و مما نقل من خط العارف باهلل تعالى سٌدنا و موالنا الحاج محمد بالحسن الجكانً
قدس هللا سره و رضً عنه ءامٌن:
بسم هللا الرحمن الرحٌم ,و صلى هللا و سلم على سٌدنا محمد و ءاله و صحبه
و على كل مؤمن سعٌد

الطريقة
الطرٌقة هً متابعة أقوال و أفعال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم الذي هو باب
حضرة هللا ,فال مطمع ألحد أٌا كان أن ٌدخل حضرة هللا إال من بابه صلى هللا علٌه
و سلم ,اعلم أوال أن هللا تعالى غنً عن غٌره غناء تاما كامال ذاتٌا ,تعالى هللا أن
ٌحتاج إلى غٌره ,و إنما خلق خلقه لٌعرفوه و ٌعبدوهٌ ,عرفوه بوصفٌن ,برحمته
و غضبه لٌحبوه و ٌخافوه ( ,سبقت رحمتً غضبً ) حدٌث قدسً ,الرحمة تستلزم
الرضى و المحبة و أوصاف الجمال ,و الغضب ٌستلزم النقمة و العذاب و أوصاف
الجالل ,فهو سبحانه موصوف بوصفٌن :الجمال ألحبابه ,و الجالل ألعدائهٌ ,حب
جنابه و ٌهاب ,من نظر إلى أنه سبحانه رحٌم كرٌم حنٌن حلٌم رؤوف بعباده ٌحبه
و ٌرجوا رحمته و مغفرته و ستره و عفوه و رضاه ,و من نظر إلى أنه سبحانه
قهار قوي شدٌد العقاب ٌخاف من غضبه و عقابه و قهره ,و هذان الوصفان اللذان
هما الرجاء و الخوف ٌنبغً للعبد أن ال ٌنفك منهما أبداٌ ,رجوا هللا دائما و ٌخافه
هرما,
دائما ,و ٌغلب و ٌقوي جناب الرجاء ال سٌما إذا كان ضعٌفا أو مرٌضا أو ِ
و إذا كان ما زال شابا ٌغلب و ٌقوي الخوف ألن الخوف هو اللجام الذي ٌرد النفس
عن شهواتها و أهوائها.
ثم اعلم أن هللا خلق الخالئق ثالثة أصناف ,صنف خلقه من النورٌ ,عنً نور حبٌبه
صلى هللا علٌه و سلم الذي هو أصل كل مخلوق و سبب كل موجود ,و هم المالئكة
الكرام ,روحهم و ذاتهم نور محض ,خلقهم هللا سبحانه لعبادته و تسبٌحه ال ٌفترون,
ال شغل لهم و ال شهوة إال تسبٌح هللا سبحانه و تعالىٌ ( ,سبحون اللٌل و النهار ال
ٌفترون ) ,و ال ٌغفلون ,و هم أكثر خلق هللا سبحانه ,و هم سهم الرحمة فقط,
و صنف خلقهم هللا من الذات و روحهم روح الحٌاة فقط ,ما كلفهم الحق سبحانه
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بشًء من التكلٌف إال أن ذاتهم تسبح هللا كما ٌسبحه كل شًء ( ,و إن من شًء إال
ٌسبح بحمده ) ,و هو الحٌوان ,شهوتهم األكل و الشراب و غٌرهما ,و الصنف
الثالث هو المقصود بالتكلٌف و حمل األمانة و هو اإلنسان ,و األمانة هً معرفة هللا
كما ذكرنا ,و اإلنسان مخلوق من الروح و من الذات ,الروح نور و الذات من
التراب ,و الروح ٌعرف ربه معرفة كاملةٌ ,عرفه بما ٌستحقه من التعظٌم
و اإلجاللٌ ,عرف أنه ضعٌف ذلٌل فقٌر محتاج إلى ربه دائما ,و هو عاكف على
تسبٌح ربه و تحمٌده ,فلما رُكب فً الذات الترابٌة احتجب و استولت علٌه أوصاف
الذات الترابٌة ,فلما بلغ مبلغ التكلٌف كلفه هللا أن ٌرجع إلى أصله من معرفة هللا,
فاإلنسان إذا اعتنى و اهتم بإصالح عقله و روحه التحق بمن خلق من الروح
المحض و هم المالئكة ,و إذا أهمل نفسه و اتبع شهوات نفسه و لذاتها التحق
بالحٌوان الذي خلق من الذات فافهم ,إنما هذا إشارة فتمعن و تفكر و شحذ ذهنك
و استخرج من هذا ما ٌنفعك,
ثم إنه خلق هللا تعالى عبٌدا خصهم هللا بمحبته و جعلهم عبٌد حضرته ٌدلون الخلق
علٌها و على العمل و الخدمة التً توصل إلٌها ,و إذا سمعت الحضرة ال تظن أنها
محل مخصوص و اعلم أن المقصود بالحضرة هً التعلق تعلق القلب باهلل و الفرار
من النفس إلى هللا ,و هم األنبٌاء و المرسلون ,و إمامهم و سٌدهم و ممدهم سٌدنا
محمد رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ,فاألنبٌاء و الرسُل قبله نوّ ابه فً الداللة على
هللا بامتثال أمره تعالى و اجتناب نهٌه حتى وصل وقته صلى هللا علٌه و سلم قام
بنفسه بالجهاد فً سبٌل هللا بعد أن وجد الدنٌا كلها مظلمة بالكفر و عبادة غٌر هللا,
ٌأكلون رزقه و ٌعبدون غٌره ,فأمره هللا بالقٌام و إنذار الخالئقٌ ( ,ا أٌها الم َّد ّثر قم
فأنذر ) ,و تلك الوقت لم ٌكن من ٌصلح للتبشٌر ,فقام صلى هللا علٌه و سلم بأمر هللا
فً ملك هللا إلرشاد عباد هللا إلى هللا حتى كمل الدٌن و استقام اإلسالم ,و أنزل هللا
تعالى ( :الٌوم أكملت لكم دٌنكم و أتممت علٌكم نعمتً و رضٌت لكم اإلسالم دٌنا ),
فلما انتقل صلى هللا علٌه و سلم إلى جوار هللا ترك األمر لنوابه بعده ,و هم الخلفاء
و األمراء و العلماء و ازدهر الدٌن فً زمان الخلفاء األربع ,و استقام األمر ,و ساد
و رسوله على القلوب حتى وسعت دائرة اإلسالم
اإلخالص ,و استولى محبة هللا
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و فتحت األمصار و فاضت الخٌرات و األموال و كثر الشبع فقست القلوب ,قالت
عائشة رضً هللا عنها أول ما حدث بعده صلى هللا علٌه و سلم الشبع ,ألنه ٌقسً
القلب و ٌظلم العقل ,و أقبل الناس على الدنٌا و استدبروا الدٌن ,و تنافسوا على
الحطام الفانٌة ,و طلبوا الدنٌا بعمل اآلخرة من البدع ,و بكى الصالحون المهتمون
بأمر الدٌن على ذهاب روح الدٌن الذي هو اإلخالص الذي هو العمل لوجه هللا
وحده ,حتى أظهر هللا الشٌخ خلٌفة رسول هللا فً القرن الثانً عشر بعد الهجرة,
و ج َّدد به ما اندثر من ال ّدٌن ,و كساه حلة جده صلى هللا علٌه و سلم ظاهرا و باطنا,
و ربا ه جده صلى هللا علٌه و سلم فً األزل ,و أفاض علٌه من علومه و أسراره ما
ٌقدر على حمله ,و كلفه بأمته كلها من عرفه أو لم ٌعرفه ,و لقنه صلى هللا علٌه
و سلم ذكرا ٌعطٌه لمن سبق فً األزل أنه من أتباعه و سبقت له العناٌة ,و اشترط
له شروطا ,فكل من قبلها و عاهد هللا علٌها فهو من أصحابه ,و من ال ٌقبلها بقً
حتى ٌقبلها ,فهذه هً الطرٌقة المحمدٌة األحمدٌة التجانٌة ,و الشٌخ ضً هللا عنه هو
سٌدنا و موالنا أحمد بن محمَّد بن المختار بن أحمد بن محمَّد بن سالم بن أبً العٌد
بن سالم بن أحمد التجانً كما كتبه بخط ٌده الكرٌمة فً ورقة من دالئل الخٌرات
الذي كتبه بٌده رضً هللا عنه و كمله كما قال ضحوة ٌوم الخمٌس أول ٌوم من
المحرم عام 8811ه ,فلما انتقل إلى رحمة هللا الشٌخ ترك خلفاءه و نوابه إلى ٌوم
القٌامة ,و ضمن له جده صلى هللا علٌه و سلم بقاء طرٌقه إلى ءاخر الدهر إلى أن
ٌأخذها اإلمام المهدي ,و بشره و أتحفه بضمانات كبٌرات و بشارات عظٌمات,
و قال له كل من أخذ وردك فهو محرر من النار هو و والداه و أزواجه و ذرٌته,
و ٌدخلون الجنة بغٌر حساب و ال عقاب ,بل من قبورهم إلى قصورهم ,و أكبر
الشروط و أنفعها هو محبته رضً هللا عنه محبة ذاتٌة ,و قصر الهمة علٌه حتى ال
ٌعرف غٌرهٌ ,عنً ال ٌبالً بغٌره نفعا و ال ضرا ,و إقامة الصلوات فً أوقاتها
بشروطها و فرائض ها و سننها خالصة هلل تعالى ,و رابعها المداومة على ورده إلى
الممات كما فً علم كل فقٌر ,و منها الوقوف على حدود الشرٌعة و اتباع السنة
و اآلداب المرعٌة ,و محبته رضً هللا عنه تستلزم محبة طرٌقته و محبة أهلها
علٌه ,و محبة األمة كلها من غٌر استثناء ,و أهل طرٌقته على ثالثة مراتب ,مرتبة
الصحبة و مرتبة الفقراء و مرتبة التالمٌذ ,قال له جده صلى هللا علٌه و سلم
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أصحابك أصحابً و فقراؤك فقرائً و تالمٌذك تالمٌذي ,أضافهم صلى هللا علٌه
و سلم إلى نفسه محبة فٌهم ,ألن الطرٌقة طرٌقته ,و إنما أظهرها هللا على ٌد الشٌخ
حبٌبه صل ى هللا علٌه و سلم ,و قال له أنت حبٌبً و كل من أحبك حبٌبً ,و قال له
قل ألصحابك ال ٌؤذي بعضهم بعضا فإنه ٌؤذٌنً ما ٌؤذٌهم ,قال له قل ألصحابك ال
ٌزوروا األولٌاء سواء األحٌاء و األموات ,فإذا مروا بأصحابً فلٌزوروهم ,فكل من
زار ولٌا غٌر الصحابة انقطع حبله من الشٌخ رضً هللا عنه ,و من شروطها طاعة
الوالدٌن و البرور بهم و التماس رضاهم فً كل جلٌل و حقٌر ,و كل من لم ٌبر
بوالدٌه أو عاقهم ال ٌتٌسر له الدخول فً الطرٌقة ,و إن دخل طرد منها نعوذ باهلل
من الحرمان و الخذالن ءامٌن .انتهى من خطه رضً هللا عنه ءامٌن.
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