّفم رسهول هللا و هذا ّفم  و و متابعهم السهّ  الشرإ الرابىفع    ذا الشرإ الثال   

ّفم   د بالسههّ ّفم ب ههذا الشههدل  ههو أّي ةلهه  اإلفسههاي أي يتقيههّ  ههو فههّص األمههر  ومتابعههم السههّ
د   قهههوال وفعههه  وتقريهههرا  وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل بسهههّفم رسهههول هللا أي بمههها مههها  بههه   التقيهههّ

ا  هو فعتبهره وهغيرا إله  مها   هو دبيهر  أمهور بالسّفم  سّفم رسول هللا مي أّي شهي   ممهّ
   البارحم وادف الحدي   سرد الحدي  البارحم داي دّل  مي  هذا القبيهل بمها ف ه دثيرس

تسهم م بسه  هللا  إله  و   مهي األكهل والشهرب بهال ميي  يتةّلق به قتدى ب  وأي يمب أي  ُ 
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تأكهههل ب ميفهههك وتهههدةل إلههه  المسهههمد و  تشهههرب ب ميفهههك أي  مهههي السهههّفم مههها ال ف ا هههم لههه 
وتةرج ب سارك  دّل  ذا  و سّفم رسول هللا  إل  ما ال ف ا م ل   مي ولوات ب ميفك  

تابعم لرسول هللا  متابعم للسّفم  وأة ه   هذه المتابعهم فهي التي  ي تقا   ومم ى ةوائد 
تقههايوشههروا ا  المحاف ههم ةلهه  الوههّ س فههي أوقات هها  الوههّ س     ود اردوة هها وسههم وا 

حساي وضو    مهى اإلمدهايوآكهد ا الوه س فهي المماةهم والوه س فهي المماةهم   ا  وا 
ذيي  حسههفوي  أي فههي المماةههم السههفّ م  المماةههم اّلتههي  ههي تعتقههد بأّف هها سههفّ م  الفههاي الههّ

فهإذا   وال فهي غيهر   اعفوي في األول ا  وال في الشهرفا وال  َ ال ّي في هللا وفي ةباده  
ذا مماةههم غيههر سههفّ م ففارق هها  ومههدت مماةههم سههفّ م  فافحشههي ب هها   والمماةههم أ ضهها وا 

فههي الو  فههم  فههي الو  فههم فههي الااو ههم مههى الفقههرا   مهها أمدههي  مهها ةههدا إذا دههاي إفسههاي 
أو مهههريض  ةفهههده ةهههذر شهههرةي  والحضهههور إلههه  الااو هههم أو الااو هههم بعيهههدس مفههه   بعيهههد  

ا وشههيةفا  سههيدي الحههاج الحسههيي ال فرافههي الههّذي  ههو للمماةههم ةلهه  الو  فههم  قههال سههيدف
؟ قهال:  : فعه  سهيدي  مها  هي ؟ قهال : أتهدري مها الةلهوس قهال له شيخ الوالد رحم  هللا  

  يهههذدر  الااو هههم لهههذا الهههذي  دف ههه  الوقهههت  هههأتي إلههه الااو هههم  الااو هههم  هههي ةلهههوس الفقيهههر  
   و سهألوي ةفه   ذاك مع ه   و سهّل  ةلهي    و سهأل ةهف  يمتمى مى اإلةواي  يتوافح

ذي فمتمهههى ف ههه   وفتحابهههب ف ههه    هههو الااو هههم    هههذه  هههي شهههروإ  هههو فاديفههها  الفهههادي الهههّ
ألّي ة هههدفا  هههو فهههي ا قبلهههَت  ؟ )أمهههاب الفقيهههر باإليمهههاب(  إذً  الاريقهههم األربعهههم  قبلهههتَ 

ُ  ّللاََّ ﴿ بول بعد ةرض الشروإ  القَ  َد َةَل هْ ا َةا هَ اَوَمْي َأْوَف  ب مهَ ًرا َة   مهً ُيْؤت     َأمهْ  ﴾ َفسهَ
م الاريقهمإذا أةي  ذه  ي شروإ الاريق وقد قبلت ها  اآلي     1  هي دمها قلفها  التماف هّ

ه"الورد"  و هذا الهورد   ي متأّلفم مي ث ثهم أوراد  أو أذدهار  الهورد األول  هو مها فسهّم   به
مترّدب مي ث ثم أردهاي  مائهم مهي "أسهتغفر هللا  أسهتغفر هللا  أسهتغفر هللا"  ومائهم مهي 

مهها   ههذا دههلّ   "ومائههم مههي"ال إلهه  إاّل هللا  وههّل  هللا ةل هه  وسههّل الوهه س ةلهه  رسههول هللا 
 

 10سورس الفتح اآل م     1
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  ال أكثهر دق قهم 15دق قهم أو  12ةفدفا  دّل  ذا األمر ال  أةذ مي اإلفساي أكثهر مهي 
ج وفهههي المسههها   فهههي الوهههباج بالتهههالي وقهههت الوهههباحي مهههي وههه س  دهههوي فهههي الوهههبا

الوههبح  ةفههدما توههّلي الوههبح يبتههدأ وقههت الههورد  إلهه  ال  ههر  فههإذا دةههل وقههت ال  ههر 
ورده فهي مها بهيي  هذيي الهوقتيي   يهؤديَّ أي  ووامب ةل  الفقير  االةت اري ةرج الوقت 

ما بيي و س الوهبح إله  ال  هر  فهإذا دةهل وقهت ال  هر وهار وقهت آةهر  وسهفتكّل  
مههههي وهههه س العوههههر  ال مههههي دةههههول العوههههر  حتههههّ  توههههّلي  يبتههههد  المسههههائيةل هههه   

العوههر  إذا لهه  توههّلي العوههر ال تههذدر الههورد  إذا وههّليت العوههر وذدههرت الههورد  ثههّ  
  فتعيههد أو  فههاك مهها يههُفقض لههك الوضههو فههّك وههّليت ةلهه  غيههر ا ههارس مههث    ههر لههك أ

الو س وتعيد الورد  والوقت  فا مي و س العور إل  و س العشا   إذا دةهل وقهت 
إذا البهّد مهي آدا  الهورد فهي  هذا الوقهت  أي وقهت الوهباحّي العشا  وار وقت آةهر  

ي و س العوهر إله  العشها   مي و س الوبح  حّت  توّلي الوبح إل  ال  ر  وم
أ   م  يملهههي اإلفسهههاي بعهههد أي  دهههوي متوضهههّ ووهههّل  بوضهههو   هههذه مسهههألم مفهههرو  الك ف هههّ

شههههرإ دمههههال ولكفههههّ  شههههرإ  أفههههّ  ولههههو سههههتقبل القبلههههم  البههههّد مههههي اسههههتقبال القبلههههم  مف هههها  
   قول أةوذ باهلل  الّل ّ  إّفي فويت ورد الوبح أو مى اإلمداي استقبال القبلمدالوّحم  

ي فويههت ذدههر الههورد الوههبورد المسهها    حي أو ادمهها يفههوي ال  ههر أو العوههر  الّل ههّ  إفههّ
و قهههول أةهههوذ بهههاهلل مهههي الشههه ااي الهههرم    بسههه  هللا الهههرحمي فويهههت ذدهههر ورد المسههها   

د ويبههدأسههّيدف الههرح    الحمههد هلل رّب العههالميي ووههّل  هللا وسههّل  ةلهه    فههإذا افتقههل ا محمههّ
د  هللاال إلههه  إاّل إلههه   د رسهههول هللا  وال بهههأي فهههي الهههورد أي  قهههول سهههّيدفا محمهههّ  قهههول محمهههّ

فههههي  دمهههها فقههههولرسههههول هللا  ةل هههه  سهههه   هللا  إّي هللا وم ئدتهههه   وههههّلوي ةلهههه  الفبههههّي  
ثهّ  هللا  الو  فم  ثّ  ت دي العمل إل  رسول هللا   ذه  دّ م مّفي إل هك  ها سهّيدي رسهول 
ثهّ  يةهت   سأل هللا تبارك وتعال  لففس  وألش اة   يدةو ل    ويدةو لمم ى المسلميي  

 ثهههههّ  الوههههه س ةلههههه  رسهههههول هللا   هههههذا فهههههي الهههههورد الوهههههباحيبالحمهههههد هلل رّب العهههههالميي  
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ث ثوي مي "أسهتغفر هللا الع ه   الو  فم دما قلفا  متكّوفم مي أربعم أرداي    والمسائي
اّلذي ال إل  إاّل  و الحي القيهو " بةه ف الهورد "أسهتغفر هللا" فقهط  ةمسهيي مهي وه س 

"ال إله   البهّد مف ها  ومائهم مهي"ال إله  إاّل هللا"  بعهد أي تفت هي مهيوو س الفهاتح الفاتح  
الردي الرابى و و مو رس  ثّ  تدةل في"  ةل   س   هللا إاّل هللا"  تقول "محّمد رسول هللا

مهههي مهههو رس الكمهههال  مهههو رس الكمهههال ل ههها ةوووهههّ م فقهههط  ةلههه  سهههائر  12الكمهههال  
م    دهههوي متوضهههأ بالمههها   إذا دهههاي األوراد   هههو أّف ههها ال يهههذدر ا الفقيهههر إاّل با هههارس مائ هههّ

لعمهههها  وتههه ّم   وأراد أي يههههذدر  لهههه  يمهههد المههها  أو أوةفهههده رةوهههم للتهههه ّم   دهههالمرض 
 يذدر مو رس الكمال  إّفما يذدر بدل ا ةشريي مي وه س الفهاتح  دهذلك إذا   فم ف الو 

  أو داي في مدهاي ضهّيق  اضهار أي يهذدر ف ه  دالسهّ ارس مهث   اضهار أي يهذدر ف ه 
قاههار أو مدههاي ضههّيق دههذلك ال يههذدر مههو رس الكمههال  يههذدر بههدل ا ةشههريي مههي وهه س 

 أو  فاك أووات غفا  وأووات مماثلهم ف سهتبدل ا  الفاتح  أو مداي ف   روائح دري م 
قهول الفهّاي لمهاذا  هذه الوه س  األذدهار  سأل ةف ا  مو رس الكمال ل ا ةوووّ م ال  ُ 

يمههب ةلهه  اإلفسههاي سههأل ةف هها  وال  ُ ل ها أسههرار  و ههذه مههي سههّر الههذدر الههّذي ال  شههاع  
 هي ال امت هاد في ها  دمها سهمعفا بهأّي األذدهار فهي الاريقهم  أي  سمع  و عمهل به  فقهط 

اّل دمهها وردت دمهها  ههي فقبل هها دمهها  ههي   ْواوا   التهها إذا ألّي  ههذا شههي  تاههّوةي    فتةلههّ
 مهث  ساةم دّل ا وقت ا  مي و س الوبح ليهو  الممعهم 24اإلفساي بو  فم واحدس  فاله

فههي أي وقههت ذدر ها فقههد ذدر هها فههي وقت هها  ذدر هها فههي إله  دةههول الوههبح ليههو  السههبت  
أو فههههي الّليهههل  لكههههي إذا دههههاي ملتامهههها فههههي المسهههها  فقههههد ذدر ههها فههههي وقت هههها   الوهههباج أو

بو  فتيي  دوي حدم ا دحد  الهورد  وهباحي ومسهائي  وسهفتكّل  ةهي  هذا و هو قضهّ م 
الا  للفقهرا  أي يّتةهذوا اإلاار ألّففي له  أرى ةفهدد  البارحهم إاارا رّبمها فسهيتموه  اإلاار  

ذي  ههو البههّد أي تمعلههوا إااراالاريههق   رّ مههي سهه سههّر األبهه ض يفشههروف  بيههف    ألفههّ     الههّ
فل سههّل   : مههي لهه   العهه  هللا ةلهه  سههرّ   وال تت ههاوفوا ف هه   دمهها قههال الوالههد المههدد للّااو ههم 
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اك  أي تت هههاوفوا ف ههه   ألوهههحاب     يللهههم يهههو  الممعهههم مثهههل فمهههدد الااو هههم  هههو اإلاار  إ هههّ
فمهها فههوق  ألههف  ال بههّد مههي ّل ةههي ألههف المفههرد  ال تقهه   واالسهه اليههو    ههي ال إلهه  إاّل هللا 

 هللا" ألههف فقههط    المقههّدميي  مههف   مههي يلتهها  بههه"ال إلهه  إالّ وذلههك بحسههب اوهها ج الفقههرا
 الفوهف مهي "الب   ومهف   مهي يلتها 1200   بهأكثر مهي   ومف1200به ومف   مي يلتا 

إلههه  إاّل هللا" والفوهههف مهههي "هللا"  والكهههّل واسهههى فههه  مشهههاّحم فهههي  هههذا األمهههر  إذا ومهههدفا 
اي يههذدروي أقههّل مههي ألههف فمهها فههوق  حتهه  يبقهه  قلبفهها    ففههتّم  فحههي1000 بعههض الفههّ

 ههذه  ههي األذدههار   إذا البههد مههي ألههف دمهها  فعههل الفقههرا  اآلي فههي الّااو ههم  مع هه  سههالما
لامههت الو  فههم وال يللههم  فهه  أُ اريقههم  الههورد  وبلههاو  الههورد اّلتههي ةفههدفا وال امههم فههي ال

يههدةل اإلفسههاي فههي الاريههق حتههّ  يلتهها  بههالورد  إذا لهه  يلتهها  بههالورد ولههو التهها  بالو  فههم 
سهيدي بهدر الهديي  فهي  فأذي ألةيفا فهي هللا  وال يللم فل ي مأذوفا ل  بإذي وح ح  إذاً 

ةله  أي  الورد والو  فم و يللهم الممعهم   بما سمعت ميالاريقم الشيخ رضي هللا ةف 
د الحبيهب  ةهي الوالهد الحهاج  ال تقّل ةي ألف و ذا اإلذي الوارد  ةي أةيفا الحاج محمهّ

فرافههي  و ههو قاههب  سههيدي الحههاج الحسههيي اإل األحسههي البعقيلههي  ةههي شههية  وشههيةفا 
أحمد الكفسوسي  القاب  ةي سيدي محّمد الغالي الفاسي  ةهي  بي ةي سيدي محّمد

يد أةهرى ةي رسول هللا  ةهي مبريهل  ةهي رّب العهّاس  ولفها أسهاف رضي هللا ةف  الشيخ 
سههيدي العربههي بالسهها ح  ةههي هههه  ةههي الشههيخ فرافههي  ةههي ةههي اريههق الشههيخ الحسههيي اإل

هللا  و سهههّ م  فسهههأل  وةهههي سهههيدي محمهههود  ودهههذلك الاريقهههم األةهههرى األرضهههي هللا ةفههه 
  وأي تقّور  ّمتك ةل   هذا األمهر  وأي فهراك مهي الوهالحيي تبارك وتعال  أي يففعك

تههك  و سههعد بهه  الموههلحيي  وأي يوّفقههك إلهه   ههذا األمههر حتههّ  تسههعد بهه  وتسههعد بهه  ذّري
   وأي تكوي مقبوال ةفد هللا تبارك وتعال  آميي. لكأ 
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يم   ح  ْحَمن  الرَّ يَن اب ْسم  هللا  الرَّ ْحمـن   *ْلَحْمدُ ّلِّل  َرّب  اْلعَالَم  الرَّ
يم    ح  ين   *الرَّ يُن  *َمـل ك  يَْوم  الدّ   *إ يَّاَك نَْعبُدُ وإ يَّاَك نَْستَع 

َراَط الُمستَق يَم  نَــــا الّص  مْ   *اهد  يَن أَنعَمَت َعلَيه  َراَط الَّذ   *ص 
الّ يَن   ْم َوالَ الضَّ  *َغير  الَمغُضوب  َعلَيه 

د الفَات ح  ل َما أُْغل َق َوالَخات م  ل َما َسبََق   اللَُّهمَّ َصّل   نَا ُمَحمَّ َعلَى َسيّ د 
َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه   َراط  ي إ لَى ص  ر  الَحّق  ب الَحّق  َوالَهاد  نَاص 

ه  العَظ   ْقدَار  ه  َوم   يم َحقَّ قَْدر 

فُوَن َوَسََلم  َعلَى  ا يَص  ة  َعمَّ زَّ ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع 
 اْلُمْرَسل ينَ 

ينَ  َّ  َرّب  اْلعَالَم   َواْلَحْمدُ ّلِل 
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زيارة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي  

 رضي هللا عنه إلى تونس

 

 اليوم الـثانــي

 1430رجب   24الجمعة  

   – 2 –القرص  
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لقاء مع بعض 

 الفقراء

 في منزل الفقير
 محّمد القرماسي 

 بحضور



~ 64 ~ 

سيدي زين العابدين 

 التيجاني 
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د القرماسهي بضهاح م تهوفي العاوهمم  توّم  ممموةم مي الفقرا  إل  مفال الفقيهر محمهّ
د  ودههاي مع هه  سههيدي ايههي العابههديي التمهههافي والمم ههى فههي افت ههار سههيدي الحههاج محمهههّ

استقبال  بالهى البهدر ةليفها  وتومهّ  سهيدي ايهي العابهديي ب هذه الكبير  وةفد ووول  تّ  
 الكلمم

 كلمة سيدي زين العابدين التيجاني يرّحب فيها

 بسيدي الحاج محمد الكبير البعقيلي

 رضي هللا عنهم أجمعين

... ل ي فقول ةف  ضيف حللت أ   وفالت س   واهاب َمقهامد  بيففها  أال و هو ابهي 
العههارف بههاهلل الرمههل المتواضههى الههذي أففهه  ح اتهه  ودههّري ح اتهه  وأةاهه  ح اتهه  وم ههده 
وُبذل  وااقت  لةدمم اإلس   والمسلميي ةامم وللاريقم التماف م ةاوم سّيد ممى بيي 

سهّيدي الحسهي البعقيلهي رضهي هللا ةفه  وأرضهاه  سهعدفا الشريعم والحق قم أال و و ابهي 
برؤ م وم   الكري   مي ل   عرف سيدي الحسي البعقيلي رضي هللا ةف  قّمم التواضهى 
وقّمم األة ق حته  تكلهّ  ده   ةمها اللسهاي والقله  ةفه   سهّيد  وابهي السهادات أسهد ابهي 

أي  شهههبى مفههه  ورمهههل األسهههود وفاضهههل ابهههي الفضههه   رمهههل دالغهههذا  إذا مهههاع اإلفسهههاي 
دالهههدوا  إذا مهههرض اإلفسهههاي أي  شهههف  مفههه   رؤ هههم الوهههالحيي شهههفا  وغهههذا   فمهههي أراد 
ال  ههور ف ههو ةبههد َ  ههور ومههي أراد الةفهها  ف ههو ةبههد الةفهها  ومههي أراد مهها أراد هللا ف ههو 
ةبهههد هللا حهههق فالعهههارف مهههي تهههرك ُمراداتههه  لمهههرادات الحهههق ف هههذه  هههي ةوهههال الرمهههال  

ليلههم أشههرقت ةليفهها ودهاي في هها السههبب ُمحبُّفهها الفاضههل ابههي األحبههاب أحّبتهي فههي هللا  ههذه 
وابههي الرمههال ذوي الةوههال الحميههدس  سههّيدفا وههاحب  ههذا الحفههل الب ههيج أال و ههو سههي 
محمد قرماسي التيمافي بي التيمافي وبحضورد  مم عا ت مهذس وُمريهدي وفقهرا  الشهيخ 

دورا فريهد إاّل سيدي أحمد التيمافي دلفا امتمعفا إاّل هلل باهلل  فهي هللا ال فريهد مهاا  وال شهَ
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مههها يريهههد الحهههق سهههبحاف  وتعهههال  وفريهههد إاّل مههها ُيرضهههي الحهههق سهههبحاف  وتعهههال  دلفههها هلل 
أرواحفا وأمسامفا وااقتفا دل ا هلل سبحاف  وتعال  ما امتمعفا في  ذه الليلم إال بفضهل 

م رسهههول هللا  وهههّل  هللا ةل ههه  الحههق سهههبحاف  وتعهههال  فهههالل   اممعفههها ةلهه  محّبتههه  ومحبهههّ
وسهههل  وال يةفههه  ةلههه  أحهههد مهههفد  أي  هههذه الاريقهههم التيماف هههم قهههال شهههيةفا سهههيدي أحمهههد 
ول فدههل مههي يفتمههي ل ههذه الاريقههم  التيمههافي رضههي هللا ةفهه  وأرضههاه اريقتفهها اريقههم ُفحههُ
 هههو َفحهههل مهههي فحول ههها وأسهههد مهههي أسهههود ا و هههذه الاريقهههم المشهههّيدس ةلههه  مهههف ج الكتهههاب 

ئل الشههيخ رضههي هللا ةفهه  وأرضههاه فههي ةوههره وامافهه   أ ههأتي امههاي  دههذبوي  والسههفم  سههُ
ةل ك قال فع  وفاق وقال إي سمعت  ةفي شهيئا فافهوا د مهي بميهااي الشهرع فمها وافهق 
ةل ههه  الشهههرع فةهههذوه فهههإي لههه  يوافهههق ةل ههه  الشهههرع فهههاتردوه واضهههربوا بههه  ةهههرض الحهههائط  

ح اتفها دّل ها هلل بهاهلل فهي هللا  الشرع  و دتاب هللا وسّفم رسول هللا وّل  هللا ةل ه  وسهل 
وااقتفهها دل هها هلل بههاهلل فههي هللا وقوتفهها دل هها هلل فههي هللا وغفاؤفهها دلهه  هلل سههبحاف  وتعههال  
وفقرفههها هلل سهههبحاف  وتعهههال  ال لغيهههره  إةهههوتي فهههي هللا  أوهههحاب رسهههول هللا  أوهههحاب 

التماف هم الشيخ سيدي أحمد التيمافي  وهرت  أبفهاؤه وت مذته  وأوهحاب   دهل الةوهال 
دل ا امتمعت ف د  فإي قال لك  العبد الضعيف أي فدافئد  بشي  فدذب ةله د  فالهذي 
 دههافئد   ههو الحههّق سههبحاف  وتعههال   أفهها مهها أمههامد  إال ةبههد ضههعيف فقيههر حقيههر  قّوتفهها 
دل هها بههاهلل وحّبفهها دلهه  هلل وح اتفهها دل هها هلل وتههذللفا هلل سههبحاف  وتعههال  مهها فتههذلل إال أمهها  

اف  وتعههال  ومهها َفثفههي أففسههفا وأرواحفهها إال أمهها  الحههق سههبحاف  وتعههال   إذًا الحههق سههبح
شههّدفا الشههوق والحفههيي إلهه  ومههو د  السههعيدس فمئفههاك  مههي ةههيي ماضههي ةههيي المدههار  
أضحت مسقط رأي الشيخ سيدي أحمد التمافي فتقول لك   ا أ ل تهوفي البهاب مفتهوج 

لكهه  وفحههي فههي ةههدمتك  ألفدهه  وههرت  ةلهه  موههرة   وتقههول لكهه  الههدار داردهه  واأل ههل أ 
مفهها ووههرفا مههفد  وممعتفهها بدهه  وامتمعههت  بفهها إال ةلهه  محبههم هللا ال اشههتريفا ا مههفد  وال 
اشتريتمو ا مفا  فسائق السعادس  سيق لحضرتفا أفاي والوهارف اإلل هي  وهرف ةف ها 
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أفاي دما قال شهيخ اإلسه   وسهعادس األفها  وموهباج ال ه   فهي ةوهر الشهيخ سهيدي 
قت أح مد التمافي سّيدي إبهرا    الريهاحي رضهي هللا ةفه  وأرضهاه قهال : ربهي إفهّي وهدَّ

مهامي وةله   دل ولّي راة ا قدر   بعيي احترا  غير أي ابي سال   و س مي وةمدتي وا 
 باب  ضربت ة امي إي  دي راض ا فذلك فواي بمم ى الُمف  وحسي الةتا .

 ائر األامايألاف بفا في س  ؞  ا ربفا بشيةفا التيمافي 

 ___ واةف بفا الةسراي  ؞ ومد لفا بالفوا والغفراي 

  ا مالكا في الملك قد تفّرد   ؞ ال دى   وافور ةوابم ال دى ةي

 وفمفا مي دل ما قد اةتدى  ؞ وأولح لفا مي أمرفا ما فسد  

 ألفك الرحماي والرح    ؞ واةف ةي الذفوب  ا دري   

 واوفح ةي الاالت  ا حل    ؞ واةت  لفا بالةير  ا ة     

  ا ةالما بالحال في السر والعلي  ؞ وفمفا في الد ر مي دل الفتي 

 في الديي والدف ا ومي دل المحي  ؞ و ب لفا  ا أبو الحسي 

 ألاف بفا في القدر المحت   ؞ ربفا بغوثك المع      ا

 وبالرضا والعفو والتمديي  ؞ وأّيدفا بالفور وال قيي 

 وةي الثبات في مقا  الديي  ؞ وبالعا  وفّي في ذا الحيي 

 ةي سفم الفبي ا  األفضل  ؞ مي غير تغير وال تالال  

 وال تحرف وال تبدل  ؞ إل  المعاد يو  فشر العمل  
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 فبيفا مي حاا دل سؤدد  ؞ بماه أفضل الورى محمد  

 وّل  ةل   هللا دوي ةدد  ؞ ومي فمده للحساب في غد  

 

 سبحاي ربك رب العاس ةما  وفوي وس   ةل  المرسليي والحمد هلل رب العالميي

ا فههي شههوق  فرحههب مههي مديههد ترحيبهها دههام  فههي  ههذه الليلههم المباردههم أالههى ةليفهها فههور  دفههّ
ودفا متعاشهيي فحهّل ةليفها رمهل ابهي الرمهال وابهي الفحهول  مهي دّرسهوا ح هات   لةدمهم 
 ههذه الاريقههم الم موفههم المباردههم سههّيد ابههي السههادات وفاضههل ابههي الفضهه   حللههت  أ هه  

فههها فالهههّدار داردههه  واأل هههل أ لكههه  فهههإي رّحبفههها بدههه  ب هههذه وفهههالت  سههه   واهههاب َمقهههامد  بيف
الكلمههات فههي حّقكهه  القليههل ألّي والههدد  ةاشههر الشههيخ سههيدي أحمههد التيمههافي رضههي هللا 
ا ووههدقا ووفهها ا فههتكّل  فههي اإلرا س دهه    مههي لهه   عههرف سههّيدي الحسههي البعقيلههي  ةفهه  حبههًّ

أفهها  إلهه  مههّدي سههيدي محمههود رضههي هللا ةفهه  وأتكلههّ  وأفهها أفتمههي  أةههوذ بههاهلل مههي دلمههم 
رضي هللا ةف  سّيدي الفاضهل الهذي ةاشهر والهدد  دهاي بمافبه  ايلهم ح اته  ف هذه ميهاس 
ةاوههم أفتةههر وأةتهها ب هها بافتمههائي إلهه  مههّدي سههيدي محمههود رضههي هللا ةفهه   فسههّيدي 
أتكلههّ  باسهه  أحفههاد الشههيخ سههيدي أحمههد التمههافي قاابههم ُمحمههّ  لكهه  برسههالم بههأحرف مههي 

لكههه  باسههه  أحفهههاد الشهههيخ سهههيدي أحمهههد التمهههافي ةهههي والهههدد   شههه دوي لههه  ذ هههب أقهههول 
بالودق والوفا  الذي تكّل  في قوس ةي أحفهاد الشهيخ سهيدي أحمهد التمهافي  ومها أدراك 
مهها سههيدي األحسههي البعقيلههي رضههي هللا ةفهه  الههذي ووههف أحفههاد الشههيخ سههيدي أحمههد 

  ما  بودق   ووفائ  وة هده التمافي د    دذا د   الفحول والرمال  لكي  ذا الك 
ل هههذه الاريقهههم التيماف هههم الم موفهههم المباردهههم  سهههّيدي أ فهههّ  أففسهههفا بأففسهههفا ب هههذه الليلهههم 
المباردههم والملههوي بمههافبد  فمرحبهها فههاآلالف واآلالف مرحبهها أمهها  فقههرا  مههّدد  وأبهه د  
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وشهههيةد  وسهههّيدد  وأسهههتاذد  أبهههود  الّروحهههي سهههّيدي أحمهههد التمهههافي فوهههرت  مفههه  حتههه  
وههرت  قاعههم مههي أكبادفهها ووههرفا قاعههم مههي أكبههادد   فسههّيدي أ هه  وسهه   ومرحبهها وال 
م  أايههل ةلهه د  فالبسههاإ بسههاإ أحمههدي والوفههد المرافههق لكهه  فعههيي ماضههي تفقههل لكهه  تح ههّ
وتقههول لكهه   هها أحبههاب سههيدي أحمههد التمههافي البههاب مفتههوج ةلهه  موههرة   فالههدار داردهه  

  تعال  وبردات واأل ل أ لك  والس   ةل د  ورحمم هللا

 كلمة سيدي الحاج الحبيب بن حامد التونسي

بسههه  هللا الرحمهههاي الهههرح   ووهههّل  هللا ةلههه  سهههّيدفا وموالفههها محمهههد وةلههه  آلههه  وأوهههحاب  
أممعههيي والرضهه  ةههي شههيةفا وسههّيدفا وممههّدفا وموالفهها أحمههد التيمههافي رضههي هللا ةفهه  

ي سههّيدي ومههوالي محمههد ا لكبيههر رضههي هللا ةفهه  أي وأرضههاه وففعفهها بهه  آمههيي  الههب مفههّ
ذفد   ةل  دّل حال ال فايل ةل د  ماااك  هللا دهل  أقول دلمم  إي شا  هللا برضاك  وا 
ب  ةيههر ةلههه   ههذا الممهههى المبههارك الع ههه   المع ههّ  و هههذه الليلههم المباردهههم السههعيدس ُفرحهههّ
 بسّيدفا وأةيفا وموالفا دذلك سّيدي ايي العابهديي رضهي هللا ةفه  و هو مهي أحفهاد الشهيخ
رضي هللا ةف  وأرضاه ودذلك مّده سيدفا سيدي محمود المعلو  المشه ور الشه ير ومها 
وقى بيف  وبيي القاب البعقيلي رضي هللا ةف  وأرضاه معلو  ةفدد  لكهي فقهط للتهذدير 
لوقل وايادس الفور الاامي اآلي في قلوبفا مي مملم ما فتذدر مف   أّوال سهيدي محمهد 

اه قههال أفههه  قابهههل سههيدفا سهههيدي محمههود رضهههي هللا ةفههه  القمههاري رضهههي هللا ةفهه  وأرضههه 
وأرضههاه تقريبهها فههي فههاي قههال سههّلمت ةل هه  ووضههعت لهه  شههيئا تحههت السههماد قههال فرفههى 
ا ف هههرس  اإلفسهههاي يتهههذوق ا مهههى الهههذوق  هللا أةلههه  مههها فهههي تلهههك  رأسههه  الشهههريف وف هههر ف هههّ

ل سههوي وهللا الف ههرس  تقريبهها  ههو الههذي قههال لههي سههبحاي هللا الفههور الههذي أةاههاك  هللا أ هه 
أةلههه   مدهههي  دهههوي سهههيدي محمهههود. الشهههي  الهههذي وقففههها ةل ههه  ممههها قوههه  ةليفههها سهههيدي 
الحاج محمد القماري ةل  سهيدي محمهود ودمها دتبه  فهي اإلرا س قهال فلمها تقابلهت معه  
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ف  هللا  فدههأي الههاالال والوههواةق والبههروق تةههرج مههي مبيفهه  الكههري  فهه   سههتا ى مههي دشههّ
ر فههي   قههال فأةههذتفي الرُّحضهها  أي لهه  أسههتاى أي أقههف ةلهه  ممههال   وم ل هه  أي يف هه 

دمههها يفبغهههي ةلههه  رملهههيَّ رضهههي هللا ةفههه  وأرضهههاه قهههال ودهههأي بيفهههي وبيفههه  الهههاالال قهههال 
فتلقيت مف  سّر الاريقم وأفا مّيت الهّدواك والوهواةق والمراضهيخ التيماف هم  َتَلقيهّت مفه  

ت الهههّدواك  سهههّر الاريقهههم بإذفههه  أفهههاض ةل ههه  سهههيدي محمهههود سهههّر الاريقهههم  قهههال وأفههها ميهههّ
والوهههواةق والمراضهههيخ التيماف هههم  دلهههّ  ذوق رضهههي هللا ةفههه  وأرضهههاه ولهههو دهههاي د مههها 
وعب الف   ببردات  وببردم محّبتك  ووهدقك  وهار الفقيهر  ف ه  لربمها ال  عله  المعفه  
َمَفت له   المدتوب ولكف   قرأ المعف  المف و  في قلب  فيذوق ولذا قال مي قرأ اإلرا س ضهَ
فتحههها رّباف ههها دهههأي ةفهههده المربهههي واقهههف فهههي قلبههه   قهههال سهههّيدي محمهههود رضهههي هللا ةفههه  
وأرضاه ةذوا ةفه  ديهفد   هذا الرمهل مبهارك ةهذوا ةفه  ديهفد  وقهال له  ال بهد أي تهذ ب 
لمم ههى األقاههار فههي المغههرب وتف ههر فههي إمههااس المقههّدميي فمههي تمشههّ  ةلهه  ف مههك ف ههو 

ق إمااات    قال و هو وهاحب الفيوضهات ذلك ومي ل  يتمّش  ةل  ف مك فاةال  وماّ 
و هههو وهههاحب اإلذي المالهههق مهههي الشهههيخ رضهههي هللا ةفههه  وأرضهههاه قهههال سهههيدي الحهههاج 
األحسي ويدةو معي بلساي ورأي وردبم فسبحاي مي سةره لفا مى أفه  م هّ   فهي ذات 
فاضهم ومحبهم وأمها  هللا تعال   سيدفا سيدي محمود قال هللا  و الذي سةره لفا ةدمم وا 

ضي هللا ةف  أيي  و سهيدي محمهود  فحهي فحهو  حهول الهذات ةشهقا وُ  امها  لقهد  و ر 
تعّدى مم ى ما ُ سّم  بالمراتب ال مراتب ةفده رضي هللا ةف  وأرضاه  قال ةذوا ةف  
ديفد  فإف  رمل مبارك وقهال مها قلهت مها قلهت حته  رأيهت مها رأيهت وقهال له  رضهي هللا 

ه أي ال تقهل أةاهافي سهيدي محمهود  أف هروا ةف  هللا  و الذي أةااك وله  ُ عاهك غيهر 
تك  فههي   ههذه الع مههم ل ههذا الرمههل  قههال لهه  هللا  ههو الههذي أةاههاك ولهه   عاههك غيههره لمحبههّ
مّدفا  لمحبتك  فيفا وفهي مهدفا  أو دمها قهال  فرمهى إله  مها قاله  الشهيخ رضهي هللا ةفه  

ح لمههها وأرضهههاه لمههها قيهههل لههه   هههذه دهههل الفضهههائل و... و ... دلههه  مهههي أمهههل وههه س الفهههات
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أغلق  ما  وقت الحق  ؤال  رمهال رضهي هللا ةفه  وأرضهاه  وهدةوي بهالحق شهمعاي 
الاريقهههم  قهههال رضهههي هللا ةفههه  وأرضهههاه ألملفههها وهلل الحمهههد  قهههال الشهههيخ سهههيدي محمهههد 
القمههاري رضههي هللا ةفهه  وأرضههاه لههو لهه   دههي الشههيخ التيمههافي رضههي هللا ةفهه  مهها دافههت 

 و س الفاتح.

خ رضههي هللا ةفهه  وبههإذي سههيدفا وقههدوتفا سههيدي محمههد الكبيههر قلههت  ههذا بههإذي حفيههد الشههي
لقههد دههاي حلهه  أي فههراه و ههذه األةههوا  الفقههرا  مههف   مههي  قههول رأيتهه  فههي المفهها  ومههي  قههول 
رأيتهه  فههي رؤ هها ومههف   مههي  قههول رأيتهه   ق ههم .. حتهه  رأيفههاه بيففهها دمهها ولحمهها رضههي هللا 

ات ث  أف ر ف ه  أقهول أ هذا حله  أ  ةف  وأرضاه  وأفا قلت ل  سيدفا أفا دائخ أبق  لح  
 ق ههم   ههل فعهه   ههو ةفههدفا فههي تههوفي  ف فيئهها لفهها ب مهها وب هه  وهللا يوفقفهها إي شهها  هللا 
وهللا يمعلفا ةل   ذا السهفد الع ه   القهدر والمقهدار ألفه  ة وهم القهول أوهل القضه م 
  دلههههّ   ههههو العمههههل هلل سههههبحاف  وتعههههال  والشههههيخ سههههيدي أحمههههد التيمههههافي رضههههي هللا ةفهههه 

وأرضاه ال دما   هي بعهض الفهاي  محبهيي أو دهافوا مهي الاريقهم فهي بعهض األقاهار  
أفهه  ولههّي دامههل دبيههر سههلااي األول هها  و ... و ... ذلههك دلهه  الشههيخ أحمههد التيمههافي ال 
ي  يف ر إل ه  رضهي هللا ةفه  وأرضهاه وففعفها به  آمهيي  إفمها  هو ممهدد الهديي و هو ُمَرسهّ 

ت مم هى معهافي ال إله  إال هللا محمهد رسهول هللا وهّل  الديي و و مثبت الديي و و مثبه 
هللا ةل   وسل   ولذا الشيخ البعقيلي رضي هللا ةف  وأرضاه سيدي الحاج األحسي قهال 
 ا أي ا المتورف باألسما  و ا أي ا الولي و ا أي ا القاب و ا أي ا الةل فم و ها ... و ها 

ا سهاره  .. ةااب   دّل   ودتبه  فهي دتابه  ال أحهب مهي يايهد حهرف أو يهفقص حرفها ممهّ
الشههيخ التيمههافي رضههي هللا ةفهه  وأرضههاه فالاريقههم ال امت ههاد في هها إفمهها في هها إال أقههوال 
رسول هللا وّل  هللا ةل   وسهل  وأقهوال الشهيخ رضهي هللا ةفه  وأرضهاه مهي أقواله  لقوله  

ل ه  وسهل  رضي هللا ةف  وأرضاه ما ذدرت ذدرا إال ما رّتبه  لهي رسهول هللا وهّل  هللا ة
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ولذا قال إ اك  وا  اك  ال امت اد في الاريقم ما في ا إال أقوال العارفيي الذيي شربوا مهي 
فمها  هو ةيفه  وأوهل  ال يةتلهف اثفهاي ف مها قاله   ي اةتلف لفهظ التعبيهر وا  ةيي واحدس وا 
لههذا قههال إ ههاك  ثهه  إ ههاك  فههإي رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههل  ُ غضههب  دههل مههي بههّدل أو 

الاريق ف   حب حت  مي  قرأ مث  و س الفاتح ث ثهم أو مهرس مماةهم  قهال  غّير في
دفهها فعملههوا الايههب الفهها ح فههذدر دههّل يههو   فقههرأ مفهه  القليههل مماةههم ف افهها رضههي هللا ةفهه  
وأرضاه  لسائل أي  سهئل لمهاذا  قهال الشهيخ التيمهافي رضهي هللا ةفه  وأرضهاه له   هأذي 

اثفههيي الو  فهم مماةهم و يللهم يهو  الممعهم فههفحي  لفها فهي الهذدر مماةهم إال فهي حهالتيي
ةل  آثاره مقتدوي وال فبدل وال فغير  اف روا إةوافا ة مهم  هذا األمهر  وفعه  دهّل مهي 
د أقمههار و ههو يههتكل  ةلهه  سههيدي الحههاج األحسههي  أةههذ بيههده دمهها قههال سههيدي الحههاج محمههّ

ذي مهي تمسهك قال  و شيةفا في دل شي  مي تمسك بع ده الواوُل الهُموول إل ه  اله 
بع هههده ووهههل  لمهههاذا ووهههل ؟ ال لهههذات البعقيلهههي رضهههي هللا ةفههه  وأرضهههاه ولكهههي ألي 
سههيدي الحههاج األحسههي مّتبههى آثههار الشههيخ حههذو فعههل بفعههل ةاههوس ةاههوس أففههاي الههدف ا 
ر  واآلةرس وقّور  ّمت  وروحه  وةقله  وفدهره ةله  الشهيخ ال  فدهر إال ف ه   قهال فه  أفدهّ

غيهههره رضهههي هللا ةفههه  وأرضهههاه فل هههذا اإلتبهههاع الكامهههل  فهههي غيهههره وال أسهههتمّد قاهههرس مهههي
َي فهي شهية   والتوم  الكامل داي مي داي  و البعقيلي رضي هللا ةف  وأرضهاه بأفه  َففه 
سههيدفا وموالفهها أحمههد التيمههافي فدههّل مههي تبعهه  ةلهه   ههذا المفههوال إال وحملهه  فمههي افقههاد 

  ومقهها  المعايفههم مهها أفههت  للقاههب التيمههافي بدّليتهه  حملهه  مههي سههاةت  إلهه  مقهها  المعايفههم
ةل    فقرا  سيدي أحمد دّل   لكهّي إذا دهاي اإلفسهاي  دهذا    هر ةل ه  و هو فهي دمهال 
التمريد قائ  بولوات  في أوقات ا مى المماةم محاف ا ةل  ورده بآداب  باستقبال القبلم 
با هوره ووضههو ه محاف هها ةلهه  المماةهم فههي الو  فههم و دههذا  هذه  ههي الثوابههت  وبردههم 

 ذا سيدي. 
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 كلمة سيدي الحاج محمد الكبير البعقيلي

أةههوذ بههاهلل مههي الشهه ااي الههّرم   بسهه  هللا الههرحمي الههرح   ووههّل  هللا وسههّل  ةلهه  سههّيدفا 
محمد وةل  آل  ووحابت  أممعيي وال حول وال قوس إال باهلل العلي الع    وال حول وال 

 باهلل العلي الع    ؛قوس إال باهلل العلي الع    وال حول وال قوس إال 

إةواففهها فههي هللا السهه   ةلهه د  ورحمههم هللا تعههال  وبرداتهه  مههي بلههدد  الكههري   مههي بلههدد  
العايا  مي بلدد  بلد األشهراف والشهرفا  وأ هل البيهت ومهي بلهد مهدفي الشهيخ رضهي هللا 

 ةف  موالي أحمد التيمافي رضي هللا ةف  وففعفا ببردات  آميي ؛

إي دهههل بلهههد  هههي تا هههو بوهههلحائ ا  فوهههلحا  دهههل بلهههد  ههه  فموم ههها والقاهههب في ههها  هههو  
شمس ا والفمو  تدور في فلك الشمي والكواكب تابى ل ا  لذلك مي اّدة  لففس  شي  
مهههي المراتهههب أو المفاوهههب أو المشهههيةم وأسهههفد ا لففسههه  فإفههه   دهههوي حهههَاَد ةهههي الاريهههق 

يهههق الشهههريعم  فمههها لفههها إاّل إتبهههاع أحمهههد  المسهههتق   والاريهههق السهههوي اريهههق أ هههل هللا وار 
ّتباع أحمد ف ما ترد  وف ما ةّلف  مي ةلفا  الذيي حَملهوا ةلمه  وسهّره ومعرفته  وأذدهاره  وا 
وبّلغو ههها بوهههدق وأمافهههم حتههه  شعشهههعت األفهههوار فهههي أرمههها  المعمهههور بفضهههل وهههدق   

ر وةلم ههه  ومعهههرفت   ألّف ههه  ةرفهههوا وةهههايفوا وةلمهههوا وأةلوهههوا فادهههّ  هللا ففوسههه    وا هههّ
قلوب   ورفى مفالت   وأحّب   المأل األةل  فُدتب ل   الَقبهول فهي األرض فهأحّب   الفهاي 
وامتمعههوا ةلههي   ووههّدقوا وسههّلموا ل هه    ههذا  ههو األمههر الههذي يمههب  فحههي دههذلك الههذيي 
اتبعفهها  أي فشههّد ةل هه  وأي فعههّض ةل هه  بالفوامههذ وأي فلتههّف حههول مههي واّل هه  هللا ةليفهها 

َدسً  وتول م البااي فدلٌّ مراد هلل تول م ال ا ر  ولكهي   1 َوَلْو َشاَ  ّللاَُّ َلَمَعَلُكْ  ُأمًَّم َواح 
لهه   شههأ  ولكههي هللا لهه   شههأ  حدمههم هللا اقتضههت أي  دههوي الفههاي ةلهه  مشههارب وةلههو  
وألواي وألسفم وابائى مةتلفم ولكي َمْمى  و َممُى القلوب ةل  هللا ف  ُفرقم وال   ور 
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ي وُيايّ ي الش ااي ....... فمتثل ألمر  وال حبَّ  رياسم دل ذلك مي المساو  الذي ُ حسّ 
هللا  فا ههى أمههره وف  هه  وفعلهه  أّي ال شههي  ففسههب  ألففسههفا ودههل مهها ةفههدفا  ههو هلل وفحههي 
مملودوي له  والمالهك  هو الهذي يتوهرف ويهدّبر الشهؤوي و عهّا ويهذل ألفهّ  يتوهرف فهي 

ار ي أقهدار مملكت   فدذلك دل الةلفا  الذيي  استةلف   هللا ةل  ةباد هللا ف   دهذلك َممهَ
هللا  يتوّرف هللا في   ألف   حملوا األمافم وأّدوا الرسالم وَوَدُقوا هللا ف ما ةا هدوا ةل ه  

  ُر ْي َيْفَت ه  ْفُ ْ  مهَ ْفُ ْ  َمْي َقَض  َفْحَبُ  َومه  والفقهرا  التيمهافييي ودهّل مهؤمي ودهّل    1 َفم 
ل   مي أمر   شهي  إفمها األمهر هلل ومها أراده هللا فيفها  هو المحبهوب  هو أي مّتق   ل ي 

فحّب  وفتعّلق ب  فاهلل تبارك وتعال  إذا أراد بقو  ةير معل بيف   رمهل أو رمهال تملهّ  
أّدوا رسههالم هللا التههي  ههي رسههالم  فههي   بأسههمائ  ووههفات  ومذبهه  إل هه  وحف هه  ألمههل أي  ههُ

 ههها إلههه  الةلهههق و هههذا مههها دهههاي فهههي دهههّل بلهههد وفهههي دهههّل امهههاي األفب ههها  والرُّسهههل أي  حملوف
ومدههاي  إي هلل اائفههم ال تههاال ةلهه  الحههق وال تههاال  هها رس ةلهه  الحههق حتهه   ههأتي أمههر 

ال تاال اائفم مهي أمتهي  ها ريي ةله  الحهق حته   » هللا في دل اماي وفي دل مداي
 الهم التوفسه م بعهد   باألمي ول ي ببعيد دفت  وداي الفاي في  ذه اإل2 « تقو  الساةم

م اد العلما  األكابر الهذيي حملهوا الاريهق  فها إله   هذه اإل الهم التوفسه م ومهف   العهال  
المليل القهدوس األمثهل العهارف الكامهل سهيدي إبهرا    الريهاحي رضهي هللا ةفه  الهذي  هو 
س أ  ر  ذه الاريق في  ذه اإل الم التوفس م وبقيت بردت  تسري بمها أةاهاه هللا مهي قهوّ 
ول إل هه  ووههار األمههر ةلهه  ذلههك  دق والتفههافي فههي مهها  ههو مودههُ فههي العلهه  والمعرفههم والوههّ
المفوال ودّلما مات  ودّلما افتقل ةبد مي ةباد هللا إاّل ويةُلف  دذلك مي  حمل الّرسهالم 
هَتَملَّْوَي وههباحا  ويههؤّدي األمافههم فههي وههدق وتفههافي  وبههاألمي ولهه ي بقريههب دفههت  وأفههت  تههَ

َةال ًما آةر مليل فق   ةارف برّب  دامل  رمهُل الوقهت و هو السهيد المليهل  ومسا ا برؤ م  
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سهههيدي محمهههد القمهههاري رحمههه  هللا  ودهههاي ةلههه  يهههده الفهههتح  فهههتح هللا بههه  قلوبفههها  وآمفهههوا 
د بالرسههالم وذاةههت بردتهه  فههي  ههذه  م ولسههّيدفا محمههّ ووههّدقوا وةملههوا وشهه دوا هلل باأللو  ههّ

ىُّ وتتشعشههى  فهها فههي  ههذه اإل الهم التوفسهه م لكههي مهها قههّدره اإل الهم والاالههت تلههك األفههوار ُتشه  
هللا  و الهذي  حُدمفها  القهدر  هو الهذي  حدمفها وال رادَّ لقهدر هللا  هللا تبهارك حده  ُحدمه  

  َد َك اْلُةلههْ ْي َقْبلهه  ر  مهه  ا ل َبشههَ ا َمَعْلفههَ ُدوَي  َومههَ ُ  اْلَةالهه  تَّ َف ههُ إ ْي مهه  ي    1 َأفههَ لُّ َففههْ ُم دههُ َذائ قههَ
ْوت   َأ تلههك   2 اْلمههَ إذا دافههت الففههوي ال بههدَّ أي تههذوق المههوت فههاهلل تبههارك وتعههال  ال ُ افهه 

فمهها ُ   ههر سههّر ا فههي ةل فتهه  الههذي  ههأتي مههي بعههده وال بههّد مههي  ههذا األمههر ألّي  الففههوي وا 
المواحبم والوحبم ل ست لألموات بل إفما  ي لألح ا  فهاألموات  ه  ما هدوا وتردهوا 

َف غيههره ةلهه  وةّلمهه  وا وأفشههئوا وسهه روا وقههّدموا وتردههوا سههّر   فهه مي يةل ُف هه  ودههّل مههي َةلههَ
شهههدل  وةلههه  مفوالههه  إاّل ويايهههده هللا ةشهههريي مقامههها آةهههر و   هههر ذلهههك فههه مي يمتمعهههوي 
دوف  وُيفاوهروف  ويفوهروف  و عملهوي معه   حول  وف مي  سّلموي ل  أمر   وفه مي ُ عضهّ 

بهأمره ويفت هوي بف  ه  و دهذا دوال هك ال أحهد  يبقه  ولكهي و شّدوا يد   فهي يهده و هأتمروي 
الهههذي يبقههه   هههو إرادس هللا  إرادس هللا باق هههم ودائمهههم ومههها قهههّدره هللا  هههو الهههذي  دهههوي  دهههاي 
رسههول هللا وههل  هللا ةل هه  وسههل  يف ههروي إل هه  الفههاي حتهه  أحبههوه محبههم ة  مههم حتهه  

ضا وافتقل إل  موار رب  إله  أف   ل   ستا عوي أي  فارقوه لح م واحدس ولكف  مات أ 
الرفيق األةل  وحول بعده مها حوهل دمها  هو معلهو  فهي التهاريخ ومهف   مهي قهال أفه  
ل   مت  ومف   مي قهال مهي قهال افه  مهات رسهول هللا قاعهت رأسه  بسه في  هذا  ولكهّي 
 ههذه المحبههم الوههادقم إفمهها توههال  وتوههير ةشههقا أف هها  وههعب ةلهه  العاشههق أي  فقههد 

ادس هللا وقههدر هللا  ههو الحههاك  ؛ مههات رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههل  معشههوق  ولكههي إر 
ومهها  مههي ي ههّدأ فههي السههق فم سههيدفا أبههو بدههر الوههديق و ههّدأ وَةلههَف رسههول هللا وههّل  هللا 
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ةل   وسل  ووار األمر دما داي في ة د رسول هللا في ااد اد وتقّدَ  اإلسه   وافتشهر 
ب  وةلفا ه إل  اآلي والاال اإلس   في ااد اد  اإلس   في دل مداي بعده وبعد أوحا

ف  بّد مي الشةص الذي يمتمى ةل   الفاي إذا أحبُّوا مهي دهاي بيهف   وفهارق   فل حبهوا 
ُ  ل دهوي ةل فهًم له  فهي سهّره وباافه  و ها ره فاالمتمهاع  هو امتمهاع  مي ف ر إل ه  وَةلَّفهَ

ومحبههم المسههتةلف  ههو فههي  القلههوب ةلهه  الةل فههم  ههو امتمههاع أ ضهها ةلهه  الُمسههَتةَلف
محبم آ ات القرآي قال هللا تبارك وتعال  في دتاب  العايا في حق رسول هللا وّل  هللا 

ي اْلُقْربهَ   ةل   وسل  َس فه  َودَّ ًرا إ الَّ اْلمهَ ال أسهألك  أمهرا ةله    1 ُقْل اَل َأْسَأُلُكْ  َةَلْ    َأمهْ
ُتعاههوفي ولكههي احف ههوفي فههي حفههظ  مهها ةملههُت ومهها ما ههدُت ومهها بّلغههُت ال أسههألك  أي

وا هللا  المههودس فههي أ لههي وةشههيرتي ومههي أشههرت إل هه  إشههارس لتقبلههوه ةل فتههي   فهها قههال أحبههّ
وا ةترتههههي وفي لحههههب هللا وأحبههههّ ُذوُد ْ  » لحبههههي 2وأحبهههّ وا هللا لمهههها َ غههههْ بههههُّ َعمهههه     3 َأح  بهههه  مههههي ف 

َل َبْيتهه   ل ُحبههّ   وا أَ ههْ بههُّ بهُّوف   بحههب هللا َوَأح  ف دهذا  دههوي و دههذا امههاي  وههير ةلهه   4 « َوَأح 
___  فسههيدفا سههيدي محمههد القمههاري رحمهه  هللا دمهها ةلمتمههوه وشهها دتموه ةههاش وحيههّ  
ل وههلحا  راشههدي ي دلهه  فههور يفههبض بعلهه  ومعرفههم وترب ههم  وتههرك األوالد و هه  مههي الُكمههَّ

ةههامليي  ودههذلك تههرك ةل فتهه  الههذي  ههو سههّره و ههو سههيدي الحبيههب بههي حامههد رضههي هللا 
ةف  وسار ةل  الدرب بودق وفّ م ةالوم فأةاف  هللا ووفق  و ا فحي فرى األمر فهي 
ى والعمههل يههاداد والكههل فههرج مسههرور فهه   مدههي إلفسههاي إذا دههاي  ااد ههاد والههدائرس فههي توسههّ

ي ذاتهه  وال فههي موضههى لههففي   حمل هها فههوق أففهه  إفمهها يههؤمي بههاهلل ورسههول  أي تبقهه  لهه  فهه 
ذلهههك مهههي الشههه ااي ألّي ال بهههد مهههي الواحهههد الهههذي يمتمهههى ةل ههه  الفهههاي  القاهههب  قاهههب 
الرحهه  الههذي تههدور الههدائرس حولهه  فهه   مدههي لمماةههم أي تههأتمر بمماةت هها وال أي تفت ههي 
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   و عيهههف   بمماةت ههها إي لههه   دهههي مف ههها واحهههد ُي هههاب ُم هههاب ُ سهههّلموي لههه  أمهههر   وق هههاد
ويتعهههاوي مع ههه  ويفاوهههروف  ويما هههدوي معههه  ألمهههل  ال ألففسههه   وال لمههها  حسهههوف   ههه  
 1ولكي ألي العمل  و ةمل هلل وما داي هلل دا  واتول ومها دهاي لغيهره افقاهى واففوهل

فمههي ةمههل هلل ومههد اإلةافههم مههي هللا ومههي ةمههل لففسهه  بقههي مههى ففسهه   فففوههح إةواففهها 
مم عا أي  حمهدوا هللا تبهارك وتعهال  ةله  أي ممع ه  ةله  مهي سهار ةله  ف هج الشهيخ 
رضهههي هللا ةفههه  ودهههذلك شهههيةفا المليهههل سهههيدفا القمهههاري رضهههي هللا ةفههه  الهههذي ةرفتمهههوه 

وتقهههواه وورةههه  ألي ميهههااي اإلفسهههاي  هههو  وةهههرفت  ةوهههال  وةهههرفت  ةلمههه  وةهههرفت  معرفتههه 
التقوى والورع فمي حول ةل   ذه ___ فقد ت  له  دهل أمهر ومهي فقهد واحهدس مهي  هذا 
فقد الكل والرسول وّل  هللا ةل ه  وسهل   قهول إذا أردته  أي تعرفهوا مفالهم العبهد ةفهد هللا 

الرمهل  عمهل إي  :قيهل لرسهول هللا وهل  هللا ةل ه  وسهل   »فاف روا مها يتبعه  مهي ثفها  
تلك ةامل البشرى إذا أردت  أي تعلمهوا مها للعبهد  : فقال  العمل هلل تعال  و حب  للفاي

ألي هللا ُيفههّال العبههد حيهه  فّالهه    2 « ةفههد هللا تعههال  فههاف روا مهها يتبعهه  مههي ثفهها  الفههاي
حي  فّالت  هللا ُيفاّلك   إذا فّالت  هللا في قلوبد  بالتسل   والتوديق وةد  التسهةُّط  وةهد  
اااس فههي الههففي ُيفههّالك  هللا دههذلك فههي مقهها  وههدق ةفههد ملههك ُمقتههدر فههاةملوا إةههوافي  الكههُ

وا ألّفدههه  بالتفهههافد  ال تتردهههوي للشههه ااي  يفهههدّي الل عهههيي أي يبعههه  مههها  حهههب مهههي والتفهههّ
الشههقاق والتفههافر والتفههاكر ولههو بههالقلوب ألي الشهه ااي ال  فههرج  إبلهه ي رئهه ي الههذي لهه  
ةرش  في البحر ال  فرج حت   أت   الةبر بأي اثفيي تفرقها أو مماةهم افشهقت أو رمهل 
افترق مى اومت   ذا  و الفرج الع    ةفده ال  فرج بشي  أكثر مي  ذا الذي يمااى 

  مهههي إبلههه ي اللعهههيي  ههه  الهههذيي  هههأتوا ب هههذا الةبهههر فاحروهههوا إةهههوافي ةلههه  وحهههدس المهههاا
قلههوبد  وافوههاةوا ألوامههر رّبدهه  واةلمههوا أي ممعدهه   ههو ممههى ةلهه  هللا إفمهها األشههةاص 

 
و  َةيْ    1 ي َ   اْلق َ اَمم    َيْو ُ   َدايَ   إ َذا: "  َقالَ   َةْفَبَسَم  ْبي    َةْمر  ْفَ ا  م  ْفَ ا  َفُ َميَّاُ  ب الدُّ   َفار    ف ي ب      ُرم يَ   هللا    ل َغْير    َدايَ   َوَما  لل َّ    َدايَ   َما  م 
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معل   هللا تبارك وتعال  وسيلم وسبب لبلو  الغا م الذي يريد ا هللا مف   و و مهي قهال 
ْفَي إ الَّ ل َ ْعُبُدوي   َوَما َةَلْقتُ  في دتاب  العايا  يَّ َواإْل  ْاق  َوَما  *اْلم  ْي ر  ْفُ ْ  م  َما ُأر يُد م 
وي   مههُ ييُ  *ُأر يههُد َأْي ُ ْاع  وَّس  اْلَمتهه  اَّاُق ُذو اْلقههُ َو الههرَّ فحههي فرحههوي ومسههروروي   1 إ يَّ ّللاََّ  ههُ

مغتباوي بممعد   ذا  مغتباهوي ب هذه الايهادس التهي فهرى  مغتباهوي ب هذه البردهم التهي 
د  ةمَّت ةل  القار   ذا القار و ذه اإل الهم التوفسه م فسهأل هللا تبهارك وتعهال  أي يوحهّ
ما في القلهوب وأي يممهى القلهوب ةله  هللا وأي يمعهل الكهل مهي الوهالحيي الموهلحيي 

ي العامليي الذيي يففعوي أففس   وُيفتفى ب ه  وفسهأل هللا تبهارك وتعهال  أي تهدو  المرشدي
 هههذه الفعمهههم فعمهههم اإل مهههاي وفعمهههم اإلسههه   وفعمهههم  هههذه الاريهههق التهههي ممعتفههها وا  هههاك  
فلوال ها مهها ةرففهاك  ومهها ةرفتموفها  ولوال هها مها ذدرفههاك  ومها ذدرتموفهها ولهذلك  ههذه فعمههم 

الّريههاب وال ففسههد  ههذه الفعمههم بالقيههل والقههال وال  ههذا وال ة  مههم فهه  ُففسههد ا بالشههدوك و 
َربُُّدْ    ههذا وفحههي فعمههل هلل فمتمههى ةلهه  هللا واةملههوا هلل  اك َلت    فههَ ُل َةلههَ  شههَ لٌّ َ ْعمههَ ْل دههُ قههُ

ب  ً   َدى سهههَ َو أَ ههْ ْي  هههُ ُ  ب مهههَ فمههها الحدههه   هههو   2 أَْةلههَ هللا  هههو الههذي يتالهههى ةلههه  السههرائر وا 
ر أبههداففا  لل ههوا ر والسههرائر ر قلوبفهها سههّرا وأي  ا ههّ  ههي بيههد هللا فسههأل هللا تبههارك أي  ا ههّ

ة ف م وأي يممعفا وا  اك  ةل  محبم هللا ومحبهم رسهول  ومحبهم شهيةفا واريقتفها وأوالد 
الشههههيخ رضههههي هللا ةههههف   ودههههذلك أوالد سههههيدي محمههههد القمههههاري فع مههههو   واحترمههههو   

باج فهههإف   موهههاب ح الةيهههر وأفهههوار واف هههروا فهههي   الةيهههر واف هههروا فهههي ومهههو    دهههل وههه 
فهها  ف هه  حههاملوي لبردههم  تفقشههى مف هها البردههات فهه  تحرمههوا ففوسههد  مف هها مههي ذدههور وا 
ي  والههد   وسههّره فههي   والحمههد هلل أف هه  سههلَّموا ووههّدقوا وال اةتههراض ل هه  ةلهه  أمههر هللا وا 

َيَرى اْةَملهُ   ذا أمر هللا  و الذي  فعل مها  شها  وفحهي إال ةاضهعيي لمشهيئم هللا  وا َفسهَ
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ويَ  فههُ وُلُ  َواْلُمْؤم  ْ  َوَرسههُ وفرحههوي بمهها  وههلفا مههي أةبههارد  الحسههفم وأةمههالك    1 ّللاَُّ َةَمَلكههُ
الايبم وتآلفد  وودادد  ومحبتك  مما يثلج ودورفا وتقّر به  أةيففها وفحهي فحمهد هللا لفها 

إلمابم مدير والحمهد ولك  وفسأل هللا العفو والعاف م لفا ولك  إف  ةل  ما  شا  قدير وبا
 هلل رب العالميي آمههيههي.

 

د الفَات ح  ل َما أُْغل َق َوالَخات م  ل َما َسبََق   اللَُّهمَّ َصّل   نَا ُمَحمَّ َعلَى َسيّ د 

َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه   َراط  ي إ لَى ص  ر  الَحّق  ب الَحّق  َوالَهاد  نَاص 

يم  ه  العَظ  ْقدَار  ه  َوم  ا َحقَّ قَْدر  ة  َعمَّ زَّ ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع 

فُوَن َوَسََلم   ينَ  يَص  َّ  َرّب  اْلعَالَم   َعلَى اْلُمْرَسل يَن َواْلَحْمدُ ّلِل 
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زيارة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي  

 رضي هللا عنه إلى تونس

 

 

 اليوم الـثالــث

 1430رجب   25الـسبـت  
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 120سوق األسرار «  صسيدي الحاج الحبيب بن حامد يقرأ من » 

د وةله  آله  ووهحب  وسهّل   بس  هللا الّرحمي الّرح   ووّل  هللا ةل  سّيدفا وموالفها محمهّ
 تسل ما.

قهههال شهههيةفا وسهههفدفا  سهههّيدفا وموالفههها سهههيدي الحهههاج األحسهههي البعقيلهههي رضهههي هللا ةفههه  
 وأرضاه في دتاب  » سوق األسرار إل  حضرس الّشا د السّتار «  قال

 الكبير رضي هللا عنهسيّدي محمد 

ْوُق األسهههرار  موضهههوع  أةهههوذ بهههاهلل مهههي الشههه ااي الهههرم   بسههه  هللا الهههرحمي الهههرح    سهههَ
وُق  ا د السهههّتار «  والسهههَّ دَرُك مهههي ةفوافههه  » سهههوق األسهههرار إلههه  حضهههرس الشهههّ الكتهههاب يهههُ
ائق مههي  م  ههو أي  دههوي السههّ ْوُق فههي الّلغههم العرب ههّ ْوًقا وسهه اقًم  السههَّ بمعفهه  سههاق  سههوق سههَ

هَساق  سهوُق ة لف  الهَمُسوق   دوي مي ةلف  ُيام   ويدفع  وُ حذ   ليتقهّد  إله  األمها   فه
حاب   َسْوًقا وس اقًم الّشي  بمعف  أّف  وهار ورا ه يدفعه  ويام ه  دمها ُتامهي الهّريح السهّ
فالّسوق  دوي مي الةلف والق ادس تكوي مي األما   قاَد  قوُد السهّ ارس أو الب  مهم بمعفه  

اي أمام ا يمّر ا و سوق ا إل  الّاريق مي األما   ومي  فا داي » سوق األسرار أّف  د
ْوُي األسههرار  ههي شههي  َمْعفههً  مههي المعههافي  ال  مدههي لوههاحب  ُر  دههَ «  لهه ي  ههو السههّ
ر لغيهره ألفهّ  شهي  معفهوّي  ولكهي ألمهل أي  الّسر أي  ستا ى أي يوّضح وأي يبّيي السهّ

ؤت  بأمثلههم مههي ا ر يههُ اي وُ سههتةلص َ ف ههَ  السههّ ي  المرئههي والممههاَري للفههّ لمحسههوي والشههّ
لمههًا إلهه  المسههتمى أو إلهه   َلُ  ة  ر أي ُيَووههّ  ر ف هه  وههاحب السههّ مفهه  المثههال مهها يريههُد و   ههَ
ر فهي حهّد ذاته   هو شهي  ال ُ سهتااع أي ُ ف ه  مهي األلفها،  إي دافهت  ا السهّ المتعلّ    أمهّ

ل وُتبهيَّي باأللفها،  لكهي ال األلفا،  ي قالب المعافي  فإّي المعهافي فهي حهدّ    ذات ها ُتفوهَّ
ّفما  حو  حول ا  ولهذلك ما فها فهي الكتهاب  قهول » سهوق  ُ ستكَف  حق قم تلك المعافي وا 
د تلههك األسههرار  األسههرار «  أي يههدفع ا وُيامي هها لمههي  حههّب اإلاههّ ع  لكههي ال بههأي يمسههّ
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وا ر ألّي السههّر دائمهها  ههو سههّر و ههو مدفههوه وال  مدههي أي فحهه ط بهه  إالّ   مههي بعههض ال ههّ
تمعَّي أي  لذلك قال »  سوق األسرار « أي يدفع ا إل  القلوب بد فّ م  ُ مدي مف ا لمي يهَ

ك  ل ي حق َقَت ا ولكي ُيدر َك ما  حو  حول ا ويفهُتج ةف ها  ال  هي  ألّي لكهّل سهّر ِ  ُيدر
ّمي  وق ال باألسههرار  سههُ مّ ي  ههذا الكتههاب بالسههّ وههاحب  ؛ » سههوق األسههرار «  ولههذلك سههُ
وق أي بمعفهه  أّي  ههذا العههال  ُ   ههر فههي أي  حههو  حههول تلههك األسههرار ويبّلُغ هها إلهه   بالسهَّ

م دههّل واحهه  د  سههتا ى أي  ف م هها لكههي بأمثلههم ولههذلك مهها  بالكتههاب دثيههرا ف هه  الفههّاي بد ف ههّ
﴿ األمثلم  وهلل المثل األةل   والقرآي  القرآي اّلذي  و حدمفا ف   الكثيهر مهي األمثلهم  

َرَب هللا  َثً  ضههَ ُل اأَلْةلههَ  ﴾   1﴾ مههَ ل    2﴿ َوهلل  الَمثههَ ْرآَي َةلههَ  َمبههَ َذا القههُ ا  ههَ ْو أْفَاْلفههَ ﴿ لههَ
ُروَي﴾ َلَرأيْ  ُبَ ا ل لفَّاي  َلَعلَُّ ْ  َيَتَفدهَّ ْي َةْشَ م  هللا  َوت ْلَك األْمثَاُل َفْضر  ًةا م  ًعا ُمَتَودّ    3َتُ  َةاش 

ههال  فلههو قههال مههث  لههو أفالفهها  ههذا القههرآي ةلهه  مبههل لرأيتهه  ةاشههعا متوههّدةا  لكههي لهه  ُيفه
ل ةله   هذا المبهل الفهدّك ولكي في الفرض والّتقدير أّي  ذا القرآي لهو ُأفها   ةل  المبل 

ا  لكههي تقههول فديههف أفههّ  َيفهههال ةلهه  البشههر الههّذي  ههو أضههعف مههي المبههل الّراسههي وال  ددههًّ
يفدّك   ذا  و الّسر اّلذي  مدهي لإلفسهاي أي  عرفه  وأي  علمه    هذه  هي إذا األسهرار  

ذي سّر  فا وسّر  فهاك  سهّر  فها يفهدّك به  المبهل  وسهّر  فهاك ال يفهدّك به  اإلفسهاي الهّ 
قّواه هللا تبارك وتعال  ومّدف  مي أي  سهتا ى أي يتلقهّ   هذا القهرآي مهي غيهر أي يفهدّك  
مههى أفههّ  لههو ُأفشههي السههّر الكامههل الفههدّك حتههّ  اإلفسههاي  لههذلك دههاي  ههذه األسههرار   ههي 
لفا إلههه   أسهههرار  لكهههي تقريب ههها إلههه  األف ههها   دهههوي باأللفههها،  ولكهههي  هههذه األلفههها، ال تووهههّ

قت هها  ولكههي تحههو  حههول  ههذا السههّر  لمههي ُ عا هه  هللا تبههارك وتعههال  دف  هها أو إلهه  حق 
الف   واإلف ا  في د   العارفيي  ذلك معف  سوق األسرار إل  حضرس الّشا د السّتار  
ههها األسهههرار  األسهههرار  ا د  سهههوق األسهههرار أي القلهههوب اّلتهههي  هههي تكهتهفه إلههه  حضهههرس الشهههّ
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م م  مههههي ةلههههو  ومعههههارف وفيوضههههات رّباف ههههّ ا د السههههّتار  و فهههها إسههههماي  اإلل  ههههّ إلهههه  الشههههّ
ا ر والبهااي   »شا د« و»ساتر«  دذلك أ ل الحقائق وأ هل المعهارف  ه  ل ه   هذا ال هّ
ر  ت  هر ةلهي   العلهو  اّلتهي  هي مهي مقتضه  األسهرار  ت  هر ةله  ألسهفت    لكهي السهّ
ههي و قههّرب مهها فههي بههااف     مةفهه  فههي بههااف    إّفمهها ال    ههر ةلههي   إاّل مهها  ههو تقريبه
فدتاب سوق األسرار   و ُ ف ه  باألمثلهم المهذدورس ف ه   ودثيهر مهي األمثلهم سهاق ا الوالهد 
رحم  هللا تبارك وتعال  ألمل أي ُ ف    العبد أّف  إذا ل   ستاى أي يتلّق  األسهرار فعله  
دلّ  ةل   أي يتةّلق  بأة ق مي ل  األسرار  ويتحّل  باألوواف السّفهّ م الفائقم ل دوي 

الوا لمي تأتي مف  األسرار  و و الّشا د اّلذي يف رك ويراك و علمهك و سهترك ةبدا ة
يي وال تبهيي   أ ضا و ستر أسرارك  ف هو شها د ةل هك سهاتر ألمهرك  ت  هر وتةتفهي  َتبه 
ي أل مههه  هللا  تّتوهههل وال تّتوهههل  تففوهههل وال تففوهههل  لهههذلك دهههاي  هههذا الكتهههاب  هههو ممهههّ

مههي األلفهها، مهها  سههتا ى أي َ ف ههَ  مف هها بعقلهه   تبههارك وتعههال  الف هه  واإلف هها  أفههّ   أةههذ
ذي  ههو إلهه  قلبهه   لههذلك دههاي سههرد بعههض  ر الههّ دُةل السههّ وقلبهه   ولكفههّ  ال  سههتا ى أي يههَ
الفقههرات مههي الكتههاب  فتههذاكر في هها  وفسههأل هللا تبههارك وتعههال  أي ُيل مفهها الف هه  واإلف هها  

   آميي  قالوأي  سوق لفا  ذه األسرار دوي تعّمل مّفا وال فوب وال تعب
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

ذا دفهت فإذا دفت  ردت أبالمسهمد و في البيت   هرت لهك الحمهرس والةوةهم والمسهمد  وا 
ذا دفههت فههي الحمههرس    ههر ا  و  ي ةول للبيههت بهه  بههاب ف ههو مههي قبيههل المحههال العههادالههدّ 

فمهي دةهل في ها وقها    رائق الحق قم والاّ   ّ أوةل   فالشريعم   المسمد بفتح الباب والبيت
ذا دهاي ةارمها ةهي الشهّ   ريقهم والحق قهمله  مها بعهد ا مهي الاّ إ وهل  دّ  م  ب ريعم والهب وا 

 ف و افدقم بفت الّففاق أرذال الكفرريقم والحق قم ب  شريعم الاّ 
 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه
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ْي أْبَواب َ ا ﴾ذلك    مهي أراد العله  فل هأتي البهاب  وبهاب دهلّ  شهي   هو 1﴿ َوْأُتوا الُبُيوَت م 
حًا وف هه  أحدهها   ف هه  شههرةفا وف هه   مهها شههَرة  هللا لههك  هللا أفههال ةليفهها قرآفههًا ُمب يفهها وُمَوضههّ 
ةملفا وف   فماتفا  فإذا أراد اإلفساي أي يبح  ةي الحقهائق أو الّارائهق ودقائق مها مهي 

ريعم  ةههام  ب هها  ا بالشههّ متةّلقهها ب هها  فهه  ُ مدههي لهه  أي يتفههّور سههّره  غيههر أي  دههوي ملمههًّ
در ك معفههه  الّارائهههق ومعفههه  الحقهههائق  ف بهههّد لمهههي أراد أي  سهههُلك  هههذا  وسهههريرت  حتهههّ  يهههُ
ريعم وبمقتضههههه  الشهههههريعم وبمعفههههه   ق ثاف ههههها  بالشهههههّ ق أّوال  وأي يتحقهههههّ المسهههههلك أي يتةلهههههّ

ا قلبهه  إل هه   ُمتشههّرةا فههي ففسهه   الشههريعم فههور    الشههريعم وأي  دههوي ةههام  لربههّ   ُمامئفههّ
ت  للشهريعم   والّاريقم فرع  ةي فور الشريعم  ف ي الشريعم ُأ ٌّ والاريقم والحق قم  ي ب فهْ
فمههي دههاي أراد أي يههدةل إلهه  البيههت مههي غيههر بههاب فإفهه  محههال  ةل هه   محههال أي يههدةل 
إلههه  بيهههت ُمغلهههق ومووهههد  أي يهههدةل إل ههه  مهههي غيهههر أي  اهههرق البهههاب حتههه  ُ فهههتح لههه  

لك الشههريعم  ههي األولهه  الههذي يمههب ةلهه  دههّل واحههد أي يتفقههّ  في هها  ألّي ال ويههدةل  لههذ
ا بشههرع ربههّ  ةههام   ووههول إلهه  هللا وال معرفههم ُترمهه  وتههُدرك  إاّل إذا دههاي اإلفسههاي ُملمههّ
بمقتضاه حام  ففس  ةل  التعّل  واإلغتراف مي الشريعم  فدلما ااد اإلفساي تقّربها إله  

در ك درمههم العههارفيي الكههامليي  وبههدوي هللا بشههرة  دّلمهها تفههّورت أ سههراره وبوههائره حتهه  يههُ
 ههذا ال  مدههي  فمههي أراد أي يبحهه  ةههي الحقههائق و ههو غيههر ملتهها  بالشههريعم وال ةالمهها 
ب هها  إفمهها  ههذا يتافههدق فقههط  ألّي ُدتههب الحقههائق  ههي أسههرار  في هها أسههرار وفي هها رمههوا 

ّل وقههد  فسههد إ مافهه  وقههد يتافههدق  وفي هها إشههارات  فمههي أةههذ ا مههي غيههر الشههريعم قههد  ضهه 
ريعم أّوال  أي  وا ةلهههه  الشههههّ ويرموفهههه  الفههههاي بالافدقههههم وبالفسههههق  لههههذلك اإلةههههواي أي يفدبههههّ
يفدّبوا ةل  الّشريعم اّلتي  ي األحدا   أحدا  هللا يتةذوف ا ُةّدت    ويتةذوف ا ةمل ه   

يعم أّوال إذ ذاك  مدههي ل هه  أي يبحثههوا ةههي الاريقههم وةههي الحق قههم  لههذلك البههّد مههي الشههر 
ل  الحق قهم  فُدتهب أ هل الّتوهّوف  هي  ألّف ا  ي األّ   ثّ  بعد ذلك فأتي إل  الاريقم وا 
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حقائق  وأوحاب ا تفّوروا وتفّورت بوائر   بافح اا   إل  الشهريعم وبالعمهل ب ها  ومهي 
ق إّفمههها  دهههوي  ضهههّل   ضهههّل  أراد أي يبحههه  وأي  أةهههذ  هههذه الكتهههب مهههي غيهههر أي يتحقهههّ

 ما لاف ب  هللا تبارك وتعال   لذلك قال  فا  فع ويتافدق  إاّل 
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

  بهه فمههي تههرك مف هها حرفهها ةوقههب ةل هه  ب لمههم مهها يفاسههب  مههي قلوةل ههك برسهه  الشههريعم 
ي مملهي الفقه  و هو ما هل و حسهّ   ُ  هُ رّ  دَ ما يدةل الش ااي لهبعض المريهديي بحيه   ُ وربّ 

  ومهذا ب   هللا ةل   وسهلّ رسول هللا ولّ   وحدي َ ودتب ا و ستثقل دتاب هللا ل  الحقائق 
 العلما 

 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

فع    ذا شي  حاول ةفد دثير مي الّفاي  إذا أردت أي تحّدث  بالشهريعم  أفهّ  يهذدر 
ريعم  فرّبمههها  دهههوي  هههذا  لهههك  هههو دههه   القهههو   و ستشههه د ب هههذ وب هههذا و هههو ما هههل بالشهههّ

 ااُي بت بيبهه  وقههاده حتههّ  ُيةرمهه  ةههي ةقيدتهه  اّلتههي  ههي مهه ُذه اإلفسههاي أفههّ  أةههذ الشهه 
هُمفقذ له  والمفمهي  و هو العقيهدس  ألفهّ  إذا له   وهّحح العقيهدس بقهرا س القهرآي  واّلتي  هي اله
ا لُّ وقههد  وتفسههير القههرآي واألحاديهه   ثههّ  تفسههير ذلههك بب ههاي مههذا ب أ ههل الحههّق  أفههّ  قههد يههَ

ّل مههي ُ سهه ار ةل هه  الشهه ااي فيوقعهه  فههي  حبائلهه  ويههاّيي لهه  أفههّ  ةههال  أو أفههّ  ُيل ههَ   ف  هه 
م وللفقيههر ولغيههره أي يلههّ  بعلهه    ههذه الّفاح ههم  و وههير الشهه ااي يت ةههب بهه   البههّد للعامههّ
ي مف ها ال  سهتا ى  العقائد  ةل  العقائد أّوال  ةل  العقائد ُيّتب ى في ا أ ل السّفم  فإذا تمدهّ

مد ل  مففذا يفُفذ إل   مف   ألّف  متاّود ول  ُةّدس للّدفاع ةهي الش ااي أي َيْفُفَذ إل    وال ي
ةقيدت  بعلمه  بالعقائهد  ومها يمهب ةل ه  أي  عتقهد فهي ربهّ  وفهي رسهول  وهّل  هللا ةل ه  
وسّل   ذلك قبل دّل شي   ولذلك فحي دمها ومهدفا الوالهد رحمه  هللا فحهرص دثيهرا ةله  

ذ إلههه  مههها ورا  األلفههها، أي فهههدّري الشهههريعم ومهههي ةههه ل تهههدريي الشهههريعم  مهههي ذلهههك فففهههُ
اي  لفوههّحح ل هه  أ ضهها مهها  ههو مههي الارائههق ومهها  ههو مههي  والمعههافي المتفاَولههم ةفههد الفههّ
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ا  قههّوي ةايمتفهها وةقيههدتفا  فههإذا ةرففهها  الحقههائق  لههذلك قههال  فهها الشههريعم أّوال  فبحهه  ةمههّ
لَّفا  الثبات دّل  ةل   هذا األمهر  ةله  الحقهائق  ذلك ال  ستا ى أحد أي ُيا ّلفا أو أي ُ ض 

دفي لمهي دشهف  والارائق  ي أة م ا َوْ بي  أو ُ أةذ ةي اريهق المداشهفم أو العله  اللهّ
هللا لهه  ةلهه   ههذا األمههر  ألّي الحقههائق  ههي أسههرار  والشههريعم  ههي  ههوا ر  فههالقرآي فههال 
ةلهه   هها ر رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   والعلههو  ومهها  ف ضهه  هللا تبههارك وتعههال  

م للمةوووهيي  فال  ةل  بااف    ا ر القرآي  و ةها  للعمهو   والحقهائق  هي ةاوهّ
وال  ف م ا اإلفساي إاّل إذا داي متمّدفا مي ةل  الشرع ومهي ةله  العقائهد  لهذلك  حوهل 
ا  ل  الّتفوير الباافي فيهدر ك بما ّيته  وبُدف ه  وبدهّل مسهاّم   يهُدر ك مها يهُراد أي ُيدر ده  ممهّ

 لّقاه أسرارا مي حضرس الغيب ومي حضرس رّب   ثّ  قالُ فاض ةل   أو ما يت
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

ي مملهي الفقه  و هو ما هل و حسهّ   ُ  هُ رّ  دَ ما يدةل الش ااي لهبعض المريهديي بحيه   ُ وربّ 
  ومهذا ب   هللا ةل   وسهلّ ل  الحقائق ودتب ا و ستثقل دتاب هللا وحدي  رسول هللا ولّ 

 فاحش       ْ ق لك م   ب  ذوق و و وَ ل  اوا حات القو  والتشوّ  يالعلما  و ستحل
 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

  ألّف  يهؤّدي به  إله  الّافدقهم  مهي توهّوف وله  يتفقهّ  فقهد تافهدق  ومهي تفقهّ  فاحش    و ْ 
ق  الفسههق والافدقههم  اثفههاي  الافدقههم تههؤّدي والع ههاذ بههاهلل إلهه  الكفههر   ولهه  يتوههّوف فيتفسههّ
والف سق يؤّدي إل  العو اي  إل  الةروج ةي ااةهم هللا واالسهت افم بمحهار  هللا  لهذلك 

ا أي البّد مي  ذا  أي يممى  بيهف   فهذلك  هو الّفمهاس  فهي الهديي وفهي الهدف ا واآلةهرس  أمهّ
ا ومتشهّددا فهي أقواله    عرف الشريعم فقط مي غير أي يتوّوف  دهوي سهاحّ ا  و ا ريهّ
ا ر  أف هروا دهه  مهي مآسههي  ذيي يهّدةوي بعلمها  ال ههّ وفهي أفعاله   دمهها  هو فههي الفهّاي الههّ

د   ب ههها ر األلفههها،  ولههه  ودههه  مهههي  ههه ل أشهههاةوه فهههي العهههال  اإلسههه مي  بسهههبب  تمسهههّ
 وههّدقوا بههأّي  فههاك ةلمههاي  ةلهه   هها ر وةلهه  بههااي  فعلهه  ال هها ر  ههو ةلهه  الشههريعم  
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ل ف ه   و هو سهّر الشهريعم  وال فف ه   دفي الهّذي ال َتعمهُّ وةل  البااي  و العله  الهو بّي اللهّ
ّفم  السههّر حتههّ  فف هه  موضههى السههّر  وموضههى السههّر  ههو الشههريعم   ههو الكتههاب   ههو السههُّ 

لهههذلك الحهههرص دائمههها ةلههه  أّففههها فممهههى مههها بهههيي االثفهههيي  أي فهههدري وفهههدّري وأي فّالهههى 
وفف هه  مههي  ههذا مهها فف مهه  مههي  ههذا  وال  دههوي  فههاك تفههاقض مهها بههيي الشههريعم ومهها بههيي 
الحق قم  والممود ةل  واحدس مف ا  و ض ل  الممود ةل  ال وا ر ض ل  والممهود 

 دقم أو فسق  لذلك قالةل  البوااي  و أ ضا دما قلفا اف
 سيدي الحاج  الحبيب بن حامد

  ةمهره ال فهّ عهرف ألقهرأ وال ل ُ تهب ل ُ در وال دُ ذواق   ما ذُ أما ذدره العارفوي مي  يّ أفاةل  
 ف ةل  الفتح فالفتح  قو  مقام  ب  اوا جما توقّ بالفتح فدلّ  عرف إالّ  ُ 

 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

دههَ    ههي متوّقفههم ةلهه  الههّذوق والههّذوق   دههّل بهه  اوهها ج مهها دتبهه  أ ههل هللا مههي ةلههو  وح 
درك  ههذه الحقههائق ةلهه  حق قت هها إاّل مههي فههتح هللا ةل هه   وال  ف ةلهه  الفههتح  وال يههُ متوقههّ
ُ فهههتح ةل ههه  إاّل بالشهههريعم  إذا دهههاي اإلفسهههاي ةالمههها بالشهههريعم ما عههها ل ههها ةهههام  ب ههها  

ف ا  ما  ستا ى أي يهُدر ك مغهاى ده   أ هل هللا   عا   هللا تبارك وتعال  مي الف   واإل
اّل فيتافدق و أةذ د م ه  و حمله  ةله  غيهر مها  قوهدوف   شارات    وا  ودذلك رموا   وا 

ّل  و وُ ضّل  فع   قال     و عمل ب  فَ ض 
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

فّ   الملهههك الحهههقّ    بهههذوق حضهههرسمثهههال   فهههي التولهههّ  قا ههها ألا  ه ترو حههها لبهههوااف   و و فههه مههها دوّ وا 
 ههه  ةرضهههوه للعلمههها   لههه  ال أفّ أ مثهههال   لههه  م بالو هههب ألفّ روي مهههي السهههّ روي مههها  فسهههّ و فسهههّ 
ضهههى للكهههامليي مهههي العهههارفيي مههها وُ بريههها إفّ اإل بُ  َ ةفههه  وةل ههه  فهههذَ  ل     بمعههها  سهههو  فهههإفّ بالرّ 

 ذاقم الميرايإذا لمداي بوااف   ةل  سبيل ترو حا ل مم   وتلذّ 
 رضي هللا عنهسيّدي محّمد الكبير 
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ال  ألمهل أي  شهاردو   ذاقم الميرايإةل  سبيل    ف   يمعلوي ذلهك ألمثهال   مهي الكمهّ
دمها فهي الحهدي    ذاقم الميهراي  إذاقم الميرايفي ذوق    ال لغير    دما قال بمثال دإ

ي قول وّل  هللا ةل   وسّل   ْد م  ا َوَتَعا هَ َأْكث ْر َماَ  هَ َك«»إ َذا َاَبْةَت َمَرَقًم فهَ د 1 َرافهَ   وتع هّ
ذي أةاههاك هللا مههي تلههك الّفعمههم أةاههي مفهه  شههي   ذّوق  ب هها ميرافههك   عفههي أّي ذاك الههّ
ذي لهه   ل ةلهه  الغيههر  أي الههّ مف هها مههارك ولكههي ال تعا هه  الكههّل  إّفمهها مههي بههاب الّتفضههُّ
َ  ةهي هللا  وله ي دهّل الفهّاي   مدهي لإلفسهاي  ففهي األذواق أو ففهي المشهرب والهّذي َف ه 

  العاائّ م" مث   أو "اإلبريا" أو غير    إذا تكّلمفا ةاّمم فهي "اإلبريها" أي ُت د   "الحد
وتكّلمفهها ةههي "الههّديواي" مههث   وترديبههم الههديواي  رّبمهها يةههوض  و أةههذ ذلههك الكهه   مفههك  
َر المفدههريي   م أةههرى  ورّبمهها أكثههَ تلههك األلفهها، و سههيُر يرّوم هها فههي قالههب اآلةههر وفههي حلههّ

المههها ودهههاي ةارفههها وواوههه  فإفهههّ   عهههرف ذلهههك أفهههّ  مهههي بهههاب إلههه  آةهههره  لكهههي إذا دهههاي ة
األسههرار  وأّي ذلههك ال ُ قههال فههي الممههالي دّل هها إاّل فههي ممههالي الةههواّص  إاّل لةههواص 
ُى هللا تبههارك وتعههال  بهه   ا ُ الهه  ذيي  ف مههوي  ههذا األمههر و علمههوي أّي  ههذا ممههّ الةههواص  الههّ

تبههارك وتعههال  يههراق مههي  شهها  بغيههر ةبههاده الوههالحيي  و ههذا ال مشههاّحم ف هه   ألّي هللا 
ل الهههبعض ةلههه  الهههبعض   ض  حسهههاب  و فضهههّ ُ   َةلهههَ  َبعهههْ ْلَفا َبْعضهههَ ُل َفضهههَّ َك الرُّسهههُ ﴿ ت لهههْ

رُ  ْدَفاُه بهه  ات  َوَأيههَّ ْرَيَ  اْلَبيّ فههَ َي مههَ ا ة  سههَ  ابههْ ات  َوآَتْيفههَ ُ ْ  َدَرمههَ َى َبْعضههَ َ  ّللّاُ َوَرفههَ ي َدلههَّ ْفُ   مههَّ وج  مههّ 
  إل  آةره   ذا الّتفضيل  و مي هللا وله ي مهي الةلهق  ولكهي لكهّل مرتبته  2﴾  اْلُقُدي  

 وحقائق  وذوق   والحقائق ال تتغّير أبدا  ثّ  قال
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

ي داي ةفد   مثل إةل  سبيل   ذاقم الميراي وا 
 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

 
 أةرم  مسل   ذدره في البّر مي حدي  أبي  ريرس   1
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ي دههاي ةفههد   مثلهه  ي   » ألفههّ  مههي آتههاه هللا فعمههم واسههتااع أي يففههى أةههاه فل فعههل  وا   مههَ
ْفُد ْ  اْسَتَااعَ  اهُ  َيْفَفىَ  َأيْ  م  لْ  َأةهَ   وأّف ه  يهذوقوي تلهك األذواق ويريهدوي مهثل   أي 1« َفْلَ ْفعهَ

يتذّوقوا مع   ما حول ل   وما تلّذذوا ب  وما فرحوا ب   وأي ُ شارد   فهي فهرح   وفهي 
 تلّذذ   ولو داي مثل    فع 

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

واحهد  يهره ودهلّ مي يأشهأي المهار  يّ أو عهرف  م له ف قبل  المار موحوبا بالدةا  وال د ّ 
ا العههال  والعههارف فهه  مههّ أكههرا  و موائههد اإل    الَ د  مف مهها  فهه ض ةلهه  وههاحب  ويتسههام ي بهه  

ي دهاي  قهول بلسهاف  ة فه   يّ فسبم بيف ما في الموار أل العال   ا ر بففس  باةتقهاده وا 
 وةل   فوار هللا و    الففيأاي ما بيي شتّ هوالعارف   ر باهلل ف

 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

ولهههذلك يفبغهههي لمهههي فهههتح هللا ةل ههه  فهههي  هههذا البهههاب أي ال  دهههوي متسهههّرةا فهههي ذدهههر  هههذه 
بهّد له  أي  ميهّا وأي  فاضهل بهيي مهي  سهتا ى األمور فهي دهّل مماةهم أو لكهّل أحهد  ف 

ريعم   ذيي  ه  ةلمها  الشهّ أي يتلّق  مف  و سّل   وبيي مهي يتلقهّ  مفه  وُيفدهر  فالعلمها  الهّ
اك أي  اّلذيي    تمّسدوا ب ا    مثهل الحهاري  الحهاري أوقفتَه  ةله  البهاب وقلهَت له  إ هّ

ي لهه  أي يتههرك ولههو قتههرس  ولكههي يههدةل أحههد إلهه   ههذا البههاب إاّل بههإذفي  اةلهه  أفههّ  ال  مدهه 
فوف ا وياّوقوف هههها  ذيي يبقههههوي فههههي داةههههل الههههدار يل ههههوي ب هههها و حسههههّ أ ههههل البههههوااي  هههه  الههههّ
ويفّ فوف هها  ف هه  غيههر العلمهها  اآلةههريي  ولههذك  فهها ال فسههبم بيف مهها  ال فسههبم بههيي  ههذا 
ق ويهاّيي  اّلذي  و فقهط وهاحب األوامهر   قهف ةفهد حهّد ا  وبهيي الهّذي  هو  فعهل ويفمهّ

ر  ف ههذا لهه  ة هههار ولهه  إةت ههار  إّفمهها  هههذا ال يههفقص مههي ةلمهها  الشهههريعم  و  ههبّدل و غيههّ يه
ةلما  ال ا ر  ألّف      الحّراي ةله  الشهريعم   ه  الحهّراي ةله  الهّديي  لهو له   دهي 

 
فَّا  َرُم ً   َلَدَغْت   قال   ّللاَّ    َةْبد   ْبيَ   َماب رَ ةي     1  ّللاَّ    َرُسولَ   َ ا  َرُمل    َفَقالَ .  وسّل  ةل    هللا وّل   ّللاَّ   َرُسول    َمىَ   ُمُلوي    َوَفْحيُ   َةْقَرب    م 

ْفُد ْ   اْسَتَااعَ  َمي    »  َقالَ   َأْرق    وح ح  باب استحباب الرق م مي العيي والفملم. أةرم  اإلما  مسل  في  «  َفْلَ ْفَعلْ   َأَةاهُ   َيْفَفىَ   َأيْ   م 
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ذيي  اي فهههي البهههااي  الهههّ ذيي  ههه  ةلمههها  ال ههها ر  لضهههّل أ ضههها الفهههّ ةلمههها  الشهههريعم الهههّ
يي  حموف     حموف   مي الّالل  لذلك إذا داي اإلفسهاي يبحثوي ةي البااي  ألّف   اّلذ

ذي ال  عههرف شههيئا  وال ُ   ههر  اي يفبغههي أي يمعههل ففسهه  دالما ههل الههّ مههى مثههل  ههذه الفههّ
ففسهههه  أمههههام    حتههههّ  ال يتعههههّرض لسههههيوف    وتتسههههّلط ةل هههه  السههههيوف فُت لكهههه   يفبغههههي 

ي فهتكّل  فهي مها  هو مهي   فله ي أ1لإلفساي أي  دوي لكّل مقا  مقال ولكهّل حهال  رمهال 
ّدوي ف هه  أو  ذيي  هه  مامههديي ةلهه  ال ههوا ر  ألّف هه  قههد  شههُ اي الههّ ةلهه  الحقههائق مههى الفههّ
 اعفوي ف   أو يرموف  بشي  مي الافدقم أو بغيره أو  شدوي ب  إل  الهوالي أو الحهاك  
أو األميههر  وتكههوي ل هه  الكلمههم الّفافههذس فيت ههّرُر مههي ذلههك الشههي   دمهها  ههو حوههل فههي 

وهه س الفههاتح  اّلتههي حوههل في هها مهها لكهه  ةلهه  ب هها  مهها حوههل فههي أمر هها  لههوال  قضههّ م
ّا رأسه  أو مهّا بففسه  إله   ألااف هللا تبارك وتعال  في  ذا األمهر  لكهاي مهي قال ها مهُ

 دوي دائما لساف  مح ي  واأللفا، اّلتي تةرج مف  دهذلك أي مات  يفبغي لإلفساي أي 
لفهها،  ههي واحههدس  لكههي اإلوهها حات تةتلههف  مراقبههم مفهه   ألّي اإلوهها حات فههي األ

مهها بههيي لفههظ ولفههظ وداللههم األلفهها، أ ضهها تةتلههف مهها بههيي لفههظ ولفههظ  فيفبغههي لإلفسههاي 
ذي  قههّرب إلهه   ههذا و قههّرب إلهه   ههذا  ال  دائمهها أي يبحهه  ةههي الّلفههظ الوسههط المفاسههب الههّ

ّفمها  قهارب بهيي مم هى األلفها،  والحمهد هلل أ  ةاافها هللا األلفها، يبعد  ذا وال يفّفر  ذا  وا 
و ههي قوالههب المعههافي  وفتوههّرف في هها بحسههب المواقههف  وبحسههب الحضههارات وبحسههب 
مسامى الّفاي  ل ي دهّل إفسهاي أفهّك  مدفهك أي تقهول له   هذه الحقهائق  ألفهّ  ال  قبل ها  
ال  قبل أي تقول أفت أي  داشفي هللا بدذا  ورأيت دذا وةلمت دهذا  وأةاهافي هللا دهذا  

ذيي  قبلهوي  هذا األمهر مهف    ذا ل ي دلّ  ّفما أمثالهك  ه  الهّ  الّفاي  قبلوي  ذا األمر  وا 
 دذلك مي حولوا ةل   ذا الّذوق و ذا ةل   ذا السّر  ثّ  قال

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 
ي     َةيْ   الاَُّفْيل    َأَبا  َسَأْلتُ :  َقالَ   َقَتاَدسُ ةي     1  . البي قي في شعب اإل ماي  والسيواي في المامى"  َمَقال    َمَقا     ل ُكلّ  : "  َفَقالَ   َحد 
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 هللا و    الففي وةل   فد   العارف ال  عرف  العال  قاعا أفوارفشتاي ما بيي 
 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

 أي العال  المتمّمد ةل  الّ وا ر  فع 
 سيدي الحاج الحبيب ين حامد

ود ههم أمههي م ههم وههفعم ةلمهه  العرب ههم والعرب ههم فههي دهه   العههارف إفمهها  ههي واد مههي  إالّ 
ود هم وال مامهى له  مهاا  األأمها ا واحهدا مهي  الّ إبحوره ف   وهل العهال  بوهفعم ةلمه  

 حااههم بقعههر بحههوره فههاف   وال تكههي ممههي اغتههرّ  هها فضهه  ةههي اإلود ههم دلّ فههي معرفههم األ
ي دةلهههت مهههي بهههاب بيهههوت   بهههإذف   والعلههه  إ الّ إذواق ههه  فإفهههك ال توهههل ا أبمهههوا ر دفهههوا 
 فواه الرمال ال مي الكتبأبالمشاف م و 

 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

ال مي الكتب  البّد لإلفساي دائما أي  عل   ذا األمر  وأّي العل  ُيؤةذ مي أفواه الّرمهال 
 ههأتي ةههي اريههق ال مههي الكتههب  الكتههب في هها العلهه   لكههي الف هه  ومهها ورا  المعههافي  ههو 

األف ا  اّلتهي ُأحه ط ب ها العهارف ليبّلغ ها بقالهَب آةهر قهد ُيةهرج المهر  أو المهتعّل  ةهي مها 
ف م  أّوال إل  أف ا  أةرى  العل  ال يؤةذ مي الكتب فقط ولكي مي أفهواه الّرمهال  ومهي 
  بيف  مهث  قهد  دهوي اإلفسهاي ذا بها إله  المدرسهم  ويرامهى درسه  بالّليهل  ثهّ  يملهي أمها

ق فهي درسه   و هأتي  ا مهي ذلهك الهّدري  فهإذا باألسهتاذ يتعمهّ األستاذ و دوي  و ف ه  ف مهً
بأمثلم وشوا د  و قلب ل  دّل ما ف م   و مي تلك األلفها،  لهذلك العله   أةهذ مهي أفهواه 
دفي مههها  ذيي أقهههام   هللا تبهههارك وتعهههال  ومهههفح   مهههي ةلمههه  اللهههّ الّرمهههال  أي الّرمهههال الهههّ

وبوههائر    ودشههف هللا تبههارك وتعههال  ةههي حقائقهه  بإذفهه  ال ب هه   افتعشههت بهه  أرواح هه  
أي بههاهلل ال ب هه   إذًا دائمهها الإلفسههاي يفبغههي إذا استعوهه  ةل هه  شههي  أو اضههاربت لهه  

ْدر  إ ي ﴿ بعههض األلفهها، وبعههض المعههافي أي  سههأل ةف هها أ ههل العلهه    َل الههذّ  َأُلوْا أَ ههْ َفاسههْ
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ويَ  ولهههو قهههرأت  فهههي الكتهههاب فقهههد تةهههتلط لكههه  المعهههافي و ف ههه  اإلفسهههاي  1﴾  ُدفهههُتْ  اَل َتْعَلمهههُ
ذي  ههو يفبغههي أي  ف مهه  اإلفسههاي مههي دهه   هللا ومههي  معههافي مضههاّدس للف هه  األوههلي الههّ

 د   رسول  وّل  هللا ةل   وسّل   ثّ  قال
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 الرمال ال مي الكتب وأفواهوالعل  بالمشاف م 
 كبير رضي هللا عنهسيّدي محّمد ال

 2وأ ضا و فها ففهتح قوسهيي  العله  الهّذي وهار اليهو  ةله  الّتمهارس  ةله  تمهاري  ُيتحهْذَلقُ 
ب  في الفضائّ ات  و أتي مي ُ ايُل لحيت   ويلبي لباسا دّل  مرّوى بالحرير  ويملهي 
اي مفب هههريي  واألضهههوا  محااهههم بههه  مهههي دهههّل م هههم  و وهههير يهههتكّل  و فتهههي وُ علهههّ   والفهههّ
باألضههوا  وبههاأللواي وبلحيتهه  الّاويلههم وبمهها  ههو أحههاإ بهه  ففسهه  مههي أّب ههم  فهه  ّي الفههّاي 

 ذلههك العلهه  أفههّ  يههدةل إلهه  قلههوب    ولكههي إّفمهها  ههو  مههّر ةلهه  أفههّ  ذلههك  ههو العلهه   وأيّ 
آذاف هه  وال يههدةل إلهه  قلههوب   ألفههّ  لهه ي بفههور  ولهه ي ذلههك العلهه  مرفههوع أو ُمامههً  بفههور 
هلل  العلهه  فههور  قذفهه  هللا فههي قلههب مههي  شهها   فمههي قههَذف ف هه  ذلههك العلههَ   قههذف هللا فههي 

مف ها تهروي العاشهاي وتفيهر اريهق الول هاي   قلب  العلو  اّلتي تففى البشر وتكوي القليهل
هّبثوا إله  ذلهك أو حتّه  يف هروي  أّما تلك الفضائّ ات ففحي فحّذر إةواففها مم عها أي يتهشه

رع وضههّد الشههريعم  ولهه ي في هها إاّل فههاي  يإلهه  ذلههك  ف هه  ضهه ل دّل هها  ودّل هها ضههّد الشههّ
وبالّريههاالت  ولهه ي غيههر  يتههامروي بههالعل   ألمههل أي  ملئههوا حسههاب   بالههّدفافير وبالههّدرا  

 ذا  ألّي العل  ال يدةل القلب إاّل إذا داي وادرا مهي القلهب  وال َ ف مه  إاّل مهي أفَ مه  
هللا ذلك  أّما ما  هو إّفمها  هو ضه ل وقهد أةبهر رسهول هللا وهّل  هللا ةل ه  وسهّل  ب هذا  

 
 7وسورس األفب ا  اآل م    43سورس الّفحل اآل م     1
 ذ   في  قيل  و شي   ةفده  ل ي و ت رف  و تحذلق  -ةفده   مما أكثر  فاّدة   الحذق  أ  ر  إذا  ال    بايادس  َتَحْذَلق  الرمل َحْذَلقَ    2

 رمل
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كههّف   سهه أتي امههاي  ههأتي فههاي تحقههروي قههرائتك  مههى قههرائت   ووهه تك  مههى وهه ت    ول
ُرجُ  »يففههذوي مههي الههديي دمهها يففههذ السههّ     ْو    فهه  ُد ْ  َيةههْ ُرويَ  قههَ َ َتُك ْ  َتْحقهه  ىَ  وههَ َ ت    ْ  مههَ  وههَ

َ اَمُد ْ  َ ام    ْ  َمىَ  َوو  َرُ ويَ  َةَمل    ْ  َمىَ  َوَةَمَلُك ْ  و  ْرآيَ  َوَ قهْ اُ  اَل  اْلقهُ او  َرُ  ْ  ُيمهَ ام  ويَ  َحفهَ  َ ْمُرقهُ
يْ  يي   مهه  ا الههدّ  ُرقُ  َدمههَ ْ  ُ  َ مههْ يْ  السههَّ م   مهه  رُ  الرَّم  ههَّ ي َيْف ههُ ل   فهه  َ   الفَّوههْ َرى  فههَ ْيًئا يههَ رُ  شههَ ي َوَيْف ههُ  فهه 
رُ  َشْيًئا َيَرى  َفَ   اْلق ْدج   ي َوَيْف هُ َ   الهرّ يش   فه  َرى  فهَ ْيًئا يهَ اَرى  شهَ ي َوَيَتمهَ وق   فه    و هؤال  1 «اْلفهُ

لُّوَي  لُّوَي َوُ ضه  ا »دثيروي  ودذلك فاي َ ض  ا َماله كُ   هَ ولُ  مهَ ًم  لهَكَ  َأقهُ ي إ فهَّ ُ  َفَفاسهَ  َأفهَّ ُ  َبَلَغفه 
ه   ف ي َسَ ُدويُ  م   اأْلُمَّم   َ ذ  ي َأئ مهَّ يي   فه  لُّويَ  الهدّ  لُّوَي  َ ضه  اتَّق   َوُ ضه  ويَ  َأيْ  هللاَ  فهَ ْفُ ْ   َتكهُ  2 «مه 

ّفمهها ال بههّد مههي أفههواه   العله  ال يؤةههذ مههي  ههذا وال مهي أشههرام الكاسههيت وال مههي غير ها  وا 
اور ومهها بههيي  الّرمههال  فعهه  ةلهه  اإلفسههاي أي  سههتمى  لكههي البههّد أي يبحهه  مهها بههيي السههّ
الفقرات  ألّف  تكوي  فاك ألغا  متداةلم ما بيي الّساور  ألّي ذلك العل   و يؤةهذ مهي 
فاه ومهههي أفهههواه الّرمهههال ال مهههي الكتهههب فقهههط  والكتهههب اآلي  أغلهههب الكتهههب المابوةهههم  الشهههّ

ة هه    الكتههب اّلتههي اشههتريفا ا  ههذه األةيههرس مههي المداتههب ومههي  3ا توههحيفحههديثا  في هه 
ذي ال  المعههارض  لهه  فمههد دتابهها مفّقحهها أبههدا  ذلههك الّتوههحيف قههد يههؤّثر ةلهه  اإلفسههاي الههّ
رع وبالمعهههافي وباأللفههها،  دتهههاب اشهههتريفاه فهههي  ةبهههرس لههه   وال ةلههه  لههه  بالّفوهههوص وبالشهههّ

أغه إ  ودهذلك دتهاب مهوا ر المعهافي  ث ثم أماا  وب ذا الحمه   المقّدمهم األوله  دّل ها
ذي ُابههى حههديثا ولهه ي الابعههم القد مههم  دّل هها أغهه إ  بههل رّبمهها ُ قوههد بتلههك األغهه إ  الههّ
أّف ا مدسوسم  فاّلذي ل   دي ل  ةل  وبّيفهم مهي أمهره قهد يفسهاق مهى تلهك  وذلهك الشهي  

يههُوحي إلهه  الههّذي  دههوي مدسوسهها دههأّي الشهه ااي  فهها  دههوي بذاتهه  ُ اههّل فههي ذلههك األمههر و 
ذلك  و اّلذي  أةذه فقط  الكتاب دلهّ  يتُرده  مها ةهدى ذلهك الشهي  الهّذي ف ه  ُديَّ  هو 
  اّلذي  قّره في قلب   ألّف  مي الش ااي  فذدر ةلي سبيل المثهل  قهرأ أحهد   فهي دتهاب

 
يد    َأب يالبةاري ومسل  والسيواي مي حدي      1 يَ   اْلُةْدر يّ    َسع   َةْف ُ   ّللاَُّ  َرض 
 الرَّْحَمي    َةْبد    َأب ي  ْبي    َرب  َعمَ األوف ا  لألوب افي مي حدي     وابقات  األول ا  حل م   2
فُ ا   3 ُحف    ق را س    ةل  الَةَاأ  َيْروي   الذي:  لُمَوحّ   الوُّ
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م في هها فقاههم ثاف ههم اائههدس فههي حههرف البهها   م السههودا  شههفا  مههي دههّل دا   وتلههك الحبههّ الحبههّ
م فوههارت دال م السههودا  شههفا  مههي دههّل دا   فوههار يبحهه  ةههي الح ههّ  هها   وههارت الح ههّ

ا ومههد ا قتلتهه   فقتلتهه  وقتلههت دبههده  و ههذا  ههو الشههي   السههودا  لتشههف َ ُ  مههي دههّل دا   فلمههّ
ذي فههي دثيههر مههي الكتههب حتههّ  مههوا ر المعههافي المابوةههم تلههك  ههي أ ضهها في هها  ههذه  الههّ

ّما مقوودس أي تكوي  ّما مي الّ مباالس في األمر  إي  األغ إ إّما مدسوسم وا  دذلك  وا 
ل   دي اإلفساي له  حوهافم وةله  ودرا هم بمها  قهرأ فإفهّ  يفسهاق مهى تلهك المعهافي  وذلهك 
ذي  دههوي ف هه   و وههير بههدل أفههّ   ف هه  مههي ذلههك الكتههاب س وههير  اعههي فههي  الههَديُّ الههّ

 ه    واحب ذلك الكتاب  يفتقل مي ةل  إل  اعي  أي مي ثواب وماا  إله  ذفهب ة
 ذلك  فا البّد أي  دوي اإلفساي ةل  بّيفم  ثّ  قال

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

مهها  عرفهه  فههي الكتههب مههي ذاقهه  مههي الرمههال مشههاف م وال  اههالى العههارف دتههب القههو  فّ ا  و 
 ذاقم الميرايإبل لقبول  د م  ل ستفادس

 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

  أفهههّ   ّالهههى ةلههه  األمهههر ل عهههرف ذاقهههم الميههرايإ د هههم   م د هههّ اللقبهههول  إّفمههها ال ل سههتفادس
 للّفاي قدر    ب ذه الفّ م فقط  ال بفّ م أّفك تستفيد مف    فع 

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 ففسك وتعال ةلّ  ا داوود بالففا  ةي ففسك  إالل  مةدة   إوال تدةل 
 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

  حتههّ  ُتسههلّ    فُتسههلّ   وَتسههَل  وُتوههّدق  إذ ذاك حههاول بالففهها  الّ إلهه  مةههدة   إوال تههدةل 
رق  أي تدةل إل  مةدة   وتشا د أحوال    وماى هللا أحد العلما  المش وريي فهي الشهّ
و و العال  المليل سيدي محّمد العلوي  تعرفوف   واحب الكتب الكثيرس المهالكي الهّذي 

فتيي  سهههيد فتيي  تهههُوّفي  هههذه السهههّ د المهههالكي العلهههوي مههها  إلههه  المغهههرب  هههذه السهههّ ي محمهههّ
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واارفهها واارفههي فههي بيتههي  ودههاي المملههي مههي الفقههرا   وبعههد تقد مهه  إلهه  الفههّاي وةرفههوه  
اي  باةتبههاره ةالمهها ملهه   ورمهه  ذاق والقهه  مههي  وتكلههّ  شههيئا مهها  قلههت لهه  تكلههّ  مههى الفههّ

د وهّل  هللا ةل ه  وسهّل   الّشدائد ما الق  فهي سهبيل مبدئه  وفهي سهبيل قوله  سه  ّيدفا محمهّ
وُسمي وُةّذب  و و مالكي مّدي  قال لي ب ذا الّلفظ : ما أفعل  أفا مها مئهت إله   فها 
لّ ما   هذا العهال  المليهل الالهت  إاّل ُمسلّ ما  فقد تردت ةلمي دّل  ورائي  ودةلت  فها ُمسهَ

ل  مهي  يبهم ووقهار وةله  أحمل ل   ذا الشهعور  و هذا العرفهاي بمها آتهاه هللا تبهارك وتعها
ذي يههدةل إلهه  مملههي اإلةههواي ألمههل أي  ومعرفههم   دههذا يفبغههي أي  دههوي اإلفسههاي  الههّ
يمّرب ففس  أو ألمل أي  عما   ف و ال يرى مف   إاّل ما  سو ه  وال يرى فهي   إاّل مها 
 سو ه  حّت  األسئلم التهي يريهد أي  سهأل ا فإفهّ  ال  سهمى مف ها إاّل مها  سهو ه فهي ذلهك  
ذا دةهههل اإلفسهههاي بقلهههب سهههل    م والهههّدفا س  وا  إاّل أفهههّ  حالههه  الةّس سهههم ال تريههه  إاّل الةسهههّ
اه بقلبهه   فقههد  ره بعقلهه  ويتمفههّ دق  ال  سههمى وال يههرى إاّل مهها يمههول فههي ةههااره ويتفدههّ ووهه 
يههتكّل  العههارف فههي مملههي بلفههظ واحههد  دههّل واحههد  ف هه  مههي ذلههك الّلفههظ مهها يمههول فههي 

اه فهي قلبه   فدهّل واحهد  أةهذ معفه  مهي المعهافي مهي لفهظ ومداف  وفي ةهااره ومها ي تمفهّ
م  واحهههد أو مهههي دلمهههم واحهههدس إذا دهههاي وهههادقا وُمسهههّلما ووهههاف ا  وتكهههوي مرآتههه  البااف هههّ
ممسوحم ومفّ فم ومفّقاس  إذًا اإلفسهاي  هو يهرى بقهدر م فته   إّي هللا  عاهي للعبهد بقهدر 

فهي ذلهك االسهتعداد الهداةلي  هو  م فت   دّل ةل  حسهب اسهتعداده  دّلمها ومهد اإلفسهاي
يمد دذلك مف  مي هللا تبارك وتعهال  مها يفاسهب   مها يفاسهب   إّي هللا ُ عاه  العبهد ةله  

 قدر م فت   ةل  قدر استعداده  فع 
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 ةل ففسك وتعال ا داوود بالففا  ةي ففسك  إالمةدة    إل وال تدةل 
 رضي هللا عنهسيّدي محّمد الكبير 

  فعهه   ةههّل ففسههك  إذًا الههّففي  ههي العههدّو لإلفسههاي  إذَا بقههي ةههل ففسههك وتعههال ها داوود 
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اإلفسههاي مههى ففسهه  فهه  ُيرمهه  مفهه  ربههح أبههدا  وال ُيفقههل لهه  ةيههر أبههدا  حتههّ  يتةلههّ  ةههي 
ا فاةمهها حتههّ  توههيَر دال بهها   إذ ذاك  سههتا ى اإلفسههاي أي يههدرك مهها  ففسهه   ويههدّق ا دقههًّ

درك شههيئا أبهههدا  ألّي  شهها   و  ذا بقههي حهههّظ  سههير مههى ففسههه  فهه   وهههل  ةيههر أبههدا وال يهههُ ا 
  فههإذا تةّليههت ةههي ففسههك ومئههت إلهه  ففسههك وتعههال ةههلّ الههفَّْفي تكههوي م ل مههم   هها داوود 

م والمعهههارف  م والّففحهههات الرّباف هههّ المةهههدع فههه  تمهههد إاّل مههها  هههو مهههي قبيهههل ال بهههات اإلل  هههّ
ذا دافههت لههك ففههي فهه  م  وا   تسههّم  ةبههدا  ال تههُدرك شههيئا أبههدا  البههّد لإلفسههاي أي الحّقاف ههّ

يمههّرد قلبهه  ويتمههّرد حتهّه  يتمههّرد مههي ففسهه   ال يمههّرد قلبهه  إاّل بههدأ يتمههّرد مههي ففسهه   ولههو 
بقيت شائبم وغيرس ةل   إّفما ُترد   وتتكاثر في ففس  حّت  ُت له   و  له  قلبه  و وهير 

ةير ألحد  ف   مدهي لإلفسهاي أي يتغلهّب وأي مي األّفاكيي المفافقيي اّلذيي ال  حّبوي ال
ل   إاّل إذا تمهّرد مهي ففسه  و هواه  ودةهل فهي قهول هللا تبهارك وتعهال   يدةل المةهدع السهّ

ْو َأفَّ ههههُ ُ ﴿  إ ْذي  ّللّا  َولههههَ اَع بهههه  ول  إ الَّ ل ُ اههههَ ي رَّسههههُ ْلَفا مهههه  ا َأْرسههههَ آُؤوَك  َومههههَ ُ ْ  مههههَ وْا َأفُفسههههَ إ ذ  ََّلمههههُ
َتْغَفُرواْ  ا  َفاسهههْ ا رَّح  مهههً ُدوْا ّللّاَ َتوَّابهههً وُل َلَومهههَ ُ  الرَّسهههُ َتْغَفَر َل هههُ َك اَل يُ  *ّللّاَ َواسهههْ َ  َوَربهههّ  وَي و فهههَ فهههُ م 

لّ ُموْا  ْيَت َوُ سههَ ا َقضههَ مههَّ ا مّ  ي َأفُفسهه   ْ  َحَرمههً ُدوْا فهه  َفُ ْ  ثههُ َّ اَل َيمهه  َمَر َبيههْ ا شههَ وَك ف  مههَ َ  ُ َحدّ مههُ َحتههَّ
   ذا البّد شرإ أساي  ال  مدي لإلفساي أي يتفّور بوره وال أي يتمهّرد هلل 1﴾ َتْسل  ًما 

إاّل إذا َسّل  واحي ففس  وترد ا  إذ ذاك  مدي ل  أي َ قب ل ةل  شي  وُ قب ل ةل   دهّل 
روي  فهههي قولههه  تبهههارك  شهههي   البهههّد مهههي  هههذا  ويهههذّدرفي مهههى  هههذه اآل هههم مههها ذدهههره المفسهههّ

ُدوْا ف ي َأفُفس   ْ  و يُ  َفَ  َوَربّ َك الَ ﴿ وتعال   ُفوَي َحتََّ  ُ َحدّ ُموَك ف  َما َشَمَر َبْيَفُ ْ  ُث َّ اَل َيم  م 
ل  ًما  )أي ض قا مي الُحد ( َحَرًما لّ ُموْا َتسهْ ْيَت َوُ سهَ ا َقضهَ مهَّ  هذه  هي  و سهّلموا األمهر  ﴾مّ 

م وهارت فهي  روي  فها  و هذه قوهّ امهاي مي غير محاكمم ل  فهي ففوسه    وقهال المفسهّ
دههاي بههيي ي ههودّي وأحههد األةههراب فههااع حههول أرض  دمهها  ههو دائمهها الّفااةههات رسههول هللا  

تكوي ةله  األرض  فاّدةا ها الي هودّي لففسه  واّدةا ها اآلةهر لففسه   وتةاوهما  وقهاال 
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فرفى الةوا   فقال الي ودّي فرفع  إل  محّمد  ألّف  ل  يرد أي يرفع  إل  الي هود ألّف ه  
د أي  دههوي َحَدمهها  أ ههل مدههر  ةشههي مهه  د  أفهها رضههيت بمحمههّ ف    فقههال فرفعهه  إلهه  محمههّ

ت   أي ةهههرض دةهههواه  وةهههرض األةرابهههّي  فهههذ با إلههه  رسهههول هللا  وقهههّص الي هههودّي قوهههّ
دةهههواه ةلههه  رسهههول هللا  فحدههه  رسهههول هللا وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل  للي هههودّي بهههاألرض  

م ابعها  فله   ُ سهّل  الُمسهل  بهالُحد    ضه  وله ير القاعم اّلتي اّدة  فحد  ل  ب ا  بالحمهّ
فقال ل  فتحاك  ةفد ةمر ابي الةّااب  فرضهي الي هودّي  فهذ با إله  سهّيدفا ةمهر ابهي 
رض  ااع ةههُ ا مئفههاك فههي فههااع و ههذا الفههّ اب يتحاكمههاي ةفههده  فقههال لهه  الي ههودّي  إفههّ الةاههّ
د وال  قههول رسههول هللا  فرضههي الي ههودّي  قههال لهه  : ومهه  د   ههو  قههول محمههّ اذا ةلهه  محمههّ

ا مها  قههول ؟  حده  ؟ قهال لهه  : حده  لهي  فقههال لهذلك الُمسهل   الههّذي يهّدةي اإلسه   : أحقههّ
قال : فع   قال ل  : أَو ذ بت إل  رسول هللا وحد  لهك  وتهأتي إله  ةفهدي ألحده  لهك 
أفهها ؟ أمدهه  فههي مدافههك  فههدةل إلهه  بيتهه   وسههّل سهه ف   وقتلهه   فعهه   دههذا  دههوي  ديههف 

هللا ةل   وسهّل   هو َحده  وتهأتي ةفهدي أفها ألحده   وله  ترضه   ب َك أّي رسول هللا وّل 
َك اَل يُ "بُحدهه  رسههول هللا  قههال ولههذلك قالههت  ههذه اآل ههم  َ  َوَربههّ  فههُويَ و فههَ "  ودههّل فقيههر ودههّل م 

كَ مريههد ودههّل محههّب ودههّل مةلههص يفبغههي أي  قههول  ههذا الكهه   لففسهه   " َ  َوَربههّ  "   ههذا فههَ
ويَ و اَل يُ قسهههههه   " فههههههُ وكَ  دوفههههههوا وههههههادقيي  ""  أي ال م  َ  ُ َحدّ مههههههُ الحدهههههه    إذا مههههههرى "  َحتههههههَّ

" مي ةوا   ويرضوي بهاألمر و سهّلموف   ألفهّ  إذا بقهي مهي ُ َحدّ ُموَك ف  َما َشَمَر َبْيَفُ  ْ "
در فله ي  فهاك وهدق  الفقيهر أو غيهره  العهال  أو الهذي يملهي بهيي يهدي حرج فهي الوهّ

أو المقّد   و و  حّد  و و يرّوج فهي ففسه  أي مهاذا  قهول  هذا ومهاذا يتحهّد   ال  قهول 
ل  دوي  ذا وادقا   ذا ل ي شيئا  يرّوج في ففس   و و يّدةي أّف  أةذ ةف  الورد   

بودق  بل أّف  فقط ُ سّم  أّفاك  آث   إاّل أّف   سو  ال ّي  وسو  ال ّي فهي الةلهق  هو 
َك اَل يُ ةوهههه اي  سههههو  ال ههههّي فههههي ةلههههق هللا  ههههو ةوهههه اي هلل  " َ  َوَربههههّ  َ  و فههههَ وَي َحتههههَّ فههههُ م 

ي َأف ُدوْا فه  اُ َحدّ ُموَك ف  َما َشَمَر َبْيَفُ ْ  ثُه َّ اَل َيمه   "  اف هروا إله   هذا التوهوير ُفسه   ْ  َحَرمهً
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يق  فهههي ذلهههك األمهههر  " ل  ًماالحهههرج  هههو الضهههّ لّ ُموْا َتسهههْ "   عفهههي  قولهههوا  هههذا َحدهههَ  بيففههها َوُ سهههَ
رسههول هللا  أو  ههذا قالهه  فهه ي فأفهها ال اةتههراض لفهها ةفهه  أبههدا  ال بالّلسههاي وال باليههد وال 

االةتههراض بالقلههب  ألّي االةتههراض بالقلههب  وأة مهه   ههو االةتههراض بالقلههب  وأفحشهه  
بالقلب ففاق  لذلك دّل مريد يفبغي أي  دوي دذلك في مملي اإلةواي أي  دوي دهذلك 
دق والّتسهل    وغيهر ذلهك  دهوي  مسّلما موّدقا  ما  قول   وّدق   وما رآه  سّل  ل   الوهّ

حتههّ  بإ مافهه  ال  مههّدة ا   دههوي اإلفسههاي مههّدة ا  وال يفتفههى ال بعلمهه  وال بههورده  وال رّبمهها
 يفتفى  ثّ  قال

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 فالعال  ل  مقا  دبير في باب 
 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

في باب  فع   البّد لفا مف    ال  مدي لفا أي فتعّل  الشريعم وال الاريقم  البهّد لفها مهف    
 ال  مدي لفا  مي الذي سُ عّلمك

 مبتدئا بهاس  اإلل  القادر   الواحد ابي ةاشر قول ةبد 

 إل  آةره   قول:

 دذا البقا  والغف  المالق ة ّ   يمهب هلل الومهود والقد 

ره لههك  ذلههك البههّد تحتامهه   و ههو الههّذي  مدههي أي يبههّيي لههك  ههذا  ويبههّيي لههك مههي الههّذي  فسههّ
علمها  اآلةهريي وهفات هللا   هو العهال   الهّذي  قهول لهك  هذا حهرا  و هذا حه ل  ولكهي ال

 هه  ل هه  أسههرار  سههّر  ههذا األمههر  سههّر العبههادس  سههّر الوههّ س  سههّر الوههو   سههّر ديههف 
تةلههص إلهه  هللا تبههارك وتعههال  فههي العبههادس  ديههف ُترمههى ففسههك مههي ال ههوا  ومههي الههّففي 

 ومي الّض اع  لذلك  فا فرمى إل  أ ل الحقائق  فع  ثّ  قال
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد
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ق ورضههي بههبعض العههارفيي يفمههذب ي تعلههّ إاي تبعهها وةمهه  ومئوفههم لكههي الفههّ كثههر أو ههو 
د ي تممههّ إمهها ة هه  حمابهه  بههالعل  فّ ا  س لح ههم و وههير مههي أ ههل الحقههائق و فههي مههدّ  افّ ويههُ 

داللههم دليههل  ق بالعلمهها  بههاهلل فههإي دفههت ذا بوههيرس  غف ههك د مفهها ةههيبههدا ولهه  يتعلههّ أةل هه  
 ةل     مي لدي حد  فّ وحدمم حد   أل

 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

اي  مههي لههدي حدهه   غ الفههّ ةلهه    ولههذلك سههّمي سههوق األسههرار  ول ههذا يههتكّل  باألمثلههم  ليبلههّ
فح ومها فهتح هللا ةل ه  فهي ذلهك األمهر   األسرار  ل ف مو ا  دّل واحهد  ف ه  بحسهب مها مهُ

وأّي الههّذوق فيف ههر إلهه   ههذه األشهه ا  و علهه  أّي سههّر هللا فههي دههّل شههي    ههو فههي الههّذوق  
م فهههي ةالمهه  أو فهههي العههارف فإفهههّ   م  فهههإذا أحسههي اإلفسهههاي الف ههّ درك حتههّ  بحسهههي الف ههّ يههُ
 عا   هللا تبارك وتعهال  وُ فه ض ةل ه  و مهّده العهارف مهي غيهر أي  شهعر لحسهي  فهّ  
ا فقههط أردفهها أي ُفسههمعد  شههيئا مههي  ههذا  ألّي  ههذا لههّب  بهه   ورّبمهها فدتفههي ب ههذا األمههر ألفههّ

أّي دّل واحد أي  شتغل و شهّمر ةله  سهاق المهّد واالمت هاد ليهتعّل  الشهريعم ةملفا  و و 
م فهي  هذا األمهر  وبهدوي  هذا قهد  دهوي  ولتكوي مشّرةا و عرف األسرار واألحدا  اإلل  هّ
اإلفساي متعّرضا للالل  وفسأل هللا تبارك وتعهال  أي  قيفها  هذا الالهل  وأي ُيرشهدفا إله  

 ففا ب  حّت  فعل  حّق هللا في دّل حق قم مي حقائق . آميي.ما ف   و حفا  و عّلمفا دي

 

د الفَات ح  ل َما أُْغل َق  اللَُّهمَّ َصّل   نَا ُمَحمَّ َعلَى َسيّ د 

ر  الَحّق  ب الَحّق   َوالَخات م  ل َما َسبََق نَاص 

َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه   َراط  ي إ لَى ص  َوالَهاد 

ْقدَار   ه  َوم  يم.َحقَّ قَْدر   ه  العَظ 
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فُوَن َوَسََلم   ا يَص  ة  َعمَّ زَّ ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع 

ينَ  َّ  َرّب  اْلعَالَم   َعلَى اْلُمْرَسل يَن َواْلَحْمدُ ّلِل 
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 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

  ل لد د  سؤال ؟
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 ههذا حههدي  قرأفههاه فههي الااو ههم إثههر الو  فههم والبههت مههي سههيدي الحههاج محمههد الكبيههر أي 
 بدهر أبو بأّمتي ُأّمتي أرأفُ  » قول لفا ما ت سر ف ما ورد ب   قال وّل  هللا ةل   وسّل  

 االهههب أبههه  بهههي ةلههه ُّ  وأقضههها   ةثمهههايُ  ح ههها ً  وأوهههدُق   ةمهههرُ  هللا   ديهههي   فههه  وأشهههدُّ  
 معاذُ  والحرا    بالح ل   وأةلُم   دعب بيُ  أب ُّ  هللا   لكتاب   وأقرؤ   ثابت   بيُ  ايدُ  وأفرُض  

يَّ  أال مبل   بيُ    1«المراج   بيُ  ةبيدسَ  أبو األمم    ذه وأمييُ  أميفاً  أمم   لكلّ   وا 
 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

الحههدي   ههو شهه ادس  أو أةههوذ بههاهلل مههي الشهه ااي الههرم   بسهه  هللا الههرحمي الههرح     ههذا 
إمههااس إذا أردفهها أي ُفسههّمي ا  إمههااس مههي المعلههّ  األّول والُمرشههد األة هه  والعههال  األمثههل  
فا وموالفا محّمد وّل  هللا ةل ه  وسهّل  وةله  آله  وأوهحاب  وأاوامه  وذّريته  وُأّمته    سّيد 

ي أوهحاب   ذه إمهااس وشه ادس مهي المعلهّ  حيه  أفهّ  بهّيي لفها فهي ةوهره وفهي امافه  وفه 
حابم المهذدوريي ةله   بعض الةوائص أو الماا ا التي  متاا ب ا البعض   هؤال  الوهّ
م ال تقتضهههي تفضههه    فقهههد  دهههوي  م  وفحهههي فعلههه  مم عههها أّي المايهههّ بعضههه   فهههي المايهههّ
للَمفُضول ماّيم ال تكوي للفاضل  ودما قلفا الماّيم ال تقتضي تفض    فالّرسول وّل  

دّل وحابي مي الّوحابم رضي هللا ةف   أبرا لفا ف   وهفم مهي  هللا ةل   وسّل   فا 
وفات  إّما  ذه الّوفم أي تكوي بااف م  معفوّ م  أو أي تكوي وفم  ها رس ف ه   و هي 

حابم رضههواي هللا ةلههي   الههذي شهه د ف هه  وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   ههذه  ميههاس مهها  فههأّول الوههّ
ي هللا ةف  دما تعلموي إّف  أّول رمهل الش ادس أبو بدر الوّديق  أبو بدر الوّديق رض

آمي برسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل   أّول رمل آمي ب  وّل  هللا ةل ه  وسهّل  ووهّدق  

 
 ةباي. وأةرم  السيواي في مامى األحادي   ابي ةي الفمار  ابي.  ةمر  ابي  ةي  ةساكر  بيا   1
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وسهههّل  لههه   فهههاهلل تبهههارك وتعهههال  يمعهههل لرمهههاال مهههي ةبهههاده رمهههال  آةهههروي ُ شهههّدوي َأاره 
 متّي   رمل الةفي  وُ ح اوف  بالعفا م وباإلكبار وبالمحّبم وداي مف    ذا الّرمل الم

رمل الذي ُ سّر ما ف   مي دفوا و   ر للفاي ةل  أّف  رمل بس ط في معاملته  وفهي 
اتوال  بالفاي وفي أسواق   ال    ر ةل   شي  مّما اكتفا في بااف  و و سهّيدفا أبهو 
بدر الوّديق رضي هللا ةف   وُسّمَي وّد قًا ألفهّ  قهال تلهك الكلمهم المعلومهم والمشه ورس 

الكافريي وديد الماكريي وأ ضا أةل  مي داي ةل  شّك وريبم أّي ما  1لتي رّد ب ا حذق ا
َي بالوّديق لتود ق  لرسول هللا وّل  هللا ةل   وسهّل  والتسهل   له  فهي   قول  حقٌّ  وُسمّ 
ل ال يلمههههوي بابهههها وال  ل  مم ههههى الُكمههههَّ دههههّل أمههههره  و ههههذه الوههههفم  ههههي وههههفم مم ههههى الُكمههههَّ

دوي  قتحمهههوي شهههيئا حتهههّ  م أمهههر   ومهههي وههه ج أمهههر   فعفهههدما يتأكهههّ   يت ّقفهههوا مهههي فعال هههّ
ويت ّقفوي في شي  ال ُ مدي لشي  م ما داي أي ُياحاح  أو أي ُيدةل الّريبهم أو الشهّك 
في ُمعتقد  . أبو بدر الوّديق رضي هللا ةفه  ممهى وهفات دثيهرس ةال هم مهّدًا الوهّدق 

ل الذي وّدق  وآمي ب  وتفهاف  فهي ةدمته   والمحّبم  الوّدق ف ما آمي ب  ومحّبم الّرم
حبم وحههد ا ال تكفههي فههي اإلّدةهها  بههل ال بههّد أي تكههوي للوههحبم ةدمههم  إذا لهه   ألّي الوههّ
ّفمها  هي وهحبم األغهراض أو المففعهم أو  م وا  تكي للوحبم ةدمهم فل سهت بوهحبم محبهّ

لك د  المولحم  قيل ألحد  د  وحبت ف ي قال دذا ودذا مي السفيي  قال ل  أفا أسأ
ا الوههحبم فسهه لم ولكهي دهه  ةدمتهه  ديههف ةدمته   الةدمههم  ههي البر فههم التههي  ةدمته   أمههّ
ُيبههر ي ب هها المههر  ةلهه  ةملهه  الوههالح وةلهه  سههيرت  الحسههفم وةلهه  ة قتهه  التههي تكههوي 

التوديق  ال  دفي أي فوحب إفسافا فقط  ولكي الةدمم  هي  2ُلحمت ا المحّبم وسدا ا
بم  و هل تلهك الوهحبم وهادقم أ  غيهر وهادقم  قهال التي تبر ي ةل  مدى تلك الوح

أسهههألك دههه  ةدمتهههه  ال دههه  وهههحبت   قههههد تكهههوي وههههاحب  لكهههي تكهههوي لههههك حاحمهههم فههههي 

 
 قاع :  الشي    السديي  حذق   1
َداَفمُ   2  الةدمم  :  السّ 
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يثهارك لغيهرك  وحبت   ولكي إذا ةدمت وبر فت ةله  ةهدمتك إذ ذاك ت  هر محّبتهك وا 
ةلهه  ففسههك  فدههاي سههّيدفا أبههو بدههر مههي  ههذا القبيههل وحبههاه هللا بوههفات الههرّق والعاههف 

م التهي ال ت  هر ةله  وهاحب ا إاّل ةفهد الحامهم والحفه  اي ودثيهر مهي األووهاف البااف هّ
وفي المواقف الوهعبم  ولهذلك قهال أرأف الفهاي ةله  أّمتهي سهّيدفا  أبهو بدهر الوهديق  
مههي الّرأفههم والّرأفههم  فهها مهها ت ةلهه  فعههل التفضههيل  و فهها  قههول الّرسههول وههّل  هللا ةل هه  

ل ي ر وفا فقط ولكفه  أرأف أّمتهي بهأّمتي  ألفهّ  سهّماه  وسّل  أّي سّيدفا أبو بدر الوّديق 
م  م أي ممههى فههي باافهه  و هها ره مهها يمتمههى فههي األمههّ م  سههّيدفا أبههو بدههر الوههّديق أمههّ أمههّ
م سهههّيدفا أبهههي بدهههر  م  وفعلههه  أّي قوهههّ فم التهههي  هههو أمهههّ بدامل ههها  ف هههو مففهههرد ب هههذه الوهههّ

ّدوا دهّل ةوةه  م فهي المسهمد إاّل ةوةهم أبهي الوّديق ةفدما قال وّل  هللا ةل   وسهّل  سهُ
 ف هههه  مهههات الهههذي مرضههه  فههههي وسهههل  ةل ههه  هللا وهههل  هللا رسههههول ةهههرجبدهههر الوهههّديق  

 إفه  »قهال  ثه  ةل ه  وأثفه  ةا ومل هللا حمد ث  المفبر ةل  فقعد بةرقم رأس  ةاوب
يَّ  الفهاي مي ل ي  متةهذا دفهت ولهو قحافهم أبهي بهي بدهر أبهي مهي وماله  بففسه  َةلهَ َّ  َأمهَ
وا أفضههل االسهه   ةلههم ولكههي ةلهه   بدههر أبهها التةههذت ةلهه   دُّ  فههي ةوةههم دههلّ  ةفههي سههُ
  ةوةهم أبهي بدهر الوهّديق دافهت ُتاهّل ةله  المسهمد  1«بدر أبي ةوةم غير المسمد

تاههّل ةلهه  المسههمد   2وقهال سههّدوا دههّل ةوةهم أي دههّل فافههذس أو دهّل بههاب وههغير أو دهّوس
إاّل ةوةههم أبههي بدههر فتبقهه  مفتوحههم  ودههاي وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  فههي آةههر ح اتهه  وقبههل 
ا  قليلههم  فدافههت إشههارس مفهه  وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  ةلهه  أّي أبهها بدههر الوههّديق  مماتهه  بأ ههّ
 ههو الةل فههم و ههو الههذي سهه حمل سههّر رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   قههال وههّل  هللا 

وسّل  لّما مرض مروا أبا بدر فل وّل بالفاي فدافت تعترض ةل   السّيدس ةائشهم ةل   

 
 البةاري في وح ح  ةي ابي ةباي رضي هللا ةف ما  في باب الةوةم والممر في المسمد   1
 الحائط  في  الثقبم   2
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وبّدا  إذا قا  إل  الوهّ س ال  ملكه  ففسه  مهي البدها  1فتقول إّي أبا بدر رمل أسيف
2  
فدافههت تحههاول أي تعتههذر ةفهه  لرسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  ألّف هها ف مههت المغههاى 

سيتحّمل المسهؤولّ م والة فهم ةهي رسهول هللا وهّل  هللا ةل ه  و و أّي أبو بدر الوّديق 
وسههّل   فدههاي رسههول هللا  قههول مههروا أبهها بدههر فدافههت تعتههرض ةوفهها مههي أي  دههوي الفههاي 
 ف موي أّف  ذلك إشارس إله  ة فته  له  و هي تعهرف بهأّي أبهو بدهر رقيهق دمها فقهول اآلي 

دفا أبهي بدهر الوهّديق دهاي قاهب بد مفا ةاافي  داي بّدا  مهي أثهر الشهّ ود  ألّي سهيّ 
األ مي والُمدفَّ  بعبهد هللا  والهذي دهاي له  ف هره إله  الملكهوت  و هو قاهب  ولهذلك فمهي 
دهههاي مثهههل  هههذا فتكهههوي ف ههه  الشهههفقم الع  مهههم ةلههه  ةلهههق هللا  الشهههفقم ةلههه  ةلهههق هللا ال 

فتهههه  تكههههوي إاّل ل ههههذه األمثههههال األكههههابر الههههذيي حبهههها   هللا بشههههفافّ م وشههههفوف المرتبههههم  ورأ
ممعهههت المسهههلميي ومهههي رأفتههه  ةههه  اإلسههه   والمسهههلميي  هههو إمتماةفههها فهههي  هههذا البيهههت 
اليو    هذا الممهى الهذي فحهي ف ه  وفمهدج رسهول هللا وهّل  هللا ةل ه  وسهّل   لهو له   دهي 
سّيدفا أبي بدر في بدايت  دما  و لما وولفا اإلسه   والفت ه  بمهوت رسهول هللا وهّل  

ا مههات  رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  وافتقههل إلهه  الّرفيههق األةلهه  هللا ةل هه  وسههّل   لمههّ
يْ  »دما داي  قول في الرفيق األةل  فهي الرفيهق األةله    َم رضهي هللا ةف ها  ةهَ  َةائ شهَ

لَ  دُ  َدةههَ يُ  الههرَّْحَمي   َةبههْ ي بههْ ر   َأبهه  يّ   َةلههَ  َبدههْ لَّ  الفَّبهه  لَّ َ  َةَل ههْ    هللاُ  وههَ ا َوسههَ َدُت ُ  َوَأفههَ ف   إ لههَ  ُمسههْ

 
 الرقيق   و  وقيل.  والُحْاي   البدا   و و َسريى  –وحاي   أسف ذو  أي    1
ُف ُ   ب َ ل    َما َ   َوَسلَّ َ  َةَلْ      هللاُ   َولَّ   ّللاَّ    َرُسولُ   َثُقلَ   َلمَّا:  َقاَلْت   َةائ َشَم   َةيْ    2 َ س    ُيوذ   ُ َولّ يَ  َأيْ   َبْدر    َأَبا  ُمُروا»:  َفَقالَ   ب الوَّ

يف   َرُمل    َبْدر    َأَبا  إ يَّ   ّللاَّ    َرُسولَ   َ ا:  َفُقْلتُ    «ب الفَّاي    َأَبا  ُمُروا»:  َفَقالَ   ُةَمَر   َأَمْرتَ   َفَلوْ   الفَّاَي   ُ ْسم ىُ   الَ   َمَقاَمكَ   َ ُق ْ   َما َمَت   َوا  فَّ ُ   َأس 
يف   َرُمل    َبْدر    َأَبا  إ يَّ : َل ُ   ُقول ي:  ل َحْفَومَ   َفُقْلتُ   «ب الفَّاي    ُ َولّ ي  َبْدر    ُةَمَر   َأَمْرتَ   َفَلوْ   الفَّاَي   ُ ْسم ىُ   الَ   َمَقاَمكَ   َ ُق ْ   َمَت   َوا  فَّ ُ   َأس 
بُ   أَلَْفُتيَّ   إ فَُّديَّ »:  َقالَ  َ س    ف ي َدَةلَ   َفَلمَّا  «ب الفَّاي    ُ َولّ يَ   َأيْ   َبْدر    َأَبا  ُمُروا  ُيوُسَف   َوَواح   َوَسلَّ َ   َةَلْ      هللاُ   َولَّ  ّللاَّ    َرُسولُ   َوَمدَ   الوَّ
فًَّم   َفْفس      ف ي َد  َدَةلَ   َحتَّ   اأَلْرض    ف ي  َيُةاَّاي    َور ْمَ هُ   َرُمَلْيي    َبْييَ   ُيَ اَدى  َفَقا َ   ة  ُ    َبْدر    َأُبو  َسم ىَ   َفَلمَّا  الَمْسم  سَّ  َأُبو  َذَ بَ   ح 
ُر   َبْدر     َبْدر    َأب ي َ َسار    َةيْ   َمَلَي  َحتَّ   َوَسلَّ َ   َةَلْ     هللاُ  َولَّ  ّللاَّ    َرُسولُ   َفَما َ   َوَسلََّ   َةَلْ      هللاُ   َولَّ  ّللاَّ    َرُسولُ  إ َلْ      َفَأْوَمأَ   َيَتَأةَّ
ًدا   ُ َولّ ي  َوَسلَّ َ   َةَلْ      هللاُ   َولَّ   ّللاَّ    َرُسولُ   َوَدايَ   َقائ ًما   ُ َولّ ي  َبْدر    َأُبو  َفَدايَ   َةَلْ      هللاُ  َولَّ   ّللاَّ   َرُسول    ب َوَ س    َبْدر    َأُبو  َ ْقَتد ي  َقاة 
يَ   َبْدر    َأب ي ب َوَ س    ُمْقَتُدويَ   َوالفَّاُي   َوَسلَّ َ   َةْفُ . أةرم  البةاري  ّللاَُّ   َرض 
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ْدر ي  ىَ  وههَ د   َومههَ َواك   الههرَّْحَمي   َةبههْ ب   سهه  َتيُّ  َراههْ هُ  بهه     َ سههْ دَّ ولُ  1َفَأبههَ لَّ  ّللاَّ   َرسههُ  َةَل ههْ    هللاُ  وههَ
َواكَ  َفَأَةْذتُ  َبَوَرُه  َوَسلَّ َ  ْمُت ُ  السّ  َفَقوهَ

ُت ُ   2 يّ   إ لهَ  َدَفْعتُه ُ  ثُه َّ   3َوَايَّْبتُه ُ  َوَفَفضهْ لَّ  الفَّبه   وهَ
ا ب     َفاْسَتيَّ  َوَسلَّ َ  َةَلْ     هللاُ  تُ  َفمهَ ولَ  َرَأيهْ لَّ  ّللاَّ   َرسهُ لَّ َ  َةَل هْ    هللاُ  وهَ َتيَّ  َوسهَ ت َفاًفا اسهْ طُّ  اسهْ  قهَ

ُ   َأْحَسيَ  فهْ ا م  َدا َفمهَ َر َ  َأيْ  ةهَ ولُ  4فهَ لَّ  ّللاَّ   َرسهُ لَّ َ  َةَل هْ    هللاُ  وهَ ىَ  َوسهَ َدهُ  َرفهَ َبَع ُ  َأوْ  يهَ  ثُه َّ  إ وهْ
الَ  ي » قههههَ ف يههههق   فهههه  ا  «اأَلْةلههههَ   الرَّ ْت  َقضههههَ   ثههههُ َّ  َثَ ثههههً ولُ  َوَدافههههَ اتَ : َتقههههُ ْييَ  مههههَ اق َفت ي بههههَ  حههههَ

  و اج الفاي وماموا  وأبي بدر الوّديق ل   دي حاضهرا  ألفهّ  دافهت له  6« 5َوَذاق َفت ي
اومتاي إحدا ما في العال م واألةرى في ______  فلّما ما  ورأى الفاي في  يماي 
لهه   فعههل شههيئا ولهه   قههل ل ههذا اسههدت أو ل ههذا اسههدت دمهها  فعههل اآلي الفههاي  بههل دةههل 

ات ب هها وومههده مسههّم  بثههوب أحمههر مباشههرس إلهه  حمههرس رسههول هللا وةائشههم التههي دههاي مهه 
ا  ا ومّيتهها أمههّ فرفههى ذلههك الثههوب ةههي وم هه  وقّبلهه  فههي مب تهه  وقههال ابههت  هها رسههول هللا ح ههّ
الموتههم التههي دتب هها هللا ةل ههك فقههد مّت هها  ثههّ  ةههرج إلهه  الفههاي برفههق وحدمههم فومههد الفههاي 

وا م وا رسههول هللا وةاشههروه وتلقههّ فهه  وف مههوا  ههائموي مههائموي  و ههذا مههي حّق هه   ألّف هه  حبههّ
ف  بّد أي ُ حّبوه  فمي أحّب شيئا تفاف  ف ه   وسهّيدفا ةمهر  حمهل سه ف  و هو  قهول مهي 
د مههات مسسههت رأسهه  و ههو فههي  يمههاي  ألّي سههّيدفا ةمههر دههاي  غلههب ةل هه   قههال محمههّ
القهّوس  وسهّيدفا أبها بدهر  غلهب ةل ه  ال هدو  لهذلك دهاي ُ سهّم  بالوالمهم  دهاي  غلهب ةل هه  

ص األشهه ا  لمهها أةاههاه هللا تبههارك وتعههال  مههي دشههف ال ههدو  والسههديفم وا لحدمههم وتفحههّ
وُدشهههفات  دهههّل ذلهههك لههه   دهههي لهههدى سهههّيدفا ةمهههر  وةاهههب فهههي الفهههاي و هههّدأ الم هههّدأ يهههو  

 
 إل   ف ره  مد    1
 وقاعت   دسرت   أي(  فقومت )  روا م  وفي  األسفاي  بارف  األةذ   والقض   مضغت    2

 ب   ةف   هللا  رضي  الرحمي  ةبد   است اك  مي  بالما   ف فت   أي   3
 السواك  مي  الفرا   تماوا  ما(  فر   أي  ةدا  فما)   4
 غير  وقيل الودر  مي  الترقوس دوي   ما  والحاقفم وودر ا  حفد ا  بيي  ورأس   وسل   ةل    هللا  ول   مات  أي(  وذاقفتي  حاقفتي)   5

 ذلك  غير  وقيل  الحلقو   ارف والذاقفم  ذلك
 أخرجه البخاري في صحيحه، باب مرض النبي صلى هللا عليه وسلم ووفاته  6
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ر   بالشههرع  وفحههي فههتكّل  اآلي ةلهه  الشههرع  ولهه  يةههرج مفهه    السههق فم  ف ههّدأ الفههاي وذدههّ
ر   بهالقرآي  فدّلم   بما دافوا  سمعوف  ومها دهافوا يتلّقوفه  ومهاا  ا بهيي أيهدي    ذدهّ ال اريهّ

د فقههد مههات   ههذا  ههو العقيههدس  لههذلك فحههي دائمهها فقههول مهها لهه   ا مههي دههاي  عبههد محمههّ فأمههّ
يتاّود اإلفساي بالعقيدس وتتمّدي العقيدس مف  أّف  ال  سهَلُ  له  إ مهاي  فلهذا ال بهّد أي  دهوي 

فقد مات ومي دهاي  عبهد هللا اإلفساي متمّدفا مي العقائد  فقال  فا مي داي  عبد محّمد 
ف ههو حيههّ  ال  مههوت   ههذا  ههو العلهه  و ههذا  ههو مهها دههاي ُ دّرسهه  الرسههول وههّل  هللا ةل هه  
م دّل هها دههاي  دههّري  م  ألّي مههّدس بقائهه  فههي مدههّ وسههّل  مههّدس ث ثههم ةشههر سههفم و ههو فههي مدههّ
 التوحيد والعقائهد فهي ففهوي الفهاي ثهّ  مها ت األحدها  بعهد ذلهك  له  ُتفهرض الوه س إالّ 
و  إاّل فههي المديفههم والّادههاس إاّل  فههي السههفم الثاف ههم بعههد اإلسههرا  والمعههراج ولهه  ُ فههرض الوههّ
فههي المديفههم والممعههم لهه  ُتوههّل  إاّل فههي المديفههم  ودافههت دههّل  ههذه المههّدس تكههريي للعقيههدس 
حّت  ال يتاحاج الفاي  فوقى وافقشعت السحابم مي رؤوي الفاي ورمعوا إله  الحق قهم 

لهه  العقيههدس لهه  مهها سههمعوا مههي المعلههّ  وا    ذ بههت العوااههف ورمههى الفههاي إلهه  ةقههول   وا 
لَ  َأوْ  َماتَ  َأَفإ يْ  الرُُّسلُ  َقْبل     م يْ  َةَلْت  َقدْ  َرُسول   إ الَّ  ُمَحمَّد   َوَما ﴿الذي ةّلم    ُت ْ  ُقته   اْفَقَلبهْ

يْ  أَْةَقاب ُد ْ  َةَل  يْ  َةق َب هْ    َةلهَ  َيْفَقله ْب  َومهَ رَّ  َفلهَ ْيًئا ّللاََّ  َ ضهُ َيْما ي  شهَ اك ر يي  ّللاَُّ  َوسهَ   1﴾الشهَّ
فافد ش الفاي د شم ثاف م  ود شم ذ بت بد شم أةرى  افد ش الفهاي ديهف ل ه  أي 
سهمعوا  هذا الكه   وفسهوه  و فها الثبهات  لههذلك ده  مهي إفسهاي   ّفوفه  الفهاي ضههع فا ال 

لفهاي  له ي القهوي  هو الهذي قهوي  قوى ةل  شي   لكّف  في الملّمات  دوي  و أقوى ا
بالمسههد ولكههّي القههوي  ههو الههذي قههوّي بههالّروج  فسههّيدفا أبههي بدههر الوههّديق   ههرت قّوتهه  
وفشلت قّوس األقو ا   لماذا ؟ ألّف  داي رمه  يف هر إله  مها  هو  لمهاذا آمهي  ألفهّ  آمهي 

م وآمههي بالفههار   وآمههي بالغيههب  آمههي بالّرسههول  آمههي بالغيههب وآمههي بههالموت وآمههي بالمفههّ
م رسهول  بالبع  والفشهور إلهخ  لهذلك  فها أبهو بدهر الوهّديق دهاي أرأف الفهّاي  أرأف أمهّ
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تي  م رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   ثههّ  مهها ت َبعههَد الة فههم مهها حههد  مههي فهه  هللا بأمههّ
ا  فهها مالسههيي   فلههوال أّي سههّيدفا أبهها بدههر الوههّديق  ههو الةل فههم فههي ذلههك الوقههت لمهها دفههّ

م والفوههرافّ م  وبقههي الفت هه  اإلسهه    رت الههّد افات األةههرى دالي ود ههّ ر دمهها تغيههّ أو لتغيههّ
اإلسهه   رسهه   ولهه  يبقهه  لهه  مضههموي وال مف ههو   مهها ت قضههّ م الههرّدس فدههاي أبههي بدههر 
ي يفوهره ويما هد  حااما في ا ألّف  ةرف بأّف  آمي ووّدق وما د وال بّد ل هذا الهّديي ممهّ

َر   ودهههاي مههها دهههاي وثبهههت مهههي أملههه   فحهههارب أ هههل الهههرّدس وحهههارب مهههاف عي الّادهههاس وَق هههَ
اإلسهه    لههو أفههّ  مهها  فههي محلههّ  سههّيدفا ةمههر لمهها دههاي اإلسهه   اآلي  الفههدحر اإلسهه   

ابههي المههواي فههي الوفهها وابههي أبههي فههي وقتهه   ولكههّي هللا  دههذا أراد دمهها قههرأت   فههي حههدي  
فلمها ةلهق هللا آد  ةل ه   »ممرس في ب مم الففوي وابي سبى في دتاب  شفا  الوهدور  

السهه   وضههى ةلهه    ههره قبضههم مههي رسههول هللا وههل  هللا ةل هه  وسههل  فسههمى آد  فههي 
  ههره فش شهها دفشهه ش الايههر  فقههال آد   هها رب مهها  ههذا الفشهه ش  فقههال  ههذا تسههب ح فههور 
محمهههد وهههل  هللا ةل ههه  وسهههل  ةهههات  األفب ههها  الهههذي أةرمههه  مهههي   هههرك فةهههذه بع هههدي 

فهههي األرحههها  الاههها رس  فقهههال آد  أي رب قهههد أةذتههه  بع هههدك أال وميثهههاقي وال تودةههه  إال 
فات مهي الفسها  فدهاي فهور محمهد وهل   أودة  إال فهي الما هريي مهي الرمهال والُمحوهَ
هللا ةل هه  وسههل  يههتألأل ودافههت الم ئدههم تقههف ةلفهه  وههفوفا ويف ههروي إلهه  فههور محمههد 

لما رأى آد  ذلك قال  ا ول  هللا ةل   وسل  و قولوي سبحاي هللا استحسافا لما يروي ف
رب  هؤال  يف هروي ةلفههي وهفوفا فقهال المليههل سهبحاف   ها آد  يف ههروي إله  فهور ةههات  
األفب ا  الذي أةرم  مي   رك فقال  ا رب أريف   فأراه هللا إ اه فآمي به  ووهّل  ةل ه  
 ُمشيرا بإوبع  ومي ذلك اإلشارس باإلوبى ب  إل  إال هللا محمد رسهول هللا فهي الوه س
فقهههال آد   ههها رب امعهههل  هههذا الفهههور فهههي ُمقهههّدمي دهههي تسهههتقبلفي الم ئدهههم وال تسهههتدبرفي 
رى فههي غههرس آد  دههدائرس الشههمي فههي دوراي فلك هها  فمعههل ذلههك الفههور فههي مب تهه  فدههاي يههُ
ودالبدر في تمام  ودافت الم ئدهم تقهف أمامه  وهفوفا تف هر إله  ذلهك الفهور و قولهوي 
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إي آد  ةل هه  السهه   قهال  هها رب امعههل  ههذا الفههور سهبحاي ربفهها استحسههافا لمهها يهروي ثهه  
في موضى أراه فمعل هللا ذلك الفور في سبابت  فدهاي آد  يف هر إله  ذلهك الفهور ثه  إي 
آد  قال أي رب  ل بقي مي  ذا الفور في   هري شهي  فقهال فعه  بقهي فهور أوهحاب  
مههر فقههال أي رب أمعلهه  فههي بق ههم أوههابعي فمعههل فههور أبهه  بدههر فههي الوسهها  وفههور ة

فهههي البفوهههر وفهههور ةثمهههاي فهههي الةفوهههر وفهههور ةلهههي فهههي اإلب ههها  فدافهههت تلهههك األفهههوار 
تههتألأل فههي أوههابى آد  مهها دههاي فههي المفههم فلمهها دههاي ةل فههم فههي األرض افتقلههت األفههوار 

داي  ذا مرّتبا في األال ولكّي هللا أ  هر ذلهك األمهر بعهد مها  «مي أوابع  إل    ره 
تلقهاه  هو الهذي  دهوي  لهذلك دهاي سهّيدفا أبهو بدهر  وقى ما وقهى ولكهي مها دهاي فهي األال

 و أرأف أّمم رسول هللا بأّمم رسول هللا مهي حيه  أفهّ  لهواله ولهوال رأفته  ةله  المسهلميي 
واستسل  أل ل الرّدس واستسل  لمافعي الادهاس لمها بقيهت مهي شهرةّ م اإلسه   دمها قلفها إاّل 

 ما بقي مي ديي المس حّ م والي ودّ م. فع  
 الحاج الحبيب بن حامدسيدي 

 وأشّد   في ديي هللا ةمر

 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

دمههم ةلهه  لسههاي ُةمههر  سههّيدفا ةمههر دههاي قههوّي فههي دههّل  وأشههّد   فههي ديههي هللا ُةمههر  الح 
ريي   د اإلسهه   بأحههد الُعمههَ شههي   دههاي  قههول رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  الل ههّ  أيههّ

اب الهذي أيهّد هللا االسه   به   حتّه  قهال الوهحابم مها وداي مف   سّيدفا ةمر به  ي الةاهّ
إامههئّي إاّل بعههد أي آمههي سههّيدفا ةمههر فدههاي دلههّ  ةيههر  دههاي قههوّي  و ههو الههذي بعههد مهها 
وَي فهههي الوهههّ س  فقهههال  أسهههل   ودهههاي المسهههلموي والرسهههول وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل  يُتةفهههّ

ي إذًا فلفهههذ ب فوهههّلي م هههرا لرسهههول هللا ألسهههفا ةلههه  حهههّق قهههال فعههه  فقهههال لمهههاذا التة فهههّ
وفوههّلي فههي الكعبههم وُف  ههر وهه تفا للفههاي  وسههار ةلهه  أمههره وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   
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عب وةمر في شعب لفهّر  و و الذي قال ف   وّل  هللا ةل   وسّل  لو داي ابل ي في ش 
ابل ي مي قّوس ةمر. ولكي ل   دي اماف   هو امهاي أبهي بدهر  فلهو دهاي فهي امهاي أبهي 

اب  ههو الههذي ةااههب بدههر ال فقلبههت األمههور  سهه دوي قههوّي  ألّي سههّيدفا ةمههر بههي الةاههّ
سههّيدفا أبههي بدههر الوههديق وقههال لهه   ههؤال  الههرّدس فتسههامح مع هه  ألفههّ  سههوف فةلههق فتفههم 
وسههوف يؤّلبههوي ةليفهها الفههاي ودههذلك فههي مههافعي الادههاس فتسهها ل مع هه   ولكههي أبههو بدههر 

  لرسهول هللا وهّل  هللا ةل ه  وسهّل  لقهاتلت   قال وهللا لو مفعوفي ةقال بعير دافوا يئدوف
م وحههده   َ  األمههر  ودههاي مههي رأفتهه  أ ضهها ةلهه  اإلسهه   ألفههّ  دههاي أمههّ ةل هه   وب ههذا َحسههَ

 ود   دثير ةل  سّيدفا ةمر بي الةّااب  ف   آ ات فالت ...  فع  ثّ  قال 

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 وأودق   ح ا  ةثماي

 ضي هللا عنهسيّدي محّمد الكبير ر

وأودق   ح ا  ةثماي  سّيدفا ةثماي بي ةّفاي رضي هللا ةف  و ر رسهول هللا وهّل  
ا وضهعت يهدي فهي يهد رسهول هللا وهّل  هللا  هللا ةل   وسّل  المدفهّ  ذو الفهوريي  قهال لمهّ
ةل   وسّل  لدى المبا عم ما مّست يدي فرمي  تلك اليهد التهي سهّل  ب ها ةله  رسهول هللا 

اي رضهههي هللا ةفهه  فهههي مهها مسههت  فرمههه  أبههدا   هههذا تمهها  األدب  سهههّيدفا ةثمههاي بهههي ةفههّ
 وسههل  ةل هه  هللا وههّل    هللا رسههول دههاي قههال أفههي حههدي  معههروف بحههدي  البئههر  ةههي

 ةل ه  هللا وهل   هللا رسهول فقهال فاسهتأذي  بدر أبو فما  المديفم حوائط  مي حائط  ف 
 رسهول رأى دمها رمل ه  ودله  البئهر رأي ةله  فملهي « بالمفهم وبشهره له  افهتح » وسل 
 بالمفهم وبشهره ل  افتح » فقال فاستأذي  ةمر ما  ث  وفى  وسّل  ةل   هللا وّل   هللا
 بالمفهم وبشهره له  افهتح » فقهال ةلهي  اسهتأذي ثه  وهفعوا  رآ   ما مثل فوفى فدةل «
 به   بعهد بالمفهم وبشهره له  افتح » قال ةثماي  ما  ث  وفعوا  رآ   ما مثل فوفى «
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 رسول  ا فقالوا ردبت    غّا  وسّل  ةل   هللا وّل   هللا رسول رآه فلما «  ويب  شديد
 مهي اسهتحي  أال » فقهال ةثمهاي مها  حهيي ووهفعت  مئفا  ذا حيي توفى ل  مالك هللا

  و هههذا الح ههها  ففعههه  ودهههاي أدبههها ة  مههها فهههي سهههّيدفا 1 «الم ئدهههم  مفههه   سهههتحي  رمهههل
ةثماي  ومي أدب  ما ُسّمي ةفد سّيدفا البوويري بأدب الّترك   فاك أدب الفعل وأدب 
التهّهرك   ههو ةفههدما وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  فههي الُحديب ههم  و ههي قريبههم مههي مدههم  والرسههول 

يوف   مغمههودس ولكههي وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  مهها  بقوههد أدا  العمههرس  ههو وأوههحاب  وسهه 
مفع   الكفار  ووقى التفاوض بيف    وأرسلوا مي  فاوض رسول هللا  وأرسهل رسهول هللا 
ةثماي  والقوم دبيرس  وداي ةل  ةادس العرب داي  هأتي رسهول مهي دهل اهرف ودهاي 
 فاك ضمافم حت  ال  قلوا الّرُسل  فلّما داي سّيدفا ةثماي في الكعبم دةهل فهي مهوار  

فار إذا أردت أي تاوف أفت فاهف  فهامتفى أي  اهوف  ديهف أاهوف قبهل وقال ل  الك
 رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل   دما ما  في ال مايم  

 

 

 

ا َْْ ْْف   ْْ د ا  ْْ ااف َْْ د اَ لْْ ََ َف ا  ْْ َف َاَْْ ْْع  َوابْْ
 

َاا ى  ْْع ا ا ف ْْْْْ َْْ ص بف ْْْْْ ََ َ ْْع َى ْْْْْ ص ا ع  َل إف َْْْْْْْ
   

َا  َ  َ  ْْْْْع لع َه ا عجَْْْْْ َْ َج ْْْْْ  َْ ا عبفجْْْْْع  َحََْْْْْ
  

َاا ى  ْْع ا  ى اَ اْْْْْْ َْْ َع  ْْْْْْ ا َ   ْْ َد َ َْْْْْْ اع َْْ  ا ع ْْْْْْ
   

 
 السيواي في مامى األحادي    1
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َع  َْْْْْْْْ ع  َب ْْْْْْْْع ف إف َِ  فا ع و َع َل ْْْْْْْْى ص َ   َوَ بَْْْْْْْْ
  

ا ى  ص ا ى بْْْْْْْْْف  ف  فىَْْْْْْْْْ ىْْْْْْْْْع ى إف َْْْْْْْْْ َف َى  اع َْْْْْْْْْ  
   

َوا ا بفَبلع َْْْْْْْْْْْ ف ْف ْْْْْْْْْْْع  َ َجَه ْْْْْْْْْْْع ى َاىع َْْْْْْْْْْْ
  

ا ى  ْْ ف ف َبلع َْْْْْْْْْْْْ َع َىبفلْْْْْْْْْْ ا  َْْْْْْْْْْْْف َْْ ْْْْْْْْْْ  ٍَ 
   

اَاََ ف اَ  ع  َا ى َ  َْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ىْْْْْْْْْْْْْْْْْْْع  َ َاب  اف
  

ْْف  الى  ْْْْْْْْْ َْْ ا ى َْْْْْْْْْ َْْ ا ا ىَا ْْْْْْْْْ ََ  ْْ كف َحبْْْْْْْْْ  ا   ْع
   

فههرفض أي  اههوف بالبيههت قبههل رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  ولههو أفههّ   فههي إمدافهه   
 ههذا أ ضهها مههي األدب ومههي الح هها   و ههو أدب التههرك  تههرك شههعيرس مههي أمههل إة وهه  
لوههاحبم الشههريعم  لرسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل    دههذا دههاي سههّيدفا ةثمههاي حيههّي 

 ستحيي مف  الم ئدم  والك   ةل  سّيدفا ةثماي دثير  ثّ  قال ت

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 وأقضا   ةليّ 

 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

وأقضا   ةلّي  أقض  بمعف  الذي  قضي بيي الفاي و فول بيهف   و هو سهّيدفا ةلهّي 
الع  مههم  دههاي ُ وههيب فههي فوههل الّفااةههات مهها دههّر  هللا وم هه   أةاههاه هللا تلههك الف راسههم 

 بيي الفاي  داي أقضا     فاك قضاس ولكّف  أقض   فع 

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 وأفرض   ايد بي ثابت

 سيّدي محّمد الكبير رضي هللا عنه
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أفرض    أي ةل  الفرائض  و و ةل  المواري   داي سهّيدفا ايهد  هو أفرضه    أي  هو 
وبم وما يمب ل ذا وما ال يمهب ل هذا  فهي ةله  الفهرائض  وقهال سهّيدفا أةل  مف   باألف

ى   ةبد هللا بي ةّباي في الفرائض أّول ما ُيرفى مي العل   ةل  الفهرائض  و هو اآلي ُرفه 
» إي ةله   قال رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل   أّول مها يرفهى مهي العله  ةله  الفهرائض 

وفحي اآلي دثيرا فهي  هذه المسهألم  وقهد وقعهت لهي  1الفرائض أول ما يفاع مي األمم «
بففسهههي فدافهههت  فهههاك قضهههّ م دفهههت أفهههوف في ههها  فهههي الشهههميرات  ودهههاي قاضههه ًا أراد أي 
ُيدةل إمرأس في ذلك األمر  باةتبار أّف ا اومم الّرمهل  ولكّف ها ال ة قهم ل ها بالمسهألم  

و ههو  قضههي ب هها  إذًا حتههّ  أقفعفههاه بههالحمج  ودههاي دائمهها  قضههي ب هها  مههّدس مههي الههامي 
أفرضهه    ههو ايههد بههي ثابههت   ههو دههاي داتههب الههوحي لرسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   

 فع 

 سيدي الحاج الحبيب  بن حامد

 وأقرأ   ُأبيّ 

 سيدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

وأقرأ   أبهّي  أبهّي بهي دعهب  أقهرأ   أي أحف  ه    عفهي أقهرأ   أي أحف  ه  للقهرآي أبهّي 
 فع بي دعب  

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 وأةلم   بالح ل والحرا  معاذ بي مبل

 سيدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

وأةلم   بالحرا  معاذ بي مبل  الوحابّي المليهل  معهاذ بهي مبهل دهاي له   هذه الفراسهم 
م الباافّ م و و أّف  داي يبتعهد ةهي الشهب م  إلّي الحه ل بهّيي والحهرا  بهّيي  ولكهّي الشهب 

 

   ورد في تفسير األلوسي ريرس مرفوةاً ةي أبي   1  
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اّلتههي تههأتي بههيي الحهه ل والحههرا   ههذه  ههي التههي  وههعب تمييا هها  ودههاي سههّيدفا معههاذ بههي 
مبل ل   ذه الفراسم ف ما يتعّلق بالشب ات اّلتي قد تأّدي إل  الح ل أو إل  الحرا   ثّ  

 قال

 سيدي الحاج الحبيب رضي بن حامد

ه  األُ  يُي َ ذ  يًفا  َوَأم   مَّم  َأُبو ُةَبْيَدُس ْبُي الَمرَّاج  أاَل َوا  يَّ ل ُكلّ  ُأمَّم  َأم 

 سيدي محّمد الكبير رضي هللا عنه

أبههو ةبيههدس ابههي المههّراج  الوههحابّي المليههل  دفههيي األردي  أبههو ةبيههدس ابههي المههّراج دههاي 
رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل  بعث  إل  قاهر بهالبحريي  ومبه  مهي أ ل ها وأرسهل إله  
رسهههول هللا وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل  الةهههرج والمبا هههات  ودهههاي ال يةهههّص بففسههه  شهههيئا  ال 

ّ  فههي  ههذه الواقعههم سههّماه رسههول هللا بههاألميي  وقههال أمههيي  ههذه در مهها وال ديفههارا  ومههي ثهه 
األّمم أبهو ةبيهدس ابهي المهّراج  ودهاي مؤتمفها ةله  الةهاائي  وله   مهّي شهيئا ودهاي  هأتي 
ا ُ شههب    بههذلك إلهه  رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  مههي غيههر فقههص وال  أةههذ شههيئا ممههّ

ي دهذلك الّادهوات  بة ف ذلك اّلذي أرسل  رسول هللا وّل  هللا ة ل   وسّل  وال ها َول ُيْمبه 
فمهها  إلهه  المديفههم وقههال  ههذه الّادههاس و ههذه أ ههديت لههي  فغضههب وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   
وةاب ةابم وقهال له  إي دفهت فهي بيتهك  هل ي  هدى لهك  إي دفهت وال ها فديهف ُي هدى 

بو ةبيدس ابي لك إي ل   دي  فاك غرض في اإل دا   و ذه الرشوس بعيف ا  أّما سّيدفا أ
م اويلههم في هها  وسههّمي ب ههذا فههي  ههذه الواقعههم  اّلتههي  ههي أفههّ   المههّراج  دههاي أميفهها  وقوههّ
ةفههدما ُأرسههل إلهه  البحههريي  ومهها  بدثيههر مههي الههذ ب ودثيههر مههي الفضههم  مبا ههم اّلتههي 
دافههت مفروضههم ةلهه  أ ههل البحههريي  وسههّمي ب ههذا و ههو بعههد ال مههرس  دمهها تعرفههوي  ههو 

ذي فههتح القههدي   ههو ا اب وفههتح القههدي فههي سههفم الههّ ذي أرسههل  سههّيدفا ةمههر ابههي الةاههّ لههّ
أربعم ةشر  مرّيا  وقوو  دثيرس و و توّفي ومات و و اآلي دفيي في األردي  و ذا 
أمهههر  حتهههاج إلههه  الكثيهههر  ولكهههي بعهههض اإلشهههارات  وفسهههأل هللا تبهههارك وتعهههال  أي يفهههّور 
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امههئّي بهه  قلوبفهها. آمههيي  هها بوههائرفا وقلوبفهها وأي  فههتح ةليفهها بمهها ف هه  وهه حفا وةيرفهها وت
 رّب العالميي.

  



~ 117 ~ 

د الفَات ح  ل َما أُْغل َق  اللَُّهمَّ َصّل   نَا ُمَحمَّ َعلَى َسيّ د 

ر  الَحّق  ب الَحّق   َوالَخات م  ل َما َسبََق نَاص 

َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه   َراط  ي إ لَى ص  َوالَهاد 

يم ه  العَظ  ْقدَار  ه  َوم   َحقَّ قَْدر 

فُوَن  ا يَص  ة  َعمَّ زَّ ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع 
َّ  َرّب   َوَسََلم   َعلَى اْلُمْرَسل يَن َواْلَحْمدُ ّلِل 

ينَ   اْلعَالَم 
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ا َوا  َذا أةههوذ بههاهلل مههي الشهه ااي الههّرم    وَي َةلههَ  اأْلَْرض  َ ْوفههً يَي َ ْمشههُ ذ  اُد الههرَّْحَمي  الههَّ بههَ َوة 
َ ًما  اُلوا سههَ ُلوَي قههَ ا   اَاَبُ ُ  اْلمههَ ًدا *ةههَ مَّ َربّ   ْ  سههُ يَي َيب يتهُهوَي لهه  ذ  ا  َوالههَّ وَي  *َوق َ امههً يَي َ ُقولههُ ذ  َوالههَّ

ا  اَي َغَرامههً َذاَبَ ا دههَ فََّ  إ يَّ ةههَ َذاَب َم ههَ ا ةههَ ر ْف َةفههَّ ا اوههْ ا  *َربَّفههَ َتَقرًّا َوُمَقامههً اَ ْت ُمسههْ ا سههَ  *إ فَّ ههَ
ا َك َقَوامهً يَي إ َذا َأْفَفُقوا َلْ  ُ ْسر ُفوا َوَلْ  َ ْقُتُروا َوَداَي َبْيَي َذله  َى ّللاَّ  *  َوالَّذ  ْدُةوَي مهَ يَي اَل يهَ ذ  َوالهَّ

ْل َذلهه   ْي َ ْفعههَ وَي َومههَ اْلَحقّ  َواَل َيْافههُ رََّ  ّللاَُّ إ الَّ بهه  ي حههَ وَي الههفَّْفَي الَّتهه  َر َواَل َ ْقُتلههُ ا آةههَ َق إ َل ههً َك َيلههْ
ا  *َأَثاًما  ْد ف  ه   ُمَ افهً م  َوَيْةلهُ ْوَ  اْلق َ امهَ َل  *ُ َضاَةْف َلُ  اْلَعَذاُب يهَ َي َوَةمه  ْي تَهاَب َوآمهَ إ الَّ مهَ

ا  وًرا َرح  مههً اَي ّللاَُّ َغفههُ َفات  َودههَ يّ َئات   ْ  َحسههَ ُل ّللاَُّ سههَ دّ  َك ُيبههَ ال ًحا َفُأوَلئهه  ً  وههَ اَب  *َةمههَ ْي تههَ َومههَ
ا َوَةمهه   ُ  َيتههُوُب إ لههَ  ّللاَّ  َمَتابههً ال ًحا َفإ فههَّ اللَّْغو   *َل وههَ وا بهه  رُّ وَر َوا  َذا مههَ َ ُدوَي الههاُّ يَي اَل َ شههْ ذ  َوالههَّ

ا  وا د َرامههً رُّ ا  *مههَ مًّا َوُةْمَ افههً ا وههُ وا َةَلْي ههَ رُّ ْ  َيةهه  ْ  لههَ ات  َربّ  هه  ُروا ب آ ههَ يَي إ َذا ُذدههّ  ذ  يَي  *َوالههَّ ذ  َوالههَّ
ا َ ُقوُلويَ  يَي إ َمامهً ا ل ْلُمتَّقه  يَّات َفا ُقرََّس أَْةُيي  َواْمَعْلفهَ َفا َوُذرّ  ْي َأْاَوام    رّبفها  هب لفها َربََّفا َ ْب َلَفا م 

مي أاوامفا وذّرياتفا قّرس أةيي وامعلفا للمّتقيي إماما  رّبفا  هب لفها مهي أاوامفها وذّرياتفها 
كَ قّرس أةيي وامعلفا للمّتقهيي إمامها *  ًم ُأوَلئه  ا َتح  هَّ ْوَي ف ي هَ َبُروا َوُيَلقهَّ ا وهَ َم ب مهَ َاْوَي اْلُغْرفهَ  ُيمهْ

يَي ف يَ ا َحُسَفْت ُمْسَتَقرًّا َوُمَقاًما  *َوَسَ ًما  ْد  *َةال د  اُؤُدْ  َفقهَ ْواَل ُدةهَ ْ  َربهّ ي لهَ ُأ ب دهُ ُقْل َما َ ْعبهَ
ا وُي ل َاامهههً ْوَف َ دههُ ذَّْبُتْ  َفسهههَ ةلههه  مم ههى األفب ههها  والمرسهههليي    وهههدق هللا الع هه   وسههه  دههَ

 وولوات هللا ةلي   أممعيي والحمد هلل رّب العالميي

الل ههّ  اغفههر لفهها  وارحمفهها  وارحهه  والههديفا  وارحهه  مشههائةفا  وارحهه  مههي ةّلمفهها  وأوههلح 
(  وارحهههه  بفضههههلك مم ههههى المسههههلميي والمسههههلمات   هههها أرحهههه  3أح ائفهههها  وارحهههه  أمواتفهههها )
 (3(   ا ذا الم ل واإلكرا  )3الراحميي  ا رّب العالميي )

يي  إ  ههَّ  ْو   الههدّ  ك  يههَ يَي الههرَّْحَمي  الههرَّح     َملهه  اَلم  ُد لل َّ  َربّ  اْلعههَ اَك ب سههْ   ّللاَّ  الههرَّْحَمي  الههرَّح     اْلَحمههْ
تَ  يَي َأْفَعمهههههْ ذ  َراَإ الهههههَّ َتق  َ  وههههه  َراَإ اْلُمسهههههْ َفا الوهههههّ  د  يُي ا هههههْ َتع  اَك َفسهههههْ ُد َوا   هههههَّ ر   َفْعبهههههُ ْي  ْ  َغيهههههْ َةلهههههَ

الّ ييَ     آميياْلَمْغُضوب  َةَلْي  ْ  َواَل الضَّ

الَحقّ   قّ  بهه  ر  الحههَ َبَق َفاوهه  ا سههَ ات    ل مههَ َق َوالةههَ ا أُْغلهه  ات ح  ل مههَ د الفههَ َفا ُمَحمههَّ يّ د  لّ  َةلههَ  سههَ اللَّ ههُ َّ وههَ
َك الُمْسَتق    َوَةَل  آل    َحقَّ َقْدر ه   َراا  ي إ َل  و  ْقَدار ه  الَع ه    وه س تفهتح لفها ب ها َوالَ اد  َوم 
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ا  أبهههواب الةيهههر والت سهههير وتغلهههق ةفههها ب ههها أبهههواب الشهههر والتعسهههير وتكهههوي لفههها ب ههها ول هههّ
اَّس  (  3وفوههيرا  أفههت ولّيفهها وموالفهها فههفع  المههول  وفعهه  الفوههير ) َك َربّ  اْلعهه  ْبَحاَي َربههّ  سههُ

ُفوَي َوَسَ    َةَل  اْلُمْرَسل يَي وَ   اْلَحْمُد لل َّ  َربّ  اْلَعاَلم ييَ َةمَّا َ و 
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زيارة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي  

 رضي هللا عنه إلى تونس

 

 اليوم الرّابع

 1430رجب   26األحد  

   – 1 –القرص  
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 لقاء مساء اليوم الّرابع

 بفقراء تونس

 في منزل الفقير حسين

 قطاط
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 سيّدنا رسول هللابسم هللا والحمد هلل والّصَلة والسَلم على 

كلمة ترحاب فقراء القصرين بسيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه يلقيها الفقير 

 سيدي عبد اللّطيف الزرقي رضي هللا عنهم أجمعين

 
بس  هللا الّرحمي الّرح   والحمد هلل رّب العالميي والوهّ س والسهّ   ةله  أشهرف األفب ها  

د الفههههاتح الةههههات  وةلهههه  آلهههه  ووههههحب  والمرسههههليي  سههههّيدفا  وفبّيفهههها وحبيبفهههها وموالفهههها محمههههّ
 أممعيي ومي وااله بإحساي إل  يو  الّديي.

كرامهه .  ههو  فعامهه  وواسههى رحمتهه  وا  در لهه  ةلهه  مايههل فضههل  وا  ّي الشههّ إّي الحمههد هلل  وا 
ا  بعضههههُ ا يربههههو فههههوق بعههههض. و ههههو الههههذي  ههههدافا  َفي  ال ُتحوهههه  ةههههدًّ فا بمهههه  الههههذي ةوههههّ

هافا لإلسهه    و  م  وتّومفهها باالفتمهها  للمشههرب البعقيلههي  وميههّ حّ فهها بههردا  الاريقههم الّتماف ههّ
بفسبتفا إل  المرّبي العارف القاب الفرد المامى سيدفا وموالفا الحاج محمهد بهي إبهرا    
ي العههارف  ا بولههد الههّروج وةل فتهه  فههي ال هها ر والبههااي حضههرس المربههّ الڤمههار  وأقهها  َأَوَدفههَ

الحهههاج الحبيهههب بهههي حامهههد الڤمهههاري رضهههي هللا ةف مههها وأرضههها ما وففعفههها سهههّيدفا وموالفههها 
ب فههي الههّفع  األسههف  والعفا ههم األتههّ  األوفهه  ببردههم  ببردت مهها فههي الههّداريي. ومهها الفهها فتقلههّ
أففاسد   حّت  مّي هللا ةليفا في  ذه األّ ا  المباردم بايارتك  الم موفهم  فتمّتعهت بهأفوار 

ا لفههههرى فهههه د  ذات سههههيدفا الحههههاج حضههههرتك  وأسههههرار بههههردتك  أبوهههها فههههّ رفا وبوههههائرفا  وا 
األحسههي  الههذي دةافهها ب هها ر الغيههب فأحببفههاه  وترّبيفهها ةلهه  إشههارات  وتقريراتهه   فدأّففهها 
اليهههو  مهههاثموي بحضهههرت   ال شهههّك فهههي ذلهههك وال ريهههب.  هههو  هههو. سهههّيدفا وسهههفدفا وموالفههها 

افي األكبهه  ي وولههّي أمرفهها ومههرّد فسههبتفا بعههد أب هه   العههارف الربههّ اع  المتحلههّ ر  الكامههل الففههّ
م ةههي مههّده رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه   بههردا  الة فههم المالقههم ةههي هللا  والف ابههم العامههّ
د  وسّل   سليل الّدوحم الفبوّ م  وةل فم الشهيخ األة ه   أةفهي سهيدفا وموالفها الحهاج محمهّ

ضههاك  وأدامدهه  الكبيههر بههي سههّيدفا وموالفهها الحههاج األحسههي البعقيلههي  رضههي هللا ةههفد  وأر 
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لإلس   ذةرا  وأل ل الاريقم التماف م ةهّاا وفةهرا  وأدا  هللا بده  وببهردتك  الةيهر ةليفها 
 وةل  األّمم ممعا  ب دا وةبادا. آميي. 

 ساداتفا الكرا  ؛
إّي هلل في دّل اماي ففحات  مي تعّرض لففحم مف ا سهعد فله   شهق بعهد ا أبهدا  وله ي 

فا ب ها هللا ما فحي ف   اليهو  بحضهورد  ب يففها إاّل ففحهم مهي  هذه الّففحهات  أكرمفها وةوهّ
مّل ذدره وتعال  اسم . فسعد قارفا وسعدفا ب ُ لول بهدر العهتك  الب  هّم  و بهوب ففحهم 
 روائح سّر بردم حضرتك  الادّ م  أدامد  هللا لفا وفيفا أبدا  سّرا سرمدا  وةّاا ومددا.  

ّففا لفشدر لك  قدومد  المبارك ةليفا م وا  تك  مهي ةاوهّ   وفرّحب بده  وبمهي حضهر بمعيهّ
ل  أ هههل السهههّر  أوهههحابد  األكهههابر واألوالد األفاضهههل  العلمههها  العهههامليي العهههارفيي الكمهههّ
ّقم  ميي الَمشههَ ل   ب ههذه الايههارس  متمشههّ والبردههم  الههذيي اّوقههوا رقابفهها بمميههل فضههل   وتفضههّ

ال مقوهود ل ه  سهوى هللا  وبهرغ   وُبْعَد الُشّقم  ومتحّمليي اول المسافم وَوْةَر الّاريهق 
دثهههرس المشهههاغل والمسهههؤول ات المفواهههم ب ههه   فقهههد تكّرمهههوا بهههالوفود ةليفههها مهههي دار العلههه  
والعمهل  محههّج العلمها  وملتقهه  األقاهاب واألول هها   الشهق قم المغههرب  الحاضهرس العريقههم 

   وأوهحاب  العامرس ةل  الّدوا  بمي في ا مي أ ل العل  والمعرفم مي أوالد الشيخ األة
ل ا هللا بهههأي  وةلفههها ه وت ميهههذه وأحبابههه  ومريد ههه  رضهههي هللا ةهههف   أممعهههيي. والتهههي فضهههّ
معل ههها محهههّل مقههها  سهههّيدفا وموالفههها أحمهههد التمهههافي  دار الةيهههر ومهههداره  وةهههيي المعرفهههم 

ةوافد  في توفي.  الّفابعم. فأ   وس   بد  في دارد  وبيي أ لك  وا 
 سادتفا الكرا  ؛
فا  مفهههذ أمهههد بعيهههد  لهههدى شهههيةفا المربهههي سهههيدفا الحهههاج محمهههد بهههي إبهههرا    إّففههها قهههد لمسههه 

م  ومهها دههاي يول هه  مههي ةفا ههم فائقههم  كبههارا شههديديي لحضههرتك  العل ههّ الڤمههاري  تع  مهها وا 
تك    وا تما  دبير بدّل ما  مّت لك  ولوالدد  بولم  وما رّبافها ةل ه  مهي معهرفتك  ومحبهّ
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 ههههه   قهههههدرد  وشهههههفوف رتبهههههتك   فأحببفهههههاك   ومههههها دّلفههههها ةل ههههه   بفضهههههل مهههههي هللا  مهههههي ة
ت هللا فيفهها  ههذه المعههافي السههام م والمشههاةر الوههادقم  وةّ مفههاك   هلل بههاهلل فههي هللا. وثبههّ
ي الكامهههل سهههيدفا الحهههاج الحبيهههب بهههي حامهههد الڤمهههاري   افي والمربهههّ ةلههه  يهههد العهههارف الربهههّ

ي ذات سهيدفا رضي هللا تعال  ةف  وأرضاه. فاستفارت ففوسهفا بحهّبد  وحهّب المغهرب فه 
الحاج محمهد قمهار   هذا الشهيخ الهذي له  فعرفه  حهّق معرفته  حتّه  ةّرففها به  ولهد روحه  
وحامههل سههّره سههيدفا الحههاج الحبيههب بههي حامههد  ومهها ذلههك إاّل ة مههم ةلهه  مههدى التاامهه  
بتعههال   شههية  ومرّب هه  سههيدفا وموالفهها الحههاج محمههد ممههار  وتقوههير  ّمتهه  ةل هه   هها را 

ي الفّفاع الّدال ةل  هللا بحال  ومقاله  وفعاله   القاهب الفهرد المهامى  وباافا  ذلك المربّ 
الحّمم البالغم والرحمم الواسعم  ممّدد الهّديي ومه ذ الفهّاي أممعهيي  ةاافهم سهّر شهية  
مداده  العارف باهلل والقائ  ةل  سّفم رسهول هللا  الشهريف  األة   ومسر بحور مدده وا 

ْي لهه  الفضهه  ل األوفهه  فههي إرسهها  تعههال   المشههرب البعقيلههي فههي األحمههدي المحمههدي. مههَ
دا بههإذي وووههّ م شههية  والههدد  اههود الاريقههم ومفارت هها سههيدفا  تههوفي  التاامهها مفهه  وتمسههّ
وموالفهها الحههاج األحسههي البعقيلههي  الههذي أرسههل  إليفهها و ههو لهه  يبلههغ الث ثههيي مههي ةمههره  

بعيي ةامهها  يرسههي مبههاد  مرّب هها ودااّل ةلهه  هللا  فأقهها  بههيي   رافيفهها مهها يربههو ةلهه  ال سههّ
َت أوههل ا وةهه  فرة هها وآتههت  م البعقيل ههم فههي ب دفهها حتههّ  َثبههَ الاريقههم األحمد ههم التماف ههّ
فا هللا سهبحاف  وتعهال  بمحهض الفضهل اإلل هي بهأةل  وأرفهى ذوق  فوهار  أكل ا  وةوهّ

لعارف الحمد حالفا والشدر مقالفا  وهلل الحمد  وقد قال أ ل المعرفم في الّاريقم : أّي ا
لب مهي ذّريهم سهّيدفا  ال يلد إاّل ةارفا  والولهد سهّر أب ه   و هو ولهد الهّروج. وفهي أوالد الوهّ
د ممهههار إمتمهههى األمهههراي  إفاثههها وذدهههورا  وهلل الحمهههد  ف ههه  شهههموي المعرفهههم  الحهههاج محمهههّ
وبدور الّاريقم  ب   ُي تهدى وبهأفوار    ستضها   رضهي هللا ةهف   وأرضها  . معلفها هللا 

ّ ا   مي   الّسابقيي الّسابقيي  مي أ ل الدائرس الفضلّ م  آميهههي.وا 
ُم بالقوههريي مههى سههيدي الحههاج محمههد ممههار    ههذا  وقههد ةرفههْت  سههّيدي  الاريقههُم الّتماف ههّ



~ 125 ~ 

َرُب  ًم   هههّذبت الهههّذوَق  ووهههّححت األف هههاَ   وحّققهههت المعرفهههَم  فافتشهههَر الَمشهههْ فقلهههًم فوة هههّ
فَ  م  شههْية  َفا ههَ ي الكامههل سههيدي الحههاج محمههد القمههاري البعقيلههي بفضههل  ة  َدت َفا  المربههّ ا  وُةمههْ

ي  َمَلَفا العفا هههُم بومهههود  الُمَربهههّ  ق الحلهههُ  فهههي أي تشهههْ ممهههار  رضهههي هللا ةفههه  وأرضهههاه. فتحقهههّ
ْعَمتههُ  بمؤلََّفات  سهيدي الحهاج األحسهي  الّ  ةل  هللا. وَأَت َّ هللُا ةلْيَفا ف  العارف   والمرشد  الدَّ

ها دتههاب اإلرا س  البعقيلههي َةلههَ  الاري ْف ههَ ًم م  قههم وفارسهه ا  وحههر  المشههرب ودعبتهه   وةاوههَّ
يُر   َر الَمسههههه  هههههُق  وَتَ سهههههَّ َد لفههههها ب ههههه  وبدههههه  الاريه هلّ َ ا  فتم هههههَّ ُرق  دهههههُ اُموُي الاريقهههههم  والاهههههُّ قهههههَ

ْعَب  وهلل الَحْمُد.   فاْسَتْسَ ْلَفهههها الوَّ
 سيدفا وموالفا الحاج محّمد الكبير ؛

فاضل َحْبر الاريقهم ومهداد الحق قهم سهيدفا الحهاج األحسهي فقهال : مهاه أووافا والدد  ال
ا بووهها اه  إي شهها   فههّ هللا  مههاه هللا  مههاه هللا  ال تحرمههوا أففسههد  بردههم أ ههل امههافد   وا 
ت ب هههذا القاهههر فهههي  هههذا الّامهههاي  ومهههود سهههيدفا وموالفههها  هللا  لعهههاملوي. وأة ههه  بردهههم حلهههّ

  رأيفههها فريهههد الهههّد ر شهههمي المعهههارف ود هههف الحهههاج الحبيهههب بهههي حامهههد بيففههها  فببردتههه 
األسرار الرّبافّ م  سيدفا وموالفا الحاج محّمد الڤمار الذي  امر واف  وشية  في ذات 
وهههفّ   وحامهههل سهههّره سهههيدي الحهههاج الحبيهههب  هلل فهههي هللا بهههاهلل  فأوهههابتفا رشهههحات فهههوره 

 وروائح سّره.
 سّيدفا وموالفا الحاج محّمد الكبير ؛

توفي سيدفا وموالفا الحاج الحبيب بي حامد الڤمهاري البعقيلهي التمهافي  إّي ةل فتك  في
يواوههل بفهها ومعفهها وفيفهها مسههيرس شههية  ومرّب هه   ةلهه   ههدى مههي هللا و قههيي  حههذو فعههل 
بفعل ببردم وووّ م شية   قائما ةل  ساق المّد يرشد الفقرا  و سوق قلوب   وأسهرار   

ا د السههّتار ودأبهه  فههي ذلههك  ا إلهه  حضههرس الشههّ إفههراد الوم ههم إلهه  هللا وتمريههد القلههوب ممههّ
 سواه.
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ور : بسهه  هللا الرحمههههي الههرح    وت  قههال تعههال  فههي محدهه  تفهههايل  فههي سههورس الفههّ ي ب يههُ ﴿ فهه 
ي  ْ   ال  ر مهههال  اَل ُتْل ههه  ُدوّ  َواآلوهههَ ا ب الغهههُ ُ  ف ي هههَ بّ ُح لهههَ ُمُ  ُ سهههَ ا اسهههْ ْذَدَر ف ي هههَ َى َويهههُ َي هللُا أْي ُتْرفهههَ أذ 

ُب ف  ه   الُقلهُوُب ت َماَرس   ا َتَتَقلهَّ اُفوَي َيومهً اس  َيةهَ دهَ يتَها   الاَّ َ س  َوا  ا   الوهَّ قهَ ْدر  هللا  َوا   َواَل َبْ ى  َةْي ذ 
ر   اُ  ب َغيهْ ْي َ شهَ ْي َفْضل    َوهللُا َيْرُاُق مهَ َيُ ُ  هللُا أْحَسَي َما َةْمُلوا َوَيا يَدُ ْ  م  َواألْبَواُر  ل َيْما 

 1َحَساب ﴾ 

ة ص ل  ةهّا و  الّااو م مي بيوت هللا. بفا  رفى بإذف  تعال . ُبف َي ةل  تقوى مي هللا وا 
م  م البعقيل ههههّ مههههّل. ةلهههه  ذلههههك أقهههها  سههههّيدفا وموالفهههها الحبيههههب بههههي حامههههد الّااو ههههم الّتماف ههههّ
بالڤوريي سع ا لتكريي أسي اإلس   السّفي المعتدل  وفشرا لمفا    التمريد األسهم  

شهراف  وةفايته   والتهي مّثلهت بدا هم مرحلهم  مديهدس  لهديفا   هي  للمشرب البعقيلهي  بإذفه  وا 
َ ل  تأس سهه     ُل"  وذلههك مههي ةهه  َقُ  الَعمههَ دَّ ا وههَ ْفَ ج    ههي مرحلههُم: "مههَ مرحلههُم التههأاير  الُممههَ
ل ذه الّااو م المباردم  التي بهارك هللا ةلي ها بأففاسه  وأففهاي حفيهد الشهيخ سهيدفا وموالفها 

ا بههه  هللُا مهههلَّ وةههه   أي تكهههوَي  هههذه البشهههير رضهههي هللا َرف  َة ههه     أْكَرَمفهههَ  ةفههه . و هههو شهههَ
َرس  ةلهه  أيههد د   ا   م  وال ههَّ مههَ م  الَقاد  م  القماريههّ م  البعقيل ههّ م  الّتماف ههّ الااو ههم مههي ة مههات الف ضههَ

تكُ  هههُر. ثبهههّ يهه ا   َقد  اه  إفهههّ  ةلههه  ذلهههَك ُدوَي اأَلفهههَ ْ  هللُا ب ههها  بهههإذي  هللا  تعهههاَل   ومشهههيئت    ور ضهههَ
ه  وةههّاس  ال ةههّاس إاّل بههاهلل  إيَّ هللا لعفههّو غفههور.  ر  مههي ةفههد  َدُدْ  بَفوههْ ا  وأيههّ اَفُدْ  َةَلْي ههَ وأةههَ
ْت بهاإلة ص    يهَ و و َشَرف  ة     أ ًضا ل َمْي َميَّ هللُا ةل    بارت اد   ذه الّااو هم  التهي ُبف 

ْي وقاَمْت ةل  التَّمريد  وثبهََّت هللُا دةائَم هَ  م   بإذفه  تعهال . وشهرف  ة ه    ل مهَ يفهَ ا بالاَُّمْأف 
لههههْ ُدْ   رضههههي هللا ةههههفد  وأرضههههاك . و ههههي الااو ههههم األولهههه  فههههي تههههاريخ   ا وا  افتمههههَ  إ َلْي ههههَ
َي  ْيخ األكبر سيدفا وموالفا أحمد الّتمافي  َقدَّ القوريي  وفقرا   القوريي  مْفُذ َحَ اس  الشَّ

َي ةفُ  وأرض رَُّه ورض   اُه وففعفا ب  وببردت  في الّدف ا واآلةرس. هللُا س 

 ههذه الّااو ههم التههي يمتمههى في هها فقههرا  القوههريي  تكههاد ال تةلههوا مههي ذاكههر ةابههد أو راكههى 
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سهههامد أو داري ةهههاكف ةلههه  دتهههب الاريقهههم أو مؤلفهههات سهههيدي األحسهههي أو مهههدّوفات 
  سههّيدفا العلهه  مههي قههرآي وحههدي  وفقهه  وقههرا ات وغير هها. امتثههاال ألمههر شههية   ومههرّبي 

وموالفا الحاج الحبيب بي حامد  رضي هللا ةف   الذي ما فت  يدةوفا ويذّدرفا بومهوب 
إةمار الّااو م بالّذدر والعل  واألدب والمعرفم. مي أمهل  هذا وذاك امتمهى فقهرا  هللا فهي 
القوريي بالّااو م. ف ي ةامرس  بإذي هللا تعال   ةل  الّدوا   ةهامرس بأففاسهد  وأففاسه   

هههي. وب بردهههم سهههّيدفا وموالفههها أحمهههد الّتمهههافي رضهههي هللا ةفههه  وةهههفد  وةهههف   أممعهههيي. آميه
 آميهي. آميهي.

 ووّل  هللا ةل  سّيدفا وموالفا محّمد وةل  آل  ووحب  وسّل  تسل ما.
ُفوَي َوَسَ    َةَل  اْلُمْرَسل يَي  اَّس  َةمَّا َ و  ييَ ُسْبَحاَي َربّ َك َربّ  اْلع   َواْلَحْمُد لل َّ  َربّ  اْلَعاَلم 
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 كلمة سيدي الحاج الحبيب بن حامد رضي هللا عنه

 
م رسههول هللا  فههي دههّل مههّرس تفامؤوففهها بدتابههم مههي دتابههاتك   مههاااك  هللا دههّل ةيههر ةههي أمههّ
وههلّ  هللا ةل هه  وسههّل  وهللا  عيففهها و عيههفد  ةلهه  ااةههم هللا سههبحاف  وتعههال   والمههاور 

د الكبيهر رضهي هللا ةفه  وأرضهاه  فحهي فهاوره  له ي  هو الهّذي  عفي  سيدفا سهيدي محمهّ
ذيي فههاوره رضههي هللا ةفهه  وأرضههاه  وفسههأل هللا سههبحاف  وتعههال  أي  اارفهها  إّفمهها فحههي الههّ
يؤّدبفا باألدب الوالح ةل  حسب مقامات الّرمهال والعهارفيي   ولهو أّي اإلفسهاي  دهوي 

ادات  مهي الّتمريهد ةل  غفلم في ما يمول في أقّل قل يل في قلب  في حضرس  هؤال  السهّ
الكامل والمحّبم المةلوم الّواف م  لكي يتّ  الّففى ب   وبأففاس     ذا رّبما اّلذي دائما 
ا الّايهارس فهفحي  فووي إةواففا وفذدر   وفذّدر أففسفا أ ضا  بإحترا   ذه المقامهات  وأمهّ

ّفمها اّلذيي فهاوره اليهو   ومهي  هّي أفهّ   سهيدي  د الكبيهر ااره له ي بتمها  الوهّحم  وا  محمهّ
فحي فاوره رضي هللا ةف  وأرضاه  والحمد هلل ةل   ذا اإلّتوال بالّسفد الكامل  و هذا 

 ما أقول.
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 كلمة سيّدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي رضي هللا عنه

 
سههّل  ةلهه  سههّيدفا أةههوذ بههاهلل مههي الشههّ ااي الههّرم   بسهه  هللا الههّرحمي الههّرح   ووههّل  هللا و 

د وةلههه  آلههه  وأوهههحاب  وأاوامههه  وذّريتههه  وأّمتههه  ورضهههي هللا ةهههي شهههيةفا وقهههدوتفا  محمهههّ
د الّتمهافي رضهي  وأستاذفا القاب المدتو  والبراج المعلو  سّيدفا وموالفا أحمهد بهي محمهّ

 هللا ةف   وقّدي سّره وسقافا مي بحره.
ص هللا ل ههها وقتههها وال إةواففههها فهههي هللا  الفقهههرا  األةهههّاا   إّي الّففحهههات ا م  لههه  يةوهههّ لرّباف هههّ

ّفما قال لفا الّرسول وّل  هللا ةل   وسّل  تعّرضوا ل ا   َر  »وامافا فعرف   وا  اْاُلبهُوا اْلَةيهْ
ا  يُب ب  هَ ْي َرْحَمته    ُ وه  ات  مه  إ يَّ لل َّ  َفَفحهَ لَّ  فهَ اَّ َومهَ م  ّللاَّ  ةهَ ات  َرْحمهَ َدْ َرُدْ   َوَتَعرَُّضوا َفَفحهَ

ات ُك ْ مَ  َي َرْوةهَ ه   َوَسُلوا ّللاََّ َأْي َ ْسُتَر َةْوَرات ُكْ   َوَأْي ُيَؤمّ  َباد  ْي ة  فهال م  إذا   1«  ْي َ َشاُ  م 
ةلت  والّففوي إذا سهمت  واألرواج إذا وهفت  ال  قهف فهي وم  ها ةهائق م مها دهاي  

تواكب هههها ال مهههه  العال ههههات  وال  دههههّدر وههههفو ا مدههههّدر د فمهههها دههههاي  ألّي الّففههههوي الكبههههار 
فهههههالّففوي الكبهههههار  هههههي مبهههههال راسهههههةات ال تتاحهههههاج  وال تتملمهههههل م مههههها ةوهههههفت ب ههههها 
العواوف أو فالت ةلي ا الّوواةق  ألّف ا ةرفت رّب ا وآمفهت ووهّدقت فوهار ةمل ها 
ْدي  رسهول  واّتبهاع المرشهديي مهي  و ّم ا دّل ا في ااةم هللا وامتثال أمره والّسير ةل   هَ

م رسههه  ول هللا وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل   فههه  شهههي   حهههول دوف ههها ودوي رّب ههها  وال شهههي  أمهههّ
 علو ةله  مها وهّدقت وآمفهت به   إذَا أراد العبهد ةمه  هلل وأةلهص ف ه  وأتقفه   فهإّي هللا 
دي وقها  دلهّ  ةله   تبارك وتعال   دهوي ُمعيفها له  ومرشهدا وموّفقها  الهّديي دلهّ  ديهي محمهّ

عب واقتحمهههوا العقبهههات  دوا هههل الّفمبههها  وةلههه  أكتهههاف ذيي استسههه لوا الوهههّ األوهههف ا  الهههّ
 وذّللوا الّارق المتشّعبم ب ّمت   ورسوة   واّتكال   ةل  رّب  .

 ذه الّااو م  اّلتي ُأفشأت  فا دما قهال األ  فهي دتابه   هذا  أّف ها أّول ااو هم أفشهأت فهي 
 

 الفَّب يّ  َولَّ  ّللاَُّ َةَلْ    َوَسلَّ َ َةْي َأَفي  ْبي  َمال ك   َةي   شرج السّفم للبغوي      1
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 ذا البلد  الُمسّم  الڤوريي  أذُدر أّي السّيد العال  الفاضل القدوس في  ذا الّاماي وفي 
ل ةلهه  هللا «سههيدي الحبيههب  » ههذا البلههد    دههاي تكلههّ  معههي مههرارا وتكههرارا فقلههت لهه  تودههّ
ي  1﴾  َوَسَيَرى ّللاَُّ َةَمَلُكْ  َوَرُسوُل ُ ﴿ ل   وقّد   ّمم شيةك واةمل  واةتمد ة   ألّي الشهّ

ا ةفهدما تةهرج الفدهرس مهي الّتوهّور إله  المهّد فه   حوهل   دوي وهعبًا ةفهد الّتوهّور أمهّ
 بعد ا إاّل اإلةافم 

 الب إدراك  ا مي َ قض   ول  قَض  تعب   ب َ  ةفواً   َ العُ  أراد ومي

 2 الّضررا  حمل   ل  مي الّففى يمتفي ال  ُ همّفع ُ  فحل مي للشَّ د بدّ  ال
فهاإلةواي  إذا دهاي العمههل هلل  ودهاي المههراد  هو تثبيهت َمعلههَ  مهي معههال  هللا وشهعيرس مههي 
ل ةله  هللا والّتفهو ض إل ه  والعمهل له    شعائر هللا  وداي اإلقدا  ةله  األمهر بعهد الّتودهّ
ل تضههمحّل وتههذوب ببردههم ال مهه  العال ههم  عاب اّلتههي دافههت ُتتوههّور وُتتةيههّ فههإّي دههّل الوههّ

م المسهلميي  وأفهت  واإلةافم الربّ  افّ م والّدةا  المقبول  في دّل ةمهل يهراد به  الةيهر لعامهّ
الحمد هلل  ببردم  ممد  وحسي  ّفد  وقفاةتك   ف ها أفهت  امتمعهت  فهي ااويهتك  بعهد أي 

ل  دههاي األمههر ُحُلمههًا فههي مةّيلههتك   إّي هللا تبههارك وتعههال   قههول فههي دتابهه  العايهها  ﴿ َوقههُ
َيَرى هللاُ  وا َفسههههَ َ اَدس  اْةَملههههُ ب  َوالشههههَّ ال    الَغيههههْ وَي إلههههَ  ةههههَ ُتَردُّ وَي َوسههههَ فههههُ وُلُ  َوالُمْؤم  ْ  َوَرسههههُ  َةَمَلكههههُ

رةّ م البهّد مف ها  والحردهم 3َفُيَفبّ ُؤُدْ  ب َما ُدْفُتْ  َتْعَمُلوَي ﴾    العمل البّد مف   األسهباب الشهّ
رةّ م   رةّ م أّي البّد مف ا  مها فمهح ةمهل  إاّل باسهتعمال األسهباب الشهّ ومهي األسهباب الشهّ

اإلفساي البهّد أي يتحهّرك إذا بهدى له  أمهر  وأراد تحق قه   البهّد له  مهي الّتحهّرك والبهّد لكهّل 
د   ةمل َةَقبَات  ألّي هللا تبارك وتعال   دذا ةلق الّدف ا  البّد مي العمل  ةلقفا في َدبهَ

ا الهّدف ا وتهفّفي بأففاسه ا  إاّل وبهد د  والّتعهب  ألّي ومفذ رأى دّل واحهد مفهّ أت مرحلهم الَكبهَ

 

 94سورس التوبم اآل م   1  

 (األفدلسي العور)  الحلي الديي  وفي   2
 105سورس التوبم اآل م   3 



~ 131 ~ 

بدوي الكبد والّتعب ال يتحّقق شي  وال يفمح ةمل  قهال هللا تبهارك وتعهال  لرسهول  فهي 
د 1﴿ َفإ َذا َفَرْغَت َفاْفَوْب  َوا  َل  َربّ َك َفاْرَغْب ﴾ دتاب  العايا     ذا الّفبهي الّرسهول المؤيهّ

را وم دههي ف دههوي  »فههذرا  والههّذي أةاهاه هللا دلمههم مهي ربههّ   الههّذي أرسهل  مبلّ غهها ةفهه   مبشهّ
ْب ﴾  ومى ذلك  قول هللا ل  تبارك وتعال  « َك َفاْرغهَ ْب  َوا  لهَ  َربهّ  َت َفاْفوهَ إ َذا َفَرغهْ   ﴿ فهَ

ف بّد مي الّفوب والّتعب في دّل ةمل ُيراد أي يتحّقق  والّرسول وّل  هللا ةل ه  وسهّل  
ار ه   » قول في حديث   ت بالمدهاره  واريهق 2«ُحفَّت  الَمفَُّم ب الَمدهَ م  حفهّ   أي اريهق المفهّ

المّفم أي اريق الةير واريق الو ج واريق الفه ج  ال  وهل إلي ها وال  قاع ها وال 
م ةال هم ل قاهى العقبهات  وُيايهل  يفمو مي ةقبات ا إاّل اّلذي وّم  وةا   ودافهت له   مهّ

عُ  م اريهههق لههه ي بالسهههّ ل  البهههّد لمهههي أراد مهههي اريقههه  األشهههواك والوهههُّ بات  اريهههق المفهههّ
العسههل أي  وههبر ةلهه  قههرص الّفحههل  دههّل شههي  لهه ي ب ههّيي  ال شههي   ههّيي فههي  ههذه 
الههّدف ا  دههّل شههي   حتههاج إلهه  الكههّد والّتعههب واالمت ههاد  ولههذلك إةواففهها  البههّد أي فمتثههل 

ْل ةَ  ﴿لقههول هللا تبههارك وتعههال   َت َفَتَودههَّ إ َذا َةَامههْ   فههإذا ةامههت أّي هها األ   3﴾  لههَ  ّللّا  فههَ
ل ةله  هللا وسهر  أّي ا المسل   أّي ا المؤمي  ةل  ةمل ترضاه  ويرض  به  ربهّك  فتودهّ
وشههّمر ةلهه  سههاق المههّد واالمت ههاد  إذ ذاك تمههد اإلةافههم مههي هللا  ودههّل وههعب ي ههوي  
م والّتقريههب   ودههّل شههي   عترضههك يههاول  وال يبقهه  بعههد ذلههك إاّل لههّذس الووههال  والمحبههّ

ف ق مههي وا  ذي تحقههّ فر الههّ افههم المفهههالم والقههرب مههي هللا  ال شههي  سهه ل   ههذه الّفقلههم أو السههّ
ر فهههي شههي  وهههعب   ر ف ههه   فتفدههّ ل ةل هه   دهههاي ةفههدما فتفدههّ فضههل هللا وبمّفتهه  وبالّتودهههّ
افتقال مي بلد إل  بلد آةهر  ال تعرفه   _____ إذا حللهت به   تمهد ففسهك غريبها ف ه   

لكههي ةفههدما آي العهها  ومهها  اإلذي  ُاويههت المسههافات  ديههف تسههتا ى أي تتههأقل  معهه   و 
وَسُ ل دّل شي  داي  قف أما  األةيي لُيبعد ول حول دوي  ذا العمهل  ومها دهدفا فحهّل 
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ةوافا لفا دأّففا ُولدفا مع   في يهو  واحهد    فا حّت  ومدفا بلدا مض افا  وُأفاسا دراما  وا 
د واحههد  وذدرفهها مع هه  فههي ااو ههم وةاشههرفا   فههي ا قههاق واحههد  ووههّليفا مع هه  فههي مسههم

ةهواي وهفا    هذه  واحدس  وموه  ي وموه معروفم  وسحفات ملموسم  وقرفها  ةيهر  وا 
الوموه الفّيرس و ذه الحلل الّاا  م  و ذه األق   المحّبرس  دأّي دّل شي   و داي معروفا 

رأيفهها   فههي  ومعلومها ومقههّدرا  دمها قههّدر هللا له  تبههارك وتعهال  أي فح هها فهي ةههال  الغيهب 
حفات  وبههففي الّلبههاي  وال شههي  إلهه  أّففهها  ور  وبههففي السههّ ةههال  الشههّ ادس  بههففي الوههّ
فدههههوي أو فقههههول فحههههي غربهههها   والحمههههد هلل ومههههدفا إةوافهههها  دأّففهههها أرواحفهههها ت قههههت مههههى 
أرواح    وشر ب دلٌّ مي اآلةر  ووفت القلهوب  وافتعشهت األرواج  وسهمت الّففهوي  

در هلل تبههارك وتعههال  وابت مههت الومههوه  فلهه   فمههد إاّل االفشههراج واالفبسههاإ والفههرج  والشههّ
أ لفهها  ههذا األمههر  ووّفقفهها إل هه  وأسههعدفا بهه   وفحههي اآلي الحمههد هلل   دههوي لفهها  ةلهه  أي   ههّ
 ذا األمر  سيبق  في ذاكرتفا وفي روحفا وفي قلوبفا  مفقوشا دفقش اإلبر في الثّهوب  

ذا داي لفا ما  فقول  لإلةواي في  ذه الكلمهم اّلتهي سهمعفا ا إاّل أّي سيبق  والحمد هلل  وا 
دوي والمباشهرس هلل  دهّل شهي  دهاي  ّفمها الحردهم والسهّ الّفااق والكاتب والفاةل  هو هللا  وا 
مقههّدرا  تقههديرا فههي ةلهه  هللا  ومهها  وقتهه  وامفهه  وأملهه  فبههرا بعفا ههم هللا وتوف قهه  وقدرتهه   

لكههر  و ههذا العمههل  والوفهها   وأة هه  شههي  وفحههي شههاكروي هللا تبههارك وتعههال  ةلهه   ههذا ا
 و الوفا   الوفا   وفا  اإلةواي دّل    لمي رّبا   وةّلم   وأةا  القدوس مي ففس  في 
المههّد واالمت ههاد والوفهها  لشههية   فههإذا دههاي الوفهها  مههي اإلةههواي رضههي هللا ةههف   وأّف هه  

در  قّدروي مي داي سببا في إرشاد   وفي تعل م   وفهي تهربيت    فهذل ك  هو أة ه  الشهّ
اي  ال  »هلل تبهههارك وتعهههال   والّرسهههول وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل   قهههول  مهههي ال  شهههدر الفهههّ

اي  ال  حمهههههد هللا  فشهههههدر الواسهههههام مهههههي شهههههدر 1 « شهههههدر هللا    ومهههههي لههههه   حمهههههد الفهههههّ
الموسوإ  وما سمعفاه مي الّتحّد  بالّفعمم  و شهدر مهي األ  فهي حهّق الّراحهل سهيدي 
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يخ الكامهل  ومها ذدهر إّفمها  هو  محّمد بي إبرا    الفق   المليل العال  التّل  والقدوس  والشهّ
فذر  سير  الّشي  اّلذي  عّبر ةف  تعبير الّلساي فقط  وأّما تعبير القلهوب  فهذلك شهي  

لفههها، وال الكلمهههات وال مم هههى المفّمقهههات أي ُتبهههراه دمههها  هههو  ولكهههي مههها ال ال تسهههتا ى األ
ا فحههو  حههول المعههافي  وفحههاول باأللفهها،  أي فمعههل  درُك دلههّ  ال ُيتههرك ملههّ   فحههي دفههّ يههُ
ا  والقلههوب  ههي تعشههق والعههيي تف ههر واألذي تسههمى  تلههك المعههافي قالبهها  تتحههّد   ههي ةفههّ

ب مهّدا  م مها أردت أي تقهول إّففهي أحهّب ولكي الّتووير دما  هو  ال   هذا شهي  وهع
فهه ي وأقههّدر فهه ي  تقههول باأللفهها، ولكههي مهها بالمعههافي وبالقلههب لهه ي ذلههك تمامهها  ذلههك 
شههي  ةههالي وةميههق  ومههي ة مههم ذلههك فقههط   ههو ذلههك الّتعبيههر بالّلسههاي  ةفههدما يههذدر 

م م   هي اإلفساي شية   باالحترا  والّتقدير والّتع     ذلك  عّبر ةهي معهافي أةهرى سها
مدفوفم فهي الّففهوي  ومابوةهم فهي أةمهاق األحهرف والحمهد هلل   هذه الّثمهار  و هذا  هو 
باب  و ههؤال   هها  هه   المفههاي   ههو ما ههّو مةضههّر بههالّثمرات الحلههوس اللذيههذس  ب ههؤال  الشههّ
م  امتمعههوا اآلي وشههّدوا الّرحههال  مههي مدههاي إلهه  مدههاي  مههي أمههل أي يمتمعههوا ةلهه  محبههّ

م إةههواف    فههي هللا  وةلهه  تقههدير بعضهه   الههبعض  واحتههرا  بعضهه   الههبعض  هللا  ومحبههّ
اي  ويما ههد و دههافح  ألمههل أي  وتقههدير دههذلك مههي أوقفهه  هللا فههي بههاب   يرشههد ويههدّل الفههّ
يبقهه   ههذا األمههر سههاريا فههي اريقهه  سههوّ ا فههي ةملهه  محسههفا فههي أففاسهه   وأي يبقهه  ةلهه  

ڤمهاري  وسهّره  هو فهي اإلّتبهاع وفهي الّف ج اّلذي داي ةل   الّشيخ المليل سيدي محّمد ال
اإلقتدا  وفي شدر مي حمل األمافم وسار ةل  الّدرب ةل  الّسيرس الحسفم  اّلتي دهاي 
ي الكفههه    والقهههدوس التهههّل والمهههوّفي بحقهههوق هللا  و هههذا  هههو  يخ المليهههل  والمربهههّ ةلي ههها الشهههّ

اي ي ابوفهههه  ذي  دههههوي الفههههّ مد  وسههههّيدد  فإفههههّ  السههههّيد  ههههو الههههّ   و حترموفهههه  إمههههامد  ومقههههدَّ
و عّ موف  مي قلوب    ال بألسفت   فقط  ألّي الّتع    محّل  القلب ومحّل  الهّروج  وسهّره 
فههي اإلةهه ص  و"سههي الحبيههب"  هها  ههو قههّدامد   ةرففههاه مما ههدا ةالمهها  حمههل الّرسههالم 
وأّدى األمافهههههم والاال  فهههههأةيفوه وسهههههيروا ةلفههههه   واةملهههههوا وسهههههيرى هللا ةملكههههه  ورسهههههول   
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ي ةّ م  هللا  ةّ موا أبفا  الّشيخ  وأف هروا فهي   ف هرس المحبهّم وف هرس أبهي    وةّ موا م
واسألوا هللا ةفهد الّف هر فهي ومهو     فإفهّ  فهي ف هرت   تمهاب الهّدةوات  فعّ مهو   ف ه  
فاثها  المعرفهم توهدر  شرفا  وأبفا  الّشيخ  مها له  يةرمهوا ةهي ف هج أبهي    و ه  ذدهورا وا 

 ه  وهلحا   ةلمها   رشهدا   محبوبهوي  سهائروي ةله  الهّف ج مي قهولب    والحمهد هلل أفّ 
اي مم عهههها  ويرضهههه  ةلههههي   شههههية    ذي يرضهههه  ةل هههه  والههههد   ويرضهههه  ةل هههه  الفههههّ الههههّ
ويرضهه  ةلههي   فبههّي    ويرضهه  ةلههي   هللا تبههارك وتعههال   فدوفههوا هلل ةههامليي وههادقيي 

ّ اك  والّتّر ات   ذا و ذا  و ذا و هذا  و هذا أحسهي مهي  هذا و هذا أكفهأ مهي  موّدقيي  وا 
ف  هللا  والكفهه   مههي معلهه  هللا فههي بابهه  مههى الفههاي  لهه ي األمههر   ههذا  فالُحسههي مهها حسههّ
م  مهههي سههبقت لههه   يرمههى إلهه  مهههال وال إلهه  مهههاه وال إلهه  ةلههه  ولكفههّ  إلهه  العفا هههم اإلل  ههّ
الّسعادس في األال  ف هو دهذلك فهي  هذا سهعيد  ومهي سهبقت له  العفا هم ف هو معتفه  به   

ل  الّشقاوس ف و شقي ولو بذل ما بذل ألمل أي ُ غيهّر أو ُيبهّدل فهإّي ذلهك ال ومي سبقت 
يتبّدل  ألّف  سبقت دلمم  ودلمم هللا ال تتبّدل  ففحمد هللا تبارك وتعال   وفحي في  هذا 
اي  ذي الاال ف ههه   هههذا الهههّديي اإلسههه مي ____  والاال الفهههّ البلهههد األمهههيي   هههذا البلهههد الهههّ

ةله  ةقيهدت    بفضهل مهي واّله هللا أمهر    وبفضهل مهي واّله هللا مامئّفيي ةله  ديهف   و 
وَل ﴿ أمهههرد   وهللا تبهههارك وتعهههال   قهههول  وا الرَّسهههُ وا ّللاََّ َوَأا  عهههُ وا َأا  عهههُ يَي آَمفهههُ ذ  ا الهههَّ ا َأيُّ هههَ  هههَ

ْفُد ْ  ر  مهه  ي اأْلَمههْ   ف بههد مههي ااةههم هللا  وااةههم الّرسههول وااةههم أولههي األمههر  1﴾  َوُأولهه 
األمهههر  ههه  دمههها  قهههول الوالهههد رحمههه  هللا  إّي هللا معهههل لفههها األفب ههها  لف تهههدي ب ههه   فهههأولي 

ومعههل لفهها العلمهها  لفقتههدي ب هه   ومعههل لفهها األمههرا  لفههأمي ب هه   ومم ههى مههي واّل هه  هللا 
ا   بالههّدةا   وبالوههّ ج وبههالف ج  ألّي ذلههك  ههو ةيههر لفهها  ةليفهها ف هه  أمههاي لفهها  إي أةفههّ

َي ةله د  ةبهد وهّل  هللا ةل ه  وسهّل   في ديففا ودف افا  و قول ي ُولهّ » اسهمعوا وأا عهوا وا 
ي » رسههول هللا وههل  هللا ةل هه  وسههل  قههال  ةههي أفههي أيّ  حبشههي « اسههمعوا وأا عهههوا وا 
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ا مهههي شهههّق العوههها وفهههارق 1«  بمهيههه هةلههه د  ةبهههد حبشهههي دهههأي رأسههه  اب رَ مهههّ  أُ    ولههه ي مفهههّ
رسول هللا ول  هللا ةل   وسهل  أّي  ابي ةمرالمماةم  مفارق المماةم في الّفار  ةي 

مههي فههاع يههدا مههي ااةههم فإفهه   ههأتي يههو  الق امههم ال حمههم لهه   ومههي مههات مفههارق »  قههال
    فاحمههدوا هللا تبههارك وتعههال  ةلهه   ههذا األمههر2« المماةههم فإفهه   مههوت موتههم ما ل ههم 

واسعدوا ب   فإّفد  في مأمي وفي ضهمافم هللا وضهمافم رسهول هللا وضهمافم دهذلك أولهي 
لااي  دمها فهي الحهدي    هو  هّل هللا  األمر اّلذيي أّمر   هللا تبهارك وتعهال  ةله د   السهّ

 » السلااي  ل هللا ف  األرض فمي أكرم  أكرم  هللا ومي أ اف  أ افه  هللا في األرض
مع ه   وادةهوا  اوي مى أولي األمر فإّفما ُ عتبر شاّقا للعوها  وتعهاوفوا  اّلذي ال يتع3 «

ل هه  بالوههّ ج والفهه ج  ألّي وهه ح    ههو وهه حفا  وفسههاد    ههو فسههادفا  والحمههد هلل 
تبارك وتعال  أّي هللا ال يوّلي ةليفا إاّل مي  هو أراد له  الّتول هم فهي أمهره  فه   سهعفا إاّل 

يي  أي فحمد هللا وأي فشدره في بلد فمد ف   األمهي وفمهد ف ه  الهّروج  وفدهوي ف ه  مامئفهّ
ةل  مالفها وةله  ةرضهفا وةله  ديففها  والهّذي يةهوض فهي أمهور الهواّلس فهإّي هللا  سهّلا  

 ةل    حّت  يرى مي المحي ما ال  قدر ةل  الفداك مف .
المقههّربيي إل هه   ففسههأل لفهها ولكهه  مم عهها أي يوّفقفهها إلهه  مهها ف هه  رضههاه  وأي يمعلفهها مههي 

العامليي الّسعدا  برض  هللا ةلي    وقهل إةملهوا فسهيرى هللا ةملكه  ورسهول  والمؤمفهوي 
أك  بمهها دفههت  تعملههوي  وفدتفههي ب ههذا القههدر  و  وسههترّدوي إلهه  ةههال  الغيههب والشههّ ادس فيفبههّ
د وةلهه  آلهه  ووههحب   السههّ   ةلهه د  ورحمههم هللا وبرداتهه   ووههّل  هللا ةلهه  سههّيدفا محمههّ

 معيي وال حول وال قّوس إاّل باهلل العلّي الع   .أم
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زيارة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي  

 رضي هللا عنه إلى تونس

 

 اليوم الرّابع

 1430رجب   26األحد  

   – 2 –القرص  



~ 137 ~ 

لقاء مساء اليوم 

 الّرابع

 بفقراء تونس

 في منزل الفقير

 قطاط حسين
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يرّحب بسيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي رضي هللا عنه الفقير سيدي علي التّجاني 

 على طريقته

 

 في الّوغر   د ُ أحسي هللا إل   مفذ الب  قال سيدي األحسي 

 بأّفي رأيت رؤ ا و ي مي أقسا  الوحي فلل  الحمد والّشدر  

 في القري الرابى ةشر الموافق حيفئذ لسيُّ ةمري  ةا  أربعم ةشر 

 الفمر    عفي مىوأفا أقرأ القرآي وباحا قبل الوع الّشمي 

 وأفا مالي فائما ةل  الّلوج ومب تي ةل  الّلوج مفّدرا في اآل ات والّوور  

 بمدرسم إمط بوادي مبل بعقيلم المبل الّشامخ المووي األةضر  

 فإّف  تمّثل لي رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل  بالعت  الب ّ م وفور  مب ر  

أاال ةي لحم  الكري  حلت   الملّوفتيي فدسافي ما وّل  هللا ةل   وسّل  فحسي ف
 م  ر ي 

 وأةاافي أربى تمرات وسّت رّمافات أو أربى رّمافات وسّت مي الّتمر  

 ثّ  قال لي ق  فتبعت  فالى في درمات وأفا مي ورائ  أحّد  المشي بحذر  

 ةل   وسّل  أثرا بأثر  فرأيت ففسي أق ي قدمي ةل  أثر قدم   وّل  هللا 

 فأضى أوابى رملي في مواضى أوابع  فرأيت أثري ةل  أثره قدرا ثابتا مسّار  

 ف ذا اشتغالهي مي أّول القّوهم إل  آةهر ا مى مشا دس ساق   الكريمتيي ةلت ما المرمر  

 فدأفي أف ر ما في ال ق م إل  اآلي مرسومم في ذ في دالّفقش ةل  الحمر  
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 لعلّو دةل برمله  فقط مهى بدف  البيهت وبقيهت إحهدى ساق   ةلف الُمبر  فلّما الى إل  ا

ثّ  رمى ورق  ساحا آةر ةال ا لبعهض المسامهد و هو مسمهد "َتَاْرَوْلْت" المسمهد 
 المعتبر  

 فرفى يد   حّت  أّففي أف ر إل  ضبع   في ومت ووقار محّدقا ف ري 

الب عم مهي أ هل األرض والسما  فسبحاي هللا وشرع  الب ل  رّبي دأّف   أةذ لي 
 المدّبر  

وأفا ما اشتغلت إاّل بتتّبى األثر ول  أ تهّ  برفهى اليديي ثّ  إّفي أشا د المموع دهيو  
 الحشر  

ما بيي السما  واألرض امتلئهت باألرواج واألرض وفوق الفةل غّص الّفاي و   
 يفادوي بالم ر  

    آميي  ارّب العالميي هللا هللا هللا أكبر   قولوي بأرفى ووت وأارب  اللّ 

و و  مشي رافعا يد   ورأس  حهّت  وول إل  ف ا م الّساح فما أحل  ذلك الوم  
 األا ر  

ثّ  رمى وّل  هللا ةل   وسّل  دذلك ثّ  الى إل  ساح آةر ول  أالى مع  فدةا لي 
 بدمال البردم في العسر وال سر  

 فال في تلك الدرمات فتبعت  واإلّتباع ف   دّل الةير  وأفا فاي في مشا دت  ثّ  

 مشتغ  بوضى قدمي في موضى قدم   األ مي فاأل مي واأل سر فاأل سر  

 فةرج فدةل واد ا ف   ما  أوف  مي الّلبي وأةذب وأحل  مي السّدر  

 ففهال بقدم   ول  أفال فدافي اآلي أف ر إل  شعر ساق   في الما  المف مر  

 ه فههي الما  فشّربهفي بيديه  ث ثم أمداد مف  فارويت حّت  آةر العمر  واهرف ااار 
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فدّلما شربت لحست بلهل راحتيه  الكريمتيي ثّ  الى فتبعت  فتبعفي الّفاي دالمراد 
 المفتشر  

حّت  وول إل  واد ثاي داألّول ففعل مثل  فشّربفي ث   أمداد مف  لكّل وادي ذوق 
 ةي اآلةر  

في الّفاي إل  أي ووهل إل  مفبى ة    إمتمى ف   الوادييي دمممى فالى فتبعت  فتبع
 البحر  

فدةلت فةضهت معه  حهّت  ابتلت ث ابفا حّت  وول فّوارس ة  مم ويفبوةا ة  ما 
 دف ر الكوثر  

 فشّربفي مي ةيي اليفبوع و هو موضهى  فور الما  ف   ث   أمداد بمّده الاّيب الّاا ر  

 أوهّلي وأسّل  ةل  مي ذوق  أضوأ مي القمر   فاست ق ت في وسا  وأفا

 وبيدي الّلوج ولقد  ّسرفا القرآي للّذدر ف ل مي مّددر  

 وأفا أفّدر في الرؤ ا وشرب الما  فدافت مم عا تسعم أمداد بالعّد والحور  

سّيدي دساك المواف  حّلتيي فف ستيي وقهد أ هدى مي قبل برده لحّساي ذاك الفحل 
 الّشاةر  

 اب لماّيم وفضه  أله  تهر قميهص يوسهف ألقي ةل  أب   فارتّد في الحيي إّي للثّ 
 مبور  

 قال لك ق  فتبعت  فما أشب  األمي باليو  وقد تبع  قبل حئا قود السباق أبي بدر  

 وما ت بعد الّض افم و ّاي إل ك بمذع الّفةلم ةرففا الّتمر ف ل الّرماي مو ر  

 ّرضواي فأفت سيدي المتّوج مدى الّد ر  ثّ  دافت الب عم ب عم الّرضا وال
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ف ر االوت ابت   وف ر المواف  شفها  ومهي شرب الّشرب الّوافي في الّايادس 
 والّفشر  

 لامت  بسديفم وتأّدب حذو فعل بفعل دما لام  مي قبل الّوحابم البرر  

 ومي مش ك في الما  ما ت دتبك وةلومك واإلرا س د  ود  ب ا مي درر  

 د ورةت إبل ي فاضمحّل وفّر دما فّر قبل مي ةمر  وبعامم وم 

 فالّوحهابم ةلي ه  الّرضهواي الثهّلهم األول  وأفته  أفته  الثّلههم األواةهر  

سيدي دّرست ح اتك في بفا  الاواوي بتكليهف مي سيدي محمود ابي شيةفا شيخ 
 األكابر  

  رت دّل شي  غابهر  فأاحت الغبار ةي الّشريعم الب ضا  والّاهريقم الّسمحا  وأ  

 فأمات باةرفم المسامد وأمات القرا س المماةّ م فضل ةل   دذلك بفا  المقابر  

 ةمبا بفا  الفراةيي يرّم  و واي وبفا  قباب أ ل الّتوحيد ت د  فاهلل استغفر  

 وةّودت الرؤ ا فما ت دفلق الّوبح فسبحاي هللا الةالق المقتدر  

 قرير الّففي في مقعد ودق ةفد مل ك مقتدر  وأةيرا رحلت مرتاج البال 

 سه   هللا الغافهر للشف ى يو  المحشهر  

 وشيةفا الّتمافي مرفوع الّرأي مستبشر  

 و ذه  دّ م إل  سّيدي محّمهد الكبيهر  

 فاشرج ل  ب ا الّودر وتمعل ل ال   ليلم القدر  

 في موافب ا وسّ ل هللا ل   دّل الوةر   وس   هللا ةل  دّل التمافييي
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د الفَات ح  ل َما أُْغل َق  اللَُّهمَّ َصّل   نَا ُمَحمَّ َعلَى َسيّ د 
ر  الَحّق  ب الَحّق   َوالَخات م  ل َما َسبََق نَاص 

َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه   َراط  ي إ لَى ص  َوالَهاد 
يم ه  العَظ  ْقدَار  ه  َوم   َحقَّ قَْدر 

فُوَن َوَسََلم  ُسْبحَ  ا يَص  ة  َعمَّ زَّ اَن َربّ َك َرّب  اْلع 
 َعلَى اْلُمْرَسل ينَ 

ينَ  َّ  َرّب  اْلعَالَم   َواْلَحْمدُ ّلِل 
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سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي رضي هللا عنه وأرضاه يجيب على أسئلة 
 يطرحها الفقير محّمد الزواوي

 

سهههّيدفا رسهههول هللا  السههه   ةلههه د  ورحمهههم هللا بسههه  هللا والحمهههد والوهههّ س والسههه   ةلههه  
ةل هه  ففسههي مههي ذفههوب ومعاوههي وشهه وات وغفلههم ةههي هللا  1وبرداتهه   ف ههرا لمهها ُمب لههت

وةي رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل  وةي حرمم شيةفا ةل فم رسول هللا  وما اّتوهفت 
 دفا وشهعرفا ب  مهي أووهاف مفاقضهم للعبود هم الةالوهم هلل تعهال   وفحهي وهللا قهد شها

حق قم ةفد سماع ةبر فور قدومد  إليفا فض  ةي ووهولك  ودهوفد  بيففها  شه دفا قهّوس 
لم فهي  اشتملت ةل  مم ى وفات الّتوادد والّتحابب  والّتآلف والّتعااف في هللا  متأوهّ

ْ  َوتَهَراُحم   ْ   مذور قوله  وهّل  هللا ةل ه  وسهّل  ي تَهَوادّ    ف يَي فه  ْؤم  د  » َمثَهُل اْلمهُ َدَمثَهل  اْلَمسهَ
َ ر  « اْلُحمَّ  َوالسهَّ د  به  ائ ُر اْلَمسهَ ُ  سهَ و  تَهَداَة  لهَ ُ  ُةضهْ فهْ ي 2 إ َذا اْشَتَك  م    فهإّفي أردت  وا 

دفههت لسههت أ هه  ل ههذا  وأفههت  سههاداتفا أ ههل لهه  ل مههَا فويفهها فهه د  الههديي دلههّ   أي تبّيفههوا لفهها 
حبم والمعاشههرس فههي هللا أكههرمد  هللا مهها ةفههي مههي مقوههود معههافي  األةههّوس واآلداب والوههّ

ذي فقلههه  والهههدد  العايههها وسهههفدفا  مهههي دههه   شهههيةفا القاهههب المدتهههو  رضهههي هللا ةفههه   الهههّ
 الع     سيدفا الحاج األحسي رضي هللا ةف  ؛

وأفهههّ  وهههاحب الّاريقهههم قهههال  » 17مههها فوهههّ  فهههي دتهههاب اإلرا س المههها  األّول وهههفحم 
ستفترق  ذه الاريقهم إله  ألفهي ألهف اريقهم ودهّل اريقهم تتفهّرع مف ها اهرق دثيهرس ودّل ها 
لههّي ودههّل اريقههم بمههرّب ل هها ةههاص ودّل هه  فههي مشههرب واحههد فههي الههورد الههّ ا  وال  مفههّي وا 

 « ضّر الّتةالف في األحوال ةل  أحوال األفب ا  والمشائخ 

ةير  ما  هو سهّر  هذا الّتةهالف وآدابه   ومها  هو المف هو  فهي ةهد  فماااك  هللا ةّفا دّل 
ل هللا مهههّل  ذي تفضهههّ الضهههّر وحهههدوده  ال  ضهههّر الّتةهههالف  وأي تبّيفهههوا لفههها مهههي فضهههلك  الهههّ

 
 ةل   وُاب َعْت   ُةل َقْت   أي  ةل    ُمب َلْت    1
 مّتفق ةل   مي حدي  الفعماي بي بشير   2
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وة  به  ةله د  المقوهود والمهراد بالفعهل ةمه  وسهلودا مهي ده   والهدد  العايها سهيدي 
 الحاج األحسي ؛

فههإذا ف مههت أي مقوههودفا بعههد   » 40األّول وههفحم  مهها فوههّ  فههي دتههاب اإلرا س المهها 
الترب م في الاريقم التماف م ةل  قواةد موالح أ هل الثاف هم  هو أي الترب هم في ها ترب هم 

 «األرواج 

 فما المقوود مي ترب م األرواج  رضي هللا ةفد  وأرضاك .
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 إجابة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي رضي هللا عنه

 

أةوذ باهلل مي الّش ااي الّرم    بسه  هللا الهّرحمي الهّرح    ووهّل  هللا وسهّل  ةله  سهّيدفا 
محّمد وةل  آل  ووحب  أممعيي  وباهلل الّتوفيهق  مهرت ةهادس هللا فهي ةلقه   أفهّ  ةلهق 
مهههي دهههّل شهههي  اومهههيي  لكهههّل شهههي  ةلقههه  هللا دهههاي فهههي ةهههال  المحسهههوي أو فهههي ةهههال  

المثهل  دهّل شهي  ةلقه  هللا اومها  وله  يةلهق شهيئا فهردا أبهدا  المعافي وةال  الة ال أو 
م   فاهلل  و الوتر الواحد األحد  وما ةلق  مفذ أي تعّلقت قدرته  بإيمهاد الحق قهم المحّمد هّ
م مم هههى مههها ةلهههق هللا تبهههارك وتعهههال  مهههي إفهههي ومهههاي  ذي بهههرا مهههي الحق قهههم المحّمد هههّ الهههّ

اي  ههذا الّف هها  البههد ى  ههو ف هها  متفههّوع  وممههاد وأا ههار وأراض وأرواج  ةلههق التفههّوع فدهه 
أوههل  واحههد  أوههل  فقاههم واحههدس تفّرةههت ةههي  ههذه الّفقاههم فههروع وأود ههم وبحههار  ودههّل 
ا المفعهول  شي   سير ةل   ذا المف اج و ذا الّس اق و ذه الّاريقم  فالفعل  هو هلل  أمهّ

  ال بتفهههّوع ف هههو مهههي الفعهههل  والمفعهههوالت تعهههّددت بتعهههّدد األمفهههاي واألفهههواع واألوهههفاف
المههادس فالمههادس واحههدس  الكههّل ةههرج مههي دلمههم واحههدس  الكههّل   ههر مههي دلمههم واحههدس وبههرا 

  فالكوي واألكواي دّل ا مثل شمرس  ارةت «دي ف دوي  »مي دلمم واحدس  و ي دلمم 
بذرت ا في األرض  فأفبتت الشمرس والشمرس ل ا مذوع  وفروع وأوراق  ولكّي البذرس  هي 

كواي  ومها ةلهق هللا مهي مم هى المةلوقهات سهوا  دهاي ذلهك مشها دا أو واحدس  دذلك األ
غير مشا د  ومي َث َّ فإّي الاريقهم دمها أةبهر ب ها أّف ها سهتفترق إله  ألهف ألهف  ثهّ  مهي 
دهههّل  هههذه األلهههوف تتفهههّرع أذواق فهههي الاريقهههم  ألّي لهههو لههه   دهههي  هههذا التفهههّرع  لمههها تفتشهههر 

َفت ُكْ  َوَأْلَواف ُد ْ ﴿ وأوفافا ومةلوقات  الاريقم  إّي هللا ةلق أمفاسا وأفواةا   َواْةت َ ُف َأْلس 
ا معلفههاك  شههعوبا وقبائههل لتعههارفوا  1﴾  اي إفههّ اُكْ  ﴿    هها أّي هها الفههّ ا َةَلْقفههَ اُي إ فههَّ ا الفههَّ ا َأيُّ ههَ  ههَ

اَرُفوا َل ل َتعههَ ُعوًبا َوَقَبائهه  اُكْ  شههُ ر  َوُأْفثههَ  َوَمَعْلفههَ ْي َذدههَ بيي  وقبائههل أ ضهها   شههعوبا متشههعّ 2﴾  مهه 
دل وفههي العههادات  ودههذلك القلههوب إذًا  تسههير القلههوب  متبايفههم فههي األووههاف وفههي الشههّ

 
 22سورس الرو  اآل م     1
 13سورس الحمرات اآل م     2
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  ف   قبل القلب إاّل ما داي مي مفس   أو مهي مهفي مسهم   بحسب ابع ا واب عت ا
أو مي لوي مسم   ومي دمه   ومهي الّلغهم اّلتهي يفاهق ب ها فمه   لهذلك دهاي  هذا التفهّوع 

ْرُد َا واحهد ال يتغيهّر  لكهي الووهول وا  وهال  هذه  رحمم  فالاريقم  ي اريقم واحدس  و 
ليي أي  دوفههوا ةلهه  بّيفههم مههي أمههر المماةههم  ب مههي المووههّ الاريقههم إلهه  ةبههاد هللا يتالههّ

ْدر   »اّلتهههي يةاابوف ههها  والرسهههول وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل   قهههول  اَي َةلهههَ  قهههَ ُبوا الفهههَّ اا  ةهههَ
ول   ْ  «  »  ةههههي ةلههههّي رضههههي هللا ةفهههه  أّي رسههههول هللا وههههّل  هللا ةل هههه  وسههههّل  قههههال ُةقههههُ

أي ةل  قهدر معهرفت      1 ةاابوا الفاي بما  عرفوي  أتريدوي أي  دذب هللا ورسول «
اي بغيههر مهها تعههارفوا ةل هه   قههد  اردوفهه   وقههد ُيفدههروي ةل هه   وقههد ال  فمههي ةااههب الفههّ

ا متبايفههم  وألسههي متبايفههم  وةههادات متبايفههم   قبلوفهه  أبههدا  أمفههاي متبايفههم  وألههواي أ ضهه 
غ إلههي    ةههادًس  غ  دههذلك يمههب أي  دههوي ةلهه  شههاكلم المبلههَّ ي والمبلههّ  ي والمربههّ دههذلك الملقههّ
ا  فههالقرآي فههال بلغههم العههرب  والعههرب محههدودوي بحههدود    والّتبل ههغ  ا ولسههاًفا ولوفههً وابعههً

اي ال  دههوي بلغههم العههرب   دههوي بالّلغههم اّلتههي   اي  فهه   مدههي لههك أي إلهه  الفههّ ف م هها الفههّ
تدةل إل  قريم يتكّلموي بغير العربّ م  وتقول ل   قولوا آمفت باهلل  أو قولوا "ال إله  إاّل 
هللا"  ال  ف موفك  وال  ف موي د مك  حّت  تكوي مف    ومي مفس    ومي اب عت    

ههُملك الع هه    ُملههك هللا المترامههي األاههراف  ذي يف ههر فههي  ههذا اله و ههو يمههد فههي دههّل  والههّ
ورس  ف هُ  أفهاي  ومهي حيه   بقعم مي بقاع هللا أفاي  مي حي  الّشدل  مي حيه  الوهّ
العوائد والابهائى  فتةتلهف دهّل ةهادس ةهي ةهادس اآلةهريي  والمربهّي أو المبلهّغ  يمهب أي 
ْل   بعادات الّفاي وأةراف   وميوالت   واباة   وأكل   وشرب    لهذلك دهاي   دوي ةل  ة 

ذي سههتفترق ةل هه  الّاريقههم  لهه ي الاريقههم اّلتههي سههتفترق  ههذا ال ّتبههايي و ههذا االفتههراق  الههّ
ّفما د فّ م إ وال تلك المعلومم إل  الةلهق  ود ف هّم غهري تلهك المعلومهم فهي قلهوب     وا 
لههه   ومعرفهههم  بابهههائى أولئهههك  وال  دهههوي إاّل  وفهههي ةقهههول    و هههذا  حتهههاج إلههه  مهههي لههه  ة 

ي مههف    ال  عههرف لسههاف    وال اههبع   وال ميههول    وال مههف    فههإذا مهها  أحههد غريههب لهه 
اي بحسههب  م تعههامل   فههإّف   ال  قبلههوي أوهه   وال  سههتمعوي لهه   لههذلك اةتلههف الفههّ د ف ههّ

 
 وح ح البةاري    1
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يي أ ضهها  قههول  اةههت ف تبل ههغ أمههر هللا إلهه  ةلههق هللا  فههي الاريقههم وفههي غير هها  فههي الههدّ 
اَي َةلههَ  قههَ  »وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   ُبوا الفههَّ اا  ول   ْ  «ةههَ   و قههول لمههي بعثهه  إلهه  ْدر  ُةقههُ

روا  ورد فههي روا وال تففههّ   هللا ةل هه  وسههل  قههال رسههول هللا وههلّ  الوههح حيي أيّ  الهه مي  سههّ
بشهرا وال تففهرا  و سهرا وال تعسهرا  وتااوةها  » لمعاذ وأبي موس  حيي بعث ما إل  ال مي

 »هللا ةل هه  وسههّل  قههال   وةههي أفههي رضههي هللا ةفهه  أّي رسههول هللا وههّل  1 « وال تةتلفهها
  الت سير في أّي شهي  ؟  هل فهي الهديي ؟ ال  2 «  سروا وال تعسروا وسدفوا وال تففروا

ره  ألّي أحدهها  هللا  ههي أحدهها    ره وال أي فعسههّ الههديي  ههو واحههد  ال  مدههي لفهها ال أي ف سههّ
لكي د فّ م إ وال  ذا األمر إل  الّفاي حّت  يذوقوه  و شهربوي مفه  وحتّه   سهتا عوي 

وال حهرج وال ضهيق فهي الميل إل  مهي يهبّلغ    هذا األمهر  ويمهدوي فهي أففسه   حه وس  
اي  ويّتبههى أةههراف   وةههادات   حتههّ   قلههوب     ههذا ال  سههتا ع  إاّل مههي  عاشههر أولئههك الفههّ
م مفهه   فاإلفسههاي   سههتا ى أي يفههدمج فههي   ويفههدمموي ف هه   و وههير مههف   وتوههير األمههّ
يممى مي إفريق ا إل  آس ا  إل  أوروبا إله  أمريدها  فهي دهّل بقعهم مهي  هذه البقهاع تمهد 

ي  فهها  أو المعلههّ   البههّد أي  أفاسهها ل هه  أفدههارا وميههوال مةتلفههم مههى ميههراف    ولههذلك المربههّ
ل ب ها  فهاةت ف وتشهّعب الاريقهم  هو  دهوي بتشهّعب المهرّبيي   سلك الك ف هم اّلتهي يووهّ
اي و قبلوف هها مههف    فههإذا ذ ههب إفسههاي  ذيي  سههتا عوي أي يووههلوا معلومههات إلهه  الفههّ الههّ

ذيي ل ه  لغهات ول ه  ةهادات مي توفي مهث   إله  إفريق ها   مهث  إله  بلهد مهي إفريق ها  الهّ
م  وأراد أي يهدةو    بهأّي شهي  يهدةو   ؟ بلغته  ؟  ال  ول   اقوي ول ه  أةهراف بد ف هّ
 علموف هههها  بعاداتهههه  ؟ ةههههادات   مةتلفههههم ةههههي ةاداتهههه   بتفديههههره ؟ تفديههههره مةتلههههف ةههههي 

ي المربههّوي  فهها يةتلفههوي تفديهر    إذا  ههل  سههمعوي مفه  ؟  ال  سههمعوي مفهه   ولههذلك دها
بهههاةت ف دهههّل مهههفي  فالّتووهههيل  هههو الوسهههيلم التهههي يتةهههذوف ا لتبل هههغ  هههذا الشهههي  إلههه  
ا األوهههل و هههو الهههورد مهههث  أو الّاريقهههم بد فّيت ههها فههه   الفهههاي  هههو الهههذي ف ههه  افتهههراق  أمهههّ
اةت ف في ا وال امت اد في ا  لذلك تكّل   فا ةله  الترب هم والمشهرب والمشهارب تةتلهف 
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لي    فهإذا مها  أحهد آةهر وأراد أي يهبّلغ    فه  باة ت ف الذي يتلّقوي ةف  ألّف  مف   وا 
 ف موف   وال يتفّ موف   وقد  اردوف  مي بيهف    ألفهّ  ال  عهرف اهبع   وال ابهاة   وال 
د فّ م التوّرف مع    والشي  بالشي  ُيذدر  والمثال قال  مث  لّما مئفا مي المغهرب 

ا ةفهههدفا  إلههه   فههها  رأيفههها  م وضهههى األكهههل  مةتلفهههم دثيهههرا ةمهههّ ةهههادات فهههي األكهههل  ود ف هههّ
ات وضههى  ههذا  م تقههد   األكههل  فههي د ف ههّ مةتلفههم مههو را  لهه ي فههي األكههل  ال  فههي د ف ههّ
األكههل  فههي اريقههم الاههبخ  مةتلفههم  لكههي المعههدس ةفههدما تأكههل تشههبى  سههوا  دافههت فههي 

فهت فهي آسه ا  أو دافهت فهي المغرب  أو دافت فهي تهوفي  أو دافهت فهي إفريق ها  أو دا
ذي يريههد أي  ي الههّ ات تةتلههف  لههذلك دههاي المربههّ أمريدهها  فههإّي الاعهها  واحههد  ولكههي الك ف ههّ
 ملك قلوب  ذه الّفاي البّد أي  عرف مم ى ةوائد    و فها  دهوي األسهلوب  و هذا  هو 
األسلوب اّلذي  دوي مي ألف ألهف ودهّل ألهف تتفهّرع إله  ةهّدس مشهارب لكهّي األوهل ال 

م وتريهههد أي تووهههل ل ههه   البهههّد أي تكهههوي يةت لهههف  فهههي بلهههداي ل سهههت تهههتكّل  اللغهههم العربهههّ
اي فهههي إفريق ههها  أغلهههب   مهههي  وه  فمهههث  الفهههّ ةهههرفت   واهههبع   ثهههّ  البهههّد أي تهههرى مههها  حبهههّ
واديي ةفههد   فههي ممع هه   مههي الههّداةل شههي  و ههو إ مههاف   بالمغّيبههات  ةفههد   ثقههم  السههّ

ات أو المغّيبههات  إذا أردت دبيههرس فههي المغّيبههات  فههي الماورائ ههّ  ات  التههي تسههّم  الماورائ ههّ
أي تقفع  بقول "ال إل  إاّل هللا" ف بّد أي ت  ر ل  شيئا ةارقها للعهادس  حتّه  تسهتا ى أي 
تمذب  إل ك  ال باإلقفاع العقلي  تقفع  بشي  مّما  و ترّب  ةل   وةرف  وف م  ووهار 

ات أو بالمغّيبههات  لههذلك   ههر األول هها  أولههي  ةل هه  مفههذ امههي  و ههو مهها  سههّم  بالماورائ ههّ
الكرامههات  فههي ةهههارج  ههذه الههب د  ةهههارج المغههرب  ةههارج تهههوفي  ةههارج الماائههر  فهههي 
الّسواديي وفي غير ا    ر الّفاي مي ل  درامات  ألّف  ال  مدي أي تشّد أولئهك الفهّاي 

ا ى أي تمذب  إاّل إذا بر فت ل  ةي شي  ةارق للعادس الذي يؤمي ب  ثّ  بعد ذلك تست
ك وهههادق  و قبهههل ةل هههك   ره مهههي ذلهههك األمهههر و سهههتا ى أي يتههه ّقي مفهههك بأفهههّ إل هههك وتا هههّ
وبههذلك تسههتا ى أي تكّ فهه  د فمهها شههئت ألمههل أي تبّلغهه  إلهه  المقوههود مفههك  و ههو هللا  
ا الّترب هم اّلتهي ذدر ها  الّترب هم  و دذا تةتلف الّفاي  فتةتلف الاريقم باريقم الترب م  أمهّ

الاريقهم  هي ترب هم سه لم  ألّي الترب هم فهي الاريقهم التماف هم  هي مبف هّم ةله  ةفدفا في 
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ي هللا ثههّ  اسههتق    تههاي الكلمتههاي فههي  السههّفم  ال ةسههر في هها  أبههدا  فقههط  قههول لههك قههل ربههّ
الاريقههم  ال تسهه ر الّليههل وال توهه  الههّد ر  وال تلههبي المرّقعههات  وال تسههافر مههي بلههد إلهه  

ر قلبههك  وأي تعلهه  بأفههّك ةبههد   بلههد مههي أمههل البحهه  ةههي  ههؤال  الفههّاي  ف دف ههك أي تا ههّ
ك يمهههب أي تعبهههد هللا بهههدوي حهههّظ وال فقهههود وال غهههرض  وتقبهههل ةل ههه   وأّي لهههك سهههّيدا  وأفهههّ

ال ُص ﴿ بدّليتك وبعقلك وبما ّيتك وبدّل شي  ف ك  ودف    يُي اْلةهَ    هذه 1﴾  َأاَل لل َّ  الدّ 
لموالح ةل   ةفد القهو   دالترب هم باإلح ها    ي  ولذلك ل ي معف  الّترب م بالمعف  ا

دتاب اإلح ا  مهث   ودالترب هم بهالميااي  ميهااي الرحمهم   هذه ترب هم  ولكّف ها وهعب أي 
تسههّلك اإلفسهههاي تلهههك المسهههالك بههذلك الشهههدل فهههي أّول مهههّرس  لعههّل  مدهههي أي  ّالهههى ةلي ههها 

لهههّدف ا  البهههّد لهههك أي و سهههتفيد مف ههها  لكهههي أي تسهههّلك   بهههأي تقهههول البهههّد لهههك أي تا هههد فهههي ا
توو  دذا  البّد لك أي تلبي دذا   ذا دّل مت   مدي لإلفساي المهؤمي ؟ حتّه   دبهر  
ورّبمهها ال  سههتا ى  لههذلك قههال الترب ههم  ههي ترب ههم الههروج أي ترب ههم القلههوب  و ههي توههف م 
ج القلوب داملم بحيه  أّي العبهد ةبهد والسهّيد سهّيد  وأفهّ  الةهاد  لسهّيده  والةهاد  ال  حتها

ذي يرضهه  ةفهه   وذلههك  ههو  اّل أي  دههوي السههّيد  ههو الههّ مههي سههّيده إاّل أي يرضهه  ةفهه   وا 
اّلذي  فّرح  ال غير  ال تفّرح  أمرا وال غيهره  وال غهرض له  مهى سهّيده   هذه ترب هم  هي 
ترب هههم القهههرآي  أال هلل الهههديي الةهههالص  مههها  هههو الهههديي الةهههالص ؟  هههو أي تعبهههد هللا دمههها 

بههدي" وأي تقههول لهه  أفههت "سههّيدي"  والعبههد  قههد  إلهه  ةدمههم أمههرك  أي  قههول لههك  ههو "ة
سّيده بفّ م ووفا   ال  الهب مهي سهّيده شهيئا إاّل أي  دهوي ذلهك السهّيد راض ةفه  فقهط  
ال  الههب إاّل رضهها سههّيده  والعبههد يههاه بسههّيده   ههذه الترب ههم ةفههدفا لهه ي في هها شههروإ  ال 

  ال تمد فقير تمافي فقول له  أدةهل تمد فقير تمافي مث  أّف  فقول ل  ا لبي المرّقعات
____  ال تمد فقير تمافي فقول ل  أكفي السهوق حته  تقتهل ففسهك  دمها  فعلهوي فهي 
الارق الثاف م  قولوي ل  ةهد مدفسهم واكهفي فهي السهوق أمها  الفهاي حته  تقتهل ففسهك  
 ال  حّت   هذا له   هأت به  الرسهول ةل ه  الوهّ س والسهّ    الرسهول مها  للفهاي قهال ل ه 
قولوا "ال إل  إاّل هللا" وتملكوا العرب والعم   وسّلموا تسلموا  وتبع  الّفاي  وداي األمر 
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سهه   بسهه اا لهه ي ف هه  مههي  ههذا األمههر  لههذلك قههال  ههي ترب ههم الههروج أي ترب ههم القلههب  
ا  ع قه  ةهي مشها دس حضهرس ربهّ   ومشها دس فعه  هللا مفه   ماّد ها بيهده  توهف م القلهب ممهّ

م مفه  وسّةر ا لفا لفتف ّع  ب ا  وفدثر الشهدر ةله  المهفع  الهّذي  هو أّدا ها لفها  ف هي  د هّ
وأي ففههرج بدههّل الههّفع  التههي  ههي فههي ف عهه  الح ههاس  مههي ح ههاس ومههي ةقههل ومههي سههماع ومههي 
بور ومهي قلهب ومهي راق ومهي اواج  وغيهر دهّل  هذا  دهأي تعتبهر ذلهك دلهّ  مهي هللا  

لق وفحهي المةلهوقيي  و هو الفاةهل وفحهي و و اّلذي سّةر لفا  ذا األمر  ألّف   و الةها
المفعههوليي   ههو الههّرّب وفحههي المربوبههوي   ههذا الشههي   ههو قههول "قههل ربههّي هللا ثههّ  اسههتق "  

يْ  ْفَ ايَ  ةهَ ي   سههُ د   بههْ يّ   ّللاَّ   َةبههْ الَ  الثََّقفهه  تُ  قههَ ا ُقلههْ ولَ   ههَ ْثف ي ّللاَّ   َرسههُ دّ  َأْمر   حههَ الَ  بهه     أَْةَتوهه  ُ  بهه   » قههَ
افُ  َما َأْةَوفُ  َما ّللاَّ   َرُسولَ  َ ا ُقْلتُ  « اْسَتق  ْ  ُث َّ  ّللاَُّ  َربّ يَ  ُقلْ  ذَ  َةلهَيَّ  َتةهَ اي   َفَأةهَ  َفْفسه     ب ل سهَ
الَ  ثههُ َّ  َذا » قههَ تههأمي بههاهلل وتعتقههد أفههّ  الواحههد األحههد وال لهه ي لههديفا أكثههر مههي  ههذا    1«  ههَ

رّب سواه  وتستق  ةل  ااةم هللا  وتحّل مها حلهّل  وتحهّر  مها حهّر   وتوهّفي قلبهك مهي 
ب ات  وتسههير فههي الاريههق  ى ةههي الشههّ مم ههى األمههور اّلتههي تعوقههك ةههي أمههر هللا  وتترفههّ

ذي  ههو اريههق  َتق  َ  ﴿ المسههتق    الههّ َراَإ اْلُمسههْ َفا الوههّ  د  ْي  ْ   *ا ههْ َت َةلههَ يَي َأْفَعمههْ ذ  َراَإ الههَّ وهه 
الّ يَي  ْي  ْ  َواَل الضههَّ وب  َةلههَ ر  اْلَمْغضههُ    ههذا  ههو دههّل مهها ةفههدفا فههي الاريقههم  لهه ي 2﴾ َغيههْ

في هها شههي  آةههر  ال  مدههي أي فههأذي لههك حتههّ  تبههّدل  ههذا الّلبههاي األبهه ض وتلههبي لباسهها 
ى  ال فههأذ ا  أو مرّقعهها  ال فههأذي لههك حتههّ  تلههبي ملبههاب مرقههّ ي لههك حتههّ  توههو  ث ثههم أ ههّ

ا  فهههي الشهههّ ر   هههذا الشهههي  ال  الوهههّ س أّوال وأساسههها  إتقهههاي الوهههّ س  إتقهههاي  ةشهههرس أ هههّ
أحدا  الّو س أساسا  الو س في مماةم  ذا  و دّل ما ةفدفا  فه  فقهول لفقيهر غيهر 

ريهق وتتبهى  ذا  وفّتبى السّفم فداي أأكد ما ةفدفا  و الو س  فهإذا دفهت أردت  هذا الا 
ذا   ذا الاريق  ف ذا الاريق  ي ألمل أي تدّلك ةل  د فّ م الوقوف بهيي يهدي ربهّك  وا 
وقفت بيي يدي رّبك فأتقي ةملك  والو س  ي اّلتي تعّلمفها اإلتقهاي  فتوضهأ بالوضهو  
المتقي  فوّلي وه س متقفهم  ال ُفةهرج الوهّ س ةهي وقت ها  وال فت هاوي فهي أّول وقت ها  
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اّل وال فؤةر ههها  ةهههي وقت ههها  وفوهههّلي فهههي المماةهههم السهههفّ م  إي دافهههت مماةهههم سهههفّ م  وا 
ففوههّلي د فمهها شههئفا  إذا فتكههوي الوهه س  ههي ةمههاد الههديي  و ههي اّلتههي ترّبيفهها ف ههي اّلتههي 

ةهي توقففا ةمي مّرات بيي يدي رّبفها  ففام ه  وفدهوي أقهرب الفهاي إل ه  ةفهد سهمودفا  
أقرب ما  دوي العبد مي رب  و و  »   قال  وسلّ   هللا ةل رسول هللا ولّ  أبي  ريرس أيّ 

  ف ههذه المفارقههات واالةت فههات  ههي دّل هها بحسههب األسههاليب 1 « سههامد  فههأكثروا الههدةا 
والمفا ج اّلتي  ستعمل ا دّل مرّبي بحسب قوم  اّلذي  و يراه ليوّول إلي   الك فّ م  ال 
 ُشّق ةلي    وال ُيايل ل   ةوائد    إذا دافت ةوائدا ال تةالف شرةا وال تةالف سهّفم  

الف سههّفم  والرسههول وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  وأةههراف   إذا دافههت ال تةههالف شههرةا وال تةهه 
دمهها ةلمههت  أفههّ  يههو  العيههد  ومهها ه األحبههاش  ودههافوا يرقوههوي  وأةههذ ةائشههم رضههي هللا 
ةف ا  ومعل ا ةله  دتفه   و هو يهدور و هي تهدور  و هي تفهرج  وله   قهل  هذا بدةهم وله  

ّد أي تفهرج   قل  ذا الشي  ال  ولح لفا  وال إّي  ذا ةهارج ةهي الهديي  ألّي الفهاي البه 
ول هها أي تبههدي الفههرج  والبههّد أي ترضههي مهها فههي ففسهه ا  والعيههد  ههو ةيههد دائمهها   ههو ةيههد 
سرور  وةيد فهرج  وةيهد أكهل  وةيهد شهرب  ال يفبغهي لفها أي فضهغط ةله   هذا وفقهول 
ا إذا أردفهها أي  ل ههذا ال  فههإذا دههاي  ههذا األمههر  ههو الت سههير   ههذا  ههو الت سههير بعيفهه   وأمههّ

 ب مث  إله  مديفهم سهوي ةفهدفا و هو ال  عهرف    و قهول ل ه  تعّلمهوا فوّول أفاسا  فاذ
الاريقم  أو لتعّلم   الهّديي  فبمهاذا ستتواوهل مع ه  ؟ ال تعهرف ديهف تأكهل أكل ه   إذا 
ذا وضهههعوا لههه  ةسههه  وايتههها فههه   عهههرف ديهههف  أةاهههوه ايتههها  ال  عهههرف ديهههف  أكلههه   وا 

دههل مماةههم تةااب هها بمهها تف هه    ههأكل     ههذا دلههّ  فههي العوائههد  لههذلك تةتلههف الفههاي  
م دافههت حدمههم هللا  دههل فبههّي مههي أفب هها  هللا بعثهه   ولكههي البههد أي تكههوي ةالمهها  ومههي ثمههّ
إل  بلساي قوم   وشريعت   ال تعّ   ما ةهدى قهوم    فالشهريعم إذا ةرمهت ةهي قوم ها 
ا وهارت الفوهرافّ م ةرمهت مهي مدهاي المسه ح إله    فإّف ا تتبّدد  دما وقى للّفوهارى  لمهّ

غير هها  لهه  يبقهه  في هها إاّل الّرسههو   لهه  يبقهه  في هها ال شههريعم وال غير هها  دههّل مهها  فالههك 
ا أراد هللا تبهارك وتعهال    الث    اّلذيي    دافوا مري  والمسه ح وابهي هللا  أةرمو ها ةمهّ
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فوهار في ها الشهرك ووهار في ها الفمههور  وةرمهت ةهي قواةهد ا دالي ود هم وغير هها  إاّل 
ذي بعثههه  هللا لمم هههى الفهههاي  وةّلمههه  هللا تبهههارك الرسهههول وهههّل  هللا  ةل ههه  وسهههّل  ف هههو الهههّ

وتعال  لغات العال  دّل ا  وةوائد العال  دل   فدّل مي ما  ةفده  عرف   و عرف وهّل  
هللا ةل   وسهّل  لغته  و عهرف ديهف يتحهد  معه   و عهرف ةوائهده و عهرف مها يريهد  مهي 

ر  عا هه  مههراده أراد المههال  عا هه  المههال  مههي أراد العلهه    عا هه  العلهه   مههي أراد أي يتكبههّ
و قول ل  أفت أّمفاك ةل  قومك  و دذا و دذا  ممى هللا تبارك وتعال  مم هى الابهائى 
دّل ا اّلتي  ي مةتلفم في الفاي  ممع ا وّل  هللا ةل ه  وسهّل   ودهاي وهّل  هللا ةل ه  

ةّل  آد  األسهما  دّل ها  ةلهّ  وسّل  بعث  هللا للفاي دافم  حّت  ةّلم  مي لدف  ةلما دما 
الفبي وّل  هللا ةل   وسّل  العلهو  دّل ها  والمعهارف دّل ها  وأالعه  ةله  مم هى الحقهائق 
ي   اي  فدهههاي وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل  المربهههّ بهههدقائق ا  بوهههغر ا ودبر ههها للهههّدقيق مهههي الفهههّ

ّرب إله  هللا تبهارك األكبر  والمعّل  اّلذي ال  علهو ةل ه  أّي معلهّ   والفبهّي والرسهول والمقه 
وتعهههال  ب هههذا االةتبهههار  ولهههذلك ةهههّ  ديفههه   وافتشهههر وةهههّ  فهههي العهههرب وفهههي العمههه  وفهههي 
األبههه ض وفهههي األسهههود وفهههي األحمهههر  إلههه  آةهههره  ولكهههي مهههى ذلهههك ةفهههدما يبعههه  إمامههها 
ةفههد   البههد أي يههتعّل  لغههت   ويههتعّل  ةوائههد   ويتههاّوج مههف    ةفههد ذلههك  مدفهه  أي  قبههل 

ةل ه   و سهمعوا مفه  و ا عهوه ألفهّ  ةهرف ديهف يتوهّرف بد مه  إله   ةلي   و قبلوا   
قلوب   وديف  س ار ةل  ةقول   وديف يمعل   أّف   يتبعوفه  فهي دهّل مها  قهول   هذه 
تةتلف في دهّل مدهاي   فهاك فقهرا  تمهافّييي فهي السهوداي مهث    ه  فقهرا  سهيدي أحمهد 

ةوائههد متداةلههم  البههّد أي تمشههي  الّتمههافي  ةفههد   الههورد وةفههد   الو  فههم  لكههي ةفههد  
اّل  اردوفههك  فههي آسهه ا دههذلك البههّد  مع هه  فههي تلههك العوائههد  البههّد أي تمضههي ل هه  في هها وا 
تعرف العوائد وتعرف  األةراف ةفد    وتعرف إي داي ةفد   أش ا  أو أذدهار ال بهّد 

اّل يففههروي مفههك   ههذه الترب ههم  أي تمههاري   في هها  حتههّ  تسههتا ى أي تبههّيي ل هه  الحق قههم  وا 
تكههوي ميههدس  و دههوي في هها الت سههير  حتههّ  أّي دههّل واحههد تسههتا ى أي تههؤّثر ف هه   بمهها ال 
ا الههههورد ف ههههو واحههههد  مائههههم مههههي  ذي  دههههوي  فأمههههّ ياةمهههه  مفههههك   ههههذا  ههههو االةههههت ف الههههّ
االستغفار  مائهم مهي الوهّ س ةله  رسهول هللا  مائهم مهي "ال إله  إاّل هللا"  فه  يةرمهوي 
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ذا  ال يللم دذا ودذا  لكي الك فّ ات  هي اّلتهي تةتلهف  لهذلك قهال ةف ا  الو  فم دذا ود
تفترق ب هذه الك ف هّات ةله  حسهب األمفهاي والبشهر  ده  مهي فسهمم مومهودس ةله  ومه  

مل ارات بشر  لكّل واحهد مهف   ةقله  الةهاص  وله  تفديهره الةهاص  6األرض ؟ حوالي 
سهتا ى أي تهؤّثر ف ه   أفهّك ول  د فّ م توّرف ةاوهم  ديهف أفهّك تممع ه  إذا له  تكهي ت

اّل ال  قبهل مفهك  تستا ى أي تعاشره في أماف  وفي آمال  وفي تاّلعات   وفي ما  حّب  وا 
شههيئا  ولههذلك  ههذا االةههت ف  ههو اةههت ف اب عههي  أراده هللا لفهها  دمهها اةههت ف الفواكهه  
ذ ي اّلتههي أكلفهها اآلي  ههي تةتلههف  فاك ههم يةتلههف ذوق هها مههي  فهها إلهه   فهها  البرقههوق الههّ

ذي فأكلهه  فههي تههوفي  ولكههّي البرقههوق برقههوق والتفههاج تفههاج   فأكلهه  فههي مربههم لهه ي  ههو الههّ
ولكهههي يةتلهههف الهههذوق  دهههذلك  هههذه ترب هههم ال  مدهههي ف م ههها  ____ دمههها فهههي العبهههادات 
حرا  ال  مومههودس االةت فههات  دههاي الةهه ف متوامههدا بدثههرس بههيي الفههاي  مههث  فههي الوههّ

دت أي تهههرّده ال تسهههتا ى  ترشهههده حتهههّ  تتعهههب يتوضهههئوي و وهههّلوي بسهههرةم دبيهههرس إذا أر 
ولكّي  ذه ةادت   تترد   دذا  مي الهّذي  قفعه  ؟ واحهد مهف    أفهت ال تقهدر أي تقفعه   
أفههههت قههههاد  مههههي الةههههارج  وتههههرى ذلههههك الشههههي   فعل ههههك أي تسههههمع  وتسههههدت  إذا مئههههت 

 هذه  تفوح   فإّفك توقظ فتفم  إذا مئت تقول ل  توّضأ توقظ فتفهم  إذا مئهت تقهول له 
الوههّ س ل سههت دمهها يمههب فسههتوقظ فتفههم  لههذلك  فهها البههّد مههي الّليوفههم  والمعرفههم والعلهه  
بالعوائهههد  دمههها قلفههها فهههي األكهههل   فههها فضهههرب مهههث   بعهههض الفهههاي إذا مههها    الضهههيف 
 ضهههعوي لههه  العسهههل و"الام اهههم"  فمههها    ضهههيف ال  عهههرف ةوائهههد   ووضهههعوا أمامههه  

 عهرف مهي أيهي يبهدأ  ولكفهّ  دهاي رمه  حد مها   العسل و"الام ام"  و و ال  عرف ها  وال
ي  ههذا  ا رآه ديههف  غمههّ ا دةههل افههل وههغير قههال لهه  : دههل معههي  فلمههّ ديههف سهه فعل  لمههّ
ب ذا و أكل  قال ل  :  دف ك  فلهو ةلهّط  هذا وذاك  لكافهت فضه حم  إذا دائمها  هذا  هو 

 تبهارك اإلفتراق اّلذي مومود   هو افتهراق شهدلي فقهط وله ي افتهراق موضهوةي  ألّي هللا
َيفَُّ ْ  ُسُبَلَفا  ﴿وتعال  قال  ل 1﴾ َلَفْ د    ول   قل سبيلفا  ف فاك سبل دثيهرس ومتعهّددس تووهّ

إلهه  هللا  دههّل ةلهه  شههاكلت   سههبلفا ولهه ي سههبيل واحههد  اههرق دثيههرس متشههّعبم لكههّي الغا ههم 
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ا ا اإلفاههه ق مةتلهههف  والاهههرق دّل ههها تهههدّل ةلههه  هللا  لكهههي تةتلهههف الك ف هههّ ت  واحهههدس  أمهههّ
ديههف  وههل اإلفسههاي تةتلههف  و دههذا  إذا  ههذا  ههو المقوههود مههي  ههذا الههذي أردت أي 
اي وةقهههول    لكهههي  تف مههه  مهههي  هههذا  ألّي المشهههارب تتعهههّدد بتعهههّدد األمفهههاي وف هههو  الفهههّ
م إ وهههال ا  حتهههّ   األوهههل ال يتعهههّدد  "ال إلههه  إاّل هللا" ال تتعهههّدد وال تتكهههّرر  ولكهههي د ف هههّ

ي أي  دهههوي ةالمههها ب هههذا اإلفسهههاي  قبل ههها   هههذا  هههو األ ذي يفبغهههي ةلههه  المربهههّ سهههلوب الهههّ
األمر  ال  مدي أي  حهّد  أحهدا حتّه   عله  مها  مدهي أي  قوله  له   و هل يتقبهّل مفه  أو 

 ال يتقّبل مف    ذا  و المقوود.

وفسأل هللا تبارك وتعهال  أي  عّرففها و عّلمفها مهي لدفه  ةلمها وأي يفهّور بوهرفا وبوهيرتفا 
 الذيي قالوا رّبفا هللا ثّ  استقامواوأي يمعلفا مي 
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د الفَات ح  ل َما أُْغل َق  اللَُّهمَّ َصّل   نَا ُمَحمَّ َعلَى َسيّ د 
ر  الَحّق  ب الَحّق   َوالَخات م  ل َما َسبََق نَاص 

َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه   َراط  ي إ لَى ص  َوالَهاد 
يم ه  العَظ  ْقدَار  ه  َوم   َحقَّ قَْدر 

فُوَن َوَسََلم  ُسْبَحا ا يَص  ة  َعمَّ زَّ َن َربّ َك َرّب  اْلع 
 َعلَى اْلُمْرَسل ينَ 

ينَ  َّ  َرّب  اْلعَالَم   َواْلَحْمدُ ّلِل 
 

الحمههد هلل دّلكهه  ةلهه  ةلهه   ودرا ههم ومعرفههم ببردههم الشههيخ وببردههم "سههي الحبيههب" وببردههم 
مقتفعهوي بمهها أفهت  ف ه   فرمههوا العلمها   والحمهد هلل دّلكه  ةلهه  بّيفهم مهي أمههرد   و ممده  

الح وأي يههُد   ةلهه د  مهها أفههت  ف هه   آمههيي  بمههاه رسههول  لكهه  التوفيههق والسهه   والعمههل الوههّ
 هللا وّل  هللا ةل   وسّل 
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زيارة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي  

 رضي هللا عنه إلى تونس

 

 منزل العارف باهلل شيخنازيارة 

 وسندنا

 القماري سيدي الحاج محمد 

 

 م البركةتلميذه المقدّ  هكتبه بخط

 الحاج الحبيب بن حامدسيدي 
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رضي هللا عنهم وأرضاهم ونفعنا بهم 

 آمين 

 

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

بمفاسههبم ايههارس سههيدفا وسههفدفا الحههاج محمههد الكبيههر البعقيلههي رضههي هللا ةفهه  إلهه  تههوفي  
ي مميلهههم قمفههها معههه  ومهههى مهههي مههها  معههه  مهههي األوالد  واألوهههحاب بايهههارس أّ  المم هههى أمهههّ

رضي هللا ةف ا بمفال المقد  البردم سيدي محمد الةلوي واوج لّ  دلثو  ابفم شيةفا 
القمههاري رضههي هللا ةفهه   وقههد حضههر أ ضهها ابفهه  وفملهه  سههيدي أحمههد ولههّ  ةا شههم ابفههم 

 سيدي الحاج محمد القماري رضي هللا ةي المم ى

ى ايهارس إله  سهيدي محمهد قمهاري رضهي هللا ةفه  بذاته  ومفه  و ذه الايهارس  هي فهي الواقه 
 إل  آل  مم عا ففعفا هللا ببردات   في الدف ا واآلةرس آميي.

وقد دفت تكلمت ةي بعض مفاقهب شهيةفا وقهدوتفا األمثهل سهيدي محمهد القمهاري ومفه  
ا أثهههر ذلهههك الكههه   وفهههرج الحاضهههريي  ةلههه  مفاقهههب شهههيةفا سهههيدي الحهههاج األحسهههي ممهههّ

يدي محمههد الكبيههر فقههال د مهها ةال هها فههي المحبههم والوههدق وال قههيي واالتبههاع وةاوههم سهه 
 فدتبت مف  ما استاعت و ذا مي مملم د م  ففعفا هللا ب  آميي
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 بسم هللا والصَلة على رسول هللا وعلى له وصحبه 

 قال سيدي الحاج محمد الكبير رضي هللا عنه وأرضاه ونفعنا به آمين

 ر هللا  مي ذدر   أحب هللا ومي أحب هللا فقد ذدر هللا  أول ا  هللا مي ذدر   ذد -

 مي سار ةل  الّدرب وول -

 مي ذدر أسما  هللا فقد ذدر هللا وأ ل هللا    أسما ه -

 مي أحب   أحب  هللا ومي أبغض   أبغض  هللا و دفى ةي مم ى الحضرات -

ي ل   سهل  ففالهب مهي هللا أي ي د ه  حته   هأ - تي حسي ال ي فإي سل  فإف  مفا وا 
 س   آميي

دل شي  يفبفي ةل  حسي الف م وحسي ال ي مهي أحسهي ال هي بهاهلل وبعبهاد هللا  -
فقد أةاي ةير الدف ا واآلةرس وال تت  توبهم فوهوحا حته   حسهي ال هي فهي ةبهاد 

 هللا فإّذاك  ُتقبل توبت 

َرُ وَي  قال تعال   فاَ مْ لَّ فحي آمفا وسَ  يَي َ قهْ ذ  َأل  الهَّ َفإ ْي ُدْفَت ف ي َشكّ  م مَّا َأْفَاْلَفا إ َلْ َك َفاسهْ
َك  ْي َربهّ  قُّ مه  اَ َك اْلحهَ ْد مهَ َك َلقهَ ْي َقْبله   »  ها ربّ   قهال وهّل  هللا ةل ه  وسهّل   1اْلك َتاَب مه 

اَّل أي  2 «ال أشههك وال أسههئل   ههذا  ههو الثبههات وال قههيي  فلههفعل  مههي هللا ومههي الشههرع الُمفههَ
دههل مههي أاههاع هللا وقهها  بمسههؤوليت  مههى ربهه  وةبههاده ف ههو مههي المههوقفيي الموههّدقيي الههذي 
  رت ل  المعال  والاريق ول  يبق  ل  شي  مي الشك وال يفحاا وال  سمى الكه   إاّل 

يفههها  هههدافا فا تهههديفا وسهههلك بفههها الاريهههق مهههي قدوتههه  ومهههي ةالمههه  وسهههلمفا ووهههدقفا بمههها رأ
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المسههتق   فحمههدفا هللا  ههذا الههذي يمههب أي فحاههاإ مههي أففسههفا حتهه  ال فغتههر بأففسههفا وال 
( والههدف ا ال تههدو  فهه  بههد أي  أو قههُ َّب   بمهها  قههال ةليفهها فالوقههت  حههرا والامههاي قههَ َّب )

 غهههرق  ومثالفههها   دهههوي اإلفسهههاي مت قفههها  شهههاّدا ةلههه  مقاد فههه  حتههه   حسهههي السهههباحم وال
والقدوس لفها فهي  هذا األمهر  هو رئه ي الم مت هم العهال  الما هل ال ها ر البهااي المتقلهب 
في أاوار العبود م أول مي آمي وودق وسل  وافت   أمهره وال مايهم ةله  مها وقهر فهي 

 1 » ما فضلك  ابو بدهر بدثيهر وهو  وال وه س ولكهي بشهي  وقهر فه  وهدره «ودره 
الوهدق وهدق بمها وهدق به  هللا فافبسهط فهي العهالميي. سهيدفا  وما وقر في وهدره  هو

أبهههو بدهههر  هههو المهههواب ةلههه  مم هههى مههها اةهههتلج فهههي وهههدره سهههّمي مهههي الملهههك األةلههه  
َر مههي المت دمههيي أمهها سههمعت مهها  افي فههي الملكههوت  لمهها ُأةبهه  بالوههّديق  ههذا الاههابى الربههّ

و و ... قههال  قههول وههاحبك ؟ قههالوا وههار  حههّد  أفههّي البارحههم دفههت فههي بيههت المقههدي 
أقال هها ؟ قههالوا فعهه   قههال إذا دههاي قال هها فقههد وههدق  دفههت أوههدق  فههي أةمههب مههي  ههذا 
 أت هه  الههوحي مههي السههما  فديههف ال أوههدق  فههي  ههذا    ههذا بسهه ط  عا هه  هللا  ههو حتهه  
ألقل مي األفب ا .  ذا ما يمب أي يتحّل  ب  دل فقير يرمى إل   ذا الك   مي سيدفا 

. لهو مها  دهل ال ه   ال  مدهي أي  افه  فهور وَ لف َ وّدق فثبت أبو بدر َةَرَف وةل  و 
شعرس واحدس مف  أبدا  فإذا ودق ف دوي دائما ثابت في ةلم   ذا  و الوفا  الوهدق 

ق يَي  فهه   سههمى قيههل وقههال  اد  َى الوههَّ وا مههَ وا ّللاََّ َوُدوفههُ وا اتَّقههُ يَي َآَمفههُ ذ  ا الههَّ ا َأيُّ ههَ قههال   2 ههَ
الوههحابي ةبههد المالههك وهللا  هها رسههول هللا مهها أفمههافي إال وههدقي سههيدفا  ههذا دههاي مههي 
الث ثم الذيي ُةّلفوا في غاوس تبوك أمر هللا فب   أي يممهى المه ش فهي شه ر حهّر شهديد 
وحر الفى وشدس في الع ش والما  قليل  فلما فادى إلي بالم اد تةلف مي تةلهف فلمها 
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  ولهه   حههد  في هها قتههال و ههي ةلهه  حههدود الشهها  تقريبهها ألههف رمههى وههّل  هللا ةل هه  وسههل
( دل  مهي مدهم فهي  هذا الوقهت توهّوروا ديهف أي  شهّدوا الّرحيهل    ووهف ا هللا 1000)

ي دفههت حههدي  الع ههد بههالاواج و ههذا  ف إال إفههّ َفم  الُعسههرس  وهللا  هها رسههول هللا لهه  فتةلههّ ب سههَ
. لكهي  ْْا ّل  هللا ةل ه  وسهل   هذا الذي أقعدفي ال ففاقا وال در ا في الم اد فقهال وه 

حتههه  يفهههال ف ههه  قهههرآي. فلمههها فهههال القهههرآي وأتهههاه البشهههير ... مهههي شهههّدس الفهههرج فهههاع ثوب ههه  
وأةاا ما للبشير و ذه ةادس العرب  عاوي شيئا للمبشر فلما أت  رسول هللا وهّل  هللا 

 ها رسهول  ةل   وسل  وداي الفاي ال  دلموف   أبشر  ذا ةير يو  ولدت  ف   أمه . فقهال
هللا شهههدرا هلل أتوهههدق بدهههل مهههالي  فقهههال لههه  أتهههرك شهههيئا فقهههال ال ألففهههي مههها أفمهههافي إال 
وههدقي.  ههذا  ههو األسههلوب الههذي يمههب أي ال يتههرك أحههدا يفدههت فدتههم فههي وههدق  وال 
يترك أحدا  شوش ةل   ألف  ش اايي اإلفي والمي  المي لفا السه ج " أةهوذ بهاهلل مهي 

ا اإلفي ف   بماذا فوام    : بقهوس مأشهفا وةايمتفها واةتقهاد الش ااي الرم   " فيبتعد أم
أي ما فحي ةل   حق ش ااي المي ُ سل ُ  ألففا أغلقفا مم ى الفوافذ. ف  بد الحذر حته  
ال  ضههعف فههي بعههض الحههاالت تضههعف ففسهه  وتفحههل ةقههده ويفسههلخ قلبهه  ألي البشههر 

ُل ضعيف فإذا ةلم   دوي  هذا مردها قوته  وأمها إذا فسهي ضهعف   واةتقهد قوته  فإفه  ُ أكهَ
ُى و سههرإ. فوسوسههم اإلفههي وههعب الههتةلص مف هها فإفهه  يتبسهه  فههي وم ههك  ُغ وُيبلههَ وُ مضههَ
و عا هههك حتههه  يملبهههك إل ههه  حتههه  ي لكهههك ومههها  حوهههل مهههي الشهههقاقات بهههيي الفقهههرا   هههو 
 حوههل مههي شهه اايي اإلفههي. اإلفسههاي  عتههد بعلمهه  وما هه  ومالهه  أفهها ةفههدي دههذا ودههذا 

ُى فهه    ي وأوههدق  وأقبههل يههده ؟ إذا أردت أي ت لههك أحههدا فائت هه  مههي الههففي ديههف أفهها َأتَّبهه 
ت لك   ف سلبك ما ةفدك فل حذر اإلفساي ول فارق المماةم التي تقدج وتفرق وال تممى 
يمههب أي  دههوي حههذرا مههي السهه ا  المسههمومم ألي  ههذا الرياسههم  ههو بههاب هللا لهه ي بههاب 

و ةبههد حقيههر ضههعيف فههي ففسهه  تحههت الههدف ا إفمهها فحههي ةبيههد هللا م مهها دههاي اإلفسههاي  هه 
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ق ر هللا  أفب ا  هللا ومرتبت   العل ا دافوا ال يةرموي ةي العبود م. فبهي هللا موسه  لمها 
ْي شههعيب ثهه  ذ ههب إلهه   ههل شههمرس وشههدر ) ( ةلهه  أي وفَّقهه   أي شههدر هللا سههق  ل ب ْفتههَ

قهره لذلك » ربي إفي لما أفالت إلي مي ةير فقير « ول ي ةمهل باهولي بهل  عتهرف بف
وذلهه  ال قوتهه . اإلفسههاي ال    ههر وال  حههب ال  ههور  الههديي لهه ي ف هه    ههور بههل تعلهه   

ُت  اإلفساي أي  دهوي دائمها محتهاج فقيهر وذليهل ال  ملهك لففسه  ففعها وال ضهرا  ْو ُدفهْ َولهَ
وُ  إ ْي َأَفا إ الَّ َفذ   ف َي السُّ َي اْلَةْير  َوَما َمسَّ ير  أَْةَلُ  اْلَغْيَب اَلْسَتْكَثْرُت م    1ير  َوَبش 

ةرففا قدوتفا وةرففا أمرفا ففقور  متفها ةله   هذا دله  وفتكلهف بمها أمرفها به  وال يةتهل 
حههق بحههق وفعاههي لكههل ذي حههق حقهه  .. اإلفسههاي إذا ة مهه  الفههاي فإفمهها  ههي حسههي 
»  ههي بهه  فقههط وال  عههرف  ههل  ههو فههاج أو ال أو ةملهه  مقبههول أ  ال إفمهها الفمههاس بههالةت  

  تورمت قدماه  أو قال ساقاه  فقيل ل  : أل ي قا  رسول هللا ول  هللا ةل   وسل  حت
. 2قههد غفههر هللا لههك مهها تقههد  مههي ذفبههك ومهها تههأةر؟ قههال : أفهه  أكههوي ةبههًدا شههدوًرا ؟ « 

غفههر لههي هللا ذفبههي مهها قههدمت ومهها أةههرت  ههل فقههف ؟  ههذا ةههاوف ةههي  ههذه الفعمههم بههل 
أحسهي هللا يمب أي َيايد في اريقه  ألي مها مهاا  اإلحسهاي إال اإلحسهاي  وأحسهي دمها 

إل ههك  اإلحسههاي الههذي  حبهه  هللا مفههك مهه   وشههوقا وأدبهها ومحبههم و و ... فالاريقههم لهه ي 
في ههها رئاسهههم وال   هههور وال ال .. ودهههل مهههي أحهههب  هههذا ف هههو يتةهههبط ةشهههوا  ولههه   عهههرف 
العبود هههم أبهههدا " واةلههه  بهههأي أوهههل ذي اآلفهههات حهههب الرياسهههم وتهههرك اآلتهههي ". إذا ادةههه  

  مماري األقدار اإلل  م إذا ادة  شيئا فإفه  يباهل ةمله   اإلفساي فعل  أف  مسةر وأف
دل شي  ففسب  لشيةفا ببردت  حول التفهوير والووهول و و و ... دهل مها حوهل له  
 قول لواله ما دفت لواله ما ةرفت ما امتمعت ب هؤال  اإلةهواي و و و ... ف سهل  الكهل 

د  ّللاَّ   . وفضههى المسههؤول م ةلهه  واحههد ففرتههاج فهه  أملههك لففسههي شههيئا فههْ ْي ة  لٌّ مهه  ْل دههُ قههُ
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يًثا  د  وَي حهَ اُدوَي َ ْفَق هُ ا   1 َفَمال  َ ؤاَُل   اْلَقْو   اَل َ دهَ َي ّللاَّ  َومهَ َفم  َفمه  ْي َحسهَ اَبَك مه  ا َأوهَ مهَ
َك  ْي َفْفس  ْي َسيّ َئم  َفم   ذا د   الرسول فديف فدةي فحي شهي   أي فففهى   2َأَواَبَك م 

َك ةل ههك أو فضههر أو أو ... بههل فعمههل بحسههب اسههتااةتفا وفوههفف الحقههوق  » إيَّ لربههّ 
ا  وأل لهك ةل هك يَّ ل َففسَك ةل هك حقهًّ ُ  « حًقا  وا  ا  فهأْةط  دهلَّ ذي حهقّ  حقهَّ وهفف  3 حقهّ

م الههخ ؛ الوسههط المعتههدل الههذي ال  أمههورك ترتههاج  وقههت الوهه س  وقههت العمههل  وقههت القفههّ
ا  إدةها  ف هه   ا َدتَهَب ّللاَُّ َلفههَ يَبَفا إ الَّ مههَ ْي ُ وه  ْل لههَ إذا شهاكتفا شههودم حهوت ال تقههدر   4قهُ

ةلي ا فديف تقول أفا أفا ؟  ذبابم دهذلك .. الحمهق  مها  غلبهك إال الهذي قهال لهك اةهرج 
مههي داري أو أةافههي حههامتي  امهها  قههول لههك اةههرج مههي دارك وأفهها أسههدف ا ف ههذا حتهه  

مهي ةيهر  (centime)الشريعم الش ااف م ال تقبل . الفقرا  اللذيي ال  قدموا حت  سفت   
للااو ههم وال أل ههل الااو ههم  هه  اللههذيي  شوشههوي ي ّم هه  القيههل والقههال والتشههو ش والتشههد ك 

ل يي وفقههههول ل هههه   ا   ي  اْلمههههَ ر ْض ةههههَ اْلُعْرف  َوأَةههههْ ْر بهههه  َو َوْأمههههُ ذ  اْلَعفههههْ واةههههرض ةههههي   5 ةههههُ
المههها ليي وأمههها اللهههذيي أقهههام   فهههإي هللا  هههو الهههذي أقهههام   و عملهههوا ب ههها وال يتردو ههها ألي 
شةص فإي تةلوا ةف ا فإف    عاقبوا ةل  ذلك فإي تردو ا حول ا هللا مف   إل  غيهر   
دوا بهااويت    وتويب   الحسرس  ولذا أ ل الدار ال بهد يتمسهدوا بهدار   وأ هل الااو هم يتمسهّ

ردههوا مههي  شههوش ةلههي   ألي أ ههل الههدار أةلهه  ب هها ولههذا فحههي لمهها بلغفهها فعههي سههيدي وال يت
محمههد القمههاري وفعههرف محبتهه  وغيرتهه  .. ال بههد أي  دههوي مههي يةلفهه  دمهها دههاي السههلف 
الوالح مى التمديد ال بد مي مديد حت  البفا  أي يبف  يايد ةل  ما دهاي ال أي يبفه  

ال داي الةراب ولذا داي أوال د الفق   الذيي    ةلما  ةهارفيي سهلموا أمهر   ةل  حدس وا 
ل  بحسي ضف   ب  ولذا فرى العمل  سير مي حسي إل  أحسي والمقامهات تايهد وال بهد 
أي  دههوي فههي ااد ههاد ودههل شههي   ههي مسههؤوليت  ديف ههم لهه ي في هها رياسههم مههاذا تريههد أي 
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ل ؟؟ ال بههد مههي األسههباب  دههوي  دههذلك تكههوي مدافهه  ديههف  قههول اإلفسههاي  ههو غيههر مؤ ههّ
قههادرا ةلهه  اإلاعهها  واإلففههاق ال بههد هللا يمعههل يممههى العلهه  والههدف ا ألمههل ففههى الفههاي )ال 
بههد مههي المههال( الههدف ا  ههي محاههم ال فبفههي ليةههرس إال إذا بفيفهها مههي  فهها ففمههد دههل شههي  
م  أ ف  بد أي يممى الورع الترفى بما في أيدي الفاي  غف هك هللا و هو األ ه  ثه  اللقمهم 

لااو م ال بد مي اللقمم وفاقهد الشهي  ال  عا ه  ديهف ...؟  هو  سهتحق مهي ال بد مف ا ا
 عا   ل ي ل  شي  ل ي ةفده مها يففهق .. لهوال األغف ها  ال تكهوي ااو هم وال مهؤذي وال 
وال... ال بد تمتمى األمور ورع وتقوى وةل  ومال ب ذا تقو  الدف ا. الفقير قابله  بهالرفق 

ؤفسهه  والعلهه  يوحشهه  إذا  ههو م عههاي وأفههت تقههول لهه  اذدههر وال تقابلهه  بههالعل  فههإي الرفههق ي
دذا    و و مائى   ال بهد أي فراةهي الفهاي. الاو هم تقهو   دهذا  ال بهد االحتهراي  اللهي 
اْك مههي المسههؤول م رفههى ةل ههك حههرج دبيههر  اإلمامههم  الااو ههم  الوقههوف .. إذا لهه   دههي  َ فههَّ

 )أي  ذا اللذي َ فَّاْك( فديف تكوي الاو م ؟؟
لي واحد في الااو م  المؤذي ما  عرفش يؤذي والذي  ق   الو س ال  عرف إقامت ا قال 

... قلت ل  أفهت تقهدر تهؤذي ؟ قهال ال ال أفها ةفهدي العمهل    فقلهت له  إذا لمهاذا تهتكل  
إلههها  ففسهههك. الفضهههولي ال بهههد  دهههوي بشهههدارتو    قلهههت لههه  احمهههد هللا ةلههه  ذلهههك  هههؤال  

 دسهه ا  الق امههم يههو  هللا ةفههد المههؤذفيي سهه ا » و ههم الضههعفا   هه  الههذيي قامههت ب هه  الاا
 ةبهد وقهال هللا  سهبيل فهي دمه  في دالمتشحط  واإلقامم األذاي بيي ف ما و   المما ديي

 وقال:  قال أما د  وال أةتمر وال أحج ال أي باليت ما مؤذفا دفت لو:  مسعود بي هللا
 الليهل لق ها  أفتوهب ال أي باليهت ومها أمهري  لكمهل مؤذفها دفهت لهو:  الةاهاب بهي ةمهر
 للمهؤذفيي اغفهر الل ه :   قهول وسهل  ةل ه  هللا وهل  هللا رسهول سهمعت الف هار و ا  وال
 ؟ بالسهيوف األذاي ةله  فمتلهد وفحي هللا رسول  ا تردتفا:  فقلت للمؤذفيي  اغفر الل  
 وتلهك ضهعفائ    ةله  األذاي يتردهوي  امهاي الفهاي ةله  س أتي إف  ةمر  ا د :  قال
 : } اآل ههم  ههذه ل هه  ةائشههم وقالههت:  قههال  المههؤذفيي لحههو  الفههار ةلهه  هللا حرم هها لحههو 
يْ  يُ  َومهَ ْوالً  َأْحسهَ يْ  قهَ مهَّ ا م  لَ  ّللاَّ   إ لهَ  َدةهَ ال حاً  َوَةمه  الَ  وهَ ي َوقهَ يَ  إ فَّفه  ل م ييَ  مه  :  قالههت{  اْلُمسهْ
ذا هللا  إلههه  دةههها فقهههد الوههه س  ةلههه  حهههي قهههال فهههإذا المهههؤذي   هههو  ةمهههل فقهههد وهههل  وا 
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ذا وههههالحا     لههههوال  ههههؤال   1 «المسههههلميي  مههههي ف ههههو هللا إال إلهههه  ال أي أشهههه د:  قههههال وا 
الضعفا  ل  تعمر المسامد دأف  قال ل  ت فَّ  ) ا ةمر( الضعفا   ه  اللهي ي فيوفها فهي 

  ذا الشي  ...
مهها فسههمعوش مههي  ههذا الفههاي اللههي بغههاو  فرقههوا ال فمههادل   وال ال .. و ؤلئههك  هه  أ ههل 

ُلوا أَْ َل اْلك َتاب    ا ك اب .. ألي الذي أراد أي يدةل في  ذا األمر  أمهر   2َواَل ُتَماد 
 األول ا  ...

 الةير دّل  في الممى والشر دل  في الفرقم.
 

افت   ما فقلت  مي قول  رضي هللا ةف  وأرضاه وففعفا به  آمهيي ثه  وهّليفا ةله  رسهول 
هللا ول  هللا ةل   وسل  ووّليفا ال  ر بعد أي تو أ للو س رضهي هللا ةفه  وله  ففهق 
إال والسههاةم الثالثههم أتههت ثهه  وههّليفا ثهه  البههت مفهه  لههّ  دلثههو  أي  قههرأ ةلهه  رأسهه ا فقههرأ 

ي مميلهم او   ةل  رأس ا رضهي هللا  ةفه  آمهيي ثه  سهّل  ةله  الحاضهريي واسهتأذفا أمهّ
الغهذا  ثه   –دق قهم  30أو  20وداي تعبا دثيرا فرمعفا إل  المفال مهى السهاةم الثالثهم و

رمهههى مهههى العوهههر ليرتهههاج ةلههه  ةادتههه  ودفههها سهههفذ ب لقهههرا س الو  فهههم بمهههامى الايتوفهههم 
ا  إال أي فؤمل ههها المعمهههور مهههى سهههيدي ةالهههد رضهههي هللا ةفههه  لكهههي شههها ت األقهههدار  َومهههَ

  3َتَشاُ وَي إ الَّ َأْي َ َشاَ  ّللاَُّ 

فُوَن َوَسََلم   ا يَص  ة  َعمَّ زَّ ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع 
 َعلَى اْلُمْرَسل ينَ 

ينَ  َّ  َرّب  اْلعَالَم   َواْلَحْمدُ ّلِل 
 

 
 الوقاص  أب   ةيوالسيواي في مامى األحادي      اإل ماي  شعب  ف   البي ق    1
 46سورس العفدبوت اآل م    2

 30سورس اإلفساي اآل م    3
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 نقله الحاج الحبيب بن حامد

 1430أواخر رجب 

 الدارينأمنه هللا ولطف به في 
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زيارة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي  

 رضي هللا عنه إلى تونس

 

 اليوم الـخامس

 1430رجب   27االثنين  

   – 1 –القرص  
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 لقاء مساء اليوم الخامس

 بفقراء تونس

ن في منزل الفقير حس

 الزيّاني
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 الفقير هشام بن تيتةسؤال من 

روي لفههها معفههه  قهههول سهههيدي الحسهههيي  سهههيدي ةفهههدي سهههؤال  لهههو تتكّرمهههوي ةليفههها وتفسهههّ
 ال فريفي رضي هللا ةف  : مي مّدم تقد  الّفاي لترافا وهلل الحمد

 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

م   هذا ده    بس  هللا الّرحمي الّرح     ذا د  ُ  العارفيي  المرموقيي في الحضرس اإلل  هّ
ذي  ههو ةههالَ أ ههل الّتوههريف  فههي  ههذا العههالَ    و ههو ف هه  إشههارس ة  مههم ورمهها الُملههك      الههّ

واضهههح ةلههه  مرتبهههم القائهههل  مرتبهههم ة  مهههم مهههي المراتهههب  اّلتهههي لههه ي فوق ههها إاّل مرتبهههم 
لقاب أيفمها دهاي  ف هو ةل فهم ةهي الفبّوس  و ي مرتبم القابافّ م والة فم ةي هللا  ألّي ا

دهههاي القاهههب ةل فهههم  والة فهههم الع مههه  ةهههي هللا تقتضهههي مهههي   هههاً لَ هللا  أيفمههها دهههاي هللا إَ 
الّرحمههم لعبههاد هللا  دههّل ةبههاد هللا  وفههي إشههارس أةههرى  و ههو أفههّ   سهه  وههاحب ا أي  دههوي 

الّف ههر  بهههغّض  شههير إلهه  أفههّ  قاههب دامههل  وأّي العههاَلَ  دلههّ  بمهها ف هه  موقههى الكعبههم أ لهه   
ألّف هه   ههأتوي إل هه   لهه ي اإلت ههاي بالرّ مههل  لكههي  سههاقوي ق ههرا مههف   إلهه  االسههتمداد مفهه   

مها قهال قبهل  هذا الكه    مّد لكّل مي داي ولّ ا هلل   أتي إل   و سهتمّد مفه   أو دو و المُ 
 هو الهّذي فمغفهاا ي  ودهّل مهي ةفهده راق  هأتي إل ه   الآةر  قال أفها حمهر  قال د    

م أو دافههت يهه  م ةلهه  ةبههاد هللا وةلقهه   إي دافههت  ههذه األرااق معفو ههّ وّاع األرااق اإلل  ههّ
الوراثم الفبوّ م الموافوّ م  ألّي الّرسهول بأرااقا ماّد م  و ذا  و الةل فم ةي هللا  و ي 

  هللا ةل ه  وهلّ  ةهي الفبهيّ هللا المعاهي وأفها القاسه    وّل  هللا ةل   وسّل  قال  لحديثه 
هللا المعاي و و  1 « » ال تممعوا بيي اسمي ودفيتي هللا المعاي وأفا أقس  ال  قوسلّ 

ر األمههور  ووههّرف ا ديههف  شهها   ووضههع ا فههي يههد مههي  شهها   ليتوههّرف بههاهلل   ذي دبههّ الههّ
م أّي القاههب الكامههل المههامى ةفههدما  قههول  ف مهها  ههو مههي هللا  لةلههق هللا  فالوراثههم الفبو ههّ

القاههب المههامى  فمراتههب األقاههاب األةههرى دّل هها تحههت مفاحهه     دههوي مثههل  ههذا الكهه   
 

 رضي هللا ةف ةي أبي  ريرس  ابي ةساكر في دتاب تاريخ دمشق  تةريج     1
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ذي يتوههّرف  ودههّل مههدد  وتحههت توههريف   ذي  عههال  و ههو الههّ ذي ُ فهه ض  و ههو الههّ ف ههو الههّ
ذي معلهه  لففسهه  أو إكتسههب   ي  ترتيههب إل ههي  ولهه ي  ههو الههّ  ههأتي ةلهه  يههده  و ههذا الشههّ

ّفمهها  ههي مفاضههم ب ففسهه    ههذا ال إكتسههاب ف هه    ههذه األمههور ل سههت مههي المدتسههبات  وا 
   فههي ةههال  الُملههك لعههال  دلههّ ةلهه  ةبههد مههي ةبههاد هللا  ف ههذا ُ شههعر بههأّي األقاههاب فههي ا

ل  مدده  ف   ول ل  شي  إاّل ةي اريق   حّت  مي داي في مّدم   و محتاج إل   وا 
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

: دهههّل مهههي دهههاي ةفهههده سهههّر فهههي المشهههرق أو المغهههرب  ف بهههّد أي  أتيفههها  أفههها حمهههر  قهههال
 واساممغفاا ي دل راق حّسي أو معفوي ف بّد أي أكوي ف   

 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

أي واسههام  ال  قههول "أفهها"  ولكههي  قههول واسههام  أي مههي  ف بههّد أي أكههوي ف هه  واسههام 
رسهههول هللا وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل    هههذا  هههو القاهههب  ألّي دهههّل امهههاي لههه  قاهههب  ومهههي 

ملي األقااب مي يملي ةل  درسّي القابافّ م سفم  ومي يملي تسى سفوات  ومي ي
سبعم ةشر ةامها  ومهي يملهي مهي بلوغه  إله  مماته   والقاهب المهامى  هو الهّذي قاله  
فههي توههريف  فههي ح اتهه  وبعههد مماتهه   والبههّد لألقاههاب األح هها  أي  ههأتوي إل هه  وال  وههل 
إلههي   سههّر إاّل ةلهه  يههده  و ههذه إشههارس مفهه   لهه   قل هها وههراحم  لكههي  ههذه إشههارس  إشههارس 

  أي سه حمل سه دوي ةل فهم ةفه ولكي قال ها لمهي ةله  أفهّ  ورموا  ول   قل ا لكّل أحد  
ذيي  ففي ما حمل   و دّلف بما ُدّلف ب   و   هذا معفه  الة فهم ةهي هللا  واألغهوا  الهّ
اي وب هه   عسههروي  ف ههذه إشههارس  ب هه  يفبههت الّفبههات  وب هه  يفهههال الماههر  وب هه   غهها  الفههّ

م الع مهههه  م الع مهههه   القاباف ههههّ  ههههي الملههههوي ةلهههه  درسههههي  مفهههه  إلهههه  بلوغهههه  القاباف ههههّ
م اّلتهي ةله  ال مهيي وةله  ال سهار واّلتهي ممهى هللا له   فاديق  القاباف هّ القابافّ م مى الوهّ
ً ا  ف ههُ   في هها دههّل مهها سهه دوي  مههي أسههرار وف ههو  ...  أي األرااق دمهها فقههول معفههً  حسههّ

وهافوّ م  يتوّرفوي في ا ويوّاةوف ا  سوا  ةل  أولئك الفهّاي أو له   علمهوا  بالوراثهم الم
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أي بههيي الةل فههم األة هه  ةههي هللا  ههو رسههول هللا وههّل  هللا   لههذلك  قههول : أفهها واسههام
ةل هه  وسههّل  وبههيي الةل قههم  ووههفم الةل فههم األة هه  سههتمدوي أووههاف ا فههي اإلرا س  فههي 

فحات  ي  140الوههههّ فمهههها فههههوق  تمههههدوي  ههههذا فههههي المهههها  األّول  وتعلمههههوي معفهههه  المربههههّ
ف ب هها  ههو ففسهه   عههرف ب هها  أو  عههر والّفعههوت اّلتههي  ُ  ومعفهه  الةل فههم  و ههي األووههاف

لذلك فعفدما يفاهق ب هذا الكه   ف هو يفاهق بلسهاي الحهّق  ال بلسهاف   ألّي هللا متوهرَّف 
ف    ول ي المتورّ ف في ففس   و ذا  و المعف  اّلذي يريد أي  فوح ةفه  لمهي  ف ه  

لهذلك قهال د مها معّممها  له ي  إشارس األكابر  ورموا األوهف ا   أل له  ال لكهّل الفهّاي 
بفوهه ح  وال ب ُمشههد ل  ال  ههو فوهه ح وال  ههو مشههدل  فهه ف    ههذا الكهه   مههي  ف هه  معفهه  
الحقائق  ةي هللا وباهلل  و ذا  و ما  مدي أي فقول  اآلي  ب ذه العمالم  حتّه  فعتهرف 

ل   إذًا  هذا وفقّر أل ل هللا بما ُمفحوا  مي هللا تبارك وتعهال   مفه  إلهي    سهبحاف  وتعها
مههها  مدهههي أي فقولههه  اآلي  ومهههي أراد اإل ضهههاج فهههي  هههذا األمهههر  فليرمهههى لهههإلرا س المههها  
األّول فسيمد فعوت داملم ومدّققم  إاّل أّي واحب  ذا األمر يفبغهي أي  دهوي موهّدقا 
ذا أراد أي  قرأ فل قرأ ب ّمم  والمرتبم لواحب ا  مى الّتسل   ل   والّتوديق بمها  مسّلما  وا 

ذيي  ق ول  و فا  دوي الفتح والّتفوير لواحب   و عّلم  هللا ما ال  عل   بواسام  هؤال  الهّ
معههل هللا ل هه   ههذه الميههاس الع  مههم  اّلتههي  ههي ميههاس الّتوههريف  توههريف مههي الموههرّ ف 

 والمدّبر مى م ح م الواسام  اّلذي  و رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل 
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 رؤو ا في اإلرا س  مرتبم المقّد  والمرّبي والةل فم والةل فم العا ّ قد ق
 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

 ههذا ودائمهها دمهها فقههول  العلهه   ههو دائمهها مههي أفههواه الّرمههال  سهه قرأ الكثيههر ولكفههّ  سيفسهه  
قهههرأ الكثيهههر  لكهههي إذا سهههمى الكثيهههر يبقههه  لههه  الكثيهههر  ويفسههه  القليهههل  بةههه ف القهههرا س  ت

مى  دههوي العدههي مى مههى اإلوههغا   مههى األدالكثيههر ويبقهه  لههك القليههل  فههي السههّ ب   السههّ
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دوت   والتههدّبر    تسههمى الكثيههر وتفسهه  القليههل  مههى اإلوههغا  الَمعرفههي دوي  والسههّ والسههّ
ةهيي الّرضها  إذ ذاك  دهوي اإلفسهاي أي يهُدرك فهي لح هم مها و والّف ر بعيي اإلفوهاف  

 ب دما قلفادّل   ب ذه األده درد  في ةمر ال يُ 
 الفقير حسن الزيّاني

افي أو سهوق األسهرار  فقهرأه  رب الوهّ سيدي اسمح لهي  فحهي ةفهدما فقهرأ اإلرا س أو الشهّ
بلغم ةربّ م فوح   بشدل معّيي  فلماذا ال تسمح لفا بإةادس دتابم دتب سيدي الحهاج 

ّدس  والفواوههههل   مههههى إضههههافم ال مههههاس والضههههّمم والبوهههه غم مديههههدس األحسههههي البعقيلههههي شههههّ
 والّفقاإ  وما إل  غير ذلك ...

 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

دل ممدهي  ةفدما تقول الّشدل  أي شدل الكتاب  دل  يفبغهي أي يتعاضهد  الشهّ لكهّي الشهّ
ةل  الّشدل ةال  فهي الّلغهم وةهال  فهي الّفحهو وةهال  فهي معفه  الّلفهظ  حتّه   دهوي ذلهك 

دل  غيهّر  الّشدل  سير ةل   ذه المفا ج الهّث    الّلغهم والّفحهو والمعفه   قهد  دهوي الشهّ
 المعف   وقد  دوي مفاسب  لكّف  ال  أتي بالمعف  الحق قي   غّير المعف 

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 و قّيده  سّيدي
 سيدي الحاج  محّمد الكبير رضي هللا عنه

ةاأ  و وبح الّفاي  سيروي ةل   ذا الةاأ  لكي إذا دهاي الفهّاي  رّبما فع   و وبح
تعّودوا ةل   ذا األمر  ودرسوا دّل فقرس فقهرس  وشهدلو ا   هذا الّفحهوي مهاذا  قهول في ها  
دل وههعب  لههو بقههي الكتههاب  الّلغهوي مههاذا  قههول في هها   ههذا المعفهه  مههاذا يههؤّدي  ألّي الشههّ

دل  دههوي  الّلحههي ي فهه مدي تماوا هها  لكههيمالقهها بههدوي شههدل   قههرأه دههّل واحههد ويلحههّ  بالشههّ
 هذا الشههي  وههعبا  فههالقرآي له   شههدلوه حتهّه  تضههافرت ةل ه  ةلمهها  دثيههروي واسههتةاروا 
دل الثّهافي   هللا  وةشوا مي هللا  وأقدموا ةل  شهدل القهرآي  ودهّل شهدل  غيهّر معفه  الشهّ
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مهث  القهرآي فمهد ف ه  لهو أةهذفا مث  تتغّير ف   بعض المعافي وتتغّير بعض الّدالالت  
ا ُ  ﴿الكثير  لو أةذفا مهث  قهول هللا تبهارك وتعهال   ه  اْلُعَلمهَ اد  بهَ ْي ة  ا َيْةشهَ  ّللاََّ مه   ﴾ إ فَّمهَ

دّل 1 ذي يةشهه  هللا بالحوههر  تقههد   المعمههول ةلهه  العامههل  يههُ   دمهها  ههو معههروف  الههّ
الّفحههو ال فههي المعفهه   مههف   ؟ العلمهها   فاةههل مههؤّةر  والعلمهها  مفعههول مقههّد    ههذا فههي 

فمف و  أّي اّلذي يةش  هللَا    العلماُ   لكي القرا س األةرى اّلتي تقول إّفما يةشه  هللُا 
وي  مههي ةبههاده العلمههاَ   و ههذه قههرا س مومههودس  ديههف سهه دوي تفسههير ا  إذا لهه   دههي الّلغويههّ

دل بههالّفحو  أ ههل الّفحههو ةفههد   ال دل وههعبا  الشههّ ّس سههم  وأوههحاب المعفهه    دههوي الشههّ
ف  ُ غلبوي  والهّذي له ي ةفهده الّفحهو  وهعب ةل ه   لهذلك شهدل الكتهب وهعب   مدهي 
اّل رّبمها  الشدل لكي أيي أ ل الّدرا م وأ ل الّروا م وأ هل العله   ةفهد ذلهك  مدهي شهدل   وا 

وْ  فا    يَ يتمفهههَّ ةلههه  وهههاحب الكتهههاب  بعهههض الكتهههب تكهههوي مشهههدولم  مهههث  ددتهههاب الشهههّ
  واضح  الكه   مفقهول  سه ل أي تشهدل   ده   مفقهول ومومهودس شدلوه  ألّي الك   ف 

ذي  أحاديههه   فههها وأحاديههه   فهههاك  لكهههي أي تهههأتي لمثهههل  هههذه الكتهههب وتشهههدل ا  رّبمههها الهههّ
دل  ذلههك مههي أراد أي  شههدل فلهه  ذلههك   ر بالشههّ ر  يتغيههّ ف مههي المعفهه  يتغيههّ قوههده المؤلههّ

 مي هللا لكي يمب أي تكوي ةفده أش ا  ة  مم
 أحد مرافقي سيدي الحاج محّمد الكبيرسيدي الحسن 

 فع  سيدي  الّشار الّثافي مي الّسؤال  و حّت  الفواول والّفقاإ 
 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

 حتههّ  الفواوههل والّفقههاإ  ال بههّد مههي توههح ح ا  سهه ما دتههب أ ههل هللا  فحههي أةههذفا دتههب
ذيي قههاموا بعضهه   في هها بالّتحق قههات  لوقرأفا هها كههّف   لهه  يوّفقههوا  اشههتريفا   وقرأفهها      الههّ

ائح  البغ هم   لكهّي له  شدلوا بعض الكتب  شدلوا بعض   مثل دتاب سيدي العربي بالسهّ
دل ا يتوههّرف و قههرأ دمهها فامههئي ل ههذا الشههّ    هها ليههت   لههو تردههو   دمهها  هه   دههّل واحههد مفههّ
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دل المغلهوإ  له ي فهي محلهّ   ودهذلك الف  والّفقهاإ  واوهل حّب  وال فتقّيد فحهي بهذلك الشهّ
 ل ست في محّل ا

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

م وأّي سههيدي الحههاج األحسههي أووهه  بتههرك د مهه  ةلهه  مهها  ههو  رضههي هللا ةفهه  ةاوههّ
 ةل  

 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

 ضهى يهده ألّف  قال أفهّ  وهادر  دهذا  ةهي حاله   لهذلك مهي الوهعب ةله  اإلفسهاي أي 
دل فقههط فههي بعههض الكلمههات    مهها فههي  ههذا األمههر ةههدى إذا دههاي لهه  ...  أو  دههوي الشههّ

مثل مفعول أو فاةل  فعل مضارع أي  دهوي مرفوةها  أو مفوهوبا  ضهرب  ضهرب أو 
ذ هههب يهههذ ب  أو فوهههر يفوهههر  تكهههوي ةلههه   هههذه األبهههواب   هههذه الكلمهههم  غّير ههها   هههذه 

وههعب أي   لكههي أي  شههدل دههّل الكهه   واضههحم   ههذه  ههي الّلغههم  لهه ي في هها أّي مشههدل
 ُيوّفق في  ذا اإلفساي

 خالد القمارالحاج سيدي 

 ههو ةفههده موامههى الكلهه   مقاوههد دثيههرس  والكلمههم إذا شههدلت ا حههّددت ا  ف وههبح مقوههدا 
 واحدا

 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

 دههوي مقوههدا واحههدا  ورّبمهها الكلمههم مااالههت تشههير إلهه  م ههم أةههرى  فتضههى ةلي هها أفههت 
ةي بقّ م الك    وقال لي بعض الّفاي أريد أي أشدل  قبهل أي تشهدل فقام  وتفول ا 

دا  اذ ههب وتعلههّ  مههّدا سههفم داملههم حتههّ  أي توههبح لههك اب عههم   اذ ههب وتعلههّ  الّفحههو ميههّ
ةل  الّسل قم ال تحتاج  ولذلك يةش  اإلفسهاي أي ...  قوهيدس شهعرّيم غيهر مضهبوام 

دت ا رّبمها    تترد ا ةل  الّسل قم وال تضبا ا  إذا ضبات ا ذا قيهّ دت ا  وا  وشدلت ا فقهد قيهّ
 دههوي وههاحب األمافههم لهه   قوههد ب هها ذلههك المعفهه   وأفههت أةايت هها معفهه  آةههر   مدههي 
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ذيي  دوفههوي أقو هها   وأكثههر مههي ذلههك  الةههوف مههي هللا  ال  قههدموي ةلهه   ههذا  اي الههّ للفههّ
 األمر حّت  يتحّققوا مف   دثيري التحّقق 
 بيرسيدي الحسن أحد مرافقي سيدي الك

فههي المؤّلفههات  قلههت  لفهها ذات مههّرس فههي دهه   العههارفيي  أفههّ  مههي سههو  األدب أي يتههدّةل 
 الواحد ف    و حاول أي  عّدل

 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

الّتمفهّي ةله  الفهّاي  بعهض الفهّاي  فهي بعهض  بل أكثر مي  هذا ف هو فع   سو  أدب 
بل إّف   غّيروا مهي لفهظ إله  لفهظ آةهر   ةل   و   ةل  غير  الكتب  وبدؤوا  شدلوف   

ر بقلههه  المهههداد ال  مدهههي  ر بقلههه  الروهههاص بهههل  غيهههّ بهههدوي ح ههها  وبهههدوي ةمهههل  وال  غيهههّ
   هذا الشهي  وقفهت ةل ه  بففسهيفسة   فتأةهذ ذلهك دلهّ  وتحرقه  دهي ال يبقه  يتهداول  

تهه  بسههّديي  ودمهها  ههو معلههو  العههال  أو الفحههوي أو الّلغههوي ةفههدما يههرى الّلحههي دأفههّك اعف
َ ما إذا تكاثرإاعف  بالسّديي أ وي ةفده مي أي  سمعك تلّحي     لذلك يبقه  اإلفسهاي س 

ل قم   قههرأ الكتههب    ههي دتههب دثيههرس في هها دتههب الفقهه  ودتههب األوههول دمهها  ههي ةلهه  السههّ
ل قم  إذا   ي غير مشدولم  مترودم لعربّ م اإلفسهاي  وسهل قت  وفحهوه  و قهرأ الفهّاي بالسهّ

بس ام  مدي توح ح ا  ف  يبق  لك ما تضيف  تبارك هللا  هللا يتقبهّل   دافت مسائل
ر داردههه  بهههالةير   دمههها ممعتفههها فهههاهلل يممعهههك ةلههه  ةيهههر  ويممهههى ف هههك الةيهههر  و عمهههّ

 و ولح أحوالك  دّل ا بالةير
 سيدي الحاج  الحبيب بن حامد

  الّل   اغفر لفا وارحمفا واسترفا وامبرفا واراقفا وارفعفا وال تضعفا

 الّل   اممى القلوب  ا أرح  الّراحميي  ا رّب العالميي

د وهّل  هللا ةل ه  وسهّل  وفعهوذ بهك  ا فسهألك مهي ةيهر مها سهألك مفه  سهّيدفا محمهّ الّل   إفهّ
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 مي الشّر ما استعاذ بك مف  سّيدفا محّمد وّل  هللا ةل   وسّل 

 الشّر دّل  ةامل  وآمل الّل   إّفا فسألك مي الةير دّل  ةامل  وآمل  وفّمفا مي 

ا مم هى  الّل   أرض  ةّفا سّيدفا وموالفا أحمد الّتمافي رضي هللا ةف  وأرضهاه وأرض ةفهّ
 أش اةفا  ا أرح  الّراحميي  ا أرح  الّراحميي  ا أرح  الّراحميي  ا رّب العالميي آمههيههي.

 

الّرحمن بسم هللا الّرحمن الّرحيم الحمد هلل رّب العالمين * 

الّرحيم * ملك يوم الدّين *  إيّاك نعبد وإيّاك نستعين *  اهدنا 

الّصراط المستقيم  * صراط الّذين أنعمت عليهم *  غير  

 المغضوب عليهم وال الّضآلين *

 آمــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــن 

 

د الفَات   اللَُّهمَّ َصّل   نَا ُمَحمَّ ح  ل َما أُْغل َق َوالَخات م  ل َما َسبََق  َعلَى َسيّ د 

َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه   َراط  ي إ لَى ص  ر  الَحّق  ب الَحّق  َوالَهاد  نَاص 

يم  ه  العَظ  ْقدَار  ه  َوم   َحقَّ قَْدر 

فُوَن َوَسََلم  َعلَى اْلُمْرَسل ينَ  ا يَص  ة  َعمَّ زَّ  ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع 

ينَ  َواْلَحْمدُ  َّ  َرّب  اْلعَالَم   ّلِل 
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زيارة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي  

 رضي هللا عنه إلى تونس

 

 

 اليوم الـسـادس
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 لقاء مساء اليوم السادس

 فوزي يرفقبمنزل ال
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 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

مههي  فههي الههب د دّل ههافحههي فعههرف أي العههارف إذا حههل ببلههد  عفههي تففسههت أففاسهه  سههيدي 
مم ى مةلوقات هللا سوا  بشر أو غيره مي مسلمي المي والفبهات وغيهره مهي مةلوقهات 

 ههي دهههالقلوب ُتفههتح بفتوحهههات  دهههذلك هللا التههي فعلهه  والتهههي ال فعلهه   وفعهههرف أي البلههداي
مههدادات اإلالفههرق بههيي الفتوحههات ب   يمههاايد  بةيههرشههت  وأفههت سههيدي دههاي تقههول لفهها هللا

 سههههبحاف  وتعههههال  بههههيي الحضههههور ا يممههههى هللاالتوههههريف البعيههههد ولمههههّ و الروح ههههم والههههدةا  
البهد أي  دهوي شهيئا آةهر  عفهي شهيئا ةهاص أي مها  عهارف فهي مدهاي البالمسد والروج 

 مداي ماب ما متاع هللا في ممي  ةارف ل  ماإلالحدمم 
 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

دفا ةلهه  سههيّ وسههّل    هللا أةههوذ بههاهلل مههي الشهه ااي الههرم   بسهه  هللا الرحمههاي الههرح   ووههلّ 
فّ ًا د  هللا تبارك وتعال  ل  يةلق ةلق  سُ أممعييمحمد وةل  آل  ووحب   مها وال ةبثها وا 

ل مهي مهفي اإلفهي  قَ لهَ رة  في مم ى ما ةَ ةلق ةلق  ل ق   ش هللا وةهّص األول ها  الُكمهّ
دهوي الرسهل والةلفها   ةلفها  هللا    أي له أا فهي ومي مفي اإلفي قّدر هللا ما قّدر   فقط 

أي  دههههوي المبلغههههوي ةههههي هللا مههههي وههههفوس ةلقهههه  ترتيبهههها لمملكتهههه  وا   ههههارا   فههههي األرض
ودل شي  قّدرفاه تقديرا  دل شي  ةلق بقدر وتقديرا وتدبيرا محدما   في ةلق  ت لحدم

اَلَت ُ  ﴿ قول هللا تبهارك تعهال   بد عا وف اما  ُل ر سهَ ُ  َيْمعهَ ُ  َحيهْ وأي يمعهل   1﴾  ّللاَُّ أَْةلهَ
 ت  فدهاي مهي حمهلهللا مف  وداي في أال  أي  دهوي حهام  لرسهال  َ ل  رسالت  في ما  و ةَ 

عهههل مفههه  اإلمهههدادات وح هههاس المةلوقهههات دل ههها  هههو الحق قهههم فهههي ةلههه  هللا ومُ   هههذه الّرسهههالم
بههههرا مف هههها الحق قههههم   ق وبههههروا األسههههما الحق قههههم المحمد ههههم  ههههو أول تعلههههّ   المحمد ههههم

ما ةلق  هللا تبارك وتعال  ما  دهوي المحمد م ث  مي الحق قم المحمد م برا مف ا أ ضا 
ومهها سهه دوي إلهه  يههو  الق امههم ومههي  ههؤال  المةلوقههات أ ضهها الموههافوي مههي ةلههق هللا 
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     هللا ةل ه  وسهلّ وةلفا  ةي واحب الحق قم المحمد م ةي الرسول وهلّ  اباً وَّ ل دوفوا فُ 
 فالكوي دله   هو ألهّ  ةله  ب ضهم وقشهرت ا  هي الحق قهم المحمد هم ومها في ها  هو مها بهرا

  معلههه  هللا تبهههارك   هللا ةل ههه  وسهههلّ سهههول وهههلّ الحق قهههم المحمد هههم ومههها سهههيبرا فالرّ  ةهههي
لمهي ةلقه  هللا  والمعفهويّ  سل ودذلك المهدد الحسهيّ مم ى األفب ا  والرّ ل وتعال   و الممدّ 

 وحتهه  يبقهه  الف هها  الكههوفيّ      هللا ةل هه  وسههلّ سههول هللا وههلّ تبههارك وتعههال  مههي فههور ر 
و هه  فههّواب ةههي الرُّسههل  أرسههلُةلقههت رسههاالت هللا    تبل ههغال سههير ةلهه  فمههط معلههو  هلل و 

 هو آةهر الهذي     هللا ةل ه  وسهلّ وأرسهل الرسهول وهلّ      هللا ةل ه  وسهلّ رسول هللا وهلّ 
ا هللا ففههي ذائقههم المههوت فلهه   ميههّ  دههلّ  يّ ر ةلهه  الةلههق أدَّ    وقههَ األفب هها  وةههاتم   وممههدّ 

  ال    هر وةفد المهوت مهي ُدلهّ ف بأفهّ   مي ل   واف   ي اوافاه أومتبارك وتعال  ب
هللا تبههارك وتعههال  ببردههم ذلههك الههذي أقامهه  هللا     ههر هللا ةلهه  يههده مههي يةُلفهه  فههي أدا  

ال تاال اائفم مي أمتي  »رسالت  بتأييد مي هللا و دذا دما قال هللا تبارك وتعال  ةل  
» ال  وفههي الحههدي  1 « قههائميي ةلهه  الحههق ال  ضههر   مههي ةههالف   حتهه   ههأتي أمههر هللا

ل   »قهال وهّل  هللا ةل ه  وسهّل   تاال  هذه الاائفهم فهي المغهرب « ْي أَ هْ م  مه  اَل تَهَااُل َاائ فهَ
يَي َةَل  اْلَحقّ  اَل َ ُضرُُّ ْ  َمْي َةاَلَفُ  ْ   ذه  « َحتَّ  َ ْأت َي َأْمُر ّللاَّ  َوُ ْ  َدَذل كَ  اْلَمْغر ب  َقائ م 

الاائفم التي تكوي ةل  مّر الاماي وةل  مّر العوور دلما مات واحد أبدل  هللا بغيهره 
مههي ديههي هللا ويبقهه   ههذا األمههر يفتقههل ويفتقههل ويفتقههل حتهه  الففةههم األولهه   جّ لُ قهه   المعههوَ 

ذ ذاك ُتقهبض مم هى أرواج المههؤمفيي وال يب الههذي ال أي إال شههرار الةلهق بعههد ذلهك قه  وا 
 

ي  ومغارب ا  مشارق ا فرأيت  األرض  ل   َاَوى  هللا  إي   1 ف   مف ا  ل   ُاوى  ما  َسَيْبُلغُ   أمت  ملك  وا  يتُ   وا    األحمر اْلَكْفَاْيي    أُْةا 
ف   واألب ض وى   مي  ةدوًّا  ةلي     سلط  وال  ةامم  ب َسَفم    ي لكوا  ال  أي  ألمت   رب   سألت  وا  ي  َبْ َضَتُ  ْ   َفَ ْسَتب  حَ  أففس    س   قال  رب   وا 

ف   ُيَردُّ   ال  فإف   قضا   قضيت  إذا  إف   محمد    ا وى   مي  ةدوًّا  ةلي   ُأَسلّ طَ  ال  وأي  ةامم  ب َسَفم    أ لك    ال  أي  ألمتك  أةايتك  وا   س 
فما  بعضا   فف   بعض     دوي  حت   أقاار ا  بيي  َميْ   ةلي    امتمى ولو  َبْ َضَتُ  ْ   َفَ ْسَتب  حَ   أففس    األئمم  أمت   ةل   أةاف  وا 

ذا  المضليي ىَ   وا   حت   بالمشرديي  أمت   مي  قبائل  تلحق  حت   الساةم  تقو   وال  الق امم  يو   إل   ةف    يرفى  ل   السيف  أمت   ف   ُوض 
ف   األوثاي  أمت   مي  قبائل  تعبد   تاال  وال  بعدى  فب   ال  الفبييي  ةات   وأفا  فب   أف   ياة   دل    ث ثوي   دذابوي   أمت   ف   س دوي   وا 
  َثْوَبايَ   ةي  والترمذى  داود   وأبو  ومسل    أحمد )  هللا  أمر   أت   حت   ةالف    مي   ضر    ال   ا ريي الحق  ةل  أمت   مي  اائفم

 (والسيواي في مامى األحادي 
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ولهههذا فالعهههارف أففاسههه   هههي دهههأريج المسهههك أو    د رسهههول هللا قهههول ال إلههه  إال هللا محمهههّ 
مهي دهاي فهي مدافه   فهي أي مدهاي حهّل و شهمل دهلّ  1عوّ ضه يتدالعار أو دهدةاي العهود 

ر  ي بردم مي هللا حت  ُ غيهّ  م العارففبرد  واماف  سوا  افتفى أو ل  يفتفى فتلك بردت 
إذا حهّل محبهوب مهي   هللا بأففاس  ما فسد في امافه  و هذه البردهم  هي تسهري فهي الهدف ا

»  هها لسههعادس مههي  أرواج المههؤمفيي فههي تلههك البلههد تفههتعش وتفههرج وتفههادي يّ فههإ بلههد   فهي هللا
مي ةبد هللا لغهرض ففسهي   « حت  في المفم دلُّ  أسعده هللا ب  و ا شقاوس مي شقي ب 
« فهه   مهها ةبههدتفي لههذاتي ولكههي ةبههدتفي لغرضههك وأشههرك مههى هللا أغراضهه  ُ قههال لهه  »

ةفهد هللا    شهفعا  ت  أئمفه عارف ةفدما تأتي دهل أمهم بإمام ها اليففع  إذ ذاك إال بردم 
  وبالبردم التي أمد هللا ب ا ذلك العارف ل شفى فهي أ هل ةوهره وايهادس مهي أ هل ةوهره

فههي العبههادس هلل   الوههفا فبردههم العههارفيي  ههي التههي تكههوي شههفعا  للعابههديي بههأغراض أليّ 
اه هللا ورةهههاه وأقامههه  ةل فهههم ةل ههه  وأشههه ده تبهههارك وتعهههال  ال  قهههدر ةلي ههها إال مهههي وهههفّ 

شههغل  ولههو ففسهها واحههدا ةههي مهها  ُ  ا إل هه  بحيهه  مههّرده مههي دههلّ قو ههًّ  حضههرت  ومذبهه  مههذباً 
فتح هللا قلوبها مهي سهعدوا فتح هللا بلدافا وب    َ ذلك  و العارف  ب    َ   ش ود حضرس هللا

فههي األال وب هه  أ ضهها  محههو هللا ويتمههاوا ةههي دثيههر مههي مسههاو  ةلقهه  ببردههم العههارفيي 
 محمههههد رسههههول هللا و عبههههد هللا باريههههق م أ ضهههها لمههههي  قههههول ال إلهههه  إال هللاودةههههول المفههههّ 

 ةقابهه  اإلةهه ص مههى فسههبم العمههل إل هه  وافت ههار األمههر مههي هللا أو  عبههده لمةافههم مههي 
ف ؤال  ذلك فضل هللا الذي يدةلوي به   هي بردهم العهارفيي الهذيي  شهفعوي فهي   ودهذلك 

الهذي  ع دالمسهك فهي مم هى أرمها  ذلهك المدهايوّ ضتت   في محلّ  مبردالفي اماف   فإي 
قوهي مهي  شها  ي سبق في ةل  هللا أّف  مي السعدا  و ُ حّل ف   فيفّور هللا مي  شا  ممّ 

» إّي هلل رمههال إذا ي سههبق فههي ةلهه  هللا أفهه  مههي األشههق ا  ذلههك قههال هللا فههي الحههدي  ممههّ 

 
 ُاوة اوسُ   واْفت َشار ا  تفرقُّ ا:    الرّ يح  تَضوُّعُ    1
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ي هلل رمال إذا رؤوا ُةبد هللا « ل رمال  فا    العهارفوي بهاهلل الكُ الو  1 ُرؤوا ُذدر هللا وا  مهّ
مها سهوى  م ومهي دهلّ المتمردوي بففوس   وقلهوب   وأرواح ه   وذوات ه  مهي الغيهر والغيريهّ 

وتعال  بحّس   وبروح   وبقلوب   وبعيوف   وبأبوهار    تباركهللا و   مقبلوي ةل  هللا 
ت   ودل فعمم مي فعمات   هلل تبارك وتعال  فه   ضه ى ل ه  ففهي اوبدل شعرس مي شعر 
الههذيي إذا ُرؤوا ُذدههر هللا ألي رؤيههت    ههي   هه  تبههارك وتعههال  أولئههك واحههد فههي ةبههادس هللا

» إّي ذلك مها  فهي الحهدي  لو ووفات   سبحاف  وتعال  في م  ر أسمائ   رؤ م الحقّ 
  فههههي   هللا ةل هههه  وسههههلّ ولههههذلك قههههال وههههلّ   2 هللا يههههرح  القههههو  بالرمههههل الوههههالح بيههههف   «

 3 فهههإذا قضهههيت بقهههي االسهههتغفار« د أمهههاي مههها بقيهههت فههه   ُأفهههال ةلهههّي أمافهههاي »الحهههدي  
ة ئهههق لهههذدر هللا ولالهههب المغفهههرس مهههي هللا إي لههه   دهههي المهههي الهههذي ُي يهههّ    واالسهههتغفار

ؤذي له  مهي الحضهرس الموهافو م باإلرشهاد والتعله   العارف ف  أحد م ما داي إي له  يهُ 
لموهههافوي فههه  ُ سهههمى دهههي لههه  اإلذي ا  هههي ةهههي المفدهههر إذا لههه  واألمهههر بهههالمعروف والفّ 

د مههُ  وال ُ قبههل ةملهه  ألفهه  غيههر مؤ ههل ألي  دههوي أ هه  لإلرشههاد وللتبل ههغ وإلمامههم ةبههاد 
اب هللا وةلفهاؤه فهي وَّ   فُ ف ُ     يلال ُيوح  إ ؤال  داألفب ا  إال أف    هللا في األرض أليّ 

ل ةلههي   قبهه  هللا أي  َ  ل ةلههي   مههي أحههبَّ قبهه  بههول فههي األرض و َ دتههب ل هه  هللا القَ األرض ف َ 
ةهههف   مهههي ال  قبهههل هللا أي  قهههبل   ألف ههه  أقبلهههوا ةلههه  هللا بدّليهههت   وأدبهههروا ةلههه   ىُ ويهههدفَ 

يههت   فمعههل هللا البردههم فههي   دههل مههي أحههب   ودههل مههي تههبع   ودههل مههي المةلوقههات بدلّ 
فالعارف دما قلفا أيي ما حهّل  هو  رضي ب   إال و دوي تحت شفاةت   وتحت بردت  .

 
 »:    وقال  «  هللا ُذدر ُرُؤوا  إذا  الذيي  »:    حدي  وفي  «  هللا  ُذدر ُذدروا  إذا  الذيي »:    قال  ؟  هللا  أول ا  مي  هللا   رسول   ا:    قيل   1

 ف   الدرر للباقعي.   «  ةمل  الدف ا  في  ويا دد   مفاق    ةلمد   في  ويايد   رؤيت    هللا  تذدر  مي  ة ارد 
 هللا  أول ا   إي  أال   وموقوفا  مرفوةا  ةف ما  هللا  رضي  ةباي ابي  ةي  المةتارس  في والض ا   مردو   وابي  الشيخ وأبو  الابرافي  أةرج
 يالدّر المفثور للسيوا  –  "  لرؤيت    هللا  يذدر  رؤوا  إذا  الذيي    "    قال   حافوي       وال  ةلي    ةوف  ال
» إي هللا ةا و مل ليدفى بالرمل الوالح ةي مائم مي أ ل البيت مي   قال     هللا ةل   وسلّ رسول هللا ولّ   أيّ  ةي ابي ةمر   2

 رواه الابرافي في الكبير واألوسط  ث  قرأ } ولوال دفى هللا الفاي بعض   ببعض لفسدت األرض { «   ميراف  الب  

ماي واالستغفار أماي وأفا أفا أ   األرض أمافاي  يف  »أّي رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل  قال  ةي ةثماي بي أب  العاو      3
   ي والسيواي في مامى األحاديالديلم  «  ويبق  أماي االستغفار فعل د  باالستغفار ةفد دل حد  وذفب  يمذ وب ب
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د. دائمها ةفهدما يع ال يبلغ مرحلم الايب الكامل إال مي بعوّ ضوالت  عوّ ضلمسك يتمثل ا
الههذي  شههّم  البعيههد  والقريههب يفههال مفهه  القليههل  رممهه المضههى ةههود فههي ففضههى مسههدا أو 
تلههك  ي  شههمو  يبقههوا  هه  الههذيي  شههموا رائحتهه  و يتههذوقوا و حبههوي أي ُبعههدا والههذيي  دوفههوا 

ع المسهههك ودمههها وّ ضههه ع دمههها يتوّ ضههه إال رائحهههم بسههه ام فيت الرائحهههم أمههها األقربههها  ال تفهههال  
فهي مم هى األردهاي البعيهدس والهذيي  تّ به فمُ  أفهّ  ع الايهبوّ ضه ع رائحم العهود ودمها يتوّ ضتت

دههاي ةفههد   ذلههك المسههك إفمهها  شههموي مفهه  إال القليههل فقههط .لههذلك دههاي الحههدي  الههذي 
أشهد الفهاي محاربهم  ه  الفهاي بعهدا ةهي العهارف  ه  األقربها  و  وأي أشهدّ  البارحهم سمعفا

الههذيي و  القليههل وقليههل مهها  هه   هه  األقههرب إل هه  إال مفهه  األقههرب إل هه  وأشههد الفههاي بعههدا 
  هللا    الههذيي  سههمعوي مفهه  و حبههوي أمههره دمهها قههال وههلّ  قبلههوي ةل هه   هه  الههذيي أبعههد

» أفههت  أوههحابي وأولئههك أحبههابي قههالوا فحههي أوههحابك قههال أفههت  أوههحابي   ةل هه  وسههلّ 
  ت فهي  هذا الكهوي رَ م هللا سهَ  هذه سهفّ   1 « يروفهي وأحبهوفي واتبعهوفي  وأحبابي الذيي له 

ع بأففاسه  حته  األرواج  حته  األرواج وّ ضه ع بأففاسه  أرمها  المدهاي وتتوّ ضفالعارف تت
 لّ   يهههدُ بالعهههارف ألفهههّ  الوهههراإ فرحههها وت لههه  ي وتفشهههط وتوهههعد وت هههبط إلههه  تفهههرج وتعهههرّ 

  والرسهول وهلّ  فهي ذلهك البلهد حي ب  هللا تلك البلد أو بعض القلهوبالفاي ةل  هللا و ُ 
» ةسهه  هللا أي  فههتح هللا ةل ههك برمههل واحههد يههؤمي بههك ةيههر مههي    قههال هللا ةل هه  وسههلّ 

ةيههر مههي آالف أف هها ال تههؤمي بههاهلل تبههارك  واحههد   لمههاذا ؟ ألي إ مههايُ  الههدف ا ومهها في هها «
 أليّ   2 لمههوت قبيلهههم أ ههوي ةفههد هللا مههي مههوت ةهههال  « »ي  وتعههال  ولههذلك قههال الحههد

 
فقال بعض الوحابم » أو ل ي   «  » مت  ألق  أوحاب  مت  ألق  أحباب   قال     هللا ةل   وسلّ رسول هللا ولّ   أيّ ةي أفي    1

السيواي في مامى   «  أفا إلي   باألشواق  يوآمفوا ب  ي» أفت  أوحاب   ولكي أحباب  قو  ل  يروف  قال«  ؟  فحي أحباؤك
 األحادي 

مي ةرج يريد ةلما يتعلم  فتح ل  باب المفم   »ةي أبي الّدردا  رضي هللا ةف  أّي رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل  قال     2
م ئدم السموات وحيتاي البحور وللعال  مي الفضل ةل  العابد دفضل القمر ليلم البدر ت ةل    وفرشت  الم ئدم أكفاف ا وولّ 

السما  إي العلما  ورثم األفب ا  ل  يورثوا ديفارا وال در ما ولكف   ورثوا العل  فمي أةذ بالعل  فقد أةذ   يةل  أوغر دودب ف
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وتحهههي بههه  األففهههي وتحهههي بههه   األرضوالعهههارف الكامهههل  هههو دهههالمار تحهههي بههه    ُ العهههال  
ا البلهههد التهههي لههه ي في ههها ةهههال   دهههوي الفهههاي مثهههل الحيهههواي األرواج وتكثهههر األقهههوات  أمهههّ 

فّ د شالسائمم ال ائمم ةل  وم  ا ال وم م تقود وال مداي تر  تابعم باف ها   ي ماف   وا 
  رضي شه وات ا وباف ها ترتهى فهي ذلهك المدهاي بهدوي ةقهلومدت ف ما تُ  أيفماوش وات ا 

لهه  الاريههق المسههتق   بةهه ف ةفههدما  دههوي العههال  افي يُ ةقههل ربههّ  يْ أَ   ههدي ا إلهه  الرشههد وا 
عش به  فهتغ وتفشهط به  األرواج وتبلّ  ه  ويهُ بيي الفاي والعارف بيي الفاي فإف  ُيرشد وُيومّ 

الففههوي وتترقهه  بهه  القلههوب وتحههي بهه  األرواج و سههير ذلههك المدههاي دلهه   وههدع بهه  إلهه  
ُ   ﴿إال هللا محمهههد رسهههول هللا وذلهههك  هههو المقوهههود مهههي قهههول هللا تبهههارك وتعهههال   ّللاَُّ أَْةلهههَ

اَلَت ُ  ُل ر سههَ ُ  َيْمعههَ فمههاهللا ال تههورّ  مألي رسههال 1 ﴾ َحيههْ  بههم مههي هللا يمعل هها  ههو   ههي   وا 
اإلفسهاي   قهولقهد    لم  وبحسب إرادته  وقدرته  ال باةت هار الفهاي   شا  بحسب ة  حي

دفا ةلههي ودههاي قهد مههات ودهاي  فههاك سهيّ  وههّل  هللا ةل ه  وسههّل  فحهي فعلهه  أي رسهول هللا
  إل  مي يةلف  و و أبو بدهر الوهديق  ورما فاك أبفا ه الحسي والحسيي ولكف  أشار 

ق  وآمهي به  وةهرف وأي أبا بدر الوديق ل ي مي ولده وال مي ةائلت  ولكف  رمهل وهدّ 
 العهههارف مرتبتههه  مهههي هللا تبهههارك وتعهههال  فةوهههّ  بمههها سهههيؤول إل ههه  مهههي ةههه ل اإلشهههارس

ومهههات أبههها بدهههر الوهههديق ولههه  يمعهههل ال ولهههده ةبهههد الرحمهههاي وال محمهههد أف ههه   والّرمهههوا 
 هه  مرتبههم  المرتبههم دافههت لغيههر   و ههو سههيدفا و دوفههاي فههي مدافهه  ألفهه  ل سههت ل وفهه يفوب

ةمر بهي الةاهاب ومهات سهيدفا ةمهر بهي الةاهاب ومعهل مملهي الشهورى ومعهل بيفه  
فلمها أرادوا   ةا  فدهاي ةثمهاي  مهات ةثمهاي فدهاي ةلهيابفاه ولكف  فقط ل  الرأي ال يُ 

ي الفاي أي يمعلوا  ذا األمر إرثي وقعت الفهتي ووهارت الفهتي ووهار الفهاي يتحهاربو 
الهخ ومهي   ويتقاتلوي ةل  المفاوب وةل  الوال ات فوقى ما وقى مي حروب ومهي قتهل

 

  أبو  عل   وابي ةساكر  موت قبيلم أ سر مي موت ةال  «بةطّ  موت العال  مويبم ال تمبر وثلمم ال تسد و و فم  ُام َي 
 ثلمم : ةلل وفقواي  -  والابرافي  والبي قي  والسيواي في المامى الكبير
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افقسا  في المأسرس اإلس م م بسهبب أف ه  أرادوا أي يفقلهوا  هذا السهر ةهي اريهق الوراثهم 
شهي   ودلّ ﴾  ّللاَُّ أَْةَلُ  َحْيُ  َيْمَعُل ر َساَلَت ُ  ﴿ال ةي اريق ال بم اإلل  م لذلك قال هللا 

 دوي له  التأييهد مهي   في مداي  إفساي ويمعل يؤّيدهللا لما   مشيئم هللا ال بمشيئتفا و ب
قدرتهه  بتهه  و ذلههك أي    ههر ألي هللا  ههو الههذي أ  ههره بقوّ  هللا ولههو فاوئهه  دههل العههال  البههدّ 

رشههادات  فدههاي ذلههك الشههةص  ههو المؤ ههَّ  ل للة فههم ةههي هللا وذلههك  ههذا واوده بعلومهه  وا 
ي الدف ا وما بيي اآلةهرس  أمهور اآلةهرس  هي مراتهب أسهرار وأمهور  و الفاي يةلاوا مابي

الهدف ا  هي مراتهب  ها رس وشهتافا مها بهيي المراتهب ال ها رس ومهابيي المراتهب الباافهم ألي 
ةوي الفاي مي أي ف ي وف ي الذي  عرف السر  و واحب السر وال غيره أما ما يدَّ 

وتعال   ولذلك دثير  تبارك ص هلل  و  ذا دل  إفما إّدةا  ول ي مف  مقوود ف   إة
روي ألمههور ل سههوا مههؤ ليي ل هها إفمهها دائمهها تفههال   الةيبههم وتفههال   مههي الفههاي الههذيي يتوههدّ 

 تبهارك وتعهال  ةله  رؤوي الةسراي و اردوي مهي تلهك الحضهرات وربمها  فضهح   هللا
هلل  أل هههل  ذلك البهههد أي فسهههلّ لههه   ح هههات   مهههدىةلهههي    ل  بهههاَ اإلشههه اد بشهههي   دهههوي لههه  وَ 

وق   وأقدار   وفقول أّي  ذا ما شا  هللا  وما شا  هللا ال  مدهي ألحهد وفعرف للفاي حق
ره أو يبّدلهه   إذا العههارف فههي دههّل مدههاي  ههو رحمههم وبردههم أيفمهها دههاي ألفههّ  ألي  أي ُ غيههّ

 يهد ك ةله  هللا ي هدى ألي »ي دي هللا بك رم  واحهدا ةيهر ممها العهت ةل ه  الشهمي 
ّفمها   1 « وغربهت الشمي ةل   العت مام لك ةير رم  والعهارف ال ُيةااهب ففسه  وا 

ُيةااب غيره  العارف قد يفس  أبفائ  وقد يفسه  بفاته  وقهد يفسه  أ له  وي هتّ  بالفهاي  
هللا ومههي  مدائمهها مههي شههروإ التبل ههغ ومههي شههروإ اإلقامههم لرسههالي ههتّ  بههالغير   ههذا  ههو 

ابتغهههها  مرضههههات هللا ودائمهههها التضههههح م فههههي سههههبيل هللا  شههههروإ العمههههل هلل ومههههي شههههروإ 
ذلهك العههارف  هو رحمهم و ههو بردهم و هو سههر   أراد هللا تبههارك وتعهال  اوالتضهح م فهي مه 

  ةله  هللا مي أسرار هللا واس  مي أسما  هللا و عا   هللا تبارك وتعال  أكثر ممها يتمفهّ 
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فّ ومههى ذلههك  سههتر ففسهه  وال  قههول وال   االسهه  األة هه  ف عا هه  مهها يههّدةي وال يت هها ر وا 
راه فهي بيته  يتحهد  معه  يه  ووهار وهالحا معه هللا  ةفدما يرى إفسافا ا ّتقه   دوي فرح 
 حهّل  وأمهي  تحهّل وسهرور وغباهم  هو فرحهم ذلك  و سمم العارفيي والعارف   و ستأفس 

» تردهت فه د  أمافهاي     هللا ةل ه  وسهلّ في أي مداي حّل ف   لذلك قال رسول ال  وهلّ 
 االسهتغفارم تحهافظ ةله  أمهّ  مهي فمها « االستغفارما بقيت ف د  فإذا قضيت بقي  أماي
رمهل بيف ا  مي غير أي  دوي  االستغفاروديف تحافظ ةل    ل ا أماي واالستغفارإال 

الفههاي وأقبلههوا ةل هه   وأحبههّ  مههي أي  دههوي رمههل ةههال  أقامهه  هللا فههي ذلههك األمههرُم ههاب  
ذا دل واحد وار   وآاروه وفوروه وتعاوفوا مع  ذلك  دوي األمي فإذا تشتت الفاي وا 

فقمهم و حهل العهذاب فهي ذلهك المدهاي وبأ له  وربمها حته  الوهالحيي  تحلّ  إل  ففس  إذاً 
يههدةلوي فههي ذلههك األمههر ألف هه  لهه   قومههوا ولهه  يف ضههوا بههاهلل رأوا ولهه  يف ضههوا ف عههاقبوي 

اآلةر حت  في المفم  هو الهذي  شهفى اليو  رحمم حت  في  و العارف  العوا  بعقاب 
 ههدوا وي تههدوا بدليههت   هلل أولئههك   يُ لهه  فههي أولئههك الههذيي ةبههدوا هللا بغههرض  أولئههك الههذيي

فمهها ةبههدتفي لغرضههك  هها ةبههد السههو   الههذي  شههفى  الههذيي ُ قههال ل هه  مهها ةبههدتفي لههذاتي وا 
ضههوس التههي يفال هها المههؤمفيي فههي مفههم ويفههالوا الحُ  فههي   وببردههم العههارفيي يههدةلوي المفههم

أي ي ههديفا إلهه  اريقهه  المسهههتق   وأي  عيففهها ةلهه   هههذا  هللا تبههارك وتعهههال فسههأل   الةلههد
األمههر وأي يمعههل ةمههل المم ههى  ههو ةمههل ةههالص مههي دههل شههائب هلل تبههارك و تعههال  

 والحمد هلل رب العالميي  إّف  ةل  ما  شا  قديرآميي 
 يب بن حامدسيدي الحاج الحب

دمههها قلفههها البارحهههم  إذا قهههال العهههارف بسههه  هللا الهههرحمي الهههّرح   ووهههّل  هللا ةلههه  سهههّيدفا 
د فهههإّي مم هههى أبهههواب الغيهههب دّل ههها ُتفهههتح ويهههتكّلُ  مباشهههرس وبالوسهههائط  ولكهههي  وموالفههها محمهههّ
مباشرس مي الحضرس اإلل ّ م ف ف   دّل واحد ةل  حسب ف ره وةله  حسهب إقباله    هذا 

د الكبيهههر  ألّي الهههذي    هههر لفههها ببردهههاتك  وبردهههم  هههذه شهههي  ة ههه   سهههيّ  دفا سهههيدي محمهههّ
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األوقات الايبم  عفي فقهول مها  هو العهارف وديهف  هذا السهر األكبهر فهي قهدوتفا سهيدي 
وهورس  هو  في أيّ   متواول وديف  والحاج الحسي البعقيلي رضي هللا ةف  وأرضاه 

م الع مهه  وةههي التوههريفات متواوههل ديههف دفهها سههمعفا ةههي الكرامههات الكبههرى والمراقبهه 
وفهههي  ديهههف  هههذا السهههر األكبهههر يتواوهههل اآلي فهههي ذّريتههه    لكهههيّ الكوف هههم وغير ههها وغير ههها

 عفي  ا ر وةفي في ففي الوقت   و و  ا ر مي شدس قرب  ومي شدس   وره ةلفائ 
هللا سهههبحاف  وتعهههال  معلههه  الهههذي ي لههه  اإلفسهههاي المقتهههدي المحهههب الوهههادق  فهههإذا تفاهههّ 

ا لرحمهم االسههتمداد له ي بففسه  إفمها  ههي  بهم ودرامهم مهي هللا ففههتح وهادقا ومعله  سه م
إلهه  محبههم ذلههك العههارف  مسههام  شههعرس شههعرسمم ههى هللا سههبحاف  وتعههال  قلبهه  وروحهه  و 

وذلك القدوس فإف  يترا ى ل  دل ذلك ف فيق بالسهر فلهو ال تثبيهت هللا سهبحاف  وتعهال  له  
كل هم فهي لح هم واحهدس ألفه  يتهرا ى له  ذلهك الولو ال تثبيت السهفد له  الف هدمت أردافه  ب

السههر الةفههي أيههي  ههو السههر فههي  ههذا العههارف ف ههو  قههول دهه   دمهها  قولهه  العلمهها  ةلهه  
  هر لفها درامهات حسهه م وال   ولهه   ُ   هللا ةل ه  وسهلّ المفبهر و قهول قهال تعهال  وقههال وهلّ 

أو مهههب مههها ف افهها مباشهههرس ةلهه  حتههه  أقهههل قليههل مهههي الةاههور  ةاهههور ةُ توههريفات وربّ 
فا مباشرس إل  حضرس هللا ال يترك لفها أبهدا أي ثغهرس مهي  هذه ف قهول مّ ةاور فرج إفما ياُ 

و ذا  و ةيي السر إفما  أةهذ بمم هى قلبهك  ؟ السر  و اإلفساي ديف  ذا العارف أيي
و ضعك في حضرس هللا سبحاف  وتعال  استغراقا تاما مستغفرا حق قم  و.. و..  وروحك

عف والعمهها والتقوههير ف ههو حملههك م التومهه  معتقههدا دل ههم الضههّ االسههتغفار متوم هها حق قهه 
ةتك إل  مقا  المعايفم الكبرى ولكي أفت ال ترى  عفهي أفهت تحهت مفاحه  اهار امي س

بههك وأسههرع بههك وفههتح لههك دههل شههي  وأفههت تف ههر إال مهها   ههر لكههي البههد أي تحههل بردتهه  
هلل فحمهد وهللا فحمهد ولو بعد حيي ف   ر لك شيئا فشيئا ما داي متةف ا فهي البدا هم  فها

وهللا فحمد ةل  أي وم فا إل د  وأي وم د  إليفا ب ذه المحبم و ذا الوفا  مى ضهعففا 
ةي شههيئا أوهه  لكههي لمهها فههرى  ههذه الكرامههم الكبههرى مههي محبههتك  لفهها فعلهه  وةمافها وال فههدّ 
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ال تكهي  » قهل ل ه  ال يةهافوي فهإي هللا أحهب   « قيفا ما قال  سفدفا رضي هللا ةف  قهال 
 ههذه إال مههي محبههم هللا سههبحاف  وتعههال  وال فههرى  ههذا الكهه   إال الحق قههم مههي رسههول هللا 

  دأففا فمالس  معايفم  و  عفي د   رسهول هللا حرفها بحهرف ففسها   هللا ةل   وسلّ ولّ 
بههففي لههو اإلفسههاي  سههمى شههيئا مههي ذلههك لههرآه ة افهها  قولههوي ديههف العههارف يههتكل  ةلهه  

  لو ةل   وسلّ  هللا     ذا  و لساي رسول هللا ولّ ل   وسلّ   هللا ةلساي رسول هللا ولّ 
   ق م ما قال لك إال  ذا الك   حرفا بحرف مهى   هللا ةل   وسلّ قابلت رسول هللا ولّ 

اإلمداد ذات  ومى الففي ذات  ومهى اإلشهارس ذات ها ومهى مها أراد العهارف أي يووهلك إل ه  
مهها فههواه ومهها ذاقهه  يتفههّتح بعههد ذلههك ف ههك ا يممههى قلبههك  ضههعك فههي مدههاي ثهه  يتفههّتح لههك لمههّ 

فهههي  ايهههلهللا   سهههيدي  ف   هههر مههها  فههها ومههها  فالهههك ببردتههه  مهههاااك  هللا ةفههها دهههل ةيهههر
حق قههم العههارف  غهههري   فههي أةمههارد  وأففاسههد  لألمههم ممعهها ايههلفعهه  هللا    أةمههارد 

اإل مههاي غرسههها دمههها  غهههري الفهههاي األرض  فالعههارف  غهههري اإل مهههاي و غهههري المعرفهههم 
مت واستسلمت وش دت بضعف ا وةما ها حق ق ا إفما أرض   ي القلوب التي سلّ  غرسا

واحترمهههت وةّ مهههت مههها ةّ مههه  هللا سهههبحاف  وتعهههال  مهههي مراتهههب فعفهههد ذلهههك دهههل الةيهههر 
دههّل  أتي هها والعدههي بههالعدي  ههذا حدمههم هللا سههبحاف  وتعههال  إي شهها  هللا مهها  دههوي إال 

هللا سهبحاف  وتعهال  أمهّدفا   ا  ة  مهم مهدّ الةير ببردهاتك  وأففاسهد   هذا يهو  ة ه   وأ ها
محمهد  ي الحاجمم عا ورضي هللا ةي سيدب ا ومّي ب ا ةليفا ورضي هللا ةي أش اةفا 
ق مبال بعقيلم وأ هل سهوي وأته  ووهدّ   القمار ذلك الرمل ديف ةرج مي ذلك المداي

الفلهههوي فهههي الحهههافوت فهههي   شهههية  وأشهههار إل ههه  فبالوقهههت تهههرك الحهههافوت وتهههرك األمهههوال
ومههها  وحيهههدا  عفهههي إلههه   هههذه الهههب د  . وتهههرك األ هههل وتهههرك األب واأل  و.. و. الهههّدرج

وغيهر  سهفيي بهيي العلمها  والمقهدميي والعهارفيي  وأةف  ففس  ول     ر حت  أ  ره هللا
مهي ةبيهد هللا  أكهل  بهد  و هو دأي ها الفهاي سهّره فهي قلبه  هللا أةله  به  ولكهي  ها ره ةَ  ذلك
  أتههّ  التضههح م ولهه  يتههرك حتهه  أبههراه هللا فقهها  أتهه  الق هها  وضههحّ    شههرب و قضههي الههخو 
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إال في التعل   واإلرشاد بحال  ومقاله  ووقته  وماله  وداره واعامه  ودهل  ففسا واحدا  مرّ 
عاهي مهي دهاي معه  ما أتاه هللا مي سهره إال وأفاضه  إفاضهم داملهم والهب مهي هللا أي  ُ 

تعبه  سهّره أبهدا حته  أ  هر فهي ذات هللا تعهال  وله  يُ  باً هَّ يه غَ ا مُ أكثر مما أةااه ودهاي غيبه 
ةلمهوا مها  هللا  ؤال  األافال الذيي ل  يدرسوا في المامى ول  يدرسوا حهديثا وال قرآفها وال

مقاود ول   ف مهوا شهي  فتبهّرك ب ه  وفهرج بقهدوم    ما  و ي الشريعم وال  و فق  وال 
د ل هه  ثاف هم وبههدأ مرحلههم مديههدس ا مههي شهية  وتمههرّ ورآ ه  ضههيوفا مههي الرحمهاي ورآ هه  وفههد

شههيئا فشههيئا حتهه  أوههبح الكههل يتولههّ  وةههرف مهها ةههرف مههي  ههذا الشههيخ الع هه   سههيدي 
  هللا ةل ه  أحمد التمافي رضي هللا ةف  وأرضهاه وةهرف مها ةهرف مهي رسهول هللا وهلّ 

   ومي حقوق أ ل البيهت ومها معفه  االسهتغفار ومها معفه  الوه س ةله  رسهول هللاوسلّ 
ومههها معفههه  ال إلههه  إال هللا وديهههف  دهههوي العبهههد ةبهههدا وةرفهههوا  هههذا الرمهههل سهههيدي الحهههاج 

ده     الحسهي البعقيلهي ودتاباته  وبهد وا  قهرؤوي الكتابهات ال  ف مهوي شهي  ثه  فهتح هللا
 ف هه  و قههرأ  أةذتهه  ةرب ههم ال تف هه  مفهه  شههي  ثهه  فههتح هللا ببردتهه  فوههار إذا ةرب ههم  عفههي 

ال  ف هه  ف هه  سههارا واحههدا فيتعمههب و  ههرت ةههراميي التمريههد ثهه  ك و ههأتي العههال  المحفههّ 
 فهها إلهه د  ووم فهها  ههذا التومهه  الكامههل حتهه  فههي آةههر لح ههم   ههرت األففههاي حتهه  ومّ 

ي ل  تفت ل  لح م واحد إال و و يربهي أبهدا ةله  دبهر ربّ و و ةل  فراش الموت و و يُ 
ف عاههي حههق الاومههم سههفّ   وتعبهه  ودههاي  عاههي لكههل ذي حههّق حقههّ  فيههذ ب إلهه  المفههال 

واألوالد و أتي معي إل  أي  أتي حقهي وحهق الفقهرا  ويهذ ب إله  الااو هم لكهي ال تفوته  
وففعفها به   رضهي هللا ةفه  وأرضهاه  و.. و  فم واحهدس فهي الااو هم و وهلي مماةهم و..

ةفهها أولفهها وآةرفهها ومههااي أفههت بمهها أفههت أ لهه  فحههي فعمهها  يآمههيي الل هه   هها رب أرضهه 
ومعده  ومهى  اآلبهديي أبهدمهى أوالده وذرياته  و هللا يمعلفها معه    وفعما وفعما ةي ذلهك

سهيدفا  يواسهمح له   ا رّب العالميي  أوالدد  أبد اآلبديي  ا رب العالميي  ا رب العالميي
 محبم ف د  رضي هللا ةفد  وأرضاك .
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 د الكبير رضي هللا عنهسيدي الحاج محمّ 

دهل  شهيئا ما  قول دلّ  اإلفساي ألي  العملأ ضا  وبقدر توحح األةمالبقدر الودق 
و هؤال  الفهاي قهالوا بهأفوا     د بالعمل الذي يمسه  الكهدّ ضَّ عَ دلمم تودر ةف  البد أي تُ 

ُ قتهدى ل األفب ها  لفها هللا تبهارك وتعهال  يمعهل وةملوا بموارح   ل دوفوا قدوس لغيهر   أليّ 
ا ال هي مع   وأحسهفّ  فاَ رْ س   إذاَ   ب   ي تدفقتدى ب   و لفب   وُي تدى ب   ودذلك العلما  

يبهارك هللا تبهارك وتعهال  فهي   ب   وأردفا أي فتعل  ةلهي   بوهدق وف هم ةالوهم وهادقم
ق و حقههق مقوههود ذلههك الشههةص الههذي فههوى وقوههد ووههدّ  ةمههالى األتلههك الف ههات ويوسههّ 

يبههارك هللا ف هه  ف وههير مههي المقههربيي مههي المحبههوبيي مههي العلمهها  مههي العههارفيي بمضههغم 
دثير مي ملي مى العارف ولكي ل   ستفيد مف  دثير مي مالس    فقط مضغم الودق 

  ةلهه  أبههدا لمههاذا ألفهه  دههاي ذلههك دلهه شههيئا  وسههافر معهه  ووههاحب  ولكههي لهه   سههتفيد مفهه 
  سبيل التمربم مفه  فقهط فله  يففعه  ذلهك ومهف   مهي مالسه  لح هم واحهدس ودافهت بهردت 

ت دههل قلبهه  ومسههم  وروحهه  ووههار مههي العههارفيي فههي لح ههم واحههدس فههي ففههي واحههد  ةمههّ
الف م وأي  دوي اإلفساي أي يمّرد ففس  مهي األغ هار وحسي ودق الاألمر  و  و ما إفّ 
 ووههول ألمههل الووههول  والووههول ةفههدفا  ههو دفى فحههو  دفهه فهه ويش ةل هه  مهها  شههوّ وم

اهههوى لههه  وتُ   ي شهههي  آةهههر إال مههها دتهههب هللا تبهههارك وتعهههال ألولههه ي ووهههول  مالمعرفههه 
و فهههاك مهههي     فهههي لح هههمالاريهههق و وهههير اإلفسهههاي ةارفههها بربهههّ  لههه  المسهههافات وتقوهههر

مهرآس بقيهت  مغمسهممهرآس قلبه  بقيهت   يمالي السفوات واألةوا  والدقائق والساةات ولكفه 
وقل لذلك بقهي ول  تُ  األوسا  مل  ةلي ا تلكمم آت ةلي ا األوسا  والراوبم ل  تُ معت

وله   قوهده هلل بهل قوهده لففسه    ألفه  له   وهدقوله  يفتفهى به  دائما  دهذا ةله  ةتمته  
 األغههراض التههي  ههي مف هها وقوههده ألغراضهه  فقههد يفههال أغراضهه  الدفيو ههم ولكههي ال يفههال

فدل شي  يرمى إله  الوهدق ودهل ةسهراي   ____الذي  غراض األةرو م فسبحاياأل
ل  ةد  اامئفاي الهففي سه ما فهي أمهور التهي  هي أمهور  ل  الريا  وا  يرمى إل  الشك وا 
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م محضهههم ففمتمهههى ةلههه  هللا وففتهههرق ةلههه  هللا وفتحهههاب فهههي هللا وفتهههواد فهههي هللا  أةرو هههّ
 هو العمهل الهذي يريهده  وفتااوروا في هللا وفقاعهوا المسهافات فهي هللا وفففقهوا فهي هللا  هذا

هللا مههي مم ههى مةلوقاتهه  حسههي ال ههي بههاهلل وحسههي ال ههي بعبههاده  العمههل مههي أمههل تبل ههغ 
يبقه  دائمها حيهراي دالتائه  أي  عمهل  هذا هللا  الودق في أمهوره ومهي له   سهتاى  مرسال

الذي دةل في الشبدم مي الارقات ول ي في ها معهال  ت د ه  فبقه  ضهائعا اهول ح اته  
ذا لهه  يفقضهه  و ص مههي دههل شههي  ارفهها مهها  فههإذا أفقضهه  ةههارف إًذا تةلههّ حتهه  يفقضهه  ة ا 
فحههي  هها إةههوس مههالك    إلهه  مهها شهها  هللا وذلههك مهها فقولهه  للفههاي  وضهه ل افهه يبقهه  فههي تي 

 ههذا الفههاي الههذيي سههبقوفا ماقههالوا لكهه  وةلمههود  حتهه  وضههعوا دههل شههي    هللا فقههط  فعبههد
 مها فعّلمهوا و متعلّ إال وضهعو ا مهفد   دهل وسهيلم تهبلغد  للغا هم المقوهودس  ر ي إشارتك 

قههرؤوا فههأقرؤوا بفههوا المسههامد مههي أمههل أي تكههوي وسههيلم للعمههل الوههالح سهه روا أوقههات   
أي  أفههت  ؟ فقههط  وفههي التبل ههغ وفههي الفوههح لعبههاد هللا إذا مههاذا بقههي لكهه   دل هها فههي اإلفشهها

   هذه المسهامد هذه الكتهب   ذه دل ا وسائل م يئم لكه   هذا العله   آمفا وودقفا  واتقول
 ذه الم ضهآت أيهي تتوضهئوي في ها   هذا المها    هذا الضهو  الهذي يفيهر   هذه الارابهي  

أي فعبهد هللا وفقهول بلسهاي فقط مي فتعاوي مهي أمهل  ذه األرائك   ذه المواحف  إًذا 
واحهههد ال إلههه  إال هللا محمهههد رسهههول هللا وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل  وأي ُيايهههل مهههي قلوبفههها مههها 

  أمرفهههها هلل تبههههارك  مههههي أحقههههاد وففههههوي وغا ههههات وضههههغيفم وحسههههد وفسههههلّ يبعههههدفا ةههههي هللا
ولمهاذا ةله  أي شهي   لهو دافهت   وتعال   فلماذا الففور ولماذا اللَّمَاا ولماذا الةوها 

ةفدفا دف ا فقول متةاوميي ةلي ها ولهو دافهت ةفهدفا أمهوال فقهول األمهوال  هي السهبب  
 فحهي مها لفها سهوى ال إله  إاّل هللا  لسهبب لو دافت ةفدفا ةمارات فقهول العمهارات  هي ا

فحههي فمتمهههى ةلههه  هللا وفتفهههرق ةلههه  هللا فقهههط  فلمههاذا  هههي الففهههوي ؟ مهههاذا يريهههد  هههؤال  
الفاي ؟ ال شي   لكي فتحاسب فهي أمهور هللا وفتمهرد وفةلهق الفهتي وفعمهل األوهحاب 

اَاُةوا ﴿ دههل واحههد  عمههل دتلههم و ههذا  عمههل دتلههم الههذي قههال في هها هللا تبههارك وتعههال   َواَل َتفههَ
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  فالفاي أومدوا دل شي   ل  يتردهوا لهك أّي شهي   اذ هب 1﴾  َفَتْفَشُلوا َوَتْذَ َب ر يُحُد ْ 
لههدف اك  ةفههدما أقههل لههك أةافههي مههي ةملههك  مههي مفتههوج ةملههك  أو اففههق ةلههّي دههذا مههي 
المال أو اشتري لي دذا   مدي القول في  ذه الحالم  ذا أمهر آةهر  لكهي فحهي فمتمهى 

تابعهم لفها  الحمهد هلل  هي ممهردس   هي هللا وففترق ةل  هللا  الحمهد هلل الاوا ها التهي ةل 
مههي مم ههى الح ههو، الدفيو ههم لهه ي ب هها أي شههي  وال فقاههم واحههدس  فمههد اإلمهها   وههلي  

  الهههذي  سههه ر إلوههه ج اإلضههها س هلل  وهههلي هلل  المهههؤذي يهههؤذي هلل  الهههذي يهههدفى الفقهههود
ي  يههُدّري هلل  الةايههب الههذي يةاههب  يةاههب هلل  ةلهه  إوهه ج هلل  العههال  الههذي يههُدرّ 

ال شي  أبدا  ل ي ب ا أّي شهي  ةهارج ةهي ..  فهي أي ففهي  له ي لفها وهفاديق دمها 
ُ عمههل فههي اوا هها ُأةههرى  لهه ي لفهها ة مههات  ال يومههد في هها القبههور  الحمههد هلل   ههذا دلههّ  

الهذي حته  فبتعهد ةهي مم هى الشهب ات  له ي  فهاك وهفدوق حته  فتةاوه  ةل ه   مهي 
 فهههتح وديهههف  قهههى الحسهههاب ةل ههه  ؟ واألمهههور قائمهههم بهههاهلل  ودهههذلك بأ هههل هللا الهههذيي  ههه  
ُمتةّفوي و عملوا هلل تبارك وتعهال   وال  عهرف   أحهدا   عملهوا  هذا العمهل ألفه  ةمهل هلل  

الههذي  ومههى ذلههك  ههذا العمههل دههاي فمههد ف هه  األفاف ههم والففههوي واألغههراض وال شههي مههى أيّ 
 هو الهدف ا  أمها اآلةهرس فحهي قلفها ال إله  إال هللا محمهد رسهول هللا   و األ   ةفهد الفهاي 

وُ غلق ها  فحي ومدفا مي ُيريحفا والذي  ولي بفا والذي يذدر بفا والذي  فتح لفا الااو هم
ا المههؤذي الههذي  ههو متاههوع  ف ههو أراحفهها   فحههي ُمرتههاحوي مههي المسههؤول م  لههو ذ ههب ةفههّ

ذا  ا الهذي  فههتح الااو هم مهي الههذي سهفبح  ةهي مهؤّذي آةههر وديهف سهفمده ؟ وا  ذ ههب ةفهّ
س سّد مداف  ؟  ذه دل ا تاوةات والحمد هلل  ومى ذلك فمد "أفا أحسي مي  هذا" و"أفها 
ابهههي فههه ي و هههذا ابهههي فههه ي" فحهههي لسهههفا ابهههي فههه ي وال ابهههي فههه ي  هللا  هههو الهههذي يفهههّال 

وال فرضه   اّل أوبحفا فشارك هللا في أمهره وفهي إرادته  اإلفساي حي   شا  ال فحي  وا  
 ههو الههذي ةلقفهها  و ههو الههذي  عرففهها  و ههو  فعههل مهها  شهها  بههأمر هللا  هللا  ههو الههذي أراد  
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بفا  و و أةل  بالو ج لفا وما  و و ج لفا   ؤال  الفهاي الهذيي أرادوا  هذه المراتهب 
ذي ال هللا سههتره والهه  هألي الههذي  سههتر  ُفضههحوا بههااّلت دبيههرس  واادوا ةلي هها وفضههح   هللا 

ألّي الذي    الفاي   ح وي مث  اإلما  في و ت  هللا دائما معرض للفض حم ستره 
  ح وي ف   الوغيرس والكبيرس  ديهف يثفهي   وّلي بُمفرده  فعل ما  شا   ولكّي اإلما 

 ابقهههوي ةل ههه   ألّف ههه  الردبهههم  ديهههف يردهههى  ديهههف  سهههمد  ديهههف يلتفهههت  ديهههف يملهههي 
ةاهه  فههي مسههتحّب يتكلمههوي ف هه   ف ههو الفههرض والسههفم والمسههتحب ودههل شههي  ةفههدما ي

لههه ةرضهههم للسههه ا  و هههو ةمهههل وهههعب لههه ي بالسههه ل   وقهههّوس  والهههذي ل سهههت لههه  قهههّوس الع 
ديف  مدي ل  أي يدةل في وسط الفاي  إذا سألوك الفاي ةي فريضهم مهاذا المعرفم  

ذا قههالوا لههك فههي الوهه س ةفههدي دههذا ودههذا  هها شههيخ وأفههت لهه ي لههك ةلهه  ب ههذا  تفعههل  وا 
ذا قهالالشي   ماذا  ك  هذا القهرآي  هذه اآل هم  هل  هذا الكه   مهي القهرآي أو له  تفعل ؟ وا 

ال  ماذا ستفعل ؟ ف بد ل   أي يممى هللا ل   بهيي ةله  الشهريعم وةله  الحق قهم البهد أي 
 دههوي ةفههده اإلثفههيي حتهه  ُيفههّال دههل شههي  فههي مفالتهه   ف سههتفيد مفهه  الوههغير والكبيههر 

ذلك  هههذه األمهههور  هههي لههه يهههراه  هههو فهههي وقتههه    والشهههاب والعهههال  والعهههامي  دهههل بحسهههب مههها
ل سههت بههاألمور السهه لم  وههعبم مههدا  التوههدر ل ههذا األمههر لهه ي دههل إفسههاي  قههدر أي 

ال مههي توههدّ  در  وا  إذا ال ُ عههاي ةل هه   والههذي فقههد اإلةافههم مههي هللا مههاذا  ر لهه  بغيههريتوههّ
بهدا  أبهدا. فقد ؟ فقد دل شي   الذي ل ي له  اإلةافهم مهي هللا ال  مدهي ألي أي ُ عيفه  أ

ففسه    وفهي فسأل هللا تبارك وتعال  اإلةواي مم عا أي يممعوا قلوب    ويممعوا لذلك 
و فرحهوا به   و سهيروا أمامه  الديفي وةل  الذي أةاف   ةل  ذلك األمر  عّ موف  شغل  

 عهرف ديهف إفساي دل  الّدف ا مسائل رحفا باهلل  فرحفا فرج باهلل  وفيو قولوا بأي  ذا ف
 ذه مسهائل  في دف اه   ذا في السوق   ذا في الو  فم   ذا  فا   ذا  فاك يتورف 
  إذا سهألت  ةله  ال ُيريد أي  سمى مفهكال يتدّةل ب ا  إذا سألت  ةل  أمر الدف ا  أةرى 

اّل سههوف  أمههر اآلةههرس  قههل لههك بسهه  هللا سههوف فههرى إذا ةلمفهها شههيئا سههوف فقولهه  لههك وا 
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ال فقههل لههك ال فههدري وأذ ههب فههي البحهه  ةف هها  لكههي  أبحهه  فههي الكتههب وفةبههرك ب هها وا 
ُدْفَ اُك ْ  »أمههور الههدف ا دههل واحههد  علهه  مهها  علهه    ُ  بهه  ُتْ  أَْةلههَ   والههدف ا دههل واحههد  عمههل 1 « َأفههْ

ا البهاقي دهلٌّ   له ولكي فت ق  في الةير وفي اإلكرا  وفي الفرج مى بعضهفا الهبعض وأمهّ
ةوووههه ات   ال يتهههدّةل  هههذا فهههي  هههذا وال  هههذا فهههي  هههذا  فعههه  فسهههأل بعضهههفا الهههبعض 

فسأل ةي بعضفا البعض  وُفعيي بعضفا البعض  وفقو  مى بعضفا  المريض فهذ ب و 
ج فعيفههه    هههذا وامهههب ةليفههها  حقهههوق المسهههلميي   هههذا حهههق مهههي حقهههوق لايارتههه   والمحتههها

 المسلميي  لكي التااول ةل  المراتب إال لمي ل  ُيوّفق في دف اه وفي ديف .

فسهههأل هللا أي  دهههوي  هههذا االمتمهههاع معدههه   هههذا  دهههوي إي شههها  هللا فاتحهههم ةيهههر وبردهههم 
افائ ا بالما  والبرد والثلج حت  ما ي افا  تأمج الففوي وا  بق  شهي  أبهدا إال الفهبض وا 

ى الهههدائرس بهه  إلهه  إال هللا وبدهه   هللا وبدهه   رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  وأي ُيوسههّ 
ويمعهههل الاوا ههها فهههي دهههل مدهههاي ويايهههد  دثهههر العلمههها  والعهههارفيي سههه ما فهههي  هههذه اإل الهههم 

الفهاي التوفس م الحمد هلل أغلب الفاي ةلمها  أغلهب الفهاي بمهراتب   بحولفها اآلي أغلهب 
ةلمهها  ةفههد   شهه ادات  فالحمههد هلل مومههودس البههذرس  لكههي للسههقي  ديههف  سههقي وديههف 
 غري اإلفساي وديف يتمش  األمر حت  تكوي الف حهم إي شها  هللا وتةضهّر وتعاهي 
الثمرس والغلم تكوي لفا  وتّدةر لفا ةفد هللا تبارك وتعال  آميي  آمهيي آمهيي ووهل  هللا 

 ةل  سيدفا محمد.
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سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي  زيارة  

 رضي هللا عنه إلى تونس

 

 

 اليوم السـابع

 1430رجب   29األربعاء  

    –  1 –القرص  
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غار مهي أبفها  بعد مدج رسول هللا وهّل  هللا ةل ه  وسهّل  واالسهتماع لمم موةهم مهي الوهّ
 يتلوي القرآي الع    توّم  سيدي الحاج محّمد الكبير ب ذه الكلمم الفقرا 

 عنه هللا رضي الكبير محمد سيدي الحاج
ا  »وسهّل   ةل ه  هللا وهّل  قال. رسوال  دوي  أي المعّل  داد ا ف ي هَ وي  مهَ م  َمْلعهُ الهُدْفَ ا َمْلُعوفهَ

ْدًرا هلل  «   أ ضها وسهّل  ةل ه  هللا وّل  وقال  1إ الَّ أْمًرا ب َمْعُروف  أْو َفْ ً ا َةْي ُمْفَدر  أْو ذ 
ه   ْفَ ا » َ ذ  ا َما َمْلُعوي   َمْلُعوَفم   الدُّ رُ  إالَّ  ف ي هَ دهْ ا هللا   ذ  ا «َوااَلُه  َومهَ ا أْو ُمَتَعلّ مهً   هذا  2 َوَةال مهً
 والقهرآي هللا ذدهر والتعله  ُ  هللا  ذدهرُ  الحهدي ُ  .مفسيّ  دّل  والباقي سيحَ  مي الدف ا في ما
 ودهل واألةهّوس ذدهر هللا هللا ذدهر والتوهافي هللا ذدهر هللا ااةهم ةل  واالمتماع هللا ذدر
 ال والمههؤمي  بههالموارج أو بالقلههب أو باللسههاي دههاي سههوا  هللا ذدههر ف ههو بههاهلل رفايههذدّ  مهها
 بةيههر والههدف ا. الحمههد وهلل بفدههره أو بموارحهه  أو بقلبهه  أو بلسههاف  إمهها هللا ذدههر ةههي  فتههر
وَ  الفَّاُي  َ َلكَ  الرَُّملُ  َقالَ  إ َذا »  أ لك  ف و الفاي  لك قال ومي   قهول  3 « أَْ َلُك هُ ْ  َف هُ
وبهه د  .هلل الحمههد السههاةم « ق هها  إلهه  أمتههي وفههي فههيَّ  » الةيههر وسههل   ةل هه  هللا وههل 

اي حههاف وي القههرآي  بقهه الحمههد هلل  يو  المغههرب   تبقهه  الههب د  ههذهف محفههو، مهها دا  الفههّ
 للقههههرآي المماة ههههم القههههرا س و حههههاربوي  القههههرآي  حههههاربوي  الههههذيي الفههههاي فههههاليو . محفو ههههم
 الغهههرب بههه د هلل الحمهههد ولكهههي . حهههد  مههها ذلهههك بسهههبب ل ههه   حهههد  المهههدائح و حهههاربوي 
 أ هل درامهم مهي و هذا أ ل ها مهي أحهد به  يهؤمي وال  سهلك ا ف  الدمال مي حت  محفو، 
  » ال وسل  ةل   هللا ول  دقول  المغرب حق  في  أحادي   فسبوا أف   حت . المغرب
 بهالمغرب    و هُ 4 ةهالف   « مهي  ضهّر   ال الحهقّ  ةله   ا ريي أّمتي مي اائفم تاال

 ةلهه   حروههوا أي الفههاي ةلهه  يمههب لههذلك. السههاحل م المفاقههم بدههلّ  بههالمغرب  وفقوههد
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 فهه  الاههوق  ةلهه   شههّبوا ال حتهه  الوههغر مفههذ ألوالد هه  تحف  هه و  تعل مهه   وةلهه  القههرآي
 ةشهههر الثاف هههم سهههي دوي  وهههغيرا مهههادا  الافهههل أليّ  لتعلههه م   أو لف هههي   سهههب   لههه  يمهههد
  عهد له  ةشهر الثاف هم لسهيّ  تمهاواوا إذا ولكهي العمهيي مثهل تشها  دما تاوة  أي  مدفك
 ةلهه  يمههب لههذلك. والمقها ي والممتمههى المدرسههم أوالد ف وهبحوي  سههلام ةلههي   للوالهديي
 لههه   سهههتميب مهههادا  ةل ههه   ضهههغط  أي وهههغيرا مهههادا  ابفههه  ةلههه   حهههرص أي واحهههد دهههل

 أبفا فهها ل سههوا اليههو  أبفا فهها ألي. هللا أمهها  ةفهه  المسههؤول م يرفههى حتهه  ت سههر مهها ف حف هه 
 .وغارا فرب   ل  إذا

 ولهههدا فهههي ةفهههده اي لهههي قهههال فتحهههد  فبقيفههها مهههرس معههه  ردبهههت تاكسهههي سهههائق   فهههاك دهههاي
 فلمها الولهد  حهول معه  لتتحهاور البه  فهي المدرسهم فأرسهلت حدوم هم  مدرسم المدرسم 
 ألفهه  المدرسههم مههي سهه ارد ابفهه  أي المعلمههم لهه  قالههت المدرسههم إلهه  السههائق   ههذا ذ ههب

 ل ها فقهال المدرسهم مي يةرج فقالت س اردوف  أيي ل ا قال بالدراسم  عتفي وال مشاغب
 فأفها ف ه  افها ةشت قد دفت الذي الممتمى إل  و أتي المدرسم مي سيةرج داي إذا فع 
  هههذا إلههه  ليهههذ ب المدرسهههم مهههي سهههيةرج دهههاي إذا ولكهههي المدرسهههم مهههي يةهههرج أي أريهههده

 فقالهت .ففسه   هو أريهده وال المدرسهم مهي يةهرج أي أريده ال فأفا اليو  المومود الممتمى
  علهّ  الحهافوت ووهاحب  علهّ  والمهار  عّلمهوي  اآلبها  دهاي امففها فهي فقهال ذلك ديف ل 

 للعههب المقهها ي إلهه  ذ ههب المدرسههم مههي ةههرج فههإذا اآلي أمهها  علههّ  والشههارع  علههّ  والاقههاق 
 . والفساد الل و م ا ر مي ذلك  شاكل وما الورق 

 فههي   الههتحد   تسههتعاوي  دمههت  مهها الوههغار أبفههائد  مههى حههاولوا اآلي للفههاي أقههول لههذلك
 ةههي شههب إذا األقههل ةلهه  باألممههاد وتههذدروف   القههرآي مههي شههيئا تعلمههوف   معفو هها ولههو

 أوههل  إلهه  دائمهها تمذبهه  تلههك الح هها  شههعرس فتبقهه .  الح هها  مههي شههعرس ف هه  يبقهه  الاههوق 
ل   سهي بلوغه  فبممهرد فهي   فهتحد  فعهد له  فأبفاؤفها اليهو  المومهودس الك ف هم وأمها ودهره وا 
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 وأبهههي المدرسهههم أبهههي أوهههبح بهههل أبفهههك  عهههد  فلههه  اإلةداد هههم المرحلهههم يهههدةل ةشهههر الثاف هههم
 الملههوي وال معهه  التحههد  تسههتا ى فهه  لههك البفههوس رائحههم ف هه  تعههد ولهه  األفترفههات الاقههاق 
 لهك يبقه  فه  األفترفهات فهي وأ التلفهاس أمها  أو الاقهاق  فهي أو المدرسم في إما ألف  إل  
  حههاول لههذلك ةفههك رغمهها لرغباتهه  وتلبيتههك واللبههاي والشههرب األكههل إال بهه  يرباههك ةهه ط 
 .ةل   تترح  فبتم يفبت أي الفرد

 فههي درسههوا أوالد لهه  ودههاي السهه ارس فههي معههي أقلهه  دفههت ةالههم  إبههي لههي دههاي أي وههادف
 اتفدر إفي ل  فقلت شيئا مف   حف وا ول  القر اي يدرسوا ل  لكي حديثم دراسم المداري

 ةفهدما  هي سهورس ةليفها  قهرؤوي  أوالدا فتهرك أي فعليفها تهرى  الهذي الوقهت  ذا أحوال في
 . هللا رحم  موت  مرض في القولم ب ذه وذدرفي األ ا  ومرت. فموت

 فشهيئا شهيئا الفبهات يفبهت حته  األمهر أول فهي البدا م في فالغري لذلك  الواقى  و  ذا
 به  اةتفيفها قهد فدهي وله  اةهوج إذا ولكي اإلستقامم إل   عود أي البد فإف  اةوج إذا حت 
 فتقهو  ةاوهم مدرسهم إله  وفوهف سهفم أو سهفم  مبدهرس سهي فهي فدةله  دأي األول مي

 فههي معهه  فههتكل  فرفسهه م ةقل ههم لهه  فتوههبح ممتمعهه  ةههي وتفوههل  ةقلهه  وتسههلب بفرفسههت 
 .تعل  ما ةل  يتولب  دبر وةفدما  بالفرفس م البيت

 ةفهههده الةيهههر إلههه  هللا رده لكهههي المتفرفسهههيي مهههي دهههاي الفقهههرا  السهههادس أحهههد ةهههي أةبهههرد 
 وله  السهؤال تف ه  فله "  ؟ اسهمك مها" إحهدا ي فسهألت والسهابعم السادسهم سهي فهي إبفتاي
 ومههاذا األمههر  ههذا  دههوي  فديههف مغاربههم أل سههوا المسههلميي الفههاي  ههؤال . اإلمابههم تسههتاى
 أبفائفا ةل  فحرص أي يمب شيئا  لذلك مف   تجفف ال الفاي؟  ؤال  مي ففتج أي فريد
 اآلي الكههائي الميههل سههل مم  و ههذا إسهه م م ترب ههم تربيتفهها ةلهه   حههرص آباؤفهها دههاي دمهها
 حتهه  آةههروي  ومههف   المبههراوي  األسههاتذس مههف   المغههرب أو الماائههر أو تههوفي فههي سههوا 
 هلل والحمهد حدوم هم مهداري فهي درسهوا دل ه  (األمريد م الفضا  ةل  ودالم) اله"فااا" في
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 المهداري إله  ةمهره مهي سهفم بلوغه  مفهذ أبفه  أشةاص يهدةل ف فاك وتمياوا  براوا قد
 سههلبت  إذا اإلفسههاي ألي ي المسههتعمر حههب إال ف هه  تحيههي فهه  الفرفسهه م فتعلمهه  الةاوههم
ذا إرماةهه   سههتا ى مالهه  سههلب فههإذا. شههي  دههل تسههلب  أي تسههتا ى فإفههك ةقلهه   مههرج وا 
 و هو ةمهره يرمعه  أي  سهتا ى ال فإفه  وقلب  ةقل  مف  سلبت إذا لكي مرح  مي  شف 
 .ف   سائروي  فحي ما

 فقهرب   أي فحهاول أي المبدهرس السهي تلهك فهي األقهل ةله  أوالدفها تمهاه ةليفها يمهب لذلك
 ال هدا ا ل ه  وف هديمثهل  هؤال   وهالحم رفقهم مهى وفدممه  المسمد إل  معفا ففأةذه مفا

 أبهي  ها يفاد هك   ةل  األقهل فيبق  بيففا التواول مي شي  األقل ةل  فيبق    وففرح
 هلل والحمههد. آةههر شههي   قههول وال أمههي لو قههو  آةههر بلقههب يفاد ههك وال لاألحههوا أدفهه  فههي
 العفا هم  هذه يلقه  ويبق  الك ف م  ذه ةل  بقي فإذا ياآل يت  أر  لذييال الفش   ذا ةل 

 فههي أبفا فهها القيفهها إذا أمهها. ةهرساآلو  الههدف ا ي  الُحسههَفي بههيي ممهى قههد فسههاياال  دههوي  والترب هم
 .شيئا ح ال   فستا ى وال مف ا يةرموي  ال فإف   واألفراي الفيراي

 في هها تمههد ال ولكهي مل ههارات ثهه   أو مل هاريي تسههاوي  بيههوت  و اليه  فههدةل فإففهها سهفلألو 
 وتمهههد األفترفهههات تمهههد ولكهههي تمهههد  فههه  يؤفسهههك شهههي  ةهههي وتبحههه  دتابهههاال و  موهههحفا
 بالدراسم المتعلقم العقول تسلب التي الكتب وتمد الم  ي وفوف مموع وتمد التلفاا

 ال تمهد فهإفد  موهحف أو الهديي في وغير دتاب ةي ولو في ا تبح  ولكي العوريم
 ألحههد مههرس ذ بههت. القبلههم إتمههاه حتهه   عرفههوي  ال أ ل هها إي بههل 1اإلسههت ب  سههم  و ههذا

 شةوهيي ومهدت موها رس وهلم به  تربافهي ودافهت مفاسهبم ةفده فاي في األشةاص
 القبلهم فعهرف له  لكهي الوه ت أردفا لي قاال دةلت ولما الب ضا  الدار مي العائلم مي
 ا ضهها  ههي فعهه  واومتهه  القبلههم  عههرف ال فعهه  قههاال القبلههم  عههرف ال الههدار وههاحب فقلههت

 
 الَةْافُ : االْست  ُب     1



~ 201 ~ 

وحتهه   القبلههم  عرفههوي  ال ديههف فتعمبههت  السههي دبههار أبفههاؤه الرمههل القبلههم و ههذا التعههرف
 تحديهههد ا  سهههتاعوي  وال القبلهههم تحديهههد ةلههه  الهههدليل  عرفهههوي  ال الفي سهههأ الهههرمليي الهههذيي

 البيهت وهاحب األمهر  هذا أففسهفا فهي و حها  اآلي السهائد الم هل  و و ذا. دليل بدوي 
 ةلهه  يههدل الههذي الههدليل  عههرف ال  وههلي والههذي دههذلك واومتهه  لقبلههما  عههرف ال الفةهه 
 حههيي فهي  فقهط  مقلهدوي  غيهر ال تقليهدا الهديي أوهبح فقهد وةل ه  يدله  مهي يمهد وال القبلهم
 إله  بفها توهعد وهغرفا أ ها  والهدتفا دافهت الوهغر  تكهوي مفهذ أي يمب الديي أمور أيّ 
ذا  الفاح هم  هذه مي فالقبلم ةشر الرابى ليلم  فا القمر داي إذا لفا وتقول البيت احس وا 

 تكوي   فا رأيت ا إذا الفممم و ذه اإلتماه ذا مي تكوي  القبلم فإي  فا مي الشمي دافت
 الاريقهم ب هذه الكثير تعلمفا وقد متعلمم تكي ل  التي الوالدس  ذه اإلّتماه   ذا في القبلم
 .العلهه  ذلههك ةفههدفا ومههدفا الحامههم وةفههد فعههرف دفهها ولكفهها وههغرفا فههي فوههلي فدههي لهه 

 ةل ه  مهيّ  إذا المسهل  ةل  فيمب  ذلك  دوي  ديف القبلم ةل  دل    عرف ال االفساي
  عهرف أي ةل ه  يمهب الف هار فهي ودهذلك الفمهو  مهي القبلهم ةله  الدليل  عرف أي اليل
 وله ي تقريب هم بأدلهم ةارفها تكهوي  أي يمهب البحهر فهي دهاي إذا دهذلك القبلهم ةل  الدليل
 الههذيي الفههاي أولئههك  علموف هها الوههغر مفههذ ُتَعلههّ ُ  دافههت األمههور  ههذه دههل  الكامههل الههدليل
وي  أغلههههب   دههههاي  الفههههاي واآلي هللا ويةههههافوي  ةلمهههها  ودههههافوا فق هههها  دههههافوا ذلههههك مههههىُأميههههّ

ي الما ههل أوههل  ف ههو م ههل مههي ألي ولكههف   م لههم دثههر المتعلمههيي  العلهه   عههرف دههاي وا 
  المهفع  حق   عرف وال المفع  يم ل ولكف  بالفع  ويتمتى الةبا  أكل ما   يبق  دل ا
  ههي مهها فعلم هه  أبفا فهها فأةههذ واحههد دههل ثقافههم فههي تههدةل أي يمههب المسههائل  ههذه لههذلك
 .القبلم إتماه ب  فعرف الذي الدليل  و وما تومد أيي القبلم

 المرسهههيدي سههه ارت  فهههي معههه  أةهههذفي أةرفههه  بشهههةص فالتقيهههت العمهههل مهههي مهههرس ةرمهههت
 هللا بردهم ةله  فقلهت له  األشهةاص أحهد لم قاس الباد م إل  مع  أذ ب أي فالب مفي

 دبيههر حوههي لهه  ودههاي مفهههال  إلهه  فههدةلفا دبيههر فهه ج إلهه  ووههلفا للباد ههم فعهه  وذ بفهها
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 دةلفهها قبههم فسههمي ا لههذلك قبههم ل هها تكههوي  مهها ةههادس ملههوي قاةههم و ههي القبههم إلهه  فأدةلفهها
 مغلقهم غرفهم فهي القبلهم تحديهد فسهتاى فله  ال  ر و س وأردفا الباب ةليفا وأغلق  القبم

 الحري  إل  الضيف جو ةر  ةد  ةاداتفا مي ألي للسؤال الغرفم مي جو الةر  وال فستا ى
 وههدره فوههف إلهه  لحيتهه  ةمامههم لهه  رمههل ةليفهها قههد  حتهه  فافت رفههاه الههاوج بههإذي إال

 حمهوا مهي الرمهل  هذا ودهاي القبلهم فأرفها ال  هر وه س فريهد له  قلفا المثم ضة  اويل
 ثه  الرابهى ثه  الثاله  ثه  الثهافي االتمهاه إله  ف ر ث  األول االتماه إل  فف ر البيت إل 
 رمهه  ودههاي معهه  اوههاحبفي الههذي السههيد ذلههك فدههاي أردتهه  اتمههاه أي فههي وههلي قههال
 .القض م تلك ل  تذدرت قال وحدي أضحك رآفي دلما دثيرا ةل   أتردد دريما

 مع ه  شهي  ودهل حهرا  بيهت   إله  والهدةول حهرا  ومعهرفت   حرا  اعام   الفاي  ؤال 
 فههي أسههاي ولكف هها بسهه ام أف هها ةلهه  ت  ههر التههي المسههائل  ههذه فعههرف أي ةليفهها. حههرا 
ي  وههلي ال وهه ت  يههؤدي ديههف القبلههم اتمههاه  عههرف ال مههي الههديي  دلهه  الههد ر  وههلّ  وا 
 األقههل ةلهه  تمههد وأيههي  ههي وديههف القبلههم  ههي مهها فعههرف أي يمههب لكههي لهه  شههي  فهه 

 أو الليهل فهي أو القبلهم فعهرف ديهف الف هار فهي إذا دفهاّ  اتما ها ةله  بسه ط  دله   فعرف
غارل تعله  األمهور و هذه تقريبهي بشدل األقل ةل  البحر في   سهملوي  األافهال ألي لوهّ
 ولكههي ب هها اإلةتفهها  يمههب األمههور و ههذه  سههمل و ههو تقولهه  أفههت أذ ههاف   فههي شههي  دههل
 مسهه ح متَ  الف هها الةاوههم المههداري مههي المتةههرميي ةفههد ال سهه ما غابههت العههادات  ههذه
 اله  ال ألحهد   قلهت إذا افهك  مدهي  مهف  المتةهرميي أي حيه  وتمسهح   الفاي فرفيتُ 
 الهههذي الشهههي  اذف ههه  أةمم هههم لهههذلك بلكفهههم  قول ههها وقهههد فاق ههها أو قول ههها  عهههرف ال هللا إال

 وههم   ومههي الهديي وههم   مهي  ههو ةيهرا ةل هه  هللا يمهايد  األافههال  هؤال  مههى أفماتمهوه
 وتعههال  تبههارك هللا ةفهد ةفهه  و سههأل ةل ه  و حههرص التبل ههغ وهم   ومههي الفبو ههم الرسهالم
 شهي  يّ أ دتهب ةفهده  دهوي  أي بالضهرورس له ي ةله  أي ةهي  به  ةمهل ماذا ةلم  ةي
 ةلهه  ويتحوههل الكتههب  قههرأ حتهه  يفتضههر وال العلهه  ةفههده أوههبح وةرفهه  لإلفسههاي غلههّ بُ 
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 مهههي ةيهههر بلغ هههاويُ  الرمهههل سهههمع ا َ  ةيهههر » دلمهههم المعرفهههم تلهههك ةهههي و سهههأل الشههه ادات
 هللا  وههلّ  مفهه  حههرص و ههذا  ردعههم مههائتي مههي ةيههر روا ههم وفههي ردعههم « مائههم وهه س
ذا بلغهت لففسهك وهليت فقهد وليت إذا  ةبادس أة   والتبل غ التبل غ ةل  وسل  ةل    وا 
 ةيهر بدلمهم فباتا وأفبتت أرضا سقيت الح اس  وبعثت سقيت قد فتكوي  لغيرك بلغت فقد
ذا  ب ها فيفتفهى الةيهر دلمهم أمها تقبهل ال اي و مدهي الو س تلك تقبل أي  مدي وليت وا 

 و دذا. ل ذا يبلغ ا و ذا غيره ب ا ويفتفى الفاي

 
ة   زَّ َّ  َرّب   ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع  فُوَن َوَسََلم  َعلَى اْلُمْرَسل يَن َواْلَحْمدُ ّلِل  ا يَص  َعمَّ

ينَ   اْلعَالَم 
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زيارة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي رضي هللا عنه إلى  
 تونس 

 

 

 اليوم السـابع

 1430رجب   29األربعاء  

    –  2 –القرص  
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 مع مجموعة منلقاء  

 تونسالفقراء ب

هادية ة في منزل الفقير
 القرماسي
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 . د وةل  آل  ووحب  وسلّ   هللا ةل  سّيدفا وموالفا محمّ ح   وولّ حمي الرّ بس  هللا الرّ 
 الفقير عبد اللطيف الزرقي

مههي المهها  العلهه  سههّيدي فحههي ت ميههذ فههتعّل  مههفد  ومههي سههّيدي الحههاج الحبيههب وفرشههف 
 اّلذي  قار مي أوابعد  ...
 البعقيليسيدي الحاج محّمد الكبير 

  فالك فاي إي تكّلموا فبد م   فعرف   إي بقي الف  مغلقا    ّل القلب مغلقا
 الفقير عبد اللطيف الزرقي

بس  هللا الّرحمي الّرح   ووّل  هللا ةل  سّيدفا محّمد وةل  آل  ووهحب  وسهّل  تسهل ما  
قهول سهيّدفا  ديف لمثلي أي يتكّل  في مثل  ذا المملهي  ولكهي "إذا قهّدموك فتقهّد " ةله 

وموالفا الحاج األحسي البعقيلي  فحي فرحوي مّدا بما فحي ف ه  اآلي  ودمها قلفها سهابقا 
ي سهههبحاف  وتعهههال  سهههاقت  هههذا  ى إّف ههها ففحهههم مهههي ففحهههات ربهههّ الّرمهههل الع ههه   إليفههها لفتمتهههّ

ّففا بودق وملوي فرحوي ب ذه الّالعم الب ّ م  إّففها فهرى فه د  مم هى  بوم   وبالعت   وا 
مهههي سهههّيدفا الحهههاج الحبيهههب إلههه  رسهههول هللا وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل   فسهههأل هللا سهههفدفا  

سههبحاف  وتعههال  أي يمعههل مهها وقههر فههي قلوبفهها مههي تع هه مد  قههد وقههر فههي قلههوب مم ههى 
إةواففهها  فسههأل  سههبحاف  وتعههال  أي  ههأّلف بدهه  القلههوب وأي يممههى ةلهه د  القلههوب  وأي 

م يمعلكهه  مفههارس لإلسهه   والمسههلميي  وأي يمعههل  م رسههول هللا تههدةل الّاريقههم الّتماف ههّ أمههّ
 مم عا ةل  أيد د   وال فستا ى أي فقول أكثر مي ذلك سّيدي وموالي ...

 سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي

أةوذ باهلل مي الّش ااي الّرم    بسه  هللا الهّرحمي الهّرح    ووهّل  هللا وسهّل  ةله  سهّيدفا 
وال حهول وال   حول وال قّوس إاّل باهلل العلّي الع ه   محّمد وةل  آل  ووحب  أممعيي وال

سهبحافك ال ةله  لفها   وال حول وال قّوس إاّل باهلل العلّي الع    قّوس إاّل باهلل العلّي الع    
ك أفهههت  ك أفهههت العلههه   الحدههه    سهههبحافك ال ةلههه  لفههها إاّل مههها ةّلمتفههها إفهههّ إاّل مههها ةّلمتفههها إفهههّ
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لفا إاّل ما ةّلمتفا إّفك أفت العل   الحد    قال هللا تبارك د    سبحافك ال ةل  العل   الح
فهُويَ  َوَرُسوُل ُ  َةَمَلُك ْ  ّللاَُّ  َفَسَيَرى  اْةَمُلوا َوُقل     وتعال ويَ  َواْلُمْؤم  ُتَردُّ ال     إ لهَ  َوسهَ ب   ةهَ  اْلَغيهْ

َ اَدس   مهي إفهي ومهاي ودهّل مةلوقات هللا  مم ىَ    فحي 1 َتْعَمُلوي  ُدْفُت ْ  ب َما َفُيَفبّ ُئُد ْ  َوالشَّ
ا سهّاره هللا  ما ةلق هللا تبارك وتعال   و في حده  هللا وفهي قبضهت   ال يةهرج أحهد   ةمهّ

 واحهد  وربّ   وقّدره ل  في أال   و ذا شهي  مفهرو  مفه  ألّففها فحهي فعتقهد مم عها فهي إله   
ومهي الّتوحيهد الهّذي  هو واحد  ومقّدر واحد  وباسط يهداه ةله  الكهّل  و هذا مهي إةتقادفها 
 مهي غيهر شهكّ   فعها  ةل ه شريعتفا  وما يمب ةليفا أي فقّره في أففسفا وفعتقهده بقلوبفها و 

وذلك  و اإل ماي  اإل مهاي بهاهلل  هو أي فوهّدق بمها مها  به  رسهول  وهّل  هللا  وال ريب  
  فهي ةل   وسّل   وبما ما ت ب  الّشرائى دّل ا  قبل   هور رسهول وهّل  هللا ةل ه  وسهلّ 

رائى مهها ت بدلمههم واحههدس  ُدوا  العههالميي  دههّل الشههّ ر ُدوا َواَل  ّللاََّ  َواْةبههُ ْيًئا بهه     ُتشههْ    2 شههَ
ي لكلمههم الّتوحيههد اّلتههي مَّ ضههَ ه وةههد  اإلشههراك بهه  شههيئا  ههو المُ دبههاس هللا والّتوحيههد  وتوحيهه ة

رسول هللا  ال  دلمم ال إل  إاّل هللا محّمدب ا ةلق هللا الّسماوات واألرض  دلمم الّتوحيد 
حهب أو  ُ  ُ قوهدعبهد أو إل  إاّل هللا   فا فففي وفثبت  فففي أّي ال إل  أو مي مفي إل   ُ 

م  المّتوهف بالرّ  م إاّل هللا  هللا الواحد األحد المتفهّرد باأللو  هّ د   إ لهَ    َوا  َلُ دهُ ْ   بوب هّ  اَل  َواحه 
و إ الَّ  إ لهههَ َ  م  هههو    هههذا اإلةتقهههاد  3  هههُ ذي افضهههّ  إل ههه  مم هههى مهههي شههه د هلل باأللو  هههّ الهههّ

د وهههّل  هللا ةل ههه   ولألفب ههها  بالّرسهههالم ولرسهههول هللا وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل   سهههّيدفا محمهههّ
» ال إلهه  إاّل هللا ح وههفي ومههي دةههل حوههفي وسههّل  بههالّفبّوس والّرسههالم والّتبل ههغ ةههي هللا  

» ومهي مهات ةله  ال إله  إاّل هللا   5م « » ال إله  إاّل هللا مفتهاج المفهّ   4 أم َي ةذابي «
 

 105سورس التوبم اآل م     1
 36سورس الفسا  اآل م     2
 163سورس البقرس اآل م     3
 ...  ابي ةساكر  تعال  هللا   قول  فقال  مبريل  حدثفيةي ةلّي رضي هللا ةف  أّي رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل  قال     4
ْفَتاجُ   ّللاَُّ   إ الَّ   إ َل َ  الَ   َأَلْ َي :  ُمَفبّ     ْبي    ل َوْ ب    ق يلَ    5 ْفَتاج   َلْ َي  َوَلك يْ   َبَل    »:  َقالَ   ؟  الَمفَّم    م  ْئتَ   َفإ يْ   َأْسَفاي    َل ُ   إ الَّ   م  ْفَتاج    م    َل ُ   ب م 

 أةرم  البةاري في باب ما ما  في المفائا  « َلكَ   ُ ْفَتحْ   َل ْ   َوا  الَّ  َلَك   ُفت حَ   َأْسَفاي  
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ما دا   شه د أي ال  بذفب   وال  عّذب وال  موت أحد مي أّمم رسول هللا1دةل المّفم « 
م    و هذا الهّذي يممعفها 2وحده ال شريك له  إل  إاّل هللا أوراد الّاريهق  أوراد الّاريهق مبف هّ

فهي ةله  الهورد والو  فهم و يللهم يهو  الممعهم  ودهّل ةل  أرداي ث ثم  أو أوراد ث ثم  بُ 
دةل إلههه  "ال إلههه  إاّل هللا"  "ال إلههه  إاّل هللا"  هههي اّلتهههي تهههُ  دهههرُ ذ    اَ فَ مْ مهههي األوراد  هههذه ضههه  

م  وبههددةل إلهه  اإلسهه   وتههُ اإل مههاي وتههُ  ةتقاد هها ولههو ةمههل ا وف ا وبههدوي دةل إلهه  المفههّ
ه"ال إله  إاّل هللا" فهي المر  ما ةمل ف  يففع  ذلك و ُ  عتبر ةارما ةي المّلم اإلس مّ م  فه

أّي "ال إله  إاّل  مف ها وةلمفهاوأقرفها ب ها اريقتفا  ي ذدر بعد "ال إل  إاّل هللا" اّلتي ش دفا 
ذي لهه  يلههد ولهه  يو  "هللا مد الههّ دههرا مههي لههد  ثههّ  بعههد ذلههك وههارت ذ  الواحههد األحههد الفههرد الوههّ

د ففسههه  ةلي ههها واسهههتمّر ةلي ههها إلههه  الممهههات  ال  مهههوت وةل ههه  ذفهههب األذدهههار  مهههي ةهههوَّ 
أوهه   "ال إلهه  إاّل هللا" ل هها مقتضهه  ومقتضهها ا العمههل  العمههل بشههرع هللا  العمههل بسههّفم 

م ع هها رسههول هللا  العمههل الههدائ  المسههتمّر ةلهه  ااةههم هللا  وفحههي فرّدد هها فههي أورادفهها م
وترتهههههاج ففوسهههههفا بهههههذدر ا  وفستشهههههعر مف ههههها أّففههههها ثهههههابتوي  ب ههههها قلوبفههههها تتفهههههّورألمهههههل أي 

م هللا  ل   المهههاا  بوحداف هههّ وموهههّمموي ةلههه  إسههه مفا وةلههه  إ ماففههها وةلههه  اةتقادفههها السهههّ
وسههّل   قههال وههّل  هللا ةل هه  وبربوبّيتهه  وبشههريعت  اّلتههي مهها  ب هها رسههول  وههّل  هللا ةل هه  

م «» ال إلهههه  إالّ  وسههههّل  م  ال إلهههه  إاّل هللا 3 هللا مفتههههاج المفههههّ   ال إلهههه  إاّل هللا مفتههههاج المفههههّ

 
 إل   ال  قال مي  أف   أمتك  وبشر  أبشر  فقال  إل   التفت  أس لت  فلما  مبريل  ل  الفاقم اد ال رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل  : قق   1
 إل   ال  قال  مي أف  أمتك  وبشر أبشر فقال  إل   التفت  ث   رتوس  سار  ث   رب   ودبرت  فضحدت  المفم  دةل  ل   شريك ال  وحده  هللا  إال
  في  برافيالاأةرم   .  ألمت بذلك  وفرحت  رب   ودبرت  فضحدت  الفار ةل    هللا  حر   وقد   المفم  دةل  ل   شريك ال  وحده  هللا  إال

 أفي  والسيواي في مامى األحادي   ةي  ةساكر  وابي  األوسط 
 وةدف   وقد   المفم  ف   سلك إال   سدد  ث   قلب   مي  ودقاً   هللا رسول  وأف   هللا  إال إل   ال  أي   ش د   ةبد    موت  ال هللا  ةفد  أش د    2

ف   ةذاب  وال  ةلي    حساب  ال  ألفاً   سبعيي  المفم  أمت   مي  يدةل  أي  رب   مي  ولح  ومي  أفت   تبو وا  حت   يدةلو ا  ال  أي ألرمو  وا 
 الم ف   ةرابم  بي  رفاةم  ةي  والابراف   والبغوي   حباي  وابي  أحمدأةرم  اإلما     –  المفم  ف   مساكي  وذرياتك   وأاوامد   آبائد 

 والسيواي في مامى األحادي 
ْفَتاجُ   ّللاَُّ   إ الَّ   إ َل َ  الَ   َأَلْ َي :  ُمَفبّ     ْبي    ل َوْ ب    ق يلَ    3 ْفَتاج   َلْ َي  َوَلك يْ   َبَل    »:  َقالَ   ؟  الَمفَّم    م  ْئتَ   َفإ يْ   َأْسَفاي    َل ُ   إ الَّ   م  ْفَتاج    م    َل ُ   ب م 

 أةرم  البةاري في باب ما ما  في المفائا  « َلكَ   ُ ْفَتحْ   َل ْ   َوا  الَّ  َلَك   ُفت حَ   َأْسَفاي  



~ 209 ~ 

ولهو أدةلهت المفتهاج   ي  وبدوي األسهفاي ال ُ فهتح البهابمفتاج المّفم  ولكّل مفتاج أسفا
الح المشههّرع لفهها مههي رّبفهها أسههفاي ال  ُ  لهه  فلهه ي فههتح البههاب  وأسههفاف  العمههل  العمههل الوههّ

ل إليفا  ي شه   المووَّ د وقهال "ال إله  برسول   العمل اّلذي  هو حده  وأحدها   مالهوب ممهّ
د ةمهههره  ذي  هههو ةبهههادس هللا  دلهههَّ  إاّل هللا" أي يتقيهههّ ل   الهههّ رةي  الّاريهههق السهههّ بهههالمف ج الشهههّ

الموارج  ودهّل  هذا  سهّم  "إسه  "  به ةبادس هللا بالقلب  وةبادس هللا بالّلساي  وةبهادس هللا 
حّت   ستق   قلب   وال  سهتق   قلبه  حتّه   سهتق   لسهاف   وال  سهتق    ال  ستق   إ ماي أحد

مها فهي لساف  حّت  تستق   موارح   فااةم هللا  هي اةتقهاد وتوهم   وةها  ثهّ  اإلشه اد ب
  أي دليل 1 عل الّلساي ةل  الفؤاد دل  القلب والّلساي اّلذي  و ترمماي الفؤاد  إّفما مُ 

ح  مهها  ههو بههااي ومههبّاي فههي قلوبفهها  والعمههل بههالموارج  ههو ترممههاي  شههرج ويبههّيي ويوضههّ
تأكيهههد لمههها فهههي القلهههب  لمههها وهههّدق بههه  القلهههب ومههها فاهههق بههه  الّلسهههاي  العمهههل  قتضهههي 

أومهها   لههذلك رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  وف  ههاً  وأمههراً  إستمسههاكا بههأوامر هللا ااةههمً 
ي فههي اإلسهه   قههوال ال  هها رسههول هللا  قههل لهه  رسههول هللا فقههال لهه   ههذا لوههحابي سههأل دههلّ 

ألّف   عرف بأّي رسهول هللا وهّل  هللا ةل ه  وسهّل  سه موت ولكهي بعدك   أسأل ةف  أحداً 
د شهيئا أي  دهوي له  رديهاس وسهفدا  سهتعيي يه بإس م  وا  ماف   لكهي ير سيبق   و ُمتمّسدًا 

وّي ال ير فهههي الّاريهههق السهههّ ل   اريهههق ال هههدى والّرشهههاد  فقهههالبههه  ةلههه  السهههّ قهههل لهههي فهههي  سهههّ
ي هللا ثههّ  بعههدك  قههال وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  اإلسهه   قههوال ال أسههأل ةفهه  أحههدا  » قههل ربههّ

قهههّر شههه د وتَ دّل ههه  فهههي دلمتهههيي  أي تَ  واألةمهههالَ  واألحدههها َ    ممهههى لههه  اإلسههه  َ 2اسهههتق  « 
م هللا  وأي  هللاسهههتقامم ةلههه  الّااةهههم  قهههال تعتوههه  بحبهههل هللا  مهههدى ح اتهههك  اال بربوب هههّ

 
َما  اْلُفَؤاد   َلف ي  اْلَكَ  َ   إ يَّ    1 لَ ...   َوا  فّ   األةال(  َدل  ً  )مي قول  اْلُفَؤاد    َةَل  اللّ َسايُ   ُمع 
ْسَ      ف    ل   ُقلْ   ّللاَّ    َرُسولَ   َ ا  ُقْلتُ   َقالَ   الثََّقف  ّ    ّللاَّ    َةْبد   ْبي    ُسْفَ ايَ   َةيْ    2   ب اللَّ    آَمْفتُ   ُقلْ   »  َقالَ    َبْعَدكَ   َأَحًدا َةْف ُ   َأْسَألُ   الَ   َقْوالً   اإل 

 هللا رسول   ا  قلت  قال  الثقفي هللا  ةبد  بي  سف اي  ةيوفي روا م ةي اإلما  أحمد في مسفده :  –رم  اإلما  مسل   أة  «  َفاْسَتق  ْ 
 هللا  ول   هللا رسول  فأةذ   قال ةلي  تةاف  ما  أكبر  ما  هللا  رسول   ا  قلت  قال  أستق   ث   هللا  ربي  قل:    قال  ب   أةتو   بأمر  حدثفي
 ففس   لساي بارف  حديث   في  يايد   قال   ذا قال  ث   ففس   بلساي  وسل   ةل  
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يُي  َ ْأت  هَكَ  َحتهَّ  َربهَّكَ  َواْةبهُدْ   ومف  إليفا لرسول  وّل  هللا ةل   وسّل  تبارك وتعال  اْلَ قه 
 1  أةبد رّبك  دي ةابدا لرّبك دما ةّلمك إل  ال قيي  إل  أي تفهارق روحهك مسهدك  

فهه  ت ههاوي وال تكاسههل وال  قههول أّففههي ةبههدت وةبههدت وذدههرت ف دفيفههي  ههذا  العابههد مهها 
دا   وما دامت ةيف  تارف  وما دا  قلب  يفبض  وما دا  الّد  يمري في ةروقه  ف هو 

 فهي الّاريهق القهو   ْر   إسهتق  أي سه  ي هللا ثهّ  اسهتق  «» قل ربّ ال ةذر ل  مى رّب   قال 
ييَ   يق السوّي  اريق األبرار  ار  الّسل   ْي   ْ  اْلَمْغُضوب   َغْير   َةَلْي   ْ  َأْفَعْمتَ  الَّذ   َواَل  َةلهَ

الّ يَي  حابي  قههال لرسههول هللا   ثهه ّ  2الضههَّ ؟ أي بعههد دههّل شههي   : ثههّ  مههاذا قههال لهه  الوههّ
؟ و ذا  و أ هّ  مها يفبغهي  اإلستقامم ةرففا ا  واإل ماي ففحي مؤمفوي  ثّ  ماذا؟   ماذا

» ثههّ  دههّف  لفهها أي ففتبهه  إل هه  وفحتههري مفهه  وفحتههاإ مفهه   قههال لهه  وههّل  هللا ةل هه  وسههّل 
وههّل  هللا قههال لسههول هللا    وأشههار بإوههبع   دههذا  الّلسههاي  ثههّ  دههّف  ههذا الّلسههاي  ههذا «

وهّل    و هل فأةهذ ةله  لسهاففا أو مها ففاهق به  بلسهاففا  قهال  ا رسهول هللا ةل   وسّل  
اي ةلهه  ومههو    أو مفههاةر   غيههر حوههاهللا ةل هه  وسههّل    د ألسههفت    ئو ههل  دههّب الفههّ

يْ  و ل  دّب الّفاي في الّفار ةل  ومو    أو مفاةر   غير حوهائد ألسهفت    اذ   ةهَ  ُمعهَ
ي   اَل  َمبههَل  رضههي هللا ةفهه   بهْ ا: قههَ ىَ  ُدفههَ يّ  ال مههَ لَّ  فَّبهه  لَّ َ  َةَل ههْ    ّللاَُّ  وههَ ي َوسههَ ْاَوس   فهه   َتبههُوَك  غههَ

ابَ  اَي  َفَأوههَ وا ر يههح   الفههَّ َرْبتُ  َفَتَقاَّعههُ ر ي  َفضههَ إ َذا ب َبوههَ ا فههَ اي   َقر يههبُ  َأفههَ يْ  الفههَّ ول   مهه   هللا   َرسههُ
لََّ   َةَلْ     ّللاَُّ  َولَّ  تُ  َوسهَ ْو َ  َةْلَوتَه ُ  أَلَْغتَهف َميَّ   َفُقلهْ َدَفْوتُ  اْليهَ ُ   فهَ فهْ تُ  م  ا  َفُقلهْ ولَ   هَ  هللا   َرسهُ

ي ل   َأْةب ْرفههه  ي ب َعمهههَ ُبفههه  اَل  )َأوْ  ُ َقرّ  ُلف ي: قهههَ ْدة  َم(  يهههُ ُدف ي اْلَمفهههَّ يَ  َوُيَباةههه  ار   مههه  اَل  الفهههَّ دْ  »قهههَ  َلقهههَ
َأْلتَ  يْ  سههَ ير   َوا  فههَّ ُ  َة هه      ةههَ يْ  َةلههَ  َلَ سهه  َرهُ  مههَ دُ  َةَل ههْ    هللاُ  َ سههَّ ر كْ  َواَل  هللاَ  َتَعبههْ ْيًئا  بهه     ُتشههْ  شههَ
َ سَ  َوُتق   ُ  َداسَ  َوُتْؤت ي اْلَمْدُتوَبَم  الوَّ جُّ  اْلَمْفُروَضَم  الاَّ َت  َوَتحهُ و ُ  اْلَبيهْ اَي  َوَتوهُ  َوا  يْ  َرَمضهَ
ْئتَ  َأْبَواب   َأْفَبْأتههُكَ  شهه  ر   بهه  تُ  «اْلَةيههْ لْ  ُقلههْ ا َأمههَ ولَ   ههَ اَل  هللا   َرسههُ ْو ُ  »قههَ م   الوههَّ َدَقمُ  ُمفههَّ  َوالوههَّ
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يَئَم  ُتَكفّ رُ  َرأَ  ثُه َّ  هللا   َومهْ ُ  به     ُيْبَتغهَ  اللَّْيل   َمْوف   ف ي اللَّْيل   َوق َ ا ُ  اْلَةا  مَ  قهَ اَف   اآْل هَ  َتَتمهَ
ى   َةي   ُمُفوُبُ  ْ  ْئتَ  إ يْ  َقاَل  ُث َّ   1 اْلَمَضام  ه   اأْلَْمر   ب َرْأي   َأْفَبْأُتكَ  ش  ْرَوس   َوَةُمود  َسَفام     َوذ 

ْسَ ُ   اأْلَْمر   َرْأُي  َأمَّا »َقاَل  هللا   َرُسولَ  َ ا َأَملْ  ُقْلتُ  « َ ُس  َةُموُدهُ  َوَأمَّا َفاإْل  ا َفالوَّ  َوَأمهَّ
ْرَوسُ  َفام     ذ  اُد  سهههَ ْئتَ  َوا  يْ  َفاْلم  هههَ كَ  شههه  ك   َأْفَبْأتهههُ اي   ب َأْملهههَ يْ  الفهههَّ كَ  مههه  لَ  «ُدلهههّ     َذلههه  َ ي   َفَأْقبهههَ  َرمهههُ

يتُ  ي ؟ ب َأب ي هللا   َرُسولَ  َ ا ُ وَ  َما ُقْلتُ  َةفّ ي  َ ْشَغَ هُ  َأيْ  َفَةش  ارَ  َوُأمهّ  ُبع     َفَأشهَ  إ لهَ  ب ُأوهْ
لْ  ُمَعاُذ  َ ا ُأمُّكَ  َثك َلْتكَ  »َقاَل  ب     َفَتَكلَّ ُ  َما ب ُدلّ   َلُفَؤاَةذُ  َوا  َفا َفُقْلُت  ف      بُّ  َو هَ اَي  َ دهُ  الفهَّ
ر    ْ  َةلههَ  اة  ي َمفههَ فَّ َ  فهه  ائ دُ  إ الَّ  َم ههَ َفت   ْ   َحوههَ لْ  َأْلسهه  َتَكلَّ ُ  َو ههَ ا إ الَّ  تههَ كَ  ب مههَ َك  َأوْ  َةَل ههْ   2 «لههَ

بُّ  و ههل معههاذُ  أمههك ثكلتههك لسههافك احفههظ  »وفههي روا ههم  قههال وههّل  هللا ةل هه  وسههّل    َ دههُ
وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  الّلسههاي فشههّب  رسههول هللا   3 «ألسههفُت    إال ومههو      ةلهه  الفههاَي 

بالمفمههل الههذي  حوههد بهه  الههّارع  المفمههل  ةفههدما  دههوي الحاوههد  حوههد  فإفههّ   حوههد 
م  ورّبمهها العقههرب  حوههد ا أ ضهها  ورّبمهها  حوههد األشههواك  الههّارع  فُبَلم ورّبمهها الح ههّ والسههّ

فشههّب   بالمفمهههل  لهههذلك سههه مم الهههّديي  هههي فههي المحاف هههم ةلههه  اللسهههاي  اللسهههاي الهههذي 
  ّف ا أّف ا فقط لّل و وللمضهغ   عتبره الّفاي  و ةضلم بيي الفّديي  بيي اق  األسفاي 

ذي  قههود إلهه  م  قههال وللكهه    ف ههو الههّ ار أو إلهه  المفههّ دههّف  لهه  وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   الفههّ
أذدههار   يههرّددوي ال إلهه  إاّل هللا  واإلسههتغفار  والوههّ س فههي  الفقههرا   ههذا  الّلسههاي  ولههذلك

ليتعهّودوا ةله  قهول الةيهر  ل عهّودوا لسهاف   ةله   وّل  هللا ةل   وسّل  هللا  ةل  رسول
  4 فسههل  « سههدت أو فغههف  ةيههرا قههال ةبههدا هللا رحهه »   يههرأي ال يفاههق إاّل بمهها  ههو ة

ذلك اإلفساي قد  وهّلي و وهو  ويتوهّدق و فعهل الةيهر ولكهّي لسهاف  غيهر محهروي  ول
لإلفسههاي أي  عههّود لسههاف    يفبغههي د فمهها دههافوا رضههي هللا فههي ةلقهه  الههق لسههاف  بمهها ال يُ 
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ومحفو ههم  فههاَ م  ةلهه  الةيههر  فههإذا دههاي الّلسههاي ةضههلم ال ة هه  في هها و ههي مرفههم داةههل فَ 
ذيي ب ه  فمضهغ الّاعها  وفلّيفه   فعليفها أي فحف ه  أ ضها مهي  مي األسفاي واألضهراي الهّ

م  يبهَ ّر ات والقيهل والقهال و هذا وذاك  إّي ذلهك مهي محباهات األةمهال  وتلهك  هي الغ  التُ 
الغيبهم فهي الفهاي  والكه    دبهائر الهّذفوب ّي ةف ها واّلتهي تعهّد ةفهد هللا مهي لغيبم المف ه ا

ّ   مههي فههي الفههاي  يههتكّل  فههي أول هها  هللا فهه  يفههال إاّل المقههت مههي  وأول هها  هللا لحههوم   سههُ
ا أي  دههوي سههبيلُ  بههره ةههارف بههاهلل مغيههر أي يتههوب وال أي يُ  ك فالّلسههاي آفههم ة  مههم  إمههّ

؟ ألمهل أي فعهّود لسهاففا ةلهه   ك إله  الشهّ ااي  فلمههاذا فهذدرأي  دهوي سهبيلُ  إله  هللا أو
الةير  ففحي فةلط ما بيي "فذدر هللا" ثّ  "فغتاب أو فتكّل  في ةلهق هللا"  فهفةلط ةمه  

 أو فغههف  ةيهرا قههال ةبهدا هللا رحهه » مهم  وهالحا وآةههر سهّيئا  ولكههّي الّلسهاي سههّيئات  ة  
ةهم هللا  وااةهم هللا  هي   ثهّ  اسهتق  ةله  ااهللا ثّ  اسهتق  «» قل رّبي   فسل  « سدت

مبههاد  ة  مههم دثيههرس مههّدا  وأة م هها اآلداب  آداب فههي حضههرس هللا وفههي حضههرس ةلههق 
هللا  فمي ل  يتأّدب مى الّفاي ال يتأّدب مى هللا  ألّي ةبهاد هللا  هي م ها ر أسهما  هللا  

ال  ع هههّ  مهههي ةلق ههه   وال مهههي ةلقههه  هللا  فمهههي لههه   ع هههّ  ةلهههق هللا بهههاإلحترا  والّتع ههه    
 دهاي ومهي مهاره يهؤذ فه  اآلةر واليو  باهلل يؤمي داي مي»   ك قل ةيرا أو أومتلذل

 أو ةيهرا فل قهل اآلةر واليو  باهلل يؤمي داي ومي ض ف  فل در  اآلةر واليو  باهلل يؤمي
روا فههي  ههذا إ  1«  ل وههمت ة هه    ألّي  الحههدي   الحههدي ةواففهها مم عهها البههّد أي تتفدههّ

 مي بهاهلل  ووقففها  فها   دهوي األمهرف   دلمات  مي دهاي يهؤمي بهاهلل  فقهط  مهي دهاي يهؤ 
  واليو  اآلةر  ومهاذا فهي اليهو  واليو  اآلةرمي باهلل س   مّدا  ولكّف  ف   مي داي يؤ 

اذا ف ه  ؟ مهاذا ف ه  مهي أةمهال  ومهاذا ف ه  مهي وه س  ومه  اآلةر  اليو  اآلةر ماذا ف  
مي وو   وماذا ف   مي ودقات  وماذا ف   مي حّج  دّل  ذا ف    ةفما  موت المر  
افقاههى ةملهه  بهه  إلهه  إاّل هللا  فيبقهه  بهه  تكليههف  اآلةههرس لهه ي في هها إاّل المههاا   المههاا  
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رت  المههاا  ةلهه  مهها أحسههفت وةلهه  مهها أسههأت  ولههذلك دههاي فههي  ةلهه  مهها قههّدمت أو أةههّ
  لمهاذا مهي دهاي يهؤمي بهاهلل  واليهو  اآلةهر:  تفتب وا ل    قهول ف ه البّد أي الحدي   ذا 

ف ه  ف ه  المحاسهبم وف ه  الميهااي و  اليهو  اآلةهر  ألّي ةبثها"واليو  اآلةر" ايدت  له  تهاد 
حف وف هه  آةههراً  األةمههال ا إلهه   وف هه  الكتههاب وف هه  الوههّ مههّ ا إلهه  ال مههيي وا  الّتمحهه ص  إمههّ

مال  المههاا   الههّدف ا دار ةمههل  الههّدف ا للعمههل واآلةههرس للمههاا   فمههي أحسههي فلففسهه   الشههّ
مهم الّلسهاي  هو اآلفهم الع  مهم أو المدرُ    إذاً 1 ومي أسا  فعلي ها ومها ربهّك ب هّ   للعبيهد

أي  حتههههااوا و حروههههوا ةلهههه  أي ال يفاقههههوا إاّل بمهههها يفبغههههي الع  مههههم  لههههذلك اإلةههههواي 
  داي أحد األفب ا   2 رس وأمرا ة  مايرضي هللا  سّ ما الّذاكريي اّلذيي أةّد هللا ل   مغف

هاير  هاير  ومعه  الحواريهّوي  فقهال للةفه و و ة س  ةل   وةله  فبيفها السهّ    مهّر به  ةفه
هاير ؟  قهال ل ه  مها ّر بس    فقهال له  أوهحاب  مُ  أةشه  أي  لهك تقهول  هذا الكه   لةفه

ر. ذلهك الّلسهاي  وااةهم هللا  وأي عهّوده ةله  ذدهر هللايفبغهي أي ف أةّود لسهافي ةله  الشهّ
ار  رّب دلمههم يؤ حتهّه   ُ االه أي ال يتههرك لسههاف   ةلهه   عمهل اإلفسههاي ما ههدا د هه  فههي الفههّ

ار  لهذلك فإةواففها  ه  ذاكهروي  فعلهي   ال  ُ  أب  ل ا تردي واحب ا أربعيي ةريفا فهي الفهّ
أي فسهّل   أي  شتغلوا فقط بذدر هللا وال  شتغلوا ب ذا وال ب ذا  فمي واّله هللا ةليفها  ةليفها

اه  وأي  فرض  به ل  األمر  وأي فتبع  وأي  وأي فحمهد هللا تبهارك وتعهال  أي ممعفها وا  هّ
ممعفا ألّي ذلك  و ممى ةل  هللا  الممى ةل  أ ل هللا  و ممى ةل  هللا  و و ممى 
وي ةلهه  هللا  فمههي ةههرف   ب ههذا  ّفمهها  هه  دالههّ يو  ل سههوا بآل ههم وا  القلههوب ةلهه  هللا  إّي الشههّ

وههّل  هللا ةههرف    ومههي لهه   عههرف   ب ههذا فهههُ   فهه ي ابههي فهه ي ابههي فهه ي  دمهها قههال  قههدف
  3» مي ةرففهي فقهد ةرففهي ومهي له   عرففهي فأفها ابهي امهرأس تأكهل القّديهد « ةل   وسّل  

 
1      ْل ْلَعب يد   ب َ  َّ     َربُّكَ   َوَما َفَعَلْيَ ا  َأَسا َ   َوَميْ   َفل َفْفس      َوال ًحا َةم لَ   َمي   46سورس فولت اآل م 
2      ََة   ًما   َوَأْمًرا  َمْغف َرسً   َلُ  ْ  ّللاَُّ   أََةدَّ   َوالذَّاك َرات    َدث يًرا  ّللاََّ  َوالذَّاك ر يي    35سورس األحااب اآل م 
يْ   َل ُ   َفَقالَ    ُ َفَرائ ُو   ُتْرَةدُ   َفَمَعلَ   َفَدلََّم ُ   َرُمل    َوَسلَّ َ  َةَلْ      ّللاَُّ  َولَّ   الفَّب يَّ   َأَت  َقالَ   َمْسُعود    َأب ي  َةيْ    3  ب َمل ك    َلْستُ   َفإ فّ ي  َةَلْ كَ   » َ وّ 

يَد «  َتْأُكلُ   اْمَرأَس    اْبيُ   َأَفا  إ فََّما  أةرم  الابرافي في المعم  األوسط وابي مام  في سفف    اْلَقد 
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يخ  » مهي  عرففهي  عرففهي أفها  أفها رمهل مهثلك   يمهري فهّي د   رضهي هللا ةفه وقال الشهّ
غيهر  هذا األمهر  قهال سهّيدفا   ولكهّي المراتهب  واق ...«ولح   آكهل معده  وأمشهي لألسه 

ا ُتوهقل مهّرس بعههد 1« مهي ةرففههي فقهد ةرففهي ومههي له   عرففهي ...»  الحسهي   ____لمههّ
تسههه ار ةلي ههها  وتعهههتَّ  وتوهههير م لمهههم  و دهههوي  في ههها أّف ههها الغشهههاوس اّلتهههي  وتملهههّ مهههّرس 

ألّف  وهار مها   بمقامه    اإلفساي   ّي أّف   فعل الةير و و  فعل الّشر وال  حتسب 
م  أي يهّدةي لففسه  أفهّ   ما   بمرتبت   أو رّبما يّدةي لففسه  مها  هو مهي إّدةها  الربوب هّ

 الّربوب هّمفوق الّفاي  أو أحسي الّفاي  أو أفضل الّفاي  أو أّف  سهّيد الفهّاي  و هذا  هو 
عا مههى ةلههق هللا بعيف هها  دّلمهها ااد اإلفسههاي ةلمهها ومعرفههم وورةهها وتقههوى دّلمهها ااد تواضهه 

ي دههههاي  العلمهههها  واألفاضههههل   فهههه د ورفعههههم ةفههههد هللا  لههههذلك ففوههههح اإلةههههواي مم عهههها  وا 
توسه ى الهّدائرس و وةمله  ودائرته    وفحهي ةرففها م هادهمهفد     هو وسيدي الحهاج الحبيهب

فههي دههّل مدههاي  والّاريقههم تتمههّدد ةلهه  أيد هه   ووههار األمههر والحمههد هلل ففههرج بهه   ولهه ي 
ذي  فههرج  ألفههّ  دّلمهها دةههل اإلفسههاي فههي فحههي مههي ففههرج بهه     فههرج المههأل األةلهه    ههو الههّ

دتههب دائههرس هللا إاّل و وههير لهه  فههور   دههوي لهه  فههور دالسههّيد ةلههّي  فههور إلهه  العههرش  و ُ 
رسهول هللا وهّل  هللا ةل ه  وسهّل  دذلك في سيرس مي تسّبب في ذلك األمهر  لهذلك  قهول 

ا العهههت ةل ههه  سههّيدفا ةلهههّي دهههّر  هللا وم ههه  ل »ألي ي ههدي هللا بهههك رمههه  واحهههدا ةيههر ممهههّ

 
 األولوي    سبق   ال  رمل  الليلم   ذه  في  قبض  لقد  قال »  ث   ةل    وأثف  هللا  فحمد   ةلي  قتل  حيي الفاي ةلي  بي الحسي  ةاب   1

 فما   ساره  ةي  وم دائيل   ميف   ةي  مبريل  ف قاتل  دابت    عا    وسل   ةل    هللا  وّل   هللا  رسول  داي  ولقد   اآلةروي   يدرد   وال  بعمل
  ب ا  يبتاع  أي  أراد  ةاا اه  مي  أفضلت  در    سبعمائم  إال  ب ضا   وال  وفرا   األرض    ر ةل   ترك  وما  ةل    هللا   فتح  حت   يرمى
 وأفا  الووي  ابي  وأفا  الولي  ابي أفا  ةلي  بي  الحسي  فأفا   عرففي  ل   ومي  ةرففي فقد   ةرففي  مي  الفاي  أي ا  قال   ث   أل ل    ةادًما
 إليفا  يفال  مبريل  داي  الذي  البيت  أ ل  مي  وأفا  المفير  السراج  ابي  وأفا  بإذف   هللا إل   الداةي  ابي وأفا  الفذير  ابي وأفا  البشير  ابي

 مودت    هللا  افترض الذيي  البيت أ ل  مي  وأفا  تا يًرا  وا ر    الرمي  ةف    هللا  أذ ب  الذيي  البيت  أ ل  مي  وأفا  ةفدفا  مي  و وعد 
   قترف  ومي  القرب   في  المودس  إال  أمراً   ةل    أسألك   ال  قل   وسل   ةل    هللا وّل   لفب    وتعال   تبارك  فقال مسلما  دل  ةل 
 ك  والحا  وح حم  في  حباي  ابيأةرم   «    البيت  أ ل  مودتفا  الحسفم  فاقتراف    حسًفا  في ا  ل  فاد   حسفم
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  أي ي دي بك رم  واحدا فقط  لهو دفهت وحهدك فهي العهال  دهام   وواحهد 1الّشمي « 
فقط  داه هللا بك  لكاي أفضل لك مي الّدف ا واآلةرس  فديهف واألمهر فهي ااد هاد والهّدائرس 

قبال الفهّاي م السهّفّ م المهُ  في توّسى  وا  رادس مهي بدّليهت   وومهداف   ةله  ةبهادس هللا بالك ف هّ
 ْي ق  وْ قهَ هللا تبارك وتعال   دما  قول الّفاي  دّل أمر ال ااد اد ف ه  ف هو فهي فقوهاي  المُ 

ل بدتهههاب رسهههول هللا ا تووهههّ  وقهههرأ أسهههل  تسهههل   وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل   ة ههه   الهههّرو   لمهههّ
 وةي الّرمل اّلذي يّدةي الفبّوس  فسأل  ةف  فقال له  ووار  سأل الّرسول ةي الّ روف

ةل ه  الفهّاي  يايهد أ  يههفقص   لُ قبه  :  هل  هذا الّرمهل الهّذي بيهفد   تهاداد دائرتهه    عفهي  َ 
بهول مهي فاي تاداد فذلك مرتبته  وذلهك القَ  فرى فبّي  إذا دّلما ال: فذلك  : يايد  قال قال

فهي اآلةهرس  ألّي أةهّوس الهّرح   دهذلك ّدف ا  وفلتقهيهللا  واألمر ةفدفا  و أّففا فلتقي فهي اله 
مي رحمك وأّمك  ولكهي ال تلتقهي معه   ألفهّ   أةوك   أي  دوي اإلفسايال تففى ساةت ا

 ههو فههي وادي وأفههت فههي وادي  أفههت دفههت فههي وادي الممههى و ههو دههاي فههي وادي آةههر  
وقهد قهال  فهي اآلةهرس وال تلتقي مع   لكي إةوس الّروج  دما    في الّدف ا  يلتقوي دذلك 

ةوافهاً    إةوافاً  2 ُمتَ َقابِِليَ  ُسُرر   َعَلى ِإْخَوانً   في   هللا تبارك وتعال  فهي  في الهّدف ا وا 
ةوس الّرح  قد ال   هو أةهوه أو إبهي تففى  الذيي    يفااةوي اإلفساي في أمره و اآلةرس  وا 

 الّشاةر  و ذا شي  اب عي  و قول أو العّمم الةالم أو الع ّ 

 
يَ   َسْعد   ْبيُ   َسْ لُ   َةيْ    1 َييَّ   »  َةْيَبرَ   َيْو َ   َقالَ   َوَسلَّ َ   َةَلْ      هللاُ   َولَّ   ّللاَّ   َرُسولَ   َأيَّ   َةْفُ   ّللاَُّ  َرض  ه    أَلُْةا   ّللاَُّ   َ ْفَتحُ   َرُمً    َغًدا  الرَّاَ مَ   َ ذ 

بُّ   َيَدْ      َةَل  بُّ ُ  َوَرُسوَل ُ   ّللاََّ   ُ ح   َرُسول    َةَل   َغَدْوا  الفَّاُي   َأْوَبحَ   َفَلمَّا  ُ ْعَااَ ا   َأيُُّ  ْ   َلْيَلَتُ  ْ   َيُدوُدويَ   الفَّاُي   َفَباتَ    «  َوَرُسوُل ُ   ّللاَُّ   َوُ ح 
 »  َقالَ   َةْيَفْ      َ ْشَتك ي  ّللاَّ    َرُسولَ   َ ا  ُ وَ   َفق يلَ   « َاال ب   َأب ي  ْبيُ   َةل يُّ   َأْييَ   »  َفَقالَ  ُ ْعَااَ ا   َأيْ   َيْرُمو  ُدلُُّ  ْ   َوَسلَّ َ   َةَلْ      هللاُ   َولَّ   ّللاَّ  

  الرَّاَ َم   َفَأْةَااهُ   َوَمى    ب      َ ُديْ   َل ْ   َدَأيْ   َحتَّ   َفَبَرأَ   َلُ    َوَدَةا  َةْيَفْ      ف ي  َوَسلَّ َ   َةَلْ      هللاُ  َولَّ   ّللاَّ    َرُسولُ   َفَبَوقَ   ب      َفُأت يَ   «  إ َلْ      َفَأْرَسُلوا
ْثَلَفا  َ ُدوُفوا  َحتَّ   ُأَقات ُلُ  ْ   ّللاَّ    َرُسولَ   َ ا:    َةل يٌّ   َفَقالَ  ْسَ     إ َل   اْدُةُ  ْ   ُث َّ   ب َساَحت   ْ    َتْفا لَ   َحتَّ   ر ْسل كَ   َةَل   اْفُفذْ   »  َفَقالَ   ؟  م    اإل 

بُ   ب َما  َوَأْةب ْرُ  ْ  يَ   أَلَيْ   َفَوّللاَّ    ف       ّللاَّ    َحقّ    م يْ   َةَلْي   ْ   َيم  ًدا   َرُمً    ب كَ   ّللاَُّ  َيْ د  أةرم     «  الفََّع     ُحْمرُ   َلكَ   َ ُدويَ  َأيْ   م يْ   َلكَ   َةْير   َواح 
 البةاري في وح ح  باب غاوس ةيبر

 47سورس الحمر اآل م     2
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 1 د   فَّ المُ  يف  السَّ  قى  ي وَ م   في  الفَّ  ل َ ةَ  *** م  َض ضاَ مَ  شدُّ أَ  رب َ ي القُ و  ذَ  ل ُ  ُ وَ 

ك  ألّي القريههب مفههك  حههاُّ  ريههد لهه  الةيههر و ههو ال تُ أفههت فههي ففسههك أي  دههوي دههذلك  ألفههّ
يف  توام هههه   ك توام هههه   م مهههها دههههاي  توام هههه  بالسههههّ ا العههههدّو فإفههههّ يريههههد الةيههههر لههههك  أمههههّ

الوهعب لكهّي ار  توام   بأّي شي  داي  ألّف  بعيد ةفك فتوام ه  بهأّي شهي   باألحم
  ةله  « األقارب دالعقهارب»  ور مي األقارب  والمغاربم  قولوي  و أي تأتي  ذه األم

 ههذه ل سههت قاةههدس مالقههم   ههي قاةههدس فسههبّ م   فالههك مههي األقههارب مههي  دههوي معههك  دهلّ  
و فالك مي ال  دوي معك  وذلك دّل   دوي مرّده إل  الكهاااس اّلتهي تكهوي فهي الهّففي أو 

وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  آمههي بهه  أةمامهه   إلهه  السههّ مم اّلتههي تكههوي فههي الههّففي  فالّرسههول 
 أحهد  وواحد قيل ف   مها قيهل  له  يؤمفهوا  بهل دهاي   ثفايإاّل إدّل واحد آمي في وقت  

ّفم هللا مههي أشههّد األةههدا  لرسههول هللا  و ههو ةمههّ    لكههي  ههل  ههذه العههداوس معلههت   ههذه سههُ
ف  مهها توّقفههت  بههل وههار األمههر  وافتشههر الههّديي وافتشههر اإلسهه    ووههار  القافلههم تتوقههّ

رديفههها  أو ألسهههفتفا  فإّف ههها تُ    فقهههط ففتبههه  إلههه ولهههذلك إذا فحهههي  فههها  و دهههذا األمهههر  دهههذا
اي ةلههه  مفههاةر   إاّل حوهههاد ألسههفت    وفرمهههو أي  دههوي  هههذا تُ  سههعدفا  و ههل  دهههّب الفههّ

أي  دهههوي فاتحهههم ةيهههر وبردهههم ةلههه  الممهههى بيهههفد   وميههها وقهههد مههها   دهههذا ةفهههواً الكههه   
ذيي فرمهو    لكه د  كه لالمشّتت  وةل  قّوس التمّسك بما فحي ف    وةل  ااد اد اإلةهواي الهّ

مكهههوي دهههّل  هههذه اإل الهههم تكهههوي دّل ههها إةهههوايوأي تيهههرا ة    هههذا   ودّل ههها وفهههاق ودّل ههها محبهههّ
رمائفا في هللا  وفسأل هللا أي ال فسمى ةفد  إاّل الةير  وسهمعفا ةهفد  إاّل الةيهر  ومها 
د بههي إبههرا    الڤمههار إاّل العمههل الههدؤوب المسههتمّر  فههي  سههمعفا ةههي شههيةد  سههيدي محمههّ

الّتعل   وفي المحّبم  في الهوداد  ومهى أفهّ  ال يفسهب لففسه  شهيئا   اإلرشاد والّتوم   وفي
سههّةره هللا تبههارك وتعههال   و حمههد هللا ةلهه  ذلههك الّتسههةير  ةبههدادههاي دائمهها  عتبههر ففسهه  

ذي سههّةره فههي الةيههر ولهه   سههّةره فههي غيههر ذلههك  فعههاش اّيبهها ومههات اّيبهها وال االههت  الههّ
 

 دالعب  بي  لارفم بيتال   1
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الّرحمههههم والمغفههههرس  لهههه  هللا تبههههارك وتعههههال  روحهههه  بيففهههها  وال االههههت بردتهههه  بيههههفد   وفسههههأل
والّرضواي وفسأل لعائلت  دذلك البردم في راق ا وسوق البردهم فهي مراتب ها  وفسهأل ل ها 

 .وأي ي دي هللا المم ى  ودّلفا فرمو مي هللا ال دا م ومعرفت ا  البردم في ةلم ا

 
فُوَن َوَسََلم   ا يَص  ة  َعمَّ زَّ َّ  َرّب   ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع   َعلَى اْلُمْرَسل يَن َواْلَحْمدُ ّلِل 
ينَ   اْلعَالَم 
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 بعد مدج رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل   
 قال سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي

 ذا الّسر  سّر األول ها   يفتقهل  أو دمها فقهول   سهري فه مي شها  هللا تبهارك وتعهال  أي 
الةل فم  في سّره  و  ودهّل مها ةفهده يووهل  له   أي ف   ف سري ذلك السّر دّل  في يةلُ 

الّرحمي  يفابهى ف ه   و سهري فهي ةروقه  وفهي دمه  وفهي  ي  فَ بسّر السّر  اّلي  و مي فَ 
إاّل إذا فبض بدّل ما داي يفبض به   روح  وفي ف ره وفي مسم   ألّف  ال  دوي ةل فمً 

م  فهها  ههي الههّروج   ههي المسههتةَلف  وذلههك  ههو مقامهه   افابههى ذلههك فههي  بائّيتهه   ال با ئ ههّ
وال أي  تمسهد  شا د ولكي ال  مدي أيرى و ُ السّر   ي الّشي  اّلذي ال  قبض باليد  يُ 

ذي يتلقههّ  في هها الفيوضههات  ي  الههّ تممعهه   ف بائّيتهه   ههو سههّره   ههو باافهه    ههو محههّل الّتلقههّ
وهّل   رد مي هللا تبارك وتعال  مهي حضهرات  ومهي حضهرس رسهول هللاواألفوار ودّل ما يَ 
يخ  هللا ةل   وسهّل  م  أي فهي و  يهردُ   رضهي هللا ةفه ومهي حضهرس الشهّ تفغهري فهي ال بائ هّ

ةص بفضهل هللا تبهارك وتعهال   وبمها أراد هللا له  تبهارك سّر السهّر الهّذي مهُ  فح لهذلك الشهّ
وتعهههال   فهههذلك اإلفابهههاع دهههاي فقلهههم سهههرت وافغرسهههت فهههي باافههه  ود افههه  ودمههه  وروحههه  

ه ودهههّل شهههي  ف ههه  فوهههار دأفهههّ   هههو  مهههى العاههها  اآلةهههر  وةقلههه  وف هههره وسهههمع  وبوهههر 
ذي يههُ  ةص فههي امافهه   بحسههب امافهه  وبحسههب ااد و ُ العاهها  اإلل ههي  الههّ عاهه  لههذلك الشههّ

هههال ف ههه    هههذا معفهههاه   ذي يفه رحمههه  هللا أفهههّ  ةفهههدما مهههّدد  الوالهههد دمههها قهههالألفهههّ  مدافههه  الهههّ
فهي  الوالهد م  وأمابه الاريق لذلك الّشةص اّلذي سهأل ةفه  أحهد األشهةاص فهي الّرسهال

سههأل و قههول  ههذا ال  ُ  ف مهها ومههب ةلهه  األوههحابرسههالم أةههرى  ومف هها غف ههم األحبههاب 
ي تسأل ةف  فقهد أذفهت له  ةهي اريهق الّروحاف هّات قبهل ةف   ثّ  ااد بّيي فقال  ذلك الذ

فهه ي  وأماتهه  ألّففههي أفهها ةل فههم ةههي سههيدي الحههاج الحسههيي  بمحضههرأي تةههرج روحهه   
ذي دهههاي   هههو  فهههم لههه يال فريفهههي  والةل دهههالمرّبي وال دالمقهههّد   الةل فهههم لههه  الّتوهههّرف الهههّ

  دلههّ  يفتقههل إل هه    حههّل مهها افعقههد ةلهه  يههد المسههتةَلف و عقههد مهها افحههّل ةفهه  للمسههتةَلف
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ةل  يد المستةّلف  ألّف  ةل فم في دّل الّتوّرف  في مم ى الّتوّرفات   عال ويوّلي  
ه  مدهي أي  عاله  بحسهب الة فهم  بةه ف غيهره  ومي ةال  الّسابق  و يوّل   ومي والّ 

ا  داد  أمهّ الوديل ال يةرج ةي حدود ودالت   فإذا ةرج ةي حهدود الودالهم ةهرج ةهي السهّ
دهّل مها ي الكامل   عفي أفاب  هللا تبارك وتعال  ف ابم مالقهم  فه  الكيدالةل فم ف و ةفده 

 علت ف  داي المستةَلف ةل   وار ل   و  بحد  الة فم اّلتي مُ 
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

ا وههّرج لههي بالة فههم ةفهه  مشههاف م   أوههبح مم ههى ت ميههذه بعههده سههامحفي سههيدي  فلمههّ
 ت ميذي

 سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي

ذي  ُ  وههاحب  ههو  ههذا  ههو  أوههبح مم ههى ت ميههذه بعههده ت ميههذي  ألفههّ  دمهها فعههرف  الههّ
ت  هللا تبههارك وتعههال  أحوهه  ةملهه  فههي الّامههاي  ومعههل لهه  أمهه  معّيفهها   الحههّي  الميههّ

ومههااه هللا تبههارك وتعههال  ةههي ذلههك  ومههدده يبقهه  سههاري لكههي ةههي اريههق الةل فههم  ةههي 
هه  فههذلك رضههاه بقوهه  ر  ّمتهه  ةلهه  الحههّي فإفههّ  هه ر  ّمتهه  ةلهه  اريههق الحههّي  فمههي قوههّ

لع هد مهى شهية    هذا الشهي  ر  ّمته  ةله  ةل فته  فدأفهّ  فقهض اشية   واّلذي ل   قو
لااي  فههههافههههي ةمل حتههههّ معههههروف   فبهههها ى  فهههه  بههههّد لفهههها أيالههههّدفيوي  إذا قههههال مههههات السههههّ

ذي مهههات وفبقههه  معههه  لااي الهههّ لااي  ف هههل فبههها ى السهههّ اّل فحهههي لسهههفا مبههها عيي   السهههّ ؟  وا 
اي   فقضههفا الع ههد  ووههرفا ةههارميي ةههي المماةههم  ف مفهها  لههذلك فدههوي فحههي ددههّل الفههّ

وتةتهّل فهرى الميهّت  يةتهّل العهدل   فبقه لهك و اش الملك  ألّف  لو بقهي المُ مات الملك ة
م يمههههب أي ت ههههّل دائمهههها سههههاريم ال األمافههههم  م  األسههههما  اإلل  ههههّ وتةتههههّل األسههههما  اإلل  ههههّ

ف  فعفههدما تههتّ   ف  وهللا ال يريههد لههذلك أي يتوقههّ ف  يةتههّل إسهه  هللا العههدل  ألفههّ  توقههّ تتوقههّ
 سير ةل  ف ج القد    مى تع    القد    مى ما  فتح هللا رسالم أحد   أةذ ا اآلةر  و 

ا أ ضا  ةل  يد ذلك الّشةص مي مقامات ومي أمر ومي ثهواب ومهي  ومهي  ومهي  أمهّ
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ق أبهدا    وةهرج ةهي المماةهم  وله  يُ ةهاي الع هد  إذا  ذا غير راضياّلذي  قول أفا  وفهّ
ففس  وشاّكا في أمره وائمها  ول  يوّفق  هللا تبارك وتعال  مدى ح ات   يبق  مضاربا مى

رةّ م   فههي ريههب وفههي احتمههال وةمههره ال  حوههل لهه  ال قههيي  ألفههّ  ةههرج ةههي القاةههدس الشههّ
 قو  مقام  وس سير بفا   ذه سهّفم هللا  سبا عفا  ذا  ذ ب  ذا  سفبا ى اّلذي  اّلتي  ي

م   تقهول أفها إذا دفت توّلي ورا  إما  ومات ذلك اإلما   ف ل أترك الوهّ س ورا  األ مهّ
م ةلهه  ذلههك اإلمهها  ولههي أوههّلي بعههده توههّلي  تكههوي  لهه   مههاذا تكههوي إذا قوههّرت ال مههّ

رع ار   هذا  هو األمهر الهّذي   ومفهارق الةارما ةي الشهّ  يمهب أي تف مهوهمماةهم فهي الفهّ
ذي  حههّب  ههذا )وأشههار إلهه  سههيدي الحههاج الحبيههب(    حههّب األوههل  حههّب  مههيدائمهها  الههّ

بوههادق  قههال الفههرع  ومههي قههال أفههّ  ال  حههّب الفههرع و حههّب األوههل ف ههو دههاذب ولهه ي 
   دهذا 1» أحبهّوا هللا  وأحبهّوفي لحهّب هللا وأحبهّوا ةترتهي لحبهّي « وّل  هللا ةل   وسّل  

  ألفههّ  ال  حههّب لذاتهه  إاّل هللا  أّي ةبههد ال  حههّب لذاتهه   حتههّ  الّترتيههب  فتحههّب هللا لذاتهه 
وال فحبهّ  لذاته   أحبهّوا هللا   لكوفه  رسهول  فحّب  لمرتبته   و وّل  هللا ةل   وسّل الّرسول 

ي   هههذا  وا ةترتهههي لحبهههّ ذي  حهههّب لذاتههه  واحهههد  و هههو هللا  وأحبهههّ وفي لحهههّب هللا  فالهههّ وأحبهههّ
 وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   وةترتهه  هه   هه  ةتههرس رسههول هللا الّترتيههب  ةترتههي  المؤمفههوي دلّ 

مي مّتقهي  هو مهي آل البيهت  مهي حيه  لةاّوم  دما قال سيدفا  دّل مؤ الةاّوم     ا
» مي آذى المومفيي فقد آذافي ومي آذافهي فقهد وّل  هللا ةل   وسّل  العمو   ألّف  قال 

ال د آذافي  آذافي  ألّف   حّب    مفيي فقمي آذى المؤ   يفتقل األمر   دذا 2آذى هللا « 
ر  فههإذا تههؤّذى  ههذا يفتقههل األذىأحههد أوالده   يههؤذي لهه أي  أحههدا يريههد   والعههارف إذا تغيههّ

ر دهههّل مههها  هههو محههه ط بههه    ر فإفهههّ  يتغيهههّ ر دهههّل شهههي   العهههارف إذا حوهههل لههه  تغيهههّ يتغيهههّ
ر العهههال   ولهههو أاال هللا ال ر  بأف ك ههها وأم ك ههها  يتغيهههّ  لرأيفهههاحمهههاب الملكهههوت دلهههّ  يتغيهههّ

 
بُّوا   1 َىوكى ع    َا  هللا  َ حف َف ف   ََ      َلغع  َ بُّوىفص  ىف بُّوا  هللا   حب َوَ حف ََْد)   حبص  ب  ص    ل َوَ حف ْج  ا   ْاىص   خ  وا ب  ق   وا حاك   وا  ب
 (ا اس  ابَ  اَ  ا لَاَ  ش ب   ص

  )الابرافي في األوسط والسيواي في مامى األحادي  ةي أفي(هللا آذى  فقد   آذاف  ومي  آذاف   فقد   مسلما  آذى  مي   2
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  رحه    إّففها مرحومهوي  لهذلك الّوواةق  الّوواةق تفهال ةليفا  ولكّي هللا تبارك وتعهال
وْ   قهههال ا لهههَ َذا َأْفَاْلفهههَ ْرآيَ   هههَ ل   َةلهههَ  اْلقهههُ ًعا َلَرَأْيتهههَ ُ  َمبهههَ ًةا َةاشههه  دّ  يْ  ُمَتوهههَ َ م   مههه     1ّللاَّ   َةشهههْ

ل  إاّل  ههال  ةل هه   ولههو أفههّ  مبههل وههلد  وال  قههدر ةلهه  أي يتحمههّ ولكههّي هللا لهه  يههرد أي يفه
ل األسههرار   ههو اإلفسههاي    قّو هه  هللا  بعههدمااإلفسههاي  اإلفسههاي أةاههاه هللا القههّوس أي يتحمههّ

ّوته  ال  سهتا ى  لهذلك قهال تبارك هللا وتعال   ثهّ  بعهد ذلهك  حّمله  أسهراره  الممهاد مهى ق
  ْي ي لهههَ ي   َتَرافههه  ْر  َوَلكههه  ل   إ لهههَ  اْف هههُ إ ي   اْلَمبهههَ َتَقرَّ  فهههَ ْوفَ  َمَدافهههَ ُ  اسهههْ ي  َفسهههَ   لكفهههّ  لههه   2َتَرافههه 

  وفسههير الههبعض بعضههفا يمههب أي فف هه  سههتقر مدافهه   فهه  يههراه  إاّل فههي اآلةههرس   دههذا 
ةلهه  اريقفهها وةلهه  ف مفهها  وفسههأل هللا تبههارك وتعههال  أي يمعههل مههي  أةههذ بأيههديفا  وال 
اي دّل ههه   دهههذا  ضههه عوي  واأليتههها  إذا لههه  يمهههدوا مهههي  أةهههذ بأيهههدي     يتردفههها  مهههّ   الفهههّ

مهههي يممهههى األيتههها   و حهههّي ةلهههي    ويهههرحم    يرحمههه  هللا تبهههارك   ضههه عوي  ولهههو ومهههد
 ودافهل أفها » وتعال   أفا ودافل اليت   د اتيي  ودهّل  هذا يفابهق ةله  مم هى ة قاتفها 

ي  تفابهق ةل ه    ودهّل شه 3 والوسها « السهبابم بإوهبع   وقهال  دهذا  المفم في اليت  
  وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  ههذه القاةههدس  إاّل مماةههم لهه  يبههق بيههف   رمههل م ههاب  دمهها قههال 

فتوّدع مف ا  إذا دفت في مماةم وفي ا ةشروي ففهرا  أو ث ثهوي أو أقهّل أو أكثهر  وله  
ذيي ال  سهتا عوي   دي بيهف   رمهل م هاب  فتهوّدع مهف    فه  ةيهر فهي    ألّي الفهّاي الهّ

ةلهه  واحههد  فهه  ةيههر فههي    ألّي  ههذه سههّفم هللا  البههّد لفهها مههي إمهها    ففسهه  ا أي يممعههو 
مك مهههي  البهههّد لفههها مهههي مقهههّد   البهههّد لفههها مهههي دليهههل يهههدّلفا ةلههه  الّاريهههق  البهههّد لبهههائعي السهههّ
ذا له   دههي  فالههك رئهه ي  فتكههوي الفوضهه    رئه ي  والبههّد لبههائعي الةضههر مههي رئهه ي  وا 

مامها واحهدا  ال إثولذلك معل هللا لفا إمامها فهي الوهّ  مامها فهي الةابهم  وا    فهيي  س  وا 

 
 21سورس الحشر اآل م     1
 143سورس األةراف اآل م     2
 سعد   بي  س لأةرم  البةاري في الوح ح باب فضل مي  عول يت ما مي حدي      3
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َدَتا  ّللاَُّ  إ الَّ  آل َ م   ف ي  َما َدايَ  َلوْ    أي فف ه  ديففها    دهذا دائمها تكهوي و دهذا يفبغهي 1َلَفسهَ
م  اّلتههي  ههي مههي شههرةفا  ولهه ي في هها أغههراض ففسههّ م  ال   قههول  وههّل  هللا ب ههذه الك ف ههّ

ر ةلههي   واحههد  شههرع  المسههافر وحههده شهه ااي  واإلثفههاي ردههب  والث ثههم  ههأمّ  ةل هه  وسههّل 
أي  أّمر ةلي   واحد   سهّلموي له  الق هادس ويّتفقهوي معه   يتردوفه   هو  هأمر  الّث ثم البدّ 

اّل و    ةفهدفا فهي المغهرب ال  مدهي أي  وهُلح حهال  يف    و   تابعوي  البّد مهي  هذا وا 
ذي تبف ههه  المماةهههم ال يبفههه  أبهههدا  ف هههذا  ضهههى حمهههرا  فههها واآلةهههر   قولهههوي  : المهههامى الهههّ

اي   دههوي  ف بهه  واحههد  يّتبعهه  الفههّ  فههاك  والمحههراب  فهها  فهه  يبفهه  أبههدا  ولكههّي إذا دلههّ
ويمعل هللا ف ه  البردهم  و هذا  دهوي فهي دهّل شهي    دهذا األمور بةير   قض  األمر  

ْدُةو َيْو َ  واج  األر  حت  فيالح اس  في الّدف ا واآلةرس  فحّت  اآلةرس في ا دائما  لَّ  فهَ  دهُ
اي   ام   ْ   ُأفههَ يخ أحمههد الّتمههافي   هها إمامفهها    هها امد إمهه  قولههوي ديههف تقولههوي    2ب إ مههَ الشههّ

تتفهّور البوهائر  وفسهل  مهي  أي هللا فسهأل لّب ك   ا رسول هللا  لّب ك  ولهذلكف قول لّب ك 
اآلفههات  آفههات الّلسههاي وآفههات القلههب  وفسههأل هللا اي  وههلح قلوبفهها  والمقوههود  ههو هللا  

ا ر و هههو   و هههو معفههها البهههااي  هللا قهههب  وهللا بعهههدا   هههو األّول و هههو اآلةهههر  و هههو ال هههّ
ي الووههول ةيههرا  أي   وفسههأل هللا أي  دههو حتهه  فوههلفعمههل ودههّل واحههد فههي الّاريقههم ول

 آميي  دوي الووول ةيرا إي شا  هللا.
يم   ح  ْحَمن  الرَّ يَن ب ْسم  هللا  الرَّ يم   *اْلَحْمدُ ّلِّل  َرّب  اْلعَالَم  ح  ْحمـن  الرَّ َمـل ك   *الرَّ

ين   يُن إ يَّ  *يَْوم  الدّ  َراَط الُمستَق يَم  *اَك نَْعبُدُ وإ يَّاَك نَْستَع  نَــــا الّص  َراَط   *اهد  ص 
مْ  يَن أَنعَمَت َعلَيه  الّ يَن * الَّذ  ْم َوالَ الضَّ  *َغير  الَمغُضوب  َعلَيه 

 

ر  الَحّق   اللَُّهمَّ َصّل   د الفَات ح  ل َما أُْغل َق َوالَخات م  ل َما َسبََق نَاص  نَا ُمَحمَّ َعلَى َسيّ د 

يم ه  العَظ  ْقدَار  ه  َوم  َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه  َحقَّ قَْدر  َراط  ي إ لَى ص   ب الَحّق  َوالَهاد 
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فُوَن َوَسََلم   ا يَص  ة  َعمَّ زَّ َّ  َرّب    ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع  َعلَى اْلُمْرَسل يَن َواْلَحْمدُ ّلِل 

ينَ   اْلعَالَم 
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زيارة سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي رضي هللا عنه إلى  
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 الحبيب بن حامدسيدي الحاج 

د األماالهههي  و قههول لكههه   مههاااك  هللا دههّل ةيهههر إي شهها  هللا   قهههرؤد  السههّ   السهههيد محمههّ
 فيئا لك  بسيدي محّمد الكبير   فيئا لتوفي ب ذه الايارس المباردم الع  مم  وقال فحي 

وقال ا ث ثها "وهللا : ال تقّييدوه بمافبد  وتحرموفا مف    اشتقفا إل ك  ودأّف  أراد أي  قول
اشتقفا إل  سّيدي محّمد الكبير  وهللا اشتقفا إل  سّيدي محّمد الكبيهر  وهللا اشهتقفا إله  

د الكبيههر  فقلههت لهه  إي شهها  هللا غههدا  دههوي ةفههدد   وسههي العَ  قههال لههي  مههي  لَ سههّيدي محمههّ
 المغرب دّل  فار 

 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

ا د  إي شها  هللا   األرواج مفود ُممّفدس الحمد هلل تآلففا في األال  وفحهي تآلففها فهي الشهّ
تبههارك وتعههال  يههد   ةليفهها  ههذه الّفعمههم  فعمههم ة  مههم  فعمههم اإلسهه    وفعمههم اإل مههاي  
وفعمم المحّبم في هللا  في ذات هللا  فعمم المحّبم في رسول هللا وّل  هللا ةل   وسهّل   

ا  ﴿ ةفه   امتماةفها ةله  محبهّم هللا  وفي سهيدي أحمهد الّتمهافي رضهي هللا َت مهَ ْو َأفَفقهْ لهَ
  والّتأليف مهي هللا  ال 1﴾  ف ي اأَلْرض  َمم  عًا مَّا َألََّفْت َبْيَي ُقُلوب   ْ  َوَلهد يَّ ّللّاَ َألََّف َبْيَفُ  ْ 

ق والمهههدّبر  هههو هللا  لكهههي فحهههي  ّي المحهههّرك  هههو هللا  والمفسهههّ مهههي األسهههباب والمسهههائل  وا 
رةّ م  واألسههباب الشههرةّ م  ههي الّتواوههل فههي هللا  والمحبههم فههي هللا   فعمههل باألسههباب الشههّ

لمهههم والتهههوادد فهههي هللا  وممهههى القلهههوب ةلههه  هللا  أيفمههها دافهههت  تمتمهههى ةلههه  هللا وةلههه  د
الّتوحيهههد "ال إلههه  إاّل هللا"  ولهههذلك المسهههل   هههو دائمههها لههه  رابهههط متهههيي روحهههي قهههوي ألة ههه  
د  والهديي يممهى  و هذه الهدائرس  المسل  أيفما داي  وأيفما حّل وأيفما أفاض  اإلس   يوحهّ
ق لفههها  هههذا دلهههّ  فهههي أففسهههفا  حتهههّ  َفعلهههَ   الفضهههلّ م  دائهههرس مهههوالي أحمهههد الّتمهههافي  ُتحقهههّ

رسههول هللا  قههالفسههفا ومههي ف ههر بعضههفا إلهه  بعههض  المههؤمي مههرآس المههؤمي  وهه حفا ألف
فُّ ةل هه  وهّل  هللا ةل هه  وسههّل  قههال  ْرآُس المههؤمي   والمههؤمُي أةهو المههؤمي   َ دههُ » المهؤمُي مهه 
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ْ َعَتُ   وَ ُحواههُ  مههي ورائهه    المههؤمي مههرآس أة هه  المههؤمي  إذا وههفت مههرآس المههؤمي 1 « ضههَ
ذا تكههّدرت تتكههّدر القلههوب  المههرآس  ههي ال ُتعاههي إاّل مهها مههي الههداةل  توههفو القلههوب  و  ا 

ذا شّةوهت  أةايت ا  إذا شّةوت ففسك بإاائ ا بحّلم ب ّ م وفي ايفم  تعا هك ذلهك  وا 
ففسك بمقابلت ا بحّلم رديئم  وسه مم معّبسهم  تعا هك ففهي الشهي   فلهذلك المهؤمي مهرآس 

الح  وفهي الفُّوهح   وهح  ومها يممهى  هو َقبهول الفُّ ألة    في الوفا   وفي العمل الوهّ
إذا داي اإلةهواي  قبلهوي الّفوهح مهي بعضه    فهذلك ة مهم تأكيهد اإل مهاي فهي قلهوب    
ذيي له  يتوافقهوا  الوفهاق  ذا دافوا ال  قبلوي الفوح مي بعض   الهبعض  فهذلك سهمم الهّ وا 

اي  في مداي ودّل  سأل ةي أة    مي ذلك المده  ار  دلٌّ  و اّلذي يممعفا في  ذه الدّ 
ف ول  س م   وتول  المحّبم فهي المدهاي الهّذي  هو ف ه   وذلهك  هو المحبهّم ةله  هللا  
م فههههي ذات هللا  هلل  إّي إةههههواي الوههههفا   إةههههواي الّتمدههههيي   والممههههى ةلهههه  هللا  والمحبههههّ
إةههههواي ال قههههيي لهههه ي بيههههف   حههههواما  م مهههها دافههههت تلههههك الحههههواما ُوضههههعت  فههههإّي تلههههك 

ههه با  هههة ال  وده هههشي  ده   ألّي ال حهههاما بهههيي القلهههوب أبهههدا  ال حهههاما بهههيي الحهههواما ده
الحيي  إلهههه  مرتبههههم المفيبههههيي  القلههههوب إذا وههههفت  وسههههّلمت  وارتقههههت إلهههه  مرتبههههم الوههههّ
م ةال ههم  وةمههل  اي بهه  مههي قههّوس و مههّ ا فسههمى ةههفد  مهها  حههّدثفا الفههّ المّتقههيي  والحمههد هلل أفههّ

الوهههغير   وهههالح د وب مسهههتمر  وتع ههه   بعضهههد  الهههبعض  واحتهههرا  الكبيهههر  ورحمهههم
واألةذ بيد الضعيف  ألّي  ذه  ي الّسمم والع مم اّلتي تمّيا الوهالحيي  إّي اإلفسهاي 
ل  يةلق  هللا تبارك وتعال  ليففى ففسه  فقهط  ولكهي ةلقه  ليففهى غيهره  وففسه   بهل يهُؤثر 
أةهههاه ةلههه  ففسههه   إذا اشهههتّد األمهههر  وحههها  األمهههر  ف دهههوي  فالهههك تضهههح م مهههي أمهههل 

سههي ال ههّي ببعضههد  الههبعض  دمهها  قههول ي  ههو األةههّوس  والوهه ج  وحُ األةههّوس  واإل مهها
ا  »وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   فههَ ر ْف ل َعال م  يَرَفا َوَ عههْ غ  ْرَحْ  وههَ ا ويههَ لَّ َدب يَرفههَ ْ  ُيمهه  ْي لههَ ا مههَ فههَّ ْ َي م  لههَ
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  ُ  ك    ألّي العلمهها   هه  فبههراي وموههباج  ضههي  فههي الُحلههَ فههاَ م    و عههرف حههّق ةال  1 «َحقههَّ
ويفههّور الّاريههق فههي ال لمههات  العلمهها   هه  أوههف ا  هللا فههي األرض  العلمهها   مههي سههار 
دي  ألّف هه   هه  الاريههق إلهه   فههي اههريق   ووههل  ومههي أحههّب   ُرفههى  ومههي ا تههدى ب هه   ههُ

رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه   قههالهللا  وألّف هه  ل هه  اإلر  الّفبههوي  العلمهها  ورثههم األفب هها   
ي وسهههّل  أفهههّ  قهههال  ُرق  » مهههَ َلَك هللا بههه    اريقههها مهههي اهههُ ُب ف ههه  ةلمههها : سهههَ َلَك اريقههها َ الهههُ سهههَ

َحَتَ ا لاالب  العل   َتْغف ُر ر ضا ب مَا َ ْوَفىُ المفَّم  َوا  يَّ الم ئ َدَم َلَتَضُى َأْمف    َوا  يَّ العالَ  َلَ سهْ
وف  المهها    َوا  ي فَ  اُي فههي مههَ يتههَ ي فههي األرض   والح  ي فههي السههموات  ومههَ ُ  مههَ َل العههال   لههَ ضههْ

ب  َوا  ي الُعلمهاَ  َوَرثَهُم األفب ها    د  َدفضهل القمهر ليلهم البهدر  ةله  سهائر  الَكَواكه  ةل  الَعابه 
ْر مها   يفهارا وال د  ثُهوا د  ر «إ فَّمهَا َوا  يَّ األفب اَ  له  ُيَورّ  َذ ب حهّظ َوافه  َذُه َأةهَ ي َأةهَ ثُهوا العله   َفمهَ  َورَّ

اي ةلهه  هللا  ورثههم مههي اإلر   ةلههت مههرتبت     2 ووههار ل هه  مقامهها  ألّف هه  يههدّلوي الفههّ
ويممعهههوي القلهههوب ةلههه  هللا  ويؤّدبهههوي الةلهههق بهههاهلل  ويما هههدوي فهههي سهههبيل هللا  لمهههذب 
الفهّاي إله  هللا  لهذلك فمهي له   ع هّ  الكبهرا  و قتهدي بالعلمها   فله ي له  فهي  هذا الههّديي 

 وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل   فوهههيب  فإفهههّ  مةهههالف ألمهههر هللا  ومةهههالف لتعهههال   رسهههول هللا
ومةالف للع د اّلذي أةااه للمقدَّ  ل دوي ثابتا وهابرا مّتبعها لسهّفم رسهول هللا حهذو فعهل 
ذي تههدور ةل هه  أفهه ك  تههدور ةلهه  الممههى ال ةلهه   بفعههل  والحمههد هلل  ههذا  ههو األمههر الههّ

الممهى الفرقم  تدور ةل  فقل العبد والفقير والمريد مهي وادي الفرقهم إله  وادي الممهى  
م فإفههّ  ال يفبغههي للفقيههر  ةلهه  هللا  فرقههم القلههوب إلهه  ممع هها فههي دائههرس واحههدس  ومههي ثمههّ
اّلذي ةا هد هللا وةا هد رسهول  وبها ى ةل فهم رسهول هللا  أي يبقه  له  مقهدار ذّرس فهي قلبه  

قط ال  مّ م  ألّف  في مقها  اإلحسهاي  ومقها  اإلحسهاي  هو مقها  مّما  و يملب إل   الفُّ 
  مراقبههم هللا فههي السههّر والعلههي  والمراقبههم تقتضههي اإلّتبههاع الكامههل لمهها مهها  بهه  المراقبههم

 
 أةرم  الحاك  وأحمد في مسفده والابرافي  ةي ةبادس بي الوامتالسيواي في المامى الوغير    1
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الههديي الحفيههف  ولمهها ةّلمفهها رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   ومهها ةا ههدفا إاّل لفثبههت  
وفههوفّي بالع ههد  فالّترب ههم فههي الاريقههم  ههي ترب ههم الّففههوي  وترب ههم القلههوب  تفق ههم القلههوب 

تفقيت ا مّما  دّدر وفو ا  مي غير وغيرّيم ومهي ةلهّو الهّففي  ورؤ هم مّما سوى هللا  ثّ  
ُف اإلفسهاي مهي رَ ي  رؤ م الّففي مي الّففي  و الَكدَ الّففي مي الّفف    عفهي إذا له  َ وهْ

داةل  وبااف  وُ   ر ذلك ةل   ا ره  ويتمّل  األمر فهي  ها ره  فإفهّ  ال اال  حتهاج 
ي اريقههه  مهههي إلههه  إلههه  إلقههها  ففسههه  بهههيي يهههدي العههها ل  إلههه  حضهههرس هللا  ويفقهههّ رف ليووهههّ

 أشواك الّففوي  حّت  توير الففي  با   ____

هال الهواردات  وف ه   _____ ألّي القلب  هو بيهت الهرّب  به   حوهل االامئفهاي  وبه  تفه
اه باالكتسههاب  وال بالكسههب  فههإذا وههفت  يتلقههّ  العبههد مههي ةلههو  هللا ومعارفهه   مهها ال يتلقههّ
م لغيههر هللا  القلههب بيههت الههرّب وةههرش الههّرحمي وةل هه   م العبود ههّ القلههوب تحههّررت مههي رقههّ

هههّال الّرحمهههات  والب م  مههها دا  تتفه م  واالفاباةهههات الحّقاف هههّ ردهههات  واالرتسهههامات الملكوت هههّ
ئ يُّ اإلفساي ل  َ ْوُف  ما دا  ل   ول إل  قول هللا تبارك وتعال   ْدر  هللا  َتْامهَ ذ  ﴿ أاَل به 

وُب ﴾ َفْت  وتفّ فههت واغتسههلت  1 الُقلههُ   وال  حوههل االامئفههاي حتههّ  تكههوي القلههوب وههَ
رد  ووهار اإلفسهاي ةبهدا ةله  الحهّق والحق قهم  قهد  دهوي المهر  اي وبالّثلج والببما  المُ 

 عبد هللَا ويذدره في الوباج وفي المسا   لكهي فهي لح هم واحهدس ةفهدما يمهد فهي ففسه  
ض قا  وُداااس تماه غيره  إذ ذاك يذ ب دّل ذلك الشي  اّلذي ةمل مي أمل   ألّي هللا 

  فهاع ودرامت  لمّفم متفّعميي في حضرس هللاتبارك وتعال  لّما أراد أي  قول لفا أّي أ ل ا
اب ل يَي ﴾مههي قلههوب   الغههّل   ُرر  ُمَتقههَ ا َةلههَ  سههُ لّ  إ ْةَوافههً ْي غهه  وب   ْ  مهه  ي ُقلههُ ا فهه  ا مههَ   2 ﴿ َوَفَاْةفههَ

وت  سههّ ما أ ههل الههّذدر   هه  فههي دثيههر مههي أوقههات    هه   دههذلك أ ههل  ههذا الُملههك وأ ههل الفَّسههُ
م  بههل  هه  فههي المفههّ  م وههباحا ومسهها   مههي أ ههل المفههّ م إي ةرفههوا مقههام    فههه   فههي المفههّ
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اُلوا  »والدليل ةل  ذلك قول  وهّل  هللا ةل ه  وسهّل   اْرَتُعوا  قهَ م  فهَ َرْرُتْ  ب ر يهَاض  الَمفهَّ إ َذا مهَ
ْدر   ُق الهههذّ  لهههَ اَل ح  م  ؟  قهههَ اُض الَمفهههَّ يهههَ ا ر  وَل هللا  َومهههَ ا َرسهههُ   إًذا الفقيهههر  علههه  مهههي ففسههه  1 « هههَ

اآلي  ُملههههك  مههههي حيهههه  االكتسههههاب   و عههههرف حّق هههها ورؤ هههها هللا  ألفههههّ  الُملههههك والملكههههوت
فافهم المفالهم المقها  رفعههموملكهوت مهي حيه   وا وا  ذا أردتهه  أي تمّربهوا  هذا األمهر فتمفههّ   وا 

م  والفقيههر إ ذا تمفههّ  شههيئا ةلهه  هللا  فههإّي هللا ال يةيههّب مهها تتمفههّوي  ألّفدهه  مههي أ ههل المفههّ
م مهها يتمفههّوي  ذلههك مهها دامههت القلههوب وههاف م   ةلهه  هللا إاّل أدردهه   دمهها يههُدرك أ ههل المفههّ
والّففهوي راضه م  والعمههل وهالح  واإلفسههاي دائهب مسههتمر فهي ةملهه  الوهالح  ال يتههرك 
مماال لففس   للشّك في ففس  أو في غيره  وال ريبهم وال تسهاؤال  ولكفهّ  سهّل  أمهره  وسهّل  

بحال  وقال إّففي مهي المسهلميي  ذلهك دهّل فقيهر وهار ةالمها  وهار فقيهرا  ورضيَ  ق اده
رق  إاّل ألفهّ  ةهرف ففسه  بفقر ها  ّمي الفقيهر فقيهرا ب هذا االسه  ةفهد أ هل الاهُّ حّقا  إّفما سهُ

إل  رّب  بدّليته  وافتقهر إل ه   ري   فافحاشوةما ا  وةرف رّب  بم ل  وةّات  ومقام  الك
ا ولههو دههاي  ملههك الكفههوا دّل هها  أو  ملههك العههال  دلههّ   ولكفههّ  ةلهه  بههأّي بدلههّ   فوههار فقيههر 

الكّل ل  فقير محتاج إل  رّب   محتهاج إله  إةافته   إله  توف قه   وأفهّ  له ي له  مهي أمهره 
شههي   إّفمهها المتوههّرف  ههو هللا  وقههد اةتههاره هللا بههأي  دههوي ةبههدا وههالحا  فل حمههد هللا 

مد ففس  بيي أ ل    حّبوف  و حّب    ويمتمى ب ه  فهي ةل  ذلك  ول حمد هللا ةل  أّف  و 
وهههفا  القلههههب  ال ةلهههه  دف هههها  قتسههههموف ا  وال ةلهههه  ثههههروس يتفااةوف هههها  وال ةلهههه  شههههردم 
يتداولوف ا بيف    ولكي ةل  شي   و محبهّم هللا ومحبهّم رسهول هللا  الحهّب فهي هللا مهي 

فهي هللا  ةهرى اإل مهاي الحهبّ  » أوثق رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل  قال  قالاإل ماي  
  فههفحي ال فدههره أحههدا مههي مةلوقههات هللا  وال يفبغههي لفهها أي  دههوي 2 والههبغض فههي هللا «

ل  ألحهد المةلوقهات أبهدا  فمها أقامه  هللا تبهارك وتعهال  فهي بابه   فهذلك  هو  في قلبفها َدةهَ

 
 السيواي في المامى الوغير ةي أفي  1

 ا  بي ةاابالبرّ إلح ا  ةي  وذدره اإلما  الغاالي في ا  رواه أحمد  2
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ادات  ل بهه  إلهه  رّب األربههاب  وسههّيد السههّ لههذلك فقههول  العبههد الفقيههر المحتههاج إل هه  للتووههّ
لإلةواي مم عا  ال تقولوا  ذا أةذ ةي  هذا و هذا أةهذ ةهي  هذا  ويمهب أي فحتهر   هذا 
ر  ذي ةا ههدفا ةل هه   فحههي ةا ههدفا هللا ةلهه  أي فقوههّ دوي  ههذا   ههذا لهه ي  ههو األمههر الههّ
 ّمتفا ةل  ما أردفاه واحد  ةا دفا رسولفا فاّتبعفاه  وةا هدفا شهيةفا فقبلفها مها مها  به   

ا البعض ةل  أي ال ففّرق ما بهيي  هذا ةهي  هذا و هذا ةهي  هذا  و هؤال  وةا دفا بعضف
فهفحي ذات  وةملفا واحد  الّفاي    إّفما يدّلوي ةي هللا  وهللا أقام    دذا  أّمم واحدس 

ّفمهها  واحههدس  ال فههرق بههيي  ههذا وبههيي  ههذا وال مههي أةههذ ةههي  ههذا وال مههي أةههذ ةههي  ههذا  وا 
اي ةلهه  هللا وةلهه  الةيههر  فمههي أةههذ ةههي  ههذا  دّل هه  معل هه  هللا فههي بابهه   يههدّلوي ا لفههّ

معلهه  هللا لهه  سههببا ل دههوي سههعيدا  ومههي أةههذ ةههي  ههذا معلهه  هللا لهه  سههببا ل دههوي سههعيدا  
ّفما فقهول مها قاله  هللا لفها  ا ففحمد هللا تبارك وتعال   وال فتفافي في  ذا األمر  وا  ﴿ َومهَ

َداَفا هللُا لَ  ْواَل أْي  ههَ َي لههَ د  ا ل َفْ تههَ الَحقّ  ُدفههَّ ا بهه  ُل َربّ فههَ اَ ْت ُرسههُ ْد مههَ   ودههذلك ةلفهها  رسههول 1﴾ قههَ
هللا مههاؤوا بهههالحّق  ومقهههّدمي الشهههيخ مهههاؤوا بههالحّق  ودّل ههه  ةلههه  حهههّق ألّف ههه  يهههدةوي إاّل 

 ةل  الحّق  ف   مدي لفا أي فقابل الحّق بغير الحّق  

 غرفا مي البحر أو رشفا مي الّد   *** ودّل   مي رسول هللا ملتمي

المَقدَّ  يهدّلك ةله  هللا  ف ضهعك فهي حمهر  دّل   مي رسول هللا  ودّل   يدّلوي ةل  هللا 
شيةك  وشيةك  ضعك في حمر رسهول هللا  ورسهول هللا  ضهعك فهي حمهر هللا  ف هذا 

ذي  وفسهههير ةل ههه  وفحتهههر  مم هههى مقهههّدميفا  ومم هههى شهههيوةفا   فمشهههي إل ههه  هههو األمهههر الهههّ
شهاّحم فهي وُفعّ   الكّل  وال فتفافي في  هذا وال فتفهااع  فهإّي األمهر مهّد  مهّد م هّ   ال مُ 

ابقيي  مفا  وفحههّب السههّ  ههذا األمههر  إّفمهها فحههي إةههوس فههي هللا  فحههّب ةلما فهها  وفحههّب مقههدَّ
ذيي سهههبقوفا  ودهههافوا سهههببا فهههي ووهههول الحضهههرس إليفههها  فعليفههها أي فحهههّب   وفحتهههرم    الهههّ
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وفههدةو ل هه  مم عهها وال فقههول  ههذا دههذا و ههذا دههذا  وال  مدههي لإلفسههاي أي  دههوي فههي بلههد 
إله   مهي يدلهّ  ةله  هللا  فهإذا دلهّك ةله  هللا قّربهكبعيد  ف  بّد ل  و و واآلةر في بلد  

ذي يفبغههي  أي فحتههر  بعضههفا الههبعض  وال هللا ُرب بعضههد  مههي بعههض   ههذا  ههو الههّ   وقههَ
ا  فتفافي ةله   هذا األمهر  ألّي المسهل  ال  دهره أحهدا أبهدا  وال يفهتقص مهي أحهد أبهدا  إفهّ

تههّ  الكههافر فحههي ال فدر هه   بههل  ههو محبههوب  فههإذا فحههّب مهها أحههّب هللا وفدههره مهها دههره  ح
در فا  فدره الشّر  فدره ةمل   وال فدره الكافر  فدهره ةمله  فقهط  ف هو محبهوب  فهالكفر 
د رسههول  ّفمهها  ههو وههفم ةارضههم  قههد تههاول بقههول "ال إلهه  إاّل هللا محمههّ ا ف هه   وا  لهه ي ذات ههّ

ْ ُدُ  اإْل  مهَ ﴿ هللا"  ال فستفقص مهي أحهد   َب إ لهَ َر َحبهَّ ْ ُدُ  اْلُكفهْ رََّه إ لهَ ي ُقلهُوب ُدْ  َودهَ ُ  فه  اَي َوَايَّفهَ
ًرا  موهدر  له ي بإسه   الكهافر إسه   1 ﴾ َواْلُفُسوقَ  ُر ُدفهْ َر َ ْدفهُ   والكفر  فا مودر  َدفهَ

ولكفههّ  مفسههوب إلهه   ههذا الكفههر  ودههّره إلهه د  الكفههر  فههفحي فحههّب ةلههق هللا دّل هه   وفسههأل 
َداَفا ﴿ ل ال دا ههم ألففسههفا أ ضهها  إذا فقههول هللا ال دا ههم للمم ههى  وفسههأ ي  ههَ ذ  ُد لل َّ  الههَّ اْلَحمههْ

َي َلْواَل َأْي َ َداَفا ّللاَُّ َلَقْد َماَ ْت ُرُسُل َربّ َفا ب اْلَحقّ    اةملوا وتوّدلوا 2﴾  ل َ َذا َوَما ُدفَّا ل َفْ َتد 
د مهي سهار فهي  ك بحبله   ومؤيهّ اريقه   وُحسهي البهدا ات ةل  هللا  وهللا فاور مهي تمسهّ

 ي ة مم ةل  ُحسي الّف ا ات  ترى اإلفساي بدايت   قول "ال إل  إاّل هللا محّمد رسول 
هللا" و قهههه   الوهههه س ويههههؤتي الادههههاس و قههههو  بشههههرع هللا  ثههههّ  امتمههههى بههههاإلةواي  ووههههاروا 
 يمتمعهوي ةله  هللا  ويتهذاكروي فهي هللا  ويهذدروي هللا  فهذلك بدا هم وة مهم ةهي ُحسههي

 ___ الةاتمم  ف   عمل اإلفساي في اريق  شي   ع ق  ةي ُحسي الةاتمم

____ فتههذّدر بعضههفا الههبعض  امتمعفهها ةلهه  هللا  والههّذاكريي هلل  إّفمهها البههّد أي فووههي 
أففسفا  فقول لغيرفا وففوح أففسفا أ ضها  فتكهوي الّفوه حم لفها  مهي دلهّك ةله  هللا فقهد 

ك ةلهه  العمههل فقههد أت ذي فوههحك  ومههي دلههّ ك  والههّ ك ةلهه  ففسهه  فقههد غشههّ عبههك  ومههي دلههّ
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دلههّك ةلهه  هللا فوههحك هلل  والبههّد أي فقول هها ألففسههفا أ ضهها  ومههي دلههّك ةلهه  دثههرس العمههل 
ر  ّمتهك ةلهّي  وا  هّاك مهي فه ي   إّفما أتعبك فقط  ومي دّلك ةل  ففس    قهول لهك قوهّ

ك  لهه  يفوههحك  ألفههّ  أراد ففسهه  اك مههي فهه ي   ههذا فقههول أفههّ  غشههّ   ولهه  يههرد هللا  فقههد وا  ههّ
  يمهب فلفحهذر مفه وغيرس مهي الهّففي  فسبميمد في ففس  ولو  فلفحذر أّف  ميغّشك  

ر  ّمتهك أي فتفاوح هلل  ال أي ففوح الّفاي ألففسفا  وفقول ل   إّ اك   وفقهول ل ه  قوهّ
  و سهههلخ ملهههد ا  و سهههير ةلههه  الملهههد ُ غّرر هههابهههالّففوي  و  إّفمههها الشهههّ ااي يلعهههب  ةلهههيَّ 
د  بأّي اريقتفا اريقهم توحهُّ ةليفا أي فدوي مت ّق يي ح تحت تأثير الّشمي والملح  ويترفّ 

والممى ألمل الممى  ال الممهى ألمهل الّداللهم ةله  غيهر هللا  لهذلك فقهول دائمها  فع هّ  
يبعضههفا الههبعض  وفحتههر  بعضههفا الههبعض ي رأيفههاه مهه     وفههوّقر بعضههفا الههبعض  ودههّل مههَ

والوال ههم  دّلفهها ةليفهها اي فتوسههّ  ف هه  الوههّ ج والوال ههم  بههل  الفقههرا  فتوسههّ  ف هه  الوههّ ج
ذا دههاي دههذلك  أكثههر مههي ذلههك  أي فتوسههّ  فههي   فههور رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   وا 

اُّ  موا ف هه   أففسههفا بعههّاس الههّففي فديههف ُفعهه  ي رأيفههاه مههي ةبههاد هللا  أي تتوسههّ ال بعههّاس هللا  ممههّ
فههدّل ةلهه  هللا بحسههب اسههتااةتفا  بحسههب االسههتااةم  هلل  وفحبههّ  هلل  وففوههح  هلل  و 

ما داي هلل فإّف  دائما مّتول وما داي لغيره افقاى واففول  فتسع  إل  ترب هم الّففهوي 
م مسهههّلمم  ال ضهه ّ   وحههده  دوي غيههره  ةابههدس راضهه م مر وتحسههي العبههادس هلل  وتتومههّ  لهه 

دمت ا  ال أي فرضههه  ترمهههو مهههي ورا  ةمل ههها إاّل أي يرضههه  ةف ههها السهههّيد  ويرضههه  بةههه 
فههها ذدار ةلههه  أففسهههفا  لةدمهههم السهههّيد  فالسهههّيد سهههّيد والعبهههد ةبهههد  وال شهههي  غيهههر ذلهههك  أ

والحمهد هلل دمهها تعلمهوي  ههي أذدههار قليلهم مههي حيه  العههدد  لهه ي في ها تعههب  وال مشههّقم  
رع  ول سهت بهالكثيرس  لوس  إّفما أذدار فلتام ا  دّل ا مستفبام مي القرآي  ومي الشهّ وال ةُ 

َي رسهههول هللا و  م  ال تأةهههذ وقتههها دثيهههرا  ولكّف ههها ل ههها مؤوفهههم ة  مهههم  للضهههمافات اّلتهههي ضهههَ
ك بهه  إلهه  ف ايتهه   وةمههل ةمهه   وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  لكههّل مههي أةههذ  ههذا الههورد وتمسههّ
وههالحا وتههأّدب فههي حضههرس هللا  وفههي حضههرس رسههول  وفههي حضههرس شههية   وفههي حضههرس 
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شههي  بههالكثير  دمهها  قههول الوالههد رحمهه  بعضههفا الههبعض وفههي حضههرس المقههّدميي  لهه ي ال
فههي سههوق   دههّل فقههرا  ودههّل فههي سههوق   الحمههد هلل أغفهها   هللا بغفههاه  وبّ م هه   هللا  دههلٌّ 

وأثهر الّفعمهم  حتّه  أّف ه  دهافوا فهي  تهرى ةلهي   الفهّور   و   دائمها ق  لُ بب مت   واّيف   بةُ 
ّفما إتقاع  وال فقر  في إتقاع والحمد هلل  الفقرا  دّل   أغف ا  بهاهلل  ومسهتوري الحهال   وا 

و ذا  و األمهر والحمهد هلل  ال يتهذّللوي لغيهر هللا  وال يتسهّولوي أحهدا  وال  مهّدوي أيهدي   
لع     العبد يا هو بسهّيده  العبهد ألحد  و   درما  في أففس    ة ما  بافتساب   إل  ا

  دوي ة  ما إذا داي في دائرس الع ما   ف و ة    بما أّف  افتسب إل  الع ما   

ذا سّةر اإلل  أفاسا  لسعيد فإّف   سعدا  *** وا 

فههههإّف   سههههعدا  بههههذلك السههههعيد  الحمههههد هلل أّوال وآةههههرا  لقههههد مهههها  وقههههت العشهههها   فوههههّلي 
سههئلم  لمههي ةفههده أسههئلم  سههي الحبيههب معفهها فسههتمع   العشهها   ثههّ  بعههد ذلههك فسههتمى لأل

 سمح لفا في  ذا األمر  ولكي ةفدفا أمافهم فسهّلم ا له   األمافهم ملقهاس ةله  ةاتقه   إذا 
ق سهبحاف  وتعهال    ل  يبّلغ ا اإلفساي  حاسب ةلي ا  وهللا مي ورا  القود  وهللا الموفهّ

 آميي.
ا  ة  َعمَّ زَّ فُوَن َوَسََلم  َعلَى اْلُمْرَسل ينَ ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع  َّ  َرّب    يَص  َواْلَحْمدُ ّلِل 

ينَ   اْلعَالَم 
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سيدي احلاج حممّد  من كنّاشمقتطفات يقرأ  بن حامداحلبيب  احلاج سيدي

 القمار رضي اهلل عنه وأرضاه

 

ْحمَ  م  هللا  الــرَّ ّل  ب ســْ مَّ صــَ يم  اللَّهــُ ح  َق  ن  الــرَّ ــ  ا أُْغل ات ح  ل مــَ د الفــَ نَا ُمَحمــَّ يّ د  ى ســَ َعلــَ

تَق يم  َك الُمســْ َراط  ى صــ  ــَ ي إ ل اد  ــَ الَحّق  َواله ــ  ّق  ب ر  الحــَ بََق نَاصــ  ا ســَ ات م  ل مــَ َوالخــَ

ــّي   اهلل  العَل ــ  ةَ إ الَّ ب وَّ ــُ ْوَل َوالَ ق يم َوالَ حــَ ــ  ه  العَظ دَار  ــْ ق ه  َوم  ْدر  ــَ قَّ ق ه  حــَ ــ  ى آل ــَ َوَعل

. يم   العَظ 

ذي مههههفح ألول ائهههه  الووههههول   ۩إلهههه  مشهههها دس أفههههواره فههههي سههههائر الههههّد ور  ۩الحمههههد هلل الههههّ
ومعل ه  أبوابها لمهي يريهد الووهول للحهّي  ۩متبا   إلرشاد ةلقه  وأبعهد   ةهي الو هو  ٱو

و   فاةم يهههو   ۩وأسهههرج فهههي   الحدمهههم التهههي أةمههها ةف ههها الف هههو   ۩القيهههّ ت ل ههه  الشهههّ بهههَ وأُ  
وقسم   أقساما إلقتدا  حدمت  يو  يفادى يو  الوقهوف أيهي  ۩العرض ةفد الحّي القّيو  

عوا ةفههد ةاابهه  فَّ وشههَ  ۩سههقوه بدههؤوي المفههوي ٱإشههفعوا فههي دههّل مههي أردتهه  و ۩الواوههلوي 
م ةيههر رسههول   ۩وفههودوا ةفههد ذلههك بقههول الغفههور الههّرح    ۩وفاشههاوا بدثههرس شههفاةت   ألمههّ

 اهاف ةلهي   بوهحي مهي ذ هب وأكهواب وفي ها  ۩روي دةلوا المّفم أفهت  وأاوامده  تحبهُ ٱ
وقههال أال إّي أول هها  هللا ال ةههوف  ۩مها تشههت ي األففههي وتلههّذ األةههيي وأفههت  في هها ةالههدوي 

د  ۩والّو س والّس   ةل  ةير األفب ا  والمرسليي  ۩ةلي   وال     حافوي  سهّيدفا محمهّ
حابم أممعههيي  وةههي ۩وةلهه  آلهه  وذّريتهه  األكههرميي  ۩الّرسههول الموههاف  الكههري    ۩الوههّ

والّرض  ةهي شهيةفا الّتمهافي ةهات   ۩وةي الّتابعيي ومي تبع   بإحساي إل  يو  الّديي 
وةلهه  أوالده وأوههحاب  وأحبابهه  وفقرائهه  أفضههل الّرضهها   ۩األول هها  واألقاههاب أممعههيي 

م الّرسههول ٱو ۩ةلههي   أممعههيي  غفههر لفهها ٱو ۩إلهه  اريههق أ ههل الووههول  ۩ ههد الّل ههّ  أمههّ
 معيي والحمد هلل رّب العالميي.ول   أم
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د بههي إبههرا    بههي ف اش مملههوك لعبههد ربههّ  تعههال  الّرامههي ةفههو مههواله الغفههّي محمههّ  ههذا الكفههّ
الّايههههب الّتيمههههافي الّسوسههههي البعقيلههههي القمههههاري أراد بحههههول هللا وقّوتهههه  أي يههههذدر بعههههض 
م وبعههض أة قهه  الكريمههم وا ههده  مفاقههب شههية  وبعههض أسههراره وبعههض إشههارات  العلو ههّ
وورة  ومعاشرت  مى الةلق رضي هللا ةفه  ومّتعفها وففعفها ببردته  دف ها وُأةهرى وةاشهرفا 
الّل ّ  مع  ومى أوالده وأوحاب  ف ما بق  مي ةمرفا في الّدف ا واآلةرس آميي آميي آميي 
ُل إل ههه    ههها رّب العهههالميي و هههو رضهههي هللا ةفههه  العهههارف المعهههّرف إل ههه  الواوهههل الُمووههه 

وَ والّراسههخ الههّذي مههي  ك بع ههده ووههل إل هه  ُقاههُب ةههَ   ههاً ال    َرحههَ  حيهه  مهها دههاي هللا َإلَ تمسههّ
ف و رضي هللا ةف  ةل فت  ف   أمّدفا هللا بووول الووول ةل  يد   آميي.  و شهيةفا 

د بهي أبهي مماةهم البعقيلهي سم   و ذا ٱفي دّل شي  و سّيدفا الحاج األحسهي بهي محمهّ
ريف ْرُت  سههمعت مفهه  رضههي هللا ةفهه  قههال مهها سههّموفي األحسههي حتههّ  الّتيمههافي الشههّ وهه 
حلههف لههي » وقههال :  «قههال لههي وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  أفههت شههريف  »أحسههي وقههال : 

وّل  هللا ةل   وسهّل  قهال له  ال يومهد مثلهك ةله  ومه  األرض فهي  هذا الّامهاي بالقسه  
لغف  سّتم سهفيي فهي وهغره وقد داي رضي هللا ةف  يرة  ا «مف  وّل  هللا ةل   وسّل  

( مههي الوهه س 80.000قبههل قههرا س القههرآي ومههى ذلههك يتلههو رضههي هللا ةفهه  ثمههافيي ألفههًا )
ت َح ةل هه  وقههال   «ةملههت الفقههرا  فههي غفمههي  »ةلهه  الرسههول وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   وفههُ

ت َح ةلي ها و هؤال  ةهي قريهب واآلةهروي سهيتبعوف    » عفي داي  قول :  « ذه شهاس قهد فهُ
 َرْت إل  الفقرا  رغ  وغره. ّمت  رضي هللا ةف  سَ  عفي 

وقد داي األول ا  الكبار  أي األموات رضي هللا ةف    في البعقيلييي  أتوف  ة افها مهي 
مملت   سهيدي أحمهد بهي موسه  وسهيدي أحمهد البعقيلهي وغيهر   رضهي هللا ةهف   وةهي 

  يفوهحوف  «ْقض  بهإ  » شيةفا أفضل الّرضي وذلك في بعض المبال فهي بلهدس مسهّماس 
و حّرضوف  ةل  القرا س ووار رضي هللا ةف   قرأ القرآي حت  َةرََّج السّلكم ورمى مهى 
األةرى إل  أي وول إل  سورس الّسمدس وقد داي ذلك العا  مدب له  يفهال الماهر ف ه  
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ا فههر   لمهّدس اويلهم  ودههاي اليهو  الهذي دتههََب ف ه  سهورس السههمدس شهديد الحهرّ  وُمشههم ي  ولمهّ
دتاب ا وةّلق ا فهي شهمرس دافهت فهي المهامى وحلهف رضهي هللا ةفه  أي ال  قرأَ ها وال مي 

ُ عيد ا إل  مداف ا إاّل إذا أت  الغي   ثهّ  ةهرج ل قضهَي حامتَهُ  وةهاد مف ها مسهرةا ألي 
 المار القوّي يفال في الحيي.

فشهههدر هللا  «إّي هلل رمهههال  لهههو أقسهههموا ةلههه  هللا ألبهههّر    »هللا ةل ههه  وسهههّل : قهههال وهههّل  
ْلَكَم إل  أي وول الّسورس المهذدورس وحلهف أي ال  قرأ ها إاّل  وأةاد لوحت  إل  أي ةت  السّ 

دما دافهت فهي  » إذا ف ر ا في الّلوج المحفو،  في الحيي أتاه الّلوج وقرأ ا ف   وقال :
وج ال ايهههادس وال ا قهههرأ القهههرآي رمهههى لقهههرا س العلههه  إثهههر «  فقوهههاي الّلوحهههم دهههذلك فهههي اللهههّ لمهههّ

تحههريض األول هها  ألّف هه  دههافوا  أتوفهه  فههي المبههل المههذدور يههو  الممعههم وهللا أةلهه  قههال 
ُتَك  حتهه  يههو  االثفههيي وُراق الف هه  الكثيههر ودههاي فههي بعههض المههداري فههي قبيلههم أ ههل ُأشههْ

و  باألكههل ودههاي بيف هها ودافههت أمههّ  لههّ  ةائشههم مههي أ ههل الةاههوس تأت هه  فههي ةوههر دههّل يهه 
َ  إله  البلهد وذ هب  د  وبيف  مسافم أ ا  رضي هللا ةف ا لّما قهرأ رضهي هللا ةفه  أراد أي َ قهْ
إلهه  قبههاب بعههض األول هها  مههرارا  فدههاي بممههّرد أي يههدةل  قههول لهه   أي الههولي المههدفوي  
ا رمههى اقههرأ ة افهها. وذات مههّرس فههي مسههمد   بيفمهها دههاي فههي المحههراب دةلههت ةل هه  ثعلههب 
ا دةلههت وههارت ثعلههب وقالههت لهه   فههي المقوههورس وسههمع ا حههيي أتههت تمشههي بالبلغههم لمههّ

شهت  مها يبغيهو » الس   ةل ك فرّد ةلي ا الس   فقالت أتحسب أفك قرأت ؟ ا رمى ا قرأ 
ا أتهههّ  القهههرا س رضهههي هللا ةفههه  أتههه  إلههه  داره و« ف هههك الفهههاي  متمهههى أ ضههها باألول ههها  ٱلمهههّ

وسهه  وقههال لهه  أتريههد أي فبههّيي لههك مههاذا تفعههل فقههال المههذدوريي وفاههق سههيدي أحمههد بههي م
)أي مهي  فع  وقال ا مضي إل  موضى دذا ودذا وذلك الموضى في بلده وف   دذا ودذا

 سترج.ٱبفي ب  مدرسم ودّري في ا وتتقّوُت أفت والبُتَك بذلك المال وٱفةذه و المال(
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ا مضي فه  أراك بعهد وقلق مف  وغضب سّيدي الحاج األحسي رضي هللا ةف  وقال ل  
 ههذا اليههو  حههيي وههارت الوههحبم التههي بيففهها امههى فهه  حامههم لههي بههك وال بمهها قلههت لههي 
ومضهه  سههيدي أحمههد بههي موسهه  واههال مهها بيههف   وقههال شههيةفا رضههي هللا ةفهه  ديههف 
أغضهههب ةلههه  رمهههل تهههوفيَّ وأفههها فهههي الهههّدف ا وورده المعلهههو  يتلهههوه دهههّل يهههو   أي الوههه س 

( مهههي الوههّ س ةل ههه  80.000عقيلهههي دههّل يههو  دائمههها و ههو )األم ههم  يتلههو ف ههه  شههيةفا الب
ا أ قههي وت  ههأ إلهه  ايههارس سههيدي أحمههد بههي موسهه  ألفههّ  دههاي  وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  ولمههّ
وههاحب  أكثههر مههي اآلةههريي وةههرج رضههي هللا ةفهه  ولههبي ُبرفسهه  األسههود وةههرج إلهه  أي 

أ ضهها بههُرفي أسههود ووههل إلهه  وسههط البلههد أو الههدار وأتههاه شهه ااي مر يههد لعفهه  هللا ولههبي 
م العفهب  مماق معلو  في ذلهك البلهد ووم ه  قبه ح المف هر وله  ةهيي واحهدس ةارمهم دحبهّ
له   المفقو س وتسيل بالدموع ولحيته  في ها شهعرات مثهل القهّط وقهال له  أيهي تهذ ب ؟ فقهال

رضي هللا ةف  إله  سهيدي أحمهد بهي موسه  فقهال له  له   دهي  فهاك فقهال له  مها سهألتك 
ومضه  إله  حاله  ومضه  سهيدي الحهاج األحسهي ودائمها ال  فتهر   ل  و  فاك أوه ً 

ا ووههل إلهه  مهها شهها  هللا فههي الاريههق أتههاه  ةههي الوهه س ةل هه  وههّل  هللا ةل هه  وسههّل  لمههّ
الّلعيي أ ضا وقال إل  أيي وقال إل  ف ي وقال ما قال  أّواًل ل   دهي  فهاك وقهال له  مها 

ُ  مف  و قول " ضغ ضغ      " يريد أي يثقهل لسهاف  ةهي الهذدر ألفهّ  سألُتَك وأةذ يت دَّ
ال يايد مع  الكلمهم بأةت ها و وهّلي ةله  رسهول هللا وهّل  هللا ةل ه  وسهّل  ومضه  فهي 
ا ووههل رضههي هللا ةفهه  بعههض األود ههم فههي الاريههق أو شههعبم دبيههرس فههي  حههال سههبيل  لمههّ

قهال إله  ق  مي رقبت  وقال ل  إل  أيهي و المرتى وأتاه اللعيي في وسط الوادي وشّده وشفّ 
ق  فههه ي فقهههال لههه  أمههها قلهههُت لهههك لههه   دهههي  فهههاك وقهههال لههه  أمههها قلهههت لهههك مههها سهههألتك وشهههفّ 

الشهه ااي حتههّ  احمههّرت ةيفههاه )أي سههيدي األحسههي( رضههي هللا ةفهه  وقههال لهه  البههّد أي 
اّل فعلت بك دهذا ودهذا وقهال له  أةهوذ بهاهلل مهي الشه ااي الهرم   وقهال الشه ااي  ترمى وا 

م   وقال ل  أفهت شه ااي قهال أفها شه ااي وقهال أ ضها أةهوذ أةوذ باهلل مي الش ااي الر 
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رُت فهههي أمهههري وال  بهههاهلل مهههي الشههه ااي الهههّرم   فقالههه  أ ضههها وقهههال رضهههي هللا ةفههه  وتحيهههّ
اّل أ لكتهههَك  يايهههُدفي إالَّ تشهههف قًا ودفعتههه  وادُت وااد لهههي تشهههف قًا و قهههول ال بهههّد أي ترمهههى وا 

ي لعفتههه    ي قلهههت لههه  أفهههت وبقيفههها مههها شههها  هللا فهههي ذلهههك الهههوادي وا  قهههول مثهههل مههها قلهههت وا 
ا ةههههرف  ّمتههههي قويههههت ةلهههه  القههههدو  ال ةلهههه   رُت لمههههّ شهههه ااي  قههههول أفهههها شهههه ااي وتحيههههّ
ُر ووضهع  لهي فهي الاريهق  االفوراف ولو فعل ما فعل وقبض ةله  مبهل  قهاُل له  َبْفدهْ
و و مبل ال اريَق ف   وأالقفي بعد ذلك وقهال ا ذ هب وأيهي الاريهق اآلي واادفهي حيهرس 

مففههذا أبههدا وبقيفهها واقفههيي مهها شهها  هللا و قههول مثههل مهها أقههول أّواًل وأفهها ألعفهه  ويايههُد  وال أرى 
في لعف   أ ضا ولّما َقويْت  ّمتي وقلت أةوُذ باهلل مي الش ااي الهّرم   وال حهول وال قهّوس 
فرس ودرْرتُ   هَا إاّل باهلل العلّي الع    وتبّدل لوف  لعفه  هللا ودرْرُت هَا ثاف هم  واادت ف ه  الوهّ

ضمحّل ف  رأيههتُهُ  ال  و وال المبل ومضيت إله  أي ووهلت إله  سهيدي أحمهد ٱثالثم و
بي موس  ولقافي في مدةل الُقهَبهّم أو المردى لقد فسيُت في أّي ما لقيت  وتحاك ها بيف مها 
ووهار وههاحب  وااره و أت ه  مههرارا بعهد مههرار ) هذا دلههّ  قبهل أي يت قهه  مهى الشههيخ   ههذا 

م وال فهههي ضهههغره( ويت هههَي وقهههت الوهههّ س ويرمهههوي أقهههدام   إلههه  مدهههّ يه حهههّدثوي إلههه  أي يَهح 
يرموف ا إاّل إذا وقف الوّف و قول بيفهي وبهيي المديفهم فهي تلهك المهّدس أربعهم أوهابى ال 
ْت  مبل ةفدي وال مسافم وذلك دّله  قبل دةولي في الاريقم الّتماف م وسافر إله  بلهد َأيه 

ادات و  سهمع   يتحهّدثوي و قولهوي أّي قهرا س اه  أو الك هف )وهللا ُبُعْمَراْي إل  بعض السهّ
ا  هبي وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل   لمهههّ أةلههه ( ليلهههم الممعهههم أو ليلهههم الةمههه ي  حضهههر في ههها الهفهههّ
ههم وقرأفا هها مماةههم مههي الاََّلبههم وأفهها أبدههي تشههّوقا إل هه  وههّل  هللا ةل هه   أدردفهها ذات الهّليله

ي ا مي أّول ا إله  آةر ها وقهال لهي بعضه   وسّل   ا  و وّل  هللا ةل   وسّل  حاضر ف
مههها يبد هههك  ههها ولهههدي وقلهههت لههه   ههها مههها سهههمعت  ههها مههها رأيهههت وَبدهههْوا رضهههواي هللا ةلهههي   
أممعهههيي ودهههاي رضهههي هللا ةفههه   سهههمى األول ههها  يهههذدروي القاهههب و قولهههوي  هههو سهههيدي 
الحاج الحسيي األفرافي  و القاب و و  عاهي الّاريقهم الّتماف هم و قهول فهي ففسه   أي 
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يدي الحاج األحسي  ل  أةرف  ذا القاب  هل  هو مثهل الفهاي أ  ديهف  هذا القاهب س
؟ )ال  عههرف مهها معفهه  القاههب  ههل  ههو إفسههاي مثلفهها أ  ديههف( و قولههوي و سههمى أّي مههي 
ت قي مى القاب  و يوول  إل  هللا وتحّيرت وأيي ما ذ بت  قولوي لي شّت  ما يريهد 

أ ةل هه  العلهه  أُةايههَت مقهها  ُأو ههي القرفههي مفههك الفههاي وقههال لهه  بعههض األول هها  دههاي  قههر 
وااد ةل   ةشريي مقاما أو أربعهيي قهال رضهي هللا ةفه  سهبب  أفه  دهاي سهيدي األحسهي 
 دتههب مفاقبهه  بففسهه  ويههّدةر   تحههت األرض ورآه شههية  واههالع   وقههرأ   وقههال لهه  ذلههك 
ب أفهك له  تعرففهي ) هذا فهراق  ا مي حيي ةرف  وةرج مهي ةفهده وقهال فهي ففسه  إ حسهَ لمهّ

رأى ةل ههه  تلهههك المفاقهههب( وحهههيي ةرفتفهههي فههه  مدهههو  ةفهههدك ولههه  يهههرد رضهههي هللا ةفههه  
شهتاق ٱشت ر رضي ةفه  ودهّل ذلهك فهي وهغره و أتوفه  أ هل الهب د لايارته  وٱالّ  ور و

ا  إلهه  ايههارس القاههب المههامى سههيدي الحههاج الحسههيي األفرافههي رضههي هللا  فههي بعههض األ ههّ
فمهها الههذي أاوره بهه  لهه   دههي ةفههدي شههي  ودههاي ةفهه  وقههال  هها أفهها أريههد أي أمشههي إل هه  

رضي هللا ةف  ل  إةوس ودافوا ذو مال وقال ال يموا لي أي أاور بمال الورثا  وذ ب 
ي متومههّ  إل هه  فههإي دههاي  م أي يووههل  إلهه  هللا وقههال فههي ففسهه  إفههّ إل هه  بيد هه  ةاو ههم بف ههّ

 ةفه  سهاكفا قابا ف و سهيبح  ةفهّي وأفها أقهف ةله  بهاب داره ال غيهر ودهاي رضهي هللا
مهتأل الهوادي بعهدما ووهل ٱفي مديفم تافيت وأتاه رضي هللا ةف  ودهاي الماهر ي اهل و

هْت له  ووقههف ةله  باب ها بعيههدا  رضهي هللا ةفه  ةهاد حمههل الهوادي وسهأل ةههي داره َفهُؤور يهَ
ول  يرى أحدا ووقف ثاف م دذلك وداي رضي هللا ةف  ةفده ةبر ب  )أي سهيدي الحهاج 

باج الحسهههيي االفرافهههي(  هههم بهههات ف ههه  إلههه  الوهههّ ومضههه  إلههه  المدرسهههم ةفهههد بعهههض الّالهبه
ههل ودههاي  وأةههَرج سههيدي الحههاج الحسههيي رضههي هللا ةفهه  أوههحاب  يبحثههوي ةفهه  فههي الهّليه
الماههر غايههرا وةههرج بضههى وةشههرس مههي أوههحاب  وأةاهه  لكههل واحههد مههف   بههرفي أسههود 

ي وفهه ي مضههوا دههل واحههد مههفد  إلهه  فهه ي وفهه ٱوفههافوي )ل ستضهها  بهه ( و قههول ل هه  
هيل ولهه   أكهابر أ هل تافيههت إله  أي دهاد بعضهه   أي  غهرق فهي الههوادي وأتهوا فهي وسههط اللهّ
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باج وأته  سهيدي الحهاج األحسهي رضهي هللا  ا أوهبح الوهّ هيل لمهّ  عرفوا أيي  و وآةر اللهّ
ي دهههاي قابهها ف هههو  ةفهه  وقههال أ ضههها ال بههّد أي أقهههف ةلهه  بههاب داره بعيهههدا وال أاُرقهه  وا 

إل  هللا لّما أته  إله  أي ووهل أمها  البهاب أةهَرج القاهب سهيدي يبح  ةّفي ليهوولفي 
ههفم مههي الفتحههم التههي يههدةلوي مف هها أيههدي   ل فتحههوي  الحههاج الحسههيي األفرافههي يههده الّشريه
البهههاب وأةرم ههها مشهههيرا لههه  ويف هههر اآلةهههر رضهههي هللا ةفههه  اليهههد تشهههير وال يهههرى شةوههها 

ةله  رضهي هللا ةفه  وأغلهق ومض  إل  الباب وفتح القاهب البهاب مهي غيهر أي يهراه وأد
ةتذر مف  وقال ل  ما سألهتهفا شي  البارحم ؟ ) و  سهمى فهي قلبه   ٱالباب وسّل  ةل   و

قهههال رضهههي هللا ةفههه  ةفهههدي الةهههواار دّل ههها دالّرةهههد القاوهههف وال  شهههغلفي ةهههاار ةهههي 
ةههاار  دّل هها أسههمع ا وأف هه  مهها  قههول فهه ي وفهه ي  حتههّ  الحيوافههات ودههّل شههي ( قههد 

هي   وسهألو   ةفهك وله  يهرك  مض  أوهحابي وفهتّههشوا ةفهك ةفهد أكهابر تافيهت مضهوا إله
أحد حت  داد الهوادي أي يهذ ب ببعضه   لغهاارس الماهر وحمهل الهوادي ومضه  به  إله  

ه   ٱبعض البيوت وقال  هَق ف ه  وف هر رضهي هللا ةفه  فومهد ف ه  البهرافَي دلهّ ف ر مها ُةهلهّ 
ه  الفههافوي  هق ومعههَ و قههول لهه   هها و واحههد و ههذا اآلةههر ثههّ  اآلةههر مبهلهههليي ودههل واحههد معلههَّ

إل  أي ةّد   ل  رضي هللا ةف  وقال ل  أيي بتَّ البارحم فقال ل  في مدرسهم دهذا ةفهد 
الاالههب فهه ي )فههرج بهه  مههّدا( وقههال لهه  سههبحاي هللا أفهها قلههت ال تقوههد إال أكههابر تافيههت 

ووضهع   بهيي يد ه   وفرج به  ثهّ  بعهد ذلهك فهّرش له  أفهواع الفهراش وأته  له  بشهّت  الكتهب
ههتح  وقههرأ ف هه  مسههألم  وقههال لهه  ا ّالههى ةلههي   ومضهه . وأمسههك رضههي هللا ةفهه  دتابهها وفه
واحدس وذدر ا لفا قد فسيت ا ّثّ  أغلق  ووضع  فوق الكتب ومد  الشهيخ مها شها  هللا ثه  
أتاه فومده  وّلي ةل  الّفهبي وّل  هللا ةل   وسهّل  وقهال له  أقهرأت الكتهب ؟ فأمابه  ال 

ّفما أتهْيهتُهك لوم  هللا لتُهوولفي إل   مّل وة  وذلك دّل  رضهي هللا ةفه  حام م لي ب ا وا 
مُ  في هها  ههدَّ هَما فههرج  وأةاههاه الّاريقههم الّتماف ههم رضههي هللا ةف مهها وقه إةتبههارا لهه  وفههرج بهه  أيههَّ
ومي مملم ما قال ل  بعد ال ورد والو  فم الّ امم  أذفهتُهك في مم ى أوراد الشهيخ رضهي 
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ه ات واألسههرار واإلرشههاد والترق ههم واألحههوال وفههي تههدريي هلل  ةفهه  وفههي األسههما  والمسمههَّ
هَبد به  هللا ةله   فهتُههك فهي مم هى مها ُ عه العلو  والّتفسير لكتاب هللا والحدي  والةهواص وأذ 

ْر أفَت ةل فهتي أفَت ةل فهتي أفَت ةل فهتي ال تايُل الغ اب ةفّي ...  اإلا ق س 
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 ّمد الكبير رضي هللا عنهسيدي الحاج مح

َد هللا  ألّف ه  دّل ه  أسهما  مهي  رمال إذا ُرؤوا ُذدر هللا  رمال إذا سهمى المهرأ ةبهر    ةبهَ
أسههما  هللا   ههؤال  الرمههال إّفمهها  هه  اسهه  مههي أسههما  هللا  فباالسهه  يتوههّرفوي  وبهه  تفهههال 

اي  وب   عسهروي  البردات دما قلفا  وب  يفبت الّارع  وب  يفهال المار  وب   غا  الفّ 
و هله مهي  مي ةباد هللا» إّي رمال لو أقسموا ةل  هللا ألبّر    قال وّل  هللا ةل   وسّل  

أي فعتقهده  وأي فوهّدق   وأي  يفبغهي لفها   ذا األمر  و اّلذي 1 ّره «ه  ةل  هللا ألبهسهأق
أي ةهي رسهول هللا وهّل  هللا ةل ه  وسهّل    فسّل  أل ل   ألّي األحادي  دثيرس في  ذا الشهّ
هللا تبههارك وتعههال  إذا أراد أي ُ   ههر ديفهه  معههل سههببا لههذلك مههي الّرمههال  ألّي المعاشههرس 

له  إاّل هللا   ي لألح ا   الحّي  واحب الحّي  المّيت قض  فحب   وافت   ةمل  به  إ
ه  ليلّقف ها إله  األح ها   واألمهوات ه  مهي يرثه  ومهي  حمهل المسهؤولّ م بعهدَ وترك مي بعد  

ما دوا وفوروا هللا  ففور    وأح ا   هللا ح هاس اّيبهم  فهي الهّدف ا وفهي اآلةهرس  إّي مها 
 فرح   و سّر   أي ُتعَرض أةمال فقرائ    وأوحاب    و   راضوي ةهي أةمهال    بعهد 

َ ُ  بعهده  فالهّذي يتهرك الوسهائط  ويمعهل مهي  أي تمّسدوا بالةل فم  اّلذي ور  سّره وَرضه 
ففسهه  أفههّ  ووههل  إّفمهها تكههذب ةل هه  ففسهه   ف ههو ال بالواوههل  وال بههاآلتي  وال بههالّرابح  

ُدر   »ألّف  ةرق الّشرع  الذي  قول لفا وّل  هللا ةل   وسّل   ْ  َ شهْ َمْي َلْ  َ ْشُدر  الفَّاَي لهَ
  ومي له   حمهد الفهّاي ال  حمهد هللا  فبحمهد الوسه ط تحمهد الموسهوإ  فالّرسهول 2 «هللَا 

وّل  هللا ةل   وسّل  مات وةرمت وروحه   ولكهي مرتبته  بقيهت سهاريم  دسهرياي المها  
ذيي  فههي األوراق وفههي األشههمار وفههي الّفباتههات  إّفمهها ت  ههر تلههك األوراق فههي الةلفهها   الههّ

ف   حملهههوي السهههّر  و سهههري  فهههي   السهههّر  فهههإذا مههها افتقلهههوا إلههه  رّب ههه  َةَلَف ههه  أ ضههها  َةلهههَ
ك بديفه   والح   حمل ففي األمر إله  األح ها   و دهذا أّي ها اإلةهوس  مهي أراد أي يتمسهّ
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رع  الشهرع  هو الحهاك   و هو الغاها   و هو  ويتمّسك باريقته   فعل ه  أي  متثهل أمهر الشهّ
ذي ال  مدههي لعقولفهها أي تففههذ  مفهه   فعقولفهها محدومههم بالشههرع  ومههي أراد العههرش  و ههو الههّ

امي وال  ههو  أي  حدههُ  الشههرع بعقلهه  إّفمهها ضههّل  و هها  فههي وسههط األدغههال  فهه   ههو بالفههّ
بالغهههههارق  ف هههههو ضهههههاّل  لهههههذلك أّي ههههها اإلةهههههوس سهههههّفم هللا  دهههههذا  سهههههّفم هللا فهههههي األرض  

ل  المسههؤولّ م  الموههاحبم  الّتع هه    الّتبميههل لمههي سههبقفا  والّتقههدير واالحتههرا  لمههي تحمههّ
اي ةلههه  هللا  البهههّد مهههي االمتمهههاع ةل ههه   واال تهههدا  بمههها  وسهههار ةلههه  الهههّدرب يهههدّل الفهههّ

سي ال ّي  وتفق م القلوب وتوفيت ا مّما  دهّدر مرآت ها و عهّت  فور ها  يوّول  للقلوب  وحُ 
ر إل ه   ف هو  فإّففا له  فبقه  واقفهيي ففت هر  ألّي االفت هار مهى ومهود الهّذي ففت هره  وفتفدهّ

 يي  ور الّففي وض ل وب تاي  ألّي هللا تبارك وتعهال   دهوي مهى المّتقهيي المحسهفغر 
ُفوا التَّْ ُلَكم   إ َل  ب َأْيد  ُد ْ  ُتْلُقوا َواَل  ّللاَّ   َسب يل   ف ي َوَأْفف ُقوا * اْلُمتَّق ييَ  َمىَ  ّللاََّ  َأيَّ  َواْةَلُموا  َوَأْحس 

ف ييَ  ُ ح بُّ  ّللاََّ  إ يَّ  ا األمهوات فقهد سهاروا والمّتقهي   1 اْلُمْحس  ي المحسهفيي  ه  األح ها   أمهّ
هللا تبههارك إلهه  رّب هه   وةّلفههوا ورائ هه  مههي يرضههوي ةفهه   وُتعههرض أةمالهه  ةلههي     قههول 

ُفوَي ﴿ وتعال   ب  َوُقل  اْةَمُلوْا َفَسَيَرى ّللّاُ َةَمَلُكْ  َوَرُسوُلُ  َواْلُمْؤم  ال    اْلَغيهْ وَي إ لهَ  ةهَ ُتَردُّ َوسهَ
ويَ  ا ُدفهههههُتْ  َتْعَملهههههُ ُئُد  ب مهههههَ َ اَدس  َفُيَفبهههههّ    سهههههيرى هللا ةملكههههه  ورسهههههول  والمؤمفهههههوي  2 ﴾ َوالشهههههَّ

ذيي فارقوفههها ُتعهههرض أةمالفههها ةلهههي    الشهههيو   فهههالمؤمفوي  ههه  أ ضههها يهههروي أةمالفههها  الهههّ
ال أبفههائ   ةلههي    فههإي رأوا مهها والمشههايخ تعههرض أةمالفهها ةلههي    الوالههديي تعههرض أةمهه 

ي ةلموا غير ذلك سألوا هللا تبارك وتعهال  ال دا هم والّتوفيهق  يرضوي ةف  شدروا هللا  وا 
تعهههرض األةمهههال يهههو  االثفهههيي والةمههه ي ةلههه  هللا  »ل ههه   قهههال وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل  

اداد وتعههرض ةلهه  األفب هها  وةلهه  اآلبهها  واألم ههات يههو  الممعههم ف فرحههوي بحسههفات   وتهه 
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شههراقا فههاتقوا هللا وال تههؤذوا موتههاك    إذا فاألةمههال ُتعههرض  ومههي 1 « ومههو    ب اضهها وا 
ا﴿ شههّذ شههّذ لففسهه    ًرا َة   مههً ُيْؤت     َأمههْ ُ  ّللاََّ َفسههَ َد َةَل ههْ ا َةا ههَ ْي َأْوفههَ  ب مههَ   لههذا أّي هها 2 ﴾ َومههَ

األةوس ُشّدوا أحهامتك  واحروهوا ةله  ديهفد   وارةهوا حرمهم رّبده   وسهيروا ةله  الهّف ج  
المهؤمي  » رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل  قهال قالف ج الرسول وّل  هللا ةل   وسّل   
ا    والمسههل  ال ُ سههّم  مسههلما حتههّ   سههَل  أةههاه3 « للمههؤمي دالبف ههاي  شههد بعضهه  بعضههً

» رسهههول هللا وهههّل  هللا ةل ههه  وسهههّل  قهههال  قهههالمهههي يهههده وأذاه  مهههي يهههده ولسهههاف    المسهههل 
المسل  مي سل  الفاي مهي لسهاف  ويهده والمهؤمي مهي أمفه  الفهاي ةله  دمهائ   وأمهوال   

  ال يههؤمي أحههدد  حتههّ  أكههوي أحههّب إل هه  مههي 4 « والم ههامر مههي  مههر السههو  فامتفبهه 
   هللا ةل ه  وسهل   قهولرسهول هللا وهلّ  قهالّفاي أممعهيي  ففس  ومال  ووالده ووالد   وال

دهذلك إذا   5 »ال ُيؤمي أحُدد  حت  أكوَي أحبَّ إل   مي مال  وأ له  والفهاي أممعهيي «
 ات   ههَّ الف  ب   الُ مههَ ةْ ا األَ مههَ فَّ إ   »أحههّب اإلفسههاي ةمهه  يمههب أي  دههوي اةتبههاره فههوق دههّل شههي   

  وفسههأل هللا لفهها ولكهه  مم عهها أي يثّبتفهها ةلهه   ههذا األمههر 6 « ى وَ ا فههَ مههَ     ر  امههْ  لّ  كههُ ا ل  مههَ فَّ ا   وَ 
رفا وأي يفهّور بوهائرفا حتّه  تتفهّتح مم هى  ففهرى الحهّق  مسهامفااّلذي فحي ف    وأي يبوهّ

ا ففّتبعهه  والبااههل بههاا    مقههّررس  وفقههول لإلةههواي إّي  ههذه الايههارس اّلتههي دافههت ففمتفبهه حقههّ
ّرفا فه د   فهاةملوا  في ةل  هللا  وال  فعل رّبك إاّل ةيرا  رأيفهاك  وارفهاك  وشها دفا مها  سهُ
وسيرى هللا ةملك  ورسول  والمؤمفوي  وسفحمل  ذا االفاباع و هذا االرتسها  الهّذي  هو 

ي المغرب  لفقول ل   أّففا دّفا بهيي إةهواي دّل  بشرى إل  إةوافد  في الدار الب ضا  وف
الح   الُح والوههّ ا بيههف   فلهه  فههرى فههي   إاّل الوههّ وأوههدقا  ورفقهها  وأوههحاب ودرمهها   دفههّ
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راقك  فحهههّي فهههي ففسهههفا أّففههها لههه  ففهههارقك   الحم أ ضههها والوهههالحم  وسهههفدوي بعهههد فههه  والوهههّ
ّفمههها بأمسهههامفا فقهههط  واألمسههها  البهههّد أي تفهههارق األمسههها   إّفمههها األرواج  هههي  بأرواحفههها وا 
دس  فمهها تعههارف مف هها إئتلههف  ومهها تفههاكر مف هها إةتلهه  ود األرواجُ » ف  المفههود الممفههّ  ُمفههُ

اَكرَ  وما ائَتَلفَ  مف ا َتَعاَرفَ  فما ُمَمفََّدس وال فقهول شهدرا لكه  وشهدرا   1«  اةتلهفَ  مف ها َتفهَ
ألّفا إذا شدرفاك  فقد شهدرفا عا  ألّففا ال فشدر أففسفا  لسي الحبيب وشدرا إلةواف  مم 

ثههل يمههري ةلهه  المماثههل  ولكههي مههي  اففسههفا ألّففهها فحههي ذات واحههدس  مهها يمههري ةلهه  الم 
بههاب األدب والمماملههم البههّد لفهها أي فشههدرد   وفشههدر سههي الحبيههب  وفشههدر اإلةههواي  
رت  فيفههها بهههأدبد  وبعملكههه  وبافضهههمامد   اي ال  شهههدر هللا  وقهههد أثهههّ ألّي مهههي لههه   شهههدر الفهههّ

فاههوائد  وبممعدهه  وبههذدرد  وب يللههتك  وبالو  فههم  سههيبق  ذلههك دههّل شههي  مفقوشهها فههي وا
ففوسههفا وفههي أرواحفهها  وسههيروا ةلهه  أةمههالك  وبّلغههوا إةههوافد   وتضههافروا مههى بعضههد   
ّفوا ففوسهههد   ألفهههّ  إي لههه  توهههفَّ  الهههّففي فهههإّي اإل مهههاي ال  سهههَلُ  لوهههاحب   والعمهههل  ووهههَ

وةقيدتفا  ومحّبتفا في هللا وفي رسهولفا وفهي شهيةد    للمم ى  و ألمل تحويي إ ماففا
 الوداد و هذا التهوّددد   ةل د  وةليفا مم عا  ذا الوفاق و ذا الوئا  و ذا وفسأل هللا أي يُ 

ذي  هههو دلهههّ  ةهههالص لومههه  هللا  ممعُ  فههها  الةهههروج بفههها  فههها و فههها  فههها  إكرامَ فههها  إاعامُ الهههّ
ا  أو الّتكري   اّلذي  هو مهي سهمم المهؤمفيي وتقد   مساكفد  لفا  دّل  ذا مي باب اإلكر 

الحيي  فمههاااك  هللا ةيههرا  مههاااك  هللا ةيههرا   ههذا مهها فقههول لكهه  إي شهها  هللا  ولههي  الوههّ
دلمم دتبت ا سفقول ا لتكوي  ي ةاتمم  ذا المملي  حّت  فتفّر  لما  و البهّد لفها مفه   

 و و السفر إي شا  هللا  غدا إي شا  هللا.

 *** مي العفا م ردفا غير مف د   اإلس   إّي لفا بشرى لفا معشر
 رضي هللا عنهالكلمة الختاميّة لسيدي الحاج محّمد الكبير 

 أةوذ باهلل مي الش ااي الرم  
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 بس  هللا الرحمي الرح  

 ووّل  هللا وسّل  ةل  سّيدفا محّمد وةل  آل  ووحب  أممعيي

فهها فههي هللا  المتحههاّبيي فههي ذات هللا أ ههَل الههّدائرس الفضههلّ م السههالكيي أةههّا هللا سههعادس إةواف 
م رسههول  وههّل  هللا ةل هه   م هللا ومحبههّ ّربيي المةوووههيي المتفههافيي فههي محبههّ مسههلك المقههَ
وسّل  مي أحّب   هللا ودتب   في أاله  مهي السهعدا  المفيبهيي إل ه  المعتمهديي ةله  فضهل  

م فههي دائههرس المههأذوي لهه  فههي َترب ههم ةلقهه  ةل فههم رسههول هللا سههّيد  المههدرميي فضهه  ومحبههّ
م  الكائفات ومعدي السعادات ةيي الحق قم محّمد أشرف المةلوقات َمحطّ  العفا هم اإلل  هّ
م وبحهههر الةل قهههم أةفهههي بههه  القاهههب المهههامى الكامهههل  بهههاب هللا البهههرا  بهههيي بحهههر األلو  هههّ

ارفه  وةلومه  المدّمل مي رّب  المعتفه  به  مهي رسهول  ةل فته  ودّرس أسهراره وفيوضهات مع
اي الّتيمهههافي رضهههي هللا ةفههه  وأرضهههاه فهههي األّولهههيي  د أبهههو العبهههّ موالفههها أحمهههد بهههي محمهههّ

 واآلةريي.

السهههّ   ةلههه د  ورحمهههم هللا وبرداتههه  تعّمدههه  وأَ لكههه  ومهههي افتسهههب إلههه  القاهههر الّتوفسهههي 
 س م ا وأمف ا وتحّفد  بردت ا بالةيرات واأللااف اإلل ّ م.

اك  فهي ةهال  األرواج وسهما  اأَللاهاف قبهل ايهارتك  باألقهدا  وبعد  شا دفاك  باهلل وارفه 
م. أفههاض هللا  ا مههفد  بههالعيي الممههّردس مهها شهها دفاه بالبوههائر وةههيي المحبههّ والفعههل فعايفههّ
اك  اإلفابهههم إل ههه  واالسهههتقامم ةلههه  اريقههه   ةلههه  إةواففههها ةيهههر الهههّدف ا واآلةهههرس وراقفههها وا  هههّ

م لاريقهه  شههيةفا وقههدوتفا واّتبههاع حبيبهه  واالقتههدا  األمثههل بدمههال ال ّتوههديق وةههيي المحبههّ
ل  ومههي ةا ههدفَاُه ةلهه  م امههم َأوراده واالفابههاع بأة قهه  التههي  ههي َأحههوال ةلفائهه  الكمههّ
مي بعده الشهاربيي مهي فه ض بحهره الغرقه  فهي محبهّم اريقه  توهد قا بمها ذاقهوا ولمسهوا 

اك  مههي  هه   دوك والّريههب   وةههايفوا. فههاف   فههّورك هللا بفههور الف هه  وأةاذفهها وا  ههّ أود ههم الشههّ
در والعمهههل الهههّدائب  م اريقهههم السهههّفم والشهههّ م األحمد هههّ ولههه عل  إةواففههها أّي الاريقهههم التماف هههّ
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رع أحدها  هللا والحقههائق ثمهرس أفهوار الشههرع فه  فهتح وال سههّر إاّل  المتحقهق به  بالشههرع فالشهّ
رع أّ  والحق قههم فههرع فمههي يبحهه  ةههي األسههرار دوي اال  رع فالشههّ تههدا  بارائههق ب ههدي الشههّ

وراي فهههي دائهههرس  رع وأحدامههه  وأوهههول  وفروةههه  فههه  يمفهههي إاّل الّتعهههب والّفوهههب والهههدَّ الشهههّ
ق مهها رمهه . فههالةير فههي معايفههم الحههّق بعههيي  مفرغههم ال بالبدا ههم ا تههدى وال بالّف ا ههم حقههّ

وا بويرس الحّق قال تعال   َداَرى َحتهَّ  َتْعَلمهُ ُتْ  سهُ َ َس َوَأفهْ ا َتُقولهُويَ  اَل َتْقَرُبوا الوهَّ   1 مهَ
تقربوا األسرار وتّالعوا ةل  الحقائق حت  تّا روا مي ددورات الّففهوي وتعلمهوا مهي  ال

رع مها تقولهوي ألففسهد  ومها تحهّدثوي به  مهي َترضهوي ةفه  مهي  الّشرع ومي وهاحب الشهّ
رع وأقههّره  ف  الشههّ ي فههي األففههي وأثمههر أة قهها وآدابهها مرضههّ م وسههلودًا حسههفًا حسههّ حههق ُايههّ

رس بهإذي اقته  العمل الّذي  و ةهيي مها ريعم ؛ فه  تلتهبي الاهرق الم سهّ بي مهي معهيي الشهّ
م ةا ههدوا هللا ورسههول   وةا ههدوا شههية   ةلهه   هللا باههرق األ ههوا  فأ ههل الّاريقههم التماف ههّ
أي  حههههاربوا الههههففي وال ههههوى وقمههههى الشهههه ااي وأةوافهههه  حتهههه  أسههههل  شهههه ااف   بقههههّوس فههههور 

م ةبهههادس بوهههائر   وةقهههد   العههها  بهههاهلل ةلههه  متابعهههم شهههية   المّتبهههى  فبيهههي   متابعهههم تامهههّ
وأة قهها واقتههدا  ؛ فمههّردوا مههي األ ههوا  فلهه  يههدافي   أحههد فههي وهه ح   وال  علههو ةلههي   
دوا بهه  مههي  قههيي بههرّب   والعمههل بشههريعم فبيههي   والسههير ةلهه   أحههد فههي وهه بم مهها تمسههّ
م  محهاض العبود هّ ا سهوى معبهود   هللا وا  مفوال حال شية   الّذي  و تمريهد القلهوب ممهّ

لةالوههم مههي األغههراض والفاوةههات الففسههّ م مفقههاديي بمحههض الفضههل وحسههي االقتههدا  ا
إل  ما يرضي رّب   ف  حال  مّيا   ةي ةلهق هللا وال امهى ل ه  إاّل فهي إمابهم دةهائ   
في االسهتقامم ةله  ااةهم مهوال   ؛ راضهيي بمها رضهي ةهف   مهوال   ؛ فه  ميهل لغيهره 

 الّرض  قائميي بالحق ال  عدلوي ةف  أبدًا.وال شدوى إاّل إل    ائميي في حضرس 

إةواففههها ؛ شهههموي المعهههارف ودفهههوا األسهههرار وسهههّر الممهههادات ؛ ةهههرفت  مههها ةهههرفت  إاّل 
بمواحبم مي واحب هللا بالعل  والمعرفهم واإلّتبهاع فهاةرفوا حهّق ةلمهائد  ومهي اقتهديت  
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مهي دّلكه  ةله  مف   ب   فذلك مي ال دي اإلل ي واآلداب الموافوي وقد ممعد  هللا ب
هللا أو سمعت  ب   بما تردهوا مهي آثهار تهدّل ةله  وهدق   والوفها  لهرّب   بإرشهاد   ةبهاد 
ا  دهّدر  هللا وتومي    إل  الوم م الّوالحم المرضهّ م وم هم تفق هم القلهوب وتا ير ها ممهّ
ةلي هههها وههههفا  ةبههههادس رّب هههها فدههههافوا بحههههّق رمههههاال وفههههوا بمهههها ةا ههههدوا ووههههّدقوا ووههههادقوا 

دق  ادق مههى ربههّ  فههتح هللا ب هه  قلوبهها حيههرى فبالوههّ ادقم مههي الوههّ والّتوههديق والكلمههم الوههّ
وففوسهها تائ ههم فا تههدى مههي  ههدي إلهه  الّاريههق المسههتق   وفههال ةيههر الههّداريي ودتههب فههي 
الّوالحيي ؛ والّسيد المليل العال  العارف برّب  القدوس األمثل الهوفي بمها ةا هد ةل ه  ذو 

لكرامات المب رس للعقول الةارقم لعوائهد الهّففي الهّذي أففه  الفيوضات اإلل ّ م الع  مم وا
ح اتهه  داة هها إلهه  هللا معّلمهها مرشههدًا موم هها ُمشههرفا ُمعاهه  مههي ففسهه  القههدوس فههي العمههل 
ذي ال يبههههارى فههههي  الح الههههّ ا رس والباافههههم أةفههههي بهههه  الههههولّي الوههههّ الههههدؤوب واالسههههتقامم ال ههههّ

الكماري قّدي هللا سّره ورفهى ذدهره  و ح  وال يمارى في ورة  واستقامت  الحاج محّمد
في اآلةريي أةلص ةمل  هلل وةد  شهية  بالترب هم باريقته  ف هاي ةل ه  لمعرفته  اريهق 
مهها قوههد ؛ ومههي ةههرف مهها قوههد  ههاي ةل هه  مهها ومههد ف هها  ههو آثههاره    ههر فههي محّب هه  
 ومريد هه   ههد ًا وةمهه  وههالحًا وآدابهها سههف ًا وةلمهها يفتفههى بهه  وفقههرا  مقتههديي بهه  متةلقههيي
ذا قضه   باألة ق الحق م والسفي المرضهّ م فهفع  العهال  والمهتعّل  والمرشهد والّراشهد به  وا 
فحبههه  ولحهههق بربهههّ  فهههإّي سهههّره   هههر فهههي وار  سهههّره وةل فتههه  مهههي بعهههده بههه  مهههدال السهههّيد 
اع مههي   ههرت ةل هه  الفمابههم فههي ح ههاس مرّب هه  الفاضههل التقهههي  المبههارك ف هه  الحيههي الففههّ

حّل ةفايتفا وُقّرس أةيففا الحاج الحبيب بي حامد الوافي في محّبته  الفقي ُدّرس أفئدتفا وم
َل بهه  فههاّتبعوه وأحسههفوا ال ههّي ف هه  ومعهه  فقههد  البههار بههولّي فعمتهه  ةل هه . ف ههو أ ههل لمهها ُحمههّ 
شهههرب مهههي ةهههيي شهههية  وارتشهههف مهههي بحهههر سهههّره ؛ وقهههد أفههه ض ةل ههه  مهههي حضهههرس ربهههّ  

ية  فتعههاوفوا معهه  وةّ مههوا حضههرت  وحضههرس فب ههّ  وتلقهه  باإلقبههال والّرضهه  مههي دائههرس شهه 
فإّف  يلّقي الحدمم فاقتربوا مف . فإّف  باهلل والح مولح ُ قتهدى به  فهي ال ها ر والبهااي 
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م الشهههيخ الكمهههاري فهههإّف    ؛ فهه  تفسهههوا حهههّق اإلةههها  والتع هه   واإلقهههرار بالمميهههل فهههي ذريههّ
فاثههها شهههاربوي مهههي حهههوض أبهههي   ودّل ههه  وهههلحا  فأحسهههفوا ال  هههّي فهههي   مم عههها ذدهههورًا وا 

وأةيفو   ةل  أففس   بالتقدير ل   فإّي الولد سّر أب   لكّي العفا م  ي السائق فاهلل  و 
ُل مهههي  شههها  ةلههه  مهههي  شههها  وال حسهههد ةلههه  الفضهههل ؛ فالكهههّل داللهههم ةلههه  هللا  الُمَفضهههّ 
ل  أتههاه هللا  رع ال مهها ُة ههّ  بههال وى. فهه  حسههد إاّل فههي إثفههيي : َرمههُ فعّ مههوا مهها ة ههّ  الشههّ

آي ف و ب  قائ  معلما وتال ا آفا  الّليل وأاراف الّف ار ورمل راق هللا مااًل مهي دف ها القر 
والحم ف و يففق  في ةير ةباد هللا سرًا وة ف م. فارةوا إةوافي حهق هللا ةله د  وحهق 

 ةلمائد  فإّف   الفبراي المضي  ال اتك ل    الم ل والغف ت.

  مفا رشدفا. والّس   ةل د  ورحمم هللا وبردات .وفق هللا المم ى وبّورفا بعيوبفا وأل

ريفم فهي يهو  السهبت ثاله  شهعباي  دتب  بةّط يهده ةهاد  األةتهاب الّتماف هّم والحضهرس الشهّ
د الكبيهههر أبهههو ةقيهههل بهههي الحهههاج  2009مويل هههم  25الموافهههق  1430ةههها   الحهههاج محمهههّ

 األحسي بي محّمد البعقيلي أمف  هللا وحف   مي دّل مدروه.

 اي  والّشدر هللشدرا م

 والس   ةل د  ورحمم هللا

 

ر  الَحّق   اللَُّهمَّ َصّل   د الفَات ح  ل َما أُْغل َق َوالَخات م  ل َما َسبََق نَاص  نَا ُمَحمَّ َعلَى َسيّ د 
يم ه  العَظ  ْقدَار  ه  َوم  َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه  َحقَّ قَْدر  َراط  ي إ لَى ص   ب الَحّق  َوالَهاد 

َّ  َرّب    فُوَن َوَسََلم  َعلَى اْلُمْرَسل يَن َواْلَحْمدُ ّلِل  ا يَص  ة  َعمَّ زَّ ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع 
ينَ   اْلعَالَم 
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 رضي هللا عنهسيدي الحاج محّمد الكبير 

 ذا ما ماد ب  الوقهت والّامهاي  ومها أراد هللا أي فقهول فهي  هذا المدهاي  فه  تفسهوفا مهي 
مي تعّلق بفا وأحّبفا وأكل اعامفا وف ر إليفها   لفا وألبفائفا ولذّريتفا ولكلّ  والح دةائد 

ف  تفسوفا مي دةائد  الّوالح  ف و الع د الهّذي بيففها وبيهفد   فه  امهى لفها فهي شهي  
الح  قهال هللا  تبهارك وتعهال  إاّل في  ذا الوّد والوداد اّلذي  دوي ةي اريق الّدةا  الوهّ

ل ﴿  ي اْلُقْربههَ قههُ َس فهه  َودَّ ًرا إ الَّ اْلمههَ َأُلُكْ  َةَل ههْ   َأمههْ   إاّل المههوّدس فههي القربهه  فقههط  1 ﴾ الَّ َأسههْ
وهلح أةمهالك  ويهؤت د  أةمهالك   إفهّ  قهدير فأحسفوا واةملوا وقاربوا وسهّددوا وهللا معده   ُ 

  ةل   رؤوف رح    وفستودةد  هللا  وال تفسوفا مي دةائد  الوالح  فع 
 دي الحاج الحبيب بن حامدسي

هللا  حف د  سيدفا  و اهّول فهي ةمهرد  مم عها مهى الوهّحم والعاف هم   هذا دائمها دةائفها 
ارك لفهها فهه د   لكهه   مم ههى الفقههرا  يههدةوي لكهه  بالوههّحم والعاف ههم واههول العمههر  وأي يبههَ
م وهلل الحمهد  دأّففها ُولهدفا مهي مديهد  و هذه شه ادس الفهّاي  هلل   وفي أففاسد  لمم ى األمهّ

   وسهههمى بهههذدرد   وسهههمى دلمهههاتك   إاّل وافهههتعش قلبههه  ورمهههى دهههّل مهههي حضهههر ممالسهههد
مباشههرس للمقهها  الّتاسههى  الحمههد هلل  الفقيههر  دههوي  دههذا و دههذا  و ههأتي أ  وههالح وشههيخ 
واوهههل ومهههي يرمعههه  إلههه  هللا ويبهههّ  ف ههه   هههذه ال مههه  البعيهههدس البعيهههدس البعيهههدس  اّلتهههي دهههّل 

ّفمها دهّل مها بّلغتمهوه الفقرا   شعروي ب ا و ف موف ها لكهي  عهّا و وهعب التّ  عبيهر ةف ها  وا 
بقلوبد  ف ّفئد  سّيدي أّف  وول وول وول  بتما  الووول  ووقر فهي القلهوب  لكهي 
الكهه   ال يمههدي ف هه  دمهها تعلمههوي  إّفمهها وقههر  وأوههبحت تلههك األفههوار اّلتههي شههربفا ا  
ّف هها أوههبحت حههاال  لرّبمهها مقامهها مههي قبههل أي ترمعههوا إلهه  المغههرب إي شهها  هللا  فحههّي أ

تغلغلت وهلل الحمد  وأثمهرت فيفها مهي اليهو   ومهي البارحهم  ايهادس فهي الةيهر وايهادس فهي 
افي  الهّذي له ي ف ه   افي الوهّ افي الوهّ الّثبات وايادس في الّتوّم  إل   هذا المشهرب الوهّ
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أك  إي  م هللا لذاتهه  سههبحاف  وتعههال  وسههّفم رسههول هللا وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   ف فههّ إاّل محبههّ
ا إاّل الةيههر  وايههادس الةيههر  هها را وباافهها  فههي أففسههفا  شهها  هللا   سههيدفا ال تسههمعوي ةفههّ

م الوهاف م  ي شا  هللا مي مم ى اإلةواي مى بعضفا الهبعض إاّل المحبهّ  ذا ة د مّفي وا 
ذيي  ههه   د الڤمهههاري  الهههّ إي شههها  هللا  والقلهههوب الوهههاف م  وفهههي ذّريهههم شهههيةفا سهههيدي محمهههّ

ا ومههف   إاّل الةيههر فههي بعضههفا  إةواففهها ودبرائفهها  و هه  أكههابر األول هها  دّل هه   ال تسههمى مفههّ
هّال لبعضهفا الهبعض  البعض إي شا  هللا  وفحي لبعضفا البعض ال فمضهي إاّل فهي الّتفه
وفي حض ض العمو  حّت  فدهوي إلةواففها حوهيرا  مشهوي ةل ه  دمها  حبهّوي  ومهي له  

قهدر    هللا يثّبتفها ةله    وبر للعب أوالده في حمره فإّف  ما ةهرف الاريقهم ومها ةهرف
ي شها    ذا الشي   حّت  فدوي فوبر للعب مم هى أحبابفها فهي حمورفها م مها فعلهوا  وا 

 هللا ال  دوي إاّل الوفا  الّتا  ببرداتك  وبدةائد  سيدي.

م فهي الوهّ س ةله  ةيهر  و ذا سي المفمي الّرياحي   قرأ لفا قله   مهي الّفرمسهم العفبريهّ
   الّرياحي  وال فايل إي شا  هللا  تبّردا وماااك  هللا دّل ةير.البرّيم لسيدي إبرا  

 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

حمي  ف هههو مهههي هللا إلهههي    الهههرّ  ض   ْ مهههي فهههَ  ض   ْ  هههذا دههه   العهههارفيي  ودههه   العهههارفيي فهههَ 
ذي أفههاض ةلههي   ذلههك األمههر بواسههام البههرا  بيففهها وبههيي هللا   وتكّلمههوا بلسههاي الحههّق  الههّ

د وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   ودههذلك ةل فتهه   شههيةفا أحمههد الّتمههافي رضههي هللا  سههّيدفا محمههّ
   هذا ده    قهال لكفهّ  سهّر مهي أسهرار هللا  وةمهل ُي تهدى به   وُ قتهدى به   وأرضاهةف  

مههااا   هللا ةيههرا  ورضههي هللا ةههف    ورضههي هللا ةههي الشههيخ سههيدي إبههرا    الّريههاحي  
ا دهههام  شهههام   مهههي هللا ومهههي رسهههول  ومهههي شهههية   ورحمههه  هللا ومهههّدد ةل ههه  رضههها  تامهههّ

سههحائب الّرحمههم  وففعفهها بهه  وبأسههراره وبعلومهه   ورضههي هللا ةههي شههيةفا وموالفهها الشههيخ 
أحمد الّتمافي رضي هللا ةف   معدي المعارف وسهّر األسهرار  فسهأل هللا تبهارك وتعهال  

متعّلقوي به  وببابه  واقفهوي فارحمفها  أي فحّقق رمائ   ويؤتفا سؤلفا  ويميب دةائفا  إّففا
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 ا رّبفا  أرحمفا  ا رّبفا  أرحمفا  ا رّبفا  وارحه  مم هى المسهلميي والمسهلمات قاابهم أيفمها 
ا ديههد األةههدا   ومدههر المههاكريي  وديههد الحاسههديي  الّل ههّ  بمههاه رسههولك  دههافوا  وادفههى ةفههّ

م س أمورفههههها  واربهههههط قلهههههو س أمورفههههها  أوهههههلح والّ الموهههههاف  أوهههههلح والّ  ب   بربهههههاإ المحبهههههّ
رضي رسول   وفحي فهي  هذه اإل الهم رضي هللا  ويُ واإلة ص  وا د   مم عا إل  ما يُ 

التوفسّ م  البّد أي فدةو دذلك لولّي األمر في ا  فسأل هللا ل  أي  عيفه   وأي  عيفه  وأي 
يفههههّور قلبهههه   وأي يمعلهههه  رحمههههم للفقههههرا  والمسههههاكيي  وةوفهههها لألغف هههها  ةلهههه  وهههه ح   

أمهوال   لةيهر  هذا البلهد  ويهد   ةلي ها الّرحمهات والبردهات والسهعادس  بمهاه مهي  وو ج
في في ا  مهي  هؤال  الوهالحيي والموهلحيي  أمثهال الشهيخ إيهرا    الريهاحي رضهي هللا دُ 

إل   ذا البلد  اّلذي ب  أح ها هللا اريقته   فهي بهدئ ا وفهي فشهوؤ ا  رضهي  اقُ ةف   السبَّ 
د بهي إبهرا    هللا ةف   ورضهي هللا ةهي إ ةواففها مم عها  وةهي شهيةفا  وةهي سهّيدي محمهّ

 الڤماري  وةي مم ى الوالحيي إي شا  هللا  والدةا  فةت  ب  
 بن حامد سيدي الحاج الحبيب

الّل ههّ  اغفههر لفهها وارحمفهها واسههترفا وامبرفهها واراقفهها وارفعفهها وال تضههعفا  الّل ههّ   هها رّب أد  
م داملههم شههامل م تامههّ م لمم ههى أفههواع الةيههرات ال هها رس والباافههم وبههااي ةليفهها  ههذه المحبههّ

الباافهههم  أففهههاي الهههدف ا واآلةهههرس لفههها ولمم هههى أحبابفههها وأوالدفههها ومم هههى المسهههلميي  ههها رّب 
د الكبيهههر مهههى  العهههالميي  ههها أرحههه  الهههّراحميي  الّل هههّ  اهههّول فهههي ةمهههر سهههّيدفا وموالفههها محمهههّ

  واد لفا مي إمدادات   فإّف  رمل رّبافي رّبافي رّبافي  ل ي لومهوده فهي الوّحم والعاف م
ماع مفه   الومود إاّل غيب الغيب  الّل ّ  لك الحمد ةل  معرفت  وةل  إّتباةه  وةله  السهّ
ذي ف ههر فيفهها بعههيي الّرضهها وتمهها  الرضهها ودمههال الرضهها  وةلهه  الههّتعّل  مفهه   الحمههد هلل الههّ

عففا وةهي ةمافها وله  يتهرك فيفها إاّل فرحها وسهرورا وغّض بوهيرت  ةهي فقوهفا وةهي ضه 
و  سهههبحاف   ك الّففهههوي إلههه  المهههول  الحهههّي القيهههّ وحبهههورا إي شههها  هللا  وشهههماةم ةلههه  تملهههّ

مههي  ومههي افحههاش إل هه  وتعههال   الّل ههّ  إحف هه  لفهها  ههو وذّريتهه  ومم ههى مههي افتسههب إل هه 
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ا فسههألك  هه  إفههّ اللّ العههالميي   األحبههاب والفقههرا  والّت ميههذ  آمههيي  هها أرحهه  الههّراحميي  هها ربّ 
 شهرّ الوفعهوذ بهك مهي وهّل  هللا ةل ه  وسهّل  د دفا وموالفا محمّ مي ةير ما سألك مف  سيّ 

ا فسههألك مههي  هه  إفههّ اللّ وههّل  هللا ةل هه  وسههّل   د دفا وموالفهها محمههّ سههيّ  مفهه ك بهه مهها اسههتعاذ 
 مل .آ   ةامل  و ر دلّ مي الشّ  ّمفامل   وفآ  ةامل  و الةير دلّ 

 الفاتحم  آمهيهي.وبأفوار 

 

يم   ح  ْحَمن  الرَّ يَن ب ْسم  هللا  الرَّ يم   *اْلَحْمدُ ّلِّل  َرّب  اْلعَالَم  ح  ْحمـن  الرَّ َمـل ك   *الرَّ
ين   يُن  *يَْوم  الدّ  َراَط الُمستَق يَم  *إ يَّاَك نَْعبُدُ وإ يَّاَك نَْستَع  نَــــا الّص  َراَط   *اهد  ص 

مْ  يَن أَنعَمَت َعلَيه  الّ يَن *  الَّذ  ْم َوالَ الضَّ  *َغير  الَمغُضوب  َعلَيه 

 

ر  الَحّق   اللَُّهمَّ َصّل   د الفَات ح  ل َما أُْغل َق َوالَخات م  ل َما َسبََق نَاص  نَا ُمَحمَّ َعلَى َسيّ د 
ي يم ب الَحّق  َوالَهاد  ه  العَظ  ْقدَار  ه  َوم  َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه  َحقَّ قَْدر  َراط   إ لَى ص 

  َّ فُوَن َوَسََلم  َعلَى اْلُمْرَسل يَن َواْلَحْمدُ ّلِل  ا يَص  ة  َعمَّ زَّ ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع 
ينَ   َرّب  اْلعَالَم 

 

ي شا  هللا فراك  العا  المقبل.  وا 
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الحاج محّمد الكبير البعقيلي  زيارة سيدي  

 رضي هللا عنه إلى تونس

 

 

 اليوم الـثـالث عشرة

 1430شعبان   6الـثالثـاء  
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رجوع سيدي الحاج 

 محّمد الكبير

 إلى المغرب الشقيق

 ولحظات مؤثرة

 بمطار تونس قرطاج
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 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

 ماااك  هللا ةيرا

َفا اْلُمْرَسل يَي   الرح  ي بس  هللا الرحم َباد  وُروَي  *َوَلَقْد َسَبَقْت َدل َمُتَفا ل ع  ُ  اْلَمْفوهُ إ فَُّ ْ  َل هُ
ال ُبوَي  * ُ  اْلغههَ َدَفا َل ههُ يي   *َوا  يَّ ُمفههْ ْفُ ْ  َحتههَّ  حهه  ُروَي  *َفتههََولَّ ةههَ ْوَف ُيْبوهه  ْرُ ْ  َفسههَ  *َوَأْبوهه 

ُلوَي  َتْعم  َذاب َفا َ سههْ َذر يَي  *َأَفب عههَ َباُج اْلُمفههْ اَ  وههَ اَحت   ْ  َفسههَ َاَل ب سههَ إ َذا فههَ ْفُ ْ  َحتههَّ   *فههَ َولَّ ةههَ َوتههَ
يي   ُروَي  *حههه  ْوَف ُيْبوههه  ْر َفسهههَ ُفوَي  *َوَأْبوههه  ا َ وههه  اَّس  َةمهههَّ َك َربّ  اْلعههه  ْبَحاَي َربهههّ  َ     *سهههُ َوسهههَ

ييَ َوا *َةَل  اْلُمْرَسل يَي    1 ْلَحْمُد لل َّ  َربّ  اْلَعاَلم 
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

 سيدي  ذه فميب ا في الوبح
 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

 ههذا دليههل ةلهه  أفههّ   فههاك قههّوس والحمههد هلل وفحههي معدهه  فسههاةدد  فسههيروا ةلهه  بردههم هللا 
  ولقد سبقت دلمتفا لعبادفا المرسليي وتفا لوا ب ذه اآل م 

 سيدي الحاج الحبيب بن حامد

سهههيدي أة ههه  حامهههم مهههي أة ههه  األمهههور التهههي شههها دفا ا فهههي قلوبفههها  هههو  عفهههي دمهههال 
فحههب فقههول ةههد  الغفلههم ةههي هللا أح هها فيفهها تلههك الف ههرس األولهه  األوههل م التههي   التومههّ 

الغفلهم ةهي هللا  ال تومدوّم فا في ا سيدي محمد القمار رضي هللا ةف   ي ذات ا  وأّف  
تعال   عفي مى اإلفساي الذي  و دائما في حضرس هللا فهي دهل ففهي و هو أفهواره تتلهّوي 

أو لح ها إال وأفهواره تهاّج بهك إله  الحضهرس مباشهرس  هذا  ب ذه دلما ةرْمت فدهرا أو ةقه 
 و الذي ففتةر ب  وأففا شها دفاه مهى سه ادتك  دائمها وفهي  هذه المهّرس الحمهد هلل دهل يهو  
مى بعضفا إل  آةره و ذا ففتةر ب  و هذا مفتةهر ةميهب  عفهي فحهي فهي قلهب القضه م 
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ضههه  ومهههي يف ضههه  إلههه  هللا و ههو التومهههّ  التههها  إلههه  هللا و هههو أي يلقههه  اإلفسهههاي مهههي  عوّ 
والحهال لربمها أة ه  وأبلهغ لرّبمها فهي بعهض األح هاي     وب ذا الحهال وب هذا المقهالال بح

حت  مي المقال ألّف   سهري مباشهرس فهي القلهوب التهي  هي متوم هم ول سهت غافلهم و هذا 
فالهههب مهههي هللا سهههبحاف  وتعهههال  دهههل يهههو  مايهههدا فهههي  هههذا   شهههي  ة ههه   إي شههها  هللا

فشيئا  وفعرف ما  ي المسؤول م وما  ي الف ابم ةي هللا سبحاف  وتعهال   المف اج شيئا
 ي لّما  دوي اإلفساي في تما  االستقامم مى شرع هللا  ا را وباافا وفي تما  اإلقبهال 

ترب ههم  فههي ف ا ههمالةلهه  هللا سههبحاف  وتعههال  بدّليتهه  وبدههل شههعرس مههي شههعرات   عفههي  ههذه 
 ةر ب الشيخ رضي هللا ةف   ذا الذي ففت

 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

مهها أي ُ عههّذب   لُ مههتحي ب هها  ههاَ لَ مَ وتلههك  ههي األمافههم التههي حَ  إمهها أي يؤدي هها دمهها  ههي وا 
لههواي  ههي واحههدس إمهها أي األ  اتفهه يلو التلهه ي ب هها   ههذه  ههي األمافههم  ةلي هها إي شهها  هللا

ا  مههّ اّل رمعههت  دههذا فعههرف تترد هها تحمل هها وا  ا السههير إلهه  الاريههق المسههتق   وا  الل هه    إمههّ
ال تكههوي فههي الاريههق المسههتق   ثههّ  تعههوّج ةههي هللا  تكههوي معههوّج وتتههوب إلهه  هللا وترمههى وا 
 ههذا أوههعب مههي األولهه  ولههذلك  ههي أمافههم والههذي  ههو التوم ههات الحمههد هلل الههذي فحههي 

ي يرفهههى ةفههها أتفههها و ك وتعهههال  أي يثبّ توم فههها ب ههها إلههه  اآلي والحمهههد هلل  فسهههأل هللا تبهههار 
ر أففسهههفا وأي تبقههه  وهههاف م بوهههفا  دلمهههم هللا الموافهههى وأي يايهههل ةفههها الموافهههى ومههها  دهههدّ 

 العل ا.

 ال  فارقههاي بعضهه ما الههبعض ولكههي لكههلّ   الههدف ا واآلةههرس  مهها توأمههاي ههذه  ههي المسههألم  
ةرس  ي سالكم م مها واريق اآل مي أراد ا بمفرد ا  دذا  سُلك ا  وسيلت   اريق الدف ا

ويههؤمي بههاهلل ورسههول   مههاا و عتقههد اةتقههاد  لمههّد والم ههاد  ال بههّد أي ُ شههّمر لتكههوي غالاههم
و عمههل العمههل الوههالح. الههدف ا ل هها أسههاليب ا ول هها بههآةر سههّي  وال يةلههط العمههل الوههالح 

ةمل ا دل واحدس ديف يتوم  ل ا ولكي مى ذلك تقوى هللا  هي المهامى القاسه  المشهترك 
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والذي يةرج ةهي  هذا فه  قوى هللا  اتقي هللا ترى العمب  اتقي هللا حي  ما دفت  و ت
َديي    المسافر الذي ةفده  هللا ةل   وسلّ مثل ذلك الذي قال ف   ولّ  يلومّي إاّل ففس  

إي  ذا الديي متهيي فأوغهل ف ه  برفهق وال تهبغض إله  ففسهك ةبهادس ربهك فهإي المفبهت » 
ب   يبقهه  1« ال أرضههًا قاههى وال   ههر أبقهه  وفههي تم ههل  اإلفسههاي ح اتهه  دلهه  فههي ترقههّ

ومالفا ول ذا ما دمفا فؤمي بالغيب وباهلل مفووروي وفعرف دلمات هللا  ي العل ها فإففها 
وفرفههى أيههديفا   أففسههفا ّذبوفعهه  فشههّك فههي أففسههفا فّتبههى ومادمفهها فحههي فههؤمي بالغيههب لمههاذا

ذ بههت ومههي أةههذ ا مفهها ومههي مهها ل ههذه الكلمههم أيههي   فحههي فههؤمي بالغيههب  فقههول  هها رب
م ا لههي ومّثل هها لههي إّفمهها فقههل  دههذا بعههض البردههم  سههّمل ا  ر ا لههي ومسههّ  اةمل هها لههي وفسههّ

إذا اسههتقمفا فهه دفهها فحههي فههؤمي بالغيههب. الغيههب  ههو االسههتقامم ةلهه  ااةههم هللا   إذاً  ال 
  توم ه و   هذا فبق  ُفعّذب أففسفا  وتوّم فها  هو ل  فستق   يوا  فلفا ُمرادفا ةل  ااةم هللا 

  2 َفاْسَتق ْ  َدَما ُأم ْرتَ     و  ذا سول إل  الّوحابمرّ ال

يههؤمي ب هها الاريقههم التههي بدةل القههوت ألوالده  دههل واحههد لمهها يةههرج فههي الوههباج دههي يههُ 
ُقْل ُدلٌّ َ ْعَمُل َةلهَ     أةل  بما  و آت رّبكدل  عمل ةل  شاكلت  ف ف عمل  ذا و ذا 

اك َلت     ب  ً  شههَ َدى سههَ َو أَ ههْ ْي  ههُ ُ  ب مههَ َربُُّدْ  أَْةلههَ َتب ُقوا   3   فههَ ا َفاسههْ َو ُمَولّ ي ههَ م   ههُ لّ  و ْم ههَ َول كههُ
الذي يريد أي يتأّدب ف ستا ى  لكّي التأّةر مثل الحديد يبق   وهدأ حتّه    4 اْلَةْيَرات  
ر ةل  بردم هللايتآكل ْلُ ْ      س  اد  َفم  َومهَ م  اْلَحسهَ م  َواْلَمْوة  هَ ْدمهَ َك ب اْلح  ب يل  َربهّ  اْدُع إ لهَ  سهَ

َي َأْحَسيُ  وال ةل ك إفما اإلفساي  قول و دوي ُ قتدي به  فهي دهل مها  قهول    5 ب الَّت ي   
مهههى أوالده داةهههل مهههى ففسههه   عملههه  و دهههوي  ههها ره وباافههه  سهههوا  والشهههي  الهههذي  عملههه  
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م يرتهاج و امهئيأسرت   عمل  دهذ   لك مهى العمهو . واإلقتهدا  و هذا لكهل إفسهاي دائمها  مهّ
لمههاذا فحههي فسههأل مفههى الايههارس ؟  ههي لكههي ال يبقهه  اإلفسههاي مشههوش  يمههد ح ههاس اّيبههم  

م لغا م ممهى القلهب وةهد  التشهو ش ةفه   ألّي الاهرق دثيهرس إذا مفى الايارس لغا م حدم ّ 
ذا اتبعهههت واحهههدس أردت أي تأةهههذ ا دّل ههها ال تسهههتا ى ْوا  تفمهههو  وا  يَي اتَّقهههَ ذ  َى الهههَّ إ يَّ ّللاََّ مهههَ

ُفويَ  يَي ُ ْ  ُمْحس    اليهو   فها وغهدا  فهاك اإلفسهايلذلك فحي مفعفا الايهارس ألفه     1 َوالَّذ 
  إلهه  إال هللا إذا بهه    إذا التهها   فُ عههّذب ففسهه  ههذا أحسههي مههي  ههذا   ههذا أبههرك مههي  ههذا

دمها  اهول ح اته  تكف ه   ةل  مفوال ا وةل  مف م ا واستقا  ةلي اةرف معفا ا وسار 
َى :     هللا ةل   وسلّ قال ولّ  م  ُ  سهَ ْي َأب  ه   َأفهَّ َ ْيل  ةهَ ي سهُ ْي َأبه  ْي َماله ك  ةهَ َأْةَبَرَفا ُقَتْيَبُم ةهَ

ولُ  د  ّللاَّ  َ قههُ َي ُةَبيههْ َم بههْ لَّ  ّللاَُّ :  َاْلحههَ ول  ّللاَّ  وههَ ل  إ لههَ  َرسههُ اَ  َرمههُ ل  مههَ ْي أَ ههْ لََّ  مهه   َةَل ههْ   َوسههَ
ْي  َأُل ةههَ َو َ سههْ إ َذا  ههُ ا فههَ وُل َحتههَّ  َدفههَ ا َ قههُ ُ  مههَ ْوت    َواَل َفْف ههَ َمُى َدو يَّ وههَ ائ َر الههرَّْأي  َفسههْ د  ثههَ َفمههْ

لَّ َ  لَّ  ّللاَُّ َةَل هْ   َوسهَ وُل ّللاَّ  وهَ ُ  َرسهُ ْسَ    َفَقاَل لهَ ي اْليهَ  اإْل  َلَوات  فه  ُي وهَ اَل َةمهْ م  قهَ ْو   َواللَّْيلهَ
ُرُه  يَّ َغيههْ ْل َةلههَ اَل  ههَ اَي قههَ ْ ر  َرَمضههَ َ اُ  شههَ اَل َووهه  وََّع قههَ اَل اَل إ الَّ َأْي َتاههَّ ُرُ يَّ قههَ يَّ َغيههْ ْل َةلههَ  ههَ

الَ  اَس قههَ دههَ لََّ  الاَّ لَّ  ّللاَُّ َةَل ههْ   َوسههَ وُل ّللاَّ  وههَ ُ  َرسههُ َر لههَ وََّع َوَذدههَ اَل اَل إ الَّ َأْي َتاههَّ يَّ قههَ ْل َةلههَ   ههَ
َذا َواَل َأْفقههُ  وُل َوّللاَّ  اَل َأا يههُد َةلههَ   ههَ َو َ قههُ ُل َو ههُ َأْدَبَر الرَّمههُ وََّع فههَ اَل اَل إ الَّ َأْي َتاههَّ ا قههَ ُص َغْيُر ههَ

ْفُ  َقاَل َرُسوُل ّللاَّ  َولَّ  ّللاَُّ َةَلْ    َوَسلََّ  َأْفَلَح إ ْي َوَدقَ   عفهي لهو قها  ب ه  دل ه  قها    2 م 
بالهههديي دلههه  ولكهههي ال  سهههتا ى لهههذلك ما تفههها الفوافهههل وما تفههها التاوةهههات والمسهههتحبات 

 سهههتا ى اإلفسهههاي أي  سهههتق   أتههه   ألفهههّ  التسهههد لفههها الةلهههل و مفههها  تقوّ أي وغير ههها ألمهههل 
 االسههتقامم ةلهه  دههذا  ةلهه  وهه ت   ةلهه  إة وهه   ةلهه  والدتهه  ال  مدههي  اإلفسههاي

 أفلهح إي وهدق » ولهذلك مها ت   في أوقات  ضعف وفهي أوقهات يتقهّوى ضعيف دائما

 
 128الفحل اآل م   سورس  1

 أةرم  البةاري ومسل  والبي قي  2



~ 265 ~ 

اسههتق  دمهها   1«  شههّيبتفي  ههود وأةوات هها» سههل   ةل هه  و هللاقههال وههل    إذا اسههتااع  «
ال فوهل إله  اسهتقامت  حتّه    ومهاذا ةفها فحهي   هللا ةل ه  وسهلّ أمرت  ذا الرسول وهلّ 

َتق ْ     « بتفي  ههود وأةوات ههاشههيّ » ومههى ذلههك قههال الربههى حتهّه  العشههر حتهّه  الههففي   َفاسههْ
ْرتَ  ا ُأمهه  يةلههص ةملهه  و ي قلبهه  و قههو  بههالفرائض دمهها  ههي ذلههك اإلفسههاي  وههفّ    2 َدمههَ

افعههي الليههل دامههل ال تقههو  افعههي الف ههار دامههل ال تقههو  وأفههت بةيههر دمهها   أمههره  ويفقههي
إذا رقهدت ةله  إةه ص  مها  فعه  ثه  قيهل له  ففها  وفحهي رقهود. « ألملفها» قال الشهيخ 

ى دههاي رقههدت قلههت   فههي قلههب غههّل ةلهه  أحههد ةلهه  ذدههر هللا اذدههر هللا ارقههد والدرمههم تقاههّ
ودهاي فعسهت ذدهرت األذدهار أفهت مهى باس  هللا داي رقدت ةله  وضهو  قلهت باسه  هللا 

ذا رمعهههت للمسههه   ذا تلقهههت تتلقههه  الا هههر  وا  ذا وهههعدت الهههروج فتوهههعد اههها رس وا  هللا  وا 
 ههذا العمههل دهل مهها ف هه  وهغير  ههو ألملهه   « ألملفها» ترمهى أمامهه  اها رس  ذلههك القههول 

ي لفههها ف ههه  وفحهههي أذفههها لكههه  بهههاإلذي الوهههح ح األول فهههاةملوا بههه  وتهههدردوي مههها  فحهههي ُأوذ 
ر  »     هللا ةل هه  وسههلّ دمهها قههال وههلّ    فالههك ي  اْلُمْفدههَ اَ ْوا ةههَ اْلَمْعُروف  َوَتفههَ ُروا بهه  ل  اْئَتمهه  بههَ

ى َرْأى ب َرْأ ه    َفَعَل هْ  لّ  ذ  اَب دهُ ا ُمَااةًا َوَ ًوى ُمتََّبعًا َوُدْفَ ا ُمْؤَثَرًس َوا  ْةمهَ َك َحتَّ  إ َذا َرَأْيَت ُشحًّ
َك َوَدع  اْلَعوَ  م  َفْفس  ر  ب َةاوَّ ْبض  َةلهَ  اْلَممهْ ُل اْلقهَ ثهْ ي  يَّ م  ْبُر فه  ْي َوَرائ ُدْ  َأ َّامًا الوَّ ا َّ َفإ يَّ م 

اَرك   ُي اْلُمبههَ ُد ّللاَّ  بههْ اَل َةبههْ ْ  قههَ َل َةَمل كههُ ثههْ وَي م  ً  َ ْعَملههُ يَي َرمههُ ر  َةْمسهه  ُل َأمههْ ثههْ ي  يَّ م  ل  فهه  ل ْلَعامهه 
ا َرسههُ  َم ق يههَل  ههَ ُر ُةْتبههَ ُر َوَااَدفهه   َغيههْ ْل َأمههْ اَل اَل بههَ ْفُ ْ  قههَ ا َأْو مهه  فههَّ ً  م  يَي َرمههُ ُر َةْمسهه  وَل ّللاَّ  َأمههْ

ْفُدْ   يَي م  ال بهل مهفد  ألفده  تمهدوي  » وفهي روا هم أةرم ها أبهو داود والترمهذي  3«َةْمس 
الهدف ا  _____فحهي   و ذا فحي الهذي ف ه  «ةل  الةير أةوافا وال يمدوي ةل   أةوافا 

 آ ات الغف  والفقر اإلفساي  الى ةل   ذه  أةذ  ذه
 سيدي الحاج الحبيب بن حامد
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 فتي دبرى  فع 
 سيدي الحاج محّمد الكبير رضي هللا عنه

 .ةل  الةير قليل   عاوفالذي ولكي 

 هذا الهذي يففهى المهؤمفيي  العله   المهذاكرس  والحمهد هلل  سيروا ةل  بردم هللا  هللا معد  
 والتقوى والمثابرس. عملالعل  والو  ويايد في البردم وفي األفوار

إي شها   ذمتك  وةهوات  أةمهالك   فسهمى ةيهراديفد  و  ______الحمد هلل  فسل  ةل د   
 الس   ةل د .ةل  الوالدس.  هللا
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 مذاكرة يوم

 ـه 1430ذو القعدة  5

 بالمغرب

زيارة سيدي الحاج محّمد 

 الكبير البعقيلي

رضي هللا عنه وأرضاه ونفعنا 

  به آمين
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 لتونس

 هـ 1430شعبان  –رجب 
  ه بالمغرب 1430ذو القعدس  5مذاكرس يو  

 ايارس سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي

  وأرضاه وففعفا ب  آمييرضي هللا ةف  

  ه 1430شعباي  –لتوفي رمب 

 سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي

 أةوذ باهلل مي الش ااي الّرم   بس  هللا الرحمي الّرح    فع 

 الفقير الحسن كمالي

د   ا  ر  فهي ُةلهُوّ ه  بق هره ةهي غيهر ُبعهْ ي  فهي بس  هللا الهّرحمي الهّرح    الحمهد هلل ال هّ والبهاا 
ُدُفوّ ه بُقرب   مي دوي مّي ش  د أف  ال إل  إاّل  و ةلق ةلق  لُ عَرَف فأفع  ةل   باإليمهاد 
مههها  ووهههّل  هللا وسهههّل  ةلههه  مهههي معهههل مهههي فهههوره أوهههل دهههّل  واإلمهههداد فضههه  مفههه  وتكرُّ

 مْومود  بدأ ب  الَةلق وةت  ب  الُفبّوس والّرسالم سّيدفا محّمد وةل  آل  ووحب  

 ا بعد ؛أمّ 
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فالمعلو  أفهّ  مهي ة مهات الّتوفيهق ُدةهول أةمهال البهّر ةله  المهر  مهي غيهر قوهد ل ها  
 ههذا وقههد أفعهه  ةليفهها هللا سههبحاف  وتعههال  برحلههم مباردههم م موفههم ُرفقههم العههارف بههاهلل حههّق 
المعرفم والوار  لسّر والده سّيدي الحاج األحسي البعقيلي رضي هللا ةف  حّق الوراثهم  

قت لد   العبودّ م في الّ ا ر فَعُ   ةفده ش ود الّربوبّ م في البااي  سّيدي ةارف تحقّ 
وسفدي وُقدوتي الحاج محّمد الكبير البعقيلي بارك لفها هللا فهي ةمهره وأفهاض ةليفها مهي 

 سّر سّره آميي ؛

ههه موافهههق  1430رمهههب  23ب هههذه الّرحلهههم معهههل هللا تبهههارك وتعهههال  يهههو  الةمههه ي   16 ه
ذاةهت أةبهاره فهي مم ههى العهوال  والحضهرات إذ مهّي هللا ةله  إةههواي يهو    2009يوليهوا 

ي بميهههااي الشهههريعم  م الفضهههلّ م المباردهههم بايهههارس الُمربهههّ  لفههها فهههي اإلسههه   والاريقهههم األحمد هههّ
وفههّص الاريقههم وةههيي الحق قههم للههّد ار التوفسههّ م ُرفقههم ابفهه  البههاّر الَحسههي الَةلههق والُةلههق 

س الواوهههلم والمقهههّد  الحامهههل لكتهههاب هللا السهههّيد شهههدري سهههّيدي ةبهههد الغفهههي واومتههه  الفقيهههر 
الحاج ةّمال والعبد الفقير إل  ةفو هللا الحسي دمالي  داي يوما ورف هللا ف   مم ى 
الموافى والتعسير وسّةر ف   مم ى أسباب الُ سر والّت سير حي  ووهل رضهي هللا ةفه  

سههي فدههاي فههي اسههتقبال  وفههد ومههي معهه  مههي الههذيي أسههعد   هللا برفقتهه  إلهه  الماههار التوف
مي الفقرا  ةل  رأس   المقّد  البردم سّيدي الحبيب بي حامد   ذا الّرمل ُدّفا فراه بيففها 
في المغرب لّما  أتي في م ّمم  حضر مملي الشيخ سيدي محّمد الكبير بدّل تواضهى 

هللا ةفه  ول فم للعل  الذي أفاض  هللا ةل  الشيخ ف دتب دّل ما يهتلّفظ به  الفق ه  رضهي 
يخ  َ سهَتت ُر بحمهاب األدب  ق إاّل بهإذي الشهّ ر لشي  بتاتا  حتّه  الكه   ال يفاه  وال يتَودَّ
ح ل  ملّ ا أفهّ   إل  ف ا م المملي  أّما مي رآه وةايف  وسط فقرائ  وت ميذه بتوفي يّتض 
رمههل فاضههت اواةههره وأسههرةت مههواةره وتتابعههت مفههاةره إذ فههال بههدوي ُمما ههدس أقوهه  

لّ  وال تعههب شههية  بتههوفي اآلمههال  وبلههغ أكمههل مقامههات الّرمههال  رمههل ةههد  مههي غيههر دههَ
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د أقمههار رحمهه  هللا ورضههي ةفهه  وألقهه  ُدلههّ  ب ُدلههّ   فههي حمههره فأحبههّ  سههّيدي  سههّيدي محمههّ
محّمد أقمهار وأفهاض ةل ه  مايهل مها ُ فه ض المربهّي ةله  الُمريهد فأغمسه  وأغاسه  فهي 

افي وووهل بقهدر الّتةلهّي  البحر التمافي البعقيلي فغاص ف   سهّيدي الحبيهب بتوفيهق ربهّ
 ةل  مقامات الترق م فداي أحّق ب ا وأَ َل َا ؛

م الحههاّرس  ا أفههراد وفههد االسههتقبال أغلههب   سههبق لهه  أي اار الفق هه  فههي المغههرب بعههد التح ههّ أمههّ
ر الفق ه  ومهي معه  ومهف   مهي  وهّور دهّل أاهوار الووهول ودّل ه  يف هر  مف   مي  عاهّ

فق ه  بفهائق الشهغف والفهرج والشهوق   دهذا دهاي ووهولفا الكهّل ُملتهّف حهول إل  َمفهَاب  ال
ب لههه  الحاضهههروي فهههي الماهههار حتهههّ  رمهههل مهههي رمهههال  الفق ههه  فهههي مودهههب مهههذ ل تعمهههّ
ر لفهها الةههروج وفحههي فههي سههّ ارس سههيدي الحبيههب  ووههلفا إلهه  مفههال سههيدي  الشههرام  سههّ

ااد ذلك مي ذ ولفها وحهيي الحبيب حي  دافت ثّلم أةرى مي الفقرا  في افت ار الفق   ف
دةلفههها البيهههت المبهههارك ا تهههّات مدرافههه  باغاريهههد الفسههها  الفقيهههرات إذ لههه   دهههتمي فهههرحت ّي 
بقههدو  وار  سههّيدي الحههاج األحسههي البعقيلههي  فأدفههأت  تافههات ّي ةلهه  فههرج الّرمههال مههّوا 

 ؛رّبافّي روحافّي يرق  بالّروج ليةرم ا مي ماا ا األبداي إل  حضرس الملك الدّ اي 

قمفههها لوههه س ال  هههر فرأيفههها تع ههه   التلميهههذ للشهههيخ وتقهههد   الشهههيخ للتلميهههذ إذ أبههه  سهههّيدي 
مهها  اإلقلهه    بعههد الوههّ س  يخ ليبقهه  مقههّدُ  وا  ي لهه  الشههّ الحبيههب أي يتقههّد  لإلمامههم حتههّ  أذ 
دافت ومبم الغذا  ةل  قدر فهرج وترحهاب أ هل  هذا البيهت المبهارك التمهافي وقهد دّلل ها 

د أقمهههار وت  ههها سهههّيدي بدلمهههم اسهههتقبال  سهههّيدي الحهههاج ةالهههد ابهههي سهههّيدي الحهههاج محمهههّ
الحبيب  وّليفا العور بففي البيت المبهارك وذدرفها أورادفها ثهّ  اتم فها إله  الااو هم فهي 
ار  بههههاب الةضههههرا  بالمديفههههم العت قههههم التوفسههههّ م التههههي يومههههد في ههههل ضههههريح سههههّيدي ةمههههّ

ل فهم سهّيدفا وموالفها أحمهد التمهافي الةّضاري أحد أحفاد سّيدي الحاج ةلي التماسيفي ة
 ؛ 
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دافت ُوفهود أةهرى مهي الفقهرا  تفت هر الفق ه  بهففي الشهوق والل فهم  ففهي الم مهح ةله  
 دّل الوموه دأّفك بفرحم رمل واحد رح  هللا اإلما  البويري لّما قال

 وذ لفا ةفد اللقا  ود  أذ ل وّبًا مي الحبيب اللقا 

م ى ل ها بإشارس مي سّيدي الفق   افتتح  سّيدي الحبيب الو  فهم التهي سهرةاي مافالقهت سهُ
افير وادر مي الودور حّت   ّي الحاضر أّي المدراي ودّل ما في الااو هم ي تهّا لمها 
يةرج مي أفواه الذاكريي  بعهد افت ها  الو  فهم مهرت ةفهد   العهادس أي يتلهو أحهد الفقهرا  

الفبهّي وهّل  هللا ةل ه  وسهّل   بعض األحادي  الشهريفم بهدوي تفسهير قوهد التبهّرك بده  
 ومل  الوقت في افت ار آذاي المغرب ؛

في اليو  الثافي حضرفا الممعم  داي موضوع ةابم سّيدي الحبيهب اإلسهرا  والمعهراج 
ومهههي التوفيهههق اإلل هههي ُتقههها  فهههي ففهههي الااو هههم دأّف ههها بفهههت مهههي بفهههات ااو هههم درب غلهههف 

مّما ُيثلج الّودر أّي مّل الفقهرا  فهي قهّوس المباردم  داي أغلب الموّليي فقرا  تمافّييي و 
العمر وةففواي الشباب ذوي مستوى ثقافي مرموق  أفاي دةلوا بيت الحضرس مي بهاب 
الشهههريعم وحف هههوا اإلرا س والشهههرب الوهههافي وسهههوق األسهههرار واّالعهههوا ةلههه  الكثيهههر مهههي 

حههديثوا  مؤّلفههات ورسههائل سههّيدي الحههاج األحسههي البعقيلههي رضههي هللا ةفهه   رمههال دههأّف  
الع ههد بسههّيدي الحههاج األحسههي البعقيلههي ودههأّي سههّيدي القمههار الاال بههيي أ  ههر   ودههأّي 
سّيدي الحاج محّمد الكبيهر  سهدي فهي حهّي    إّي ورود األمهداد بحسهب االسهتعداد  ف ه  
ةلهههه  أتههههّ  االسههههتعداد بههههأدب   واههههاةت   وافدسههههار   وامتثههههال   للقههههدوس رضههههي هللا ةههههف   

رضههها هللا ةهههف   وتوف قههه  أي اهههوى ةهههف   شهههرود بشهههرّيم سهههّيدي  ووّفق ههه   ومهههي ة مهههات
محّمد الكبير وأش د   ومهود ةوووهّيت   ةلمهوا بقدومه   دّل ه  بهدوي اسهتثفا   فغيهّروا 
م  مههي ةقههد العهها  ةلهه  السههفر ةههارج تههوفي العاوههمم لهه   سههافر ومههي  بههرامم   الح ات ههّ
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 ورتههّب أمههوره ةلهه  حسههب مههّدس دههاي فههي فتههرس ةمههل الههب إمههااس  مهها مههي َفق يههر  َفق يههر  إالّ 
 إقامم الفق   بتوفي ؛ 

مهي لهه   دهي فههي ايههادس ف هو فههي فقوهاي  ولقههد اادفهها هللا مهي أفضههال  بومهود سههّيدي ايههي 
العابهههديي حفيهههد سهههّيدي محمهههود التمهههافي حفيهههد الشهههيخ رضهههي هللا ةهههف   مم عههها بالااو هههم 

ف المبههروك  قاههي ألدا  وهه س العوههر والو  فههم وال يللههم ووهه س المغههرب   ههذا الشههري
بعيي ماضهي  ةهرج لايهارس تهوفي والمغهرب مهاااه هللا ةيهرا  دهاي مهي المهدةّويي لمؤدبهم 
د  العشا  ةفد شةص مليل القدر ب َقَدم    الّراسخ في الاريقم التمافّ م اسم  سهّيدي محمهّ
ف مي القرماسي بمفاسبم افاف ابف  الشاب أكثر هللا مي أمثال  فهي اإلسه   فهآثر ةله  

أي  ستقبل الفق   بدلمم ترحاب يهُدرك مهي سهمع ا مهدى التقهدير الهذي  ُدفهّ  أحفهاد  ففس 
سّيدي محمود التمافي لسيدي الحاج األحسي البعقيلي وأبفائ  وأحفهاده ومؤّلفاته  وسهفده 

 ؛ 

د  بت ةرمفها رفقهم سهّيدي الحبيهب لايهارس ضهريح سهّيدي محمهّ لّما دافهت وهب حم يهو  السهّ
يف سهّيدي ةهّ ل التمهافي حفيهد الشهيخ رضهي هللا ةفه   تله  أقمار المومود بقرب الشهر 

ر مهي الهذدر الحده   ةله  دهّل ضهريح ودةها ل ه  وفهي الف ا هم دةها  سهّيدفا الفق ه  مها ت سهّ
لمم هههى أ هههل القبهههور وقبهههل المغهههادرس دافهههت  فهههاك سهههّ ارس أةهههرى فهههال مف ههها فسههها  فقيهههرات 

ل   هللا  الههتحقي بالفق هه  قوههد االسههتمداد والتبههّرك  فسهها  ال  فههوت يّ   الّرمههال إاّل بمهها فضههّ
لقد ُقلي فهي حهّق الفق ه  قهوال ال يفاهق به  إاّل ةهارف ال تعوقه  حمهب ةهي دمهال الف هر 
ًا  تفّوةههت أقههوال ّي بتفههّوع واردات أحههوال ّي   ًا و قيف ههّ ًا وتحق ق ههّ م ةيف ههّ إلهه  الحضههرس اإلل  ههّ

 دةا ل ّي الفق   وأثف  ةلي ّي وفوح ل ّي ؛ 
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ريق لايارس ضريح سيدي إبرا    الّرياحي بااويت  رحم  هللا ورضي ةف   ثّ  استأفففا الاّ 
بعههد إف هها  آدا  الّايههارس والتههرّح  وههّليفا ال  ههر بههففي الّااو ههم  رمعفهها إلهه  بيههت سههيدي 
الحهههاج الحبيهههب للغهههذا  والتحهههق بفههها أحهههد أحفهههاد سهههّيدفا إبهههرا    الّريهههاحي سهههّيدي مفمهههي 

ا الّريههاحي ملههي بمههافبي وقههال لههي فرحتفهه  ا مم عهها ال تووههف وسههعادتفا ال ُتقههّدر لكههّي لمههّ
د الكبيهر إله  المغهرب أشهعر بالهاال  ر فهي يهو  رمهوع سهّيدي محمهّ أفيق مي فشهوتي وُأفدهّ
داةل قلبي وُم متي فأقعد م مهو  الومهداي وهللا لقهد أفعه  ةله د  هللا فعمهم ال مثيهل ل ها 

 الفقرا  أيفما ُومدوا ؛  بومود الفق   بالمغرب و ذا إشدال دبير ألّي الفق   لمم ى

وبي لُفحيههي مم عهها ليلههم حفههل ةتههاي  قبههل وهه س المغههرب ذ بفهها لبيههت سههّيدي فبيههل الافههّ
م مههي الفقههرا  ليتبّردههوا  ابفهه  الوههغير  وههّليفا ةلههف الفق هه  رضههي هللا ةفهه  بالههب مههي ثلههّ
  بووت  أثفا  قرا س القرآي الكري   في افت ار و س العشها  دالعهادس مفهذ أي حهّل الفق ه 

بتوفي يتقّد  الفقرا  بأسئلت   دي  غرف دّل واحد ما  ستا ى مهي العلهو  التهي ُ ف ضه ا 
ا حضههرت وهه س العشهها  ألههّح  ةلههي    دههاي رضههي هللا ةفهه   افهه  شههغف دههّل سههائل ولمههّ
ةلّي مماةم مي الفقرا  أي أالب مي الفق   ليؤّ  بفها وه س العشها  وذلهك ألي مها بهيي 

لحاضهههريي فسهههمعوا ةبهههر إمامهههم الفق ههه  فهههي وههه س المغهههرب والعشههها  تضهههاةف ةهههدد ا
المغههرب  فههي ذلههك فليتفههافي المتفافسههوي  فههأبوا إاّل أي يفههال   مهها فههال إةههواف   مههي ةيههر 
كرا  ألّي الّو س ورا  العهارف ال  عله  حق قهم فضهل ا إاّل هللا ورسهول  وهّل  هللا ةل ه   وا 

ا ةيههرا لبههّ  الّرمهها  وأدفهه  ةلهه  ال ليلههم ةوووههّ م أةههرى وبههالمم ى وسههّل   مههاااه هللا ةفههّ
ل فضهههل المماةهههم ةفهههد آةهههر حضهههرس الوهههّ س  دافهههت مؤدبهههم العشههها  ُمتعهههم ومرتعههها  دمهههُ
م  مههاااه هللا  م والتماف ههّ للمم ههى فههي ريههاض الوههالحيي ُمدّللههم فههي الف ا ههم باألمههداج الفبو ههّ

ته  لقهد ةيرا سّيدي فبيل الافوبي وبارك ل  في ليلت  واومت  الفقيرس الفاضلم ومم هى ذّري
 وضى ر ي إشارتفا ُشّقم مي الّوفف الّرف ى ايلم مقامفا بتوفي ؛ 
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يو  األحد قبل الّاوال ذ بفا لايارس بيت الحاج محّمد أقمار   فاك ومهدفا اومته  الفقيهرس 
البردم  دافت تفت ر رؤ م الفق   بفار  الشهوق  ولهي تفهوتفي المفاسهبم دهي أذدهر إحهدى 
م وههالحم قههال فههي حّق هها رحمهه  هللا لسههاف ا ةلهه  لسههافي ال يفاههق ةههي ال ههوى  بفاتهه  ول ههّ

ي مههّو تمههافي دّلمهها دةلفهها بيتهها مههي بيههوت الفقههرا  إاّل ووههاحب أبههدا   ههذا وفحههي دومهها فهه 
البيههت واومهه  وأبفهها ه وبفاتهه  وأوههحاب  دّل هه  تمههافيوي فشههعر فعهه  بالف ضههم التماف ههم 
التي حّقق ا رضي هللا ةف  الحاج محّمد أقمهار وحمهل مشهعل ا بعهده الحهاج الحبيهب بهي 

وا ووةوا واتبعوا راسهةيي اهائعيي  حامد فض  ةل  قابلّ م الفقرا  وف م   ةي هللا سمع
تلك آثارفا تدّل ةليفا اف روا بعدفا إل  اآلثار  _____ األحسي البعقيلهي فف ر ها بعهده 
وفع ش ا في أبفائ  وت ميذه وتربيت  التي معلت مي سهفده ومشهرب  فهي الاريقهم سلسهلم 

 ضي ةف  ؛ مي ذ ب دما ش د ب ا سّيدفا الحاج محّمد الحبيب البعقيلي رحم  هللا ور 

بالمسا  ذ بفا ةفد فقير ُ سّم  الحاج الحسيي قااإ بحّي البدري  فهي بيهت دلهّ  فقهرا  
وفقيههرات وة ههّ  قههدر تلههك الليلههم قههدو  ففههر مههي فقههرا  مديفههم القوههريي  مديفههم تبعههد مههي 

دل   ولكثرس ةهدد   اسهتأمروا حافلهم لتسهتوةب   مم عها  لكهّل واحهد  300توفي بحوالي 
اه  هههو أّي قوهههده وفرحتههه  ومر  تبتههه  ومقامههه  ودهههاي الومهههداي أقهههوى مهههي الع هههاي ومههها ةايفهههّ

ا المريهد واقهف ةفهد أمهر أسهتاذه ال  م للمريهد دمها ةايفهّ المرّبي األستاذ َم َ ر سهّر الربوب هّ
د  يلتفت ةي أسراره  ميفا أو شماال  ذا ما  شعر ب  مهي رأى فقهرا  تهوفي وسهّيدي محمهّ

ل  َيْةُل حاضهره مف ها ولقهد اّتضهح ذلهك فهي دلمهم  الكبير البعقيلي  دّل مي تحّقق بحالم
االسههههتقبال التههههي ألقا هههها الشههههاب المفتههههوج ةل هههه  سههههّيدي ةبههههد اللايههههف الارقههههي وههههاحب 
المامستير في الحضارس اإلس م م بعفواي األحسي البعقيلي مذ ب  وتوّوف  فهي ضهو  

األةلههه   المقاوهههد تحهههت إشهههراف الهههّددتور فهههور الهههّديي الةهههادمي مهههامى الايتوفهههم المع هههد
م  دي  بعهد ا  2005 ه الموافق سفم  1426 – 1425ألوول الّديي الّسفم الّدراسّ م 
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تكلهههّ  الفق ههه  دعادتههه  د مههها شهههاف ا يمهههُل القلهههوب وتوهههفو ةفهههد سهههماة  الّففهههوي  وهههّليفا 
ال سهههّيدي ةلهههي  العشههها  ورا ه رضهههي هللا ةفههه  وقبهههل ومبهههم األكهههل أفشهههدفا السهههّيد الامهههّ

 ا رؤ م الفق   سّيدي الحاج األحسهي البعقيلهي للفبهّي وهّل  هللا الرب عي قويدس يروي في
 ةل   وسّل  لّما داي بالكّتاب حي  وضى مب ت  ةل  لوحت   والرؤ م مش ورس ؛

يو  االثفيي بعد الاوال ارفا مامى الايتوفم  معلمم إس م م تاريةّ م أّسس ا سّيدي ةبهد 
دي فههي المدههاي الههذي أقهها  بهه  سههّيدفا مهه   738 ههه الموافههق  114هللا بههي الحبحههاب سههفم 

اي بههي الفعمههاي الوهه س ةفههد فههتح تههوفي سههفم  هه الموافههق سههفم  77حسههّ مهه  دي  698 ه
ه الموافهق سهفم  250وأةاد بفا  ا ةل  الشدل الحالي ايادس هللا الثهافي فهي سهفم   864 ه

رأسه    م  دي بأمر مي الةل فم العّباسي المستعيي باهلل  دّفا في وفد مهي الفقهرا  ةله 
ارات َةل مفهها أّي  د أقمههار رحمهه  هللا ورغهه  تعههّدد الت ههّ سههّيدي ةالههد أقمههار ابههي سههّيدي محمههّ
سّيدي ةالد أقمار  فتح الو  فم دّل يو  فهي مهامى الايتوفهم بعهد وه س العوهر بتاد هم 
د أقمهار أيهي دهاي  مي السلام  أثفا  ايارتفا للمامى دّفا فتتّبى أففاي سهيّدي الحهاج محمهّ

أيي داي  فول بهيي العلمها  فهإذا قاهى بهرأي بيهف   ال يهُرّد أبهدا وأيهي دهاي  قعهد ُ وّلي و 
للحههدي  والههذدر  دههاي لهه  مقعههدا دههذلك أمهها  مدههاي الوضههو  لُ وههّحح للفههاي وضههوؤ   
ورأيفهها أ ضهها أيههي دههاي يملههي سههّيدي إبههرا    الّريههاحي رحمهه  هللا والمدههاي الههذي قعههد ف هه  

يتوفههم دههاي مرمعهها لعلمهها  أمههّ   وةههدد دبيههر مههي الشههيخ أثفهها  مههروره بتههوفي  مههامى الا 
الّووفّ م األول ا  ؛ )بالمسا ( لّب  الفق   رضي هللا ةف  دةوس ةشها  ةفهد السهّيد حسهي 
الايافي   ذا السّيد مي ةاويت  فقل دتب سيدي الحهاج األحسهي البعقيلهي حيه   فهاك 

ا ةل  الفقرا   داي مى مّرس  داي يتحّمل ففقم ابع ا لتوايع  26مي المؤّلفات ما فسخ 
د ةلهههي ووهههل فهههي فسهههخ دتهههاب الحهههدي  المسهههّم   الحاضهههريي فقيهههر شهههاب سهههّيدي محمهههّ

م الفق ه   1900مقاود الّف   الفبوي وشفا  بالك   الموافوي إله   حهدي  و أمهل ب مهّ
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ل  فد ومهههي ألفههها، الحهههدي   4000أي  دمهههّ حهههدي  مهههى دتهههاب إ ضهههاج مههها يفبهههو مهههي السهههّ
م حسههي اإلتبههاع المعتمههد  بعههد وهه س العشهها   ألقهه  الفق هه  دلمههم أ  ههر في هها مههدى أ م ههّ

ا  وقور ال ّمم ةل  المرّبي وااللتفاف حول مقهّد  القاهر ووهرف الف هر ةهي غيهره  دفهّ
م  فحهههّي اسهههت عاب المسهههتمعيي لكههه   الفق ههه  ويرمهههى ذلهههك لايفهههت   ولمسهههتو ات   الثقاف هههّ

أه ا ف حهظ ا قهم الفق ه  فهي التبل هغ   هّ الحهّق سهبحاف  وتعهال  لل دا هم  والفدرّيم لذلك دفهّ
افّي التعلهه   سههاترا  والداللههم ةلهه  هللا فمههااج الةلههق ال لهه  وال ل هه  ولكههّي هلل وبههاهلل دههاي ربههّ
َعم  وهدور   وال يراضهي   الّتسهاع ف م ه   القبهول  أسراره في اّي الرسهو  ال يهداري   ل سه 

داج الفبو هّم واألمهداج المالق مملم وتفوه    للتهرو ح ةهي الهففي ُتةهت  دهّل ليلهم باألمه 
 التمافّ م.

يو  الث ثا  يو  موةد السهفر لمديفهم القيهرواي حيه  افالهق اإلسه   وحيه  أّول مسهمد 
د فهواي  إلفريق ا  ةرمفا في ث   سّ ارات رمال وفسها  ودهاي فهي اسهتقبالفا السهّيد محمهّ

ةل المديفم و و رمل ل  أرى قّط مثل أدب  وروحافّيت   آثر ةل  ففس  إاّل أي يلقافا بمد
فههي سههّ ارس أمههرس مفههذ أي سههّل  ةلهه  الفق هه  و ههو يتوههّبب ةرقهها إلهه  ف ا ههم الف ههار  أثفهها  
وداة  لفا  بهدأفا بايهارس ضهريح سهّيدي أبهي امعهم البلهوي الوهحابي المليهل حهّ ق شهعر 
ْد  سّيدي رسول هللا وّل  هللا ةل   وسّل  ومّمي حضهروا ب عهم الرسهول تحهت الشهمرس  َلقهَ

َي  م  فحمههد هللا َرضهه  َمَرس   وحضههر ةقههد الحديب ههّ َت الشههَّ َك َتحههْ ف يَي إ ْذ ُيَبا  ُعوفههَ ْؤم  ي  اْلمههُ ّللاَُّ ةههَ
حابّي المليهل القهدر  دهّي  ةل  ومهود الفق ه  معفها حمهل ةليفها ةبه  أدب ايهارس  هذا الوهّ
ا يمههب ذدههره  فتتّبعهه  فههي حرداتهه  وسههدفات  حههذو فعههل بفعههل فأراحفهها هللا مههي البحهه  ةمههّ

  يليههق بمقهها  سههّيدي أبههي امعههم البلههوي أرج ففسههك مههي التههدبير فمهها قهها  بهه  غيههرك وت وتهه 
ا فهي حضهرت   ةفك ال تق  ب  لففسك   ذا  و حالفا مهى الفق ه  هلل تمها  الحمهد  دّلمها دفهّ
تمّردفا مي ُدّليتفا ؛ بعد ذلهك اّتمه  بفها سهّيدي فهواي لايهارس مسهمد القيهرواي الهذي أّسسه  
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هه الموافههق  53لف ههري سههفم سههّيدفا ةقبههم ابههي فههافى ا مهه  دي  بعههد وهه س ال  ههر  671 ه
ورا  سههّيدفا الفق هه  رضههي هللا ةفهه  بمسههمد القيههرواي اّتم فهها إلهه  بيههت سههّيدي فههواي  مهها 
شههها  هللا وال قهههّوس إاّل بهههاهلل دههه  أب رفهههي فهههرج وترحهههاب سهههّيدي فهههواي متمهههّرد مهههي الغيهههر 

 ى وحده وال  قبل المسهاةدس مهي والغيرّيم وادق في دّل حردات  وأقوال  داي يةد  المم
ا    أحههد تأّدبهها وافدسههارا  _____ مههي اّدةهه  مهها لهه ي ف هه  فضههحت  شههوا د االمتحههاي  لههَ
ر  األدب ف هو بعيهد مهي  األدب  ا را وباافا ومي لا  األدب بلغ مبلهغ الّرمهال ومهي حهُ
فها حي    ّي القرب مردود مي حي    هّي الَقبهول والع هاذ بهاهلل  بعهد وه س العوهر أّدي

الو  فههم بعههوي هللا رمههاال وفسهها  وبعههد وهه س المغههرب رمعفهها إلهه  تههوفي  لهه  يةلههو يههو  
الث ثا  مي الففحات الرّبافّ م  وّدةفها سهّيدي فهواي مهاااه هللا ةيهرا ودهّل مها  مدهي القهول 

 في حّق  قليل.

د الكبيهر   حضهرفا يو  األربعا  دسابق األّ ا  بتوفي  ال فةهرج مهي حضهرس سهّيدي محمهّ
د حهاا  الّف فهر و هو مهي تكلهّف بتوهوير مم هى  ومبم غذا  ةفد فقير مسّم  السهّيد محمهّ
مراحهههل إقامهههم الفق ههه  بتهههوفي ودالعهههادس أتحهههف الفق ههه  المم هههى بدروسههه  القّ مهههم العد مهههم 
الف يههر فهه   فوتهه  مملسهها إاّل وأثفهه  ةلهه  الةدمههم الع  مههم التههي  قههّدم ا دومهها للاريقههم 

ةلهههه  هللا ومههههى هللا رغهههه  ةبهههه  و  فتهههه  فههههي إحههههدى دبههههار الشههههردات  والفقههههرا  هلل وبههههاهلل
العالمّ م سّيدي الحاج الحبيب بي حامد دما معهل أغلهب محهاور د مه  العله  بهاهلل ةهّا 
ومّل و و غا م التوحيد ألّي فويب العبد مي مشا دس القدرس بقدر فويب  مي التوحيهد  

فههي  وا هها إّي إتبههاع الههففي  ههوًى  ف حّثفهها وُ حههّذرفا مههي أففسههفا وأ وائفهها  ال تّتبههى الههففي 
رضهههي هللا ةفههه  ةلههه  أي فةتهههار األولههه  فهههاألول  فهههي مم هههى أمهههور ةبادتفههها واريقتفههها  

 مقام  مقا  ممال وةا  ماااه هللا ةّفا ةيرا آميي ؛
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فههي المسهها  ذ بفهها إلهه  بيههت أةههت الفقيههر الحههاج محمههد ف مههي  بيههت دلههّ  فقههرا  فسهها ا 
حت  تافهات واغاريهد الفسها   ةاوهّ م  هذا البيهت  هو أّي رّبته  ورماال ودالعادس دةلفا ت

م  برفههههامج الليلههههم  م للمغههههرب والفق هههه   أفرشههههت قاةههههم الضههههيوف بالاريقههههم المغرب ههههّ ُمحبههههّ
دسهههابقات ا مهههى شهههُ ود ةوووهههّ م  لكهههّل ليلهههم  الحقهههائق ال تتكهههّرر أبهههدا  هههذه المهههّرس الهههب 

م فيّتبعهوه تبّردها   الفقرا  مي سّيدي ةبد الغفهي أي  فتهتح قوهيدس البهردس بالاريقهم المغرب هّ
دهههاي دهههذلك فتمهههاوب الكهههّل مهههى الوههه غم المديهههدس ةلهههي    بعهههد وقهههت متهههأّةرا مهههي الليهههل 

 غادرفا البيت المبارك ومم ى الفقرا  ةل  أحسي حال بحمد هللا.

رمب يو  الرموع إل  المغرب  بحامم واضارار  أّما الفق   فقد  30داي يو  الةم ي 
م التههي تقهه   مههى اوم هها بقههي بضههعم أ ههّ  ا  أةههرى ل قههّر ةيفهه  ببفتهه  البههاّرس الفقيههرس التماف ههّ

بالفمسا ومي محاسي الماابقات أي ةامت قضا  ةالت ها بتهوفي فدافهت وهدفم ةيهر 
مي ألف م عاد دما  قال  أّما في بابفا وف مفا ف هو تهدبير إل هي أالهي   هذه  هي رحلتهي 

د الكبيههر التههي أسههعد هللا ب هه  ا ح ههاتي أرمههوه سههبحاف  وتعههال  أي يههؤّدفي مههى سههّيدي محمههّ
ا سهمعت  رضهي هللا ةفه   قهول م مها حهاول اإلفسهاي أي  ةّفي حّق شدر  ذه الفعمم  لمهّ
م لههي  سههتا ى أبههدا  أةفههافي  اه فههي الحضههرس التوفسههّ م التماف ههّ  وههف مهها ةشههفاه ومهها ةايفههّ

تابم ةهي رمهل مي إكثار ممّل أو إق ل مةّل ألّف  ل ي مثلي مي  و أ ل أو مؤّ ل للك
د الكبيهههر البعقيلهههي وال ةهههي رحلهههم مباردهههم درحلتههه  رضهههي هللا ةفههه   دسهههّيدي الحهههاج محمهههّ

 للّد ار التوفسّ م أاال هللا في ةمره وبارك في تعل م  لفا ومعلفا مي حسفات  آميي.

 سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي

ت وأريههد دههّل اإلةههواي أي بههارك هللا لفهها ف ههك  دمهها قلفهها لكهه  فههي الااو ههم  البارحههم  تكّلمهه 
لوا مهي ةله  ومعرفهم أو أدب   يتكّلموا حّت  فعرف _____ مّما حولوا ةل ه  ومها حوهّ
درك له  ومها سهُيدرد  مهي بعهد ذلهك  ف هذا  لذلك دّلما اإلفساي تكّل  إاّل وُ عرف بما  و مهُ
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ر لهه  ب ههذا األمههر  ولههو أّي  األمههر إفههّ  دتبهه  سههّيدي الحسههي بةاههّ  ةلهه  حسههب مهها ت سههّ
مر  قتضي مملهّدات دثيهرس إاّل أفهّ  اةتوهار ل هذا األمهر  أّوال لهُ عَل  الكاتهب  ةله  له  األ

مفالت  ومدافت  وحّ   مي العل   وثاف ا لفعرف بعض األشه ا  أثفها   هذه الايهارس ؛  أّوال 
ا فعههرف ةلهه   ا أكثههر ممههّ ا  هه   عرفههوي ةفههّ فتعههّرف ةلهه  أّي الفههاي الههذيي  هه  بعههدا  ةفههّ

الشههاّذ والفههاّذ   عرفوففهها مههي وههغرفا وتربيتفهها ود برفهها إلهه  آةههر مهها ال أففسههفا بههل  عرفههوي 
فعرفههه  فحهههي ةلههه  أففسهههفا   هههذه واحهههدس  ثاف ههها ُأاَلئهههك الفهههاي  عرفهههوي الكتهههب التهههي أّلف ههها 
الوالهههد  دّل ههها  عرفوف ههها بهههدقائق ا ومههها تحتهههوي ةل ههه  ومههها تتضهههّمف   َف هههُ   شهههَربوف ا شهههربا 

ي ها له   وف هارا ال  فتئهوي ةهي ذدر ها  واألمهر الثاله  ويلبسوي حّلت ا لباسا ويتذاكروي ف
الههذي  ههو أ ههّ  مههي  ههذا  ههو أّي  ههؤال  الفههاي ل سههوا وحههد   رمههاال بههل دههّل ةههائلت    ههي 
مع هه   اومههات   وبفههات   وأوالد هه  دّل هه  فقههرا  و حضههروف   مع هه  دائمهها فههي الممههالي  

اي  دههي معفهها فسههائ    أيفمهها دههاي مملسههفا  دههوي الفسهها  بهه   وحتههّ  إذا ةرمفهها إلهه  مدهه 
ألّف  دما فقول دائما إذا دافت المرأس ورا  الّستار  دي الّرمل ل ي ورا  الّستار بهل ورا  
الحديد  إذا ل  تكي المرأس داةلم  هي أ ضها مهى الهاوج ُتشهارد  ف مها  هو ف ه   دهي الهاوج 
لههه  شهههّق واحهههد مهههي الشهههقيي الهههذيي ةفهههده  شهههّق ةامهههل وشهههّق مشهههلول  لهههذلك يفبغهههي مهههي 

واففها أي يملسهوا مهى أبفهائ   وبفهات   ويههذّدروف   دائمها حتّه  ُ حّببهوي ل ه   هذا األمههر  إة
ذا ل  تولح المرأس له   وهلح الممتمهى  أبفائفها  ألي المرأس إذا وُلحت ولح الممتمى  وا 
 هههه  متعّلقههههيي بالاومههههم ال بالّرمههههل  الرمههههل  حّبوفهههه  إاّل لُ عاههههي   ويههههرّدب   فههههي السههههّ ارس 

وي ب هها و ههذا  ههو ويههذ ب ب هه  إلهه  م ا المههرأس  ههي التههي  حتكههّ دههاي مهها و شههتري ل هه   أمههّ
الشي  المفقود ةفدفا تماما  إاّل بعض الفةبم الذيي ةفد    ذا الشهي  دالسهيد العلمهي 
ودذلك السيد ةبد الفتهاج الهذيي  ه  متفّتحهيي الهذيي  ه  أدةلهوا اومهت   فهي  هذا األمهر  

ير د  ل  مي بفت  ال  عل   ال  عرف بفات  ال بحي  أّففا فعرف الفق   مث  ال  عل  الفق
 عرف أسمائ ّي  ال  حضر حّت  في حفل األسبوع بعد والدت ّي  ل   حضهر ل هّي أبهدا  
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 هههذه دّل ههها ديهههف سهههتكوي  إذا مههها لههه  ُفوهههلح المهههرأس ال ُفوهههلح فحهههي  وههه ج المهههرأس فهههي 
فهههاي فسهههائ   وههه حفا  إذا لههه  توهههُلح المهههرأس ال  مدهههي أي َفوهههُلح فحهههي  لهههذلك  هههؤال  ال

درمههال    أّوال مثقفههات دّل ههّي  فههي ي مههي ل هها شهه ادس الههددتوراه  أغلههب ي فقيههرات واألكثههر 
مي  ذا أّف  مفتوج ةلهي ي  مها مهي واحهدس تحهّدثك إاّل وتحهّدثك ةهي العهوال  وتسهتمى ل ها 
والسههبب  ههو أّف هها أةاههت دّل هها هلل فأةاا هها هللا  بة ففهها فحههي إذا مههات الّرمههل  مههوت 

ت معههه  المهههرأس ودهههّل شهههي   القليهههل القليهههل مهههي الفقهههرا  اآلي الهههذيي معههه  دهههّل  شهههي   تمهههُ
اومههات   فقيههرات  القليههل القليههل أو ابفتهه   ألفههّ  ال يتحههّد  ةههي  ههذا الشههي    ههذا شههي  
ميئههوي مدتههوب ومقههّدر  إفههّ  إذا وههلحت المههرأس  وههلح مع هها المم ههى   ههذا الشههي   ههو 

فههههات   واومههههات    دّل هههه   ههههأتوي  سههههألوي الههههذي الح فهههها ةفههههد  ههههؤال  الفههههاي  أبفههههائ   وب
و قهههرؤوي و شهههتكوي  إذا دافهههت ل ههه  مشهههدلم مههها تهههأتيي و قوهههّ ي  و شهههتكوي حتهههّ  مهههي 
أاوام هه  للفق هه    ههذا مفقههود ةفههدفا  لههذلك ةفههدما  مههت الرمههل  غلههق مفالهه  ال يبقهه  ف هه  

 أحد.

مهفد  مهي  إذا  ذا األمر  أّوال مي المفروض أي تتكّلموا حت  فعهرفد   فعهرف دهّل واحهد
و ي   لسهاف  ود مه  مها  هو و مدههي لفها أي ففّاله   ثاف ها دمها قلفهها تحهّدثفا ةله  ممتمهى ف سههْ
إذًا  و ل  تأثير وأش ا  أةرى سفتكّل  ةف ا  الشي  الذي ةفهدفا فحهي ال تومهد القهرا س  
ذا مههها  ةفهههد   أحهههد مهههي بعيهههد  سهههأل   ةهههي دتهههاب مههها ال  الفقهههرا  ةفهههدفا ال  قهههرؤوي وا 

لكتاب  ألف   ال  قهرؤوي ال  سهألوي ةهي الكتهب  يهدةلوي الااو هم  قهول ال  عرفوي  ذا ا
إل  إاّل هللا محّمد رسول هللا و شربوي الشاي ويذ ب  إذا يمب أي فذدر وفهتعّل  وفعمهل 
للههّدف ا  ههي أ ضهها وامههب ةليفهها أمههر الههّدف ا   ههذا الشههي   ههو الههذي الح فههاه ةفههد أالئههك 

مفا ةف ا  العل  والمعرفم والمهال الهخ  لمهاذا ؟ ألّف ه  الفاي  ايادس ةل  األمور التي تكلّ 
بعههاد  وأفههت  قريبههوي  والههذي  دههوي قريههب  دههوي يههرى ففسهه  ال  حتههاج شههيئا  ألفههّ  يههراك 
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أمام  دائما مومود  ل ذا فدةوا دّل األةواي ةل  أي  دوفوا ةل  بّيفم مهي األمهر حتّه  
 دوفههوي مع هه   فههدةل لههد ار   وال يتعّلمههوا وأي  ههأتوا بأبفههائ   وحتهه  فههي الوهه س دههذلك 

فعههرف بفههات   وال حتهّه  أسههمائ ي ف ائ هها  مههي مههات غههدا ال فعههرف بيتهه  وال فههدةل لبيتهه   
 . 1 َوَقل يل  َما ُ  ْ  إاّل القليل القليل القليل 

إذا  ذا ما اسهتفتمفاه مهي  هذا األمهر الهذي فحهاول دائمها فأةهذ مفه  العبهرس. ثهّ  بعهد ذلهك 
دهههذلك بعهههض الّرسهههائل دمههها  هههو مههها  وفمشهههي ةلههه  أمهههر   ةلههه  حسهههب ُفلقهههي ةلههه د  

 التغا م.

ُفلقههي ةلهه د  بعههض الرسههائل حتهه  فعههرف أففهها لهه  فسههافر ألمههل السههفر  ال فةههرج حتههّ  
ا  الهذي  فذ ب للفا م فتفّاه مى الفاي  ال فةرج حّت  فرتهاج  أبهدا ل سهت لفها راحهم ف ائ هّ

فها إال فهي اإلةهواي مهى اإلةهواي ةفهدما فلتقهي  قول لك لفا راحم فه  راحهم لفها أبهدا  راحت
مى اإلةواي وةفدما فملي مى اإلةواي ةفدما فتذاكر مى اإلةواي  ذه  ي راحتفا  أّما 
راحتفا البدفّ م ال تومد  دذلك تكّلموا ةله  ____ شهيئا فشهيئا فهتعّل  مها سه دوي  ةفهدما 

مهف   لمفاله   أبهدا  إاّل   أتي ةفدفا الفقرا   فعل  دّل شي  وال تمد أحهدا  وهاحب أحهدا
ا اآلةههروي فهه   دههّل أحههد يههذدر و أةههذ  القليههل القليههل  إاّل الههبعض الههذيي اةتههدفا ب هه   أمههّ

 سبحت  وفترد   وفذ ب  و ذا الشي  ال يومد في الّدول األةرى إاّل ةفدفا فحي.

 أةوذ باهلل مي الش ااي الرم   بس  هللا الرحمي الرح  

 الفقير الحسن كمالي

 لمم سيدي ةالد القماري سرد لك
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 سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي

  ذا سي ةالد تعرفوف .

ثههّ   فهها رسههالم قال هها فق هه   ربمهها أفههت  تقههرؤي دتههب والههدفا  ربمهها تقرؤوف هها أو ال  ولكههّي 
ةواففا فهي تهوفي ل سهوا دهذلك   هذا مها قاله  أحهد الفقهرا  فهي  تمّروي ةلي ا مّر الكرا   وا 

ا ةفهد سهيدي حسهيي قاهاإ بحهي الُبدهري  توفي الّسيد ةلي ال اّمال   ذه فهي ملسهم دفهّ
 فع  

 الفقير الحسن كمالي

 سرد لقويدس الفقير ةلي الّرب عي

 سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي

 ذا االمت اد  دّلفا فعرف ا  وفدوي ةل  استعداد فإذا حضر الممهالي تكهوي له  الكلمهم 
ا فقود مي  هذه الممهالي  ال فقوهد مف ها فقهط بيي الممالي ال ُيفوتوي فقط  و ذا م
 أي فقرأ ث  فذ ب ث  ففس  دّل شي .

وهههاحب  هههذا الكتهههاب الهههذي  هههو دتهههاب األحسهههي البعقيلهههي مذ بههه  وتوهههّوف  فهههي ضهههو  
المقاود أةهذ ةف ها المامسهتير فهي تهوفي  هو وهاحب  هذه الكلمهم   هو مهي القوهريي 

 بلد بعيدس قل   ةي الحدود الماائرّيم.

 مي الش ااي الرم   بس  هللا الرحمي الرح    فع  أةوذ باهلل

 الفقير الحسن كمالي

 سرد لكلمم الفقير ةبد اللايف الارقي
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 سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي

 بارك هللا ف د  

دذلك إّي  ذه الرسالم الذي فف مه  مف ها أّي  هؤال  الفهاي شهربوا وارتهووا وةلمهوا وثبهات  
ت   فهي قهدوت   ودهاي مهف   الوهابر  ةرفوا الحق فاتبعوه وأةلووا العمهل هلل وأحسهفوا فيهّ
والوهههادق والشهههاكر  و ههه  ال يةلهههو مهههف   مدهههاي ال بهههّد مهههي الوهههابريي الشهههاكريي  ال بهههّد 

ومداي  و ذه الكلمم التي ألقا ا الفقير ارقي  و واحب  ذا مف   مي أمل دّل اماي 
الكتهههاب وقهههى ف ابهههم ةهههي فقهههرا  القوهههريي  والقوهههريي  هههذه بلهههد بعيهههدس مهههي تهههوفي بفحهههو 
ث ثمائههم ديلمتههر  ودههاي الفقههرا  مشههتاقيي لايههارت   فاسههتعّدوا لههذلك األمههر أةههذوا أ بههت   

مههها ت ةلههه  الحهههدود   لايهههارت   لكهههي مههها ت بعهههض ال هههروف س اسهههّ م وأّي القوهههريي
والحههدود في هها اضههارابات فارتههأى سههيدي الحبيههب بأّففهها ال فاور هها ف ههرا ل ههذه ال ههروف  
و ؤال  فقرا  القوريي تمّسموا مشاّق وسحاري والحهّر الشهديد ومها وا إله  تهوفي قوهد 
ايارتفهها واالمتمههاع بفهها  والقوههريي لهه  تكههي ب هها ااو ههم دمهها قههالوا  لهه  تكههي ب هها ااو ههم أبههدا 

استشارفي سيدي الحبيب بالااو م وقال لي تةّوف السلام مهي أي تمفعفها وقلهت له  وقد 
إّفما توّدل ةل  هللا وأةها  وهللا تبهارك وتعهال  ال بهّد أي  عيهفد  فهي أمهرد   وسهافر إله  
قوريي وامتمى مع    فاك وتسّتروا أمر   شيئا ما وومهدوا دارا واشهترو ا ثهّ  بعهد ذلهك 

ى واادوا في هها بفههوا ااو ههم  سههفتيي و هه   مههى السههلام حتهه  أذفههت ل هه  واآلي الااو ههم تتوسههّ
ايهههادس أةهههرى وفوهههحت   بهههأف   يتردهههوي الااو هههم مةّووهههم ال للّرمهههال ال بهههّد أي  دهههوي 
الفسهها    عملههوي مفههاج للفسهها  ألمههل أي  دههوي الففههى شههامل للرمههال والفسهها   الحدمههم 

  والفسها  مسهئولوي ةفهد هللا ضالم المؤمي أيي ومهد ا   إّفمها العله   هو للرمهال والفسها 
تبارك وتعال  أ ضا ودذلك الرمال مسئولوي يمب أاّل يفسهوا الفسها   واآلي الااو هم فهي 
ااد ههاد وههار في هها الفقههرا  وفي هها الفههاي مثقفههوي وةلمهها  والحمههد هلل الشهه ر الماضههي أفههّ  
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ا َفَسَيَرى ّللاَُّ َوُقل  اْةَمُلو  بّشرفا بأّف  وارت ةل  ةير  ويفبغي اإلفساي فقط أي  عمل 
ُفوَي    1َةَمَلُكْ  َوَرُسوُلُ  َواْلُمْؤم 

َدفَا مهههي  هههذا األمهههر  هههو أي  علههه  دهههّل إفسهههاي بأّففههها والحمهههد هلل الفقهههرا  وهههار فهههي    َقوهههْ
العلما  وةابا  مسامد وأساتذس ووّةا،  ولذلك الحمهد هلل الهدائرس تتسهى وفحهي فريهد مهي 

ف مقدرت  وةلم  ومعرفت  حت  إذا ُدّلف بأمر فدي دّل أحد ___ إذا تكّل  اإلفساي فعر 
فحي قد وضعفا األمافم في محّل ا لكهي ف حهظ أفهّ  فيفها الفقهرا  الهذيي  قهرؤوي وف حهظ 
م  ا العرب ههّ أفههّ  لهه  يبقهه  ضههعف الفههاي فههي مسههألم الفحههو  دههي اللحههي فههي الفحههو فقههط  أمههّ

يريهدوي أي  قهرؤوا والمهداري سل مم لكّي الفحو  ف هرا ألفهّ  أُ مهل ال مهي قهرا س وال فهاي 
م ولكههي األلحههاي بقههي ةلهه  ألسههفم الفههاي و ههذا شههي  ةهها  لهه ي  ال تقههرأ  وبقيههت العرب ههّ
م فمههد ةفههد   لحههي  ةفههدد  فقههط إذا ةرمفهها مههي الفههاي الههذيي  هه  دههافوا فههي معا ههد ديف ههّ

 دثيرا  ةابا  المسامد يلحفوا دثيرا بأّف   ل  يتعّلموا الفحو  فع 

رت ا ودهههذلك سهههوف  قهههرأ سهههيد ي الحسهههي العلهههوي رسهههالم أةهههرى و هههي الرسهههالم التهههي حضهههّ
وألقيت ا في آةر يو  مي سفرفا لتهوفي وّدةفها في ها الفقهرا  وفوهحفا   بعهض الفوهائح 

 التي تقّباو ا  ولكي ةليفا إاّل الب    فع 

 الفقير الحسن كمالي

 سرد لرسالم سيدي الحاج محّمد الكبير البعقيلي رضي هللا ةف 

 الحاج محّمد الكبير البعقيليسيدي 
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... وقوهههههدفا ب ههههها أي  دهههههوي في ههههها الففهههههى العههههها  للمم هههههى وأي  علههههه  دهههههّل  هههههؤال  الفهههههاي 
الحاضههريي أفههّ  بأّففهها والحمههد هلل مهها فمتمههى إاّل ةلهه  رضهه  مههي هللا تبههارك وتعههال  وال 
م فمتمى ةل  ما يمتمى ةل   غيرفا وفسأل هللا تبهارك وتعهال  أي يهد   ةليفها  هذه الفعمه 

وأي يراقفا العمل بهاهلل واإلةه ص هلل وأي يثيبفها ةله  مها فعمهل وأي ي هديفا إله  اريقه  
المسههههتق   وأي يمعلفهههها مههههي الههههذيي أفعهههه  هللا ةلههههي   مههههي الفبيئههههيي والوههههّد قيي والشهههه دا  

 الوالحيي.

 

د الفَات ح  ل َما أُْغل َق  نَا ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصّل  َعلَى َسيّ د 

ر  الَحّق  ب الَحّق  َوالَخات م  ل َما  َسبََق نَاص 

َك الُمْستَق يم َوَعلَى آل ه   َراط  ي إ لَى ص  َوالَهاد 

يم ه  العَظ  ْقدَار  ه  َوم   َحقَّ قَْدر 

فُوَن َوَسََلم   ا يَص  ة  َعمَّ زَّ ُسْبَحاَن َربّ َك َرّب  اْلع 

ينَ  َّ  َرّب  اْلعَالَم   َعلَى اْلُمْرَسل يَن َواْلَحْمدُ ّلِل 


