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: إعداد 

 
 

الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خري األنبياء واملرسلني، بسم اهللا 

اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه "واملرسل إىل اإلنس واجلن كافة رمحة هلم والقائل 

والذي اتباع أوامره هو عني التصوف وعلى ءاله " فإن مل تكن تراه فإنه يراك

  . يوم التناديوصحبه الربرة وأزواجه الطاهرات ومن تبعهم بإحسان إىل

أما بعد فإين مع قلة بضاعيت يف مضمار التصوف طلب مين جملس الصوفية 

للطريقة التجانية بنيجرييا حلسن ظنه يب أن أقدم ما تيسر يل يف هذا املؤمتر املبارك 

واهللا أسأل أن يعينين على هذا "التصوف والدولة العثمانية: "حتت موضوع

احلقيقيون إذا انزلقت قدمي أن يرشدوين إىل الصراط وأرجو أن يسمحىن الصوفية 

.املستقيم، وجزاهم اهللا مبكيال أوىف باحملسنات جباه خري الورى املصطفى

  ما التصوف؟ 

التخلي عن الصفات : "التصوف مبعناه الدقيق وباالختصار الشديد هو

وهذا يعين أن كل من جتنب الكبائر . )١("املذمومة والتحلي بالصفات احملمودة

والصغائر من الذنوب مث واظب على عبادة ربه كما أمر والتزام األذكار الواردة يف 

الطرق الصوفية وتطوع يف صلوات النفل والصوم وفين يف طاعة خالقه يف كل كبري 

وصغري ال رياء وال مسعة وزهد يف الدنيا الفانية وورع يف اكتساب احلالل لقوته 



  

٢

وملبسه ومسكنه فإنه الصويف احلقيقي لتخليه عن الصفات املذمومة وحتليه 

  .بالصفات احملمودة

أن كل مريد أحب الظهور وأن يطلع الناس "وكذلك اتفق أهل الطريق على 

على كماالته فهو مقطوع به السيما إن صار الناس يتربكون به فإنه يهلك 

.)٢("بالكية

ية سوف يتقرب إىل اهللا بقدر ما مّن وإذا اجتمعت هذه الصفات يف شخص

وهذا التقرب إىل اهللا ورد ذكره يف احلديث القدسي فقال . اهللا له من مننه الواسعة

ما تقرب املتقربون إّيل "صلى اهللا تعاىل عليه وسلم حكاية عن اهللا عز وجل 

بأفضل من أداء ما افرتضته عليهم، وال يزال عبدي يتقرب إّيل بالنوافل حىت 

ه فإذا أحببته كنت له مسعا وبصرا ويدا ومؤيدا، فيب يسمع ويب يبصر ويب أحببت

.)٣("يبطش

هذه املنن اجتمعت يف زعيم الدولة الشيخ عثمان بن فودي حيث شرع يف  

الوعظ واإلرشاد ومل جياوز العشرين من عمره، وإنه منذ أن قام بإحياء السنة 

هوسا ما جلأ يف رحالته الوعظية  وإمخاد البدعة عن طريق الوعظ واإلرشاد يف بالد

إىل أمري أو مجاعة لعيشه بل كان حيمل يف كل أسفاره للوعظ ما يقتاته هو وعياله 

وأنصاره، وإذا أقام يف مكان مثل مكثه يف جهات َزْمَفَر ملدة مخس سنوات مل 

يسأل أمريا أو ملكا ما يعيش عليه بل إنه ومجاعته يقطعون أرضا للزراعة 

Ǡǳ�ƢĔȂƯǂƸȈǧيشهم.  

وهذا االعتماد الكلي على النفس ظهر حني مجع أمري ُغوِبْر باو علماء بالده 

ولكن الشيخ رفض نصيبه . يف عيد األضحى ِمبََغِم ووزع على العلماء أمواال باهزة

وطلب بدل ذلك من األمري أن يأذن له بالوعظ يف ) مخسمائة مثقال من ذهب(
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بة دعوته وأن حيرتم كل ذي قلنسوة أرجاء بالده وأن ال مينع أحدا يريد إجا

.)٤("وعمامة وأن يطلق كل من يف السجن وأن خيفف للرعية الضرائب

وصل الشيخ عثمان بن فودي الغاية يف ورعه وزهده منذ نشأته إىل ترعرعه، 

وملا بلغ ستا وثالثني سنة من عمره كشف له يف بصره ومسعه ومشه وذوقه وفق 

وملا : "ويف هذه الكشوفات الربانية يقول عن نفسهاحلديث القدسي املذكور ءانفا 

بلغت ستا وثالثني سنة كشف اهللا الغطاء عن بصري والوقري عن مسعي وعن مشي 

وكنت أنظر البعيد كالقريب وأمسع البعيد كالقريب وأشم "إىل قوله مفسرا ما حيسه 

ريح من يعبد اهللا أحلى كل حلو، وريح صاحب املعاصي أقبح كل ننت وأعرف 

.)٥(..."احلالل بالذوق قبل بلعه

منذ ذلك االختبار مل يزل الشيخ عثمان يرتقى يف مراحل الوالية وحني بلغ 

العلية فوجد يف  )٦(أربعني سنة ومخسة أشهر من عمره جذبه اهللا تعاىل إىل احلضرة

تلك احلضرة سيد األنبياء واملرسلني سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وحوله 

اء واألولياء وسلطان األولياء غوث الثقلني السيد عبد القادر صحبه واألنبي

اجليالين فرحبوا به وأجلسوه وسطهم، مث عّمم بإذن من الرسول صلى اهللا عليه 

.)٧(وسلم، فوىل الشيخ عثمان الوالية مبنصب إمام األولياء

�®¦ǂǧ¢�ǞȈŦÂ�Ȃǿ�ƢȀǌȇƢǟÂ�ƨȇ°®ƢǬǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ȄǴǟ�Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�®ƾĐ¦�Ƙǌǻ

عليها، فمريدوه هم ٨ته إىل وفاته رضي اهللا تعاىل عنه، ورّىب أسرته ومريديهأسر 

مجاعته الدانني والقاصني ومنهم طالبه الذين قاموا باجلهاد نصرة له يف أقاليمهم 

وصاروا قادة تلك اجلهات، وهم الذين أخذوا الرايات منه للقيام باجلهاد يف أو 

�¦ ǄƳÂ�ƢȇŚƴȈǻ�¾Ƣſ�ƪ Ǵſ�Ŗǳ¦�ǶĔƢǗ��Ƣŷ°ÂƢƳ�ƢǷÂ�ǂƴȈǼǳ¦Â�ÀÂŚǸǰǳ¦�ȆǓ¦°¢�ǺǷ
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واستمرت الرتبية الصوفية يف هذه البالد كابرا عن كابر وخلفا بعد سلف إىل يومنا 

  .هذا

ويف توسل الشيخ عثمان بن فودي بالسيد عبد القادر اجليالين لينتشر 

  :اإلسالم يف أرض هوسا يقول بلغته األصلية

  سدد عم درج عبد القادريا اهللا حلم دين ما دحالميي   در ل

ويف ترمجة هذه القصيدة وخاصة هذا البيت يقول شقيقه الشيخ عبد اهللا بن 

  :فودي

  أرين بدينك غالبا ببالد الــــــــــــــ    سودان من درجات عبد القادر

ومل يتوان الشيخ عثمان ومل يأل جهدا يف إعالء راية اإلسالم وتقوية اإلسالم 

بالد هوسا وضواحيها، وأمخد البدع اليت تسربت يف الدين بعد وهنه وانتشر يف 

لقلة العلماء العاملني بعلمهم وكثرة علماء السوء املتملقني أمام ملوك بالد هوسا 

�ƢǇȂŮ¦Â�̈ȐǨǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǴǠƬǳ�ƢƦƬǯ�ǽ°Ƣǐǻ¢Â�®ƾĐ¦�Ǧ ǳƘǧ��ƨǸǴǜǳ¦

�ǞǸƬĐ¦�Ĺ°Â��¾Ȑǔǳ¦Â�ǲȀŪفاستفادت األمة اإلسالمية بعد أن كانت يف قيود ا

:وألزمهم الطريقة القادرية، ويف شكره ملا مّن اهللا له ومجاعته يقول

حنمــــــــــد اهللا وقتنــــــــــا وقــــــــــت نــــــــــور

ـــــــــا ـــــــــا وقـــــــــت إحي حنمـــــــــد اهللا وقتن

حنمـــــــــد اهللا وقتنـــــــــا وقـــــــــت نصـــــــــر

حنمــــــــــد اهللا وقتنــــــــــا وقــــــــــت  عــــــــــز

ــــــــد حنمــــــــد اهللا حزبنــــــــا حــــــــزب عب

وقـــــــت كشـــــــف الظـــــــالم يف العـــــــاملني

يد    املرســـــــــــلنيء  الســـــــــــبيل   لســـــــــــ

وقــــــــــت خــــــــــذالن مجلــــــــــة الكــــــــــافرين

وقـــــــــــــت فـــــــــــــرح جلملـــــــــــــة املســـــــــــــلمني

)٩(القـــــــادر الغـــــــوث  ســـــــيد العـــــــارفني
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توىف الشيخ عثمان بن فودي وترك للخلف مؤلفاته القيمة يف الفقه وعلوم    

املعاملة والتصوف وغريها، وأوصى مجاعته أن تقرأ مؤلفاته واليت لشقيقه وجنله 

اشتغلوا بقراءة تواليف أخي عبد اهللا ألنه مشتغل غالبا حبفظ ظاهر : "قائال

ألنه مشتغل غالبا حبفظ علم الشريعة واشتغلوا بقراءة تواليف ولدي حممد بل 

سياسة األمة حبسب األشخاص واملقاصد واألزمان واألمكنة واألحوال واشتغلوا 

أيضا بقراءة تواليفي ألين مشتغل حبفظ الطرفني غالبا، وتواليفنا كلها تفصيل ملا 

.)١٠(أمجل يف الكتاب والسنة

ا ويف التصوف خاصة كان للشيخ عثمان بن فودي تواليف كثرية ومنه

  :التواليف التالية باللغة العربية

 .كتاب وملا بلغت)١(

 .تبشري األمة األمحدية يف بيان املناقب القادرية )٢(

 .السالسل القادرية)٣(

 .إرشاد السالك الرباين إىل أحوال الشيخ عبد القادر اجليالين)٤(

 .قواعد طلب الوصول إىل اهللا)٥(

 .السالسل الذهبية للسادات الصوفية)٦(

 .القدوس سوق الصادقني إىل حضرة)٧(

 .شفاء النفوس)٨(

.التفرقة بني بيان التصوف الذي للتحقق وعلم التصوف الذي للّتخلق)٩(

 .طريقة اجلنة)١٠(

 .تطييب قلوب األمة األمحدية بذكر بعض القصائد القادرية)١١(
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 .حتفة احلبيب إىل احلبيب)١٢(

 .أصول الوالية وشروطها)١٣(

تزل نرباسا إن منارة الرتبية الصوفية اليت أوقدها الشيخ عثمان بن فودي مل 

�Ȃǿ�°ȂǼǳ¦�ǺǷ�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǽǂǯǀȇ�ǺǷ�¾Â¢�ÀƢǯÂ��ƢǿƾǠƥÂ�®ƢȀŪ¦�̈ŗǧ�ǽÂǂǏƢǻ�Ƣđ�ÃƾƬȀȇ

وشقيقه الشيخ عبد اهللا بن فودي، إنه كان ذا قدم راسخة يف العلوم اإلسالمية، 

وكان الوزير األكرب أيام خالفة شقيقه الشيخ عثمان، وكان الشيخ عبد اهللا حتت 

صوفية يف مجيع أموره، وال أدل على ذلك من تعريبه تربية أخيه فتخلق بأخالق 

قصيدة الشيخ عثمان يف مدح السيد عبد القادر اجليالين، وكان الشيخ عبد اهللا 

معه يف مجيع رحالته يف طلب العلم والوعظ واإلرشاد واجلهاد، وكان كذلك 

ا تلقى العامل ا
ّ
ملاهال الناطق بلسان اخلالفة دفاعا عنها والداعية هلا، ولذلك مل

مصطفى الربناوي الشيخ عثمان بأبيات ينهاه عن اختالط النساء بالرجال يف 

  :وعظه ويقول يف مطلعها

  مشمن مسكا وسكا من يالقونا  *عليك مّنا   حتيات   مباركة   

"  أنت أوىل بإجابته عن أبياته"قال الشيخ عثمان بن فودي ألخيه عبد اهللا،  

  :مطلعها فرد الشيخ عبد اهللا بقصيدة

)١١(مسعا ملا قلت فامسع أنت ما قلنا   *يا أيها الذي قد جاء يؤشدنا      

وكذلك ملا رأى الشيخ عبد اهللا بن فودي خواص أهل بالد هوسا يأتون إىل 

الشيخ عثمان أفواجا ينتفعون مبواعظه ويتأدبون بأدبه وينخرطون يف سلك مجاعته 

الشيخ عبد اهللا أوىل بذلك، ُهيِّج ذلك ومل يأت إليه الفالنيون وهم يف رأي 

الداعية فأرسل قصيدة إىل قبيلة الفالن ينصحهم أن ينضموا إىل مجاعة الشيخ 

:عثمان وال سيما العلماء منهم، ومطلعها
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.)١٢(وفرحين  منها  الغيوث  الروائح  *طربت فأشجاين الطيور الكوابح  

قبيلة الفالن وقرأها وملا وصلت القصيدة إليهم قام مصطفى أحد سادات 

على اجلماعة وأمرهم بالطاعة للشيخ عثمان بن فودي، مث مخس مصطفى 

:القصيدة وشرحها زيد األثري، وكان مطلع التخميس كما يلي

علمُت يقينا هيجتك النصائح  *أال يا خليلي صدقتك   الروائح   

  طربت فأشجاين الطيور الكوابح    *ولكن هلت عنها النفوس اجلوائح  

.)١٣(وفرحين   منها الغيوث الروائح

  :إن الشيخ عبد اهللا بن فودي قادري الطريقة كما صرح بقصيدة أعجمية له قائال

نأمحد قادراَوا َما ُس ُسنَّا*ُمُغوِدي َوْنَد يـَْيُم مسلمينا  

  :ويف ختام القصيدة يقول

كسا مشكاغ حنينت ت ُسنَّا   *طغافرتا مجاعت قادراوا            

:كان للشيخ عبد اهللا بن فودي عدة مؤلفات يف التصوف، منها ما يلي

 .مطية الزاد إىل املعاد)١(

بيان األركان والشروط للطريقة الصوفية وتلقني األمساء السبع على )٢(

 .الطريقة السادات اخللواتية

 .ضياء السند)٣(

 .منن املنان ملن أراد شعب اإلميان)٤(

 .سبيل أهل الصالح إىل الفالح)٥(

 .اةسبيل النج)٦(

 .سبيل السنة املوصلة إىل اجلنة)٧(



  

٨

 .شفاء الناس من داء الغفلة والوسواس)٨(

)٩(ÀƢǘȈǌǳ¦�¾Ƣǐƻ�ǺǷ�ÀƢǈǻȍ¦�Ƥ ȇǀē.

 .التقريب يف علم األولياء أهل الذوق)١٠(

 .الطريقة اجلادة وما احتوت عليه من احلادة)١١(

ولرتبية الشيخ عبد اهللا بن فودي الىت رىب عليها كان من القالئل الذين مل 

زخارف الدنيا وحطامها، بل أعرض عنها إعراضا كليا بعد أن أقبلت  مييلوا إىل

عليه، ولكنه أدرك أن عددا كبريا من اجلماعة بدأ مييل إىل الدنيا فصار مجع 

الغنائم من األموال واجلواري أهم هلم من إعالء كلمة اهللا وأن قليال منهم خلص 

الكلي إىل الدنيا والتنافس يف جهاده يف سبيل اهللا ولرفع راية اإلسالم، ورأي امليل 

امللك والتكاثر يف مجع األموال واجلاه فاشتقات نفس الشيخ عبد اهللا إىل الفرار 

من الدنيا فرتك جيشه الذي يستعد لغزو القاضاوا عاصمة ملك غوبر وقصد 

الشرق حنو املدينة املنورة، وانسل من اجليش مع مخسة من أصحابه وسلكوا 

  .فيها إال آثار الفيلة حىت وصلوا إىل كنواملفاوز اليت ال ترى 

ويف قصيدة له يصف طمع هؤالء املائلني إىل الدنيا وتاركني االهتمام باجلهاد 

وتعمري املساجد واملدارس وأخذهم مناصب وأسامي ملوك الكفار وكثريا من 

تقاليدهم مع مجعهم يف البيوت السراري ولبسهم الثياب الفاخرة وركوب اجلياد 

ان ال لرفع راية اإلسالم بل ألغراضهم الدنيوية وتناوله الرشوة وغريها من احلس

  :يقول

وما مههم  أمر  املسـاجد بـل وال

ــــبالد  وأهلهــــا ومهــــتهم  ملــــك  ال

بعـــادات  كفـــار وأمســـاء  ملكهـــم

ـــــــب مـــــــدارس  علـــــــم  بلـــــــه أمـــــــر الكتائ

ـــــذات   ونيـــــل   املراتـــــب لتحصـــــيل   ل

اجلهــــال    أعلــــى   املناصــــبوتوليــــة   



٩



)١٤(احملـــارب واجليـــاد اجلـــواري يف القـــرى الومجــع الســـراري والثيـــاب احلســـان

مث بعد وفاة الشيخ عثمان بن فودي ُويل جنله حممد بل اخلالفة، وحممد بل 

هذا ترايب حتت والده وعمه الشيخ عبد اهللا بن فودي يف العلوم اإلسالمية وأحرى 

�ƨǷȂǠǻ�ǀǼǷ�Ƣđ�ǢƦǘǏ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƨȈƥŗǳ¦�ÀƢǯÂ�ƨǼǈƷ�¼ȐƻƘƥ�Ƙǌǻ�ƾǫÂ��ǽ°ƢǨǛ¢

  .منذ صغره تدل على أن سيكون له مستقال مليئا بأحداث )١٥(له إرهاصات

وقد ذكر الوزير جنيد يف كتابه نيل املرام بذكر ترمجة اإلمام أمري املؤمنني اهلمام 

حممد بل، أن حممد بل أخرب وودي أحد أصحاب الشيخ عثمان، وحممد بل يف 

هل تعلم أنا سنقيم اجلهاد يف : "لعشرين من عمره، فقال لوودذلك مل جياوز ا

فرّد حممد بل " إن بلغين اهللا هذا الوقت أجاهد معكم"هذه البالد؟ فأجابه وود، 

.)١٦(فصار األمر كما قال" ال تسري معنا إىل اجلهاد فإنك تقيم مع الشيخ: "قائال

�ǞǸƬĐ¦�ǀƻ¢Â��ƨȈنعم إن التصوف يف الدولة صار يقوى بني الراعي والرع

بالطريقة القادرية منذ زمن الشيخ عثمان بن فودي إىل زمن جنله واخلليفة الثاين 

حممد بل، ولتسامح أهل الطريقة القادرية من بني األفراد أو بني الراعي والرعية 

بدأت العالقة تتوطد بني الطريقة القادرية وأختها التجانية وخاصة يف عصر أمري 

ل، وكان كال من الطريقتني يعظم وحيرتم من ينتمي إليهما املؤمنني حممد ب

وباألخص األولياء من اجلانبني، وكان سالكو الطريقتني يزور بعضهما بعض، 

.فهيئت الزيارة املتبادلة جّوا حسنا ومودة بينهما

ومن أمثال تلك العالقة التليدة بني الطريقتني زيارة الشيخ عمر بن سعيد 

طريقة التجانية إىل أمري املؤمنني حممد بل يف طريقه إىل الفويت أحد سادات ال

احلج، ومكث الشخ عمر الفويت مدينة صكتو ضيفا ألمري املؤمنني مدة مثانية 

)١٧(أعوام، فتزوج الشيخ عمر الفةيت من أسرة أمري املؤمنني، وقد قيل إنه تزوج



  

١٠

ة والده أمري بنت أمري املؤمنني مع أن الصحيح املعتمد عليه إنه تزوج من أسر 

.املؤمنني بقرية ِسيَساَوا

وهلذه العالقة الودية بني سلطان الطريقة التجانية الشيخ عمر الفويت وأمري 

املؤمنني حممد بل ذهبت اإلشاعات بأن أمري املؤمنني انتقل إىل الطريقة التجانية، 

كشف احلجاب "فأوجبت تلك اإلشاعات أن يؤلف الوزير عثمان غطاط كتابه 

ويف الكتاب أنكر الوزير غطاط مستدال بأنه جاور أمري املؤمنني ". النقابورفع 

حممد بل يف بلدة ورنو لسنتني األخريتني من عمره، وكان أمري املؤمنني على عهد 

الشاذلية والقادرية، مث ذكر الوزير غطاط أن أمري املؤمنني عدة أسانيد من وجوه 

سند الطريقة الصوفية وسند شىت، وأخذ الوزير غطاط من أمري املؤمنني 

  .وسند املشيخة ١٨)١٨(اخلرفة

مث احتج كذلك بأن أمري املؤمنني مل يرتك زيارة ضريح والده الشيخ عثمان إىل 

أن مات مع أن املعلوم أن الطريقة التجانية ال جتيز زيارة غري التجانيني من 

ة التجانية لكان األولياء، واستدل أيضا لو أن أمري املؤمنني حممد بل سلك الطريق

عثمان غطاط وزيره أول من يعرف ذلك السيما إن الوزير قرأ عليه كتاب جواهر 

املعاين ونسخ منه نسختني فأعطى الوزير نسخة وتذاكرا فيه بعض مناقب الشيخ 

التجاين ومع ذلك ما سلكه يف سلك الطريقة التجانية وال صبغه بصبغتها بل 

.)١٩( يقة القادريةأكد عليه الوصية يف اإلمساك بالطر 

إين أخذت هذه الطريقة : "ويف أواخر الكتاب يقول الوزير عثمان غطاط

�ǲȀȈǴǟÂ�ǖǫ�ƢȀǯǂƫ¢�Ń�Ƣđ�Ǯ) حممد بل(القادرية عنه  ǈǸƬǈǷ�ƢǻƘǧ�ǾǼǟ�ƅ¦�ȆǓ°

ألقى ريب إن شاء اهللا تعاىل وهو املوفق واملسعد مث اعلم أين ما أزريت على الشيخ 

إىل أن .... ومل أنكر واليته  وصالحه وطريقته وخواصهاأىب العباس أمحد التجاين 



١١



فإن طرق األولياء كلها مسالك إىل اجلنة ووسائل إىل مداخل : "قال

.)٢٠(..."الرمحة

إن صيغة إنكار مثل ما تقدم تدل على أن أهل الطرق ال سيما السلف منهم 

�ǂǘǳ¦�ÀƘƥ�¦ȂǼǷ¦ �ǶĔȋ�¿ȂǷǀǷ�¼ƢǬǌǻ¦�ȏÂ�©ȂǬŲ�̧ ¦Ǆǻ�ǶȀȈǧ�ǲƻ®�ƢǷ  ق الصوفية

كلها مسالك إىل اجلنة ولذلك أوصى الوزير عثمان غطاط يف كتابه املذكور ءانفا 

�ǾǻƢǿ¢�ǶĔƢǿ¢�ǺǷ�ÀƜǧ�Ƕđ�¦ȂǼȈȀƬǈƫ�ȏÂ�Ƕđ�¦ȂǯŐƫÂ�ǶȀǴǯ�ƅ¦� ƢȈǳÂ¢�¦ȂǸǜǠǧ: "بقوله

اهللا تعاىل واستوجب املقت منه، ومن أنكر عليهم ُحّرم الوصول إىل علمهم ومن 

ميوت إال كافرا فأحبوهم مجيعا فلتكن احملبة هللا ال للعصبية  أبغضهم سلبه اهللا وال

�ƾǠƥ�ȂǳÂ�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�Ƕđ�Ǫū¢Â�ǂ̈ƻȉ¦�Ŀ�ǶȀǠǷ�ǂǌƷ�ƢǷȂǫ�Ƥ Ʒ¢�ǺǷ�ÀƜǧ

وما قاله الوزير غطاط صدق ملا قاله السيد على حرازم ابن العريب . )٢١("حني

ة وكلها إن أوراد املشايخ كلهم رضي اهللا عنهم على هدى وبين"املغريب الفاسي 

.)٢٢(..."مسلكة وهو صلة إىل اهللا تعاىل

وقد ورد اإلنكار يف انتقال أمري املؤمنني حممد بل أيضا إىل الطريقة التجانية، 

إن أحد العلماء : "وهذا الشيخ سليمان بن أمحد يف كتابه تسديد اخلواطر يقول

خرج عن املعاصرين حملمد بل، الشيخ سعد أخرب الشيخ راجي بأن أمري املؤمنني 

عهد شيخه ووالده إىل الطريقة التجانية، فأجاب الشيخ سليمان بن أمحد أن 

سعدا مسع ذلك مشافهة من أمري املؤمنني حممد بل، ولكن ذلك السمع اليثبت 

ȐƟƢǫ��śȈǳȂǏȋ¦�ƲĔ�ǽ°Ƣǰǻ¤�Ŀ�ƲĔÂ��ÀƢǸȈǴǇ�ƺȈǌǳ¦�Ä¢°�Ŀ�¾ƢǬƬǻȍ¦ : إن

رب اآلحاد، واستدل بأن خرب اإلمام راجي جعل اخلرب كالقواطع مع كونه من خ

�ǾƴĔ�ƢǷ�ǲưǷ�¦ǀǿÂ�śȈƥƢƸǐǳ¦�ǺǷ�ǾǻȂǯ�ǞǷ�Ǻǜǳ¦�ȏ¤�Ƥ ƳȂȇ�ȏ�®ƢƷȉ¦



  

١٢

األصوليون على وضع األحاديث اليت وردت من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

  :عليه وسلم على املراتب التالية

 .قول جمتمع عليه يعمل به ويفىت به وحيتج به)١(

 .يعمل به ويفىت بهقول مشهور وهو ما كثر قائله، )٢(

قول باطل وهو ما خالف نص القرآن والسنة واإلمجاع أوالقياس اجللي، ال )٣(

 .يعمل به فضال عن أن يفىت به

يعمل به يف الفضائل والضرورات لكن . قول شاذ وهو ما قل قائله كهذا )٤(

ال يفىت به السيما إن عراه غلط الرواي وهذا إن الشيخ سعدا عدل عنه 

يف كتاب الراجي وحّوله إىل أمحد، وعراه أيضا عدم حني وجده مكتوبا 

.)٢٣(وجدانه عند أصحاب أمري املؤمنني

ومن هذا املنطلق جنزم جزما قاطعا بأن أمري املؤمنني من أشهر صوفية عصره 

ووصلت إلينا أخبار شفوية كابرا عن كابر ومنها إن أمري املؤمنني كان يأكل 

  .مال املسلمني شيئا ويشرب من كسب يده وال ينال من بيت

ومن األخبار اليت وردت وتدل على ورعه وزهده يف الدنيا وعلو مهته يف إعالء  

كلمة اهللا بالنفس واملال ما قيل إنه يوما كان راجعا من غزوة القاضاوا عاصمة 

غوبر وأصوات األبواق ترتفع وضرب الطبول يكاد يذهب بالسمع، وملا مسع 

وهم يستهزءون بقوهلم أذلك هو الفالين الذي املنافقون علو األصوت ضحكوا 

�°Ƣǰǻ¤�¾¦ƚǇ�Ǯ ǳ̄�ǶŮ¦ƚǇÂ��ƢȈǻƾǳ¦�½ȂǴǷ�ƨđ¢�ǾǠǷÂ�ǾǸǟ±�Ŀ�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�ƾǿǄȇ

واستهزاء وسخرية وملا قرب إليهم وقف أمامهم وحشمه وراءه مث قال هلم إلمنا 

يسمعون من لذة أصوات األبواق والطبول، خيالف الصوت الذي يأيت إىل أذنيه، 

  :الذي يسمع هو حتذير شديد من األصوات املرتفعة وهي تقول وإمنا



١٣



  إنك  عبد  لست  بشيء  *إنك عبد ال تتكرب ال تتجرب   

وكان إخبارهم عن ما قالوه وهو على بعد منهم يعده معاصروه من كرامات 

أمري املؤمنني، وكانت كرامته تلك شبيهة بقول النمل حني اقرتب النيب سليمان 

Ml:إليها فقالتعليه السالم  k j i h g f

p o n mL
)٢٤(.

ماء "وملا نزل أمري املؤمنني ودخل البيت ليسلم على والدته، رحبت به وناولته 

ليطفئ عطش حر الشمس فامتنع من الشرب وقال هلا إنه يف  farau-farauفرتا 

  .تلك احلال صائم صوم التطوع ومل مينعه اجلهاد يف سبيل اهللا من صومه التطوعي

وهكذا استمر تيار التصوف يف الدولة يعلو ويقوي بني األمراء والرعية، 

الطريقة، خواصهم وعوامهم، وكان كال من اجلماعة يلتزم وردا أو أورادا من أوراد

وكذلك إن انتشار طريقة غري القادرية مل يسبب نزاعا ممقوتا إال ما كان يف 

سنوات اإلستعمار الربيطاين وبعده حيث تسربت السياسية العلمانية ومزقت 

  .األمة اإلسالمية إىل فرق وشعوب سياسية ال متت إىل اإلسالم بصلة

األمراء واألثرياء والرعية  إن العلماء أساساهم محلة الطرق الصوفية مث وازرهم

وانشرحت صدور العامة واخلاصة للطرق، وقام العلماء بدورهم اإلجيايب يف نشر 

وال جتد عاصمة أو بلدة أو قرية إال . طرق التصوف يف طول وعرض اخلالفة

وفيها شيخ الطريقة يرشد مريديه ويلزمهم وردا أو أورادا مجاعة أو فرادى، فكثرت 

زداد عدد الصوفية، وأنتج العلماء كتبا صارت صرحا منيعا على دهاليز الرتبية وا

  .اللذين ينظرون الطرق الصوفية بعني اإلزدراء والتهاون

وكان ألمري املؤمنني حممد بّلو مؤلفات عديدة يف التصوف وفروعه، ومن 

  :مؤلفاته الصوفية ما يلي



  

١٤

 .مفتاح السداد يف شأن األربعة األوتاد)١(

 .لج فيها من صدى الغرورجالء الصدور عن ما خيت)٢(

 .مرآت القلب يف معرفة الرب)٣(

 .البدور املسفرة يف اخلصال املوجبة للمغفرة)٤(

 .الدرر الزاهرية يف السالسل القادرية)٥(

 .كتاب األركان والشروط يف الطريقة الصوفية)٦(

 .كشف القناع واألستار يف شأن سيد االستغفار)٧(

 .رفع االشتباه يف التعلق باهللا وبأهل اهللا)٨(

 .الصمم يف أمراض األحوال واألقوال واهلممجالء )٩(

 .منظوم يف شأن القطب)١٠(

 .فتح الباب يف ذكر بعض خصائص الشيخ عبد القادر)١١(

 .الكواكب الدرية يف بعض مصطلحات الصوفية)١٢(

 .أدب التوسل بأهل اجلنة)١٣(

 .البدر الالمع يف الورد اجلامع)١٤(

 .نيل الرغائب يف سلسلة القطب الثعاليب)١٥(

 .جاء يف الباقيات الصاحلات التنبيهات الواضحة فيما)١٦(

�ȂƬǰǐƥ�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�Ŀ�ƨȈǧȂǐǳ¦�©ƢǨǳƚŭ¦�ǞȈŦ�¾ÂƢǼƫ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ǟǈȇ�ȏÂ

م، ويكفي أن ١٩٠٣ولو بعد العدوان العسكري الربيطاين على الدولة منذ عام 

نعرض منوذجا خفيفا لالستدالل بأن تيار التصوف مل ينقطع ولو يف فرتة 

  .ن اخللف احتفظ ما وصل إليه من السلفاالختالل الربيطاين، فإ



١٥



وقد ألف الوزير عبد القادر مشط ابن الوزير حممد البخاري مؤلفاته الصوفية 

فألف كتاب منت الوهاب ) م١٩٢٥-١٩١٢(واالحتالل اإلجنليزي يف أوجه 

ومنظومة سرد الآلىل من كالم القوم، مث قام بشرحها عبد اهللا بن عيسى عثمان 

ظومة يذكر فيها الوزير بعضا من ءافات النفوس كالكرب فبّني بن فودي، ويف املن

أن النفس املتكربة ترى مرتبتها فوق كل مرتبة، مث قال ومن العجب أن يتكرب 

اإلنسان إذا عرف أنه من نطفة ويف جوفه جناسة حيملها، وإذا مات صار جيفة 

:توضع يف حفر من نار أو روضة من روضات اجلنة، ويف ذلك يقول

ويف ِمعاَك  العذيرات السود  * أولئك  النطفة  يا  عبيد 

  يف هوة ذات هلب أو روضه  *مث تصري  جيفة  مطروحة 

إن احلسد هو متين زوال نعمة اهللا : مث أتبع اآلفة الثانية وهي احلسد، وقال

على غريه من املسلمني، فحذر بأن احلسد حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع وأن 

الذي أهلك إبليس لعنة اهللا عليه ألنه أىب السجود لنيب اهللا آدم عليه احلسد هو 

السالم، ونبه بأن احلاسد دائما هو اخلاسر ال احملسود وأن احلاسد خالف أولياء 

  :اهللا ووافق الشيطان ويف ذلك يقول الناظم

  والضر يف دينك إذ أسأت   *وال يضر احلسد من حسدت  

  وفيه   وافقت   عدو اهللا   *   خالفت يف  ذا   أولياء  اهللا

وبعد بذل الناظم نصائحه يف احلسد انتقل إىل آفة أخرى وهي األمل، واألمل 

هو إرادة البقاء واحلرص الشديد على مجع املال واالشتغال بالدنيا عن اآلخرة، 

وتأخري التوبة ملا يتمتع به من صحة وقوة اجلسم، فأخر التوبة إىل غد مع أنه ال 

يأيت أجله، إن األمل ينشئ ترك الطاعة والكسل وتقول له نفسه  يعرف مىت

  .األمارة بالسوء إن أمامه أيام وشهور وسنون فيأتيه األجل وهو يف غفلة األمل
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  :ويذكر الناظم أسباب األمل يف األبيات التالية

بسب القسوة والنسيان  للقرب واحلشر كفى ذا شينا وكثرة الذنوب واحلرص 

  لغفلة عن هول املعادالشديد وكثرة ا

  يف غفلة طرف اهلوى به كفى   *ورمبا   جاء    املنون   والفىت    

العجلة، وقال إن العجلة هي : مث بعد هذه األبيات أردف اآلفة الرابعة وهي

اإلقدام يف األمر بدون إمعان النظر فيه، واحتج بأن العجلة تفسد العمل، ونصح 

  :انزالق وزلل فقالاملستعجل بالتأين حىت ال يقع يف 

  وحيلة الشيطان   ذي  الضالل  *العجلة    املفسدة  للعمل   

  واحذر من الشيطان شني  الزلل*  تأن ياصاح فال   تستعجل 

هذه املنظومة تدل على أن التصوف مل يتوان حىت يف عصر االحتالل 

لطرق الصوفية الربيطاين وأن األمراء والعلماء واألمة اإلسالمية يف الدولة اهتدوا با

¦ǀǿ�ƢǼǷȂȇ�ń¤�ƢǼǷƾǫ�ƢǸǯ�Ƣđ�ÀÂƾƬȀȇ�¦Ȃǳ¦±�ƢǷÂ.

ويكفي أن نستدل باستمرار تيار التصوف يف الدولة بنظرة أخرى إىل الوزير 

جنيد بن الوزير حممد البخاري، فإنه عاش وزيرا أيام االحتالل الربيطاين واستمر 

العودة إىل الدميقراطية وزيرا أيام االستقالل وعايش اإلنقالبات العسكرية مث سين 

حىت عصر اجلمهورية الثانية وبعدها، هذا الوزير عّني وزيرا للدولة منذ سنة 

ميالدية، عاش زهاء مخسني سنة وزيرا للدولة، وألف مؤلفات صوفية تدل ١٩٤٨

على ورعه وزهده يف الدنيا، وتوىف ومل يرتك لورثته من املال إال مائة ومخسني نريا 

ل وفاته، ومن املتوقع للوزير املعمر مثله أن يرتك لورثته ماال وجدت يف جيبه قبي

حيصى من املال، ولوال راتب التقاعد واملكافأة احلكومية للورثة بعد الوفاة لقلنا إنه 

  .مل يورث الورثة شيئا من حطام الدنيا
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  :ومن مؤلفاته يف جمال التصوف ما يلي

ى الكتاب على بعض  قالئد القيعان يف ذكر أمور الشيخ عثمان، وحيتو )١(

 .كرامات الشيخ عثمان

 .مقالة الوزير يف مناسبة عيد املولد املبارك)٢(

 .مورد الظمآن يف ذكر بعض خواص الشيخ عثمان)٣(

 .حتفة اإلخوان لبعض ما لشيخنا عثمان من الكرمات)٤(

)٥(§Âǂǰǳ¦�ǺǷ�ƢđƢǏ¢�ƢǷ�Ǻǟ�§ȂǴǬǳ¦�ƨȈǴǈƫ.

منظوم، فالكتاب األخري ومما ينبغي االنتباه إليه هو أن معظم مؤلفاته الصوفية 

يف القائمة منظوم أيضا، وضع املنظومة تسلية ملن أصيب ببعض الباليا وصرب 

ونتيجة لصربه زالت الباليا، ويذكر الوزير بأنه من الذين أصيب فصرب وجاء الفرج 

بعد الضيق، ويف بعض أبياته يصف الدنيا كما يراها الصوفية احملققون والسيما 

ȇȐƦǳ¦�ÀƘƥ�ǶĔƢŻ¤ا والنعم كّل من عند اهللا، ونظر إليها مبنظار احملققني قائال:

ــــــــــــــــــرور نظمتهــــــــــــــــــا ليعــــــــــــــــــرف الَغ

¦ƾººººººººººººƥ¢�¾ƾººººººººººººȇ�ǆ Ȉººººººººººººǳ�ƢĔ¦ƾººººººººººººƳÂ

¦ƾººººººººººººƥ¢�¾ƾººººººººººººȇ�ǆ Ȉººººººººººººǳ�ƢĔ¦ƾººººººººººººǬǧÂ

يناهلـــــــــــــــا املـــــــــــــــؤمن أي والكـــــــــــــــافر

ال حتســـــــــــــنب واجـــــــــــــدها أفضـــــــــــــل

إن الوثــــــــــــــــــــــوق بالـــــــــــــــــــــــدنا ُغـــــــــــــــــــــــرور

علــــــــــى رضــــــــــا اهللا ملــــــــــن قــــــــــد وجــــــــــدا

ــــــــــــــــــــيس بغضــــــــــــــــــــا لغضــــــــــــــــــــب اهللا ول

أي والفـــــــــــــاجريــــــــــــنعم فيهــــــــــــا الــــــــــــرب 

مـــــن  فاقـــــدها كمـــــا يظـــــن مـــــن فـــــنت

وملا  .كان األمر يف الدولة العثمانية يف صكتو منذ تأسيسها إىل يومنا هذانعم هكذا    

�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ǂȇ±Ȃǳ¦�ǾǬƦǗ�ƢǷ�ƢēƢȈƥ¢�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ǂǯǀȇ�̈ƾȈǐǬƥ�ǾǴų�ǽƢƯ°�ƾȈǼƳ�ǂȇ±Ȃǳ¦�ľȂƫ
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وحتمل أثقال من التصوف كزهده وورعه وصومه التطوعي واألذكار ورقة قلبه 

  :اليتامى وصلة الرحم ويف كل ذلك يقول النجل

يف الزهد كـان وحيـده   يف عصـره

خضـعت لــه الــدنيا بأرغــد عيشــها

مجـــــــع الـــــــوزارة  والعلـــــــوم نفيســـــــها

ـــــــمال أثقــــــال اليتــــــامى ثابــــــت حـــــــ

ناهيـــــك  يف التقـــــوى ورقـــــة  قلبـــــه

مــــــــــا مثلــــــــــه يف ذا ســــــــــوى األخيـــــــــــار

فأطاحهـــــــــــــا   بالصـــــــــــــوم واألذكـــــــــــــار

واصـــــــــــــل األرحـــــــــــــام بالقنطـــــــــــــاريـــــــــــــا 

يف جــــــــــــوده حضـــــــــــــرا ويف األســـــــــــــفار

ـــــــه  وخلصـــــــمه   األغمـــــــار )٢٥(يف جب

ما زال الصوفية يستنريون بالتصوف يف الدولة ويتوسع يف طول أرض الدولة 

وتعددت الطرق الصوفية وتنوعت ولو يف طريقة واحدة بقدر فهمه . وعرضها

ادرية تنوعا يف املفاهيم، فإن اخللف مما قاله السلف، ومثال ذلك إن للطريقة الق

الطريقة يف عاصمة الدولة مثال ختتلف اختالفا خفيفا عن الطريقة القادرية يف 

مدينة كنو، ولكن هذا التنوع ليس جوهريا، إن املتمسكني بالطريقة القادرية يف 

صكتو ال يضربون الدف أو البندير يف حلقات الذكر، وكذلك ال جيلسون يف 

��ÄǀǷŗǳ¦Â�ǶǴǈǷ�ĿÂ��ƢēÂ°�Ʈحلقات الذكر مع أ ȇ®ƢƷ¢�½ƢǼǿ�À" اليقعد قوم

يذكرون اهللا تعاىل إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة 

ولذلك ال جيهرون األذكار، ويف كونه جهرا أو سرا .)٢٦("وذكرهم اهللا فيمن عنده

عليه القسوة  بأن اجلهر به أنفع من كونه سرا ملن غلبت: "مفهمون، فمن القائل

.)٢٧( "أو سرا ملن غلبت عليه اجلمعية من أصحاب السلوك

ومبناسبة ءاالت اللهو وينضم إليها البندير مفاهيم متضاربة، هناك من العلماء 

.)٢٨(من حرمه مطلقا وبعضهم أحل مطلقا وبعضهم فصل يف املسألة
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شيخ ولكن املختار يف هذه املسألة نقال عن كتاب مصباح أهل الزمان لل

إباحة "عثمان بن فودي ما قاله احملققون أمثال الشيخ عز الدين بن عبد السالم 

  :مث أنشد" ذلك للصوفية خاصة وحترميه على غريهم

.)٢٩(سوى ذوى احلال سادات احملبني  *وال نبيح لشخص ءالة مسعت       

اآلخر يف هذا الكتاب أورد الشيخ عثمان بن فودي أدلة احملرمني مث يف كتابه 

أن ال تنكروا إنكار احلرام على "جنم اإلخوان أورد أدلة املبيحني وغرضه يف ذلك 

من يستعملها مقلدا بأقوال من أباحها وأن ال تعرتضوا على األولياء الذين تضرب 

�ǺǗƢƦǳ¦�ƢǿǂǇ�ǶǿƾȀǋ¢Â�ƨǴǗƢƦǳ¦�Ƣē°ȂǏ�Ǻǟ�ƅ¦�ǶȀƦȈǣ�ƾǫÂ�©ȉȉ¦�Ǯ Ǵƫ�ǶȀȈǴǟ

إىل قوله  ...وقوله فقد غيبهم اهللا. )٣٠("اىلفيها فتستوجبوا املقت من اهللا تع

كأنه إشارة إىل ما كان حممد بل يسمع من " وأشهدهم سرها الباطن فيها"

  .األبواق أثناء رجوعه من غزوة القاضاوا

�ǺǷ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢�ÀƢǼƯ¦�Ǧ ǴƬźȏ��¦ǀǿ�ǾǳȂǫ�ǲƦǫ�Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�ƺȈǌǳ¦�¾Ƣǫ�Ľ

القول مما اختاره الشيخ عثمان وهذا " الصفحتان املذكورتان"الدين يف شيء 

لنفسه وجلماعته األقربني مع أنه مل يعب من ضرب الدف أو البندير، واختار  

كذلك اخللوة والذكر سرا، ولذلك مل يعرف الناس بالبندير يف صكتو إال يف 

السبعينيات حني قام املرحوم الشيخ ناصر كرب تغمده اهللا برمحته بزيارة ضريح 

ي وبعض األولياء يف مدينة صكتو وضواحيها، ومل ينكر الشيخ عثمان بن فود

�ńƢǠƫ�ƅ¦�ȆǓ°��Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�®ƾĐ¦�©ƢǨǳƚŠ�ǶȀƬǗƢƷȍ�ȂƬǰǏ� ƢǸǴǟ�ǾȈǴǟ

  .عنه يف موضوع التصوف
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إن التصوف يف الدولة العثمانية انتشر يف مدائنها وقراها، وسلك الصوفية 

، وانتحت الدولة صوفية طرقا عدة مع أن أشهرها الطريقة القادرية والتجانية

  .مشهورين يف التجانية مثل ما كان للطريقة القادرية

ومن املشهورين يف الطريقة التجانية الشيخ عمر بن أيب بكر رمضان ابن حممد 

ǺǷ�¦ȂƷǄǻ�ǽ®¦ƾƳ¢�À¤��ƾǿƢĐ¦ بني القرن الثاين عشر  كنوواستقروا يف  آهري

لكبري مؤلفات يف التصوف، وقد ترك هذا الشيخ ا. )٣١(والثامن عشر امليالدي

  :منها ما يلي

 .مبادئ التصوف)١(

 .مفاخر اجليل الكرام وتراجم العلماء واألولياء واألعيان)٢(

 .مقاطع القطبانية)٣(

 .املناجات القدسية من النفخات القدسية اإلهلية على بساط التجانية)٤(

 .الرحلة الغوثية والبشارة الفيضية اإلبراهيمية الكوخلية)٥(

 .قال الشيخ)٦(

 .واجلواب السؤال)٧(

ويف أقصى الدولة إن الصوفية يف أرض آدماوا لعبوا دورا فعاال يف نشر 

التصوف وكان أمريهم األول من تالمذة الشيخ عثمان بن فودي وأخذ الراية 

  .للجهاد يف جهته

وممن يشار إليه بالبنان يف التصوف الشيخ حممد راجي كان بني هذا الشيخ 

ي عالقة ودية متينة، قيل إنه تزوج بابنة الشيخ وبني أسرة الشيخ عبد اهللا بن فود

عبد اهللا، وأخذ الطريقة التجانية من سلطان الدولة التجانية احلاج عمر سعيد 
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م ولكنه مل يتمنكن ١٨٥٠وأراد الشيخ حممد راجي احلج يف سنة . )٣٢(الفويت

املرور عن طريق باغرم فرجع واستقر يف مدينة يول عاصمة أرض آداماوا، وأدخل  

كثريا من املريدين يف الطريقة التجانية إىل وفاته هناك، ومن مولفاته يف التصوف 

  :ما يلي

 .أجوبة يف التصوف)١(

 .قصيدة ميمية يف التصوف)٢(

رسالته إىل األستاذ أيب الفتح إبراهيم اخلليل بن الشيخ عبد اهللا بن فودي )٣(

ية، وقد ويف الرسالة زعم الشيخ راجي أن أمري املؤمنني أخذ الطريقة التجان

نقض الوزير عثمان غطاط والشيخ سليمان بن أمحد تلك الدعوى كما 

 .مر احلديث عن إنكارمها

�ǂǌǻ�Ŀ�Ƕǿ°Â®Â�Ǻȇ°ȂȀǌŭ¦�ƨȈǧȂǐǳ¦�ǞȈŦ�µ ǂǠǳ�Ǟǈȇ�ȏ�¾ƢĐ¦�À¤�¦ǀǿ

التصوف يف الدولة ولكن الذين أشرنا إليهم يكفي دليال على أن جمتمع الدولة 

وأن الطرق الصوفية . فية من قرون غربتجمتمع شرب من ينابيع الصوفية الصا

بذلت قصارى جهودها يف إرشاد األمة اإلسالمية فعلمت األمة ماهلا وما عليها 

��ÀƢǈƷȍ¦�Ȃǿ�ƢȀǼȈǟ�À¢�¿ƢǠǳ¦Â�́ ƢŬ¦�Ƣđ�» ǂǠȇ�ƨȈƥǂƫ�śǸǴǈŭ¦�ƨȈƥǂƫ�¼ȂǬƷ�ǺǷ

أن تعبد اهللا كأنك تراه : واإلحسان كما بني أفصح العرب من جوامع الكالم هو

تكن تراه فإنه يراك احلديث، وهذا البيان النبوي الشريف هو عني  فإن مل

التصوف، وهو املنهاج الذي سلكته الدولة العثمانية منذ إنشائها إىل أن يرث اهللا 

 .األرض إن شاء اهللا
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  الخاتمة

إن الباحث مع قلة بضاعته يف هذا الفن حاول وهو معرتف بقصوره  يف هذا 

ضوء على التصوف يف الدولة العثمانية بصكتو  ليلفى املضمار العويص إلقاء 

حسن ظن جملس الطريقة التجانية به، وأشار إىل األعالم من رجال التصوف منذ 

تأسيس الدولة واستمرارها حتت ضغط االستدمار الربيطاين واالنقالبات العسكرية 

ابية كانت واحلكومات املدنية إىل يومنا هذا، وأثبت أن هذه التطورات الزمنية إجي

�ƅ¦�ȆǓ°�Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�®ƾĐ¦�ƢȀǈǇ¢�Ŗǳ¦�̈°ƢǼŭ¦�ƞǨǘƫ�À¢�°ƾǬƫ�Ń�ƨȈƦǴǇ�Â¢

عنه وأنصاره، وعلى العكس فإن التصوف ازداد قوة يف رحاب اجلامعات والدهليز 

�ǶȀǼȇ®�ȄǴǟ�· ƢǨū¦Â�ǶȀǬǳƢƻ�ƨǧǂǠǷ�ń¤�ǞǸƬĐ¦�®Ƣǋ°¤�Ŀ�¾ƢËǠǨǳ¦�ǽ°Âƾƥ�¿Ƣǫ�Ǿǻ¢Â

  .ع ما فيها من املغريات املستوردة من أوربا وأمريكااحلنيف والزهد يف الدنيا م

إن الدولة العثمانية بصكتو ما هي إال مثرة ذلك اجلهاد اجلبار من الصوفية 

الذين قابلوا القول بالعمل فطبقوا الشريعة حبذافريها وانتشر األمن يف مجيع أحناء 

ل كالرباتون الزائر الدولة لبسطهم العدل، ويف انتشار األمن السائد يف الدولة يقو 

حىت .... إن الشريعة طبقت حبذافريها: "الربيطاين يف عصر أمري املؤمنني حممد بّلو

إن الدولة إن مل تكن مشغولة باحلرب كان نظامها اإلداري أدق نظام ويضرب به 

�ń¤�» ǂǗ�ǺǷ�Ƥ ǿǀǳ¦�ƨǴƦǟ�ƢȀǇ¢°�ȄǴǟÂ�ǂǨǈǳ¦�ƢĔƢǰǷƜƥ�̈¢ǂǷ¦�ÀƘƥ�ǂƟƢǈǳ¦�¾ȂǬǳ¦

.)٣٣(طرف آخر يف الدولة

إننا اليوم يف أشد حاجة إىل تربية الصوفية لنبين أمة تؤمن باهللا وختشاه واليت ال 

يكون الدنيا أكرب مهها كما كان السلف الصاحل أمثال الشيخ عثمان بن فودي 

.وأنصاره حني أسسوا هذه الدولة، وجزاهم اهللا مبكيال احلسنات األوىف
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الهوامش والمراجع

.الصويف يف نيجرييا، القاهرة بدون تاريخ الطباعةشيخ عثمان كرب، الشعر)١(

عبد الوهاب الشعراين، األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية، القاهرة )٢(

 .بدون تاريخ

، الفتح الرباين والفيض الرمحاين، بريوت )السيد(عبد القادر اجليالين، )٣(

 .م١٩٨٨ه ١٤٠٨

ن األخبار املتفرقة ، ضبط امللتقطات م)الوزير(جنيد بن حممد البخاري، )٤(

.يف املؤلفات، خمطوط يف مكتبة الباحث

.الشيخ، عثمان بن فودي، وملا بلغت، خمطوط يف مكتبة الباحث)٥(

يف بيان احلضرة العلية أو حضرة احلق يقول العارف باهللا تعاىل سيدي عبد )٦(

فليس املراد حبضرته تعاىل مكانا خمصوصا يف األرض "الوهاب الشعراين، 

قد يتوهم، فاحلق تعاىل ال حتويه السموات تعاىل اهللا عن والسماء، كما

ذلك علوا كبريا فال يزال العبد يكثر من الذكر باللفظ حىت يصري احلق 

: ص" األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية: أنظر. تعاىل مشهوده

٢١.

 .١٦: الشيخ، عثمان، وملا بلغت، املرجع السابق، ص)٧(

.٧٦- ٧٢: ض اجلنان، ص، رو )الوزير(عثمان غطاط )٨(

  .١١: الشيخ، عثمان بن فودي، جنم اإلخوان، ص)٩(

 .١٤٩: املرجع السابق، ص)١٠(

.الشيخ، عبد اهللا بن فودي، تزيني الورقات، صكتو بدون تاريخ الطباعة)١١(
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 .٢٣- ٢٠: املرجع السابق، ص)١٢(

 .٦٣- ٥١: املرجع السابق، ص)١٣(

 .٤٦:املرجع السابق، ص)١٤(

ر بن حممد البخاري، نيل املرام، الوزي: وملزيد من هذه اإلرهاصات راجع)١٥(

.١٩٨-١٩٦: ص

 .١٩٦: الوزير جنيد، نيل املرام، ص)١٦(

حممد احلافظ التجاين، احلاج عمر الفويت سلطان الدولة التجانية بغرب )١٧(

.، واألصح ما نقلناه هنا من يف الوزير جنيد يف حياته٣: إفريقيا ص

الصوفية عند السادات : "اخلرفة كما قال الشيخ عثمان بن فودي هي)١٨(

�Ƣđ�ƺȈǌǳ¦�ǶǸǠȇ�ǞƥƢǏ¢�Ǟƥ°¢�°ƾǫ�°ƢǈȈǳ¦�ƨȀƳ�ǺǷ�ƢȀƬƥǀǟ�Ŗǳ¦�ƨǷƢǸǠǳ¦

�ƨȀŪ¦�ń¤�śǨƬǰǳ¦�śƥ�Ǧ Ǵƻ�ǺǷ�ƢȀǧǂǗ�ǲǇǂȇÂ�ǽƾȈƥ�ǾǇ¢°�ȄǴǟ�Ƣđ�ǽƾȇǂǷ

.١٦: السالسل الذهبية لسادات الصوفية، ص: راجع" اليسرى

 .٦: الوزير عثمان غطاط، كشف احلجاب ورفع النقاب، ص)١٩(

 .٦ :املرجع السابق، ص)٢٠(

 .٨: املرجع السابق، ص)٢١(

جواهر املعاين وبلوغ ) السيد(علي حرازم ابن العريب املغريب الفاسي، )٢٢(

 .م٢٠٠١ - ه١٤٢١األماين، اجلزء األول، بريوت 

سليمان بن أمحد، تسديد اخلواطر يف موازين أنوار البصائر، خمطوط يف )٢٣(

 .مكتبة إبراهيم جنيد بصكتو

.١٨:اآليةسورة النمل )٢٤(
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