ظهور التجانية بمصر
أوال :بداية أول ظهور للطريقة التجانية بمصر:
كان للتجانٌة أول ظهورلها فً منتصف القرن الثالث عشر الهجري
بمصر كما أورد ذلك صاحب كتاب "تارٌخ الطرق بمصر "1فً النص
الموالً:
" أما التجانية فلم تترسخ أقدامها فى مصر إال فى عام  1260هـ
الموافك  1845 / 1844م عندما قام رجل مراكشى يسمى قاسم
الشارجى بتحويل زاوية كانت قد أنشئت بمعرفة أخيه قدور منذ عشر
سنوات إلى وقف لصالح الطريقة  ،وهذه الزاوية الموجودة فى
الجودرية ـ والتى كانت تخدم أساسا ًا كمكان لتجمع الحجاج الوافدين من
شمال أفريقيا وغربها ـ قد ظلت بمثابة المركز الرئيسى لهذه الطريقة
بالقاهرة حتى عام  1898م  ،عندما تم تشييد زاوية تجانية أخرى فى
حى المغربلين بمعرفة خصى من بورنو يسمى محمد سرور أغا الذى
أنشأ أييا ًا وققا ًا ييم ثالثين فدانا ًا بالقرب من دمنهور لصالحها  ،وفى
خارج القاهرة انتشرت الطريقة فى مصر العليا ابتداء من الخمسينيات
فصاعداًا فى أسيوط وقنا ويواحيها وذلك بقيل أعمال الدعاية التى قام
بها الحجاج التجانيون القادمون من شمال وغرب أفريقيا  ،كما انتشرت
فى مديرية الشرقية ما بين بلبيس ومنيا القمح فى السبعينات كنتيجة
للجهود التى قام بها رجل تونسى يسمى البشير محمد الزيتونى  1225ـ
 1323هـ  1810 /ـ  1905م الذى أقام فى قرية تلبانة إلى أن مات بها
 ،وكان هناك داعية آخر للتجانية وهو رجل مراكشى يسمى أحمد
ـ كتاب تارٌخ الطرق بمصر فى القرن التاسع عشر تألٌف فرٌد دى
ٌونج وترجمة عبد الحمٌد فهمى الجمال
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السباعى  1260ـ  1352هـ  1844 /ـ  1933م  ،حيث كان يعيش فى
مصر ابتداء من عام  1881فصاعداًا  ،وقام بنشر هذه الطريقة وخاصة
فى مديرية المنوفية التى يعيش فيها بالقرب من أشمون فى قرية
الكتامية اعتباراًا من عام  1314هـ  1896 /ـ  1897م فصاعداًا " انتهى
.
قلت 2ومنذ عام  1933م حتى  1978م تولى قٌادة الطرٌقة فضٌلة
الشٌخ محمد الحافظ عبد اللطٌف التجانى  ،ودعمها بالدروس
والمحاضرات والمؤلفات ذابا ًا عن التصوف وعن الشٌخ سٌدى أحمد
التجانى وأصدر مجلة طرٌق الحق عام  1950م وظلت حتى  1983م ثم
توقفت.

منهج الطريقة :
ٌقول العارف باهلل الشٌخ محمد الحافظ التجانى رضى هللا عنه فى
كتابه علماء تزكٌة النفس  " :إن الصوفٌة فى كل عصر هم حملة راٌة
اإلسالم فى كل فن  ،فى التوحٌد والفقه والتفسٌر وعلوم الحدٌث واللغة ،
وعلم األخالق علم تهذٌب النفوس التهذٌب الروحى الذى هو لب اإلسالم
"  ،وزواٌا الطرٌقة ما هى إال مدارس ٌتدارس فٌها اإلخوان واألحباب
مبادئ العلوم والمعارف اإلسالمٌة الصحٌحة وٌدرسونها لغٌرهم من
المسلمٌن .

ثانيا ًا ـ حجم الطريقة وعدد أتباعها تقريبا ًا والبالد المنتشرة فيها :
المريدين ٌ :تراوح عددهم بٌن  35000أو  40000وهذا العدد للرجال
فقط بخالف النساء .
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ـ أي صاحب المقالة أحمد محمد الحافظ التجانى
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البالد التي انتشرت بها :
القاهرة ـ اإلسكندرٌة ـ اإلسماعٌلٌة ـ مٌت غمر ـ بور سعٌد ـ المنصورة ـ
الزقازٌق ـ بلبٌس ـ العدلٌة ـ الزوامل ـ أنشاص البصل ـ قرملة ـ تلبانة ـ
الصوة ـ قنا ـ إسنا ـ أسٌوط ـ كوم أمبو ـ أسوان ـ العرٌش ـ أتمٌدة مركز
مٌت غمر .

بيان بالزوايا والمساجد التجانية بمصر والقائمين عليها :
 1ـ الزاوٌة التجانٌة الكبرى بالقاهرة  9عطفة الدالى حسٌن المغربلٌن ،
القابم علٌها أحمد محمد الحافظ التجانى شٌخ الطرٌقة التجانٌة بجمهورٌة
مصر العربٌة .
 2ـ زاوٌة مصر الجدٌدة خلف مسجد روكسى بمٌدان روكسى بالقاهرة ،
القابم علٌها المهندس  /محب الموصلً .
 3ـ المسجد التجانى بالزقازٌق بالشرقٌة  ،القابم علٌه الشٌخ  /بشٌر سعٌد.
 4ـ المسجد التجانى ببلبٌس بالشرقٌة  ،القابم علٌه الحاج ٌ /حٌى ربٌع
العمرى .
 5ـ الزاوٌة التجانٌة بالعدلٌة مركز بلبٌس بالشرقٌة  ،القابم علٌها الشٌخ /
إبراهٌم عثمان.
 6ـ الزاوٌة التجانٌة بالزوامل مركز بلبٌس بالشرقٌة ،القابم علٌها الشٌخ/
حافظ محمد التلبانى.
 7ـ المسجد التجانى بأنشاص البصل مركز بلبٌس بالشرقٌة .
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 8ـ الزاوٌة التجانٌة بالصوة مركز أبو حماد بالشرقٌة  ،القابم علٌها الحاج
 /محمد عبد الرحمن الدوٌرى .
 9ـ الزاوٌة التجانٌة بالمنصورة بشارع مراد بمٌت غمر .
 10ـ المسجد التجانى بالمنصورة خلف خزان المٌاه  6شارع عبده شعبان
الدور الثالث .
 11ـ الزاوٌة التجانٌة بدمشاو هاشم بالمنٌا  ،القابم علٌها الشٌخ  /محمد
عمر.
 12ـ المسجد التجانى بأتمٌدة بالمنصورة  ،القابم علٌه األستاذ  /أحمد
التجانى والشٌخ  /محمد الحنفى.
13ـ المسجد التجانى بعزبة الحاج عبد هللا على عبده بعزبته مركز
اإلسماعٌلٌة أمام الترسانة
البحرٌة للمقاولون العرب  ،القابم علٌه الشٌخ  /محمد المصٌلحى على
حسن .
 15ـ الزاوٌة التجانٌة  18شارع الدكتور حامد نصر كامب شٌزار
باألسكندرٌة  ،القابم علٌها الحاج  /على الحسٌنى .
 16ـ الزاوٌة التجانٌة بإسنا والزاوٌة التجانٌة بقنا ،القابم علٌهما الشٌخ /
عبد المعز عباس أبو الخٌر.
 17ـ الزاوٌة التجانٌة بكوم أمبو بأسوان  ،القابم علٌها الحاج  /عبد هللا
عكاشة والشٌخ  /قمر  18 .ـ المسجد التجانى بمنطقة الشٌخ هارون
بأسوان .
 19ـ الزاوٌة التجانٌة بشارع خلٌل الصراف بأسوان،القابم علٌها الحاج/
إدرٌس جاد هللا.
4

 20ـ المسجد التجانى بالعرٌش بشمال سٌناء  ،القابم علٌه الحاج  /أحمد
أنسى مجدى .

ثالثا ًا ـ الجانب الروحى لنشاط الطريقة :
تساهم الطرٌقة فى بعض البلدان المذكورة نفا ًا بمكاتب لتحفٌظ
القر ن الكرٌم بالجهود الذاتٌة وذلك فى :
 1ـ المركز الربٌسى بالقاهرة .
 2ـ أتمٌدة مركز مٌت غمر .
 3ـ إسنــا .
 4ـ الصوة شرقٌة .
 5ـ الزوامل شرقٌة .
 6ـ العدلٌة شرقٌة .
 7ـ قرملــة .
 8ـ أنشاص البصل .
 9ـ أســوان .
جهود مقدمي الطريقة فى تحقيظ مبادئ الدين وأحكامه :
إن كل زاوٌة من زواٌا الطرٌقة أو مسجد من المساجد به مقدم
مسبول عن تربٌة اإلخوان والمرٌدٌن بالتوجٌه واإلرشاد  ،والمذاكرة فى
أصول العلوم  ،ومدارسة كتاب هللا العزٌز وأحادٌث رسول هللا صلى هللا
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علٌه وسلم وتناولها بالشرح والتفسٌر  ،والعبرة التى تؤخذ من الحدٌث
واإلرشادات النبوٌة وكذا األحادٌث القدسٌة .
وفى كثٌر من الزواٌا توجد كتب فى الفقه والحدٌث والتفسٌر وكتب
الطرٌقة  ،وكذا مجلة طرٌق الحق التى كانت تصدر حال حٌاة الشٌخ
محمد الحافظ رحمه هللا .
فهم ٌكونون مجتمعا ًا إسالمٌا ًا مترابطا ًا ٌقوم على الحب واإلخاء ،
والتعاون على البر والتقوى  ،والتراحم فٌما بٌنهم  ،ونبذ التحاسد
والتباغض والخالف ٌ ،تخذون من سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
األسوة والقدوة  ،فمهمتنا ورسالتنا تعمٌق المفاهٌم اإلسالمٌة الصحٌحة
وبثها فى أسماع المرٌدٌن بصورة سهلة ٌسٌرة ٌفهمها الجمٌع  ،كما قال
العارف باهلل الشٌخ محمد الحافظ :
" بعث هللا من بعث من النبٌٌن ما بٌن دم ونوحا ًا وإبراهٌم وموسى
وعٌسى ومحمد هداة دعاة للمعرفة التى هى أس الفضابل  ،دعاة للحق ،
دعاة للفضٌلة علٌهم الصالة والسالم وعلى سابر عباد هللا الصالحٌن ،
وهم المثل العلٌا للفضابل فى سابر العصور  .ونادوا العالم الضال عن
الحقٌقة والخٌر إلى الحقٌقة والخٌر  ،وأعلنوا أنهم ما نهضوا للدعوة من
عند أنفسهم  ،وإنما علَّمهم العلٌم األعلى ثم أرسلهم ٌحملون طابع الذات
األقدس لٌلقوا فى أعٌن العمى نوراًا  ،وفى ذان الصم سمعا ًا  ،وفى أفواه
البكم بٌانا ًا  ،وفى موتى القلوب حٌا ًاة ونعٌما ًا ال ٌفنى وال ٌبٌد  ،دعوتهم
واحدة  ،ودٌنهم واحد ٌتلخص فى:

أصول أربعة :
األصل األول  :االعتراف بأن لهذا العالم صانعا ًا مدبراًا ٌ ،جب له الكمال
كله وٌستحٌل علٌه أى وجه من وجوه النقص .
األصل الثانى  :إن اإلنسان مسبول عن أعماله  ،مطالب بحقوق ٌجب
علٌه أن ٌؤدٌها مادام عاقالًا  ,شكراًا للمنعم سبحانه .
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األصل الثالث  :إن هلل عز وجل ٌوما ًا ٌقتص فٌه للمظلوم من ظالمه ،
وٌجزى المحسن والمسٌا كال بما ٌستحق.
األصل الرابع  :إن هلل عباداًا اختارهم إلصالح المجتمع  ،هم أطباؤه  ،كما
أن للجسد أطباء  ،وهم السفراء بٌن الحق وخلقه .
وحٌث إن كل السفراء ٌنبوعهم الحقٌقة المطلقة  ،فكل ما جاءوا به
فهو حق " انتهى .
قال تعالى  ( :إنَّ َهّللا ْأ
ان )( ، )7وقال صلى هللا
اإلحْأ س ِإ
ِإ
هللا ٌأ ُمم ُمر ِإب ْأالع ْأد ِإل و ِإ
علٌه وسلم  (( :إن لربك علٌك حقا ًا وإن لنفسك علٌك حقا ًا وإن ألهلك
علٌك حقا ًا فأعط كل ذى حق حقه )) صدق رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم .
وبحمد هللا وعلى الفطرة السلٌمة ٌعٌش المجتمع التجانى منشغالًا باهلل
وبنفسه عن سفاسف األمور  ،وٌجتمع اإلخوان بعد ذكر الجمعة لقراءة
أحد كتب التصوف  ،ونحن نقرأ اآلن على سبٌل المثال فى كتاب العهود
والمواثٌق المحمدٌة للشٌخ الشعرانى ٌومى الجمعة واالثنٌن من كل
أسبوع بعد صالة العشاء  ،ومن فضل هللا عز وجل أن عادت على
الجمٌع ثار النفحات المحمدٌة من خالل شرح األحادٌث النبوٌة
والتوجٌهات واإلرشادات الربانٌة .
وصلى هللا على سٌدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر
الحق بالحق والهادى إلى صراطك المستقٌم وعلى له حق قدره ومقداره
العظٌم .
أحمد محمد الحافظ التجانى
خادم السادة التجانية بمصر
انتهى بحمد هللا.
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