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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد الفاتح اخلامت وعلى آله

  

  عنوان المحاضرة

  اإلشعاع الروحي للزاوية التجانية 

  في بالد شنقيط 

  وما تاخمها من بالد السودان
 

 

  :الدكتور  إعداد

  حممد احلنفي حممد املختار دهاه

  منسق وحدة التصوف بقسم الفلسفة

  / كلية اآلداب/  

  جامعة انواكشوط
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واحتجب عنهم بسرادقات  احلمد هللا الذي جتلى خللقه يف عجائب صنعه،
وتفرد بوجوب الوجود فهو األزيل األبدي يف قيوميته، وتوحد . كماالت هويته

بيه فهو زه عن الشريك والشـباإلجياد فكل األكوان خاضعة جلالل هيبته، وتن
استخلص العلماء والصلحاء مبواهب عنايته، فأطلع مشوس  هليته،الواحد األحد يف أ

العلوم يف آفاق ارهم فأشرقت على كافة األرواح بآثار رمحته، وأينعت رياض 
 لتفاصيل فهم السامعون  األشباح بثمرات املعارف فأضحت جالية جبميل طاعته،

واهلائمون  مشروعاته،والعاملون مبحاسن  واحلاملون ألعباء رساالته، مناجاته،
  .والفانون عن األكوان مبالحظات ائه ومراداته جبمال صفاته،

واملبتهلون بنقصنا لكماله أن يفيض علينا  وحنن الضارعون بضعفنا جلالله،
  .كما أفاض عليهم من نعمه

حممد  وأفضل الصلوات وأزكى التسليمات على أفضل الصادرين عن قدرته،
أقرب الوسائل إىل دار كرامته، اجلامع بني ذروة مكارم املبعوث بأفضل الرسائل و

وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن  األخالق وخالصة شرف األعراق يف حوزته،
  .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

    السادة العلماء واملشائخ
  السادة احلضور الكرام

 بادئ ذي بدء أرى ضرورة اإلشادة بالتقاليد العلمية الراسخة اليت أرسى
مللك احلسن ن املغفور له جاللة اـملوك العلويني وخاصة الدروس احلسنية اليت است

مث تابعها  .فكانت منار هدى ومدد علم استفاد منه الكثريون ،الثاين طيب اهللا ثراه
جبدارة إبنه جاللة امللك حممد السادس أعزه اهللا ونصره وقر عينيه بويل عهده مسو 

  .فراد األسرة املالكةاألمري موالي احلسن وبكافة أ
 خلفوا  خلفوامليك   له   آباؤه   الغر 

   
 مطارف ملـك تالـدات ضـوافيا     

  
  

 ملوك بنـوا قصـر العدالـة فاسـتوى     
   

 على أسس التقـوى متينـا مبانيـا     
  
  

 فمن واحد   يقفوه ثان وثالث  وثالـث 
   

 إىل خامس األقطاب لـيس مـدانيا    
 
  

 إىل سادس   لوقلت  ليس كمثله كمثله
   

 مليك من املاضـني لسـت مغاليـا     
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ىف  سالمية الكبريوزارة األوقاف والشؤون اإل أن أشيد بدور يسعىن إال وال     

. النهوض بالرسالة الدينية والعلمية الىت محلها إياهم جاللة امللك حممد السادس

التوفيق ملا انتدبت له  فهنيئا هلا على. "أشد وطأ وأقوم قيال"والشك أا محل هو 

املؤمنني  ونرجوا هلا مزيدا من الفتوحات واإلجنازات حتت الرعاية السامية ألمري

  .جاللة امللك حممد السادس
ــة اجلــيش مهــه  ــف ســيف الدول  يكل

   

 اخلضارم اخلضارم عجزت عنه اجليوش وقد  

  

  

 ويطلب عنـد النـاس مـا عنـد نفسـه     

   

ــه  و   ــا ال تدعي ــك م ــراغم ذال  الض
 
  

 ،مث إنىن سأشرع ىف إلقاء هذا العرض الذى يتعلق مبوضوع علمي كبري ومهم       

ولكنه أيضا روحي بالغ الوقع ىف النفوس وهو إشعاع زاوية الشيخ سيدي أمحد 

 التجاىن رضي اهللا عنه ىف البلدان الواقعة جنوب اململكة املغربية كبالد شنقيط وما

   .تامخها من بالد السودان

  :فأقول 
عن التصوف عموما حديث ذو شجون  إن الكالم عن الطريقة التجانية أو

وهذا ما يقتضي  ،خاصة يف بالد شنقيط اليت عرفت نقصا كبريا يف التوثيق والتدوين
  . منا الرجوع حتما إىل تاريخ دخول اإلسالم يف هذا القطر

 فمن البني أن هذه البالد انتظمت يف سلك دار اإلسالم منذ القرن الثاين
اهلجري كما تواترت بذلك األخبار، إال أن هذا الدين اجلديد على السكان مل يأخذ 

مع حركة املرابطني يف حبر القرن اخلامس  مداه احلقيقي الذي قر عليه إىل اليوم إال
ومبوجب هذا الوضع الديين اجلديد أصبحت هذه البالد جزءا عضويا من . اهلجري

ي نقطة منها سواء على املستوى السياسي أو على يدور يف أ دار اإلسالم تتأثر مبا
  .املستوى االجتماعي أو الروحي أو الفكري
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هلذا ميكن أن نقول إن اإلسالم أثيل وضارب اجلذور يف هذه املنطقة قر على 
هو عليه اآلن منذ العهد املرابطي إسالما سنيا جيمع بني العقد األشعري والفقه  ما

  .نيديةاملالكي والطريقة الصوفية اجل
منلك معلومات كافية عن حالة التصوف خالل الفترة السابقة  ال اوإذا كن

يرد يف التاريخ  للقرن العاشر اهلجري فإننا نستطيع تبني بعض مالحمه من خالل ما
يروى من أخبار  من ذكر لألولياء والصاحلني وأصحاب اخلوارق والكرامات، وما

نعرف  العاشر اهلجري، هذا باإلضافة إىل ماالزهاد واملتعبدة ممن كانوا قبل القرن 
عن الغرب اإلسالمي عموما واملغرب األقصى باخلصوص من كثرة األولياء 

  .واملتصوفة وانتشار طرقهم واجتماع الناس عليهم
أما التصوف يف بعده الطرقي فقد جاء متأخرا نسبيا يف اية القرن العاشر 

ذة اإلمام زروق واإلمام السيوطي اهلجري مع تالم وبداية القرن احلادي عشر
  .واإلمام حممد بن ناصر الدرعي

وما إن أطل القرن الثالث عشر اهلجري حىت جاءت طريقة شيخنا وإمامنا 
 العباس وممدنا العارف الرباين والقطب املكتوم والوارث احملمدي املعلوم سيدي أيب

الذي جاء  ،ألحبة برضاهأرضاه ومتعنا وسائر ابن حممد التجاين رضي اهللا عنه و محدأ
مل  يف مسالك التربية والترقية مبا يف أساليب الداللة على اهللا مبا مل يسبق إليه، وأتى

وأرضاه أقصى درجات الكمال يف اجلمع بني  يعرج أحد عليه، لبلوغه رضي اهللا عنه
 ،طريقته على تقوى من اهللا ورضوان العلم واحلال، واهلمة واملقال، فأسست

ومدار داللته . وشيدت من العلمني الظاهر والباطن على أقوم القواعد واألركان
يوصل إليه، وكالمه يف  رضي اهللا عنه على كمال تعلق القلب باهللا تعاىل وعلى ما

  .العقول ررسائله وأجوبته طافح من ذالك مبا يبه
مر وإعطاؤكم ترمجة للشيخ التجاين رضي اهللا عنه يبدو من باب استبضاع الت

فأنتم أعالم الطريقة ومريدوها أدرى بتلك األمور وأوفر حظا من  ،إىل أرض هجر
تلك املعارف وأمضى سالحا يف تلك املنازالت وترمجاته كثرية ومستفيضة سواء يف 
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ولكن البد أن أنبه إىل أنه مل يتأخر . طبقات الفقهاء أو يف طبقات مشائخ التصوف
  .عاصره إال وترجم له عنه أحد أو

  :دخول الطريقة التجانية إىل بالد شنقيط
اتصل بالشيخ سيدي أمحد التجاين رضي اهللا عنه بفاس مخسة من الشناقطة 
نشروا هذه الطريقة وإن بدرجات متفاوتة، ولقد اجنر عن ذلك أن أصبحت هذه 

يف عموم هذه البالد مث ما إن  جبراا الطريقة يف أواخر القرن الثالث عشر ضاربة
انتصف القرن الرابع عشر حىت أضحت أهم طريقة صوفية تنتظم الناس من حيث 

  .الكم والكيف
  :وهؤالء الرجال اخلمسة هم

  : العامل العالمة أبوزيد سيدي عبد الرمحن الشنقيطي-1
كان إماما جليال يف سائر العلوم وكان : قال عنه سيدي العريب بن السائح 

س بفاس العليا وكان مجيع جنباء وقته يسريون من فاس اإلدريسية على أرجلهم يدر
حلضور جملسه وخترج على يده مجاعة حسبما هو مصرح به يف بعض الفهارس تويف 

  368-366 كشف احلجاب. ودفن بفاس العليا هـ 1224رمحه اهللا سنة 
  :محد سامل بن اإلمام الوداينأ -2

ومنهم العامل العامل والعارف الواصل  365/قال عنه يف كشف احلجاب 
عن الشيخ صحبة أخيه السالك اآليت الذكر  أخذ...:" محد سامل الوداينوالعباس أأب

 وهو .وترافقا إىل احلج وتويف صاحب الترمجة باحلرم الشريف ورجع أخوه إىل ودان
  :صاحب األبيات اليت مطلعها 

ــبيت   ــت رغ ــاين وجه ــد التج  إىل أمح
  

ري وما قل مـن صـربي   وما ضاق من أم 
ــارم  اخلضــــــــــــــ
 
 

  .92ترمجة  2/46انظر ترمجته يف اموعة الكربى   
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  قال عنه يف منية املريد  :السالك بن اإلمام الوداين -3
ــه    ــامل     عالم ــام   ع ــم   إم   وك

  
 نقـــادة    دراكـــة     فهامـــه     

  
  

ــد ورد   ــام ق ــيخنا اإلم ــن ورد ش   م
  

 حـــىت  تضـــلع  وفـــاز  باملـــدد   

  
  

ــان  ــرءان كترمجـ ــم  و   القـ  العلـ

   
ــوداين      ــة   الـ ــالك  العالمـ  السـ

  
  

وما زال سنده قائما حلد الساعة . ودفن بودان هـ1245تويف رمحه اهللا سنة 
وعن ) خاي(وهذا أخذ عنه الشريف حممد خمتار ) سوفه(فقد أخذ عنه أمحد طهرا 

وعن هذا أخذ مجاعة من بينهم ) تيلون(مجاعة من بينهم ترينو هامي بابا  هذا أخذ
  .ترينو ممد بوكر كان يف كيهيدي

  .236ترمجة  2/93اموعة الكربى الشاملة : راجع يف ترمجته
  :العلوي الطالب جدو -4

العامل الذي ضربت أكباد اإلبل القتباس األنوار :قال عنه يف كشف احلجاب 
الة على علو مقامه اجلهبذ من مشكاته وشاعت يف مجيع األقطار يف زمانه فضائله الد

  364..........الكبري والقدوة الشهري قاضي شنقيط وإمامها
  :قال عنه يف املنية

  والعلــوي حــرب شــنقيط العلــم   
 

ــم    ــر اخلض ــة البح ــب العالم   الطال

  
 

مل أعثر على ذكر لتاريخ وفاته عند مجيع من تر جم له لكنه مدفون يف شنقيط 
  .ويذكر له سند يف نيجريا. زرته مرارا هللا احلمد وقربه معروف وقد

  :الشيخ حممد احلافظ بن املختار حلبيب العلوي -5
  .نتشار الفعلي للطريقة التجانية على يده وستأيت ترمجتهوهو الذي مت اإل

عثمان الفالين ولكن خربه مل  هوقد ذكرت بعض املراجع رجال سادسا امس
يدعى  لتبس عليه مع آخرالمذة الشيخ إالذي ذكره من ت ولعل. يتأكد عندنا

  .عثمان الفالين وهو من تالمذة الشيخ حممد احلافظ
وقد استقبل أهل بالد شنقيط حبفاوة بالغة الطريقة اجلديدة فاعتنقها الكثري 

فيها غذاءهم الروحي وضالتهم املنشودة، فألفوا فيها الكتب ونظموا  امنهم ووجدو
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ت هلم معها صوالت وجوالت حىت تسمت يف القصائد يف خمتلف البحور، وكان
مدينة والته التارخيية بطريقة العلماء، إذ مل يكن يأخذها من أهل هذه املدينة إال من 

  . بلغ مرحلة متقدمة من العلم
ورغم انتشار هذه الطريقة املتسع وما حتمله من تعاليم روحية عميقة فقد 

سرعان ما تطورت إىل مساجالت أثارت بعض املسائل فيها أسئلة من بعض العلماء 
ولقد تكونت من ردود التجانيني على . علمية استمرت طيلة القرنني املاضيني

  .املنكرين مادة علمية ضخمة و مهمة
والشك أن أغلب العلماء قد ساملها وإن مل يأخذوها مل ينكروا على اآلخذين 

  من هؤالء. هلا
اإلسالم حرمة بن عبد اجلليل والعالمة حممد مولود بن امحد اجلواد مما  شيخ"

ألما ال  حدا بالبعض أن يفحم من أنكر عليها بإقرار هذين الشيخني بالسكوت
  :ينبغي هلما أن يقرا أحدا على باطل ويف ذالك يقول القائل

ــه   ــرب عن ــم احل ــد أحج ــرا ق   إن أم
 

ــواد    ــن اجل ــل واب ــد اجللي ــل عب  جن

  
 

  أن ال تكــــر    إليــــه جلــــدير
 

ــاد    ــد اجلي ــال بع ــر البغ ــف ك  كي

  
 

كما أن هناك علماء من غري أصحاب هذه الطريقة دافعوا عنها وعن شيخها 
كالشيخ أمحدو مبب مؤسس الطريقة املريدية، والشيخ سيدي املختار بن عبد اجلليل 

وهو أحد والشيخ حممد سامل بن املختار بن آملا  وهو أحد مشائخ الطريقة القادرية،
  : مشائخ الطريقة الناصرية الشاذلية الذي يقول

  مـــايل بســـطوة أمحـــد التجـــاين
 

ــدان     ــول ي ــا يق ــذب م ــىت أك   ح

  
 

  أىن أكــذب طــود علــم شــاخما   
 

 ظهـــرت كرامتـــه ـــي الشـــان 

  
 

  :إىل أن يقول
ــيقن  ــل متـ ــام كامـ ــيخ إمـ   شـ

 

 حـــاو علـــوم الفـــتح والعرفـــان 
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  :السند احلافظي
. املعرفة والتمكني إىل العامل العامل والويل الكامل والعارف الواصل ذو نسبة

والرسوخ ىف مقامات اليقني املرىب حباله ومهته املوصل إىل اهللا تعاىل بلحظته اجلامع 
  .الشيخ حممد احلافظ بن املختار بن احبيب  العلوي.بني الشريعة واحلقيقة

حتدد لنا املصادر تاريخ ميالده لكن النقش املوجود عند ضرحيه ذكر فيه أنه  مل
هـ وعليه يكون تاريخ ميالده 1247سنة وقد أمجعت املصادر أنه تويف سنة 73عاش
كذالك مكان ميالده واألرجح عندنا أن  مل تذكر املصادر كما. هـ1174سنة

فجدته التاشدبيتية هي الىت . يكون ىف معاقل قبيلة تاشدبيت جنوب والية اترارزة
اهللا امللقب بدى  ىف نزهة  وقد ذكر العالمة حممدى بن سيدي  عبد. تولت تربيته

املستمع والآلفظ ىف مناقب الشيخ حممد احلافظ أنه قام هلذه اجلدة مقام األبناء 
كما ذكر أن األرض الىت حبس فيها الشيخ حممد احلافظ نفسه على جدته .واآلباء

 كثرية األمراض وهي أرض الكبلة ووالده وإخوته بالساحل وفيه ماكانت وخيمة 
  .شئت من دين ودنيا

وأخذ عن  .حفظ الشيخ حممد احلافظ القرآن وهو دون السابعة من العمر
وكان  .جدته اجلزء األول من خمتصر خليل وألفية بن مالك وحكم ابن عطاء اهللا

 مث ارحتل بعد .شب جدته وقد توفيت .ملالزمته الطهارة يلقب ىف صغره باملتطهر
سبقوه مبدة مديدة وسنني عديدة  وفاا إىل عشريته واشتغل بالعلم فوجد أقرانه قد

 فقرأ النحو. السبق يلحق ذو واجلواد فزامحهم مة  تفلق الصخر وتسرب البحر
كما قرأ على كل من العالمة حرمة .مدة يسرية اهللا بن امحدان ىف على سيدى عبد

فحوى علمهم ومشر عن . محداهللا بن الفغ سيد أ عالمة سيدى عبدبن عبد اجلليل وال
ساق اجلد متوجها إىل خامتة اتهدين وأحد اددين سيدي عبد اهللا بن احلاج 

ونال خدمه خدمة جليلة  وكان من أجل أشياخه عنده وأعظمهم منة عليه، ،إبراهيم
أخذ عنه علم احلديث رواية ودراية، وعلم البيان واألصول  عنده حظوة عظيمة،

  . وغري ذالك من العلوم النافعة
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وقد ذكر بدي بن سيدينا يف كتابه اآلنف الذكر أن سيدي عبد اهللا بن احلاج 
، يف لوح الشيخ حممد احلافظ) سعودمراقي ال(إبراهيم نظم منظومته يف األصول 

األسباب اليت كتب اهللا ا القبول هلذه املنظومة إضافة إىل إخالص نية  ولعل هذا من
  .صاحبها وصالحه فما اختار لوح الشيخ حممد احلافظ إال ألمر

براهيم مع شيخه سيدي عبد اهللا بن احلاج إوبعد عشر سنوات قضاها 
 قيل إن ذالك بتكانت ارحتل الشيخ حممد احلافظ بنية احلج والبحث عن شيخ تربية

فقادته العناية الربانية والقسمة األزلية  براهيممن سيدي عبد اهللا بن احلاج إ مت بأمر
محد لسر املصون والعلم املكنون سيدى أإىل قطب األولياء وختم األصفياء صاحب ا

التجاىن رضي اهللا عنه فصحبه ثالث سنني حضر خالهلا اإلمالءات األخرية جلواهر 
عناية فائقة من شيخه، فقد أمه يف الصالة، وشهد له بأنه ونال مكانة سامية و. املعاىن

  . من أهل املقامات
وبعد أن أروى ظمأه ومأل أوعيته وجرابه مما حبا اهللا به شيخه من علوم 
وأسرار وأنوار وفيوضات أذن له ىف الرجوع إىل بالده وأجازه، لكن املريد طلب 

وعندما غادره قال . "هللاتظهر حىت يظهرك ا ال" :فقال له .من شيخه أن يوصيه
وما حممد احلافظ إال مزنة أرسلها اهللا إىل ": الشيخ سيدي أمحد التجاين للحضور

  ."أهل املغرب
رجوع الشيخ حممد احلافظ إىل عشريته اجتهد يف تطبيق وصية شيخه  وبعد

فبالغ يف التكتم على أمره ومل يظهر للناس إال ما هو فيه من التبحر يف العلم الظاهر، 
  .ولذا انكب عليه طلبة العلم من أبناء عشريته ينهلون من معينه

واألرجح  أحد الشيوخ األجالء، وقد استمر على تلك احلال حىت قدم عليه
أنه حممذن بن ببانا وقيل هو يوسف بن املختار، فأجله الشيخ حممد احلافظ وقام له 
عن فراشه ولكن الشيخ القادم رفض اجللوس على الفراش وقال للشيخ حممد 

فقال حممذن .  قال له الشيخ حممد احلافظ ال أتدرى الذي جاء يب إليك؟: احلافظ
فأجابه الشيخ  .األمانة الىت قدمت ا من الشمالجئتك أريد أن تعطيين من  بن ببانا

حممد احلافظ لقد قدمت ببعض الكتب وبشيء من ماء زمزم وكل ما تريد من 
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فقال له حممذن دعىن من كل ذالك إمنا جئتك أريد ورد سيدى . ذالك فهو لك
 فعلم الشيخ حممد احلافظ أن اهللا عز وجل قد أذن للطريقة التجانية يف. أمحد التجاىن

الشيخ سيدى أمحد التجاىن ومباشرة بعد  الظهور على يده يف هذه البالد، فلقنه ورد
هذه احلادثة بدأ ورد التجانية ينتشر فلم يبت أهل بيت من ذالك احلي تلك الليلة 

وذا الشكل شاع خرب الطريقة اجلديدة  .وفيهم من يتلو  صالة الفاتح إال
  .شار النار يف اهلشيموانتشرت أورادها يف أسرع ما يكون كانت

قريبا منه الويل الصاحل صاحب  وكان ممن أخذ عنه يف هذ الس أو
الكرامات واخلوارق العابد الناسك سيدي حممد احلنفي بن العباس حرازمي السند 

تصل منفعة منه ألحد إال  احلافظي الذي قال عنه الشيخ حممد احلافظ إنه ال
ابه روض مشائل أهل احلقيقة يف التعريف كما ذكر أمحد بن حمم يف كت هبواسطت

  .بأكابر الطريقة
وكان من أوائل من أخذ عنه كذالك خليفته وصهره حسان الطريقة حممدي 

: الذي قال عنه سيدي العريب بن السائح يف البغية "بدي"بن سيدي عبد اهللا امللقب 
خلليفة لقيامه العالمة األوحد الفاضل األجمد أبو عبد اهللا سيدي حممدي امللقب با" 

الطريقة بعد وفاة شيخه سيدي حممد احلافظ رضي اهللا عنه وله  باخلالفة يف إعطاء
  ."مخسة آباء متتابعني كل واحد منهم يعد من أعلم أهل زمانه

ولقد واجه املنكرين أقوى مواجهة فأدحض شبههم وفندها وبني بطالا 
، ري من أحواله وخصوصياتهثومدح الشيخ حممد احلافظ بقصائد كثرية بني فيها الك

وبلغت الطريقة يف فترة خالفته أوج ازدهارها مث تنازل البن شيخه الشيخ حممد 
حنن نرد  ها"أهال هلا وقال يف ذالك قولته املشورة   هاحلافظ عن اخلالفة عندما رآ

  .    "اخلري إىل مصدره
 ياليته األمثال الناسك الفاضل سيدوجاء الويل الصاحل الذي تضرب بو

مولود فال اليعقوىب ليعطى هلذا اإلنتشار بعدا أوسع، فأخذ بدوره الطريقة عن 
  .الشيخ حممد احلافظ وقدمه فيها وتزوج أخته
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وكان سيدى مولود فال صاحب جتوال وعالقات واسعة جعلته يعد من أبرز 
  . الناشرين هلذه الطريقة جنوب النهر ويف بالد السودان

ا تورو التقى بالسيد عبد الكرمي الناقل وأعطاه ففى أحد أسفاره تلك إىل فوت
الورد وقد أعطى هذا األخري الورد بدوره للشيخ عمر الفوتى كما نص على ذلك 

وعن طريق هذا األخري انتشرت الطريقة . الشيخ عمر الفوتى نفسه يف كتابه الرماح
  .يف عموم غرب إفريقيا 

يف السنغال متصلة بالسيد عبد الكرمي ال متر بالشيخ  وتوجد أسانيد  حافظية
عمر الفوتى وكان بعضها موضوعا لدبلوم دراسات معمقة نوقشت يف قسم اللغة 
العربية التابع لكلية اآلداب جبامعة دكار وقد اطلعت عليها ونصت على أن السيد 

ا األخري أخذ أخذ عنه حممد هامي بابا املشهور باملهدي وعن هذ عبد الكرمي املذكور
  .ندكسك مؤسس تيناباالشيخ أمحد أ الشيخ أمحدو به وعنه أخذ

ومل يقتصر نشر سيدى مولود فال للطريقة التجانية على دول اجلوار فحسب 
  . ها إىل نيجرييا والسودان واحلجازبل تعدا

هـ يف صحراء آمشتيل مبكان يعرف  1247تويف الشيخ حممد احلافظ سنة 
يض اهللا هلذا املكان الشيخ حممد املختار بن دهاه الذي أسس وقد ق"انفىن"اآلن ب 

الشروب وعلى مسجد يعترب اآلن معلما حضاريا يف قلب  فيه قرية تتوفر على املاء
وفتح صدره وبيته للزوار  تلك الصحراء تقام فيه الصلوات اخلمس ووظائف اخلري

  . هذا الضريح من شىت بقاع العاملالقادمني إىل
اليت أسس الشيخ  حممد املختار ولد دهاه على ضفيت ر  ومتثل القرى 

، ، والوشائج اليت ربط بينهمعراقالسنغال والتالمذة الذين استقطب من خمتلف األ
بني شعوب حوض هذا النهر وجليلة يف نشر الطريقة التجانية إجنازات واضحة 

يف طة األخوة يف الدين، مث يف النسب، مث والدعوة إىل  تآخيهم وإقناعهم براب
  .اجلوار

وإضافة إىل هذه األسانيد توجد أسانيد أخرى تتصل بأبناء وأحفاد  
من أمهها سند اإلمام الكبري سيدي حممد احلبيب  الشيخ التجاين رضي اهللا عنه
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محد سيدي حممد احلبيب بن الشيخ سيدي أبن سيدي حممود بن سيدي البشري بن 
  .ضي اهللا عنهالتجاين ر

والسيد حممد احلبيب يعترب أحد جمددي الطريقة التجانية يف هذا القطر فقد 
زادها انتشارا وأعطاها دفعا سواء برحالته وتوجيهاته أو بسكنه يف املنطقة وثباته 

، ومحل على استيعاب خمتلف فئات اتمعا، فأصل فقهها وزادها قوة وقدرة 
وها هو حاهلا . ادين وسار على منواله حذو النعل بالنعلالراية من بعده جنله زين الع

الذي تابع ) مد اهللا يف عمره(اليوم مع اخلليفة عبد املطلب بن السيد حممد احلبيب 
  .محل املشعل دعوة وتفقيها وتسليكا وتربية

  :السند العمري
يف غرب إفريقيا  يعد الشيخ عمر بن سعيد أحد أكرب خلفاء الطريقة التجانية

وكان كما قال وحبق عن نفسه جمتهدا . ومن أبرز مشائخ التجانية. على اإلطالق
فقد درس على والده وحميطه األقرب . يف علوم الشريعة وخليفة يف علوم احلقيقة

وتشهد مؤلفاته ودروسه للطلبة بعلو كعبه يف شىت . حىت برز يف علوم اللغة والشرع
با التصوف والسياسة الشرعية أخذا من شهرته النصيب فنون العلم وإن كان جان

  .األوفر
فهذا الرجل الذي نشأ يف وسط قادري أخذ الطريقة التجانية عن شيخه عبد 
الكرمي الناقل وذلك عن شيخه سيدي مولود فال، مث جدد أخذ الطريقة يف احلجاز 

مذة عندما وصلها للحج على أحد أكرب أساطني الطريقة التجانية وأبرز تال
ما كان  هذا األخري وبعد فترة قضاها الشيخ عمر مع. سيدي حممد الغايل: مؤسسها

منه إال أن أذن له يف التصدر للتسليك والتربية وعينه خليفة عاما للتجانية يف منطقة 
  .غرب إفريقيا 

وعن الشيخ عمر أخذ مجاعات كثريون من أبرزهم ألفا مايرو الذي يعد 
فريقيا احلاج العام للطريقة التجانية يف غرب إ خ اخلليفةالواسطة بينه وبني الشي

وقد أخذ عن احلاج مالك هذا إضافة إىل أبنائه مجع غفري من أبرزهم . مالك سي
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أمحد بارو الذي قدم مجعا غفريا من بينهم حممد سعيد به وهو أحد أعالم التجانية 
 .املعاصرين يف منطقة تامبا كوندا بالسنغال

  :السند السائحي
يرجع هذا السند إىل العارف الذي جرت ينابيع املعارف من صدره البحر 
املتالطمة أمواج علمه وسره الويل الشهري والقدوة الكبري العار ف باهللا والدال عليه 

ح الشرقي العمري نفعنا اهللا بربكاته وجنواه سيدي حممد العريب بن السائيف سره 
  .ومنحنا من عظيم نفحاته

، واألولياء الكاملني، والعارفني يخ من العلماء العاملنين هذا الشلقد كا
ن الذين مجع فيهم جعله اهللا م ،والراشدين املرشدين ،صلني، واهلادين املهتدينالوا

حىت  ،واملناقب الفاخرة ،والكرامات الظاهرة ،واللطائف السنية ،العلوم اللدنية
ي اهللا عنه الذين ربح وهو أحد خلفاء سيدنا رض. شهد له بالفتح األكرب أعداؤه

  .سرار واحلقيقةفتح م كنوز األعلى أيديهم خلق كثري يف هذه الطريقة و
وقد أخذ عن عدد كبري من مقدمي الشيخ التجاين  رضي اهللا عنه الذين 

خلليفة غرب وكاتب من كان منهم خارجه كاملذوا عنه مشافهة وكانوا يقيمون باأخ
  .الذي أجازه كتابة  هـ1260سيدي احلاج علي التماسيين ت 

ويف هذا الشيخ صاحب زاوية باب العلو يقول حممد فال بن بابه العلوي 
  :املشهور باباه

ــا قاصــدا للحمــى محــى الثغــور أال   ي

  

  
 

  أصـخ هــديت أفــدك الــرأي والنظــرا  

  
 

  
 

ــال ــوادي وراء س ــن ال ــت م   إذا خرج

  

  
 

  فســر قلــيال وخــل الــدور ويــك ورا 

  
 

  
 

  وقــفك العلــو واصــعد هــديت إىل ذا

  

  
 

ــرا     ــمع والبص ــاه الس ــا يف رب   ممتع

  
 

  
 

  لوال زكـام عـرا مـا إن شـعرت بـه     

  

  
 

  رأيت وجـه الثـرى مـن عرفـه عطـرا      

  
 

  
 

  فقف  به معجبـا بـالروض كيـف زهـا    

  

  
 

  والوبل كيف مهى والبحـر كيـف جـرى    

  
 

  
 

ــالعربين بــارزة    ــف اجلــواهر ب   تل

  

  
 

ــرا     ــا ومنتث ــذف منظوم ــدر يق   وال
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  ومث آخــــر مكنــــون بلجتــــه

  

  
 

  مــن أحســن الغــوص يف تيــاره ظفــرا 

  
 

  
 

ــاحته  ــا بس ــك واعقره ــل قلوص   فاعق

  

  
 

ــرى    ــت ت ــه إن دخل ــزة في ــإن ع   ف

  
 

  
 

ــه   ــي مخائل ــا حتم ــري م ــد غ   وال تص

  

  
 

ــرا   ــوف ف ــه ال جب ــع في ــيد أمج   فالص

  
 

  
 

  وإن تكــن فائقــا فيــأي مكرمــة   

  

  
 

ــرا    ــأطرقن ك ــرى ف ــام ت ــذا النع   ف

  
 

  
 

ــه  ــيئ ب ــع تستض ــك مش ــن ل   وإن يك

  

  
 

  فشــعاع الشــمس قــد ظهــرا فأطفــه 

  
 

  
 

ــه  ــت ب ــا حلل ــا إم ــن خائف   وإن تك

  

  
 

  فــأمن فــإن بــه للملتجــي وزرا    

  
 

  
 

  
ويعترب العالمة حممد فال بن باب بن أمحد بيب العلوي الناشر األول للسند 

طبيب  ،فقيه أصويل ،مرب نفاع ،يف ربوع بالد شنقيط وهو إمام حجةالسائحي 
  .ماهر

ولد يف الضاحية الشمالية الغربية من حبرية اركيز بأرض الكبلة  مبكان يعرف 
محد بن بدي وسنه إذ ذاك دون خذ الطريقة التجانية عن العالمة أأ) بوعكال(اآلن 

، وبعد هذه املدة على يديه العشرين فمكث يف صحبته عشرين سنة يربيه ويتهذب
  .إلرشاد اخللقوأذن له يف التصدر  أجازه يف تلقني األوراد

هـ سافر يف رحلته املشرقية لتأدية مناسك احلج والزيارة ومر 1306ويف سنة 
يف عودته باملغرب ومكث فيه شهورا حظي فيها بزيارة ضريح الشيخ أمحد التجاين 

  .رضي اهللا عنه
 ومن فاس رجع إىل رباط الفتح ملقيا عصى تسياره يف حضرة الفقيه األجل،

مشكالت العلوم العقلية والنقلية سيدي العريب بن السائح زمانه يف حل  لأوحد أه
وألقى  ،ه من بني الواردين إليه بالتقريبالعمري الذي تلقاه ببالغ الترحيب، وخص

وتوطدت عالقة حممد فال  .إليه ما ال يلقي إىل غريه، وأجازه إجازة عامة مطلقة
بالده قال حممد فال ، وملا عزم على العودة إىل خالل هذه املدة بأكابر تالمذته

  :يصف طيب مقامه يف جواره وغبطته به
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ــوى  ــه    الث ــل  ب ــام ال   مي ــذا مق   ه
 

ــان     ــني واألوط ــن األهل ــلي ع   يس
  مـن ضــل فيــه ركابــه  مهمــا   جيــد  

 

  متـــرر عليـــه حـــالوة الوجـــدان 
وتفرغ لنشر العلم  وهكذا رجع حممد فال بن باب إىل بالده ومسقط رأسه، 

  .املريدين ومعاجلة املرضى وتربية
وقد أعطى حممد فال بن بابه ذا السند اجلديد للطريقة التجانية دفعا جديدا 

كما ذكر الدكتور حيىي بن الرباء يف كتابه اموعة  ـيف بالد شنقيط وقدم فيه 
اهللا، وسيدي بن حممد،  ابنه عبد: عدة مريدين وهم ـ 350 /1الكربى الشاملة 

خوه املختار األربعة ، والكرمي بن حممذن بن ابامني، وأوعيشة بنت ببكر بن احجاب
من بين دميان وحممد بن ابراهيم التاكنييت، وحممذن لويل بن يوسف العلوي وحممد 

  .اهللا بن اغشممت السي عبد
 أبرز ناشري هذا اهللا الذي يعترب وقد خلف حممد فال يف حضرته ابنه عبد

، )اباه(ابنه وخليفته أمحد، وابنه حممد فال:هااهللا هذا جمموعة من وقد قدم عبد.السند
وحممد املختار بن دهاه الثالثة من العلويني، وببكر بن عمر الدمياين، وحممد حممود 

  .بن حممد النابغة التاكنييت
املرشدين الدالني على اهللا  فال كان من أكابر املشائخ وال خفاء أن حممد

باحلال واملقال، ومن عقالء الرجال، موصوفا باحلصافة والرزانة، متحليا بالوقار، 
كثري الصمت، حليما صبورا ينطق باحلكمة يف شعره ونثره ويزن األشياء بعقله، 
ويقدر األمور بعواقبها، نري البصرية صادق الفراسة، حيب معايل األمور ويكره 

  .سفاسفها
  :هو الذي يقول يف شعرهو

  فطويب ملـن صـان اللسـان عـن اخلـىن     

  

  
 

  ومل يــك يف غــري املهــم بالفــظ    
ــه  ــر كالم ــذو الشــيب ذكــر اهللا نث   ف

 

ــم أو يف املــواعظ    ــه يف العل   ومنظوم
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  :السند احلموي
فقط بل كانت  مل يقتصر نشر الطريقة يف بالد شنقيط على السند احلافظي

هناك رجاالت حتمل أسانيد أخرى قامت جبهود مشكورة يف نشر هذه الطريقة 
من بني هذه الشخصيات سيدي الشريف أمحد . ونفع الناس ا تثقيفا وتربية روحية

وتفجرت من  شيخ كبري طار صيته يف سائر األقطار، بن محاه اهللا التيشييت وهو
، فضال عن ما عرف عنه من ، وفتح ظاهرباهرصدره ينابيع األسرار وكان ذا سر 

أهل الصالح، ومفتاح  فهو واسطة عقد ،بية وظهور بوارق الربكة والكرامةاجلاذ
، ااهد الصامد الذي مل يعرف منه خصومه لينا وال غلظة يف غري اخلري والنجاح

  .حق
 فقد أخذ هذا الشيخ الورد عن سيدي حممد بن عبد اهللا األخضر وذلك أخذ

يدي أمحد سيدي الطاهر بوطيبه التلمساين الذي يعد من أكابر تالمذة الشيخ سعن 
  .أرضاهالتجاين رضي اهللا عنه و

وقد أخذ عن الشيخ أمحد محاه اهللا جم غفري، وانتشرت الطريقة على يده 
ف غرب القارة حىت ختوم انتشارا منقطع النظري، وتغلغلت بالغ التغلغل يف أكنا

  .ستوائيةالغابة اإل
  :لسند اإلبراهيميا

، وهو يف احلقيقة جزء الم احلاج إبراهيم انياس الكوخلينسبة إىل شيخ اإلس
الشيخ اليت أورد يف كتابه  امن السند احلافظي كما تنبئ عن ذالك أسانيد هذ

كاشف اإللباس عن فيضة اخلتم أيب العباس، إال أن عطاءه وكثرة انتشار مريديه 
                                                    .ا نفرده بالذكر وخنصه بالتعريفووجود أسانيد أخرى لديه جعلتن

براهيم انياس ظاهرة من فرادات الدهر اليت قلما  ويعترب شيخ اإلسالم احلاج إ
، واملريب الدافق والداعية غري اهلياب وال اخلائف يتكرر مثلها، فهو العامل املتبحر،

إىل اهللا احلشى، وقد  كان هلذا الرجل صوالت يف الدعوة املدد، واحملب احملترق 
كاد يندثر فيها، وأحيت معامل الدين يف ربوع . طالت شعوبا مل ميسها اإلسالم
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ستغفار والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يدوي يف فأصبح الذكر واإل
  .مناكب األرض وبني شعوب خمتلف القارات

ي الديين ويف املسار الروحي اليت كان هذا وال شك أن هذه الصحوة يف الوع
من   كن جتتمع من قبل وبددت الكثري الشيخ رائدها ومددها قد مجعت شعوبا مل ت

  .األحكام القيمية القبلية اليت كثريا ما يطلقها شعب ما على غريه من الشعوب
براهيم مثل بعثا وجتديدا يف الدين كبريين حيث حرص وال شك أن الشيخ إ

جوع به إىل أصوله القطعية، وعمل اجلهد املستطاع على مجع شتات على الر
  .املسلمني على كلمة سواء حيتكمون إليها ويعتصمون ا

وهنا ال بد من اإلشارة إىل أنه كان ناشطا يف إنشاء رابطة العامل اإلسالمي 
  .وعضوا مؤسسا من أعضائها

نيجرييا والسودان ونظرة إىل مريدي هذا الشيخ يف موريتانيا والسنغال و
وغانا والواليات املتحدة األمريكية وغريها تكفي لتقييم عمل هذه الشخصية 

  .العظيمة يف تاريخ اإلسالم ويف تاريخ الطريقة التجانية
يسعين إال أن أنبه على أن الطريقة التجانية هلا خصوصيتها اليت  ويف اخلتام ال

فقد ابتعدت عن خنبوية . األخرىجعلت منها منهجا صوفيا خيتلف كثريا عن الطرق 
الشاذلية  يف بالد شنقيط اليت تكاد جتعلها حكرا على أهل العلم، فنأى ا ذلك من 

كما . كاد يقطعها عن اتمع أن تكون وسيلة ترقية اجتماعية سريعة وهذا ما
 فارقتها أيضا يف شكل ممارسة التدين عند أصحاا اليت تتسم باإلنفرادية والتكتم،

  . نت التجانية عكس ذلك تركز على البعد اجلماعي للممارسة الدينيةفكا
ومن خصائص الطريقة التجانية أا استطاعت أن تذهب بالتصوف إىل 
أعماق اتمع فتحدث ظاهرة تدينية شعبية يستوي فيها األمي والعامل والذكر 

  .واألنثى
يتسم بقدر عرف يف بعض الطرق من نظام يف التسليك  كما تالفت أيضا ما

كبري من اجلهد منعها من أن تتسع كثريا خاصة يف صفوف النساء الآلئي كن 
  .عنصر حيوية ونقل سريع للطريقة التجانية
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لذا ظهرت نساء مشهورات من أصحاب الطريقة التجانية كان هلن شأن 
بنت اخلال الشقروية ) أت(منهن آمنة . بارز يف احلياة الصوفية والثقافية يف املنطقة

فلكل واحدة منهن شعر  و بنت الوليد السامل ، وبنت بليه، وعيشة بنت احجاب،،
  .صويف يرشح بالعرفان

يسعين قبل أن أي هذه احملاضرة إال أن أشيد بدور العرش العلوي ايد  وال
يف رعاية هذه الطريقة ومحايتها والسعي يف حمافظتها على نقائها كما جاء ا صاحبها 

  :وىل سليمان إىل اآلنوذلك منذ عهد امل
  وعهــد ســليمان اخلليفــة بينــها   

 

  عشـت ناسـيا   ك العهـد مـا  افلست لذ 
وال أدل على ذلك من الظهري امللكي الذي تكرم بإصداره صاحب اجلاللة  

، أسند تسيري ىل باريهاامللك حممد السادس نصره اهللا والذي أسند مبوجبه القوس إ
شؤون الزوايا يف هذه الديار احملروسة إىل حفيد الشيخ سيدي أمحد التجاين رضي 

، الذي نرجو له من اهللا التوفيق والسداد والنصر  عنه السيد حممد الكبري التجايناهللا
  .والعون على القيام بأعباء هذه املهمة النبيلة

ــد هللا هـــؤه   ــرنا واحلمـ   وحاضـ
 

ــر    ــدنا م ــن عه ــا م ــدد م ــياجي   ماض
ــد    ــت وقائ ــتاذ ومف ــد أس ــى ي   عل

 

ــا     ــاري مباري ــال ال يب ــرن نض   وق
   

  :إعداد الدكتور 

  حممد احلنفي حممد املختار دهاه
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