
 هـ1442م 2020املولد رسالة اخلليفة يف مناسبة 

 

1 

 
 
 

 رسالة
 اخلليفة العام للطريقة التجانية بالسنغال

 الشيخ أبي بكر حممد املنصور 
 - نصره اهلل -
 ه1442م 2020مبناسبة املولد 

 
 

 
 



 هـ1442م 2020املولد رسالة اخلليفة يف مناسبة 

 

2 

 هللا الرمحن الرحيم﷽
وخلق املخلوقات كلها بقدرته  ،احلمد هلل الذي أبدع نظام املوجودات      
وال  ،حتدها ضوابط امل كلها حسب إرادته النافذة؛ اليت الو وصور الع ،املطلقة

وخيلق ما  ،املهيمن الذي حيكم ما يشاء ،فهو هللا امللك املقتدر ،تقيدها قيود
واملغيبة  ،يشاء، وما أكثر املخلوقات املرئية وغريها، وما أكثر العوامل املشاهدة

 يسري وفقاي حمدد ومضبوط، و قانون إهلمن هذه العوامل حيكمها  وكل ،منها
 .﴾وما تشاءون إال أن يشاء هللا رب العاملني ﴿إلرادته سبحانه وتعاىل ومشيئته 

أن أوجد من ضمن هذه املخلوقات  - سبحانه وتعاىل -ومما شاءه      
انة ، ومحله أميسمى اإلنسان ،خملوقا وكائنا حيا عاقال مميزا ؛والكائنات

أمانة تعمري األرض، وتسيري  أي وهي: أمانة اخلالفة،أال ومسؤولية جسيمة 
وحماولة فهم السر  ،والتدبر ،أمورها، حيث يصبح اإلنسان مكلفا ابلتأمل

على  ه هذه األمانة اليت عرضهالومح اإلهلي من قضية اإلبداع واخللق وإجياده،
 واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها ومحلها اإلنسان. السموات

أن يصطفي من بني الناس رسال وأنبياء،  - سبحانه وتعاىل -ومما شاءه       
إىل الصراط املستقيم. فكان  ،وتوجيههم ،أرسلهم هللا هلداية اخللق وإرشادهم

أن من  كل نيب ومرسل مبعواث إىل قومه وفق فرتة زمنية حمددة إىل أن شاء هللا
على املؤمنني وبعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلوا عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم 

 الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني.
م دامس، وجاهلية جهالء، كان العامل يعيش يف ظال  ،فقبل والدته الشريفة

ية وتصرفات مهج ،وعادات وتقاليد ،مله الكلمة من معان ودالالتحتبكل ما 
 ومضلة. ،وحشية، وتصورات ابطلة فاسدة
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من أكرب نعم هللا ورمحته  ،وعليه فمجيئه صلى هللا عليه وسلم يعد حبق      
 على العلمني. 

 الحظوا معنا كيف اختاره مواله لينور البصائر وحييي القلوب امليتة.     
ا روى ابن سعد وابن عساكر عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه قال: مل    

ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشرقت األرض نورا. ويف خروج هذا النور 
منه، إشارة إىل ماجييء به من النور الذي اهتدى به أهل األرض وزال به ظلمة 

قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبني يهدي به هللا ﴿: الشرك. كما قال تعاىل 
 ويهديهم  وخيرجهم من الظلمات إىل النور إبذنه، من اتبع رضوانه سبل السالم

 ﴾  صراط مستقيمإىل
ا ونذيرا دا ومبشر اختاره هللا من الناس رؤوفا رحيما أبمته، وأرسله شاه     

إبذنه وسراجا منريا، فكان صلى هللا عليه وسلم بشرا مثلنا حيس  يهوداعيا إل
كما حنس، ويفكر كما نفكر، وأيكل الطعام وميشي يف األسواق، إال أن 

لرسول اخلامت الذي بشريته مؤيدة ابلوحي اإلهلي، فأصبح االنسان الكامل وا
 جوامتز  ،الذي اتصلت يف سريته األرض ابلسماء املعصوم واجملتهد إليه ىيوح
 ،ككل البشر  فهو صلى هللا عليه وسلم روح وجسديب ابإلطالق واخللود، سالن

 لكن روحه ممدودة من اجلالل اإلهلي.
، نرى مصلحا كبريا وشخصية سامية ودعوته امليمونة ففي سريته العطرة املباركة

الكمال، فهو مرشد وهاد يف الطريق املوصل إىل هللا صفات فيه  اجتمعت
تعاىل، وإمام وخطيب مفوه، وأمري يرسل الرسائل وخيتم املعاهدات، وقائد 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴿يتقدم الصفوف، وزوج عطوف وأب رحيم. 
 ﴾عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنني رؤوف رحيم
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 لو عرفت البشرية قدره ومقداره حق املعرفةفهذا النيب الرؤوف الرحيم       
يلة ووجدا، ولو تغشت األرواح ذكراه اجلموفهمته حق الفهم، هلامت به حبا 

و إىل طابلدموع، وألقشعر جلدها، وهي خت لثارت أشواقها وفاضت عيوهنا
، وصياغة  يةواملشاهدة عامل التزكية والرتبعامله عامل النبوة الطاهر عامل الصفاء 

ان صياغة حتقق إنسانيته، وتسمو به إىل مدارج الكمال ومعارج األنس اإلنس
 ابهلل.

مرشدا وشيخا عارفا  عاىل  أن اختار للوجود وليافكان مما شاء هللا ت      
بعيوب النفس ومزالقها، فغرس احلقيقة احملمدية يف قلبه الطاهر، حىت فتحت 

، وأعين به موالان الشيخ احلاج مالك له هذه احلقيقة آفاق السمو حنو األعايل
الرسول احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم، رضي هللا عنه الذي شرفه 

ابحتضانه بكل حنان، وضمه إىل صدره بكل شفقة وفرح وحبور، فأدى به 
 ،اليت كلها أنوار وأخالق ذلك إىل تتبع حياته العطرة وسريته املباركة،

عرضا مبسطا جيعل الناس يهرعون إىل ساحة الرسول و  ،وجتليات وإرشادات،
 صلى هللا عليه وسلم والتأسي به قوال وعمال. يقول رضي هللا عنه:

 وته صلى عليه مصطفيهــــأس  ه نويت فيهـــــــــــا أفعلــــــــــــــــوكلم
ميالد  إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم اعترب ،ولفرط حمبته وشدة شوقه        

 لكونه اليوم ،بل للوجود كله ،الرسول صلى هللا عليه وسلم عيدا لإلنسانية
وبعثته كمنقذ للبشرية،  ،ووالدته تشرفت الدنيا، وتزينت وتعطرت مبجيئه الذي

 وإكسري للمشاكل املستعصية على احلل. 
يف  ،فيوم والدته هو اليوم الذي علق هللا النور األمحدي والسراج احملمدية      

مساء الدنيا مثل مشس مضيئة أجل. فبنوره صلى هللا عليه وسلم تبدد ظالم 
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وأعظم نعمة هللا   ، وغمر النور العامل أبسره، فكان هذا أكرب  وأفضلاجلاهلية
 على اإلنس واجلن. 
 فقال رضي هللا عنه:

 رونـــــــــــــأتى فيه اهلدى قرن الق  ر مث يومــــــــــــــام مث شهـــــــــــــــــوع
 اد العيونــــــــــــــــــوعيد دون أعي   رورــــرور يف ســـــرور يف ســـــــس
 ونــــــففي التعظيم إجناح الشج  رف وخريــــــــــــــولده به شـــــــوم

 وقال أيضا:

 إذا مل يكن حنو احلرام عدول  أال عظموا ليل الوالدة حسبة
ابحلبيب املصطفى الذي  ،حل التعبري عن الفرح والسرورأن وذلك م        

حنبه يف قلوبنا ونفرح به، وندافع عنه بكل ما منلك من حول وقوة، منددين 
اإلساءة إىل شخصه استمرار اهلجوم املنظم على مشاعران وعواطفنا املتمثل يف 

ياسة الطاهر صلى هللا عليه وسلم، والسخرية منه ابسم حرية التعبري وس
ة، فنحن معشر املسلمني حنث على  مراجعة هذه املواقف الالالمبا

اليت تستهدف اإلسالم وتسيء ملشاعر أكثر من مليار ونصف  ؛الالمسؤولة
 املليار حول العامل.

وابلرجوع إىل رسالة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم جند أهنا رسالة       
 ،واإلحسان ،والرمحة ،والعدل ،أخالق ومتسك مببادئ اخلري والفضيلة

 واحرتام مشاعر الغري. ،والتعايش السلمي ،حماوالتس
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تدهور و  ،فاألخالق جزء أساسي وجوهري يف حياة األمم والشعوب      
ما إىل فساد يؤدي حت ،يف أي جمتمع من اجملتمعات ،هذه املبادئ األخالقية

 وزوال بريقها وأتلقها، وأسباب قوهتا وجمدها وعزها. ،األمم

 ستثمرهو عضو يف األسرة، وابلسكوت يوالفساد يبدأ من الفرد الذي      
ويلحق البالء للناس وتلحقهم  ،يف األسر وينتشر كالداء يف اهلواء يويسر 

 يف كل مكان ووسط وحميط. ،الفوضى

 ،العدل والفضيلةوجتاهل مفاهيم  ،غياب الوازع الديين :ومن أهم أسبابه       
وعدم قيامهم  ،على األخطاء واهلفوات ،وسكوت العلماء ،والرزانة ،واحلياء

، إمامو  ،وزوجة جو ز و كاهل كل أب وأم ابلدور الواجب عليهم. ويقع على  
كنهم من االبتعاد عن مت ؛موم مسؤولية تربية األوالد تربية إسالمية صحيحةأوم
عن واالبتعاد  ،اليت تغزوان يف كل حلظة من حلظات حياتنا ؛ش الكثريةفواحال

التغريبية املروجة للثقافات  تواحلمال ،من اخلارج ،املبادئ اهلدامة الوافدة
 اليت ال تنضبط أبي ضابط خلقي وال وازع ديين. ؛األجنبية

وحتكيم العقل  ،واهلدوء ،كما ندعو اجلميع إىل مزيد من االنضباط        
الداخل والضرابت اليت أتيت من  ،أمام العواطف اهلوجاء ،والوعي اإلنساين

بني أهل ال إله إال هللا الذين بدال من  ،واليت تثري الفنت والقالقل ،واخلارج
ويقفوا  ،فعليهم أن يوحدوا كلمتهم ،والتنابز ابأللقاب، والتشاجر ،التنازع 

 ،هي طريق النجاة  اليت ؛للدفاع عن تعاليم شرعنا السمحة ،وقفة رجل واحد
خارجية داخلية، ، ونالحظ أن هناك قوى  ومسلك الصالح الفالح دربو 
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من خالاي اجملتمعات،  ،لزرع الفساد يف كل  خلية ،تعمل وراء الكواليس
عن طريق أصحاب األقالم املأجورة،  ،واستئصال مبادئ العفة والطهارة
 ،وشاابتنا ،عقول شبابنااهلادفة إىل املوجهة  ،ووسائل اإلعالم الفاسدة املفسدة

 وأمتنا من أجل إضعافها.

واإلشارة إىل ما هو صحيح  ،والتنبيه ،التوجيهوأرى أن دور األسرة على     
 ،على احلوار اجلاد اهلادئ اهلادف ةبل جيب أن تكون الرتبية مبني ،أو خطأ

 ،ومن الرتبية واملراقبة الفعالة، مراقبة ما يعرضه اإلعالم، الأو بني اآلابء واألوالد، 
ومراقبة  ،تذةواألسا ،يف مجيع وسائله وتفعيل دور املدرسة واملعلمني واملكونني

للطفل من البداية إىل النهاية. كما  ،والعالقات الداخلية واخلارجية ،ةالصحب
 يف توجيه أحوال الشباب. ،املقدمال ينبغي إغفال دور املسجد واإلمام و 

لى الرأي عالبد من الوقوف  ،وبدال من إلقاء اللوم على أي طرف       
لك إلعادة اهليبة وذ أ،اء احلطحتو ال ،أو تفريع ،أو جتريح ،بغري قمع ،املعاكس

 ألسرة واجملتمع.يف 

واالعتناء  أن يهتم إبصالح نفسه، ،وعلى كل فرد من أفراد اجملتمع     
 ليؤثر من حوله فردا وأسرة.  ،بسلوكه

علينا كأفراد أن يكون  ،كمؤسسة  اجملتمع فبدال من أن نلقي اللوم على        
كل واحد ألصلح   هبا غلتشنا واملواقف اليت لو ،لقرار يف كثري من األمورالنا 

 وحوله بدون شك. ،أمورا كثرية فيه
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اليت وقفت وقفة ، والبيواتت العلمية ،الزعامات الدينية مجيع ونشكر        
 ،اليت غزت كل البيوت واألوساط االجتماعية ؛إليقاف السيول العارمة ،رجل

واليت كانت  ،ارييف مستهل هذا العام اجل "19كوفيد "إثر تفشي جائحة 
مما جعل العامل يشهد  ،على مجيع األصعدة واجملاالت ،وعواقبهلا نتائج 

على  ،يف اتريخ البشرية مجعاء ،ومنعطفات خطرية  ،أوضاعا غري مألوفة
 ) كوروان (فجائحة  .والدويل ،واالجتماعي ،واالقتصادي ،املستوى الديين

فرضت علينا مجيعا اختاذ جمموعة من اإلجراءات والتدابري  ،ابعتبارها وابء عامليا
 ،ومنع السفر ،والتباعد االجتماعي ،واحلجر  الصحي ،كالعزل  ،االحرتازية

بشكل مل يسبق له نظري يف  ،ودور الرتبية والتعليم ،وإغالق أماكن العبادة
يف العامل اإلسالمي حيث خلت أقدس األماكن اإلسالمية  ،العصر احلاضر

اليت فرضت  ؛من جراء القيود الصارمة غري املسبوقة ،إىل حد كبري ،املصلني من 
وال منلك أمام هذا الوضع احملرج إال أن نرفع  "جائحة كوروان فريوس"بسبب 

أن  - سبحانه وتعاىل -طالبني منه  ،آايت التضرع واالبتهال إىل هللا اخلالق
اإلنسان على حياة  ،اليت هلا تداعيات كبرية ،يرفع عنا وعن العامل هذه اجلائحة

 على سطح الكرة األرضية .

 ،واجلوامع ،قرران إغالق املساجد ،وانطالقا من هذه احليثيات املذكورة لنا      
ومتشيا مع مقاصد الشريعة  فريوس كروانمن  ،محاية للناس ،واملدارس ،والزوااي

اإلسالمية، مما يدعوان إىل وقفة مع ترتيب هذه املقاصد حيث يقول البعض: 
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 ،وأصل األصول ،كلية الكليات  ووه ،إن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس
 غري أنه جيب توضيح ثالثة أمور: ،وعلى ذلك إمجاع األمة

 حفظ الدين على أن األصوليني اجتمعوا على تقدمي ؛ليس صحيحا :األول
 ،يرى تقدمي حفظ النفس على الدين ،بل هناك اجتاه أصويل قوي ،النفس

الرازي والقرايف والبيضاوي هذا املنحى من مشاهري األصوليني  وممن ذهب
سلم النطق بكلمة الكفر أابح للماعتمادا على أن هللا  واآلسوي والزركشي

 .نفسه حفاظا على

 ،فإن إيقاف اجلمع ،دمي حفظ الدين على النفسعلى فرض صحة تق الثاين:
وهي ، دين، فحفظ الدين يف مبدأ الصالةالليس هدما لكلية  ،تاواجلماع

عند وجود عذر من  ،وصالة الظهر تقوم مقام اجلمعة ،قائمة يف كل البيوت
 لذلك. وإغالق املساجد ليس هدما جلوهر الدين وكليته.بيحة املاألعذار 

روري ضفإذا تعارض  ،مي حفظ الدين على النفسى فرض تقد: علالثالث
سيين أو حتمع  ،حفظ النفس املتمثل يف خطر املوت عند اإلصابة ابلفريوس

ظ النفس قدم ضروري حف ،املتمثل يف صالة اجلماعة ،تكميلي حفظ الدين
 سليم.على تكميلي حفظ الدين ابتفاق أهل العلم والعقل واملنطق ال

ىل  إىل األمة اإلسالمية قاطبة وإينالكلمة بتقدمي عبارات التهاوخنتم       
اجلمهورية السنغالية رئيسا وحكومة وشعبا، وإىل أصحاب السعادة السفراء 

القبول  رزقنايأن  ،العلي القدير هللا سائلني املعتمدين يف السنغال احملرتمني
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عطر أايمنا يو  ،سدد خطاان إىل كل ما فيه صالح العباد والبالديو  ،واإلجابة
 ،وإهناء احلروب والفنت ،واحملبة والوائم ،العاملي ستقراروالسالمة واال ،ابلصحة

ووجوده على األرض كخليفة  ،املدمرة للكيان اإلنساين ،رات العسكريةناو وامل
 هللا عليها.

 عليكم ورمحة هللا وبركاته والسالم

 اخلليفة العام للطريقة التجانيىة يف السنغالمن 

 زاده هللا نصرا وتوفيقا أيب بكر حممد املنصورشيخ لا

 م2020أكتةبر/ /29املوافق /  1442ربيع األول/ /12تواوون 

 

 

 


