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أثر منهج الشيخ سيدي أحمد التجاني في إحياء علوم الدين
الفقير :أبو عمر عدنان بن عبد هللا ُزهار
الحمد هلل رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق باالحق والهااد
إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم،
وبعد،

{ مقدمة }
فإن الحضرة التجانية قائمة مقام الوراثة العامة عن سيد الوجود صلى هللا عليه وآله وسلم في الداللة على هللا واإلرشاد
للطريق الموصل إلى هللا ،في كل تجلياتها اإلحسانية ومظاهرها العرفانية.
فعرف أصاحاب سايدنا الشايب أباي العباا عناه مان أباواب الحقيقاة ماا عرفاه خااص األصاحاب رضاي هللا عانهم عان
المصطفى عليه الصالة والسالم ،وتعرف عوام مريدياه عناه مباشارة أو عمان بلاع عناه مان أصاحابه الضارور مان
علوم الدين التي ال يعذر بجهله أحد من المسلمين ،كما حصل كذلك لباقي االصحاب ومن أتى بعدهم عن سيدنا رسول
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،بواسطة وبغير واسطة.
فال غرو أن تكون الحضرة التجانية من هذا القبيل ومن كال قبيال نساخة مصاغرة أو أنموذجاا للحضارة المحمدياة ،مان
باب الداللة على هللا.
فمن األمور المكتومة على غير أصحاب سيدنا أحمد التجاني ،كون طريقته وخالفته محمديتين ،يقتضاي مناه أن يوجاد
في ظاهر ح ال الطريقة وأصحابها وباطنه ،ما وجد مثله في الرسالة المحمدية ،كما فصال ذلاك ببياان وأتاى لاه ب ساط
برهان ،اإلمام الحجة الناطق الفهم باالع المحجاة سايد العرباي بان الساايح رضاي هللا عناه وعناا باه آماين ،فاي مقدماة
"البغية" عند ذكر سبب تسمية طريقتنا محمدية ،فذكر لذلك عدة أوجه تطلب في محلها ،ومنها أنها الطريقة الخاتمة بين
الطرق كما أن شريعته خاتمة الشرائ  ،وأن الطرق كلها منسوخة بها كما هو حال الشريعة المحمدية ،وكون من أخذها
ثم انسلب منها ت خذه المصائب كل م خذ كما هاو الادين المحماد  ،أن شايخها سايد أحماد خااتم األولياان كماا أن النباي
صلى هللا عليه وآله وسلم خاتم األنبيان ،وأن هللا ضاعف حسنات أصحابها كما أعطى ذلك ألمة سيدنا محماد صالى هللا
علياه وآلااه وساالم ،وغياار ذلااك ممااا لام يااذكره اإلمااام ساايد العربااي باان الساايح ماان مظاااهر مشااابهة طريقتنااا المحمديااة
األحمدية لشريعة سيدنا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،وأنها حضرة صغرى لكبرى من كال الوجاوه ،ككوناه رضاي
هللا عنه مات على عدد من األصحاب هاو عيناه عادد مان ماات عانهم النباي صالى هللا علياه وآلاه وسالم كماا صار باه
العارف باهلل سيد أحمد سكيرج رضي هللا عنه في مقدمة "كشف الحجاب" ،وككون اإلذاية في هذه الطريقة بلع كماا
كان أمرها في حق الجناب المحمد وظله من االصحاب والتب الكرام...الب

{الحث على طلب العلم في طريقتنا األحمدية{
ومن هذه الجهة ،سار سيدنا أحمد التجاني وعلمان طريقته على نهج الداللة على ما فيه خير الدين والدنيا ،وأصل ذلاك
 :العلم الذ به يرف الجهل ويثبت الحق ،كما ورد في السنة الغران ،ففي البخار عن معاوية أن النبي صلى هللا عليه
وآله وسلم قال" :من يرد هللا به خيراً يفقهه في الدين" ،ولقد جم هللا لهذه الطائفة الخيرية كلها بما في ذلك بل أ كال
ذلك العلم الشرعي الذ أشرفه المعرفة باهلل  .وكذا ما رواه الطبراني والبزار بإسناد صحيح قاال صالى هللا علياه وآلاه
وسلم" :فضل العلم خير من فضل العبادة ،وخير دينكم الورع" .وما رواه اإلمام مسلم في صاحيحه ":مان سالك طريقاا
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يلتم فيه علما سهّل هللا له به طريقا إلى الجنة ،وما اجتم قوم في بيت من بياوت هللا ،يتلاون كتااب هللا و يتدارساونه
بينهم إال حفتهم المالئكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم هللا فيمن عنده" .وما ورد فاي الترماذ بساند
صحيح :أنه ذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم رجالن أحدهما عاباد ،واخخار عاالم ،فقاال علياه أفضال الصاالة
والسالم" :فضْ ل العالم على العابد ،كفضلي على أدنااكم" .ثام قاال صالى هللا علياه وآلاه وسالم ":إن هللا ومالئكتاه وأهال
السماوات واألرض حتى النملة في جحرها ،وحتاى الحاوت ،ليصالون علاى معلماي الناا الخيار" .إلاى غيار ذلاك مان
النصوص المفيدة فضلية العلمان على العباد وشرفهم على غيرهم.
فكان طلب العلم وتعليمه في طريقتنا من أولى األولويات بل هي أ منش هذه الطريقة األحمدية المحمدية ،قال سيد
هللا َت َعاالَى ِب َماا لَا ْم يَسْ ا َب ْق إِلَيْاهَِ ،وأَ َتاى فِاي
العربي بن السايح رضي هللا عنه في "البغية"َ " :و َجا َن فِي أَ َسالِي ِ
ب ال َّدالَلَ ِة َعلَاى ِ
اال ،فِاي ْال َجمْ ا ِ َباي َْن ْالع ِْل ِام
صاى دَ َر َجاا ِ
َم َسالِكِ ال َّترْ ِب َي ِة َوال َّترْ ِق َي ِة ِب َما لَ ْم َيعْ رَ جْ أَ َحا ٌد َعلَيْاهِ ،لِ َبلَوغِ ا ِه رضاي هللا عناه أَ ْق َ
ت ْال َك َم ِ
ال
ال َو ْال ِه َّم ِة َو ْال َم َق ِ
َو ْال َح ِ
َ
ْن َّ
انَ ،و َ
شي ْ
ِّس ْ
ان،
ت َط ِري َق َت َه َعلَى َت َق َوى م َِن ِ
ف َس َ
هللا َو ِرضْ َو ٍ
الظاه ِِر َو ْالبَاطِ ِن َعلَى أَ ْق َو ِم ْال َق َواعِ ِد َوأَ ْق َوى األرْ َك ِ
ِّدَت م َِن ْالع ِْل َمي ِ
َ
َ
َوأ َ ّيا ْ
ار ْال ِع َنا َياااةِِ ،ب َ ْو َ
ار ْال ِهدَ ا َياااةَِ ،وأَسْ ا َ
ااح دَ لِيا ٍ
اال َوبَرْ َها ٍ
ااانَ ،ف َعااا َّم ال َّن ْفااا َ ِب َهاااا ِفاااي َساااائ ِِر األ ْق َطا ِ
اار ِ
اادَت ِمااانْ أ ْنا َااو ِ
ااار َو َشاسِ ااا ِ
ضا ِ
َ
اع"...اهـ
األصْ َق ِ
بل إنه في هذه الطريقة ال فرق بين العلم الظاهر والباطني إذ أن أحدها مظهر لآلخر من جهة ووسيلة إليه مان جهاة
َ َ ّ
ْ ْ
ْ
َ
اسا ِة ْال َع َما َل
اسةَِ ،ف َ َفاادَ هَ عِ ْلا َم ال ِّد َر َ
وم ال ِّد َر َ
أخرى كما قال في "البغية" أيضاَ " :فال َعالِ َم ِبعِل ِم البَاطِ ِن هَو َمنْ أ َخذ َحظا ً مِنْ َعل ِ
ااركا ً ْلل َعلَ َماا ِن فِاي َعلَاوم ِِه َمَ ،و َت َمي َ
ِاي َعلَاو َم ْالبَااطِ ِن،
اوم َزائِادَ ٍة ه َ
ص َ
ِب ْالع ِْل ِمَ ،وأَ َفاادَ هَ ا ْل َع َما َل عِ ْلا َم ْالبَااطِ ِنَ ،ف َ
اار َم َش ِ
َّاز َعا ْن َه ْم ِب َعلَ ٍ
ض ْال َخ َب ِرَ :منْ َع ِم َل ِب َما َعلِ َم َورَّ َث َه هللاَ عِ ْل َم َما لَ ْم َيعْ لَ ْم" ».اهـ
َو َت َسمَّى أَيْضا ً َعلَو َم ْال ِو َرا َث ِة أَ َخذاً مِنْ َبعْ ِ
ومن مظاهر تقديم العلم وتقدير العلماان فاي طريقتناا  ،أن الراساخين فيهاا جاوزوا التعااظم باه بشاروطه ،كماا ألماح إلياه
"صاحب المنية" عند قوله
ااااااااااااااااان أَهْ لِ َهااااااااااااااااااا
َجعلَ َنااااااااااااااااااا إِلَ َه َنااااااااااااااااااا ِما
َ

ِب َجاااااااااااااااا ِه َم ْنشِ اااااااااااااااي َها َو َجاااااااااااااااا ِه َفضْ ااااااااااااااالِ َها

هللا َعلَ ْي ِه ِب َنْ أَ َّهلَ َه ْللع ِْل ِم
إل َرادَ ِت ِه إِ ْظ َهارَ نِعْ َم ِة ِ
وعلق عليه شارحها رضي هللا عنه بقوله بعدما أورد احتماالت فيهَ " :وإِمَّا ِ
ارةٌ إِلَى َج َواز ال َّت َع َ
ِّك َف َح ِّد ْ
اظ ِم ِبا ْالع ِْل ِم َح َسا َب َما َقالَا َه َغيْارَ َواحِا ٍد فِاي
ثَ .وفِي َه َذا إِ َش َ
ال َّنا ِف ِ َع َمالً ِب َق ْو ِل ِه َت َعالَىَ :وأَمَّا ِبنِعْ َم ِة َرب َ
ِ
م ِْثلِ ِهَ .و َق ْد َجا َن فِي األَ َث ِر " لَ ْي َ ِم َّنا َمنْ لَ ْم َي َت َع َ
اظ ْم ِبالع ِْلم" اهـَ .و َعنْ َم ْوالَ َنا َعلِي كرم هللا وجهه :الَ َي ِح ُّل ألَ َحا ٍد ْال َف ْخ َار إِالَّ
ْلل َعال ِِم ِبع ِْل ِم ِه اهـ َذ َك َرهَ َبعْ ضَ َ
شرَّ ا ِ الرِّ َسالَ ِة.
ِاقَ ،ف ْ
ِاين َحي َ
ْاث أ َ ْطل َ
َو َق ْد َعل َ
َارا َد
االم ََرا َد ِبا ِه ْالع ِْلا َم ال َّناا ِف َ ْال َم ْقارَ ونَ ِب ْال َخ ْشا َي ِةَ .و ِم ْنا َه يَعْ لَا َم أَنَّ لَا ْي َ ْالم َ
ِمْت أَنَّ ْالع ِْل َم عِ ْنادَ ْالم ََح ِّقق َ
ِبال َّت َع َ
ِينَ .قا َل ال ُّشارَّ ا َ فِاي
اع ْالمَسْ لِم َ
اظ ِم َر ْؤ َي َة ال َّن ْف ِ مَرْ َتف َِع ًة َعلَى ْال َغي ِْر مَحْ َتق َِر ًة لَهََ ،فإِنَّ َه َذا َم ْن ِهيٌّ َع ْن َه َنه َ
ْي َتحْ ِر ٍيم ِبإِجْ َم ِ
َ
َ
ْ
َمعْ َنى ْال َحدِي ِ ْ
االع ِْلم َحي َ
ْاث َج َعلَا َه َم َحاالًّ لَاهََ ،و َم ْوصَاوفا ً ِباهَِ ،ولَا ْم
ث ال َم َت َق ِّد ِم :أ ْ لَ ْي َ ِم َّنا َمنْ لَا ْم َيعْ َتق ِْاد أنَّ هللاَ َج َعلَا َه َعظِ يماا ً ِب ِ
ْث َيحْ َ
َيسْ َترْ ذ ِْل َه ِب َحي َ
دَب "
ظرَ هَ َعلَ ْيهَِ ،و َيمْ َنعَا َه ِم ْناهَ ،ألَ َّنا َه َو َردَ فِاي ْال َحادِي ِ
ث " :إِ َذا اسْ ا َترْ َذ َل هللاَ َعبْاداً َح َظ َار َعلَيْا ِه الع ِْلا َم َواألَ َ
ا ْن َت َهى
هذا ،ولقد كان مبتدأ شيخنا سيد أ بي العبا رضي هللا عنه وعنا به آمين ،تحصيل هذه العلاوم النقلياة الظاهرياة التاي
هي بنان ما بلغه هللا ورقاه في مقامات العلوم الذوقية ،والتي بها قدر له الخالق تعالى أن يتقلب في مقام الجما والفارق
في حال الصحو ال السكر كما هو معلوم معروف.
ففي "البغية" :عند قول الناظم:
َ
وم
َو َبعْ اااااااااااااااااااـدَ ذا ا ْش َت َغـاااااااااااااااااااـ َل ِبـالعَلاااااااااااااااااااـ َ ِ
َ
ااااااااـاز فِااااااااي صِ َغااااااااـر ِه َقصْ
ااااااااب ال َّس َبااااااااـق
َو َح
َ
اااااااااااااااااااك َعااااااااااااااااااااـلَى
أَ ْف َتااااااااااااااااااااى َودَ رَّ َ َو َذلِا
َ

َف َج َعـاااااااااااااااااـ َل َ
َـاااااااااااااااااـوم
ِاااااااااااااااااـض َكال َم ْفه
الغام
َ
ِ
ْ
اااااااااااق
اك ا َّت َفا
فيهااااااااااااـا ،وقَ ْطااااااااااااـَرهَ َعااااااااااااـلَى َذ َ
ااااااـازالَ
َ
صِ ـا َ
ااااااـغ ِر سِ ِّناااااااـ ِه َ ،ن َعـــــــاااااااـ ْم و َنـــــــــا
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َارهِ،
آن ْال َعظِ ِيم ِح ْفظا ً َم ْت َقناًَ ،و َوعِ ِي ِه إِيَّاهَ َع َلى َظاه ِِر َق ْل ِبهِ ،ل َِساب َْع ِة أَعْ َاو ٍام َم َ
َي َقو َل َر ِح َم َه هللاََ :و َبعْ دَ ِح ْفظِ ِه ل ِْل َقرْ ِ
ضاي َْن مِانْ َعم ِ
ون ْالع ِْلم َّ
يص
ِض ْال َع ِاو َ
الظاه ِِرَ ،فرَ ِز َق م َِن ا ْل َملَ َك ِة فِي َها ْالقِسْ َط األَ ْك َب َر َو ْال َح َّظ ْال َاواف َِرَ ،ح َّتاى َج َعا َل ْال َغاام َ
ا ْش َت َغ َل ِب َتحْ صِ ِ
يل فَ َن ِ
ِ
ضا ِة َك ْال َباد ِ ْ
ْ ْ َ
َاومَ ،و َح َ
ااز ِب َاذل َِك َباي َْن م ََعاصِ ا ِري ِه
ار َ
اإل ْد َراكِ َو َغ َاز َ
ار ِة ْال َع ِ
اومِ ،ب َماا أو ِتيَّا َه مِانْ قَ َّاو ِة ِ
ِيهي ال َم ْفه ِ
مِنْ َم َسا ِئ َل تِل َك ال َعل ِ
ال ِّت َف َ
اقَ ،وأَ ْف َتى رضي هللا عنه فِي ت ِْل َك السِّنِّ َم ِن اسْ َت ْف َتاهَ فِاي
ص َ
َق َ
اقَ ،ح َس َب َما أَ َّق َر ِب ِه َعلَ َما َن قَ ْط ِر ِه َو َو َق َ ِم ْن َه ْم َعلَ ْي ِه ا ِ
ب ال ِّس َب ِ
َ
اظ َر ِة أَب َ
ِين ْال َم َن َ
انَ ،ف ْ
ونَ ،و َن َ
اخ َتصَّ فِي َها ِب َنصْ ِار
از َل فِي َم َياد َ
ْطا َل األ ْق َر ِ
ون َوأَ ْظ َه َر ِب َت ْد ِريسِ ِه لَ َها َخفِيَّ سِ رُّ َها ْال َم ْك َن ِ
َسائ ِِر الفَ َن ِ
ان.
اللِّ َوا ِن َواحْ ِت َياِز الرِّ َه ِ
ار إِلَ ْي ِه فِي " َج َواه ِِر ْال َم َعانِي" مِنْ " :أَ َّن َه رضي هللا عنه َبعْ دَ َماا َحف َ
ِاظ
َو َع َقدَ ال َّناظِ َم َر ِح َم َه هللاَ َت َعالَى فِي َه ِذ ِه األَ ْب َيا ِ
ت َما أَ َش َ
آن ا ْش َت َغ َل ِب َطلَ ِ ْ َ
ص َل أَسْ َرا َر َم َعا ِن َي َها "َ .ث َّم َقا َلَ " :ق َرأَ َعلَاى
وم األَصَولِ َي ِة َو ْالفَرَ وعِ َي ِة َواألَدَ ِب َي ِة َح َّتى َرأَ َ فِي َهاَ ،و َح َ
ْالقَرْ َ
ب ال َعل ِ
ْ
ب ْالع ِْل ِام َز َما ًناا ِب َبلَا ِد ِه
ض ِر َ .ث َّم َت َماادَ ى فِاي َطلَا ِ
ْن رَ ْشدٍَ ،واألَ ْخ َ
ور م َْخ َت َ
ْب َخل ِ
ِيلَ ،والرِّ َسالَةَِ ،و َم َق ِّد َم ِة اب ِ
َش ْي ِخ ِه ْال َمذ َك ِ
صرَ ال َّشي ِ
ْ َ
اون ْالع ِْل ِام أَبْادَ ى فِي َهاا َوأَ َعاادَ،
َح َّتى َح َّ
وم َما ا ْن َت َف َ ِبهَ .ف َك َ
ان رضي هللا عنه يَادَ رِّ َ َو َي ْفتِايَ ،ولَا َه أَجْ و َب ٌاة فِاي فَ َن ِ
ص َل م َِن ال َعل ِ
َو َحرَّ َر ْال َمعْ قَو َل َو ْال َم ْنقَو َل َف َ َفادَ " اهـ.
ص َر َو َغي ِْر ِه ِممَّا َت َق َّد َمَ ،قا َلَ " :و َت َاو ِّف َي
َوعا ِف َي َة ال ِّت َجانِي ْالم َْخ َت َ
ْن ب َ
َو َذ َك َر فِي " ْال َجا ِم ِ "" :أَ َّن َه َق َرأَ َع َلى َش ْي ِخ ِه َس ِّي ِد ْال َمبْرَ وكِ ب ِ
ْ َ
ين َو َما َئ ٍة َوأَ ْلفٍ " اهـَ .و َرا ِجعْ هَ ،ف َق ْد َذ َك َر فِي ِه َما َ
ك َس َن َة سِ ٍّ
ومَ ،و َبعْ اضَ
َيعْ نِي َس ِّي ِد ْال َمبْرَ و َ
ت َوسِ ّت َ
اخ َتصَّ ِب ِه َس ِّي ِد َنا م َِن ال َعل ِ
ضااهََ ،وأَدَ ا َم َناا َد ْن َياا َوأ َ ْخ َارى فِاي َح ْاو َز ِة
يق ْال َوهْ ِ
الربَّانِي رضاي هللا عناه َوأَرْ َ
اإللَ ِهيَ ،وال َف ْت ِح َ
َما َح َ
ص َل لَ َه ِم ْن َها مِنْ َط ِر ِ
ب ِ
ِح َماهَ ،آمِينْ .اهـ
ومن مظاهر حرص الحضرة التجانية على العلم الناف دعوته رضي هللا عناه الصاريحة للنظار بعاين التادبر والفحاص
والنقد لكتب الفقه والعلم ال على طريقة بعض المقلدة الجامدين الذين اضروا بالفقه ونزعوه مان مقاصاده وسارقوه عان
علله ،فقال رضي هللا عنه كما في "اإلفادة األحمدية"" :ما أحوج النا في هذا الزمان إلى عالم أو علمان ينقحاون لهام
كتب الفقه من الحشو الذ فيه ".
ولذلك كانت ترد عليه أسئلة االستفتان والتي جم تلمياذه سايد علاي حارازم بعضاا منهاا فاي الجازن الثااني مان كتاباه
"جواهر المعاني" وكان يجيب بمقتضى هذا القول الشهير عنه ،فيظهر تمسكه الشديد بالماذهب الماالكي ،ما ملكاة فاي
االجتهاد والتحرر والنظر والترجيح ،كما في بعاض المساائل التاي لام يخاالف فيهاا أصال الماذهب لكناه قاوى قاوال مان
أقوال فيه لمرجح ظهر له رضي هللا عنه.
فكان بذلك مؤسسا لنظرية التمسك بالمذهب عموما م مرونة في بعض المواقف واألحكام تبعا لمصالح األنام...

{نشر العلم في الطريقة التجانية}
ال يخفى على متتب منصف منسلب من دان التعصب ما من هللا به علاى هاذه األماة المحمدياة بمزاياا وفضاائل الطريقاة
التجانية في الدعوة إلى هللا ونشر العلم الشرعي وترقيته وإحيائه ،حتى صارت تلقب بدون منافسة ب"طريقة العلمان"،
لعدد من انحاش في ظلهاا مان العلماان العااملين ،كماا يخارج باه مقتنعاا كال مان قارأ "كشاف الحجااب" و"رفا النقااب"
و"البغيااة" و"الجااواهر" و"الجااام " و" إتحاااف أهاال المراتااب العرفانيااة بااذكر بعااض تااراجم رجااال الطريقااة التجانيااة"
وغيرها .
إن العلمان الذين كانوا في زمن الشيب التجاني رضي هللا عنه وأدركوه واجتمعوا به قد عا ّدلوه با على عباارات التعاديل
ونوّ هوا به بمعاني التكريم والتبجيل وهم  -علم هللا وشهد النا  -غير مغموزين في دينهم وال مخدوعين في يقينهم .

4

إن القائمين ب مر الطريقة التجانية في مدى مسيرتها المباركة كانوا جميعهم في كل البلدان من المشهود لهم بالتمكن في
علوم الشريعة وهم وشيوخ العلم وأئمة الفتوى وحفاظ الحديث النبو الشريف فاذكر من شئت منهم فلن تلقى إال عالما
عامال فمنهم وال حصر:
العالمااة محمااد باان المشاار القسااميطي وشاايب ا السااالم أحمااد باان محمااد البناااني وولااده الفقيااه الحساان باان أحمااد البناااني
والحافظ المحدث محمد بن أحمد السنوسي وكبير العلمان وإمام الفتوى إبراهيم بن عبدالقادر الرياحي وعالمة المعقاول
والمنقاول أحماد كاال بنااني والعالماة محماد بان عبدالواحاد المصار واإلماام محماد بان أحماد الجاابر والشايب الفقياه
التهامي بن محمد السقاط ,والعالمة الفقيه الزكي الودغير  ,والعالمة الفقيه محمد بن أحمد الكنسوسي ,وكبيار علماان
شاانقيط وحافظهااا ومحاادثها األوحااد محمااد الحااافظ العلااو  ,والعالمااة عباادالرحمن باان أحمااد الصااديقي والعالمااة الفقيااه
األصولي محمد بن سليمان المناعي والعالمة االمام المختار بن محمد الطالب التلمساني والعالمة المحقق محمد األمين
الزيز وخلق كثير من أهل هذه الطبقة .
ثم طبقة أخرى منهم العالمة اإلمام مولود بن محمد فال اليعقوبي والعالمة اإلمام المجاهد في سبيل هللا عمار بان ساعيد
الفوتي وأخوه العالمة أحمد بن سعيد ا لفوتي واإلمام الفقيه محماد بان عبادهللا العلاو وشايب الشايوخ باال نازاع العالماة
االمام العربي بن السائح الشارقاو والعالماة االماام التجااني بان باباا العلاو وهاو أحاد شايوخ االماام العالماة عاارف
حكمت المشهور بشيب االسالم في دولة الخالفة واالمام احمد بن حمى هللا التشايتي والعالماة محماد بان محماد الصافير
بن انبوجه التشيتي واخوه اعجوبة الدنيا العالمة عبيدة بن محمد التشيتي والعالمة بابا بن حم ختاار الاوداني والعالماة
الذ طار صيته في االفاق محند بن عبيد الديماني والعالمة االمام المختار بن محمد اليعقاوبي الاذ يكفياه فاي ارتفااع
العلم ان يكون فاي جملاة تال مذتاه االماام العالماة الشايب السايد محماد بان المختاار الشانقيطي المادفون بقاوز المتماة ....
وخلق كثير من أهل هذه الطبقة .
ثم طبقة اخرى فيهم مشيخة الغرب منهم :العالمة علي بن عبدالرحمن مفتي وهران والشيب العالمة عبدالحليم بن سمية
مفتي مدينة الجزائار واماام المحادثين الفقهاان محماد بان احماد الفاا هاشام الفاوتي والشايب محماد سالع بان عمار الكشاني
والعالمة ابو بكر بن محمد بن عبدهللا الكنو وشيب االسالم الحاج ابراهيم انيا الكولخي وابوه العالمة الشيب عبدهللا
بن الحاج والعالمة محمد بن احمد الدرادبي المدفون بتطوان والعالمة الفقيه األديب اللغو أحمد بن االماين الشانقيطي
والعالمة احمد بن احمد السباعي الشريف الحسني والعالمة األحسن بن أبي جماعة البعقيلي والعالمة االماام المشاهور
محمد بن عبدالواحد النظيفي وغيرهم خلق كثير.
ومن طبقتهم في مشيخة الشرق منهم عالمة الشام علي الدقر والعالمة احمد الدادساي والعالماة عبادالرحمن بان زيادان
والعالمة عبد العاطي االسيوطي واالمام خليل بن زقالي واالمام عبادالعزيز الساماللي والعالماة المشاهور مكاي محماد
مكي والعالماة اباراهيم البابالو واالماام بادر بان عبادالهاد والشايب حسان األخصاصاي والعالماة محماد بان ماذكور
الطصاافاو واال مااام العالمااة المشااهور محمااد باان ابااراهيم الباابالو واالمااام العالمااة شاايب القاارانات ومسااند الساانة فااي
الحرمين الشريفين ابراهيم الخزامي والفقيه االمام احمد بن ابي بكر والعالمة الحجة خاتمة المحققاين وكبيار المساندين
والمحدثين محمد الحافظ المصر .....
وغيرهم خلق كثير .ثم إنه ما من بلدة فيها زاوية تجانية إال وعلوم الشريعة تدر فيها ماوازاة ما األذكاار الصاباحية
والمسائية ،فضال عن تحفيظ القرآن وتجويده ،وعقد مجال اإلفتان والجواب عن أسئلة النا ...
فصار التجانيون ال يفرقون بين العلم والذكر ،وصار صغيرهم وأميهم في مقام عوام العلمان عند غيارهم ،بماا عمارت
به زواياهم بمجال العلم والفهم...
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فكان ظهاور العلماان فاي هاذه الطريقاة ساببا رئيساا لنشار العلام علاى أياديهم وتحبياب الناا إلاى طاريقتهم وثقاة الناا
بمشربهم ،فلذلك سارت بذكرها الركبان وانحاش إليها وتطلبها أفاضل النا  ،وانتشرت في الرق العريض الكبيار فاي
الزمن الوجيز الصغير.

{الت ليف في العلم الشرعي من أصحاب هذه الطريقة}
إن مؤلفات شيوخ الطريقة التجانية التي ألفوها في أحكام الشريعة المطهرة شاهد لهم ب على الشهادة بتمكانهم فاي علاوم
الشريعة ،أن اسمان شيوخ الطريقة التجانية تتردد كثيرا في أسانيد العلوم الشريعة كالحديث و الفقاه و األصاول يعارف
ذلك من له أدنى اطالع على االثبات و الفهار و المسلسالت و المشيخات.
فانظر إ ن شئت في اثبات الشيوخ أهل التمكاين و الرساوخ و فهارساهم و مشايخاتهم تجاد أسامان أصاحاب الشايب سايدنا
أحمد التجاني رضي هللا عنه تجتم عندها األسانيد ,و تدور حولها دوران القالدة على الجيد و هذا ال يخفى علمه على
من له اطالع و معرفة بهذا الش ن ,فانظر ان شئت الى الشمو الشارقة في ما لنا من أسانيد المغاربة و المشاارقة) و
( البدور السافرة في عوالي األسانيد الفاخرة للعالمة الكبيار أباي عبادهللا محماد بان علاي السنوساي الجغباوبي ,و انظار
اسانيد شيب اإلسالم في دولة الخالفة العثمانية عصمت هللا بن اسماعيل بن ابراهيم الحسيني المشهور بعارف حكمت.
و انظر الثبت الكبير للعالمة فالح بن محمد بن عبدهللا الظاهر المادني الاذ ساماه (شايم الباارق فاي ديام المهاارق) و
انظر الثبت المشهور (قطف الثمر في رف أسانيد األثر) للعالمة الكبير شيب المحدثين و امام المسندين صالح بن ناو
الفالني ,و انظر (التحرير الوجيز في ما يبتغياه المساتجيز ) للعالماة و كيال المشايخة االساالمية فاي الخالفاة العثمانياة
محمد زاهد الكوثر .و غيره كثير .
وهذه بعض تآليف بعض البعض من علمان التجانية باإليالة الشريفة مملكتنا المغربية للتمثيل ال غير مرتبة على أقسام
العلوم:
 ففي العقيدة
صنف سيد االحسن البعقيلي كتاابين فاي العقيادة األشاعرية التاي هاي عقيادة أهال السانة والجماعاة وهاي عقيادة سايدنا
الشيب أحمد التجاني رضي هللا عنه ،كما هو مقرر في كتاب تراجماه ورساائله ،والكتاباان هماا" :إيضاا األدلاة با نوار
األئمة" و"رف الخالف والغمة فيما يظن فيه اختالف األمة" وغيرهما.
 وفي التفسير
لساايد االحساان البعقيلااي آنااف الااذكر كتاااب فااي تفسااير القاارآن بمنهجااه الخاااص وطريقتااه الفرياادة التااي تفاارد بهااا عاان
المفسرين شكال ومضمونا ،وهو كتابه " مقاصد األسرار و الخفى ،وجواهر المرضية والكاملة في نهاية األخفى ".
والكتاب يت لف من ثالثة مجلدات ،ينقسم كل واحد منها إلى جزأين ،كل جزن بفهرسته الخاصة .فجان التفسير في ساتة
أجزان ،لخمسة أحزاب كاملة ،وهي البقرة و 41آية من أوائل آل عمران .
والكتاب مطبوع بالمطبعة العربية بدرب غلف بالدار البيضان ،طب الجزن األول منه سانة 4531هاـ ،وبااقي األجازان
سنة 4533هـ ،فتكون عدد صفحات الكتاب إجماال  4821صفحة ،وهو في طبعته األولى لم يعد طبعه إلى اخن.
ولسيد العالمة محمد الحجوجي كتاب في التفسير رائق رائ وهو "عقد الدر والياقوت والمرجان ،في تفسير القرآن"
مخطوط وقد رأيته وهو جام مان بين طريقة الرأ وطريقة األثر .
 وفي الحديث النبو :
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إذا ذكر الحديث في الزمن المت خر فال شك أن اسم العالمة محمد الحجوجي سينظم في سلك كبار المحدثين المتمرسين
المتمكنين الذين عليهم المعول في الصناعة الحديثية ،فمن كتبه التي سارت بها الركبان:
"-الحلل السندسية ،المحلية للفوائد الجليلة البهية" وهاي حاشاية علاى شار َجسُّاو علاى الشامائل الترمذياة ،تتبا فيهاا
تراجم رجال الحديث وفوائده ،ومن أخرجه من األئمة ،وفيها أجزان أربعة ضخام ،في القالب الكبير
"-المنح الوهبية ،في شر المنظومة المسماة :تلخيص الشمائل النبوية" ،وهو شر على منظوماة السايد عباد الارحمن
العراقي في الشمائل النبوية .طبعت في مجلد بتحقيق األستاذ عبد اإلله شامة ،بدار الكتب العلمية
"-نيل المراد ،في معرفة رجال اإلسناد" ،وهي في أربعة أجزان ،حققت برسالة دكتوراه.
"-منحة الوهاب ،في تخريج أحاديث الشهاب" طب بتحقيق األخ هشام حيجر ،بدار الكتب العلمياة ،عاام  ،8242عان
 951صفحة .
"-إرشاد المقيم والساعي ،لفهام أحادياث الشاهاب القضااعي" ،وهاو شار فاي غاياة الجاودة لثحادياث القضااعية  -فاي
مجلدين .مخطوط
"-بغية السائل ،في تخريج أحاديث الشمائل» .مخطوط
" -كنز اليواقيت الغالية ،في األسانيد العالية" .طب بدار الكتب العلمية ،في نهاية كتابه المنح الوهبية ،بتصحيح الدكتور
الشريف حمزة الكتاني .
"-نزهة السالك ،في ختم موط إمام األئمة وعالم دار الهجرة مالك" مخطوط".
"-فتح القدير ،في شر التاريب الصغير» ،لإلمام البخار  ،وهو في أربعة مجلدات ،مخطوط .
" -افتتا لصحيح مسلم بن الحجاج النيسابور " .مخطوط
" -القول الموجز الفصيح ،فيما يتعلق بحديث التنفير من الميل إلى زهرة الدنيا المخرج في الصحيح" مخطوط
"-الفتح المبين ،في قرانة األربعين" مخطوط.
"-رشحات األقالم التي َتحمد و َتسرد ،في شر كتاب األدب المفرد" .وقد اشتمل على أربعة مجلدات .مخطوط .
"-تنبيه األنام ،لبيان بعض أسرار شق صدره عليه السالم" .مخطوط .
"-ترقية همة الطالبين ،في شر كتاب الضعفان والمتروكين" ،لإلمام البخار  ،في مجلد .مخطوط .
"هداية األنام ،في شر كتاب :خير الكالم ،في القرانة خلف اإلمام" .للبخار  ،في مجلد .مخطوط
"عجالة المحتاج ،في ختم حديث صاحب اللوان والتاج" .وهي ختمة لصحيح اإلمام البخار في كراسة .مخطوط.
"نجا الدارين ،في شر كتاب قرة العينين ،في رف اليدين» .في مجلد مخطوط
"نزهة األذهان ،في شر كتاب المنفردات والوحدان » .لمسلم بن الحجاج ،في مجلدين .مخطوط
" تذكرة المسترشدين ،بشر كتاب الضاعفان والمتاروكين» ،ألباي عباد الارحمن أحماد بان شاعيب النساائي .فاي مجلاد
ضخم .مخطوط .
" إدراك القصد والمرام ،بشر مسند الدارمي الحافظ اإلمام» ،في ثمانية مجلدات
"سر الرحمن ،فيما في مسند الدارمي من تراجم الرواة والقبائل والبلدان» ،في ثالثة مجلدات .
 وفي الفقه
أكثر سادتنا التجانيون في الت ليف في الكتب الفقهية في أبواب الفقه المختلفة كما في نوازل االحكام،
_ ومن هذه الكتب النافعة النفيسة كتاب لمفخرة المغرب عالم السالطين وسلطان العلمان الماولى عباد الحفايظ الشاريف
العلو رضي هللا عنه صاحب التآليف النافعة والتقاييد المفيدة والتي منها" :العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل"...وإن
كان الغالب عليه اللغة لكني أدرجته العتنائه بكتاب فقهي بما لم يسبق له
_ وله منظومة "ياقوت الحكام في مسائل القضان واألحكـام" وهو منظومة من8152بيتا.
ولو ذكرت ما جمعه فقهان التجانيين لجان في مجلد ضخم...
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 وفي األصول
للسلطان المذكور موال عبد الحفيظ منظومة في األصول غنية جامعة لماا شارد فاي غيرهاا ومساتدركة علاى السابكي
وبعض شوارده في كتابه جم الجوام وهي" :الجواهر اللوام في نظم جم الجوام " و هو منظومة من8444بيتا.
_ ولسيد االحسن البعقيلي كتب في األصول جديرة ب ن تكون تجديدية بما تحمله الكلمة من معنى وهي كثيرة منهاا:
كتابه اإلشفاق على مؤلف االعتصام مما أجناه وأفكه على أهل االستسالم.
يق الكتاب في ستين صفحة مان الحجام المتوساط وهاو مطباوع بالطبعاة العربياة ،ط األولاى فاي 4531هاـ ،ولاي لاه
فهرسة.
والكتاب فيه رد مباشر على ما ألفه اإلمام الشاطبي في كتابه "االعتصام" .فاي قضاية البدعاة ،وفاي كيفياة التعامال ما
عمومات النصوص الشرعية ،اخمرة والناهية.
إذ المؤلف -رحمه هللا -يرى أن صاحب االعتصام قد حااد وجاناب الصاواب فاي مفهاوم البدعاة ،فك ناه يارى أن اإلماام
الشاطبي رحمه هللا -إذا وفق في الجانب النظر في قضية البدعة ،فلم يوفق فيها من الجانب التطبيقي ،ف دخل فيها ما
لم يجز إدخاله.
يقول في مقدمة اإلشفاق " :أما بعد فإني لما رأيت ما سوده صاحب االعتصام والطرطوشي وغيرهما ممن ول بتبدي
أعمااا ل األمااة المكرمااة المسااتنبطة بوساااطة المجتهاادين المشااهود لهاام بااالخيرة ،لجهااودهم علااى أنظااارهم بإبطااال أنظااار
اخ خرين ،فاقتصروا على ما علماوه ،وأعرضاوا عان تعلام ماا جهلاوه ،فظناوا أنهام أحااطوا بظاواهر وباواطن الشاريعة
والحقيقة والطريقة ( )...اقشعر جلد وتقفقف شعر  ،وتضرست سني مما ال أظنه أنه يصدر من فضالن العقالن".اه
 وفي اللغة
سادت ميدانها التجانيون والماسكون ب زمة أصولها وفروعها من غير مناف  ،وهذا سلطان العلمان موال عبد الحفيظ
رحمه هللا له بمفرده:
–  1نيل النجا و الفال في علم ما به القرآن ال  .و هو منظومة من 8253بيتا في علوم البالغة تهم طالب اللغة
العربية و آدابها والمشتغلين بالنقد األدبي.
–  2العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل  .وهاو عباارة عان شار لغاو أدباي لخطباة " مختصار " الشايب خليال بان
اسحق الجند في الفقه  .وقد أبان موال عبد الحفيظ في كتابه هذا عن مقدرة عملية و إطالع واس .
–  3كتاب السبك العجيب نظم مغني اللبيب
–  4كتاب الحاو لما في التلخيص ( و زيادة إلى ما يحتاج إليه ) .و هو كتاب في البالغة و البيان.
–  5رسالة في إعراب بعض ألفاظ قد تشكل على بعض النا

 .و هي منظومة على حرف الالم.

وألديب المغرب سيد احمد سكيرج كتب في اللغة أيضا فاقت كل مصنفي هذا الفن :
 1.األجوبة المرضية عن األلغاز النحوية ( و هي نونية أجااب بهاا عان ألغااز أباي ساعيد فارج بان لاب الثعلباي فاي
النحو و هي نحو  92لغزا )
 2.استخراج تراجم النحو من البسملة ( 422ص)
 3.الجوهر المنظوم في ختم مقدمة ابن آجروم ( 82ص)
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 4.القول المفهوم في ختم ابن آجروم ( 42ص)
 5.النكات الجلية و المخفية في أبيات من الكافية أحسن من أبيات ذكرت في األلفية...
 وفي األدب
يعتبر العالمة أديب العلمان وعالم األدبان سيد احمد سكيرج النجم الثاقب في فن األدب بل فنونه فقد أتاى باالمعجزات
والغرائب في بابه وفنه ،لم يسبقه إليه أحد:
منهل الورود الصافي و الهد من فتح الكافي في شر الشافي في علمي العروض و القوافي ( و هو شر أرجاوزةالشافي ،لناظمها األديب محمد بن الطيب سكيرج كاتب السلطان سيد محمد بن عبادهللا المتاوفى سانة 4411هجرياة)
( 821صفحة ).
أمثال العامةنيل األرب في أدب العرب (وهي مسامرة ألقاها بالمدرسة العليا بالرباط عند افتتا ناد المسامرات) (  82ص)يتيمة الدر في قرض الشعر...وللمولى عبد الحفيظ:
 1ديوان في شعر الملحون يحتو على  12قصيدة. 2قصائد في انتقاد نظام الحماية الفرنسية الذ فرضته القوى الغاشمة على المغرب و في انتقاد الحماة الاذين تنكاروالعهودهم م السلطان و تعسفوا في حقه و في حق شعبه.
 3ديوان " نفائح األزهار في أطايب األشعار". 4ديوان بدون عنوان متكون من أربعة قصائد . 5ديوان بدون عنوان متكون من سب قصائد و متضمن للقصائد األربعة السالفة الذكر. 6قصيدتان أوردهما األستاذ عبد هللا بن العبا الجرار في كتابه " شذرات تاريخياة "و هماا كاملتاان  .و قاد أشاارإليهما األستاذ عبد هللا كنون في كتابه " أشذان و أندان" .
 7-نتف من أرب قصائد أوردها األستاذ عبد هللا كنون في كتابه " أمراؤنا الشعران".

{خاتمة }
لو ذكرنا كتب التصوف التي صنفها علمان الطريقة وخصوصا في الطريقة نفسها فحادث عان البحار وال حارج ،لكناي
آثرت ان أشير في هذه العجالة لما اعتنى به التجانيون من علوم الشريعة ألغراض تالية:
_ أن أرض التجانية معطانة في فنون علوم الظاهر كما مكن هللا لها البروز في علوم الحقيقة بل أرى أن الختمية التي
حقت لسيدنا الشيب ظهرت عالمتها حتى في العلوم الرسمية.

9

_ أن كل دعوة إلصال الطريقة وأهلها ال بد أن يكون أ صلها العلام والاتعلم ،وهاو الاذ باه قاام أمار األولاين مان هاذه
الطائفة المباركة ،وهاو ماا تساعى لاه المشايخة فاي مملكتناا الشاريفة وتادعو لاه كال الزواياا فاي بااقي باالد اإلساالم مان
ضرورة إحيان علوم الدين في زواياهم وال ماان أن ينتفا معهام غيار الفقاران التجاانيين كماا كاان ماذهب سايدنا الشايب
رضي هللا عنه.
_ هو إرغام المبتدع المنكر على السادة التجانية خصوصا والصوفية عموما المدعي أنهم خلو مان العلام الرسامي وقاد
رأيت أنه مخطئ بل خاطئ ،فإن العلوم الرسمية لم يكن لها بقان إال بجهدهم لو انصف المؤرخون.
والصالة والسالم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم .

عدنان زهار
كان هللا له
الدورة الثالثة لمؤتمر الطريقة التجانية

