السالم عليكم ورحمة ﷲ
كثيرا
قال مجنون :قال في جواھر المعاني "ص 145ج ) :"2إن ول ًّيا  -وذكر اسمه  -كان ً
ما يلقى النبي ص ّلى ﷲ عليه وس ّلم ،و يعلمه الشعر ( .كيف ؟ و قد قال ﷲ تعالىَ } :و َما
َع َّل ْم َناهُ ال ِّ
ش ْع َر َو َما َين َبغِي َل ُه { ]يس [69 :و ھذا كذب على رسول ﷲ ص ّلى ﷲ عليه و
س ّلم و افتراء عليه .
ھل قال شيخنا أحمد التجاني ھذا وماذا تقولون جزاكم ﷲ خيرا انتظر جوابكم
الجواب:
سيدي الفاضل!
السالم عليكم و رحمة ﷲ و بركاته!
يروج البعض أن اصحاب الطريقة التجانية يعتقدون ان الرسول صلى ﷲ عليه و سلم شاعر
و يعلم الشعر و اصل ھذه الشبھات ما قد ورد في كتاب جواھر المعاني كما أخبر بذلك
سيدي علي حرازم براده رضي ﷲ عنه في
الفصل الثالث :في إشارته العلوية و حل مشكالتھا بعبارات وھبية ]ص 342لطبعة دار
الكتب العلمية [ ما يلي:
صلَّى َّ
َو َھ ِذ ِه األَ ْب َي ُ
س َّل َم فِي ال َم َن ِام ،لِ ْل َول ِِّي
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َ
الو ُجو ِد َ
س ِّي ُد ُ
ات ا َّلتِي َن ْذ ُك ُرھَا َب ْع ُد َعلَّ َم َھا َ
ب ال َم ْ
صا ِح ِ
س ِّيدِي ُم َح َّم ٍد ْب ِن
الواضِ ِح أَ ِبي َع ْب ِد َّ ِ
ﷲ َ
يم َ
الر ِاب ِحَ ،
الس ْعيِ َّ
الصال ِِح َو َّ
َّ
ش َھ ِد ال َك ِر ِ
اس َت ْي َق َظ
س َن َة َ ،1214ف َل َّما ْ
صالً .ال ُم َت َو َّفى ِب َع ْي ِن َماضِ ي َ
ي أَ ْ
او ِّ
َ
ازي دَ اراً الدَّ ْم َر ِ
الع ْر ِب ِّي ال َّت ِ
ص َّلى َّ
س َّل َم
سول َ َّ ِ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َ
ﷲ َ
َو َجدَ ھَا فِي فِي ِه َي ْذ ُك ُرھَا َف َحف َِظ َھاَ ،ف َب ْعدَ َذلِ َك َلق َِي َم ْو َال َنا َر ُ
َي َق َظ ًةَ ،و َكانَ ُي َالقِي ِه فِي ال َي َق َظ ِة َكثِيراً.
ص َّلى َّ
ت َو َط َل َب ِم ْن ُه َ
سأ َ َل ُه َعنْ َم ْع َنى األَ ْب َيا ِ
سول ُ َّ ِ
ﷲ َ
ش ْر َح األَ ْب َياتَِ ،فأ َ َجا َب ُه لِ َذلِ َك َم ْو َال َنا َر ُ
َف َ
ﷲُ
ش ْي ِخ َنا َوأ ُ ْس َتا ِذ َنا َم ْو َال َنا أَ ْح َمدَ ْب ِن َم َح َّم ٍد ال ِّت َجانِي َرضِ َي َّ
س َّل َم ِب َم َح َّب ِت ِه فِي َ
ﷲُ َع ْن ُهَ ،وھ َُو
َع َل ْي ِه َو َ
ص َّلى َّ
س َّل َم ِبأَنْ َقال َ َل ُه :لَ ْو َال َم َح َّب ُت َك فِي ال ِّت َجانِي
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
الو ُجو ِد َ
س ِّي ُد ُ
ص َّر َح لَ ُه َ
ِت ْلمِي ٌذ َل ُهَ ،و َ
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َما َرأَ ْي َتنِي َق ُّط ،أَ ْو َك َما َقال َ َل ُه ِم َّما ھ ََذا َم ْع َناهَُ ،و َقال َ َل ُه :أَ ْعطِ َ
ش ْر َح َھ ِذ ِه األَ ْب َيا ِ
ت لِل ِّت َجانِي،
ص األَ ْب َياتِ:
َوھ ََذا َن ُّ
ص ِد َكانَ ال َم ْن ُع لِي َو ْحدِي
َف ِبال َم ْج ِد َوال َّت ْحمِي ِد ِب ِه َت َت َج َّلى َذا ُت ُه * َو ِبال َق ْ
ب َع ِّني َز ْندِي
اح َت َج َ
الح ِّق ْ
الح ِّق َال ِب َ
الح ِّق َت َرى َحقِي َق َت ُه * َو ِب َ
الح ِّق ِب َ
َو ِب َح ِّق َ
ير أَ ْم ِر ِه أَ َح َ
اح َت َج َب َع ْن ُھ ْم أَ ْخذِي
ص ِد ْ
ص ِد َال ِبال َق ْ
اط ْت قُدْ َر ُت ُه * َو ِبال َق ْ
َوفِي َتدْ ِب ِ
َف ْ
الض ِّد
ب َح َّتى َت َرى األَ ْس َودَ ِب ِّ
الو ْح َد ِة َت َرى َو ْحدَ َت ُه * َت ْر َتفِ ُع َع ْن َك ال ُح ُج ُ
اغ َر ْق فِي َب ْح ِر َ

ھذا بالنسبة للشق األول من سؤالك أما بالنسبة للشق الثاني و ماذا تقولون في ذلك ؟
في ما يخص قوله تعالى  " :وما علمناه الشعر وما ينبغي له "].يس]69 :
وعلى تسليم أن ھذا شعر حتى يسقط اإلعتراض
قال بعض المفسرين  ":أخبر ﷲ تعالى عن حال نبيه صلى ﷲ عليه وسلم أنه ال يعلم الشعر ،
ورد قول من قال من الكفار إنه شاعر  ،وأن القرآن شعر  ،بقوله  " :وما علمناه الشعر وما
ينبغي له " فكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ال يقول الشعر وال يزنه.
وقال أبو إسحاق الزجاج ":في معنى " وما علمناه الشعر" وما علمناه أن يشعر أي ما
جعلناه شاعراً ،وھذا ال يمنع أن ينشد شيئا ً من الشعر" و قال النحاس ":وھذا من أحسن ما
قيل في ھذا " .وقد قيل :إنما خبر ﷲ عز وجل أنه ما علمه ﷲ الشعر ،ولم يخبر أنه ال ينشد
شعراً ،وھذا ظاھر الكالم.
قوله تعالى " :وما ينبغي له " أي وما ينبغي له أن يقوله .وجعل ﷲ عز و جل ذلك علما ً من
أعالم نبيه عليه السالم لئال تدخل الشبھة على من أرسل إليه ،فيظن أنه قوي على القرآن بما
في طبعه من القوة على الشعر.
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قال ابن العربي  :ھذه اآلية ليست من عيب الشعر؛ كما لم يكن قوله } :وما كنت تتلو من قبله
من كتاب وال تخطه بيمينك{ ]العنكبوت  [48 :من عيب الكتابة ،فلما لم تكن األمية من عيب
الخط ،كذلك ال يكون نفي النظم عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم من عيب الشعر
لنقص  ،فلو أراد ْ
أن يقول شعراً لَقَا َل الشعر على أحسن َما يُقَال ،لكن
يعني :لم نُعلمه الشعر
ٍ
ال ينبغي له ذلك
وھذا كله أمر مقيد بزمن بعثته صلى ﷲ عليه و سلم حتى تذھب شبھة صدور القرآن عن
القريحة البشرية ،أما و قد مضى زمن بعثته صلى ﷲ عليه و سلم فال مانع شرعا وال عقال
أن يعلّم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أحد األولياء من أمته بعض العلوم اللدنية عبر وعاء
الرجز أو الشعر أو أن يلقنه بعض األبيات اللدنية  ،فالشعر غير مذموم في حد ذاته  ،إنما
عدم تمكن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من ملكة الشعر قيد حياته كان تنزيھا لكتاب ﷲ
عن كونه بشري المصدر ،وبما أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم انتقل إلى جوار ربه و
انتفت بذلك شبھة تأليف القرآن من بشر ،فال مانع إذن من أن يم ّد ﷲ أحد أوليائه بعلوم لدنية
عبر وعاء الشعر بوساطة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان ذلك الولي ذا قريحة
شعرية  ،ألم يقل صلى ﷲ عليه و سلمَ : ":منْ ُيردْ َّ
الدِّينَ ،و َّ
ﷲُ ِب ِه َخ ْي ًرا ُي َف ِّق ْھ ُه فِي
ﷲُ
ِ
ِ
ا ْل ُم ْعطِ يَ ،وأَ َنا ا ْل َقاسِ ُم ".فكل ما برز من علوم على بساط الوالية فعائد إلى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم فھو البرزخ األعظم و ھذا األمر ثابت في حياته و بعد وفاته صلى ﷲ عليه
و سلم.
و ما علمناه الشعر أي قيد حياته الدنيوية و زمان بعثته صلى ﷲ عليه و سلم وال يعني ذلك
أنه لن يعلمه الشعر على اإلطالق .كيف ذلك ؟ فھو صلى ﷲ عليه و سلم محل بروز كل
العلوم على اإلطالق و إنما كان النفي في سياق ھذه اآلية عائد إلى إزاحة شبھة بشرية
القرآن و ھذا األمر من جنس العام الذي أريد به الخصوص كقوله تعالى  ":تدمر كل شيء
بأمر ربھا " إنما عنى به تعالى مما أرسلت بھالكه ؛ ألنھا لم تدمر ھودا عليه السالم ومن
كان آمن به.
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و بھذا يتبين لك أن االستدالل بھذه اآلية إلثبات كذب شيخنا أحمد التجاني الصادق الص ّديق
قدس ﷲ سره و رضي ﷲ عنه استدالل خاطئ عائد إلى سطحية المستدل من جھة و من
جھة أخرى الذي أورد ھذه الحادثة ھو الخليفة سيدي علي حرازم رضي ﷲ عنه في جواھر
المعاني كما بينا ذلك ناقال ھذه الواقعة عن سيدي محمد بن العربي التازي الدمراوي رضي
ﷲ عنه رزقنا ﷲ حسن الظن بأوليائه و حسن األدب معھم  .و ﷲ ھو الموفق للصواب.

و السالم عليكم و رحمة ﷲ و بركاته.
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