
اجملــــــــذوب إلـى حــــــــضــــــــرة احملــــــــبــــــــوب

واجلــــــــــاذب إلـى حـكم ربّـه املـكـتــــــــــوب
نبذة عن الشيخ محمد مجذوب بن قمر الدين

)١٢١٠ - ٢٧ محرّم ١٢٤٧ : ١٧٩٦/٥ - ٨ يوليو ١٨٣١(
وعن دور الصوفية في ترسيخ األحكام الشرعية عن طريق املعارف الكشفية

البرشت هوفهاينز
نودّ فـي هذه الـورقــــة أن نلـقي بعـض الضــــوء عـلى شــــيـخ من مــــشـــــائخ الطـرق الصــــوفـــــيــــة في الـســــودان، وأن نســــاعـــــد، عــــبــــر التــــعـــــريف ببـــــعض

خصوصياته، على تفهّم الدور الذي لعبه مشائخ الطرق في مجتمعهم، في بلد كالسودان، على عتبة العصر احلديث.
إنّ الشـيخ الذي نحن بصـدده هنا هو مـحمـد مـجـذوب، دفني الدامَر، ابـن قمـر الدين بن حـمـد بن محـمـد اجملذوب. لـو حاولتُ أن أعـرّف
أهمّ ممـيّـــزاتـه لقلـت : هو مــــرشـــد ديـني أخــــذ من علـوم الظاهـر والبــــاطن وعــــمل مــــعلِّمًــــا أحكـام الدين اإلســــالمي ومــــربّيًــــا أتبــــاعـــه عـليــــهـــا لـكي
يراعــوا هذه األحكام في حــيـاتـهم اليــومـيــة ؛ وذلك ليس من خــالل منهج قــضـائـي وإمنا عن طريق الدعــوة إلى التــخلّق باألخــالق احملـمــودة.
فبهـذه الدعوة أسهم الشيخ مجـذوب في نشر نوع خاصّ من العلم اإلسالمي مـبني على ما قد دوّنه العلماء والفـقهاء أهل املراكز التعليـمية
في احلـــضـــر ؛ وفـي توســـيع نـفـــوذ هذا العـلم خـــارج هذه التــــخـــوم، ليـــشـــمل أهـل الريف والبـنادر الصـــغـــيـــرة وحـــتّـى البـــدو ؛ وفي حـثّ هؤالء
الناس عـلى العــمل مبا علّـمــهم وعلى رقــابة أعــمــالهـم بأنفــســهم حــتّى ولو لـم يكن هناك أيّ مــراقب آخــر ألنّـهم هم املســؤلون عـن أعـمــالـهم في

نهاية املطاف.

خلفية عن اجملاذيب وعن محمد مجذوب
ينحـدر مـحـمـد مـجذوب من أسـرة دينـية في مـنطقـة الدامَـر )جنوب مُـقرن الـنيل ونهـر أتبـرا( عَال صـيـتـهـا منذ منتـصف القـرن السـابع عـشـر
تقــريبًــا. أشــعل زعــمــاء هذه األســرة نار القــرآن ونار الـعلم هناك )أي درّســوا القــرآن وفــقــه العــبــادات وبعــضًــا من ســائر العـلوم(، واشــتــملت
نشاطاتهم أيضًا على اخلدمـات الطبّية )كالطبّ النبوي والرُقْية( والتوسُّط والصلح والـتحكيم بني الفالّحني والرحّل. لم تكن هذه األسرة
هي الوحــيـدة فـي الدامـر التـي تخـصّص أبـناؤها في مــثل هذه األعــمـال الدينـيـة ]جنــد في الوثائق احملــفـوظـة في الدامـر أســمــاء فـقــهـاء آخــرين
انقطعت ذكراهم فـيما بعـد[ ؛ إالّ أنّها مع مرور الزمن جنحت فـي إقامة هيمنتـها على غيـرها دينيًا وسياسـيًا واقتـصاديًا. وأهمّ شخصـية
في هذا التـطوّر هو الفــقـيــه حـمــد »ود اجملـذوب« )١١٠٥-١١٩٠ : ١٦٩٣/٤-١٧٧٦/٧( الـذي أصـبح جــدّ أسـرة »اجملــاذيب« أي
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في هذا التـطوّر هو الفــقـيــه حـمــد »ود اجملـذوب« )١١٠٥-١١٩٠ : ١٦٩٣/٤-١٧٧٦/٧( الـذي أصـبح جــدّ أسـرة »اجملــاذيب« أي

أوالد »الفـكي ود املـيــــدوب« كــــمــــا ســــمّـــــاه الناس. هـؤالء اجملــــاذيب كـــــبــــر دورهم مـع انحــــالل الـسلطـة املركــــزيـة لدولـة الفــــوجن فــــأصـــــبــــحت لـهم
سلطة محلّيـة بذاتهم في الدامر وما حولهـا. ومع أنّ أساس دورهم كان مقـامهم الديني - وقد دخلت فيـه، إلى جانب قيامهم بـالشعائر
اإلسالمـية، قـدرتهم على الكتـابة ومن ثمّ التسـجيل، وكـذلك سمـعتـهم القائمـة على ممارسـة الرقيـة - ال نستطيع أن نفـصل دورهم الديني
هذا عـن بسط نـفـــوذهم الـتـــحـكيـــمـي فـــالســــيـــاسـي وتوســـيـع أراضـــيــــهم وشـــبـكاتهـم التـــجــــارية. ووطّـد اجملـــاذيب ســــيـــادتهـم على الـدامـــر بـعـــرى

املصاهرة في بعض األسر الكبيرة احلاكمة والتجارية من املناطق اجملاورة )بربر وشندي(.
والشــاهد في ذلك مـيــالد مـحــمـد مــجـذوب في أســرة حـضــرية في املتـمّــة )حـيث أمّــه ]عـائشــة بنت األحــيـمــر[ كـانت من احلــضـور، كــبـار
التــجّـار في الســودان في ذلك العــصـر(، وأمّ والده ]فــاطمـة بنـت احلـاجّ عـبــد اللّه ود نقــولة[ كـانـت من أسـرة جتــارية في بربر. قــرأ مـحــمـد
مـجـذوب الـقـرآن في املتـمّـة ثـمّ التـحق مبسـيــد أجـداده بالدامـر لقـراءة الـفـقـه والنحـو. وبـعـد فـتـرة رجع إلى املـتـمّـة حـيث أخــذ يدرّس القـرآن.
ثمّ رحل إلـى احلـجــاز - وال تهــمّنـا هنا أســبــاب هذا الرحــيل - وأقــام مــجـاورًا بـاملدينة املنوّرة مــدّةً تقــارب الثــمــاني سنـوات. بعــدها انتــقل
إلى ســواكن حــيث أسّس زاويةً ديـنيـةً وجــمع حــوله مــجــمــوعـةً من الـتـالمــذة ؛ وبعــد سنتـني عـاد إلـى مـوطن أجــداده مــارًّا بقــرى بربر وأقــام

بخلوة جدّه الفقيه حمد بالدامر ولكنه توفّي بعد شهر فقط فلم يوفَّق في خالفة جدّه على قيادة الدامر الدينية.
كـــان مـــحــمـــد مـــجـــذوب له اليـــد الغـــزيرة فـي التـــأليف، قـــدر مـــا لم يعـــهـــده الســـودان من قـــبلـه. فـــهــو مـن أنتج املؤلّـفني الســـودانيـني عــامّـــةً، وكـــان
أخــصـبَــهم جــمـيــعًــا حـتّـى عـصــره. جتــاوز عـدد كــتــاباته - ٣٦ - عــدد مـؤلّفــات أيّ من مــتــقـدّمــيــه ومـعــاصــريه. إذ جنـد مـن أنشط الكتّــاب
الســودانـيني فــيــمــا قــبل مـــجــذوب الشــيخ مــحــمـــد املضــوّي املصــري )حــوالـي ١٦٣٥-١٦٨٤( وله ٩ تآليف، ثـم أحــمــد الطيّب ود الـبــشــيــر
)١٧٤٢-١٨٢٤( وله ١٥. أمّـــا مـــعــاصـــرو مـــجــذوب، فـــالوحـــيـــد منهم الـذي بلغـت قــائمـــة مـــؤلّفـــاته عـــددًا مناســـبًـــا له هو إســـمـــاعــيل الـولي
)١٧٩٣-١٨٦٣( والذي له مــا بني ٣٣-٤٢ مـؤلّفًــا كُـتــبت خـالل فـتــرة تسـاوي مــدّة حـيــاة مـجـذوب الـقـصـيــرة. أمّـا تآليـف مـحـمــد عـثــمـان
امليــــرغني )١٧٩٣-١٨٥٢( فــــبلغـت الـ٤٦؛ ولكـن امليـــرغـني مـع أهمّـــيــــتـــه لتــــاريخ اإلســـالم فـي الســـودان لـم يكن ســــودانيّــــا بنفــــســـه. ولنـذكـــرْ
أيضًــــا أخـــصـب مـــؤلّـفي الطـريقــــة القــــادرية في الـســـودان وهـو إبرهيـم الكبّــــاشي )١٧٨٧-١٨٦٩( الـذي له ١٠ كــــتب. كل هـؤالء هم ممثّـلو
نشــاط تألـيــفي جــديد وغــيــر مــعـــهــود برز في الســودان مـنذ مطلع الـقــرن الـثــالث عــشــر الـهــجــري. وروّاد هذه احلــركــة لهـم دعــوة مــشــتــركــة أال
وهي إحــــيـــاء الديـن اإلســـالمي وإصـــالح أحــــوال املسلـمني وإعـــادة تـنظيـــمــــهم االجـــتــــمـــاعي. فـــيــــبـــدو لنـا أنّ هذه الدعــــوة اإلصـــالحـــيـــة هـي من

األسباب الرئسية للتدفّق التأليفي املدهش الذي شهده السودان في ذلك الوقت.
وفـيـمـا بعـد نودّ أن نلقي بعض الضـوء عـلى ثالث نقـاط تبـدو لنا مـحـور األسـاس في فـهم دور اجملـذوب وأمـثـاله في التـاريخ اإلسـالمي، أال

وهي :
١( أهمّية النصّ.

٢( العمل اإلرشادي.
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٢( العمل اإلرشادي.

٣( كيفية تعامل الشيخ مع أتباعه، ودور الطريقة.

األصول النصوصية
نســتـعــمل مـصطلـح »النصّ« هنا  مبعـنى أوسع من اسـتــعـمــاله في الفــقـه اإلســالمي ؛ فنعني بـه مـجــمـوع النصــوص املعـتــرَفـة بـه عند فـرقــة مـعــيّنة
باعتبارها مرجـعًا يُستند إليه في مسائل الدين أو العقيـدة. ]أو بعبارة أخرى : املدوَّن املنصوص عليه في مراجع مكتوبة ومـعترفة بها لدى

«. أمّــا »حـكم«scripturalist« و»نصـــوصـي« مــعـــرِّبًـا لـ»scriptural. ونســـتـــعـــمـل الصـــفـــة »نصّـي« مـــعـــرِّبًا لكـلمـــة »[علمـــاء الدين
« وهي أيضًا كلمة معناها أوسع مما في الفقه اإلسالمي.normفنعني به »

ميكننا أن ننظر إلى دور النصّ عند الشيخ مجذوب من ناحيتني : تعلّمه، وتعاليمه.
أمّا تعلّم اجملذوب فال نعرف عنه الكثـير لعدم وجود املصادر األوّلية. ولكن ال شكّ أنّه حفظ القرآن ثمّ قرأ بعـضًا من علوم الفقه والنحو
كـما كـان مـعهـودًا في األوساط الـدينية في السـودان آنذاك. وغـالب التـقدير أنّه واصل قـراءته تلك في املدينة املنـوّرة )حيث أقـام سنوات

عمره ما بني اخلامسة أو السادسة والعشرين والثالثة والثالثني(. ولكن ال نعرف أيّة تفاصيل عن هذا.
فلـذلك إذا حــاولـنا أن نفـــهم جــذور وكـــيـــفــيـــة تكويـن علم الشـــيخ اجملـــذوب، علينـا بتـــحليل تـعــاليـــمـــه كــمـــا وردت في كــتـــاباتـه. فنالحظ فـــيــهـــا

النقطتني التالية :
٭ أوّالً، من ناحــيــة األسلوب : اســتناد كلّ مــا قـالـه إلى النبي )بعــد ذكــر اآليات القــرآنيــة(. وذلك إمّـا بـالعـودة إلـى الكتب التي جُــمــعت

فيها األحاديث ؛ أو بطرح السؤال رأسًا على النبي في لقاء مباشر.
٭ وثانـيًـــا، من ناحــــيـــة اجلـــوهر :توافـق كل مـــا جـــاء اجملـــذوب بـه من أحكـام ]ومـــهـــمـــا كـــان مـــصــــدره[ مع أحكام وآراء املـذهب الشــــافـــعي

)وال املالكي السائد في عموم السودان ، وال احلنفي مذهب السلطان(.
ومن القضـايا التي تدلّ على اتّبـاع اجملذوب للفقـه الشافـعي : إثباته أنّ البـسملة جـزء من القرآن ؛ إثبـات القبض بدل السـدل في الصالة ؛

حتديد عدد ثياب الكفن بثالثة ؛ وإلخ …
وعلى سبـيل املثال نذكر رسالة توضّح جـيّدًا تينك النقطتني التني ذكرناهمـا. فالرسالة بعثـها إلى بن عمّه ]الصـدّيق بن األمني[ إجابةً عن
ســؤال منه، فكتـب : »وصل كـتــابكم … وطـلبتَ منّا أن نَعــرِض ]حــالك[ على ]املصـطفى[. … فــقـد امــتــثلنا أمــركم وعــرضنا ذات
يوم عـليـــه )صلـوات اللّه عـليـــه( حـــالـكم، فـــقـــال :« … ويلـي بعـــد هـذا اجلـــواب على لـســـان النبـي، في أمـــر يخـصّ حـــالة الـســـائل النـفـــســـيـــة
]اكتـئابه لعدم متكّنه من زيـارة النبي[. ثمّ يتناول مجذوب بعض األسـئلة الفقهـية التى طرحـها عليه بن عـمّه فيـجيب عنها بذكـر أحاديث
نبوية ممّا رواه األئمّـة الستّة في صحـاحهم. جوابه يوافق متامًا مـوقف الشافعيـة، ولكنّه ال يعلن عن هذا إطالقًا وال يناقش مواقف فـقهاء
املذاهب اخملــتـلفــة. يجيء باألجــوبة عـلى أنّهــا أقــوال من الرســول - أي أنّهــا أحـكام ال ريب فــيــهــا. ]ولنذكــر في هـذا الســيــاق أيضًــا أنّه ال

يبالي باألحاديث التي تروي أقوال الصحابة والتابعني[.
فنرى أنّ محمد مجـذوب اتّبع في كتاباته أسلوب أهل احلديث ال الفقهاء - والصراع الطويل املدى بني هتني الفـرقتني معروف في التاريخ
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فنرى أنّ محمد مجـذوب اتّبع في كتاباته أسلوب أهل احلديث ال الفقهاء - والصراع الطويل املدى بني هتني الفـرقتني معروف في التاريخ

اإلســـــالمي. كـــــان ألهـل احلــــديـث دور هامّ فـي حـــــركـــــة االعــــتـــــراض عـلى الـتـــــقلـيــــد املـبـــــهم وتـعــــصّـب املذاهـب التـي ازدادت منـذ القـــــرن الـثـــــامن
عشـر. واجلدير بالذكر أنّ اجملـذوب ألّف رسالةً في هذا املوضوع سـمّاها »رسالة الهدى فـي االتّباع للنبي املقتـدى«. لألسف لم نحصُل
على نـسـخــة لهــذه الرســالة، ولكـنّ صـاحـب مناقب الشــيخ يخــبــرنا بأنّـهـا »فـي االقـتــداء باملذاهـب األربعــة«. نالحظ عــدم التطابق الـكامل
بني عنوان الـرسـالة ووصف مــؤلّف املناقب لهــا، بني االقـتــداء بالنبي واالقــتـداء بـجـمـيـع املذاهب. اجملـذوب أعلـن اتّبـاعــه للنبي، فلم يـذكـر
املذاهب إطـالقًــا ؛ أمّـــا غــيــره فـــأخــذ مـــواقف املذاهب فـي االعــتـــبــار. فــمـــثــالً مـــحــمـــد بن علي الـسنوسي )١٧٨٧-١٨٥٩( اجـــتــهـــد برأيه
»اجتـهادًا منتـسبًـا مستـقالّ«، فـما توافق من اجـتهاده مع آراء مـذهب معـيَّن )أو باألحرى : مـوقف إمام ذلك املذهب( سـمّاه »اتّبـاعًا«
]إيقاظ الوسنان، البـاب األوّل[. فكان السنوسي متّبـعًا )وليس مقلّدًا( املذهب املالكي. أمّـا اجملذوب فأعلن كـما رأينا اتّباعه املبـاشر
للنـبي، فــيــبــدو رفـــضــه للتــقـليــد وكــأنّه كــامـلٌ. ولكن، وراء ظاهـرة رفض التــقلـيــد وإرجــاع أيّ مــســألة إلـى النبي نـلمح اعــتــمــاد اجملـــذوب التــامّ
علـى املذهـب الشـــــافـــــعي. وأســـــاس هـذا االعــــتـــــمـــــاد فـي غــــالـب الظـنّ هو الـتــــأثّـر مبا قـــــرأه مـن كــــتـب الشـــــافـــــعـــــيـــــة ومــــا ســـــمـــــعـــــه من مـــــدرّســـــيـــــهم
)واملعـروف أنّ الـشـافـعــيـة أقـوى املذاهـب لدى علمـاء احلــجـاز(. فـيــبـدو أنّه اســتـبطن تعــاليم الشـافــعـيـة بـدرجـة أنهـا ظـهـرت له هي الوحــيـدة

الصحيحة، فبالتالي كانت هي التي جاء بها النبي عند طرح السؤال عليه.
ويشيـر هذا إلى شخصـية اجملذوب اخملـضرمة، حـيث أنّه من ناحية وقف ضـدّ التقليد ودعـا إلى األخذ عن النبي مـباشرةً وحـتّى بطريقة
غير معترَفةٍ بهـا عند الفقهاء هي سؤال النبي في لقاء مباشر. فهذا األسلوب قد يفـتح الباب إليجاد وإدخال أحكام وآراء جديدة وغير
مـعـروفــة إطالقًـا في حـيّــز املعـقـول، وكــان هذا بالضـبط ســبب مـعـارضـة العـلمـاء لالجـتــهـاد املطلق - خـوفًــا من البـدعـة ومـن فـقـد هيـمـنتـهم
على حتــديـد وتعــيني مــا يجب أن يـعــتـقــده الـناس ومــا يعــملون بـه. من هذه الناحــيــة نـلمح في اجملــذوب مــبــشّــرات تطوّرات هـامّــة غــيّــرت كلّيًــا
فــيــمـــا بعــد مــفــهـــوم مــبــادئ العـلم واالســتــدالل في الـعــالم اإلســالمي. ولـكن اجملــذوب من نـاحــيــة أخــرى كــان مـــحــبــوسًــا متامًـــا في مــدار تعـــاليم
املذهب الـذي تربّى عليــه. وال ندري أكــان اجملــذوب يـعي هذا أم ال - لكن من الـواضح أنّه اســتــبطن أحكـام الشــافــعــيــة بدرجــة أنّهــا بدت

له أحكامًا نبوية.

العمل اإلرشادي
مـــــحــــمـــــد مــــجـــــذوب، إذًا، اســــتـــــبطـن النصّ )املـرجع األســـــاسي الســـــتنـبــــاط األحـكام( - فـــــدعــــا أتـبــــاعـــــه إلى اســـــتــــبـطانـه أيضًـــــا فــــإلـى العـــــمل

بأحكامه. هذا هو موضوعنا الثاني.
أهمّ مــــا شــــدّد عليــــه املـمـــجــــذوب في إرشــــاده هو دعــــوة النـاس إلى التــــوبـة، ومـــعـنى التــــوبة هـنا تـغـــيــــيــــر سلوكــــهم فـي حـــيــــاتهـم اليــــومــــيـــة. اتّـهم
اجملــذوب أكــابر أهل ســواكـن مبا يشــبــه اجلــاهليــة، أى بإجــراء »أحـكام كــانوا يتــحــاكــمــونهــا في جــاهـليــتــهم ويســتنـدون لهــا ]كــذا[ ويُمــضــونهــا
فـيـمـا بـينهم كـإمـضـاء أحكـام الشـرع« كـمـا ورد في املناقـب )ص ١١٩(. ولكن لم يهـتمّ اجملـذوب إطـالقًـا بنظام احلكم والقــضـاء ؛ بل ركّـز
كـمــا قلنا على سلـوك الناس في حـيــاتهم اليـومــيـة. هذا السلوك رأى فــيـه بعض الظـواهر غـيـر اإلســالمـيـة - أي مــا ناقض األحكام النصّــيـة
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كـمــا قلنا على سلـوك الناس في حـيــاتهم اليـومــيـة. هذا السلوك رأى فــيـه بعض الظـواهر غـيـر اإلســالمـيـة - أي مــا ناقض األحكام النصّــيـة

]التي كـان قـد اسـتبطـنها كـمـا أسلفنا[. فـانتـقـد علمـاءَ وفـقهـاء سـواكن بأنّهم لم يفـعلوا شـيـئًـا إليقـاف تلك املناكـر، فنقـرأ في املناقب )ص
١٢٠( : »وكـــان جــانبُ احلـقّ فــيـــهم نـسْــيًـــا منســـيًّـــا مع مــشـــاهدة الـعلمـــاء لذلك كلّـه وسكوتـهم عنه وجـــعلهـم إيّاه كـــالطريقـــة احملـــمــودة والسـنّة
املرغـــوبـة. هذه عـــادتهـم. فلمّـــا رأى الـشـــيخ … هذه املنـاكـــر نهض قـــائـمًـــا على قـــدمـــيـــه … فـــأمــــر للّه ونهـى له«. ويبـــدو أنّ هـذا األمـــر وهذا
النهـي جتــسّــدا فـي بداية أمــره في نـوع من 'احلــملـة' إذ مــرّ بأزقّـــة ســواكن مــســـتــعــجـــالً »وبيــده قــضـــيب وهو في تـقــشّف حــال فـــصــار كلّمـــا مــرّ
بجمع يقـول لهم : ''قولوا : 'ال إله إالً اللّه' !'' - حـتّى مرّ بأهل منكر يفعلونـه وكان قد أمرهـم بإزالته فقـال لهم : ''أال تقولوا : 'ال إله إالً

اللّه' ؟'' ثالثني أو عشرين مرّة أو عشرة حتّى جاوزهم« )ص ١٦٦(.
وبعد هذه 'احلملة' استقـرّ اجملذوب على قيف سواكن حيث أنشأ زاويته. وكأنّه قال : أوالئك العلماء ال صـالح منهم - فتعالوا لنضبط
على ما هو أصلـح منهم فنعهد على طريـقة ! سأرشـدكم على الطريقة وأرتّب لكم بعض األوراد واألحـزاب لتثبـيت ألسنتكم وقلوبكم،
فأذا بايعـتموني في هـذه الطريقة وصرمت من جـماعتي أَحـميكم يوم القـيامة وأُدخلكم جـميعًـا احلضرة النبـوية ]انظر املناقب، ص ١٦٧[.
وأنتم عـليكم مع عـــهــدكم لي شــرط واحــد فــقـط، وهو التــوبة مبـعنى العــدول عـن املنكر والعـــودة إلى الصــراط املســتــقـــيم، ]أي - وأعــيــده

هنا ألهمّيته - التوبة هي تغيير السلوك. وذلك ال بصفة عامّة وغير مؤذية، إنّما ههنا، وبصفة فعلية، في احلياة اليومية.[
ويبـــدو أنّ اجملـــذوب فـي إرشـــاده ركّـــز على بعـض األخـــالق دون األخـــرى، ومنهـــا اجلـــانـب اخلـــاصّ بالعـــالقـــة بـني اجلنسني. ولـذلك أســـبـــاب،
فـالعـالقـات بني اجلنسني كـثـيـرًا مـا ترمـز إلـى العـالقـات االجـتـمـاعيـة عـامّـةً، وجنـد عـبـر العـالـم وعـبـر تاريخ كلّ الشـعـوب أنّ األخـالق اجلنسـيـة
وقــضــايا األســرة هي عـني اهتــمــام كــثــيــر من احلــركــات اإلصــالحــيــة ذات الـطابع احملــافظ والتـي تدعــو إلى ضــبط وحتــصـني العــالقــات األســرية

إلثبات وحتصني وضع مؤيّديهم االجتماعي وموقفهم في ظروف اجتماعية متحوّلة.
فندّد اجملذوب بالـ»فـواحش« التي كان يفعلهـا أهل سواكن وهي عالقات جنسـية غير التي تـسمح بها أحكام الشرع. ويبـدو أنّ مِثل هذه
العالقـات كانت »عـادة عندهم« واسعـة االنتشـار. فطلب اجملذوب من أتبـاعه قطع مثل هـذه العالقات، أي طالبـهم بالتخلّي عـن عادتهم
تـلك ومبـراعـــــاة مــــــا نـصّ علـيــــــه الشــــــرع. فــــــالشــــــرع املـنصــــــوص عـليــــــه هـو- كـــــمــــــا رأيـنا - مــــــصــــــدرُ وأســــــاس األحكـام التـى دعــــــا اجملـــــذوب إلـى

تطبيقها.وهو نفسه )أي النصّ( محور اهتمام علماء الظاهر الذين انتقدهم اجملذوب عند مجيئه إلى سواكن.
واملنهج اإلرشادي للشيخ اجملذوب ينحصر في ثالث نقاط ميّزته عن علماء الظاهر وهي:

( وال قـــــضـــــائـي. فـــــعـندمـــــا اكـــــتــــــشف أنّ أحـــــدًا فـــــعـل١psychological( سَـــــعَـى اجملـــــذوب إلى تـطبـــــيـق أحكـام الشـــــرع بـأسلـوب نفـــــسـي )
فاحشةً لم يحاول قطّ أن يطبّق عليه حدّ الزنا ؛ إنّما وبّخه وزجره ودعاه إلى التوبة فحسب.

٢( حَكَم اجملــذوب علـى أفــعـال الـناس مبقــيــاس البــاطن )وهو مــقــيــاس أخــالقي( بينـمــا اقـتــصــر العـلمــاء في حكمــهم عـلى مــقــيـاس الـظاهر.
ومـقـيـاس البـاطن أحـدّ مـن مـقـيـاس الظاهر، فـبـينمـا حُـكْم الزنا له شـروطه الدقـيـقـة في الـفـقـه، لم يبـال اجملـذوب مبثل هذه التـفــاصـيل الظاهرة

وإنّما نهى أتباعه عن مجامعة األجنبيّات وعن مجرّد النظر إليهنّ.
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وإنّما نهى أتباعه عن مجامعة األجنبيّات وعن مجرّد النظر إليهنّ.

٣( اقـتصـرت دائرة أحكام اجملـذوب على أَتْباع طريـقتـه، وهي هيئـة اخـتيـارية ال إلزامـية، أي أنّ الفـرد إذا لم يَرضَ عن حكم الشـيخ على
سلوكه كـان له احلرّية املطلقة في ترك الطريقـة. ومعنى ذلك أنّ املقيـاس األخالقي الذي حكم به الشيخ تبنّاه أتبـاعه ألنّ مراعاتَه جـعلتهم

ذوي مرتبةٍ أخالقيةٍ أعلى من غيرهم أي جعتلهم طليعةً في مجتمعهم.
ويبـدو أنّ كثـيرين من أتبـاع اجملـذوب أصلهم من مجـموعـات بجـاوية قد اسـتوطنـوا قيف سـواكن حيث أصـبحـوا في تنافس اقـتصـادي مع
مجموعات أخـرى من أصل عربي أو تركي كانت سيطرت على جزء هامّ من جتارة سواكن. فيرجح أنّ من أسـباب االلتحاق باجملذوب
وطريـقــتـــه البـــحث عـن مــدد مـــعـنوي في الســـعي الـى حتــقـــيـق مــرتـبــة اجـــتـــمـــاعــيـــة أعـلى ]أو بعـــبـــارة مــبـــسّطـة : أتبـــاع الطريـقــة والـذين يراعـــون
أحـكامـــــهـــــا يـســـــتـطيـــــعــــــون أن يقـــــولـوا : »نحـن إســـــالمـنا أحـــــسـن من إســــــالم أوالئك الـعـــــرب واألتراك الـذين يـحـــــاولـون حـــــفظ وتـبـــــريـر هيـــــمـنتـــــهـم

!«[ علينا

دور الطريقة
الطريقــة ظاهرها هيـئــة اجـتـمـاعــيـة قـد تُسـتــعـمل لتنظيـم مـجـمـوعــة من الناس. وذلك مـا فــعله اجملـذوب بال شكّ. أمّــا أصل الطريقـة فــمنهـاجُ

سلوك، فهذا ما توضِّح لنا القصّة التالية :
''كان رجل من أهل سـواكن مولَعًا بالنساء؛ ثمّ تـاب على يد الشيخ وبايعه في الطريقـة، فعاهده الشيخ أن ال يفـعل شيئًا بعـد فعله األوّل،
فـقـبِل عـهـده. ثمّ غلبـتـه نفـسـه، فـخـشي إن فـعل شـيـئًـا في البلد يَطّـلع عليـه الشـيخ، فـسـافـر منه، فـأصـاب في سـفـره امـرأةً. ثمّ رجع، فـأتى
ليـسلّم على الشـيخ، فـقـال له: »مـتى قـدِمتَ يا فـالن ؟« قال: »اآلن يا سـيّـدي.« فـقـال له: »لعلّك مـا نكثت توبتك؟« فـقـال: »ال!«
فـــقـــال: »أال تتكـلّم بالـصــدق؟« فـــقـــال: »هو كـــذلـك!« فـــراجــعـــه مـــرارًا ولـم يزل على إنـكاره؛ فـــقـــال له: »أوقـــد نســـيِتَ فـــعـلك باملرأة الـتي
طلبتْ منـك التنبـاك في املوضع الفـالنـي حتت اجلـبل؟« فـقـال: »ال، لم أنسـه؛ غـيــر أنّي مـا كنت أظنّ أنّك تعـرف مـا وقـع لي في السـفـر،
وقــد حــسِـبـتُ أنّ مــعـرفــتك مــقــصــورةً على مــا يقع فـي البلد، فــتــركــتُـه كـلّه من أجلك. فــإذا كــان من أمــرك مــا قــد رأيتُ فــخــذ اآلن طريقــتك

منّي وخلِّني وشأني!« فضحك الشيخ من قوله'' ]املناقب ص ١٢٤[.
في هذه القــصّـة عـناصـر كــثـيــرة توضّح لنا كــيـفــيـة تعــامل الشــيخ اجملـذوب مع أتـبـاعـه. تـبـدأ القــصّـة بالـوضع قـبل مــجـيئ الـشـيخ وهو انـخـراط
أهل ســـواكـن في فـــعـل املنكَـر. فـــيلي االلـتـــقـــاءُ بالـشـــيخ فـــالـتـــوبة والبــــيـــعـــة في الـطريقـــة والـتـــعـــهّـــد بـالعـــدول عن ســــيّئ السلـوك، ثمّ تغـلّب النـفس
]األمّارة[ فنكْث العهد وعِلْم الشـيخ بذلك عن طريق الكشف. فكلّ هذه العناصر مأخوذة عن تراث التصـوّف بال شكّ، وجند غيرها
عند اجملـذوب مـثـل األوراد واألذكـار، الفـتح، احلـال واجلـذب، إلخ… ولـكن مع كلّ هذا التـأثّر الواضـح لم يُطلِق اجملـذوب على نـفـسـه لفظ

»الصوفي« قطّ، وال استعمل كلمة التصوّف وصفًا ملنهجه. ما السبب في هذا ؟
ركّـز اجملـذوب على السـلوك منهـجًـا أخـالقـيًـا ال منـهج حتـقـيق ؛ فـالتـربيـة عنـده تعني كـمـا رأينا تغــيـيـر السلوك في احلـيـاة اليـومــيـة أكـثـر ممّا هي
رياضـة النفس لتَـرقَى في سلّم املقـامـات حـتّى تفنى في عـالم البـقـاء. كان اجملـذوب على مـعـرفـة بنظرية املقـامـات كمـا هو واضح من كـتـابه
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رياضـة النفس لتَـرقَى في سلّم املقـامـات حـتّى تفنى في عـالم البـقـاء. كان اجملـذوب على مـعـرفـة بنظرية املقـامـات كمـا هو واضح من كـتـابه

»رسـالة السلـوك« - أمّـا في واقع عـمله وتعـامـله مع أهل طريقـتـه )كـمـا نـسـتطيع أن نلمـحـه مـن خـالل مـراسـالته وإخـبـار تابعـيــه عنه( فلم
يركّز إطالقًا على هذه الناحية.

و»رســالة السلـوك« تلك تثــيــر اهتــمــامنا أيضًــا ألنّهــا - كــمــا اكـتــشــفنا مـن خـالل بـحـثـنا - نُقلت عـن رسـالـة أخـرى هـي »الســيـر والـسلوك
إلى ملـك امللوك« للـمــؤلّف الصـــوفي الســـوري قــاسم اخلــانـي الذي عــاش في الـقــرن الســـابع عــشـــر ]١٦١٩-١٦٩٧[. لم يعــتـــرف اجملــذوب
بنـقلـه عن هـذا املصـــــدر، ولـكنّ مـــــقـــــارنة الرســـــالـتني تـثــــبـت هذا بـال شكّ. ونـالحظ أنّ اجملـــــذوب لم يـنقُـل مـــــصــــدره كـــــامـــــالً بال حتـــــريـف ؛ بل
حـــذف مـنه بعـض األجـــزاء وغــــيّـــر أحـــيــــانًا بـعض العــــبـــارات. والالفـت للنـظر أنّ هذه األجــــزاء احملـــذوفــــة والكلـمـــات املغــــيَّـــرة بـالذات هي الـتي

«[، أي أنّ اجملــــذوب ركّـــز عـلىpsycheتـخصّ دقـــــائـق مـــــا يـحـــــدُث لنـفس الـســـــالـك ]أســـــتـــــعــــــمل كـلمـــــة »الـنـفس« هـنا مبـعنـاها احلـــــديـث »
نواحي التأديب والتخلّق في احلياة اليومية بينما كان اخلاني قد اهتمّ أكثر بنواحي الترقّي وفناء النفس عن احلياة اليومية.

]قارن في هذا السياق رسالة عثمان بن فودي )١٧٥٤-١٨١٧( »التفرقة بني التصوّف الذي للتخلّق والتصوّف الذي للتحقّق«[
فنـرى أنّ اجملـــذوب أخـــذ من تراث الـصـــوفـــيـــة عنصـــر األخـــالق قـــبـل عنصـــر الـتـــحـــقـــيق. وهذا يـجـــعلنـا نفـــهم ملاذا لـم يَروِ أيّ شيء عـن كـــتب
مـفكّري الصـوفـيـة القـدامى املشـهـورين. أمّـا ذات التـركـيـز على األخـالق فلم مييّـزه فـقط عن صـوفـيـة التـحـقّق، إنّمـا فـيـه جـوهر اخـتـالفـه عن

علماء الظاهر حيث أنّ هؤالء قصروا أنظارهم على ظاهر األعمال بينما اجملذوب والصوفية عامّةً أكثروا االهتمام بباطن النيّات.
إذًا، أخـذ اجملـذوب من علوم الظاهر األحكام ؛ وأخـذ من علوم الـباطـن النظر األخـالقي لهـا وأسلوبَ توصـيلهـا إلى الناس. فـالطريقـة إذًا
منهاج الستبطان أحكـام الشرع، فالشيخ وسيط بني الظاهر والباطن، وبني النصّ والعـمل. ووسائطه في توصيل أحكام النصّ إلى باطن
أتبــــاعــــه ومن ثمّ إلـى حـــيــــاتهـم العــــملـيـــة هـي كلّهــــا مــــأخـــوذة مـن التــــراث الصــــوفي ؛ وذلك ألنّ الـتـــصــــوّف كــــان مـــوضـعَ ومـــخــــزنَ علـوم البــــاطن،
فـالصـوفيـة هم خـبـراء النفس في اإلسـالم. ومن أهمّ تلك األسـاليب التي اسـتـعـملهـا اجملـذوب الكشف، حـيث أنّ الشـيخ جنح في أن يقنع
أتبـاعـه بأنه عليم بكلّ أفـعـالهم وأفكارهم حـتّى ولو كـانوا في وحـدة وعـزلة مطلقـة بعـيديـن عن أيّ إنسـان رقيب علـيهم. فـلمّا اقـتنع أتبـاعـه
بذلك أصـبـحـوا حـريصني على مـراعـاة أفـعـالهم بأنفـسـهم حـتّى ولو لم يكن عليـهم رقـيب، أي أصـبـحت هيـئـة املراقـبـة في نفس كلّ فـرد من

اتباع الطريقة، في باطنه، استبطنها ولم يعد في حاجة إلى وازع خارجي.
وفي النهـاية علينا أن نشـير باخـتـصار إلى ناحـيـة أخرى غـير األخـالقـية والتنظيـمـية أخـذ فيـهـا اجملذوب من تراث التـصـوّف، وهي الناحيـة
االنفـــعـــاليــة أو الـوجــدانـيــة. فـــأوّالً، كـــثــرت لـه رؤية النبـي، وهذا طبـــعًــا حـــدث جلـيل ذو تأثيـــر قـــويّ في نفس الـرائي. ورؤية اجملـــذوب للنـبي
واسـتجـوابه له أكّـدت وأثبتت مـا قـد استـبطنه من األحكام املنصـوص عليـها في الشـرع كـما أسلفنـا. وأحيـانًا كانـت رؤية النبي أو مجـرّد
ذكــرِه قــد يحــدث حــالة جــذب )وهي حــالـة تغــيب فــيــهــا النفس عـن عـالـم احلسّ العــادي فــتــتّــجــه نحــو عــالم الصــور أو الـشـعــور الـبــاطني(.
ومــثل هـذه احلــاالت مــعــروفــة لدى كلّ اجملـــتــمــعــات اإلنســانيــة وغـــالبًــا مــا تُحــدث فـي نفس اجملــذوب انفــعـــاالً يؤدّي إلى التــأكــد الـوجــداني فــوق

العقلي من القيم السائدة في مجتمعه. وهذا الذي حدث لشيخنا كثيرًا.
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العقلي من القيم السائدة في مجتمعه. وهذا الذي حدث لشيخنا كثيرًا.

وثانيـا، كـانت املراسم والشعـائر الدينيـة التي أقـيـمت في إطار الطريقـة )الصلوات املشـتركـة والرواتب وقـراءة املولد وإنشـاد املدائح وزيارة
القـــبـــور إلخ( ســـاهمت في منـوّ شــعـــور باالنتـــمـــاء إلى جـــمــاعـــة أهل الـصــالح واخلـــالص، ومن ثمّ فـي تقـــوية إخـــالصــهـم لقــيـم هذه اجلـــمــاعـــة ؛

وزاد تأهّب احليران ]أي أطباع الشيخ[ النفسي بـ»ذوقـ«ـهم الشخصي لرؤية  أو فتح أو مثل تلك التجارب.
فنرى أنّ الصــوفـيــة أسـهــمـوا بهــذه الطريقـة فـي ترسـيخ أحكـام شـرعـيــة نصّـيــة نقليــة بني أتبـاعــهم عـبــر منهج أخــالقي باطني، وذلك كــثـيــرًا مـا

عند أهل االطراف، أناسٍ لم تتأثّر كثيرًا باملفهوم النصوصي للدين الذي تبنّاه علماء الظاهر .

خالصة
لقد قـلنا في البداية إنّ الشـيخ اجملذوب أسهـم في نشر نوع خـاصّ من العلم اإلسالمي مـبني على ما قـد دوّنه العلماء والفـقهاء أهـل املراكز
التـــعليــمـــيــة في احلـــضــر ؛ وفي توســـيع نفـــوذ هذا العلم خـــارج تخــومـــه الســالـفــة )في املركـــز(، ليــشـــمل أهل الريف والـبنادر الصـــغــيــرة وحـــتّى
البـدو )أي األطراف( ؛ وفي حثّ هـؤالء الناس على العـمل مبا عـلّمـهم وعلى رقـابة أعـمـالهـم بأنفـسـهم حـتّى ولو لم يـكن هناك أيّ رقـيب
خـارجي ألنّهم هم املسؤلون عن أعـمالـهم في نهاية املطاف. وأزيد هنـا خالصـةً : ال نرى في نشر مـثل هذه التـعاليم توسـيعًـا لنفوذ مـفهـوم
علمــاء احلـــضــر لإلســالم فــحــسب )وهو مـــفــهــوم نصــوصي( وإنّمــا أيـضًــا زيادة االهتــمــام بـالفــرد املسلم أيّـا كــان، ومن ثمّ ازدياد أهـمّــيــة الفــرد
ووزنه فـي احلــيـــاة الدينيـــة. فــيـــؤشّــر هـذا التطوّر عـلى انقـــراضَ التــفـــرقــة بـني اخلــاصّـــة والعـــامّــة التـي قــد كـــانت حــجـــر أســاس لـكثــيـــر من الفـكر
االجــــتــــمــــاعي اإلســــالمـي طوال العــــصــــور الـســــابقــــة. ومع حـثّ عــــامّــــة الرعــــيّــــة علـى رعــــاية أعــــمــــالـهم بأنـفــــســــهم فــــقــــدَ اخلــــاصّــــة - العـلمــــاء -
خـــاصّـــيـــتـــهم في الـرعي. اســـتـــبطنـت العـــامّـــة بعـض أحكام العـلمـــاء، أي مـــا ورد في النـصـــوص الدينـيـــة وكـــتب الفـــقـــه، ولكـن بإيالئهـم رعـــايةَ
أعمـالهم وإعـمال تلك األحكام فُـتح الباب أمـامهم - على املدى البـعيـد - لكي يتـولّوا حكم أعمـالهم والسيطرة على اسـتعـمال النـصوص

بأنفسهم - حسب مفهومهم ولصاحلهم.
وفي هذا التوسّع وهذا الفتح وهذا االنقراض للتفرقة بني اخلاصّة والعامّة نلمح ملع أحد أهمّ التطوّرات في العالم اإلسالمي أيّامنا هذه.
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وفي هذا التوسّع وهذا الفتح وهذا االنقراض للتفرقة بني اخلاصّة والعامّة نلمح ملع أحد أهمّ التطوّرات في العالم اإلسالمي أيّامنا هذه.

فائدة في األسماء
تصحيح بعـض األسماء ؛ ومن خالله بعض األفكار الشـائعة اخلاطئة خول أصـحابها: [الـ]ـمجـذوب . «اجملدوبية» / الشاذليـة . «اجملذوبية{

}اجملدّدة»
اسم شـيـخنا األصلي هو »مـحمـد مـجـذوب« حسب مـا هو وارد في أشـعـاره وتوقـيع مراسـالته. أمّـا ألتبـاعـه فلم يكن »مـحمـد مـجـذوب« فقط، إنّـما كـان

»الشيخ«، بالتعريف : »الشيخ اجملذوب« - فصارت تلك هي الصورة التي يستعملونها اتباعه.
ولكـنّ بعض البـــاحـــثني أطـلقـــوا عليـــه اسـم »مــحـــمـــد اجملـــذوب الصـــغَـــيِّـــر« الشـــيئ الذي لـم يكن مـــتـــداوالً عنـد اجملــاذيـب أنفـــســـهم. فـــهم ال يتـكلّمـــون عن »مـــحـــمـــد
اجملــذوب الصــغَــيِّــر« إالّ فـي ســيــاق واحــد ولســبب واحــد، وهو تـفــريق الشــيخ اجملــذوب عن والـد جــدّه، مــحــمــد »اجملــذوب« »الكبــيــر«. وهـذا هو صــاحب
لقب »اجملــذوب« األصلي ألنّه - كـمــا يقـولون - اجنــذب كـثـيــرًا. فـيُـســتـعـمـل لفظا »الكبــيـر« و»الصـغــيـر« لتــفـريق هذين احملــمـدين عند ذكــر تسلسل األســمـاء

في النسب أو مثل هذا السياق.
لعلّ الـبــعض يتــســاءل ملاذا أركّــز بهــذا الشـكل املعــمّق علـى قــضــيــة األســمــاء. والســبب بســيط: قــضــيــة األســمــاء رمــز لقــضــايـا أخــرى أوسع منهــا. واالســتــعــمــال

الظواهـر اخملـتـلفــة لواقع املســمّى ذاته. فــمــثــالً نقــرأ عند تـرميينكهــام أنّ ]»اجملــذوب املســتـــمــرّ السم غــيــر مــضــبـــوط قــد يشــيــر إلـى عــدم الضــبط وعــدم الـدقّــة في
الصـــغـــيـــر« كـــان خلـيـــفــة الـفكي حـــمـــد، أو أنّه تـوفّي سنـة ١٨٣٢، أو … غـــيـــر هذا الكالم اخلـــاطـئ.[ واألغـــرب من ذلك هو أنّ كـلّ هذه املعـلومـــات اخلـــاطئـــة

متناقلة من كتاب إلى كتاب ومن جيل إلى جيل دون التأكّد من صحّتها بالرجوع إلى أصحاب الرواية األصلية … !
وعدم االنـتباه هـذا للواقع االجتـماعي والفكري أدّى إلى التـحدّث املسـتمـرّ عن شيء سمّـوه »اجملذوبيـة« - طريقـة، كما يـظنّون - أسّسـها مـحمـد اجملذوب
الكـبــــيــــر أو ابنه الـفكـي حــــمـــد و»جــــدّدهـا« »اجملــــذوب الصــــغــــيــــر«. ال أســــاس لهــــذا الـكالم إطالقًــــا ! الـصــــحــــيح انّ الطـريقــــة التـي اخــــذها الـفـــقــــيــــه حــــمــــد والـتى
أصبـحت من ثمّ طريقـة أسرة اجملاذيب عـامّةً هي الطريـقة الشاذليـة. هكذا سمّـوها هم أنفسـهم في القرن الـثامن عشـر وحتّى اآلن. وهي - أي الطـريقة -
عـبـارة عن بعض األعـمال املعـيّنة من أذكـار وأحـزاب وأوراد، ولعـبت دالئل اخلـيـرات اجلزوليـة دورًا هامًّـا في هذه األحـزاب. أمّـا »الطريقـة اجملـذوبية« فـيـرجع
تاريخ هذه التـسـمـيـة إلى القـرن العـشـرين عندمـا جـمع الشـيـخ مجـذوب جـالل الديـن كتـابه »الـواردات الوهبـيـة في أوراد الطريقـة اجملـذوبيـة«، وذلك مـحـاولةً له
في إقـامة طريقـة »مـجذوبيـة« على شكل الطرق املصـرية املهيّـأة واملرتّبـة قانونيًّـا واخلـاضعـة لقيـادة مـركزية. ولكن فـشلت مـحاولتـه هذه ألسـباب عـدّة ليس لنا
مـجال هنا لتـفصـيلهـا ؛ فظلّت شـاذليةً غـير مـتمـركِـزة. وقد تُسـتعـمل كلمـة »اجملذوبيـة« ألوراد الشـيخ اجملذوب »األوراد اجملـذوبية« فـقط. فلنفس السـبب ال

يعرف أهل الدامر وال سواكن وال غيرهما طريقةً »مجذوبية مجدّدة« كما ورد في مؤلّفات بعض املؤرّخني راهنة.ً


