أريد أن أعرف العالقة بين الشيعة أھل البيت والطريقة التجانية
ھل كان شيخ الطريقة شيعيا ؟وھل يجوز في التجانية أن تكون شيعيا؟
) أسئلة جمعناھا لمدارھا حول نفس الموضوع (

الجواب

بسم ﷲ و الحمد

و الصالة و السالم على رسول ﷲ

السائل أو السائلة الكريمة،
أما بالنسبة لسؤالك حول إن كان الشيخ أحمد التجاني قدس ﷲ سره شيعيا

فالجواب ھو ال  ،فھو سني المذھب بتغليب مالكي دون التقيد به  ،و العالقة التي تجمعه مع الشيعة ھي
استغراقه رضي ﷲ عنه في محبة ساداتنا آل البيت رضي ﷲ عنھم .
ورد في " جواھر المعاني "  " :ويحب أل البيت النبوي المحبة العظيمة ويودھم المودة الجسيمة ويھتم
بأمورھم ال يزال حريصا إلى إيصال الخير إليھم ويضرع إلى ﷲ فيما يصلحھم ويكرمھم اإلكرام ويبر
غاية بھم أشد البرور ويتواضع لھم أشد التواضع ويتأدب معھم أحسن األدب وينصحھم ويذكرھم
ويرشدھم إلى التخلق بأخالق النبي صلى ﷲ عليه وسلم والعمل بسنته ،ويقول :الشرفاء أولى الناس
باإلرث من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم .ويحض على محبتھم ،وتوقيرھم والتواضع لھم واألدب
معھم ،ويبين عظيم مجدھم ورفيع قدرھم ،ويرى أن التواني في أمورھم ومحبتھم نقص في اإليمان وال
يحب من يناويھم ،أو يباريھم أو يخل باألدب معھم ،ويشدد النكير على من فعل ذلك معھم رضي ﷲ عنه
وعنھم ومتعنا برضاه آمين .".
وقال العالمة سكيرج رضي ﷲ عنه في أجوبته ":
"وقد كان الشيخ رضي ﷲ عنه في حب ھذا الجانب ،بما علت به مرتبته ألعلى المراتب ،ورأى الناس
من إخالصه في مواالة آل البيت وصدق محبتھم قيد حياته ما بھر المتمسكين بحبل حبھم ،فتنافسوا معه
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في المحبة فلم يدركوا شأوه .وقد كان يوصي أصحابه وأحبابه على تعظيم آل البيت والصدق في محبتھم
في السر والعالنية بإخالص نية ،ويؤكد على الشرفاء في تعظيم بعضھم بعضا ويقول ما معناه  :ال ينبغي
للشريف أن يتھاون بحق الشريف ،فإن العوام غير مخاطبين وحدھم بوالئھم.".

بالنسبة للشطر الثاني من سؤالك  :وھل يجوز في التجانية أن تكون شيعيا؟ :
فھو سؤال نظري بالدرجة األولى  ،فمن الناحية النظرية شروط الطريقة معلومة للجميع ليس فيھا وجوب
التقيد بمذھب معين و إنما تُلَقﱠ ُن الطريقة التجانية لكل من طلبھا من المسلمين َ ،ذ َكرا كان أو أنثى  ،صغيرا
أو كبيرا ُ ،ح ّراً أو عبدا  ،طائعا أو عاصيا  ،بشرط أن يلتزم بشروطھا  ،وأن يَصْ ُدق ﷲ على ما عاھد
عليه.
وقد طرحنا ھذا السؤال شفويا على أحد كبار علماء الطريقة التجانية المرحوم سيدي إدريس العراقي
رضي ﷲ عنه فأجاب بما مضمونه":
ليس ھناك شرط في الطريقة التجانية يجبر المريد أن يكون تابعا لمدرسة أو لمذھب معين خاصة في
الفقه أو أن يكون تابعا للمذھب السني أو الشيعي فكل واحد حر في اختياره ،االعتبار الوحيد في ذلك ھو
صحة العقيدة ) ،ألن من بين من ينسبون أنفسھم الى الشيعة طوائف و أقليات ذات معتقدات منحرفة
ومزورة مرفوضة من قبل الجميع(".
لذلك فليس ھناك مبرر للقول بأن كل الشيعة "ضالون" أو كلھم " مھتدون " ،كما ھو الحال أيضا في
بعض أدعياء التصوف في وقتنا الحالي  ،فكل شيء منوط بصحة المعتقدات و األفعال و موافقتھا ألصول
الدين و الشريعة .
لذلك ،يجب على المرء أن يدرك أن ھذا الدين الحنيف ھو دين الوسطية و االعتدال وإنھا لمخاطرة كبيرة
جدا أن نتبنى المواقف المتطرفة البعيدة عن االحترام المتبادل.
و أشد من ذلك خطرا االشتراك في نقد أولئك الذين اختارھم ﷲ لمرافقة نبيه صلى ﷲ عليه وسلم سواء من
ض َي ﱠ
َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ إِ ْذ يُبَايِ ُعونَ َك ت َْحتَ الش َﱠج َر ِة فَ َعلِ َم َما فِي
أھله أو أصحابه  ،قال ﷲ تعالى  } :لَقَ ْد َر ِ
ﷲُ ع ِ
س ِكينَةَ َعلَ ْي ِھ ْم َوأَثَابَ ُھ ْم فَ ْتحا ً قَ ِريبا ً{ ]الفتح [ 18 ،
قُلُوبِ ِھ ْم فَأ َ ْن َز َل ال ﱠ
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ":ﷲ ﷲ في أصحابي ال تتخذوھم غرضا بعدي فمن أحبھم فبحبي
أحبھم ومن أبغضھم فببغضي أبغضھم ومن آذاھم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى ﷲ تبارك وتعالى ومن
آذى ﷲ فيوشك أن يأخذه ".
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قال تعالى } :إِنﱠ َما يُ ِري ُد ﱠ
ت َويُطَ ﱢھ َر ُك ْم تطھيرا { ]سورة األحزاب [ 33 ،
ﷲُ لِيُ ْذ ِھ َب َع ْن ُك ْم ال ﱢر ْج َ
س أَ ْھ َل ا ْلبَ ْي ِ
َاب ﱠ
ﷲِ ،فِي ِه ا ْل ُھدَى َوالنﱡو ُر َ ،م ِن
و قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ":إِنﱢي تَا ِر ٌك فِي ُك ُم الثﱠقَلَ ْي ِن  :أَ ﱠولُ ُھ َما ِكت ُ
س َك بِ ِه َوأَ َخ َذ بِ ِه َكانَ َعلَى ا ْل ُھدَىَ ،و َمنْ تَ َر َكهُ َوأَ ْخ َ
ضاللَ ِةَ ،وأَ ْھ ُل بَ ْيتِي أُ َذ ﱢك ْر ُك ُم ﱠ
ﷲَ فِي
ا ْ
طأَهُ َكانَ َعلَى ال ﱠ
ستَ ْم َ
أَھ ِْل بَ ْيتِي ثَ َ
ت . ".
الث َم ﱠرا ٍ
فليس ھناك عاقل مھما كان مذھبه الذي ينتسب إليه سنيا أو شيعيا ممن يغامرون في ھذا الميدان الخطر
لتبرير رفضھم و نبذھم للطرف المقابل ما يستندون عليه من أقوال السلف الصالح وأفعالھم وھي أشياء
بعيدة عن التربية النبوية المشرفة وھذه أمثلة على بعض المواقف المعتدلة من أعالم الشيعة و كتبھم .
قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم ﷲ وجھه في نھج البالغة  " :لقد رأيت أصحاب محمد صلى ﷲ عليه
سجداً وقياما ً يراوحون بين
وسلم ،فما أرى أحداً يشبھھم منكم لقد كانوا يصبحون شعثا ً غبراً ،وقد باتوا ّ
جبا ِھ ِھم وخـدودھم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معـادھم ،كأن بين أعينھم ُركب المعزي من طول
سجودھم ،إذا ذكر ﷲ ھملت أعينھم حتى تبل جيوبھم ،ومـادوا كمـا يميـد الشجـر يوم الريح العاصف،
خـوفا ً من العقاب ورجـا ًء للثواب.".
و في "كشف الغمة في معرفة األئمة" ،أنه سئل اإلمام أبو جعفر عن حليته السيف ھل تجوز؟ فقال " :نعم
قد حلى أبو بكر الصديق سيفه بالفضة ،".فقال )السائل( ":أتقول ھذا؟" فوثب اإلمام عن مكانه ،فقال":
نعم ،الصديق ،نعم الصديق ،فمن لم يقل له الصديق ،فال صدق ﷲ قوله في الدنيا واآلخرة".
قال الشيخ أبو جعفر محمد ابن علي بن بابويه القمي في رسالة االعتقادات تحت عنوان  :االعتقاد في
مبلغ القرآن  " :اعتقادنا ان القرآن الذي انزله ﷲ تعالى على نبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم و ما بين
الدفتين وما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربعة عشر سورة
وعندنا والضحى وألم نشرح سورة واحدة وإليالف وألم تر كيف سورة واحدة ومن نسب إلينا أنا نقول
أنه أكثر من ذلك فھو كاذب.".

و لھذا فنحن نحن نؤيد ما ورد ضمن البيان الختامي لمؤتمر القمة اإلسالمي األول بع ّمان 2005/1426
وبمشاركة أكثر من مئة وسبعين عالما ً من مختلف بالد المسلمين ومن أتباع المذاھب اإلسالمية الثمانية
حيث أقر ممثلو أتباع ھذه المذاھب بنا ًء على فتاوى جميع المراجع الدينية اإلسالمية وأجمعوا على ما يلي:
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أوالً:
إن كل من يتبع أحد المذاھب األربعة من أھل السنة والجماعة )الحنفي ،والمالكي ،والشافعي ،والحنبلي(
والمذھبين الشيعيين )الجعفري والزيدي( والمذھب األباضي والمذھب الظاھري فھو مسلم وال يجوز
تكفيره ويحرم دمه وعرضه وماله وال يجوز أيضا ً تكفير أصحاب العقيدة األشعرية ومن يمارس
التصوف الحقيقي وكذلك ال يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح كما ال يجوز تكفير أي فئة أخرى
من المسلمين تؤمن با سبحانه وتعالى وبرسوله صلى ﷲ عليه وسلم وأركان اإليمان وتحترم أركان
اإلسالم وال تنكر معلوما ً من الدين بالضرورة.
ثانيا:
إن ما يجمع بين المذاھب أكثر بكثير مما بينھا من االختالف .فأصحاب المذاھب الثمانية متفقون على
المبادئ األساسية لإلسالم فكلھم يؤمنون با سبحانه وتعالى واحداً أحداً وبأن القرآن الكريم كالم ﷲ
المنزل وسيدنا محمد عليه الصالة والسالم نبيا ً ورسوالً للبشرية كافة وكلھم متفقون على أركان اإلسالم
الخمسة الشھادتين ،والصالة ،والزكاة وصوم رمضان ،وحج البيت وعلى أركان اإليمان  ،اإليمان با ،
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره واختالف العلماء من أصحاب المذاھب ھو
اختالفٌ في الفروع وليس في األصول وھو رحمة وقدي ًما قيل أن اختالف العلماء في الرأي أم ٌر جيد.
ثالثا:
إن االعتراف بالمذاھب في اإلسالم يعني االلتزام بمنھجية معينة في الفتاوى فال يجوز ألحد أن يتصدى
لإلفتاء دون مؤھالت شخصية يحددھا كل مذھب وال يجوز اإلفتاء دون التقيد بمنھجية المذھب وال يجوز
ألحد أن يدعي االجتھاد ويستحدث مذھبا ً جديدًا أو يقدم فتاوى مرفوضةً تخرج المسلمين عن قواعد
الشريعة وثوابتھا وما استقر من مذاھبھا.
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