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إهداء

إىل ساداتنا التجانيني الذين كانوا سنة نبوية شريعة يف أعلى مظهرها متشي على األرض ،نذكر منهم:
 سيدي اجملاهد الكبري الشيخ احلاج عمر الفوتي رمز الصمود والعلم والتأليف. سيدي املزاوج بني النظرية والتطبيق يف تواز ٍن الشيخ احلاج مالك سي التواوني. سيدي جممع البحرين حممد احلافظ التجاني املصري. سيدي الشيخ العارف باهلل (محاه اهلل) الشريف اجملاهد.ب العلوي الشنقيطي.
 سيدي الشيخ األرحيي حممد فا ْل بن با َ سيدي الشريف األملعي حممد املختار ناشر الطريقة يف السودان/مالي – خاي.بد التجاني العلوي الشنقيطي.
 سيدي الشيخ أمحد بن ِّب بن الصديق السرمليُّ/جِلُ ْج Thielogne
 سيدي الشيخ فريد عصره حممد با َ سيدي احلازم العازم الشيخ أبابكر سي اخلليفة. سيدي ناشر التجانية شرقا وغربا شيخ اإلسالم احلاج إبراهيم انياس الكوخلي. سيدي العبقري السين السيخ احلاج حممد اهلادي توري الفاسي. سيدي احملقق املدقق املتوازن احلاج ابن عباس صل التجاني. سيدي الشيخ احلاج عبد العزيز سي الدباغ احلليم الرزين. سيدي احملب الفاني الشيخ احلاج حبيب صل الدمشقي. سيدي بقية السلف الصاحل الشيخ احلاج حممد املنصور بارو.إىل هؤالء وغريهم رضي اهلل عنهم ممن كانوا – أو مل يزالوا – ميثلون التجانية الصافية امللتزمة املتبعة،
الوافية ،املتعلمة العاملة اهلادية املرشدة املربية املرقية.
أهدي عملي هذا ،وأرجو جباه سيدنا الشيخ أمحد التجاني رضي اهلل عنه وعنهم أن يكون خالصا لوجه اهلل
تعاىل ،وأن ينتفع به املعتقد واملنتقد ،هذا يف إنارة بصريته ،وذاك يف تقوية اعتقاده.

املؤلف
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احلمد هلل جل ثناؤه ،وعز كماله ،وتقدست أمساؤه وصفاته .وصلوات هللا
وسالمه على سيدان سيد األولني واآلخرين اإلنسان الكامل رسول هللا حممد
الفاتح ملا أغلق ،واخلامت ملا سبق ،انصر احلق ابحلق ،وعلى آله وصحبه أمجعني،
وكل اتبعي السنة الغراء إىل يوم الدين.
ورضي هللا عن ساداتنا األولياء ،ورجاله األصفياء أويل املراتب العلياء،
وخاصة من أحله هللا بينهم أعايل مقامات الدعوة إىل هللا على بصرية منه،
املستحق النداء يف سائر احلضرات واملظاهر ،كنز الشريعة املصون ،وإبريزها
اخلالص ،املربز من حبار احلقيقة خصائص الفرائد ،وفرائد اخلصائص موالان وشيخنا
سيدان القطب املكتوم ،واخلتم احملمدي املعلوم ،حبر العلوم والفهوم ،أيب املواهب
والفيوضات مسيي وحبييب الشيخ أمحد بن ححممد التجاين الساملي احلسين ،وعن
سائر خلفائه ،ومحّال سره من اإلنس واجلان.
أجل العلوم اإلسالمية اليت ظهرت بعد عصور
وبعد :فإن التصوف من ِّّ
التابعني كسائر العلوم الدينية والعربية اليت كانت جذورها موجودة حىت يف عصر
الصحابة رضوان هللا عنهم أمجعني ،ولكن أمساءها مل تكن ،وقواعدها مل تقنَّن.
ففي زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم كانت درجة الصحبة تُغين عن أي
وصف آخر ،مث تح حس ّمى حمن بعدهم ابلتابعني تشرفا وواقعا.
وكان اجلو الروحي للصحابة صافيا إىل درجة أهنم كانوا يرون املالئكة ،فقد
رأى محزة بن عبد املطلب رضي هللا عنه جربيل عليه السالم على صورته كما روى
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البيهقي وابن سعد .وألسيد بن حضري رضي هللا عنه قصة طريفة مع نزول املالئكة
والسكينة عند قراءة القرآن كما يف صحيح البخاري رمحه هللا.
وقد مر حارثة بن النعمان على جربيل يف مقعد مع النيب صلى هللا عليه
وسلم ،فسلم عليه ،وهناك صحايب آخر رأى جربيل واقفا طويال مع النيب صلى هللا
فتربحم منه ،فنبَّهه النبـي وقال له كان جربيل ،كما ورد يف مسند اإلمام
عليه وسلمَّ ،
أمحد رمحه هللا.
وملا َّ
تكدرت مشارب العلوم ابتباع اهلوى من انحية ،وغلبة اجلهالة من انحية
وغلظت النفوس ،وكثف حجاهبا تفرد قوم ابألعمال املرضية واألحوال السنية،
تسمى
فتهيأ هلم صفاء الفهوم لقبول غوامض العلوم ،تح حس َّموا ابلصوفية ،كما َّ
آخرون بـ:فقهاء ،ولغويني ،وحمدثني ،وأصوليني ،وفلكيني ،ورايضيني ،ومفسرين،
ومؤرخني إىل كل ما هنالك من أمساء علوم ،وأوصاف علماء مل تكن معروفة ال يف
عصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وال يف عهد الصحابة بعده أو التابعني.
غاية ما هنالك هي (الفقه يف الدين) الذي كان يعين معرفة الدين بكل ما
يتصل به من علوم القرآن ،وسنة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم ،إىل جانب
العلوم العربية املختلفة ،والتاريخ ابلتحديد (أايم العرب).
وعند ما متيَّز التصوف هكذا ،وكان الصوفية وكان منهم اإلمام مالك ،وأبو
حنيفة ،والشافعي ،وأمحد ،واجلنيد ،واحلسن البصري ،وسفيان الثوري ،واجليالين،
رضوان هللا عنهم مجيعا ،وإن تفاوتت درجات انتساهبم إىل التصوف .لكنهم قالوا
يف حتديد مشرهبم:
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التصوف تدريب النفس على العبودية ،وردها ألحكام الربوبية .والصويف
هو :من صفت سرائره ،واستقامت على الكتاب والسنة ظواهر.
فش َّد يديك على كنه هذا التعريف ،وذاك ،وال يستخفنك املتنطعون الذين
ُ
ال حيكمون على القوم بسلوكهم ،وإمنا بصحة اشتقاق لفظ معني أو سقمه.
والصوفية رضوان هللا عليهم كانوا يتنافسون يف جتاوز مراحل ست ،أال
وهي :التوبة واالستقامة ،والتقوى ،والصدق ،واإلخالص ،واملراقبة للوصول إىل
املشاهدة ،واليقني ،مث عني اليقني.
ومنِّّه جاهدوا يف هللا فهداهم ُسبُـلحه اليت ال تعد
هؤالء املنيبون إىل رهبم بفضله ح
َ َ َ َََ ا ف َ ََِ ََا ِ ا اََ َ ََ َ
ِٱَّلل ِل َم َعِ
ٱّلَني ِٰدوو ِيذَالَِند ذوناد ِبلنال ِِإَون
وال حتصى كلماته ،قال تعاىل﴿ :و ذِ
ِ ِ
ي.1﴾٦٩
سا ذ َِ
ٱل امح ذ
فتنشأت طرق أهل هللا حسب األذواق اإلهلية واملعارف الرابنية ،والقدرات
فهرع الناس أصحاب النفوس الظمآنة إىل تلك الطرق ،كلٌّ حسب ما
التعبديةُ ،
تراتح إليه نفسه ،وتقدر عليه أعضاؤه.
عوج .وال
فكم اهتدى هبم من اتئه ،واسرتشد من ّ
ضال ،واستقام من ُم ّ
ندَّعي – أبدا – أهنم حهدوا الناس مجيعاَّ ،
فن أدعياء ،ودخالء ،وغري
ألن يف كل ّ
َ َ َ َ
ِ
صادقني ،وال تنفعهم توجيهات املوجهني ،وال إرشادات املرشدين ﴿إذنك َِل ِتد ذويِ
َ
َ ِ ِ َِ َ 2
ت﴾  .والتصوف تضرر من األدعياء أكثر مما تضرر من األعداء.
م ِأحلل ِ
ولكن احلق – واحلق أقول – أهنم أنقذوا كثريا من خمالب الضالل البعيد
والكبري ،ورتَّبوا هلم من االستغفار ،والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم،
1
2
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واهليللة ،وغريها من األذكار املعروفة أعدادا معينة ،يف أوقات معينة حسب
الكتاب والسنة ،فعاجلوا هبا قلواب مرضى ،وأرحووا هبا نفوسا عطشى ،فكان الوصول
َ َ َ ََ َ َ ِ ا َ َ
1
َ
إىل هللا تعاىل﴿ :وأنِإذَلِربذكِٱلماتَهِ. ﴾٤٢
ثم تقشف التصوف:

غاىل بعض القوم يف بعض املبادئ الصوفية األساسية اليت نص عليها القرآن
الكرمي ،أو السنة النبوية الغراء ،مثل:
َ ا ف َ ا
ِم َِ
 – 1التقليل من النوم ،قال هللا تعاىل يف وصف املتقنيَ﴿ :كنو ِقنذَٗل ذ
َِ َ َ ِ َ ا َ َ ِ َِ َ ا ِ َِ َِ ا َ
لَف ا
ِج اا ا
وب اد ِِ
ونِ .2﴾١٨وقوله تعاىلَ ﴿ :ت َت َج َ َ
ونِ١٧وبذٱۡلبحلرذِه ِيستغفذر
ٱَّل ذلِملِندجع ِ
َِ ا َ ََا ِ َ ِا ََ َا َ َ َ ِ
ا َ
َ َِ َ
ون.3﴾١٦
لِر َزق َنَ اد ِ َِنياافذق ِ
جعذ َِنيوعونِربد ِخو ِفلِوطم ِعلِومذم
ل
ض
ع ذ ِٱلم ذ
 – 2االنعزال عن الناس للتفكر والتدبر.
فعن عقبة بن عامر أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم اي
رسول هللا! (ما النجاة؟) فقال :ليسعك بيتك ،وأمسك عليك لسانك ،وابك
على خطيئتك) رواه الرتمذي وقوله صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم حني سئل:
(أي الناس أفضل؟ فقال :مؤمن جياهد بنفسه ،وماله يف سبيل هللا ،قيل :مث من؟
قال :رجل معتزل يف شعب من الشعاب يعبد ربه ،ويدعُ الناس من شره) متفق
عليه.
 – 3التوسط يف الطعام والشراب.
1
2
3
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شرا
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم (ما مأل ابن آدم وعاءً ًّ
من بطنه ،وحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ،وإن كان ال بد فثلث لطعامه،
وثلث لشرابه ،وثلث لنحـ حف ِّسه) .وقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم:
املؤمن أيكل يف معي واحد ،واملنافق أيكل يف سبعة أمعاء) متفق عليه .ومن
املعلوم – بدهيا – أن املقصود ابألمعاء هنا كثرة األكل ،ال اختالف يف عدد
األمعاء بني البشر ،وقد صح أثر يقول( :حنن قوم ال أنكل حىت جنوع وإذا أكلنا
ال نشبع).
 – 4الصمت
عن صفوان بن سليم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه
وسلم( :أال أخربكم أبيسر العبادة وأهوهنا على البدن :الصمت وحسن اخللق).
وقال صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم( :إن أكثر خطااي ابن آدم يف
لسانه) رواه الطرباين وابن أيب الدنيا يف الصمت والبيهقي يف الشعب .وقد سبق يف
حديث قوله( :وأمسك عليك لسانك).
هذه املبادئ ال يتناطح كبشان يف كوهنا من صميم الشريعة اإلسالمية .غري
أن الغُلَُّو ممقوت يف كل شيء ،ولسوء احلظ فقد حدث يف بعض مراحل التصوف
من بعض املنتمني إليه .وإليه يرجع كل تلك احلكاايت اليت تصادفك يف بعض
الرتاجم ،أو كتاابت املغرضني الذين يتخذون االستثناءات والشذوذات قواعد
يؤيِّّدون هبا رعوانهتم الثقافية.1
 - 1قد انتصب د /حممد أمحد لوح يف وقاحة مفرطة ،وأنكر وجود هذه املبادئ يف اإلسالم ،بل نسبها دون حياء إىل النريفاان اهلندية،
واإلشراقية الفارسية ،وهو بذلك ينكر نصوصا شرعية صحيحة صرحية .فاهلل حسيبه .انظر جنايته من صفحة  511إىل .521
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وعلى الرغم من ذلك التقشف ،أو التشدد على النفس فقد كانت الصوفية
مناذج حية لالستقامة ،والتقوى ،واإلخالص ،واملراقبة ،ومعامل ابرزة يف العلم
واملعرفة ،فكانوا يف كل زمان ومكان املتعلمني ،لكنهم كانوا العلماء العاملني حىت
أن احلركة الثقافية اإلسالمية منذ عصر التابعني ال تعرف عاملا غري صويف ،أو غري
متعلم من شيخ صويف بصفة مباشرة ،أو مباشرة.
ثم وصل بعون اهلل الصويف التجاني

نعم ،إنه تصوف بكل ما للكلمة من مدلوالت عميقة ،ولكنه يف توسط
ووضوح ،ويف علم وبيان ،ويف يسر وقرب ،وتصوف ال يُسرف يف شيء ،لكنه
َ ِ اا ف ََ َ
يا﴾ ،1تصوف،
ِٱَّلل ِكث ذ اِ
يكثر من ذكر هللا تعاىل مصداقا لقوله تعاىل﴿ :وٱذكرو
بل طريقة تُعرف بتعمري املساجد ابلصالة والذكر والتسبيح آانء الليل وأطراف
النهار ،طريقة االلتزام ابلدين اإلسالمي احلنيف ،طريقة العلم والعمل ابلشريعة
احملمدية ،قد انتشرت يف العامل بسرعة فائقة مل يشهد اتريخ الطرق مثال هلا ،وقد
ثبت اليوم أن كل بقعة يف املعمور يعبد فيه هللا ،ويؤمن فيها برسالة حممد صلى هللا
عليه وسلم ،ويقرأ فيها القرآن ،يدين فيها أانس رهبم ابلطريقة التجانية ،وال نعرف
يف ذلك استثناء ،فاذهب إىل الدول اإلسكندانفيةَّ ،
وحتقق حِّجت ِّد املوفَّقني منهم
يرددون (انصر احلق ابحلق) وارحل إىل أقصى جنوب أو مشال أمريكا اجلنوبية
والشمالية تحـحر جتانيني ملتزمني ،واحبث عنهم يف الدول اليت جتنِّّد بعض مؤسساهتا
املك ِّّفرة تُـل ِّ
ف جتانيني حىت من بني األمراء واألمريات حينا ،ومن املشايخ الذين

1

 سورة األنفال ،اآلية .457

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

َ
ِ
َ َ َ َ ا ِ ُّ ٞ
ِم ِ َ
ِمؤ ذم  ٞذ
ِء ذل ِف ِذر َع ِون َِنيَك ات ا ِ
﴿وقلل ِرجل

يصفون التصوف ابلبدعة واالحنراف
إ ذ ََنيمَ َا اهۥِ﴾ ،1حينا آخر.
وأكثر من ذلك كله ،هناك أصحاب طرق أخرى يذكرون األوراد التجانية
الالزمة تعلقا ،أو تربكا ،وإن كانوا ال يظهرونه .وهناك «متمسلفون» ُُيفون
سبحاهتم التجانية ،مث يستعملوهنا ليال أو خفاء.
إهنا طريقة ارتياح البال ،وانشراح الصدر ،واطمئنان اجلأش ،والتعلق ابلرب
فهي ليست زايدة يف عدد الطرق ،وإمنا هي ضرورة زمنية يقتضيها التصوف
ليتكيّف وصالحية اإلسالم لكل زمان ومكان.
هذه الطريقة ال تعرف إىل تعذيب النفس طريقة ،فال جتويع ،وال تعطيش،
رث من الثياب ،أو خشن من اللباس .وليس منها أكل
وال تعرية .أو لبس ّ
القرضب ،2أو شرب العلقم .إهنا بعيدة عن الرهبانية ،بعيدة عن اخللوات الطويلة
األمد اليت يذكر فيها أمساء ما أنزل هللا هبا من سلطان ،ويستعمل فيها طالسم
الستحضار األرواح قصد حتقيق أغراض دنيوية.
إهنا طريقة توسط ،وهنج االتباع ،للمريد فيها أن أيكل ويشرب من الطيبات
ما يشاء ،ويلبس من املنسوجات ما مل حيرم ،ويتزوج ما طاب له ﴿ َو َ
تِ
ٱلطَ ذ َبَ ا ِ
َ
ون ِل َ
ي ِ َو َ
ل َ
ت﴾ .3يغتسل مىت شاء ،ويتعطر مبا يشاء .ويتزين كما
ذنطَ ذ َبَ ذِ
ٱلطَ ذ ال ِ
ذنطَذل ذ َِ
يشاء يف تدين ومروءة ،وُيالل الناس خبلق حسن ،مث يلتزم ورده الالزم واالختياري
يف صدق وتقوى ومراقبة ليجين مثرة السلوك امللتزم الذي هو االستقامة.
 - 1سورة غافر .28

 - 2القرضب :ما يتقى يف الغرابل من الرذيلة فريمى به.
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قال سيدي الشيخ أبو بكر سي اخلليفة رمحه هللا عن الشيخ التجاين رضي
هللا عنه وتربيته الفريدة:
ِّ ِّ
حربـَّى بِّالح حخل حوة أحص ححابحهُ حعلحنًا حح َّىت استحـ حق ُاموا ،فحـيحا َّلِل حمن ححاهُ
ِّ
ِِّّ
ِّ
ب احلح ِّّق يحـر ح
هب َّمة أحو حبحال حح حاز تحـربِّيَّةً نع حم ال ُمحربِّـّي ُمحر ِّّ
ضاهُ
هذه الطريقة تربـّي ابهلمة حىت ينهض املريد مبسئولياته بكفاية وأمانة،
وابحلال اليت تقلب حناس املرء لؤلؤًة يف طرفة عني أو أقل.
خطواهتا ثالث :االستغفار والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم واهليللة،
وأحواهلا ثالث :التعلم وأداء الفرائض والسنن مث اإلحسان أي املراقبة الواعية
املستمرة.
فالتعلم جتسيد لقوله تعاىل( :اقرأ) يف أول سورة نزلت ،وأداء الفرائض جتسيم لقوله:
(واسجد) وجاء اإلحسان متثيال لقوله تعاىل( :واقرتب).
إن هذه املكانة العليا اليت ترتبع عليها الطريقة التجانية جيب أن ُجتلحى يف ثوب
يتعمق يف الروحانيات ،لكنه مييز بني الغث والسمني .وأان
قشيب يالئم فهم هذا العصر ال ّ
قت فبفضل من هللا تعاىل ،مث مبدد
يف هذا أحاول – ويف احملاولة بعض الفضل – فإن وفّ ُ
من الشيخ أمحد التجاين رضي هللا عنه وأرضاه.
وهللا أسأل أن يوفِّّقين للصواب ،وأن ينفع به كل من يطالعه ،فإنه ال يوفِّّق إىل

الصواب ،وال ينفع أحدا إال هو ،وهو حسيب ،ونعم الوكيل ،وهو مسيع قريب جميب.
شيخ تجان غاي
لوغا  17يونيو 2004م
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الفصل األول

املبحث األول

التجانية والسنة احملمدية ،ملاذا هذا العنوان؟

إن طعن العدو يف املقتل ،وخاصة إذا كان رأس جيش فلسفة قتالية قدمية،
فكل الذين يواجهون أعداء معنيني حيرصون على قطع وتني أقواهم فيولِّّـي اآلخرون
أدابرهم ،أو يقضي عليهم بسهولة ،فتنتهي املعركة إن مل تقف احلرب بني اجلانبني.
هذه الفلسفة احلربية هي ما يزاوله املتنطّعون احلاقدون على الصوفية ،فهم
على يقني اتم أبن حرهبم على التصوف – مهما كانت ضروسا – خاسرة ال
ِ ََ َ َ
حمالة ،لقوة هذه الفرقة الرابنية إبخالصها ،وابستعانتها برهباَّ ،
وأبن ﴿ٱلعقذلةِ
ِ
ي.1﴾٤٩
ل ذن ام َتقذ َِ
فما احليلة إذن؟
املعوج أن ينقضوا على الطريقة التجانية اليت تشكل الصرح
إهنا يف منطقهم ِّّ
الصويف األعلى احلصني ،بل هو ذروة التصوف اإلسالمي ،فهي عاملية منتشرة يف
كل أرجاء العامل ميارسها السود والبيض ،واحلمر والصفر ،والزرق واخلضر مبختلف
املستوايت واألعمار واملسئوليات.
إهنا طريقة علم ،فمن أتباعها يوجد أجل العلماء املدققني الذين برعوا يف
كل العلوم والفنون .هذه الطريقة ال تُبارى يف كثرة املؤلفات ،وال تضاهى يف
توضيح أهلها ،وال ُجتارى يف الرد على مهامجيها ،وقمعهم حبجج دامغة داحضة.
1
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إهنا طريقة عمل والتزام واستقامة وصدق وتقوى ،وصرب ومصابرة ومثابرة،
وإخالص واستمرارية ،كما أهنا طريقة ذكر وتسبيح ،وقراءة قرآن ،إىل جانب حزم
شديد ،وعزمية فوالذية ال تنثين.
ومنذ أن ابتدأت نبال اإلنكار عليهم تنهال من كل حدب وصوب مل
يستكينوا ،ومل يضعفوا ،بل تقووا بغارات األعداء ،واستمروا يف أداء الورد والوظيفة،
وذكر عصر اجلمعة ،وحضور الصلوات اخلمس يف اجلماعات السنية ،إهنم ابقتصار
أهل لطف إهلي ،وأهل عناية رابنية ،فلله احلمد واملنة كما ينبغي جلالل وجهه،
وعظيم سلطانه.
وقد أنفق األعداء أمواال طائلة ال يتأتّى ألحد تقديرها يف حماربة الطريقة
ا َ ا
َ
التجانية ،ولكنهم كانوا كأمنا ينثرون الرماد يف عاصفة ،كيف ال؟ ف َس ايافذقون َدلِث َ ِ
َ ا ا َ َِ ِ َ ِ َا ا ِ َ َ
ون.1
ۡسِةِ ِث َ اِنغن ال ِ
ِعنَ ذد ِح
تكون ِ
ويف ترقب هزميتهم النكراء يرهبون غري املتعلمني ،أو غري أقوايء اإلميان من
التجانيني وغريهم أبلفاظ ختيف كل مسلم حريص على السنة ،وبكلمات تفزع كل
غيور على دينه.
فيشهرون أمامهم( :هذه بدعة – هذه ليست بسنة – مل يفعل الرسول 
ّ
هذا – التجانيون يعصون هللا كما يريدون ،ويقولون إهنم يدخلون اجلنة كما
يفضلون صالة الفاتح على القرآن – ال يفرقون بني املسلمني
يشاءون – إهنم ِّّ
والكافرين) إىل غري ذلك من مفرتايت نسجها هلم التعصب ،والتحزب ،والتحيز،
والتَّ حشيطُن.
 - 1سورة األنفال .36
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ينفض الناس من حول التجانية ،وينبذوا
وقصدهم األول واألخري أن
ّ
التجانيني ،وهللا يعلم أهنم زعزعوا إميان بعض الضعفاء أو اجلهالء ،ولكن بدا قدر
ِّ
ميسكون هبا ال
هللا كأنه يدفع الناس إىل التجانية دفعا ،فيدخلون فيها أفواجا ،و ّ
يزحزحهم عنها ال املقاالت املغرضة يف الصحف واجملالت والدورايت ،وال الكتب
الكثرية اليت يؤلفها املرتزقة ،واليت تُطبع منها آالف مؤلفة ،وتوزع عرب القارات جماان،
أو بثمن خبس دراهم معدودة.
امللوثة أهنم يكتبون أي شيء اتفه ،مث
وقد وصل األمر ببعض تـ ّجار األوراق ّ
«ُميحلِّّ ُحونحهُ» بشتم التجانية وسبها ،وإخراج أهلها من شريعة هللا فتطبعها هلم
املؤسسات (الشِّّ
َّريَّة) .أو أحد (املسيئني) إىل اإلسالم واملسلمني.
إن هذا الذي أقوله جتده يف كل مؤلفات املأجورين أو املستأجرين سواء يف
املفضل
املعارف العامة ،أم يف التفسري واحلديث ،أما مادة التوحيد فهي حقلهم ّ
الذي يزرعون فيه تكفري غريهم من املسلمني أو تبديعهم ،وما أحاله من جين يف
حالقيمهم 1اليت ال تستمرئ إال العلقم والقرضب.2
كل هذا جعلين أحاول تبيني مدى مطابقة التجانية للسنة النبوية الشريفة،
فجمعت حماضرايت اليت ألقيتها يف خمتلف مدن السنغال منذ سنة 1986م.
هذه احملاولة أقوم هبا جهد طاقيت ليقف املخطئون على أخطائهم الفادحة،
وليكون بعض من يضلوهنم عمدا أو جهال على بصرية من أمرهم ،وأن يعرف
اجلميع أن الطريقة التجانية إذا مل تكن من السنة النبوية فليست هناك سنة على
اإلطالق.
 - 1احلالقيم :مجع احللقوم.

 - 2القرضب :ما يتقى يف الغرابل من الرذيلة فريمى به.
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يف البدء كانت الكلمة
يف مبدأ الطريقة التجانية كانت كلمة حق وتوازن ،والتزام وشفافية ،وانفتاح
وشجاعة حني سئل شيخنا أمحد التجاين  :أيكذب عليك؟ فقال لسا ُن حاله:
نعم َّ
(ألن الكذب على العظماء دأب السفلة واحلقدة واجلهلة) ولكن لسا ُن مقاله
نطق ابجلملة الرابنية الذهبية التارُيية التالية( :إذا مسعتم عين شيئا فزنوه مبيزان
الشرع ،فما وافق فخذوه ،وما خالف فاتركوه).
ولسنا نعتقد َّ
متبوعا قال – لبيان التزامه الديين وشجاعته
زعيما دينيًّا ً
أن ً
األدبية ،وتواضعه املبدئي – أبلغ من هذه املقولة اليت ال تدل على قوة الثقة مبا
يصدر عنه من أقوال وأفعال فحسب ،وإمنا انضباطه ،وضبطه أتباعه على:
 - 1اتباع الشريعة البيضاء مجلة وتفصيال.
 - 2التبحر يف العلوم املختلفة ،وخاصة الشرعية منها.
 - 3اختاذ علماء اإلسالم إخواان حيسن الظن فيهم .ألن من شأن العامل أن
ال يتعجل مبوضوع بل يتبصر ويزن ويقابل ،ويتجرد من أهوائه وأحكامه السابقة
اليت ال تتعلق مبوضوع الدراسة ،مث حيكم إبخالص وإنصاف.
فشيخنا التجاين  وضع طريقته بني أيدي العلماء من طائفته هو،
ومن الطوائف اإلسالمية األخرى ،ليتفحصوا ،ويدققوا فيها ،وحيكموا هلل ابهلل ال
غري.
لقد وضعهم أمام مسئوليتهم العلمية الدينية ،فإن هم هنضوا أو مل ينهضوا هبا
فقد برئت ذمته هو .وإن حكموا جائرين زائغني كما حيدث كثريا من قبل بعض
14

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

املتفيهقني 1املتعصبني الذين ال يرضيهم إال اختالق أسواء عند غريهم إن مل جيدوا
عيبا حقيقيا ،فهم دائما بني كشف عورات الناس وبني افرتاء عيوب من العدم.
وحنن جازمون أن هؤالء الشاردين لو وجدوا ألحد شيوخهم قيلةً كهذه
لكتبوها ابإلبريز أو املاس ،أو ابلياقوت واملرجان ،إن مل ِّّ
يدونوها ابلدم ،و َّ
للقنوها
كل الناس مبن فيهم الرضع واألجنة يف بطون أمهاهتم.
أما أهنا (املقولة الذهبية) من خامت األولياء ،وشيخ العارفني فقد أىب احلسد
واحلقد والبغضاء إال أن تضع يف أذهنم وقرا ،ونصب الشيطان بينهم وبني احلق
َ َ َ َ ا َ ََ ا ا
ِلَعِقنوب ذ ذد ِ ِ
حجبا مرتاكمة بعضها فوق بعض ،فما أصدق قوله تعاىل﴿ :خت ِٱَّلل
َ َ َ َ َ ِ ِ َ َ َ ٰٓ َ ِ َ
ِ
ََ َ 2 ٞ
َ
ولَعِبمعذ ذد ِۖۡولَعِأبص ذرهذ ِغذشوِة ۖۡ﴾  ،نسأل هللا السالمة والعافية.
ولكن ،من ذا الذي يزن؟
احلكم َّ
اضحا (ميزان الشرع) َّ
أبن هذا العمل ،أو هذا
إذا كان (امليزان) و ً
فإن ح
القول موافق للشرع ،أو خمالف له حيتاج إىل معرفة حميطة به ،إىل جانب جترد اتم
من األهواء والنزعات ،قال شاعرهم:
م ِل ِحيطِجبمنةِ لرشيعه ِ ِ إنكلرهِلمدنكِذريعه ِ

فالقضية – إ ًذا – فيمن يزن ،فالعقل السليم يقتضي أنه:
 – 1ليس ذلك اجلاهل الذي ال يعرف ميينه من مشاله ،فذلك واجبه أن
يتعلم ،بدال من أن ينحرف وراء العواطف اجلياشة اليت مبناها – غالبا – قيل
وقال.
1

 -املتفيهق :الذي يتوسع يف كالمه ويفهق به فمه ،واملتفيهقون هم الذين تتسع أشداقهم ابلكالم.
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 – 2ليس ذلك املتعامل الذي (مل يتب) إال يف الربيع املاضي ،ومل يقرأ إال
كتابني أو ثالثة مل يهضمهما ،وقد يقتصر حمصوله السنِّّـي يف بضعة أحاديث ال
يتبني معانيها ،وال يستعملها يف حمالِّّـها احلقيقة ،وقد يكون قد تعلمها عن طريقة
َّ
ترمجة سيئة ،مث يتص ّدى لإلفتاء ،ويعارض العلماء األجالء األتقياء ،وينكر على
أمثال شيخنا التجاين .
ومن غريب ما رأيت يف ذلك متعامل ال يتقن تكوين مجل عربية صحيحة يف
أي غرض دنيوي أو أخروي يستغل فراغات إذاعة حرة معينة ليقول :هذا ما قاله
لكن السنةح تقول غري ذلك .فكأمنا قاله اإلمام
مالك (يقصد إمام دار اهلجرة) و َّ
أهل حنلته
لكن
مالك ُيالف السنة .إنه وقاحة غريبة ،و َّ
ح
األغرب أن يسكت عنها ُ
اطؤا ضد العلم والسنة.
الذين يُعترب سكوهتم ذلك تو ً
 – 3ليس ذلك العامل الذي كل ما عرفه عن التجانية شائعات ،أو
تضليالت ،وتلفيقات اختطفها من أعداء التجانيني ،ومن أصرخ أمثلته حالقتهم
اليت تنص على أن التجاين يقول( :إن صالة الفاتح أفضل من القرآن بست آالف
القراء
مرة) إهنا كذبة يتوارثوهنا كابرا عن كابر ،وينسبوهنا إىل جواهر املعاين ،وحييلون ّ
أحياان إىل صفحة خيالية فيها ،أو أي كتاب وسيط ،ما صاحبه إال كذاب أشر.
واحلق أهنم لو اجتمعوا – واإلنس واجلن بعد ذلك ظهري – ال جيدون
مجلتهم اخلطرية هذه يف أي مصدر من املصادر التجانية .بل يرون – كما هو
واضح جلي – اهتماما كبريا ،وعناية خاصة ابلقرآن الكرمي ترتيال وجتويدا وتفسريا
وتطبيقا يف اجلواهر وغريها ،كما سنبيّنه الحقا عندما نتكلم عن التجانية بني
القرآن والكرمي وصالة الفاتح إن شاء هللا تعاىل.
16
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ضلّلت يف هذا ،كلّف نفسك عناء البحث
وأنت – أيها القارئ قد تكون ُ
يف الكتب التجانية ملدة سنة كاملة أو يزيد ،مث ِّ
ساءلـهم أين يوجد ما يقولون؟
َ ف
َََ ِ َ ا ف َ َ َ ِ ا
ك ِف ذر َِوك َف اروِ﴾ 1فإن مل يكفروا هبا فإهنم
سيعيدون ما قالوا ﴿ولقو ِقللو َِكذمة ِٱل
كاذبون.
 – 4ليس ذلك العامل غري العادل الذي يكبّله انتماؤه إىل حنلة معينة تعادي
حتاجه إال تفاهات
الصوفية عامة ،والتجانية خاصة ،وال يقول أو يكتب عندما ّ
مسع بعضها من الشيخ الفالين ،أو قرأ بعضها يف كتاب كذا ،فرتاه ينكر السنة اليت
ي ّدعي اتباعها دون أن يدري ،أليس هذا من قلب املوازين؟ اللهم بلى.
صحيح ،إن هلم أن يقولوا لنا :ليس من يزن ذلك املريد التجاين الذي يسلم
بكل ما قاله شيخه ،ويقول مسعا وطاعة.
نعم ،إذا وافقوان على املسلمات األربع السالفة الذكر ال ننازعهم مسلمتهم
هذه.
فلتحكم السنة بيننا:
إن موقفينا املختلفني حيتِّّمان علينا حنن مجيعا أن نتبع منهجية علمية سليمة
ال حنيد عنها قحـي حد أمنلة ،بل نسري عليها ابحرتام ،وذلك ابالتفاق – أوال – على
مدلول كلمة (السنة) ،وعلى حتديد معىن كلمة (البدعة) – اثنيا – وبيان أنواعها،
وأقوال العلماء عنها.
مث نعرض الطريقة التجانية ،وخاصة أهم أجزائها على السنة النبوية الغراء،
فإذا كان هناك تطابق بينهما نكرب وحنمد هللا معا ،ويرتكوننا حنتفل .وإذا مل يكن
 - 1سورة التوبة .74
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هناك توافق – كما ي ّدعون .نصفق هلم حني يرقصون ،ونضمن هلم أننا ساعتئذ
نلجأ إىل السنة كما يريدون ألهنا أحب إلينا من آابئنا وأنفسنا ،بل من كل ما
تطلع عليه الشمس ،وهللا علحى ما نقول وكيل.
ِّ
أذهان حمن
وقبل ذلك نصنف فيما يلي أقسام املنكرين حىت يتضح يف
نتعامل وإايهم ،وحىت يعرفوا هم أنفسهم كيف جياهبوننا ،فيعدون هلا عدهتا.
أصناف املنكرين على التجانية:
كان العلماء التجانيون صنَّفوا هؤالء املنكرين ثالثة أصناف:1
األول :املنكر اجلاهل الذي ال يعرف ما معىن التجانية فعارضها جهال،
هني إذا قبل أن يتعلم .وليس للجهل من دواء إال التعلم ،وقد تداوى به
فهذا أمره ِّّ
كثري ،فانقشعت عنهم حجب التخبط وعدم املعرفة.
الثاني :املنكر الذي رأى من بعض التجانيني بعض تصرفات يعرف أهنا
ال تليق فاعتقد أهنا من الطريقة .وهذا أيضا إن قبل أن يناقش ميكن تنبيهه،
وإراءته أن اخلطأ يف املتصرف ال يف التجانية.
وقد حدث ذلك – فعال – لبعض املوفقني الذين عارضوا التجانية بشدة،
مث ابن هلم احلق فأذعنوا له ،وبيَّنوه للناس بكل صراحة ،منهم:
 )1إمام السلفية يف زمانه ،أبو الربيع السلطان املوىل سليمان الذي كان
قد أاثرها شعواء على املواسم والطرق يف رسالة مطبوعة ،فلم يسعه يف
آخر عمره إال الرتاجع واالنصياع للتجانية وشيخها اهلمام .
 - 1الفتح الرابين
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 )2سلطان املغرب موالي عبد احلفيظ الذي كان يناهض التجانية ،مث
تنازل عن العرش .واندرج يف سلك الطريقة التجانية ،وصنَّف كتبا يف
مدحها ،ونظم قصائد مطولة يف اإلشادة والتنويه هبا ،منها:
ِّ 1
ِّ
ِّ
ب حجهًرا ،حها أح حان اليحـوحم طحائ ُع
حوإِِّّّين حوإِّن ُكن ُ
ت ال ُمسيءح الَّذي حع ح
صى حو حح حار ح
الثالث :املنكر الذي ينكر ،ألنه حيقد على التجانية والتجانيني ،وهذا ال
ينفع معه أي كالم ،وال أي نقاش ،ألنه مريض يرفض األدوية ،واحلقد مرض قليب
ال يعاجله إال صويف قدير.
الرابع :مرتزقة يتجرون أبقالمهم للتحامل على التجانية ،وقد جنَّد لذلك
آالف بليارات من الرايالت ،يعيش هبا هؤالء الذين إن سكتوا أو أوقفوا أقالمهم
تنقطع عنهم املنحة ،أو تسلب منهم املنيحة ،فهم دائما يف هرج ومرج ،يف دس
وتدليس وتلفيق ،يف كذب وتضليل ،ويصدق فيهم بيت لنا يف قصيدتنا (نفط
الشرق):
وشارب بعض النفط إن كان قيؤه ِ ِهليبا ،فهذا األمر ح ّد التناسب ِ
وهؤالء الذين يتمتعون كثريا ابحلرام الذي انلوه من لحوكِّهم أعراض املسلمني

األبرايء هلم ،بل عليهم أن يتوبوا قبل فوات األوان ،فليستحضروا قول هللا تعاىل:
ا ِ ا ِ َ َ ا ِ ا ا ا َ ِ ََ ا ِ َ َ ِ ا َ َ َ ا ِ َ ا َ
2
ون. ﴾٢٧٩
﴿ِإَونِتبت ِفنك ِرءوسِأمول ذك َِلِتظنذمونِوَلِتظنم ِ

 - 1ترهات الزمزمي ص .55
 - 2سورة القرة ،اآلية .278
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وليسمح لنا القارئ الكرمي ،قبل مناقشة السنة والبدعة أن نورد نبذة اترُيية
عن شيخنا موالان أمحد التجاين  حىت يتضح لديه من هذا الذي أجرى هللا
وتلح أانس معيّنون أن
على يديه هذه النعمة العظمى اليت تفيض على العاملّ .
حيرموها األبرايء .جملرد أهنا توصف ابلتجانية.
الشيخ أمحد التجاني  ،من هو؟
هو أبو املواهب اإلهلية ،والفيوضات الرابنية ،واخلريات الدنيوية واألخروية
موالان وشيخنا أمحد بن حمـ حح َّمد (بن عمر) ابن املختار بن أمحد بن حممد بن سامل
بن العيد بن سامل ابن أمحد العلواين ابن أمحد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن
عبد اجلبار بن إدريس بن إدريس بن إسحاق بن زين العابدين بن أمحد بن حممد
النفس الزكية ابن عبد هللا الكامل ابن احلسن املثىن ابن احلسن السبط ابن علي ابن
أيب طالب كرم هللا وجهه .ورضي عنه ،زوج البتول فاطمة الزهراء رضي هللا عنها،
بنت سيد الوجود رسول هللا .
وما أعاله من شرف ،قال الشيخ القاضي مـجخيت كل رمحه هللا تعاىل يف
نسب الشيخ هذا:
ف ال ِّطّينِّ
ث انتِّسابه لِّحف ِّ
الزهر ِّاء بِّن ِّ
ت ُمـ حح َّم ِّد
ة
م
اط
ي
ح
ي
ـ
حح حوى َّ
َّ
الشحر ح
ح
ُ
َّ
ح ُُ
ح
ح
ح
سر
َ والشرف الطيين هو سبب املطالبة ابملودة يف القرىب ،كما أنه ّ
ا َ
حل﴾.1
أباوه َملِصَن ذ اِ
1
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والده :هو سيدي ححمح َّمد (بفتح امليم) العامل السين الفقيه احملدث اللغوي
األواه.
العابد ّ

والدته :هي الست البارة العابدة الورعة أم املساكني ،وكافلة اليتامى،
الواصلة الرحم ،الطائعة زوجها يف رضى هللا ورسوله ،عائشة بنت سيدي أيب عبد
(جتانة) بضم التاء وبكسرها ،قبيلة أخواله
هللا حممد السنوسي التجاين نسبة إىل ُ
رمحه هللا وإايهم أمجعني.

ازدياد سيادته ،ونشأته:
كان ازدايده يوم اخلميس 1صفر عام  1150هـ املوافق 1734م يف قرية
عني ماضي نشأ يف طهارة ونقاوة ،فرابه والده على آداب السنة الطاهرة ،وه ّذبه
فرتىب يف عفاف ،وتقى ،يف داينة
هبا ،و َّأدبه أبسرار الشريعة ،وأنوار احلقيقةَّ ،
وصيانة ،وكان متحليا ابخلالق احملمدية ،والشمائل الرفيعة ذوقا وحتققا ،مرتداي رداء
علو اهلمة جبلة وخلقا ،متأزرا مبضاء العزم ،وشدة احلزم ،فكان ال
العفة ،البسا َّ
يريد شيئا إال ابتدأه وال يبتدئ شيئا إال أمته.
حفظ القرآن الكرمي يف سبع سنني من عمره على يد الشيخ سيدي حممد
محو التجاين رمحه هللا ،املتوىف سنة 1162هـ 1749م .فاشتغل بتحصيل فنون
العلم الظاهر من سيدي املربوك بن بو عافيه التجاين رمحه هللا.

 - 1مل حيدد مصدران اتريخ هذا اخلميس يف الشهر ،لكن األرجح أنه كان اليوم السابع عشر منه ،وعليه فإن أهل الصحراء حيتفلون
مبولد يف ذلك التاريخ ،مث حييون ذكرى الكتمية يف الليلة السابعة عشرة .انظر كتاب حصول األماين يف سرية سيدي أمحد التجاين ملؤلفه
السيد أيب بكر عتيق.
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ومل يتعلم لدى أي شيخ إال وأعجب بذكائه اللماع ،وبفطنته املتوقدة،
وأبدبه الرفيع .كما كان مثاليا يف تعامله وزمالئه يف الدراسة .وامتثاله ألوامر
شيوخه.
درس مجيع العلوم ،وأفىت
وملا تفوق يف العلم الظاهر ،وحاز قصب السبقَّ ،
ِّ
وبني الشائكات وهو ابن واحد وعشرين
َّ
وحل ال ُمعميات ،ووضح ال ُمعضالتّ ،
الكجوري السنغايل يف داليته الرائعة:
عاما ،ويف ذلك أشار القاضي ُ
مع َّ ِّ
ث حكش ُفه ِّمن الغح ِّامض ِّ
ات العج ِّ ِّ
ص ِّد
الشحرف العِّل ِّمـ ِّّي ِّمن ححي ُ
ح
ب من ُك ِّّل حمق ح
ُ
حح
ُ ح
إح حىل َّ ِّ ِّ
ان اهل ِِّّ
الضم ِّ
امشـ ِّّي ال ُم حؤيَّ ِّد
يق
الشحرف ال ّدينِّـ ِّّي ححي ُ
ح
ث طح ِّري ُقهُ طح ِّر ُ
َّ ح
لكن نفسه اتقت إىل الفهوم بعد استنفادة الرسوم ،فاجنذبت إىل مصاحبة
السادات الصوفية ،فاستسهل الصعب واستصغر املشاق ،وطاف بالد هللا رغبة يف
العثور على من يوصله كما هي عادة كل عابد موفق حليم.
قام بثالث رحالت صمدانية ،واحدة يف املشرق ،واثنتني إىل املغرب.
أوال :الرحلة إىل املغرب:
غادر شيخنا قريته املباركة عني ماضي إىل املغرب ،وابلتحديد فاس احملروسة
اليت كانت ومل تزل منبع العلوم واملعارف .وينبوع األذواق ،رجاهلا الرابنيون ال
حيصون عددا ،وال يستنفذون مددا ،فكان ممن اجتمع هبم يف هذه الرحلة.
 . 1الشيخ الكامل والويل الواصل موالان سيدي الطيب بن حممد اليملحي،
دفني وزان ،الذي أجازه يف تلقني ورده ،لكن الشيخ أىب أن يتصدى للمشيخة
الهتمامه أبمر نفسه يف ذلك الوقت.
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 . 2القطب الكبري موالان سيدي أمحد الصقلي دفني فاس ،وأحد أركان
الطريقة اخللوتية آنذاك.
 . 3الويل العارف ابهلل ،املكاشف سيدي حممد بن احلسن الواجنلي ،الذي
قال له :إنك تدرك ال بد مقام اإلمام الشاذيل ،قبل أن يكلمه الشيخ التجاين
بشيء ،مث كاشفه يف أمور كانت يف خلده ،وأخربه مبا ينتهي إليه أمره.
 . 4الويل الشهري سيدي العريب من أوالد معن األندلسي ،الذي قال له
عند توديعه :هللا أيخذ بيدك ثالث مرات ،لكن الشيخ التجاين رضي هللا عنهما مل
أيخذ عنه شيئا.
الويل املالمت ّـي الشيخ سيدي أمحد الطواش ،نزيل اتزه ،الذي لقنه ذكرا
ّ .5
عظيما ،وقال له :الزم اخللوة والوحدة والذكر ،واصرب حىت يفتح هللا عليك ،وذكر
له مقامات عالية سيصل إليها ،لكن شيخنا مل يذكر ذلك إال مرة واحدة ،مث تركه.
وخالل هذه املدة اليت كان يلتقي فيها ابألولياء واألقطاب ،أخذ القادرية
والناصرية ،والصديقية ،لكنه كان يرتك كل واحدة منها بعد مدة طلبا ألعلى ،شأن
أهل اهلمم العالية.
العدوة إىل عني ماضي:
عاد الشيخ  إىل الصحراء ،ألن الشيخ املكاشف الواجنلي كان قد أخربه
أبن فتحه ال يكون إال هنالك ،حيث مكث ِّّ
يدرس احلديث والتفسري ،ويعبد ربه،
وشرع الناس أيتون إليه ملا رأوا من بوارق الفتح عليه ،وكان يردهم ردا لعدم حصوله
على إذن ابملشيخة.

23

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

ثانيا :الرحلة املشرقية:
التواقة إىل مزيد من العلم اللدين،
ملا استمر يف التدريس مدة حفزته نفسه ّ
قاصدا بيت هللا احلرام للحج ،ولزايرة
فرحل من تلمسان سنة 1186هـ 1772م ً
جده احلب األعظم  فمر بتونس ،وأقام بينها وبني مدينة (سوسه) سنة كاملة.
مث غادرها وقد أالن القلوب القاسية ،وتوجه إليه الناس من كل فج عميق زرافات
ووجداان.
وطلب إليه أمري البلدة أن يقيم عندهم إقامة هنائية يفيض أنواره املعرفية،
وعني له مرتّبا فخما ،ودارا عظيمة يف رسالة ،فلما قرأها غادر (سوسه) يف الغد؛
ألنه كان يقصد أعلى من ذلك وأهم.
ويف هذه الرحلة التقى ابلشيوخ اآلتية أمساؤهم على سبيل التمثيل ال احلصر:
 – 1العارف ابهلل سيدي حمـ ححمد (ابلفتح) بن عبد الرمحن األزهري الذي
لقيه يف طريقه يف (زواوه) ،وأخذ عنه الطريقة اخللوتية.
 – 2كان يف مدينة (سوسه) ول ٌّـي صاحل ال جيتمع به إال أربعة أشخاص
ليليت اجلمعة واالثنني ،لذلك مل يسمع لشيخنا مبالقاته ،فراسله عن طريق سيدي
بشر شيخنا أبنه حمبوب
عبد الصمد الرحوي أحد أربعته اخلاصة ،وكان اجلواب أن ّ
عند هللا تعاىل ،وضمن له سفرا انجحا من كل ما يشوش ذهااب وإاياب.
بشره ابحملبوبية
 – 3العارف ابهلل سيدي حممود الكردي العراقي ،الذي ّ
مبجرد أن تراءاي ،حني قال له( :أنت حمبوب عند هللا يف الدنيا واآلخرة) .فقال له
شيخنا( :من أين لك ذلك)؟ فقال له :من هللا.
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وكان قد طلب إليه الشيخ التجاين رضي هللا عنهما أن يدعو له مقام
القطبانية ،فقال له الكردي :لك عند هللا ما هو أجل من مقام القطبانية.
 – 4ويف شوال عام 1187هـ 1776م وصل إىل مكة املكرمة ،ووجد
فيها العالمة القطب أاب العباس سيدي بن عبد هللا اهلندين الذي ّبره أبسرار دقيقة
غالية ابملكاتبة.
وكان من مجلة ما قال لشيخنا التجاين( :إنين سأتوفّـى يف العشرين من
شهر ذي احلجة القادم ،وأنت وريث مقامي وسري ،وأوصيك بولدي خريا) وأحلّ
عليه يف ذلك؛ األمر الذي أغاظ خادمه الذي اشتكى واحتج مبدة خدمته اليت
استغرقت مثاين عشرة ( )18سنة ،فقال له سيده وأستاذه :هذا مما ليس ألحد فيه
اختيار ،إمنا هو بيد هللا تعاىل الفعَّال ملا يريد ،فلو كان يل خيار لكان األمر
لولدي.
وكان أعطاه ذكرا يداومه سبعة أايم ليظفر ابلفتوحات الرابنية ،لكن بشرط
أن ينعزل بعد ذلك عن اخلاص والعام ،فال يراه أحد من األانم ،فلم يقبل شيخنا
هبذا الشرط ،ألنه يريد أن يكون اباب للنجاة ،ومثله ال ينعزل عن الناس.
ومبا أن الشيخ اهلندي رمحه هللا كان يعمل هبذا الشرط مل يقابل شيخنا ،بل
أحاله إىل القطب السمان يف املدينة املنورة.
 – 5القطب الكبري حممد بن عبد الكرمي السمان رمحه هللا.
حني وصل شيخنا إىل املدينة املنورة زار الروضة الشريفة ،مث اجته إىل بيت
الشيخ املذكور أعاله ،ولدى مالقاهتما أخربه مبا انطوى عليه ابطن حاله ،وكشف
له مبا تصري إليه هنايته يف مآله ،مث قال له( :اطلب ما شئت) ،فطلب شيخنا
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السمان على احلصول عليها ،لكن ملا طلب من سيدان أن
مطالب رابنية ساعده ّ
يدخل معه خلوة ملدة ثالثة أايم ليصبغه صبغة اتمة مبا يُفاض عليه من الفتح
اعتذر للرجوع إىل الصحراء.
يف طريق العودة:
أانخ رحله مبصر ،ومكث مع سيدي حممد الكردي مدة أفاد الناس خالهلا
من علومه الكثرية ،مث أجازه يف اخللوتية ،لكنه أىب أن يقيم هناك ،فعاد إىل
تلمسان ،حيث التقى بتلميذه الفقيه الصويف سيدي حممد بن املشري 1احلسين
السائحي ولقنه اخللوتية.
ثالثا :الرحلة املغربية الثانية:
توجه لزايرة موالان إدريس رمحه هللا مبدينة (فاس)
وبعد إقامة وجيزة نوعا ما ّ
احملروسة ،ويف طريقه إليها لقي يف مدينة (وجده) خليفته األعظم أاب احلسن سيدي
علي حرازم براده ،فعرفه الشيخ جملرد رؤيته ،ولكن املريد مل يعرفه ،فذكر له رؤاي كان
علي ونسبها ،مث رافقه إىل تلمسان ،مث إىل أيب مسغون ،ومنها سافر
قد رآها الشيخ ّ
إىل (اتزه) ملالقاة حبيبه ،وتلميذه سيدي حممد بن العريب الدمراوي التازي ،الذي
أوصاه به النيب  .فكان يزوره حيا وميتا رضي هللا عنهما.
عام الفتح 1199هـ 1784م:
يف عام 1199هـ فتح هللا عليه أبن يرى سيدان حممد  يقظة ،فقال له:
دع ما لديك من الشيوخ ،أان مربيك األبر ،أنت وارثي ،وأنت ولدي ،ولقنه:
 - 1وهو مؤلف كتاب (اجلامع ملا افرتق من العلوم من حبار القطب املكتوم) وكتاب (نصرة الشرفاء على أهل اجلفاء) وكتاب (روض
احملب الفاين).
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كمل له الورد
االستغفار  100مرة ،والصالة على النيب  100مرة ،مث ّ
ابهليللة  100مرة بعد ما يقرب من سنتني ،وقال له﴿ :الزم هذا حىت تصل
مقامك املوعود بال خلوة ،وال اعتزال ،وال كثرة جماهدة﴾.
وكان يقول للوافدين إليه من تلمسان ،قولوا :حنن أصحاب ،أما املشيخة
فال ،ومل يقبل أن يكون شيخا إال بعد أن لقنه رسول هللا  هذا الورد املعروف،
وبث عليهم األسرار ،وأتتيه الوفود من كل
حيث طفق يفيض على الربااي األنوارَّ ،
مكان ينهلون من معينه الفيّاض الذي ال ينضب.
غادر شيخنا أمحد التجاين  قصر أيب مسغون يف  17من ربيع ِّ
اآلخر عام
1213هـ املوافق  29أغسطس 1798م متوجها إىل فاس برفقة سيدي علي
حرازم رمحه هللا ،فلما وصلها استقبله موالان سليمان بن السلطان حبفاوة ،وأكرم
ِّوفادته.
وهناك أمر خليفته ،ورفيقه جبمع ما كان قد تفرق منه من فتاوى ،ورسائل
وإرشادات ،وشروح ،وتفسري بعض اآلايت القرآنية ،وتوضيح بعض األحاديث
النبوية ،وتبيني بعض احلكم واآلاثر املنغلقة ،وحل بعض األلغاز يف كتاب مساه
(جواهر املعاين وبلوغ األماين ،يف فيض سيدي أيب العباس التجاين  )إبذن من
رسول هللا .
اخلتمية والكتمية:
قد وصل إىل مقام القطبانية العظمى (اخلتمية) يف 1214/01/12هـ
املوافق 1799/06/16م يف جبل عرفة من البلد احلرام .ويف  18صفر
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1414هـ املوافق 1799/07/22م وصل إىل مقامه األعلى األعظم (الكتمية)،
قال صاحب املنية:
ويف احملرم غدا غواث رشيد خليفة عن املهيمن اجمليد
بعرفه حكاه من حققه وعرفه
شيخنا
ذاك
أُع ِّطي
ح
ارتقى إىل مقامه العزيز املنتقى
وليال
شعر
وبعد
مقامه املكتوم عن كل الورى سوى النيب ،ما وراءه ورا
لطيفة:
يقصد الناظم ابلغوث هنا القطبانية العظمى .أما قوله (رشيد) فهو إشارة
اجلمل.
إىل سنة اخلتمية والكتمية اليت هي 1214هـ وهو عدد (رشيد) حبساب ّ
املعرب عنه بـ(وبعد شهر
وبني احلدثني الكبريين ( )35مخسة وثالثون يوما ،وهو ّ
وليال).
توضيحة:
أخذ التجانيون – وحق هلم – حيتفلون ابليوم الثامن عشر ممن صفر منذ
فرتة ليست بوجيزة ،وتتسع دائرة االحتفال كل سنة ،لكنهم ُيتلفون يف التسمية،
فبعضهم يسمونه (اخلتمية) وآخرون (الكتمية) لكن اخلالف لفظي حمض.
فالذين يسمونه ابخلتمية يربرون ذلك بـأهنم ال يستطيعون أن يعرفوا عن
(الكتمية) أي شيء ،فسموه مبا يعرفون عنه شيئا قليال.
ويقول الذين يلحون على تسميته ابلكتمية :إن اليوم يومها ،لكن احلدث
يكون عن (اخلتمية) ألن الكتمية ال يعقل أمرها إال هللا ورسوله .ففي األمر – كما
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ترى – فسحة كبرية ،واملهم أن حيتفل التجانيون مبختلف بلداهنم وأحيائهم وقراهم
هبذه املناسبة ،ذاكرين هللا كثريا ،ومبيّنني شارحني طريقتهم للناس بطرق علمية حىت
يسمعوا كالم هللا ،ويعتصموا حببل هللا املتني فينجحوا ويفلحوا إن شاء هللا.
وفاته :
انتقل  إىل الرفيق األعلى صبيحة يوم اخلميس  17من شوال عام
1230هـ املوافق  15سبتمرب عام 1815م عن مثانني ( )80عاما ،بعد أن ّأدى
فريضة الصبح على حالة الكمال ،مث اضطجع على جنبه األمين ،ودعا مباء فشرب
منه ،مث عاد إىل اضطجاعه ،فصعدت روحه الطاهرة إىل مقرها األقدس ،
وأرضاه آمني.
وقد حضر جنازته مجع غفري يستعصي على العدد من علماء ،وصلحاء،
وفضالء ،وأعيان ،وأفراد موافقني ،ومناهضني.
وقد صلَّى عليه إماما الشيخ العالمة املفيت سيدي حممد بن إبراهيم الدكايل
رمحه هللا .وقد ازدحم الناس على محل نعشه الذي كسروه إثر دفنه أعوادا صغرية
َّادخروها للتربك هبا ،1وقد خلف من األوالد السيدين اجلليلني القطبني العظيمني:
 – 1سيدي حممد الكبري.
 – 2سيدي حممد احلبيب.

 - 1كان دأب الناس التربك بكل ما يتصل ابألولياء والصاحلني ،منذ التابوت الذي كانت فيه ﴿فِّ ِّيه حس ِّكينحةِّّ ٞمن َّربِّّ ُك ۡم حوبحِّقيَّةِّّ ٞممَّا تحـحرحك
مارا بشعر رسول هللا وعرقه إىل آاثر الشيخ أمحد بن تيمية ،وأعواد نعشه كما أورده احلافظ ابن كثري يف
وس ٰى حوءح ُال ٰحهُرو حن﴾ ًّ
ءح ُال ُم ح
البداية والنهاية جـ  ،14ص ـ  171و  172وكذلك ما نشرته الصحف من أن مشيعي جنازة الشيخ عبد العزيز بن ابز كسروا نعشه
واقتسموه أعوادا تربكا به ،مث ينكرونه على اآلخرين.
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رضي هللا عن والدمها وعنهما ،ونفعنا بربكاهتم ،جباه ممد األولياء شيخنا
أمحد التجاين الساملي احلسين آمني.
الزوار من كل حدب وصوب
وضرحيه الشريف يف زاويته املباركة يقصده َّ
على مدار شهور السنة ،وأايم الشهور ،يستمدون منه بركات وخريات وفيوضات،
َ ََ ا َ َا ا
ََ َ َِ ِ َ َ َ اِ
فيقضي هللا به احلوائج مبنه وفضله﴿.وأن ِٱلفضل ِبذَ ذو ِٱَّللذَِنيؤتذَهذِم ِيشلء ِوٱَّلل ِذوِ
ِ
ِ
1
ٱل َف ِض ذلِٱل َع ذظَ ذ ِ﴾٢٩
ٌّ
ٌ
تنبيــه مهـم:
هذا التاريخ  15سبتمرب 1815م يـُ حفنِّّ ُد كذب هؤالء الذين يفرتون َّ
أن
تزوج فرنسيَّةً مسيحيَّةً ،أو (كافرة) كما يقولون إذ أول
الشيخ التجاين كان قد َّ
كتيبة فرنسية دخلت اجلزائر كانت سنة 1830م أي بعد وفاة شيخنا خبمسة
عشر سنة فهو مل ير فرنسيًّا يف حياته ،فلم يسافر إىل فرنسا والفرنسيون مل جيدوه
على قيد احلياة يف اجلزائر .وأكرب من ذلك كان جنله الثاين سيدي حممد احلبيب
يدعو أن ال يقع بصره على نصراين فاستجاب هللا دعاءه فحـتُـ ُوفِّّـ حي صباح اليوم الذي
وصل الفرنسيون يف مسائه إىل عني ماضي.
واحلاصل هو َّ
عمار التجاين ابن سيدي حممد احلبيب
أن سيدي أمحد ّ
تزوج
التجاين رمحهما هللا َّ
توجس الفرنسيون منه خيفةً فنفوه إىل فرنسا وهناك َّ
مبسيحيَّة اعتنقت اإلسالم وعاد هبا إىل اجلزائر مث بىن هلا قصرا على بعد كيلومرتات
من عني ماضي يعرف ابسم ( ُكور حدام) وهو حتريف لــ( )Cour des damesوقربها
هناك جنب زوجها الشريف احلسين رمحهما هللا.
1
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واملسألة ليست يف الزواج مبحصنة من أهل الكتاب ،فذلك حالل بنص
قرآين حمكم ،إمنا املسألة يف كتابة التاريخ كما هو ،أو تصحيحه كما هو احلال،
يتزوج مسيحيَّةً فحسب ،وكفى .فليتق هللا الكاذبون أو فليدرسوا
فشيخنا  مل َّ
التاريخ من مظانِّّه.
من أخالقه :
قال صاحب جواهر املعاين« :قد أكمل هللا تعاىل لشيخنا أيب العباس 
الشريعة ،كما أكمل هللا فيه احلقيقة ،وسلك به بني صراطهما املستقيم ،فشرب
منهما لبنا خالصا سائغا ،وورث منهما مقاما كامال ابلغا ،ومتكن من احلالتني،
ورقى درجة من الكمالني ،جاراي على مقتضى األمرين ،وسائرا على منهجهما
األعدلني ،متكافئ الطرفني ،ومعتدل الوصلني ،جبال بني سهلني ،وبرزخا بني
حبرين ،ال يذهب حبره بربه ،وال يبعد برهُ عن حبره تقوية من هللا له ،ومتكينا وأتييدا
له وحتصينا ،وقد مكنه هللا من االتِّّباع غاية التمكني ،وأنزله هللا ابملنزل املكني.
فهو  يف موافقة الشريعة ،ومتابعة السنة آية ،قد وصل يف التحافظ
عليهما الغاية ،وقَّاف على حدود هللا ،حافظ حلدوده ،واقف على أوامره ونواهيه،
ال أحد يف ذلك يقاربه أو يضاهيه ،قد حكم السنة يف نفسه وعياله ،وجعلها
شعاره يف مجيع أفعاله وأحواله ،أتقن رعاية رعيته يف داره على ما كانت عليه زمن
أسالفه ،من حفظ أمر الدين وشعاره ،فازدادت كماال على كمال ،ومجاال على
مجال ،حىت طارت هبا كل مطار األمثال ،وأعوز سريها كثري الرجال ،وختلق
ابألخالق الشرعية ومجع آداهبا املرعية ،فكان خلقه القرآن ،كل ما أيمر الرمحن
يرضى برضاه ،ويسخط بسخطه يف كل أموره ،وأيمر أبمره ،وحيذر بتحذره،
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فحسنت له السري والشمائل ،وعذبت فيه الشيم والفضائل .وطابق ظاهره سريته
وفعاله ابطن خلقه وخالله ،وحتقق ابإلرث من رسول هللا ،والتحق ابلسابقني من
1
أهل حزب هللا»
«فأما سريته فنجده  شديد احلزم يف الدين ،عايل اهلمة فيه ،شديد
احلرص على مهماته بعد القيام بواجباته ،وقَّافًا على احلدود واألحكام غايةًّ ،
حااث
للوقوف عليها ،يقول كثريا أفضل األذكار ذكر هللا عند أمر ربه وهنيه ،حافظا
حلقوق هللا مراعيا هلا ،شديد التحرز والورع يف الدين ،كثري التحفظ فيه ،والتحرز
لألحوط ،ما رأيت أشد حزما ،وال أعظم ورعا منه ،كله حزم وعزم ،ال حيب
التأويالت ،وال مييل إىل ارتكاب الرخص ،عارفا عاملا مدرسا للعلوم كلها ،والسرية
النبوية أبسرها ،بصريا مبا زاد عليها وما نقص ،يعانق الكماالت ،ويسابق الغاايت،
ويسارع إىل اخلريات ،يسمع القول فيتبع أحسنه ،ويبادر للعمل به ،ويغري على
وجيل أمر
فعل املأمورات ،وحيذر من الوقوع يف املنهيات ،ويعظم أمر
الشرع العز َيزّ ،
َِ َ
اَ ا َ
ِٱّلَني َ ُِيلل ذفونِ
النيب  ،أن ُيالف ،وكثريا ما يستشهد بقول هللا تعاىل﴿ :فن ََ ِح ِذرذ ذ
َ ا َا ِ ٌَِ َِ ا َا ِ َ َ ٌ َ
َ ِ َ
ِ
2
ٌ
ع ِأم ذره ذۦ ِأنِت ذصَلد ِف ِذتاة ِأو َِني ذصَلد ِعذ ب ِأ ذَّل ِ ، ﴾٦٣وحيث أن يفعل ما فعله
النيب  وإن مل يكن فعله على سبيل األمر لنا ،يقول :ينبغي لإلنسان إذا مسع
شيئا من هذه اآلداب النبوية ،واملباحثات اليت فعلها النيب  أن يفعلها بقصد
املوافقة ،ولو مرة واحدة ،وحيافظ على السنة يف حماوالته ومناوراته كلها ،وحيب
موافقتها يف كل شيء ،وال حيب اخلروج عنها يف شيء من األشياء ولو دعت إليه
الضرورة ،وكان ال أبس به ،فيقول :اخلري كله يف اتِّّباع السنة ،والشر كله يف
1
2
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خملفاهتا ،وحيض على العمل ابلعلم كثريا ،وخصوصا من يشتغل به ،فعلى قدر
رايح السفينة جرايهنا ،وعلى قدر طبخ احلديد إحكام الصنعة فيه وإتقاهنا
 ........فما أكثر حفظه للدين ،وأشد حبه إايه ،وإتقانه له تبعا لسيد املرسلني،
حيب عبادو ربه ،ويعظم أوامره ،ويعبد عبادة العارفني بكماله ،اخلاضعني جلالله
 ......عامال على ترك احلظوظ واللحوظ ،داالًّ غريه على ذلك حباله ومقاله أبدا،
مؤداي الفرائض والسنن وجييء على أحسن سنن ،وال يغفل وال يتواىن ،وحيافظ
على إقامة الصالة يف أوقاهتا ،وأدائها يف اجلماعات أبدا ،ويتقنها ركوعا وسجودا
على أكمل وجه ،وأمت وصف يف سكينة وطمأنينة وأدب مع هللا عز وجل ....
وكثريا ما حيض على إيقاع الصلوات يف أوقاهتا ،ويف اجلماعات ،وعلى قيام الليل،
ال سيما آخره ،حيث عليه أمت ترغيب ،وينشط له ويقول :فيه تتنزل الرمحات
وعواطف النفحات ،وإن من أيقظه فيه فقد استدعاه إىل رمحته.
واستبحر  يف مجيع العلوم النقلية والرمسية ،حىت صار ى يضاهى وال
يقاس حبره ،وال يتناهى ،كما صار كذلك يف علم احلقيقة على ما هنالك،
فاستجمع بذلك شروط املشيخة واالقتداء على وجهها  .....ويذكر هللا عز وجل
يف كل أحيانه ال تفارقه سبحته ،ويقول :كل شيء ح ّده هللا إال ذكره سبحانه فإنه
َ ٰٓ َ ُّ َ َ َ َ َ ا ف ِ ا ا ف َ َ ِ ا َ
ا
1
يا ، ﴾٤١وقال تعاىل:
ِٱَّلل ِذذك ِرا ِكث ذ ِ
ِٱّلَني ِء ماو ِٱذكرو ِ
قال عز وجلَ﴿ :نيأندل ذ
َ َ َ ِ ا ا َ ََ ََا َ ا ا
لَع ا
ود ِ َو َ َ َ
ِج ااوب ذ ذد ِِ﴾.2
لِوق اع ِ
ٱّلَني َِنيذكرونِٱَّللِق ذي ِم
﴿ ذ
وحيفظ جوارحه مما هنى هللا عنه ،فيعرض عن اللغو ،وما ال يعي ،ويصون
عنه لسانه ،وال يسمع الباطل ،ال يقدر أحد أن يذكره مبحضره ،وإن نطق أحد
1
2
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مبنهي رده للصواب ال حمالة كائنا من كان ،ال يتساهل يف ذلك ،حيذر الغيبة غاية
التحذير ،وين ِّّفر عنها كل التنفري  .....ويتحرى الصدق  يف حديثه  ....ويسره
من صادقه يف حديثه ،ويسوءه من يكذب عليه  ....وحيظى عنده صدوق اللسان
غاية احلظوة  ....ويغض طرفه  ،فال تراه ذاهبا يف الطريق إال انظرا موضع ممره،
ال يلتفت.
يصل رمحه الديين والطيين  ....وما أكثر أن يعظ يف شأن الوالدين ،ويؤكد
على حقوقهما ،وحيذر من عقوقهما ،ويقول :من مل يربمها ال يتيسر له سلوك هذه
الطريق ،فمن صدر منه عقوق بعد أن دخل فيها قطعه ذلك عنها ،مث ال يقدر له
أحد بشيء.
أما رمحه الديين فإنه من أعظم الناس مواصلة له ،وأكثرهم برا وإحساان
ألحل جنابه ،يواسي إخوانه وأصحابه ،وكل من له معرفة يف هللا أبنواع املواساة،
وحيسن إليهم ،فيطعم جائعهم ،ويشمل ضائعهم ،ويكسو عاريهم ،ويرفد فقراءهم،
ويعني ضعيفهم ،إذ هو  أشد اهتماما أبهل األخوة الدينية ،يتأمل ملصاهبم أكثر
مما يتأمل لذوي نسبه ورمحه ،أعظك الناس عنده قراب أكثرهم يف هللا حباِّّ ،
ب
فيقر ُ
اإلنسان عنده من ذلك ،ولو كان من أبعد األجانب ،ويبعد عنه البعيد ،ولو كان
من أقرب األقارب  ....ويقول :من ابتلي بتضييع حقوق اإلخوان ابتاله هللا
بتضييع احلقوق اإلهلية  ...وال حيب االمتياز بثوب حسن وال قبيح ،وال يرتكب
يف داره أمرا مل ترد به السنة  ...إذا حكى شيئا صدر عنه من حماسن األعمال ،أو
أشار إىل بعض ما له من حسنِّيِّّـي األحوال لغرض من األغراض أسنده إىل جمهول،
فيقول :وقع لبعض الناس ولرجل كذا وكذا ،وال يسمي نفسه  ...ال حيب من
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ينسب إليه شيئا ،وال من ميدحه مبحضره  ...ألن الدعوى أشد بالء من البلوى،
وكثريا ما نراه يستعيذ ابهلل منها ،ويقول :إن عقوبتها املوت على سوء اخلامتة.
وحيب آل البيت النبوي احملبة العظيمة  ...ويضرع إىل هللا فيما يصلحهم،
ويكرمهم غاية اإلكرام ،ويرب هبم أشد الرب ،ويتواضع هلم أشد التواضع ،ويتأدب
معهم أحسن األدب .... ،ويقول :الشرفاء أوىل الناس ابإلرث من رسول هللا ،
وحيض الناس على حمبتهم وتوقريهم  ...ويرى أن التواين يف أمورهم وحمبتهم نقص
يف اإلميان.
وقد مجع هللا فيه الذكاء والفطنة والشجاعة والنجدة واحلنان والشفقة والرأفة
والرمحة والصرب واالحتمال والتواضع واألدب ،وعلو اهلمة اليت هي العفاف
والصيانة والوفاء والفتوة اليت هي الكرم والسخاء واحللم واألانة والعفة واإليثار
والسعي يف حوائج األبرار...
فمن أدبه الظاهر مواظبته على ما ورد يف السنة من اآلداب الشرعية املتعلقة
أبحوال اإلنسان وحمافظته عليها بقدر الطاقة واإلمكان يف قيامه وقعوده
واضطجاعه ومشيه وجلوسه .وهلل در القائل:
إذ ِنطقتِجلدتِبكلِمنَحة ِ ِ وإنِبكتتِجلءتِبكلِمنَح»1

هذه نبذة يسرية عن شيخنا أمحد التجاين  وعجالة وجيزة عن أخالقه
ا ف َ ٰٓ َ َ َ َ
ِه َوى َ ا
ِٱَّللۖۡ ِفَل اد َوى َ اد ِا
ِٱّلَني
احملمدية النبيلة ،راجعها يف اجلواهر واقتد به ﴿أولئذك ذ
ذ
ِ
ٱق َت ذو ِهِ﴾ .2وهللا املوافق إىل الصواب.
1
2
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ما السنة؟
فلنعد إىل تعريف السنة ،كما وعدان ،ولنقل أبن العلماء اتفقوا على أهنا:
«أقوال رسول هللا  ،وأفعاله وتقريراته» وقد أضاف بعضهم إليها «وصفاته
اخلِّلقيَّة واخلُلُقيَّة».
ومل يقل أحد (وما مل يفعله) ،ألن عدم الفعل يف جمال (العفو) وهو من
السعة حبيث ال حييط به غري هللا احمليط ،فال ميكن أن يتخذ قاعدة للتحرمي .كما
أن أحدا – قبل ابن تيمية – مل يقل( :وما ترك) ألن جمرد الرتك إذا مل يصحبه ما
يدل على املنع فليس حبجة يف املنع.
وعليهَّ ،
فإن أغنيةح املب ِّّدعني (هذه بدعة ،ألن رسول هللا  مل يفعله) ضرب
من اجلهل ابلسنة رهيب ،أو تنطع على الشريعة غريب.
نعم ،قد َّ
شذ الشيخ ابن تيمية – كعادته – واختلق ما يسميه بــ(سنة الرتك)
فقال يف كتابه (اقتضاء الصراط املستقيم) حتت عنوان (ما أحدث من البدع
لتفريط الناس)« :فإن كل ما يبديه احملدث هلذا من املصلحة ،أو يستدل به من
األدلة ،فقد كان اثبتا على عهد رسول هللا  ،ومع هذا مل يفعله رسول هللا ،
فهذا الرتك سنة خاصة مقدمة على قياس ،وكل عموم».
هذه املغامرة االستعراضية ال حيتاج إليها ال العلم وال الدين وال العقل ،لذلك
وها حبجج دامغة أقرهبا إلينا األستاذ حامد
ود حح ُ
تعقبها العلماء منذ صدورها ،ح
ضح
إدريس يف كتابه (إعالم النبيل أبن الرتك ليس بدليل) الذي أشرفت عليه دائرة
ـ(دبحــي) ،قسم البحوث.
األوقاف والشئون اإلسالمية بـ ُ
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وخالصة ما هنالك هو التفريق الواضح بني الرتك وعدم الفعل ،ألن هذا
األخري نوع فعل ،وإن كان سلبيا ،لذلك َّبوب اإلمام البخاري رمحه هللا تركه 
التختم ابلذهب بــ(ابب االقتداء أبفعال النيب  )ومل يقل (ابب االقتداء برتك
النيب).
أما عدم الفعل فهو العدم احملض أو العفو ،أي أنه ابق على أصل اإلابحة،
أبدا.
ال يتعلق به منه ً
فعن ابن عباس  فيما أخرجه أبو داود إبسناد صحيح .قال( :بعث هللا
حرم فهو
أحل فهو حالل ،وما َّ
وحرم حرامه ،فما َّ
نبيه ،وأنزل كتابه ،و َّ
أحل حاللهّ ،
حرام ،وما سكت عنه فهو عفو).
ويقول الشيخ حممود حامد إدريس« :إذا كان الرتك حجة ،فالنهي لغو،
منزه عن اللغو ،فإذا كان عدم صالته صلى هللا عليه وآله وسلم بعد صالة
وهو َّ 
الصبح دليال على املنع من الصالة يف هذا الوقت حىت تطلع الشمس ،فما الداعي
لنهيه عن الصالة فيه ،طاملا أن تركه يفيد النهي».1
وكان الصحابة يفعلون ما مل أيمرهم به رسول هللا  ،لكنه مل ينههم عنه،
واألمثلة يف ذلك ال تعد وال حتصى ،ومنها على سبيل املثال:
أوال :يف العصر النبوي:
( – 1بعث رسول هللا  رجال على سرية ،وكان يقرأ ألصحابه يف صالهتم
فيختم بـ«قل هو هللا أحد» فلما رجعوا ،ذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وآله

1

 إعالم النبيل أبن الرتك ليس بدليل ،ص ـ .59 – 5437

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

ألي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه ،فقال :ألهنا الرمحن ،فأان
وسلم ،فقال :سلوهِّّ ،
أحب أقرأ هبا ،فقال رسول هللا  :أخربوه أن هللا حيبه) رواه مسلم.
خفي ،وهو
وهنا مل يقر رسول هللا  أمر هذه القراءة حىت سأل عن أمر ّ
النية والقصد من صنع ذلك الرجل ،وبعد أن علم قصده شكر صنيعه.
 – 2روى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال :كنا نصلي وراء النيب
 ،فلما رفع رأسه من الركعة ،قال« :مسع هللا ملن محده» قال رجل وراء« :ربنا
ولك احلمد محدا طيبا مباركا فيه» فلما انصرف قال« :من املتكلم؟» قال :أان،
أول».
قال« :رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروهنا ،أيهم يكتبها ُ
انظر إىل هذا الصحايب الذي – يف الصالة خلف رسول األمة – مل يقل:
إن الرسول  مل يفعل أو مل يقل هذا الذي أفعله أو أقوله داخل هذه الصالة اليت
أصليها خلفه.
 – 3قصة الصحايب الذي رقـى زعيم ح ّـي من أحياء العرب لدغته حية،
فاستجعلهم ،1فقبلوا ،فرقـى ،فكان «كأنه نشط من عقال» ،وملا ذكروا ذلك
لرسول هللا  مل يقل إال« :وما يدريك أهنا رقية؟» مث قال« :قد أصبتم ،اقسموا
واضربوا يل معكم سهما» مث ضحك.2
 – 4عن جابر أن رسول هللا  ،قال« :أريت اجلنة فرأيت امرأة أيب
طلحة ،مث مسعت خشخشة ،فإذا بالل» 3ويف رواية أخرى« :دخلت اجلنة
فسمعت خشخشة أمامي ،فقلت من هذا؟ قال :أان بالل .قلت مب سبقتين إىل
1
2
3

 -استجعلهم :جعل هلم ُجعالً أي ما يكافئ الرقية.
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1

اجلنة؟ قال :ما أحدثت إال توضأت ،وما توضأت إال أن هلل ركعتني قال :هبا»
فسيدان بالل  قد أحدث ركعتني يصليهما حىت استحق هبما دخول اجلنة
ورسول هللا ال يعرف ،واستمر يفعل ذلك إىل أن يشعر النيب  به .فأين الرتك،
وأين عدم فعله  ،أو وجوب العرض عليه مبا أحدث يف عصره؟
 – 5إذا متسك املب ِّّدعون بتقريره  ملا مهما طال ،وحينئذ سنقول هلم :ما
رأيكم يف الركعتني اللتني صالمها سيدان خبيب بن عدي عند ما أسره كفار قريش،
وبلَّغوه أهنم قاتلوه ال حمالة ،فطلب إليهم أن يسمحوا بصالة ركعتني ففعلوا ،وصلى
ركعتني وهو يعلم أنه لن يقابل رسول هللا  حىت يعرض عليه عمله هذا الذي
صربا.2
أصبح سنة لكل من يُقتل ً
واحلق الذي ال حميد عنه هنا هو :أن سيدان بالال وسيدان خبيبا رضي هللا
عنهما كاان يعرفان يقينا أن صالة ركعتني هلل يف وقت جوازمها – وإن مل أيمر هبما
ردا أبدا ،كما حياول ال ُمتحـنح ِّطّعُو حن أن
الرسول – جزء من اإلسالم مقبول ال يكون ًّ
رد.»3
يفهموا من « حمن أحدث يف أمران ما ليس منه فهو ٌّ
يتبني – أخي القارئ – َّ
الص ححابحةح كانوا ُحيدثون يف الدين – والوحي
أمل َّ
أن َّ
ينزل – أمورا يعرضون بعضها على رسول هللا  دون بعضها ،بل أن خبيبا 
حس َّن ركعتني هلل وهو على شفا قتل أكيد ال يرى نبيه بعده إال يف اجلنة؟ .نسأل هللا
الفهم الصحيح.

1
2
3
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ثانيا :يف عهد الصحابة
 – 1أحدث سيدان أبو بكر  حماربة الذين امتنعوا عن دفع الزكاة مع
صحة عدم مقاتلة أهل ال إله إال هللا .والقصة صحيحة معروفة مشهورة.
 – 2مجع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  الصحابة يف صالة الرتويح
بعشرين ركعة َّأمهم فيها أب ّـي بن كعب  مجيعا ،قال بعدها اخلليفة «نعمت
البدعة هذه» .فكيف يقول اليوم بعض املتعالني ،إن عمر قال ذلك ولكنه ليس
ببدعة؟ أهم أعلم ابلسنة والبدعة من سيدان عمر ومن مجيع الصحابة الذين
حضروا تلك الرتاويح؟ أال يك ِّّذبون خليفة رسول هللا بقوهلم هذا؟
ومل يؤثر عن أحد من الصحابة الكرام أي إنكار ،وكان بينهم العلماء أمثال
ابن عباس ،وابن مسعود ،وابن عمر ،وعلي ابن أيب طالب ،وهم أعلم الناس بشرع
هللا تعاىل بعد نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم.
 – 3مجع القرآن الكرمي يف مصحف وتوزيعه على األمصار ،وكان الرسول
 مل يفعله ،أو على األقل تركه.
 – 4زايدة اخلليفة عثمان بن عفان  النداء الثالث على الزوراء يوم
اجلمعة ،ملا كثر الناس ،بعد أن كان النداء إذا جلس اإلمام على املنرب يف عهد
رسول هللا  وأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما .انظره يف البخاري وابن ماجه،
والرتمذي عن السائب بن يزيد رمحهم هللا مجيعا.
 – 5إحداث اخلليفة علي ابن أيب طالب يف خالفته صالة العيد ابجلامع
حني قال :إن ابلبلد ضعفاء ،ال يستطيعون اخلروج إىل املصلى ،فاستخلف عليهم
رجال يصلي هبم يف املسجد .وكانت السنة على عهد رسول هللا  ،واخللفاء
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الثالثة بعده أنه ال يصلَّى يف املصر إال مجعة واحدة ،وال يصلَّى يوم النحر والفطر
إال عيد واحد.
ومن الغرابة مبكان أن ابن تيمية نفسه أورد هذا يف منهاج سنته 240/2
 – 6أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،عن رسول هللا  يف
التشهد« :التحيات هلل ،الصلوات ،الطيبات .... :السالم عليك أيها ورمحة هللا.
قال ابن عمر :زدت فيها (وبركاته) ( ....أشهد أن ال إله إال هللا) قال ابن عمر:
زدت فيها (وحده ال شريك له) وأشهد أن حممد عبده ورسوله».1
تنبيــه :أمل تر إىل هذه الصراحة من هذا الصحايب اجلليل (زدت فيها)
مرتني يف التشهد يف الصالة؟ فهل كان أن ما تركه رسول هللا  :أو ما يفعله
بدعة؟ وهل أنكره عليه الصحابة؟ وما رأي العلماء يف هذه الزايدة؟ نعوذ ابهلل من
الغرور والتعامل.
ثالثا :يف عهد التابعني:
أخطر ما يف العهد ،واملتعلق مبوضوعنا اليوم:
 – 1تنقيط ألفاظ القرآن الكرمي ،مث تشكيله أبمر من السفاح احلجاج بن
يوسف وقد شكر املسلمون مجيعا له صنيعه ،واستعملوه دون حتفظ يف كل
األصقاع واألزمان حىت اليوم ،وال نعلم أن ابن تيمية وأذايله – هداان هللا وإايهم –
تركوا استعمال املصاحف املنقوطة الكلمات ،واملشكلة ألن رسول هللا  مل
يستعملها ،أو مل يفعلها ،أو أنه ترك مجع القرآن بله تنقيط كلماته ،وتشكيل
ألفاظه.
1

 بذل اجملهودات .293/541

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

وكان منطقهم التبديعي يقتضي نبذ كل هذه املصاحف املطبوعة ،والعودة
إىل عسف النخل ،والعظام اليت كتب عليها القرآن ،أو إىل الرسم العثماين على
األقل .ذلك أبن املصاحف اليت بني أيدينا يف أشكال وصور ما عرفها رسول هللا
1
 وال صحابته رضوان هللا تعاىل عنهم أمجعني.
 – 2كان عمر بن عبد العزيز يقدم خطبيت العيد على الصالة ،ألن الناس
كانوا ينفضون قبل مساع اخلطبة ،وكان النيب  وخلفاؤه األربعة يقدمون الصالة
على اخلطبة .وقد روى عن معاوية وابن الزبري رضي هللا عنهما مثل ما فعل عمر
بن عبد العزيز يف اخلطبة .راجع سري أعالم النبالء  ،145/5واجملموع شرح
املهذب .14/5
رابعا :عند ابن تيمية
استمر املسلمون يتعاملون مع السنة النبوية الشريفة ال يرون أبسا يف فعل ما
مل يفعله رسول هللا  مل يعارض نصا صحيحا صرحيا .حىت جاء ابن تيمية وشذ.
وفارق اجلماعة ،لكنه مل يسلم – كعادته – من التناقض مع نفسه ،ومع النصوص
الواضحة .اقرأ ما قاله يف فتاويه ( :105/28وإذا كانت حاجة الناس ال تندفع
سعر عليهم تسعري عدل ال وكس وال شطط).
إال ابلتسعري العادل ّ
فهو هنا يقول بصراحة ابلتسعري على الناس ،ويربره ابندفاع حاجة الناس
به ،مع أن رسول هللا  منع التسعري مع وجود مقتضاه يف زمنه.

 - 1حاول الشيخ ابن تيمية أن يربر مجع القرآن قائال :إن املانع من مجعه على عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم كان نزول الوحي؛
فلما استقر القرآن مبوته صلى هللا عليه وسلم أمن الناس من زايدة القرآن ونقصه .انظر كتابه اقتضاء الصراط املستقيم .135 – 133
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فعن أنس بن مالك  قال( :قال الناس :اي رسول هللا  ،غال السعر
ِّ
املسعِّر القابض الرازق ،وإين ألرجو أن
فسعر لنا .فقال رسول هللا  :إن هللا هو ّ
ّ
ألقى هللا وليس ألحد منكم أن يطالبين مبظلمة يف دم أو مال) رواه أبو داود يف
كتابه البيوع ،ابب يف التسعري .وابن ماجه  .741/2وابن تيمية نفسه يف فتاويه
.105/28
أترى أن رسول هللا  سعَّر يوما؟ أمل يرتكه مع وجود املقتضى (غالء
السعر)؟ أليس قوله ابلتسعري إحدااث يف الدين؟ أال ُيالف بذلك نصا صرحيا يف
املنع .وذلك أوغل يف اإلحداث من التحرك يف منطقة العفو ،أو الرباءة األصلية.
الفكري احلاد ،وإال ،فكيف يسمح لنفسه مبخالفة
إنه التناقض ،لكنه العمى
ّ
النصوص الصرحية ملصلحة يراها ،أو يتخللها ،وال يسمح لغريه هبا .نسأل هللا
السالمة.
ومن املالحظ أن البدعة مل تكن واضحة يف خميّل ابن تيمية فوقع يف
تناقضات غريبة ،اقرأ ما يلي وقل بعد ذلك ماذا فهمت:
 – 1يقول( :البدعة إذا مل تكن واجبة أو مستحبة فهي مذمومة ابتفاق
مجيع املسلمني) .الفتاوى .161/1
 – 2يقول( :وما خالف النصوص فهو بدعة ابتفاق املسلمني ،وما ال يعلم
أنه خالفها فقد ال يسمى بدعة) .الفتاوى .173/20
 – 3يقول( :فكل أمر يقتضي لفعله على عهد رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم موجودا لو كان مصلحة ومل يفعله يعلم أنه ليس مبصلحة) الفتاوى
.105/28
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أضف إىل هذا ما قاله يف التسعري للناس أعاله وبني رأيك إبنصاف وشكرا.
خامسا :بعد ابن تيمية
أحدث املب ِّّدعون بعد زعيمهم هذا بدعا حسنة يف اإلسالم من أمثلتها
الصارخة:
 – 1صالة التهجد مجاعة يف العشر األواخر من كل شهر رمضان يف
احلرمني الشريفني ،ويف كل مسجد خاضع لسيطرهتم ،أو يسمح هلم فيه إبقامتها.
ويعلمون مثلنا أن رسول هللا  مل يفعلها ،وال أحد من صحابته أو التابعني ،أو
اتبعيهم ،فما مصدرهم؟
 – 2اجتماعهم يف احلرم املدين يف اليوم السابع والعشرين من كل رمضان
خلتم القرآن .فما الدليل؟ فأين الرتك؟ وأين عدم فعله صلى هللا عليه وآله وصحبه
وسلم.
 – 3إلقاء خطبة اجلمعة بلغة غري عربية.
فأين املسجد الذي خطب فيه رسول هللا  بلغة غري عربية؟ قد يقولون إنه
مل يكن يتقن غري العربية فنقول :وماذا عن صحابته الذين كانوا يتقنون الفارسية
والرومية واحلبشيات؟
ومن املعلوم فقهيا واجتماعيا وأدبيا قيمة خطبة اجلمعة فكيف يؤدوهنا
بكيفية ما عرفها نيب األمة وال صحابته وال اتبعوهم.
صحيح أن إفهام اخلطيب للمصلني ما يقوله مصلحةً متحقق ًة لذلك ال
نلوم حنن الذين يرون أنه بدعة حسنة ،أما أصحاب (كل بدعة ضاللة) فال نرى
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هلم حجة وال نعتقد أهنم يروهنا ألنفسهم ،لكنهم ماضون مغمضي األعني والعقول
يف حبر عميق من الضالل مما يعين أهنم ال يفقهون.
ويف مقابل تلك البدع «احلسنة» اليت ابتدعتها الوهابية عمدا أو خطأ توجد
هلم بدع أخرى سيئة ،اخرتعوها من احنرافاهتم السلوكية املضطربة اليت توجهها
األهواء والشهوات ،وال حيدها دين أو ضمري نذكر منها:
 – 1تقسيم التوحيد إىل توحيد األلوهية ،وتوحيد األمساء والصفات.
فأين اآلية أو احلديث اليت تنص على هذا التقسيم الذي يهدف منه افتعال
سبل لتكفري املسلمني بدعوى كوهنم يوحدون هللا توحيد الربوبية وال يوحدون
توحيد األلوهية وذلك شأن املشركني .كما يزعمون ومن خطأ هذا التقسيم أن
َ َِاا ا ِ َ اَ ا َ َ
َ ا ِ َ ٰٓ 1
ف﴾  ،يسبون هللا إذا سب مؤمن
َِّلق ذربونلِإذَلِٱَّللذِزل ِ
الذين قالوا﴿ :ملِنعلوه ِإذَل ذ
َ َ
ذنرِنَٰمۡح ِقَللاو ف َ
ِو َمل َ
ذَل ِل َ اد ا ِْۤاوُدُجۡسٱ ِل َ
ِٱلر ِح َم َ ا ِ
آهلتهم ،وحيكي القرآن عنهمِ﴿ :إَوذ ِق

ََِ ا ا َ َِا اَ َ َ َ ا ِ اا
ا
ورا۩ِ﴾٦٠
أنسجوِل ذملِتأمرنلِوز د ِه ِنف ِ

.
ويقول د/صالح الصاوي( :وليست هناك فاصلة حدود بني ما يدخل يف
توحيد الربوبية ،وبني ما يدخل يف توحيد األلوهية ،وبني ما يدخل يف توحيد
األمساء والصفات ،بل إن هذا التقسيم ابتداء على هذا النحو مل يرد به – فيما
نعلم – آية حمكمة ،أو سنة متبعة).3

1
2
3

2
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وقد ألف األستاذ حسن بن السقاف كتااب قيما يف تبديع هذا التقسيم
مساه :التنديد مبن عدد التوحيد.1
 – 2ابتدع ابن تيمية – عفا هللا عنه – القول بقدم العامل النوعي ففرق بني
«حدوث الشيء املعني ،وحدوث احلوادث شيئا بعد شيء» على حد تعبريه،
وهذا مما ال يعرفه اإلسالم ،وال يعرتف به .إنه أتثري فلسفي سليب يعارض الكتاب
والسنة.
 – 3زواج املسيار:
وهو أن يتزوج رجل امرأة بعقد يستويف الشروط املشروعة ،ولكن يف نيته
بعد ،من غري أن تدري هي بذلك.
املسبقة أن يطلقها ُ
وقد نشرت فتوى جواز هذا الزواج ،وعلى قلم شيخهم ابن ابز يف ابب
(واسألوا أهل الذكر) يف اجمللة العربية/الرايض عدد  232مجادى األوىل 1417هـ.
وأنت اي أخي ترى معي أن هذا الزواج غش للمرأة احلاملة ابلبيت اهلانئ
املستقر ،وأنه تشويه لصورة الزواج الشرعي الذي هو رابط قدسي ،والرجل فيه
تيس مستعار ،يتزوج امرأة زواجا مؤقتا وهو تسمية نبوية هلذا الزواج ،كما أنه حتايل
على ما حرم هللا.
واي لحيـتحـ ُهم يقولون لنا ما الفرق بني هذا الزواج ،وبني نكاح املتعة الذي
يُك ِّّفرون به الشيعة ،فاملسيار هذا اسم جديد لنكاح املتعة ،ال أقل وال أكثر .فهل
يعتقدون أن تغيري األمساء حيلِّّ ُل احلرام؟ قد يكون ذلك ،فقد فوجئ أحد أصحاب
العمائم الفضفاضة ،واللحى الطويلة الكثيفة يشرب حمرما ،وقيل له :أتشرب اخلمر
1

 ميكن مراجعة كتابنا :كتاب التقديس بني التلبيس والتدليس والتدنيس ص ـ .17 – 1646
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اي هذا! فأجاب – يف غري استحياء – أبدا ،هذا (ويسكي) مل يذكره القرآن وال
السنة !!!
أعتقد اآلن – أخي العزيز – أن غيوم التمويهات والتضليالت قد انقشعت
عن عينيك ،وأن خيوط العنكبوت اليت نسجت هبا ستائر التجهيل املتعصب
املتعمد قد تبددت وانزاحت كليا .وأن أغنية (مرتوكات النيب صلى هللا عليه وسلم
ّ
وما مل يفعله) ابرت سوق جتارهتا وكسدت.
وال شك أنك قد فهمت من العرض السابق أن ما كنا نسميه اإلحداث
هو البدعة ،لكننا نتناوهلا من زاوية تداوالهتم ليكون أوضح إن شاء هللا تعاىل.
البدعة ،ما هي؟
لعل معىن الكلمة لغواي ال يهمنا اليوم .ويف اصطالح العلماء توجد تعاريف
متعددة خنتار منها ،من كتاب (البدعة احلسنة من أصول التشريع) ملؤلفه د/عيسى
بن عبد هللا احلمريي ص ـ  42 – 27ما يلي:
« - 1البدعة بدعتان :بدعة حممودة ،وبدعة مذمومة ،فما وافق السنة فهو
حممود ،وما خالف السنة فهو مذموم» اإلمام الشافعي ،1واحتج بقول عمر بن
اخلطاب يف قيام رمضان «نعمت البدعة هذه».
« - 2البدعة يف الدين كل ما مل أيت يف القرآن ،وال عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم إال َّ
أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ،ويعذر مبا قصد إليه من خري،
ومنها ما يؤجر عليه ،ويكون حسنا  .....ومنها ما يكون مذموما ،وال يعذر

 - 1وانظر كذلك حلية األولياء أليب نعيم  ،113/9ومذهب الشافعي للبيهقي .468/1
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صاحبه ،وهو ما قامت احلجة على فساده فتمادى القائل به» احلافظ ابن حزم
رمحه هللا.
« - 3البدعة فعل ما مل يعهد يف عصر رسول ﷺ ،وهي منقسمة إىل:
بدعة واجبة ،وبدعة حمرمة ،وبدعة مندوبة ،وبدعة مكروهة ،وبدعة مباحة.
والطريق يف معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة ،فإن دخلت يف
قواعد اإلجياب فهي واجبة ،وإن دخلت يف قواعد املباح فهي مباحة» اإلمام العز
بن عبد السالم رمحه هللا.
« - 4البدعة بدعتان :بدعة هدى وبدعة ضالل  ....فما كان يف خالف
ما أمر هللا به ورسوله ﷺ فهو يف حيز الذم واإلنكار ،وما كان واقعا حتت عموم ما
ندب هللا إليه ،وحض عليه أو رسوله فهو يف حيز املدح» اإلمام األثري رمحه هللا.
فأنت – أخي العزيز – ترى أن هؤالء السادة الكرام العلماء املنصفون
احملققون أتوا بتعاريف جامعة مانعة تنم عن فهم اثقب ،وتبحر حميط ابلسنة
ومقاصد الشرع .وغري هذا التقسيم ال يقبله ال عقل وال دين ،وصاحبه سيحـلُف
ضات وتح حدافُـ حعات غريبة تتعارض ومساحة
ور ليربر ما ال ميكن تربيره من تحـنحاقُ ح
ويح ُد ُ
اإلسالم.
فلنر اآلن ماذا قال الشيخ احلراين:
تعريف ابن تيمية:

أوال :قال يف جمموع الفتاوى ( :161/1البدعة إذا مل تكن واجبة أو

مستحبة فهي مذمومة ابتفاق مجيع املسلمني).
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اثنيا :قال يف جمموع الفتاوى نفسه جـ 20ص ( :163وما خالف
النصوص فهو بدعة ابتفاق املسلمني ،وما ال يعلم أنه خالفها فقد ال يسمى
بدعة).
وعند ما ندرس جمموع التعريفني ،أو كالًّ منهما على حدة ،ال نكاد ندري
ماذا يريد أن يثبت ابلضبط ،إذ جند الفقرة األوىل من تعريفه الثاين (وما خالف
النصوص فهو بدعة) واضحة للغاية ،تبدو الفقرةُ األخريةُ ُمنـبح ِّه حمةً جدا( ،وما يعلم
سمى بدعة) فما القيمة الشرعية لقوله (فقد ال) هنا؟ إنه كان
أنه خالفها ،فقد ال يُ َّ
يهرب من تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة ،أو إىل بدعة هدى وبدعة ضاللة ،ألن
العلماء سبقوه إليه ،وهو ال بد أن ُيالفهم ،فارمتى يف أحضان التناقض
واالضطراب .ويظهر لك ذلك بشكل أجلى يف تعريفه األول ،حيث قلل – وقد
أنطقه احلق – بوجود بدعة واجبة ،وأخرى مستحبة ،واثلثة مذمومة .ومل يقل من
سبقوه غري هذا.
هل هناك بدعة حسنة؟
قد يستغرب القارئ هذا السؤال بعد كل التوضيح السابق ،ولكنا طرحناه،
ألن بعض التيميني ،واملتوهبني بصفة عامة ينكرون وجود بدعة حسنة يف حني أن
شيخهم الذي يسبحون حبمده بكرة وأصيال يرى أن هناك بدعة واجبة ،والوجوب
– يف منطق األسوايء – أعلى من احلسن .فإن هم صدقوا فقد كذب شيخهم،
وإن صدق شيخهم فقد كذبوا ،أال إهنم هم الكاذبون .أفال يعقلون؟
وكيف ال تكون هناك سنة حسنة ،ورسول هللا  قال صراحة( :ومن سن
يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها ،وأجرها من عمل هبا إىل يوم القيامة ،ومن سن
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سنة سيئة فعليه وزرها ،ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة) رواه مسلم وأمحد ،وابن
ماجه ،والرتمذي.
سن سنة
وقد أورده املنذري يف خمتصر مسلم يف كتاب العلم ،ابب من َّ
ب يف حتفة األحوذي ،يف أبواب العلم ،ابب يف
حسنة أو سيئة يف اإلسالم ،وبـُ ِّّو ح
حمن دعا إىل هدى فاتبع ،أو إىل ضاللة صـ ـ  364رقم .2813
فسر هذا احمل ِّّدث (حسنة) هبدى ،و(سيئة) بضاللة .أما
أتمل جيدا كيف َّ
يل أعناق النصوص الشرعية بتفسري كلمة (سن)
ما حياوله املتخصصون يف حِّّ
أبححيحـى ،فهو ضرب من الوهن اإلمياين ،ألن اللغة العربية ال تقبل هذا التفسري
املوجه ،والدين أيضا ال يرضى به ،ألن كل من ميضي على هذا الزيغ اللغوي ينتهي
سن سنة سيئة) ،لذلك جتدهم
فسر أبحـيـى (من َّ
إىل كفر بواح ال حمالة ،إذ َّ
سن حسنة) يعين
(من َّ
يقتصرون يف تضليلهم السذج ،وأرابع املتعلمني أبن قوله ح
(من أححيحـى) ،وقد فطنوا خلطورة ما فعلوا فأبعدوا اجلزء الثاين من احلديث عمدا.
أليس هذا من حتريف الكلم عن مواضعه؟ اللهم بلى .أال يستحق مرتكبوه
مبا أُوعد به اليهود؟ بلى ،وألف بلى.
(سن) استشران املعاجم
وهللا يعلم أننا ملا رأينا تفسريهم الغريب هذا لكلمة َّ
نشم رائحة هلذا الشذوذ ،بل النشوز اللغوي اخلطري.
اللغوية ،فلم َّ
خط ،و َّ
ومعىن هذا اللفظ يف العربية هوَّ :
اختط أي وضع خطة .وابتدأ،
و(اسنت) .يقول ابن منظور يف لسان العرب
(سن)
َّ
وسر ،يستوي يف ذلك َّ
ووضعَّ ،
حتت مادة (سنن) :والسنة :السرية حسنة كانت أو قبيحة  ....وسننتها سنا،
سرهتا ،وسننت لكم فاتبعوها .ويف احلديث من سن سنة سيئة يريد
واستننتهاَّ :
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عملها ليقتدى به فيها ،وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل :هو الذي
سنّه).
وهذا املعىن اللغوي الصايف هو املفهوم من قوله ( :ال تُقتل نفس ظلما
سن القتل) رواه
إال وكان على ابن آدم األول كفل من دمها ،ألنه كان أول من َّ
الشيخان.
فهل – اي ترى – يقول أحدَّ :
(سن) هنا مبعىن (أحيـى) فليتق هللا
إن َّ
املنحرفون وراء نفوسهم األمارة ابلسوء حىت يف سنة رسول هللا .
وماذا عن «كل بدعة ضاللة»؟
هذه هي اجلملة اليت ِّّ
ُيوف هبا الوهابية العاملية كل املسلمني الذين ُيالفوهنم
الرأي ،وقد رأيت أهنم مل ينجوا من البدع عند ما يكون اإلحداث يف مصلحتهم،
أو يقوم به أحد معبوديهم .وحنن إن شاء هللا نتناول دراستها من نواح ثالث:
 – 1الناحية التارخيية التشريعية اليت رأينا فيها أن الصحابة
رضي هللا عنهم أحدثوا أمورا يف اإلسالم ليست ضاللة ،سواء يف عهده ،أو فيما
بعده ،وكذلك التابعون واتبعوهم ،وهم خري من ابن تيمية وأمثاله بشهادة من ال
ينطق عن اهلوى ،حيث نص على خريية القرون الثالثة األوىل.
وشواهدان ُمستحـ حقاة من خري من كانوا يف تلك القرون اخلريية :أيب بكر
الصديق وعمر بن اخلطاب ،وعثمان بن عفان ،وعلي بن أيب طالب ،وبالل بن
رابح ،وخبيب بن عدي وغريهم كثري رضي هللا عنهم ،وكذلك عمر بن عبد العزيز
خامس اخللفاء الراشدين.
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ويدخل يف هذه الناحية الصحاح والسنن واملسانيد يف احلديث ،إذ أن هذه
املصطلحات أو األمساء مل تكن معروفة لدى النيب أو الصحابة.
 – 2الناحية:
يقول العلماء إن هذا احلديث ،أو هذا اجلزء من حديث عام خمصوص
حبديث آخر صحيح (من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري
سن
برقم  2697ومسلم  1718غري أن مفهوم املخالفة هلذا احلديث هو( :من َّ
يف اإلسالم سنة حسنة  .....اخل ).السالف الذكر ،والذي رواه مسلم.
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم ( 423/3وكل بدعة ضاللة)
هذا عام خمصوص  ...وال مينع من كون احلديث عاما خمصوصا قوله (كل بدعة)
اَ ا اَ
ُِك َ ِ
َِشءِِۢ﴾.1
مؤكدا بــ(كل) بل يدخله التخصيص مع ذلك ،كقوله تعاىل﴿:تومذر
ولقوله ( :كل بدعة ضاللة) نظراء يف كونه عاما خمصوصا .قد قال رسول هللا
( :كل عني زانية) 2أي كل عني تنظر إىل امرأة بشهوة فهي زانية ،ال كل
العيون .3وإال لدخل فيها األنبياء املعصومون ،وحاشاهم.
 – 3الناحية اللغوية:
َ
وردت يف سورة األحقاف ،اآلية ﴿ :25-24ر ٞ
يح ِي َ
ذَدل ِ َع َذ ٌب ِأ ذَّل ٢٤ِٞتا َومذرِا
ذ
اَ
ُك َ ِ
َِش ِء ِۢ﴾ فهل يدَّعي من به مسكة من العقل أن الريح اليت أرسلت إىل قوم عاد
دمرت كل أخضر وايبس على البسيطة؟ علما أن (كل) هنا مضاف إىل نكرة
َّ
1
2
3

 سورة األحقاف ،اآلية .25 أخرجه أمحد  ،394/4وأبو داود  ،4173والرتمذي  ،2786والنسائي  ،153/8وقال الرتمذي ،حسن صحيح. التيسري بشرح اجلامع الصغري للمنذري  ،216/2وانظر السنة احلسنة مصدر سابق .5652
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كما هو هناك يف (كل بدعة ضاللة) .فكيف يُستثىن هنا ،وال يُستحـثىن هناك .إنه
هوى النفس ،أو الغباوة ،أو كالمها معا ال غري.
َا
ا َ
ِ
1
َ
ِ
وت
ومثلها قوله تعاىل يف بلقيس﴿ :وأوتذَت ِ ذم
ذ
ُِك َِشءِ﴾  ،مع أهنا مل تُ ح
جن سليمان ،وال رحيه اليت كان غدوها شهرا ،ورواحها شهرا.
فكلمة (كل) يف اآليتني ال تعين أكثر من (كثريا) ،فريح قوم عاد دمرت
كثريا من مظاهر احلياة هناك ،كما أن بلقيس كانت متلك كثريا من األشياء
واألمور املتعددة العجيبة أو الغريبة.
فال حجة – إ ًذا – ألحد يف التمسك بـ(كل بدعة ضاللة) إال من جيهل
اللغة العربية وقواعدها ،وأصول الفقه ،واملنطق ،وإال مبتلى ابتباع هوة ،أو متعصب
تقليدا أعمى يردد كل ما مسع كرتداد األشرطة ملا سجل فيها.
حقود ،أو مقلد ً
أعاذان هللا من هؤالء مجيعا.
وأرجو أن هللا سينور بصرية بعض هؤالء إذا طالعوا هذا التوضيح الذي قمنا
َِل ِ َ
ِٱۡلنِقِا
به هنا بفضله ومنِّه ،إنه يهدي من يشاء ،ويضل من يشاء ﴿ َِأ ََل َ ا
ّ
َ
َ ِ ِ ا 2
وٱۡلم ِر﴾ .

 - 1سورة النمل ،اآلية 23
 - 2سورة األعراف ،اآلية .54
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الفصل الثاني:
املبحث األول:

الطريقة التجانية:
أسسها – أهدافها – أورادها – شروطها؟
أسس الطريقة التجانية:

رجع كل ما يزاوله التجانيون إليها بسهولة
هلذه الطريقة الغراء أسس ميكنك ُ
ويسر ،وإال فهو دخيل يـُرفض وإن نُسب إىل الشيخ كائنا من نسبه إليه.
البوحسنِّـي الشاذيل طريقةً يف حق شيخنا
قال الشيخ عبد هللا بن أمحد دام ح
التجاين :
َ
َ
ٌ
دل ِ
لرشعِعقِ لو َدلِ َلو اِ
َنيأتِماتسبَِنيايمِإَّلهِبمل ِ ِ ُيللفِ
إنِ

األول :إقامة الكتاب والسنة اعتقادا ،ومعاملة ،على الوجه األكمل ،ولكن
على الشكل األحوط.
الثاين :التزام أعمال الطريقة اللزومية كالوردين الصباحي واملسائي ،والوظيفة
اليومية ،واهليللة اجلُ ُمعيَّة .وهي أذكار شرعية أصوهلا قائمة يف الكتاب والسنة ،وهلا
ا َ
نظائر هبما ،كما سنرى يف األوراد إن شاء هللا ،وااللتزام هبا من ابب ﴿َنياوفونِ
ِ
بذٱَنَذ ِرذ﴾.1
الثالث :ممارسة األذكار االختيارية وغريها من األعمال اخلريية ،وهي من
ابب التقرب إىل هللا – بعد القيام مبا افرتضه علينا – ابلنوافل ،تطبيقا حلديث
احملبوبية الصحيح الشهري ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا « :إن هللا

1
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أحب مما
إيل عبدي بشيء َّ
قال :من عادى يل وليا فقد آذنته ابحلرب ،وما تقرب َّ
إيل ابلنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت
افرتضته عليه ،وما زال عبدي يتقرب َّ
مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله اليت
ميشي هبا ،ولئن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذين ألعيذنه ،وما ترددت يف شيء أان
فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت ،وأان أكره مساءته» رواه البخاري حتت
رقم .6137

وحتت هذا تندرج:

القاعدة التجانية العامة:
ال حكم إال هلل ورسوله ،وكل قول ال سند له يف القرآن واحلديث فباطل،
قال شيخنا التجاين  يف جواهر املعاين:1
«ولنا قاعدة واحدة عنها تُـنبِّ ُئ مجيع األصول أنه ال حكم إال هلل ورسوله،
وال عربة يف احلكم إال بقول هللا ورسوله  ،وأن أقاويل العلماء كلها ابطلة إال ما
مستندا لقول هللا وقول رسوله  وكل قول لعامل ال مستند له من القرآن ،وال
كان
ً
من قول رسول هللا  فهو ابطل ،وكل قولة لعامل جاءت خمالفة لصريح القرآن
احملكم ،ولصريح قول رسول هللا  فحرام الفتوى هبا ،وإن دخلت يف كتب الفقه،
ألن الفتوى ابلقول املخالف لنص القرآن أو احلديث كفر صريح ،مع العلم به،
َ َ َ ِ َ ِ ا َ َ َ َ َ ا َ ا ف َ ٰٓ َ ا ا ِ َ َ ا َ
2
ون ﴾٤٤وقال
قال هللا عز وجل﴿ :وم ِل ِحيك ِبذمل ِأنزل ِٱَّلل ِفأولئذك ِه ِٱلكفذر ِ
( :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد).»3
1
2
3

 ج ـ 2ص ـ 195ط دار اجلبل بريوت لبنان أو  206ط دار الفكر. سورة املائدة ،اآلية .44 رواه مسلم.56
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وقد كتب شيخنا  رسالة مفتوحة إىل تالميذه بفاس واملغرب عامة ،وبعد
مقدمة طويلة دعا هلم فيها أن يبعد هللا عنهم شرور الدين والدنيا ويحِّق ِّيهم منها ،وأن
الح يرتك هلم ذنبا كبريا وال صغريا إال أغرقه يف حبر عفوه وكرمه وحىت ال يرتك حاجة
وال مطلبا يف غري معصية هللا إال أسرع هلم إبعطائه:-
«وأوصيكم وإايي بتقوى هللا تعاىل ،وارتقاب املؤاخذة منه يف الذنوب ،فإن
لكل ذنب مصيبتني ال ُيلو العبد عنهما ،واملصيبة واحدة يف الدنيا ،وواحدة يف
اآلخرة ،فمصيبة اآلخرة واقعة قطعا إال أن تقابل ابلعفو منه ﷻ .ومصيبة الدنيا
واقعة بكل من اقرتف ذنبا إال أن يدفعها وارد إهلي بصدقة ملسكني أو صلة رحم
مبال أو تنفيس عن مداين بقضاء الدين عنه ،أو بعفوه عنه إن كان له ،وإال فهي
واقعة.
فاحلذر من خمالفة أمر هللا ،وإن وقعت خمالفة – والعبد غري معصوم –
فاملبادرة ابلتوبة والرجوع إىل هللا ،وإن مل يكن ذلك عاجال فليعلم العبد أنه ساقط
مين عليه ،ويستدمي يف قلبه أنه مستوجب
من عني احلق ،متعرض لغضبه إال أن َّ
هلذا من هللا ،فيستدمي بذلك انكسار قلبه ،واحنطاط رتبته يف نفسه دون تعزز ،فما
دام العبد على هذا فهو على سبيل خري.
وإايكم – والعياذ ابهلل – من لباس حلة األمان من مكر هللا يف مقارفة
الذنوب ابعتقاد أن العبد آمن من مؤاخذة هللا له يف ذلك  ......فاتركوا خمالفة
أمر هللا ما استطعتم ،وقوموا أبمره حسب الطاقة ،واجعلوا ألنفسكم عدة من
مكفرات الذنوب يف كل يوم وليلة  ......وعليكم بصلة األرحام من كل ما
يطيب من القلب ويوجب احملبة ،ولو بتفقد احلال ،وإلقاء السالم .وجتنبوا معاداة
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األرحام ،وعقوق الوالدين ،وكل ما يوجب الضغينة يف قلوب اإلخوان ،وجتنبوا
البحث عن عورات املسلمني ،فإن من تتبع ذلك فضح هللا عورته ،وهتك عورة
بنيه بعده ،وأكثروا العفو عن الزلل ،والصفح من اخللل لكل مؤمن ،وآكد ذلك
ملن واخاكم يف الطريقة ،فإن من عفا عن زلة عفا هللا له عن زالت كثرية ،ومن وقع
فيكم بزلة وجاءكم معتذرا فاقبلوا عذره ،وساحموه ،لكي يقبل هللا أعذاركم ،وال يقيل
َ َ ا ف ََ َ ِ َ ذ َ ا
ِو َج َاة َ
ٱلس َم َ َو َ ا
ِع ِر اض َدل ِ َ
تِ
عثرة ،وأتملوا قوله ﷻ﴿:وبلرذعو ِإذَل ِمغفذرةِ ِم
ِربذك ِ َ ٍ

َ َ َ َ َ َ ِ ََ َ ََِِ
َ َِ ا ا َ ِ ِاَ َ َ َ ا ا َ
ِٱلۡس ءذ ِوٱلاَّر ءذِ ِوٱلك ذظ ذمي ِٱلغَظِ
ِ
ٱّلَني َِنيافذقون ِ ذَف
وٱۡلۡرض ِأعذوت ِل ذنمتقذ ِ
ي ١٣٣ذ
َ َِ َ َ
ِو َ ا ا ِ ِ
لس َ
ِع ذ ِٱَنَ ِۗذ
ي.»1﴾١٣٤
سا ذ َِ
ذي ِ
وٱلعلف
ٱَّللِحيذ ُِّلٱل امح ذ
أهداف الطريقة التجانية ووسائل حتقيقها:

أوال :تزكية النفس من األدران والرعوانت اليت تُ حك ِّّد ُر صفوها الطَّبحعِّ َّي،
وتطهريها من كدورات املعاصي اليت ترين على القلوب وحتجبها عن مشاهدة احلق
ابحلق ،أي تربيتها على التخلي عن كل ما يشني من اعتقاد وقول وعمل.
اثنيا :حتليتها بكل ما يزين عن طريق:
 – 1غرس عقيدة صحيحة ال تتزعزع.
 – 2اتباع واع لسنة سيدان حممد  يف كل صغرية وكبرية.
 – 3جتسيم مقام اإلحسان الذي يتلخص يف «اعبد هللا كأنك تراه فإن مل
تكن تراه فإنه يراك» أي دوام املراقبة يف صدق وإخالص.
َ ََ َ
َ
ا
ياِ
 – 4جعل لسان املريد رطبا بذكر هللا ،ومن ﴿ َوٱّلك ذذري ِٱَّلل ِكث ذ ِ
َ
ت﴾.2
َوٱّلك َذر َ ذِ
1
2

 سورة آل عمران ،اآليتان .134- 133 سورة األحزاب ،اآلية .3558

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

هللا.

شيخ جتان غاي

 – 5تسوير املريد التجاين حبائط ُسنِّّ ّـي حمكم ال يقدر على اخرتاقه حبول

فالتجاين الذي يلتزم أن يذكر هللا بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس ،ال
يُتصور أن ينام حىت تشرق عليه ،بله أالَّ يصلي الصبح ،وأكثر من ذلك فإننا
سنرى يف شروط الطريقة الكمالية أن يستيقظ املريد التجاين قبل الفجر ،ويتهجد
– على األقل – بركعتني.
وقد حث شيخنا التجاين كثريا على التهجد واالستغفار ،والصالة على
النبـي يف السحر عند ما تنزل النفحات الرابنية بنزول ربنا إىل السماء الدنيا كما يف
احلديث الصحيح.
هذا التجاين الذي ال يذكر أوراده إال بطهارة مائية غالبا ،ال يُعقل أن يصلي
بال طهارة أو يحـتحـيح َّم ُم بال عذر شرعي.
إهنا طريقةُ استقامة وتقوى ،طريقةُ التزام واتباع ،طريقةُ علم وعمل ،طريقة
السعي وراء رضوان هللا تعاىل.
إهنا ليست طريقة كرامات ،وال خرق عوائد ،أو التطلع على الغيب ،أو
اكتشاف الغرائب والعجائب ،أو اجلري وراء املال واملناصب .مع َّ
أن أي شيء من
ومن هللا
هذه كلها ال ميتنع للمريد التجاين إذا حقق اهلدف األمسى من طريقتهَّ ،
أمحداي يف قلبه وقالبه.
عليه مبا شاء ،فكان
حممداي ًّ
ًّ
يقول شيخنا عباس صل التجاين  مرتمجا األهداف يف أبيات بديعة:
طريقتال ِ– ِو حلمو َِّلل ِوحوه ِ– ِ ِ طريقة ِشكرِ ،وهو ِأخصب ِمرتع ِ
ا
فنيست َِنَل ِ جلله ِتكسب ِو لغىن ِ وَل ِلمقلم ِلنتصور ِأرفع ِ
59
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ولك

ِلكر ملت

ِتلطدي

ِخبرق

ِوتصفَة
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ِعو ئو ِ وليست ِلكشف ِ لغَب ِلنمتطنع ِ
ِبٗل ِ توقف ِبي َِف ِصفلت ِ لمشفع ِ
ِ

ِ

ومثرة حتقيق هذه األهداف هي االستقامة واملعرفة ابهلل واحلصول على
رضوانه.
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املبحث الثاني:

األوراد التجانية ومشروعيتها:
تنقسم األوراد التجانية إىل أوراد الزمة ،وأخرى اختيارية.
أوال :األوراد الالزمة:
أداؤها مجيعا ،فلو قام ابثنني منها
إهنا جمموع ثالثة أشياء يلزم املر ح
يد التجان َّـي ُ
فقط ،وترك الثالث ال يعد جتانيًّا ،وهي:
الورد الصباحـي واملسائِّـي الالزم.1
ُ –1
 – 2الوظيفةُ اليوميةُ.
 – 3اهليللة األسبوعية اليت تذكر بعد عصر يوم اجلمعة.
ويتكون الورد الالزم بعد التعوذ وفاحتة الكتاب من:
أ – أستغفر هللا مائة ( )100مرة.
ب – الصالة على النب ّـي أبي صيغة كانت ،غري أن صالة الفاتح ملا أغلق
أفضل مائة ( )100مرة.
جـ  -ال إله إال هللا مائة ( )100مرة.
وصالة الفاتح هي:
حممد الفاتح ملا أُغلق ،واخلامت ملا سبق ،انصر احلق
صل على سيدان َّ
(اللهم ِّّ
ابحلق ،واهلادي إىل صراطك املستقيم ،وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم).

1

 وقد وصف الورد الصباحي واملسائي ابلالزم لبيان أمهيته فحسب ،وإال فالوظيفة الزمة وذكر عصر اجلمعة الزم.61
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تنبــيه :بعد الصالة على النبـي يقرأ آخر سورة (اليقطني) وهو
«سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب
العاملني».
وعند انتهاء اهليللة يقال :سيدان حممد رسول هللا عليه سالم هللا ،مث« :إن
هللا ومالئكته يصلون على النيب اي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ،سبحان ربك رب العزة عما
يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني».
وتتكون الوظيفة بعد التعوذ وفاحتة الكتاب من:
َّ
أ – أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم ،ثالثني مرة.
ب – صالة الفاتح ملا أغلق ،مخسني مرة .وال جتزئ صالة أخرى يف
الوظيفة.1
جـ  -جوهرة الكمال ،اثنيت عشرة ( )12مرة .ومن ال حيفظ اجلوهرة أو مل
يتوضأ فيبدهلا بعشرين من صالة الفاتح ملا أغلق.
وجوهرة الكمال هي:

َ
َ ف
َ َ َ َ فَ ا َ فا َ َ َ
َ َ ف ََ َف
َ
حقذِ ِق ِةذِ
وت ِةذ ِ ِل ِم ِت ِ
لق ِ
َّل ِ
لر ِبل ِنذ َِةذِ ِ ِو ِ
ح ِةذ ِ ِ
لر ِ
يِ ِ
ِع ذِ
لَع ِ
ب ِن ذ ِ ِ ِ
ل ِ ِو ِ
ص ذِ
( ِلن اِد َِ ِ َِ
ف َ َ َ ف َ فا ا َ ف
فَ ف
َا
فا َ َ َ ف َ
َ
َ
َ
َ
بِ
ح ذِ
صل ذِ
مِ ِ
ل ِد ذ ذِ
ك ِوذِنةذِ ِ ِ
ن ِ ِل ِم ِت ِ
ك ِو ذِ
ۡل ِ
ورذ ِ ِ
ِوِن ِ
لن ِ
وم ِ ِو ِل ِم ِع ذ ِ
ك ذِز ِ ِل ِف ِد ذِ
طةذِ ِِب ذ ِم ِر ِ
ح ِلئ ذ ِ
ِلـ ِ
فَ
فَ ف ف َ
ف
َ ف
فَ َ ا
َ
ف
َ
َ
ا
ا
َ
ف
َ
ا
ا
َ
َ
ا
ذ
ورذِ
ح ِ
لِ
ض ِ ذِم ِ ِ ِ
ك ِ ِم ِت ِع ذِر ٍ ِ
لح ِ ِل ِمللذِةذِ ِ ِل ذ ذِ
ۡل ِر ِب ِ
ون ِ ِ
طعذِ ِِب ذ ِم ِز ذِ
بِ
ۡل ِ
قِ ِ
ب ذِ
لن ِ ِل ِ
لر ِب ذ ِ
قِ ِ
حل ذِ
ِ
َ فََ َا َ َ َ
َ ف َ َ فَ َ َ ف َ ف َ َ
َ َ ف َ
نِ .
ك ذِ
ك ِا ِةذِ ِل ِم ِ
طِِب ذِأ ِم ذِ
حل ِلئ ذ ِ
كِ ِ
ك ِوِن ِ
تِِب ذ ِهذِ ِ
ل ِ
يِم ِ
ّل ِ
لٗل ذِمعذِِ ذِ
كِ ِ
ورذ ِ
نِ ِوِن ِ
ۡل ِو ذ ِ
ِو ِ
1

 وعليه فمن ال يتقن صالة الفاتح تسقط عنه الوظيفة حىت يتقنها ،وميكن قراءهتا يف كتاب أو ورقة حال الذكر.62
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َ ا َ َ َ َ َ َ َ َ َ ف فَ َ َ َ َ َ ف َ ا ا ا فَ َ
َف
يِ
ع ذِ
قِ ِ
حل ِق ِلئ ذ ذِ
وش ِ ِ
لِع ِر ِ
ّل ِ ذِم ِا ِد ِ
جِ
تِ ِت ِت ِ
ق ِ ِل ذ ِ
حل ذِ
يِ ِ
ِع ذِ
لَع ِ
ب ِن ِ ِ ِ
ل ِ ِو ِ
ص ذِ
ِلن ِد ِ ِ ِ
ف
فَفَذ َ َ َ ذ فَف َ
َ
َ
ب ِق ذِِ .
ۡل ِ
لمِ ِ
تل ِ
كِ ِ
ط ِ
ص ذِ
ۡلِق ِو ِمِ ذ ِ
فِ ِ
لرذ ذ ِ
ِل ِم ِع ِ
َا َ َ َ َ ف ََ َ فَ ف
فَ ف َ ف ف َ ف َ َ َ َ ف َ
َ
كِ
ك ِ ذِم ِا ِ
لض ِت ذ ِ
ظ ذِ ِِإ ذ ِف ِ
عِ
ۡل ِ
نِ ِ
ك ذِ
ق ِ ِل ِ
لحل ذِ
ق ِِب ذ ِ
حل ذِ
ِط ِن ِعةذِ ِ ِ
لَع ِ
ب ِن ذ ِ ِ ِ
ل ِ ِو ِ
ص ذِ
ِلن ِد ِ ِ ِ
َ ف َ َ َ ُّ ف ا َ ف َ َ َ َ ا َ َ ف َ َ َ
َ َ
ٗلةِِ اِت َِع ِر اِي َِالِِب َِدلِإَنيَ ِله)ا
ص ِ
ِلَل ذِ ِ
لَع ذِ
ع ِن َِ ِهذِ ِو ِ
َّللِ ِ
ّلِ ِ
صِ
س ذِِ ِ
ط ِن ِ
ورذِ ِل ِم ِ
َن ِ
لطةذِِ ِ
ح ِ
كِِإ ذ ِ
َّل ِ
ِإ ذ ِ
ذ ذ ذ

تنبــيه:
بعد صالة الفاتح يقرأ آخر سورة اليقطني .وبعد انتهاء اهليللة يقول
الذاكر« :حممد رسول هللا عليه سالم هللا ،أو سيدان حممد رسول هللا عليه سالم
هللا».
يقول شيخنا احلاج عمر الفويت رمحه هللا تعاىل« :ويقول بعد الفراغ من املائة
يف اهليللة( :حممد رسول هللا عليه سالم هللا) مرة واحدة ،وإن شاء قال( :سيدان
حممد رسول هللا عليه سالم هللا) بزايدة التسويد فحسن» وأضاف قائال« :ويف
القواعد الزورقية ما خرج خمرج التعليم ُوقف به على ما ورد من غري زايدة وال
نقص .فلذا روي أن رجال كان يذكر دبر كل صالة سبحان هللا واحلمد هلل وهللا
أكرب مائة مرة من كل واحدة ،فرأى كأن قائال يقول :أين الذاكرون يف دبر
الصلوات؟ فقام ،فقيل له :ارجع فلست منهم ،إمنا هذه املزية ملن اقتصر ،على
الثالثة والثالثني ،فكلما ورد عدد اقتصر عليه ،وكذا اللفظ»1
ويف «قصد السبيل يف الطريقة التجانية» يقول الشيخ حممد احلافظ التجاين
املصري( :ويقول بعد الفراغ من املائة من ال إله إال هللا ،فيها أي يف الوظيفة حممد
رسول هللا عليه سالم هللا ،وإن قال سيدان حممد رسول هللا فحسن).
1
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ومهما يكن من شيء فإن يف األمر فسحة ،وعلى املريد أن يساير إخوانه
فيما وجدهم عليه من تصرف ،وليعرف أن هذه األمور ال يتعلق هبا صحة أو
بطالن ،والشيطان دائما يتغطى ابلتفاصيل ،فانتبهوا ،وأتملوا.
أما هيللة عصر اجلمعة فتتكون من:
أ – فاحتة الكتاب مرة.
ب – أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم  3مرات.
جـ  -صالة الفاتح  3مرات.
إن هللا ومالئكته يصلون على النيب اي أيها الذين آمنوا صلوا عليه اخل.
«ال إله إال هللا أو هللا هللا أو كالمها» ألف مرة .أو ألف إىل ستمائة مرة .أو
ذكر بدون ع ّد ملدة ساعة متصلة بغروب الشمس.
وُيتم هذا الذكر بفاحتة الكتاب مرة ،وصالة الفاتح  3مرات ،و«إن هللا
ومالئكته يصلون اخل»
ملحوظة مهمة:
هذا الذي قلناه يف ذكر عصر اجلمعة هو السائد فإذا وجد املريد التجاين
إخواان له يفتتحون أو جيتمعون بغري ما ذكر فليفعل دون أي حرج ،ألن األمر فيه
فسحة كبرية ،فالركن الضروري يف هيللة اجلمعة هو «ال إله إال هللا ،أو هللا هللا»
ألف مرة.
ثانيا :األوراد االختيارية:
وللتجانية أذكار وأدعية وأحزاب أخرى اختيارية ،أي غري الزمة يزاوهلا
حسب ما يسعه وقته ،أي أهنا إذا تركها بعض الوقت ال يع ّد متهاوان .وهي على
64
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كثرهتا من ابب التقرب إىل هللا ابلنوافل واألعمال اخلريية ،وحتتاج إىل إذن صحيح
خاص أحياان ،وإن كان هناك إذن عام لكل مريد جتاين يف:
 – 1تالوة القرآن الكرمي آبداهبا.
 – 2أدعية السنة النبوية الصحيحة.
 – 3الصلوات على النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بصيغتها املختلفة.
ومن أورادها االختيارية العامة اليت جتمع خريي الدنيا واآلخرة:
 – 1صالة الفاتح ملا أغلق  100أو  ،200أو  ،313أو  ،489أو 500
 – 2جوهرة الكمال  66أو  65أو  114أو  80أو 92
 – 3سورة القدر 313 – 150 – 114 – 41
 – 4سورة الشرح 510 – 314 – 129 – 77
 – 5سورة اإلخالص 1002 – 500 – 313 – 114 – 100
 – 6حسبنا هللا ونعم الوكيل 4500 – 1111 – 900 – 690 – 450
 – 7ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم 5000 – 1500 – 1000 – 500
 – 8اي لطيف 116487 – 16641 – 4444 – 1000 – 129
 – 9اللهم مغفرتك أوسع من ذنويب ورمحتك أرجى عندي من عملي .قدر الطاقة.
 – 10استغفار سيدان اخلضر وهو:

عدت فيه ،وأستغفرك
تبت إليك منه ،مث ُ
اللهم إين أستغفر من كل ذنب ُ
من كل وعد وعدتك به من نفسي مث مل ِّ
أوف لك به ،وأستغفرك من كل عمل
ُ
فاستعنت هبا
أردت به وجهك ،فخالطين فيه غريك ،وأستغفرك من كل نعمة عل َّي
ُ
على معصيتك .وأستغفرك اي عامل الغيب والشهادة من كل ذنب أذنبته يف ضياء
النهار ،أو سواد الليل ،يف مأل أو خالء ،أو سر أو عالنية ،اي حليم.
 – 11املسبعات العشر ،وهي:
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الفاحتة  – 7سورة الناس  – 7سورة الفلق  – 7سورة اإلخالص – 7
سورة الكافرون  – 7آية الكرسي  ،7مث:
سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا وهللا أكرب ،وال حول وال قوة إال ابهلل
العلي العظيم عدد ما علم وملء ما علم وزنة متا علم  7مرات.
اللهم صل على سيدان حممد عبدك ونبيك ورسولك ،النيب األمي وعلى آله
وصحبه وسلم  7مرات.
اللهم اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني واملؤمنات ،واملسلمني واملسلمات،
األحياء منهم واألموات 7 ،مرات.
اللهم افعل يب وهبم عاجال وآجال يف الدين والدنيا واآلخرة ما أنت له أهل،
وال تفعل يب وهبم اي موالان ما حنن له أهل ،إنك غفور رحيم جواد كرمي رؤوف
رحيم 7 ،مرات.
 – 12دعاء (اي من أظهر اجلميل اخل)  20مرة يف اليوم.
 - 13احلزب السيفي مع حزب املغين.
 - 14ايقوتة احلقائق.
 - 15الصالة الغيبية.
 - 16الدور األعلى.
 - 17حزب التضرع واالبتهال.
مطوالت الطريقة
وميكن االطالع على نصوص هذه األربعة األخرية يف ّ
بفضائلها وكيفياهتا العامة.

66

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

املؤهلون الذين أيذنون
وهناك أوراد اختيارية خاصة يُستأذن فيها أصحاهبا ّ
املستحقني بشروطها عندهم.
عود املرجفون أن يفعلوا ،إذ
دخلن أحد ذلك يف ابب كتمان العلم كما َّ
وال يُ ّ
ختصيص اإلنسان بشيء دون اآلخرين أصل أصيل يف السنة النبوية ،ودونك ثالثة
أمثلة ال يتناطح كبشان يف صحتها.
خص رسول هللا  سيدان حذيفة اليماين  مبعرفة املنافقني ،وكان
َّ - 1
كبار الصحابة :أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ،وابن مسعود ،وعبد الرمحن بن
عوف وغريهم موجودين .فهل من أحد يعترب ذلك كتما للعلم؟
 - 2يقول أبو هريرة ( :حفظت من رسول هللا  وعاءين فأما أحدمها
فبثثتُه ،وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم) رواه البخاري يف كتاب العلم ،ابب
حفظ العلم ،رقم  120من صحيحه.
والسؤال املهم هنا هل يعد أبو هريرة كامتا للعلم ابحتفاظه بنصف ما حفظ
عن رسول هللا ؟!.
مسعت رسول هللا  يقول( :اللهم إين أسألك
 - 3عن عائشة ،قالت:
ُ
ابمسك الطاهر الطيب املبارك األحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت ،وإذا
سئلت به أعطيت ،وإذا استـرِّ
ِّ
جت) قالت:
فر
به
ت
ج
ر
ف
ـ
ت
اس
وإذا
رمحت،
به
ت
مح
َّ
ُ
ح
ح
ُ ح
وقال ذات يوم" (اي عائشة ،هل علمت أن هللا قد دلين على االسم الذي إذا دعي
به أجاب؟) قالت ،فقلت اي رسول هللا :أبيب وأمي :فعلمنيه.
قال( :إنه ال ينبغي لك اي عائشة) قالت ،فتنحيت ،وجلست ساعة .مث
قمت فقبلت رأسه مث قلت اي رسول هللا علمينه ،قال( :إنه ال ينبغي لك اي عائشة
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أن أعلمك ،إنه ال ينبغي لك أن تسأيل به شيئا من الدنيا) قالت فتوضأت مث
صليت ركعتني ،مث قلت :اللهم إين أدعوك هللا ،وأدعوك الرمحن ،وأدعوك الرب
الرحيم ،وأدعوك أبمسائك احلسىن كلها ما علمت منها وما مل أعلم أن تغفر يل
وترمحين .قالت :فاستضحك رسول هللا  ،مث قال (إنه لفي األمساء اليت دعوت
هبا) .راجع سنن ابن ماجه ،كتاب الدعاء ،ابب اسم هللا األعظم رقم .3859
الحظ جيدا مجلة (ال ينبغي لك اي عائشة) وقل يل بربك :هل هو كتمان
للعلم؟ أمل تفهم من (ال ينبغي لك) أنه ينبغي لغريها؟ قل :اللهم ،بلى .وذلك
التخصيص هو اإلذن اخلاص.
مشروعية األوراد أو سنيتها:

أخي القارئ ،قد اتضحت اآلن يف ذهنك السنة ومعاملها ،وانبلجت أمامك
البدعة وحقيقتها ،واألوراد التجانية وكيفياهتا .وقد حتققت أهنا( :استغفار -
وصالة على النيب  -وال إله إال هللا) مث ذكر وتسبيح وقرآن وابتهال.
وال ُيتلف عاقالن جمردان من اهلوى والتعصب أن هذا من صميم الشريعة
اإلسالمية ،ومن لب السنة النبوية .وفيما أييت مزيد بيان:
أوال :االستغفار:
 - 1قال تعاىل يف أمهية االستغفار ،ويف احلث عليه:
أ-
1
َمل﴾١١٠
ح اِ
َر ذ

1

ََ َ
َِ َ ِ ِ َِ َ ا ا َ َِ َِ
ََ َا
ََ ََِِ ا
ا
وراِ
َِي ذو ِٱَّلل ِغف ِ
﴿وم ِنعمل ِبوء ِأو ِنظن ذ ِنفسهۥ ِث ِيستغفذ ذر ِٱَّلل ذ
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َ َ َ َ َ َ ا ف ََ َ َ ِ َ َ ا ف َ ا َ ا ِ َ َ ا ف َ َ َ ِ َ ِ َ ا ف
حشة ِأو ِظنمو ِأنفسد ِذكرو ِٱَّلل ِفٱبتغفرو ِ
ب ﴿ -و ذ
ٱّلَني ِإذذ ِيعنو ِف ذ
ا ا ِ َ َ َ ِ ا ُّ ا َ َ َ ا َ َ ِ ا ُّ ف َ َ َ َ َ َ ا ف َ ا ِ َ ِ َ ا َ ا ف َ ٰٓ َ
كِ
ون١٣٥أولئ ذ ِ
ِصو ِلَع ِمل ِيعنو ِوه ِنعنم ِ
ذِ
ّلنوب ذ ذد ِوم ِنغفذر ِٱّلنوب ِإذَل ِٱَّلل ِول َِني ذ
َ
َ َ اا َ ِ ٞ
َ ِ َ ِ َِ ََ ا َ
َ ِ َ َ َ َِ ٞ
ِخ َ ذِلذَني َ ِي َ
ذَدل َ
ِون ِذع َ ِأ ِج ِرِا
ت َِت ذري ِ ذم َِتتذدل ِٱۡلنهر
ِمغفذ َرِة ِ ذم ِرب ذ ذد ِوجا ِ
جز ؤه
َِ
1
ي﴾١٣٦
ٱلع َ ذم ِن ذ َِ
َ ِ َ
َ ِ َِ ِ َ َ ََ ِ َِ َ َ
كِبٱلِ َ
2
ٱۡلبِك َ ذِر﴾٥٥
و
ِ
ِ
ش
ع
ِّلۢنلذكِوبل ذ ِ
جـ ﴿ -وٱبتغفذر ذ
ذ
حِ ذِبم ذوِرب ذ ذ
ذ ذ
َ ِ َ ِ ا ف َ َ َ َ َ َ ا  َ ٞا ُۢ 3
د ﴿ -وٱبتغ ذفرو ِٱَّللِۖۡإذنِٱَّللِغفورِر ذحَ ِ﴾٢٠
َ

َ

َ ِ ِ
ََ َ ََ َ ا
ور َ
َملِ﴾١٠٦
ح اِ
ِٱَّللَِكنِغف اِ
ٱب َتغفذ ذرِٱَّللِۖۡإذن
هـ  ﴿ -و
اِر ذ
َ ِ َِ ِ َ َ َ ِا ِ َ َ ِا ِ
َ
5
َ
ت﴾
ِّلۢنلذكِول ذنمؤ ذماذيِوٱلمؤمذن ذِِۗ
و ﴿ -وٱبتغفذِر ذ
 - 2قال رسول هللا  يف املوضوع ذاته:

4

أ ( -إنه ليغان على قليب ،وإين أستغفر هللا يف اليوم مائة مرة) رواه مسلم
عن األعز املزين.
ب  -عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال( :مسعت رسول هللا  يقول :وهللا
إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة) رواه البخاري.
جـ ( -طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفارا كثريا) رواه ابن ماجه إبسناد
حسن عن عبد هللا بن بسر.
ـجاءح بقوم يذنبون
د ( -والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم ،ولح ح
فيستغفرون هللا تعاىل ،فيغفر هلم) رواه مسلم.
1
2
3
4
5
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هـ ( -من لزم االستغفار جعل هللا له من كل ضيق خمرجا ،ومن كل هم
فرجا ،ورزقه من حيث ال حيتسب) رواه أبو داود ،وابن ماجه عن ابن عباس .
و  -عن أنس بن مالك  قال :مسعت رسول هللا  يقول( :قال هللا

تعاىل :اي ابن آدم ،إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ما كان منك وال أابيل ،اي
ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك وال أابيل ،اي ابن
آدم لو أتيتين بقراب األرض خطااي ،مث أتيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراهبا
مغفرة) رواه الرتمذي وقال :حديث حسن.
اثنيا :الصالة على النيب :
 - 1قال هللا تعاىل يف احلث على الصالة على النيب ﴿:إ َن َ َ
ِٱَّللِ
ذ
َ َ َ ٰٓ َ َ ا ا َ ُّ َ َ َ َ َ ٰٓ َ ُّ َ َ َ َ َ ا ف َ ُّ ف َ َ ِ َ َ ا ف َ
ِ
1
لِٱّلَني ِء ماو ِصنوِِعنَهذِوبنذمو ِتسنذَملِ. ﴾٥٦
بَِنيأند ذ
ومنئذكتهۥَِنيصنونِلَعِٱَن ذ ذ
 - 2قال رسول هللا :
علي
علي صالة واحدة ،صلَّى هللا عليه عشرا ،ومن صلى َّ
أ ( -من صلَّى َّ
علي مائة كتب هللا بني عينيه براء ًة من
عشرا صلى هللا عليه مائة ،ومن صلَّى َّ
النفاق ،وبراءة من النار ،وأسكنه هللا تعاىل يوم القيامة مع الشهداء) رواه الطرباين.
ط
علي صالة واحدة ،صلى هللا عليه عشر صلوات ،ويُ ِّـح ّ
ب ( -من صلَّى َّ
عنه هبا عشر سيئات ،ويرفعه هبا عشر درجات) رواه أمحد والنسائي واحلاكم عن
أنس.
علي صالة) رواه الرتمذي وابن
جـ ( -إن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم َّ
حبان يف صحيحه عن ابن مسعود.
1
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علي ،فإن صالتكم تبلغين) رواه الطرباين عن
د ( -حيثما كنتم فصلوا َّ
احلسني بن علي.
علي يف يوم ألف مرة مل ميت حىت يبشر ابجلنة) رواه أبو
هـ ( -من صلَّى َّ
الشيخ عن أنس.
اثلثا :أمهية ال إله إال هللا وفضلها:
 - 1قال هللا تعاىل:
َ ِ َ ِ َ َ ا َ ََ َ َ َ ا َ ِ َ ِ ِ َ َ َ ِ ا ِ َ َ ِ
ِ
َ
1
ا
ت﴾ .
ِّلۢنلذكِول ذنمؤ ذماذيِوٱلمؤمذنَ ذِِۗ
﴿فٱعن ِأنهۥَِلِإذلهِإذَلِٱَّللِوٱبتغ ذفر ذ
 - 2قال رسول هللا :
أ ( -أفضل الذكر ال إله إال هللا وأفضل الدعاء احلمد هلل) رواه الرتمذي
والنسائي وابن ماجه ،وابن حبان واحلاكم.
ب ( -ال إله إال هللا ليس هلا دون هللا حجاب) رواه الرتمذي عن عبد هللا
بن عمرو.
جـ ( -ما قال عبد ال إله إال هللا قط خملصا إال فتحت له أبواب السماء
حىت تفضي إىل العرش ما اجتنبت الكبائر) رواه الرتمذي عن أيب هريرة.
د ( -ليس على أهل ال إله إال هللا وحشة يف املوت وال يف القبور وال يف
النشور ،كأين أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم يقولون :احلمد هلل الذي
أذهب عنا احلزن) رواه الطرباين عن ابن عمر.

1
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هـ ( -ليس من عبد يقول ال إال هللا مائة مرة إال بعثه هللا تعاىل يوم القيامة
ووجهه كالقمر ليلة البدر ،وال يرفع ألحد يومئذ عمل أفضل من عمله إال من قال
مثل قوله أو زاد) رواه الطرباين عن أيب الدرداء.
و  .....( -وخري ما قلته أان والنبيئون من قبلي ال إله إال هللا وحده ال
شريك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو على كل شيء قدير) األذكار النووية.
ز ( -من قال ال إله إال هللا خملصا دخل اجلنة) رواه السيوطي يف اجلامع الصغري رقم
.8896
ح  -عن معاذ بن جبل قال :قال رسول هللا ( :اي معاذ :قلت :لبيك،
بشر الناس أنه من قال ال إله إال هللا دخل اجلنة) رواه الطرباين.
قالِّّ :
ط ( -أفضل الذكر ال إله إال هللا) أخرجه الرتمذي وابن ماجه ،وقال الرتمذي حديث
حسن.
ي ( -ج ِّّددوا إميانكم ،قيل :اي رسول هللا وكيف جندد إمياننا؟ قال :أكثروا
من قول ال إله إال هللا) رواه أمحد إبسناد حسن.
رابعا :احلث على مطلق الذكر واإلكثار منه:
 - 1قال هللا تعا :
أ -
ََ
1
وأ ذصَٗلِ. ﴾٤٢

ِا َ ا َ َ ا ا ا ِ َا
َ ٰٓ َ ُّ َ َ َ َ َ ا ف ِ ا ا ف َ
َ
يا٤١وبلذحوه ِبكرِةِ
ِٱّلَني ِء ماو ِٱذكرو ِٱَّلل ِذذك ِرا ِكث ذ ِ
﴿َنيأندل ذ
َ

َ

َ

ب َ ﴿ -وٱّلكذري َ َ َ
ت﴾.2
ياِ َوٱّلك َذر َ ذِ
ِٱَّللِكث ذ اِ
ذ

1
2
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َِ
َ َِا ف
َ ََا َ َ ا ف
َ َ ا
َ ِ
َ
ضَ
َِف ِٱۡل ذ
ۡرض ِوٱبتغوِ ِ ذم ِفض ذل ِٱَّللذِ
و
رش
ٱنت
ِف
ة
و
ن
ِٱلص
ت
َ
ِق
جـ ﴿ -فإذذ
ذ
ذ
ذ
ذ
َ ِ اا ف ََ َ ا َََ ا ِ اِ ا َ
ونِ.1﴾١٠
وٱذكرو ِٱَّللِكثذياِلعنك ِتفنذح
ََ
ِ َ َ ِ َ ُّ ِ ا ا
ا
2
د ﴿ -أَلِب ذ ذذك ذرِٱَّللذِتطمئ ذ ِٱلقنوبِ. ﴾٢٨
َ اِ ٌَ َ َ َ َ َ ٞ
ََ ِ َ َ َ ا
ِو ِٱَّلَ ِومَِ
َِك َن َِنيَ ِر اجو ف َ َ
ِٱَّلل َ
ك ِ َِف َ
ِر ابو ذل ِٱَّللذِأبوة ِحسا ِة ِل ذم
هـ ﴿ -لقو َِكن ِل
ذ
َ َ َ ََ ََ َ
ياِ.3﴾٢١
ِٱَّللِكث ذ اِ
خ ِرِوذكر
ٱٓأۡل ذ
َ َ َ َ َا ف َ َ ا ف
َ
َ
َ
َ َ َ ا ف ََ َ ا 4
َ
يا﴾ .
تِوذكرو ِٱَّللِكث ذ ِ
و ﴿ -إذَل ذ
ِٱّلَني ِء ماو ِوع ذمنو ِٱلصنذح ذ
ا
ِ َ
َ ِ
ٱذ اكر ِ
ِٱب َ َِرب ذ َك َِوتَبَ َتلِإذَّلِهذِتَبِتذَٗلِ.5﴾٨
ز ﴿ -و ذ

 - 2قال رسول هللا :
أ « -سبق ِّّ
املفردون» قالوا( :وما املفردون اي رسول هللا؟) قال« :الذاكرون

هللا كثريا والذاكرات» األذكار النووية وصحيح مسلم ،وحتفة األحوذي وزايدة اجلامع الصغري.

علي ،فأخربين
ب  -قال رجل لرسول هللا « :إن شرائع اإلسالم كثرت َّ
وك رطبًا بذكر هللا» .رواه أمحد
بشيء أتشبَّث به ،فقال له رسول هللا  :ال يزال فُ ح
يف مسنده والسيوطي يف الدر املنثور يف التفسري ابملأثور بلفظ خمتلف وروى ابن
األخري بلفظ (ال يزال لسانك).
الفصل
ماجه والرتمذي
ح
ح
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جـ  -عن معاذ بن جبل أنه قال :قال رسول هللا « :ما عمل آدمي
عمال أجنى له من عذاب هللا من ذكر هللا» اجلامع الصغري للسيوطي ابب حرف
امليم رقم  7947وأمحد يف مسنده والرتمذي كنز العمال.
د  -عن معاذ أيضا أن رسول هللا  قال« :أال أخربكم خبري األعمال
وأزكاها عند مليككم ،وأرفعها يف درجاتكم ،وخري لكم من تعاطي الذهب
والفضة ،ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا :بلى
اي رسول هللا .قال :ذكر هللا عز وجل» أخرجه احلاكم وقال :صحيح اإلسناد.
هـ  -عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه عن رسول هللا « :أي
اجلهاد أفضل أجرا؟» قال« :أكثرهم هلل تبارك وتعاىل ذكرا» .مث ذكران لنا الصالة
والزكاة واحلج والصدقة ،كل ذلك ورسول هللا  يقول« :أكثرهم هلل تبارك وتعاىل
ذكرا» .فقال أبو بكر« :اي أاب حفص! ذهب الذاكرون بكل خري ،فقال رسول
هللا  :أجل» .أخرجه الطرباين والدار القطين.
واملستفاد من هذه األحاديث:
أوال :أن االستغفار والصالة على النيب واهليللة مطالب شرعية ال يتأتى
ألحد ينشد رضوان هللا أن يهملها.
اثنيا :أن الذكر بصفة عامة هو روح العبادات والطاعات.
اثلثا :أن الذكر يف الشريعة غري حمدد العدد ،فوص ُفه أبدا «كثريا».

رابعا :أن كثرة الذكر تعني على استجابة الدعاء .وذلك ما عقله نيب هللا
ََ ِ َ
َ ِ اِ ا ِ َا
ِ َ ِ
ِ
َ ِ
َ
َِلِأم ذريِ ِ٢٦وٱحنلِعقو ِةِ ذم ِ
َِلِصورذي٢٥وي ذۡس ذ
بِٱۡشح ذ
موسى  حني قال﴿ :ر ذ
َ
َ َ َ
َ ا ِ َ
ََِا ف َ
ِ ا ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ا
َ
ذ
ذ
خِ ٣٠ٱشود ِبذهذۦ ِأزرذي ِِ٣١
ّلِ ٢٩ه ِرون ِأ ِ
يرا ِم ِأه ذ ِ
َِل ِوزذ ِ
لنِ ٢٧نفقدو ِقو ذ ِ
ل َذس ذ ِ
لِ ٢٨وٱجعل ذ
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َ
ََِ ِ
ََِ اَ َ َ
َِ اَ َ َ َ
َ َ ا
ِ
َ
ا
َ
ا
َ
ا
ياِِ٣٥
ياِِ ٣٣ونذكرك ِكثذي ِِ ٣٤إذنك ِكات ِبذالِب ذص ِ
َِف ِأم ذريَِِ ٣٢ك ِنسلذحك ِكث ذ ِ
ۡشكه ذ
وأ ذ
َ َ َِ ا َ ا َِ َ َ
َ
1
ا
َ
َ
قللِقوِأوتذَتِبؤلكِيموَسِ. ﴾٣٦
﴿ َر َ ِ
َِلِ
بِهب ذ
ذ

وقد أمر هللا نبيه زكرايء  ابلذكر الكثري حني دعاه قائال:
َ ا َ ا َ ا َ َ ۖۡ َ َ
َع ُّ
ك َ
ِب ذم ا
ِٱدل ََعءذِ .2﴾٣٨وطلب آية ،فكانت ثالثة أايم ال
ذم ِدلنك ِذرذي ِة ِطَذلة ِإذن
َ ِ ا ََ َ َ
ِو َبل ِح ِبٱلِ َ
ا
َ
شِ
ع
ا
ِ
ي
ث
ِك
يكلم فيها أحدا إال رمزا ،أضاف إليها ربه﴿ :وٱذكر ِربك ذ
ذ ذ ذ ذ
َ ِ ِ َ
3
َ
ٱۡلبك ذرِ. ﴾٤١
و ذ
واجلدير ابلتذكري أن زكرايء كان طاعنا يف السن ،وامرأته كانت عاقرا ،لكن
مطلبه حتقق بعون هللا وقدرته ،مث بفضل الذكر الكثري ،واحلمد هلل.
ََ
ِ
َ
ٱَّللذ ِ َت ِط َمئ ُِّ
﴿أَل ِب ذ ذذك ذِر ِ ِ
ذ

خامسا :أن الذكر يورث القلب اطمئناان
ِا ا
ا
4
وب ، ﴾٢٨واالطمئنان مصدر التوازن ،وضمان استقراره ،ومنبع الرصانة
ٱلقن ِ
واستمراراها.

سادسا :أن الذكر ينهى عن ارتكاب املعاصي ،واتباع اهلوى ،وفعل
َ َ َََ َِ َ َ َ َِ ِ َ َ ِا َ ََ ِ ا َ َ ِ
ِو َ ا
كَا
ب َ
ٱَّلل َِن ِعنَ ِا
ِٱَّللذِأ
املنكرات ﴿ ...إذنِٱلصنوةِتاَهِع ذ ِٱلفحشلءذِوٱلماك ذرِِۗوّلذكر ِ
َ
َ
ونِ.5﴾٤٥
َملِت ِص َا اع ِ

1
2
3
4
5

 سورة طه ،اآلايت .36 - 25 سورة آل عمران ،اآلية .38 سورة آل عمران ،اآلية .41 سورة الرعد ،اآلية .28 سورة العنكبوت ،اآلية .4575

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

أوقات الذكر:

 - 1قال هللا تعا :
َ ٰٓ َ ُّ َ َ َ َ َ ا ف ِ ا ا ف َ َ ِ ا َ
َ َ ا ا ا ِ َا
ا
يا ِِ ٤١وبلذحوه ِبكرِةِ
ِٱّلَني ِء ماو ِٱذكرو ِٱَّلل ِذذك ِرا ِكث ذ ِ
أ َ﴿ -نيأندل ذ
ََ
1
وأ ذصَٗلِ. ﴾٤٢
ََِ َ َ ِ
ا ا َ
َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ا َ
َ
َ
ا
َ
ش َِني ذريوونِ
ب ﴿ -وٱص ذب ِنفسك ِمع ذ
ِٱّلَني َِنيوعون ِر ِبد ِبذٱلغو ِوِة ذ ِوٱلع ذ ذ

َ ِ َ ا َ َ َ ِ ا َ ِ َ َ َ ِ ا ِ ا ا َ َ ِ َ َ َ ُّ ِ َ َ َ ا ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ
َ
ا
َ
ۥِع ِ
وجده ۖۡۥِوَلِتعوِعَالكِعاد ِت ذريوِزذياةِٱحلَوة ذِٱدلنَلِۖۡوَلِت ذطعِم ِأغفنالِقنله ِ
ِ َ َ َ َ َ َ َ َا ََ َ َ ِ ا ا ا ا ا
2
ذذك ذرنلِوٱتلعِهوىهِوَكنِأمرهۥِفر ِطل. ﴾٢٨
َ ِ َ
ََ ِ َِ َ َ
كِبٱلِ َ
ٱۡلبِك َ ذرِ.3﴾٥٥
ِو
ش
ع
ذ
جـ ﴿ -وبلذح ذ
ِِبم ذوِرب ذ ذ
ذ ذ
ََ ِ َِ َ َ ََِ ا ا ذ َ
ََ َ ِا
وب.4﴾٣٩
ِوق ِللِٱلغ ار ذِ
وعِٱلش ِم ذس
ِِبم ذوِربذكِقللِطن
د ﴿ -وبلذح ذ
َ َ َِ َ َ ِ ا ِ
ِِإَود َب َ َرِٱَنُّ اج ذومِ.5﴾٤٩
هـ ﴿ -و ذم ِٱَّل ذلِفسلذحه

 - 2قال رسول هللا :
أ « -ألن أصلي الصبح مث أجلس يف جملسي فأذكر هللا عز وجل إىل أن
أحب إل ّـي من ش ّد على جياد اخليل يف سبيل هللا من حني أصلي
تطلع الشمس ّ
إىل أن تطلع الشمس» كنز العمال ،اجمللد الثاين ،ابب ما يقال بعد صالة الصبح،
وفضل املكث بعده رقم .3554
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ب « -ألن أقعد مع قوم يذكرون هللا تعاىل من الغداة حىت تطلع الشمس
إيل من أعتق أربعة من ولد إمساعيل ،وألن أقعد مع قوم يذكرون هللا من
أحب ّ
إيل أن أعتق أربعة» اجلامع الصغري
صالة العصر إىل أن تغرب الشمس ّ
أحب ّ
للسيوطي ابب حرف الالم رقم  ،7203وأبو داود رقم  ،3663وكنز العمال
للمتقي اهلندي رقم  ،3552وجممع الزوائد للحافظ اهليثمي رقم .66947
ويف رواية« :ألن أجالس قوما يذكرون هللا من صالة الغداة حىت تطلع
إيل مما طلعت عليه الشمس ،وألن أذكر هللا من صالة العصر إىل غروب
أحب َّ
ّ
إيل من أن أعتق مثانية من ولد إمساعيل  دية كل واحد اثنا
الشمس َّ
أحب ّ
عشر ألفا» كنز العمال /اجمللد الثاين رقم .1800
وكان رسول هللا  فيما يذكره من رمحة ربه يقول( :إنه قال :اي ابن آدم
اذكرين بعد صالة الفجر ساعة ،وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما) رواه احلسن
ابن علي يف الزهد.
أقول :إن كل من به مسكة من عقل يفهم من هذه اآلايت واألحاديث أن
األوراد التجانية اليت وقَّتوها صباحا ومساء ،بعد صالة الصبح ،وبعد صالة
العصر ،والوظيفة اليت يوقعوهنا بني صالة الغداة وطلوع الشمس لح ِّـمن صميم
الشريعة اإلسالمية ،ومن لب السنة النبوية.
أما ذكر عصر اجلمعة فيدخل يف عموم ذكر هللا من صالة العصر إىل
غروب الشمس ،لكنك إذا قرأت احلديث التايل تدرك أن التجانية ليست إال سنة
جمسمة يف أوراد حمددة ميارسها أانس موفقون ،ساقهم سائق السعادة إىل حضرة
أيب الفيوض والربكات شيخنا أمحد ابن حممد التجاين وأرضاه.
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فعن جابر  عن النيب  قال« :يوم اجلمعة اثنتا عشرة ساعة ،منها
ساعة ال يوجد عبد مسلم يسأل هللا تعاىل شيئا إال أاته إايه ،والتمسوها آخر
ساعة بعد العصر» .رواه النسائي وأبو داود واحلاكم يف املستدرك وقال :صحيح
وحسن احلافظ إسناده يف الفتح.
على شرط مسلم ّ
وعن أيب سعيد وأيب هريرة رضي هللا عنهما أن النيب  قال« :إن يف
اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل هللا عز وجل فيها خريا إال أعطاه إايه،
وهي بعد العصر» رواه اإلمام أمحد ،وقال العراقي :صحيح.
وتنص التجانية على أن هيللة اجلمعة تكون بعد صالة العصر ،وملدة ساعة
متصلة بغروب الشمس.
وشيخنا التجاين  ارأتى أن يشغل أتباعه أبفضل الذكر ،خبري ما قاله
سيدان حممد  والنبيئون من قبله ،وهو ال إله إال هللا ،بدال من أن يرتك الناس
يدعو كل واحد منهم حسب هواه ،وقد يكون يف بعض األغراض نوع من
َ
ََ َ ا َ َِ
ونِ.1﴾٤٣
لِن ِع ذقن َدلِإذَلِٱلعَن ذ ام ِ
اإلعراض﴿ ،وم
كيفيات الذكر:

وجهرا ،ويكون
للذكر كيفيات متعددة ،أو صور كثرية ،إنه يكون ًّ
سراً ،
مجاعةً ،وفرادى ،وهذه الكيفيات تكون أحياان يف هيئات خمتلفة:
 - 1يقول هللا تعاىل:
َ َ َ ِ ا ا َ ََ َ ا َا ا ا َ ََ
ا
ا
ِ 2
َ
ود ِولَعِجاوب ذ ذد ِ﴾ .
ٱّلَني َِنيذكرونِٱَّللِق ذيَ ِملِوقع ِ
أ ﴿-ذ
َ َ َ َ ِا ا َ َََ َ ِ ا ا ف ََ َ ا َا ا ا َ ََ
ا
ا
ا ِ 1
َ
ود ِولَعِجاوبذك ِ﴾ .
ب ﴿ -فإذذ ِقضَت ِٱلصنوةِفٱذكرو ِٱَّللِق ذيَ ِملِوقع ِ
1
2
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 - 2عن عائشة رضي هللا عنها ،قالت:
أ « -كان رسول هللا  يذكر هللا عز وجل على كل أحيانه» مسلم وأبو
داود والرتمذي وابن ماجه.
ب  -عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا « :من قعد مقعدا مل يذكر
هللا فيه كانت عليه من هللا تِّحرة ،وما مشى أحد فمشى ال يذكر هللا فيه إال كانت
عليه من هللا تِّحرة »2أبو داود.
الكيفية رقم 1

ذكر الفرادى :وهو األصل يف الذكر ،أو األكثر ممارسة .قال هللا تعاىل:
َ ِ ا ِ َ َ َ َ َََِ َِ َِ ا
3
﴿وٱذك ذرِٱب ِربذكِوتبتلِإذَّلهذِتبتذَٗلِ. ﴾٨
وعن عبد هللا بن بسر أن رجال قال :اي رسول هللا :إن شرائع اإلميان قد
علي فأخربين بشيء أتشبث به ،قال« :ال يزال لسانك رطبا من ذكر هللا
كثرت َّ
تعاىل» صحيح الكلم الطيب .23
وعنه « :مثل الذي يذكر ربه ،والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت»
املرجع نفسه.
ذكر هللا حىت يقولوا :جمنون» الطرباين واحلاكم
وقال أيضا« :أكثروا ح
وصححه ،ورواه أمحد عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا.

1
2
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الذكر مجاعة:
هناك أحاديث صحيحة تنص على الذكر مجاعة نذكر منها على سبيل
املثال ال احلصر:
أ  -عن أنس بن مالك  أن رسول هللا  قال« :إذا مررمت برايض اجلنة
فارتعوا .وقالوا :وما رايض اجلنة؟ قال :حلق الذكر» أخرجه الرتمذي والبيهقي.
ب  -وعن أيب سعيد اخلدري  قال :إن رسول هللا  قال« :يقول
الرب عز وجل يوم القيامة ،سيعلم أهل اجلمع حمن أهل الكرام ،فقيل :ومن أهل
الكرام اي رسول هللا؟ قال :جمالس الذكر يف املساجد» أخرجه اهليثمي وأمحد
إبسنادين.
جـ  -وعنه أيضا قال« :خرج معاوية على حلقة يف املسجد ،فقال :ما
أجلسكم؟ قالوا :جلسنا نذكر هللا عز وجل .قال آهلل ما أجلسكم إال ذاك؟ قالوا:
آهلل ما أجلسنا إال ذاك .قال :أما إين مل أستخلفكم هتمة لكم ،وما كان مبنزليت من
رسول هللا  أقل عنه حديثا مين ،وإن رسول هللا  خرج على حلقة من
أصحابه ،فقال :ما أجلسكم؟ قالوا :نذكر هللا عز وجل وحنمده على ما هداان
من علينا بك .قال :ما أجلسكم إال ذاك؟ قالوا :آهلل ما أجلسنا إال
لإلسالم ،وما َّ
ذاك .قال :أما إين مل أستخلفكم هتمة لكم ،وإنه أاتين جربيل  فأخربين أن هللا
عز وجل يباهي بكم املالئكة» أخرجه النسائي والرتمذي.
د  -عن أيب هريرة  أن رسول هللا  قال« :ما اجتمع قوم يف بيت من
بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم
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الرمحة وحفتهم املالئكة ،وذكرهم هللا فيمن عنده ،ومن أبطأ به عمله مل يُس ِّرع به
نسبُه »1أخرجه مسلم وغريه.
وعنه أيضا قال :قال رسول هللا « :ما قعد قوم يذكرون هللا عز وجل إال
حفت هبم املالئكة ،ونزلت عليهم السكينة ،وتغشتهم الرمحة ،وذكرهم هللا فيمن
عنده» أخرجه مسلم والرتمذي وابن ماجه.
يضاف إىل هذه األحاديث بعض ما كنا أوردانه يف أوقات الذكر مثل
أحاديث الذكر مع قوم من صالة الغداة إىل طلوع الشمس ،أو من صالة العصر
إىل غروب الشمس.
هـ  -يف صحيح البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أن رفع الصوت
ابلذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد النيب  .وقال ابن عباس
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مسعته.
و  -وفيه أيضا« :جعل املهاجرون واألنصار حيفرون اخلندق حول املدينة،
وينقلون الرتاب على متوهنم هم يقولون:
حنن الذين ابيعوا حممدا على اإلسالم ما بقينا أبدا
وهو (الرسول) جييبهم :اللهم إنه ال خري إال خري اآلخرة فبارك يف األنصار
واملهاجرة».
ز  -وعن يعلى بن شداد قال :حدثين أيب عن شداد بن أوس ،وعبادة بن
الصامت حاضر يصدقه قال« :كنا عند النيب  فقال :هل فيكم غريب؟ يعين
أهل الكتاب ،قلنا :ال اي رسول هللا .فأمر إبغالق الباب ،وقال :ارفعوا أيديكم
 - 1ومعىن( :ومن أبطأ به عمله مل ي ْسررع به نسبه)َّ :
شرف النسب ،فالذي يعتمد على
أخره عملُه السيءُ مل ينفعه يف اآلخرة ُ
أن حمن ّ
علو نسبه وعراقة أصلهًّ ،
ظاان أنه بذلك تعلو مكانته عند هللا ،فقد أخطأ الطريق ،وأضاع عمره فيما ال ينفع.
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وقولوا ال إله إال هللا ،فرفعنا أيدينا ساعة ،مث قال :احلمد هلل ،اللهم أنت بعثتين
هبذه الكلمة ،وأمرتين هبا ،ووعدتين عليها اجلنة ،وأنت ال ختلف امليعاد ،مث قال:
أبشروا فإن هللا قد غفر لكم» رواه اإلمام أمحد إبسناد حسن ،والطرباين وغريها.
ح  -والذكر مجاعة يف أايم احلج ،ويف أايم التشريق .متفق عليه.
ويستفاد من هذه األحاديث كلها:
 - 1أن االجتماع على الذكر مطلب شرعي حتث عليه السنة.
 - 2أن الصحابة كانوا جيتمعون على الذكر (خرج على حلقة من
أصحابه) .والتابعون فعلوا مثلهم.
 - 3أن االجتماع على الذكر يقتضي اجلهر ابلذكر ،وإال فال معىن
لالجتماع .ولو اجتمع الناس وكل واحد يذكر مبفرده لكان التشويش والفوضى
حح حك حم املوقف ،وسنعود إىل ذلك الحقا إن شاء هللا.
 - 4أن التجانية يف حلقاهتا الصباحية واملسائية تطبِّّق السنة احملمدية يف
أحسن مظاهرها .وذلك توفيق من هللا ،وتوجيه من شيخهم التجاين .
 - 5أن على الذين مل يُوفَّـ ُقوا إىل تطبيق سنة نبينا الغراء  -فال جيتمعون
للذكر ال صباحا وال مساء ،وال جيالسون من يذكرون هللا بعد صالة الصبح إىل
طلوع الشمس  -أن يراجعوا موقفهم ،وأن ينضموا إلينا فيفلحوا ،وإال فليصمتوا،
وألن من العار أن يـُ حعِّّحري عاجز عن اتباع السنة حمن ال حييد عنها .وحنن نفعل ما
امتدحه رسول هللا  ،وكان صحابته يفعلونه.
فما أعظم توفيقك أيها التجاين! وما أوضح اقتفاءك أثر خري األانم سيدان
حممد  .فطوىب لك.
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تنبيه مهم :ال يستخفنك ما يسميه املتنطعون (قصة أيب األشعري وابن
مسعود) .حيث وجد األول يف املسجد قوما ُحلُ ًقا جلوسا ينتظرون الصالة،
لكنهم كانوا يكربون مائة ،ويهللون مائة ،ويسبحون كذلك مائة أبمر من بعضهم،
فذهب إىل ابن مسعود ،وحكى له القصة ،فقال له :فما قلت هلم؟ قال :فما قلت
هلم شيئا ،انتظار رأيك .قال :أفال أمرهتم أن يعدوا سيئاهتم ،وضمنت هلم أحن ال
يُضيّع من حسناهتم شيء ،مث ذهب هو أي ابن مسعود ،وقال هلم« :لقد جئتم
ببدعة ظلما ،أو لقد فقتم أصحاب حممد علما».
أقول :هذه قصة غريبة املضمون ،مضطربة احملتوى ،خطرية املرمى.
أوال :تتجلّى غرابة مضموهنا يف كون صحايب جليل كابن مسعود 
يطلب من مكبّـر مهلِّّل ،مسبِّّح أن يستعيض ذلك كله بِّ حع ِّّد سيئاته!!! مث يضمن
«هلم أن ال يُضيع من حسناهتم شيء».
أكان يريد منه أن جيلسوا يف مسجد رسول هللا  فيقول هذا :تركت صالة
الظهر أمس عمدا .ويقول آخر :أان زنيت بفالنة .واثلث يضيف :أان سرقت،
وغبت وهكذا إىل أن تقام الصالة فتغفر هلم خطاايهم؟!
اثنيا :يظهر اضطراب حمتواها يف أن أاب موسى األشعري ،وهو الصحايب
اجلليل كان جيهل حكم ما رأى وشهد (االجتماع على الذكر ورفع األصوات)
شرعا ،حىت اضطر إىل الرجوع إىل ابن مسعود ألخذ رأيه .ومل يصل إلينا أن
أي شخص فيما هو معروف خروجه من الشرع بدءً.
الصحابة كانوا أيخذون رأي ّ
أضف إىل ذلك أن الذين كانوا يذكرون مجاعةً يف املسجد إما صحابة وإما
اتبعني ،أو صحابة واتبعني لكنهم مجيعا  -على ضوء هذه القصة املضطربة -
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جهلوا حكم ما كانوا يفعلونه ،أليس يف هذا تنقيصا من حق الصحابة أفضل
الناس بعد األنبياء عليهم السالم؟ اللهم ،بلى.
اثلثا :إن خطورة مرماها تكمن يف كون ع ِّّد السيئات يف مسجد رسول هللا

 عبادة ،إنه يف رأيهم أفضل من التهليل والتسبيح والتحميد ،حىت أن من يفعل
من ذلك شيئا يضمن له ثبوت أجره !!!
ومن الغرابة واالضطراب واخلطورة أن ينسب إىل مثل ابن مسعود أنه يب ِّّدع
وحث عليه (حلق الذكر ،واالجتماع على
ما نص رسول هللا  على شرعيتهَّ ،
الذكر يف املساجد خاصة).
والقصة  -بعد  -غري صحيحة ،ألن يف السند جمالد بن سعيد وهو ال
حيتج به .قال ابن عدي :عامة ما يرويه غري حمفوظ .وقال اإلمام أمحد :جمالد بن
سعيد ليس بشيء.1
الكيفية رقم 3

سرا ،لعله األصل يف الذكر
الذكر ًّ
 - 1قال هللا عز وجل:
ِ
َ ا
ِ ا ف ََ ا
ك ِ ِتَ َ ُّ
َع َِو اخ ِف ََةِإ ذِنَ اهۥَِلِحيذ ُّبِٱل ام ِع َت ذوَني َِ.2﴾٥٥
اَّر ا ِ
أ ﴿ -ٱدعو ِرب
ا ا
ِ َ َ ِ َ ِ َ ِ ا َ ا َ َ ُّ ا َ ا ِ َ ا
ا
َ
ِم اِن َ
ب ﴿ -قا ِل َ
َ
ذ
َع ِوخفَ ِةِ
ب ِوٱلح ذر ِتوعونهۥ ِتاَّر ِ
ِٱل
ت
م
ن
ِظ
ِم
َك
ج
ا
ذ
ذ
ذ
ََ ا َ َ َ َ
َ ِ َ َ ََ ِ َ
3
َ
َ
ِه ذذه ذۦَِنكون ِ ذم ِٱلشك ذذري ِ. ﴾٦٣
ننٰىالِ ذم ِ
لئ ذ ِأ ِ
 - 1أهل احلق العارفون ابهلل  /الشيخ حممد احلافظ التجاين  ،117وانظر كتابنا :التقديس بني التلبيس والتدليس والتدنيس -153
.162
 - 2سورة األعراف ،اآلية .55
 - 3سورة األنعام ،اآلية .63
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 - 2قال رسول هللا :
عن سعيد بن مالك  قال :قال رسول هللا « :وخري الذكر اخلفي،
وخري الرزق ما يكفي».
وقد أمجع العلماء على أن أفضلية اإلسرار ختتلف «ابختالف األشخاص
واألحوال ،فقد يكون اجلهر أفضل إذا أ ُِّم حن الرايء ،وكان يف اجلهر تذكري للغافلني.
وقد يكون اإلسرار أفضل إذا خ ِّ
مصل.»1
حنو
على
التشويش
أو
ايء
ر
ال
ي
ش
ّ
ُ ح
الكيفية رقم 4

الذكر جهرا
كنا قلنا  -وحنن نورد أحاديث االجتماع على الذكر  :-أن االجتماع عليه
يستلزم اجلهر به تلقائيا ،وإال فال فائدة يف اجلماعة إن كان كل واحد يذكر يف
نفسه.
يقول الشيخ عمر الفويت « :فإن قيل جيتمعون وكل على ذكره،
فاجلواب :إن كان سرا فجدواه غري ظاهر ،وإن كان جهرا (كل على حدة) فال
سوغ يف حديث الناس
ُيفى ما فيه من إساءة األدب ابلتخليط وغريه مما ال يُ َّ
فضال عن ذكر هللا تعاىل.»2
وجيب أن يكون اجلهر ابلذكر على نسق ورفق ،وذلك ما يفهمه العقل
السليم من قوله  ألصحابه رضوان هللا عنهم حني كانوا جيهرون ابلذكر جهرا

1
2
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شديدا  ....أربعوا على أنفسكم ،فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا .فالرسول 
يف هذا احلديث:
أ  -مل ينههم عن اجلهر ،فلو كان لقال :ال جتهروا ابلذكر ،أو أسروا به.1
ب  -مل ينههم عن الذكر ،فلو كان لقال :اسكتوا.
ولكنه  ردهم إىل الرفق على أنفسهم ابجلهر الذي ال يلقاهم معه ضرر
يتأذون به.
كان يكفي ما أوردانه دليال على شرعية اجلهر ابلذكر لو حكم العقل،
وساد اإلنصاف ،ومبا أن بعض املشككني ال يقفون عند حد معلوم ،وددان لو
زدان أدلة وبراهني على ما سبق ،فنقول:
 - 1روى البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه وغريهم مرفوعا:
يقول هللا عز وجل« :أان عند حسن ظن عبدي يب ،وأان معه ،إذا ذكرين يف نفسه
ذكرته يف نفسي ،وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه».
ومن املسلم به أن الذكر يف املأل ال يكون إال جهرا.
 - 2عن زيد بن أسلم قال :قال ابن األردع :انطلقت مع النيب ليلة فمر
برجل يف املسجد يرفع صوته ،قلت :اي رسول هللا عسى أن يكون مرائيا؟ قال:
«ال ،لكنه ّأواه» أخرجه البيهقي.
 - 3عن أيب سعيد اخلدري  أن رسول هللا  قال« :ما من قوم
اجتمعوا يذكرون هللا عز وجل ال يريدون بذلك إال وجهه إال انداهم مناد من
السماء أن قوموا مغفورا لكم ،فقد ب ِّّدلت سيئاتكم حسنات» رواه أبو يعلى،
1
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والبزار ،والطرباين عن سهل بن نظلة ،والبيهقي عم عبد هللا بن مغفل ،واإلمام
أمحد ورواته ثقات.
 - 4تقدم أنه  قد جهر ببعض الذكر يف بعض املواقع ،ومنها جوابه
ألهل اخلندق« :ال خري إال خري اآلخرة فاغفر اللهم لألنصار واملهاجرة».
 - 5قال ابن عباس « :ما كنت أعرف انصراف الناس من الصالة على
عهد رسول هللا  إال ابلذكر» رواه البخاري.
 - 6واجلهر ابلذكر يف العيد ،ويف الثغور ،ويف احلج (تلبية) ويف األسفار
معلوم متواتر.
 - 7قد ثبت أن أاب بكر الصديق كان ُيافت يف صالته يف الليل ،وال يرفع
صوته ،وكان عمر جيهر يف صالته ،فسأله رسول هللا  عن فعله فقال« :الذي
أانجيه يسمع كالمي ،وسأل عمر ،فقال :أوقظ الوسنان ،وأطرد الشيطان ،وأرضي
الرمحن ،فأمر رسول هللا أاب بكر برفع الصوت ،وهو اجلهر ،ومل أيمر عمر ابإلسرار،
بل خبفض الصوت .فإذا كان هذا يف القرآن وهو أفضل الذكر فغريه كذلك».
ََ ََِ ِ َ َ َ ََ اَ ِ َ 1
وهذا هو املفهوم من قوله تعاىل﴿ :وَل َِتدر ِبذصٗلت ذك ِو َِل ُِتلف ذت ِبذدل﴾ .
ا
َ َِ َِ َ َ َ
َٗل ،2﴾١١٠فال سبيل بني اجلهر واملخافتة
ذك ِ َبب ذ ِ
ي ِذَل ِ
ألن هللا تعاىل أعقبه بـ﴿وٱبتغذ ِب
إال اجلهر ابلرفق.
إن هذا من الوضوح حبيث ال مياري فيه مؤمن ابهلل مل يتوهب ،وكان املتوقع
من مسلمني ابـتُـلُوا إبمهال بعض السنة النبوية:
1
2
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أ  -أن يؤنبهم ضمائرهم ملا يفوهتم من اخلري الكثري بعدم االجتماع على

من هللا عليهم إبحياء سنة االجتماع على
ب  -أن يرحيوا اآلخرين الذين َّ
الذكر ،واجلهر به بسالم وعافية إن كانوا يعقلون.
ومهما يكن من شيء فإنك تفهم بسهولة:
أ  -أن اجلهر ابلذكر مأمور به شرعا ،والنصوص الشاهدة كثرية للغاية.
ب  -أن الرسول  وصحابته مارسوه يف املساجد وغريها.
جـ  -أن اجلهر ابلذكر املطلوب حو حسط بني اإلسرار والصراخ.
د  -أن الذكر اخلفي يكون أفضل إذا ُخ ِّش حي الرايء والتشويش على حنو
مصل.
ّ
هـ َّ -
أن التجانيني جيهرون الوظيفة وهيللة عصر اجلمعة جهرا متوسطا
َ َِ َِ َ َ َ َ ا
َٗل .1﴾١١٠تطبيقا ملطلب اجلهر .فالتجانية تنص على أن جهر
ِبب ذ ِ
﴿وٱبتغذ ِبيِذَل ذك
َ َ
َ َِ
كدوي النحل ،وذلك معىن ﴿ َوَلَِت َد ِرِب ذ َصٗلت ذكِ
اإلخوان  -إذا اجتمعوا  -يكون
ِّّ
ََ اَ ِ َ 2
و َِلُِتلف ذتِبذدل﴾ .
الكيفية رقم 5

الذكر ابالسم املفرد
قد اتفق املسلمون منذ عهد الصحابة رضوان هللا تعاىل عنهم  -غري ابن
تيمية وتالميذه  -على جواز ذكر هللا تعاىل أبي من أمسائه أو صفاته ،وأبي
1
2
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صيغة من الصيغ أو اجلمل الدالة على معىن يتضمن حكما من أحكام التوحيد أو
التنزيه ،قال هللا تعاىل:
َ ِ ا ِ َ َ َ ا ِ َا ََ ا
1
َٗل ، ﴾٢٥واسم ربنا هو هللا ،وقد مسوه
ص ِ
أ ﴿ -وٱذك ذر ِٱب ِربذك ِبكرة ِوأ ذ
االسم املفرد ألنه االسم الوحيد الذي يدل على هللا ذاات وصفات وأمساء ،بينما
غريه يدل على ذات وصفة ،مث هو ال يُسمى به غري هللا ،فهو مفرد من بني
األمساء كلها ،ومن قال (هللا) ال شك أنه ذكر عز وجل وحقق األمر القرآين
َ ِ ا ِ َ َ َ
ك﴾.2
ِرب ذ ِ
﴿وٱذك ذرِٱب
َ
ِ ا ف ََ َ ِ ا ف
ا
ِٱلر ِح َم َ َ َِأاَِنيل َ
َ
ِمل ِتَ ِو اعو ف ِفَنَ اه ِ ِٱۡل ِب َملءِا
ب ﴿ -ق ذل ِٱدعوِ ِٱَّلل ِأوذ ِٱدعو
ۖۡ
ِا ِ َ َ 3
ىن﴾  .فيها إشارة واضحة إىل جواز ذكر االسم املفرد (هللا أو الرمحن أو
ٱحلس ِ
غريمها من األمساء احلسىن) .فالذكر عبادة لكنه حاجة نفسية ،فالفقري يدعو الغين،
والذليل يدعو العزيز ،والضعيف يدعو القوي وهلم جرا .فما املانع من أن يكرر
كل واحد منهم االسم الذي يالئم حالته قدر ما يشعر احلاجة إىل ذكره؟
يقول د/حممد سعيد رمضان البوطي« :4إن بعضهم يغالط يف هذا املقام
فيقول :لو أنك تذكر اسم إنسان (فالن فالن فالن) فإنه يتضايق من ذلك ،وال
يكون لفعلك معىن .وهذا قياس خاطئ ،فإن جمرد ذكر هللا حنن مطالبون به ،ونفع
ذلك لنا كثري ،إذ أن ذكر هللا هو الذي يوقظ قلوبنا وحيييها ،فإن نقل( :هللا هللا
هللا) فذكر هلل ،وانفع لقلوبنا ،لتبقى متذكرة رهبا» إن ذكر هللا بذكر أمسائه كلها هو
1
2
3
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َ َ ِ َ ِ َ ا ِا ِ َ َ ِ ا ا َ َ َ ا ف
﴿و ذَّللذِٱۡلبملء ِٱحلس َ
ىن ِفٱدعوه ِبذدلِۖۡوذرو ِ

ذكر ،واإلنسان مأجور عليه ،قال تعاىل:
َ َ اِ ا َ َ
ِ
1
َ
ٰٓ
ٱّلَني َِنين ذحوون ذَِفِأبمئذهذۦِ﴾ .
ذ
«ومن خالف يف جواز هذا أو ذاك ،أو قطع الطريق على هذا فإنه خاطئ،
فمعرفة هللا تتعمق يف قلوبنا من خالل كل األذكار ،ومن خالل كل الدعوات
املأثورة ،ومن خالل ذكر أمساء هللا كلها  ....فإذا استقر هذا فإن اسم هللا املفرد
هو الذي تنطوي فيه كل األمساء ،فلو َّ
أن إنساان كرره ليستقر يف قلبه الشعور
ابإلهلية وصفاهتا وأمسائها فمن أين يكون اإلمث؟ إن األجر ال شك حاصل إبذن
هللا ،واألثر يف القلب موجود إبذن هللا.»2
حتديد الذكر:

قال رسول هللا :
« - 1أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل» رواه الشيخان.
« - 2من انم عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بني صالة الفجر وصالة
الظهر ُكتب له كأمنا قرأه من الليل» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن
عمر بن اخلطاب.
وبدهي  -عند من له أدىن إملام ابلعربية  -أن العبادة املداوم عليها ال تكون
إال معلومة حمدودة ،وإال فكيف يقضيها .وهذا التحديد موكول إىل طاقة اإلنسان.

1
2
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وهذا التحديد هو الذي جيعل صاحب احلزب أو الورد يستطيع أن يقضيه
بني الصبح والظهر ،أقصد أن اإلنسان ال يقضي ما ال يعرف .وذلك أوضح من
أن يوضح.
والصحابة رضوان هللا عنهم أمجعني حددوا ألنفسهم نوافل وتطوعات كانوا
يعرفون جيدا أن رسول هللا  مل يفعله ،ومن أصرخ أمثلة ذلك:
 - 1صالة الرتاويح ،فقد مجع اخلليفة عمر بن اخلطاب  الصحابة على
عشرين ركعة مث الشفع والوتر ،ورفعها اخلليفة عمر بن عبد العزيز  إىل ست
وثالثني ركعة ،مث الشفع والوتر ،ومل ينقل إلينا التاريخ أن عاملا واحدا من الصحابة
أو التابعني أنكر عليهم عملهم هذا .على الرغم مما ثبت أن النيب  مل يزد على
ثالث عشرة ركعة ،ال يف رمضان وال يف غريه.
 - 2أخرج أبو داود رمحه هللا أن أاب هريرة  كان له كيس به حصى أو
نوى يسبح به .ونقل احلافظ ابن رجب احلنبلي أهنا اثنيت عشرة ألف حصاة.
وعن صفية رضي هللا عنها أن رسول هللا « :دخل عليها وبني يديها
أربعة آالف نواة تسبِّّح هبن ،فقال :اي بنت حيي ،ما هذا؟ قالت :أسبِّّح هبن،
سبحت منذ قمت على فراشك أكثر من هذا .قالت علمين اي رسول
قال :قد
ُ
هللا .قال :تقولني( :سبحان هللا عدد ما خلق من شيء)» .أخرجه الرتمذي
واحلاكم وابن حبان وصححاه .ومثله حديث جويرة وحديث سعد رضي هللا
عنهما.
والذي يستوقف القارئ من هذه األحاديث:
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أ  -أن الذي يتخذ وسيلة لعد ذكره ،ال بد أن يكون قد حدده أوال ،وإال
لكان عبثا.
ب  -أن الرسول  مل يحـنهح صفية عن العد ابلنوى ،وإمنا وجهها إىل تسبيح
أكثر وعلمها إايه.
وفوق كل ذلك أمل يقل رسول هللا  أبنه يستغفر هللا يف اليوم مائة مرة،
كما يف رواية مسلم .واملائة عدد حمدد ،ال يتناطح يف ذلك كبشان.
علي مائة كتب هللا بني عينيه براءة من النفاق،
أمل يقل كذلك« :من صلى َّ
وبراءة من النار ،وأسكنه هللا تعاىل يوم القيامة مع الشهداء» رواه الطرباين.
وقد روى أمحد والنسائي مثل ذلك ابختالف يسري يف األلفاظ.
فالتحديد  -إ ًذا  -وارد نصا واستنتاجا ،وضروري عقال وسلوكا ،وعليه فإذا
حدد مسلم يعرف طاقته قدرا من أي عبادة ال يشق عليه ،أو قلد فيه من يثق به،
وداوم عليه ،فإنه أييت أبحب األعمال إىل هللا بنص املعصوم عليه الصالة والسالم.
أي
وال جناح أن نضرب عرض احلائط رأي كل من ال يويل بقول رسولنا َّ 
اهتمام.
وحتديد األوراد الذي يقتدي فيه الطرق غري مفروض إال على من يطلبه
منهم عن طيب خاطر .فاملذهب ال يفرض ،وإمنا يتطوع له ،وكذلك الطريقة.
ومىت كان كذلك والتزمه الشخص يصبح فرضا عن طريق النذر.
وإذا كان إمام دار اهلجرة مل يقبل فرض كتابه املوطأ على األمة ،ومل يقل لنا
أي شيخ طريقة أن ورده فرض على املسلمني ،فكيف نقبل أن يفرض علينا
املخطئون املغالطون عدم حتديد الذكر ،وما أنزل به من سلطان؟!
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معامل جتانية
هذه املعامل اليت نوردها فيما يلي ،واليت تتميز هبا التجانية نتائج مباشرة
ملمارسة األوراد الالزمة واالختيارية ،فال بد لذكر هللا وعبادته من آاثر إجيابية
تشاهد يف الذاكر إذا حترك أو سكن ،إذا تكلم أو صمت ،ومنها:
 - 1التجانية واالستقامة
قال رسول هللا  ملن طلب إليه شيئا يلتزمه مع شرائع اإلسالم الكثرية:
«قل آمنت ابهلل مث استقم».
والتجانيون بعد أن آمنوا ابهلل رهبم ورب كل شيء ،واخنرطوا يف سلك
األبر بتوفيق من هللا وجدوا أوقاهتم موزعة بني الصالة والذكر والتسبيح
شيخهم ّ
والعمل ،فليس هلم فراغ ميألونه ابحلرام أو املكروه.
فهم ال يعرفون املخدرات ،لكن سجون األوغاد ال تعرفهم ،فإن ُوجد واحد
منهم هناك جتده إىل جانب مئات بل آالف من غريهم .أما سجون األبرار ،أو
قبور الشهداء فهم مراتدوها بكثرة ألن أتشرية الدخول إليها هي الصدق والثبات
ورفض الظلم وعدم االستسالم.
إهنم يرتكون ما ال يعنيهم ،ويكفون ألسنتهم وأيديهم عن خلق هللا ،فال شغل
هلم غري رهبم عز وجل ،وغري رسوهلم  ،وغري شيخهم  .ومن شذ  -اتب هللا
عليه  -فهو م ّدع كاذب .ويف كل قوم أدعياء.
إهنم دائما يسعون إىل حتقيق إنسانية اإلنسان ،وهللا هو املوفق ،يقول سيدي
الشيخ أمحد التجاين سي يف نونيته الرائعة:
َ ٌ اَ ا َ َ ف ف
ََ َ َ
َ َ َ
لن ِ
س ذِ
ِج فوه َرِ ذۡلن َِ
ن ِ ِ ذشَ َِت ذقق
فإذَّلفكَِنيَلِ بف َ َِم َم ذوِنلد ذ ِ
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 - 2التجانية وتعمري املساجد
ََ َِاا َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ ِ
ِوأَقَلمَِ
خر َ
قال هللا تعاىل﴿ :إذنملِنعمر ِم َ
جو ِٱَّللذِم ِء م ِبذٱَّلل
ذِوٱَّلَ ِو ذم ِٱٓأۡل ذذ
س ذ
َ َََ ََ َ َ َََ ََ َِ َ َ َ
ِٱَّللۖۡ﴾.1
ِول ِ ُِيشِإذَل َِ
ٱلصنوةِوء َتِٱلزكوة
وقال رسول هللا « :إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له ابإلميان»،
ََ َِاا َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ ِ
ِ
َ
قال هللا تعاىل﴿ :إذنملِنعمر ِم َ
ذ
س ذجو ِٱَّللذِم ِء م ِبذٱَّللذِوٱَّلوم ِٱٓأۡل ذخ ذِر﴾ .رواه أمحد
والرتمذي وابن مردويه والسيوطي وصححه العراقي .وروى احلافظ أبو بكر البزار
عمار املساجد هم أهل هللا».
عن أنس قال :قال رسول هللا « :إمنا ّ
وإذا كان تعمري املساجد ابالختالف إليه ،ومراودته يف كل األوقات ،وأداء
الصلوات اخلمس فيه ،وابلذكر والصالة على النيب  والتهليل والتكبري فيه فليس
يتفوق عليهم .آية ذلك أن التجانيني لو
هناك من يباري التجانية يف ذلك حىت ّ
أضربوا عن األذان واإلمامة ،والذهاب إىل املساجد لظل معظم املدن والقرى
مبساجد مغلقة مدة إضراهبم .أقصد أن نسبة حضورهم يف املساجد من أرفع
النسب يف العامل.
ومن نعم هللا على املساجد أن يكون هناك جتانيون يعمروهنا بعد صالة
الغداة ابلوظيفة  -مستغفرين ،مصلني على نبيهم مهللني  -إىل أن تطلع الشمس،
وكذلك يعمرون ما بني العشاءين .2ومن يعتقد أن مسجدا يُذكر فيه اسم هللا
صباح مساءح يستوي واملسجد الذي يُغلق بعد الصالة مباشرة فهو واهم ،أو
تعاىل ح
 - 1سورة التوبة ،اآلية .18
 - 2من حسن استغالل الوقت يف التجانية أن األوراد الالزمة يف أوقاهتا املختارة تقع يف أوقات ُحترم أو تُكره الصالة فيها .فبدال
من أن ُيلد املريد التجاين إىل النـَّوم يـحع حمد إىل الذكر بشكل واجب .وهذا ما مل يفهمه املتنطعون.
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ي.1﴾٢٩
بِٱلعَن ذم َِ
يشلءِٱَّللِر ِ
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َ َ َ
ََ
﴿ َو َملِتشل اءون ِإذَل ِأنِ

 - 3التجانية واالستمرارية ،أو خري األعمال
كنا أوردان قوله ( :أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل) رواه البخاري
ومسلم .والتجانيون يلتزمون أورادا أبعداد معينة ميارسوهنا كل يوم يف كل صباح
ويف كل مساء ،ويكونون هبا من الذاكرين هللا كثريا والذاكرات ،بل من أكثر الناس
ذكرا على وجه املعمورة .والعملية احلسابية التالية تبني لك صدق ما أذهب إليه.
فكل جتاينّ ملتزم يف سنة واحدة يذكر:
 - 1من االستغفار .94600
 - 2الصالة على النب ّـي 118260 
 - 3اهليللة أو لفظ اجلاللة .198000
وهذا يف سنة واحدة ،ويف األوراد الالزمة فقظ ،فما ابل عشر سنوات ،وما
شأن اخلمسني والثمانني ابألوراد الالزمة ،واالختيارية ،والتطوعات األخرى؟
هذا يف العدد ،ووصف ذكر هللا يف القرآن ،هو «كثريا» 2دائما .أما النوع
فمن أرفع ما يكون ألنه:

 - 1سورة التكوير .29
 - 2قال ابن عباس يف قوله تعاىل( :اذكروا هللا ذكرا كثرا) إن هللا تعاىل مل يفرض لعباده فريضة إال جعل هلا حدا معلوما ،مث عذر أهلها يف
حال العذر ،غري الذكر فإن هللا مل جيعل له حدا ينتهي إليه ،ومل يعذر أحد يف تركه إال مغلواب على تركه ،فقال( :اذكروا هللا قياما وقعودا
وعلى جنوهبم) ابلليل والنهار ،يف الرب والبحر ،ويف السفر ويف احلضر ،والغين والفقري ،والسقم واملرض ،والسر والعالنية ،وعلى كل حال،
وقال عز وجل( :وسبحوه بكرة وأصيال) فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو ومالئكته .خمتصر ابن كثري للصابوين ج ـ  3سورة األحزاب،
شرح اآلية .41
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أ « -ال يشهد أحد أن ال إله إال هللا ،وأين رسول هللا فيدخل النار أو
تطعمه» رواه مسلم .63/1
ب « -إن هللا قد حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه
هللا» البخاري  61/3رقم .1186
جـ « -إن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم عل َّـي صالة» النسائي وابن
حبان عن ابن مسعود.
د « -وهللا إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة»
البخاري.
ويؤَّدى يف املساجد ،يف أفضل األوقات ،أبحسن اهليئات ،يف أمت اآلداب،
ح
بعد من العدد واملدد حبول هللا تعاىل ،هلل احلمد واملنة.
والسر ُ

 - 4التجانية والتزكي:
َا ِ اَ  َ َََ ٞا َ
َا ِ اَ  َ َََ ٞا َ
1
ون ﴾٥٦يشهد بذلك
طدر ِ
ِنت ِ
ونِ ،﴾٨٢و﴿إذند ِأنلس ِ
لس ِنتطدر ِ
﴿إذند ِأن ِ
األعداء قبل األحباب ،والواقع قبل املدافع ،وهم بذلك  -إن شاء هللا  -من
َ ََ ا
ِٱتل َوب َ
ِحيذ ُّ
ب َ
يِ
حمبويب رب العاملني عز وجل الذي قال يف حمكم تنزيله﴿ :إذن ِٱَّلل
ذ
ِ
َو اي ذح ُّبِٱل ام َت َط ذد ذري َِ.2﴾٢٢٢
فحيثما تل حقهم تُ حـميِّّـزهم ابملظهر اخلارجي اجلميل الذي كله نظافة وطهارة يف
َ ا
له ِ َِف ا
ِو اجوهذ ذد ِ
اجلسم وامللبس ،يف احمليط املباشر ،يف األدوات املستعملة ﴿ ،ذبَم
ذ

1
2
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ِ ََ
ا
ُّ
ذم ِأث ذر ِٱلسجودذِ﴾

1

شيخ جتان غاي

ومن الذكر الكثري ،الدائم هلل الذي يسري يف كل شرايينهم
فيفعل فعلته يف القلوب اليت تظمئن بذكر هللا.
وإذا اطمأن القلب أورث بشاشة وطالقة وبراقة يف وجه صاحبه ،فرتاه يف
أحلك الظروف وأشدها رابط اجلأش راضيا سعيدا مبا قسم هللا له .وإذا ما
انفرجت األزمات وتيسرت السبل تراه رزينا رصينا متواضعا خاشعا هادئ البال
حامدا رب النعم تبارك وتعاىل ،ال تفارقه املهابة واجلالل مهما تبدلت األحوال
وتغريت (فالذكر والسكينة توأمان).
حقيقي
أقصد أن وجوه التجانيني اليت تراها تتألأل دائما مثرة صفاء ابطن ّـي
ّ
(كل إانء مبا فيه ينضح) .ولكن األهم من ذلك كله سلوكهم اليومي الالئق
املنضبط موظفني كانوا أم جتارا ،حكاما أو حمكومني ،سائقني أم حجامني ،رعاة
أو مزارعني؛ ينبذون احلرام نبذا ،ويتجنبون الشبهات جتنبا ،ويفرون من املعاصي
فرارهم من األسود ،وإن وقعوا يف شيء من ذلك يتوبوا «وخري اخلطَّاءين
التوابون».
كيف ال ،وهم أكثر عمار مساجد هللا ،كما أسلفنا ،وذلك حمدعاة للنظافة
والطهارة؟ كما أهنم أهل الذكر «وأهل الذكر هم أهل هللا» وذلك حجملبة للنظافة
والطهارة ،حىت أنه مل يعد من قوة الفراسة أو معرفة الباطن أن تلقى رجال يف
شارع ،أو جتده يف سيارة ،أو يبيعك سلعة أو يبتاع منك بضاعة ،أو تشهده
يحسبحح أو يُسبِّّح أو يصلي فتعرف أنه جتاين دون أن يذكر ذلك .فهل يتأتَّـى ألحد
أن يكون ُسنِّّيًّا وال يتطهر ،وال يتزكى؟!

1
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 - 5التجانية واجلهاد يف سبيل اهلل:
َ َ ا ََ ِ اَ
ا ََ ا ََِا ِ 1
إهنم ﴿أ ذشو ء ِلَع ِٱلكفلرذ ِرحلء ِبياد ِۖۡ﴾  .مقاتلون ابرعون ،ال يهابون
املوت ،إذا حضر ،فال تزلزل قلوهبم محأة الوطيس ،هذا ما يفعله الذكر يف
الذاكرين ،فمن يستشعر عظمة هللا وجالله يف قلبه ال ُياف إال إايه .ولكن ذلك
ما يشهده هلم التاريخ ،وخاصة اتريخ غرب أفريقيا الذي نسكنه حنن وبعض
املب ِّّدعني الذين ُيرجون الناس من اإلسالم تبعا هلواهم.
ومن فضل هللا على التجانية أن زعيمهم األول يف غرب أفريقيا شيخنا احلاج
عمر الفويت  هو أكرب جماهد يف هذه املنطقة على اإلطالق .بل إنه الزعيم
كل منها
الديـنـي الوحيد الذي كان جيمع بني السبحة والقلم والبندقية ،وقد بلغ يف ّ
مبلغا بعيدا ال ينازعه فيه منازع.
ومن لطائف الرموز املعربة يف ذلك أن احلروف الثالثة اليت يتكون منه امسه
املبارك (عـ =( - )70مـ = ( - )40ر =  )200تشري إىل:
أ  -سنوات عمره ( )70سبعون سنة.
ب  -عدد معاركه ( )40أربعون معركة.
جـ  -عدد مؤلفاته ( )200مائتا كتاب.
ولعل املقصود ابملؤلفات هو الكتب الكبرية ،وإال ففي املتحف الوطين
الفرنسي يف ابريس أربعمائة وسبعة وعشرون ( )427خمطوطا ،هلذا العامل العارف
اجملاهد اخلارق للعادة.

1
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وقد ورث أتباعه منه سنة اجلهاد (عند الضرورة) فال تزال أصوات بنادق
1
تدوي يف اآلذان ،وما زالت
هللا
رمحهم
وجنده
)
الشيخ أمحد شيخو (التجاين
ّ
سيوفهم تقطر من دماء الوثنيني واملرتدين.
والشيء ذاته يقال يف الشيخ مابه جخو به رمحه هللا ،وحىت لحتجور انـغُ ِّ
ون
ُ
حح حُ ح
لحـتِّّـر ُجوب  -يف أواخر عمره  -كان حيارب الوثنيني ،والفرنسيني احملتلِّّني ،وهو
ورو .NIORO
ذلك التجاين الذي لقنه الشيخ حمابحه الورد التجاين يف انـيُ ُ
واحلماهيون  -أتباع الشيخ الكبري محاه هللا رمحه هللا تعاىل يف موريتانيا وهم
التجانيون األصوليون  -جهادهم غري خاف إال على الصم البكم العمي الذين ال
يعقلون.
وال يضر أن الذين أتوا بعدهم من علماء وشيوخ ومل جيدوا للجهاد املسلَّح
دواعي ،ركزوا جهودهم على التعلم والتعليم والرتبية واإلرشاد ،وهي ال تقل خطورة
عن اجلهاد ابلسنان .فاإلسالم  -دائما  -كلمة وسيف ولوح ،فبالكلمة يتضح،
كما وكي ًفا.
وابلسيف حيتمي ،وابللوح يتطور ًّ
وأدعياء (السنة) الذين يتغنّون مبلء أفواههم( :هذه بدعة ،تلك ليست
بسنة ،هذا ما فعله حممد  )......ال نعرف هلم معركة ساخنة واحدة ضد أرنب أو
ثعلب ،ومل نشهد هلم جهادا يف تعمري األرض ،ومل حنضر هلم كفاحا يف تنوير
العقول ،وال نضاال يف توجيه القلوب .فأين السنة؟ وأين االلتزام هبا؟ ِّّادعاء بال
دليل.
والدعاوي إن مل يقيموا عليها بيّنات أبناؤها أدعياء
1

 كان أمحد شيخو معروفا هبذا الوصف لدى كل األوساط.99
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شيخ جتان غاي

 - 6التجانية وأهل اإلنكار:
هذه الطريقة احملمدية األمحدية ”أمرها قائم ابهلل“ فالتجانيون من الطائفة
اليت ال تزال قائمة أبمر هللا ال يضرهم من خذهلم حىت أييت هللا أبمره.
إهنم أهل األذكار يـُبـتحـلُون  -حتما  -أبهل اإلنكار .والتجانية َّ
تتغذى
وتتقوى به ،ذلك أن ”الذين تكلموا عن الشيخ أمحد التجاين  وعنهم
ابإلنكار ّ
يكىن
 قبله  -كانوا قالوا :إنه يولد يف املغرب األقصى سنة  1150ويقطنه ،وأنه َّأبيب العباس ،وأنه يكون مبتلى ابإلنكار“.
فلو صدق فيه املغربية ،وسنة امليالد والكنية ،ومل ينتقده أراذل الناس
لتخلفت عالمة من تلك العالمات الثالث اليت جتعل منه (خامت األولياء وممدهم).
ومن امللحوظ أن اإلنكار عليه صادق فيه كالعالمات األخرى .أمل تر إىل
الكتب اليت ألفتها مرتزقة اليوم واألمس ،ومغفلو البارحة والليلة يف السودان
والسعودية ،ونيجرياي وعاان واملغرب وغريها من الدول ،وما نشر من انتقادات يف
الصحف واجملالت منذ أكثر من مائة سنة ،وما ُجنِّّد من أموال طائلة ،وما ُمنِّح
من شهادات عالية يف الشرق والغرب ضد انتعاش التجانية وانتشارها .وكأن ذلك
ور) التجانية يف انطالقة مندفعة حنو اآلفاق
يتحول إىل (بنزين) يتوقد منه ُ
(متُ ُ
كله ّ
البعيدة ،وكأن الناس إذا قرأوا انتقادات املنتقدين يزدادون حبا هلذه الطريقة الغراء،
فيتمسكون حبباهلم ،ولسان حاهلم ينشد قول الشيخ عباس صل  يف دالية
كوانكري:
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شمر كاشفا
بذا حنن من أمسى يُ ّ
يزيد لنار احلب فينا أتججا

شيخ جتان غاي

عن الساق ابإلنكار أت حـهم وأجندا
1
وتصديق ما فوق الذي منه أُوطدا

السنِّيَّة السنِّّيَّة ،ألنه من عالمات
نعم ،إن إنكار املنكرين يزيدان ثقة بطريقتنا َّ
نتغىن  -يف ححتح ّد سافر  -قول الشاعر:
صدقها ،وألن أمرها قائم ابهلل ،لذلك َّ
2
ِّ
الوعل
كناطح صخرًة يوما ليوهنا فلم يحضرها وأوهى قرنحه ُ
ومن سخرية القدر على املنكرين وجمنديهم أهنم  -مع كل ما يكتبون أو
يستكتبون  -ال يصمدون أمام توضيحات التجانيني لطريقتهم أو دفاعهم عنها،
فهم (املنكرون) ُيافون من احلق ،ويفرون من احلقيقة ،فحىت كتايب هذا سيكون
هلم شجى يف احلالقيم ،سيصلح كثريا مما أفسدوا ،وسيهدي  -إن شاء هللا -
عديدا مما أ ِّ
ُضلوا ،وسيثبِّّت مجعا غفريا من امللتزمني ،وندعو هللا تعاىل أن ينور به
بصائر كثري من املتنطعني فيهتدوا ،اتب هللا عليهم وعلينا مبنه وفضله ،مث هبمة
الشيخ التجاين .
وأعرف أن بعضهم سيحاولون قصارى جهدهم أن يصرفوا أذانهبم عن قراءة
الكتاب لئال يروا ما فيه من حقائق تفضح زيف مذهبهم ،وقد يذهب بعضهم إىل
شراء كميات كبرية منه مث حرقها ،كما تعودوا أن يفعلوا بكل الكتب اليت تزعجهم
يف معتقداهتم ،وال يعرفون أن هذا التصرف األرعن كسرت الشمس ابلغرابل.
ومهما يكن من شيء فإننا متيقنون من شيئني اثنني:
 - 1راجع كتابنا :كتاب التقديس بني التلبيس والتدليس والتدنيس ،مرجع سابق ،الدرس الثالث يف أن التجانية تتغذى ابإلنكار وتتقوى
به ،صـ .236- 234
2

أضر به .أوهى :أضعف.
 -فلم يضرها :من ضار يضريَّ :
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 - 1أن اإلنكار على التجانية قوة دفع هلا أكيدة.
 - 2أن املنكر عليها أحد هؤالء الذين يذكرهم شيخنا عباس  يف
جيميَّتِّه البديعة( :بشرى ملن يف ضمان املصطفى وجلا):

1

إال الذي قد قضى املوىل به هوجا
درجا
أبن
للعليا
يرغب
وليس
إال الذي رأيه يف هللا ما نضجا

ما معرض عنه يوما رب تعصمنا
إال الذي ُشغله يف غري خالقه
َّ
اجلد من هزل
إال الذي ال حميِّ ُيز

لكن األمور كلها بيد هللا ”وكل شيء عنده مبقدار  “2وقد قال:
َ َ َ
َ
َ َ َ َ ا َ ُّ ِ َ َ َ َ 3
ت َشل اءونِإذَلِأنِيشلءِٱَّللِربِٱلعن ذميِ.» ٢٩

« َو َملِ

 – 7التجانية ووحدة املسلمني:
سرتى – اي أخي – يف شروط الطريقة أن منها شرطا ينص على أن يتودد
املريد التجاين إىل خلق هللا ،وال يقاطعهم إال ملوجب شرعي أكيد .والواجب هنا
التودد إىل (خلق هللا) عامة ملا ورد يف احلديث( :اخللق كلهم عيال هللا فأحبهم إىل
هللا أنفعهم لعياله) ويف رواية (خللقه) رواه البيهقي يف الشعب .والطرباين يف الكبري
واألوسط ،والنووي يف األذكار.
ومن يتودد إىل اخللق عامة ،فاملسلمون ابألوىل ملا هلم من مكانة خاصة
َ َ ِا ِ ا َ
ون ِإ ذ ِخ َوِة  4»ٞولقوله « :ال يؤمن أحدكم حىت حيب
بقوله تعاىل« :إذنمل ِٱلمؤمذا
ألخيه ما حيب لنفسه» ويف رواية (ال يكمل إميان أحدكم) انظر حتفة األحوذي
1

 -الضمري يف (عنه) يعود إىل الشيخ التجاين املذكور سابقا .اهلوج :محق وطيش وتسرعه ،فهو أهوج .وهي هوجاء.

3

 سورة الرعد ،اآلية .8 سورة التكوير ،اآلية .29 -سورة احلجرات ،اآلية .10

2

4
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للمباركفوري ،وختريج أحاديث اإلحياء للعراقي .وقد رواه الشيخان بلفظ (املؤمن
حيي ألخيه ما حيب لنفسه).
فالتجانية ال يكفرون أحدا من أهل القبلة حىت هؤالء الذين يكفروهنم ظلما
وعتوا ،فرمحة هللا تعاىل تسع جرائمنا وجرائم كل املسلمني ،ومغفرة هللا أوسع من
ًّ
ذنوبنا وذنوهبم وذنوب مجيع املسلمني ،لذلك جتدان ندعو هلم يف التشهد ،ويف
األدعية العامة األخرى الكثرية.
ولعل من آكد األدعية علينا الـمسبَّـ حعتح ِّ
ني األخريتني يف دعاء املسبعات العشر
ُح
الذي من أهم أورادان االختيارية ونصهما:
لدي وللمؤمنني واملؤمنات ،واملسلمني واملسلمات،
أ – اللهم اغفر يل ولو ّ
األحياء منهم واألموات 7 ،مرات.
ب – اللهم افعل يب وهبم عاجال وآجال يف الدين والدنيا واآلخرة ما أنت له
أهل ،وال تفعل بنا وهبم اي موالان ما حنن أهل ،إنك غفور رحيم حليم جواد كرمي
رؤوف رحيم 7 ،مرات.
هذا دعاء عن ظهر غيب إلخواننا املسلمني واملسلمات كما أ ُِّمران به ،نقرأه
صباحا ومساء خملصني هلل حتقيقا لألخوة اإلميانية.
أما ساداتنا األولياء فيدخلون ضمن هذا الدعاء بطريقة أوىل ملراتبهم الرابنية
الرفيعة عند هللا وعندان .مث إن أحد شروط الصحة املتعلقة ابلشخص أيمر املريد
التجاين« :أن يعظم مجيع األولياء ،ألهنم أحباب هللا ،فبتعظيمه واحرتامه هلم
يصطفيه هللا ويقربه إليه .وابستهانته هبم يهينه هللا ،ويغضب عليه ،والعياذ ابهلل».
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قال سيدان  وعنا به يف رسالة التحدث ابلنعمة – بعد كالم – ما نصه:
«فعظموا حرمة األولياء األحياء واألموات ،فإن من عظّم حرمتهم عظم هللا حرمته،
ومن أهاهنم أذله هللا وغضب عليه ،فال تستهينوا حبرمة األولياء.»1
وكان من تعظيم شيخنا  جلناب األولياء أن منع أحد مرديه أن ميد رجله
إىل روضة موالي إدريس أحد األولياء املدفونني يف فاس ،ملا اشرتى ذلك املريد بيتا
جبانب الروضة.
وقد نص الشيخ يف جواهر املعاين أن الطريق كلها موصلة مسلكة إىل هللا
تعاىل .2وقد نظم سيدي احلاج مالك سي  هذه املقولة الذهبية اليت قد تكون
األوىل من نوعها ،فقال يف كتابه نيل املرام:
الرمحن موصلة مسلكة اي جاين
إىل
فالطرق كلها
وقد قال الشيخ إبراهيم الرايحي التونسي:
ريب إين صدقت كل ويل راعيا قدرهم بعني
وعهدي
غري أن ابن سامل هو شيخي ومالذي

احرتام
وإمامي

ولسان حال جتاين ينشد قول الشاعر:
أحب الصاحلني ولست منهم وأرجو أن أانل هبم شفاعه
املعاصي وإن كنا سواءً يف البضاعه
جتارته
من
وأكره
1
2
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إهنا حنبهم مجيعا ،وحنرتمهم كلهم ،ونستعيذ ابهلل أن نستخف هبم ،ولكنا
نعلنها ِّّ
مدوية يف اآلفاق (نكتفي به وحده يف االستعداد) وليس ذلك تكربا منا ،أو
تنقيصا حلق أحد ،إنه احرتام ملبدإ صويف رئيس (ضرورة اقتصار مريد واحد على
شيخ واحد) فمىت استشعر املريد أبن شيخه ال يفيده ختلّى عنه وانتقل إىل غريه،
لكن االحتفاظ به وضم شيخ آخر إليه نوع من العبث أو ضرب من اللهو.
فكما أن مريضا واحدا بني أطبّاء متعددين كل يصف له ال يُشفى غالبا،
فكذلك املريد ال يفلح بني شيوخ كثري لكل منهم تربيته اخلاصة .وحىت اجلهاز
الواحد (التلفزة أو احلاسوب) ال ينجو من العطب السريع إذا كانت تتصرف فيه
أيد كثرية .واملرأة الواحدة يف زمن واحد ال تنكح إال رجال واحدا يف منطق العقل،
وتعاليم الدين .ومن يقل غري ذلك فخلقه ودينه يف أزمة خانقة ،نسأل هللا العافية
والسالمة.
َ َ َ َا ََا َ ا
ِر اجٗل ِيذَهذِ
واملشكلة  -بعد  -قد اجنلت بقول هللا تعاىلَ﴿ :ضب ِٱَّلل ِمثٗل
َِ ِ ا َ َ ِ َ ِ َ ا ا ِ َ
ا ََ ا ا َ ََ ا َ َ َ ا ا َ َا َ ا َ ِ َِ َ َ ََ
َِّللذِبل ِأكثِه َِلِ
ِمثٗل ِٱحلمو ذ
لن
ۡشَكء ِمتشكذسون ِورجٗل ِبنملِل ذرج ٍل ِهل ِيستوذي ذ
ََِا َ
ونِ.1﴾٢٩
نعنم

فأين إميان الذين يدعون املريدين إىل أن تتجاذهبم أحوال الشيوخ وطرائق
تربيتهم ،وما أنزل هللا به من سلطان؟ ملاذا يريدون منا هذا الذين يرفضه القرآن؟
لطيفة الفتة للنظر :التجانية أفضل طريقة بعد .....؟
اسأل اي أخي أهل أي طريقة يف العامل ما أفضل طريقة؟ جييب كل منهم
طبعا طريقيت وإذا قلت :وبعدها؟ يقول اجلميع :التجانية ،واسأل أدعياء السنة ما
1
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أقرب الطرق أو الطوائف إىل السنة بعدكم؟ يقولون التجانية .واملعادل الرايضية
هلذا هي :أن التجانية (أكثر الطرق واجلماعات انتشارا يف العامل على اإلطالق)
هي األوىل من حيث سنيتها عند أهلها ،وألهنا هي الثانية عند أهل الطريق
واجلماعات األخرى بعد كل واحدة منها فهي إذن احلائزة قصب السبق دون
امرتاء ،فقد انبلج احلق لذي عينني.
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شروط الطريقة التجانية:
أي مسلم أبسس الطريقة التجانية ،وأهدافها ،وتي ّقن من
إذا اقتنع مسلم ّ
سنِّّيَّة أورادها ،وأراد االخنراط يف سلكها احملمدي الصايف يتحتَّم عليه أن يقف على
ليتم قبوله يف الطريقة ،ولكن ليبقى عضوا فيها على
شروط معيّنة ّ
ويتعهد عليها ّ
الدوام.
ث عنها ،واليت جند
والطريقة التجانية إذ تضع هذه الشروط اليت سنتح ّد ُ
لكل واحد منها أصال أصيال واضحا يف الشريعة اإلسالمية ،ال تتميَّز فقط يف
ّ
تتقوى يف ضبط املريد داخل جدران الشريعة
االلتزام مبرتبة اإلحسان ،وإمنا ّ
الفوالذيَّة حىت أنه ال يستطيع بعون من هللا أن يفسق منها .وقد قدمنا أن من
يرتّب لك أورادا بعد صالة الصبح ال يقبل منك أن تتهاون ابلصالة ذاهتا ،كيف
ال ،والورد املسائي التجاين ال يصح إال بعد صالة العصر.
(واملسلمون على شروطهم ما مل حيلِّّلوا حراما أو ِّّ
حيرموا حالال) وكان بعض
الصحابة ال يسألون الناس شيئا ،حىت السوط إن سقط ،ألهنم ابيعوا النيب صلى
هللا عليه وآله وسلم على ذلك.
فعن أيب مسلم عوف بن مالك األشجعي قال( :كنا عند النيب  سبعة أو
مثانية أو تسعة فقال :أال تبايعون رسول هللا ،فبسطنا أيدينا ،فقال قائل :اي رسول
هللا ،كنا قد ابيعناك ،فعالم نبايعك ،فقال :أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا،
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وتقيموا الصلوات اخلمس ،وتسمعوا وتطيعوا (وأسر كلمة) وال تسألوا الناس شيئا،
قال :فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه فال يسأل أحدا يناوله إايه)1
أوردت هذا احلديث هبذا الشرط حىت ال يتطاول املتنطعون على العلم
والعلماء ويقولوا :هذه الشروط شريعة جديدة .إهنا موضوعة ملن يريد أن يكون
جتانيا ويقتدي بشيخنا أمحد التجاين فيما رتّبه له جده سيدان حممد  ،أما هؤالء
الذين ال يريدون ،فنقاشنا وإايهم يف غري هذه الشروط ،ونقنعهم إذا ختلوا عن
التعصب واهلوى إن شاء هللا.
وحنن سنتحدث عن واحد وأربعني شرطا تتأرجح بني شروط صحة وشروط
كمال ،وال يضر أن يكون هناك بعض اخلالف يف العدد أو يف التقسيم ،فبعض
ما يسميه كتاب معني شرطا مثال جتده أداب يف كتاب آخر .أما شروط الصحة فال
خالف فيها بني العلماء التجانيني إال يف شرط واحد حسنُـبحـيِّّنُهُ يف حمله إن شاء هللا.

واعتمادان يف هذا املبحث على:
 - 1رماح حزب الرحيم على حنور حزب الرجيم لسيدي الشيخ عمر بن
سعيد الفويت الذي عد شروط الطريقة واحدا وعشرين لكنه أتى بثالثة وعشرين.
 - 2فاكهة الطالب أو جامع املرام لسيدي احلاج مالك سي الذي نظم
الشروط الثالثة والعشرين اليت أتى هبا شيخنا الفويت.
 - 3الفتح الرابين فيما حيتاج إليه املريد التجاين لسيدي الشيخ حممد
احلافظ التجاين املصري الذي أتى بسبعة وعشرين شرطا ،وقسمها تقسيما تعليميا
بديعا ،رمحهم هللا مجيعا  -ونفعنا بركاهتم آمني.
1
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وملا أتملنا أعماهلم اجلليلة اليت استقوها من جواهر املعاين ارأتينا أن نقوم
ابلتقسيم التايل:
أوال :شروط أساسية تلزم املريد مدى احلياة:

وال تتعلق بعبادة معينة ،وال بوقت معني ،أي أهنا ال تقبل املساومة أبي
حال من األحوال.
وهي قسمان:
أوال :قسم حيدد دخول املريد يف سلك الطريقة التجانية ،وهو:
 - 1صحة إذن امللقن ،أبن يكون أهال للتقدمي ومأذوان له إبعطاء الورد من
صحيح اإلذن عن صحيحه إىل الشيخ التجاين .
 - 2أن يكون طالب التلقني مسلما صحيح العقيدة عاقال مميزا ،غري
مرتبط بورد آخر يف طريقة أخرى.
ويل ّقن الرجل واملرأة والشيخ والصيب والطائع والعاصي واحلر والعبد ،والغين
والفقري والعامل واجلاهل .كيف ال وهي سفينة جناة؟!
اثنيا :قسم يضمن احرتامه للمريد بقاءه جتانيا ،ومعىن ذلك أنه إذا أخل
بواحد من تلك الشروط ينقطع كليا ،وال يشفعه إال التوبة النصوح ،والتجديد،
وهي سبعة:
 - 1االنفراد هبذه الطريقة طول احلياة ،فال جيمع بينها وبني غريها من
الطرق أبي حال من احلوال.
 - 2عدم زايرة أي ويل غري جتاين حيا كان أو ميتا زايرة استمداد.
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يقول الشيخ حممد احلافظ « :وقد نص أكابر أهل الرتبية يف كل طريق
على ذلك ،فذكره سيدي حميي الدين ابن العريب ،وسيدي علي اخلواص ،وابن
حجر اهليثمي ،والشعراين ،والشيخ زروق ،والشيخ السمنودي ،والدردير،
والشريشي ،وابن البنا السرقسطي ،وابن عجيبة ،وسيدي عبد العزيز الدابغ،
والشيخ الكنيت ،واإلمام الفاسي ،والشيخ حممد بن عبد هللا اخلاين اخلالدي
النقشبندي وغريهم من سائر الطرق (فهو أمر متفق عليه)»1
أما زايرة أخوة وصداقة وإمداد فمأمور هبا شرعا ،ومؤكدة طريقةً نصت
عليها الكتب التجانية ،وبيَّنتها بكل وضوح.
ومن اجلدير ابلذكر هنا أن شيخنا التجاين  قد أذن ألصحابه إذان عاما
يف زايرة األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وأصحاب النيب .
 - 3مداومة الورد بال انقطاع إىل املمات .فالزم الطريقة (الورد الصباحي
واملسائي والوظيفة وذكر عصر اجلمعة) يداوم عليه ،وال يرتكه أبدا إال لعذر.
 - 4استمرارية االعتقاد يف الشيخ  ،وتصديقه يف مجيع أقواله اليت
صحت عنه .وهذا معلوم عقال ونقال ابلضرورة ،فالذي ال يُص ّدق خمربه ال ميكنه
أن يعتمد عليه ،وابلتايل ال يتأتى أن يكون شيخا له.
 - 5عدم االنتقاد على الشيخ ،فال بد من الثقة به ،والتسليم له ،فإذا
خفي له وجه مما أييت به يبحث له وجه شرعي مقبول ،وإال يكن متيقنا أن الشيخ
أعلم ابلشريعة وأحرص عليها منه.

1
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 - 6دوام حمبة بال انقطاع ،وهنا مكمن صدق االعتقاد ،والسالمة من
االنتقاد .وعلى قدر احملبة يكون سراين املدد منه ،ومن عالمتها أن تكون راحته
يف ذات شيخه.
 - 7عدم صدور سب أو بغض أو عداوة للشيخ  ،أو سقوط حلرمته.
وعالمة سقوط احلرمة أن ال يبايل أبمره أو هنيه كما ذكره الشيخ يف اجلواهر.
«فمن خالف شرطا من هذه الشروط فقد انقطع ورفع اإلذن عنه يف احلال،
وال يعود إىل االتصال ابلشيخ حىت يتوب وجيدد له اإلذن».1
ثانيا :شروط صحة تتعلق بالشخص:

 - 1احملافظة على الصلوات اخلمس يف أوقاهتا ،يف اجلماعة إن أمكن ،مع
استكمال شروطها وأركاهنا وهيئاهتا ،ودوام اخلشوع له .وكذلك احملافظة على مجيع
األمور الشرعية.
 - 2عدم األمن من مكر هللا يف أي حال من األحوال .قال تعاىل:
َََ ا ف َ ِ َ َ ََ ََِ ا َ ِ َ َ َ َِ ِا ِ ََ ا َ
2
﴿أفأمذاو ِمكرِٱَّللذِفٗلَِني ِأم ِمكرِٱَّللذِإذَلِٱلقومِٱلخ ذۡسونِ. ﴾٩٩
وقد كان سيدان الشيخ  يؤكد هذا الشرط يف غالب أقواله ،وكان كثريا ما
ينشد ألصحابه هذين البيتني:
وآمن مكر هللا ابهلل جاهل وخائف مكر هللا عارف
وال جاهل إال من هللا آمن وال عارف إال من هللا خائف

1

 -قصد السبيل يف الطريقة التجانية.
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ومن أقواله  :أبشروا ،إن كل من كان يف حمبتنا إىل أن مات عليها يبعث
أي حالة كان ما مل يلبس حلة األمان من مكر هللا.
من اآلمنني على ِّّ
 - 3أن يحـبُ َّـر والديه ألهنما السبب الوحيد يف إنشاء اإلنسان ووجوده يف
الدنيا.
 - 4أن يكون صادقا يف أقواله .والصدق أول قدم يضعه املريد على طرق
َ ٰٓ َ ُّ َ َ َ َ َ ا ف َ
ِو اكوناو ف َ
ِٱت اقو ف َ َ
ِمعَِ
ِٱَّلل َ
ِٱّلَني ِء ماو
السادة الصوفية .قال هللا تعاىلَ﴿ :نيأندل ذ
ََ
1
ذي﴾١١٩
ٱلص ذوق َِ
 - 5أن ال يؤذي أخاه يف الطريقة« .قال شيخنا  ،قال يل  :قل:
َ َ َ اِ ا َ
ٱّلَني َِنيؤذونِ
ألصحابك :ال يؤذوين إبذاية بعضهم بعضا» .قال هللا تعاىل﴿ :إ ذ ِ
نِ ذ
َ ََ َ َ َا ِ َ َ
ا
ُّ
ا
ِٱَّللَِف ُّ
ََ
وَلۥِلَ َع َا اد ا َ ا
2
ِٱدل ِن ََ َ
ٱَّلل َ
ِو َر اب َ ا
لِوٱٓأۡل ذخرة ذِوأعوِلد ِعذ ِبلِم ذد َِالِِ . ﴾٥٧
ذ
 - 6أن يتجنب من يبغض الشيخ وال جيالسه ،فالبغض يسري يف قلب
اجملالس كالسم« .إن اطباع تسرق الطباع» قال يف املنية:
ومن جيالس مبغض الشيخ هلك وضل يف حم حه ِّامه ويف ححلحك
 - 7عدم التصدر إلعطاء الورد من غري إذن صحيح.
 - 8أن ال يتهاون يف الورد ،فال يؤخره عن وقته إال لعذر.
 - 9أن حيرتم كل من ينتسب إىل الشيخ ال سيما أهل اخلصوصية.
 - 10أن يكتم أسرار الطريقة عن غريها.
 - 11أن يعظم مجيع األولياء ،ألهنم أحباب هللا ،وبذلك يصطفيه هللا،
ويقربه إليه ،واستهانته هبم يهيبه هبم يهينه هللا ،ويغضب عليه ،يقول شيخنا
1
2
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التجاين « :فعظموا حرمة األولياء األحياء واألموات ،فإن من عظم حرمتهم
عظم هللا حرمته ،ومن أهاهنم أذله هللا وغضب عليه».
ثالثا :شروط صحة تتعلق بالورد:

 - 1النية ،فإن األوراد أصبحت واجبة لاللتزام كسائر العبادات املنذورة،
فال بد من نية متيزها عن مطلق النفل.
 - 2طهارة احلدث ابملاء ،أو التيمم مبوجبه على احلد الشرعي.
 - 3طهارة اخلبث من البدن والثوب واملكان على احلد الشرعي.
 - 4سرت العورة كالصالة.
 - 5عدم الكالم من ابتداء الورد إىل انتهائه إال لضرورة فيشري ،فإن مل
تفهم اإلشارة تكلم كلمة أو كلمتني.
تنبيهان:
أ  -ليس من الكالم املمنوع إجابة الولد لوالده ولوالدته ،والزوجة لزوجها،
واملريد لشيخه امللقن ولو كثر الكالم.
ب  -يستشكل بعض القوم رد السالم أو عدمه عند الذكر .علما أبن رده
واجب ،واحملقق فيه أن من العلماء من يوجب على الذكر عدم رد السالم ،ألنه
مشغول ابهلل تعاىل ،فال يصح أن يصرف عن حضرته عز وجل كما مل يوجبوه على
اآلكل واملتوضئ وغري ذلك .قال العالمة سيدي عياض  :وهذه إحدى
النظائر اليت ال يسلّم فيها على اإلنسان ،وإن سلّم فال يرد ،قال بعضهم:
رد السالم واجب إال على من يف صالة احو أبكل شغال
أو شرب أو قراءة أو أدعية أو ذكر احو خبطبة أو بتلبيه
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أو قضاء حاجة اإلنسان
أو سلم الطفل أو السكران
أو فاسق أو انعس أو انعم
أو كان يف احلمام أو جمنوان
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أو يف إقامة أو يف اآلذان
أو شابة ُيشى هبا افتنان
أو حالة اجلماع أو حتاكم
1
فواحد من بعده عشروان

 - 6عدم األكل والشرب ،ويبطل الورد بقليله وكثريه .2أما الوظيفة فال
تبطل إال ابلكثري منه.
 - 7الطهارة املائية للجوهر ،إىل جانب مكان طاهر يسع ستة أشخاص.
ملحوظات:
أ  -ال تقرأ جوهرة الكمال على ظهر دابة ،وال على سفينة صغرية ،وال
داخل سيارة.
ب  -إن كال من املتيمم ،ومن يف ثوبه أو يف بدنه جناسة ،أو كان يف مكان
ضيق جدا أو داخل سيارة يقرأ عشرين من صالة الفاتح يف الوظيفة بدل اجلوهرة.
جـ  -يستثىن من املكان الضيق بيوت اخللوات ،واألماكن املخصصة للعبادة
اليت الطهارة الكاملة فيها مضمونة معتادة.
شروط كمالية تتعلق بالشخص:

 - 1أن أييت ابلبسملة متصلة ابحلمد هلل رب العاملني يف مجيع الصلوات،
جيهر هبا يف الفريضة اجلهرية.
 - 1قصد السبيل يف الطريقة التجانية  20و.21
ط
 - 2جتد يف بعض الكتب جواز أكل وشرب قليلني أثناء الورد ولكن إن الذي جيعل عدم األكل والشرب بعد الورد مباشرة شر ح
كمال هل يعقل أن يسمح لك ابألكل والشرب خالله.
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 - 2أن يطمئن يف الركوع والسجود بقدر قوله سبحان هللا العظيم ،ثالاث.
يقول سيدي احلاج مالك  يف كتابه فاكهة الطالب:
ال بد من ثالث تسبيحات على الرتاخي فزت ابخلريات
الغراب وقد هناها اهلادي للصواب
فنقرة
أقلها
وجاء يف عوارف املعارف أن الكمال العشر عند العارف
الركوع
من
التمكن
أتيت بذا العدد ابخلشوع بعد
منتهجا
بذا
ولتك
ممتزجا ابلرفع،
آخره
تكن
وال
احلياة
مدة
الثالث
وال تصل خلف من ال أييت قدر
املعاين
جواهر
بذاك أفىت شيخنا التجاين وراجعن
األواه
روى
ملا
يف غنية اجليالن ما معناه موافق
البطالان
به
ملقتد
إن خ ّفف اإلمام االطمئناان ّأدى
 - 3أن يتهجد ولو بركعتني يقرأ فيهما ما تيسر من القرآن .وقد كان
سيدان  يرغب يف ذلك غاية الرتغيب حىت كاد أن جيعله ركنا من أركان طريقته،
وقد زجر من قال له« :اي سيدي أان ال أقدر أن أقوم قبل الفجر بقوله :أنت رجل
1
ال تصلح لطريقتنا ،فاترك سبحتنا عنك»
 - 4أن يالزم رواتب الفرائض ،وقد حثت السنة الشريفة على ذلك كثريا.
 - 5أن يفتتح األذكار ابملقاصد املعهودة عند أهل الطريقة.

1
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ومن الكيفيات املختصرة أن يتعوذ ويقرأ الفاحتة وصالة الفاتح مرة مث
(سبحانك رب العزة اخل) .مث يتلو عند بداية كل ركن آيةً مناسبة له.
ِ َ ِ َ ا ا َ َ ا َ ِا ََ ِ َ َ َ
ََ اَ ا ف َ ا
ا
ِ
ا
َ
سك ذ
ياِوأعظ ِأجراِ
َِتووهِعذاوِٱَّللذِهوِخ ِ
مثل ﴿وملِتق ذومو ذ
ِۡلنف ذ
ِم ِخي ذ
َ ِ َِ ا ف ََ َ ََ َ
ِٱَّللِغ افورَِ ٞر ذحَ ا ُِۢ .1﴾٢٠مث لبيك هللا ريب وسعديك واخلري كله يف
وٱبتغ ذفرو ِٱَّللِۖۡإذن
يديك ،وها أنذا عبدك الضعيف الذليل قائم لك بني يديك أقول مستعينا حبولك
وقوتك امتثاال ألمرك وتعظيما وإجالال :أستغفر هللا أستغفر هللا ،مث لبيك اللهم
ريب وسعديك اخل.
َ
َ ِ
ِ ا ِ ا ِ 2
ٱذ اك ا
وِن ِأذكرك ِ﴾  .مث لبيك هللا ريب وسعديك اخل ال إله إال
ر
ومثل ﴿ف
ذ
هللا ال إله إال هللا .وهناك مقصد يذكر مرة واحدة يف افتتاح الورد وقد خلصه
سيدي احلاج مالك سي  يف أبيات نوردها فيما يلي من فاكهة الطالب يسهل
حفظها إبذن هللا تعاىل:
إين نويت رب ابلتالوه ذا الورد تعظيما لذي اجلالله
كذا إلجالل والبتغاء مرضاتك العليا بال خفاء
قصدا لوجهك الكرمي العايل وخملصا لك مع ابتهال
ريب ِّم حن احجلك وقد أقول حبسن إمدادك اي مقيل
عونك حولك ومع قوتكا وما وهبتنيه من نعمكا
املرجو مستعينا بك وأنت خري من معينا
توفيقك
ّ
أعوذ ابهلل من الشيطان رجيمك اللعني ذي العدوان
1

2
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 - 6السكوت والسكون عقب األوراد .يقول سيدي النظيفي يف الدرة
اخلريدة:
السكوت لوارد فتظفر ابملنحـى أبسرع حلظة
والزم سكوان ،و
ح
ُ
وقال يف شرح هذا البيت( :أنه إذا ختم سكت وسكن ،واستحضر الذكر
إبجرائه على قلبه مرتقبا لوارد الذكر ،فلعله يرد عليه وارد يف لـمحة ،ويعمر وجوده
يف حلظة ما ال تعمره اجملاهدة والرايضة يف ثالثني سنة .وهذا الوارد إما وارد زهد أو
ورع أو حتمل أذى أو سخاء أو كشف أو حمبة أو غريها .فإذا سكت وسكن وكتم
نفسه مرارا دار الوارد يف مجيع عوامله ،فيجب عليه التمهل حىت يتمكن وإال ذهب
( ....أن يحـُزَّم نفسه حىت يدور الوارد يف مجيع عوامله ،ألنه أسرع لتنوير البصرية،
1
وكشف احلجب وقطع خواطر النفس والشياطني)
شروط كمالية تتعلق بالورد:

 - 1اجللوس للورد فال يذكره مضطجعا ،وال قائما إال لعذر ،ويصح ذكره
ماشيا إن حترزت النجاسة.
 - 2استقبال القبلة إال لعذر كمسافر ال يستطيع استقباهلا.
 - 3اإلسرار يف الورد ،وحده أن يسمع نفسه ،واجلهر يف الوظيفة وهيللة
اجلمعة إن كان يف مجاعة.
 - 4استحضار معاين الذكر ما استطاع مع الرتتيل .واجتناب اللحن.
1
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 - 5استحضار صورة الشيخ  ،وأعظم منه استحضار النيب  ،فإن مل
1
صوُر صورة شيخه امللقن قد يكون سهال عليه.
يقدر ال على هذا وال ذاك فحـتح ح
ومهما يكن من شيء فإن هذا التصور يشغل اخليال عن التصور الباطل،
وجيمع الفكر ،فال يشتت فيما ال فائدة فيه.
 - 6ترتيل األوراد ،فال يسرع يف قراءهتا وال يلحن فيها.
 - 7االجتماع للوظيفة ،ولذكر اهليللة بعد عصر يوم اجلمعة إن كان معه
إخوان إال لعذر شرعي.
هناك من جيعل عرض شروط الطريقة األساسية على املريد عند التلقني
شرطا يف صحة التلقني حىت أن املقدم الذي يلقن الطريقة من غري عرض الشروط
على املريد يرتفع عنه اإلذن .راجع ذلك يف:
 - 1النفحة الفضلية للشيخ بدر عبد اهلادي سالمة يف آخر الشرط التاسع
والعشرين.
 - 2فصل املقال يف رفع اإلذن عن املريد التجاين يف احلال للشيخ حممد
احلافظ التجاين املصري.
 - 3أصفى مناهل الصفا للشيخ حممد احلافظ التجاين املصري.
 - 4اجلواهر العلية يف فقه الطريقة التجانية للشيخ حممد سعد الرابطايب.
 - 5الدرر السنية يف شروط وأحكام الطريقة التجانية حممد سعد الرابطايب.
 - 6اليواقيت واجلواهر املضيئة يف التعريف بسيدي أمحد التجاين وسريته
الرفيعة للشيخ احلاج مكي عبد هللا التجاين.
 - 1وهذا االستحضار ينايف االستماع إىل اإلذاعة والتفرج على التلفاز أثناء الورد .أو أداء الورد يف مكان يسوده فيه الضوضاء
ابلغناء وغريه.
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أقول :ملا كانت الشروط موضوعة لتحرتم وال ميكن لإلنسان أن حيرتم ما ال
يعرف فإن أمهية هذا الشرط الذي حتدث عنه كل هؤالء السادة األجالء رمحهم
هللا تتجلى لألذهان بكل وضوح.
ملحوظة:
 - 1من نظر يف كتب الطريقة جيد أن هذا الشرط يتأرجح بني أن يكون
شرط كمال كما أورده صاحب الفتح الرابين ،وبني أن يكون شرط صحة كما
ذهب إىل ذلك كل من الشيخ البعقيلي يف اإلراءة (اجلزء األول) ،وصاحب السر
األهبر يف أوراد القطب األكرب ،وكذلك الشيخ إبراهيم انياس يف جواهر الرسائل
فهؤالء الثالثة  -وهم حجة يف الطريقة  -نصوا على أن من قرأ الوظيفة وحده من
غريه عذر شرعي ال جتزئه نسأل السالمة والعافية.
 - 2يشرتط لالجتماع للوظيفة التحليق أو الصف واجلهر .أما نشر الثوب
األبيض فمندوب فحسب.
صفات املقدم:

 - 1احلصول على إذن صحيح إبعطاء أذكار الطريقة الالزمة.
 - 2أن يكون ذا أهلية للتقدمي ،وذلك أبن يكون على األقل:
أ  -عاملا أبحكام الطهارة استرباء ووضوء ،وغسال وتيمما ،وكذلك كل ما
ال تصح الصالة إال به.
ب  -ملما بشروط الطريقة الصحية والكمالية ،وإال فكيف يوجه ويرشد
املريدين؟
جـ  -عارفا ابملقصود من الدخول يف طرق املشائخ ،وملاذا يُصحبون وأمهه:
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أن جتذبه مواالة الشيخ إىل مواالة هللا تعاىل ،ألن الشيخ املصاحب من
أولياء هللا تعاىل ،وأنه يعرف أدب احلضرة اإلهلية ويدل من يصحبه بصدق على
ذلك.
 - 3أن يعرض الشروط األساسية على طالب الورد الذي جيب عليه أن
يقبلها صراحة.
 - 4أن يكون متدينا - 5 ،ذكيا - 6 ،أمينا - 7 ،حليما - 8 ،عايل
اهلمة - 9 ،ال يسأل املريد شيئا - 10 ،يصلح بني اإلخوان - 11 ،يلني هلم،
 - 12مينع الوشاية والسعاية بلني - 13 ،منهجه «يسروا وال تعسروا».
تفريع وتنبيه:

❶  -التفريع :جواز تقدمي املرأة:
إن األهلية وما فُ ِّّسرت به هي املدار يف الطريقة ،ومعىن ذلك أهنا حيثما
وجدت يف أهل الطريقة ،فذلك حمل التقدمي سواء أكان رجال أم امرأة.
وقد ألَّف شيخنا العارف ابهلل سيدي أبو بكر عتيق بن خضر التجاين رمحه
عمن قدم املرأة لتلقني ورد خامت األعالم)
هللا رسالةً حعنـ حوحهنحا بـ(رفع االعرتاض واملالم ّ
قال فيها« :اعلم  -أيها األخ  -أن تقدمي النساء إلعطاء الورد التجاين الالزم
وغريه من أسرار الطريقة وأورادها اخلاصة جائز ال اعرتاض على فاعله وال لوم
بشرط األهلية يف ذلك».
والدليل على جواز ذلك أن مجيع مشايخ الطريقة الذين وضعوا التآليف يف
شأن الورد ما اشرتطوا الذكورة يف املقدم ،وإمنا اشرتطوا األهلية فقط ،كما هو
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مبسوط يف كتبهم كبغية املستفيد ،وشهدة اجلاين وشرحها تيسري األماين ودرة
الوهاج.1
التاج ،وشرحها املسمى ابلكوكب ّ

ومن املقدمات البارزات:
 - 1الشيخة العارفة خدجية القارعة شيخة املغرب يف زمنها ،اليت قدمها
الشيخ العارف ابهلل سيدي حممد فال بن ابب بن أمحد بيب .وقد أجازت بعض
الشيوخ يف دائرة اإلحاطة واالسم األعظم اخلاص ،وغري ذلك من أوراد الطريقة.
حي» لكثرة تكرارها هذه اجلملة ،وقد
 - 2الشيخة العارفة امللقبة بـ«هللا ّ
ق ّدمها الشيخ حممد الفويت الشهري أبلفا هاشم رضي هللا عنه وأذن هلا يف مجيع أوراد
حي» قدَّمت قبل وفاهتا بقليل السيدة البارة سكينة
الطريقة وأسرارها .وهي «هللا ّ
املصونة رضي هللا عنها.
اخلرية زوجة سيدي حممد احلافظ العلوي الشنقيطي
 - 3السيدة فاطمة ّ
رضي هللا عنه ،وهو الذي قدَّمها ،وقد بلغت مقام الرتبية يف الطريقة التجانية.
هذا وقدَّم الشيخ حممد احلافظ العلوي املذكور والدة الشيخ حممد احلنف،
وجعلها من العشرة الذين أمره الشيخ رضي هللا عنه بتقدميهم ،كما يف (روض
الشمائل).
ملحوظة :إن قلة املقدمات التجانيات ال تعود إىل اجلنس ،وإمنا إىل عدم
تعلم جلهن أحكام وشروط الطريقة التجانية ،أي عدم األهلية ،وذلك يصدق يف
الرجال ،فمىت فُِّقدت األهلية ميتنع التقدمي ،وإن قلَّ
يقل.
ت
ّ
1

 أربعة كتب لسيدي أيب بكر عتيق التجاين /الرسالة الثالثة ص ـ .28121

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

❷  -تنبيه :تقدمي من ال أهلية له جرمية نكراء ال تغتفر ،لكنه تقدمي
ال يفيد شيئا ،إن ال معىن له على اإلطالق.
هناك تساهل الفت للنظر لدى بعص ساداتنا يف إعطائهم اإلجازات
ألشخاص ال يستحقون يف الظاهر اإلجازة اليت يتحلون هبا من طرف جميزهم عفا
هللا عنا وعنهم مجيعا.
ذلك أبننا نرى مق ِّّدمني ال يعرفون من شرائط الطريقة وأركاهنا شيئا تقريبا،
وال يدرون ملا أجيزوا يف الطريقة إن مل يكن:
①  -اهلدااي الثمينة اليت يقدموهنا إىل ذلك «الشيخ» السخي «ينشر»
اإلجازات ويوزعها ،كما تنشر حبوب الدخن على الدجاج واحلمام.
②  -كون املق ّدم رئيس دائرة نشيط خبري يف حصد مريدين «للشيخ»
اجمليز.
③  -قرابته ابجمليز حسبا أو نسبا أو صداقة.
واحلق أن بعض ساداتنا يرد إليهم مريد يطلب إجازة ألنه ممثل «احلضرة» يف
مكان كذا ،أو هو ابن فالن التابع املعروف ،أو أن أيب تويف ومل جيزين وأان ابنه
األكرب وخليفته ،أو أن ممثل الشيخ الفالين عندان قد أجيز .وهو كذا كذا .وإن مل
أحصل على اإلجازة مثله فسيكون كذا كذا ،ويقدموهنم دون أدىن حتقق من
أهلِّّيَّتهم املشروطة يف الطريقة.
وهناك من يطلب التقدمي ألنه مسع أن بعض أذكار الطريقة حيتاج إىل إذن
فأعتقد أن اإلجازة تسمح له بذكر تلك األسرار ،وهيهات ،فإجازات العواطف
هذه ال تسمن وال تغين من جوع.
122

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

يقول الشيخ عباس صل التجاين يف كتابه حتقيق املباين يف أحكام طريقة
ابل ال ُك ّمل من املقدمني من
اخلتم األكرب أيب العباس أمحد التجاين« :فإن قلتم فما ُ
أهل اإلذن يف التقدمي واحللفاء القائمني ابلنيابة عن الشيخ رضي هللا عنه وعنهم
يسارعون يف إعطاء التقدمي ملثل هؤالء املوصوفني ابلصفات املتقدمة يف أغراضهم
الفاسدة ،كأهنم يرضون هلم ذلك مع ما هلم من العلم الصميم ابلوعيد الوخيم على
فالكمل منهم ال ُيالطون العامة
التساهل بذلك العهد القدمي ،قلت :سبحان هللاَّ ،
غالبا ،فال يعلمون ما هم عليه إمنا حيكمون ابلظواهر ،وأيتون إليهم بوجه من
التلبيس واخلديعة وما حيجم القلم عن التلويح به فضال عن التصريح ،جهال منهم
أهنم ولو ساعدهم أرابب اإلذن الصحيح بذلك مع عدم األهلية ال ينفعهم ذلك
ا ََ ا َ ََ َ اَ َ
ِخَ ذو اع اد ِِ﴾.1
شيئا ال يف احلال وال يف املآل .قال هللا تعاىل ﴿َنيخ ذوعونِٱَّللِوهو
واملعلوم من القواعد الشرعية أن املعدوم شرعا كاملعدوم حسا ،قال شيخنا
وعمدتنا خامتة السلف وقدوة اخللف موالان احلاج مالك بن عثمان عليهما من هللا
أكمل رضوان:
التقديـ ـما أو العمامة كفى تقدميا
نيلك
تظـ ـن
وال
رضي هللا عنه وجزاه عن اإلسالم وعن الطريقة خريا».2
حتذير :ال تقبل التجانية تلقينها مع طريقة أخرى أو أكثر من شخص
واحد أو لشخص واحد.
1
2
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نسمع من حني آلخر أن الشيخ الفالين كان  -أو ما زال  -يلقن مجيع
الطرق الصوفية مبا فيها التجانية.
فاحلق  -واحل َّق أقول  -أن الطريقة التجانية ال تقبل هذا اخللط أو هذا
الغلط اخلطري من أي أحد كائنا من كان ،وال نعرف يف ذلك أي خالف بني
ساداتنا خلفاء الشيخ أمحد التجاين رضي هللا عنه وعنهم.
وقد أفرد خدمي احلضرة املدقق احملقق سيدي الشيخ أمحد سكريج رضي هللا
عنهم أتليفا فريدا هلذا مسّاه( :تنبيه اإلخوان على أن الطريقة التجانية ال يلقنها إال
من له إذن صحيح طول الزمان ،وال يصح تلقينها عمن يلقن غريها من الطرق
كيفما كان).1
هذا ما يقوله أهل الطريقة ،وال يُعقل أن يكون غريان أعرف منا بشرائطها.
فأهل مكة أدرى بشعاهبا كما يقول املثل العريب.
كيفيات التلقني:

لتلقني الورد كيفيات متعددة األصل فيها  -بعد عرض الشروط على طالب
الورد وقبوله إايها  -أن يقرأ املقدم فاحتة الكتاب ،مرة ،واالستغفار القيّومي3 ،
مرات وصالة الفاتح 3 ،مرات مث ُيتم إبن هللا ومالئكته اخل ،أو آبخر سورة
اليقطني فقط ،مث يصرح أبين أعطيتك الورد التجاين الذي طلبته بعد عرض
الشروط عليك وقبولك إايها .أو أي صيغة أخرى تدل على مثل هذا املعىن .مث

1

 كتاب مطبوع يف مطبعة النهضة  -تونس سنة 1921م فلرياجع.124
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َ َ َ اَ ا َ َ ََ اَ ا َ ََ َا َ
ِٱّلَني ِنللَنيذعونك ِإذنملِنللَنيذعون ِٱَّلل َِنيو ِٱَّللذِ
يصافح الرجل 1ويقرأ قوله تعاىل﴿ :إذن ذ
َ ِ َ َ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ا ا َ ََ َ ِ
2
فوقِأَني ذوَني ذد ِيم ِنكث ِِفإذنملَِنياكثِلَعِنف ذسهۖۡ ِذۦ﴾ .

وميكن استعمال الكيفيات التالية ابلتلقني عن طريق:
اهلاتف  -الربيد  -الفاكس  -اإلنرتنت.
إذ كلها وسائل معتمدة ُس ِّّخرت لإلنسان عليه أن يستغلها لنشر الطريقة،
وهللا أعلم.

1
2
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املبحث األول:

شيخ جتان غاي

الفصل الثالث:

شبهات وردود:

نعتقد أن حشبح حح تبديع الطريقة وأورادها الذي كان جيثم على خميالت بعض
قد اندحر ،وانزاح كليا ابلبحث العلمي الذي قدمناه يف الفصلني السابقني.
ونؤمن أن أحدا ال يقرأ هذه التوضيحات  -وهو مؤمن حر مستقل ماداي -
مث يرتدد يف احلكم على أن التجانية من صميم الشريعة اإلسالمية ،ومن لب السنة
النبوية.
نعم ،قد يقول :إن السنة من السعة حبيث مل يكن يعرف كل هذا منها .أما
اآلن فهو يعرف ويعرتف ابلواقع :أن التجانيني سنِّّيّون من الدرجة األوىل ،وحنن إذ
نشكر له أوبته هذه نرجو أن يبلغ كل املناوشني قول الشاعر:
من مل حيط جبلة الشريعه إنكاره ملهلك ذريعه
غري أن تغطرف بعض املباطلني ينهمك  -دائما  -يف غلوائه حىت إذا
انسدت أمامهم أبواب التبديع ،وانغلقت نوافذ التكفري ،ونفذ لديهم (بنزين) شق
وحدة املسلمني ابخلالفات االجتهادية ،أاثروا عواصف من شبهات ،وزعازع من
تشكيكات ،وسوايف من تضليالت قد تنطلي على السذج وبعض املتسرعني لكنها
لدى املوفقني ليست إال سحب صيف تنقشع سريعا مبجرد تسليط بعض الضوء
عليها ،وذلك ما سنحاول القيام به فيما يلي:
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الشبهة األوىل:

يقولون :إذا كان الورد استغفارا ،وصالة على النيب  وهيللة ،فلماذا
يطلب اإلذن من أحد يف ذكره؟ وملاذا يهلك املرء إذا تركه ،كما تقول الصوفية
عامة ،والتجانية خاصة؟
الـر ّد:
أقول :إن أوراد املشائخ استغفار وصالة على النيب  وهيللة وتكبري
وتسبيح وتالوة للقرآن وأدعية خاصة للمسلمني واملسلمات ،وأدعية خاصة
لإلنسان يف حوائجه ،وكل ذلك قرآن وسنة يعرفها القاصي والداين إن غاب
التعصب والتحزب.
غري أن الرتتيب والتوقيت والتكييف خصوصية لكل شيخ ،من يريدها جيب
عليه أن أيخذ اإلذن ،فكما أن (فورد) و(فليب) ماركة خاصة بشركة معينة
معلومة ،من استعملها بدون إذن صاحبه يقاضى ويُدان ،مع أن املواد اخلام ملك
للجميع.
والشيوخ مل جيربوا أحدا على أن أيخذ أورادهم ،فقد تركوا للناس حرايهتم يف
االتصال هبم ،أو االبتعاد عنهم .ولكن عند االتصال ال بد من احرتام أمور معينة
ال غري.
وكنا قد قلنا إن أهل التصوف اتفقوا على إطالق اإلذن ملريديهم يف قراءة
القرآن ،واستعمال األدعية املأثورة الصحيحة .وال يوجد استثناء يف ذلك  -فيما
نعرف  -بل فرض كلهم آايت أو سورا أو أحزااب وأدعية نبوية على أصحاهبم
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يرددوهنا صباح مساء وال ينايف ذلك وجود إذن خاص يف استعمال سورة خاصة
يف غرض خاص.
خذ مثال سورة «والفجر» فكل من قرأها تعبدا حيصل له الثواب إن شاء
ِ
هللا ،وذلك إذن قرآين ﴿فَٱقِ َر اِءو ف َ
ِملِتَ َي َ َ
ۡسِ ذم َ ِٱل اق ِر َء ذِن﴾ .1لكن هذا الثواب احلاصل
ال حيول دون أن أيذن شيخ معني لتلميذ معني بقراءهتا لطرد املردة .وشيخ آخر
ملريد له بقراءهتا لتفريق اجملتمعني على املعصية ،وهلم جرا.
َ ٰٓ َ ُّ َ َ ا َ ِ َ َ ِ ا َ ِ َ ٞ
َ ا ِ َ َ
َ
ٞ
لَِفِ
قال هللا تعاىلَ﴿ :نيأندلِٱَنلس ِقو ِجلءتك ِمو ذِ
عظ ِة ِ ذم ِربذك ِو ذشفل ِء ِل ذم ذ
ُّ ا َ ا ا َ َ ِ َ ِ ِ ٞ
ي 2﴾٥٧وما يف الصدور يعم طحرحد املردة من اجلن إذا
حة ِل ذن اِمؤ ذما ذ َِ
ٱلصوورذ ِوه ِوىِور
هجموا مسلما بريئا .ورغبة يف الزواج ،وشعورا بتغيري املنكر ،فكلهم يقرأ القرآن
الكرمي ،ولكن كل واحد يقضي حاجته حسب معرفته أو معرفة شيخه ألسرار
َ
َِ
ِ
َ
َ َِ ََ
َ
ِش َج َر ٍة ِأقِ َل َ َ ِ ِٞوٱلَ ِح ار َِن ام ُّوهاۥ ِ ذم ُِۢ
َِف ِٱۡل ذ
ۡرض ِ ذم
القرآن اليت ال تنقضي ﴿ولو ِأنمل ذ
َ
َ ِ َ ا ِا َ َ َ ِ َ ََ ا َ 3
ِٱَّللذ﴾ .
َب ِع ذوه ذۦِبلعةِأِبرِِملِنفذوتَِكذمت ِ
وإذا ما اتضح هذا نضيف:
َّ - 1
إن أحخ حذ الورد نحذر على عبادة ،وبيعة تساعد املبايع على االلتزام بتلك
العبادة ،فالشيخ املبايحع ٌّ
دال على اخلري ،واملريد املبايع انذر أن يفي بعمل إسالمي
معني أوجبه على نفسه .والوفاء ابلنذر  -إن مل يكن معصية  -واجب مع القدرة.
وقد عرف العلماء النذر أبنه:
أ  -أن توجب على نفسك ما ليس بواجب حلدوث أمر.
1
2
3
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ات ِّممَّا لحو حمل ي ِّ
ب  -ما أحوجبه الم حكلَّف علحى نحـف ِّس ِّه ِّمن العِّباد ِّ
وجبهُ حمل يحـلحزمهُ.
ح حح
ح حح ُ ُ ُ ح
ُ
(اإلمام القرطيب) ،فطالب اإلذن أو آخذ الورد ليس إال انذرا على نفسه قدرا يسريا ال
يشق عليه  -مبحض إرادته من االستغفار  -والصالة على النيب  والتهليل
والتحميد والتكبري والتسبيح.
والشيوخ الكرام يذكرون من يبايعوهنم قوله تعاىل  -بعد وضع يد على يد -
َ َ َ اَ ا َ َ ََ اَ ا َ ََ َا َ ََِ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ِٱّلَني ِنللَنيذعونك ِإذنمل ِنللَنيذعون ِٱَّلل َِنيو ِٱَّللذِفوق ِأَني ذوَني ذد ِيم ِنكث ِفإذنملِ
﴿ :إذن ذ
َ
َ َ ِ َ ِ ََ َ َ ََ َ َ َ ِ ا َ َ َ َ ا ِ
َ ا ا
َ
ِ
ا
1
ث َ ََ
ِلَع َِن ِف ذسهۖۡذۦِوم ِِأوَفِبذملِعدوِعنَهِٱَّللِفسَؤتذَهذِأجر ِع ذظَمل. ﴾١٠
َنياك
 - 2املبايعة سنة نبوية اثبتة ،فقد ابيع رسول هللا  صحابته  أمجعني
 وهم أصدق الناس إمياان به يف احلديبية على السمع والطاعة ابلقتال ،وفيهاََ ِ َ ذ َ َا َ ِا ِ َ ِ اَ ا َ َ َِ
َ
َ َ َ ذ 2
نزلت﴿ :لقوِرِضِٱَّللِع ذ ِٱل ِمؤ ذماذيِإذذِنللَنيذعونكَِتتِٱلشجرِة﴾ .
ومل يكتف النيب  أبهنم مؤمنون كما نصت عليه اآلية ،ولكن طلب إليهم
أن يبايعوه على عمل معني قد طرأ.
وهذا شأن كل املبايعات اليت ابيعها الصحابة أي بعد إمياهنم ابلرسالة
اجلديدة ،حىت أنك رأيتهم يسألونه (فعالم نبايعك؟)( ،إان قد ابيناك) ،فنقول:
«أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا ،وتقيموا الصلوات اخلمس وتسمعوا وتطيعوا».
وكانوا قد ابيعوه على ذلك كسائر املسلمني ،فتكون هذه املبايعة خاصة
هبؤالء ،وإال لكانت حتصيال حلاصل ،غري أن احلديث واصل على هذا النحو

1
2

 سورة الفتح ،اآلية .10 سورة الفتح ،اآلية .18130

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

(وأسر كلمة) ،وال تسألوا الناس شيئا ،قال أبو مسلم عوف بن مالك األشجعي:
(فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه فال يسأل أحدا أن يناوله إايه).1
وخالصة القول :إن أخذ الورد أو طلب اإلذن من شيخ لالخنراط يف
طريقته نذر وبيعة ،والوفاء ابألول واجب ،واالحرتام ابلثانية فرض.
وماذا عن اهلالك املوعود به؟
من البدهي أن نقض عهد شرعي (بيعة) خيانة ،وأن عدم الوفاء ابلنذر
جرمية ،واخليانة واجلرمية مدانتان يف كل الشرائع السماوية ،والقوانني الوضعية ،فماذا
تقول  -إذن  -فيمن خان هللا تعاىل ورسوله  وأولياءه رضوان هللا عنهم أمجعني؟
عرض
أقل ما يقال فيمن أخلف نذره ،وخالف بيعته من غري عذر أنه قد ّ
أجلها ،وإذا أراد أظهرها ،وله
عجلها ،وإن شاء َّ
نفسه للعقوبة اإلهلية .إن شاء هللا َّ
أن ُيفيها ،إنه فعال ملا يريد.
فرق كبري بني من ترك التجانية ،ومن طردته التجانية:
إذا اخنرط إنسان عاقل واع يف الطريقة التجانية مبحض إرادته ،والتزم بلوازمها
(االستغفار والصالة على النيب  ،وال إله إال هللا ،وقراءة القرآن ،وصالة
اجلماعة) مث مترد عليها وتركها ،فإنه هالك ال حمالة دنيا وأخرى إن مل يتب ،أو
أدركته العناية اإلهلية ،واألمثلة كثرية ال تعد وال حتصى.
هذه حقيقة اثنية ال تزعزعها عواصف العواطف اجلياشة ،كيف ال ،وقد ترك
الرجل:
 - 1انظر احلديث كامال يف ابن ماجه ،والنسائي وأبو داود ،وشرح النووي لصحيح مسلم ،وقد سبق إيراده يف هذا الكتاب يف
مستهل شروط الطريقة التجانية ،صـ ـ .163
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أوال :ما هو معلوم مطلوب يف الدين ابلضرورة.

ِ
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َ

ا

َ َِ َ َ َ ِ
وَل،1﴾٣٤
س ِ
ِم ِ
اثنيا :قد خان عهدا كان أبرمه هلل يف هللا﴿ ،إذن ِٱلعدو َِكن
إنه آمث  -ال ريب ألنه كان قد نذر أن يعبد هللا بكيفية معينة صحيحة ،مث ختلى
عنها بال عذر شرعي ،وكل معصية مدعاة لعقوبة علِّم من علِّ
وج ِّه حل حمن حج ِّه حل.
،
م
ححح حح ح

استشكال وحل:
يُستشكل أن بعض الناس قد نبذوا الطريقة التجانية بعد االنضمام إليها ،ومل
يصبهم شيء ،بل قد يبدون يف صورة من يزدادون ماال وجاها ،فكيف ذلك؟
اجلواب هو:

 - 1أن اهلالك أنواع:
َّ
إن أنواع اهلالك خمتلفة ،فهناك مصاب بفاجعة يف النفس ،أو مبصيبة يف
الولد ،أو جبائحة يف املال ،أو ببلية يف املنصب ،ولكن هناك مبتلى ابملعاصي
واملخالفات ،فماذا تعتقد يف هؤالء الذين ال أيكلون إال احلرام ،وال يلبسون إال
إايه ،وال ينامون إال عليه ،ابحلرام تزوجوا ،وبه أجنبوا ،وعليه ينتقلون ،تقاريرهم
(مفربكة) مضامينها أكاذيب بعضها فوق بعض ،فهل هناك هالك أكرب من هذا؟!
وماذا تقول يف أولئك الذين يكبّون على أعراض الناس؟ أعراض املسلمني
األبرايء بكل سوء يعلمونه فيهم .مث إذا ما نفد ما علموا ،أو مل يعلموا شيئا افرتوا
عليهم كذاب ،يروجونه يف النوادي شفواي وحتريراي ابسم السنة والدعوة والسلفية
وغريها ،وهؤالء الذين ال حيرتمون صاحلا لصالحه ،وال يكفون عن ولـ ّي لواليته،
هؤالء الرامجون يف الغيب أمل تفتح هلم أبواب اهلالك واسعة لينة أيكلون به حلوم
1
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ِ َِ ا َ
َ
﴿ َبن ِس َت ِورذ اج اد ذ
ِم ِحَث َِلِ

إخواهنم ميتني ،وأيمثون راضني مطمئين البال
َ َ
ون .1﴾٤٤فهل هناك هالك أشد من هذا؟ وما رأيك يف الذين دفعهم حظهم
َن ِعن ام ِ
العاثر أن أعرضوا عن التجانية – والعياذ ابهلل – وأصبحوا ينامون كثريا ،بعد أن
سج ًدا ،وأمسوا ال يذكرون هللا إال قليال ،بعد أن كانوا يف عداد
هج ًدا َّ
كانوا َّ
َ ََ َ
َ
َ
ت﴾ .2وصاروا يلهثون وراء النفس األمارة ابلسوء،
ياِ َوٱّلك َذر َ ذِ
ِٱَّلل ِكث ذ اِ
﴿ َوٱّلك ذذري
َََِ َ َ ا ا َ َ
وكانوا وصلوا إىل النفس امللهمة اليت هي مزيج من اخلطأ والتوبة ﴿فألدمدلِفجورهلِ
َو َت ِق َوى َ َدل .3﴾٨فهل هناك هالك أبني من هذا؟! كل هؤالء هالكون وهالكون،
وهالكون.
 – 2انتظار اهلالك ابستمرار هالك أكيد:
إن أكثر الذين أخذوا الورد التجاين وختلوا عنه – بال عذر لضعف يف
نفوسهم يف املال واجلاه واملنصب قلقون ابستمرار ،مذعورين دائما ،قلوهبم مراتعة،
وأفئدهتم منخوبة ،ألهنم يف انتظار مستمر لنوع اهلالك الذي سيصيبهم مبا صنعوا.
قال يل أحدهم يف حماضرة عامرة عارمة :تركتها ،ولكن مل تصبين مصيبة حىت
اآلن! قلت له :أنت يف مصيبة بل يف طامة كربىَّ ،
ألن انتظارك اهلالك على الدوام
َ ِ ِ َ ا َ َ ُّ َ ِ َ
ِ
4
أشد من اهلالك ذاته﴿ .وٱلفذتا ِة ِأشو ِ ذم ِٱلقت ذِل﴾  ،فما دمت تستعمل «حىت
َ اَ
َِ
اآلن» هذا يف اضطراب نفسي قاهر قاسر جيعلك من هؤالء الذين ﴿حي َس الون ُِكِ
َ ِ َ َ َِ ِ 5
صَح ٍةِعنَ ذد ِ﴾  ،والدنيا صياح وصراخ ،وأعتقد جازما أين صادق.
1
2
3
4
5
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 – 3التجانية تطرد من سبقت فيهم كلمة الشقاء:
إن جل الذين يزعمون أهنم تركوا الورد التجاين ومل يـُفتنوا ،ليسوا يف الواقع إال
منبوذين طردهتم الطريقة لكوهنم غري صاحلني للتجانية؟ إما ألهنم ليسوا صادقني
معها يف البدء (من غشنا فليس منا) وإما ألهنم أمنوا مكر هللا ،فأصروا على
املعاصي ،وقد يكون أن قدر هللا قد سبق يف كوهنم من اهلالكني ،قال شيخ
الطريقة « :سائق السعادة يسوق إىل حضرتنا أقواما ،والصارف اإلهلي يصرف
ِّ
وصفوة ،وأهل
عنا أانسا» ،فاألمر كله هلل من قبل
ومن بعد ،فالتجانيةُ طريقةُ خ ححرية ح
َ
َ َ َ َا َ ِ ا ا َ َ َ َ َ َا 1
اجلنة إن شاء هللا تعاىل ،ولكن ﴿ِإَوذ ِأر دِٱَّللِبذقومِِبو ِءاِفٗلِمردَِلۥِ﴾ .
الشبهة الثانية:

صلَّى على النيب  بغري الصالة اإلبراهيمية اليت علمها أصحابه ،
ملاذا يُ ح
وال خالف يف صحتها؟
الـرد :نقول واله املستعان:
«إننا نؤمن ونصدق أن سيدان حممدا  علَّم صحابته  صالة إبراهيمية
معينة وحنن نصلي بصيغة أو أكثر من صيغها على رسول هللا  ،وأغلب الطرق
الصوفية تلتزم وردا هبذه الصالة الزما أو اختيارا.
ولكن الصالة اإلبراهيمية ،ما هي ابلضبط؟ أهي كل صالة على النيب 
حتتوي على إبراهيم؟ فإن كان كذلك يكن من الصعب أن تكون هذه الصيغ
البالغ عددها مخسا وأربعني ( )45ابختالف يف عدد الكلمات ،وأنواعها ،وترتيبها
كلها صادرة عنه  .2»ولقد مجع الشيخ حممد مرتضى احلسيين الزبيدي يف كتابه
1
2
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(لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة) بعض صيغها وقال« :فاألول والثاين
أخرجه الشيخان ،والثالث :انفرد البخاري إبخراجه يف صحيحه ،والرابع :انفرد
مسلم إبخراجه يف صحيحه .واخلامس والسادس أخرجهما النسائي يف سننه،
البزار يف مسنده ،والتاسع
والسابع أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،والثامن أخرجه َّ
أخرجه الطربي يف معجمه  ....وهكذا دواليك».
وتكاد جتد يف كل كتاب حديث تفتحه صيغة أو أكثر ختتلف عن صيغ
أخرى موجودة يف كتب أخرى ،حىت أنك جتد عاملا مثل ابن عبد الرب يف كتابه
(االستذكار) يقولُ « :رويت الصالة على النيب  من طرق متواترة أبلفاظ
متقاربة ،وليس يف شيء منها ،وارحم حممد ،فال أحب ألحد أن يقوله» .1يف
حني أنك جتد يف كتاب (الشفا) للقاضي عياض بسنده إىل اإلمام علي ابن أيب
طالب صالة إبراهيمية يف آخرها« :اللهم وترحم علي حممد ،وعلى آل حممد ،كما
ترمحت على إبراهيم ،وعلى آل إبراهيم ،إنك محيد جميد» قال فيها :إن جربيل
 ،قال« :هكذا نزلت من عند رب العزة».
فإذا كان هذا اخلالف ،أو االختالف يف عدد الكلمات وأنواعها وترتيبها
من الرواة – وهو احملتمل بقوة فذلك تقرير حلقيقتني مهمتني:
 – 1إن الصحابة رضوان هللا تعاىل عنهم أمجعني كانوا قد أعطوا ألنفسهم
بعض احلرية يف رواية احلديث ابملعىن كما هو معلوم ،وأن بعض االختالف يف
احلديث مسموح به.
 - 1وقد نقل هذا مجاعة منه ،منهم احلطّاب يف حاشية الرسالة أليب زيد القريواين ،والزرقاين يف شرح املوطأ ،ابب ما جاء يف
الصالة على النيب .
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 – 2كل من يعرف العربية يعلم أن «زايدة املبىن زايدة يف املعىن» وأن تغيري
ترتيب أي مجلة تغيري ملعناها .أما تغيري كلمة أو إبداهلا بغريها ،وما حيدثه من تغيري
يوضح للمبتدئني.1
يف املعىن فأوضح من أن ّ
وقد ثبت أن الصحابة والتابعني واتبعيهم مجيعهم صلوا عليه بصيغ خمتلفة.
كما أن السلف الصاحل بال استثناء هلم صلوات غري إبراهيمية:
أوال :انعقد إمجاع األمة على مجلة (صلى هللا عليه وسلم) عند ما يذكر اسم
سيدان حممد ،يستعملها اجلميع فيما نعلم ،وليست هذه اجلملة صالة إبراهيمية،
فهل أخطأت األمة كلها مبن فيهم أدعياء السنة والسلفية؟!
اثنيا :عن عبد هللا بن مسعود  قال :إذا صليتم على رسول هللا ،
فأحسنوا الصالة عليه ،فإنكم ال تدرون لعل ذلك يُعرض عليه ،فقالوا :علمنا.
فقال :قولوا :هللا اجعل صلواتك ورمحتك وبركاتك على سيد املرسلني ،وإمام
املتقني ،وخامت النبيئني حممد عبدك ورسولك إمام اخلري ،وقائد اخلري ،ورسول
الرمحة ،إىل آخر احلديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه احلافظ املنذري.
اثلثاُ :رِّوي عن سيدان علي ابن أيب طالب  كما يف هنج البالغة،

(ومشكل احلديث) البن قتيبة« :اللهم داحي املدحوات ،وابرئ املسموكات،
وجبار القلوب على فطرهتا شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ،ونوامي
بركاتك ،وفضائل آالئك على حممد عبدك ورسولك الفاتح ملا أغلق ،واخلامت ملا
سبق ،واملعلن احلق ابحلق ،واهلادي إىل صراط هللا املستقيم اخل».
قال ابن كثري :هذا مشهور من كالم علي .
1
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رابعا :ورد يف جملة منرب اإلسالم  /السنة اخلامسة  /العدد  7بتاريخ رجب
1413هـ املوافق يناير 1993م أن سيدان حممدا  طلب من ربه ليلة اإلسراء
واملعراج أن جيعله فاحتا خامتا ،ومها عنصران مهمان يف صالة الفاتح ،وغري
موجودين يف اإلبراهيمية.
خامسا :كان اإلمام الشافعي رمحه هللا يفضل يف الصالة على النيب 
صالة الشمول والعموم اليت نصها( :صلى هللا على حممد عدد ما ذكره الذاكرون،
ت الثقة،
عدد ما غفل عن ذكره الغافلون) ،أمل يكن الشافعي وهو اإلمام الثـَّب ُ
اللغوي ،الفقيه ،احملدث ،يعلم الصال حة اإلبراهيمية .أكان بدعيا أم كان يفهم أن يف
األمر فسحة؟
سادسا :كنا قلنا :إن صيغ الصالة اإلبراهيمية بلغت ( )45فيما نعرف،
فهل كلها من رسول هللا .
سابعا :ألف الشيخ يوسف النبهاين كتااب مساه( :سعادة الدارين يف الصالة
على سيد الكونني) مجع فيه  130صال ًة من خمتلف املعروفني ابلوالية والصالح،
واتباع السنة .وليست صالة الفاتح إال واحدة من تلك املائة والثالثني.
اثمنا :إن الشيوخ والعلماء مبن فيهم ابن تيمية ،وابن القيم ،وابن كثري،
واأللباين وغريهم من املبدعني صلوا ويصلون على النيب  بصلوات غري إبراهيمية:
أ – يقول ابن تيمية رمحه هللا يف مقدمة كتابه (الكلم الطيب)( :اللهم صل
على أشرف خلقك حممد ،وهلل احلمد وكفى ،وسالم على عباده الذين اصطفى).
ب – قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف مقدمة كتابه (كتاب التوحيد)
احلمد هلل ،والصالة والسالم على حممد وعلى آله وسلم.
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جـ  -ابن كثري رمحه هللا يف مقدمة كتابه (البداية والنهاية) صلّى على رسول
هللا  هكذا( :صلَّى هللا عليه وعلى سائر إخوانه من النبيئني واملرسلني ،وسلَّم
كرم أزكى صالة وتسليم ،وأعلى تشريف وتكرمي) ص ـ .13
وشرف و َّ
َّ
د  -يف الكتاب (متام املنة يف التعليق على فقه السنة) يقول الشيخ األلباين
مقدمة الطبعة الثانية( :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد
املرسلني) ويف مقدمة الطبعة الثامنة لكتابه (صحيح الكلم الطيب) كتب (احلمد
هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن اتبع هداه).
هـ  -ويف مقدمة كتاب (فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد) للشيخ عبد الرمحن
صل على حممد وعلى حممد وعلى آل حممد
بن حسن آل الشيخ جتد( :اللهم ِّّ
وأصحابه ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وسلِّّم تسليما كثريا).
و – ويف بداية الكتاب (حكم السحر والكهانة وما يتعلق هبا) للشيخ عبد
نيب بعده).
العزيز بن عبد هللا بن ابز( :احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال َّ
ز – حىت املتطرف حممد حامد الفقي الذي كان يكفر غري الوهابيني من
املسلمني ،ألهنم مبتدعون أو غري سنِّّيحني – فاهلل حسيبه – قال يف تقدميه لكتاب
صل اللهم عليه
الشيخ ابن القيم اجلوزي (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)ِّّ :
أفضل صالة ،وسلّم عليه ربنا أمت سالم وأكمله وأعاله.)1
ح  -ويف ختام الكتاب (علم احلديث) قال الشيخ ابن تيمية« :وصلى هللا
على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين وعلى آله
وأصحابه وأزواجه والتابعني».
 - 1الحظت أن صلوات املبدعني كلها يف مقدمات كتبهم ،ويعين ذلك أهنم ال يصلون كثريا على النيب  .فقد يذكرونه وال
يصلون عليه ،ويكتبون كتبا وال يصلون عليه يف مقدماهتم.
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ط  -قال الشيخ ابن القيم اجلوزي يف ختام كتابه املشهور :أذكار اليوم
والليلة« :وصلى هللا على سيدان وموالان حممد خامت أنبيائه ورسوله ،وخريته من
بريته ،وأمينه على وحيه ،وسفريه بينه وبني عباده ،فاتح أبواب اهلدى ،وخمرج الناس
من الظلمات إىل النور إبذن رهبم ،إىل صراط العزيز احلميد الذي بعثه لإلميان
مناداي ،وإىل الصراط هاداي ،وإىل جنات النعيم داعيا ،وبكل املعروف آمرا ،وعن
كل منكر انهيا ،فأحىي القلوب بعد مماهتا وأانرها بعد ظلماهتا ،وألّف بينها بعد
شتاهتا ،فدعا إىل هللا عز وجل على بصرية ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجاهد يف هللا
تعاىل حق جهاده ،حىت عُبِّد هللا وحده ال شريك له ،وصارت دعوته صريورة
الشمس يف األقطار ،وبلغ دينه الذي ارتضاه لعباده ما بلغ الليل والنهار ،وصلى
عرف ابهلل تعاىل ودعا إليه وسلم
هللا عز وجل ومالئكته ومجيع خلقه عليه كما ّ
تسليما».
مالحظة :انظر إىل هاتني الصالتني وكيف منّقتا وخاصة األخرية ،هل فعل

املتصوفة أكثر من هذا؟ وانظر أيضا إىل لفظ سيدان املستعمل يف كلتا الصالتني،
فلماذا بعد كل هذا يعارض من ي ّدعون أهنم ينتمون إليهم صلوات الصوفية بدعوى
أهنا ليست الصالة اإلبراهيمية ،أو أهنا حتتوي على لفظ سيدان؟
فعلى هؤالء أن يراجعوا كتب شيوخهم الذين يسبحون حبمدهم بكرة
لكن أتباعهم ال يعلمون.
وأصيال ،فإهنم يقولون ما نقول ،ويفعلون ما نفعل ،و َّ
فهنا  -اي أخي  -سؤاالن أساسيان:
 - 1أين الصالة اإلبراهيمية اليت جيب أن يُصلَّى هبا وحدها على النيب
؟!
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 - 2ملاذا يعارضون الصالة على النيب بصالة الفاتح ،ويصلون هم عليه
بصلوات نسجوها من قرائحهم؟!
من كل هذا نستنتج أن اإلبراهيمية مل تفرض على أحد ،وأن الذي يزعجهم
يف صالة الفاتح كوهنا انتشرت على يد الشيخ أمحد التجاين  ،وأهنا أكثر صالة
يصلى هبا على رسول هللا  الذي هو:
أ  -سيدان وسيد ولد آدم ،وسيد خلق هللا بال منازع.
ب  -حممد يف األرض والسماء ،يف املأل األعلى ،وما حتت الثرى ،بال
جدال.
جـ  -فاتح ملا أغلق من أبواب اخلري ،والربكة ،واالستقامة والتقوى،
والصالح واإلميان بال شك.
د  -خامت ملا سبق من الرساالت والنبوات ،ومن مكارم األخالق بال ريب.
ابحلق ،والفعل الصدق ،واإلميان املطلق والعدل التام بال
هـ  -انصر َّ
احلق ّ
خالف.
و  -هاد إىل صراط هللا املستقيم ،ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،وابهلمة واحلال
بال نزاع.
صلى هللا عليه وعلى آله ،ال كما نعلم ،وال كأوراق الشجر ،وال كعدد
الرمل ،وال كقطرات األمطار ،وال عدد أمواج البحار ،وإمنا حبق قدره الرفيع عند
ربه ،ومبقداره العظيم لديه ،يف كل وقت وحني ،آمني.
وعلى ضوء كل ما تقدم تفهم أن العلماء والصاحلني من عصر الصحابة
حىت يومنا يصلّون على النب ّـي  صلوات يـُنح ِّّم ُقوهنا مبعان بليغة رفيعة ،وألفاظ رقيقة
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ال تليق إال مبقامه الرفيع  إىل جانب الصالة اإلبراهيمية اليت علّمها أصحابه
.
صلوا
ومل ير أحد من العلماء الذين يعت ّد مبواقفهم العلمية منع املسلمني أن يُ ح
على نبيِّّهم بصالة غري إبراهيمية ،حس ِّّم ذلك  -إن شئت  -صالة الفاتح ملا أغلق،
أو صالة ابن مشيش ،أو صالة الشافعي ،أو صالة ابن تيمية ،أو صلوات دالئل
اخلريات أو  ....أو  ...املهم أننا مأمورون ابلصالة عليه  ،وحنن جمازون  -إن
شاء هللا تعاىل  -عليها أبي صيغة كانت ،وأبي كيفية ،وأي وقت.
الشبهة الثالثة:

يقولون :إن الشيخ التجاين يقول :إن صالة الفاتح أفضل من القرآن
الكرمي بستة آالف مرة ،وقد حييلونك إىل كتاب ،وإىل صفحة فيه.
الـرد :وهللا املعني:
ِّ
نت من الظَِّّرحابن ،يتوارثها املتغشمرون 1على
أقول :هذه كذبة حرخو ،أحن حُ
التجانية احلاقدون عليها جيال عن جيل ،يستغلون هبا عواطف املسلمني وحبهم
للدين ،فكل مسلم غيور على دينه وأمته يفزع إذا مسع من يفضل أي شيء يف
الدنيا على القرآن الكرمي.
إهنا كذبة تقشعر منها قلوب الذين آمنوا وجلودهم ،ويقصد من ورائها أن
الغراء اليت كنت قرأت اجلملة الذهبية األساسية لصاحبها
ّ
ينفض الناس عن الطريقة ّ
األبر حني قال( :إذا مسعتموا عين شيئا فزنوه مبيزان الشرع ،فما وافق فخذوه ،وما
ّ
خالف فاتركوه).
1
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وعليه ،فمىت وأينما مسعت هذه الفرية املتأججة فاسأل مفرتيها أين توجد،
َّ
الكسل ،أو ححيُولح َّن بينك وبني البحث احرت ُام عمامة ضخمة ،أو
يقعدن بك
وال
ُ
أي مصدر من املصادر التجانية ما يقولونه.
ثقة بلحية كثَّة ،فلن جتد يف ّ
كلِّّف نفسك  -اي أخي  -عناء تصفح املصادر اليت يذكروهنا ،والصفحات
اليت حييلونك إليها ،فلن تعثر  -أبدا  -للشيخ التجاين  ،وال ألحد من أتباعه
َاَ ِ َ َا َِا ا ِ َِ
َ
ِ
َ
مجلة (أن صالة الفاتح خري من القرآن) ﴿كبت َِكذم ِة ُِترج ِ ذم ِأفوهذ ذد ِإذنِ
َا ا َ َ َ
ونِإذَلِك ذذاِبلِ.1﴾٥
نقول
بل العكس متاما هو الذي يطالعك يف اجلواهر وغريها ،يقول شيخنا:
( - 1إن القرآن هو أفضل الذكر).2
( - 2إن كل حرف من القرآن ال يعدل ثوابه شيء من العمل).3
( - 3إنه «القرآن» أفضل درجات التقرب إىل هللا).4
( - 4كل العبادات إذا ُمجعت ابلنسبة إليه كنقطة يف حبر).5
( - 5إن ذكر الفاحتة يغين عن مجيع األمور).6
( - 6بل تالوة القرآن أوىل ،ألهنا مطلوبة شرعا ألجل الفضل الذي ورد
فيه ولكونه أساس الشريعة  ....وأما فضل الصالة اليت حنن بصددها فإهنا من
ابب التخيري ال شيء على من تركها).1
1
2
3
4
5
6
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 - 7أما تفضيل القرآن على مجيع الكالم من األذكار والصالة على النب ّـي
 ،وغريه من الكالم فأمر أوضح من الشمس ،كما هو معلوم يف استقراءات
الشرع وأصوله ،شهدت به اآلاثر الصحيحة ،وتفضيله من حيثيتني:
 - 1احليثية األو  :كونه كالم الذات املقدسة املتصفة ابلعظمة واجلالل،
فهو يف هذه املرتبة ال يوازيه كالم.
 - 2احليثية الثانية :ما دل عليه من العلوم واملعارف وحماسن اآلداب،
وطرق اهلدى ،ومكارم اخلالق ،واألحكام اإلهلية ،واألوصاف العالية اليت ال
يتصف هبا إال الرابنيون ،فهو يف هذه املرتبة أيضا ال يوازيه كالم يف الداللة على
هذه األمور.
مث شرع الشيخ يبني أحوال الذين يقرأون القرآن ،وقسمهم أربعة:
«األول :من يتلو القرآن مالحظا كونه كالم الذات العلية ،وأنه يسمعه من
الذات املقدسة .فهذا  -ال شك  -أن قراءة القرآن أفضل له من غريه ،بل إنه
يضيّع وقته إن اشتغل بغري القرآن.
الثاين :من يتلوه مع حضور القلب ،ويعتقد أنه يناجي به هللا عز وجل مع
فهمه ملعناه ،وميتـثل ما فيه من األوامر والنواهي.

الثالث :من يتلوه ،وليس يدري معىن ألفاظه العربية ،إال أنه ميتـثل أوامره،
وجيتنب نواهيه ،فهذان ،وإن كاان منحطّني عن األول بدرجة ،لكن اشتغاهلما
ابلقرآن أوىل.

1
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الرابع :من يتلوه ،وهو غري عامل مبا فيه من أمر وهني ،سواء علم املعىن أم
جهله ،فهذا يصدق عليه حديث :رب قارئ والقرآن يلعنه ،فهذا ذكر صالة
الفاتح أفضل له من قراءة القرآن بستمائة مرة ،ألن ثواب الصالة على النب ّـي 
مضمون ،أما القرآن فثواب قراءته مشروط اباللتزام واملعرفة».1
ويتضح من كل ما قرأت:
صرح بكل وضوح أكثر من مرة أن القرآن
 - 1أن الشيخ التجاين ّ 
أفضل بل حرف واحد منه من كل ذكر مبا فيه صالة الفاتح ،وأي ذكر آخر.
 - 2من الصعب أن جتد عبارًة أبلغ من عباراته يف بيان أن القرآن أفضل
من غريه.
 - 3أنه ّبني حيثيتـي األفضلية بياان ال غبار عليه.
يبني مراتب الذين يتلون القرآن الكرمي ،ونص على أن
 - 4أنه كان ّ
أصحاب املراتب الثالث األوىل قراءة القرآن أفضل هلم من ذكر صالة الفاتح
وغريها .أما صاحب املرتبة الرابعة فالصالة على النب ّـي  خري له من قراءة القرآن؛
ألن الصالة عليه  مضمون الثواب على كل حال .أما قراءة القرآن فمشروطة
أبمور إذا مل تتوفر ال جتوز لذلك ُمنِّعت يف حق:
أ  -اجلنب.
ب  -احلائض.
جـ  -النفساء.

1
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د  -حمن ال حيسن جتويده على القول األصح ،لذلك قال ابن جزي رمحه هللا
يف أرجوزته:
ِّّ
جيود القران آمث
الزم من مل
أمر
ابلتجويد
واألخذ
هـ  -العاصي «حلديث أنس بن مالك ( :رب قارئ ،والقرآن يلعنه)».
فماذا يريد املرجفون؟ أيقولون للعاصي الذي ينتهك النواهي ،وال يتمثل
األوامر عمدا :اقرأ القرآن يلعنك ،فتنزل يف سواء اجلحيم .أو ختلد يف الدرك
األسفل من النار؟ أما شيخنا  ،فهو طبيب حاذق يصف لكل مريض الدواء
الذي يناسبه يف الوقت املناسب ،وابلقدر الكايف .أما هؤالء الذين ُجبِّلُوا على
مقارعة احلق إذا نطق به غريهم ،فهم مرضى قلوب ونفوس وعقول عليهم أن
يتداووا قبل أن حياولوا أي شيء آخر.
 - 5ال ميكن اجلمع بني (إن كل حرف من القرآن ال يعدل ثوابه شيء من
لكن احلاقدين ال يعقلون.
العمل) وبني (صالة الفاتح أفضل من القرآن) .و َّ
 - 6إن الذين يـُحرِّّوقُون هذه الكذبة أو هذا اللغو أحد ثالثة:
حسنوا
أ  -أبرايء مل يطلعوا على ما يف اجلواهر ،لكنهم وثقوا أبانس آخرين ّ
فيهم الظن ،فأضلوهم مستغلني ثقتهم فيهم .ونعلم مجيعا أن اخليانة يف الدين ويف
العلم ذنب ال يغتفر.
ب  -مغفلون اطلعوا على شيء مل يفهموه ،فحكموا متسرعني بفهمهم
السقيم ،وهؤالء ممن ال يليق هلم أن يتكلموا يف القضااي العلمية ،ألن سوء الفهم،
وعدم التحقيق يف البحث العلمي داء قاتل.
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جـ  -مرتزقة رأوا كل ما يف اجلواهر وفهموه ،ولكن خبث سرائرهم ،وفهاهة
أحالمهم وعمي بصائرهم ،وحقدهم الدفني املكشوف القاتل على التجانية،
وتلهفهم إىل رّانت الرايالت أو نغماهتا دفعتهم إىل التحريف واالفرتاء والتلبيس
ّ
والدس قصد التشويه والتشويش أبي مثن.
ويقيين أهنم سيفتحون أعينهم على:
َِ ا
 - 1أن جهودهم تذهب هباء منثورا ،وأهنم ينفخون يف رمادَ ( ،وٱلعَقذ َلةِ
ِ
ل ذن ام َتقذ َيِ.1)١٢٨
 - 2أهنم غارقون يف حميط من اآلاثم ال ساحل له ،وهللا حسيبهم.
يدس الوهابيون يف مصادران
استطراد :حذار  -أيها التجانيون  -أن ّ
ِّ
وييسرون
مفرتايهتم .إن هؤالء الذين ُيتصرون مطوالهتم ،ويهذبون مراجعهمّ ،
مصادرهم  -واالختصار والتهذيب والتيسري تساوي حذف ما ال يريدون أن يروه
اآلخرون  -قادرون على أن يدسوا مثل هذه ِّ
الفحرى يف بعض الكتب ،مث يوزعوهنا
جماان عرب دعاهتم املوزعني يف العامل.
وقد حاولوا ذلك يف املاضي ،فدسوا يف بعض نسخ اجلواهر مجلة (أن صالة
الفاتح تعدل ستمائة مرة من القرآن) لكن علماءان جزاهم هللا خريا اكتشفوه
بسرعة ألن النسخ األصلية للجواهر موجودة ،وهي خالية من هذه اجلملة السيئة.
ها هو ذا الشيخ إبراهيم انياس الكوخلي الذي كانت لديه نسخة أصلية
ورثها من املغفور له والده عن سيدي البشري ابن سيدي حممد احلبيب بن سيدان
وشيخنا أيب العباس أمحد التجاين ِّّ 
يقرر هذه احلقيقة للشيخ سيدي حممد
1
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احلافز التجاين املصري ،ويقول :إنه قارن بني نسخته وبني النسخة اليت كتبها
الشيخ حممد احلافظ التجاين العلوي الشنقيطي فوجدمها متوافقتني.1
وقد ص ّدق الشيخ حممد احلافظ املصري ما قاله الشيخ السنغايل ،وتكلم عن
الدس يف كتب العلماء ،ككتب الشيخ حميي الدين ابن عريب ،واإلمام أمحد،
والفريوزاابدي ،والشعراين ،وقبله كذب الوضاعون ،ونسبوا (أحاديث) إىل سيد
الوجود لنزعاهتم النفسية أو السياسية أو الطائفية ،فلماذا ال يدس على سيدان أمحد
التجاين .
وقد ذهب األستاذ بنعبد هللا املذهب ذاته يف حبثه (إعالم املسلمني ابحلجة
والربهان لنقض ما يف كالم الزمزمي ابن الصديق من الزور والبهتان) ص ـ14
املطبـوع ضمن الكتاب (ترهات الزمزمي).
الشبهة الـرابعة:

يقولون :إن الشيخ التجاين قال :إن صالة الفاتح من كالم هللا تعاىل
البكري بواسطة امللك .أو كتبها له بقلم القدرة.
أوحاها إىل
ّ
ال ــرد ،وابهلل التوفيق

القال مل يقله شيخنا التجاين  ،وإمنا استنسخه أحد املفرتين
أقول :هذا ُ
من الفئة الضالة من قول صاحب اجلواهر( :صالة الفاتح ملا أغلق مل تكن من
أتليف البكري ،ولكن تحـ حو َّجهح إىل هللا مدة طويلة أن مينحه صالة على النيب  فيها
ثواب مجيع الصلوات ،وسر مجيع الصلوات  ....فأاته امللك هبذه الصالة مكتوبة
يف صحيفة من النور).
1
2
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فالسؤال هنا :كيف فح ِّه حم هذه املستنسخ من هذا النص أهنا من كالم هللا
أوحاه هللا إىل البكري ،أو أن قلم القدرة كتبها له ،وال يدري أن جمرد إتيان امللك
إىل إنسان ال يسمى وحيا ،وأن قلم القدرة كتبت كتاابت غيبية أخرى غري صالة
الفاتح .وبيان ذلك:
أوال :جمرد إتيان امللك إ إنسان ال يسمى وحيا
َ َ َ َ ا ف َ ُّ َ َ ا ا َ ِ َ َ َ ا ف َ َ َ َ ا َ َ
ِ َ ٰٓ َ ا
ِعن َِ ذد ا ِٱل َمنئذكةِ
ِٱّلَني ِقللو ِربالِٱَّلل ِث ِٱبتقمو ِتتنل
قال هللا تعاىل﴿ :إذن ذ
َ َ َ َ ا ف َ َ َ ِ َ ا ف َ َ ِ ا ف َِ َ َ
ا ا ِ ا َ ا َ 1
ون ﴾٣٠قال ابن العريب:
رشو ِبذٱجلاةذ ِٱل ذت ِكات ِتوعو ِ
أَل ُِتلفو ِوَل َِتزنو ِوأب ذ ِ
(املسألة الثانية :تتنزل عليهم املالئكة ،قال املفسرون :يعين عند املوت ،وأان أقول
كل يوم ،وآكد األايم يوم املوت ،وحني القرب ،ويوم الفزع ،ويف ذلك آاثر بيناها
يف موضعها).
وسيدتنا سارة زوج سيدان إبراهيم عليه الصالة والسالم ،كلمتها املالئكة،
وبشرهتا إبسحاق ويعقوب على نبينا وعليهم الصالة والسالم حني زاروا زوجها:
َ ا ف َ َ َ ِ َ ا ِ ِ َ ََ َ ِ ا
َ ِ ََاا َ َ َ َ َ ٞ
رش َنَ َدلِبإ ِب َ
حَقَِ
ك ِ
تِفَبَ َ ِ
ح
﴿قللو َِلُِتفِإذنلِأر ذبنالِإذَلِقو ذمِلوطِِ٧٠وٱمرأتهۥِقلئذمةِفض ذ
ذذ
َ ََ َ
َ َ ِ َ َ َ َ ِ ا َ َ َ ِ َ َ َ ِ َ َ ٰٓ َ َ ا َ َ َ ۠ َ ا َ ِ َ َ َ َ َ ٞ
ِ
وز ِوهذ ِبع ذّل ِش َِخلِۖۡإذن ِهذ ِ
وبِ ٧١قللت ِيوينت ِءأ ذدل ِوأنل ِعج ِ
َو ذم ِو ِر ءذِإذبحق ِنعق ِ
 َ ٞا ف ََِ َ َ ِ َ
َ َ ِ َ ا َ َ َ َ ََا ا َ َِ ا ِ َ ِ َ
ََ
َ
ِ
ٌ
ِ
َبِ ٧٢قللو ِأتعجلذي ِ ذم ِأم ذر ِٱَّللذۖۡ ِرحت ِٱَّللذ ِوبركتهۥ ِعنَك ِأهلِ
ج ِ
لشء ِع ذ
َِِ َا َ ٞ َ ٞ
2
َو﴾٧٣
َّم ِ
تِإذنهۥِح ِ
ٱلَ ذ
ذَوِ ذ
ََ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ ا َ ِ ا
3
وقد نزل جربيل على سيدتنا مرمي ﴿إذذذِٱنتلذت ِ ذم ِأهنذدلِمك ِنلِۡشق ِذَل﴾١٦

فكلمتها كفاحا .وقد بعث هللا ملكا إىل ثالثة من بين إسرائيل :أبرص وأقرع

1
2
3
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وأعمى ،وكلمهم يف حديث طويل رواه البخاري يف ابب :عن بين إسرائيل ،ورواه
مسلم يف كتاب الزهد ،كما رواه ابن سعد والبيهقي.
وقد ورد أن محزة بن عبد املطلب رأى جربيل  على صورته ،وهيأته
اليت خلقه هللا عليها يف حديث رواه ابن سعد والبيهقي.
ك حع حدد من الصحابة والتابعني وغريهم ،منهم أسيد بن
وقد رأى الـ حملح ح
حضري ،كما يف البخاري .وحارثة بن النعمان الذي رأى جربيل جالسا مع رسول
هللا  كما يف مسند اإلمام أمحد  ،433/5ورجل من األنصار رأى جربيل يطيل
القيام مع رسول هللا  ،يوصيه ابجلار ،يف حديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده
البيهقي يف الدالئل ،كما رواه الطرباين.
 ،355/5و ّ
ومل ينقل إلينا التاريخ أن أحدا بلغ به غلوه أن قال :إن هؤالء كانوا ي ّدعون
أو ي ّدعى هلم أهنم أوحي إليهم ،فلماذا يفسرون لنا( :أاته امللك هبذه الصالة) أبنه
وحي من هللا تعاىل.
اثنيا :إن قلم القدرة كتب كتاابت غيبية أخرى غري صالة الفاتح
 – 1عن ابن عمر  قال :مسعت النيب  حي ِّّدث ،لو مل أمسعه إال مرة
واحدة حىت عد سبع مرات ،لكين مسعته أكثر من ذلك ،مسعت رسول هللا 
يقول( :كان الكفل من بين إسرائيل ال يتورع من ذنب عمله ،فأتته امرأة فأعطاها
ستني دينارا على أن يطأها ،فلما قعد مقعد الرجال من امرأته ،وارتعدت وبكت،
فقال :ما يبكيك؟ أحكرهتِّ ِّ
ك؟ قالت :ال ،لكنه عمل ما عملته قط .وما محلتين
ح
عليه إال احلاجة .فقال :تفعلني أنت هذا ،وما قلته ،اذهيب فهي لك .وقال :وهللا،
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ال أعصي هللا بعدها أبدا ،فمات من ليلته فأصبح مكتواب على اببه« :إن هللا قد
غفر للكفل»).1
وقد ذكر بعض الرواة يف آخر القصة هذه الزايدة «فعجب الناس من ذلك
حىت أوحى هللا إىل نبـ ِّّي زمانه بشأنه».
 – 2روى احلافظ املنذري يف كتابه (الرتغيب والرتهيب) عن السر بن حيىي
عن رجل من طيئ ،وأثىن عليه خريا ،قال« :كنت أسأل هللا عز وجل أن يريين
االسم األعظم الذي إذا دعي به أجاب ،فرأيت مكتواب يف الكواكب يف السماء:
اي بديع السماوات واألرض اي ذا اجلالل واإلكرام».
 – 3نقل الشيخ يوسف النبهاين يف كتابه (حجة هللا على العاملني) ص ـ67
عن املقري قائال« :ولقد رأيت أان مبدينة فاس عام  1026حجرا أسود قدر
الكف مكتواب فيه بقلم القدرة (ال إله إال هللا) يف انحية ،و(حممد رسول هللا) يف
الناحية األخرى ،وذكرت صاحبته أهنا وجدته بساحل البحر احمليط».
أقول :وما زال قلم القدرة يكتب كلميت الشهادة على األحجار واألشجار
واألمساك يشهدها الناس يف مشارق األرض ومغارهبا بكثرة مل تعد تسمح أن يشك
فيها إال ُمتحـ حوِّّهب سلَّم قيادة نفسه إىل هوى شيوخ مردة يوجهونه حيث تتجه رايح
التعصب األعمى.

اثلثا :ليس كل وحي ًّ
معدا من كالم هللا
اقرأ ما يلي ،وقل يل بربك أهو من كالم هللا أم ال ،مع أنه وحي بنص
القرآن الكرمي:
 - 1قصة الكفل رواها عدد من رجال احلديث ابختالف يسري يف لفظها ،منهم اإلمام أمحد يف مسنده  23/2والرتمذي
حديث رقم  ،2496وابن حبان  ،302/1واحلاكم يف املستدرك .254/4
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قال هللا تعاىل:
ََِ َ َِ َ ا ا َ َ ِ َ
1
َلِأ ذمِم ٰٓ
﴿ - 1وأوحَالِإ ذ ٰٓ
ۡرضعذَ ِهذ﴾ .
وَسِأنِأ ذ
َ َ ِ َ َ ُّ َ َ َ ِ َ َ
َ ِ َ اا ا َ َ َ
َ
َ
َ
﴿ - 2وأو َ
وتلِو ذم ِٱلشج ذر ِومذملِ
ِٱجللل ذل ِبَ ِ
ِٱَنح ذل ِأ ذن ِٱُتذ ذذيِ ذم
َح ِربك ِإذَل ِ
ذ
ا َ
ون.2﴾٦٨
َن ِع ذرش ِ
أليس يف إاثرة هذه الشبهة دليال صارخا على ُمحًّى حع حق ِّديَّة مضنية ،لكنها
حبول هللا أصبحت زهوقا ،هلل احلمد واملنة.
الشبهة اخلامسة:

يقولون :إن السبحة اليت يستعملها التجانية بدعة ال أصل هلا يف السنة،
فالرسول كان يحـعُد ذكره  أبصابعه.

الـر ّد ،وهللا املوفّق:
نورد فيما يلي مقاال كتبناه يف كتابنا (ال يفقهون) 3بنقاطه وفواصله ،لعل
فيه كفاية وعناية:

السبحة :حبل الوصول ،ورابطة القلوب
«إذا طالع ــت كت ــب الق ــوم ق ــدميا وح ــديثا جت ــد الكلم ـات التالي ــة( :الس ــبحة،
واملس ــبحة ،وحب ــل الوص ــول ،ورابط ــة القل ــوب إىل ع ـالّم الغي ــوب ،وامل ــذ ّكِّرة ،واملعين ــة
علـى ذكـر هللا) .وكلهــا أمسـاء متعـددة آللــة يعـد هبـا الــذاكرون الـذكر الكثـري يف مجيــع
أنـ ـواع البس ــيطة .تل ــك اآلل ــة ال ــيت هل ــا أش ــكال خمتلف ــة ،وأنـ ـواع متع ــددة ،ابخ ــتالف
تنوع األعداد».
الذاكرين ،و ّ
1
2
3
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أصل اختاذ السبحة:
«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعقـد الـذكر ويعـده أبانملـه ....ولكنـه
مل يكــن مينــع عـ َّـد الــذكر ابألداة الــيت تيســر ذلــك» 1بــل أقـ ّـر صــلى هللا عليــه وســلم
أانســا علــى اســتعمال أداة يف الــذكر .فقــد أخــرج الرتمــذي واحلــاكم والطـرباين عــن أم
املــؤمنني صــفية رضــي هللا عنهــا أهنــا قالــت( :دخــل حعلحـ َّـي رســول هللا صــلى هللا عليــه
ـدي آالف نـواة أســبح هبـ ّـن) .وروى أبــو داود والرتمـذي عــن ســعد ابــن
وسـلم وبــني يـ ّ
أيب وقــاص أن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم دخــل علــى ام ـرأة لعلهــا أم املــؤمنني
هبن.
صفية بنت حيي ،وبني يديها نوى أو حصى تسبح ّ
ويف احلــاوي للفتــاوى جلــالل الــدين الســيوطي رمحــه هللا رســالة بعنـوان (املنحــة
يف الســبحة) 2اســتهلها بقولــه« :احلمــد هلل ،وســالم علــى عبــاده الــذين اصــطفى،
إيل السؤال عن السبحة ،هل هلا أصل يف السـنة ؟ فجمعـت فيهـا
وبعد :فقد وصل ّ
هذا اجلزء متتبعا فيه ما ورد فيها من األحاديث واآلاثر ،وهللا املستعان».
مث أورد حديث ابن أيب شيبة وأيب داود والرتمـذي والنسـائي واحلـاكم عـن ابـن
عمر حني قال( :رأيت النب ّـي صلى هللا عليـه وسـلم يعقـد التسـبيح بيـده) .واحلـديث
الـذي أخرجــوه – غــري أيب داود  -عــن يُ حســرة املهـاجرة الــيت قالــت – قــال رســول هللا
صــلى هللا عليــه وســلم( :علــيكن ابلتســبيح والتهليــل والتقــديس ،وال تغفلــن فتنســني
التوحيد ،واعقدن ابألانمل ،فإهنن مسئوالت ومستنطقات).

 - 1أصول الوصول جـ 1صـ 69للشيخ حممد زكي إبراهيم.
 - 2جـ 1صـ.42-36
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لكنــه أورد مخســة عشــر حــديثا تثبــت اســتعمال نــوى أو حصــى أو عُ حقــد لعــد
الذكر ،منها:
 - 1أخرج الرتمذي واحلاكم والطرباين عن صفية قالـت( :دخـل عل ّـي رسـول
ـدي أربـع آالف نـواة أســبح هب ّـن ،فقـال :مـا هــذا اي
هللا صـلى هللا عليـه وسـلم وبــني ي ّ
سبحت منذ قمت علـى رأسـك أكثـر مـن
حيي ؟ قلت :أسبح هبن .قال :قد
ُ
بنت ّ
ه ــذا .قل ــت :علم ــين اي رس ــول هللا .ق ــال :ق ــويل :س ــبحان هللا ع ــدد م ــا خل ــق م ــن
شيء).
وحســنه ،والنســائي وابــن ماجــه ،وابــن حبــان
 - 2أخــرج أبــو داود والرتمــذي ّ
وصححه عن سعد ابن أيب وقاص« :دخل مع النب ّـي صلى هللا عليـه وسـلم
واحلاكم ّ
علــى ام ـرأة وبــني يــديها نــوى – أو حصــى  -تســبّح .فقــال :أخــربك مبــا هــو أيســر
عليـك مـن هـذا وأفضـل؟ قـويل :سـبحان هللا عـدد مـا خلـق يف السـماء ،سـبحان هللا
عدد ما خلق يف األرض ،سـبحان هللا عـدد مـا خلـق بـني ذلـك ،وسـبحان هللا عـدد
ما هو خالق .هللا أكرب مثل ذلك ،واحلمد هلل مثل ذلك ،وال إله إال هللا مثل ذلك،
وال قوة إال ابهلل مثل ذلك».
أقول :ففي هذين احلديثني إقرار سافر – كما ترى  -ابسـتعمال أدوات لعـد
تطورت إىل السبحة اليت تستعمل اآلن.
الذكر ّ
وق ـد علــق اإلمــام الســيوطي علــى احلــديثني مضــيفا :مث رأيــت يف كتــاب حتفــة
العباد.....فصــال حســنا يف الســبحة قــال فيــه مــا نصــه( :قــال بعــض العلمــاء :عقــد
التســبيح ابألانمــل أفضــل مــن الســبحة حلــديث ابــن عمــرو ،ولكــن يقــال :إن املســبّح
إن أ ِّحم حن من الغلط كان عقده ابألانمل أفضل ،وإال فالسبحة أوىل.
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أقــول :إن األمــن مــن الغلــط وارد فقــط إذا كــان املعــدود قلــيال كالتســبيحات
ِ ا ا ف ََ ِ ا َ
ــياِ .1﴾٤١فــال يتــأتّى
ــراِكث ذ اِ
بعــد الف ـرائض .أمــا الــذكر الكثــري ﴿ٱذكــرو ِٱَّللِذذك ِ
ابألانمـل ،ألن ضـبط العـدد يصـبح الشــغل الشـاغل للمسـبّح ويشـتّت ذهنـه .والقــوم
يرفضون ذكر الغافل الالهي.
ويثبــت اإلمــام الســيوطي يف رســالته املــذكورة اجتاهــات يف اختــاذ الســبحة مثــل
(كــان أليب هريــرة كــيس فيــه حصــى أو نــوى يســبّح هبــا) كمــا رواه مــن حــديث أيب
نضــرة الغفــاري ،وأن عبــد هللا ابــن اإلمــام أمحــد يف زوائــد الزهــد مــن طريــق نعــيم بــن
حمــرز ابــن أيب هريــرة عــن جــده أيب هريــرة أنــه كــان لــه خــيط فيــه ألفــا خــيط ،فــال ينــام
حىت يسبح به ،وكان أليب الدرداء نوى من نوى العجـوة يف كـيس .فكـان إذا صـلّى
الغــداة أخــرجهن واحــدة واحــدة يســبّح هبــن حــىت ينفــذن .وكــان لكــل مــن أيب ســعيد
2
علي ابن أيب طالب نوى أو
بن
احلسني
بنت
وفاطمة
اخلدري ،وخالد بن معدان،
ّ
3
خيوط أو حصى يسبّحون هبا.
«ومن جمموع هذه اآلاثر جند أصل اختاذ السبحة قائما يف اإلسالم إلحصار
الــذكر ،وإمنــا تطـ ّـور النــوى واحلصــى ،وتطـ ّـورت العقــد إىل حبــات مثقوبــة علــى صــورة
العقد جيمعها العابد فتذ ّكُِّرهُ بربه ،وبورده كما جـاء يف (مسـند الفـردوس)» للـديلمي
4
علي مرفوعا( :نعم املذكر السبحة).
عن ّ
 - 1سورة األحزاب ،اآلية .41
 - 2كان خالد هذا يسبّح يف اليوم أربعني ألف تسبيحة سوى ما ي قرأ ......ومن املعلوم احملقق أن املائة ألف بـل واألربعـني ألفـا،
وأقل من ذلك ال حيصر ابألانمل .انظر احلاوي جـ 2صـ.40
 - 3احلاوي مصدر سابق جـ 2صـ . 39ويراجع هناك ما ذكر من كرامات متعددة للسبحة ذاهتا ،وألصحاهبا.
 - 4أصول الوصول مصدر سابق صـ.70
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وال ميكن أن حيصى من اختذوا السبحة عند ما تشـ ّكلت يف صـورهتا اجلديـدة
مثــل أيب مســلم اخلــوالين ،والشــيخ أيب الوفــا كــاكيش ،وأيب القاســم اجلنيــد 1،واإلمــام
أيب عبــد هللا حممــد ابــن أيب بكــر ،واإلمــام أيب العبــاس أمحــد بــن أيب احملاســن ،وأيب
املظف ــر يوس ــف ب ــن حمم ــد مس ــعود الرتم ــذي ،واب ــن أمح ــد الس ــمرقندي ،وس ــري ب ــن
2
مغلس السقطي ،ومعروف الكرخي ،وبشر احلايف ،واحلسن البصري.
ويضيف اإلمام السيوطي« :فلو مل يكـن يف اختـاذ السـبحة غـري موافقـة هـؤالء
الس ــادة ،وال ــدخول يف س ــلكهم ،والتم ــاس ب ــركتهم لص ــارت هب ــذا االعتب ــار م ــن أه ــم
األمور وآكدها ،فكيـف هبـا وهـي مـذكرة ابهلل تعـاىل ،ألن اإلنسـان ق ّـل أن يراهـا إال
ـض
يــذكر هللا ،وهــذا مــن أعظــم فوائــدها ،وبــذلك (التــذكري ابهلل) كــان يســميها بعـ ُ
السلف رمحه هللا تعاىل.
ِّ
موصــل
ومــن فوائــدها أيضــا االســتعانة علــى دوام الــذكر.....فيا حبــذا ســبب ّ
وبعضــهم رابطـةح
بعضــهم يســميها حبـ حـل الوصـولُ ،
إىل دوام ذكــر هللا عــز وجــل .وكــان ُ
3
القلوب»
ويقول الشيخ احمل ِّّدث منصور علي انصف رمحه هللا« :فعـ ّد كلمـات التسـبيح
4
وحنوه مطلوب ملعرفة ما يقوله ،والسبحة أسهل يف العد من غريها».
وبعــد ســرِّده بعــض األحاديــث الــيت ذكرهــا اإلمــام الســيوطي قــال يف هــامش
الصفحة  101من اجلزء اخلامس« :فهذه األحاديث تفيد أن العبادة أبلفـاظ ذات
 - 1ملا قيل للجني د :أنت مع شرفك أتخذ بيدك سبحة؟ قال :طريق وصلت به إىل ريب ال أفارقه.
 - 2احلاوي مصدر سابق جـ 2صـ.39
 - 3احلاوي مصدر سابق جـ 2صـ.39
 - 4التاج اجلامع لألصول ألحاديث الرسول جـ 5صـ.100
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أعــداد كثــرية أفضــل ،وأن عـ ّد التســبيح وحنــوه مســتحب ملعرفــة العــدد املطلــوب ،كمــا
ســبق يف الــذكر عقــب الصــالة......ومن هــذا اختــذوا الســبحة ،فــإن النبـ ّـي أقـّـر للعــد
علــى النــوى ،فالســبحة أوىل ،فهــي جــائزة مســتحبة ،ألهنــا أســهل وأضــبط للعــد مــن
1
غريها ،وهللا أعلم».
املعارضون وعدم واقعيتهم :
على الرغم مـن كـل هـذه األحاديـث الـيت تقـر مبـدأ اسـتعمال السـبحة يف عـد
الــذكر ،وكــل هــذه اآلاثر الــيت تثبــت اختــاذ بعــض الصــحابة (أيب هريــرة وصــفية) نــوى
وحصـ ــى وعقـ ــدا .وكثـ ــري مـ ــن السـ ــلف الصـ ــاحل( :اخلـ ــوالين وكـ ــاكيش واجلنيـ ــد ،وأيب
املظف ــر ،والرتم ــذي والس ــمرقندي والس ــقطي والكرخ ــي واحل ــايف واحلس ــن البص ــري).
وعلـ ــى الـ ــرغم مـ ــن استحسـ ــان بعـ ــض العلمـ ــاء (السـ ــيوطي ،ابـ ــن تيميـ ــة ،انصـ ــف)
استعماهلا – على الرغم من كـل هـذه  -فهنـاك مـن يبـ ّدعون اسـتعمال السـبحة ،أو
حيرموهنـ ـ ـ ــا ،أو ينسـ ـ ـ ــبوهنا إىل دايانت أخـ ـ ـ ــرى بـ ـ ـ ــدعوى أن الرسـ ـ ـ ــول والصـ ـ ـ ــحابة مل
ّ
يستعملوها ،ويذهبون يف ذلك مذهبا بعيدا خطريا.
واحلق أن َّ
عد الرسول صلى هللا عليه وسلم ِّذكحرهُ ابألانمل مل يكن يشـغله عـن
االستحضار .أما غريه احملتاج إىل ذكر كثري يضطر إىل آلة تسـاعده علـى العـد كـيال
يهتم مبا يقوله وبع ّده عدًّا يصرفه عن االستغراق يف الذكر.
وحبــل الوصــول الــذي بــني أيــدينا ليســت إال تطــورا لتلــك النــوى والعقــد الــيت
اســتعملها ســلفنا الصــاحلون ومــن بعــدهم ،كمــا تطــورت وســائل أخــرى مــن بــدائيّتها
إىل تطور هائل ،وتقدم حثيث.
1
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تطور بعض الوسائل اليت يستعملها املسلمون شرقاً وغرابً:
لع ــل م ــن املض ــحك املبك ــي يف آن واح ــد أن يك ــون هن ــاك ش ــرذمة جام ــدون
متزمتون يبدعون السبحة ،مث يستخدمون األدوات التالية يف جمال العبادات:
 - 1استعمال الساعة ملعرفة أوقات الصلوات اخلمس.
والواقــع أحن مل يكــن ال لرســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم وال لصــحابته الكـرام،
ـاعات يحـد أو جـدار أو جيـب يعرفـون هبـا أوقـات الصـلوات،
أو للتابعني واتبعـيهم س ُ
بل كانوا يقيسون الظل ابألقدام يف النهار ،ومراقبة اآلفاق والنجوم يف الليل .فلماذا
ال يتقيــد هــؤالء «الســنيّون» ويقتصــرون علــى مــا كــان يفعلــه خــري األانم وصــحبه يف
أقدس ما يقوم به مسلم يف حياته على وجه األرض ،أال وهو الصالة؟
والس ــاعات هـ ــذه جمـ ــرد تطـ ــور لألقـ ــدام املقـ ــيس هبـ ــا الظـ ــل ،ومراقبـ ــة النجـ ــوم
مهم ملصلحة املسلمني جيب أن يستغلوه ،وذلك ما نفعلـه حنـن
واآلفاق ،وهو تطور ّ
وهؤالء اجلامدون .فلماذا ال يرتكون لنا السـاعات ويكتفـون ابلظـالل؟ فليختـاروا إن
كانوا يفقهون.
 - 2وسائل النقل:
كيف كان الرسول صلى هللا عليـه وسـلم وصـحبه رضـوان هللا عـنهم يسـافرون
إىل احلج والعمرة؟
اجلـواب املتفــق عليــه هــو :ابألرجــل واجلمــال واخليــول .مث تطــورت القضــية إىل
السـ ــفن والسـ ــيارات مث وصـ ــلت الطـ ــائرات أبنواعهـ ــا املختلفـ ــة ،وسـ ــرعتها املتفاوتـ ــة.
فلمـاذا ال يعــودون إىل اجلمــال ألداء احلــج والعمــرة؟ فــذلك – يف مــنطقهم الراكــد -
هو «السنة» .فلماذا ال يفعلون؟
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 - 3وسائل االتصال:
اســأل أحــد هــؤالء املتــزمتني األســئلة التاليــة :مــن الــذين ذهب ـوا برســائل النب ـ ّـي
صلى هللا عليه وسلم إىل امللـوك حولـه؟ كيـف كـان يتصـل بصـحبه الـذين مل يهـاجروا
املنورة؟ كيف كانت األخبار تصل إليه من العامل حوله؟
ُ
بعد وهو يف املدينة ّ
حنـ ــن متفقـ ــون علـ ــى أنـ ــه مل يكـ ــن هنـ ــاك تلفـ ــون وال تلكـ ــس وال تلفزيـ ــون وال
فاكس ،وال بريد منظم كما هو اآلن ،فضال عن الربيد اإللكرتوين أو اإلنرتنت.
واحلق أن كل هذه األمور تق ّدم لتلك الوسائل االتصـالية البدائيـة .فمـا الـذي
مينعهم من مقاطعة هذه الوسائل املتطورة احلديثة للتواصـل والـيت ليسـت إال أشـكاال
جديدة للبدائيات تلك؟
 - 4مكربات الصوت يف املساجد
أليســت هــذه املكـربات تطــوراً لــذلك التبليــغ الــذي كــان النبـ ّـي صــلى هللا عليــه
أحد الصحابة أن يعلـو راحلـة ويبلـغ بصـوت عـال مـا
وسلم يف حجة الوداع قد أمر ح
يقولــه للنــاس؟ فمــاذا ســيكون لــو كــان هنــاك هــذه األب ـواق الــيت ترمــي الصــوت رميــا
بعيدا؟
 - 5أسلحة الدفاع واهلجوم املتطورة:
ِ
َ َ ُّ ف َ
ا
ِ
َ
َ
َ
ا
ِ
َ
ِ
َ
ا
1
َ
َ
قال هللا تعاىل﴿ :وأعذوو ِلد ِملِٱبتطعت ذ
لطِٱۡلَ ذِل﴾  ،هـذه
ِم ِقوةِِو ذم ِرذب ذ
اآليــة صــرحية فيمــا نقــول ،لكــين أخــاف أن هــؤالء الضــالني املضــلني سـ ِّّ
ـيحرمون يومــا
ـدابابت ،وانق ــالت اجلن ــود ،وس ــائر
عل ــى املس ــلمني اقتن ــاء الط ــائرات الن ّف ــااثت ،وال ـ ّ
العت ــاد العس ــكري احل ــديث ،ألن اآلي ــة تتح ــدث ع ــن اخلي ــل .وأن الص ــحابة ك ــانوا
 - 1سورة األنفال ،اآلية .60
158

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

يس ــتعملون س ــيوفا ورماح ــا وأتراس ــا ،ويركب ــون خي ــوال ومج ــاال .نسـ ــأل هللا الس ــالمة
والعافية.
أخي القارئ :أعتقد أن هذا البيان واضح ،غري أن لسان احلال ينشد:
لق ـ ـ ـ ـ ـ ــد أمسع ـ ـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ــو اندي ـ ـ ـ ـ ـ ــت حي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ولك ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال حي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة مل ـ ـ ـ ـ ـ ــن تن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
أما أنت فال ترتدد حلظة يف االقتداء أبمثال أيب هريرة ،وصفية وأيب الدرداء،
َ ِ
ٱذ اكر ِ
ِٱب َ ِ
واحلسن البصري واجلنيد ،هؤالء األجنم الزاهرة رضي هللا تعاىل عنهم﴿ .و ذ
َ َ ا ِ َا ََ ا
ََ َِ َ َ َ َ َ َ َ ا ا َ 2
1
ون. ﴾٦٠
ِٱّلَني َِلَِنيوق ذا ِ
ص ِ
خ ف اك ذ
َٗل﴿ . ﴾٢٥وَلِيست ذ
ربذكِبكرةِوِأ ذ
الشبهة السادسة:

يقولون :إن لفظ «األسقم» تنقيص حبق النب ّـي  ،أو سب له ،ألنه من
(السقم) مبعىن املرض ،وذلك ال يليق مبقامه النبوي .ولفظ (املطلسم) غري
معروف ،فقد يكون فيه تنقيص أو سب كذلك .قال شعرور 3منهم:
ومل جيز إطالق لفظ مفهم نقصا على النب ّـي مثل األسقم

الـر ّد ،وهللا املعني:
كنت  -دائما أتـجنّب اخلوض يف بيان الكتابة عن لفظ (األسقم) لبيان
مدى صحته معىن وصرفا ،لسببني اثنني:

األول :إن الذين أاثروا مشكلة التنقيص به وبـ(املطلسم) فح حجرة كذبة حقدة
يتوارثون األكاذيب سافال عن سافل يف افتخار مهني ،وال يكلفون أنفسهم عناء
1
2
3

 سورة اإلنسان ،اآلية .25 -سورة الروم ،اآلية .60
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البحث ،أو مطالعة الكتب اليت ترد على مفرتايهتم لِّيحـتحـ حعلَّ ُموا ،ويعرفوا مدى جهلهم،
أو بـُعدهم عن الواقع واحلق.

الثاين :إن ساداتنا العلماء يف كل عصر ،ومع كل منتقد ،قاموا ببيان واف،
ألي جاهل يريد
وقارعوهم حبجج دامغة ،حىت أهنم مل يرتكوا جماالت شك وتردد ّ
أن يتعلم ،أو ألي متوهم يقبل أن يناقش متجردا عن نزعاته الطائفية ،ونذكر منهم
على سبيل املثال ال احلصر:
 - 1سيدي مرزوق التجاين/أم درمان /السودان يف كتابه (الوجه األقسم
يف معىن األسقم).
 - 2سيدي أمحد بن األمني الشنقيطي املوريتاين يف كتابه (الرد احملكم على
منكر األسقم).
 - 3سيدي عمر الوايل انظم ألفية الطريق (مبلغ األماين ،وبيان أمور
الصوفية وأمحد التجاين).
 - 4سيدي احلاج حممد قنون يف كتابه (حل األقفال لقراء جوهرة
الكمال).
 - 5سيدي عبيدة بن حممد بن الصغري بن امبوجه يف (ميدان الفضل
واإلفضال يف شم رائحة جوهرة الكمال).
 - 6سيدي احلاج عمر الفويت يف كتابه (رماح حزب الرحيم على حنور
حزب الرجيم).
 - 7سيدي حممد اخلليفة ابن سيدي احلاج عبد هللا الكوخلي يف (اجليوش
الطلع ابملرهفات القطع ،إىل ابن ما أيىب أخي التنطع).
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 - 8سيدي احلاج مالك سي التواوين يف كتابه (إفحام املنكر اجلاين).
 - 9سيدي حممد احلافظ التجاين املصري يف كتابه (أحزاب وأوراد الشيخ
أمحد التجاين .)
الكنشي.
 - 10سيدي احلاج أبو بكر عتيق ابن احلاج عبد هللا التجاين
ّ
كل هؤالء بيّنوا صحة لفظ األسقم ،كل أبسلوبه ،وعقليته اخلاصة ،عالوة
صريف.
على ما يشرتكون فيه من معىن ّ
لغوي ،واشتقاق ّ
وأان إذ أحاول أن أقدم للقراء الكرام شيئا عن صحة هذا اللفظ الفصيح
املعرب يف شكله ومضمونه أنسج (متطفال) على منواهلم ،وإن كنت دوهنم
الصحيح ّ
مبراحل شاسعة ،راجيا من بركاهتم أن ميدين هللا مبدد من عونه أقدر به على تقدمي
ما ينفع إبذن هللا تعاىل.
أقول :إن االعرتاض يف جانبني اثنني:

(س ِّق حم
األول :عدم صحة لفظ (األسقم) مخا من حيث املعىن ،ألنه من ح
وس ُق حم) مبعىن مرض.
ح

الثاين :عدم صحة اللفظ من حيث االشتقاق الصريف .إذا قيل أبنه من
(استقام) ألن اسم التفضيل ال يصاغ من مزيد مل جيرد من زوائده.
و(استقام) هنا حذفت منه (األلف) وهي أصل ،كما حذفت (التاء)،
وأُب ِّقي على (السني) وهي زائدة ،والقاعدة أن حيتفظ ابألصل ،وحيذف الزائد.
أما لفظ (املطلسم) فاالعرتاض عليه أنه غري معروف ،فقد يدل على
السب ،أو الشتم.
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املناقشة:
أوال :من الناحية املعنوية:
• ما قيمة السياق عند املعرتضني؟
يبني اللبس
تقول األدابء” :إن السياق حمدد“ يعنون به أنه حيدد املعىنّ ،
يوضح املبهم .فإذا كان هناك لفظ حيتمل املدح والذم ،والسياق امتداحي  -كما
هو هنا فهل يُتصور أن يـُقحم لفظ سب أو كملة شتم أو تنقيص فيه؟!
كيف يقرأ إنسان جييد العربية بعض اإلجياد ابتداء من (اللهم صل وسلم
على عني الرمحة الرابنية  ....مركز الفهوم واملعين  .....صاحب احلق الرابين .....
ونورك الالمع  ....عني احلق  ...عني املعارف األقوم ،صراطك التام األسقم).
(ويواصل)  ...طلعة احلق ابحلق ،الكنز األعظم ،إفاضتك منك إليك  ....صلى
هللا عليه وعلى آله ،صالة تعرفنا هبا إايه).
كيف يقرأ كل من صحت عربيته هذا السياق االمتداحي هبذه الكلمات
اليت تشمل من معاين االحرتام ،وتعابري التوقري ،وعبارات التعظيم ،وأساليب التنزيه
من النقص ما يثلج القلب ،ويريح الفؤاد ،مث يتبادر إىل ذهنه أن لفظ (األسقم)
الوارد يف ثنااي هذه الصالة املنمقة مبراتب رسول هللا  ،ومكانته الرفيعة عند ربه
تعاىل ،سب أو تنقيص؟
إن العقل السليم ،بل الذوق اللغوي السليم ،أو السلوك اإلنساين يف
االستنباط يقتضي بل حيتم اجلزم أبنه مدح ،أو الرتجيح أبنه كذلك ،ألن السياق
ال يقبل  -حبال من األحوال  -أن يكون غري ذلك.
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َّ
ب ذلك جهودا جهيدة يف البحث جيب أن يقام هبا خدمةً للعلم
فإذا تحطحل ح
ظن ابملسلمني ،أما إذا ق ّدم أهل املسألة إيضاحا ملا استشكل فعدم
وأهلهُ .
وحس حن ّ
وضعه يف االعتبار دليل صارخ على التعصب ،أو سوء النية ،أو قلب املوازين
حلاجة يف نفس يعقوب.
• سيدان حممد هو األسقم نصا
لو افرتضنا جدال أن (األسقم) من (سقم) مبعىن مرض يكون ذلك وصفا
معربا صادقا يف سيدان حممد .
اقرأ احلديث التايل :عن ابن مسعود ،قال :دخلت على النيب  ،وهو
يوعك ،فمسسته ،فقلت اي رسول هللا ،إنك لتوعك وعكا 1شديدا .قال« :أجل،
أوعك كما يوعك الرجالن فمسسته ،قلت :إن لك أجرين؟ قال :نعم ،والذي
ط عنه
نفسي بيده ،ما على األرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إال ح ّ
ط الشجرة ورقها» متفق عليه.2
خطاايه ،كما حت ّ
ويف ابن ماجه زايدة( :قلت اي رسول هللا ،أي الناس أشد بالء؟ قال:
«األنبياء» ،قلت :مث من؟ قال« :مث الصاحلون» ،إن كان أحدهم لحيُـبـتحـلحى ابلفقر
حىت ما جيد إال العباءة يحـحويها ،وإن كان أحدهم ليفرح ابلبالء ،كما يفرح أحدكم
ابلرخاء».

1

 -الوعك :املرض

 - 2رواه البخاري ومسلم وأمحد وابن ماجه ،والبيهقي ،أبلفاظ خمتلفة .وأخرجه اإلمام النووي يف األذكار ورايض الصاحلني،
والسيوطي يف اجلامع الصغري ،وابن كثري يف البداية والنهاية ،ج ـ .5وكلهم اتفقوا على (أوعك كما يوعك رجالن منكم) أو
الرجالن ابلتعريف .وأكثرهم رووه عن ابن مسعود ،ورواه ابن ماجه عن أيب سعيد اخلدري.
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هذا احلديث ينص بصراحة ال غبار عليها أنه  أشد مرضا من غريه
مرتني ،وذلك هو (األسقم) يف فهم هؤالء.
فكيف يعيبون صفة أثبتها النيب  لنفسه يف حديث صحيح اتفقت
الصحاح والسنن واملسانيد على صحته؟
فالرسول  سيد األنبياء واملرسلني ،أصلح عباد هللا على اإلطالق ال بد أن
يكون أشد الناس بالء .واملرض نوع من االبتالء صريح ،فمن قال :إنه أشد الناس
مرضا قال ضرورة :إنه خري الوجود وأفضل البشر ،هذا ما يقبله العقل السليم،
والوعي الفهيم ،وغري ليس بشيء.
يؤد إىل عيب ال يع ّد نقصا يف حق نيب أو مرسل يعرف
واملرض  -ما مل ّ
ذلك كل من درس مبادئ التوحيد.
قال ابن عاشر يف مقدمته
جيوز يف حقهم كل عرض ليس مؤداي لنقص كاملرض
وعلى هذا الفهم الوجيه يكون األسقم مبعىن األصلح ،واألفضل ،واألكثر
احتماال لالبتداء ،واألقوى ،ألنه يساوي رجلني يف حتمل املرض ،وألنه أصلح
الناس وأفضلهم.
• سيدان حممد هو األسقم عقال:
قــد اتضــح يف ذهنــك ابلتبيــني الســابق أن ســيدان حممــدا  هــو األســقم فعــال
ب ــنص نب ــوي ص ـريح ،ألن ــه يوع ــك كم ــا يوع ــك ال ــرجالن م ــن البش ــر ،وألن ــه أفض ــل
األنبياء الذين هم أفضل خلق هللا تعاىل ،وأشد الناس ابتالء هم هؤالء األنبياء.
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غري أنه  هو األسقم ،ومن أروع ما قرأت يف ذلك ما كتبه سيدي الشيخ
احلاج مالك سي  يف كتابه (إفحام املنكر اجلاين ،على طريق شيخنا أمحد
التجاين) حني علّق على ما كتبه صاحب روح البيان يف تفسريه حول قول سيدان
إبراهيم « :فنظر نظرة يف النجوم ،وقال إين سقيم»( :قال ابن عطاء« :إين
سقيم» من خمالفتكم وعبادتكم األصنام) ،فقال الشيخ مالك« :وإن كان سقمه
من كفرهم ،فالنيب  أسقم ،ألنه قومه أشد كفرا ،قال تعاىل( :األعراب أشد كفرا
1
ونفاقا)»
ذكي معقول ،لكنه استنتاج فطن مقبول ،إال أن معرفة احلق
إنه استنباط ٌّ
شيء ،وقبوله شيء آخر ،وهناك تتفاوت األحالم ،وتتفاضل الرجال.
وعلى هذه الرؤية الثاقبة يكون األسقم مبعىن األرحم ،واألرأف ،واألعطف.
أما إذا كان قوله «إين سقيم» مبعىن متغري القلب عليهم لكفرهم فيكون
األسقم هنا مبعىن األشد حبا هلل تعبريا ابلالزم عن امللزوم ،ألن من الزم احلب
املفرط سقم ،وسيدان حممد  أشد من إبراهيم سقما وتغريا على كفر قومه .كيف
ِا ِ َ َ ٞ
وفِ َر ذحَ )2١٢٨ِٞ؟.
ِر اء ِ
ال ،وهو (بذٱلمؤ ذماذي
وللحديث عن (األسقم) – بحـع ُد بقية:
قال سيدي مرزوق التجاين السوداين يف كتابه (الوجه األقسم ،يف معىن كلمة
األسقم ،يف الصالة على احلبيب األكرم).
«أما كلمة (أسقم) الداخلة عليها (الـ) فهي اسم تفضيل تالقى مبادته ثالثة
أفعال :اثنان منها من الثالثي اجملرد ،وواحد من مزيد الثالثي .أما االثنان فأحدمها
1
2
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ِّ
(الس حقم) الذي مل يبلغ كثريا ممن هلم
العني،
بكسر
م)
(سق
و(س ُق حم) بضمها ،من َّ
ح
إملام ابلوقوف على مفرداهتا  ....والوصف من الفعل األول (سقيم) ،ومن الثاين
(ساقم) كعادل وزان ومعىن ،واسم التفضيل منهما (أسقم)».
وعلى منواله نسج الشيخ حممد احلافظ التجاين املصري يف تعليقه على
(أحزاب وأوراد القطب الرابين الشيخ أمحد التجاين الشريف احلسين  )حني
قال( :صراطك التام األسقم :أي األعدل ،املربأ من العرج ،ويف غريب اللغة ،حس حق حم
يحس ِّق ُم كعدل يعدل وزان ومعىن ،تقول العرب :سقمت ،إذا عدلت ،وال تزال
مستعملة يف عرب املغرب).
اثنيا :من الناحية االشتقاقية (الصرف):
أحدا
يقول النحاة :إن صوغ أفعل تفضيل من فعل غري ثالثي شاذ .و َّ
لكن ً
– فيما نعلم مل يقل :إن الشاذ مرفوض ،أو غري مستعمل عربيا.
قال ابن مالك يف ألفيته:
ب اللَّذ أُبِّـي
صغ من مصوغ منه للتعجب أفـ حعل للتفضيل حوأ ح
وقال شارحه هباء الدين ابن عقيل بعد بيانه شروط الصوغ اليت هي :أن
يكون الفعل :ثالثيا ،متصرفا ،قابال للتفاضل ،مثبتا ،مبينا للمعلوم ،ليس الوصف
على أفعل« :وشذ منه قوهلم :هو أخصر من كذا ،فبنوا أفعل التفضيل من
(اُختُ ِّ
صر) وهو زائد على ثالثة أحرف ،ومبين للمفعول ،وقالوا :أسوُد من حلح ِّ
ك
ح
ح
ح
الغراب ،وأبيض من اللنب ،فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على
(أفعل.»)1
1
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وعلى هذا كان على املعرتضني أن يقولوا يف هدوء( :األسقم) من (استقام)
شاذ ،وتنتهي القضية .إذ الشاذ مستعمل يف العربية ،يف كل ابب من أبواب النحو
والصرف تقريبا.
مـنـها:
( – 1أمكنة) مجع (مكان) فوزن (مكان) مفعل مجعه القياسي هو
(أكونة) على وزن (أفعلة) لكنه مجع على (أمكنة) حبذف عني الكلمة (الواو) يف
(كون) فجاء اجلمع على وزن (أمفلة) وذلك غري قياسي ،لكنه مستعمل يراتح
إليه اللسان.
( – 2أقوم) فهو من (قحـ َّوم) مضعف العني مبعىن (عدَّل) ففي القاموس
(قومته :عدلته ،فهو قومي ومستقيم) ،وهذا مستعمل مستساغ دون أن يثري
احمليطّ :
أي انتباه.
فإن قال قائل :إن (أقوم) من الثالثي (قام) سألناه :ما معناه ،إ ًذا؟ أتريد أن
َ
َ
َ ََ َ ِا ِ َ َ
ِ
َ
َ ِ َ ا1
ِهِأقو ِم ) أنه يعين (أشد قياما)
تقول يف قوله تعاىل( :إذنِهذ ِٱلقرء نِند ذويِل ذن ذت ذ ِ
أم أنه (أكثر اعتداال)؟
ومن ألطف ما قرأت يف هذه الرايضة العقلية اللغوية الصرفية ما كتبه الشيخ
لقراء جوهرة
الفقيه سيدي حممد قنون رمحه هللا يف كتابه القيم( :حل األقفال ّ
الكمال):
«فإن قلت :بناء اسم التفضيل من السداسي غري مقيس ،فهل ُِّمسع؟ قلت:
نعم ،كفى يف مساعه هذه الصالة الشريفة ،ملا تقدم لنا أن سيدان الشيخ تلقاها من
1
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سيد الوجود  ،وقد ُمسع (أقوم) حنو (إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم) بناء
على أنه مأخوذ من (استقام) ففي القاموس( :واستقام :اعتدل ،وقومته :عدلته،
فهو قومي ومستقيم ،وما أقومه ،شاذ) أي بناء فعل التعجب من (استقام)
السداسي ،واسم التفضيل نظريه ،فيقال يف (األقوم) كذلك إنه شاذ.
فإن قلت :حيتمل أن (األقوم) مأخوذ من (قام) ،قلنا :وكذلك (ما أقومه)،
فما كان جوبكم فهو جوابنا.
فإن قلت :هب أن (األقوم) مسموع ،والواقع هنا (أسقم) قلت :هو عينه
غري أنه حذف األصل أعين عني الكلمة اليت هي الواو ،وأقيم الزائد مقامه ،أعين
السني.
فإن قلت :ما فائدة العدول عن (أقوم) إىل (أسقم)؟ قلت :فائدته االحرتاز
عن التكرار اللفظي».
أعتقد أن فيما بيناه كفاية وافية ،ألن سادتنا رمحهم هللا قد أحاطوا ابملوضوع
توضيحا ،وفصلوه تفصيال ال يرتك للمنصف ريبا وال شكا.
لقد أمسعت لو انديت حيا ولكن ال حياة ملن تنادي
فلو كان األمر جمرد لفظ يوهم تنقيصا ،فقد بينا انفني هذا اإليهام نفيا
َ
اا
َ
وب َ
ا
َ
كاة ِمذملِ
ِأ
َِف
ل
ا
قاطعا من حيث املضمون ،ومن االشتقاق .فإذا قرأوا ﴿قن
ذ
ذ
َ  ََ ََ ِ َ ِ َ ٞا َ
َ ِ ا َ َ ِ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ َ ِ َ ُۢ َ ٞ
1
ونِ ، ﴾٥نتلو
حجلبِفٱعملِإذنالِع ذمن ِ
توعونلِِإذَّل ِهذِو ذَفِء ذ ن ذالِوقرِو ذم ِبياذالِوبياذكِ ذ
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َ َ َ َ ا َ َ َ َ َ َ َ ا َ ُّ ِ َ َ َ َ  1ا ُّ َ َ َ
َ
ِ
َ
َ
ا
ضل ِم ِيشل ِء ِويد ذويِم ِ
﴿وملِتشلءون ِإذَل ِأنِيشلء ِٱَّلل ِرب ِٱلعن ذم ِ
يَ﴿ ﴾٢٩ني ذ

ي َ َشل اءِۖۡ﴾.2
أما لفظ (املطلسم) فقد اصطلحت املتصوفة أن يصفوا به كل شيء عظيم
خفي ،أو غري معروف ،أو غري مدرك .ومعناه اللغوي البحت ال يبعد عن ذلك.
فأينما جتد يعين اإلخفاء ،الغموض ،اإليهام.
يقول اللغوي الكبري أيب احلسني أمحد بن فارس رمحه هللا يف كتابه القيم
(معجم مقاييس اللغة)(« :طم) الطاء وامليم أصل صحيح يدل على تغطية الشيء
ابلشيء».
ومعناه أنه كلما اجتمع (طاء وميم) يف كلمة تدل على التغطية والسرت.
وذلك ما جنده يف (طرسم) الذي فسره صاحب القاموس احمليط بـ(أطرق) فقال:
(طرسم الرجل :أطرق .وطلسم مثله) .وال ُيفى ما يف اإلطراق من اخلفاء أو
اإلخفاء .ويف لسان العرب :طرسم الطريق :أخفاه ،وطرسم الرجل :أطرق وطلسم
مثله.
والتعاقب بعد الراء والالم شائع يف اللسانيات ،فكالمها حرف ذلقي،
يتأرجح بني الشدة والرخاوة .وعليه جند أمحد بن حممد املقري الفيومي صاحب
املصباح املنري ،يقول( :الطرس هو الطلس وظنا ومعىن).
يقول العالمة السعيد سعيد اخلوري السرتويت يف معجمه الفريد (أقرب املوارد
صح العربية والشوارد)« :ال ِّطّـ ـل حسم وقيل ال ِّطّـ ـلِّّسم عبارة عن متزيج القوى
يف فُ ح
السماوية الفعالة ابلقوى األرضية املنفعلة بواسطة خطوط خمصوصة يستخدمها من
1
2
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يتعاطى هذا الفن الومهي ليدفع كل مؤذ ،ورمبا أطلق ذلك على تلك اخلطوط
معرب ،معناه تكميل (ج) طالسم وطلّسمات».
نفسهاّ ،
فاخلفاء هنا ظاهر ال ريب ،وذلك ما جتده يف املعاجم العربية املعتمدة كلها
تقريبا .أما يف املعجم الوسيط جملمع اللغة العربية املصري فنجده ينص على ما يلي:
«ومن كالم الصوفية :سر مطلسم ،وحجاب مطلسم ،وذات مطلسم:
غامض».
وهنا أسئلة تلح على أن تطرح،
مظاهنا؟ فإذا كان اجلواب
 – 1هل اطلع املعرتضون على هذه كلها يف ِّّ
ِّ
االدعاء أبن لفظ (املطلسم) غري معروف حىت أنه قد
(نعم) فلماذا يستمرون يف ّ
يوهم التنقيص؟ وإذا كان اجلواب (ال) فلماذا يتكلم هؤالء يف العلم ،وهم ال
يبحثون ،وال يطلعون على املراجع اللغوية؟
 – 2كيف يؤاخذ صويف كبري مثل شيخنا أمحد التجاين  مبا اصطلح
عليه الصوفية ،فلم يقل املعجم الوسيط( :من كالم التجاين نور مطلسم) إمنا نص
على (ومن كالم الصوفية سر مطلسم اخل) أليس لكل قوم أن يصطلحوا على معىن
معني؟! اللهم ،بلى ،وألف بلى .فذلك ما فعله النحاة ،والبالغيون ،واملناطقة،
واملهندسون ،والرسامون ،والعبو كرة القدم ،والوهابيون والراقصون.
وقد فسرت املراجع التجانية (املطلسم) ابملخفي ،وهم املعنيون ابلدرجة
األوىل ،يقول الشيخ حممد احلافظ التجاين بعد بيانه أصل الكلمة« :فاملطلسم،
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معناه املخفي ،أي الذي بلغ شأوا ساميا ،عز الوصول إليه ،فلذلك خفي على
غريه من اخللق ،حيث مل يبلغوا كماله .1»
وعلى املنوال نفسه نسج كل الذين شرحوا جوهرة الكمال أو تعرضوا لبيان
لفظ (املطلسم) نذكر منهم الشيخ احلاج عمر الفويت يف الرماح ،وسيدي عبيدة بن
امبوجه يف ميدان الفضل واإلفضال ،وسيدي حممد اخلليفة انياس يف اجليوش الطلع
رمحهم هللا مجيعا ،ورضي عنهم ،ونفعنا بربكاهتم ،آمني.
ونـختم هذا التوضيح أببيات لسيدي عمر بن أمحد الوايل يف ألفية الطريق،
أال وهي:
يفي
مطلسم
مع
واعرتضوا بقوله األسقم يف جوهرة
النيب مثل األسقم
أن مل جيز إطالق لفظ مفهم نقصا على
ّ
قد صح عنهما أبن كل موهم صدر من أمثال هذا العلم
احتماله
نستحسن
يُقبل إن بينه حمن قحالحه بظاهر
الشيخ قد فسره ابملستقيم فيجب الرجوع للعقىب السليم
بل جيب التأويل حيث أمكنا حبسن إن مل جند مبينا
أنيسي
مطلسم
فانظره يف قواعد الربنوسي وقوله
ابملستور
السادات
نعت قد اشتق للفظ النور فسره
فانظره يف املصباح لفظه ذُكِّر فيه ،فذو اإلنكار ذو جهل كثُـر

1
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الشبهة السابعة:

يقولون :إن التجانية ت ّدعي أن النيب  حيضر وظيفتهم ،وهو قد مات،
والـميِّّت ال يعود ،مث إننا لو افرتضنا جدال أنه يعود فكيف يكون يف مكانني
خمتلفني ،فضال عن أمكنة متباينة .فإذا كان يف اإلسكندرية أو يف دكار مثال،
فكيف يكون يف حخاي أو حكانُو؟ وماذا يكون يف قربه يف املدينة املنورة؟
الـر ّد ،وابهلل التوفيق:
هذه الشبهة تتألف من ثالثة أجنحة:
 - 1أن امليت ال يعود إىل احلياة الدنيوية ،وسيدان حممد  ميت.
 - 2كيف يكون إنسان واحد يف أكثر من مكان؟
 - 3إذا رؤي ميت يف مكان ما يكون قربه خاليا منه ،وذلك مستحيل.

أقول :إن هذه األجنحة املنكمشة أضعف من جناح البعوض ،وتدل
بصراحة أن مثريي هذه الشبهة جهالء متعصبون ،ينظرون إىل األمور بعني واحدة
كليلة ،فلو كانت لديهم ثقافة إسالمية (ولو متوسطة) ألدركوا أهنم يف منحى عن
احلقيقة ،ويف معزل عن الواقع.
أمل تر إىل كذهبم الفاتر القائل أبن امليّت ال يعود ،واألنبياء عليهم السالم
عادوا إىل بيت املقدس و َّأمهم نبينا يف صالة ليلة اإلسراء واملعراجُ ،أهم أعلى مرتبة
منه ؟
أما تساؤهلم اهلزيل املتمثل يف خلو القرب من صاحبه إذا ريئ يف مكان آخر
فهو اعرتاف صريح أبن امليت ينتقل من قربه إىل مكان آخر ،كما سنرى مع نيب
هللا موسى على نبينا وعليه الصالة والسالم.
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وأقرر هنا حقيقة أكرب مما يستغربون ،أال وهي أن هللا تعاىل حيضر جمالس
الذكر وعليه فالقول حبضور سيدان حممد  جمللس ذكر يصلّى عليه فيه  -وخاصة
جبوهرة الكمال يف مدح سيد الرجال ال يدخل يف عداد املستحيالت ،وإن كان
خصوصية جتانية.
فنحن  -معشر املتصوفة  -نؤمن أبكرب من ذلك ،وهو أن هللا تعاىل حيضر
جمالس الذكر ،أليس القائل يف حديث قدسي صحيح «أان جليس من ذكرين»
وروى عن أيب هريرة مرفوعا« :أان مع عبدي إذا ذكرين وحتركت يب شفتاه» وورد يف
الكنز رقم  1871ويف فيض القدير شرح اجلامع الصغري رقم  7025بلفظ «أان
جليس عبدي حني يذكرين .وأان معه إذا دعاين» وقد أخرجه الديلمي ابللفظ
ذاته .1فمن تيقن من أن هللا جليسه ال يستغرب أو يستكثر أبدا من دونه حيضر
كائنا من كان.
أما هؤالء الذين ال يذكرون هللا كثريا ،وإذا ذكروه ال يستحضرون ،وإذا
استحضروا ال يستمرون عليه فيستغربون كل ما مل يصل إليه مستواهم اإلمياين
ط جدًّا.
املنح ّ
وعليهم أن يعرفوا أن سيدان حممدا  ليس ميتا عاداي كما يتصور هؤالء،
فهو يف روضته الطاهرة:

1
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أ  -يعرض عليه أعمال أمته ،ويستغفر للمؤمنني واملؤمنات:
علي فأحسنوا الصالة ،فإنكم ال
قال عليه الصالة والسالم( :إذا صليتم ّ
1
وحيدث
علي) وقال أيضا« :حيايت خري لكم حتدثونُ ،
تدرون لعل ذلك يعرض ّ
أيت خريا
علي أعمالكم ،فإن ر ُ
لكم ،فإذا أان مت كانت وفايت خريا لكم ،تُعرض ّ
استغفرت لكم» 2وقد روى بلفظ «حيايت خري لكم،
شرا
محدت هللا ،وإن رأيت ًّ
ُ
ُ
ومويت خري لكم ،أما حيايت فأسن بكم السنن .وأشرع لكم الشرائع ،وأما مويت فإن
علي ،فما رأيت منها حسنا محدت هللا عليه ،وما رأيت منه سيئا
أعمالكم تعرض ّ
استغفرت هللا لكم».3
ب  -يرد سالم من يسلمون عليه أينما كانوا يف مشارق األرض
ومغارهبا:
إن الذي يستغرب وينكر أن يكون رسول هللا  يف مكانني يف آن واحد،
عليه أن ينكر وينفي ابألحرى أن يرد تسليمات اآلالف الذين يسلمون عليه من
املسلمني اجلا ّن واإلنس يف آن واحد .فقد ثبت عن النيب  أنه قال« :ما من
علي إال رد هللا علي روحي ،حىت أرد عليه السالم» ،4وقد ورد هذا
أحد يسلم ّ
علي  ...اخل  »...كما يف سنن البيهقي،
احلديث بلفظ« :ما من مسلم يسلم ّ
الدر املنثور يف التفسري ابملأثور للحافظ السيوطي ،وجاء أيضا بلفظ« :ما من
 - 1كنز العمال للمتقي اهلندي  /اجمللد األول رقم .2693
 - 2اجلامع الصغر  /اجمللد الثالث  /حرف احلاء رقم .3771
 - 3ختريج أحاديث اإلحياء للحافظ العراقي  /اجمللد الرابع .وكشف اخلفاء لإلمام العجلوين  /حرف احلاء املهملة رقم ،1178
والكنز يف اجمللد احلادي عشر رقم  ،31903وجممع الزوائد للحافظ اهليثمي  /اجمللد الثامن رقم .14250
 - 4رواه أبو داود ،والرتمذي والنسائي ،وابن حجر يف فتح الباري ،والنووي يف األذكار ،ويف رايض الصاحلني ،وابن القيم يف
هتذيب سنن أيب داود ،والعراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء.
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علي يف قربي إال وّكل هللا ملكا يبلغين ،وُك ِّفي أمر آخرته ودنياه،
مسلم يسلم ّ
وكنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة» البيهقي والرتمذي والنسائي.
تصور أن زائريه يف أشهر احلج ،واملصلني يف مسجده ابملدينة قالوا معا يف
تشهدهم «السالم عليك أيها النيب» فهل يرد عليهم مجيعا؟ نعم ،بال خالف،
ألنه الصادق املصدوق ،وقد وعد بذلك  -وتبقى الكيفية جمهولة  -لكن العقل
الذي ال يقبل أن يكون الرسول يف مكانني يف آن واحد ال يقبل  -منطقيا  -أن
يرد لسانه املبارك سالم كل هؤالء واحدا واحدا يف آن واحد.
وسعت الدائرة حىت تشمل كل املسلمني سواء أقالوا« :السالم عليك
ولو ّ
أيها النيب» أم قالوا« :صلى هللا عليه وسلم» أو قالوا« :اللهم صل وسلم على
سيدان حممد» ،وسواء كانوا يف الصالة أم يف غريها؟ لرأيت أن هذا النيب ليس ميتا
عاداي ،وإذا ثبت له ذلك  -وهو كذلك  -فباب خرق العوائد قد انفتح ،فكيف
ينغلق ألن هناك مساجد جتانية حيضر يف مجيعها يف وقت معني.
وإذا تصور عدد املسلمني الذين يصلون الظهر مثال على البسيطة ،والذين
ينطقون جبملة« :السالم عليك أيها النيب» يف أحايني خمتلفة ،ويف أماكن متباعدة،
حممدا 
يرد سالم كل واحد منهم تدرك أن سيد الوجود نبينا ً
وسيدان حممد ّ 
أعلى مرتبة ،وأرفع درجة مما يريد احملجوبون املغفلون أن جيعلوه فيه.
لطيفة :كل مصل خياطب رسول هللا  خطاب حضور:
يف حوار بني شيخ اإلسالم احلاج إبراهيم انياس التجاين السنغايل الكوخلي
 ،وبني أحد أولئك الذين ينكرون حضور النيب يف مكانني« :قال له الشيخ:
تصلي؟ قال :نعم ،قال :تقرأ التحيات هلل ،الزاكيات هلل ،الطيبات ،الصلوات هلل،
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السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته؟ قال :نعم ،قال :يف (عليك) ضمري
خطاب ،هل يوجهه عريب إىل غري حاضر؟».
جاء يف صحيح البخاري« :إذا مات أحد أيتيه امللكان فيقعدانه ،ويقوالن
له :ما علمك هبذا الرجل» أال يدلك هذا على حضور رسول هللا  معه يف
القرب؟ 1فبهت الذي كفر.
جـ  -سيدان حممد  حيضر لدى قرب كل ميت:
ينبثق من هذه اللطيفة أن سيدان حممدا  حيضر عند ما يدفن أي ميت،
ت (ما علمك هبذا الرجل)؟ هبذه اإلشارة القريبة
فيسأل امللكان منكر ونكري امليِّّ ح
(هذا الرجل).
وإذا تعلم أنه يف كل اثنية يدفن عشرات ،بل مئات ،إن مل نقل آالف من
حممدا  ليس مبيت
البشر  -مسلمني وغري مسلمني  -تقبل بسهولة أن سيدان ً
عادي ،وابلتايل ال يستغرب أن يكون يف أماكن خمتلفة متقاربة أو متباعدة،
ّ
فاملساجد ال تقارن بقبور الناس كثرة ،واملساجد يف العامل ثالثة أرابعها ليست
جتانية.
د  -كيف يكون سيدان موسى  يف االنتقال من قربه إ مكان
آخر؟

قال الشيخ ابن القيم رمحه هللا« :وقد ضح عنه  أنه رأى موسى قائما
يصلي يف قربه ليلة اإلسراء ورآه يف السماء السادسة أو السابعة ،فالروح كانت

1
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هناك ،وهلا اتصال ابلبدن يف القرب ،وإشراف عليه ،وتعلق به ،حبيث يصلي يف
قربه ،ويرد سالم من سلّم عليه ،وهو يف الرفيق األعلى».1
ففي هذا النص تقرير أكيد وإقرار صريح بوجود شخص واحد يف مكانني
ويرد سالم من سلّم عليه،
خمتلفني يف آن واحد .فقد كان موسى يف قربهّ ،
حممدا يف السابعة أو السادسة.
ويستقبل سيدان ً
والسؤال املهم هنا :كيف يتأتى لنب ّـي هللا موسى كل ذلك ،وال يتسنّـى
لسيدان حممد  سيد األنبياء واملرسلني؟
َّ
شرف
شرف خامت النبيئني وإمام املرسلني أبكرب وأكثر مما َّ
فاهلل جلت قدرته ّ
به موسى  ،يف هذه الناحية ،وقد رأيت من ذلك ما فيه الكفاية ،ولعل
املعرتض قد رجع ،أو تراجع على األقل ،وكالمها توفيق من هللا تعاىل.
الشبهة الثامنة:

يدَّعون أن التجانية عند ما تقرأ اجلوهرة تنشر ثواب أبيض ليجلس عليه النبـي
 ورفاقه عند ما حيضرون.
الـردُّ ،وهللا املوفق:
هذه الشبهة افرتاء حمض على التجانية ،فال توجد يف أي مصدر جتاين أن
ا
اِ َ ا ف َ ا
نِك ا
ات ِ ِ
الثوب األبيض يُنشر ليجلس عليه فالن أو عالَّن﴿ ،قل ِهلتو ِبا ِرهَ َاك ِ ِ ذإ
َ
ذي.2﴾١١١
ص َ ذوق َِ
غري أهنا شبهة تدل على مدى ختبط املعرتضني أو اقتناعهم مبا نقول ،فقد
انطلقوا من زعمهم أن كل صالة غري إبراهيمية ال يصلى هبا على النيب  ،وافرتوا
1
2
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أن اجلوهرة حتتوي على كلمة تن ِّّقص من حق النيب  ،وأخرى غري مفهومة املعىن،
ومروا على أن النيب  ال ميكن أن يكون يف مكانني يف آن واحد.
واآلن نزلوا إىل أنه ال جيلس على الثوب األبيض ،وذلك اعرتاف أبنه حيضر،
ومل نقل حنن إال ذلك ،والكيفية جمهولة.
احلق أقولَّ :
إن نشر الثوب األبيض ليس شرط صحة وال شرط
فاحلق و َّ
كمال ،يف الطريقة التجانية ،إمنا هو أدب وتعظيم واحتياط جلذب انتباه الذاكرين
ك يف طهارته ال
الستقبال هذا احلدث الرابين العظيم .فإذا تعذر ثوب ،أو ُش َّ
يُنشر ،ولو تعمد قوم عدم نشره فال شيء عليهم يف فقه الطريقة.1
أما احلكم الشرعي هلذا النشر ،أو هلذا الثوب فهو يف منطقة العفو ،أي يف
الرباءة األصلية ،إذ مل حيرم الشرع نشر ثوب أبيض أو أسود عند أي ذكر .ومبا أن
حل من فرش
ليس هناك ٌّ
نص ال يف الكتاب وال يف السنة مينع ذلك فنحن يف ّ
ثوبنا األبيض عند ما نذكر أو نصلي.
وعلى املعرتضني املتمسلفني أن يـُن ِّجبُوا  -ولو بعد خماض عسري طويل  -مما
يسمونه (السنة) نصا واحدا ولو مهلهال حيرم نشر أي ثوب يف احلني ،ألننا سنيون
ملتزمون أثبتنا أن احلق أحب إلينا من أنفسنا وآابئنا وأبنائنا.
«وقد ثبت عن أيب بكر الصديق  أنه كان ينشر ثوبه للمالئكة كما يف
العهود احملمدية لإلمام الشعراين ،ويف كتاب تنبيه املغّتين له أيضا ما نصه :وكان
إبراهيم بن أدهم يقول :بلغنا أن عثمان بن عفان كان يفرش رداءه على ابب
اخلالء ويقول :اجلسوا ها هنا حىت آتيكم .وإذا كان ال مانع عقال وال شرعا
 - 1ال يهم أن ينر الثوب يف بداية الذكر ابجلوهرة ،أو عند استهالل السابعة منها ،ففي األمر فسحة تسع اجلميع إن شاء هللا
تعاىل.
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حلضور النيب  للمصلي عليه كما حققه اجلهابذة النقاد ،فال ينكر على من فرش
له جبينه كما قيل:
لو علمنا جميئكم لفرشنا ُم حه حج القلب أو سواد العيون
وجعلنا فوق اجلفون طريقا ليكون املرور فوق اجلفون
وقال صاحب أدلة اليقني الشيخ احلاج هارون حممد التجاين الكوماسي:
وأما دليل نشر الثوب يف الوظيفة عند اجلوهرة وقد صح أن النيب  بسط رداءه
الشريف ألخته من الرضاع ،حني جاءت يف وفد هوازن ،قال اإلمام البوصريي:
بسط املصطفى هلا من رداء أي فضل حواه ذاك الرداء
وكذا بسط عليه الصالة والسالم رداءه لدحية الكليب ملا جاء يريد اإلسالم
وذلك ظاهر يف التعظيم واإلجالل ،ولنا يف رسول هللا  أسوة حسنة لقوله تعاىلِ:
َ اِ ٌَ َ َ َ  َِ َ َ َ ٞا ف ََ َ ِ
ََ ِ َ َ َ ا
َ
ِ
خ َر َ
ك ِ َِف َ
ِو َذ َكرَِ
َ
﴿لقو َِكن ِل
ِر ابو ذل ِٱَّللذِأبوة ِحسا ِة ِل ذم َِكن َِنيرجو ِٱَّلل ِوٱَّلوم ِٱٓأۡل ذ
ذ
ََ َ
يا ،1﴾٢١إال فيما كان خاصا له ،فينبغي للمريد نشره حلضور سيدان وسيد
ٱَّلل ِكث ذ اِ
الوجود عليه الصالة والسالم بل لو فرش جبينه ومقلته لـ ُح َّق له».2
يبقى نصح خالص هلؤالء الذين إذا أرادوا أن يصلوا ،أو أن جيلسوا يف
بيوهتم ،أو يف مساجدهم للقراءة ،أو للذكر ،أو جملرد حديث يفرشون سجادات
مزركشة غالية الثمن ،أو جلودا مزخرفة ابهظة السعر ،وإذا زارهم ضيف حمرتم
صر والسجادات ،مث يعارضون نشر هذا
يفرشون له اخلدود واحلشااي على احلُ ُ
الثوب األبيض الذي يُشرتى بثمن خبس دراهم معدودة ،ال تكلف وال تعسف
1
2
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فأي الفريقني  -التجانية أو املب ّدعة  -أوىل ابلرجوع إىل السنة النبوية
فيهّ .
الشريفة؟
الرجوع إليها لدراستها دراسة واعية حميطة ،ولكن التّباعها ،والتمسك هبا،
وتطبيقها يف احلياة اليومية ،مث مقارنتها ابلتجانية :أسسها وأهدافها وممارستها
(األوراد الالزمة واالختيارية) وشرائطها ،بعد رفع الشكوك ،ودفع الشبهات،
والتخلي عن األحكام السلبية املسبقة اليت إِّ ّسها الوحيد التعصب واحلقد واجلفاف
الثقايف وضعف اإلميان.
والتجانيون ال ُيافون أن يقارنوا ابلسنة النبوية ،ألهنم سنة تنتقل ،فليسوا كل
السنة ،لكنهم ليسوا غريها ،وقد برهنّا على ذلك قلبا وقالبا ،وشكال ومضموان،
شرقا وغراب ،حاال وسلوكا ،هلل احلمد من قبل ومن بعد.
الشبهة التاسعة:

يتناقلون فيما بينهم :أن الصوفية عامة ،والتجانية خاصة يوجبون على الناس
اختاذ شيخ مرشد يستأذنونه حىت يف االستغفار ،والصالة على النيب ،وتلك وساطة
بني العبد وربه ،وهي أقرب إىل الشرك منه إىل اإلسالم.
الـر ّد ،وابهلل التوفيق:

أقول :لكل منا شيخ يَـ ْتـبَـعه
ا

َ

َ
ذكِق ِو ٍمِ َهل ٍدِ ،1﴾٧وعليه فكل واحد منا – صوفيًّا
أوال :قال هللا تعاىل﴿ :ول ذ
ومك ِّّفًرا له شيخ يقتدي به ،قد ختتلف األمساء لكن املاهية ال ختتلف جوهرًّاي .إننا
مجيعا نعود يف أمور ديننا ودنياان ،يف تصوران للحياة ،يف عالقتنا بغريان إىل شيخ،
1
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أو مرشد ،أو مرجع ،أو معلم ،أو مفت ،أو رئيس ،أو أمري فيأمر وننفذ،
ونستشريه يف شأن فيشري ونطيع ،وال يهم أن يكون هذا اآلمر الناهي حيًّا يُزرق،
أو ميِّّتًا يزار ،وال كتااب مطبوعا يباع يف األسواق ،أو ِّّ
يوزع جماان ،أو فكرا يتداول من
حلية كثة إىل أخرى خفيفة ،كل ذلك شيوخ هلم احرتامهم ،وحنن ومنتقدوان أتباعهم
على األرض.
آية ذلك هي كيف يُستشاطون غيظا عند ما تذكر أحد شيوخهم مبا ال
َ َ اِ ا َ َِ َ ا ا َ ا ِ 1
يرتضون؟ وحىت لو ذكرت واحدا منهم مبجرد امسه ﴿فسياغذضونِإذَّلكِرءوبد ِ﴾
مستبشرين .انظر كيف يستميتون يف الدفاع عنهم؟ مث إهنم ال يستطيعون أن
يناقشوك مسألة واحدة فحسب دون أن يشتطوا اشتطاطا يف ذكر شيخ اإلسالم،
أو الشيخ اجملدد ،أو ابن القيم ،أو ابن ابز ،أو عثيمني ،أو فوزان ،أو األلباين ،أو
غريهم من شيوخهم املشهورين أو املخمورين ،أو على األقل يسردون لك كتبهم
اليت عمروها تكفريا للمسلمني ،أو شق وحدهتم.
وال يغرترن أحد إذا مسع منهم( :قال أو يقول العلماء) فإهنم يقصدون
ابلعلماء هؤالء الذين ذكرهتم ،ومن ينسجون على مناوهلم ،وأحلف لك ابهلل الذي
ال إله إال هو أن غري هؤالء ال يعدوهنم من العلماء ،ولو بلغوا ما بلغوا ،فليكن
الغزايل أو السيوطي أو اجليالين أو التجاين ،أو سيد قطب أو البوطي.
إن هؤالء املنحازين املسحنفرين 2يف تقديس آراء مشاُيهم ليس هلم أن
ينتقدوا أحدا يف وجوب اختاذ شيخ مرشد ،ألهنم ال يتحركون إال يف دائرة مشيخة
ضيقة متعصبة.
1
2
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 املسحنفر :احلاذق ،املاضي يف أموره ،والرجل املسحنفر يف كالمه :إذا مضى فيه ومل َّيتمكث.
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اثنيا :ليس كل وساطة شركا
َ ِ ََ ا َ ِ ِ
َ
يا ،1﴾٥٩والشيوخ هم اخلرباء يف
سل ِبذهذۦ ِخل ذ اِ
قال هللا تعاىل﴿ :ٱلرحم ِف ِ
طريق السلوك إىل هللا تعاىل .فإذا سألناهم عما ال نعرف يف هذه الطريق ،كما
نسأل طبيبا ماهرا عن بعض األدوية ،فهل من حرج؟
ِ
َ ِ ا ف ََِ
ا اِ َ ََِا َ
2
ون، ﴾٤٣
سنو ِأهل ِٱّلذك ذر ِإذن ِكات َِل ِتعنم ِ
وقال هللا تعاىل أيضا﴿ :ف ِ
والشيوخ هم العاملون العاملون ،وحنن أميون أو حمجوبون ،فإذا استفتيناهم عما
استشكل علينا ،فال ينكر علينا إال جاهل ،أو متجاهل ،وبتعبري آخر ،ال يعارض
عملنا هذا إال من ال يزن كالم هللا عنده جناح بعوضة.
وبصرهم
والشيوخ هم الذين هداهم هللا بفضله ،وأراهم الطريق القوميّ ،
ابلعوائق املادية واملعنوية اليت حتول دون الوصول إىل معرفة هللا تعاىل ،ومكنهم من
تربية املريدين الصادقني على السلوك الصحيح ،فإذا تقيدان مبناهجهم الرشيدة،
ا ف َ ٰٓ َ َ َ َ
َ
َ ا َ ا َ َا ا ِ َ ِ 3
ِٱّلَني ِهوى ِٱَّللِۖۡفلذدوىد ِٱقت ذوه ِ﴾ ؟ اللهم
فهل طبّقنا غري قوله تعاىل﴿ :أولئذك ذ
بلى.
وحنن لسنا من القصور الديين إىل درجة االعتقاد أن كل من يستطيع أن
يتوضأ ويقرأ سورة أو سورتني عند ما يصلّي ،وحيفظ مخسة أحاديث أو ستة يكون
مستقال ،بل يصبح مفتيا يصدر فتاوى يك ِّّفر هبا من ُيالفونه دون تبصر ،أو يزّكي
هبا من يشاطرونه االنتماء.

1
2
3
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فكيف يقول مسلم :إن الوساطة بني العبد وربه شرك ،وهو يقتدي إبمام يف
صلواته اخلمس ،إن كان يصلّي حيث يُنادى إليها؟ أمل يكن هللا قادرا على أن ينزل
القرآن الكرمي يف قلب النيب  مباشرة بدال من أن يتخذ جربيل وسيطا بينه وبني
رسوله يف إيصال الوحي؟
َ َِاا ا ِ َ
واآلية أو اجلزء من اآلية الذي يرهبون به بعض السذج ﴿مل ِنعل ِوه ِإذَلِ
اَ ا َ َ
َ ا ِ َ ٰٓ 1
اجة عند ما أُزعجوا
مح
ـ
ال
موقف
يف
الكفار
قاله
قد
.
﴾
ِ
ف
ل
ِز
ِٱَّلل
َل
ذ
ذَّلق ذربونل ِإ ذ
ح ّ
وس ِّّف ُهوا ،لكنهم مل يكونوا يؤمنون بوجود إله مستحق للعبادة وحده ،حىت يتخذوا
ُ
َ
َ َ
إليه زلفى تساعد على ذلك ،مصداق ذلك قوله تعاىلِ﴿ :إَوذ ِقذَل ِل اد ا ِْۤاوُدُجۡسٱِ
َ ا ف َ َ َ ِ ََ ا َ َ ِ ا ا َ َِا ا َ َ َ َ ا ِ ا ا
ا
2
ل َ
ورا۩ ، ﴾٦٠هذا رفض صريح
ذنرِنَٰمۡحِقللو ِوملِٱلرحم ِأنسجو ِل ذملِتأمرنلِوز ده ِنف ِ
للعبادة ،وجهل أو جتاهل واضح مبستحق العبادة ،فكيف ي ّدعي من هذا حاله أن
يعبده عن طريق وسائط؟ فلينتبه خصومنا.
والصوفية يرون أن «اختاذ شيخ مرشد متوفر على لوازم املشيخة عمل ال بد
منه للسالك إىل هللا حىت ال يتخذ إهله هواه» ،ويقولون أن طلب الشيخ املرشد
واجب ،لو ابلسفر إليه ،ويرددون يف أوساطهم  -وهم على حق ( -من ال شيخ
له فشيخه الشيطان).
الشبهة العاشرة:

يتساءلون يف جهل مركب ملاذا ال تقرأ جوهرة الكمال ابلتيمم ،ويقرأ القرآن
به .فهل يعين ذلك أن جوهرة الكمال أقدس من القرآن الكرمي؟
1
2
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الـر ّد ،وابهلل التوفيق:
القرآن الكرمي كالم هللا العظيم تبارك امسه ،وتعاىل جده ،وبذلك فهو أقدس
كل كالم ،وكل ذكر ،ولكل صالة ،ولعلك تذكر أن شيخنا رضي هللا عنه قال يف
جواهر املعاين( :إن القرآن هو أفضل الذكر) ،1و«وإن كل حرف من القرآن ال
يعدل ثوابه شيء من العمل» ،2و(إنه أفضل درجات التقرب إىل هللا) ،3و(إن كل
العبادات إذا ُمجعت ابلنسبة إليه كنقطة يف حبر).4
وهلذه الدرجة العليا ال ميكن ملسلم االستغناء عن تالوته سواء مع الطهارة
املائية أو الصعيدية ،فال بديل له ألي متعبد ،فهو املاء للكائن احلي.
أما جوهرة الكمال  -وإن علت درجتها  -فال يعدو كوهنا صالة على النيب
 يستعملها أانس معنيون ،وال يستعمله بل جيهلها أكثر املسلمني وعباداهتم
صحيحة ،مقبولة إن شاء هللا تعاىل.
وهلا بديل عند من يستعملوهنا ،ومن البدهي أهنا ليس له بديل أفضل وأكثر
قيمة مما به بديل .وهذا هو احلال بني القرآن الكرمي وجوهرة الكمال.
شيخ الطريقة واجب نظري ،لكن ...
إن هذا الوجوب الذي حتدث عنه السادة الصوفية شرحه شيخنا أمحد
التجاين  شرحا وافيا ّبني فيه أن هذا الواجب من طريق النظر ،ال من طريق
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احلكم الشرعي ،حىت يكون اتركه عاصيا يف حكم الشرع الظاهر ،مث كتب يف
يرد فيها على سؤال حول هذه املسألة:
رسالة له ّ
«ليس يف نصوص الشرع إال وجوب توفية القيام حبقوق هللا تعاىل ظاهرا
وابطنا على كل فرد من مجيع العباد ،وال عذر يف ذلك من طريق الشرع ،وال عذر
ألحد يف غلبة اهلوى عليه ،وعجزه عن مقاومة نفسه.
فليس يف الشرع إال وجوب ذلك ،وحترمي غريه لوجوب العقاب عليه ،وال
شيخ جيب طلبه إال شيخ التعليم الذي يعلم كيفية األمور الشرعية اليت يُطلب
فعلها من العبد أمرا ،وهنيا ،وفعال ،وتركا .فهذا الشيخ جيب طلبه على كل جاهل،
ال يسع أحدا تركه ،وما وراء ذلك من املشائخ ال جيب طلبه من جهة الشرع،
لكن جيب طلبه من جهة الصحة يف حقه ،فنقول له :إن شاء طلب الطبيب
كما وكي ًفا ووقتًا
املاهر الذي له معرفة ابلعلة وأصلها والدواء املزيل هلا ،وكيفية تناوله ًّ
وحاالً».1
األصلي أو األصيل
هذا قول فصل يف مسألة طلب الشيخ ،ويبقى السؤال
ّ
املهم ،من الذي ليس مريضا منا؟
ّ
أمل تر إىل ما يف صدوران ،وصدور املنكرين علينا من حقد ،وحسد ،وبغض
يف غري هللا ،ينضاف إليها رؤية الفضل على الغري ،والتعصب ،واحملاابة ،واحملسوبية،
وحب اجلاه واملال ،وتزكية النفس ،واتباع اهلوى ،واالنغماس يف الشهوات احملرمة،
واقتفاء آاثر الشيطان خبطى حثيثة .فما املنقذ؟

1
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املنقذ الوحيد هو التوكل على هللا تعاىل ،مث اختاذ شيخ عامل عارف يقودك يف
أمن وأمان إىل بر السالم ،سالم املعرفة والوصول:
يقول الشيخ عمر الفويت « :اعلم أيها املريد جنا حة نفسك أن أول ما
جيب عليك قبل كل شيء طلب شيخ يبصرك بعيوب نفسك ،وُيرجك عن طاعة
نفسك ،ولو رحلت إليه يف أقصى األماكن والبالد».1
وقال أيضا« :الفصل الثاين عشر يف إعالمهم أنه جيب على كل عاقل يريد
ختليص نفسه من الرذائل النفسانية والشيطانية املردية عاجال وآجال طلب شيخ
متبحر يف العلوم ،عارف ابلعيوب ،انصح ،فيلقي إليه القياد ،ويتبع أوامره ،وال
ُيالفه يف شيء».2
وعلى كل حال فهؤالء الذين ابـتُـلُوا ابإلنكار على األولياء والصاحلني من
عباد هللا أن يتخذوا شيوخا ُيلّصوهنم من رعوانت نفوسهم األمارة ابلسوء ،وكل
أمراض النفوس اليت يرتحنون حتتها قبل فوات األوان.
يفرع هؤالء من مسألة اختاذ شيخ مرشد تساؤهلم السخيف قائلني:
تفريعّ :
الكم اهلائل الذي يعترب كل واحد
ملاذا ال يكون للصوفية شيخ واحد ،بدل هذا ّ
منهم نفسه قطب الرحى؟
واجلواب ال ُـمسكت هلذا االعرتاض املعرب عنه يف شكل سؤال هو :أن
الصوفية هلم فعال شيخ واحد هو سيدان حممد  ،فهو شيخ الشيوخ ،وقطب
ـجاوزا  -ابلشيوخ جمرد سبل إليه.
األقطاب ،فمن يُسمون  -ت ً
1
2
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وإذا كانت السبل إىل هللا كثرية حىت ال تعد وال حتصى ،قال هللا تعاىل:
َ َ َ َََ ا ف َ َ
َ ََ َ
َ
ِ ِ
ي ،1﴾٦٩وهذا لكل
سا ذ َِ
ذَال َِنَ ِد ذو َن َا اد ِ ِ اب الن َالِ ِِإَون
ٱّلَني ِٰدوو ِي
﴿و ذِ
ِٱَّلل ِل َِم َع ِٱل امح ذ
املؤمنني اجملاهدين يف سبيل هللا ،لكنه هدى رسله أفضل بين البشر سبل متعددة،
َ َ ََ ََ َََََ ََ َ
ِٱَّلل ِ َوقَوِِ
فها هو ذا القرآن الكرمي حيكي عن هؤالء قوهلم﴿ :وملَِنل ِأَل ِنتوَّك ِلَع ِذ
َ َ ََ ا ا َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ََ َ َ َ ِ ا ا َ َ َ َ
َ َََََِ ِا ََ ا َ 2
ون. ﴾١٢
َّكِٱلمتو ذّك ِ
هوىالِبلنالِوَنص ذبنِلَعِمل ِ
ِء ذنتمونلِولَعِٱَّللذِفنَتو ذ
إذا كان كل هذا ،فلماذا ال يكون للصوفية شيوخ متعددون يدلّون على هللا
كل مسلم موفق؟!
ابهلل ّ
استطرادان:

األول :مواصفات شيخ الرتبية ،وكيفية تعامل املريد معه:

قال اإلمام الشريشي رمحه هللا:
وللشيخ آايت إذا مل تكن له فما هو إال يف ليايل اهلوى يسري
إذا مل يكن علم لديه بظاهر وال ابطن ،فاضرب به جلج البحر
وإن كان إال أنه غري جامع لوصفيهما مجعا على أكمل األمر
فأقرب أحوال العليل إىل الردى إذا مل يكن منها الطبيب على خرب
طي ،وأخراه يف نشر
وآايته أحن ال مييل إىل هوى فدنياه يف ّ
وإن كان ذا مجع ألكل طعامه مريدا ،فال تصحبه يوما من الدهر
وأما بيان الشيخ عنه لنا وتعيينه يغىن عن البحث والسري
مبغرت
وال تسألن عنه سوى ذي بصرية
خلي من األهواء ،ليس ّ
ّ
1
2
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وال تُـق ِّد حمن قبل اعتقادك أنه
االلتفات لغريه
رقيب
فإن
وال تعرتض يوما عليه فإنه
ومن يعرتض والعلم عنه مبعزل
ومن مل يوافق شيخه يف اعتقاده
فذو العقل ال يرضى سواه وإن أنى
وال تعرفن يف حضرة الشيخ غريه
وال تنطقن يوما لديه ،فإن دعا
وال ترفعن ابلضحك صوتك عنده
قُدامه مرتبِّّعا
تقعدن
وال
سجادة حبضوره
وال ابسطا
َّ
وسجادة الصوف ّـي بيت سكونه
ّ
وما دمت مل تفطم فال فرحيَّة
وال ترين يف األرض دونك مؤمنا
فإن ختام األمر عنك مغيّب

شيخ جتان غاي

مرب ،وال أوىل هبا منه يف العصر
ّ
يقول حملبوب السراية ال تسر
كفيل بتشتيت املريد على هجر
يرى النقص يف عني الكمال وال يدر
يظل من االنكار يف هلب اجلمر
ي الليل عن حوضح الفجر
عن احلق أن ح
وال متألن عينا من النظر الشزر
إليه فال تعدل عن الكلم النزر
فال قبح إال دون ذلك فاستقر
ابداي رجال فبادر إىل الستار
وال ً
فال قصد إىل السعي للخادم الرب
وال وكر إال أن يطري عن الوكر
عليك ،وال تلف عليها مبستجر
وال كافرا حىت تغيّب يف القرب
ومن ليس ذا ُخسر ُياف من املكر

ثانيا :مواصفات املريد الصادق:

سئل شيخنا التجاين  عن املريد الصادق ،فقال ما ملخصه:
«املريد الصادق هو الذي عرف جالل الربوبية ،وما جيب القيام به من
حقوق األلوهية ،وعرف ما عليه نفسه من العجز والكسالن ،واإلخالد إىل
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الراحة ،والتقاعد عن صاحل العمل ،وأنه إن قام مع نفسه على تلك احلالة حلقه يف
الدارين ما ال غاية له من الوابل ،فلما عرف ذلك رجع بصدق وعزم وجد
وحيل واثقه من أسر شهوته ،ويدله على طريق
واجتهاد طالبا من ينقذه من وحلتهّ ،
الوصول إىل حضرة رب العباد .فهذا هو املريد الصادق ،وأما غريه فهو طالب ال
غري ،قد جيد ،وقد ال جيد».1
ومن هذا املنطلق قال القوم:
• من كانت بدايته أحكم ،كانت هنايته أمت.
• البداايت جمالة النهاايت.
• أكثر العوائق واملوانع من فساد االبتداء.

1
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الفصل الرابع

شئون خاصة
قد َّ
قدمنا يف الفصول الثالثة املاضية  -فيما نعتقد  -مادة دمسة ملن يريد -
ويقدر أن يقارن يف جو من احلياد واإلنصاف بني التجانية والسنة النبوية ،أما جتّار
املعتقدات واملرتزقون الذين ابعوا احلق ابلرايل ،والذين ينعشون جيوهبم على قلوهبم
فال حديث لنا معهم ،ال من قبل وال من بعد ،غاية ما هناك أن يدركوا أهنم
ويتد حاووا ،وكفى.
مرضى ح
إننا خنصص هذا الفصل ملسائل جتانية خاصة ،بعضها تطبيقات يومية،
تنظيمي حبت ،لذلك قسمناه إىل مبحثني :فقه الطريقة ،ودعوة التنظيم.
وبعضها
ّ
املبحث األول :من فقه الطريقة التجانية:
هذا املبحث يعين هؤالء الذين اقتنعوا ابلتجانية واخنرطوا يف سلكها الرابين،
يذكرون أورادها .ويضطرون إىل فقه ما ميارسونه صباح مساء ،كيف يقومون به؟
ما الذي يفسده؟ كيف يصلحون ما ميكن إصالحه؟ ما الذي ال ميكن إصالحه؟
ما اجلرب؟ ما صوره؟ ما البدل؟ ما موجباته؟ إىل كل ما هناك من أسئلة
واستفهامات.
وحنن حناول أن نلخص من مؤلفات ساداهتا األجالء أصح ما نعتقد،
وأوضح ما نرى ،وأمشل ما وجدان فجزاهم هللا عنا وعن التجانية خري جزاء ،ونفعنا
بربكاهتم ،وأحلقنا بزمرهتم ،آمني فنقول:
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أركان الورد الالزم ثالثة:

 - 1أستغفر هللا مائة ( )100مرة.
 - 2الصالة على النيب  أبي صيغة مائة ( )100مرة ،وصالة الفاتح
أفضل.
 - 3ال إله إال هللا مائة ( )100مرة.
ويفتتح الورد ابلتعوذ والفاحتة مرة ،وختتم الصالةُ على النيب  بـ(سبحان
ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني).
وختتم اهليللةُ بـ(سيدان حممد رسول هللا ،عليه سالم هللا ،إن هللا ومالئكته
يصلون على النيب ،اي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ،صلى هللا عليه
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على
املرسلني واحلمد هلل رب العاملني).
أركان الوظيفة أربعة:

 - 1أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم ثالثون ( )30مرة.
 - 2صالة الفاتح مخسون ( )50مرة ،وال يصح غريها يف الوظيفة .وعلى
ذلك فمن مل حيفظها ومل يتقن قراءهتا يف ورقة تسقط عنه الوظيفة.
 - 3ال إله إال هللا مائة ( )100مرة.
 - 4جوهرة الكمال ،اثنتا عشرة ( )12مرة.
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وتفتتح كالورد وختتم صالة الفاتح مبا ختمت به يف الورد أي آخر سورة
اليقطني وختتم اهليللة مبحمد رسول هللا عليه سالم هللا ،أو بسيدان حممد رسول هللا
عليه سالم هللا ،1فالكل طريقة إن شاء هللا.
وختتم اجلوهرة بـ(إن هللا ومالئكته يصلون على النيب اي أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما) مث (صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما)
مع آخر سورة اليقطني (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني
واحلمد هلل رب العاملني).
معا
وهليللة عصر اجلمعة ركن واحد هو ال إله إال هللا أو هللا هللا أو مها ً
ألف ( )1000مرة ،وميكن أن يزاد العدد إىل ألف وستّمائة ( )1600مرة،2
وميكن أن الح تُـ حع َّد إذا ابتدئ الذكر قبل غروب الشمس بساعة.
وتفتتح ابلفاحتة مرة ،وصالة الفاتح  3مرات ،وإن هللا ومالئكته اخل( ،صلى
هللا عليه  )....مع آخر سورة اليقطني .وختتم ابلفاحتة مرة وصالة الفاتح  3مرات،
و(إن هللا ومالئكته ..؟ اخل)( ،صلى هللا  ....مع آخر سورة اليقطني).3
شروط الورد اخلاصة ،زيادة على شروط الصحة املتعلقة بالورد:

 – 1النية يف أوله.
 – 2اإلسرار فال ُجيهر به.

 - 1قد بينا سابقا رأي الشيخ عمر الفويت يف ذلك ،وكذلك رأي الشيخ حممد احلافظ التجاين .راجع الصفحة  97 - 96من
هذا الكتاب.
فاأللف رواية سيدي حممد ابن أيب النصر العلوي ،و 1200رواية سيدي حممد احلافظ الشنقيطي ،و 1600رواية سيدي
- 2
ُ
حممد الغايل ولسيدي إبراهيم رواية ( ،)2000ومهما يكن من شيء فال أقل من ألف .1000
 - 3إذا وجد املريد إخواان له يف الطريقة يفتتحون أو ُيتمون هيللة اجلمعة بغري ما ذكران ،فليذكر معهم ،ففي هذه املندوابت
فسحة كبرية.
193

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

 – 3عدم اللحن يف ألفاظه.
املخل ابملعىن.
 – 4عدم التسرع املفرط ّ
 – 5استقبال القبلة إال لعذر ،كسفر.
مندوباته:

 – 1استحضار معىن الذكر ملن يقدر عليه .أما استحضار صورة الشيخ أو
صورة النيب  فشرط كمال .راجع شروط الطريقة.
 – 2اجللوس كهيئة الصالة ،وجيوز للكبري الرتبع ،واإلقعاء ،واجلثو.
 – 3تغميض العينني ،ملن ُياف التشويش عليه مما حوله.
مكروهاته:

 – 1تبسم كثري.
 – 2التفات قليل.
 – 3تفكر يف أمر دنيوي.
 – 4نوم خفيف.

ً
شروط الوظيفة اخلاصة مجاعة ،زيادة على شروط الصحة املتعلقة بالورد:

 – 1النية يف أوهلا.
 – 2التحليق.
أبدا.
 – 3اجلهر املتوسط
كدوي النحل للرجال ،أما النساء فال جيهرون ً
ّ
 – 4عدم ختليط األصوات.
 – 5اجللوس كهيئة التشهد يف الصالة عند ابتداء اجلوهرة السابعة إال

لعذر.
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مندوباتها:

 – 1الرتتيب ،ال التغين.
 – 2نشر ثوب طاهر عند اجلوهرة.
1
 – 3ختم تالوة اجلوهرة األخرية برفع األكف.
بعد.
 – 4مصافحة حمن على اليمني ومن على اليسار ومن يصل إليه ُ
ويكره فيها ما يكره يف الورد الالزم ،لكن أكالً يسريا ،وشراب قليال ال
يبطالهنا.
ابلورد:

شروط ذكر عصر اجلمعة (مجاعة) زايدة على شروط الصحة املتعلقة

 – 1النية يف أوله.
 – 2التحليق أو الصف.
كدوي النحل للذكور فقط.
 – 3اجلهر املتوسط
ّ
 – 4عدم ختليط األصوات.
 – 5االتصال بغروب الشمس.
ويندب له ما يندب للوظيفة ،إال أننا مل نطلع يف املصادر التجانية اليت تتوفر
لدينا على استحباب نشر ثوب أبيض ،عند ذكر عصر اجلمعة ،على الرغم من
ثبوت حضور النيب  له من البداية ،كما يف بغية املستفيد والدرة اخلريدة ،لكننا
« - 1من آداب الدعاء رفع اليدين معا  ...وبعضهم يكرهون ذلك  ...ألنه فيما يرون يطفئ نور البصر ،ويورث العمى ...
الوهاج ،وكان الشيخ سيدي حممد بن عبد الفاسي ميسح أبطراف يديه على جبهته،
هذا رأي اإلمام أمحد سكريج يف الكوكب ّ
وال ميرمها على عينيه .وكان الشيخ سيدي العريب بردلة ميسح يديه حتت عينيه .وكان أبو علي اليوسي ميسح يديه على صدره،
ليعود ذلك النور إىل قلبه .وجل مشائخ الطريقة يف املغرب يفعلون ذلك» راجع (رسالة رفع األكف يف املرة األخرية من اجلوهرة
يف املرة األخرية) للشيخ أيب بكر عتيق التجاين ضمن مؤلفاته (أربعة كتب).
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رأينا جل ساداتنا ينشرونه يف زواايهم عند ذكر هيللة اجلمعة .ومهما يكن من
شيء فيجب أن ال يكون النشر وعدمه حمل اختالف بني التجانيني.
تنبيه هام:
يتساهل بعض التجانيني يف ذكر عصر اجلمعة حىت أهنم ال حيصرونه ،أو
حيضرون قسطا قليال منه ،وبعضهم ال يعرفون أنه الزم من لوازم الطريقة ،ومن
مسعت قول بعضهم :أان مل أُلحَّقن هيللة عصر اجلمعة .وهذا كله هتاون من
أغرب ما ُ
قبل هؤالء املريدين ،لكنه قصور من جانب املقدمني الذين ال يبينون هلم أمهية هذا
الذكر يف الطريقة التجانية.
وقد ذكر الشيخ حممد احلافظ يف قصد السبيل« :وأي بلد اصطلح أهلها
على ترك االجتماع رأسا للوظيفة واهليللة ،ذلك هتاون ابلطريق ،وذكر سيدان 
أنه يصل هبم للخروج عن الطريقة واالنقطاع ،والعياذ ابهلل» ص ـ ـ .34
أوقات األوراد:

للورد الالزم الصباحي وقتان:
 – 1الوقت املختار ،وهو من صالة الصبح إىل الضحى األعلى ،أي
حوايل الساعة احلادية عشرة.
 – 2الوقت الضروري ،وهو من آخر الوقت املختار إىل غروب الشمس.
وكالمها أداء ،وال يكون الصباحي قضاء إال بعد صالة املغرب.
وللورد الالزم املسائي وقتان كذلك:
 – 1الوقت املختار ،وهو من بعد العصر إىل العشاء األخري.
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 – 2الوقت الضروري ،وهو من العشاء األخري إىل الفجر ،وال يكون
املسائي قضاء إال بعد صالة الفجر.
حكم الورد التجاني:

 – 1جيب أداء الورد الالزم مرتني يف اليوم ،مرة يف الصباح ،ومرة يف املساء.
 – 2جتب الوظيفة مرة واحدة يف اليوم ،وإن كانت مرتني فحسن.
 – 3ذكر عصر اجلمعة واجب مساء كل مجعة إذا بقي من غروب الشمس
ساعة واحدة ،أو قدر ما يقرأ فيه ألف إىل ألف وستمائة من ال إله إال هللا.
ويرتتب على هذا احلكم َّ
األدائي يقضيه ،ولو طال
أن من فاته وقت الورد
ّ
أو تكرر .وكذلك يقضي الوظيفة .أما هيللة اجلمعة فال تقضى ،ومن هنا خطورة
التخلف عن وقتها.1
تقدمي الورد الالزم:
جيوز تقدمي ورد الصباح ليال ،ولو بدون عذر متوقع ،بعد صالة العشاء
بساعة ،أي بعد حوايل ثالث ساعات من غروب الشمس.2
 - 1ذهب الفقيه الكنسوسي إىل وجوب قضاء حضرة اجلمعة كالورد والوظيفة إذا فاتت املرءح يدون عذر .الفتح الرابين صـت
 .51والدرة اخلريدة شرح الياقوتة الفريدة جـ  ،707/1ويرى صاحب اهلداية الرابنية أنه يلزمه استدراك مثلها من غري قضاء
ويثقل عليه أبلف من صالة الفاتح وبكثرة االستغفار إن مل يكن له عذر شرعي ،وال يسمى ما يفعله قضاء ألن وقت اإلجابة قد
فاته
2

 -لطيفة:

 إن جتويز تقدمي الورد ليال جمرد رخصة ،والذين أجازوه يعللونه بفضل صالة الفاتح ليال ،لكن األمر ال يصل إىل أن بعضالتجانيني ال يقرؤون الورد الالزم بعد العصر ،بل ينتظرون غروب الشمس ليقع يف الليل ،مث بعد العشاء يقدمون ورد الصباح
التايل ،ويف هذا نوع من الغلو أو ضرب من التطرف.
 فشيخنا التجاين رضي هللا عنه ملا حدد الورد الالزم وقته املختار بعد صالة الصبح مباشرة ،وبعد صالة العصر مباشرة،وحدد بعد املختار الوقت الضروري ،لكن هناك وقت أفضل؟
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أما ورد املساء فال يصح تقدميه ليال إال بشرطني:
أ – أن يكون هناك عذر حمقق أو قوي احتمال الوقوع ،ولذلك إن مل يقع
العذر يعيده املريد يف وقته.
ب – أن يكون بعد تقدمي ورد الصباح لوجوب الرتتيب بينهما.
ملحوظتان:
يتمه للحرمة ،ويعيده
 – 1إذا كان املرء يقدم الورد وطلع عليه الفجر أثناءه ّ
العادي ،1وال يقرأ الورد بني طلوع الفجر وصالة الصبح ،ألنه بعد طلوع
يف وقته
ّ
الفجر ال بد أن تتقدمه صالة الصبح.
وال يصح تقدمي ورد املساء هنارا ،ولو حتققت األعذار على األصح ،أو على
األشهر ،أي ال جيوز أداء الورد املسائي إال بعد أن يصلّي املرء صالة العصر ،فلو
كان يف مكان ال ميكنه أن يصلي فيه ،أو كان على مركب ال تتأتّى الصالة عليه
ليس له أن يقدم الورد على الصالة.
 – 2إن الذاكر «يقطع ورد الصباح إن كان يقرؤه ليالـ وتذ ّكر أنه مل يقرأ
ورد املساء ،خصوصا إذا كان الوقت ال يسع إال هو ،ألن الوقت فيه ،وإذا قطعه
وقرأ ورد املساء وأراد أن يقرأ ورد الصباح فال بد من استئنافه ،وال يبين على ما
ذكره قبله ورد املساء.
 فقد كان املنطق أن يقول الشيخ بدءًا إن الوقت املختار للورد هو الليل مجلة .وبعده عقب صرة الصبح إىل الضحى األعلىللورد الصباحي ،وعقب صالة العصر للمغرب ابلنسبة للورد املسائي.
 هذا ،وقد ذهب بعض ساداتنا – ومنهم الشيخ عباس صل التجاين رضي هللا عنه – إىل أن تضعيف ثواب صالة الفاتحفمضعف ثواب الصالة أبربعمائة مرة أينما وقع ،وهللا أعلم.
يتحقق يف غري الورد .أما الورد
ّ
 - 1األحوط عدم تقدمي الورد إذا كان املرء ال يتحقق من طلوع الفجر ،فأكثر الناس هنا ال يعرفون مىت يطلع الفجر الصادق
بل يؤخرون الصالة لعدم معرفتهم الوقت املناسب.
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وأما من شرع يف ورد الصباح بعد صالة الصبح ،وتذكر أنه ترك ورد املساء
فال يقطعه ،بل يتمه ،ويقضي ورد املساء ،ألن الرتتيب هنا غري مشروط.
وأما من شرع يف ورد املساء بعد صالة العصر فتذكر أنه نسي ورد الصباح
فإنه يقطعه ،وأييت بورد الصباح ،مث بورد املساء ،ألن الرتتيب هنا شرط
الشرتاكهما يف الوقت خبالف من شرع فيه بعد املغرب ،وتذكر أنه ورد الصباح فال
يقطعه ،ألن ورد الصباح صار قضاء».1
وقت الوظيفة:

أسلفنا أن مرة واحدة فقط هي الواجبة منها يف اليوم كله ،فاملمنوع أن ُيلو
يوم وليلة كامالن من وظيفة .بعضهم وقتها من عصر إىل عصر ،وبعضهم من
غروب إىل غروب.
وعليه فالذي يذكرها مرة واحدة ال ميكنه أن يقدمها ال ليال وال هنارا ،أي ال
يتعلق ابلوظيفة تقدمي ،ألن اليوم كله وقت هلا ،فإذا مل يتمكن من أدائها يف
الصباح الباكر ،ففي الضحى ،أو يف الظهر ،أو مع العصر أو بعد املغرب ،أو بعد
العشاء بقليل أو بكثري.
أما إذا كان املرء يذكرها مرتني فوقتاها – إ ًذا – كوقيت الورد الالزم يف
املختار والضروري صباحا ومساء ،غري أن على املريد التجاين أن يعني املرأة الواجبة
عليه ،أهي الصباحية أم املسائية فيقضيها إذا فاتته .وتكون األخرى انفلة ال
تُقضى إال تطوعا.

1

 الفتوحات الرابنية مع الفتح الرابين .86199
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تفريعات:
 – 1جيب قضاء الوظيفة إن فاتت كما أسلفنا.
 – 2إذا كان املرء يذكر الوظيفة مرة واحدة يف اليوم ففعلها بعد املغرب
أحسن ،وعلى ذلك استمر شيخنا أمحد  يف آخر عمره.1
 – 3تنجرب الوظيفة كالورد مبائة ( )100من أستغفر هللا .وسنتناول اجلرب
وأحواله الحقا إن شاء هللا.
وقت هيللة عصر اجلمعة:

قد سبق أهنا تُوقع بعد صالة العصر من يوم اجلمعة بقدر ما يقرأ فيه ألف
أو ألف إىل ستمائة ،أو قدر ساعة متصلة بغروب الشمس إال لعذر «ومن كان له
عذر صحيح مينع اتصاهلا ابلغروب ،فله أن يقرأ العدد وميضي لشغله» قصد السبيل .32
ختيري املريض واحلائض:
ـخ َّريون يف قراءة
إن املريض الذي اشتد عليه املرض ،واحلائض ،والنفساء ُم ح
الورد وعدمها ،وال قضاء عليهم .أما صاحب املرض اخلفيف إن مل يذكر يقضي،
ولو طال الزمن وتكرر وكثر ما فاته.
وعلة جواز قراءة احلائض للورد يف قياسها على قراءة القرآن يف مذهب
اإلمام مالك  .والظاهر أهنا خمرية يف قراءة الوظيفة وهيللة اجلمعة ،إال أهنا ال
تقرأ اجلوهرة ،بل أتيت ابلبدل ،وإن مل يذكر املخري فال قضاء عليه.

 - 1الفتح الرابين فيما حيتاج إليه املريد التجاين مصدر سابق ،والتقييد للشيخ عبد الكرمي بن العريب بنيس ص ـ  ،5وبغية املستفيد
يف وقت الوظيفة.
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مهم:
تنبيه ّ
إذا ترك املريد التجاين االجتماع إبخوانه لقراءة الوظيفة ،وهيللة عصر اجلمعة
بدون عذر ،وقرأمها يف بيته ،فهل جيزئه ذلك؟ قيل :إنه ال جيزئ ،1وقيل جيزئ يف
إمث كبري.
ويقول الشيخ حممد السيد التجاين رمحه هللا« :األحوط عدم اإلجزاء،
واإلجزاء مع العصيان ،فهو متهاون ،ومن هتاون ابلورد والوظيفة حلّت به عقوبة
يف ماله ،وبدنه ودينه ،عقوبةً له».
فإن متاألت اإلخوان يف البلد على ترك االجتماع نزلت هبم مصيبة ،ورمبا
تعم اإلقليم ،ألن إقامة الوظيفة واالجتماع هلا ،وقراءهتا أمان لإلقليم ،وعليه
َا ف
فيقومهم اجلريان ،لئال يهلكوهم ،بنقض العهود الذي هو سبب اهلالك ﴿ َوٱتقو ِ
ّ
َ
َ
ف
َ
ا
َ
ا ِ َ
ف ِذت َا اِةَِلِتاص َ َ
ِخل َص ِة ِۖۡ﴾.2
ِٱّلَني َ ِظن امو ِمذاك
ََب ذ
ذ
أحكام التيمم:
 - 1من تيمم للصالة املكتوبة فهل ميكنه أن يقرأ به الورد الالزم أو
الوظيفة؟
أ  -سيقول سيدي حممد بن عبد هللا الطصفاوي يف الفتح الرابين ،وسيدي
حممد احلافظ التجاين يف قصد السبيل ،وسيدي أمحد التجاين الشنقيطي يف
الفتوحات الرابنية :ال تصح قراءة الورد الالزم بتيمم الفريضة ،ومن فعل ذلك ال بد
أن يعيده ،ولو طال الزمن ،أو تكررت املرات.

 - 1سبق أن قلنا أبن عدم اإلجزاء هو رأي كل من الشيخ البعقيلي يف اإلراءة ،والشيخ أمحد التجاين ابن حممد الشنقيطي يف
الفتوحات الرابنية ،والشيخ إبراهيم انياس يف جواهر الرسائل.
 - 2سورة األنفال ،اآلية .25
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ب  -يقول الشيخ احلاج مالك سي يف فاكهة الطالب:
قرأات به على وردك
إن
الصالة
تيم ُم
ّ

ما

حرجتا

1

ويصح أن تقرأ الوظيفة بتيمم الفريضة لكون أمرها أخف من أمر الورد.
 - 2ال يكفي تيمم واحد لوردين ،أو لورد ووظيفة أو هيللة.
 - 3ال يتيمم راجي احلصول على املاء للورد أو الوظيفة مجيع األوراد غري
الالزمة إال اجلوهرة ،واالسم األعظم ،وكل ما يقرأ بنيته.
حكم املسبوق:
املسبوق إما أن يكون متيمما ،وإما متوضئا .فإذا كان متيمما سيأيت حكمه
عند ما نتحدث عن البدل الحقا إن شاء هللا.
وإذا كان متوضئا يقرأ اجلوهرة يُسبحق يف حالتني:

 - 1حالة الوظيفة:
وهنا يبدأ ابلنية مع الذاكرين حيث حِّجيدهم ،أي يف الكلمة اليت وجدهم
ينطقون هبا ،ولكنه ال يحـعُد املرة إن مل يبتدئها معهم ،وال يبسمل ،وال يقرأ الفاحتة.
قال سيدي احلاج مالك سي  يف نيل املرام:
2
وال تعوذن وال تبسمال اي أيها املسبوق نلت األمال

 - 1يقال :حححرج الرجل ححيُرج حرجا مبعىن (أذنب).
 - 2غري أن الشيخ الطصفاوي يف الفتح الرابين يرى أنه يتعوذ ويبسمل ،ولكنه ال يقرأ الفاحتة ،ولكن عمل أهل عني ماضي
والتماسيني هو قراءة الفاحتة بكاملها املسبوق.
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وإذا أهنى قراءة اجلوهرة معهم يقضي ما فاته قبل أن يقول (إن هللا ومالئكته
على النيب  ....اخل) أو بعدها ،أي له أن يقرأ (إن هللا ومالئكته على النيب ....
اخل) مث يقضي ما فاته وال يكرر اآلية.
وإذا كان يقضي ما فاته ال يقرأ الفاحتة ،ألهنا ليست إال على من حضر
البداية يف اجلماعة ،أو املنفرد.
تفريع :إذا نسي املسبوق يف الوظيفة القضاء بعد الفراغ ،وتذكره قريبا فإنه
أييت ما ُسبق به وال شيء عليه ،فإن طال أو أحدث ،أو فعل شيئا من العبادات،
أو غريها يُعِّد وظيفته من أوهلا.

البدل هو :عشرون من صالة الفاتح ملا أغلق ،يقرأها الذاكر بدل جوهرة
الكمال يف الركن الرابع من الوظيفة.
صاحب البدل :هو الذي يف حالة ال تسمح له بقراءة جوهرة الكمال،
فيبدهلا بعشرين من صالة الفاتح.

موجبات البدل:
هناك عشرة أمور جتعل املريد التجاين يبدل اجلوهرة من صالة الفاتح ،وهي:
 - 1عدم وجود املاء.
 - 2عدم القدرة على استعمال املاء لسبب شرعي.
 - 3وجود جناسة يف بدن الذاكر وال يقدر على إزالتها لفقدان املاء ،ولو
حكما.1

1
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 - 4وجود جناسة يف ثوبه ،وليست له قدرة على إزالتها.
 - 5وجود جناسة يف املكان الذي يحذ ُكر فيه ،وال يستطيع أن ينتقل عنه.
ويدخل حتت هذه األحوال الشَّاك يف ثوبه الذي محله على طهارة،
اجلزار ،وحامل النجاسة وكانسها،
كاملرضعة ،وكل من يف حرفته جناسة
كاحلجام ،و ّ
ّ
بغلي من دم أو صديد ،أو أثر
وكذلك حامل ما عفي عنه من أقل من درهم ّ
دمل ،أو ابسور ،أو سلس.
فهؤالء مجيعا يذكرون البدل وال إعادة عليهم .أما الورد الالزم فيقرأونه كما
هو ،وال إعادة عليهم.1
 - 6أن يكون الذاكر يف مكان ضيق ال يسع ستة أشخاص.2
 - 7إذا كان يف مكان تفوح فيه رائحة كريهة ،وإن كان طاهرا.
 - 8إذا كان الذاكر على سرير أو مثله من كل ما فيه مظنة جناسة.
 - 9إذا كان الذاكر ال يستطيع إال أن يضطجع ملرض مثال.
 - 10إذا كان الذاكر راكبا دابة ،أو سيارة ،أو طائرة ،أما البواخر اليت
تتوفر على أفنية واسعة طاهرة فال أبس بذكرها فيها.

لكل ذي جنابة سافر
كذلك السيفي واليماين
واستثنني فاحتة الكتاب

قراءة الورد بال مناكر
وغريه كذا روى التجاين
بنية االسم بال عتاب

 - 1اليواقيت واجلواهر املضيئة يف التعريف بسيدي أمحد التجاين وسريته الرفيعة ،أتليف احلاج مكي عبد هللا التجاين ص ـ - 30
.31
 - 2أشران يف شروط الطريقة أن املكان إذا كان خمصصا للذكر كبيت خلوة مثال ،يُسمح فيه بقراءة اجلوهرة مهما كان ضيقا،
لكن املكان الواسع هو األفضل دائما.
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من أحكام صاحب البدل:
 - 1إذا قرأ صاحب البدل الوظيفة مع مجاعة ،فإذا شرعوا يقرأون اجلوهرة
يقرأ هو البدل سرا .وإذا فرغ ميكنه أن ينتظر ،وُيتم معهم ،وإن شاء انصرف.
 - 2من كان فرضه البدل ،وقرأ اجلوهرة انسيا ،يرجع إىل فرضه وجيرب ،ألن
قراءته اجلوهرة بغري شروطها ال جتزئه.
 - 3من كان فرضه اجلوهرة ونسي فذكر البدل يرجع إىل فرضه.
أما إذا كاان يذكران مع مجاعة فال شيء عليهما لربكة اجلماعة ،أو لتح ححم ِّل
ِّ
السه حو يف اجلماعة.
اإلمام َّ
 - 4صاحب البدل املسبوق:
إذا ُسبِّق صاحب البدل ،وشرعت اجلماعة تقرأ اجلوهرة ،فإنه يقضي ما فاته
قبل أن أييت ابلبدل.
 - 5وصاحب اجلوهرة إذا سبقته مجاعة أهل البدل يؤخر اجلوهرة إذا شرعوا
يذكرون البدل ،ويقضي ما فاته ،مث أييت ابجلوهرة .قال صاحب شهدة اجلاين:
«وق ّدم مبدل القضاءح إن شرعوا يف اجلوهرة كعكسه».
جرب اخللل يف الورد والوظيفة:1
سهوا  -من
يُقصد ابخللل كل ما يطرأ على الورد ،والوظيفة واهليللة ً -
نقص ،أو زايدة ،أو تنكيس ،أو تقدمي أو أتخري .وإذا تعمد الذاكر شيئا من ذلك
يبطل ذكره الذي هو فيه لتالعبه وهتاونه.

1
وجترب مبعىن صلح
العظم حجي ُربُه جربا ،وجبارة يعين أصلحه بعد كسر .ويقال يف الـ ُمصلحح :اجنرب ،واجتربّ ،
 يقال يف اللغة :حج ححرب حبعد كسر.
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واجلرب هو اإلتيان مبائة ( )100من االستغفار بصيغة الورد (أستغفر هللا)
بعد اإلصالح.
حكم اجلرب :إنه واجب على املنفرد بعد تكميل النقص ،وترتيب املن ّكس،
وإلغاء ما ُو ِّضع يف غري حمله.
وإذا مل حجيرب املنفرد يف حال وجود سبب له يبطل ذكره.

أما اجلماعة فتأيت ابملنقوص ،وتصلح الباقي ابلرتتيب أو ابإللغاء وال جترب،
ألن اإلمام حيمل السهو ،أو ألن بركة اجلماعة تقوم مقام اجلرب .قال صاحب
(شهدة اجلاين) الذي شرحه سيدي حممد احلجوج شرحا مساه (تيسري األماين):
«وال سهو على ذي اجلمع حالته».
من صور اجلرب:
 – 1من شك يف نقصان ورده يبين على األقل ،وجيرب.
 – 2من حتقق ابلنقص أييت ابملنقوص ،وجيرب.
 – 3من شك يف الزايدة يبين على األقل ،وجيرب.
 – 4من حتقق ابلزايدة يلغيها ،وجيرب.
 – 5من ن ّكس أي عكس ترتيب الذكر ابلرتتيب الصحيح ،يرتّب وجيرب.
 – 6من ق ّدم ما كان حقه أن يتأخر يلغيه ،مث يضع الركن املناسب يف احملل
املناسب ،وجيرب.
 – 7من وجد سبحته انقصة ،ومل يدر مىت حدث النقص يعيد كل ورد
الزم ،ووظيفة من آخر نومة انمها إىل اللحظة اليت الحظ فيها النقص ،وجيرب.
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 – 8من وجد يف سبحته زايدة جيرب مائة واحدة من االستغفار علم املدة أم
مل يعلم.
تنبيه :لو شك اجلابر يف اجلرب ،ال حجيرب اثنيا لئال يتسلسل ،فهو كسجود
السهو ال يتكرر.
استطرادان عن اجلرب:
 – 1ميكن جرب األوراد االختيارية مبائة ( )100من االستغفار إحلاقا هبا
على األوراد الالزمة ملن يشاء.
 – 2جرب أي عبادة فات فيها حضور القلب.
«من فاته حضور القلب يف أي عبادة ،فرضا كانت أن نفال ،وردا الزما أم
اختياراي ،أو أي عبادة فُِّقد فيها القلب بسبب جوالن فكره يف أمور الدنيا فليذكر
اجلوهرة ثالث مرات عقب تلك العبادة بنية ،فإنه يكتب له – حبول هللا –
احلضور فيها ،بشرط حتصيل شروط اجلوهرة املبيَّنة يف كتب الطريقة.»1
مبطالت الورد:

يبطل الورد مببطالت الصالة ،إال يف جواز التكلم بكلمة أو كلمتني،
وجماوبة الزوج والشيخ والوالدين ،فالصالة تبطل بذلك ،وجيوز يف الورد .ويزاد على
مبطالت الصالة:
 – 1قصد رفض ،أي سحب النية.
تعمد نقص ،أو زايدة ،أو تنكيس (قلب الرتتيب املألوف).
ُ –2
يغري املعىن ،مع إمكان التصحيح.
 – 3حلن ّ
1

عوضا عن سجود سهو كيفما كان السبب وما يقوله بعض الناس يف ذلك مل يرد يف الطريقة.
 وليست قراءة اجلوهرة هنا ً207
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 – 4إسراع خمل ابملعىن (اهلذر).
 – 5نوم ثقيل.
 – 6التفات كثري دون خوف.
منسي أثناء ورد آخر يف وقت األخري.
 – 7تذكر ورد ّ
 – 8قراءة الورد بني طلوع الفجر وصالة الصبح.
وكل ما يـُبطل الورد تحـبطل به الوظيفة إال أكل قليل ،أو شرب يسري.

أحكام متنوعة يف فقه الطريقة:

 – 1ليس البلوغ أو الذكورة شرطا يف أخذ الطريقة التجانية ،وال يف
التقدمي ،فاملهم أن يكون طالب الورد عاقال مميزا ،وأن يكون املرشح للتقدمي أهال
كبريا.
ذكرا كان أم أنثىًّ ،
حرا أو ً
صغريا أو ً
عبداً ،
لذلكً ،
 – 2ال يصافح املقدم املرأة وال اخلنثى مشكل عند تلقينهما الورد التجاين.
 – 3ال جيتمع اخلنثى مشكل مع اإلخوان يف وظيفة ،وال يف هيللة ،كاملرأة
احتياطًا.
 – 4من قرأ الوظيفة وحده ،مث وجد مجاعة تقرأها ،فاألفضل أن يعيدها
التماسا لربكة اجلماعة.
معهم
ً
 – 5إذا قرأها مع مجاعة ال يعيدها يف مجاعة أخرى ،لكنه ال مينع من
ذلك ،ألن كثرة الذكر مطلوب شرعا ،كما رأيت غري ما مرة.
 – 6من قرأ الوظيفة مع صيب جتاين عاقل مميّز ،فوظيفته صحيحة ،ال
يعيدها – إن شاء – يف مجاعة أخرى.

208

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

 – 7من نسي وظيفة يوم األربعاء مثال ،ومل يتذكرها إال بعد قراءته وظيفة
يوم اخلميس ،فإن كان ذلك قبل العصر أو الغروب من يوم اخلميس ،فإنه أييت
بوظيفة يوم األربعاء ،ويعيد وظيفة يوم اخلميس لوجوب الرتتيب.
الذكر مع اجلماعة شيء مثل عطاس ،أو تثاؤب ،أو سعال،
 – 8إذا عاق ح
أو تنحنح ،أو تنعنع ،أو قحة فسبقته اجلماعة مبرة ،أو مرتني من االستغفار ،أو
صالة الفاتح ،أو اهليللة فإنه يستمر معهم ،وبعد االنتهاء يقضي املرة أو املرات
اليت فاتته ،وال جرب عليه.
 – 9من مسع أذاان وظن طلوع الفجر ،وصلى الصبح ،وقرأ ورده الالزم ،مث
تبني له أن صالته وقعت قبل الفجر ،فال بد له من إعادة صالته بعد طلوع
الفجر ،ألنه صالته السابقة للفجر ابطلة ،وكذلك يعيد ورده ،لبطالنه ،ألنه مل ينو
التقدمي ،وإمنا نوى ورد الصباح بعد صالة الصبح ،ومل يصح الصبح ،فأصبح الورد
ابطال تبعا للصالة.
أما الوظيفة اليومية فال تبطل بوقوعها قبل الفجر ،وال بطلوع الفجر يف
أثنائها.1
 – 11إذا أقيمت الصالة واملريد يقرأ ورده أو وظيفته يقطع الورد أو
الوظيفة ويصلي مع اجلماعة ،وبعد السالم يبين على ما كان عليه قبل أن يقرأ
الباقيات الصاحلات.
 – 12إذا خاف قارئ الورد فوات الوظيفة مع اجلماعة يقطع ورده ويذكر
معهم ،وبعد السالم يبين على ما قرأ.
1

 اليواقيت واجلواهر مرجع سابق.209
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هذا كله إذا كان متوضئا ،أما من كان متيمما فإنه يتيمم مرة أخرى للدخول
يف الوظيفة مع اجلماعة ،ويتيمم أيضا للصالة ،وبعد السالم يبين على ورده بتيممه
السابق ،كما يبين على الورد بتيممه السابق بعد كمال الوظيفة.1
 – 13لو كان هناك مجاعة جتمع بني ذكر الوظيفة وحضرة اجلمعة ،فتأخروا
حىت تيقنوا أهنم إن متادوا يف الوظيفة تفوهتم اهليللة ،فإهنم يقطعون الوظيفة ،ويـُ حؤدون
احلضرة ،ويصلون املغرب ،وبعد السالم يبنون على وظيفتهم قبل أن يذكروا شيئا
من املعقبات.
 – 14من تيقن أن اجلماعة اليت يذكر معهم يزيدون يف ركن من أركان
الوظيفة ينبههم إبشارة ،فإن مل يفهموا هبا تكلم معهم ،ألنه جيوز الكالم يف
الصالة.
فإن مل يرجعوا ومتادوا فال يتبعهم يف تلك الزايدة ،فإن تبعهم مع تيقنه الزايدة
بطلت عليه دوهنم ،خبالف الش ِّّ
َّاك ،فإنه يتبعهم ،وال شيء عليه .وهللا أعلم.
ِّ
ص حوِّرًّاي
 – 15للمسافر الذي حمجح حع بني الظهر والعصر حمج حع تحـقدمي ،أو مج ًعا ُ
أن يذكر ورد املساء والوظيفة بعده مباشرة.
أخي التجاين :هذه املسائل من فقه الطريقة التجانية انـتحـ حقيـتُها من أوثق
2
األرجح
أو
األصح
أختار
أن
لت
و
حا
،
لدي
َّ
املصادر واملراجع التجانية اليت تتوفر َّ
ُ
ح
 - 1أجوبة الشيخ عمر الفويت ألسئلة الشيخ أمحد بن حممم ص ـ.9
 - 2من أمجع كتب الطريقة لفقهها الدرة اخلريدة شرح الياقوتة الفريدة للشيخ حممد النظيفي ،والفتح الرابين للطصفاوي ،واهلداية
الرابنية حملمد السيد التجاين ،وفاكهة الطالب لسيدي احلاج مالك سي ،واليواقيت واجلواهر املضيئة للشيخ عبد هللا مكي ،وبغية
املستفيد لسيدي ابن السائح ،وقصد السبيل لسيدي حممد احلافظ التجاين ،وتيسري األماين شرح شهدة اجلاين لسيدي حممد
احلجوين ،والدرر السنية للرابطايب ،والفتوحات الرابنية لسيدي أمحد التجاين الشنقيطي ،وأدلة اليقني للكرماسي ،والنفحة الفضلية
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عندي ،وإال آيت ابألشهر ،أو ابألحوط ،فقد وجدت يف بعض املصادر إمكانية
جل املراجع تتفق على أن الورد
تقدمي ورد املساء هنارا ،أي بعد صالة الظهر ،لكن ّ
ال يقدم هنارا ،وأن من فعل ذلك يعيده حتما.
قلت :األحوط هنا هو األخذ برأي اجلمهور ،ألن يف التقدمي مظنة
البطالن ،واجلميع متفقون على أن ال شيء يف التأخري.
والشيء عينه أقول يف قول حمن قال من ساداتنا :إن أكال وشراب قليلني ال
قل،
يبطالن الورد يف حني أن آخرين يرون البطالن ابألكل والشرب مهما ّ
فاألحوط منع األكل والشرب يف الورد مطلقا.
واألحوط أيضا حول اخلالف يف وجوب رد قارئ الورد السالم ،وتشميت
العاطس ،وعدم وجوبه هو املنع ملا علقه بعضهم عليه من بطالن الورد.
وأحياان أذكر رأيني خمتلفني لعدم رجحان أحدمها عندي ،أو آيت أبحدمها
يف صيغة التمريض ليكون القارئ يف ِّح ّل من أمره.
وهللا يعلم َّ
أن االختيار يف بعض املسائل كان ضعيفا للغاية لصعوبة الرتجيح،
قضيت ليايل ساهرة يف البحث عن أدلة ،أو مرجحات لإلتيان مما يطمئن
فكم ّ
إليه قليب.
ولك أن ختالفين يف بعض اختيارايت ،وذلك هو العلم ،يسع اجلميع ،فقد
لت ما أوردتُه بعد مقارنة وترجيح ،ولغريي أن
أيت ،ولكين ّ
فض ُ
أيت ما ر ح
أكون ر ُ
ِّ
نفسه ،ونبقى مجيعا جتانيني إن شاء هللا تعاىل .وهللا من وراء
إليه
اتح
ر
ت
ما
ل
يفض
ّ
ُ
القصد.
للشيخ بدر سالمة ،واجلواهر العلية يف فقه الطريقة التجانية للرابطايب ،ومناهل الرشاد ،وكذلك فتوحات املنان للشيخ أيب بكر
عتيق ،واإلفادة األمحدية للسيفاين ،والكوكب الوهاج لسيدي أمحد سكريج.
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 – 16إن دخل واحد يف الطريقة يف الوقت الضروري لورد الصباح أي بعد
العصر مثال يلزمه ورد الصباح قبل ورد املساء.
 – 17إن برئ املريض يف الوقت الضروري فعليه أن يذكر الورد الذي هو
يف وقته الضروري ،وكذلك احلائض إذا تطهرت يف الضروري؟ فلو تطهرت ذات
النفاس يف الساعة احلادية عشرة ليال يلزمها أن تذكر ورد املساءَّ ،
ألن ضروريَّه ميتد
إىل طلوع الفجر.
 – 18العذر الشرعي هو ما ال طاقة لك على دفعه.
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املبحث الثاني:

تأصيل وتنظيم:
أيها التجانيون! إن هذه طريقتكم الغراء يف جزء يسري من معاملها الواضحة،
السنِّيَّة السنِّّيَّة،
يف أسسها الشرعية املتينة ،يف أهدافها السامية النبيلة ،يف شرائطها َّ
يف فقهها الرفيع الرائع فامتثلوها ،وكونوا منها على بينة وبصرية عن طريق:
أوال :التأصيل:

وهو التمسك املتني مببادئ الطريقة ،وممارستها لتحقيق أهدافها النبيلة ظاهرا
وابطنا ،فليس هناك جتاين واحد واع يساوم يف ذلك ،كيف ،واملساومة فيه نوع من
الرتدد ،والرتدد ضرب من عدم اليقني ،وعدم اليقني قاطع حاد؟
إن التأصيل اي أخي  -هو احرتام شروط الطريقة احرتاما ال خور فيه ،وال
فتور ،كيف ال ،وغري ذلك قاطع جدا؟
إن التأصيل مسألة مفروغ منها قلبا وقالبا ،علم من علم ،وجهل من جهل،
إنه صمود ال مجود ،وجهود ال ركود ،وتفتح ال حتجر .وغري غرور ،أو هتاون ،نعوذ
ابهلل منهما وندعوه السالمة والعافية.
ثانيا :التنظيم:

لعل التجانية أن تكون أدق الطرق الصوفية ،والتجمعات الدينية تنظيما.
وعلى كل حال إهنا طريقة دقيقة التنظيم من أي زاوية نظرت إليها ،كيف ال،
وأمرها قائم ابهلل؟ فهي نسج خري الورى سيدان حممد  شيخها احلقيقي.
وما ظنونك ابلورد الذي نظمت ِ ِيد النبوة؟ هل يبىن بال ساس ِ
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إهنا نظام دقيق مقنن تقنينا عاليا ،حسهل ُسلُوُكه ،نحـ ُفوع اتّباعُه ،كثري
علماؤه ،غنية مكتبتُه ،ميارس يف كل بقاع املعمورة ،وابلتحديد حيث يسجد هلل
ُ
فثم
تعاىل ،ويصلى فيه على رسول هللا  للتجاين فيه أتباع ،قل :فأينما تلوا َّ
ويعمرون األرض ويفشون السالم.
جتانيون ملتزمون حييون السنةّ ،
ويبقى أن تنظموا أنفسكم حسب متطلبات العصر يف إطار جتاين مسئول،
وتنتظموا فيه يف واقعية واعية ،وموضوعية ملتزمة ،وبصرية اثقبة ،إنه:
ٌّ
 - 1تنظيم معريف:

عليكم أن تدرسوا طريقتكم حىت تعرفوها معرفة ال أبس هبا ،وتكون لكم
ثقافة جتانية واسعة تسهل االندماج التام بني الزوااي ،وأتباع املقدمني الكبار الذين
يقصدهم املريدون حىت صار كل واحد منهم كعبة تطوف حوهلا ألوف مؤلفة
يعتقدون أنه قطب الرحى ،فيُض ُفون عليه من النعوت أعظمها ،ومن األوصاف
أجلَّها ،وينسون أو يتناسون َّ
ـج حذي حل ال ُـم حح ّكك هلذه الطريقة هو شيخها
أن ال ُ
التجاين وحده  .أليس هو القائل( :من يعرف فليعرفين وحدي ،أان رجلها من
قاف إىل قاف)؟! اللهم ،بلى.
ٌّ
 - 2تنظيم تعريفي:

عليكم أن ِّّ
تعرفوا طريقتكم هذه عشائركم األقربني ،مث املسلمني من حولكم،
إهنا طريقة من احلسن واجلمال ،ومن النفع والكمال ،ال يعاديها إال من جيهلها،
إهنا حالوة العسل ال يح ُـمجها إال مرضى األذواق ،فداووهم ابملداراة ،وابلتعريف.
أ ُحروهم بعض حماسنها ،كونوا مثاليني أمامهم علما وسلوكا.
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حنن ال نقوم ابلدعاية ،ألهنا تنطوي غالبا على التزكي ،أو رؤية الفضل،
والرايء ،لكنه ال يليق بنا أن نرتك أبناءان ُجيحرفُون بتيارات اإلغراء الفاحش،
اليوم دون هوادة.
والدعاايت الكاذبة اليت تغزو العامل اإلسالمي ح
ٌّ
 - 3تنظيم ثقايف:

تفقهوا يف الدين كأسالفكم ،فالتجانيون كانوا  -حيثما ُوجدوا  -هم
الفقهاء واألصوليني والنحاة واللغويني واألدابء :الشعراء وال ُكتّاب ،لكنهم كانوا هم
املناطقة والفلكيني واملهندسني والرايضيني ،وما زالوا كذلك يف بعض األصقاع ،ال
جدال يف ذلك.
غري أن بعض اخلور أخذ يح ِّدب يف شرايني كثري من ُدور العلم والثقافة
التجانية :الشيء الذي يقتضي عملية جراحية مستعجلة الستئصال هذا الداء
العضال الذي ال يبقي وال يذر.
أتباعها إىل موازنة كل ما يسمعونه منه ابلشريعة
شيخها ح
إن طريقةً دعا ُ
اإلسالمية ال يتأتى جلاهل أن يكون فيها عضوا فعاال ُحيسب له أي حساب.
فحأ ِّ
يدوا للتجانية جمدها العلمي الثقايف الذي أخذ يتالشى شيئا فشيئا.
حع ُ
فال بد من تعلم كل املعارف والعلوم والفنون ،واإلحاطة بكل الثقافات
واحلضارات اإلنسانية ،والعلوم التكنولوجية املستحدثة اليت يتحتم علينا أن نتفاعل
معها يف هذه العوملة الطاغية اليت جت ّد يف طمس اهلوايت الضعيفة .أي غري
املتسلحة علميا.
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اليوم أن يهمل اجلانب االقتصادي يف احلياة اليومية للناس
ال ميكن ألحد ح
«املال عصب احلياة» وقدميا قال اإلمام الشافعي رمحه هللا (ال تستشر من ليس يف
بيته دقيق) ويصح أن نقول (ال تُ ِّشر على من ليس يف بيته دقيق) فإذا كان األول
موزع البال ال يستوعب شيئا
مشتت الفكر ال يعرف ماذا سيقول لك ،فإن الثاين ّ
مما تقول له.
أمل تروا إىل هؤالء التجانيني (اللَّيِّّنِّني) يف انتساهبم إىل الطريقة .كيف ُحي َّولون
اآلن عنها برايالت معدودة جملرد أهنم ال يتوفّرون على كفاف.
إننا يف حاجة  -ولو أدبيا  -إىل هؤالء املؤلفة قلوهبم ،وال سبيل إىل ذلك
إال تنظيم دقيق يستوعبهم ،ويوفر هلم احلماية االقتصادية املنيعة.
انظروا إىل هذه املخطوطات اليت جادت هبا قرائح التجانيني يف خمتلف
العلوم والفنون ،وهي اآلن مرشحة لتقرضها اجلرذان أبسناهنا احلادة (املسمومة) ،أو
ِّ
ممول حمسن يطبعها مبقابل أو بغريه.
لتُ ح
بيدها جوائح طحبحعيَّة هائلة .جملرد فقدان ّ
إن طريقة كالتجانية ال يليق أن يكون أتباعها فقراء إىل درجة فقدان
مستقيما يف سلوكه
الكفاف ،ال جيوز أن يكون إنسان نظي ًفا يف بدنه ،ولباسه،
ً
ذاكرا هللا بلسانه وقلبه ،مث يصبح أفقر الناس ال ميلك قوت يومه.
وتصرفهً ،
أحلف لكم ابهلل أن هناك ضغوطا شديدة متارس على الشباب التجاين
الذي يبحث عن العمل سواء يف املرافق العمومية ،أو املؤسسات اخلاصة لريجعوا
عن التجانية ،فيوظفون ،أو يساعدون على السفر إىل اخلارج.
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إننا  -أيها اإلخوة  -لسنا دعاة اجلري وراء املادة أبدا ،ولكن ال بُ َّد مما ال
منه بُ ٌّد يف حالل ومجال ،وكفى.
ٌّ
 - 5تنظيم سياسي:

حنن  -التجانيني  -ال تستهوينا كراسي احل ّكام ،وال يبهر أعيننا بريق
املناصب العالية ،ولكننا ال نقول :إن السياسية خداع منظم جيب االبتعاد عنه.
إننا خندم اإلنسانية يف حركاتنا وسكناتنا بكرة وعشيا .وذلك اخلداع املنظم،
شر ال َّ
بد منه ،عن طريقه يصل بعض الناس إىل ُسدَّة احلكم،
أو النفاق املربمج ٌّ
ويتح ّكمون على سائر الشعوب ومصائرها بنزعاهتم اخلاصة ،أو بنزوات انتماءاهتم
الطائفية.
ولو اقتصر األمر على ذلك فقط هلان اخلطب ،لكنه يتجاوز إىل إعالن
حرب ضروس على التجانية والتجانيني بطرق خفية حينا ال تنطلي على احملنَّكني
املمرسني ،وجلية ظاهرة للعيان ،حينا آخر.
ّ
والذي ندعو إليه هو أن يكون حيث تُـتَّخذ القرارات اليت تنظم حياة األمة،
أو تُـح ِّّ
تعاملي
ازن
و
ت
غرس
على
يقدرون
عازمون
ملتزمون
جتانيون
سريها
وجهة
د
د
ّ
بني املواطنني ،وإال سنكون ضحااي تصرفات رعناء ،مث نستمر يف اجلانب الذي
التربم ،واآلخرون أيكلون.
حظه من اخلروف الشكايةُ و ُ
فح حمن هؤالء الذين جيب أن يكونوا هناك؟ كيف يكون ذلك؟ ما الوسائل
إليه؟ هذا ما يتطلب منا تنظيما سياسيا دقيقا متينا ينتظم فيه اجلميع ،كلٌّ حسب
مسئولياته وقدراته واستعدادته املادية واملعنوية ،وهللا املعني.
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تطوير الزوايا وأدوارها:
كانت الزاوية قدميا مربطا للعبادة بصفة عامة من ذكر ،وتالوة القرآن،
وتسبيح وهتليل ،وتكبري ،وحمالًّ ملدارسة القرآن الكرمي ،وعلومه ،واحلديث وعلومه،
كزا لتناول القضااي االجتماعية ،واألمور القضائية ،والشئون التنفيذية ،وجملسا
ومر ً
لتعليم الفقه والعربية وفنوهنا ،ينضاف إليها االستفتاء والفتوى.
واآلن ختلص دورها إىل كوهنا تفتح للصالة ،أو لذكر الوظيفة يف وقت
معني ،مث تغلق إىل وقت صالة أخرى.
علمي يتعهده شيخ فقيه
ومن النادر أن جتد زاوية حتتوي على جملس
ّ
متم ّكن من فنون متعددة ،نعم ،أخذت املدارس واملعاهد العربية ،أو الفرنسية
ختلف اجملالس املأهولة ابلوافدين من كل حدب وصوب .ولكن أين تلك
العربية ُ
الزوااي اليت يف ثناايها معاهد أو مدارس تعلِّّم وتث ِّّقف النشء يف دينهم ودنياهم؟
فلماذا ال نطورها حىت تواكب الركب احلضاري احلثيث ،وحتتفظ بدورها الديين
االجتماعي الثقايف التعليمي كمدارس تكوينية ،أو جامعات علمية عالية املستوى؟
وأول خطوة يف هذا التطوير هو تعمريها ابحلضور الدائم ،وهو أقوى سالح
للتجانيني يف مواجهة املنكرين ،فأعداؤان ال ينتقمون منا إال أننا آمنا ابهلل :نعبده،
ونعمر بيوته ابلصالة والذكر ،فمىت ختلينا عنه نفقد هويتنا الدينية والطَّحرقِّيَّة ،والعياذ
ابهلل.
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فاحرصوا على تعمري الزوااي واملساجد عامة يف كل وقت وأوان ،إنه عالمة
َ
َ َ َ ِ ا ا َ ََ َ َ
ِٱَّلل َ
ذِم ِ َ
ٱَّللذ﴾،1
ِء َم َ ِب ذ ِ
جو
اإلميان ابهلل تعاىل بنص القرآن الكرمي﴿ :إذنملِنعمرِمس ذ
وقال ( :إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له ابإلميان).
فاحرصوا على حضور الصلوات اخلمس يف اجلماعات السنِّّيَّة ،واحرصوا
على إمتام أركاهنا وهيئاهتا ،وال تنقروا الصالة نقر الديك .قال سيدي احلاج مالك
سي  يف نيل املرام:
وقد يشيب عارضا اإلنسان وما أكمل الصالة للرمحان
ال ترتكوا  -يوما  -بال عذر شرعي حضور الوظيفة ،وحضرة اجلمعة يف
الزوااي ،أو يف األماكن اليت تقامان فيهما ،إن احلضور واجب ،ولكن أصواتكم
أشد وقعا على أعدائنا من وقع السيوف والسنان ،وفيها أمان لإلقليم الذي أنتم
فيه ،وأمور أخرى ال يعقلها إال العاملون ،قال شيخنا « :لو علمتم ما يف
الوظيفة جلئتموها ولو حبوا».
فقد تكون لساداتنا الذين يغيبون عنها أعذارهم اليت ال نُسأل عنها .أما أان
وأنت اي أخي وأمثالنا فعلينا احلضور امتثاال ألمر الشيخ  ،واستمطرا للنفحات
عل نفحةً واحد ًة تصيبنا فال نشقى بعدها
الرابنية اليت هتب على الذاكرين هناكَّ ،
َ
َ َ ََ َ َ ِ ا َ َ َ 2
َه. ﴾٤٢
أبدا﴿ ،وأنِإذَلِربذكِٱلمات ِ
ً

1
2
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تطوير الدوائر وحتسينها:
كانت الدوا التجانية جتمعات شعبية اجتماعية ثقافية اقتصادية يراتدها
الشيب والشبان ،الرجال والنساء تُـنشر عن طريقها تعاليم الشيخ املرشد
وإرشاداته.
وكان اجلانب الفلكلوري يف اجتماعاهتا تنشيطا لألعصاب واألحالم،
وتروحيا للنفوس ،غري أن الدوائر أخذت هي األخرى تفقد دورها األساس لتنحصر
يف بوتقة التنافس غري الشريف يف التسلِّّـي و ِّّ
التلهي ،وأصبح الفلكلور اهلدف األول
واألخري من هذا التجمع الذي يتكرر أسبوعيا أو شهراي ،فرتى املغنني املطربني
يتبارون يف ترنيم األصوات ،يف تفخيمها أو ترقيقها ،مستفرغني بذلك جيوب
احلضور الذين تستهويهم الكؤوس والصحون اليت متأل ابألطايب واحلالوي.
حنن لسنا ضد ترويح النفوس ساعة بعد ساعة ابألصوات العذبة املرتنـمة يف
حالل ،ولكن ،ملاذا ال جنعله حمطات اسرتاحة ،بعد دروس دينية طرقية وعلمية
وثقافية؟ ملاذا ال جنعل الدائرة جتمعا اقتصاداي؟ أال ميكن أن نطحِّّوحر حدوحر الدائرة
ِّ
ومهحرًاب للـملهوفني
ومفحر ًجا للـمنكوبني ،ح
االجتماع َّي حىت يكون ملجأً للضعفاء ،ح
ومدرسة للمتعلمني.
هذا الكيان الذي يراتده كل شرحية من شرائح اجملتمع ،مهما اختلفت من
حيث السن ،وتباينت من حيث اجلنس ،وتباعدت من حيث املستوى االجتماعي
يستحق إدارًة أليق وتدبريا أحولحـى.
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من عيوب الدوائر:

 - 1االختالط بني الرجال والنساء.
 - 2ترجيح اجلانب الفلكلوري على تعليم الدين ومبادئ الطريقة.
 - 3عدم إيقاف مكربات الصوت عند ما حيني وقت الصالة ،وخاصة إذا
كان التنشيط جبانب املسجد.
ماداي ،من تكاليف االجتماع.
 - 4تكليف بعض الناس ما ال يطيقون ًّ
ومن السهل جدا تفادي هذه العيوب جبعل النساء يف جانب ،والرجال يف
جانب آخر ،والرتكيز على التعلم والتعليم ،مث التوجه إىل الصالة إذا حان وقتها،
وإيقاف كل ما يشوش على اآلخرين ،وتبسيط النفقات إىل أدىن صورها املمكنة.
شيخ واحد وزوايا متعددة:

كانت قوة التجانية  -ومل تزل  -تكمن يف تعدد زواايها املنتشرة يف العامل
كله ،يتزعمها مقدمون كبار جنّدوا حيواهتم الغالية خلدمة الدين والطريقة ،وأُبـلُوا يف
ذلك بالء حسنا ،وكانوا يعرفون أهنم أتباع شيخ واحد ،يواصلون عمله ،ويوصلون
تعاليمه إىل كل من قدر هللا تعاىل أن ينخرط يف سلكه الصمداين املنظم .ال فرق
لديهم بني أبيض وأسود ،وأمحر ،وأزرق ،وال بني قريب وغريب ،فهم جتانيون بال
لون ،وانتهى.
واليوم أصبحت أكثر الزوااي حتاول  -دون أن تشعر  -أن تستقل ،بل
أن ِّ
السَّر
تتمرد على الزاوية األم (الزعامة األصل) ويعلن بعضها على رؤوس املأل َّ ّ
التجاين قد انتقل إليها إىل األبد ،وجيهر بعضها أن من ال ينتمي إليها ال يع ّد
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جتانيا البتة ،ولو اتصلت سلسلته  -مهما كانت قوية  -ابلشيخ التجاين  .مث
تدَّعي زاوية أخرى الشيء عينه أو شيئا آخر أخطر.
وقد استغل أعداء التجانية هذا الوضع الشنيع استغالال سيئا ،فنفخوا يف
كربايئهم ،وأوحوا إىل كل فريق أنه األعلى ،وأخذوا يتكلمون عن التجانية الشرقية،
والغربية ،والشمالية ،واجلنوبية ،والوسط ،أو التجانية السوداء ،أو احلمراء إىل غري
ذلك من انتماءات جزئية ال تستند إال على لباس معني أو ثوب فضفاض ،أو
ضيق ،وقلنسوة مسنمة أو متشكلة بشكل آخر ،وإال على نغمة متميزة يف أداء
الذكر ،يف حني أن كلهم جتانيون جتمعهم صالة الفاتح واهليللة واجلوهرة ،منتمني
إىل شيخ واحد تعددت زواايهم فحسب.
واملؤسف أنك ترى من بني أتباع الزوااي من جيعل انتماءه الغريب أو اجلنويب
املتوهم أعز لديه من انتسابه إىل التجانية العامة .واحلق أن هذه الطريقة احملمدية
األمحدية واحدة ال تتجزأ ،رجلها األوحد من قاف إىل قاف هو شيخنا هو أمحد
التجاين الشريف احلسين  وأرضاه ،وعنا به آمني.
هذه احلقيقة ال تقبل املساومة أبي حال من األحوال ،كيف نفهم أن سر
التجانية قد انتقل من أحفاد الشيخ  ،وضرب خيامه على أحفاده مقدم له –
ولو كان كبريا جدا – مث ال ينتقل عنهم أبدا.
إن هذا السر! إما أن يكون منتقال حيط رحله حيث يشاء هللا تعاىل،
فحينئذ ال حي ّده إال اإلرادة األزلية .وإما أن يكون غري منتقل ،فعليه مل يربح مكانه
حىت اآلن.

222

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

واحلق الذي نؤمن به أن هذا السر الذي يريد كل واحد من بعض ساداتنا
األعزاء أن حيتكره يف بيته .أو يريد بعض األتباع أن حيصروه يف شيوخهم ليس إال
توفيقا إهليا جاد به اجلواد الكرمي لشيخنا أيب الفيوض ،واملواهب والربكات ،الذي
يتصرف من منطلق (أنفق بالال ،وال ختش إقالال) .فيفيض على الكون عامة،
وعلى ذويه خاصة إبمداد رابين قوي ،وأمداد أمحدية ال تنتهي ،تسع اجلميع إن
شاء هللا ،كلٌّ حسب استعداداته الرابنية ،وخصوصاته التجانية ،حىت يعتقد كل
ََ َ َ َ ا َ َ ِ ا ِ َِ َِ ِ
سكِ
سر ﴿هذ ِعطلؤنلِفٱمُنِأوِأم ذ
واحد أنه هو .كيف ال ،وقد أتوي شيخنا ّ 
ب َغ ِ
ح َ
1
ضيِّّق واسعا؟ وملاذا حنجر على هذا السّر
ن
–
بعد
–
فلماذا
؟
﴾
٣٩
لب
ِ
س
ِ
ي
ذ
ذ
ُ
ذ
ح
الرابين التجاين الفيّاض أن ينطلق ويعم؟
صحيح أن السادة املقدمني الكبار األجالء ليسوا على قدم التساوي،
فمنهم خلفاء الشيخ  وعنهم ،ومنهم محّال سره ،ومنهم أوالده الروحيني ابملعىن
اخلاص ،ومنهم  .....ومنهم ....
وقد خدموا طريقته خدمات ُجلَّى تُذكر فحـتُشكر ،وأضفى كل واحد منهم
على زاويته ظالال وفرية من شخصيته العظيمة ،ومهته العالية ،ورؤيته الثاقبة ،وعلمه
الغزير ،وحنكته الفريدة ،فجزاهم هللا تعاىل عنا وعن التجانية خري جزاء ،ونفعنا
بربكاهتم ،آمني.
غري أن من الصعب جدا ،إن مل نقل من املستحيل أن يستحقوا كل شيء
من شيخهم القطب املمد ما ال يستحقه أوالده ،واجلميع منتسبون إليه روحيا،

1
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وتبقى لألوالد مزية االنتساب الدموي الذي له يف عامل الروحانيات حمل كبري من
َ َ َ َ ا ا َ َ َ ا ِ َِ َ 1
َ
ِ ا ََا ِ 2
حل﴾ ﴿أحلقالِب ذ ذد ِذرذيتد ِ﴾ .
اإلعراب ﴿وَكنِأبوهملِصن ذ ِ
فحـلنُح ِّي سري هؤالء السادة الكرام ،ولنسر على خطاهم املباركة ،فهم ُمثُـلُنا
العُلى ،وليكن لنا شيخ واحد ،وزوااي متعددة ،ال «طرق» جتانية صغرية متفتتة.
آل رسول اهلل  ،وآل الشيخ :

شاء هللا تعاىل أن سيدان حممدا  هو الرمحة املهداة للربية ،قال هللا تعاىل:
َ َ َِ َ َِ َ َ َ ِ َا ِ َََ
َ
3
ي« ، ﴾١٠٧فال جرم أنه استوجب احملبة من مجيع
﴿ومل ِأربننَك ِإذَل ِرح ِة ِل ذنع ِن ذم ِ
اخلالئق ،أما الصحابة فحسبك من حمبتهم له  أهنم هجروا يف حمبته ورضاه
أوطاهنم ،وقاتلوا دونه آابءهم وإخواهنم.»4
فقد صك أبو بكر الصديق  أابه قبل إسالمه َّ
صكةً سقط منها ،عند ما
مسعه يسب رسول هللا  ،وملا سأله النيب  :أو فعلت اي أاب بكر؟ قال :نعم،
وهللا لو كان السيف قريبا مين لقتلته .وقتل أبو عبيدة بن اجلراح أابه يوم أحد،
وقتل مصعب بن عمري أخاه عبيدا يوم أحد كذلك ،وقتل عمر بن اخلطاب 
خاله العاصي بن هشام يوم بدر إىل غري ذلك من أفانني احلب الصادق ،ومواقف
التعلق الالئق مبقامه العايل .
ومن املعلوم ابلدين ضرورة أن حمبته  يستلزم:
أوال :اتّباع سنته الغراء قدر الطاقة ،وجهد املستطاع.
1
2
3
4
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قال الشاعر:
ومن ي ّدعي حب الرسول ومل يكن بسنته مستمسكا فهو كاذب
عالمة صدق املرء يف احلب أن يُرى على سنن كانت عليها احلبائب
وقال سيدي احلاج مالك سي  يف خالص الذهب:
وليس نفع على حب بال عمل واتبعن سنة

املختار

تغتنم

وقال سيدي احلاج ابن عباس صل التجاين يف جواهر البديع:
قلبه حياد عن الدنيا ،وللدين ينصح
أبمحد
يُعىن
ححر
حرام عليك الدهر إن كنت صادقا حياتك أن تُـل حفى وال أنت مصلح
حقيق على من يدَّعي احلب أن يُرى حريصا على الطاعات ،هلل يكدح

اثنيا :معاداة ألعدائه وهجراهنم:
َ َ ا َِا اِ ا َ َ َ ِ
ا َ ُّ َ َ ِ َ َ َ
ِٱَّللَِ
ِ
َ
ذ
خ ذرَِنيو دونِم ِحلد
َِتوِقوملَِنيؤمذاونِبذٱَّللذِوٱَّلومِٱٓأۡل ذ
قال هللا تعاىلَ﴿ :ل ذ
َ َ ا َا َ َِ َ ا ف َ ا ِ َِ ََِ ا ِ َِ ِ َ َ ا ِ َ
َ
ِ
َ َ ا ِ 1
وربوَلۥ ِولو َِكنو َِء بل َءه ِأو ِأبال َِءه ِأو ِإذخوَند ِأو ِع ذشيتد ِ﴾ وقال أيضا:
َ
ا َ
ذاك ِ ِفإذنَ اهۥِم ِذا اد ِِ﴾.2
﴿ َو َم َِن َت َول اد ِم
وقد قيل يف ذلك:
إمنا املخلص عندي يف والئي وودادي
من يوايل من أوايل ويعادي من أعادي
وقال آخر:
1
2
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ّ
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صديقك ليس النوك عنك بعازب

اثلثا :حمبة أوالده ،وأهل بيته ،وقرابته ،وصحابته ،وأزواجه ،وأمته عامة ،ألن
حبيب احملبوب حمبوب ،وهنا بيت القصيد من هذا العنوان أعاله .فهناك
منحدرون من الدوحة النبوية الشريفة يُعرفون بـ(الشرفاء) ،ألهنم شرفاء من حيث
انتساهبم إىل اإلسالم ،وهم شرفاء من حيث انتماؤهم إىل البيت التجاين نسبًا،
وهم شرفاء من حيث كوهنم ضيوفا علينا حنن الذين نؤمن ابهلل واليوم اآلخر.
هؤالء الذين بعضهم يسكنون معنا هذا البلد احلبيب ،مثل أوالد الشريف
احلسين سيدي حممد احلبيب التجاين ،وبعضهم يفدون إلينا من حني آلخر يزورون
إخوهتم يف الدين والطريقة واإلنسانية هلم علينا حق الضيافة ،وحق القرابة من
ا َ َِ ا ا ِ َ َِ َ ِ َ َِ ََ
َ
ِ ا ِ ََ 1
ى ِۗ﴾ ،
َِف ِٱلقر ِ
رسول هللا  املنزل عليه﴿ :قلَِل ِأ ِ
سنك ِعنَهذِأجر ِإذَل ِٱلمودة ذ
وقال هو« :أحبوا هللا ملا يغذوكم به من نعمه ،وأحبوا يل حلب هللا ،وأحبوا أهل
بيتـي حلبـي».2
وهناك أحاديث كثرية متواترة صحيحة تدعو إىل حمبة آل بيت النيب ،
وعلى ذلك دأب الصحابة  ،والسلف الصاحل رمحهم هللا تعاىل .فقد روي عن
إيل من صلة
أيب بكر الصديق  أنه قال( :صلة آل بيت رسول هللا ّ 
أحب ّ
آل بييت) .يف ذلك قال اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل:
كم فرض من هللا يف القرآن أحنـحزلحهُ
اي آل بيت رسول هللا حبّ ُ
أنكم من مل يصل
عليكم ال صالة لحهُ
ُ
يكفيكم من عظيم القدر ُ
ُ
1
2
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وقال آخر:
فقل ملن انبه حخطب وضاق به أكرم بين املصطفى تُكرم ِّمبُغتح ِّم
ض ِّم
فإن من أكرم البنني أكرمه جزما أبوهم ،ومن
ضاماه ُم يُ ح
ُ
كيف ال ،وقد صرح رسول هللا  أبن حب آله أساس اإلسالم حني قال:
(لكل شيء أساس وأساس حب الصحابة وحب آل النيب  )كما يف البخاري،
وقوله( :وأساس اإلسالم حيب وحب أهل بييت) كما يف الكنز  ،24206وأخرجه
ابن عساكر أيضا.
ّ

حتريف وهابي متعدد ألحاديث صحيحة:

حياول منذ زمن طويل بعض الوهابية العفنة أن توهم السذج وضعفاء اإلميان
أن آل النيب  هم حمن آمنوا ابهلل ورسوله ،بغض النظر عن األحساب واألنساب،
َ َ
َ َ ِ ََ ا
ِ
ألن اإلسالم ال يعرف إال الصالح والتقوى﴿ .إذن ِأكرمك ِعذاو ِٱَّللذِ
َ
َِ َ ا ِ 1
أتقنٰىك ِ﴾  .وقال شعرور منهم:
هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب
آل النيب ُ
لو مل يكن آله إال قرابته صلّى املصلّى على الطاغي أيب هلب
وبعض هذا القول كلمة حق أريد هبا الباطل ،وبعضه فاسد من وجوه نبيّنها
فيما يلي:

1
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الوجه األول:
ليس هناك مسلم واحد – مل يتوهب – يقصد من وراء ما يصلّي على النيب
 قرابته غري املؤمنني أبدا.
فعند ما يقولون( :صلى هللا وسلم على سيدان حممد وآله وصحبه ،ومن
تبعهم إبحسان إىل يوم الدين) يفرقون بني اآلل والصحب وأمة اإلجابة ،وال ُيطر
ببال أحد األقارب الذين كفروا به وحاربوه.
الوجه الثاين:
عني فيها رسول هللا  آله بذكر أمساء أشخاص
هناك أحاديث صحيحة ّ
معروفني منها:
 – 1عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت :نزلت هذه اآلية﴿ :إ َن َملَِنيار ا
يو َ ا
ِٱَّللِ
ذ
ذ
ا ِ َ َ ا ا ِ َ َ ِ َ َِِ َاَ َا ِ َ
ِ
ا
1
يا ﴾٣٣يف بييت ،فدعا رسول هللا
تِويط ذدرك ِتط ذد ِ
ِٱلرجسِأهلِٱلَ ذ
ذَّلذهذبِعاك ذ
ي ،وقال« :هؤالء
 عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فدخل معهم حتت كساء حخيـبح ِّـر ّ
وطهرهم تطهريا ،فقال أم
أهل بييت» وقرأ اآلية .وقال :اللهم أذهب عنهم الرجسِّّ ،
سلمة :وأان معهم اي رسول هللا؟ قال« :أنت على مكانك» رواه الرتمذي وحسنه،
وأخرجه غريه يف اختالف يف بعض األلفاظ ،ويف ترتيب األمساء.
 – 2أخرج اإلمام أمحد يف مسنده عن زيد بن اثبت قال :قال رسول هللا
« :إين اترك فيكم خليفتني :كتاب هللا عز وجل ،حبل ممدود ما بني السماء
واألرض ،وعرتيت أهل بييت ،وإهنما لن يتفرقا حىت يردا على احلوض».
إيل احلسن واحلسني.)2
 – 3قال رسول هللا ( :أحب أهل بييت ّ
1
2
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 – 4روى مسلم رمحه هللا عن عائشة رضي هللا عنها ،قالت :خرج رسول
مرحل فجاء احلسن فأدخله ،مث جاء احلسني فأدخله ،مث
هللا  غداة وعليه مرط ّ
ََ ا ا َا ِ
َِّلاذه َذبِ
جاءت فاطمة فأدخلها ،مث جاء علي فأدخله ،مث قال﴿ :إذنمل َِني ذريو ِٱَّلل ذ
َ ا ا ِ َ َ ِ َ َِِ َاَ َا ِ َ
ِ
ا
1
يا. ﴾٣٣
تِويط ذدرك ِتط ذد ِ
ِٱلرجسِأهلِٱلَ ذ
عاك ذ
 – 5روى الرتمذي رمحه هللا عن أنس بن مالك  أن رسول هللا  ،كان
مير بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إىل الفجر يقول( :الصالة اي أهل البيت
َ َ ا ا َا ا ِ َ َ ا ا ِ َ َ ِ َ َِِ َاَ َا ِ َ
ِ
ا
2
يا.) ﴾٣٣
تِويط ذدرك ِتط ذد ِ
﴿إذنملَِني ذريوِٱَّلل ذ
ِٱلرجسِأهلِٱلَ ذ
َِّلذهذبِعاك ذ
صرح النيب  أبهنم أهل بيته؟ أيقبل
فماذا تقول يف ساللة هؤالء الذين َّ
العقل املسلم السليم أهنم وسائر املؤمنني يف كل شيء ،وهم مؤمنون مثلهم؟
الوجه الثالث:
إن القول أبن اآلل هم أتباع امللة تكذيب لألحاديث اليت تفرق تفريقا بيّنا
بني آل البيت ،وابقي املؤمنني ،ومنها:
 – 1قوله « :لكل شيء أساس ،وأساس اإلسالم حب الصحابة،
وحب آل بييت».
فمن املعلوم عربيا َّ
أن الو حاو تفيد املغايرة ،فلو كان الصحابة كلهم من آل بيته
ملا يصح أن يقال( :حب الصحابة ،وحب آل بييت) إبثبات حبني :أمحدمها
للصحابة ،واآلخر آلل البيت.
 – 2قال احلافظ السيوطي يف الدر املنثور يف التفسري ابملأثور عند تفسريه
ََ
ِ َ َ ِ َ ُّ ِ ا ا
ا
1
وب ، ﴾٢٨أن رسول هللا  قال« :ذاك من
قوله تعاىل﴿ :أَلِب ذ ذذكرذِٱَّللذِتطمئ ذ ِٱلقن ِ
1
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شاهدا
أحب هللا ورسوله ،وأحب أهل بيتـي صادقا غري كاذب ،وأحب املؤمنني
ً
وغائبًا ،أال بذكر هللا يتحابون».
فجمع هنا بني (أهل بييت) وبني (املؤمنني) مما يدل على أهنما كياانن
مستقالن ،فليس كل املؤمنني من أهل بيته ،ولكن كل أهل بيته املؤمنني منهم
ابلضرورة.
تـنبـيه:
إن قوله « :سلمان منا أهل البيت» دليل آخر على أن ليس كل مسلم
من آل بيته .فلو كان سلمان داخال يف (آل البيت) ابعتباره مؤمنا ابهلل ورسوله
لكان ذكره هنا حتصيال حلاصل ،أو ضراب من اللغو ،وحاشاه  أن أييت بلغو ومن
أبسط قواعد املنطق أن الذكر ابالسم أو ابلوصف ختصيص.
ملاذا تعادي الوهابية آل البيت؟

إن التحالف املصلحي بني الوهابية وآل سعود حيتم عليهم أن يربروا هلم –
ولو بِّلح ِّّي أعناق النصوص الصحيحة الصرحية ،أو بتحريفها ،أو ابفتعال نصوص
كاذبة – احتالهلم ألراضي احلجاز.
وال يستطيع أحد أن يبني للناس حىت اليوم بصورة شرعية كيف أصبح آل
سعود ملوكا على تلك األراضي اليت كانت تعرف ابحلجاز ،واليت حتولت إىل
(السعودية)؟ هذا البلد الوحيد الذي ليس له اسم إال اسم جد امللوك الذين
يتوارثون عرشه ولدا عن والد.

1
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فلو كانت أراضي احلجاز متوارثة شرعا لكان أحق الناس هبا أهل بيت
رسول هللا  ،لذلك جت ّد الوهابية خدمة لساداهتا السياسيني أن يوهم السذج
والبسطاء أن كل من آمن ابهلل ورسوله من آل النيب  ،حىت لو افرتضنا أن واحدا
جاء يطالب ذلك مستعينا ابملسلمني يقولون له :ال يعرف اإلسالم إال التقوى ،أو
حنن كلنا من آله.
وقد أخفقوا قبل أن يبدوا ،فكيف يتوارثون أرضا ال جدود هلم فيها ،وال
دما يف بدر ،وأحد ،وتبوك ،وبين
جذور حني كانت السيوف تلمع ،والرماح تقطر ً
املصطلق ،واملريسع إىل غريها؟.
واملؤسف هنا أنك جتد بعض املسلمني ،وفيهم بعض التجانيني ينجرفون
وراء هذا السلوك املنحرف اخلطري جتاه الشرفاء الكرام ،فتسمعهم يقولون :كلنا
شرفاء ،أو يتساءلون – يف شك مريب – هل هؤالء شرفاء حقا؟ وابلتايل
يتساهلون يف تكرميهم ،ولو بكلمة طبية ،إن مل يقوموا جبفائهم ،والعياذ ابهلل.
وعلى هؤالء أن يعرفوا:
 – 1أن ذلك الوهايب يلوك مبثل تلك الكلمات النابية ال جيرؤ أن يذكر
اسم أحد من ساللة سعود دون أن يسبقه بـ(مسو األمري) ،وال حييّيه إال ويقبل
جبينه أو بني عينيه ،ويعرف أن بعض هؤالء ليسوا على مستوى رفيع من التدين؟
َ
َ َ ِ ََ ا
ِ
َ َ َِ َ ا ِ 1
ِٱَّللذِأتقنٰىك ِ﴾ .
فأين ﴿إذنِأكرمك ِعذاو ِ

1

 سورة احلجرات ،من اآلية .13231

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

شيخ جتان غاي

 – 2إننا لسنا مطالبني شرعا أن حنقق يف أنساب الناس عند ما جيب أن
نكرمهم فلماذا نشك يف مؤمن صرح أبنه منتسب إىل بيت فالن؟ ملاذا نعتقد أن
كل من خناطبه كذاب؟ أال نرتجم عما يف نفوسنا؟
 – 3أن الشرفاء الذين يفدون إلينا معروفون معرفة حقيقية ،وإذا اتفق أنك
رأيت منهم حمن ال تعرفه ،فهناك من يعرفونه غالبا ،ويكفيك أن تتصل ببعض
األسر فحسب.
ولنا أن نتساءل :هل من الكرم والشهامة أن تتأكد من هوية شخص معني
لتكرمه؟! حنن نفضل أن نكرم حبفاوة شخصا نعتقد فيه الشرف فيبدو لنا
العكس .من أن هنني شريفا اعتقدان فيه العكس.
وعلى كل حال ففي تكرمي آل بيت البين :
 – 1تنفيذ ألمر رسول هللا  حني قال« :من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر
فليكرم ضيفه» متفق عليه.
 – 2حتقيق الزم احملبة لرسول هللا  مبحبة آل بيته الكرام.
 – 3حتقيق الزم احملبة لشيخنا أمحد التجاين  ،إن كان الشريف جتانيا.
 - 4استثمار لألموال ،فقد ثبت أن هللا يفيض على من جيود هلم مباله
مضعفة ،ويرزقه من حيث حيتسب.
أضعافا ّ
َ
َ ا َ
كن ذ اف َ ا
ِٱَّلل َِن ِفسلِإذَل اِو ِب َع َدلِ﴾ 1لكن ال
وحنن ال ندعو إىل التكلفَ﴿ ،ل َِني
يُقبل من مسلم أقل من احرتامهم ،والتلطف ابعتذارات مؤدبة ،تحطيِّيبًا خلواطرهم،

1
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وخاطر جدهم سيدان حممد  الذي قال سيدان أبو بكر الصديق « :ارقبوا
حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم يف أهل بيته» رواه البخاري.
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أوال :نصيحة للتجاني:
أيها التجاين :أنت رابين ،تذ ّكر دائما أنت متعهد مبيثاق إهلي يربطك
َ َِِ َ َ َ َ ِ ا
وَل1﴾٣٤أثبت أنك تستحق محل
س ِ
ن ِٱلعدو َِكن ِم ِ
بطريقتك مبحض إرادتك﴿ ،إ ذ ِ
األمانة اليت عُ ِّه حدت إليك ،كن ملتزما حازما عازما خملصا مستقيما حتب يف هللا،
وتبغض فيه حركاتك كلها ،وسكناتك مجيعها هلل ،يف هللا ،ابهلل.
واعلم أنك بدون إخوانك املسلمني ،وبغري إخوانك التجانيني ال تساوي
شيئا ،فأحببهم مجيعا ،وأحسن إليهم قاطبة ،وتي ّقن أن لطريقتك شيخا واحدا ال
اثين له ،أال وهو سيدان وموالان وشيخنا أمحد التجاين الساملي  .وغريه يف هذه
الطريقة – مهما علت درجته ،وابنت واليته ،وشاع صيته ،وكثرت أتباعه ،وأهبرت
علومه ،وأعجبت ،وأعجزت مؤلفاته ليس إال مقدما كبريا يود دائما – برأسه
ومقلتيه – أن يقبل له الشيخ التجاين انتسابه إليه.
نعم ،إهنم درجات عالية متفاوتة ،جيب علينا مجيعا احرتامهم كل االحرتام،
وتبجيلهم أميا تبجيل ،ولكن ال يليق أبدا أن يكونوا مصدر اختالف وشقاق ،أو
سبب خالف وانشقاق.
فمىت اعتقدت أن مقدمك ،أو جميزك ،أو مربيك أو مرقيك – حِّمسّه ما شئت
– هو شيخ هذه الطريقة ،وهو صاحب احلل والعقد فيها ،ومن سواه اتبع له ،أو
ليس إال متطفال لديه ،أو ال يساوي شيئا فقد ضللت ضالال بعيدا.

1
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واعلم أيضا أن الرد األمثل على املنكرين على الطريقة هو حضورك الكثيف
املستمر يف املساجد ،بيوت هللا تعاىل على األرض ألداء الصلوات اخلمس يف
السنية ،لتالوة الوظيفة مع اإلخوان مرة يف اليوم على األقل ،ملدارسة
اجلماعات ّ
القرآن الكرمي واحلديث الشريف مع املسلمني .مث المتداح النيب  .واختاذ العرب
من سريته الطاهرة ،واتريخ خلفائه الراشدة املهديني ،ودراسة تراجم السلف
الصاحل .واالعتناء بكل ما ميت حبياة املسلمني بصلة ،قال رسول هللا ( :من مل
يهتم أبمور املسلمني فيس منهم).
ّ
ثانيا :نصيحة للمنكر:
أيها املعرتض :تعال إىل التفكري ال التكفري .وإىل األذكار ال اإلنكار ،أنت
ك ّفرتنا زمنا طويال وعارضتنا بال هوادة ،وحنن مؤمنون نوحد هللا ونعبده خملصني
قدر الطاقة ،نُصلّي ونصوم وحنج ونزكي ،نذكر هللا ونستغفره ،نصل الرحم وحنسن
الظن ابهلل وابلناس ،ونرتك ما ال يعنينا ،ونكف أذاان عن املسلمني خاصة ،والناس
عامة.
نغدو إىل املساجد ،وأنت تك ّفر ،جنلس فيها ننتظر الصالة ،وأنت تكفر،
تكفر ،وتكفر ،فإىل مىت تكفر مسلمني مؤمنني ،إن أخطأوا يتوبوا وإن جهلوا
يتعلموا ،وإن ظُلموا عفوا ،فإىل مىت تكفر؟ ملاذا ال تف ّكر يف هذا التكفري الذي ال
احلاد لريسو يف
ينطلق إال من حمطة االنغالق اخلانق ،وإال من اجلدب الفكري ّ
ميناء التعصب األعمى ،والتطرف املقيت ،وابلتايل يسعى لشق وحدة املسلمني
جماان.
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جداي ،فالتفكري نور ،والتكفري ظلمات بعضها فوق بعض.
فكر مليًّا ،وف ّكر ًّ
أمل تدرك أن السنة اليت كنت دائما ت ّدعي أنك حتيط هبا ال تعرف عنها إال
أحاديث معدودة توجهها حسب هواك؟ أمل تر يف السنة النبوية أن من قال ألخيه
(كافر) ابء به أحدمها؟
أيها املعرتض ،ف ّكر مليا ،راجع فكرك ،ولتشغلك عيوب نفسك عن عيوب
غريك ،ال ختف أبدا أن تطالع هذا الكتاب أو مثله فتعرف من حنن ،بل من أنت،
وقدميا قال احلكماء :من يعرف نفسه يعذر غريه.
وحنن – على الرغم من جورك قوال وعمال – نشفق عليك ،وال منلك إال
التضرع إىل هللا القدير ،مقلب القلوب ،ومدبر األمور أن يهديك سواء السبيل،
ويغفر لنا ولكم ،إنه غفور رحيم.
ثالثا :نصيحة للمحايد:
ََ َِ َ َ َ َ
َ
َ
ونِِ1﴾٦٠كيف
ِٱّلَني َ َِلَِنياوق اذا ِ
خف َاك ذ
أيها احملايد ،هل هناك حياد؟! ﴿وَلِيست ذ
تكون حمايدا أمام صراع مرير بني احلق والباطل .فاحلياد يف هذه احلال احنياز مقنّع
إىل الباطل ،ولكنه تواطؤ لئيم ضد احلق ،وكالمها جرمية ال تغتفر.
حمايدا»؟ فنحن يف حاجة إليك ،ألنك أخ
اي أخي املسلم! ملاذا تكون « ً
مسلم حنب لك ما حنب ألنفسنا ،وأنت يف حاجة إلينا ،بل إىل هذا اخلري الوفري
الذي نتقلب فيه بفضل هللا علينا ،وابنتسابنا إىل التجانية اليت مكنتنا من أن نتقيد
ابلسنة احملمدية الشريفة تقيدا ال خور فيه وال فتور.

1
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حاول قصارى جهدك أن ال تفوتك هذه الفرصة الذهبية ،واعلم أبن أي
دقيقة أو اثنية يف غري هذا املنهج القومي خسارة فادحة ال تستعاض.
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خامتة:
إذا سألك أحد عن كتاب شيخ جتان غاي (التجانية األمحدية والسنة
احملمدية) مستغراب ما فيه من مثالب وأخطاء ،فقل له دون تردد( :ذلك مبلغ
علمه).
نعم ،ذلك مبلغ علمي فعال ،ألين – وهللا شهيد – مل أنطلق من علم أو
معرفة ،إمنا:
 – 1من حب عميق صادق يف التجاين  ،فهو شيخي الذي ال أبغي
به بدال ،وهو مسيـي الذي أستمرئ حالوة امسه قراءة ومساعا ،وهو حبييب الذي
أفديه ابلنفس والنفيس ،وهو ابختصار عيين ورأسي ،وهو راح روحي.
 – 2من عطف صادق هبؤالء الذي ابتلوا ابإلنكار على األولياء ،وخاصة
ممدهم  ،وهو – مهما اشتطوا ،حىت إىل درجة تكفريان – إخواننا يف القبلة.
فأردت أن أقدم شيئا ينتفع به املعتقد واملنتقد.
ينتفع به املعتقد أبن يكون على بينة من أمره ،ويقف على مجال طريقته،
وأمهية االنضمام إليها ،وكيف يكون فيها عضوا فعاال لنفسه ،وإلخوانه يف
املشرب ،وألمته ،ولإلنسانية مجعاء.
وينتفع به املنتقد أبن يقف ببصره وبصريته على الصواب الذي ينشده كل
منصف حر ،غيور على أمته ودينه ،ويرى مبقلتيه ،وبعني قلبه – بعد توفيق من هللا
– أنه كان خمطئا يف حكمه على التجانية ،إما جلهل مركب سيطر عليه ،وإما
لتعصب أعمى استحوذ على لُبِّّه ،أو أن أانسا كان يثق هبم أضلوه عن خطأ أو
عمد.
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ِّ
يت ،وال يهم أنك ختالفين يف
وإذا حدث شيء من هذا أو ذاك فقد ُكف ُ
بعض املسائل الفرعية ،أو يف بعض فهمي اخلاص لبعض العموميات.
بذلت قصارى جهدي يف تلخيص املتفق عليه ،املبثوث يف
وهللا يعلم أنين ُ
ثنااي كتب السادة األغراء ،ويف انتقاء األصح أو األرجح عندي .وكم قضيت ليايل
للبحث عن شيء ما ينقصين يف مسألة معينة ،أو عن مرجحات لكفة قضية ما،
وقد ضحيت براحيت وأبورادي ردحا من الزمن غري يسري ،أي أن العمل مل يكن
سهال أبدا.
علمي متأصل ف َّـي،
فإذا مل يصل إىل املستوى املطلوب فذاك يعود إىل قصور ّ
ال إىل تقصري يف البحث ،أو يف وسائله ،أو يف الوقت الضروري لذلك.
وأعلم أن بعض آرائي يف بعض املسائل العامة لن تعجب بعض الناس ،وقد
يودون لو ُحذفت من الكتاب ،أو لو ُرِّمي الكتاب كله يف سلة املهمالت ،لكين
إيل
أهيب بكل من وقف على نقائص أن يربين – مشكورا بتكملتها ،وأن يوصل َّ
تبني يل خطأي أو جهلي ،ولكين ألستدركه يف
ذاك الصواب ،ألصحح – إن َّ
الطبعة املقبلة إن شاء هللا تعاىل.
كتبت للتجانية احملضة اليت حتتضن مجيع اإلخوة
ومهما يكن من شيء فأان ُ
التجانيني الذين يرددون على حد سواء (انصر احلق ابحلق) صباح مساء ،وإن مل
يتعارفوا ،أو تباينت بينهم املسافات .أي بغض النظر عن انتماءاهتم إىل الشيوخ
الوسطاء الكرام ،أو الزوااي والبيوت العظام.
وهذا الكتاب حماولة مين إلثراء املكتبة التجانية الغنية أصال مبؤلف بسيط
يستوعب ُج َّل ما افرتق يف املطوالت ،أو تناثر يف املستعجالت من أسس،
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وأهداف ،أو من شروط وفقه .عالوة على فهوم تناسب هذا العصر الذي يعيشه
أبناء األلفية الثالثة اليت استهلت بروزها بروحانيات أكيدة ،وكل املؤشرات تشري إىل
أن للتجانية ،هذه الطريقة املتوازنة مكاان عاليا ،ومكانة مرموقة يف تلك الروحانيات
املنبعثة بقوة.
فهي الوسيلة املثلى للتوجه إىل هللا ،وللوصول إليه يف إنسانية اإلنسان،
ورابنية املؤمن ،ورقابة احملسن ،فإن أان وفِّ
علي ،مث إبمداد
هللا
فضل
من
فذلك
قت
ّ
ُ ُ
ّ
الشيخ إايي ،وإن أخفقت يكفيين أنين حاولت ،ويف احملاولة بعض فضل.
وهللا أسأل أن جيعله عمال مباركا مقبوال خالصا لوجهه الكرمي يزداد على
الدي اللذين ربياين على التجانية ،وحبها ،وحب أهلها ،وإىل حسنات
حسنات و َّ
الشيخ عباس صل التجاين  الذي أذاقين حالوهتا ،وأراين من دقائقها ما
يناسب حايل ،ودلَّين من رقائقها ما يالئم قدري ،فجزاهم هللا خري جزاء ،اللهم ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم ،وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ،واجعلنا
من التجانيني الصادقني اآلمنني احملبني مبنك وفضلك وجودك وكرمك اي ذا املن،
والفضل واجلود ،اي أكرم األكرمني ،وصل وسلم على سيدان حممد وعلى آله
وصحبه وسره الساري على الربااي صالة تعرفنا هبا إايه ،واحلمد هلل رب العاملني.
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تقاريظ

تقريظ رقم :1

بسم هللا الرمحن الرحيم
هذه األبيات تظهر أقل شيء مما أحس به من شوق وسرور وحرص يف
كتاب (التجانية األمحدية والسنة احملمدية) الذي ألفه السيد اجلليل العامل العالمة
خادم اإلسالم بصفة عامة ،والطريقة التجانية بصفة خاصة ،أال وهو شيخ أمحد
جتان غاي محاه هللا ورعاه ،هذه هي القصيدة املتواضعة:
َّ
طعن التجانيحه متويه وإجر ُام
إن التجانيه إحسان بكامله
ُ
إملام
حبث دالئله أيىب
ح
الشكوك به شخص له يف أصول الدين ُ
ِّ ِّ
ُياطب
العقل يف املعىن وبِّنـيحته وليس فيه لداعي النـَّقد إسهامُ
ح
إهلام
هذا الكتاب هبذا العصر معجزة كأنه من إله الناس
ُ
حق أتى الكذب يف بغي فدمغه ما لألابطيل بعد احلق إقدام
ٌّ
قد غيّموا يف عقول الناس كذبتهم حىت يصري ِّأبحجلحى الشيء إبر ُام
إعجام
سرته ُم لليل عند طلوع الشمس
لكن
كشفت بضوء العلم ُ
ح
ُ
وإهبام
أبقاك ربك حتمي النهج عن هتم ممن بصائرهم عُمي
ُ
ـج حاو جينغ)
(ان ح

تقريظ رقم :2
هذه قصيدة مهزية جادت هبا قرحية األخ حملِّّي اجناي وقاه هللا كل ضري
وحمظور إىل حرب األمة فخر املستعربني السيد شيخ جتان غاي مفتش التعليم العريب
يف لوغا أطال هللا عمره وأيده ونصره ،ومطلع القصيدة كما يلي:
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حد ِّع القول يف ذكر الدمى وظباء
ذكي جنيب دافع ك َّل وقته
ٌّ
وحبر خضم يف علوم تضلعا
مثقف
بوي،
مرق
مرب
تر ٌّ
ّ
ّ
رزين ،ويعفو عن كثري ويصفح
ـجان حغاي كبري ال ُم حفتِّّ ِّشيـ
ُه حو الشَّي ُخ تِّ َّ
هو الشمس فضال ،واألانس كواكب
ِّ
السنـغح ِّال صعب منالُه
ومثلك يف ّ
وأنت بالغي ،فقيه ،وحنوي
وأنت حمل املعضالت أبسرها
أاي شيخ مأوى الظامئني ومرشد الـ
أاي مفخر املستعربني مجيعهم
فعش ساملا من كل هول وفتنة
وأسأل هللا أن يطيل بقاءك
جباه شفيع اخللق أمحد عمديت
عليه صالة هللا مث سالمه
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ملدح أديب سيد الشعراء
عن اللغة الفصحى مع األدابء
وبرد منري هبجة احلكماء
بسواء
جتاين
وملتزم
ويشفي غليل اجلاهل املتنائي
ـن .حامي ذمار ،وهو ري الظماء
وذا القول مشهود وما هبراء
لم العلماء
وأنت بليغ ،عي ُ
كذا لغوي .فاقد النظراء
إذا اعتذر الفصحاء دون مراء
ـحيارى إىل سبل اهلدى وسناء
وذائدهم عن غارة السفهاء
ح
ومن كل شر من ذوي الغُلواء
ومناء
صحة
مع
بعافية
نيب اهلدى هادي الورى لضياء
ّ
وآل كرام صحبه احلنفاء
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تقريظ رقم :3

بسم هللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على سيدان حممد سيد األولني واآلخرين ،أما بعد فهذه
قصيدة نونية قاهلا أفقر العبيد إىل رمحة ربه اجمليد إبراهيم بن عبد هللا بن عمر
مادحا فيها الشاعر املفلق الشهري والعامل األديب النحرير واملؤلف املريب الكبري
الذي فما له يف هذا العصر من نظري أال وهو املفتش األملعي اللوذعي الكيس
سيدي الشيخ التجاين غاي.
وهي نتيجة بعد اطالعي على بعض مؤلفاته الكثرية النفيسة التليدة،
واستماعي الطويل إىل بعض حماضراته القيمة الثمينة وحينها وجدت الغاية املنشودة
اليت كنت أحبث عنها منذ أعوام كذلك نظرائي من املستعربني السنغاليني ولذلك
أبن نفسي إال أن تبني ما اكتمن فيها من الشعور واألحاسيس الضمنية فدعتين
إىل أن أفوه وأبوح ولو بنت الشفة وليست عليها مبشقة بل لديها كل ثقة فقلت:
«احلمد هلل الذي وهب لنا شيخ جتان حغي» وقالت يل :تبدل كل حرف ببيت
لكي الح تقول بعد ذلك اي ليت شعري ،فتشمرت وأنشدت قائال:

ا.
ل.
ح.
م.
د.
ل.
ل.

احلمد هلل هادينا ومرشدان
هلل دركم اي سيدي ولكم
حدمت هديتم أانسا يف حتيزكم
كونتم لناشئنا
حمقتُم اجلهل
ّ
دللتموان أمورا فهي تنفعنا
قمتم ُكحرحما
لنشر دين وعلم
ُ
ألنتم العلماء العاملون هدى
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مث السالمان للمختار ايسينا
شكر جويل ملا قمتم تنادوان
حنو الذي يرتضي املوىل ملا كاان
مراجعا حتتوي هوى ملاضينا
دنيا وأخرى ألنتم فخر دنياان
إلخواان
ُكتـبًا
ِّس حًريا
َّأرختُ ُم
خري اخلالئق تطبيقا لقرآان
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هـ.
ا.
ل.
ذ.
ي.
و.
هـ.
ب.
ل.
ن.
ا.
ش.
ي.
خ.
ت.
ج.
ا.
ن.
غ.
ي.

هنئتكم شيخنا التجاين حغي حكحرًما
ملدحكم
أقول ذلك حقا ال
ُ
له لسان فصيح النطق أوضحه
ذكي عقل شجاع زاهد ورع
جيتاز أرضا إىل أرض فقاريو
وهللا ما قلته هدرا أفوه به
هو األديب الذي ينعاز يعرفه
به املربون كال ساجلوا افتخروا
وانفعة
علوم كثريات
له
نلنا البشارة ابلشيخ التجاين لذا
أعين به اللغوي جتان غي سيدي
مشس العلوم مليح القول جتاين
يهوى مبا قدر الرمحن خالقنا
خري لصاحبه علما معاشرة
تقت الوصال لشيخ عامل حذق
مجع اجلواد إىل لوغا يعلتين
أزورك اي فىت الفتيان سابقهم
نيل األماين سألت هللا يل ولكم
غطيت شعري برمز احلمد خمتتما
يسر لنا ربنا كل األمور هدى
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فحر الفحول كثري العلم تبياان
وما رأيت شبيه الشيخ جتاان
بل شاعر كاتب األسفار حلواان
ذو مهة عابد الرمحن إمياان
نس ماضي اجلد هاد غري حرياان
وإنه العبقري ما كان جباان
وهللا حيفظه والرب يرعاان
إال حسودا به اإلسالم ينهاان
مفتش فائق األقران قد جاان
نصوغ شعرا نبوح الود تبياان
مناان
هلل
كائن
مكون
صويف صاف يذيع العلم جماان
يروم فضال من الوهاب موالان
له الرياعة ابألوراق سيالان
اتهلل أهوى به وهللا يرعاان
طراب لدوركم املمتاز حناان
حياكم هللا رب اخللق أزماان
عمرا مديدا جباه احلب ايسينا
أكرم بكم شيخنا التجاين فرحاان
احلمد هلل هادينا ومرشدان
ا هـ
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وبيتا.
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رمز القصيدة هو« :احلمد هلل الذي وهب لنا شيخ جتان حغي»  27حرفا

لعبيد ربه الضعيف الفقري إىل رمحة خالقه القدير إبراهيم بن أمحد يل اجلايب
الفويل املالكي األشعري الساكن يف حومة مجغني تياس.
تقريظ رقم :4

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ويل املتقني وال عدوان إال على الظاملني والصالة السالم على عني
املعارف األقوم ،صراط هللا املستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ،ورضي
هللا عن اخلتم احملمدي األكرب والكتم األمحدي األنور شيخ املشائخ وبرزخ الربازخ
اخلليفة املطلسم عن جده العدانين أيب العباس شيخنا وموالان أمحد ابن موالان
حمـحمد احلسين التجاين رضي هللا عنه وأرضاه وعنا به آمني.
وبعد السالم من هللا والرمحة والربكة واحلفظ والصيانة والعافية تعم حضرة
األح احلبيب املفدى ومن له يف سويداء قلوبنا أعز مكانة وأعالها مسي الشيخ
األكرب وخادمه املدافع أال وهو العالمة السيد الشيخ أمحد التجاين غي حفظه هللا
ورعاه وسدده خطاه وبلغه يف الدارين مناه.
ويدعى يف كرمي علمكم أنين اطلعت على أتليفكم املبارك املوسوم ابلتجانية
األمحدية والسنة احملمدية وتصفحت صفحاهتا وأمعنت النظر إليها وجدت أنكم
أفدمت فيه وأجدمت وأوفيتم ابملراد ملا تضمنه من حقائق اثبتة وبراهني ساطعة وأدلة
واضحة قاطعة مل تذر فاذة وال شاذة من شئون هذه الطريقة احلمدية اإلبراهيمية
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احلنفية إال وبينت مئاخذها من الكتاب والسنة .وقد تناولتم يف هذا الكتاب مجيع
مواضيع هذه الطريقة اليت تدور حول أربع نقط:
 - 1التجاين  -وأمره أوضح من الشمس وأشهر من انر على علم وقد
أتيت من التعريف به ما يغين كل مولع بذلك وهلل احلمد.
 - 2التجانية  -وأمرها أيضا كالغزالة يف اخلضراء رابعة النهار وقد بينت
كوهنا مبنية على الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس الصحيح ومل خترج عن هذه قيد
أمنلة.
 - 3التجانيون  -وجلّهم وهلل احلمد على أحسن سرية وأعدل حمجة
وأفضل مسرية.
إال شراذم جيهلون حقائقا ويلطخون حمارم اإلخوان
أخذوا ولكن خللف ظاهر وأتوا ولكن ال بقلب حان
إذ كل طائفة فيها الغث والسمني ،وامليزان هو االتباع واالقتداء فمن انتسب
إىل طريقتنا ومل يعمل بعمل أهلها احلقيقيني ليس منهم كائنا من كان وكل هذا
بينته يف هذا الكتاب بياان شافيا فجزاكم هللا خريا.
 - 4املنكرون  -هداهم هللا  -وهم أصناف قد بينت أمرهم وكِّلت لكل
واحد منهم قسطه أبوىف مكيال وأعدل ميزان.
وأعتقد أنك قد ألزمتهم احلد ،ونفضت ما يف جراهبم وتركتهم خاليي
الوفاض ونقضت ما أبرموه من اخلزعبالت والتمويهات اليت من القطن أرق وألني،
ومن بيت العنكبوت أضعف وأهون ،فال يطالع هذا الكتاب منصف يتأدب مع
احلق وهو اإلذعان له مىت ابن وظهر إال رجع عن إنكاره على هذه الطريقة
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السنِّيَّة السـنِّّـيَّة وعلى شيخها اإلمام الرابين السين القائل (اخلري كل اخلري
التجانية َّ
يف اتباع السنة والشر كل الشر يف خمالفتها) ،1والقائل( :إذا مسعتم عين شيئا فزنوه
مبيزان الشرع فما وافق الشرع فخذوه وما خالف فاتركوه).
إال أن يكون معاندا سرت الشقاوة يف دمه وعروقه فانطمست عني بصريته
فأصبح كمن قيل يف حقه وهو واحد من أبرز هؤالء املنكرين الناهشني حلوم
األبرايء الصاحلني.
ربه
عن
ولبعده
بسبه جلفائه
الزمزمي
اللعني
نعق
عني الوالية ال يراها أعمه إن الشقا أعمى بصرية قلبه
هيهات يبصر نور أمحد ملحد عن دين طه اهلامشي وحزبه
من حارب الشيخ التجاين إنه قد حارب املوىل وابء حبربه
وال نتفاجأ منك أيها السيد الكرمي هبذه اخلدمة الرائعة ألنه ليست أول مرة
توجه أو تصدر ألهل الطريقة خاصة وللمسلمني عامة مثل هذا الكتاب امليمون
ألننا ما نسينا ذلك الكتاب القيم الذي نعتربه قنبلة جتانية فجرهتا على أحد
املطرودين عن حضرة الرمحن وعلى كل من حذا حذوه من ذلك الصنف وفللت
هبا حدهم واستأصلت شأفتهم فجزاكم هللا عن املسلمني عامة والتجانية خاصة
أحسن اجلزاء وأدام بقاءكم مدة طويلة نفعا للبالد والعباد يف صحة كاملة وعافية
دائمة وصالح األحوال يف املال واملئال والعصمة من كل ضرر وإذاية من اإلنس
واجلن واألمن من مجيع الشرور والبلية الظاهرة والباطنة.
1

 وكان حيث على القيام – ولو مرة واحدة – بكل ما ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم فعله.247
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ونقول فيكم ما قاله سيدي مولود فال يف حق شيخنا عمر الفويت «مل يقدر
الشيخ عمر حق قدره» ألنكم صانكم هللا ما زلتم مغورين ومنجدين
أهل الطريقة
ح
وغادين ورائحني لنشر هذه الطريقة ونصرها أبسلوب علمي سلفي تصبحكم يف
كل ذلك شنشنة حسنية وبسالة عباسية ومهة أمحدية جتانية وهذا كله دفعين أن
أقول:

تشكركم
الغراء
التجانية
إن
إن التجانية السمحاء تشكركم
تق ّدركم
املثلى
التجانية
إن
بيّنت أوضحت للقراء قاطبة
بينت من سنة اهلادي أدلتها
ومن نصوص ذوي علم ومعرفة
خافقة
فهي
رايتها
رفعت
مل يبق للمفرتي قول مييل له
إال وبينت ما حيويه من هرت
وهرا
أضحوكة
وصريته
إال
ُ
ّ
نطقت وهللا ابحلق املبني بال
جددت هنج رجال ُك َّمل سلفوا
حققت آمال أهل الورد كلهم
تركت أهل القلى والنكر يف قلق
كتابكم فيصل ابن الصحيح به
اي إخويت طالعوا هذا الكتاب تروا
وفاكهة
عرفان
جوامع
كذا
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بسعيكم اي مسي الشيخ ذي الكرم
مبا بذلتم هلا من خالص اخلدم
مبا كتبتم هلا من أصدق الرسم
ما للطريق من الربهان والقيم
ومن كتاب إله اللوح والقلم
أدلة ظهرت كالنار يف العلم
يف األفق فوق بنود الغر كلهم
احلكم
بواضح
وأبطلته
إال
ومن ثغاثغ يف جهر ومكتتم
مفتهم
وكل
مبتصر
لكل
خوف وقدت الورى يف أقوم اللقم
يف ذي الطريقة يف جد ويف عزم
كاجللم
جئن
مبعان
وجئتم
ُ
مزيل ما لذوي ُوّد من الغمم
لكل حمن له يحـ ُقم
كذا السقيم
ّ
للبُهم
والرماح
اجلواهر
فيه
الفهم
ومنية
بـُغية،
ود َّرة،
ُ

التجانية األمحدية والسنة احملمدية

فتحا وكش ًفا للحجاب به
حتوون
ً
منكم علنًا
من رام قصد سبيل
ُ
فيه اإلفادة واإلفحام فيه كذا التـ
ميدان فضل وتيسري األمان تروا
هذا الكتاب حوى ما ليس حاويه
مشس على أُف ِّق هذا اجليل طالعة
تبارك هللا يف ذا النَّد ِّ
ب ِّخد حمتُه
قد هيّأتك عناايت اإلله له
وال يقوم مبا قمتم به علنا
وال يقوم به إال أخو رتب
وال يقوم به إال أخو مدد
إذ ليس يدرك ما للشيخ سيدان
إال الذي خصه الباري برمحته
كم عامل ابرع تلفيه ينكره
وصده عنه عدل احلق جل عال
ملجأان
الشيخ
ومسي
حبيبنا
ّ
ال زلت يف نعم صفوا وعافية
ال زلت ليثا هزبرا يف طريقتنا
ال زلت يرعم رب الكون حاسدكم
أمد يف عمرك الباقي لنا زمنا
صلى عليه بتسليم بال عدد
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ومرهفات حلسم الظامل الكزم
كتاب ذا العلحم املقصود يلتزم
ـتِّبيان والكوكب الوهاج يف الظلم
وحل قفل ألهل احلق والكرم
ّ
سواه من كتب األعيان والرزم
جتلي الدايجي من األذهان والظلم
جليلة عند أهل هللا كلهم
فجئت ما أعجب األقران ابلقلم
إال املوفق من قد خص ابلنعم
أواله مواله كل اخلري والرفم
سقاه قدوتنا من ورده الشبم
إال الذي خصه املنان ابلوذم
فصار من خرية األخيار يف األمم
إذ مل يوفق هلذا اخلري من قدم
وظل يف حجب الرمحن والقتم
ال زلت يف كنف الستار والعصم
ميدك اخلتم ما ينهل كالدمي
تصول كل جريء غاشم يُلم
يدوم يف الذل واخلذالن والسدم
جباه من مدحه يف النون والقلم
واآلل والصحب واألتباع كلهم
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تقريظ رقم :5
من األخ أمحد سه اجناي حول كتابكم :التجانية األمحدية والسنة احملمدية:
ش
ي
خ
ت
ج
ج
ا
ن
غ
ي

شفاء صدري ربيع القلب مورده
يكسي املريد لباسا ليس يدنسه
خالص ما النجبا يف كتبهم سطرا
جتان جئت مبا قد أعجز البلغا
جادلتهم وفق ما القرآن قد أمرا
جذب القلوب إىل مرقى الصعود حبيـ
أتقنت أكملت اي حنرير اي سندي
نلنا املرام كميت اخلري رضت لنا
غمستهم يف حبار مفعم دررا
اي عبقري واي فخر العشري فدم
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صايف الشراب جالء الظلم
مستنسرو اليوم من بيض ومن
ينور العقل عقل األملع
وحك َّل عن مثله البغاث من
ِّ
رمحة
ـب هللا طه رسول
وجادلوا ابليت أحسن من
مسي جتان سبط املصطفى
بشرى لنا معشر التيجان
فلريتعوا دررا من حبرك
يف أخضل العيش هذا غاية

والتهم
عجم
الفهم
سدم
األمم
الكلم
العلم
والنعم
الدمي
الكرم
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أهم مراجع ومصادر هذا البحث:

 - 01القرآن الكرمي
 - 02صحيح البخاري
 - 03صحيح مسلم
 - 04فتح الباري ،شرح صحيح البخاري
 - 05سنن الرتمذي
 - 06سنن ابن ماجه
 - 07سنن أيب داود
 - 08سنن النسائي
 - 09سنن البيهقي
 - 10مسند اإلمام أمحد
 - 11املستدرك للحاكم
 - 12اجلامع الصغري لإلمام السيوطي
 - 13الدرر املنتشرة لإلمام السيوطي
 - 14كنز العمال للمتقي اهلندي
 - 15حتفة األحوذي للمباركفوري
 - 16التيسري بشرح اجلامع الصغري للمناوي
 - 17صحيح الكلم الطيب ابن تيمية
 - 18الرتغيب والرتهيب للحافظ املنذري
 - 19مسند الفردوس للديلمي
 - 20ختريج أحاديث اإلحياء للعراقي
 - 21الدالئل للبيهقي
 - 22التاج اجلامع لألصول ألحاديث الرسول  للشيخ احملدث منصور علي انصف
 - 23جواهر املعاين وبلوغ األماين يف فيض سيدي أيب العباس التجاين  للشيخ علي حرازم برادة
 - 24الفتح الرابين فيما حيتاج إليه املريد التداين لسيدي الشيخ حممد بن عبد هللا بن حسني
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 - 25رماح حزب الرحيم على حنور حزب الرجيم لسيدي الشيخ احلاج عمر بن سعيد الفويت اتل
 - 26فاكهة الطالب ،أو جامع املرام لسيدي احلاج مالك سي 
 - 27قصد السبيل يف الطريقة التجانية لسيدي الشيخ حممد احلافظ التجاين املصري
 - 28الدرة اخلريدة شرح الياقوتة الفريدة للشيخ حممد النظيفي
 - 29كشف احلجاب لإلمام سكريج
 - 30سعادة الدارين يف الصالة على سيد الكونني للشيخ يوسف النبهاين
 - 31حجة هللا على العاملني للشيخ يوسف النبهاين
 - 32احلاوي للفتاوى لإلمام السيوطي
 - 33القول البديع للحافظ السخاوي
 - 34هنج البالغة لإلمام علي بن أيب طالب كرم هلل وجهه
 - 35دالية كناكري للشيخ احلاج عباس صل رمحه هللا تعاىل
 - 36تربيتنا الروحية للشيخ سعيد حوى
 - 37السلفية مرحلة زمنية ال مذهب إسالمي د/حممد سعيد رمضان البوطي
 - 38نونية الشيخ أمحد التجاين سي رمحه هللا تعاىل
 - 39خمتصر ابن كثري للشيخ علي الصابوين
 - 40حصول األماين يف سرية سيدي أمحد التجاين  /أبو بكر عتيق
 - 41إعالم املسلمني ابحلجة والربهان لنقض ما يف كالم الزمزمي بن الصديق من الزور والبهتان،
املطبوع ضمن كتاب (ترهات الزمزمي) لألستاذ عبد الواحد بنعبد هللا
 - 42دالية القاضي جمخيت كل الكجوري السنغايل
 - 43اجلامع ملا افرتق من العلوم من حبار القطب املكتوم لسيدي حممد بن املشري احلسين
السائحي
 - 44نصرة الشرفاء على أهل الوفاء لسيدي حممد بن املشري احلسين السائحي
 - 45روض احملض الفاين لسيدي حممد بن املشري احلسين السائحي
 - 46بغية املستفيد شرح منية املريد لسيدي حممد ابن العريب السائح
 - 47البداية والنهاية البن كثري
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 - 48إعالم النبيل أبن الرتك ليس بدليل للشيخ حممود حامد إدريس
 - 49سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب حممد بن أمحد بن عثمان
 - 50اجملموع شرح املهذب للشيخ جالل الدين الدواين
 - 51بذل اجملهود شرح سنن ايب داود
 - 52اقتضاء الصراط املستقيم للشيخ ابن تيمية
 - 53جمموع الفتاوى للشيخ ابن تيمية
 - 54البدعة احلسنة أصل من أصول التشريع د/عيسى بن عبد هللا احلمريي
 - 55حلية األولياء أليب نعيم
 - 56مناقب الشافعي للبيهقي
 - 57األذكار النووية
 - 58أهل احلق العارفون ابهلل للشيخ حممد احلافظ التجاين املصري
 - 59الذكر يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة حممود الصباع
 - 60حاشية الرسالة أليب زيد القريواين للحطّاب
 - 61شرح املوطأ للزرقاين
 - 62مشكل احلديث البن قتيبة
 - 63كجلة منرب اإلسالم ،السنة اخلامسة ،العدد 7
 - 64كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب
 – 65متام املنة يف التعليق على فقه السنة لأللباين
 – 66فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ
 – 67حكم السحر والكهانة وما يتعلق هبا للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
 – 68إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للشيخ ابن القيم اجلوزي
 – 69أرجوزة ابن جزي رمحه هللا
 – 70البيان والتبيني عن التجانية والتجانيني للشيخ إبراهيم انياس الكوخلي السنغايل
لقراء جوهرة الكمال لسيدي احلاج قنون
 – 71حل األقفال ّ
 – 72جواهر البديع لسيدي احلاج عباس صل التجاين السنغايل
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 – 73خالص الذهب لسيدي احلاج مالك سي السنغايل
 – 74الكوكب الوهاج لسيدي أمحد سكريج
 – 75اإلفادة األمحدية للسيفاين
 – 76فتوحات املنان للشيخ أيب بكر عتيق
 – 77مناهل الرشاد للشيخ أيب بكر عتيق
 – 78اجلواهر العلية يف فقه الطريقة التجانية للشيخ حممد سعد الرابطايب
 – 79النفحة الفضلية للشيخ بدر عبد اهلادي سالمة
 – 80أدلة اليقني للشيخ احلاج هارون حممد التجاين الكوماسي
 – 81الفتوحات الرابنية لسيدي أمحد التجاين الشنقيطي
 – 82تيسري األماين شرح شهدة اجلاين لسيدي حممد احلجوين
 – 83اليواقيت واجلواهر املضيئة للشيخ عبد هللا مكي
 – 84أجوبة الشيخ عمر الفويت ألسئلة الشيخ أمحد بن حممم
 – 85أقرب الطرق لسيدي عمر بن أمحد الوايل
 – 86أقرب املوارد يف فصح العربية والشوارد السعيد سعيد اخلوري السرتويت
 – 87املصباح املنري أمحد بن حممد املقري الفيومي
 – 88معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس رمحه هللا
 – 89شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
 – 90روح البيان أليب الفداء إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت
 – 91إفحام املنكر اجلاين ،على طريق شيخنا أمحد التجاين للشيخ احلاج مالك سي السنغايل
 – 92اجليوش الطلع ابملرهفات القطع إىل ابن ما أيىب أخي التنطع لسيدي حممد اخلليفة ابن
سيدي احلاج عبد هللا الكوخلي السنغايل
 – 93أحزاب وأوراد الشيخ أمحد التجاين لسيدي حممد احلافظ التجاين املصري
 - 94ميدان الفضل واإلفضال يف شم رائحة جوهرة الكمال لسيدي عبيدة بن حممد بن الصغري بن
وجه
امبُ ح
 – 95مبلغ األماين ،وبيان أمور األماين وأمحد التجاين لسيدي عمر الوايل انظم ألفية الطريق
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 – 96الرد احملكم على منكر األسقم لسيدي أمحد بن األمني الشنقيطي املوريتاين
 – 97الوجه األقسم ،يف معىن كلمة األسقم ،يف الصالة على احلبيب األكرم لسيدي مرزوق
التجاين السوداين
 – 98أذكار اليوم والليلة للشيخ ابن القيم اجلوزي
 – 99علم احلديث للشيخ ابن تيمية
 – 100الشفا للقاضي عياض
 – 101االستذكار البن عبد الرب
 – 102لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة للشيخ حممد مرتضى احلسيين الزبيدي
 – 103جواهر الرسائل للشيخ إبراهيم انياس الكوخلي السنغايل
 – 104فصل املقال يف رفع اإلذن عن املريد التجاين يف احلال للشيخ حممد احلافظ التجاين املصري
 – 105أصفى مناهل الصفا للشيخ حممد احلافظ التجاين املصري
 – 106التقييد للشيخ عبد الكرمي بن العريب بنيس
 – 107رفع االعرتاض واملالم عمن قدم املرأة لتلقني ورد خامت األعالم لسيدي أيب بكر عتيق بن
خضر التجاين رمحه هللا
 – 108حتقيق املباين يف أحكام وشروط طريقة أمحد التجاين لسيدي احلاج عباس صل التجاين
السنغايل
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اخنرطت يف سلك الطريقة التجانية الغراء ،وأان ابن أربعة
علي أن
لقد َّ
من هللا َّ
ُ
عشر ربيعا ،مارستُها يف حب وصدق وجد وعزمية ،وتعلمتُها  -كما قدر هللا يل  -من
ت فيها إجازات متعددة
بيت فيها عند أهلها املؤهلني ،وأُجز ُ
رجاالهتا العلماء يف مظاهنا ،وتر ُ
خمتلفة.
وبعد أربعني سنة من املزاولة املتواصلة ،واملباحثة املكثفة ،واملناقشة املوضوعية
ارأتيت أن أمجع يف كتاب من حصيلة مطالعيت اخلاصة ،وإن كانت
وحماضرات متنوعة
ُ
ضيقة .ومن خربيت الشخصية ،وإن كانت ضئيلة ،ما بدا يل مناسبا أو ضروراي لفهم هذه
الطريقة يف ظاهرها املشهود على األقل ،والظاهر والباطن عندان وجها عملة واحدة ال
ينفصالن.
ولعل أن يكون تناولنا هلذا البحث فرصة ذهبية ساحنة ملن يريد أن يقف
على حقيقة التجانية يف بساطتها الرابنية ،وملن يقدر أن يقارن ممتلكا األدوات الالزمة
للمقارنة أن يقوم هبا عن بصرية .والقدرة هنا تعين معرفة واسعة ابلسنة ،وإحاطة مقبولة
ابلتجانية ،مث جتردا صادقا من التعصب واألهواء النفسية ،واألحكام املسبقة.
أي مقارنة على هذا الوجه املسئول تثبت ال حمالة  -أن التجانية إذا مل
إن َّ
تكن سنية ،فليس هناك سنيون على ظهر املعمورة إطالقا.

