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مقدمة فضيلة الدكتور مجال الدين فالح الكيالين



تعترب شخصية االمام عبد القادر اجلييل من الشخصيات القليلة عرب التاريخ التي متكنت من 
اجتياز حواجز اللغة والدين والثقافة، حتى غدت أعامله متداولة ومنترشة عىل مستوى العامل 
امتلكت  التي  وحكمته،  فلسفته  عمق  يف  كامنًا  والتجاوز  االنتشار  هذا  أساس  ويبقى  أمجع. 

القدرة عىل اجتذاب املريدين من خمتلف االنتامءات واملشارب. 
لسرية اجلييل أبعاد خمتلفة هتمُّ الباحث يف تاريخ الفكر العريب اإلسالمي عامًة واملعنّي بدراسة 
شخصية  من  له  ملا  خاّصة،  العباسية  اخلالفة  عرص  أواخر  يف  املؤّثرة  اإلسالمية  الشخصيات 
وتوجيه  إعداد  يف  خاصًا  دورًا  أّدى  إذ  الصليبية  احلروب  أثناء  عرصه  يف  كبري  ودور  كارزمية 

وتربية،جيل من الدعاة الذين أسهموا مع صالح الدين األيويب يف حترير القدس الرشيف.
تناول  العلمية،  الدراسات  من  لعدد  حمورا  الشيخ  سرية  اصبحت  االخرية  العقود  ويف 
اصحاهبا فيها حياته الثرة،  بامتضمه من دين وفكر وتعليم وادب ، ومن بني هذه الكتب العلمية 
املتخصصة ، كتاب الدكتور عمر حممود السامرائي ، )الداعية املعروف بفضله وعلمه والذي 
ال تضيف شهاديت له شيئا( ،كتابه القيِّم بامدته وأفكاره، ُيَعد من الدراسات اهلامة التي حيتاجها 
القارئ، سواء كان هذا القارئ هيتم باملعرفة الروحية يف اإلسالم، أم كان يتطلع إىل قراءة مادة 
واحلضارة  بالتاريخ  عام  اهتامم  ذا  كان  أو  الرفيعة،  نامذجه  يف  اإلسالمي  الرتبوي  الرتاث  يف 

العربية االسالمية .
عليها،  األدّلة  ويقّدم  املعرفة  هذه  أطوار  حيكي  إّنام  جتّلياته  خمتلف  يف  الصويف  اخلطاب  إّن 
فالطريق بمقاماته وأحواله اختبار للسالك وإشارات ترشده إىل هدفه األسمى، واللغة الصوفّية 
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سرت من جهة، وإبانة من جهة أخرى عن خصوصّية البحث الصويف عن الذات، حيث يكون 
تفاعله معها تقّبال وإنشاًء داال عىل رغبته يف جتاوز املألوف واملتعارف وإقامة الدليل عىل امتالكه 

آليات التواصل وقدرته اخلارقة عىل التحّكم فيها وترصيفها ..
)رسالة حلقيقة متقدة   إنه كتاب غني بمعلوماته ورموزه وإشاراته، التي متثل يف جوهرها 
القادر اجلييل ، الرجل الذي كان من أهم  التجربة الرتبوية الشخصية( لالمام عبد  قائمة عىل 

رجال الرتبية يف كلِّ األزمان ، واهلل أسأل أن جيعل هذا يف موازين حسنات مؤلفنا.
ان  يمكن  فهل   ، اجلييل  االمام  سرية  استقراء  نتيجة  استخالصها  جرى  وعرب  دروس  هنا 

نستوعبها ونفيد منها يف حتريك عجلة هذا اجليل واىل االمام؟
إّن مرادنا من هذا الكلمة هو أن نضع القارئ أمام صورة عاّمة عن جهد )الدكتور عمر 
هذا  توظيف  وحماولته   ، اجلييل  القادر  عبد  االمام  عند  الرتبوي  الفكر  دراسة   يف  السامرائي( 

الفكر وتقديمه للجيل اجلديد كنموذج مرشف لرتاثنا .
 وإذا كنّا يف حالة خوف من ضياع اهلوّية والقلق من حالة التبعّية الثقافية الكاملة لآلخر، 
فإّن الوعي العلمي بحقيقة تراثنا وكيفية تكّونه والعوامل التي سامهت يف حركته وتطّوره حّتى 
وصل إلينا سُيساعدنا عىل الصمود والتصّدي بل والتجاوز والتأسيس وامليّض قدما يف ترسيخ 

الثقافة العربية االسالمية .
 

الدكتور مجال الدين فالح الكيالين

أستاذ التاريخ واحلضارة االسالمية
الزائر بمعهد الدراسات االسالمية

بجامعة النجو - الصني
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املقدمة

ر قلوب العارفني بنور أحديته، وأراح أرواح املشتاقني بنسيم مؤانسته،  احلمد هلل الذي نوَّ
بني بمفاتيح هدايته، ورفع غشاوة الغفلة  ورشح صدور العاشقني بأنوار حمبَّته، وفتح أفئدة املقرَّ
عن بصائر أهل ُقربته، وأطلع اخلواص عىل كنوز رموز أرسار حكمته، وفطر املوجودات عىل 
وفق إرادته، وزيَّن الساموات واألرضني بآثار قدرته، وبنيَّ لألنبياء واملرسلني منهاج عبوديته، 
وأفضلهم  أرشفهم  بعث   . وخمالفته  عصيانه  ِمن  ومنذرين  رمحته،  بشمول  ين  مبرشِّ وجعلهم 
ته وخليقته، والصالة والسالم األمتَّان األكمالن عىل سيِّدنا  وأوضحهم حممدًا رمحًة إىل كافة بريَّ
هه  له ونزَّ له وكمَّ انية، اصطفاه ربُّه؛ فجمَّ د بالفيوضات الربَّ حممد املبعوث بالرشيعة السنية، املؤيَّ
الغر  آله  الغيب، وعىل  الباهرات، وِمن أجلِّها فتوح  باملعجزات  عن كلِّ نقٍص وعيٍب، وأيَّده 
األولياء؛  األُمم، وعىل مجيع  التابعني سادات  احلزين، وعىل  اخلاطر  امليامني، وأصحابه جالء 
مقاماهتم  رفع  الرباين،  بالفتح  وأيَّدهم  الرمحاين،  بالفيض  م  رهبُّ عليهم  َمنَّ  احلكم،  يواقيت 

العليَّة، وأغناهم بغنيته عن مجيع الربية؛ وبعد :
وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې  چۉ     : عزوجل  احلقُّ  فيقول 

وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئچ)1( .
اهلل  ميَّزه  األديان،  ِمن  غريه  يف  تتوافر  مل  هبا؛  متيَّز  مزايا  له  احلق  اهلل  دين  اإلسالم  دين  إنَّ 
صفوة  هو  الدين،  هذا  بنبي  وميَّزه  والنقصان،  الزيادة  ِمن  املحفوظ  اخلالد  بكتابه  عزوجل 

)1( سورة هود : ِمن اآلية 116 .



8  الشيخ عبد القادر اجليالين ومنهجه يف الرتبية والسلوك

الصفوة املختارة ِمن خرية خلق اهلل، ورشيعته أرشف الرشائع عىل اإلطالق، والقرآن معجزة 
ال تنقيض عجائبها أبدًا .

وهّيأ اهللُ عزوجل لدينه مُحاة ودعاة؛ ينرشون الدين بالدعوة إىل اهلل واإلرشاد إىل طريقه 
وحاشا هلل عزوجل أْن يرتك عباده ِمن غري َمن يدعوهم إليه؛ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )اَل َتَزاُل َطاِئَفٌة 
ُهْم َمْن َخَذهَلُْم، َحتَّى َيْأِتَ َأْمُر اهللِ َوُهْم َكَذلَِك()1(؛ هؤالء  ، اَل َيُضُّ تِي َظاِهِريَن َعىَل احْلَقِّ ِمْن ُأمَّ

الناس،  الذين يرشدون اخللق إىل احلق، ويضيئون السبل للخلق، ويصلحون ما أفسده  هم 
الربكة  الرمحة وتعمُّ  تنزل  أمٌن لكلِّ خائف، وطمأنينة وسكينة ِمن كلِّ سوء، وبذكرهم  فهم 

النور. وينترش 
وِمن أولئك الصاحلني – رمحهم اهلل – الشيُخ عبد القادر اجليالين؛ الذي ظهر صيُته يف وقٍت 
فيه  املوازين، واضطربت  فيه  اختلَّت  الذي  السادس اهلجري  القرن  إنَّه  مريٍر  عصيٍب، وزمٍن 
حياة الناس بتكالبهم عىل الدنيا يف وقٍت انترشت فيه األوبئة واألمراض واملفاسد والوشايات 
ت الفوىض،  والبدع واألباطيل والفتن واملحن والتصوف املنحرف الذي انترش يف زمانه، وعمَّ
والنزعات  الظلم  وعمَّ  مات،  املحرَّ وارتكاب  املفروضات،  وترك  بالوصول،  االدِّعاء  وانترش 

ه صورة اإلسالم والتصوف الصحيح، وُأمهلت األخالق، وانحطَّت القيم . الفلسفية، فشوَّ
ويف تلك األوقات العصيبة ظهر هذا العامِل اجلليل؛ حيمل بيده مشعل النور، فأخذ يرشد 
وفقراء؛  أغنياء  ومملوكني،  ملوك  ومتعلِّمني،  علامء  والتائهني،  الضالِّني  عىل  وينادي  الناس، 
فهدى اهلل عىل يد اإلمام الشيخ كثريًا ِمن الضالني، وأيَّده ربُّه بالكرامات املتواتر ثبوهتا، وِمن 
أجلِّها إحياء النفوس امليِّتة؛ فقد روي أنَّ كثريًا ِمن أهل الكتاب أسلموا عىل يده، وأنَّ كثريًا ِمن 

الضالِّني أعلنوا التوبة بني يديه .

)1( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه )املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص : 
مسلم بن احلجاج، أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت: 261هـ(، كتاب اإلمارة، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )اَل 

ُهْم َمْن َخاَلَفُهْم( 3/ 1523، برقم )1920( . تِي َظاِهِريَن َعىَل احْلَقِّ اَل َيُضُّ َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَّ
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الناس  ِمن  أنَّ كثريًا  أكتب عن شخصية اإلمام هو  أْن  إىل  التي دعتني  أهمِّ األمور  ِمن  إنَّ 
جيهلون حقيقتها، ويتصور الكثري منهم أنَّ الشيخ عبد القادر اجليالين هو رجٌل ِمن أهل الطريقة 

والزهد فقط، أو ِمن أهل البدع واخلرافات كام يظنُّ بعض ضعاف النفوس .
إليهم، فهو  ة  ُملحَّ الزمن بحاجة  الذين كان  احلنابلة األجالَّء  ِمن األئمة  إماٌم  أنَّه  واحلقيقة 
العلامء  ه  بحقِّ وشهد  واإلفتاء،  العلمية  الرئاسة  إليه  وآلت  بغداد،  يف  كبرية  مدرسة  صاحب 
آنذاك، وانترش خرُبه يف اآلفاق؛ حتى أنَّ فتواه كانت ُتعَرض عىل كبار العلامء؛ فيعجبون هبا أيَّام 
ا جرأته يف الدعوة إىل اهلل؛ فقد كانت نادرة الوجود، فهو الصادق املخلص اجلريء  إعجاب، أمَّ
بقول احلق الزاهد بام يف أيدي الناس، وكان صاحب الرمحة عىل عباد اهلل؛ ينترص للمظلومني 

ين املرسفني . واملستضعفني، وهو ناصٌح للعاصني واعٌظ للمنحرفني املقرصِّ
إنَّ الشيخ عبد القادر يعدُّ يف طليعة الدعاة املصلحني واألئمة الناصحني الذين ُكتِب عنهم 
ه ومكانته التي  ه الذي يستحقُّ الكثري، ولكن مل أجد دراسًة وافيًة كافيًة؛ تعطي هذا اإلماَم حقَّ
أها؛ علاًم أنَّ هنالك الكثري ِمن الكتب عن الشيخ قدس رسه، وِمنهم َمن أساء إليه ِمن حيث  تبوَّ
به  وُألِصَقْت  الناس،  عامة  ِمن  بمسلم  تليُق  ال  كلامت  الشيخ  إىل  فنسب  يدري؛  ال  أو  يدري 
كرامات تيسء إىل مقامه الكريم، وال يقبلها عقٌل وال ديٌن، فالشيخ قدس رسه ال يعرُف فضَله 
ه، ويف طليعة أهل العلم الشيخ ابُن تيمية  إالَّ أهَل الفضل؛ فقد أثنوا عليه الثناء الذي يستحقُّ
أْن أكتَب موضوعي عن هذا  ته وصالبته؛ فقد ارتأيُت ِمن هذا  ُعِرَف بشدَّ قدس رسه؛ الذي 
ا  العامل الرباين، والسيام ونحن يف زماٍن انترشْت فيه املادة، وكادت الروح أْن ينطفئ نوُرها، فأمَّ
القلوب؛ فقد أصبحت كاحلجارة أو أشدُّ قسوًة، فالكالم عن هؤالء الرجال يبعث السكينة يف 

النفوس والطمأنينة يف القلوب والراحة يف األبدان، ويعطي العربة والِعظة ملن يريدها .
هؤالء  سرية  دراسة  ألنَّ  الضوريات؛  أهمِّ  ِمن  رضورٌة  األعالم  هؤالء  عن  الكالم  إذن 
قوة  والسالك  للمؤمن  تعطي  العظيمة  املواقف  واستلهام  مناهجهم  عند  والوقوف  العظامء 
ُس  وهيبة؛ توصله بسلوكه إىل اهلل عزوجل ومرضاته، والشيخ عبد القادر قدس رسه هو مؤسِّ
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ة  املطهرَّ النبوية  الكريم والسنَّة  الكتاب  بتعاليم  باعتداهلا والتزامها  ُعِرَفت  التي  طريقٍة صوفية 
ج يف مدرسته األجيال الصاحلة والدعاة الناصحني لدين اهلل عزوجل، فلقيْت  وآداهبام، بل خترَّ
هذه الطريقة القبول التام عند املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا ِمن زمانه إىل يومنا هذا، 
يتحىلَّ هبا  كان  التي  وُحْسن سريته  نيَّته وصفاء رسيرته  واضٌح عىل صدق  دليٌل  إالَّ  ذاك  وما 

ُس هذه الطريقة، بل ويريبِّ التالميَذ عليها . مؤسِّ
إنَّ عنوان موضوعي هذا ُيفَهُم منه أنَّ الشيخ قدس رسه كان له منهٌج يف الرتبية ومنهٌج يف 
السلوك، وأعني – هنا – يف الرتبية: هي تربية السالك املريد؛ أي: كيف كانت الرتبية الروحية 
ِمن خالل أخذ البيعة عليه، وأخذ العهد منه، ودخوله يف سلك الطريق املوصل إىل اهلل عزوجل .

ا السلوك فأعني به: السلوك الشخيص للشيخ قدس رسه، وكيف كانت سريته وصفاته  أمَّ
تربوي  منهج  خالل  ِمن  للمريد  الشيخ  تربية  تعني:  الرتبية  إذن   . هبا  حتىلَّ  التي  وشامئله 

إصالحي .
إنَّ ِمن الدوافع التي دعتني أْن أكتب عن الشيخ قدس رسه هو األمانة العلمية إلحياء تراث 
ينا ومرشدينا، وبيان سريهتم ومنهجيتهم يف الرتبية والسلوك،  اخلالدين ِمن أئمتنا وعلامئنا ومربِّ
والدافع  منها،  بريئون  أقاويل هم  ِمن  إليهم  ُنِسَب  وما  عنهم  والشكوك  الغبار  إزالة  وكذلك 
ما هو  القادر قدس رسه  الشيخ عبد  الكتابة عن شخصية عظيمة كشخصية  أنَّ  رأيُت   اآلخر 

إالَّ وفاء لتلك الشخصية .
الشيخ  ه  يستحقُّ الذي  احلق  ببعض  وفَّيُت  قد  أْن جيعلني  اهلل عزوجل  أسأُل   .. اخلتام  ويف 
ة حال إْن كنُت قد  »قدس رسه« مع أنَّني عىل ثقة أنَّه أكرب ِمن أْن يكُتَب عنه أحٌد مثيل، وعىل أيَّ

أحسنُت يف كتابتي بعض اإلحسان فهو ِمن اهلل عزوجل وإْن أخطأُت فمن نفيس .
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ..

      
الدكتور عمر حممود حسني السامرائي       
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]الباب األول[

حياة الشيخ عبد القادر اجليالين 

ويشتمل عىل ثالثة فصول :
الفصل األول : عرصه وبيئته .	 
الفصل الثاين : حياته الشخصية .	 

الفصل الثالث : حياته العلمية .	 
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]الفصل األول[

عرصه وبيئته

األوضاع العامة يف القرنني اخلامس 
والسادس اهلجري يف العراق

ويشتمل عىل متهيد ومخسة مباحث :
التمهيد : يف بيان حدود العراق يف العرص السلجوقي .	 
املبحث األول : احلالة السياسية .	 
املبحث الثاين : احلالة االقتصادية .	 
املبحث الثالث : احلالة االجتامعية .	 
املبحث الرابع : احلالة الدينية والفرق  واملذاهب .	 
املبحث اخلامس : احلالة العلمية .	 
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متهيد

حدود العراق يف العرص السلجوقي

لقد تناول اجلغرافيون العرب منطقة ما بني النهرين بالدراسة من الناحية املناخية اإلقليمية، 
بالنسبة للعراق؛ يف اجلهات الرشقية والغربية واجلنوبية،  ثابتة ومعروفة   )1( ووضحوا حدودًا 
ون حدوده حدود السواد نفسها)2(، أّما حدود العراق الشاملية فقد اختلف اجلغرافيون  وهم يعدُّ
فيها؛ فجعلها املقديس )ت: 387هـ( تسري مع اخلط من األنبار إىل السّن)3(، أّما ابن خرداذبة 
حدوده  فيجعلون  365هـ(  )ت:  الفقيه  وابن  318هـ(  )ت:  واالصطخري  272هـ(  )ت: 
ها  الشاملية متتدُّ من العلث وحريب)4(، ومنطقة ما بني النهرين، وتشمل العراق واجلزيرة، وحيدُّ
خط يبدأ ِمن عبادان، ويسري شامالً إىل تكريت، ثّم السن، ثّم حديثة، ثّم املوصل، ثّم جزيرة ابن 
عمر، ثّم يسري غربًا إىل ميافارقني، ثّم جنوبًا مع الفرات إىل العذيب، ورشقًا بعد أْن يدور حول 
البطيحة إىل البرصة )5(، ويبدو أّن حدود العراق والسيام الشاملية منها؛ مل تستقر خالل العهود 

)1( يقصد بمصطلح )حدود(: ما استعمله البلدانيون املسلمون ِمن معنى عند استعامهلم هذه الكلمة بمعنى: 
النهايات اخلاصة بإقليم، كام وردت عند املقريزي . أنظر: املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار: أمحد بن عيل 

بن عبد القادر، املقريزي )ت: 845هـ( 1/ 24 – وما بعدها .
)2( أنظر: األحكام السلطانية : عيل بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردي )ت: 450هـ( ص 259 .

)3( أنظر: أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم: حممد بن أمحد املقديس البشاري، ص 134 .
نحو 280هـ(  بابن خرداذبة )ت:  املعروف  القاسم  أبو  اهلل،  بن عبد  اهلل  عبيد  واملاملك:  املسالك  أنظر:   )4(
الفاريس االصطخري، املعروف بالكرخي )ت:  إبراهيم بن حممد  ص 14، واملسالك واملاملك: أبو اسحاق 
346هـ( ص 87، والبلدان: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن إسحاق اهلمداين املعروف بابن الفقيه )ت: 365هـ( 

ص 390 .
)5( أنظر: املصادر نفسها، وأحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ص 134 .
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املختلفة، حيث أّن بالد اجلزيرة بُمُدهنا اهلاّمة؛ كان هلا ارتباط وثيق سياسيًا وثقافيًا مع بغداد .
لقد التقت التيارات العلمية بني مدن العراق واجلزيرة متمثلة باملدارس النظامية والرحالت 
العلمية للطلبة والعلامء، فكتب الرتاجم، وطبقات الرجال؛ تذكر – لنا - عرشات العلامء الذين 
رحلوا واستقروا يف مدن العراق والسيام بغداد مدينة العلم، وملتقى العلامء، وِمن أبرز أولئك 
الذين رحلوا يف سبيل طلب العلم واملعرفة الشيخ عبد القادر اجليالين؛ الذي أصبح صاحب 

مدرسة؛ يشار هلا بالبنان)1( .

* * *

)1( البداية والنهاية : أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي )ت: 774هـ( 12/ 
. 313
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املبحث األول

احلالة السياسية

أْن  من  فالبّد  السلجوقي؛  التسلُّط  ة  مدَّ العراق وخالل  الفكرية يف  احلياة  دراسة  أردنا  إذا 
نتعّرف عىل األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية ملَِا هلا من تأثري يف حتديد البعد الثقايف 
والوعي الفكري يف حياة املجتمع، فعىل الرغم من الدور السيايس الفّعال لألتراك بعد خالفة 
ل  ل، فقد كان تدخُّ التدخُّ أنامط  يمثِّل نمطًا جديدًا من  القرن اخلامس اهلجري  املعتصم؛ كان 
ِمن  باعتبارهم جزءًا  الدولة  ِمن داخل  اًل  ُيَعدُّ تدخُّ الثالث يف شؤون احلكم  القرن  األتراك يف 
اًل خارجيًا هيمن  جيش اخلالفة اإلسالمية يف العرص العبايس، أّما يف هذه احلقبة؛ فإّنه يمثِّل تدخُّ
إىل  التاريخ، إضافًة  توجيه أحداث  أثٌر يف  له  السلطة، وكان  مقاليد  مقرِّ اخلالفة، وتسلُّم  عىل 
أثره عىل احلياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية للدولة العربية اإلسالمية خالل 
ًا عميقًا يف مجيع أرجاء العامل اإلسالمي؛  خني )) تغريُّ مّدة هذا البحث، وقد عّدها بعُض املؤرِّ
جتىلَّ يف الظاهر بتأسيس دولة املرابطني يف املغرب، وقيام دولة أهّم منها يف املرشق هي الدولة 

السلجوقية (()1( .
وعىل الرغم من تسلُّطهم السيايس؛ فقد جرى يف تلك احلقبة توحيد أغلب مناطق املرشق 
دْت البالد بعد أْن كانت جمّزأة، كام استطاع السالجقة ِمن احتالل األناضول؛  حتت إمرهتم، فاحتَّ
أْن  بعد  اكتسب اخلليفة بعض هيبته  )2(، كام  بيزنطة  القضاء عىل  ِمن  بعد  فيام  د ذلك  حيُث مهَّ

)1( تاريخ الشعوب اإلسالمية : كاهني كلود، ص 237 .
بعض  العريب-  العامل  الصليبية يف  احلروب  وأثر   ،. الصليبية، ص 17  احلروب  تاريخ  إىل  أنظر: مدخل   )2(

مظاهر احلياة اليومية يف مرص يف عرص سالطني املامليك: قاسم عبده قاسم، ص 168 .
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فقَدها خالل التسلُّط البوهيي)1( .
الظروف  دفعتهم  )الغز(  باسم  ُعِرَفْت  تركية؛  قبائل  إىل  أصوهلم  يف  السالجقة  يرجع 
أسباب  عن  بحثًا  ل  التنقُّ إىل  املرشق  وبالد  آسيا،  أواسط  يف  السائدة  والسياسية  االقتصادية 
العيش)2(؛ حيُث حاولت هذه القبائل االستقرار يف أقاليم ما وراء النهر وإقليم خراسان، وقد 
َدها  ُأطِلق عىل هذه القبائل الرتكية بالسالجقة؛ نسبًة إىل رئيسها سلجوق بن دقاق)3(؛ الذي وحَّ

َمها؛ فنُِسَبْت إليه . وتزعَّ
مجيع  أصبح  حيُث  اإلسالمي،  املرشق  يف  عسكرية  قّوة  أكرب  السلجوقية  الدولة  أصبحت 
ه بنفسه الحتالل العراق والواليات القريبة  ر أْن يتوجَّ السالجقة خيضعون لطغرلبك؛ الذي قرَّ

ذ من مدينة الري عاصمة لدولته . منه، واختَّ
ويف عام )432هـ( كتب طغرل رسالة إىل اخلليفة العبايس القائم بأمر اهلل )ت: 467هـ( 
بدأ  رشعية،  واليته  تكون  حتى  سلطانًا؛  له  واإلقرار  دولته،  برشعية  االعرتاف  منه  طلب 
بغداد واحتلَّها عام  إىل  بقواته  فتقّدم  إيران والعراق؛  السيطرة عىل  تنفيذ خطَّته يف  طغرل يف 

)447هـ()4( .
وبعد احتالل السالجقة بغداد تبدأ مرحلة جديدة من مراحل التسلُّط الرتكي عىل اخلالفة 

العباسية .
إّن سياسة السالجقة مل ترِس عىل وترية واحدة خالل فرتة تسلُّطهم عىل العراق .

)1( أنظر: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن 
َقاْيامز الذهبي )ت: 748هـ( 30/ 21، والبداية والنهاية : ابن كثري، 12/ 84 .

)2( أنظر: الكامل يف التاريخ : عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباين اجلزري، عز الدين 
الباطني والغزو  التغلغل  5، ودولة السالجقة وبروز مرشوع إسالمي ملقاومة  ابن األثري )ت: 630هـ( 8/ 

الَّيب، ص 21 . الصليبي: عيل حممد حممد الصَّ
)3( أنظر: املصدران نفسهام .

)4( أنظر: املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك : عبد الرمحن بن عيل بن حممد، مجال الدين، أبو الفرج اجلوزي )ت: 
597هـ( 15/ 348، وراحة الصدور: الراوندي، ص 102 .
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م السالجقة دولتهم منذ نشأهتا إىل أقاليم ؛عيَّنوا عىل كلِّ إقليم منها حاكاًم من أفراد  لقد قسَّ
البيت السلجوقي، وكان يطلقون عليه لقب )امللك( وكلُّ هؤالء امللوك خيضعون للسلطان)1(، 
وكلُّ ملك يتمتَّع باستقالل ذات يف ترصيف شؤون واليته الداخلية؛ ممّا كان له عواقب سيِّئة 

عىل اخلالفة العباسية .
واالستئثار  ع  التوسُّ أجل  من  السلجوقي  البيت  أفراد  بني  ة  مستمرَّ الرصاع  حالة  فكانت 
)2(، وكانت اخلالفة العباسية يف بغداد تتأّثر جتاه تلك الرصاعات واحلوادث بمراكز  بالسلطة 
القوى لدى السالطني السالجقة؛ حيث كانوا حيرصون عىل الظفر بموافقة اخللفاء العباسيني 
يف تولية مناصبهم؛ كي يكسبوا الصفة الرشعية، وكان اخللفاء يف ظِلِّ التسلُّط األجنبي يمنحون 

السلطة ملن َغَلب )3( .
الناس؛  أّن حكمهم مستمدٌّ من اهلل، ومفروض عىل  ادَّعوا  إذ  السالجقة باحلكم؛  واستبّد 
اهلل عزوجل  أّن  د  أكَّ امللك حني  نظام  ويؤيد ذلك قول  )احلق اإلهلي يف احلكم(  لنظرية  طبقًا 
نفوذهم  ون  يستمدُّ منه  له،  خاضعني  مجيعًا  وجعلهم  عباده،  عىل  وميََّزه  السلطان،  اختار  قد 
د هذا األمر  )4(، ويؤكِّ َته من ربِّه؛ الذي جعله أمينًا عىل عباده  ودرجاهتم، أّما هو؛ فيستمّد قوَّ
السلطان ألب أرسالن)5( نفسه يف مرسوم تفويض ابنه ملكشاه إىل نظام امللك؛ يقول فيه : )) 

)1( أنظر: راحة الصدور : الراوندي، ص 104 .
)2( تاريخ الشعوب اإلسالمية : كلود كان، ص 241 .

)3( سالجقة إيران والعراق: حسنني عبد املنعم، ص 157 .
)4( أنظر: سياسة نامة : نظام امللك، ص 62 – 63 .

)5( حممد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق، أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسالن امللقب جالل الدولة 
السلجوقي، ملك ألب أرسالن خراسان بعد أبيه جغري بك، وفتح العراق ِمن يد ابن عم أبيه قطلمش بن 
ارسائيل سنة )456هـ(، واستقر يف السلطنة حني تويف عمه السلطان طغرلبك يف سنة )455هـ(، وكان ويل 
ه مل يكن له نسل، فملك ألب رسالن بعده، وهو أول َمن ذكر عىل منابر بغداد بالسلطان،  عهد عمه؛ ألنَّ عمَّ
)ت: 485هـ( . ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان، 
شمس الدين الربمكي اإلربيل )ت: 681هـ( 5/ 283 – 284، وبغية الطلب يف تاريخ حلب: عمر بن أمحد 
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لها بواسطة تربيتنا  ضة من اهلل – تعاىل -؛ والتي حصَّ  ..، وأْن نعّده وهنيِّئه لنعمة امللوكية املفوَّ
له (()1( .

نافذ  جّبارًا  َمِلكًا  ملكشاه  السلطان  كان   ((  : ملكشاه  السلطان  حقِّ  يف  يقول  والراوندي 
دًا باحلقِّ اإلهلي (()2( . السلطة .. مؤيَّ

هذا  يف  واخلالفة  اإلمامة  تناول موضوع  إىل  والعلامء  الفقهاء  من  كثريًا  دفع  ما  هذا  ولعّل 
مسلوب  السالجقة  السالطني  عرص  يف  العبايس  اخلليفة  كان  فقد  حال؛  كلِّ  وعىل  العرص، 
السلطة، فالسلطان السلجوقي طغرلبك حصل من اخلليفة القائم بأمر اهلل عىل تفويض كامل 
بالنظر يف أمور الدولة، وتدبري شؤوهنا دون الرجوع إليه، فقد جاء يف هذا الكتاب )) يا عيل، 
أمرُي املؤمنني حامٌد لسعِيك، شاكٌر لفضلك، آنٌِس بقربك، زائُد الشغف بك، وقد والَّك مجيع 

ما والَّه اهلل – تعاىل – ِمن بالده، وردَّ إليك فيه مراعاة عباده (()3( .
وعندما تأّزمت عالقات طغربك باخلليفة أمَر بحمل موارد العراق املالية إىل خزائنه بدالً 
أموال  عىل  باحلجر  اَبه  ُنوَّ يأمر  كان  أّنه  اخلليفة  عىل  تطاوله  ِمن  بلغ  بل  اخلليفة،  خزانة  من 

اخلليفة )4( .
 ،)5( العبايس  اهلل  بأمر  املقتدي  اخلليفة  بينه وبني  السلطان ملكشاه حدثت جفوٌة  ويف عهد 

بن هبة اهلل بن أيب جرادة العقييل، كامل الدين ابن العديم )ت: 660هـ( 4/ 1971 .
)1( سياسة نامة : نظام امللك، ص 63 .

)2( راحة الصدور: الراوندي، ص 197 .
)3( املنتظم: ابن اجلوزي، 16/ 19 .

)4( أنظر: البداية والنهاية : ابن كثري، 12/ 108 .
)5( عبد اهلل بن حممد بن القائم بأمر اهلل، أبو القاسم، بويع له باخلالفة عند موت جده يف )467هـ( وهو ابن 
ه أم ولد اسمها أرجوان،  )19( سنة، وتويف أبوه الذخرية واملقتدي محل، فولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر، وُأمُّ
قال عنه حممد شاكر: كانت قواعد اخلالفة يف أيامه باهرة واحلرمة وافرة، وكان حمبًا للعلوم مكرمًا ألهلها، وقال 
السيوطي: وظهر يف أيامه خريات كثرية وآثار حسنة يف البلدان، وِمن حماسنه أنَّه نفى املغنيات واحلواظي ببغداد 
ًا قويَّ النفس  نًا خريِّ وأمر أْن ال يدخل= أحٌد احلامم إالَّ بمئزر وخرب أبراج احلامم؛ صيانًة حِلَُرم الناس، وكان ديِّ
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فبعث ملكشاه إىل اخلليفة يقول : )) البدَّ أْن ترتك يل بغداد وتذهب إىل أيِّ بلد شئَت . فانزعج 
اخلليفة(()1( .

وبعد وفاة ملكشاه سنة )485هـ( واجهت دولة السالجقة مشاكل خطرية؛ حيث انشغل 
ات،  السالطني واألمراء عن مصالح الرعية والدولة بالرصاع حول احلكم، والسعي وراء امللذَّ
يقول ابن الراوندي : )) وكان ملوك العرص والوزراء العظام؛ يشتغلون بالرشاب يف جمالس 
قهم من آية التحريم؛ يرتكبون إثاًم كبريًا؛ خيرسون  األُنس، واحلفالت، والوالئم، فكانوا مع حتقُّ

به أرواحهم، وما ملكْت أيدهيم (()2( .
اًم بني األمراء واألتابكة العديدين، ويف تلك املّدة كان الصليبيون  وأصبحت الدولة هنبًا ُمَقسَّ
ة  قد احتلُّوا أنطاكية؛ التي كانت حتت حكم السالجقة يف عام )491هـ( كام استولوا عىل معرَّ
النعامن )3(، ومناطق واسعة من بالد الشام؛ حيث مل يبق بأيدي املسلمني إالّ بعض املدن الداخلية 
كمدينة دمشق، ومدينة حلب )4(، ورغم هذه األحداث فالسالجقة كانوا مشغولني برصاعاهتم 
من أجل السلطة، أّما اخلليفة العبايس؛ فلم يكن له يف كثري من أزمان حكم السالجقة للعراق 

)) من األمر إالّ االسم، ال يتعّدى حكمه باَبه، وال يتجاوُز جناَبه (()5( .

ة ِمن نجباء بني العباس . ينظر: فوات الوفيات: حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن  عايل اهلمَّ
هارون بن شاكر امللقب بصالح الدين )ت: 764هـ( 2/ 219 – 220، وتاريخ اخللفاء: عبد الرمحن بن أيب 

بكر، جالل الدين السيوطي )ت: 911هـ( ص 365 .
أبو  احلنفي،  الظاهري  اهلل  عبد  بن  بردي  تغري  بن  يوسف   : والقاهرة  مرص  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم   )1(

املحاسن، مجال الدين )ت: 874هـ( 5/ 134، وتاريخ اخللفاء: السيوطي، ص 365 .
)2( راحة الصدور: الراوندي، ص 585 .

)3( ينظر: الكامل يف التاريخ : ابن األثري، 8/ 420، وتاريخ ابن الوردي : عمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن 
أيب الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الوردي املعري الكندي )ت: 749هـ( 2/ 40 .

)4( أنظر: الكامل يف التاريخ : ابن األثري، 8/ 420، وزبدة احللب يف تاريخ حلب: عمر بن أمحد بن هبة اهلل 
بن أيب جرادة العقييل، كامل الدين ابن العديم )ت: 660هـ( ص 245 .

)5( أنظر: العرب يف خرب من غرب : حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز، شمس الدين، أبو عبد اهلل الذهبي )ت: 
748هـ( 2/ 289، ودولة السالجقة وبروز مرشوع إسالمي ملقاومة التغلغل الباطني والغزو 
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التسلُّط  ِمن  التخلُّص  عىل  والعمل  اخلالفة  هيبة  اسرتداد  أجل  من  الكفاح  أّن  ويتَِّضح 
عالية، وشهامة  ة  ذا مهَّ كان  الذي  )1(؛  باهلل  املسرتشد  العبايس  اخلليفة  بدأ يف عهد  السلجوقي 

زائدة، وإقدام، ورأي، وهيبة شديدة، والذي ضبط ُأمور اخلالفة، ورتَّبها أحسَن ترتيب)2( .
يف  أخفق  قد  كان  وإْن  وهو  السالجقة،  من  التخلص  باهلل  املسرتشد  اخلليفة  حاول  لقد 
ذلك؛ إالّ أّنه وضع بذلك البداية األوىل للخالص ِمن تسلُّطهم، ففي سنة )529هـ( حدثت 
جفوة بني السلطان مسعود)3( واخلليفة املسرتشد انتهت بمسرية اخلليفة عىل رأس جيش كبري 
العام)4(،  هذا  يف  الباطنية  قتلته  ثّم   ، وُأرِسَ املسرتشد،  اخلليفة  أخفق  حيث  مسعود،  ملحاربة 
َم اخلليفَة  ويف سنة )530هـ( مجع السلطان مسعود العلامء والفقهاء والشهود واألعيان، واهتَّ

الَّيب، ص 121 . الصليبي: الصَّ
)1( الفضل بن املستظهر باهلل، أبو املنصور املسرتشد باهلل، ولد يف سنة )485هـ( وأمه أم ولد وبويع باخلالفة 
ز  عند موت أبيه يف )512هـ( قال عنه السيوطي: وأحيا رسم اخلالفة ونرش عظامها وشيَّد أركان الرشيعة وطرَّ
ة نوب إىل احللة واملوصل طريق خراسان إىل أْن خرج النوبة األخرية  أكاممها وبارش احلروب بنفسه وخرج عدَّ
وكرس جيشه بقرب مهذان وأخذ أسريًا إىل أذربيجان وقد سمع احلديث من: أيب القاسم بن بيان، وعبد الوهاب 
بن هبة اهلل السبتي، وروى عنه: حممد بن عمر بن مكي األهوازي، ووزيره عيل بن طراد وإسامعيل بن طاهر 
املوصيل، وُأرس يف مهذان ومحل إىل مراغة فقتل فيها سنة )529هـ( ودفن هبا. أنظر: سري أعالم النبالء: حممد 
بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز، شمس الدين، أبو عبد اهلل الذهبي )ت: 748هـ( 19/ 561، وتاريخ اخللفاء : 

السيوطي، ص 373، .
)2( أنظر: تاريخ اخللفاء : السيوطي، ص 373 .

)3( مسعود ابن السلطان حممد ابن السلطان ملكشاه، السلطان الكبري، غياث الدين، أبو الفتح السلجوقي، 
نشأ باملوصل مع أتابك مودود، ورباه، ثم مع آقسنقر الربسقي، ثم مع خوش بك صاحب املوصل، فلام مات 
والده، حسن له خوش بك اخلروج عىل أخيه حممود، فالتقيا، فانكرس مسعود، ثم تنقلت به األحوال، واستقل 
ليِّنًا، كبري النفس، فرق مملكته عىل  بالسلطنة يف سنة )528هـ(، وقدم بغداد، قال = ابن خلكان: كان عادالً 
أصحابه، وما ناوأه أحٌد إالَّ وظفر به، وقتل خلقًا ِمن كبار األمراء واخلليفتني الراشد واملسرتشد )ت: 547هـ(. 

ينظر: وفيات األعيان: ابن خلكان، 5/ 200، وسري أعالم النبالء: الذهبي، 20/ 384 .
)4( الكامل يف التاريخ : ابن األثري، 9/ 64 .
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الراشد باهلل )1( بنهب األموال، وسفك الدماء، ورشب اخلمر، فشهد احلارضون عىل ذلك، 
باهلل،  الراشد  ُخِلَع  وهكذا  به،  غريه  واستبدال  اخلليفة،  خلع  بجواز  الفتيا  أصحاب  وأفتى 

وبويع املقتفي ألمر اهلل .
باهلل  الراشد  اخلليفة  موقف  سببه  كان  مسعود  السلجوقي  السلطان  عمله  ما  أّن  ويتَّضح 
مه عىل  العدائي للسلطان، حيث كان مسعود قد قَتل والد الراشد، إضافًة إىل استهتاره وهتجُّ

دار اخلالفة وتفتيشها )2( .
ويف سنة )555هـ( تويف اخلليفة املقتفي ألمر اهلل بعد أْن حكم أربعًة وعرشين سنة قضاها 
ن ِمن اسرتداد هيبة اخلالفة، وازدادت حرمته، وعلْت كلمته،  يف مناهضة السالجقة، حيث متكَّ
وكان ذلك بداية انتعاش اخلالفة، واستعادة سلطان اخلالفة العباسية )3(، فقد قال ابن اجلوزي: 
ُمنَازع. وقبل ذلك  ))وِمن أيام املقتفي عادت بغداد والعراق إىل يد اخللفاء، ومل يبق هلم فيها 
لعلَّ ِمن دولة املقتدر إىل وقته كان احلكم للمتغلِّبني ِمن امللوك، وليس للخليفة معهم إاّل اسم 
اخلالفة(()4(، فقد نجح املقتفي ألمر اهلل بتأييد ومساعدة وزيره عون الدين حييى بن هبرية )5( .

سنة  ولد  العبايس،  باهلل  الراشد  جعفر  أبو  املؤمنني،  أمري  أمحد،  بن  الفضل  باهلل  املسرتشد  ابن  منصور   )1(
)502هـ(، وقيل: )504هـ( وأمه أم ولد، خطب له بوالية العهد سنة )513هـ(، واستخلف سنة )529هـ(، 
قال عنه الذهبي: وكان حسن السرية، مؤثرًا للعدل، فصيحًا، عذب العبارة، أديبًا، شاعرًا، جوادًا، مل تطل أيامه 
حتى خرج إىل املوصل، ثم إىل أذربيجان، وعاد إىل أصبهان، فأقام عىل باهبا مع السلطان داود، حمارصًا هلا، 
فقتلته املالحدة هناك سنة )532هـ( ودفن يف أصبهان، وكان بعد خروجه من بغداد جميء السلطان مسعود بن 
حممد بن ملكشاه، فاجتمع باألعيان، وخلعوا الراشد، وبايعوا عمه املقتفي . ينظر: سري أعالم النبالء: الذهبي، 

19/ 568، واألعالم : الزركيل، 7/ 302 .
)2( أنظر: الكامل يف التاريخ : ابن األثري، 9/ 71 .

)3( أنظر : تاريخ اخللفاء : السيوطي، ص 378 .
)4( تاريخ اإلسالم : الذهبي، 38/ 174 - 175 .

)5( حييى بن هبرية بن حممد بن هبرية، أبو املظفر، عون الدين الذهيل الشيباين، ولد يف قرية ِمن أعامل الدجيل 
بالعراق سنة )499هـ( من كبار الوزراء يف الدولة العباسية، عامل بالفقه واألدب. له نظم جيد، ودخل بغداد 
يف صباه، فتعلم صناعة اإلنشاء، وقرأ التاريخ واألدب وعلوم الدين، واتصل باملقتفي ألمر اهلل، فواله بعض 
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املبحث الثاين

احلالة االقتصادية

الكوارث  عن  العراق  عىل  السلجوقي  التسلُّط  تناولْت  التي  التارخيية؛  املصادر  ُثنا  دِّ حُتَ
يدعو  حيث  األجنبي،  التسلُّط  هذا  عرص  يف  العراق  اجتاحت  التي  االقتصادية؛  واألزمات 
املصادر يف وصف حاالت اجلدب والقحط  الدهشة واالستغراب، وتتَّفق كثري من  إىل  ذلك 
والفيضانات والدمار؛ التي كان ِمن نتائجها حصول أزمات خانقة؛ نجَم عنها اضطرار كثري 
مة، حيث نتج  م رشعًا؛ كامليتة وغريها ِمن أصناف اللحوم املحرَّ ِمن الناس إىل أكل الطعام املحرَّ
ة؛ كان ِمن نتيجتها موت اآلالف ِمن الناس، وانتشار األمراض)1( . عن ذلك حدوث أوبئة حادَّ
وبام أّن طبيعة الدراسة ال تقتيض تتبُّع املعلومات عن الكوارث، واحلديث عنها ملَِا هلا من 
تأثري سلبي يف احلياة االقتصادية للعراق انعكَس أثره عىل احلياة الفكرية، والنشاط الفكري 
بصورة عامة؛ فإيّن ُأوِجُز القول : ففي عام )449هـ( حدثت جماعٌة شديدة يف أغلب مناطق 
ُم  العراق؛ حتى أكل الناس الكالب، وانترشت األوبئة، فلم تكن الدنانري الكثرية؛ والتي ُتَقدَّ

لبني  وزر  ما  يقول:  وكان  )544هـ(  سنة  املقتفي  استوزره  ثم  مكانته،  فارتفعت  كفاءته،  وظهرت  األعامل، 
العباس مثله. وهو اّلذي لقبه بـ)عون الدين(، وكان لقبه )جالل الدين(، ونعته بـ)الوزير العامل العادل(. وقام 
ابن هبرية بشؤون الوزارة حكام وسياسة وإدارة، أفضل قيام، وملا تويف املقتفي وبويع املستنجد، أقره يف الوزارة، 
وعرف قدره، فاستمر يف نعمة وحسن ترصف باألمور، إىل أن تويف ببغداد، وصنف كتبًا؛ منها : )اإليضاح 
والتبيني يف اختالف األئمة املجتهدين( و)اإلرشاف عىل مذاهب األرشاف( يف الفقه، و)اإلفصاح عن معاين 

الصحاح( )ت: 560هـ( . أنظر: وفيات األعيان: ابن خلكان، 6/ 230، واألعالم: الزركيل، 8/ 175 .
)1( أنظر: البداية والنهاية: ابن كثري، 12/ 63، وممَّا ذكر أنَّ امللك جالل الدولة أمر أبا طاهر بجباية أموال 
اجلواىل، ومنع أصحاب اخلليفة من قبضها فانزعج لذلك اخلليفة القائم باهلل، وتاريخ اإلسالم: الذهبي، 30/ 

ة هنبهم لبغداد أبِْيَع الثور بعرشة دراهم واحلامر بدرمهني، وغري ذلك . 22، حيث ذكر أنَّه لشدَّ
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أريد ما يسدُّ  أريد كرسة،  أنا   (( : ُيعِرُض عنها ويقول  الطعام، حيث كان  الفقراء جتلُب  إىل 
جوعي (()1(، حيث تصاحب فرتات املجاعة غالًء يف أسعار املواد الغذائية إىل حدٍّ ال يستطيع 

أغلب الناس رشاءها .
ًة طويلة،  ويف عام )515هـ( حدثت يف العراق كارثٌة اقتصادية، حيث هطلت األمطار مدَّ
وكانت غزيرًة وشاملة؛ فقضت عىل اإلنتاج الزراعي لذلك املوسم، ونزل الثلج؛ الذي استمرَّ 
مخسة عرش يومًا؛ فأّدى إىل هالك األشجار )2( املثمرة، ممّا أّدى إىل حدوث أزمة اقتصادية خانقة؛ 

ت حتى املوسم الزراعي التايل . استمرَّ
واجلدير بالذكر أّن اقتصاد العراق يف هذا العرص؛ كان يعتمد بالدرجة األوىل عىل الزراعة، 
فصالح الزراعة، أو إمهاهلا له تأثري كبري عىل اقتصاد الدولة وحياة الناس، إضافًة إىل األمراض، 
وانتشار األوبئة؛ التي تؤدي بحياة الكثري من أبناء املجتمع العبايس، ومل تكن هذه الطبيعة ترحم 
ن  عند غضبها، وال هتدأ حتى ترتك آثارًا سيِّئة يف املجتمع نتيجة قلَّة املوارد الغذائية، ومل يتمكَّ
الفقراء من مواجهة ارتفاع األسعار، فقد ذكر ابُن األثري يف حوادث سنة )492هـ( ما حدث يف 
ون  ة سنتني؛ حتى كان الناس يضطرُّ بالد املرشق )خراسان( من غالء؛ تعّذَرت فيه األقوات ملدَّ
الناس  تشتيت  تعمل عىل  املجاعات؛  كانت هذه  فقد  الدواب،  الكالب وغريها من  أكل  إىل 
ِقهم، كام أّن الشيخ عبد القادر الكيالين قد بنيَّ صورًة إلحدى هذه املجاعات؛ التي كان  وتفرُّ
هو يف مجلة َمْن تأثَّر هبا؛ فقال : ))وبلغت الضائقة يف غالء نزل ببغداد إىل أن بقيت أياما مل آكل 
فيها طعاما، بل كنت أتتبع املنبوذات أطعمها، فخرجت يوما من شدة اجلوع إىل الشط لعيل أجد 
ورق اخلس أو البقل، أو غري ذلك فأتقوت به. فام ذهبت إىل موضع إال وغريي قد سبقني إليه 
وإن وجدت أجد الفقراء يتزامحون عليه فأتركه حبا، فرجعت أميش وسط البلد أدرك منبوذا إال 
وقد سبقت إليه، حتى وصلت إىل مسجد ياسني بسوق الرحيانيني ببغداد وقد أجهدين الضعف، 

)1( البداية والنهاية : ابن كثري، 12/ 89 .
)2( أنظر: املنتظم: ابن اجلوزي، 17/ 196، والكامل يف التاريخ : ابن األثري، 8/ 640 .
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وعجزت عن التامسك، فدخلت إليه وقعدت يف جانب منه وقد كدت أصافح املوت، إذ دخل 
باللقمة  يده  رفع  كلام  أكاد  فكنت  يأكل،  وجلس  وشواء،  صايف)1(  خبز  ومعه  أعجمي  شاب 
أن أفتح فمي من شدة اجلوع، حتى أنكرت ذلك عىل نفيس: فقلت ما هذا. وقلت: ما ههنا 
إال اهلل، أو ما قضاه من املوت، إذ التفت إىل العجمي فرآين، فقال: بسم اهلل يا أخي، فأبيت، 
فأقسم عيل فبادرت نفيس فخالفتها، فأقسم أيًضا، فأجبته، فكلت متقارصًا، فأخذ يسألني: ما 
شغلك. ومن أين أنت. وبمن تعرف؟ فقلت: أنا متفقه من جيالن. فقال: وأنا من جيالن فهل 
تعرف شابًا جيالنيًا يسمى عبد القادر يعرف بسبط أيب عبد اهلل الصومعي الزاهد؟ فقلت: أنا 
هو فاضطرب وتغري وجهه، وقال: واهلل لقد وصلت إىل بغداد، معي بقية نفقة يل، فسألت عنك 
فلم يرشدين أحد ونفذت نفقتي، ويل ثالثة أيام ال أجد ثمن قوت، إال مما كان لك معي، وقد 
حلت يل امليتة، وأخذت من وديعتك هذا اخلبز والشواء، فكل طيًبا، فإنام هو لك، وأنا ضيفك 
دنانري،  ثامنية  معي  لك  وجهت  أمك  فقال:  ذاك.  وما  له:  فقلت  ضيفي،  كنت  أن  بعد  اآلن، 
باقي  إليه  ودفعت  نفسه،  وطيبت  فسكته،  إليك،  معتذر  فأنا  لالضطرار،  هذا  منها  فاشرتيت 

الطعام، وشيئا من الذهب برسم النفقة، فقبله وانرصف (()2( .
ُم املصادر صَورًا جانبية  ة؛ ُتَقدِّ ويف مقابل تلك الصورة الكاحلة، وما نجم عنها من أزمة حادَّ
عن البذخ واإلرساف يف روايات متواترة؛ فابن اجلوزي يروي لنا أخبار حفل زفاف األمرية 
خاتون ابنة السلطان ملكشاه إىل اخلليفة املقتدي بأمر اهلل، فيقول: )) أمر الناس بتعليق وتزيني 
البلد ألجل زفاف خاتون بنت ملك شاه إىل املقتدي ..، ونقل اجلهاز عىل مائة وثالثني مجال، 
وبني يديه البوقات والطبول واخلدم يف نحو ثالثة آالف فارس، ونثر عليه بغداد، ثم نقل بعد 
ذلك يشء آخر عىل أربعة وسبعني بغال، وكان عىل ستة منها اخلزانة وهي اثنا عرش صندوقا من 

)1( ويف قالئد اجلواهر : ) خبز رصايف ( .
ثم  البغدادي،  الَسالمي  الدين  زين  احلسن،  بن  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد   : احلنابلة  طبقات  ذيل   )2(

الدمشقي احلنبيل )ت: 795هـ( 2/ 203 – وما بعدها .
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فضة، وبني يدهيا ثالثة وثالثون فرسا، واخلدم واألمراء بني يدي ذلك.. (()1( .
خ يروي لنا يف تارخيه تكاليف زفاف اخلليفة العبايس القائم بأمر اهلل  وابن كثري احلافظ املؤرِّ
من بنت أخ السلطان طغرل؛ فيقول : )) عقد اخلليفة عىل خدجية بنت أخي السلطان طغرلبك 
عىل صداق مائة ألف دينار..، وأفاض عليها خلعا سنية وتاجا من جوهر ثمني، وأعطاها من 
والياقوت  اجلوهر  فيها  نبت  قد  ذهب  وطاسة  ذهب،  من  وقصبات  ديباجا،  ثوب  مائة  الغد 

والفريوزج، وأقطعها يف كل سنة من ضياعه ما يغل اثنا عرش ألف دينار، وغري ذلك (()2( .

* * *

)1( املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك : ابن اجلوزي، 16/ 268 – 269 .
)2( البداية والنهاية : ابن كثري، 12/ 85 – 86 .
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املبحث الثالث

احلالة االجتامعية

إّن دراسة اجلانب االجتامعي حلياة الناس من األمور ذات العالقة الوثيقة بالظروف البيئية، 
ر يف احلياة السياسية واألوضاع االقتصادية. وبام حيصل من تطوُّ

التسلُّط  ظلِّ  يف  اهلجريني  والسادس  اخلامس  القرنني  يف  االجتامعية  احلياة  فدراسة 
بالظروف  بعيد  حدٍّ  إىل  متأثِّرة  تكون  أْن  البدَّ  األخرى  القرون  يف  احلال  هو  كام  السلجوقي؛ 
ة نطاق البحث ال ختتلف  االقتصادية والسياسية. ويف احلقيقة أّن احلياة االجتامعية للعراق يف مدَّ

رات كبرية تستلزم ذلك . كثريًا عامَّ كانت عليه يف احلقبة السابقة؛ حيث مل حتُدث تطوُّ
واالقتصادية  السياسية  األوضاع  جمريات  إىل  إضافًة  السلجوقي؛  العنرص  غَلَبَة  أنَّ  عىل 
الناس االجتامعية يف هذا  آثاٌر واضحٌة يف حياة  ْت إىل إجياد ظواهر معيَّنة؛ كان هلا  أدَّ والدينية 
ة؛ والذي يمكن القول فيه : أّنه جُمتَمٌع  العرص . فقد كانت طبيعة املجتمع العبايس يف هذه املدَّ
قلٌق؛ يرجع – حسب رأينا – إىل الرتكيبة االجتامعية، فهو خليٌط من أجناٍس خمتلفة، فالعرب 

دبَّ فيهم الضعف منذ أْن خرجْت السلطة الفعلية من أيدهيم.
والشعوبية لعبْت دورًا خبيثًا وكبريًا يف سبيل الوصول إىل إضعاف الدولة، وهدم كياهنا، 
حني  وذلك  اإلسالمية،  الدولة  عىل  للقضاء  َدْت  مهَّ حني  إليه؛  َسَعْت  ما  إىل  َلْت  توصَّ وفعاًل 

سقطْت بغداد عىل يد املغول سنة )656هـ( .
مليئة  العبايس  املجتمع  حياة  فأصبحت  وأحزاب؛  ِشَيٍع  إىل  املجتمَع  السالجقة  م  قسَّ لقد 

باملظاهر الشاّذة، واالضطرابات الكثرية، فربَز العيَّارون )1( .

)1( العيار: الكثري الذهاب واملجيء يف األرض، وِمن الرجال الذي خييل نفسه وهواها ال يردعها وال يزجرها 
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وحركة العيَّارين استفحلت يف تلك احلقبة من الزمن، وأخذت تعامل الناس تعاماًل شاّذًا 
الفوىض  لنرش  إالّ  تقم  مل  وأّن حركَتهم  وهنم لصوصًا،  يعدُّ خون  فاملؤرِّ األحيان،  يف كثري من 
القادر خالل سفره ِمن جيالن إىل  ضوا لقافلة الشيخ عبد  بنا كيف تعرَّ )1(، وستمرُّ  والفساد 

بغداد )2( .
ضت هلم الكتب اإلسالمية، وهم الفتيان،  ويف ذلك العرص ظهرت حركة الشطار؛ الذين تعرَّ
ُة : كفُّ األذى، وبذُل الندى (()3(، بل اعُترِبَت الفتّوة )) خصلٌة  قال اجلنيد البغدادي : )) الفتوَّ
ك بقانون  لٌة للعارفني، وهي عهٌد بني الكبري ورفيقه عىل التمسُّ من خصال الدين، وِصَفٌة مكمِّ
ة يف اإلسالم مسلٌك أخالقي يؤدِّي إىل  الدين القويم، والعمل بالقسطاس املستقيم (()4(، فالفتوَّ
د املؤاخاَة بني الناس، والدعوة إىل الفضائل والشجاعة، واالبتعاد عن  هتذيب األخالق، وتؤكِّ

الرذائل واجلُبن)5( .
ضت هلم الكتب اإلسالمية هم الفتيان؛  والواقع أّن حركة الشّطار أو العيَّارين؛ الذين تعرَّ
الذين ظهروا يف عهد التسلُّط السلجوقي كطائفة اجتامعية هاّمة؛ نظََّمْت صفوفها، وأصبح هلا 
ة  نقابات خاصة، ويرى الدكتور عبد العزيز الدوري؛ أهّنا كانت تنتظم )) أسالف حركة الفتوَّ
املشهورة (()6(، ويضيف بأّن هذه اجلامعة كانت تستهدف إجراء )) حركة إصالحية اجتامعية 

. أنظر: الزاهر يف معاين كلامت الناس: حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباري )ت: 328هـ( 
153/1، واملعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون، 639/2 .

)1( أنظر: تاريخ الطربي )تاريخ الرسل وامللوك(: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر 
 ،435 القرطبي )ت: 369هـ( 11/  بن سعد  لعريب  الطربي:  تاريخ  : صلة  الطربي )ت: 310هـ( ومعه 

واملنتظم: ابن اجلوزي، 17/ 185 .
)2( هبجة األرسار: الشطنويف، ص 87 .

)3( الرسالة القشريية : عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي )ت: 465هـ( 2/ 381 .
)4( الفتوة : ابن العامر، ص 139 .

)5( الفتوة والفتيان قدياًم : مصطفى جواد، 4/ 241 .
)6( تاريخ العراق االقتصادي: الدوري، ص 93 .



الشيخ عبد القادر اجليالين ومنهجه يف الرتبية والسلوك  31

للطبقة الفقرية؛ دون أْن يكون هلا وقتئٍذ ذلك القانون األخالقي السامي؛ الذي متثَّل يف خالفة 
النارص (()1( .

ومن املالَحظ أّن لفَظ )الفتى( كان شائعًا بني العيَّارين، فقد تغنَّى الشاعر)2(:
الطعــ     ــَن  ــَع َط إذا  الــفــتــى  ــول  ــق ــاروي ــيَّ ــَع ال الــفــتــى  ِمـــْن  ُخـــْذَهـــا  ــنة 

ويرى الدوري )) أّن مدلول الكلمتني )فتى( و)عيَّار( يف األصل واحد (()3( .
ة؛ والتي هي يف األصل نوٌع من الفروسية املمتزجة بامُلُثل  َمْت يف الفتوَّ غري أّن الظروف حتكَّ
رْت يف بغداد، وصبَّْت فنوهنا يف قالب العصابات؛ التي جعلت هدفها  العليا واإليثار، وقد تطوَّ

ض للناس، وهنب احلوانيت وقوافل التجار واألسواق وبيوت األغنياء )4( . التعرُّ
اهًا رمى معتنقيه إىل التخفيف يف  وبذلك تبدو هذه احلركة عىل حقيقتها يف هذا العرص اجتِّ
اُرها املورسون، والفقر املدقع؛  الفرق بني الغنى الفاحش؛ الذي كان يمثُِّله األمراء يف بغداد وجتَّ
خي : ))حدثني بعض التجار البغداديني، قال : خرجت  الذي يشمل عاّمة الناس، ويقول التنوُّ
، وعىل الكار الذي كنت فيه لصٌّ كان يف الطريق، يقال  بسلع يل، ومتاع من بغداد ..، فقطع عيلَّ
له : ابن محدي، يقطع قريبًا من بغداد، فأفقرين، وكان معظم ما أملكه معي، فسهل عيل املوت، 
وطرحت نفيس له ..؛ فصعدت إىل املوضع الذي هو جالس فيه، وخاطبته يف أمري، وبكيت، 
ورققته، ووعظته، وحلفت له أن مجيع ما أملكه قد أخذه، وأينِّ أحتاج إىل أن أتصدق من بعده 
. فقال يل: يا هذا، اهلل بيننا وبني هذا السلطان الذي أحوجنا إىل هذا، فإنه قد أسقط أرزاقنا، 

)1( املصدر نفسه، ص 93 .
خون يف كتبهم ونسبوها إىل بعض شعراء بغداد ِمن دون تعيني، إالَّ أنَّ  )2( البيت ضمن قصيدة أوردها املؤرِّ
املسعودي نسبها لعيل األعمى . أنظر: تاريخ الطربي، 8/ 458، واملنتظم: ابن اجلوزي، 10/ 37، ومروج 

الذهب: املسعودي، 2/ 30 .
)3( تاريخ العراق االقتصادي: الدوري، 93 .

)4( أنظر: تاريخ الطربي، 11/ 435، واملنتظم: ابن اجلوزي، 17/ 185، والكامل يف التاريخ: ابن األثري، 
. 94 /9
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وأحوجنا إىل هذا الفعل، ولسنا فيام نفعله نرتكب أمرا أعظم مما يرتكبه السلطان. وأنت تعلم 
من  خيرج  فال  املكثر،  املورس  يأخذ  أنه  حتى  ويفقرهم،  الناس  يصادر  ببغداد  شريزاد  ابن  أن 
والبرصة،  بواسط  الربيدي  يفعل  وكذلك  الصدقة،  غري  يشء  إىل  هيتدي  ال  وهو  إال  حبسه، 
والديلم باألهواز، وقد علمت أهنم يأخذون أصول الضياع، والدور، والعقار، ويتجاوزون 
ذلك إىل احلرم واألوالد، فأحسب أنَّنا نحن مثل هؤالء(()1(، وكان املشهور عن ابن محدي هذا 
أنَّه إذا قطع؛ مل يعرض ألرباب البضائع اليسرية، وال يفتِّش امرأًة، وال يسلبها، وعىل حدِّ قول 

ابن اجلوزي : ))الفتى ال يزين، وال يكذب، وحيفُظ احلَُرم، وال هيتُك ِسرْتَ امرأة(()2( .
ة؛ ألّن ذلك قد خيرجنا عن نطاق البحث،  وال نريد أْن نستطرد يف القول فيام قيل يف الفتوَّ
ر كسائر املذاهب االجتامعية،  ة من حيث هو مذهب اجتامعي؛ تطوَّ وإّنام يكفي أْن نذكر الفتوَّ
والسلب  والعيَّارة،  والشطَّار  يَّة،  احلسِّ واملتعة  اللهو  اق  عشَّ بني  ة  الفتوَّ تنظيامت  انترشْت  وقد 
اخلالفة  أنَّ  درجة  إىل  ودورها،  ة  الفتوَّ حركة  قيمة  حتديد  يف  األثر  أسوأ  له  كان  ممّا  والنهب، 
ة خطرًا عىل املجتمع، بعد أْن انحرفت عن مسارها الصحيح؛ حينام دبَّ  العباسية اعتربت الفتوَّ

التنازع بني جماميعها)3( .
ِرها أّدى إىل تباين أوضاعها سلبًا وإجيابًا؛  ة هذا املسار يف تطوُّ اذ الفتوَّ ة حال؛ فإنَّ اختِّ وعىل أيَّ
االضطراب،  وينرشون  باألدب،  خيلُّون  وعيَّارين؛  شطَّار  إىل  لون  يتحوَّ الفتيان  كان  حيث 

ة )4( . ُبل، وُيْقِلقون األُمَّ وخييفون السُّ

)1( الفرج بعد الشدة للتنوخي : املحسن بن عيل بن حممد بن أيب الفهم داود، أبو عيل التنوخي البرصي )ت: 
384هـ( 4/ 238 – 239 .

)2( تلبيس إبليس: عبد الرمحن بن عيل بن حممد، مجال الدين، أبو الفرج اجلوزي )ت: 597هـ( ص 347 .
)3( أنظر: مضامر احلقائق ورس اخلالئق: حممد بن عمر املظفر بن شاهنشاه، أبو املعايل، نارص الدين، املنصور 

ابن املظفر األيويب )ت: 617هـ( ص 177 .
)4( أنظر: املنتظم: ابن اجلوزي، 15/ 222، والكامل يف التاريخ: ابن األثري، 6/ 571، 7/ 303، والفتوة 

وأطوارها: مصطفى جواد، جملة املجمع الفقهي العراقي، 5/ 52 .
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أْن اكتشفوا انضامم  أْن تفعل شيئًا بعد  أّن األوضاع قد تدهورت، ومل تستطع السلطة  بيد 
ية هذه، واحتالهلم مراتب عليا بني  بعض أفراد البيت السلجوقي يف بغداد إىل التنظيامت الرسِّ

صفوف العيَّارين )1( .
ذوا ألنفسهم  د؛ حتى أهّنم اختَّ ْت، وأّن تنظيمهم قد تعقَّ ويبدو أّن أوضاع العيَّارين قد تغريَّ
س عليهم بقصد الكشف عن أصحاب  جهاَز رقابة دقيقًا؛ يتوىلَّ رصد الناس وأمواهَلم، ويتجسَّ
املال، وقد أدَّى هذا الوضع إىل هياج الناس بصورة عاّمة، وقد شمل ذلك بغداد؛ حيث أغلَق 
مصادرة  وشيوع  األمن،  الختالل  احتجاجًا  اجلوامع  منابر  بكرس  وقاموا  دكاكينهم،  الناُس 

العيَّارين لألموال)2( .
إىل  الناس  حياة  يف  األثر  أكرب  له  كان  ومظاهرها  االجتامعية  األوضاع  ر  تطوُّ فإّن  وهكذا 
نفوس  عىل  التشاؤم  وسيطَر  اليأس،  دبَّ  فقد  والسادس؛  اخلامس  القرنني  خالل  بعيد  حدٍّ 
العامة؛ نتيجًة لعدم االستقرار، وكانت شكواهم تدور حول سيطرة العيَّارين، وسيادة األتراك 
اج الفساد، والكذب، والتزوير، وتفيشِّ القتل، وانتشار  ين، وُروَّ السالجقة، وبزوغ نجم الشاذِّ
العادات السيِّئة بني أفراد املجتمع، وخاصة َمْن تأثَّر باإلسامعيلية املنحرفة )3(، ومل يكن بغريب 

ة . أْن ُيْسَتَغلَّ الديُن خلدمة األهواء، واألغراض، واملصالح اخلاصة عىل حساب مصلحة األُمَّ
أثَّروا إجيابيًا يف اإلعداد النفيس يف هتيئة الدراسات  بيد أّن الصوفية يف التكايا والُرُبِط؛ قد 

الرشعية : من حفظ القرآن، ودراسة احلديث، والوعظ .

* * *

)1( أنظر: الكامل يف التاريخ: ابن األثري، 9/ 127 – 128 .
)2( أنظر: املنتظم: ابن اجلوزي، 15/ 213 ،

)3( أنظر: الكامل يف التاريخ: ابن األثري، 8/ 703، ودائرة املعارف اإلسالمية، 2/ 187، مادة )إسامعيلية( .
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املبحث الرابع

احلالة الدينية والِفَرق واملذاهب

بالفرق  غصَّ  قد  العراق  كان  العراق  يف  األمور  مقاليد  عىل  السالجقة  تسلََّط  عندما 
اإلسالمية املختلفة، واملذاهب الدينية املتعددة، واحتدم الرصاع بينها، والذي عكَس رصاعًا 

دينيًا وسياسيًا )1( .
قال ابُن حزم : )) واألصل يف أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة اإلسالم أن الفرس كانوا 
من سعة امللك وعلو اليد عىل مجيع األمم ..، حتى أهنم كانوا يسمون أنفسهم األحرار واألبناء 
وكانوا يعدون سائر الناس عبيد هلم فلام امتحنوا بزوال الدولة عنهم عىل أيدي العرب وكانت 
كيد  وراموا  املصيبة  لدهيم  وتضاعفت  األمر  تعاظمهم  خطرا  الفرس  عند  األمم  أقل  العرب 
اإلسالم باملحاربة يف أوقات شتى ففي كل ذلك يظهر اهلل عزوجل احلق ..، فأظهر قوم منهم 
اإلسالم واستاملوا أهل التشيع بإظهار حمبة أهل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واستشناع ظلم عيل ريض 

اهلل عنه، ثم سلكوا هبم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن اإلسالم (()2( .
حيث  الِفَرق؛  هذه  يف  النامجة  رة  املدمِّ اآلثار  إىل  الدوري  العزيز  عبد  الدكتور  ل  توصَّ وقد 
اهات سياسية يف دعوهتا إىل إزالة السلطان العريب، وإحياء  ذهب إىل أّن خطَّتها تنطوي عىل اجتِّ
ألوضاع  دعوهتا  يف  اقتصادية  اإلسالم،  وحماربة  املجوسية  إىل  دعوهتا  يف  دينية  الُفرس؛  جمد 

أفضل)3( .

)1( أنظر: الكامل يف التاريخ: ابن األثري، 8/ 109، والبداية والنهاية : ابن كثري، 12/ 50 .
)2( الفصل يف امللل واألهواء والنحل : عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، أبو حممد األندليس الظاهري )ت: 

456هـ( 2/ 91 .
)3( أنظر: اجلذور التارخيية للشعوبية : د. عبد العزيز الدوري، ص 34 .
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ومهام كان األمر فقد انترشت الِفَرق واملذاهب اإلسالمية يف هذا العرص، وكانت املنازعات 
ًة بينهم، ولقد أصبحت بغداد بصورة خاصة والعراق بصورة عامة ميدانًا  واملناقشات مستمرَّ
ق وضعف؛ قاسى منه  للرصاع الفكري، والنشاط العلمي . غري أّن هذا الرصاع كان عامل متزُّ
الدعة واخلمول،  اء ذلك شيوع حالة  فقد حدث من جرَّ العربية واإلسالمية،  ة  العراق واألُمَّ
بل  اجلهاد،  فُأمهل  النظر،  ضيِّقة  وجهات  عىل  الرصاع  ز  وتركَّ والاّلمباالة،  الشوكة  وانكسار 
كانت أخبار الغزوات الصليبية عىل الوطن العريب اإلسالمي ُتَقاَبل بحالة من عدم االكرتاث 
ة، وعىل الرغم من وجود املذاهب اإلسالمية يف العراق قبل التسلُّط السلجوقي؛ فإّن  يَّ واجلدِّ
استيالء هذه القوى األجنبية عىل مقاليد احلكم يف العراق كان سببًا مبارشًا يف إذكاء العصبيات 

ر . هلا من خالفات فكرية إىل رصاع دموي مدمِّ املذهبية، وحتوُّ
أْتباع  ة طويلة محل  مدَّ السّكان  منه  الذي عانى  املذهبي  الرصاع  أّن  إىل  والبدَّ من اإلشارة 
أصحاب  يواجهوا  كي  هبم؛  خاصة  معيَّنة  مناطق  يف  والسكن  ع  التجمُّ إىل  الواحد  املذهب 
عون؛ فاختاروا مكاهنم يف الرصافة؛  عني، فنجد أّن احلنابلة كانوا يتجمَّ املذاهب األخرى متجمِّ

ع الشيعة اإلمامية يف الكرخ )1( . ل اجلانب الرشقي ِمن بغداد، كذلك جتمَّ التي تشكِّ
ويف عرص التسلُّط السلجوقي كان أصحاب املذاهب : احلنفية والشافعية واحلنابلة شديدي 
ثنا عن عدد من احلوادث؛ التي وقعْت ضّدهم، وعن  الوطأة عىل املعتزلة )2(، فابن اجلوزي حيدِّ

الرومي احلموي )ت: 626هـ(  أبو عبد اهلل  الدين،  : ياقوت بن عبد اهلل، شهاب  البلدان  )1( أنظر: معجم 
الثابت خالف ذلك؛ فقد  الواقع  448، ولعل هذه الرصاعات املذهبية قد أوحْت هبذه الصورة، ولكنَّ   /4
كان األصل يف الكرخ مدينة املنصور أو )الزوراء( أو )بغداد( أو )دار السالم( املدينة التي يسكنها العباسيون 
ز اإلمامية  ح أْن يكون تركُّ الذين يصلُّون اجلمعة واجلامعة والعيدين، وهذا خيالف ما ذهب إليه ياقوت، واملرجَّ
قد حصل خارج أسوار مدينة السالم يف املناطق التي تقع إىل الرشق ِمن بغداد؛ كنهر عيسى، وبراثا، وكذلك 

املنطقة الواقعة إىل الغرب؛ حيث تربة اإلمامني موسى الكاظم وحممد اجلواد – رمحهام اهلل تعاىل - .
يقرأ عليه  البرصي؛  تلميذًا للحسن  الغزال األلثغ، كان  : أصحاب أيب حذيفة واصل بن عطاء  املعتزلة   )2(
العلم  ِمن  الباري عزوجل  بنفي صفات  القول  : األوىل:  أربع قواعد  العلوم واألخبار، واعتزاهلم يدور عىل 
: قوله يف  املنزلتني، والرابعة  باملنزلة بني  القول   : بالقدر، والثالثة  القول   : والقدرة واإلرادة واحلياة، والثانية 
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تكرار حرق كتب املعتزلة )1(، ويقول أمحد أمني : )) وكان بجانب هؤالء مجاعة من الشكاك؛ 
وا فيها مجيعًا، وكفروا  رأوا هذه املذاهب املختلفة، واآلراء املتناقضة، واألدلة املتعارضة فشكُّ
أنفسهم  فيها، ووسموا  روا  وتبحَّ الفلسفة،  قد طلبوا علم  الكثرية؛  اجلامعة  ونرى   ،.. باجلدل 
روا يف علم الكالم،  بالوقوف عىل احلقائق، وباخلروج عىل مجلة العامة، ونجد آخرين؛ قد متهَّ
نجدهم  ثّم  باحلجج،  والباطل  احلق  بني  الفرق  هلم  الح  قد  بأّنه  وفخروا  دهرهم،  فيه  وأفنوا 
كلَّهم – فلسفّيهم وكالمّيهم – خمتلفني كاختالف العامة وأهل اجلهل، بل أشّد اختالفًا (()2( .

املعتزلَة؛  وا  فُسمُّ  ((  : فقال  )الغنية(  الگيالين؛ قد تصّدى هلم يف كتابه  القادر  فالشيخ عبد 
وا قدرية؛ لردِّهم قضاء اهلل عزوجل (()3( . العتزاهلم احلق ...، وسمُّ

عة؛ فقد ذكر الشيخ عبد القادر الگيالين أهّنا ستُّ فرق )4(، ثّم ذكر ما  أّما عن الِفَرق املتفرِّ
َفَقت عليه هذه الفرق . اتَّ

وأّما الِفَرق األخرى التي بيَّنها الشيخ عبد القادر؛ فهي : أهل السنَّة، واخلوارج، والشيعة، 
السنَّة طائفة واحدة، واخلوارج  . فأهل  واملرجئة، واملشبَِّهة، واجلهمية، والطرارية، والكالبية 
مخس عرشة فرقة، واملرجئة اثنتا عرشة فرقة، والشيعة اثنتان وثالثون فرقة، واجلهمية والنجارية 
والضارية والكالبية؛ ُتَعدُّ كلُّ فرقة من الفرق واحدة، وأّما املشبِّهة؛ فهي ثالث فرق، وجمموع 
فرقة،  ثالثًا وسبعني  لكانت  ذكره  مرَّ  كام  املعتزلة  عليه  افرتقت  ما  إىل  لو أضيفت  الِفَرق  هذه 
واعتمد الشيخ - رمحه اهلل  فيام ذهب اليه – خرب افرتاق األُمم واختالفها، وبيان الناجي من 
َقْت عىل ثنَتنْيِ وَسْبِعنْيَ  تلك الِفَرق، واهلالك منها، وإليك بعض ألفاظه )وإّن َبنِْي إرسائيل تفرَّ

الفريقني ِمن أصحاب اجلمل وأصحاب صفني : إنَّ أحدمها خمطئ ال بعينه . أنظر: امللل والنحل: حممد بن عبد 
الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين، 1/ 45 .

)1( أنظر: املنتظم: ابن اجلوزي، 15/ 196 – 197، 16/ 88 . 
)2( ضحى اإلسالم : أمحد أمني، 3/ 348 – 350 .

)3( الغنية : اجليالين، 1/ 437 – 438 .
)4( أنظر: الغنية، 1/ 393 .
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ًة واحدًة، قالوا : َوَمْن هي يا  ِملَّ ًة ُكلُُّهم يف النَّاِر إالَّ  ِملَّ تِي عىل ثالٍث وَسْبْعَن  ُأمَّ َقْت  ًة، وَتَفرَّ ِملَّ
رسوَل اهلل ؟ قال : ما أَنا عليِه وأْصَحْايِب()1( .

ومن هذه الِفَرق اإلسامعيلية)2(: 	 
يف  فهي  ف،  متطرِّ سيايس  خطٌّ  هلا  وكان  السلجوقي،  التسلُّط  ة  مدَّ يف  اإلسامعيلية  نشطْت 
ي باطني يف نرش  باع أسلوب رسِّ الوقت؛ الذي تتكلَّم فيه عىل تعاليمها الباطنية، وَتْعَمُد إىل اتِّ
العاّمل  العلوم وتنظيامت  ََذت من رعاية  اختَّ فإهّنا  مبادئها،  الدعوة؛ يضمن عدم اإلفصاح عن 

والتقاليد اخلاصة هبا غطاء؛ تتسرّت فيه عىل حقيقة دعوهتا ومبادئها .
احلقائق،  وكشف  واملعارضة  بالنقاش  الفرقة  هلذه  املسلمني  الكتَّاب  أقالُم  َضت  تعرَّ ولقد 
ضه  الگيالين يف تعرُّ القادر  الشيخ عبد   : الفرتة؛ فمنهم  ونشري إىل بعض من كتَب خالل تلك 
ملوضوع الفرقة يف كتابه )الغنية()3(، واإلمام أبو حامد الغزايل )ت: 505هـ( يف كتابه )فضائح 
بأهّنم  وصفهم  الذي  597هـ(  )ت:  اجلوزي  ابن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  واإلمام  الباطنية()4(، 
))قوم تسرتوا باإلسالم ومالوا إىَِل الرفض وعقائدهم وأعامهلم تباين اإلسالم باملرة فمحصول 

)1( ِمن حديث أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه : حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى 
الرتمذي )ت: 279هـ( 4/ 323، برقم )2641( وقال عنه: ))هذا حديث مفرس غريب، ال نعرفه مثل هذا 
إالَّ ِمن هذا الوجه((، واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني: املستدرك عىل الصحيحني: حممد بن عبد اهلل بن 
العلم،  البيع )ت: 405هـ( كتاب  بابن  املعروف  النيسابوري  الطهامين  أبو عبد اهلل احلاكم  حممد بن محدويه، 
ُقوا َعىَل إِْحَدى َوَسْبِعنَي ِملًَّة،  اِئيَل اْفرَتَ حديث عبد اهلل بن عمرو، 1/ 218، برقم )444( بلفظ: )إِنَّ َبنِي إرِْسَ
ًة َواِحَدًة » َفِقيَل َلُه: َما اْلَواِحَدُة ؟ َقاَل: »َما َأَنا َعَلْيِه  َها يِف النَّاِر إاِلَّ ِملَّ ًة ُكلُّ تِي َعىَل َثاَلٍث َوَسْبِعنَي ِملَّ ُق ُأمَّ َوَتْفرَتِ

اْلَيْوَم َوَأْصَحايِب«( . 
)2( وهم الذين قالوا بأنَّ اإلمامة إلسامعيل بن جعفر الصادق، وهو ابنه األكرب، وقد اختلفوا يف موته يف حال 
حياة أبيه : فمنهم َمن قال : إنه مات وإنام فائدة النص عليه انتقال اإلمامة منه إىل أوالده خاصة، ومنهم َمن قال: 
إنه مل يمت ولكنه أظهر موته؛ تقية عليه حتى ال يقصد بالقتل، وأشهر ألقاهبم الباطنية، وإنَّام لزمهم هذا اللقب 

حلكمهم بأنَّ لكلِّ ظاهر باطنًا، ولكلِّ تنزيل تأوياًل . أنظر: امللل والنحل: الشهرستاين، 1/ 90 .
)3( أنظر: الغنية، 1/ 424 .

)4( أنظر: فضائح الباطنية : حممد بن حممد بن حممد، أبو حامد الغزايل )ت: 505هـ( ص 18 .
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 قوهلم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث ولكنهم ال يظهرون َهَذا يِف أول 
بدعتهم  وإفاضة  دعوهتم،  ونصب  ظهورهم،  عىل  الباعث  الغزايل  اإلمام  ويعّلل  أمرهم(()1(، 
الناس؛ بقوله: ))مما تطابق عليه نقلة املقاالت قاطبة ان هذه الدعوة مل يفتتحها منتسب اىل ملة وال 
معتقد لنحلة معتضد بنبوة فان مساقها ينقاد اىل االنسالل من الدين كانسالل الشعرة من العجني 
ولكن تشاور مجاعة من املجوس واملزدكية ورشذمة من الثنوية امللحدين وطائفة كبرية من ملحدة 
الفالسفة املتقدمني ورضبوا سهام الرأي يف استنباط تدبري خيفف عنهم ما ناهبم من استيالء اهل 
الدين وينفس عنهم كربة ما دهاهم من امر املسلمني حتى اخرسوا السنتهم عن النطق بام هو 

معتقدهم من انكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد احلرش والنرش واملعاد اىل اهلل(()2( .   
لقد كانت دعوة اإلسامعيلية من أخطر ما تكون عىل اإلسالم واملسلمني ملَِا حتِمل مبادئها من 
خطر عظيم، وما للدعاة من ُخْبٍث ودهاء، يقول البغدادي : ))اعلموا - أسعدكم اهلل - رضر 
الباطنية عىل فرق املسلمني أعظم من رضر اليهود والنصارى واملجوس عليهم بل أعظم من 

مضة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم(()3( .
بروز  بعد  السيام  اإلسامعيلية  نشاط  عرص  اهلجريان  والسادس  اخلامس  القرنان  كان  لقد 
دور أمحد بن عبد امللك عطاش )4( وتلميذه احلسن الصباح )5( يف تنظيم الدعوة اإلسامعيلية؛ 

ص  597هـ(  )ت:  اجلوزي  الفرج  أبو  الدين،  مجال  حممد،  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  إبليس:  تلبيس   )1(
. 92 – 91

)2( فضائح الباطنية، ص 18 .
التميمي  البغدادي  أبو منصور  القاهر بن طاهر بن حممد،  : عبد  الناجية  الفرقة  الفرق وبيان  الفرق بني   )3(

األسفراييني )ت: 429هـ( ص 265 .
)4( أمحد بن عبد امللك بن عطاش، زعيم باطني، من أهل أصبهان، اجتمع عليه عدد من باطنيتها املعروفني 
باإلسامعيلية، فألبسوه تاجا ومجعوا له أمواال، فاستوىل عىل قلعة أصبهان وقطع الطريق واستفحل أمره، وعلت 
شكوى الناس منه. وقاتله السلطان بركيارق فكانت له معه عدة وقائع أرس ابن عطاش يف آخرها، وقتل سنة 

)500هـ(، بعد أن استقر يف سلطانه اثني عرش عامًا . أنظر: األعالم: الزركيل، 1/ 193 – 194 .
مقدم  كان  ثم  عطاش،  بن  ألمحد  تتلمذ  )428هـ(،  سنة  ولد  اإلسامعييل،  عيّل  بن  الصباح  بن  احلسن   )5(
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حيث تضاعف نشاطها يف تبليغ معتقداهتا، وإجياد املراكز املناهضة آلراء املذاهب اإلسالمية، 
واخلالفة العباسية، وقد استفاد أمحد بن عبد امللك بن عطاش من اختالف السالجقة فيام بينهم؛ 
باألسلحة  ومألها  احلصينة،  أصفهان  قالع  من  وهي  دز(  )شاه  أصفهان  قلعة  عىل  فاستوىل 
والعتاد، واخّتذها مركزًا لدعوته، فتبعه خلٌق كثري من أصفهان )1(، وبعد رجوع احلسن الصباح 
والتي كانت  قزوين؛  بنواحي  قلعٌة  أملوت( وهي  )قلعة  استوىل عىل  من مرص عام )483هـ( 
بداية لسقوط الكثري من القالع يف هذه املنطقة؛ كقلعة )سنكموه( قرب مدينة أهبر)2(، وقلعة 
)خالنجان( قرب أصفهان؛ استوىل الباطنية عىل هذه القالع مجيعًا، يف الوقت الذي انترش فيه 
املوت(  )قلعة  فأصبحت  خصومهم،  لتصفية  االنتحاريني  جنَّدوا  حيث  العراق؛  يف  دعاهتم 
مصدر رعب للسلطة، كام انطلقْت منها فَِرُق احلشيشية؛ التي قتلت اخلليفة العبايس املسرتشد 

باهلل )3(، والوزير السلجوقي نظام امللك سنة )485هـ( )4( .
العجائب،  وظهرت  النوائب،  فنابت   ((  : فيقول  األحداث؛  هذه  البنداري عىل  ُب  وُيَعقِّ  
املكتب،  يف  معنا  وكانوا  بصاعنا،  وكالوا  طباعنا،  عىل  نشأوا  مجاعة  بيننا  من  اجلمهور  وفارق 
ة  وأخذوا حظًا وافرًا من الفقه واألدب، وكان منهم رجٌل أقام الفتنة كّل قيامه، واستوىل يف مدَّ

ماالً،  وأعطاه  الفاطمي،  املستنرص  وأكرمه  مرص  فدخل  البالد،  وطاف  منها،  ورحل  بأصبهان،  اإلسامعيلية 
إىل خراسان، ودخل  بكر والروم، ورجع  الشام واجلزيرة وديار  إىل  فعاد  إمامته.  إىل  الناس  يدعو  بأن  وأمره 
كاشغر وما وراء النهر، داعيا إىل املستنرص. ثم استوىل عىل قلعة أملوت )Alamo عزوجل( من نواحي قزوين، 
وطرد صاحبها سنة )483هـ( وضم إليها عدة قالع، واستقر إىل أْن تويف فيها، قال عنه الزركيل: داهية شجاع، 

عامل باهلندسة واحلساب والنجوم. )ت: 518هـ( . أنظر: األعالم : الزركيل، 2/ 193 – 194 .
)1( أنظر: الكامل يف التاريخ: ابن األثري، 8/ 541 .

معجم  أوهر.  يسّموهنا  والعجم  اجلبل،  نواحي  من  ومهذان  وزنجان  قزوين  بني  مشهورة  مدينة  أهبر:   )2(
البلدان: ياقوت احلموي، ص 82 .

)3( أنظر: سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل: عبد امللك بن حسني بن عبد امللك العصامي املكي 
)ت: 1111هـ( 4/ 219 .

)4( أنظر: تاريخ اإلسالم: الذهبي، 34/ 33 .
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ت هلم  قريبة عىل قالع وحصون منيعة، وبدأ من القتل والفتك بأمور شنيعة (()1(، وقد تصدَّ
اخلالفة العباسية، ولكن هذه الدعوة كانت تنشط وتضعف حسب الظروف السياسية .

 وال يفوتنا أْن نذكر أّن هذه الِفَرق : املعتزلة، واملرجئة، واجلهمية كثريًا ما كانت تتعّرض 
ومناقشات؛  رصاع  إىل  أّدى  شك  بال  وهذا  والدينية،  السياسية  األمور  من  الكثري  ملناقشة 
ًة طويلة من الزمن، ويربز دور العلامء واملرشدين؛ الذين وقفوا طودًا شاخمًا أمام  احتدمت مدَّ
امة والِفَرق الضالَّة السيام شيوخ املدرسة النظامية وخّرجيوها ملناهضة أفكار  كلِّ التيارات اهلدَّ

هذه الِفَرق .

* * *

)1( تاريخ دولة آل سلجوق: البنداري، ص 68 .
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املبحث اخلامس

احلالة العلمية

يف  واضطرابات  وفتن،  سياسية،  وأحداث  طبيعية،  كوارث  من  املّدة  هبذه  أحاق  ما  إّن 
اإلدارة، وعبث يف األمن الداخيل، ووصٍف لطبيعة املجتمع من حيث تركيبته السّكانية، وعىل 
الرغم من هذه األحداث فقد شهدت هذه احلقبة نشاطًا علميًا وفكريًا ذا طابع ديني؛ محل لواءه 
أمثال اإلمام أيب  املتصّوفون  القادر اجليالين، والفالسفة  بد  الشيخ  أمثال  دون  املتجرِّ املتصوفة 

حامد الغزايل، وغريمها من العلامء .
فني؛  وعىل الرغم من تأكيد املصادر التارخيية عىل أّن سالطني السالجقة كانوا جفاة وغري مثقَّ
وا إىل االستعانة برجال أكفاء خلدمة الدولة يف خمتلف الشؤون اإلدارية والسياسية  فقد اضطرُّ
اب، وكتَّاب ممّن كانت هلم خربات سابقة يف هذه املجاالت لدى الدويالت  من وزراء، وحجَّ
اإلسالمية يف املرشق )1(، كام استعان السالجقة بأعداد من الكّتاب؛ الذين هلم خربة يف اإلدارة، 

وكان هلم َدورهم يف إدارة البالد السياسية واإلدارية والعلمية )2( .
فقد أدرك السالجقة أّن العلم هو عامد الدولة، وأّن العلامء هم مشاعل احلضارة؛ فعملوا 
عىل تشجيع العلم، فبنوا املدارس واخلوانق، وأكرموا العلامء، ولقد أدرك السالجقة أّن خري َمْن 
يضمن هلم بقاء دولتهم أْن يرفدوا مراكزها املختلفة بالعلامء للدفاع عن اإلسالم، والدفاع عن 

ُأمور الدولة، فقد كانت قصور السالطني شاخمًة بأهل العلم واملعرفة )3( .

)1( أنظر: سالجقة إيران والعراق: عبد املنعم حسنني، ص 179 – 180 .
)2( أنظر: دائرة املعارف اإلسالمية، 2/ 503 .

)3( أنظر: البداية والنهاية : ابن كثري، 12/ 111، والدارس يف تاريخ املدارس: عبد القادر بن حممد النعيمي 
الدمشقي )ت: 927هـ( 2/ 129 .
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لقد هتّيأ للسالجقة أْن حيكموا العراق أعقاب نشاط فكري متَّصل عاشه العراق عند بداية 
القرن الثاين وحتى هناية القرن الرابع اهلجري، وقد هّيأ هلم أْن يعيشوا هنضًة علميًة شاملًة نتيجَة 
نضج الثقافة والفكر اإلسالمي، ولقد ظهر الغزايل أبو حامد )ت: 505هـ - 1111م( يف هذا 
أفراد  كان مدرسًة جلميع  فالغزايل  املعدودين،  الرتبية  العلم، ورجال  رّواد  من  واحدًا  العرص 
املجتمع يف عرصه، بام كان يكتب ويصنِّف من مصنَّفات؛ تتناول شتى املوضوعات، فقد كتب 
يف شؤون الرتبية والتعليم عىل أّن أهّم آرائه الرتبوية والتعليمية ظهرْت يف كتبه : )إحياء علوم 
الغزايل  يَّة(، )ميزان العمل(، فقد ناقش  اللدنِّ الولد(، )الرسالة  العلوم(، )أهيا  الدين(، )فاحتة 
ُم العلوم إىل املحمود واملذموم، كام وضع للمعلِّم  الكثري من األمور الرتبوية والتعليمية، ويقسِّ

اًم ناجحًا )1( . صفات مهّمة؛ إذا اتَّصف هبا يكون معلِّ
بن  أردشري  احلسن  أبو  املروزي  الفقيه  كان  فقد  العامة،  الثقافة  يف  دور  للوّعاظ  كان  وقد 
منصور)2( يف بغداد؛ حيث كان له جملس وعظ باملدرسة النظامية، وكان حيضها املشايخ، وأهل 
العلم، ومن األماكن املهّمة؛ التي كان هلا أثٌر كبرٌي يف إثراء الثقافة وهنضة التعليم يف العراق خالل 
 : تعاىل  الرباط يف صدر اإلسالم عىل رباط اخليل؛ من قوله  ُأطِلَق  )الُرُبط(، وقد  الفرتة   تلك 
 چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېچ)3(، 

ومنه ُأِخَذت املرابطة، أي : مالزمة ثغر العدو، يقول صاحب دائرة املعارف اإلسالمية : )) غري 
ت يف الرشق، أي : يف البالد التي أصبحت يف مأمن  أّننا نجد أّن صفة هذه الرباطات؛ قد تغريَّ

)1( أنظر: إحياء علوم الدين، 1/ 31، 55 – وما بعدها .
نيسابور  قدم  الواعظ،  العّبادي  املروزي  احلسني  أبو  األمري  منصور،  أيب  بن  وقيل:  منصور،  بن  أردشري   )2(
ووعظه فأبدع وأعجب املستمعني بُحْسن إيراده، وُنَكت أنفاسه، ومالحة قصصه وظهر َلُه القبول عند اخلاّص 
ون،  والعام، وخرج إىل العراق، ولقي ببغداد َقُبوالً بالغًا، ثّم عاد إىل نيسابور، سمع من: َأيِب الفضل ْبن َخرْيُ
َث بَمْرو، قال عنه الذهبي: وجاء َعنُْه ُزْهد وتعبٌُّد، وتكّلم َعىَل اخلواطر، وتاب َعىَل يده خْلق كثري.  وغريه. وحدَّ
ًا للمالهي، وَصُلح أهل بغداد تِْلَك األيام به . أنظر: املنتظم: ابن  وكان أّمارًا باملعروف، ُمِريًقا اخلُُمور، ُمَكرسِّ

اجلوزي، 17/ 3، وتاريخ اإلسالم : الذهبي، 34/ 251 – 252 .
)3( سورة األنفال، من اآلية 60 .
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ف،  من أهل الكفر، وعمد أهله عىل ترك التدريب العسكري، واستبدلوا به حياة الزهد والتقشُّ
الصوفية  وتشعَّب  التصوف،  تطّور  وقد  القديمة،  الُرُبط  ُسنَُّة  كانت  وهكذا  األوراد،  وترديد 
طرقًا كّل واحدة منسوبة إىل مؤسسها منذ القرن السادس اهلجري، فكان هو العّلة؛ التي بّررت 

اه زوايا وتكايا (()1( . استمرار هذه الثكنات باجتِّ
والوعظ  والتدريس  الدعوة  ونرش  العمل  عىل  تالميذه  القادر  عبد  الشيخ  رّبى  وهكذا 
الروحي، وخاصة أوالده؛  اليقظني ممّن يشاركونه عمله  والرتبية، فقد كان خيتار من تالميذه 
الذين شاركوه يف الوعظ والتدريس واإلرشاد، وهناك ِقسٌم من مريديه؛ قد انتقلوا إىل أماكن 
سوا ُرُبطًا ومدارس ودوَر عبادة وإرشاد؛ من هؤالء : أمحد بن أيب بكر ابن املبارك  أخرى، فأسَّ
أيب السعود؛ الذي صار امُلشار إليه بعد الشيخ عبد القادر، وصار له القبول التام عند اخلاص 
رباط  له  كان  الذي  مسلم؛  بن  احلسن  وكذلك  واحلقيقة،  الرشيعة  خلدمة  اهلل  َقه  ووفَّ والعام، 
البغدادي؛ الذي كانت  النقال  املريدين، وكذلك حممود ابن عثامن بن مكارم  خاص يريبِّ فيه 
مهنته اإلرشاف عىل رباط الطالب الوافدين من خارج بغداد والعراق إىل املدرسة القادرية، 
املنكر،  الناهني عن  باملعروف،  الشيخ أصبح هو ومريدوه من دعاة اخلري اآلمرين  وبعد وفاة 

املحاربني للفساد وأهله )2( .
الذين  العلامء؛  بأسامء  ارتبطت  حيث  اإلسالمي؛  التعليم  بداية  مع  فكرهتا  بدأت  والُرُبط 
كانوا سببًا يف تأسيسها، فالرباط مكان تلقى فيه دروس الوعظ واإلرشاد عىل طاّلب العلم، 
ه بالدين، والرباط غري الزاوية والطائفة مع ما بينهام من صفات  وقاصدي اهلداية الراغبني بالتفقُّ
مشرتكة، فقد وجدنا لفظ الزاوية يطلق عىل ناحية من نواحي املسجد الكربى، كام هو احلال يف 

جامع عمرو بن العاص يف مرص .
ُتتََّخُذ  خلوة  عىل  تطلق  اإلسالمي؛  االصطالح  يف  الزاوية  أّن  اإلسالمي  القاموس  ويف 

)1( دائرة املعارف اإلسالمية : مارسية، 10/ 22 .
)2( أنظر: هكذا ظهر جيل صالح الدين: د. ماجد عرسان الكيالين، ص 185 – وما بعدها .
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ختوم  عىل  الُرُبط  قامت  هلذا  للتعليم؛  أو  للعبادة،  موضع  عىل  تطلق  أو  والعبادة،  لالعتكاف 
الدولة اإلسالمية عىل هذا األساس .

دة الغرفات واملرافق موقوفٌة عىل الصوفية، ويرتَّب هلم فيها  أّما الطائفة : فداٌر كبرية متعدِّ
ُم هلم الكسوة )1( . الطعام، وُتَقدَّ

إّن هذه الُرُبَط وأمثاهلا يف مدن العراق كان هلا دور مهم يف تاريخ اإلسالم السيام يف العرص 
السلجوقي، ففيها كان يلتقي العلامء وأهل املعرفة للبحث والتدريس واملناظرة، ويف مكتباهتا 
الُرُبط كان يقيم طلبة  نفائس اآلثار وروائع املصنفات، ويف  املعرفة  الكتب وُهواة  اق  جيد عشَّ

العلم املغرتبون؛ الذين كانوا يقصدون بغداد للدراسة .
والزاوية يف نظر الشيخ عبد القادر - رمحه اهلل - البدَّ أْن تؤدِّي دورها وتكون مركز إشعاع 
ينري للناس طريقهم، ويتعلَّمون فيها ُأمور دينهم؛ لذلك كانت زاويته مأوى يلجأ إليه املريدون؛ 
يدرسون ويتعلَّمون ويأكلون وينامون ويرتبَّون، ومنها ينطلقون إىل البالد؛ يدعون الناس إىل ما 

دعاهم إليه الشيخ - رمحه اهلل - .
بالعبادة،  وأشتغل  اخللق،  عن  انقطع  أْن  أشتهي   : نفيس  يف  وقلت   ،..  ((  : اجلبائي  قال 
 : وقال  إيلَّ  نظَر  يديه  بني  وجلسُت  صىّل  فلامَّ  القادر،  عبد  الشيخ  خلف  وصلَّيُت  ومضيُت 
لك  يصحُّ  فحينئٍذ  هبم؛  وتتأدَّب  الشيوخ  وجتالس  ه  تتفقَّ حتى  تنقطع  فال  االنقطاع  أردَت  إذا 
ْشَت؛ فإْن أشكَل عليك يشء  ه، وأنت ُفَرْيٌخ ما َريَّ االنقطاع، وإالّ فتميض وتنقطع قبل أْن تتفقَّ
الزاوية  ما حيسن بصاحب  ؟  دينك  أمر  الناس عن  زاويتك، وتسأل  دينك خترج من  أمر  من 
أْن خيرج من زاويته، ويسأل الناس عن أمر دينه؛ ينبغي لصاحب الزاوية أْن يكون كالشمعة 

ُيْسَتَضاء بنوره (()2( .
وال يمكن أْن نغفل التطور الذي حدث لزاوية الشيخ عبد القادر، والَدور الريادي الذي 

)1( القاموس اإلسالمي: أمحد عطية اهلل، 3/ 13 .
)2( ذيل طبقات احلنابلة، 3/ 91 – 92 .
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قامت به تلك الزاوية؛ حيث مل تقترص عىل تعاليم منشئيها، بل صارت معهدًا لتعليم كلِّ العلوم 
الرشعية واللغوية والعقلية واإلنسانية .

لوا حلمل راية اإلرشاد إجازات إرشادية  أّما املرشدون فقد كانوا يمنحون مريدهيم الذين تأهَّ
وعلمية يبارشون هبا إرشاد املرشدين اجلُُدد وتوجيههم .

فالزاوية القادرية يف مجلتها أدَّت رسالتها؛ فقد قضت عىل كثري من األمراض التي انترشت 
يف عرصه، وعوامل الضعف والتحلُّل واجلهل والضالالت واخلزعبالت؛ التي سيطرْت عىل 

قلب املجتمع اإلسالمي .
ً يف نرش  العريب وغريه، وكانت سببًا مهامَّ العامل  الزوايا يف  انترشت  القادرية  الزاوية  وبربكة 

اإلسالم عن طريق السالكني من التجار واملتعلمني .
املدارس العلمية يف عرصه :	 

واملرشق  العراق  يف  املدارس  انتشار  الزمن  من  احلقبة  تلك  يف  العلمية  املظاهر  أهمِّ  ومن 
اإلسالمي، قال السبكي - يف حديثه عن نظام امللك -: )) وبنى مدرسة ببغداد، ومدرسة ببلخ، 
بمرو،  ومدرسة  بالبرصة،  ومدرسة  بأصبهان،  ومدرسة  هبراة،  ومدرسة  بنيسابور،  ومدرسة 
وخراسان  بالعراق  مدينة  كلِّ  يف  له  إنَّ  ويقال  باملوصل،  ومدرسة  طربستان،  بآمل  ومدرسة 

مدرسة (()1( .
لقد نشأ منذ أواسط القرن الرابع اهلجري الكثري من املدارس؛ التي استقّلت عن املساجد 
 : فقال  )580هـ(،  سنة  هلا  زيارته  عند  بغداد  مدارس  إىل  جبري  ابن  أشار  فقد  اجلامعة؛ 
))واملدارس هبا نحو الثالثني، وهي كلها بالرشقية، وما منها مدرسة اال وهي يقرص القرص 
أربع  امللك، وجددت سنة  نظام  ابتناها  التي  النظامية وهي  البديع عنها وأعظمها وأشهرها 
ومخس مئة. وهلذه املدارس أوقاف عظيمة وعقارات حمبسة تتصري اىل الفقهاء املدرسني هبا، 

)1( طبقات الشافعية الكربى : عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف، تاج الدين السبكي )ت: 771هـ( 4/ 
. 314 – 313
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املدارس واملارستانات رشف  أمر هذه  البالد يف  يقوم هبم، وهلذه  ما  الطلبة  وجيرون هبا عىل 
عظيم وفخر خملد (()1( .

وقد أشار أحد الباحثني املعارصين إىل ثامن وثالثني مدرسًة متنوعة نشأت يف بغداد خالل 
عىل  تدرس  كانت  منها  كثريًا  أّن  حني  يف  مفردًا،  مذهبيًا  اجّتاهًا  يمثِّل  بعضها   ،)2( الفرتة  تلك 

أساس املذاهب األربعة )3( .
وخالصة القول: إّن أهّم ممّيزات هذا العرص من الناحية األدبية والعلمية؛ إنشاء املدارس، 
قواعد  وضبط  والنثر،  الشعر  يف  اللفظية  بالصناعة  واالهتامم  العلمية،  املوسوعات  وإخراج 

العربية )4(، وسأعرض أهمَّ املدارس يف هذا العرص :
املدارس احلنفية يف بغداد :	 

ملكشاه . 1 السلطان  وزوجة  طراج،  ابنة  وتركان   : 487هـ(  )ت:  خاتون  تركان  مدرسة 
)الرصافة(  باب األزج  بغداد  الرشقي من  باجلانب  املدرسة  َبنَْت هذه  السلجوقي، وقد 

يت باسمها، وبقيت عامرًة حتى أواخر القرن اخلامس اهلجري)5( . وسمِّ
عبـد 2.  بـن  مخارتكـني  األميـر  أنشأهـا  ببغداد؛  احلنفية  املدارس  من   : التتشية  املدرسة   

))ومدرسة...   : بقوله  احلموي  ياقوت  ذكرها  وقد  )500هـ(  سنة  بحدود  التتيش  اهلل 
العلامء؛ منهم:  التتشّية ..(()6(، وقد درس فيها عدد من  يقال هلا:  ألصحاب أيب حنيفة 
درس هبا  كام  554هـ(  )ت:  اللمغاين  احلسن  بن  السالم  عبد  بن  الرمحن  عبد  بن  حممد 
س باملدرسة النظامية، قال ابن اجلوزي : )) جلس ابن الشايش  الشيخ ابن الشايش املدرِّ

)1( رحلة ابن جبري: حممد بن أمحد بن جبري، الكناين األندليس )ت: 614هـ(، ص 183 .
)2( أنظر: نشأة املدارس املستقلة يف اإلسالم: ناجي معروف، ص 14 .

)3( أنظر: تاريخ علامء املستنرصية : ناجي معروف، 1/ 81 .
)4( أنظر: ابن اخلشاب – حياته ونحوه: عيل عبود الساهي، ص 23 .

)5( أنظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، 17/ 81 .
)6( معجم البلدان : ياقوت احلموي، 2/ 15 .
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للتدريس باملدرسة النظامية التتشية عىل شاطئ دجلة بباب األزج (()1( .
 املدرسة املغيثية : وهي من املدارس عىل املذهب احلنفي؛ نسبًة إىل السلطان مغيث الدين 3. 

حممود بن حممد بن ملكشاه السلجوقي )ت: 525هـ( .
أرسالن 4.  ألب  بن  ملكشاه  السلطان  واملدرسة  اجلامع  بنى   : السلطان  جامع  مدرسة   

م .. ببناء  السلجوقي سنة )485هـ( قد ذكر ابن اجلوزي )) ..، أنَّ السلطان ملك شاه تقدَّ
سوق املدينة ..، ونودي أن ال تعامل إال بالدنانري، ثم بعامرة اجلامع (()2( .

السيدة 5.  خادم  اخلاتوين؛  اهلل  عبد  بن  موفق  اخلادم  املدرسة  هذه  بنى   : املوفقية  املدرسة   
خاتون زوجة اخلليفة املستظهر باهلل )ت: 536هـ( )3( .

سوق 6.  بمنطقة  العميد  سوق  يف  وتقع  ببغداد،  احلنفية  مدارس  من   : الزيركية  املدرسة   
السلطان، وال يعرف إىل َمْن ُتنَتَسب هذه املدرسة )4( .

املدارس الشافعية :	 
 املدرسة النظامية : أول مؤسسة علمية متخصصة يف البالد اإلسالمية؛ ُأفِرَدت لتدريس . 1

العلوم الرشعية، وَهيأْت للطالب أسباب العلم، وأصبحت من دور العلم املتميِّزة، بناها 
الوزير نظام امللك )ت: 457هـ()5( .

 املدرسة التاجية : تنسب هذه املدرسة إىل تاج امللك أيب الغنائم املرزبان بن خرسو فريوز . 2
)ت: 485هـ()6(؛ والذي أوقفها سنة )482هـ( عىل أتباع املذهب الشافعي .

)1( املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، 18/ 182 .
)2( املصدر نفسه، 16/ 298 .

)3( أنظر: اجلامع املخترص: ابن الساعات، 9/ 178 .
)4( أنظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية : عبد القادر بن حممد بن نرص اهلل القريش، أبو حممد، حميي الدين 

احلنفي )ت: 775هـ( 1/ 302، ومدارس بغداد يف العرص العبايس: عامد عبد السالم، ص 73 .
)5( أنظر: املنتظم: ابن اجلوزي، 16/ 91، والكامل يف التاريخ: ابن األثري، 8/ 204 .

)6( أنظر: الكامل يف التاريخ: ابن األثري، 8/ 333، وتاريخ اإلسالم: الذهبي، 33/ 12 .
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 مدرسة قراح ظفر : من مدارس الشافعية، بنى هذه املدرسة الفقيه أبو بكر حممد بن أمحد . 3
بن احلسني الشايش )ت: 507هـ( درس هبا حتى سنة )482هـ()1( .

الدريني، . 4 احلسن  بن  حييى  بن  حممد  بن  عيل  الدولة  ثقة  بتأسيسها  قام   : الثقتية  املدرسة 
وافتتحها عام )540هـ()2( .

املدرسة الكاملية : أسس املدرسة كامل الدين، أبو الفتوح، محزة بن عيل بن طلحة الرازي . 5
)ت: 556هـ(، افُتتَِحْت سنة )535هـ()3( .

املدرسة البهائية : تقع بالقرب من املدرسة النظامية، وال يعلم َمْن أنشأها، وهي من مدارس . 6
الشافعية، درس يف هذه املدرسة داود بن بندار بن إبراهيم اجليالين )ت: 618هـ()4( .

بن . 7 احلسن  املظفر،  أبو  الدولة،  فخر  أنشأها   : الذهب  دار  مدرسة   – الفخرية  املدرسة 
هبة اهلل البغدادي الوزير الصويف )ت: 578هـ()5(، قال ابن الفوطي : )) كان من بيت 
الوزارة؛ فأعرض عنها، وجعل داره رباطًا للصوفية، وماَل إىل التصوف، وعمر املدرسة 

الفخرية باملأمونية، وجعل فيها خزانة كتب جامعة ألنواع العلوم (()6( .
املدرسة االسبابذية : وهي من مدارس الشافعية، درس هبا الشيخ أبو بكر حممد بن حييى . 8

السالمي )ت: 639هـ()7( .
مدرسة أيب النجيب السهروردية: بناها أبو النجيب، عبد القاهر بن عبد اهلل بن عمويه . 9

)1( أنظر: طبقات الشافعية الكربى: السبكي، 4/ 57 .
)2( أنظر: تاريخ إربل: املبارك بن أمحد بن املبارك بن موهوب اللخمي اإِلربيل، املعروف بابن املستويف )ت: 

637هـ( 2/ 121 .
)3( أنظر: الكامل يف التاريخ: ابن األثري، 9/ 113، والبداية والنهاية : ابن كثري، 12/ 269 .

)4( أنظر: تاريخ اإلسالم: الذهبي، 39/ 298، 
)5( أنظر: الكامل يف التاريخ: ابن األثري، 9/ 469، وتاريخ اإلسالم: الذهبي، 40/ 257 . 

)6( جممع اآلداب : ابن الفوطي، 3/ 155 .
)7( أنظر: طبقات الشافعية : السبكي، 7/ 173 .
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السهروردي )ت: 563هـ(؛ الذي قال عنه ابن اجلوزي: ))سمع احلديث وتفقه ودرس 
بالنظامية وبنى لنفسه مدرسة ورباطًا، ووعظ مدة وكان متصوفًا(()1( .

ابنة . 10 املدرسة زمرد خاتون  أنشأت هذه   : أو )مدرسة األصحاب(  مدرسة زمرد خاتون 
َرْت املدارس والُرُبط  عبد اهلل الرتكية والدة اخلليفة النارص؛ التي أشار املنذري إىل أهّنا عمَّ

واجلوامع، وأوقفت وقوفًا كثريًة، )ت: 599هـ()2( .
املدارس احلنبلية يف بغداد :	 

مدرسة املخرمي : من مدارس بغداد احلنبلية، بناها القايض أبو سعد املبارك املخرمي، . 11
قايض باب األزج)3( )ت: 513هـ(، وقد درس هبا الشيخ أبو صالح عبد القادر اجليالين، 
وتوىّل التدريس فيها، وظّل قائاًم عىل التدريس يف هذه املدرسة حتى ُعِرفت بعد باسمه؛ 
فارتبط هبا، ومل يرتك التدريس فيها، ومل يغادرها إىل غريها حتى وافاه األجل، قال ابن 
كثري يف تعريفه للشيخ : )) ودخل بغداد؛ فسمع احلديث وتفقه عىل: أيب سعيد املخرمي)4( 

احلنبيل، وقد كان بنى مدرسة ففوضها إىل الشيخ عبد القادر (()5( . 

)1( املنتظم، 18/ 180، وينظر: طبقات الشافعية الكربى، 7/ 174 – 175 .
)2( أنظر: الدارس يف أخبار املدارس، 1/ 385 .

)3( باب األزج: حمّلة كبرية ذات أسواق كثرية وحماّل كبار يف رشقي بغداد، فيها عّدة حماّل كّل واحدة منها 
تشبه أن تكون مدينة، ينسب إليها األزجّي، واملنسوب إليها من أهل العلم وغريهم كثري جّدا . معجم البلدان: 

ياقوت احلموي، 1/ 168 .
)4( املبارك بن عيل املخرمي، أبو سعد البغدادي، حدث عن: أيب جعفر بن املسلمة، وأيب الغنائم بن املأمون، 
وتفقه بالقايض أيب يعىل، ثم بأيب جعفر بن أيب موسى، ويعقوب بن سطورا الربزبيني، والزمهام حتى ساد، 
روى عنه: املبارك بن كامل، وتفقه به خلق، وبنى مدرسة بباب األزج، درس بعده هبا تلميذه الشيخ عبد القادر 
العالَّمة، شيخ احلنابلة، وكان نزهًا عفيفًا، ناب يف القضاء، وحصل كتبًا عظيمة،  الذهبي:  وكربها، قال عنه 
وفتحت عليه الدنيا، وبنى دارًا ومحامًا وبستانًا )ت: 513هـ( . أنظر: سري أعالم النبالء: الذهبي، 19/ 428، 

وذيل طبقات احلنابلة: ابن رجب، 1/ 364 .
)5( البداية والنهاية: ابن كثري، 12/ 313 .
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قال ابن رجب يف أيب سعد املخرمي : )) وبنى مدرسة بباب األزج ..، واملدرسة املذكورة؛ . 12
َعها، وسكن هبا،  التي بناها هي املنسوبة اآلن إىل تلميذه الشيخ عبد القادر اجلييل؛ ألّنه وسَّ

فعرفت به (()1( .
للقايض . 13 القادر كانت  إّن مدرسة عبد   (( : البغدادي  الفقيه  التبان  ابن  أبو احلسن  وقال 

َرها؛ فكان الرجال والنساء  َعها ويعمِّ َضْت إىل عبد القادر أراد أْن يوسِّ املخرمي، فلامَّ ُفوِّ
يأتونه بيشء فيشء إىل أْن عمرها ..، (()2( .

مدرسة أيب شجاع : وهي املدرسة التي بناها هبرام بن هبرام، أبو شجاع )ت: 520هـ( . 14
فقد ترجم له ابن اجلوزي، وقال بأّنه : )) بنى مدرسًة ألصحاب اإلمام أمحد بباب األزج 

..، ووقف قطعًة من أمالكه عىل الفقهاء (()3( .
مدرسة االبرادي: أسس هذه املدرسة الفقيه احلنبيل أمحد بن عيل بن عبد اهلل األبرادي، أبو . 15

الربكات )ت: 531هـ( أنشئت يف حملة البدرية يف رشقي بغداد)4(.
الشمحل سنة . 16 بن  ثابت  بن  القاسم عمر  أبو  املدرسة  شيَّد هذه   : الشمحل  ابن  مدرسة 

الشمحل يف  ابن  بناها  التي  املدرسة  ..، فتحت   (( : ابن اجلوزي  )556هـ( وقال عنها 
املأمونية (()5( .

مدرسة الوزير ابن هبرية : أنشأها وزير اخلليفة املقتفي، أبو املظفر، حييى بن حممد بن هبرية . 17
الشيباين )ت: 560هـ( بنيت يف اجلانب الغريب من بغداد )الكرخ( سنة )557هـ()6( .

)1( ذيل طبقات احلنابلة : ابن رجب، 1/ 365 – 366 .
)2( املصدر نفسه، 2/ 191 .

)3( املنتظم، 17/ 240 .
)4( أنظر: املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد: إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل، أبو إسحاق، ابن مفلح 

)ت: 884هـ( 1/ 144، وتاريخ اإلسالم: الذهبي، 36/ 232 .
)5( املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، 18/ 147 .

)6( أنظر: البداية والنهاية : ابن كثري، 12/ 305 .
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مدرسة ابن بكروس : تقع هذه املدرسة ببغداد الرشقية، شيَّدها أمحد بن حممد بن حممد بن . 18
أمحد بن بكروس البغدادي )ت: 573هـ( الذي كان زاهدًا )1(.

مدرسة ابن اجلوزي : وتقع بدرب دينار يف منطقة رشق بغداد، شيََّدها العامل أبو الفرج . 19
عبد الرمحن ابن اجلوزي )ت: 597هـ( قال ابن اجلوزي – وهو يتحّدث عن نفسه – : 

)) ويف يوم األحد ثالث املحرم : ابتدأُت بإلقاء الدرس يف مدرستي بدرب دينار (()2( .
مدرسة بنفشا الشاطئية : تقع عىل شاطئ هنر دجلة يف حملة من حمالِّ بغداد الرشقية؛ يقال . 20

السيدة  نفقة  عىل  بنيت  وقد   ،)3( ببغداد  اخلالفة  دار  أبواب  أحد  وهو  املراتب،  باب  هلا 
بنفشا بنت عبد اهلل الرومية )ت: 598هـ()4(، وقال عنها سبط ابن اجلوزي : )) ..، وهي 
َضْت نظَرها إىل  التي اشرتْت دار الوزير ابن جهري بباب األزج ووقَفْتها عىل احلنابلة، وفوَّ

ي (()5( . جدِّ
مدرسة ابن العطار : وهي من مدارس احلنابلة برشقي بغداد، شيَّدها أبو القاسم، نرص . 21

بن منصور بن احلسني بن أمحد العطار )ت: 595هـ( قال ابن الساعي : )) بنى مدرسًة 
للفقهاء احلنابلة بدرب القيار (()6( .

وهناك الكثري من رصوح العلم واملعرفة؛ ازدهر هبا العراق وبغداد عىل وجه اخلصوص، 
منهم عىل  فأذكر  العلم من خالل جهابذهتا ومفكرهيا؛  نور  بثِّ  فريدة عرصها يف  كانت  فقد 

)1( أنظر: تاريخ اإلسالم: الذهبي، 40/ 116، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب: عبد احلي بن أمحد بن 
حممد ابن العامد، أبو الفالح الَعكري احلنبيل )ت: 1089هـ( 5/ 45 .

)2( املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، 18/ 211 .
)3( أنظر: ذيل تاريخ مدينة السالم )تاريخ بغداد(: حممد بن سعيد، أبو عبد اهلل ابن الدبيثي )ت: 637هـ( 

. 75 /5
)4( أنظر: معجم البلدان: ياقوت احلموي، 1/ 312 .

)5( اجلامع املخترص: ابن الساعي، 9/ 89 . 
)6( جممع اآلداب: ابن الفوطي، 4/ 158 .
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سبيل اإلجياز ال احلرص بعض الذين رفعوا مشعل اهلداية؛ فدرسوا يف املدرسة النظامية ببغداد، 
ومنهم )1(: 

 حّجة اإلسالم حممد بن حممد، أبو حامد الغزايل )ت: 505هـ()2( .	 
الشايش 	  بكر  أبو  احلسني،  بن  أمحد  بن  حممد  اإلسالم،  فخر  فيها  التدريس  توىلَّ   وكام 

يف  العلامء  )حلية  كتاب   : ها  أمهُّ املصنَّفات؛  ِمن  بعدد  اشتهر  والذي  507هـ(،  )ت: 
املذهب()3( .

 كام توىل التدريس أمحد بن عيل بن حممد بن برهان )ت: 518هـ()4( .	 
الشريازي 	  حممد  أبو  الوهاب،  عبد  بن  حممد  بن  الوهاب  عبد  الفقه  درسوا  الذين  ومن 

الفاريس )ت: 500هـ()5( .
 ودرس الفقه فيها عبد القاهر بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل، أبو النجيب السهروردي 	 

)ت: 563هـ()6( .
 ومل يفت الشيخ عبد القادر احلضور يف هذه املدرسة إللقاء حمارضات فيها)7(.	 

التفسري  من  الرشعية  العلوم  لتدريس  يتصدى  ))الــذي   : بأنَّه  املدرس  وظيفة  القلقشندي  د  حدَّ  )1( 
واحلديث والفقه والنحو والترصيف ونحو ذلك(( . صبح األعشى يف صناعة اإلنشا : أمحد بن عيل القلقشندي، 

. 436 /5
)2( أنظر: سري أعالم النبالء: الذهبي، 19/ 343 .

774هـ( )ت:  الدمشقي  ثم  البرصي  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الشافعيني،  طبقات  أنظر:   )3( 
. 530 /1

)4( أنظر: طبقات الشافعية الكربى: السبكي، 6/ 30 .
)5( أنظر: طبقات الشافعيني: ابن كثري، ص 591 .

)6( أنظر: طبقات الشافعية الكربى: السبكي، 7/ 174 .
)7( أنظر: الطبقات الكربى )لوافح األنوار يف طبقات األخيار( : عبد الوهاب بن أمحد بن عيل احَلنَفي، نسبه 

ْعراين )ت: 973هـ( 1/ 110 . إىل حممد ابن احلنفية، أبو حممد الشَّ
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]الفصل الثاين[

حياته الشخصية

ويشتمل عىل متهيد وستة مباحث :
التمهيد : يف بيان بيئته .	 
املبحث األول : اسمه ونسبه ووالدته .	 
املبحث الثاين : أرسته .	 
املبحث الثالث : صفته وشامئله .	 
املبحث الرابع : عقيدته .	 
املبحث اخلامس : كراماته .	 
املبحث السادس : وفاته .	 
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التمهيد

بيئته

القادر  عبد  الشيخ  عن  ث  حتدَّ َمْن  كلُّ  ويتَّفق  طربستان،  قرى  من  قرية  جيالن،   : البيئة 
 : فيقول  أرضها؛  وطبيعة  جيالن  احلموي  ياقوت  ويصف  املدينة،  هذه  يف  كانت  والدته  أّن 
))وليس يف جيالن مدينة كبرية إنام هي قرى يف مروج بني جبال، ينسب إليها جياليّن وجييّل، 
ق قوم؛ فقيل: إذا نسب إىل البالد قيل جياليّن وإذا نسب إىل  والعجم يقولون كيالن، وقد فرَّ
رجل منهم قيل جييّل، وقد نسب إليها من ال حيىص من أهل العلم يف كل فّن وعىل اخلصوص 

يف الفقه .. (()1( .
هذه  حتتها،  من  باثنتني  املنقوطة  الياء  وسكون  اجليم  بكرس   : ))اجِلْييِلّ   : السمعاين  ويقول 
النسبة إىل بالد متفرقة وراء طربستان ويقال هلا كيل وكيالن؛ فعرب، ونسب إليها، وقيل : جييل 

وجيالين، واملنتسبون إليها كثري .. (()2( .
ويذهب ابن األثري يف كتابه )اللباب يف هتذيب األنساب( إىل أّن )) اجليالين ..، هذه النسبة 
إىل بالد ورجل؛ فأّما البالد فإىل جيالن، وهي بالد وراء طربستان، وقد ينسب إليها جييل، وقد 
ا الرجل؛ فهو جدُّ حممد بن إبراهيم بن جيالن بن حممد اجليالين  م ذكرهم، وفيهم كثرة، وأمَّ تقدَّ

ه، وسكن بلخ (()3( . الفاريس ُنِسَب إىل جدِّ

)1( معجم البلدان، 2/ 201 .
)2( األنساب: عبد الكريم بن حممد بن منصور، أبو سعد السمعاين )ت: 562هـ( 3/ 462 .

)3( اللباب يف هتذيب األنساب : عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد، أبو احلسن الشيباين اجلزري، عز الدين ابن 
األثري )ت: 630هـ( 1/ 324 .
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ويرى عدد من الباحثني أّن هذه النسبة إىل جيالن ليست نسبة إىل مكان إّنام هي نسبة إىل 
خشب صلد؛ حيث جاء يف اللباب : )) هذه النسبة إىل جيالن، وهو خشب صلب من خشب 

العناب؛ يقال له : جيالن، ويقال ملن يعمل منه : اجليالين(()1( .
وذهب عدٌد آخر منهم إىل أّن جيالن هي اسم ملن بناها؛ فيقول السمعاين : ))هذه النسبة إىل 
َيت جيالن باسم َمْن بناها، وقيل : اخلزر  جيالن، وهي بالد معروفة وراء طربستان، وإّنام سمِّ
والبكوران وجيالن والترت والطيلسان وموقان والكرج بنو كاشح بن يافث ابن نوح، والنسبة 

إليها جييل(()2( .
اجلنوب  ويف  قزوين،  لبحر  الغريب  اجلنويب  الطرف  يف  تقع  التي  رشت؛  جيالن  وعاصمة 
بمسافة  طهران  عن  وتبعد  أذربيجان،  مجهورية  حدود  ِمن  بعيد  هنر  وعىل  هبلوي،  ميناء  من 

)150ميل( وينسب إليها مجاعة ِمن األعالم)3( .
ابني أّن جيالن مدينة كبرية قياسًا إىل القرى الصغرية  خني والنسَّ ويظهر ممّا جاء يف كتب املؤرِّ
املحيطة هبا؛ فهي قرية كبرية، وقد يطلق عليها مدينة؛ ألهّنا أكرب القرى املحيطة هبا ن فابن العامد 
احلنبيل يقول : ))اجليالين يف نسبة إىل جبل، وهي بالد متفرقة من وراء طربستان ...، ويقال هلا 

...، جيالين وكيالن(()4( .
خني حسبوا أّن جيالن اسم لبالد تتألَّف من قرى كثرية، أي: إّن هذه  ويبدو أّن بعض املؤرِّ
اللفظة اسم ملنطقة، وأّن القرية التي ولد فيها الشيخ عبد القادر تابعة ملنطقة )جيالن( فقد جاء 
يف )معجم البلدان( )) ُبشترُِي: موضع يف بالد جيالن؛ ينسب إليه الشيخ الزاهد الصالح عبد 

)1( املصدر نفسه، 1/ 324 .
)2( األنساب، 3/ 463 .

)3( أنظر: حدود العامل من املرشق إىل املغرب: ومؤلِّفه جمهول )ت: بعد 372هـ( حتقيق وترمجة عن الفارسية: 
السيد يوسف اهلادي، ص 157 . والقاموس اإلسالمي: أمحد عطية اهلل، 2/ 525 .

القلقشندي،  األعشى:  صبح  وأنظر:   ،245  /4 العامد،  ابن   : ذهب  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات   )4( 
. 380 /4
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القادر بن أيب صالح احلنبيل البشتريي (()1( . 
ه ياقوت  كام نقل ابن الساعي يف خمطوطة )الصوفية والزهاد( )ورقة 82 ب( يف موضع سامَّ
احلموي )ُبْشترِي( – بالضم والتاء املثناة املكسورة وياء ساكنة )2( بوصفه موضعًا من بالد جيالن؛ 
ينسب إليه الشيخ الزاهد الصالح عبد القادر بن أيب صالح احلنبيل البشتريي، وأشار ياقوت إىل 
أّن ِجيالن – بالكرس -  اسم لبالد كثرية من وراء طربستان جنويب بحر قزوين، أو بحر اخلزر، 

ومن مراكزها احلالية مدينة )رشت( اإليرانية املشهورة بزراعة األرز الفاخر .
إّن هذا االختالف بني املؤرخني يبدو يل من خالله أّن الشيخ عبد القادر ولد يف جيالن، 
َمْن يسّمي هذه القرية؛ التي ولد  وهي قرية من القرى املحسوبة عىل هذه املنطقة، وأّن هناك 

يها )نيف(. فيها الشيخ )ُبْشترِي( – كام أوضحنا آنفًا -، وبعضهم يسمِّ
إّن السبب يف هذا االختالف إّنام يرجع إىل كثرة القرى؛ التي يف جيالن، وأّن االتفاق عىل 
أّن هذه القرى الصغرية هي جزء من جيالن، ولذلك فال خالف يف أّن والدة الشيخ عبد القادر 

كانت يف قصبة جيالن، ومن هنا جاءت نسبته بـ )اجلييل( أو )اجليالين( .
الثلوج  أّن  فيها األشجار، كام  فيها األمطار، وتكثر  إّن منطقة جيالن منطقة مجيلة؛ تسقط 
تسقط عليها؛ حتى إّن الشيخ شمس الدين الدمشقي؛ قال عنها : )) واجليل موضعان: أحدمها: 
اسم لصعيد واسع جماور لبالد الديلم؛ مشتمل عىل بالد كثرية ليس فيها مدينة كبرية، واآلخر : 

بلدة الشيخ عبد القادر، وهي اجليل(()3( .
التضاريس  حيث  ِمن  اجلغرافية  جيالن  منطقة  طبيعة  الشبيبي  كامل  الدكتور  ص  ويلخِّ
الشيخ عبدالقادر يف قصبة  )) ولد   : فيقول  دة؛  متعدِّ واألمطار والوديان واجلبال من مصادر 
)نيف( من جيالن، وهو موضع ال َيِرُد يف البلدانيات، وال املعاجم، وإْن كان ال خيرج بنا عن 

)1( معجم البلدان، 1/ 426 .
)2( املصدر نفسه، 1/ 426، وأنظر: تاج العروس من جواهر القاموس: حممد بن حممد بن عبد الرزاق، أبو 

بيدي احلسيني )ت: 1205هـ( 10/ 182، مادة )بشتري( . الفيض، امللّقب بمرتىض الزَّ
)3( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 134 – 136 .
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املنطقة املحيطة باملروج الواقعة جنوب بحر قزوين ...، عىل أّن هذه املنطقة تصلح أْن تكون 
م أخالقه ومتابعة سريته (()1( . مفتاحًا لشخصية عبد القادر اجليالين، ومنطلقًا لتفهُّ

اجلميل يف  القايس  اجلغرايف  املوقع  هذا  اهلل - يف  اجليالين - رمحه  القادر  عبد  ولد  وهكذا 
ثني واملتكلمني والفقهاء)2(. منطقة جيالن؛ التي حفلت بالرجال ِمن املحدِّ

وجاء يف دائرة املعارف اإلسالمية )مادة جيالن( )) إقليم فاريس؛ يقع يف اجلنوب الغريب 
لبحر اخلزر – بحر قزوين -، وهو اسم مشتق من اجلّيايل، بمعنى: الوحل؛ لكثرة املستنقعات 

التي تغمر أرضه (()3( .
ويرى صاحب دائرة املعارف أّن )جيالن( أو )كيالن( ويقال – أيضًا -: بالد الديلم؛ والية 
ها شامالً ناحية )تاليس( الروسية، وجنوبًا سلسلة  من القسم الشاميل الغريب من بالد فارس؛ حيدُّ
العجم، وجنوبًا برشق مازندران، وشامالً  أذربيجان وعراق  بينها وبني  الفاصلة  الربز؛  جبال 

برشق بحر قزوين، وهي ُتَعدُّ ِمن أمجل بالد فارس)4( .
نت بمرور الزمن ِمْن  فأرض هذا اإلقليم من الناحية الطبيعية دلتاوية التكوين؛ حيث تكوَّ
بات هنر )سفيدرود( )5(، ولعل املقصود هبذا النهر ما ذكره املسعودي باسم )اسبيذروج(  ترسُّ

ويعني: النهر األبيض)6( .  

* * *

)1( الشيخ عبد القادر اجليالين – إملامات بشخصيته وفكره الرتبوي: كامل الشبيبي، مقالة يف جريدة العراق، 
بتاريخ )30/ 9/ 1987م( ص 4 .

)2( املصدر نفسه .
)3( دائرة املعارف اإلسالمية، 7/ 222، مادة )جيالن( .

)4( دائرة املعارف: البستاين .
)5( بلدان اخلالفة الرشقية : كي لسرتينج، ص 206 .

)6( أنظر: مروج الذهب : املسعودي، حتقيق: يوسف أسعد واغر، بريوت، 1/ 229 .
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املبحث األول

إسمه ونسبه ووالدته

إسمه ونسبه :	 
جنكي  موسى  صالح  أيب  بن  القادر  عبد  الدين،  حميي  صالح)1(،  أبو  الشيخ  السيد  هو 
دوست)2( بن عبد اهلل بن حييى الزاهد بن حممد بن داود بن موسى الثاين بن عبد اهلل بن موسى 
السبط بن عيل بن أيب طالب  املثنى)5( بن احلسن  اجلون)3(، بن عبد اهلل املحض)4( بن احلسن  

)1( وقيل: أبو حممد . أنظر: املخترص يف أخبار البرش: أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عيل بن حممود بن حممد 
ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، امللك املؤيد، صاحب محاة )ت: 732هـ( 3/ 43، وتذكرة احلفاظ : حممد بن 

أمحد بن عثامن بن َقاْيامز، شمس الدين أبو عبد اهلل الذهبي )ت: 748هـ( 4/ 120 .
)2( جنكي دوست: لفظ فاريس معناه : حمب القتال، أو عظيم القدر. أنظر: قالئد اجلواهر: التاديف، ص 3 .

بته  )3( اجلون: لفظ يطلق آدم اللون، وهو لقب ملوسى بن عبد اهلل املحض، عن موسى أنَّه كان أسود اللون؛ فلقَّ
ه هند بلقب )اجلون( فكانت ترقصه وهو طفل وتقول:  ُأمُّ

ــا ــزعـ أنـ ــًا  ــ ــون ــ ج ــن  ــكـ تـ إْن  تــنــفــعــاإنَّــــــك  أو  تـــرهـــم  أْن  أجــــــدر 
     ينظر: تاريخ ابن الوردي، 2/ 58 .

)4( املحض: لقب لعبد اهلل، بمعنى: اخلالص ِمن كلِّ شني . أنظر: فتوح الغيب، ص 183، وهبجة األرسار، ص 
89، وتاج العروس: مرتىض الزبيدي، 19/ 43، مادة )حمض(، واملحض؛ أي: اخلالص؛ ألنَّ أباه احلسن بن 
ه فاطمة بنت احلسني بن عيل، فنسبه ِمن أبويه خالص؛ لسالمته ِمن املوايل، وانتهاءه إىل عيل،  احلسن بن عيل، وُأمُّ
واملحض بضم امليم وفتح احلاء، وكان عبد اهلل املحض شيخ بني هاشم يف زمانه، ولد عبد اهلل املحض باملدينة ونشأ 
فيها، وبعد أْن نبغ واشتهر التفَّ حوله عدٌد كبرٌي ِمن الناس؛ ينتهلون ِمن علمه وفضله، فوشى به بعض أهل الفتنة؛ 
فاستقدم مع بعض ُأرسته إىل بغداد سنة )144هـ( وحبس يف سجن فيها، ومات يف السجن، وقربه يف ضاحية ِمن 
ى مزاره بـ)مزار السيد عبد اهلل املحض( ويقع عىل الضفة اجلنوبية  ضواحي بغداد؛ يزار عند مسجد صغري، ويسمَّ
الوردي،  ابن  تاريخ  أنظر:   . اليوم  ببغداد  اليوسفية، وعىل مسافة )20كم( إىل اجلنوب ِمن جرس اخلر  قناة  ِمن 

68/2، وعمدة الطالب: ابن عنبة، ص 87، وهبجة األرسار: الشطنويف، ص 88 – 89 .
)5( املثنى: هو نعت للحسن بن احلسن السبط بن عيل، وهو بضمِّ امليم وفتح النون: رشيف علوي، واملثنى 
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ريض اهلل عنهام، والشيخ عبد القادر كان يعرف بسبط عبد اهلل الصومعي)1( .
م  د َنَسَبه العلوي، وقدَّ خون والباحثون بنََسب الشيخ عبد القادر، فمنهم َمْن أكَّ اختلف املؤرِّ
رات لِنََسبِه؛ تتَّصل بسيِّدنا اإلمام احلسن السبط  أدلة وحججًا وبراهني عىل قوله، ورسم مشجِّ

بن عيل، واّدعى أّنه حسني األب، حسيني األُم .
اهلل  رمحه   - القادر  عبد  الشيخ  أّن  ذلك  يف  تهم  وحجَّ النسب،  ذلك  عنه  نفى  َمْن  ومنهم 
القادر  إّن الشيخ عبد   : ض لذكر نسبه، فالزم الصمت هو وأوالده، فنقول  يتعرَّ -؛ مل يكن 
َعَلٌم من أعالم اهلل، وويلٌّ اتُِّفق عىل واليته، وكانت حياته من أّوهلا إىل آخرها جهادًا وصربًا 
ومصابرًة وفراقًا وأمَلًَا وجوعًا وسهرًا؛ ترك بلَده وأهَله وكلَّ ما فيها من غاٍل ونفيس، وجاء 
ه منرصفًا إىل دعوة الناس إىل اهلل،  إىل بغداد من أجل هدف أسمى، وغاية أعىل، لقد كان مهُّ
ونرش العلم، وتربية السالكني؛ فلم يكن عنده وقٌت للحديث عن نفسه، وال عن أصله، بل 
النََّسب، وإّنام يكون الوصول إىل اهلل عن  كان حيثُّ تالميذه ومريديه عىل عدم االتَِّكال عىل 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ     طريق التقوى والعمل، شعاره يف ذلك قوله تعاىل : چ 
ەئ    وئ    وئچ)2(  .

وقد سار أوالُده عىل نفس هنج أبيهم، وهو أّن رشف االنتساب إىل اإلسالم أكرب من رشف 
ْع به َنَسُبُه()3( . تهم يف ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص : )...، وَمْن أبطأ به َعَمُلُه؛ مَلْ ُيرْسِ النسب، حجَّ

ر لفظ احلسن مرتني يف اسمه، فهو احلسن بن احلسن ابن اإلمام  لقب ُعرف به؛ ألنَّه حيمل اسم أبيه، فبذلك تكرَّ
عيل بن أيب طالب، نشأ وعاش باملدينة بعد وفاة أبيه، وكان مثله راغبًا يف حتايش الفتنة، ومع ذلك فقد ارتاب 
أنظر: األعالم:  باملدينة عام )90هـ(.  له، تويف  للبيعة  العراق  مه بمكاتبة أهل  امللك، واهتَّ الوليد بن عبد  فيه 

الزركيل، 187/2 . 
)1( أنظر: تاريخ ابن الوردي، 2/ 68، وشذرات الذهب: ابن العامد، 4/ 198 .

)2( سورة املؤمنون، اآلية 101 .
)3( ِمن حديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده : مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أمحد بن حممد بن حنبل، أبو عبد 
اهلل الشيباين )ت: 241هـ(، مسند املكثرين ِمن الصحابة، مسند أيب هريرة ريض اهلل عنه، 12/ 393، برقم 
)7427(، واإلمام احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني: كتاب العلم، حديث كعب بن مالك، 1/ 165، برقم 



الشيخ عبد القادر اجليالين ومنهجه يف الرتبية والسلوك  63

أبو صالح  القايض  القادر هو حفيده  العلوي للشيخ عبد  النسب  اّدعى  َمْن  هذا وإّن أول 
نرص بن الشيخ عبد الرزاق)1( .

ابني يف احلديث عن نسب الشيخ؛ فهم بني ُمثبِت لنسبه  خني والنسَّ ولقد أطال كثري من املؤرِّ
اهني دليله الذي حيتجُّ به، ويفنِّد رأي خصمه . العلوي، وبني ناٍف لتلك النسبة، ولكلٍّ من االجتِّ
خني واملنصفني  من هنا كان نسب الشيخ عبد القادر فيه أخذ ورّد، وقد انربى كثري من املؤرِّ

مدافعني عن نسب الشيخ عبد القادر. 
ومنهم عىل سبيل املثال: الشيخ حممد املكي بن عزوز التونيس )ت: 1334هـ( يف رسالته 
)السيف الرباين يف عنق من اعرتض عىل الغوث اجليالين( وقد ذكر فيها اثنني وستِّني عاملًِا من 
قني يف علم النسب كلُّهم أثبتوا انتساب الشيخ عبد القادر إىل حضة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن طريق  املحقِّ

احلسن بن عيل ريض اهلل عنهام )2( .
وقد نظم بعضهم نسب الشيخ عبد القادر شعرًا؛ فقال ُمبتِدءًا بوالده )3(:

ــد ــزاه ال حيــيــى  اهلل  عــبــد  ــن  ب ــى  ــوس ــدم ـــ ـــ ــاج امل مـــوســـى  داود  ــد  ــم حم
اجلــــــــون        ــى  ــوس م اهلل  ــد  ــب ع ــت  ــمَّ الغيــــنث زال  اهلل  ــد  ــب ع ــت  ــمَّ ث

)299( وقال عنه : ))تابعه أبو معاوية((، ووافقه الذهبي بقوله : ))عىل رشطهام(( .
ثم  تفقه يف صباه،  الشافعي، ولد سنة )564هـ(  أبو صالح اجلييل  القادر،  الرزاق بن عبد  )1( نرص بن عبد 
صحب حممد بن عيل النوقاين الفقيه الشافعي، وقرأ عليه اخلالف واألصول وبرع يف ذلك، وتوىل التدريس يف 
ه بباب األزج وباملدرسة الشاطئية عند باب املراتب، وبنيت له دار بجامع القرص للمناظرة، وعقد  مدرسة جدِّ
جملس الوعظ يف مدرسته، تقلد قضاء القضاة سنة )622هـ(، )ت: 633هـ( . أنظر: فوات الوفيات : حممد 
بن شاكر بن أمحد، امللقب بصالح الدين )ت: 764هـ( 4/ 192 – 194، ومعجم املؤلفني: عمر بن رضا بن 

حممد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي )ت: 1408هـ( 13/ 90 .
)ت:  احلسني  بن  عيل  بن  أمحد  الدين  مجال  عنبة  ابن  ابة  النسَّ القادر  عبد  الشيخ  نسب  عىل  اعرتض  لقد   )2(
فارسية؛ ألنَّه وجد يف سلسلة  آل أيب طالب( واعتربه شخصية  أنساب  الطالب يف  828هـ( يف كتابه )عمدة 
َب به موسى بن عبد اهلل  نسبه كلمة )جنكي دوست(، وظنَّ أنَّه اسم فاريس جلد الشيخ، والصحيح أنَّه لقٌب ُلقِّ

بن حييى والد الشيخ عبد القادر، ومعناه بالفارسية : املجاهد، أو حمب القتال، وموسى : ولد يف بالد العجم .
)3( بستان األصاغر واألكابر: عبد احلي القادري، ص 109 .
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البتــــول  فاطمة  ــّم  ث ــان)1(  ــن ــَس ســولواحَل ــلَّ  وكـ ــى  ــن امل ــرجــو  ن بجاههم 
ه :	  َنَسُب ُأمِّ

ه فاطمة بنت السيد عبد اهلل الصومعي الزاهد بن أيب مجال الدين حممد بن حممود بن أيب  ُأمُّ
الرضا  اإلمام عيل  بن  اجلواد  الدين حممد  أيب عالء  بن  الدين عيسى  بن كامل  اهلل  عبد  العطاء 
بن اإلمام موسى الكاظم بن اإلمام جعفر الصادق بن اإلمام حممد الباقر بن اإلمام عيل زين 

العابدين بن اإلمام احلسني بن اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام )2( .
ة الشيخ ألبيه اسمها  وأوصل بعضهم نسب الشيخ بأيب بكر ريض اهلل عنه، وذلك أّن جدَّ
ُأمُّ سلمة بنت اإلمام حممد بن طلحة بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر ريض اهلل عنه، أّما 
اتِّصال نسب الشيخ بعثامن بن عفان ريض اهلل عنه؛ فهو أّن عبد اهلل املحض اجلدُّ التاسع للشيخ 
جها السيد عبد اهلل بن املظفر بن عمر بن عثامن بن  ه بعد وفاة أبيه احلسن املثنى تزوَّ عبد القادر ُأمُّ
عفان ريض اهلل عنه، وللشيخ عبد القادر صلة أخرى بأمري املؤمنني عمر ريض اهلل عنه؛ وذلك 

أّن والدة عبد اهلل بن املظفر هي حفصة بنت عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام )3( .
والدته :	 

امل  واتَّفقت معظم  بالتقوى والورع،  اشتهر  بيٍت كريم  القادر اجليالين يف  الشيخ عبد  ولد 
صادر أّنه ولد يف جيالن سنة )470هـ( ويف هذا السياق يقول الواسطي: )) ..، ولد سنة سبعني 

قة وراء طربستان(()4(. وأربعامئة بجيالن، وهي قرى متفرِّ

)1( احلسنان املراد هبام هنا : حسن املثنى، ووالده احلسن السبط .
)2( أنظر: اجلنى الداين: جعفر الربزنجي، 131، واللباب يف هتذيب األنساب: ابن األثري، 1/ 323 .

)3( أنظر: فتوح الغيب هبامش قالئد اجلواهر، ص 134 – 135 .
)4( ترياق املحبني يف طبقات خرقة املشايخ العارفني: الواسطي، ص 48 .
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حميي  الشيخ  مولد  ))أنَّ  الشطنويف  ذكر  حيث  )471هـ()1(؛  سنة  ولد  أّنه  بعضهم  ويرى 
ث  الدين عبد القادر اجلييل ريض اهلل عنه سنة إحدى وسبعني وأربعامئة بجيالن(()2(، ويتحدَّ
تُه  ه ريض اهلل عنه...؛ تلقَّ التاديف عن مكان والدة الشيخ ورشف عائلته؛ فيقول: ))ملَّا وضعته ُأمُّ
يُد الكرامة .. بالعناية إىل أْن قِدَم بغداد يف السنة التي مات فيها التميمي، وهي سنة ثامن وثامنني 

د عىل أّن والدته كانت سنة )470هـ( . وأربعامئة، وعمره ثامن عرشة سنة(()3(، وهذا يؤكِّ
ويقول ابن كثري عن سنة والدته : )) الشيخ عبد القادر اجلييل ابن أيب صالح أبو حممد اجلييل، 

ولد سنة سبعني وأربعامئة (()4( .
ويرى ابن تغري بردي أّن )) مولده بجيالن سنة إحدى وسبعني وأربعامئة (()5(.

سنة  ومولده   ((  : فيقول  )470هـ(،  عام  يف  والدته  دون  حيدِّ الذين  مع  األثري  ابن  ويتَّفق 
سبعني وأربعامئة، وكان من الصالح عىل حالة كبرية، وهو حنبيل املذهب، ومدرسته ورباطه 

مشهوران ببغداد (()6( .
الكتبي  وابتعد   ،)7()).. وأربعامئة  وتسعني  إحدى  سنة  يف  ))مولده  أّن  النجار  ابن  ويرى 
إحدى  سنة  جيعلها  إذ  والدته؛  وسنة  القادر،  عبد  الشيخ  عن  كتَب  َمْن  معظم  عليه  اّتفق  عاّم 
وتسعني وأربعامئة )8(، ويبدو أّن هذا َوهٌم منه، أو خطٌأ يف النَّْسخ؛ حيث جاءت كلمة تسعني 

بدل سبعني؛ إلمجاع املصادر عىل أّن والدته كان سنة )470هـ( أو )471هـ( .

)1( أنظر: سري أعالم النبالء: الذهبي، 20/ 439 .
)2( هبجة األرسار: الشطنويف، ص 88 .

)3( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 3 .
)4( البداية والنهاية، 12/ 313 .

)5( النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة : يوسف بن تغري بردي، 5/ 371 .
)6( الكامل يف التاريخ : عز الدين ابن األثري، 9/ 326 .

)7( املستفاد من ذيل تاريخ بغداد : احلافظ ابن النجار البغدادي، انتقاء: احلافظ أيب احلسني أمحد بن أيبك بن 
عبد اهلل احلسامي املعروف بابن الدمياطي )ت: 749هـ( 1/ 128 .

)8( فوات الوفيات : حممد بن شاكر، صالح الدين، 2/ 373 .
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وسئل الشيخ عبد القادر عن مولده؛ فقال : )) ال أعلمه حقيقًة، ولكنِّي قِدمُت بغداد يف 
السنة التي مات فيها التميمي، وعمري إذ ذاك ثامين عرشة سنة (()1( .

* * *

)1( مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان: عبد اهلل بن أسعد بن عيل، أبو حممد، 
عفيف الدين اليافعي )ت: 768هـ( 3/ 265 .
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املبحث الثاين

ُأرسُته

زواجه :	 
مل يكن الشيخ عبد القادر اجليالين متزوجًا قبل دخوله بغداد؛ إّنام تزّوج فيها بعد أْن أمىض 
فيها سنني طويلة، وبعد أْن بلغ الكتاب أجله عىل حدِّ قول الشيخ اجليالين، فقد ُسئل من بعض 
أّنه  ْج ((، كام  َتَزوَّ  : جُت حتى قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  : )) ما تزوَّ ْجَت ؟ فقال  تزوَّ مِلَ   : الصاحلني 
إىل  فلاّم صربُت  الوقت،  تكدير  ِمن  ج خوفًا  التزوُّ أ عىل  أجترَّ الزوجة وال  أريد  كنُت   ((  : قال 
أْن بلغ الكتاُب أجله ساق اهلل يل أربع زوجات(()1(، ولقد ُرزق منهنَّ بعدد من األبناء، فقد 
 ذكر التاديف عن ابن النجار يف تارخيه أّنه سمع عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر اجلييل يقول: 
)) ُولَِد لوالدي تسع وأربعون ولدًا : سبعة وعرشون ذكرًا، والباقي إناثًا (()2(، لقد ترّبى أوالده 
ثني؛  ٌة منهم أئمة وحمدِّ هم تربيته اإليامنية؛ فشبُّوا وهم حيملون مشاعل العلم، فقد كان جلَّ حتفُّ
سلكوا الطريق الذي سار فيه أبوهم، وقد ذكرهم ومجعهم احلّوات )ت: 1231هـ( يف كتابه 

)الرس الظاهر( يف أبيات من الشعر عىل بحر الرجز)3(:
ــادر ــق ــد ال ــب ــوَم الــظــاهــرأبـــنـــاء حمـــي الـــديـــن ع ــل ــْن أخــــذوا عــنــه ع ــ َم
ــم ـــ ــي ــراه إب اهلل  ــد  ــبـ وعـ ــى  ــس ــي ــُمع ـــ ــي ــم هي ــه ــبِّ ــح ــدا ب ــ ــي غـ ــب ــل ق
ــال فــضـــــاًل        ــ ــان صـــىّلوعـــابـــُد الـــوهـــاب ن ــ ــه كـ ــيـ ــىل أبـ ــ ــُث ع ــيـ حـ

)1( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 41 .
)2( املصدر نفسه، ص 41 . وأنظر: املستفاد ِمن ذيل تاريخ بغداد، 1/ 128 .

)3( الرس الظاهر يف أعقاب الشيخ عبد القادر : احلوات )ت: 1231هـ( ص 69 .
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ــرزاق        ـــ ـــ ـــ ــد وعــبــد ال ــم ــى حم ــي اآلفـــاقحي يف  رسى  ــم  ــِه ــوِم ــل ع نـــور 
اجلبـــــار        عــبــد  ــم  ث الــعــزيــز  ــم كــــراٌم أبـــــــــــرارعــبــد  ــه ــلُّ ــى وك ــوس م
ــرة         ـــ ــعــشـــ ــاُء ال ــلـ ــعـ ــُه مــنــتــشـــــــــــرةفـــهـــؤالء الـ ــ ت ــدَّ ــ ــم ع ــرهـ وغـ

وذكر صاحب كتاب )بستان األصاغر واألكابر( عددًا آخر من أوالد الشيخ، وهم الذي 
توفُّوا قيد حياة الشيخ عبد القادر، ومنهم : الشيخ حبيب اهلل، والشيخ الزاهد، والشيخ املنصور، 
والشيخ عبد الغني، والشيخ عبد اخلالق، والشيخ عبد الرؤوف، والشيخ صالح، والشيخ عبد 

الغفور)1( .
أوالده :	 

1. الشيخ عبد اهلل اجلييل : 
القادر، ولد يف بغداد سنة )508هـ()2(، وَسِمع : هبة اهلل بن  وهو أكرب أوالد الشيخ عبد 
ث، ومل يكن مشتغاًل بالعلم . تويف يف )27( صفر  احلَُصنْي، وأبا غالب بن البنّاء، ويقال: إنَّه حدَّ

سنة )587هـ( ودفن جوار قرب أبيه )3( .
2. الشيخ عبد الرزاق اجلييل:

أيب  والقايض  رصما،  بن  احلسن  أيب  ومن  منه،   : وسمع  والده،  يد  عىل  تفّقه  ببغداد،  ولد 
الفضل حممد األرموين، وسعيد بن البناء، وحممد بن نارص احلافظ، وحممد بن الزاغوين وحممد 
ج عىل يده عدد من  س وأفتى وخترَّ اهلاشمي، وأمحد بن عيل بن السمني، وحممد بن البطر، فدرَّ
ثقًة،  متقنًا،  : إسحاق بن أمحد بن غانم، وعيل بن خطيب زوبا، وكان حافظًا،  العلامء؛ منهم 

صدوقًا، فقيهًا عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل)4(  .

)1( أنظر: بستان األصاغر واألكابر: الشيخ عبد احلي القادري، ص 99، وفتوح الغيب هبامش هبجة األرسار، 
ص 176، واملخترص يف تاريخ شيخ اإلسالم عبد القادر وأوالده، ص 56 .

)2( أنظر: ذيل تاريخ بغداد : ابن الدبيثي، 3/ 468 .
)3( أنظر: تاريخ اإلسالم: الذهبي، 41/ 267 .

أبو بكر، معني  الغني بن أيب بكر بن شجاع،  السنن واملسانيد : حممد بن عبد  التقييد ملعرفة رواة  أنظر:   )4(
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كان ورعًا كثري العبادة، منقطعًا يف منزله عن الناس ال خيرج إالّ يف اجلمع؛ يكرم طلبة العلم، 
النفس؛ رغم فقره وفاقته، ومتواضعًا، سار عىل خطى والده، وقد  كان سخيًا، جوادًا، عزيز 
ث  ذكره احلافظ الذهبي يف )تذكرة احلفاظ(؛ فقال : )) أبو بكر عبد الرزاق اجلييل احلنبيل، املحدِّ
ُث بغداد ..، وسمع الكثري بإفادة أبيه ...، يقال له : احللبي، نسبًة إىل احللبة، وهي  احلافظ، حمدِّ

حملة رشقي بغداد(()1( . 
ليلة  وتويف  )528هـ(  سنة  القعدة  ذي  من  عرش  الثامن  االثنني  عشية   - اهلل  رمحه   - ولد 
وبمواضع  الرصافة،  بجامع  ثّم  باملصىل،  عليه  وصيل  )603هـ(  سنة  شوال  سادس  السبت 

دة، وشيَّعه خلٌق كثري، ودفن بمقربة اإلمام أمحد بن حنبل)2( . متعدِّ
القادر(  عبد  الشيخ  كالم  من  اخلاطر  )جالء  كتاب  منها  الكتب؛  من  عددًا  صنَّف  أّنه  كام 

وكتاب )األربعون( عن أربعني شيخًا يف احلديث .
3. الشيخ عبد الوهاب:

ه عىل والده، وسمع : منه، ومن ابن احلصني، وابن السمرقندي،  ولد عام )522هـ( وتفقَّ
ومن ابن غالب بن البناء، وابن الزاغوين، ثّم رحل إىل بالد العجم لطلب العلم؛ فأصبح عاملًا 
واعظًا مرشدًا، ويف سنة )543هـ( درس بمدرسة والده يف حياته، وكان عمره عرشين سنة، 
ج عىل يديه نخبة من العلامء والفقهاء؛  ث وصنَّف املصنَّفات، خترَّ س وحدَّ وبعد وفاة والده درَّ
منهم : الرشيف احلسيني البغدادي، وأمحد عبد الواسع، وحممد بن يعقوب بن أيب الدنيا، ومل 
يكن من إخوانه أمَيَز منه، وكان فقيهًا فاضاًل حِسَن الكالم يف مسائل اخلالف، له لسان فصيح 
ة خاطر، وكان ظريفًا لطيفًا ذا مزاح ودعابة  يف الوعظ، وإيراد مليح مع عذوبة يف األلفاظ، وِحدَّ
وكياسة، وكانت له مروءة وسخاوة، روى عنه : ابن الدبيثي، وابن الغزال الواعظ، وابن خليل، 

الدين، ابن نقطة احلنبيل البغدادي )ت: 629هـ( ص 351، وذيل تاريخ بغداد : ابن الدبيثي، 4/ 184 .
)1( تذكرة احلفاظ : الذهبي، 4/ 120 .

)2( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 43 .
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وجعله اخلليفة العبايس النارص لدين اهلل عىل املظامل؛ فكان يوصل إليه حوائج الناس، صىلَّ عىل 
والده الشيخ عبد القادر اجليالين)1( .

فاته: )جواهر  تويف ليلة السبت )25( شوال سنة )592هـ( ودفن يف مقربة احللبة، أهّم مؤلَّ
األرسار ولطائف األنوار ( يف علم الصوفية، وله خمطوط كتبه بخطه )القول احلقيق يف سلوك 
الطريق( وهذه املخطوطة حمفوظة باملكتبة الظاهرية بدمشق؛ حتت رقم )60( كام أّلف كتاب 

ة يف التصوف( . )الفتوَّ
4. الشيخ عبد العزيز:

ولد لثالث بقني من شوال سنة )532هـ( وكان عاملًا هبّيًا متواضعًا، درس عىل يد والده، 
ث ووعظ، ختّرج عىل يده جلَّة  وسمع : منه، ومن ابن منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز، حدَّ
من العلامء، سكن املنطقة الشاملية يف حيال يف حدود سنة )580هـ( بعد أْن غزا عسقالن، كام 
القدس الرشيف، تويف يوم األربعاء )18( ربيع األول سنة )602هـ( ودفن يف قرية  أّنه زار 

احليال )عقرة( التابعة ملحافظة نينوى)2( .
5. الشيخ موسى:

ولد الشيخ موسى يف سلخ سنة )539هـ( تفّقه عىل يد والده، وسمع : منه، وسمع من ابن 
ٌة من الناس، رحل إىل مرص، ثّم رجع  البنّاء، وغريه من العلامء، استوطن دمشق، وانتفع به ُجلَّ
ثًا، أمينًا، حيبُّ الفقراء، ويواسيهم، وينفق عليهم،  إىل دمشق، وكان رجاًل صاحلًا، فقيهًا، حمدِّ
ومن أشهر تالميذه : إسحاق بن إبراهيم )ت: 678هـ( وأمحد بن عبد احلميد املقديس )ت: 
700هـ( وخليل بن أيب بكر املراغي )ت: 685هـ(، تويف بدمشق عام )618هـ( عن ثامنني 

)1( أنظر: ذيل طبقات احلنابلة : ابن رجب، 2/ 427، وذيل تاريخ بغداد : ابن الدبيثي، 4/ 169، واملقصد 
األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد : إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان 

الدين )ت: 884هـ( 2/ 152.
)2( أنظر: تاريخ إربل: املبارك بن أمحد بن املبارك بن موهوب اللخمي اإِلربيل، املعروف بابن املستويف )ت: 

637هـ( 1/ 95، وذيل تاريخ بغداد : ابن الدبيثي، 4/ 135 .
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سنة، ودفن بسفح قاسيون فوق زاوية الشيخ األرموي، وهو آِخر َمْن تويفِّ ِمْن أوالد الشيخ 
عبد القادر اجليالين – رمحه اهلل -)1( .

6. الشيخ عيسى :
ولد يف بغداد، وتفّقه عىل يد : والده، وسمع عن : أيب احلسن بن رصما، وسمع بدمشق 
: كتاب  منها  الكتب؛  اهلاليل عام )562هـ( صنَّف كثريًا من  املفرج  بن  بن مهدي  : عيل  من 
يف  مسألة  وثالثني  سبعة  فيه  رشَح  التصوف؛  علم  يف  األنوار(  ولطائف  األرسار  )جواهر 
األحوال واملقامات؛ التي حيتاجها السالكون لطريق اهلل، وبعد وفاة والده سافر إىل دمشق عام 
)562هـ( ثّم رحل إىل مرص واستوطنها إىل وفاته عام )573هـ( ودفن بالقاهرة، دَرَس عىل 
ٌة من العلامء يف مرص؛ منهم: أبو تراب ربيعة بن احلسن احلضمي الصنعاين، ومسافر  يده ُجلَّ
ث، وعبد اخلالق بن  بن يعمر املرصي، وحامد بن أمحد األرتاجي، وحممد بن حممد الفقيه املحدِّ

صالح القريش األموي)2( .
“قرأُت   : بقوله  النجار  ابن  وذكره  احلنبيل،  احلالل  أمحد  بن  ميرسة  بن  أمحد   : عنه  وروى 
عىل بالط قرب عيسى بن الشيخ عبد القادر اجلييل بقرافة مرص أّنه تويف يف الثامن عرش من شهر 
رمضان سنة )573هـ( وقربه داخل حوش يعرف بـ )حوش سيدي عبد اهلل أبو رمانة( وكان 
دته أخريًا السيدة زينب بنت اخلديوي إسامعيل باشا،  هذا املدفن يف األصل مسجدًا، وقد جدَّ

وكان بمسجد احلواش” .
وله شعر؛ منه قوله يف الُبعد والشوق والفراق والغربة:

أحبَّتي أرِض  نحو  ســالمــي  ــل  ــوُقحتــمَّ ــُش َم ــب  ــري ــغ ال إّن   : ــم  هل وقـــل 

)1( أنظر: سري أعالم النبالء : الذهبي، 22/ 150، وتاريخ اإلسالم : الذهبي، 44/ 431 .
)2( أنظر: تاريخ اإلسالم: الذهبي،  42/ 141، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن 
 ،612 عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني املشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )ت: 1067هـ( 1/ 
البغدادي )ت:  الباباين  املؤلفني وآثار املصنفني: إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم  العارفني أسامء  وهدية 

1399هـ( 1/ 807 .
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بعدهـــــم حايل  كيف  سألوكم  حريــــــُقفــإْن  الــفــراق  بنران  فقولوا: 
بقرهبـم        ــَرُّ  ــ ُيـ ــٌف  ــ إل لـــه  طريــــــُقفــلــيــس  الــرجــوع  نحو  له  وليس 
بلــدٍة        ــلِّ  ك يف  اهلـــمَّ  يــقــايس  ــٌب  الــبــالِد صــديــُقغــري ــٍب يف  ــري ــَغ لِ ــْن  ــ وَم

وِمن شعره – أيضًا – قوله )1(:
أراُكـــُم مل  إْن  ــَر  ــده ال أصـــوُم  صيامـــــيوإينِّ  ــلُّ  حَيِـ ال  ــم  أراكـ ــوَم  ويـ
ــوى اهل يف  ـــَم  تـــَذمَّ ــد  ق قلبي  إنَّ  بذماميأال  ُمــنْــِعــَاً  يل  ــد  ــُج َف إلــيــكــم 

7. الشيخ عبد اجلبار:
ه عىل يد : والده الشيخ عبد  ولد يف بغداد يف التاسع عرش من رمضان سنة )522هـ( وتفقَّ
خٍط  صاحب  وكان  التصوف،  طريق  سلك  القزاز،   : يد  عىل  درس  أّنه  كام  الكيالين،  القادر 
الرزاق،  عبد  أخوه   : ومنهم  املتصوفة؛  من  عدٌد  يديه  عىل  وتتلمذ  الفقراء،  صاَحَب  عجيب، 
تويف سنة )575هـ( ودفن يف احلضة القادرية، وُأنِشَأْت عىل قربه قّبة بنيْت سنة )904هـ()2( .

8. الشيخ عبد اهلل :
ولد سنة )508هـ( وسمع من : أبيه، ومن أيب غالب ابن البنّاء، وغريه من العلامء، وكان 
سنة )587هـ(  تويف  صدوقًا،  ورعًا  وكان  س،  ودرَّ أفتى  كثري،  خلٌق  عليه  ختّرج  ثًا،  حمدِّ فقيهًا 

ودفن بجوار أبيه، ومل يذكره التاديف يف )قالئد اجلواهر( )3( .

)1( أنظر: قالئد اجلواهر: التاديف، ص 42، وحتفة األحباب : السخاوي، ص 310، وهدية العارفني: إسامعيل 
الباباين، 1/ 807، واألعالم : الزركيل، 5/ 105، ومعجم املؤلفني: عمر رضا كحالة، 8/ 28، واملخترص يف 
تاريخ شيخ اإلسالم: الدرويب، ص 111، والباز األشهب يف حياة السيد الشيخ عبد القادر: إبراهيم الدرويب، 

ص 19، والفتح املبني: ظهري الدين القادري، ص 92 – 93 .
)2( أنظر: ذيل تاريخ بغداد : ابن الدبيثي، 4/ 150، وقالئد اجلواهر: التاديف، ص 143، وخمترص تاريخ شيخ 

اإلسالم عبد القادر: الدرويب، ص 19 .
)3( أنظر: ذيل تاريخ بغداد : ابن الدبيثي، 3/ 468، وتاريخ اإلسالم: الذهبي، 41/ 267 .
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8.  الشيخ إبراهيم:
هو أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ عبد القادر اجليالين، ولد بواسط، وُدفَِن فيها، تفّقه عىل 
ب  يد: والده، وسمع : منه، ومن سعيد بن البناء، ومن أيب الوقت عبد األول بن عيسى، ومل يعقِّ

أحدًا، تويف سنة )592هـ( ودرس قربه، ومل ُيْعَلم)1( .
9. الشيخ حييى:

ولد أبو زكريا حييى ببغداد عام )550هـ( وتفّقه عىل يد والده، وسمع : منه، ومن الشيخ 
أبناء؛  ة  إىل مرص، وتزّوج وأنجب عدَّ وانتقل  بغداد،  ث ودرس يف  الباقي، حدَّ بن عبد  حممد 
أكربهم عبد القادر، ثّم عاد إىل بغداد، وهو أصغر أوالد الشيخ، تويف ليلة النصف من شعبان 
الوهاب  عبد  الشيخ  أخيه  عند  ودفن  والده،  بمدرسة  عليه  بالصالة  ونودي  )600هـ(  سنة 

ه حبشية)2( . برباط والده باحللبة، وكانت أمُّ
10. الشيخ حممد :

وهو أبو الفضل، ُعرف بصالحه وتقواه، تفّقه عىل يد : والده، وسمع منه، وسمع من ابن 
البنّاء، وأيب الوقت عبد األول بن عيسى، وغريهم، وكان عفيفًا، حّدث يف بغداد، سمع منه 
ُأناٌس، وله مؤلٌَّف يف التصوف، وآخر يف احلديث، وقد كتب بخطِّه الكثري، وتويف يف اخلامس 

والعرشين من ذي القعدة سنة )600هـ( ودفن بمقربة احللبة )3( .

)1( أنظر: ذيل تاريخ بغداد : ابن الدبيثي، 2/ 463، وتاريخ اإلسالم: الذهبي، 42/ 86 .
)2( أنظر: ذيل تاريخ بغداد : ابن الدبيثي، 5/ 120، وتاريخ اإلسالم: الذهبي، 42/ 486 .

)3( أنظر: ذيل تاريخ بغداد : ابن الدبيثي، 1/ 435، وتاريخ اإلسالم: الذهبي، 42/ 476، ولسان امليزان: 
أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر، العسقالين )ت: 852هـ( 263/5.
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ته عىل سبيل املثال ال احلرص، وذلك إمتامًا للفائدة: يَّ وال يفوتني أْن أذكر بعضًا ِمن ذرِّ



وبه نستعني

األزمان  سالف  وعىل  اختار  من  منهم  واختار  املخلوقات  أرشف  اإلنسان  نوع  ملن  محدًا 
ف عليهم سيد الكونني وحياة الدارين أبا القاسم حممد املحمود صىل اهلل عليه  واألوقات ورشَّ

وعىل آله وأصحابه نجوم السعود. وبعد؛
الشيخ  السيد  بن  عيل  السيد  بن  عبد  السيد  بن  طارق  السيد  شأنه  عز  الفقريإليه  فيقول 
حسني الكيالين اآللويس ان نسب آل الكيالين يف العراق املكتوب يف سنة 850 هـجرية الذي 
أشاره عليه ابراهيم الدرويب يف كتابه الباز األشهب الراجع إىل ذراري آل الكيالين يف العراق 
 ونقباء أرشاف بغداد ومتولني احلضة القادرية يف بغداد املحمية املتمثلة بأحفاد السيد الشيخ 
عبد العزيز القادري الكيالين وأعني به السيد الشيخ زين الدين القادري أول نقيب أرشاف يف 
زمن السلطان سليامن القانوين إىل أن انتقلت إىل أحفاد السيد الشيخ حسام الدين القادري اجلد 

اجلامع هلذه الذرية الذي أعقب رجال أعالم ومها:
1 - أ - السيد الشيخ حممد درويش.

2 - ب - والسيد الشيخ حييى.
زين  السيد  وأما  امحد  والسيد  الصغري  الدين  زين  السيد  أعقب  درويش  حممد  السيد  ثم 
الدين أعقب السيد مصطفى والسيد مصطفى أعقب السيد سلامن والسيد سلامن وأما السيد 
سلامن أعقب السيد عيل القادري نقيب أرشاف بغداد ثم أعقب السيد عيل القادري أعقب 
السيد سلامن القادري نقيب أرشاف بغداد والسيد عبد الرمحن القادري نقيب أرشاف بغداد 
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بعده وهؤالء هم متويل احلضة القادرية الرشيفة ونقباء أرشاف بغداد إىل يومنا هذا وآخرهم 
السيد  حفيد  منصور  السيد  بن  القادري  عبد  السيد  بن  خالد  السيد  هو  حاليًا  املتويل   هو 

عبد الرمحن القادري نقيب أرشاف بغداد.
وأما السيد امحد بن السيد حممد درويش أعقب السيد الشيخ عبد اهلل والسيد عبد اهلل اعقب 
املشهور  الكيالين  مصطفى  احلاج  السيد  باهلل  العارف  الويل  حضة  املحتاج  وفزع  الباز  وزير 
باآللويس ودفينها 1177هـ وهو شيخ السجادة القادرية يف زمانيه له كرامات وله علم الظاهر 
والباطن وأشهر خلفائه الشيخ بكر املوصيل اآللويس والسيد الشيخ حممد والسيد الشيخ عيل 
اغا والسيد الشيخ امحد وسكناهم حديثة وبغداد وتكريت وهلم عقب صالح واعالم ومشايخ 

كرام إىل يومنا هذا.
2 - ب - وأما ذرية السيد الشيخ حييى ومها:

أ- السيد الشيخ عثامن.
ب- السيد الشيخ ابو بكر.

وأما ذرية السيد الشيخ ابو بكر:	 
فقد اعقب السيد عبد الرحيم والسيد عبد الرحيم اعقب السيد امحد وأحفاده اليوم آل عبد 

اجلليل واملطلك وهم سكناهم يف حمافظة دياىل وهلم أخيار إىل يومنا هذا.
واشري إىل ذلك العوائل التي ذكرهتا  آنفًا أن نسب آل النسب اجلامع هلذه الذرية مكتوب 
سلامن  السيد  وابنه  النقيب  عيل  السيد  بخط  األنساب  بحر  اسمه  مشجر  وهلم  هـ   850 سنة 
النقيب وفيه كل أنساب احلسنية واحلسينية املتصلة واملنقطعة وفيه شيوخ الطريقة القادرية وقد 
أمضاه سلطان الدولة العثامنية عبد احلميد الثاين رمحه اهلل وهو يبلغ 400 صفحة مل يطلع عليه 
أحد سوى املتولني عىل احلضة القادرية وكان آخر واحد حتت ترصفه وهو السيد امحد ظهري 

الدين القادري البغدادي رمحه اهلل متويل احلضة القادرية سابقًا.
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أما ذرية السيد الشيخ عثامن بن حييى ؛ فله ولد واحد هو اإلمام ويل الدين حممد بن عثامن 
بن حييى بن حسام الدين القادري شيخ الطريقة القادرية والرحالة والعامل املعروف املتوىف سنة 
1741 يف حمافظة دياىل /بلدروز ومازالت ذريته هناك ويعرفون بآل احلجية الكيالين وعميدهم 

األستاذ فالح احلجية الكيالين .
كتب  باآللويس  املشهور  الكيالين  مصطفى  احلــاج  الشيخ  السيد  آل  نسب  وأمــا 
سنة1150هـجرية ثم ُجدَد سنة 1310 هجري وهو يف حوز السيد طارق القادري اآللويس 

خادم السجادة القادرية يف تكريت ونقيب أرشاف.
وأما نسب آل السيد الشيخ عبد اجلليل املطلك وآل السيد عمر وآل احلجية يف دياىل وبلدروز 

فقد نسب سنة 1137 هجرية وهو حمفوظ عند السيد وليد الكيالين يف دياىل.
الكيالين  العزيز  عبد  السيد  إىل  تنسب  أصيلة  عراقية  عشرية  وهم  احلياليون  السادة  وأما 
وسكنامهالقرى واألرياف واملدن من املوصل إىل جنوب بغداد ويف كل مدينة هلم شيخ خاص 
هبم ومشاخيهم يف املوصل والطارمية ونسبهم حمفوظ عند السيد قاسم بن محيد الشميط احليايل 
النازحني إىل العراق أغلبهم يف  يف بغداد. وأما محلة العقب الكيالين فهم كلهم من الشاميني 
الشام واملغرب واألردن  القادرية وجود كثيف يف بالد  العراقية وللذرية  املدن  بغداد وبعض 

وغريهم من البلدان وهي أكرب ارسة اسالمية يف العامل إىل يومنا هذا وهلل احلمد.

كتبه الفقر إليه
السيد طارق القادري اآللويس 

خادم السّجادة القادرية يف تكريت ونقيبها
28 ربيع األول 1440 هجرية

2018 /12 /7
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ا الكيالنيون يف الشام واألردن وفلسطني والعراق ومرص؛ فهم كاآليت: وأمَّ
آل رشف الدين الكيالين يف سوريا .. 1
آل القصري الكيالين يف سوريا .. 2
آل زيد الكيالين يف فلسطني واألردن .. 3
آل سلطان الكيالين يف العراق .. 4
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آل عدوي يف قرية زكريا ِمن أعامل اخلليل بفلسطني .. 5
آل النوباين يف فلسطني واألردن .. 6
آل التنبكجي يف سوريا .. 7
آل الطيار اآللويس يف العراق .. 8
آل البعاج الكيالين يف العراق .. 9

آل احلامدي يف العراق وسوريا واألردن وفلسطني .. 10
آل عشرية البو مجعة يف العراق .. 11
آل اهلنيدي يف اهلل بفلسطني واألردن والكويت .. 12

وهؤالء كلُّهم ذرية أبو صاح تاج الدين نرص بن السيد عبد الرزاق بن السيد الشيخ عبد 
القادر اجليالين احلسني احلسيني .

آل عمر الكيالين يف سوريا .. 13
آل سالم يف سوريا .. 14
آل عقيل يف سوريا .. 15
آل حللح يف سوريا .. 16
آل بجبح يف سوريا .. 17
آل ظبيان يف سوريا .. 18
آل كتاين يف فلسطني .. 19

* * *
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املبحث الثالث

صفته وشامئله

ترّبى الشيخ عبد القادر اجليالين يف أحضان عائلة أساسها الصالح والتقوى؛ فابتعد عن 
به  إيامنيًة قائمة عىل مكارم األخالق وحماسن اخلصال، فكان ُيضب  اللهو، ونشأ نشأًة  حياة 

املثل يف عرصه ُخُلقًا وتقوى وعلاًم .
وقد وصفه تلميذه موفق الدين ابن قدامة بقوله : )) وال رأيت أحدًا يعظم من أجل الدين أكثر 
منه (()1(، كام وصفه احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن يوسف الربزايل األشبييل بقوله : )) كان جُماَب 
الدعوة، رسيَع الدمعة، دائَم الذكر، كثرَي الفكر، رقيَق القلب، دائَم البرِْش، كريَم النفس، سخيَّ 
اليد، غزيَر العلم، رشيَف األخالق، طيِّب األعراق، مع َقَدٍم راسٍخ يف العبادة واالجتهاد (()2(، 
ومع جاللة قْدِره كان يقف مع الصغري واجلارية، وجيالس الفقراء، ويفيل ثياهبم، وال يقوم ألحٍد 

من العظامء وأعيان الدولة، وال يلم بباب وزير وال سلطان)3( .
وقال عنه الشيخ منصور بن املبارك الواسطي : )) ما رأت عيناي أحسَن ُخُلقًا وال أوسَع 
صدرًا، وال أكرم نفسًا، وال أعطف قلبًا، وال أحفظ عهدًا ووّدًا من الشيخ عبد القادر، ولقد 
ر الكبري، ويبدأ بالسالم،  كان مع جاللة قدره، وعلّو منزلته وِسَعة علمه يقف مع الصغري، ويوقِّ

وجيالس الضعفاء، ويتواضع للفقراء(()4( .

)1( ذيل طبقات احلنابلة، 2/ 192 .
)2( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 9 .

)3( أنظر: الطبقات الكربى: الشعراين، 1/ 109 .
)4( هبجة األرسار، ص 103 .
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وقال عنه مفتي العراق أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن حامد البغدادي : )) كان أبعَد الناس 
اْنُتِهَكت حمارم اهلل عزوجل، ال يغضُب  عن الُفحش أقرب الناس إىل احلق، شديد البأس إذا 

لنفسه، وال ينترص لغري ربِّه (()1( .
صفة  وأّما   ((  : بقوله  املقديس  قدامة  ابن  وصفه  فقد  اخلُُلقية؛  الشيخ  صفات  عن  أّما 
الشيخ ريض اهلل عنه فروي أّنه كان نحيف البدن، ربع القامة، عريض الصدر عريض اللحية 
وقدر  هبي،  وسمت  جهوري،  صوت  ذا  العينني،  أدعج  احلاجبني،  مقرون  أسمر  وطويلها، 

، وعلم ويف (()2(. عيلٍّ
وكان قويَّ البنية، متنَي الصّحة كام وصفه حممد اهليتي بقوله : )) إّنه يميل إىل الطول، تبدو 
مرة، يصل شعره إىل كتفيه،  عليه أمارات النُّبل واالستقامة، وعريض اجلبهة، يميل لونه إىل السُّ
حاّدة  نظراته  متميِّز،  ُنطٍق  ذو  جهورّيه،  الصوت  عذب  األعضاء،  متناسق  املنكبني،  عريض 
ثاقبة؛ جتعل من الصعب عىل جليسه أْن يديم النظر إليه، حليته متوسطة الكثافة، ولكنّها طويلة، 
رمادية اللون – بعد ما تقّدمْت به السن -، دقيقة النهاية، هيئته العامة توحي بالبساطة املحببة 

كام توحي بالطيبة والنُّبل واجلامل – أيضًا - (()3( .
)) كان يتكلم عىل اخلواطر، وظهر له صيت عظيم وقبول تام، وما كان خيرج من مدرسته 
َيْصَدُع  َخْلٌق، وكان  بغداد، وأسلم  يده معظم أهل  الرباط، وتاب عىل  إىل  أو  يوم اجلمعة  إالّ 
باحلق عىل املنرب، وكان له كرامات ظاهرة (()4(، كام وصفه اإلمام النووي بأّنه ))مجيل الصفات، 
رشيف األخالق، كامل األدب واملروءة، كثري التواضع، دائم البرِْش، وافر العلم والعقل، شديد 
االقتفاء لكالم الرشع وأحكامه، معظِّاًم ألهل العلم، مكرمًا ألرباب الُسنَّة، ُمبِغضًا ألهل البدعة 
واألهواء، حمّبًا ملريدي احلق مع دوام املجاهدة، ولزوم املراقبة إىل املوت، وكان له كالم عاٍل يف 

)1( الفتح املبني: ظهري الدين القادري، ص 22 .
)2( مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان: اليافعي، 265/3 – 266.

)3( الفتح املبني: ظهري الدين القادري، ص 129 .
)4( سري أعالم النبالء : الذهبي، 20/ 449 .
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، كريُم النفس عىل أمجل طريقة (()1( . علوم املعارف، سخيُّ الكفِّ
وقال عنه ابن تغري بردي صاحب كتاب )النجوم الزاهرة( : )) كان شيخ العراق صاحب 
حال ومقال، عاملًا عاماًل، قطب الوجود، إمام أهل الطريقة، قدوة املشايخ يف زمانه بال مدافعة 

...، كان ممّن مجع بني العلم والعمل(()2( . 
ينا األخالق التي ُفطِر عليها الشيخ عبد القادر - رمحه اهلل - والشامئل التي رافقته  ولو حترَّ
من جيالن إىل بغداد لوجدنا أبرزها : الصدق، والكرم، والتواضع، والصرب، إضافًة إىل التقوى 

والورع، وسوف نلقي نظرًة رسيعة عىل األخالق التي نشأ عليها الشيخ - رمحه اهلل - :

أواًل : الصدق :	 
ترّبى الشيخ عبد القادر الكيالين عىل الصدق، وكرم األخالق، والتقوى؛ فنشأ صادقًا ال 
يكذب أبدًا؛ ألّن أهله أرضعوه لبان الصدق وحسن اخللق، وغّذوه خمافة اهلل عزوجل يف الرس 

والعلن .
والصدق عنده له معنًى عميق، فقد سئل عن الصدق ؟ فقال : )) الصدق يف األقوال موافقة 
رها  يكدِّ فال  ؛  للحقِّ اخلواطر  رؤية  عىل  إقامتها  األعامل  يف  والصدق  وقته،  يف  القول  الضمري 

مطالعة رقيب، وال منازعة فقيه (()3( .
وقال – أيضًا -: َمْن عاَمَل مواله بالصدق والنصاح استوحش ممّن سواه يف املساء والصباح، 

وهو يأت بعد درجة النبّوة حتقيقًا لقول اهلل عزوجل :  چ...،  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژڑچ)4( .

عىل  والداه  رّباه  وهكذا  حياته،  طوال  وأقواله  أحواله  يف  خملصًا  صادقًا  الشيخ  كان  وقد 
رواها  التي  القصة  هذه  الصدق  باب  يف  له  وُيْذَكر  عليها  ونشأ   ،... الكريمة  اخلصلة  هذه 

)1( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 138 .
)2( النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة : يوسف بن تغري بردي، 5/ 371 .

)3( الفتح املبني: ظهري الدين القادري، ص 28، وأنظر: فتوح الغيب، ص 92 .
)4( سورة النساء، من اآلية 69 .
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ي، وقلُت هلا : هبيني هلل عزوجل، وْأَذيِن يل يف  التاديف وغريه، قال : قال الشيخ : جئُت إىل ُأمِّ
املسري إىل بغداد أشَتِغُل بالعلم، وأزور الصاحلني؛ فسألتني عن سبب ذلك؛ فأخربهتا خربي؛ 
فبكت وقامت إىل )ثامنني( دينارًا أورثها أيب، فرتكت ألخي أربعني دينارًا، وخاطت يف دلقي 
عًة  )أربعني( دينارًا، وأِذَنْت يل يف املسري، وعاهدتني عىل الصدق يف كلِّ أحوايل، وخرجْت مودِّ
يل، وقالت : يا ولدي؛ إذهب فقد خرجُت عنك هلل عزوجل، فهذا وجٌه ال أراه إىل يوم القيامة، 
فرسُت مع قافلة صغرية بطلب بغداد، فلاّم جتاوزنا مهذان ..؛ خرج علينا ستون فارسًا فأخذوا 
القافلة ومل يتعّرض يل أحد فاجتاز يب أحدهم وقال : يا فقري ما معك ؟ فقلت : أربعون دينارًا، 
فقال: وأين هي ؟ فقلت : خماطة يف دلقي حتت إبطي، فظن أيّن أستهزئ به فرتكني وانرصف، 
ِمهم  ومرَّ يب آخر؛ فقال مثل ما قال األول؛ وأجبته كجواب األول؛ فرتكني، وتوافيا عند ُمَقدَّ
وأخرباه بام سمعاه منِّي؛ فقال : عيلَّ به، فُأتَِى يب إليه ، وإذا هم عىل َتلٍّ يقتسمون أموال القافلة، 
فقال : ما معك ؟ قلت : أربعون دينارًا، قال : وأين هي ؟ قلت : خماطة يف دلقي حتت إبطي: 
ي  فأمر بدلقي َفُفتَِق فوجد فيه أربعني دينارًا؛ فقال : ما محلك عىل هذا االعرتاف ؟ قلت: إنَّ أمِّ
عاهدتني عىل الصدق، وأنا ال أخون عهدها؛ فبكى؛ وقال : أنت مل خَتُْن عهد ُأمِّك، وأينِّ إىل 
: أنت  ، وقال له أصحابه  : فتاب عىل يديَّ ، وقال  اليوم - كذا وكذا سنة - أخون عهد ريبِّ
وا عىل  ، وردُّ ُمنا يف التوبة؛ فتابوا كلُّهم عىل يديَّ ُمنًا يف قطع الطريق، وأنت اآلن مقدَّ أنت ُمَقدَّ

القافلة ما أخذوه منهم)1( .
وهكذا كان ِصدق الشيخ وهو يف أول نشأته سببًا يف توبة هؤالء العيَّارين – قطَّاع الطريق 

-، وإقالعهم عن ترويع الناس، وَسلب أمواهلم، وسفك دمائهم .

ثانيًا : كرمه وسخاؤه :	 
خصاصة،  به  كان  ولو  معه  بام  جيود  كان  فقد  واإليثار،  بالكرم  القادر  عبد  الشيخ  اّتصف 
السامط، ويأكل مع  بمدِّ  ليلة  يأمر كلَّ  الدنيا كان  أقبلْت عليه  أْن  الطعام، وبعد  وحيبُّ إطعام 

)1( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 9 .
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ُق َمْن حيلف له )1( . األضياف، وجيالس الضعفاء، ويصرب عىل طلبة العلم، وُيَصدِّ
الطعام، أودُّ لو أنَّ  : )) فتشت األعامل كلَّها، فام وجدت فيها أفضل من إطعام  وقد قال 

الدنيا بيدي فأطعمها اجلياع، كفي مثقوبة ال تضبط شيئًا، لو جاءين ألف دينار مل ُأَبيِّْتها (()2( . 
واإليثار؛  الكرم  إىل  الناس  دعا  حيث  واجلود؛  اإليثار  ُحبِّ  عىل  جمبوالً  الشيخ  كان  ولقد 
وقال: )) يا قوم عليكم بالكرم واإليثار يف طاعة احلق عزوجل ال يف معصيته، كلُّ نعمٍة ُترَصُف 

ضٌة للزوال (()3( . يف املعصية هي معرَّ
ومن كرمه قال الشيخ : )) أقمُت ببغداد عرشين يومًا ما أجد ما أقتاُت به، وال أجُد مباحًا، 
يطلبون،  كلُّهم  الفقراء  من  رجاًل  سبعني  فوجدُت  مباحًا،  أطلُب  كرسى  إيوان  إىل  فخرجُت 
أهل  ِمْن  أعرفه؛  ال  رجٌل  فلقيني  بغداد،  إىل  فرجعُت  أزامحهم،  أْن  املروءة  من  ليس   : فقلُت 
بلدي، فأعطاين قراضة )4(، وقال : هذه بعَثْت هبا ُأمُّك إليك معي، فأخذُت منها قطعة واحدة 
السبعني؛  أولئك  القراضة عىل  قُت  بالباقي إىل خراب اإليوان، وفرَّ تركُتها لنفيس، وأرسعُت 
فقالوا : ما هذا ؟ قلُت : إّنه قد جاءين هذا من عند ُأّمي، وما رأيُت أْن أختّص به دونكم، ثّم 

رجعُت إىل بغداد واشرتيت بالقطعة التي معي طعامًا، وناديُت الفقراء؛ فأكلنا مجيعًا(()5( .
ودرمهك  رّبك،  دينارك  جعلَت  وقد  عزوجل  منه  تستحي  ما  ))وحيك   : يقول  وكان 
مّهك، ونسيته بالكلية ؟ عن قريب ترى خربك(()6(، ويقول : ))ياقوم أنتم عن قريب موتى؛ 
انتبهوا وابكوا عىل أنفسكم قبل أْن ُيبكا عليكم لكم ذنوب مزدمحة عىل عاقبة مبهمة، قلوبكم 
عزوجل،  احلقِّ  عىل  واإلقبال  والرتك،  بالزهد  داووها  عليها،  واحلرص  الدنيا  بحبِّ  مرىض 

)1( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 8 .
)2( سري أعالم النبالء للذهبي، 20/ 447 .

)3( الفتح الرباين، ص 179، جملس 49 .
)4( القراضة هنا : هي القطع ِمن النقود . أنظر: تاج العروس: مرتىض الزبيدي، 19/ 16، مادة )قرض( .

)5( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 6 .
)6( الفتح الرباين: ص 122، جملس 29 .
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 سالمة الدين رأس املال، واألعامل الصاحلة هي األرباح، اتركوا الطلب ملِا يطغيكم، واقنعوا 
بام يكفيكم، العاقل ال يفرح بيشء حالله حساب وحراُمه عقاب(()1( .

)) وممّا يروى عن كرمه أّنه ريض اهلل عنه حينام شدَّ الرحال إىل بيت اهلل احلرام، وكان معه 
نفر كثري من أصحابه مرَّ يف مدينة احللة؛ فأناخ عند خربة فيها بيت صغري؛ يسكنه شيخ وعجوز 
وصبية، فاستأذن صاحب اخلربة يف النزول عنده؛ فأِذن له، فنزل هو وَمْن معه يف تلك اخلربة، 
وجاء مشايخ احِللَّة يومئٍذ ورؤساؤها وأعياهنا لزيارة الشيخ عبد القادر وسألوه أْن يتحّول إىل 
والطعام  والبقر  الغنم  من  كثريًا  البلدة  أهل  إليه  وساق  فأيب،  غريها؛  أو  منازهلم،  إىل  منازهلم 
لوا له الرواحل للسفر، وهرع الناس إليه من كلِّ جانب، فقال ملن معه  والفضة والقامش، ورحَّ
: أنا خرجُت ِمْن كلِّ نصيبي من مجيع ما هنالك ألهل هذه اخلربة، فقالوا : ونحن كذلك، فأمر 

بجميع ما هنالك؛ فأعطاه لذلك الشيخ والعجوز والصبية، وبات، ورحل يف الَسَحر(()2( .
وكان يأكل من مالِه اخلاص؛ حيث كان له حنطة مرّباة من احلالل بَِيِد بعض أصحابه من 
الرستاق؛ يزرعها له كلَّ سنة، وكان بعُض أصحابه يطحنها وخيبز له منها أربعة أقراص، أو 
ق منها عىل َمْن حَضه كرسًة كرسًة،  مخسة، ويأت هبا إليه آخر النهار، فكان ريض اهلل عنه يفرِّ
خره لنفسه، وكان غالمه مظفر يقف عىل باب داره والطبق فيه اخلبز عىل يديه ويقول  والباقي يدَّ
قها، أو بعضها عىل  : َمْن يريد اخلبز، َمْن يريد الَعشاء، َمْن يريد املبيت، وإذا ُأهديت إليه هدية؛ فرَّ
ُه، ويكايفء عليها مهدهيا )3(، وكان يدعو الناس إىل الفضائل، وينهاهم عن املعايص  َمْن َحَضَ

والرذائل، ومن مجلة الفضائل التي دعا إليها : الكرم واإليثار .

ثالثًا : التواضع :	 
اّتصف الشيخ عبد القادر اجليالين بالتواضع، وعندما رأى إقباَل الناس عليه، وازدحامهم 

)1( الفتح الرباين: ص 100، جملس 22 .
)2( هبجة األرسار، ص 103 .

)3( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 8 .
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كي ينالوا ِمْن دعائه وعلمه وبركته؛ مل يزده ذلك إالّ خضوعًا وتواضعًا .
فقد كان متواضعًا من غري ُذلٍّ إالّ هلل عزوجل، وكان شجاعًا من غري تكربُّ )) مع جاللة 
من  ألحد  يقوم  وال  ثياهبم،  ويفيّل  الفقراء،  وجيالس  واجلارية،  الصغري  مع  يقف  كان  قدره 

العظامء(()1( .
ر جرادة : ما رأت عيناي أحسن ُخُلقًا، وال أوسع صدرًا، وال أكرم  )) وقال الشيخ املعمِّ
نفسًا، وال أعطف قلبًا، وال أحفظ عهدًا ووّدًا من سيدنا الشيخ عبد القادر، ولقد كان مع جاللة 
بالسالم، وجيالس  ويبدأ  الكبري،  ر  الصغري، ويوقِّ يقف مع  َوِسَعة علمه؛  منزلته،  قدره، وعلّو 
يرفع،  التواضع  وا،  تتكربَّ وال  ))تواضعوا   : يقول  وكان  للفقراء(()2(،  ويتواضع  الضعفاء، 

والتكربُّ يضع، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )َمْن َتَواَضَع هلل َرَفَعُه اهلل()3((()4( .
املؤذِّن، فلم جتبه  أذَّن  إذا  َت عليه،  تعاىل -؛ فقد تكربَّ  – اهلل  إذا أغضبَت   (( : يقول  وكان 
ُتْب  عليه،  َت  تكربَّ فقد  خلقه؛  من  أحدًا  ظلمَت  إذا  عليه،  َت  تكربَّ فقد  الصالة؛  إىل   بقيامك 
فيه؛ دخل عليه  الذي مات  القادر ريض اهلل عنه يف مرضه  الشيخ عبد  أّن  إليه(()5(، وذكر )) 
معاجلة  ِمْن  أّنه  فظّن  عنه،  اة  ُمنَحَّ والوسادُة  األرض،  عىل  وجهه  واضعًا  فرآه  أوالده؛  بعض 

)1( أنظر: الطبقات الكربى: الشعراين، 1/ 109 .
)2( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 8 .

الشامي  اللخمي  القاسم  أبو  أيوب بن مطري،  بن  املعجم األوسط: سليامن بن أمحد  )3( ِمن حديث أخرجه 
بكر  أبو  احلسني،  بن  أمحد   : اإليامن  والبيهقي يف شعب  برقم )8307(،   ،172 الطرباين )ت: 360هـ( 8/ 
البيهقي، باب يف حسن اخللق، فصل يف التواضع وترك الزهو والصلف واخليالء والفخر واملدح، 6/ 276، 
برقم )8140(، واإلمام أمحد يف مسنده : مسند املكثرين ِمن الصحابة، مسند أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه، 
 َ يِّنَي، َوَمْن َتَكربَّ َعَلُه يِف ِعلِّ 18/ 250، برقم )11723(، بلفظ : )َمْن َتَواَضَع هللَِِّ َدَرَجًة َرَفَعُه اهللُ َدَرَجًة، َحتَّى جَيْ
افِِلنَي( . قال اهليثمي: ))ورجال أمحد والبزار رجال  َعَلُه يِف َأْسَفِل السَّ َعىَل اهللِ َدَرَجًة، َوَضَعُه اهللُ َدَرَجًة، َحتَّى جَيْ
الصحيح، ويف إسناد الطرباين سعيد بن سالم العطار وهو كذاب(( . جممع الزوائد ومنبع الفوائد : عيل بن أيب 

بكر بن سليامن، أبو احلسن، نور الدين اهليثمي )ت: 807ه( 8/ 82 .
)4( الفتح الرباين: ص 227، املجلس 59 .
)5( الفتح الرباين: ص 135، املجلس 34 .
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ب الوسادة، ووضع رأسه .. عليها؛ فقال له :   سكرات املوت؛ فعل ذلك من غري قصد، فقرَّ
فلعّله يرمحني (()1(، وأوىص أوالده عند وفاته  ؛  لينظر ريّب إىل ذيلِّ يا ولدي دعني عىل حايل؛ 
بقوله: )) بيني وبينكم وبني اخللق كّلهم ُبْعَد ما بني السامء واألرض، فال تقيسوين بأحد، وال 

تقيسوا عيلَّ أحدًا (()2( .
لقد كان الشيخ عبد القادر خافضًا جناحه للمؤمنني، حافظًا حلدود اهلل مع املسلمني؛ ليِّنًا يف 

كالمه؛ يتحّمل عثراهتم وهفواهتم، يعفو عن مسيئهم، وقد جتّلت هذه الصفات فيه .
إّن استقراء وصّيته تبنّي جانبًا مهاّمً من صفاته؛ فقد أوىص ابنه عبد الرزاق بقوله : )) أوصيك 
بتقوى اهلل، وطاعته، ولزوم الرشع، وحفظ حدوده، وتعلَّم يا ولدي – وّفقنا اهلل تعاىل وإياك 
واملسلمني – أّن طريقتنا هذه مبنيٌة عىل الكتاب والسنّة، وسالمة الصدور، وسخاء اليد، وبذل 
التصوف حاٌل ال ملن  إّن  اجلفا، ومحل األذى، والصفح عن عثرات اإلخوان،  الندى، وكف 
يأخذه بالقيل والقال، لكن إذا رأيت الفقري فال تبدأه بالعلم، وابدأه بالرفق، فإّن العلم يوحشه، 
والرفق يؤنسه، وعليك بخدمة الفقراء بثالثة أشياء : أوهلا : التواضع، ثانيها : ُحْسُن اخلُُلق، 

ثالثها : صفاء النفس (()3( .
رابعًا : الصرب :	 

وإساءات  والفقر  والعري  اجلوع  عىل  الكرام  َصرْبَ  َصرَبَ  املكاره،  عىل  صبورًا  الشيخ  كان 
الناس إليه، وحيفهم عليه يف أول أمره، ثّم صرب عن زخارف الدنيا وهبارجها وشهواهتا .

وحقيقة الصرب كام يراها الشيخ عبد القادر اجليالين؛ تتمّثل يف الوقوف مع البالء بحسن 
الكتاب  أحكام  عىل  والسعة  بالرحب  قضائه  ُمرَّ  وتلقي  عزوجل،  اهلل  مع  والثبات  األدب، 

)1( وصايا الشيخ عبد القادر اجليالين، ص 56 .
)2( رجال الفكر والدعوة إىل اإلسالم : أبو احلسن الندوي، ص 266 .

)3( الفتوحات الربانية : اجليالين، ص 39 – 41 .
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يتياًم،  عاش  فقد   ،)2( وأشكاله  أنواعه  بكّل  الصرب  قّمة  إىل  الشيخ  وصل  حيث  )1(؛  والسنّة 
هًا إىل بغداد لطلب العلم، صرَب عىل كّل بلوى  عها الوداع األخري متوجِّ وفارق أهله وُأّمه وودَّ

ۆئ      ۇئ   ۇئ   وئ   چ   : تعاىل  بقوله  كًا  متمسِّ الدنيا  يكن خائفًا من مصائب  تصيبه، ومل 
ۆئچ)3(، وقوله تعاىل : چ ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ  ۈئ   چ)4( .

وكان الشيخ يروي حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : )الَصرْبُ عند الَصْدَمِة األُوىل()5(، يشري بذلك إىل 
والثبات،  األدب  بحسن  البالء  مع  يقف  حيث  االبتالءات؛  عليه  تتنّزل  حني  القلب  سكون 
وصربه عن معصية اهلل عزوجل يف مقاومته ملغريات احلياة؛ التي تعرتض طريق الناس، وتزيِّن 
هلم الشهوات يف اقرتاف املآثم واملحظورات، فقد قال الشيخ : )) أخذُت نفيس بالقوة حتى 
أهّذهبا وُأميُتها، فام تركُت هوالً إالّ ركبُته، فارتديُت الصوف، ومشيُت عىل الشوك، وطويُت 
ملس  حتى  احلياة  سدَّ  وأنشُد  والطاعات،  باملجاهدات  نفيس  آخذ  أزل  ومل  اجلوع،  عىل  األيام 
قلبي ذلك الرّس العلوي؛ فرصُت َوهِلًا، ومِهُت عىل وجهي حّبًا، ثّم زاد يب الوجد حتى سكنْت 
أطرايف، ومجدْت حوايّس، فظّن أهيل يب املوت، فجاءوا بالكفن والغاسل، ومحلوين عىل املغتسل 
عنّي،  ي  فرُسِّ فتلوهتا؛  ۋۅچ)6(،  ۋ           ٴۇ   چۈ      فيها   بيضاء  رقعة  يل  وتراءت  ليغسلوين، 

وقمُت بني الدهشة والذهول)7( .

)1( أنظر: هبجة األرسار، ص 123، وقالئد اجلواهر: الشطنويف، ص 91 .
)2( أنظر: قالئد اجلواهر: الشطنويف، ص 92 .

)3( سورة النحل، من اآلية 127 .

)4( سورة آل عمران، اآلية 200 .
وسننه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ُأمور  ِمن  املخترص  الصحيح  )اجلامع  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه  حديث  ِمن   )5(
وأيامه(: حممد بن إسامعيل، أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، كتاب اجلنائز، باب الصرب عند الصدمة األُوىل، 1/ 

430، برقم )1240( .
)6( سورة االنرشاح، اآلية 6 .

)7( ِمن أعالم التصوف اإلسالمي، 3/ 155 .
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ما  الدنيا كلَّها آفات ومصائب إالّ  أّن الصرب واجب عىل كلِّ إنسان؛ ألّن  لقد رأى الشيخ 
ندر، وأّنه ما من نعمٍة إالّ ويف جنبها نقمة، وما من فرحة إالّ ومعها ترحة، وما من سعة إالّ 
ومعها ضيق، واملؤمن يعلم أّن اهلل عزوجل ال يبتليه بأمر إالّ ملصلحة؛ تعقب ذلك إّما دنيا أو 
بالء؛  به من  نزل  فيام  لربِّه عزوجل  متَِّهم  عليه، وغري  بالبالء، صابر  راٍض  فهو  لذلك  آخرة؛ 
ألّنه عزوجل خري احلاكمني، وأرحم الرامحني، وكان الشيخ يربط بني الصرب والقرب من اهلل 

عزوجل مصداقًا لقوله عزوجل : چۅ  ۉ  ۉېچ)1(.
وكان حيثُّ تالميذه عىل طاعة اهلل عزوجل، والصرب عليها؛ فيقول : ))يا قوم إْن أردتم أْن 
يكون احلقُّ عزوجل لكم فاشتغلوا بطاعته، والصرب معه، والرضا بأفعاله فيكم ويف غريكم، إذا 
جاءك الداء فاستقبله بيد الشكر(()2(، ويضب هلم املثل بصربه عىل املريدين والطالبني، فلوال 

متتُّعه هبذه املزّية؛ مل يتمّكن من الظهور بينهم، والتصّدي إلرشادهم ووعظهم وتوجيههم )3( .

* * *

)1( سورة آل عمران، من اآلية 146 .
)2( فتوح الغيب: اجليالين، ص 35 – 36 .

)3( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 41 .
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املبحث الرابع

عقيدته

جتّسدت عقيدة الشيخ عبد القادر الكيالين من خالل آراءه وما كتبه؛ فكانت صافية خالية 
ووعظه،  جملسه  يف  ذلك  عىل  د  يؤكِّ وكان  أحواله،  كلِّ  يف  والسنّة  بالكتاب  تقّيد  البدع،  من 
بِعوا وال تبتدعوا، وأطيعوا وال ختالفوا، واصربوا وال جتزعوا، وانتظروا  اتَّ وكان يقول : )) 

وال تيأسوا (()1( .
فالرشيعة هي نتيجة اخلطاب اإلهلي من اهلل؛ ولذا فإّن أعىل مراتب الطريقة، وأسمى درجات 
الرشيعة  بأوامر  االلتزام  عىل  حيثُّ  وكان  الرشيعة،  كلية  من  أجزاء  كوهنام  يعدوان  ال  احلقيقة 
ك هبا، وكان يقول : )) يا غالم، صحبتك لألرشار توقعك يف سوء الظن  املستفيضة والتمسُّ
باألخيار، امِش حتت ظلِّ كتاب اهلل عزوجل وسنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أفلحَت(()2(، ))عليكم 
باإلتِّباع من غري ابتداع، عليكم بمذهب السلف الصالح، امشوا يف اجلاّدة املستقيمة، ال تشبيه 
د وال متشدق وال  باعًا لسنّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من غري تكلُّف وال تطبُّع وال تشدُّ وال تعطيل، بل إتِّ
متعقل، يسعكم ما وسع َمْن كان قبَلكم، وحيك؛ حتفظ القرآن وال تعمل به، وحتفظ سنّة رسول 
الناس وأنَت  – صىل اهلل تعاىل عليه وسلم - وال تعمل هبا، فأيِّ يشٍء تفعل ذلك ! تأمُر   اهلل 

ال تفعل، وتنهاهم وأنت ال تنتهي (()3( .    

)1( الطبقات الكربى )لوافح األنوار يف طبقات األخيار(: الشعراين، 1/ 110 – 111 .
)2( الفتح الرباين: اجليالين، ص 32، املجلس 4 .

)3( الفتح الرباين: اجليالين، ص 49، املجلس 10 .
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فقد كان مذهب الشيخ عبد القادر مذهب السلف الصالح والرعيل األول لإلسالم؛ فهو 
من األئمة الكبار والشيوخ العارفني، وكام يقول القشريي : ))...، أّن شيوخ هذه الطائفة بنوا 
قواعد أمرهم عىل أصول صحيحة يف التوحيد؛ صانوا هبا عقائدهم عن البدع، ودانوا بام وجدوا 

عليه السلف وأهل السنَّة من توحيد ليس فيه متثيل وال تعطيل(()1( .
ك بالثوابت )الكتاب والسنة( وبسرية َمْن  وقد كان الشيخ يدعو أْتَباَعه وتالميَذه إىل التمسُّ
كان قبَلهم من اخللفاء الراشدين والسلف، وهذا الذي كان يدعو إليه يف دروسة وإرشاده : 
ي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ما رفع املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص قدمًا إالّ وضعت  ))كلُّ ويل عىل قدم نبي، وأنا عىل قدم جدِّ
غري  يناله  أْن  سبيل  ال  فإّنه  النبوة؛  أقدام  ِمْن  قدمًا  إالّ  منه  قدمه  رفع  الذي  املوضع  يف  قدمي 
نبي(()2(، فالعقيدة التي ُعِرَفْت عن الشيخ والتي رّبى عليها تالميذه، ودعاهم إليها هي عقيدة 
التوحيد اخلالص النقي، فكان الشيخ ال خياف إالّ اهلل، وال خيشى إالّ اهلل، وال يستعني إالّ باهلل، 

وال جيامل عىل حساب دينه، بل ُعِرَف بالشّدة إذا انُتِهَكت حمارم اهلل .
املتمّسكني  التوحيد  أهل  زمرة  الناجية  الزمرة  يف  الدخول  إىل  الكيالين  الشيخ  دعا  لقد 

بالكتاب العزيز وسنَّة الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص .
حيث  املارقة؛  الضاّلة  الِفَرق  من  اإلسالم  عىل  الدخيلة  والدعاوى  لآلراء  تصّدى  أّنه  كام 
وردْت يف كتبه؛ فعىل سبيل املثال ال احلرص إّن كتاب )الغنية( تناول فصوالً يف الردِّ عىل أهل 
األهواء وامللل، وكذلك تناول الِفَرق يف كتابه )فتوح الغيب( والرّد عليها، وحّذر الشيخ عبد 

القادر الكيالين من اخلوض مع املتكّلمني كام حّذرهم من قراءة كتب علم الكالم .
ي أبو  قال السهروردي : )) اشتغلُت بعلم الكالم وأنا شاب، وحفظُت فيه كتبًا، وكان عمِّ
قال  إليه؛  فلاّم جلسنا  القادر؛  الشيخ عبد  يومًا عىل  فدخلنا  أزدجر،  يزجرين عنه وال  النجيب 
الشيخ عبد  ينته، فقال يل  بعلم الكالم، وقد هنيُته فلم  ابن أخي ُمشتغل  يا سّيدي هذا  ي:  عمِّ

)1( الرسالة القشريية : عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي )ت: 465هـ( 1/ 19 .
)2( الفيوضات الربانية : ص 70، وأنظر: هبجة األرسار: الشطنويف، ص 2 .
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القادر : يا عمر أّي كتاٍب حفظته فيه ؟ قلُت : الكتاب الفالين، والكتاب الفالين، فمرَّ بيده عىل 
صدري، فو اهلل ما نزعها، وأنا أحفظ من تلك الكتب لفظة، وأنساين اهللُ مجيع مسائلها، ووقر 

، وقال يل: يا عمر أنت آخر املشهورين بالعراق)1( . يف قلبي العلَم اللُدينِّ
أّما اعتقاده باهلل عزوجل؛ فهو ُيثبُِت له ما يليق بجالله، وينّزهه عاّم ال يليق به عزوجل من 
خالل اآليات القرآنية، ويؤِمْن بصفاته عزوجل دون سؤال : كيف ومِلَ )2(، ويعتقد بأّن القرآن 
كالم اهلل املنّزه عن الزيادة والنقصان املحفوظ من عند اهلل عىل مدى األزمان، ال يعرتيه تبديل، 
وال حتويل، وأّن هلل تسعًة وتسعني اساًم، وأّن اإليامن قوٌل باللسان، ومعرفة باجلنان، وأّن اجلنة 

والنار خملوقتان، وأّن أهل اإلسالم هم خري األُمم )3( .
وكان الشيخ عبد القادر الكيالين حيّذر من االبتداع يف االعتقاد واخلروج بالعقيدة عن سياج 
الرشع من الكتاب والسنّة )4(، وما ذهب إليه السلف الصالح، وهلذا يقول : )) ال تبتدع وحُتِدَث 
يف دين اهلل عزوجل شيئًا مل يكن، اتَّبع الشاهَدين العادلني : الكتاب والسنّة؛ فإهّنام يوصالنك إىل 
ربِّك عزوجل، وأّما إْن كنت مبتدعًا فشاهداك : عقلك وهواك، فال جرم يوصالنك إىل النار 
..، ال حتتّج بالقدر؛ فال ُيْقَبل منك، البّد لك من الدخول إىل دار العلم والتعلُّم، ثّم العمل، ثّم 

اإلخالص(()5( .
مكم(()6(، ))وأطيعوا وال مترقوا،  وكان يقول: ))يا عباد اهلل، يا مريدين؛ عليكم بسنَّة َمْن تقدَّ
وحّدوا وال ُترِشكوا(()7(، إذن عقيدة الشيخ - رمحه اهلل - كانت عقيدة السلف الصالح، فقد 

)1( أنظر: هبجة األرسار: الشطنويف، ص 32 – 33 .
)2( أنظر: الغنية : اجليالين، 1/ 266 .
)3( أنظر: الغنية : اجليالين، 1/ 353 .

)4( أنظر: الفتح الرباين والفيض الرمحاين: اجليالين، ص 165، املجلس 44 .
)5( الفتح الرباين والفيض الرمحاين: اجليالين، ص 173 - 174، املجلس 47 .

)6( هبجة األرسار: الشطنويف، ص 55 .
)7( فتوح الغيب: اجليالين، ص 7 .
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ذكر الشيخ أبو زكريا حييى بن يوسف الصرصي الشاعر املعروف )ت: 656هـ( عن شيخه 
عيل بن إدريس أّنه سأل الشيخ عبد القادر: يا سّيدي؛ هل كان هلل ويلٌّ عىل غري اعتقاد أمحد بن 

حنبل؟ فقال: ما كان وال يكون)1( .
فهذه عقيدة الشيخ - رمحه اهلل - ليست من العقائد الباطلة احلشوية وغريها، وإّنام كانت 
صافيًة نقّيًة خاليًة من األكدار والشوائب؛ مثل : التجسيم، والتعطيل، والتشبيه، وقد حكم 
ومقائسها،  العقول  موا  حكَّ  ((  : عنهم  فقال  والكفر؛  الضالل  العقائد  هذه  أصحاب  عىل 
واتَّبعوا األهوية وأبالسها، فمنهم طائفة ضلُّوا يف تيه التمويه، ووقعوا يف التجسيم والتشبيه؛ 

ک   ڑ     ڑ    ژ   ژ   چڈ   أخيارهم،  ابتىل  حني  الشقاء  أهلكهم  فأولئك 
ککچ)2( .

ومنهم فرقة حاروا يف أضاليل التعطيل، ومنهم عصابة هلكوا يف أباطيل احللول؛ چۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ىائچ)3(، ومدح أصحاب العقيدة السليمة؛ الذين 
؛ فقال: أوصلهم الصدق يف احلق إىل مسالك التوحيد، ومعاقد التمجيد، وعَلْت  هم عىل احلقِّ
التنزيه واإلجالل  الكيف، والشبه املحدود، ووجوب  الوجود، وسقوط  َتُب إىل مقام  الرُّ هبم 

لواجب الوجود .
من خالل هذا القول يتبنّي – لنا – كيف كانت عقيدة الشيخ - رمحه اهلل -، وأهّنا ليست 
من عقائد احلشوية، كام توّهم بعض أهل العلم، فقد نقل الشيخ اليافعي ذلك عّمن ال ُيْسَئُل يف 
صدقه من أصحاب الشيخ نجم الدين األصفهاين عن األصفهاين، وهو من أصحاب الشيخ 

أيب العباس املريس الشاذيل ريض اهلل عنه .

)1( أنظر: ذيل طبقات احلنابلة : ابن رجب، 2/ 200 .
)2( سورة حممد، اآلية 23 .

)3( سورة نوح، من اآلية 25 .
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والذي يقرأ كتاب )الغنية( يّتضح له أّن الشيخ عبد القادر حنبيل يف عقيدته، ويف كلِّ ما يتعّلق 
احلنابلة؛  فيه مسالك  فقد سلك  يستحيل، وما جيب؛  وما  ه،  اخلالق، وما جيوز يف حقِّ بمعرفة 
فقال: )) إنَّ اهلل – تعاىل – واحٌد أحٌد فرٌد وصمٌد مل يلد، ومل يولد، ومل يكن له كفوًا أحد، ليس 
كمثله يشء وهو السميع البصري، ال شبيه له، وال نظري، وال عون، وال رشيك، وال ظهري، وال 
،  وال َعَرض؛ فينقيض، وال  ، وال بجوهر؛ َفُيَحسَّ وزير، وال نِّد، وال ُمِشري، ليس بجسم؛ َفُيَمسَّ
ذي تركيب، أو آلة وتأليف، أو ماهية وحتديد، فرٌد معبوٌد، حيٌّ ال يموت، أزيل ال يفوت، أبدّي 

امللكوت، رسمدّي اجلربوت، حميط علمه باألشياء، چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  
ر أرزاقهم وآجاهلم، وأّنه – تعاىل – حيٌّ بحياة، وعامِلٌ  ەئەئچ)1(، خلَق اخللَق وأفعاهَلم، وقدَّ
بَِسْمع، وبصري ببرص...، ُمدِرٌك بإدراك، ومتكّلم  بعلم، وقادر بقدرة، ومريد بإرادة، وسميع 
بكالم، وآمٌر بأمر، وناٍه بنهي(()2(، ومن عقيدته أّنه كان يرى السفر لزيارة النبي وقربه ملسو هيلع هللا ىلص من 
أحسن الطاعات، وأقرب الُقُرَبات، وهذا هو مذهبه وعقيدته السنِّيَّة، وهو من األمور البدهيية؛ 
أّنه  ثني والصوفية، وكام  الفقهاء واملحدِّ ألّنه - أي: الشيخ - ِمن أكابر أئمة أهل السنّة، ومن 

يذهب إىل أنَّ الدعاء عند زيارة قبور الشهداء أسَمع وأقرب إىل االستجابة )3( .
التوحيد :	 

دًا هلل عزوجل خملصًا يف أقواله وأفعاله، وكان يقول:  كان الشيخ عبد القادر اجليالين موحِّ
يكونان  ال  والزهد  التوحيد  فحسب،  باللسان  ال  بالقلب  عزوجل  اهلل  توحيد  يف  ))الدواء 
عىل اجلسد واللسان، التوحيد يف القلب، والزهد يف القلب، والتقوى يف القلب، واملعرفة يف 
القلب، والعلم باحلقِّ عزوجل يف القلب(()4(، ))َمن صحَّ إيامنه باهلل – تعاىل وجلَّ – وبقدره 
به وبرسله والتصديق هبام أساس  اإليامن   ،... فيها  له رشيكًا  إليه، ومل جيعل  أموره  سلَّم كلَّ 

)1( سورة فاطر، من اآلية 10 .
)2( الغنية : اجليالين، 1/ 255 .

)3( أنظر: شواهد احلق: النبهاين، ص 71 .
)4( الفتح الرباين: اجليالين، ص 65، املجلس )13( .
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ثّم  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسوله  ورشيعة   ،- تعاىل   - اهلل  بكتاب  العمل  ثّم  اإليامن،  ثمَّ  اإلعالم  األمر،  هذا 
اإلخالص يف العمل مع توحيد القلب عند كامل اإليامن، املؤمن يفنى عنه وعمله، وعن كلِّ ما 
سوى احلقِّ عزوجل، فيعمل األعامل وهو يف معزل عنها، ما زال جياهد نفسه، واخللق كلُّهم 

يف جنب احلقِّ عزوجل حتى هداه إىل سبيله، قال اهلل عزوجل : چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
ۀۀچ)1((()2( .

)) فإذا ترّقت درجة العبد ِمن اإلسالم إىل اإليامن، ِمن اإليامن إىل اإليقان، ِمن اإليقان إىل 
املعرفة، ِمن املعرفة إىل العلم، ِمن العلم إىل املحّبة، ِمن املحّبة إىل املحبوبية، فحينئٍذ إذا غفل مل 
دوا احلقَّ عزوجل، وعن بابه  ُيرَتك، وإذا نيس ذكر(()3(، وقال – أيضًا – يف التوحيد : )) وحِّ
فال تربحوا؛ سلوه وال تسألوا غريه، استعينوا به وال تستعينوا بغريه، توّكلوا عليه، وال تتوّكلوا 
عىل غريه ...، أما سمعتم قوَله عزوجل يف بعض ُكُتبِه : )َمْن َشَغَلُه ِذْكِري َعْن َمْسَأَلتِي َأْعَطْيُتُه 
دون الصاحلون حّجُة اهلل عىل بقّية اخللق ..، الرشُع  اِئِلنَي()4(.(()5(، ))املوحِّ َأْفَضَل َما ُأْعطِي السَّ
بان الباطن(()6(، )) تفنى ِمْن هواك ونفسك ورعونتها  ُب الظاهر، والتوحيد واملعرفة هيذِّ هيذِّ
– تعاىل -، ويف ظاهرك غري طاعة  باطنك غري توحيد اهلل  يف ظاهرك وباطنك، فال يكون يف 

اهلل – تعاىل -، وعبادته ممَّا أمر وهنى(()7( .

)1( سورة العنكبوت، من اآلية 69 .
)2( الفتح الرباين: اجليالين، ص 97 – 98، املجلس )22( .

)3( الفتح الرباين: اجليالين، ص 169، املجلس )45( .
)4( أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن : باب يف حمبة اهلل عزوجل، فصل يف إدامة ذكر اهلل عزوجل، 1/ 413، 
برقم )572(، قال عنه احلافظ العراقي: ))وفيه صفوان بن أيب الصفا ذكره ابن حبان يف الضعفاء ويف الثقات 
بن احلسني  الرحيم  ما يف اإلحياء من األخبار: عبد  املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج   . أيضًا(( 

العراقي )ت: 806هـ( ص 350 .
)5( الفتح الرباين: اجليالين، ص 173، املجلس )47( .

)6( الفتح الرباين: اجليالين، ص 65، املجلس )13( .
)7( فتوح الغيب: اجليالين، املقالة، ص 602 .
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وقال الشيخ عبد القادر الكيالين يف استدالله عىل وحدانية اهلل عزوجل : )) أول ما ينظر 
العاقل يف صفة نفسه وتركيبه، ثّم يف مجيع املخلوقات واملبدعات؛ فيستدّل بذلك عىل خالقها 
ومبدعها؛ ألّن فيها داللة عىل الصانع، ويف القدرة امُلحَكمة آيٌة عىل احلكيم؛ فإّن األشياء كلَّها 

موجودٌة به، ويف معناه ما ذكر ابن عباس – ريض اهلل عنهام – يف تفسري قوله تعاىل : چيئ  
جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختمتچ)1(، قال : يف كلِّ يشٍء اسٌم من أسامئه، واسُم كلِّ يشء 

من اسمه؛ فإّنام أنت بني أسامئه وصفاته وأفعاله، باطن بقدرته، وظاهر بحكمته، ظهَر بصفاته، 
وبطن بذاته، حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات باألفعال، وكشف العلم باإلرادة، 
باطن يف  فهو  باإلرادة،  الصنعة  والصنيعة، وأظهر  الصنع  باحلركات، وأخفى  اإلرادة  وأظهر 

غيبه، وظاهر يف حكمته وقدرته، چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹٹچ)2( . 
موقفه من مسألة الصفات :	 

كًا  قال ابن رجب يف )ذيل طبقات احلنابلة( : )) وكان – يعني: الشيخ عبد القادر - متمسِّ
فقد   ،)3()) خالفها  َمْن  عىل  الردِّ  يف  بالغًا  بالُسنَّة،  ونحومها  والقدر،  الصفات،  مسائل  يف 
مة والكّرامية وغريها من الِفَرق املشبِّهة، وكان يقول:  تصّدى الشيخ عبد القادر للِفَرق املجسِّ
علامء  بعض  به  َِم  اهتُّ الذي  التجسيم  نفى  وبذلك  جتسيم((،  وال  تعطيل،  وال   ،)4( تشبيه  ))ال 
احلنابلة)5(، ويكون بذلك قد أعاد إىل املذهب نقاءه األصيل، وكان الشيخ عبد القادر يقول: 
))ينبغي إطالق صفة االستواء ِمن غري تأويل، وأّنه استواء الذات عىل العرش ال عىل معنى 
مة والكرامية، وال عىل معنى العلو والرفعة كام قالت األشعرية،  القعود واملامسة كام قالت املجسِّ

)1( سورة اجلاثية، من اآلية 13 .
)2( سورة الشورى، من اآلية 11 .

)3( ذيل طبقات احلنابلة، 2/ 199 .
 . الباري بذات غريه، وصنف آخرون شبَّهوا صفاته بصفات غريه  املشبهة صنفان: صنف شبَّهوا ذات   )4(

أنظر: الفرق بني الفرق: أبو منصور اإلسفراييني، ص 214 .
)5( أنظر: املنتظم: ابن اجلوزي، 16/ 181 . 
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وال عىل معنى االستيالء والغَلبة كام قالت املعتزلة؛ ألّن الرشع مل يرد بذلك، وال نقل عن أحد 
من الصحابة والتابعني من السلف الصالح من أصحاب احلديث ذلك، بل املنقول عنهم عىل 

اإلطالق، وقد روي عن أمِّ سلمة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله عزوجل : چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  
ڑ  چ)1(، قالت : )الكيف غري معقول، واالستواء غري جمهول، واإلقرار به إيامن، واجلحود 

به كفر()2( (()3( .
يه معرفة العامة  ويرى الشيخ عبد القادر أّن العلم األول املفروض عىل العباد، وهو ما يسمِّ
- التي ال تنعقد رشائط اليقني إالّ هبا )4(- عىل ثالثة أركان : إثباته الصفات اإلهلية بأسامئه؛ دون 
تشبيه بصفات اخللق، فهو عزوجل سميٌع بصرٌي ال كسمع اخلَلق وبرصهم؛ وإّنام كام أخرب عن 
نفسه بقوله تعاىل :  چٺ  ٿ        ٿٿچ)5(، ونفى التشبيه دون تعطيل؛ فال يقع العبد يف 
الركن  أّما  اإلهلية،  الصفات  فعّطلوا  اهلل،  تنزيه  أرادوا  حني  املعطَِّلة؛  فيه  سقط  الذي  املحظور؛ 
قون؛ الذين اشتغلوا عن  التأويل؛ الذي غرق فيه املتعمِّ األخري؛ فهو الوقوف عىل شاطئ بحر 
العلم النافع املفروض بعلم مل يؤَمروا به، ومل يصل هبم إالّ إىل اإلفراط يف العقل والدين، وكام 

قال تعاىل: چ...، ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې چ )6(، فإذا استكمل العبد األركان؛ 
التي يقوم عليها العلم؛ يميض يف استكامل املعارف الدينية؛ فيأخذ من علامء الرشع والفقهاء وأهل 
احلديث والتفسري، وهؤالء الذين ُيطِلُق عليهم الشيخ عبد القادر الكيالين ))أطباء الدين اجلابرين 

)1( سورة طه، اآلية 5 .
)2( اإلبانة الكربى البن بطة : عبيد اهلل بن حممد بن حممد، أبو عبد اهلل الُعْكرَبي املعروف بابن َبطَّة العكربي 
)ت: 387هـ( 7/ 162، ورشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة : هبة اهلل بن احلسن بن منصور، أبو القاسم 

الطربي الرازي الاللكائي )ت: 418هـ( 3/ 440 .
)3( الغنية : اجليالين، 1/ 255 – 256 .

)4( أنظر: هبجة األرسار: الشطنويف، ص 256 . 
)5( سورة الشورى، من اآلية 11 .
)6( سورة آل عمران، من اآلية 7 .
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لكرسه(()1(، فمنهم َينَاُل العبد الرشع وهيتدي يف معاملته مع اهلل والناس .
وخالصة القول: إّن الشيخ عبد القادر ويلٌّ ِمْن أولياء اهلل؛ شاعت واليته يف أقطار األرض، 
اهلل  عن  قال  أّنه  )الغنية(  كتابه  يف  عنه  ورد  ما  إىل  بالنسبة  أّما  ومعرفته،  علمه  عىل   وجُمَْمٌع 
عزوجل - : )) هو يف جهة العلّو؛ مستٍو عىل العرش، حمتٍو عىل امُللك، حميٌط علُمُه باألشياء، 
ُر األمر من السامء إىل األرض، ثّم يعرج  وإليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه، يدبِّ
أّن القول الذي قال به اإلمام  ون (()2(، فيام يبدو يل  إليه يف يوٍم كان مقداره ألف سنة ممّا تعدُّ
الشعراين : )) إّن قول الشيخ عبد القادر ريض اهلل عنه بأّن اهلل – تعاىل – يف جهة العلّو؛ جيوز أْن 
يكون قد ُدسَّ عليه يف كتابه (()3( . فقد كان ُيثبُِت الصفات عىل نحو ما يليق به ويرتضيه لنفسه، 
ويرتضيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ حيث ذكر : )) إذا فعلتم هذا؛ زال التشبيه والتعطيل ِمن قلوبكم (()4(، 
وأّما الصفات اخلربية؛ فقد كان حيملها عىل ظاهرها؛ حيث قال : )) مروا بأخبار الصفات عىل 

ما جاءت، احلكم يتغرّي، والعلم ال يتغرّي(()5( .
كتابه  اهليتمي - رمحه اهلل - يف  ابن حجر  ثني  الفقهاء واملحدِّ اإلمام خامتة  وإىل هذا ذهب 
العارفني وقطب  – أيضًا - بام وقع يف )الغنية( إلمام  أْن تغرتَّ  )الفتاوى احلديثية( : )) وإياك 
ه عليه فيها َمْن سينتقم اهلل منه وإالّ  اإلسالم واملسلمني األستاذ عبد القادر اجليالين، فإّنه دسَّ
فهو بريء من ذلك، وكيف تروج عليه هذه املسألة الواهية مع تضلُِّعه من الكتاب والسنَّة وفقه 
الشافعية واحلنابلة حتى كان يفتي عىل املذهبني، هذا مع ما انضمَّ لذلك ِمْن أنَّ اهلل َمنَّ عليه ِمْن 

املعارف واخلوارق الظاهرة والباطنة، وما أنبأ عنه ما ظهر عليه وتواتر ِمْن أحواله (()6( .

)1( الفتح الرباين: اجليالين، ص 115، املجلس )27( .
)2( الغنية : اجليالين .

)3( اليواقيت واجلواهر: الشعراين، 1/ 66 .
)4( الفتح الرباين: اجليالين، ص 79، املجلس )17( .

)5( الفتح الرباين: اجليالين، ص 324 .
)6( الفتاوى احلديثية : أمحد بن حممد بن عيل بن حجر، شهاب الدين، أبو العباس اهليتمي السعدي األنصاري 
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املبحث اخلامس

كراماتُه

إّن من مجلة األمور املتَّفق عليها عند مجهور العلامء من أهل السنّة واجلامعة الكرامة، وهي 
التي يتكّرم اهلل هبا عىل َمْن يشاء من عباده املؤمنني املتَّقني؛ الذين يتوىّل اهلل رعايتهم وعنايتهم، 

ڀ   ڀ   ڀ  ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ    : تعاىل  قال 
ٺ  ٺ  ٺ  چ)1( .

والكرامة ثابتة يف كتاب اهلل وسنّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ويف آثار أصحاب النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، وَمْن 
ثون واألصوليون ومشايخ الطريق، ومؤلفاهتم  بعَدهم إىل يومنا هذا )2( قال هبا الفقهاء واملحدِّ

ناطقة بذلك، ومل ينكرها إالّ َمْن َخَفَت نور إيامنه ِمْن أهل البدع واالنحراف)3( .
والكرامة يف اللغة : مأخوذة ِمْن التكريم، ويف االصطالح : هي األمر اخلارق للعادة غري 
مقرون بدعوى النبّوة؛ ُيظِهُرها اهلل عىل يد الصاحلني من عباده، والكرامات متفاوتة كتفاوت 

معجزات األنبياء )4( .
والكرامة غري املعجزة، وإْن كانتا تشرتكان يف كوهنام خارقتني للعادة، فاملعجزة : هي أمٌر 

)ت: 974هـ( ص 145 .
)1( سورة يونس، اآلية 62 – 63 .

)2( بستان العارفني: حييى بن رشف، أبو زكريا، حميي الدين النووي )ت: 676هـ( ص 59 . 
وا بأهنَّا ال تتميَّز عن املعجزة؛ فال تكون املعجزة حينئذ دالة عىل النبوة وينسد  )3( أنكرها أكثر املعتزلة، واحتجُّ

باب إثباهتا . أنظر: املواقف: عبد الرمحن بن أمحد، عضد الدين اإلجيي، 3/ 465 .
)4( أنظر: مواهب الصمد يف حلِّ ألفاظ الزبد : أمحد الفشني، ص 34 .
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خارٌق للعادة؛ تقع ملن يّدعي النبّوة قبل ختم الرسالة املحمدية )1( .
اآليات الرصحية واألحاديث الصحيحة واآلثار املشهورات وحكايات الصاحلني مستفيضة 

جدًا يف إثبات الكرامات .

الدليل عليها من القرآن :	 
مّدَة ثالثامئة وتسع 1.  اآلفات  أحياًء ساملني عن  النوم  الكهف وبقائهم يف   قصة أصحاب 

سنني، وأّنه عزوجل حفظهم من كلِّ مكروه )2( .
غري 2.  يف  اجلني  الرطب  منه  وتساقط  فاخّض  اليابس؛  النخلة  جلذع  البتول  مريم  هزُّ    

وقته )3( .
ين أّنه جاء بعرش 3.   قصة آصف بن برخيا مع نبي اهلل سليامن ملسو هيلع هللا ىلص عىل ما قاله مجهور املفرسِّ

بلقيس من اليمن إىل فلسطني قبل ارتداد الطَّرف )4( .
أّما دليلها من السّنة الصحيحة :	 

يق أيب بكر ريض اهلل عنه مّلا ذهب بثالثة أضياف معه إىل بيته، وجعل ال يأكل . 1  قصة الصدِّ
لقمًة إالّ ربا ِمْن أسفلها أكثر منها؛ فشبعوا وصارت أكثر ممّا هي قبل ذلك، فنظر إليها أبو 
بكر وامرأته فإذا هي أكثر ممّا كانت، فرفعها إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وجاء إليه أقواٌم كثريون؛ 

فأكلوا منها وشبعوا )5( .
يده عنبًا . 2 –، فوجدوا يف  اهلل  – رّشفها  بمكة  بن عدي وقع أسريًا عند املرشكني   خبيب 

)1( أنظر: رشح النسفية يف العقيدة اإلسالمية : أ. د. عبد امللك السعدي، ص 196 – 197 .
ڄچ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ  ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   چٹ   تعاىل:  قال   )2(

]سورة الكهف: ِمن اآلية 17[ .
)3( قال تعاىل: چ ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ ]سورة مريم: اآلية 25[ .

النمل:  چڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱچ ]سورة   )4( قال تعاىل: 
ِمن اآلية 40[ .

)5( صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصالة، باب السمر مع الضيف واألهل، 1/ 216، برقم )577( .
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يأكله، والعنب يف غري أوانه )1( .
 قصة أمُّ أيمن، وكيف عطشت يف طريق اهلجرة؛ فنزل عليها دلٌو من السامء؛ فرشبت)2( .. 3
ُعبَّاد البرصة صلة بن أشيم )ت: 75هـ( مات فرسه وهو يف الغزو؛ . 4 ِمْن  التابعي   وهذا 

فقال : اللهم ال جتعل ملخلوق عيلَّ ِمنًَّة، ودعا اهللَ عزوجل؛ فأحيا له فرَسه، فلاّم وصل إىل 
َج الفرس؛ فإّنه عارية، وأخذ رسجه ومات الفرس)3( . بيته قال : يا بنّي خذ رَسْ
َفْت فيها جملَّدات)4(. واألدّلة كثرية؛ قد مألت بطون الكتب واحلكايات يف ذلك ُألِّ

إىل  والتوفيق  االستقامة،  هي  -؛  عباده  عىل  هبا  اهلل  يتكّرم  التي   - الكرامات  أنواع  وأجلُّ 
اإلخفاء  الكرامة  يف  واألصل  اخلالق،  إىل  اخللق  وهداية  والعمل،  العلم  يف  والزيادة  طاعته، 
والكتامن، وأصحاب الكرامات ِمْن األولياء حمفوظون من املخالفة كالُعْجب، والرياء، وحّب 
الظهور؛ لذلك يقول عنهم الشيخ عبد القادر - رمحه اهلل - : ))األولياء عرايس اهلل – تعاىل – 

اليّطلع عليهم إالّ ذا حَمَْرم (()5( .
ويقول السيد أمحد بن أيب احلسن الرفاعي : )) إّن األولياء يسترتون من الكرامة كام َتْسرُتُ 
تبليغ  به  يؤّيد  واجب  أمٌر  املعجزة  إظهار  ألّن  املعجزة؛  عكس  وهي   ،)6()) احليض  دَم  املرأُة 

الرسالة .
ومّلا كان الشيخ عبد القادر واحدًا من أهل اهلل؛ جاء من بلده مهاجرًا إىل اهلل ورسوله؛ يبغي 
الكريمة  والشامئل  العالية  باألخالق  يًا  متحلِّ وعمله،  علمه  يف  خملصًا  اهلل  إىل  داعيًا  يكون  أْن 

)1( صحيح البخاري: كتاب املغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة 
وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه، 4/ 1499، برقم )3858( .

)2( حلية األولياء وطبقات األصفياء : أمحد بن عبد اهلل بن أمحد، أبو نعيم األصبهاين )ت: 430هـ( 2/ 67 .
728هـ(  )ت:  احلراين  تيمية  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد   : الشيطان  وأولياء  الرمحن  أولياء  بني  الفرقان   )3( 

ص 315 .
)4( إرجع يف ذلك إىل كتاب )جامع كرامات األولياء( للشيخ يوسف بن إسامعيل النبهاين، 2/ 202 .

)5( املستفاد من ذيل تاريخ بغداد : البن النجار الدمياطي، 1/ 127 .
)6( الربهان املؤيد : أمحد بن عيل بن ثابت الرفاعي احلسيني، ص 33، 128 .
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والسلوك اإلنساين الرفيع والتعامل احلِسن مع اخللق مصِلحًا ما أفسده الناس، زاهدًا يف الدنيا، 
ُمقباًِل عىل اهلل بكلِّيته؛ فال عجب أْن ُيكِرَمه اهلل بالكرامات، ويعطيه أعىل املقامات، كيف ال وقد 

شهد بكراماته القايص والداين، وأمجَع أهُل العلم والسلوك عىل كراماته .
وِمْن هؤالء األئمة العز بن عبد السالم )ت: 610هـ( الفقيه الشافعي؛ الذي قال : ))ما 
))كرامات   : تيمية  ابن  وقال  القادر(()1(،  عبد  الشيخ  إالّ  بالتواتر،  أحد  كرامات  إلينا  نقلت 

الشيخ عبد القادر ثابتٌة بالتواتر(()2( . 
وقال ابن قدامة، موفق الدين صاحب كتاب )املغني( : )) مل أسمع عن  أحد حيكي عنه من 

الكرامات أكثر ممَّا حيكي عن الشيخ عبد القادر (()3( .
والكرامات أنواع كأنواع املعجزات؛ ألّن كلَّ معجزة لنبي جيوز أْن تقع كرامة لويل، وهذا 

عليه مجهور العلامء )4( .
ولقد عّدد الشيخ تاج الدين السبكي - رمحه اهلل - أنواع الواقعات من الكرامات)5(؛ ذكر 

منها ما وقع للشيخ عبد القادر :

 إحياء املوتى، يقول ابن حجر اهليتمي )ت: 674هـ( : ))وِمن املشهور ما روي مسنَدًا 1. 
ِمن مخس طرق عن مجاعة ِمن الشيوخ األجالء أنَّ القطب الشيخ عبدالقادر- نفع اهلل 
به - جاءت إليه امرأة بولدها وخرجت عنه هلل وله فقبله، ثم أمره باملجاهدة فدخلت 
الشيخ فوجدت  يأكل قرص شعري فدخلت عىل  يومًا فوجدته نحياًل مصفّرًا  ه عليه  ُأمُّ
يا سيدي تأكل حلم الدجاج ويأكل  إناء فيه عظم دجاجة قد أكلها، فقالت :  بني يديه 
ابني خبز الشعري، فوضع يده عىل ذلك الطعام وقال: قومي باهلل حميي العظام. فقامت 

)1( فوات الوفيات للكتبي، 2/ 373 .
)2( تاريخ ابن الوردي : ابن الوردي املعري، 2/ 70 .

)3( ذيل طبقات احلنابلة، 2/ 192 .
)4( الفتاوى احلديثية : اهليتمي، ص 215 .

)5( طبقات الشافعية الكربى، 2/ 338 – وما بعدها .
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الدجاجة سوية (()1( .
 كالم املوتى، وهو أكثر ِمن النوع الذي قبَله، وقد ورد عن سيدنا عيل أّنه كّلم أصحاب 2. 

القبور؛ فأجابوه )2(، وكذلك ورد عن الشيخ عبد القادر – رمحه اهلل -)3(.
 إبراء العليل، فقد حكي عن الشيخ عبد القادر - رمحه اهلل - أّنه قال لصبي ُمقَعد مفلوج 3. 

أعمى جمذوم : ُقْم بإذن اهلل، فقام ال عاهَة به )4( .
 اإلهلام، وهو ما ُيلقى يف روح بطريق الفيض، وقيل : هو ما وقع يف القلب من علم، وهو 4. 

يدعو إىل العلم من غري استدالل بآية، وال نظر يف حّجة )5( .
 أصحاب اإلهلام هم أهل الفراسة، وهم الذين عناهم اهلل بقوله :  چ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  5. 

رجب  ابن  ذكره  ما  ذلك  عىل  واملثال  الفراسة،  أصحاب  وتعني:  چ)6(،  ڦ   ڦ  
احلنبيل يف كتابه )ذيل طبقات احلفاظ(: أّن )) شهاب الدين عمر بن حممد السهروردي 
صاحب )العوارف( قال : كنت قد عزمت عىل أْن أقرأ شيئًا من علم الكالم، وأنا مرتدد: 
؟  ذكره  آخر  كتابًا  أو  للشهرستاين،  اإلقدام  هناية  أو  احلرمني،  إلمام  اإلرشاد  أقرأ  هل 
فذهبت مع خايل أيب النجيب، وكان يصيل بجنب الشيخ عبد القادر قال : فالتفَت الشيخ 
القرب، فرجعت عن  ِمْن زاد  القرب، ما هو  ِمْن زاد  يا عمر، ما هو   : القادر، وقال يل  عبد 
ذلك. قال الشيخ تقي الدين )يعني : ابن تيمية( : ورأيُت هذه احلكاية معلقة بخط الشيخ 

موفق الدين بن قدامة املقديس - رمحه اهلل - (()7( .

)1( الفتاوى احلديثية : اهليتمي، ص 215 .
)2( أنظر: السنة : حممد بن نرص بن احلجاج، أبو عبد اهلل امَلْرَوِزي )ت: 294هـ( ص 23 .

)3( طبقات الشافعية الكربى للسبكي، 2/ 339 .
)4( املصدر نفسه، 2/ 340 .

)5( التعريفات : عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين )ت: 816هـ( ص 34 .
)6( سورة احلجر، اآلية 75 .

)7( ذيل طبقات احلنابلة، 2/ 201 .
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 ومن كراماته؛ أّن اخلليفة العبايس املستنجد؛ قد جاء يومًا إىل مدرسته ووضع بني يديه 6. 
ماالً يف عرشة أكياس؛ حيملها عرشة من اخلدم؛ فقال : ال حاجة يل فيها، وأبى أْن يقبلها؛ 
فقال  دمًا،  فساال  بيده  فعرصمها  يساره؛  يف  وآخر  يمينه  يف  منها  كيسًا  فأخذ  عليه،  فألحَّ 
املسلمني،  دماء  تأخذ  أْن   – تعاىل   – اهلل  ِمن  تستحي  أَما  املظفر  أبا  يا   : املستنجد  خماطبًا 

وتقابلني هبا؛ فغيش عليه )1( .
 ومن كراماته؛ أّنه قد ازدادت مياه دجلة يف بعض السنني حتى أرشفت بغداد عىل الغرق، 7. 

إىل  وأتى  عّكازًا  فأخذ  به،  يستغيثون  عنه؛  اهلل  ريض  القادر  عبد  الشيخ  إىل  الناُس  فأتى 
الشط وركزه عند املاء، وقال : إىل هنا، فنقص املاء ِمْن وقته )2( .

الطريق  يف  لسلوكه  نتيجة  وهي  والِسرَي،  والرتاجم  املناقب  كتب  ذَكَرهتا  كثريٌة  وكراماته 
املستقيم؛ طريق أهل اهلل وأحّبائه، ويرى أهل السلوك أّن الكرامات التي وهبها اهلل ألوليائه هي 
قت هذه اخلوارق واملكاشفات إالّ بربكته  يف احلقيقة امتداد ملعجزات الرسول الكريم، وما حتقَّ

واتِّباع سنّته الرشيفة .
التوفيق  دوام   : لألولياء  تكون  التي  الكرامات  أجلَّ  أّن   : واعلم   ((  : القشريي  يقول 

للطاعات، والعصمة عن املعايص واملخالفات(()3( .
وقد حتدث خوارق لغري املسلم )4(، وهو االستدراج؛ لقوله تعاىل : چٿ  ٿ  ٹ   

ٹ   ٹچ)5( .
ك بحبل اهلل الواقف عند حدوده، فالويل  أّما الويل الذي تظهر عىل يده اخلوارق؛ فهو املتمسِّ

چ ٺ  ٺ  ٺ    : الناس بكثرة تقواه؛ قال تعاىل  َمْن توىلَّ اهلل رعايَته، والتمييز عن غريه من 

)1( هبجة األرسار: الشطنويف، ص 61 .

)2( هبجة األرسار: الشطنويف، ص 62 .
)3( الرسالة القشريية، 2/ 526 .

)4( حتدث للسيخ واهلندوس؛ نتيجة رياضة النفس وتدريب ذهني وجسدي، وهو ِمن قبيل االستدراج.
)5( سورة القلم، من اآلية 44 .
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ٿچ )1(، فكلمة )ويل( مشتّقة ِمن الوالء، وهو الدنّو، والتقّرب، فويلُّ اهلل : َمْن وااله اهلل، 
بًا بآداب الرشيعة، وهي التي يرتتَّب عليها  َيته متأدِّ وَمْن تقّرب إىل اهلل بمرضاته؛ متبّتاًل إليه بكلِّ
البخاري يف إسناده عن  الذي رواه اإلمام  القديس؛  حبُّ اهلل عزوجل )2(، فقد أشار احلديث 
أيب هريرة ريض اهلل عنه أّنه قال؛ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )إِنَّ اهللَ َقاَل: َمْن َعاَدى يِل َولِيًّا َفَقْد آَذْنُتُه 
ُب إيَِلَّ  َيَتَقرَّ ْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي  ٍء َأَحبَّ إيَِلَّ مِمَّا اْفرَتَ َب إيَِلَّ َعْبِدي بيَِشْ بِاحلَْرِب، َوَما َتَقرَّ

بِالنََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَُّه()3(.
األشياء  متلُّك  وهي   : الوالية  منها  تعاريف؛  ة  بعدَّ الويل  اللغوية  املعاجم  َفْت  َعرَّ وقد 
ف فيها، فكان يف أسامئه عزوجل )الويل( و )الوايل( ألّنه عزوجل املتويل أمور اخللق،  والترصُّ
عرشات  )الوالية(  وردْت  القرآنية  اآليات  سياق  ويف   ،)4( مجيعًا  األشياء  يف  ف  املترصِّ املالك 
املرات؛ لتعني والية أهل احلق فيام بينهم، وفيام بينهم وبني اهلل، وتعني – أيضًا –: الوالية بني 
الكافرين واملنافقني، وبينهم وبني الشيطان؛ الذي توالهم؛ ممّا يعني عموم انطباق هذه اللفظة 

يف القرآن الكريم .
فالدكتور عبد الفتاح بركة؛ قد تتبع ورود الكلمة يف اآليات القرآنية؛ حيث قدم عرضًا مطّوالً 
ألغلب اآليات؛ التي تضمن اإلشارة إىل مفهوم الوالية، وانتهى إىل تصنيف )الوالية اإليامنية( 
وتفاضل  العباد(  )والية  ثّم  للمؤمنني،  بإضافتها  أو  بإطالقها،  سواء  اهلل(  )والية  يف  ينحرص 
املؤمنني فيها، واختصاص بعضهم بحسب الدرجات، ثم ما يسّميه )عالمات الوالية( وهي 
مزيد االختصاص يف الدنيا واآلخرة، وحفظ الويل من سلطان الشيطان، والصلة باملأل األعىل 
ووقوع الكرامات )5(، وقد أّكد الشيخ الكيالين عىل أّن الوالية : منحة إهلّية؛ خيتصُّ اهلل هبا بعض 

)1( سورة األنفال، من اآلية 34 .
)2( أنظر: لسان العرب: ابن منظور، 6/ 4923، مادة )ويل( .

)3( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه : كتاب الرقاق، باب التواضع، 5/ 2384، برقم )6137( .
)4( أنظر: لسان العرب: ابن منظور، 6/ 4920، مادة )ويل( .

)5( أنظر: احلكيم الرتمذي ونظريته يف الوالية : د. عبد الفتاح بركة، 2/ 24 – 26 .
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إّنا نصوم مثلام تصوم، ونصيل   : قائلني  العباد، فعندما سأله بعض معارصيه  ِمن  إليه  املقّربني 
يف  ))زامحتموين   : هلم  قال  !؟  شيئًا  أحوالك  ِمْن  نرى  وما  جتتهد،  مثلام  ونجتهد  تصيل،  مثلام 
األعامل، أتزامحونني يف املواهب(()1(، وهذه املوهبة الربانية لألولياء؛ اختصاص إهلي اصطفى 
حتى  السابق؛  األزيل  علمه  يف  أولياؤه  فهم  الزماين،  وجودهم  قبل  الواليات  أهل  اخلالق  فيه 
يأت أوان بروزهم الدنيوي هذا ما أملح إليه الشيخ عبد القادر يف شعره، حني أشار أّن الوالية 
بقوله  امليثاق  البرش، وأخذ عليهم  أرواح  فيه  اهلل  الذي خاطب  الذر؛  عامَل  ِمْن  أزيل  استحقاق 
منها  فاصطفى  للخالق؛  األرواح  تراءت  األول  اخللق  هذا  ففي  ڄچ)2(،  چڄ   تعاىل: 

صفوة الصفوة، يقول الشيخ عبدالقادر)3(:
بربُِّكم ــُت  ــس أل ــْن  ِمـ الــواليــُة  ِسَهاُمنَاولــنــا  امُلــنْــكِــِرْيــَن  ــْوَب  ــُل ق ــْت  ــَق َرَش

والبالد وأطّباء  العباد  األفراد وشيمة  آحاد  الكيالين هم  القادر  الشيخ عبد  فاألولياء عند 
الفّياض،  األنوار  بنبع  عيوهنم  معلَّقة  والوصول؛  القرب  سامء  حتت  األولياء  ويظل  الدين، 
املشاهدات،  بدقيق  املعارف  غرائب  عندهم  فتحصل  التجليات؛  مراقبة  يف  دومًا  وقلوهبم 
باهلل  املعرفة  قّلة  ِمْن  تنبع  هبم  االستهانة  أّن  القادر  عبد  الشيخ  ويرى  املعرفة،  خلعة  وينالون 
عزوجل؛ فيقول : )) استهانتك بأولياء اهلل عزوجل ِمْن قّلة معرفتك باهلل عزوجل (()4(، وِمْن 
هذا النص يظهر أّن االعرتاض عىل األولياء كان موجودًا يف عهده ريض اهلل عنه، وقد تصّدى 
للمعرتضني وبنّي هلم أّن االستهانة بأولياء اهلل إّنام هي استهانة بالذي أكرمهم بالوالية، وريض 

عن فعلهم .

* * *
)1( هبجة األرسار: الشطنويف، ص 58 .

)2( سورة األعراف، من اآلية 172 .
)3( البيت ِمن قصيدة للشيخ عبد القادر ومطلعها )رفعُت عىل أعىل الورى( . ديوان الشيخ عبدالقادر .

)4( الفتح الرباين: اجليالين، ص 60، املجلس )12( .
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املبحث السادس

وفاتُه

اآلخر،  ربيع  من  العارش  السبت  ليلة  تويف  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  أّن  خون  املؤرِّ أمجع 
وقيل: الثامن، وقيل : احلادي عرش ربيع اآلخرة سنة )561هـ( املوافق )1166م( وقال ابن 
ماكوال : تويف الشيخ عبد القادر اجليالين يف بغداد يف ليلة السبت التاسع من ربيع الثاين سنة 
ألمر  املقتفي  بن  يوسف  املظفر  أيب  باهلل  املستنجد  العبايس  اخلليفة  عهد  يف   ،)1()) )561هـ(. 
الزحام عليه، وكان  لياًل لكثرة  ببغداد  بباب األزج  اهلل )518هـ - 566هـ( ودفن بمدرسته 
عمره واحدًا وتسعني عامًا؛ قضاه – رمحه اهلل تعاىل – داعيًا إىل منهج احلق مرشدًا وهاديًا آمرًا 
باملعروف، ناهيًا عن املنكر، مناديًا إىل اخلري والنور، منذرًا من عاقبة السوء، حاماًل لواء العلم 
واإلرشاد واملعرفة، لبَّى نداء ربِّه، وحلق بالرفيق األعىل، وقال بعضهم مشريًا إىل تاريخ والدته 

ووفاته وعمره :
ــال ــرج ال ُســـلـــَطـــاَن  اهلل  ــاَز  ــ ب ــَالإّن  َكـ يف  ومــــاَت  ِعـــْشـــٍق  يف  ــاء  جـ

العدد )أربعامئة وسبعني( وكلمة )كامل( ترمز  فكلمة )عشق( ترمز يف حساب اجلَُمل إىل 
إىل العدد )واحد وتسعني( وإذا ضممنا كلمة )عشق( مع كلمة )كامل( يكون احلاصل منهام 

)مخسامئة وواحدًا وسّتني( وهو تاريخ وفاته )2( .

)1( اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب: عيل بن هبة اهلل بن جعفر 
بن ماكوال، سعد امللك، أبو نرص )ت: 475هـ( 3/ 228 – 229 .

التاديف، ص 134، جملة دعوة  اجلواهر:  اجلواهر: ص 132، وقالئد  الغيب هبامش قالئد  فتوح  أنظر:   )2(
احلق، العدد )4( ص 7 .
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ورثاه نرص النمريي غداة دفنه بقصيدٍة؛ كان مطلعها )1(:
اجلديد الــصــبــاح  ذا  ــر  األمـ ــُل  ــكِ ــْش املعهـــــــــــــودُم نَا  السَّ ذاك  َلــُه  َما 
ُقْطــــٍر ــلِّ  ُك ــْن  ِم ــَصــار  األْب ــي  ــراِم ــَواظِـــر ُســـْوِدَوَم ــىل الـــنَـّ ُمـــْظـــلِـــَاٍت ع
قـــد ــأْن  ك َداٍج  فيه  الشمِس  مخـودَمْطلُِع  عليها  ــى  أتـ أو  َرْت،  ــوِّ ــ ــ ُكـ
الــــــــــد بمحي  املنوُن  َحلَّْت  مخــــــــودأُتَرى  ــوره  ــنُ لِ ــا  ف حــقــًا،  يــن 

وصىّل عليه ابنُه عبد الوهاب مع َمْن حض ِمْن إخوته وأصحابه ومريديه، ودفن يف رواق 
املدرسة، ومل ُيفَتح باب املدرسة ذلك اليوم حتى عال النهار، وكُثر الناس للصالة عليه وزيارته .

* * *

)1( ذيل طبقات احلنابلة، 2/ 207 .
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]الفصل الثالث[

حياته العلمية

ويشتمل عىل متهيد ومخسة مباحث :
التمهيد : رحلته إىل بغداد وطلبه للعلم .	 
املبحث األول : شيوخه وتالميذه ومعارصوه .	 
املبحث الثاين : جملسه وتدريسه .	 
املبحث الثالث : مؤلفاته .	 
املبحث الرابع : ثناء العلامء عليه .	 
ه .	  فة يف حقِّ املبحث اخلامس : أشهر الكتب املؤلَّ
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متهيد

رحلته إىل بغداد وطلبه للعلم

واجلوع  للفاقة  حياته  أول  يف  فيها  وتعّرض  بغداد،  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  دخل 
وينام يف  الشوك حافيًا،  األهنار، ويميش عىل  أحيانًا من حوايش  يقتات  كان  واحلرمان؛ حتى 
ُثه نفسه أْن يرتك بغداد إىل غري رجعة، ثّم ال يلبث أْن يعود عن  الرباري واخلرب، وكانت حتدِّ

عزمه ويقول: البّد ِمْن إكامل الطريق، وبلوغ اهلدف الذي جئُت من أجله )1( .
)521هـ(  سنة  إىل  )488هـ(  سنة  من  وذلك  سنة،  وثالثني  ثالثًا  دراسته  مّدة   استمّرت 

ال نرف فيها عنه الكثري؛ ألّنه أمىض قساًم كبريًا منها بعيدًا عن الناس .
دخل الشيخ عبد القادر بغداد وهو يف سنِّ الثامنة عرشة، وهو ال يعرف أحدًا، وال يملك 
ثابتًة، وأخالقًا ساميًة، وهدفًا  من حطام الدنيا سوى أربعني دينارًا، ولكنّه كان يملك عقيدًة 

مَحََله من )جيالن( وهو أْن يصبح عاملًِا عاماًل داعيًا إىل دين ربِّ العاملني .
يف هذا العرص كانت بغداد حتتضن كثريًا من علامء املسلمني؛ كاإلمام الغزايل )ت: 505هـ(، 
والراغب األصفهاين )ت: 502هـ( صاحب كتاب )املفردات يف غريب القرآن(، وأيب القاسم 
ونجم  التصوف،  علم  يف  القشريية(  )الرسالة  صاحب  465هـ(  )ت:  القشريي  الكريم  عبد 
الدين أبو حفص النسفي صاحب كتاب  )التيسري(، والواحدي )ت: 468هـ( صاحب كتاب 
قد  وكان  )الكشاف(،  كتاب  صاحب  )537هـ(  والزخمرشي  والوجيز(،  والوسيط  )البسيط 
ظهر اإلمام أبو احلسن األشعري )ت: 324هـ(، والباقالين )ت: 403هـ(، والشهرستاين من 
علامء الكالم )ت: 548هـ(، ومجلة من الفالسفة : كابن سينا )ت: 428هـ(، واملاوردي )ت: 

)1( ينظر، ذيل طبقات احلنابلة، 2/ 203 – وما بعدها .
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450هـ( صاحب كتاب )األحكام السلطانية(، وكانت هذه املؤلَّفات متوفرة تتناوهلا األيدي .
سها  العلمية؛ كرَّ تبدأ مرحلة جديدة يف حياته  القادر إىل بغداد؛  الشيخ عبد  وعند وصول 
يًا فيها كّل ما يعرقل مسريته؛ فقد  وأوقفها للدرس والبحث عن احلقيقة من خالل زهده؛ متحدِّ

كانت إرادته قوية بحيث مل يثنه يشء عن عزمه، واهنمك يف طلب العلم .
قال أبو الربكات الشهرزوري : سمعُت الشيخ عبد القادر اجلييل؛ ينشد عىل كريس وعظه 

هذا البيت )1( :
َلــَيــالــيــًا أنَّ  اخلــــراِن  ِمـــْن  ــَس  ــي ُعْمِريأل ــْن  ِم َفُتْحَسَب  ــْفــٍع  َن بال  مَتُــرُّ 

امليلء  العرص  ذلك  يف  العلم  طلبة  يقاسيه  كان  ما  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  قاسى  لقد 
ًة عالية، فاستطاع  باألحداث؛ بيد أّن العناية اإلهلية كانت قد منحته عقاًل راجحًا، وصربًا ومِهَّ
عن  عزيمته  تفرت  ومل  يتزعزع،  فلم  الصعاب؛  ويدلِّل  الشدائد،  عىل  يصرب  أْن  السجايا  هبذه 
ى علوَمه ومعارفه العلمية والدينية عىل يد أساتذة أكفاء وُهم أساطني  طلب العلم، فقد تلقَّ

ذلك العرص)2( . 
وتنّوعت علوم الشيخ عبد القادر ومعارفه؛ حيث كانت دراسة شاملة جامعة بني األصول 
والفروع من العلوم العقلية والنقلية، وأخذها عن ثقات أهل العلم والنقل؛ ممّن ُعِرفوا بالديانة 
العلم  يف  واإلمامة  والصدق  واملروءة  السمت  ُحسن  من  السلف  بقانون  ك  والتمسُّ والتقوى 
واحلفظ والرئاسة يف التقوى والفتوى؛ فأخذ عنهم العلم وصحبهم، وختلَّق بأخالق الكثريين 
فيه  رأوا  ملا  وأحبُّوه؛  اهلل،  فأحبَّهم يف  الصاحلة؛  والقدوة  احلسنة،  األسوة  فيهم  رأى  ملا  منهم؛ 
كان  العلم  أّن  لو  يودُّ  منهم؛  واحد  كلُّ  فكان  للعلم،  املحب  الصادق  امُلِجّد  الطالب  هنم  ِمْن 
لقمة واحدة؛ ليلقمها لعبد القادر اجليالين، ولذلك مل يبخلوا عليه بفائدة علمية وتوجيه نافع؛ 
ر له، واملالَحظ  ليأخذ مكانه فيام بعد يف قيادة املجتمع وإصالحه، والنهوض به إىل الكامل امُلَقدَّ

)1( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 40 .
)2( أنظر: صفحات من صرب العلامء عىل شدائد العلم والتحصيل: عبد الفتاح أبو غدة، ص 75 – 76 . 



112  الشيخ عبد القادر اجليالين ومنهجه يف الرتبية والسلوك

: أّن ُجلَّ مشاخيه هم أئمة أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل وتالميذ مدرسته الفقهية والعقيدية، 
وبرع يف األصول وفقهه حتى صار مرجع املسلمني يف العلم والفتوى، وأصبح ذا سلطان بني 
علامء  بني  املذكورين  املشايخ  ِمْن  وهو  واملعرفة،  الوالية  أهل  من  التصوف  ومشايخ  الفقهاء 
احلنابلة فقهًا وعلاًم وتدريسًا وتأليفًا وفتوى، فقد ذكره ابن رجب احلنبيل – فيمن ترجم له – يف 
ه اإلمام أبو الفرج عبد الرمحن  )املائة السادسة(، يف كتابه املوسوم )ذيل طبقات احلنابلة( وعدَّ
بن اجلوزي من أعيان )الطبقة الثامنة( من فقهاء احلنابلة، وعّرف به يف ترمجة موجزة يف كتابه 
)املنتظم(. والرتمجة املوجزة – هنا – ال تدلُّ عىل ُبغض ابن اجلوزي للشيخ عبد القادر اجليالين، 
كام ذكر ذلك شمس الدين الذهبي)1(، فكثريًا ما كانت تراجم ابن اجلوزي للكثريين ِمن العلامء 

يف كتابه )املنتظم( موجزة .
وأّنه واحد  القادر اجليالين،  الشيخ عبد  بيان مكانة  الرسالة  ِمن بعض مقاصد هذه  وكان 
بني  من  وتفّرد  ومعارفهم،  علومهم  يف  عرصه  علامء  شارك  واملعرفة؛  والذكر  العلم  أئمة  ِمن 
الكثريين منهم بمنهجه الرتبوي السلوكي واإلصالحي؛ حتى أذعن له أهل زمانه من الفقهاء 
ثني وعلامء األصول فيهم؛ بأّنه أهٌل هلذه الرتبة الصعبة أال وهي قيادة اخللق  والوّعاظ واملحدِّ
الشيخ عبد  بيان مكانة  إىل اخلالق عزوجل، والصرب عليهم والرمحة والشفقة هبم، ونقرص يف 
وأطلنا  أطنبنا  مهام  ه  حقَّ نوفيه  وال  وأستاذًا،  تلميذًا  ومطلوبًا،  طالبًا  العلمّية  اجليالين  القادر 
كثري،  واملغمورون  بآثارها،  ُتعَرف  والرجال  العلوم،  وتدريسه  ونرشه  العلم  حتصيله  بيان  يف 
النهاية، ولقد صّحت بداية الشيخ عبد القادر اجليالين  ت وسلمت  البداية صحَّ ت  وإذا صحَّ
بشهادة العدول الثقات من علامء عرصه من رجاالت العلم والفكر والذكر، كام مّر بيان ذلك 

يف مواضعه من هذه الرسالة .
اه عن األئمة العدول الثقات وأصحاب الرئاسة الدينية والعلمية يف كلِّ صنف من  فقد تلقَّ

أصناف العلوم، وإليك بيان ذلك :

)1( تكملة إكامل اإلكامل: ابن الصابوين، هامش ص 359 – 360 .
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املبحث األول

شيوخه وتالميذه ومعارصوه

أ- شيوخه .
أوالً : شيوخه يف الفقه :

أئمة 1.  أحد  احلنبيل،  البغدادي  الكلوذاين  بن احلسن  أمحد  بن  أبو اخلطاب، حمفوظ  الشيخ   
املذهب وأعيانه، ولد سنة )432هـ( وكان صحيح االعتقاد، مفتيًا، فاضاًل، عاملًا، عاماًل، 
ميمون  الصحبة،  مأمون  املجالسة،  حمبوب  املجاورة،  حسن  الفضل،  غزير  احلفظ،  كثري 
النقّية )السجّية( يف املحّبة كرخي اللطافة ِمْن أهل األدب والظرافة، صنّف كتبًا يف املذاهب 
واألصول، وكان يقول الشعر، رسيع اجلواب، حاّد اخلاطر، قرأ عليه عدد ِمْن أئمة احلنابلة 

الفقه، منهم : الشيخ عبد القادر، ومن كتبه )اهلداية( يف الفقه )ت: 510هـ( )1( .
كان 2.  بغداد،  أهل  من  )431هـ(  سنة  ولد  احلنبيل،  حممد  بن  عقيل  بن  عيل  الوفاء،  أبو   

شيخ احلنابلة يف عرصه، وعاّلمة الفضل يف وقته، صحيح االعتقاد، مليح االنتقاد، أحد 
أبو  فقال  عليه؛  الثناء  وأطالوا  الفحول،  استوىل عىل عقول  البرش،  وأذكياء  احلّلة  عظامء 
إسحاق الشريازي : هو إمام الدنيا وزاهدها، وفارس املناظرة، وقال احلافظ الِسَلفي : ما 
رأيُت مثله وما كان أحٌد يقدر أْن يتكّلم معه لغزارة علمه، وبالغة كالمه، وقّوة حّجته، 
وقال احلافظ الذهبي : كان إمامًا ُمربزًا، كثري العلوم، خارَق الذكاء، مكّبًا عىل االشتغال 
والتصنيف، عديم النظري، وصنّف أضخم موسوعة إسالمية عىل اإلطالق تتمّثل يف كتابه 
الكبري )الفنون( والذي يبلغ ثامنامئة جملد؛ خلَّصها أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي يف 

)1( أنظر : ذيل طبقات احلنابلة، 1/ 270 – 271 .
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أحد عرش جملدًا، )ت: 513هـ( )1( .
قال ابُن رجب : )) وقيل : إّنه قرأ – أيضًا – عىل : ابن عقيل، والقايض أيب احلسني، وبرع . 3

يف املذهب، واخلالف يف األصول، وغري ذلك (()2( .
املخزومي - رمحه اهلل -، ولد سنة )446هـ( . 4 املخرمي  املبارك بن عيل  أبو سعد  الشيخ 

الربزبيني،  يعىل، وأيب جعفر بن موسى، ويعقوب بن سطور  أيب  القايض  يد  تفقه عىل: 
والزمهم حتى ساد، وأفاد، بنى مدرسة علمية بباب األزج، ثّم دّرس فيها تلميذه ومريده 
عبد القادر، كان املخرمي نزهيًا، عفيفًا، ناَب يف القضاء، وحّصل كتبًا عظيمة، وُفتَِحت 
عليه الدنيا، بنى دارًا ومّحامًا وبستانًا، وحّدث عن: أيب جعفر بن املسلمة، وأيب الغنائم بن 

املأمون، وتفّقه عليه كثرٌي من الناس )ت: 513هـ( )3( .
اخلطاب . 5 وأيب  املخرمي،  سعد  أيب  القايض   : عىل  القادر  عبد  تفقه   ((  : رجب  ابن  قال 

الكلوذاين (()4( .
 الشيخ أبو احلسني، حممد بن حممد بن احلسني بن حممد الفّراء، املعروف بابن أيب احلسني، 6. 

القايض أيب يعىل – رمحه اهلل -، ولد سنة )451هـ(، )ت: 526هـ()5( .
وهؤالء الفقهاء األعالم يف املذهب احلنبيل هم بعض َمْن قرأ عليهم الشيخ عبد القادر . 7

العلم  يأخذ عنهم  فيَمن  واالنتقاء  االختيار  إالّ حسن  العلم  ُيراد من طالب  الفقه، وال 
والفقه .

والزمن ال ُيسِعف طالب؛ أْن يأخذ عن الكثريين، ولذلك اقترص الشيخ عبد القادر عىل . 8
أفاضل وأماثل علامء املذهب املعَتَمدين فيه؛ املأمونني يف الفتوى والتقوى .

)1( أنظر : املصدر نفسه، 1/ 316 – وما بعدها .
)2( ذيل طبقات احلنابلة، 2/ 190 .
)3( أنظر: املصدر نفسه، 1/ 363 .

)4( املصدر نفسه، 2/ 190 .
)5( أنظر : املصدر نفسه، 1/ 391 .
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ثانيًا : شيوخه يف احلديث النبوي الرشيف :
 الشيخ أبو احلسني، املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد بن القاسم بن أمحد الصرييف، املعروف بـ 1. 

)ابن الطيوري( ولد سنة )411هـ( وهو من املعدودين يف مجلة شيوخ عبد القادر؛ الذين 
أخذ عنهم احلديث وغريه سامعًا وروايًة، كان صاحلًا، أمينًا، صدوقًا، صحيح األصول، 
نًا، صيِّنًا، وقورًا، كثري الكتابة، كان عنده ألف جزء بخط الدارقطني )ت: 500هـ()1( . ديِّ

 الشيخ أبو سعيد، حممد بن عبد الكريم بن حممد بن خشيش الكاتب، ولد سنة )414هـ( 2. 
سمع: أبا عيل بن شاذان، كان ثقًة، صحيح السامع )ت: 502هـ()2(.

 الشيخ أبو الربكات، هبة اهلل بن املبارك بن موسى السقطي، ولد سنة )445هـ( )ت: 3. 
509هـ()3( .

ث األديب املقرئ، ولد سنة 4.   الشيخ أبو حممد، جعفر بن أمحد بن احلسني الرّساج، املحدِّ
)417هـ( )ت: 509هـ()4( .

 الشيخ أبو الغنائم، حممد بن عيل بن ميمون بن حممد النُريس الكويف، ولد سنة )424هـ( 5. 
)ت: 510هـ()5( .

 الشيخ أبو طالب، عبد القادر بن حممد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف البغدادي، ولد 6. 
سنة )436هـ( )ت: 516هـ()6( .

)1( أنظر: املنتظم البن اجلوزي، 17/ 105 – 106، وشذرات الذهب: ابن العامد، 5/ 426 – 427 .
)2( أنظر: املنتظم البن اجلوزي، 17/ 113، وشذرات الذهب البن العامد، 6/ 9 – 10 .

144، وشذرات الذهب  166، واملنتظم البن اجلوزي، 17/   –  165 )3( أنظر: ذيل طبقات احلنابلة، 1/ 
البن العامد، 6/ 42 – 43 .

)4( أنظر: ذيل طبقات احلنابلة، 1/ 231 – وما بعدها، واملنتظم البن اجلوزي، 17/ 102 – وما بعدها، 
والعرب يف خرب من غرب : الذهبي، 2/ 380 .

)5( أنظر: املنتظم البن اجلوزي، 17/ 150 – وما بعدها، والعرب للذهبي، 2/ 396، والنجوم الزاهرة البن 
تغري بردي، 5/ 212 .

)6( أنظر: العرب للذهبي، 2/ 407، وشذرات الذهب البن العامد، 6/ 81، 



116  الشيخ عبد القادر اجليالين ومنهجه يف الرتبية والسلوك

 الشيخ إسامعيل بن حممد األصبهاين، ولد سنة )459هـ( )ت: 535هـ()1( .7. 
 الشيخ أبو بكر، أمحد بن املظفر بن ُسوسن التامر )ت: 553هـ()2( .8. 
صاحلًا، 9.  شيخًا  كان  )401هـ(  سنة  ولد  الباقالين،  احلسن  بن  حممد  غالب،  أبو  الشيخ   

صبورًا عىل سامع احلديث، )ت: 500هـ( )3( .
)ت: . 10 )413هـ(  سنة  ولد  الكرخي،  بيان  بن  حممد  بن  أمحد  بن  عيل  القاسم،  أبو 

510هـ( )4( .
أبو زكريا، حييى بن عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق بن حممد بن حييى بن منده العبدي . 11

األصبهاين، ولد سنة )434هـ( كان حافظًا، ثقًة، فاضاًل، ُمكثِرًا، صدوقًا، كثري التصانيف، 
)ت:  احلديث  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  عنه  أخذ  وقد  التكلُّف،  بعيد  السرية،  حسن 

512هـ( )5( .
ثالثًا : شيوخه يف اللغة واألدب :	 

أخذ الشيخ عبد القادر اللغة والبالغة واألدب عن عامِل العراق اإلمام اجلهبذ أيب زكريا حييى 
بن حممد بن احلسن بن بسطام الشيباين التربيزي األديب )ت: 502هـ(.

وإنَّام اكتفى الشيخ عبد القادر بالدراسة عىل التربيزي يف اللغة واألدب ألنَّه كان ِمن املتفردين 
يف هذا العلم، وكان هذا شأُن كثرٍي ِمن الطلبة االكتفاء باألستاذ الواحد يف املادة التي برز فيها 

وبز فيها أهل عرصه .

)1( أنظر: املنتظم البن اجلوزي، 18/ 10، وشذرات الذهب البن العامد، 6/ 174 .
)2( أنظر: املنتظم البن اجلوزي، 17/ 118، والعرب للذهبي، 2/ 385 .

)3( أنظر: العرب للذهبي، 2/ 380، وشذرات الذهب البن العامد، 5/ 426 .
)4( أنظر: املنتظم، 17/ 147 – 148، وشذرات الذهب البن العامد، 4/ 26 ،

290، وشذرات الذهب  170، وذيل طبقات احلنابلة، 1/   –  169 )5( أنظر: املنتظم البن اجلوزي، 17/ 
البن العامد، 6/ 52 .
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رابعًا : شيوخه يف التصوف والسلوك :	 
محاد بن مسلم، أبو عبد اهلل الدباس الرحبي الزاهد القدوة )ت: 525هـ( .

بعد أْن برع الشيخ عبد القادر يف العلوم واملعارف ِمن بعد ما أخذها عن أهلها املوثوق هبم، 
والذكر، فصحب  العلم  ِمن رجال  والعابدين  الناسكني  ِمن  أفراد  إىل مصاحبة  نزعت روحه 
إليه  القدوة )ت: 525هـ( فحبب  الزاهد  الرحبي  الدباس  بن مسلم  اهلل محاد  أبا عبد  الشيخ 
الشيخ الدباس املجاهدات والرياضات الروحية والبدنية، وكان الشيخ محاد بن مسلم الدباس 
املجاهدة حتت  القادر حياة  الشيخ عبد  بدأ  الرتبية والسلوك، وِمن هنا  قدوًة ملشايخ بغداد يف 

رعاية املؤدبني واملربني، وهذا ِمن الزم الطريق.
والشيخ عبد القادر اجليالين بعد حتصيله العلوم واملعارف ِمن فقه وحديث وأصول، وبعد 
ُأناس قيل عن بعضهم:  ره يف علوم القوم ِمن مشايخ الصوفية ال خيشى عليه ِمن صحبة  تبحُّ
ر بصائرهم، وما يدرينا أنَّه  يون ال يكتبون)1(، غري أنَّ اهلل عزوجل أكرمهم وعلَّمهم ونوَّ م ُأمِّ أهنَّ

بصحبته هلم؛ قد أفادهم، كام أنَّه أفاد عنهم ومنهم .
يَّته إالَّ أنَّه سمع احلديث)2(، وكان يقتفي أثر السلف  والشيخ محاد الدباس الرحبي، رغم ُأمِّ
الصاحلني فيام يسمع عنهم، وفيام يسمع منهم ِمن روايات عن خري البرش سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فقد 
شهد له معارصوه بأنَّه ِمن أصحاب الكرامات واألحوال واملكاشفات صحبه الكثريون، وكان 
ِمن مشاهري أصحابه الشيخ عبد القادر، بل ال نكون مبالغني إذا قلنا : لقد اقرتن اسمه باسم 
به يف )العرب( قال: ))وهو  ف  الذهبي حني عرَّ القادر اجليالين، فاإلمام  صاحبه ومريديه عبد 

شيخ الشيخ عبد القادر(( ووصفه بالزاهد والقدوة، وأنَّه كان شيخ العارفني يف زمانه )3( .

الذهبي،  غرب:  َمن  خرب  يف  والعرب   ،266  /17 اجلوزي،  ابن  واأُلمم:  امللوك  تاريخ  يف  املنتظم  أنظر:   )1( 
. 425 /2

)2( أنظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واأُلمم: ابن اجلوزي، 17/ 266 .
)3( أنظر: العرب: الذهبي، 2/ 425 .
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وِمن هذا نقول : صحَّ للشيخ عبد القادر اجليالين صحبة هؤالء القوم، وهذا الفرد منهم)1( .
والشيخ أبو سعد املبارك بن عيل املخرمي املخزومي الفقيه هو ِمن املعدودين يف شيوخ عبد 

القادر يف التصوف والرتبية والسلوك)2( .
ب- تالميذه :

لقد كان الشيخ عبد القادر أستاذًا َدَرَس عىل يديه طالبو العلم، وعندما نتكلم عىل تالميذه 
عليه  تتلمذ  األول:  الفريق  فريقني:  يمثلون  كانوا  يديه  عىل  درسوا  الذين  مجلة  إنَّ   نقول: 
وآداهبا،  وأصوهلا،  ومذاهبها،  ومواضيعها،  صنوفها  اختالف  عىل  العلوم  عنه  فأخذ  علاًم، 

وهؤالء هم تالميذه .
الفريق الثاين: تربَّى عليه، فأخذ عنه التصوف والزهد، ولبس اخلرقة، وهم مريدوه الذين 
تعلَّقوا به، فأصبحوا ِمن أتباعه املنتسبني إليه، وإليهم يرجع الفضل – أيضًا – يف نرش طريقته 
والتصوف؛  العلم  بني  مجعوا  تالميذه؛  ِمن  آخر  اه  اجتِّ وهناك  اإلسالمي،  العامَل  يف  الصوفية 

فأصبحوا ِمن أتباعه واملنتسبني إليه؛ ومنهم:
الفقيه اإلمام موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس، ولد بقرية )مجاعيل( . 1

وهي ِمن قرى بالد الشام قرب نابلس يف شهر شعبان سنة )540هـ( وقام بتصنيف عدد 
بلغ  وعندما  األزدي،  حممد  بن  الواحد  عبد  املكارم  أيب  الشيخ  ِمن  سمع  الكتب،  ِمن 
العارشة ِمن عمره قدم مع أهله إىل دمشق، وحفظ )خمترص اخلرقي(، وسمع ِمن علامء 
ه هبا عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  دمشق، ثم رحل ِمن دمشق إىل بغداد؛ حيث تفقَّ
وسمع ِمن الشيخ عبد القادر اجليالين، وِمن الشيخ هبة اهلل الدقاق، وتفقه عىل ابن املنى؛ 
حتى فاق أقرانه، وحاز قصب السبق، وانتهت إليه معرفة املذهب وأصوله . كان زاهدًا 
تقّيًا، عليه هيبة ووقار، وكان حلياًم ورعًا، درس يف مدرسة الشيخ عبد القادر اجليالين، 

)1( أنظر: قالئد اجلواهر: التاديف، ص 12 – 16 .
)2( تقدمت ترمجته يف شيوخه يف الفقه ص 103 .
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بالعبادة، وعمل اخلري،  املقديس، وكان - رمحه اهلل - منشغاًل  الغني  ابن خالته عبد  مع 
 ودراسة الفقه والعلوم، وقد وصفه سبطه ابُن اجلوزي بقوله: ))َمن رآه كأنَّه رأى بعض 
الصحابة(()1(، وكان صاحب كرامات، وقد صنَّف يف األصول والفروع والفقه واحلديث 
القاصدين(  و)منهاج  احلنبيل،  الفقه  يف  كتاب  )املغني(   : مؤلفاته  وِمن  واللغة،  والزهد 
و)خمترص العلل( و)الكايف( و)املقنع( و)فضائل الصحابة( و)الربهان يف مسألة القرآن( 
وكتاب )القدر وذم التأويل( . تويف يف عيد الفطر يف دمشق سنة )620هـ(، ودفن بسفح 

جبل قاسيون)2( .
جبل . 2 عند  احلج  موسم  يف  القادر  عبد  الشيخ  التقى  القريش:  مرزوق  بن  عثامن  الشيخ 

مرص،  إىل  رحل  ثمَّ  مروياته،  ِمن  جزءًا  وسمع  التصوف،  خرقة  منه  ولبس  عرفات، 
ِمن  ٌة  جلَّ إليه  وانتمى  السالكني،  تربية  إليه  وانتهت  مرشدًا،  وأصبح  فيها،  واستوطن 
العلامء، وقد أثنى عليه املشايخ، تويف سنة )564هـ( وقد جاوز السبعني، ودفن رشقي 
املقري،  اهلل  بن عبد  تالميذه حممد  وِمن  إدريس يف مرص،  بن  الشافعي حممد  اإلمام  قرب 

وأمحد ميرسة احلنبيل املرصي)3( .
الشيخ أبو حممد عبد اهلل بن أيب احلسن بن أيب الفرج الشامي اجلبائي، ولد سنة )521هـ( . 3

أعامل  ِمن  برسى  ناحية  ِمن  )اجلبة(  هلا:  يقال  قرية؛  ِمن  نحن  فقال:  ؟  نسبه  عن  وسئل 
طرابلس، وكنَّا قومًا نصارى، فتويف أيب ونحن صغار، وكان أيب ِمن علامء النصارى، وهم 
يعتقدون فيه أنَّه يعلم الغيب، فلامَّ مات نفذُت إىل املعلم، فقالت والدت: الكبري للكسب 

)1( ذيل طبقات احلنابلة: ابن رجب، 3/ 284 .
)2( أنظر: العرب: الذهبي، 3/ 180، وسري أعالم النبالء: الذهبي، 22/ 165، ومرآة اجلنان وعربة اليقظان: 
اليافعي، 4/ 38، وفوات الوفيات: حممد شاكر صالح الدين، 2/ 158، وذيل طبقات احلنابلة : ابن رجب، 

3/ 281، وشذرات الذهب: ابن العامد، 5/ 87 .
)3( ذيل طبقات احلنابلة: ابن رجب، 2/ 222، واملقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد : ابن مفلح، 

200/2، والطبقات الكربى: الشعراين، 1/ 128، واألعالم: الزركيل، 4/ 214 .
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، ولنا أٌخ أوسط، فقال  وعامرة أرضنا، وولدي الصغري يضعف عن الكسب، وأشارت إيلَّ
ا هذا الصغري يعنيني فام يتعلم، ولكن هذا، وأشار إىل أخي، فأخذه وعلَّمه؛  املعلم : أمَّ
ر اهلل أْن وقعت حروب، فخرجنا ِمن قريتنا، فهاجرت ِمن بينهم،  ليكون مقام أيب، فقدَّ
وكان يف قريتنا مجاعة ِمن املسلمني يقرأون القرآن، وإذا سمعتهم أبكي، فلامَّ دخلُت أرض 
اإلسالم أسلمُت وعمري بضعة عرشة سنة، ثمَّ بلغني إسالم أخي الكبري، وتويف مرابطًا، 
عنه  حيكى  وكان  )540هـ(  سنة  يف  بغداد  ودخلُت  املعلم،  يعلِّمه  كان  الذي  أسلم  ثمَّ 
كثري ِمن أحوال كراماته . صحب اجلبائي الشيخ عبد القادر اجليالين، وكان زاهدًا ِمن 
أهل الصالح، وانقطع إىل العبادة، وكان ورعًا، تفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، 
وقال ابن احلنبيل: “كان للشيخ عبد اهلل مكانة مرموقة يف بغداد، وموضع تقدير، وكذلك 
له رياضات وجماهدات”،  لعلمه، وكان  الناس إجالالً  له  يقوم  يف أصبهان؛ حيث كان 
وعندما تويف الشيخ عبد القادر اجليالين سافر إىل أصفهان، وتويف هبا يف الثالث ِمن مجادى 

اآلخرة سنة )605هـ()1( .
ببغداد . 4 السهروردي، ولد  التيمي  القريش  أبو حفص  الشيخ عمر بن حممد بن عبد اهلل، 

والوعظ؛  التصوف  عنه  أخذ  السهروردي)2(،  النجيب  أبا  ه  عمَّ صحب  )539هـ(  سنة 

)1( أنظر: إكامل اإلكامل )تكملة لكتاب اإلكامل البن ماكوال( : حممد بن عبد الغني بن أيب بكر بن شجاع، أبو 
بكر، معني الدين، ابن نقطة احلنبيل البغدادي )ت: 629هـ( 2/ 202، وذيل تاريخ بغداد: ابن الدبيثي، 3/ 
536، وسري أعالم النبالء : الذهبي، 21/ 488، والوايف بالوفيات: خليل بن أيبك بن عبد اهلل، صالح الدين 
الصفدي )ت: 764هـ( 17/ 69، وذيل طبقات احلنابلة : ابن رجب، 3/ 88 – 89، وشذرات الذهب: ابن 

العامد، 5/ 14 .
)2( عبد القاهر بن عبد اهلل بن حممد بن عمويه، أبو النجيب القريش، التيمي، البكري، السهروردي، الشافعي، 
الصويف، الواعظ، شيخ بغداد. ولد يف سهرورد تقريبًا يف سنة )490هـ( وقدم بغداد نحو )510هـ(، فسمع 
من: أيب عيل بن نبهان كتاب )غريب احلديث(، وسمع من: زاهر الشحامي، وأيب بكر األنصاري، ومجاعة، 
فأكثر، وحصل األصول، وكان يعظ الناس يف مدرسته، وحدث عنه: أبو القاسم ابن عساكر، والقاسم ابنه، 
شيخ  القدوة،  العابد،  الزاهد،  املتفنن،  املفتي،  العامل،  اإلمام،  الشيخ،  الذهبي:  عنه  قال  وخلق.  والسمعاين، 
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القادر  عبد  الشيخ  يد  عىل  تتلمذ  للسالكني،  وشيخًا  التوحيد،  أهل  قدوة  أصبح  حتى 
ه أيب  الكيالين، فربع بالفقه واحلديث والنحو واألدب، عقد جملس الوعظ يف جملس عمِّ
النجيب، فحض عنده خلٌق كثري، وِمن شيوخه : أبو املظفر هبة اهلل بن أمحد بن الشبيل، 
وأبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن أمحد، وأبو زرعة طاهر بن حممد بن طاهر، وأبو أمحد 
بن معمر بن الفاخر، وأبو القاسم حييى بن نايف ابن بندار، وأبو بكر أمحد بن املقرب . 
ث يف بغداد ومكة املكرمة ودمشق، وبعد وفاة الشيخ عبد القادر اجليالين انتهت إليه  حدَّ
تربية املريدين ومشيخة العراق؛ قال ابن خلكان: ))كان شيخ الشيوخ ببغداد، وكان له 
جملس وعظ، وعىل وعظه قبول كثري(()1(، قال له الشيخ عبد القادر: أنت آخر املشهورين 
بالعراق، كان يكثر ِمن زيارة بيت اهلل احلرام للحج، وجماورة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، تويف يف أوائل 
شهر شعبان سنة )632هـ( ودفن بالوردية . وِمن مؤلفاته : )عوارف املعارف( و)بغية 
البيان يف تفسري القرآن( و)إرشاد املريدين( و)أدلة العيان والربهان( و)الرحيق املختوم 
لذي العقول والفهوم( و)رسالة يف السلوك( و)رشف النصائح اإليامنية( و)اعالم اهلدى 

وعقيدة أرباب التقى( و)جذب القلوب إىل مواصلة املحبوب( و)اليرس والصرب()2( .
أشهر تالميذه :

الزمه . 1 وقد  الشيخ،  من  سمع  )513هـ(  سنة  ولد  اخلطيب،  احلراين  حجر  أبو  حامد، 
الصحبة، تويف بحران سنة )570هـ( .

أبو السعود بن الشبل العطار الزاهد )ت: 582هـ( .. 2

املشايخ، )ت: 563هـ( ودفن بمدرسته . أنظر: سري أعالم النبالء : الذهبي، 20/ 475 – 476، وطبقات 
الشافعيني: ابن كثري، ص 662 .

)1( وفيات األعيان: ابن خلكان، 3/ 446 .
 ،373  /22 الذهبي،   : النبالء  أعالم  وسري   ،555  /3 نقطة،  ابن  اإلكامل:  إكامل  أنظر:   )2(
 ،835 ص  كثري،  ابن  الشافعيني:  وطبقات   ،338  /8 السبكي،  الكربى:  الشافعية  وطبقات 

واألعالم: الزركيل، 5/ 62، ومعجم املؤلفني: عمر رضا كحالة، 7/ 313 .
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طلحة بن مظفر بن غانم العلثي )ت: 593هـ( .. 3
شعيب، أبو مدين املغريب )ت: 594هـ( .. 4
أبو القاسم بن أيب بكر أمحد بن أيب السعادات )ت: 597هـ( .. 5
عيل بن أيب طاهر بن إبراهيم، أبو احلسن األنصاري )ت: 599( .. 6
عبد الغني املقديس )ت: 600هـ( .. 7
احلسن بن مسلم، أبو عيل، ولد سنة )504هـ( )ت: 594هـ( ودفن بالقادسية .. 8

أشهر الشيوخ الذين عارصوه :	 
بقاء بن بطو )ت: 553هـ( .. 1
عدي بن مسافر )ت: 557هـ( .. 2
أبو سعيد القلويب )ت: 563هـ( .. 3
عبد القاهر السهروردي )ت: 563هـ( .. 4
عيل بن اهليتي )ت: 564هـ( .. 5
أمحد بن صالح احللبي )ت: 565هـ( .. 6
ماجد الكردي )ت: 565هـ( .. 7
السيد أمحد بن أيب احلسن الرفاعي )ت: 578هـ( .. 8
احلسني، أبو عبد اهلل، قضيب البان )ت: 573هـ( .. 9

عمر بن مسعود البزاز )ت: 608هـ( .. 10
عيل بن إدريس اليعقويب )ت: 619هـ( .. 11

* * *
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املبحث الثاين

جملسه وتدريسه

ل الشيخ اإلمام القدوة عبد القادر اجليالين األمانة العلمية، وكان أحقَّ هبا وأهلها،  لقد حتمَّ
فقه، ولغة، وأدب، وأصول حديث، وتفسري، وكلُّ ذلك يف دراسة  ِمن  العلم واملعرفة  فنرش 

نظامية، ويف مدرسة شيخه املخرمي، والذي والَّه عليها، وآلت إليه فيام بعد .
وللوعظ  العام،  لإلرشاد  جمالس   – عامرة  اليوم  إىل  التزال  التي   – مدرسته  ِمن  ذ  واختَّ
عامة  حتتاجه  ممَّا  فهو  فيها  يقال   وما  ويكثرون،  أصحاهبا،  يقلُّ  املجالس  وهذه  والنصح، 
ومريدين  أصحابًا  املجالس  هذه  يف  القادر  عبد  للشيخ  أنَّ  والشك  واملسلامت،  املسلمني 
الكتاب، كام كان حيض جمالس وعظه  ِمن أهل  الذين أسلموا  التائبني والذاكرين، وِمن  ِمن 
القلوب  بأمراض  والفقه  واملعرفة  العلم  ِمن  عنده  رأوا  م  ألهنَّ وتالميذه؛  أقرانه  وإرشاده 
والنفوس ومعرفة دواء كلِّ ما مل جيدوه عند غريه، فالزمه الكثريون؛ فانتفعوا بمعاين وعظه، 

وأنفاس روحه - رمحه اهلل - .
والشك أنَّ العلم واملعرفة ينموان بالتدريس والتعليم، ويرتعرعان بتفاعل العامل، مع أهل 

زمانه وَمن حوله ِمن الناس .
الذي يأخذ ويعطي لألجيال  الناس ِمن علمه ووقته، هو  الذي يعطي  املفيد : هو  والعامل 

واألمصار يف حياته وبعد وفاته .
القادر  عبد  الشيخ  إنَّ  النظامية،  الشيخ  مدرسة  عن  يًَّة  أمهِّ تقلُّ  ال  العام  اإلرشاد  وجمالس 
اجليالين استطاع ِمن خالل جمالس الوعظ واإلرشاد العام أْن حيافظ عىل بقاء الفكر واالجتاه 
والعميل  العبادي  ومنهجها  فكرها  يف  ة  األُمَّ توحدت  إذا  فإنَّه  املسلمني؛  مجهور  لدى  موحدًا 
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ة ِمن التفرق، وصلح حاهلا، واستقرَّ  والسلوكي انحرس اخلالف بينها إْن مل ينعدم، وحفظت األُمَّ
أمرها، وارتاح باهلا، وأصبحت األُمة هبذا التجمع والتآزر والتوافق قوية، بل وشوكة يف عيون 

أعدائها .
هًا  موجِّ وقائدًا  ومربيًا  عامًا،  مرشدًا  للناس  جلس  حني  اجليالين  القادر  عبد  والشيخ 
للمسلمني، واستجاب له الناس، وسارعوا إىل جمالسه انحرس أهل الزيغ والضالل ِمن الذين 
ب سهام وعظه إليهم، وهو بذلك قد أكسب املسلمني قوة ووحدة أمام  ى هلم ويصوِّ كان يتصدَّ
أهل الباطل ممَّن كانت هلم صيحات وهيشات؛ فخذلوا واندحروا، وَمن يقرأ كتاب )الغنية( 
أو )الفتح الرباين( جيد الفارس املرتجل الذي يقول ألهل الباطل : هل ِمن ُمناِزل ؟ سواء يف 

ميدان القتال أو يف ميدان االعتكاف واملنهج العبادي، فله يف هذا وذاك صوالت وجوالت .
سًا للعلوم،  اظ وامُلصلحني أكثر منه عاملًِا ومدرِّ نعم قد يكون الشيخ ظهر للناس أنَّه ِمن الوعَّ

أو يكون هذا هو اليشء العالق يف أذهان الناس عمومًا .
باألصول  العامِل  الفقيه  املدرس  الشيخ بصفة  قد ذكرت  التارخيية  املراِجع واملصادر  ولكن 
ر للتدريس والفتوى  واملذهب واخلالف، واألدب، وأنَّه بعد وفاة شيخه أيب سعد املخرمي تصدَّ

بمدرسة باب األزج، أوهلا سنة )528هـ( وآخرها سنة )561هـ()1( .
وقال الكتبي يف )فوات الوفيات( : ))...، ثمَّ جلس يف مدرسة أيب سعد للتدريس والفتوى 

سنة ثامٍن وعرشين – أي: ومخسامئة -، وصار يقصد بالزيارة(()2( .
إليه،  منسوبة  وصارت  ومخسامئة،  وعرشين  ثامن  سنة  يف  املدرسة  ))وكلت  التاديف:  وقال 

ر هبا للتدريس والفتوى والوعظ مع االجتهاد يف العلم والعمل(()3(. وتصدَّ

)1( هبجة األرسار: الشطنويف، ص 95 .
)2( فوات الوفيات: حممد شاكر صالح الدين، 2/ 374 .

)3( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 5 .
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وقال ابن العامد احلنبيل يف )شذرات الذهب( كالمًا مثل هذا أو قريبًا منه)1( .
وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراين: ))وكان ريض اهلل عنه يتكلم يف ثالثة عرش علاًم، وكانوا 
يقرءون عليه يف مدرسته درسًا من التفسري، ودرسًا من احلديث ودرسًا من املذهب، ودرسًا 
من اخلالف، وكانوا يقرءون عليه طريف النهار التفسري، وعلوم احلديث، واملذهب، واخلالف، 
يفتي عىل  الظهر. وكان  بعد  بالقراءات،  القرآن  يقرأ  عنه  اهلل  والنحو وكان ريض  واألصول، 
عىل  تعرض  فتواه  وكانت  عنهم،  اهلل  ريض  حنبل  بن  أمحد  واإلمام  الشافعي،  اإلمام  مذهب 

العلامء بالعراق فتعجبهم أشد اإلعجاب فيقولون: سبحان من أنعم عليه(()2( .
وقد ُألقي إليه سؤال يف رجل حلف بالطالق الثالث إنه البدَّ أْن يعبد اهلل عزوجل عبادة 
ينفرد هبا دون مجيع الناس يف وقت تلبسه هبا فامذا يفعل من العبادات فأجاب عىل الفور يأت 
مكة وخييل له املطاف، ويطوف سبعًا وحده، وينحل يمينه فأعجب علامء العراق، وكانوا قد 

عجزوا عن اجلواب عنها)3( .
منهجه يف التدريس :	 

كان الشيخ اإلمام القدوة عبد القادر جيلس للتدريس يف أيام معيَّنة ِمن األسبوع، كام أخرب 
بذلك ولده عبد الوهاب بقوله : ))كان والدي ريض اهلل عنه يتكلم يف األسبوع ثالث مرات 
أبو عبد اهلل  الثالثاء، وبالرباط بكرة األحد، وقال الرشيف  : بكرة اجلمعة، وعشية  باملدرسة 
حممد بن اخلض احلسيني: سمعُت أيب يقول: كان سيدي الشيخ حميي الدين عبد القادر ريض 
اهلل عنه يتكلَّم يف ثالثة عرش علاًم، وكان يذكر يف مدرسته درسًا ِمن التفسري، ودرسًا ِمن احلديث، 
ودرسًا ِمن املذهب، ودرسًا ِمن اخلالف، وكان ُيقرأ عليه طريف النهار التفسري، وعلوم احلديث، 

واملذهب، واخلالف، واألصول، والنحو، وكان يقرأ القرآن بالقراءات، بعد الظهر(()4( .

)1( أنظر: شذرات الذهب: ابن العامد، 4/ 198 .
)2( الطبقات الكربى : الشعراين، 1/ 108 – 109 .

)3( ينظر: الطبقات الكربى : الشعراين، 1/ 109 .
)4( هبجة األرسار: الشطنويف، ص 118، والدر الفريد يف إحياء طريقة اجلنيد : الشيخ حممد سعيد الكردي، 
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والظاهر أنَّ الشيخ عبد القادر كان يتوىل التدريس وحده يف مدرسة باب األزج؛ إذ مل يذكر 
اإلخباريون واملرتمجون حلياته العلمية أنَّه شاركه يف التدريس املعيدون؛ كام هو احلال يف كثرٍي 

ِمن املدارس العلمية النظامية، منذ ذلك الوقت وإىل هذا األوان .
ولعل الشيخ عبد القادر أراد أْن ال يتشتت أمر الطلبة يف التوجيه والتعليم، فرأى أْن يقرصهم 
عليه، ومل حيوجهم إىل االنتقال إىل غريه، والسيام وأنَّ بعض احلنابلة يف عرصه قد خرجوا عن 

املذهب، وأشغلوا العامة بمسائل الصفات وتأويالهتا .
وكان ملتزمًا برسم الواقف، فلم خيرج ِمن مدرسته ويرتك التدريس فيها، وإنَّام كان خروجه 

يوم اجلمعة، فيغادرها إىل املسجد اجلامع أو إىل رباطه )1( .
ًة املدرسة النظامية فألقى فيها حمارضة عىل مجع ِمن الفقهاء؛ تكلَّم  ويذكر عنه أنَّه حض مرَّ

فيها عن القضاء والقدر، ولكنه كان يؤثِر البقاء يف مدرسته ورباطه)2( .
جمالسه للوعظ واإلرشاد العام :	 

قال اإلمام أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد ابن اجلوزي البغدادي: ))...، فتكلم عىل 
الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت بالزهد وكان له سمت وصمت فضاقت مدرسته بالناس 
املجلس خلق كثري فعمرت  الرباط ويتوب عنده يف  إىل  بغداد مستندا  فكان جيلس عند سور 

املدرسة ووسعت(( )3( .
ث ابن الوردي عن بداية جمالس الشيخ للوعظ واإلرشاد العام قائاًل : ))َكاَن جيلس  ويتحدَّ
لوعظه رجاَلِن َوَثاَلَثة، ثمَّ تسامعوا وازدمحوا َفَجَلَس يِف امْلصىل بَِباب احللبة ثمَّ َضاَق هبم الوسع 
َواحْلمري  َواْلبَِغال  اخْلَيل  عىل  النَّاس  َوَجاء  امْلصىل  يِف  َوجعل  اْلَبَلد  َخارج  إىَِل  اْلُكْريِسّ  َفحمل 

ص 94، وأنظر: الطبقات الكربى : الشعراين، 1/ 109 .
)1( أنظر: هبجة األرسار: الشطنويف، ص 12 .

)2( أنظر: املصدر نفسه، ص 12 .
)3( املنتظم يف تاريخ امللوك واأُلمم، 18/ 173 .
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َواجْلامل يقفون بمدار امْلْجلس كالسور(()1( .
عامة  ِمن  األلوف  ومع  الصوفية)2(،  ومشايخ  والفقهاء  العلامء  وعظه  جمالس  حيض  وكان 
الناس؛ إذ كان واعظًا؛ يرسل وعظه ِمن أعامق قلبه، وكان حديثه بليغًا بكلِّ ما يف البالغة ِمن 

معنى دون أْن يتكلَّف يف استعامل فنون السجع السائد يف عرصه .
ويصف بعض املعارصين فيام حكاه الشطنويف طبيعة جملس وعظ الشيخ اجليالين بقوله : 
ذه للوعظ، وكانوا جيلسون  ))وكان له نقباء؛ جيلسون عىل مراقي ُسلَّم كرسيِّه الكبري الذي اختَّ
اظ يف عرصه، وكان يقرأ القرآن الكريم يف  أزواجًا عىل كلِّ مرقاة منهم اثنان عىل عادة كبار الُوعَّ
لة يف املذهب احلنبيل، ثم يبدأ بالوعظ،  جملسه بال أحلان، ولكن بقراءة جموّدة وهي القراءة املفضَّ
ْيخ  فقد روى أبو عبد اهلل حممد ابن اخْلض احْلَُسْينِي امْلوِصيِل َأنَّه قال: سمعُت أيب يقول: كان الشَّ
اْلُكْريِسّ اَل يبصق  إِذا صعد  َوَكاَن  اْلُعُلوم  يَتَكلَّم يِف أول جَمِْلسه بأنواع  القادر  حميي الدين عبد 
ْيخ مىض  أحد َواَل يتمخط َواَل َيَتنَْحنَح َواَل يَتَكلَّم َواَل يقوم َهْيَبة َلُه إىَِل وسط امْلْجلس َفَيُقول الشَّ
القال وعطفًا بِاحْلَال فيضطرب النَّاس اضطرابًا َشِديدا ويتداخلهم احْلَال والوجد، َوَكاَن يعد 
من كراماته َأن أْقىَص النَّاس يِف جَمِْلسه يسمع َصوته َكاَم يسمعُه َأْدَناُهم ِمنُْه عىل كثرهتم، َوَكاَن 
يقوم  الكريس  فوق  ِمن  قام  إذا  بالكشف. وكان  امْلْجلس ويواجههم  أهل  يَتَكلَّم عىل خواطر 
الناُس جلاللته، وإذا قال هلم: اسكتوا . سكتوا؛ حتى مل يسمع هلم سوى أنفاُسُهم هيبًة له(( )3( .

سامت جملس وعظه وإرشاده العام:	 
لقد امتاز جملس الشيخ - رمحه اهلل - بروعة التنظيم، والدقَّة يف الرتتيب، فمجلسه له مزايا 
وسامت، فقد وصف ولده الشيخ عبد اجلبار )ت: 575هـ( النظام الذي كان يتبعه والده يف 
العامَلني. ثمَّ يسكت، ثمَّ  جملس وعظه، فذكر ))أنَّه كان يفتتح املجلس بقوله : احلمد هلل ربِّ 

)1( تاريخ ابن الوردي، 2/ 69 .
)2( أنظر: هبجة األرسار: الشطنويف، ص 95، وقالئد اجلواهر: التاديف، ص 18 .

الوردي، ابن  تاريخ  وأنظر:   ،74 ص  التاديف،  اجلواهر:  وقالئد   ،94 ص  الشطنويف،  األرسار:  هبجة   )3( 
. 69 /2
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ثمَّ  ثمَّ يسكت،  العامَلني.  احلمد هلل ربِّ  يقول:  ثمَّ  ثمَّ يسكت،  العامَلني.  احلمد هلل ربِّ  يقول: 
يقول: عدد خلقه وزنة عرشه، ورضا نفسه، ومداد كلامته، ومنتهى علِمه، ومجيع ما شاء وذرأ 
إله  أن ال  العزيز احلكيم، وأشهد  القدوس  امللك  الرحيم  الرمحن  الغيب والشهادة  وبرأ، عامِل 
إالَّ اهلل وحده ال رشيك له مالك امللك، وله احلمد حييي ويميت بيده اخلري وهو عىل كلِّ يشء 
قدير، وأشهد أنَّ حممدًا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق؛ ليظهره عىل الدين كلِّه ولو 
اللهم اصلح األنام واألُمة والراعي والرعية، وألِّف بني قلوهبم يف اخلريات،  كره املرشكون. 
وادفع رشَّ بعضهم عن بعض، اللهم أنت العامِل بعيوبنا فاسرتها، وأنت العامِل بحوائجنا فاقضها 
نَّا مكرنا، وال حتوجنا إىل  ال ترنا حيث هنيتنا، وال تفقدنا حيث أمرتنا، وال تنسنا ذكرك، وال تؤمِّ
نا بالطاعة،  غريك، وال جتعلنا ِمن الغافلني، اللهمَّ أهلمنا رشدنا، وأعذنا ِمن رشور أنفسنا، أعزَّ
يقطعنا عنك، أهلمنا ذكرك  إقطع عنَّا كلَّ قاطع  ن سواك،  باملعصية، أشغلنا بك عمَّ نا  تذلَّ وال 
وشكرك، وحسن عبادتك، ثمَّ يلتفت إىل يمينه ويقول: ال إله إالَّ اهلل ما شاء اهلل كان ال حول 
ة إالَّ باهلل العيل العظيم. ثمَّ يشري تلقاء وجهه بأصبعه ويقول: ال إله إالَّ اهلل ما شاء اهلل  وال قوَّ
ة إالَّ باهلل العيل العظيم. ثمَّ يلتفت عن يساره ويقول هكذا – أي: مثل ما  كان ال حول وال قوَّ
سبق -، ثمَّ يقول: ال تبد أخبارنا وال هتتك أرسارنا، وال تؤاخذنا بسوء أعاملنا، ال حتينا يف غفلة، 
نا وال حتمل علينا إرصًا كام محلته  نا ال تؤاخذنا إْن نسينا أو أخطأنا، ربَّ ة، ربَّ وال تأخذنا عىل ِغرَّ
أنت  لنا، وارمحنا،  به، واعف عنَّا، واغفر  لنا  لنا ما ال طاقة  نا وال حتمِّ ربَّ قبلنا،  ِمن  الذين  عىل 
يتكلَّم ريض اهلل عنه يف الوعظ والتوجيه واإلرشاد،  الكافرين. ثمَّ  القوم  موالنا فانرصنا عىل 
ثمَّ خيتم جملسه بالصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثمَّ الرتيضِّ عىل اخللفاء الراشدين، واحلسن واحلسني، 
ومحزة والعباس، ثمَّ األنصار، واملهاجرين والتابعني هلم باإليامن واإلحسان، ثمَّ يقول: جعَلنا 
ر يوم حرشه، واقتفى آثار الصاحلني، إنَّه ويل  ه عن الدنيا، فتذكَّ اكم ممَّن تنبَّه خلالصه، وتنزَّ اهلل وإيَّ

ذلك والقادر عليه (()1( .

)1( هبجة األرسار: الشطنويف، ص 91 – 93 .
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ومل يتَّخذ الشيخ اإلمام القدوة - رمحه اهلل - التدريس واإلرشاد مهنًة وكسبًا للامل، فالتعليم 
أخذه  كان  وإْن  التعليم،  عىل  ُأجرة  أخذ  عن  مثله  ه  يتنزَّ رشعي؛  وواجب  صالح  عمل  عنده 

مرشوعًا .
اظ ِمن املال  ولقد دفع الشيخ عن نفسه مظنة السوء به ِمن أنَّه يطلب ما يطلبه غريه ِمن الوعَّ
اٍب وال طالَب دنيا، إنَّام أقول  واملتاع؛ فقال: ))يا قوم أزيلوا الُتَهَمَة يل ِمن قلوبكم؛ فلسُت بلعَّ
، وُأشرُي إىل احلقِّ ما زلُت يف عمري كلِّه ُأحسُن الظنَّ بالصاحلني، وأخدمهم، وذلك الذي  احلقَّ

ينفعني، ال ُأريد منكم ُأجرًة عىل ُنصحي لكم وكالمي عليكم، ثمن كالمي العمل به(()1( .

* * *

)1( الفتح الرباين: اجليالين، ص 159، املجلس )42( .
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املبحث الثالث

مؤلفاته

لقد صنَّف الشيخ عبد القادر عددًا ِمن املصنفات التي متتاز بالدقة العلمية والفهم السليم 
هذه  وكتبه  القصائد،  ِمن  كثريًا  ونظم  لعرصه،  الواقعي  والتحليل  احلنيف،  الدين  ألهداف 
ودواوينه ذكرت يف فهارس املخطوطات، والبدَّ ِمن القول أنَّ كتب الرتاجم القديمة مل تذكر 

أكثرها .
وهناك  الطريق،  أهل  وحال  والرتبية  السلوك  عن  الشيخ  فيها  ث  يتحدَّ اآلثار  هذه  وُجلُّ 
واملطبوعة  املخطوطة  مؤلفاته  أتناول  وسوف  تالميذه،  هبا  خاطب  الفارسية  باللغة  مكاتبات 

معًا، والتي تناوهلا فهارس املخطوطات واملطبوعات ِمن املصادر القديمة واحلديثة :

ى – أيضًا – بـ)احلزب الرباين( توجد منه 1.   أوراد اجليالين: أدعية وآيات تقرأ الظهر، وتسمَّ
نسخة يف املكتبة الظاهرية، حتت الرقم )5083( )1( .

رقم . 2 حتت  للمخطوطات،  صدام  دار  يف  خمطوطة  نسخة  منه  توجد   : املريد   إرشاد 
. )32891(

أوراد األيام واألوقات: خمطوط، حتت رقم )11378( يف دار الكتب الظاهرية)2( .. 3
أدلة اخلريات : خمطوط يف األزهر – مرص، حتت الرقم )805/ 34308( .. 4
أوامر الشيخ عبد القادر: توجد نسخة منه خطية يف مكتبة فوز اهلل الشيخ مراد يف تركيا، . 5

حتت الرقم )251( .

)1( أنظر: فهرست خمطوطات دار الكتب الظاهرية : حممد رياض املالح، 1/ 143 .

)2( أنظر: فهرست خمطوطات دار الكتب الظاهرية : حممد رياض املالح، 1/ 140 .
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آداب السلوك والتوصل إىل منازل امللوك)1( .. 6
بشائر اخلريات يف الصالة عىل صاحب اآليات البيِّنات: طبع يف االسكندرية – مرص، سنة . 7

)1304هـ(، وطبع ببغداد سنة )1334هـ( .
بداية املريدين: توجد نسخة منه بدار صدام للمخطوطات، حتت رقم )2/1877( .. 8
رقم . 9 حتت  للمخطوطات،  صدام  بدار  منه  خمطوطة  نسخة  توجد  األرسار:   بيان 

. )29921(
حتفة السالكني : خمطوطة بدار صدام، حتت رقم )8947( .. 10
حتفة املتقني وسبيل املؤمنني)2( .. 11
رقم . 12 حتت  ببغداد،  القادرية  املكتبة  يف  منه  نسخة  توجد  النبي:  رؤية  إىل  الغبي   تنبيه 

. )1367(
سنة . 13 خط  الشام،  طرابلس   – كرامة  رشيد  مكتبة  يف  بجزأين  خمطوط  القرآن:  تفسري 

)622هـ( .
تذكرة الشقيق اجلامعة ملعرفة الطريق: أرجوزة يف أخالق أهل التصوف، يف مكتبة احلضة . 14

القادرية، حتت رقم )688( )3( .
رقم . 15 للمخطوطات، حتت  دار صدام  منه يف  نسخة  توجد  األنوار:  ولوامع  األبرار  حتفة 

. )8943(
جالء اخلاطر ِمن كالم الشيخ عبد القادر : وهو جمالس وعظ ودروس؛ ابتدأها ِمن )9( . 16

القادرية،  رجب، إىل )24( رمضان سنة )546هـ(، وتوجد نسخة خطية منه يف املكتبة 

307، وفهرست خمطوطات دار الكتب الظاهرية : حممد  )1( أنظر: معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة، 5/ 
رياض املالح، 1/ 38 .

)2( أنظر: هدية العارفني : إسامعيل البغدادي، 1/ 596 .
)3( أنظر: اآلثار اخلطية يف املكتبة القادرية : عامد عبد السالم، 3/ 26 .
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املكتبة  يف  ونسختان   ،)1(  )2810( رقم  حتت  للمخطوطات،  صدام  دار  يف  ونسخة 
الظاهرية، حتت رقم )4849(، والرقم )8481( )2(، وذكره عيل بن سلطان القاري)3(، 

وحاجي خليفة)4(، وعمر رضا كحالة)5(، وذكره بريوكلامن يف كتابه مادة )جييل( )6( .
باللغة . 17 القادر، وهو مطبوع  الشيخ عبد  : توجد نسخة منه يف مكتبة  احلديقة املصطفوية 

الفارسية، واللغة األردية .
حزب الشيخ عبد القادر )حزب الرجاء واالنتهاء( : توجد نسخة منه يف مكتبة األوقاف . 18

ى )حزب الرجاء واالنتهاء( ذكره احلاج خليفة)7(، وهناك حزب آخر اسمه  العامة، ويسمَّ
)احلزب الكبري( وهو أدعية وابتهاالت وصلوات، يوجد يف املكتبة الظاهرية، حتت رقم 
)6302( )8(، وحزب آخر اسمه )حزب الصالة عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص( حتت رقم )456/ 4( 
وهو خمطوط يف اخلزانة العلمية الصبيحية يف سال، وهناك حزب اسمه )حزب الرجاء( 

ى )حزب الكيالين( )10( . ذكره البغدادي)9(، وحزب آخر يسمَّ
ديوان شعر: وتوجد نسخة منه يف دار صدام للمخطوطات، حتت رقم )999( كام يوجد . 19

)1( أنظر: اآلثار اخلطية يف املكتبة القادرية : عامد عبد السالم، 3/ 127 .
الكتب  دار  خمطوطات  فهرست  أنظر:   . والرقايق(  والتصوف  الوعظ  يف  الرايق  اخلاطر  )جالء   : باسم   )2(

الظاهرية، 1/ 364 .
)3( أنظر: نزهة اخلاطر الفاتر، ص 173 .

)4( أنظر: كشف الظنون يف أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، 1/ 592 . 
)5( أنظر: معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة، 5/ 218 .
)6( أنظر: تاريخ األدب العريب: بروكلامن، مادة )جييل( .

)7( أنظر: كشف الظنون يف أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، 1/ 664 .
)8( أنظر: فهرست خمطوطات دار الكتب الظاهرية : حممد رياض املالح، 1/ 433، برقم )8089( .

)9( أنظر: هدية العارفني: إسامعيل البغدادي، 1/ 596 .
)10( أنظر: فهرست خمطوطات دار الكتب الظاهرية : حممد رياض املالح، 1/ 434 .
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ة قصائد)1( . بجامعة اسطنبول، حتت رقم )1865( وله عدَّ
دعاء أوراد الفتحية : توجد نسخة منه يف املكتبة الظاهرية، حتت رقم )9177( )2( .. 20
دعاء البسملة : يف املكتبة الظاهرية، حتت رقم )5857( )3( .. 21
الدالئل القادرية : ترمجها إىل الرتكية : سليامن حسني أفندي، طبع اسطنبول)4( .. 22
رد الرافضة : خمطوط يف املكتبة القادرية .. 23
الرسالة الغوثية : توجد نسخة منه يف مكتبة األوقاف العامة، ويف دار صدام للمخطوطات، . 24

حتت رقم )4031/ 5(، ويف مكتبة الشيخ عبد القادر)5( .
رسالة يف االسامء العظيمة للطريق إىل اهلل : وهي يف منافع وخواص)6(، وحقائق االسامء . 25

اإلهلية، وكيفية الدعاء هبا، وتوجد نسخة منه يف املكتبة الظاهرية .
رسالة يف خواص سورة الفاحتة : توجد نسخة منه يف املكتبة القادرية، ضمن جمموعة برقم . 26

. )673(
رس األرسار: وهو كتاب عن آداب السلوك والتصوف، ذكره عمر رضا كحالة)7(، وقد . 27

طبع يف اهلند، وله ترمجة باللغة الفارسية لويل شاه الصديقي .
رقم . 28 حتت  للمخطوطات،  صدام  بدار  منه  نسخة  وتوجد  خمطوط،  القاطع:  السيف 

. )1 /4672(

)1( أنظر: تاريخ األدب العريب: بروكلامن، مادة )جييل( .
)2( أنظر: فهرست خمطوطات دار الكتب الظاهرية : حممد رياض املالح، 1/ 544 - 545 .

)3( أنظر: فهرست خمطوطات دار الكتب الظاهرية : حممد رياض املالح، 1/ 542 .
)4( أنظر: دعوة احلق: جملة معربة، العدد )4(، عام )1980م( ص 74، وتاريخ األدب العريب: بروكلامن، 

مادة )جييل( .
)5( أنظر: اآلثار اخلطية يف املكتبة القادرية : عامد عبد السالم، 5/ 222 .

)6( أنظر: فهرست خمطوطات دار الكتب الظاهرية : حممد رياض املالح، 1/ 651، برقم )3879( . 
)7( أنظر: معجم املؤلفني، 5/ 307 .



الشيخ عبد القادر اجليالين ومنهجه يف الرتبية والسلوك  135

صلوات الشيخ عبد القادر: توجد نسخة منه بجامع الزيتونة – تونس .. 29
طريقة كيفية أخذ العهد : خمطوط وتوجد نسخة منه بدار صدام للمخطوطات، حتت رقم . 30

. )2 /3981(
رقم . 31 حتت  للمخطوطات،  صدام  بدار  منه  نسخة  وتوجد  خمطوط،   : السنية  العقيدة 

. )2 /7778(
الغنية لطالبي طريق احلق : هو كتاب ِمن أَجلِّ كتب الشيخ - رمحه اهلل -، فهو من الكتب . 32

األول  القسم  يف  املؤلف  تناول  وغريه؛  والتصوف  األخالق  يف  يبحث  الشاملة  اجلامعة 
منه اآلداب الرشعية التي جيب أْن يتحىل هبا املؤمن وأركان اإلسالم وآدابه بكلِّ ُأموره 
اهلل،  حقِّ  يف  املؤمن  يعتقده  أْن  جيب  ما  وهو  العقيدة،  بالذكر  وخص  والعامة،  اخلاصة 
والقرآن والنبيني، ثمَّ ذكر سامت أهل البدع والفرق اخلارجة، وذكر فضل اإلستعاذة باهلل 
الشيطان، وبنيَّ فضل  النفس وحقيقتها، والروح، وجماهدة  الرجيم، وبنيَّ  الشيطان  ِمن 
 وتفسريها، ثمَّ رشوط التوبة، والتقوى وطريقها، واجلنة وصفتها، والنار 
فيحتوي  الكتاب؛  ِمن  األخري  القسم  ا  وأمَّ وشعبان،  رجب  شهري  وفضائل  وصفتها، 
الفطر، ثمَّ عرش ذي احلجة، ويوم  القدر، ثمَّ عيد  عىل ذكر فضائل شهر رمضان، وليلة 
عرفة، ويوم النحر، ثمَّ يوم عاشوراء، واجلمعة، وفضائلها، واألسبوع، وفضائل أيامه، 
الصالة  أوقات  ثمَّ  وأوراده،  والنهار  وأوراده،  الليل   صالة  فضل  ثمَّ  البيض،  واأليام 
وصالة  وقرصها،  ومجعها،  الصالة،  ومكروهات  الراتبة،  وسننها  املفروضة،  اخلمس 
اجلنازة، وفضل عيادة املريض، ثمَّ السنن واألدعية املأثورة، وختم القرآن، وأخريًا يأت 
دور التصوف والسلوك، وما جيب عىل املريد مع شيخه والشيخ مع مريده، والصحبة، 
وخصاهلا،  واملجاهدة  وآدابه،  والسامع  وآدابه،  والسفر  وآداهبا،  والعرشة  وأنواعها، 

والتوكل، وحسن اخللق، والشكر، والصرب، والرضاء، والصدق .
وأكثَر الشيُخ - رمحه اهلل - ِمن االستشهاد باآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة، ولقد قيَّض 
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اهلل هلذا الكتاب َمن يظهره باملظهر الالَّئق به، فقام األستاذ املساعد يف كلية العلوم اإلسالمية 
املخطوطة  نسخه  وقابل  وأحاديثه،  آياته  ج  فخرَّ الكتاب،  هذا  بتحقيق  الوليد(  توفيق  )فرج 
واملطبوعة، وبنيَّ أدلة األحكام، وترجم لألعالم الواردة فيه، وفهرس لألماكن والبقاع، إضافة 
إىل ترمجة حلياة الشيخ وآثاره يف أول الكتاب، ذكر هذا الكتاب يف )كشف الظنون( )1(، والزركيل 
يف أعالمه)2(، ويف )معجم املؤلفني( لعمر رضا كحالة)3(، وذكره البغدادي يف كتابه)4(، وذكره 

بروكلامن يف تارخيه)5( .
يلقيها يف مدرسته؛ حتتوي عىل . 33 التي كان  الدينية  املواعظ  الرباين: هو جمموعة ِمن  الفتح 

الشيخ  لها  يسجِّ مل  املواعظ  وهذه  أرقام،  هلا  جمالس  شكل  عىل  عة  موزَّ موضوعات  ة  عدَّ
لها عند تلميذه )عفيف الدين بن املبارك( تقع يف )62( جملسًا، املجلس  بنفسه، وإنَّام سجَّ
األول يف )3( شوال، سنة )545هـ( واملجلس األخري يف يوم اجلمعة سلخ شهر رجب 

سنة )546هـ( .
وعبارة هذا الكتاب تظهر عليها سمة السهولة واللني، فكثريًا ما كان خياطب بقوله: )يا . 34

غالم( للتحبب، ويطغى عىل أسلوبه النصح، ويستعمل يف بعض األحيان كلامت اخلشونة 
ة، والظاهر أنَّه كان يشكو ِمن عرصه وفساد زمانه؛ حيث دائاًم يستعمل كلمة )يا  والشدَّ
واللني،  ة  الشدَّ بني  الكتاب  هذا  مواعظ  يف  الشيخ  مجع  وقد  منافقون(،  )يا  أو  اق(  فسَّ
ك بحبل هذا الدين واملحافظة عىل  والرتغيب والرتهيب، وكثريًا ما كان يدعو إىل التمسُّ
العقيدة السليمة، والتوحيد اخلالص، واحتوى هذا الكتاب عىل نصيحة ألوالده، ذكره 

)1( أنظر: كشف الظنون: حاجي خليفة، 2/ 1211 .
)2( أنظر: األعالم : الزركيل، 4/ 47 .

)3( أنظر: معجم املؤلفني، 5/ 307 .
)4( أنظر: هدية العارفني: إسامعيل البغدادي، 1/ 596 .

)5( أنظر: تاريخ األدب العريب، مادة )جييل( .



الشيخ عبد القادر اجليالين ومنهجه يف الرتبية والسلوك  137

عمر كحالة)1(، والبغدادي يف كتابه)2( .
القادر، . 35 الشيخ عبد  التي يدعو هبا  الربانية : وهو كتاب حيتوي عىل األوراد  الفيوضات 

ب هبا إىل اهلل، وحيتوي عىل أدعية وصلوات مثل أوراد أيام األسبوع، والصلوات  ويتقرَّ
اخلمس، ودعاء النرص واحلفظ، وحيتوي عىل قصائد شعرية مجعها ورتَّبها احلاج إسامعيل 
بن حممد سعيد القادري اجليالين، طبع سنة )1340هـ( يف القاهرة، مطبعة مصطفى البايب 

احللبي، ذكره البغدادي)3(، وذكره الزركيل)4( .
القادر . 36 عبد  الشيخ  بن  الرزاق  عبد  الشيخ  هنا  دوَّ ومواعظ  مقاالت  هو  الغيب:  فتوح 

واإلرشاد،  والسلوك  والرتبية  العقيدة  يف  موعظة   )87( عىل  حيتوي  وهو  والده،  عن 
وقد رشح اإلمام ابن تيمية بعض كلامته، ويمتاز هذا الكتاب بسالسة ألفاظه، وبساطة 
هلذا  نسخ  ة  عدَّ وتوجد  والزركيل)7(،  والبغدادي)6(،  خليفة)5(،  حاجي  ذكره  معناه، 
الكتاب يف املكتبة القادرية، ويف مكتبة األوقاف، ونسخة يف دار صدام للمخطوطات، 

وذكره بروكلامن)8( .
الفتوحات: رسالة خمطوطة يف دار صدام للمخطوطات، برقم )26132( .. 37
حتت . 38 املغربية،  سال  خزانة  يف  منها  نسخة  توجد   : )تائية(  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  مدح  يف  قصيدة 

رقم )456/ 13( وهنالك قصيدة أخرى؛ تسمى الغوثية، وهي قصيدة ألمية تنسب إىل 

)1( أنظر: معجم املؤلفني، 5/ 307 .
)2( أنظر: إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون: إسامعيل البغدادي، 4/ 163 .

)3( أنظر: هدية العارفني: إسامعيل البغدادي، 1/ 596 .
)4( أنظر: األعالم : الزركيل، 4/ 47 .

)5( أنظر: كشف الظنون: حاجي خليفة، 2/ 1240 .
)6( أنظر: هدية العارفني: إسامعيل البغدادي، 1/ 596 .

)7( أنظر: األعالم : الزركيل، 4/ 47 .
)8( أنظر: تاريخ األدب العريب، مادة )جييل( .
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الشيخ عبد القادر بدايتها :
ــال ــوص ــبُّ كــاســات ال ــ ــاين احل ــق ــاىلس ــع ــُت خلـــمـــريت نـــحـــوي ت ــل ــق ف

كيمياء السعادة ملن أراد احلسنى وزيادة : توجد نسخة منه يف كامربج، ونسختان يف املكتبة . 1
القادرية، برقم )666/ 667( .

الكربيت األمحر يف الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص : توجد نسخة منه خمطوطة منه يف دار الكتب . 2
املرصية، ذكره البغدادي)1( .

مولد النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص : توجد نسخة منه يف املكتبة الظاهرية، رقم )9922( .. 3
جمموعة خطب : توجد نسخة منه يف املكتبة القادرية .. 4
مراتب الوجود : ذكره البغدادي)2( .. 5
معراج لطيف املعاين)3( .. 6
يواقيت احلكم : ذكره حاجي خليفة )4(، والبغدادي)5( .. 7

* * *

)1( أنظر: هدية العارفني: إسامعيل البغدادي، 1/ 596 .

)2( أنظر: هدية العارفني: إسامعيل البغدادي، 1/ 596 .

)3( أنظر: هدية العارفني: إسامعيل البغدادي، 1/ 596 .
)4( أنظر: كشف الظنون: حاجي خليفة، 2/ 2053 .

)5( أنظر: هدية العارفني: إسامعيل البغدادي، 1/ 596 .
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املبحث الرابع

ثناء العلامء عليه

ة ِمن العلامء والفضالء بكلامت عطرة؛ أشادوا هبا بعلمه وصالحه  لقد أثنى عىل الشيخ ُأمَّ
وُهداه وتقواه، وأثره يف املجتمع، والسري به إىل اهلل عزوجل، وقد تواردت هذه الكلامت عىل 
أنَّه كان إمامًا يف العلم والدين ومدرسة للرتبية والسالكني طريق احلق، فهو ُأسوة ُيقتدى به يف 
القادر من  الطالبني، وِمن هذه الكلامت ما قاله السمعاين: ))كان عبد  نصح املسلمني وإفادة 
أهل جيالن إمام احلنابلة، وشيخهم يف عرصه، فقيه صالح دين خري، كثري الذكر، دائم الفكر، 
بباب األزج  الدباس، وكان يسكن  الشيخ محادًا  املخرمي، وصحب  تفقه عىل  الدمعة،  رسيع 
يف مدرسة بنيت له، مضينا لزيارته، فخرج وقعد بني أصحابه، وختموا القرآن، فألقى درسا 
ما فهمت منه شيئا، وأعجب من ذا أن أصحابه قاموا وأعادوا الدرس، فلعلهم فهموا إللفهم 

بكالمه وعبارته(()1( .
عامال  عاملا  ومقال،  حال  صاحب  العراق  شيخ  ))وكان   : بقوله  بردي  تغري  ابن  وذكره 
قطب الوجود، إمام أهل الطريقة، قدوة املشايخ يف زمانه بال مدافعة. ومناقبه وشهرته أشهر ِمْن 
أْن تذكر. كان ممَّن مجع بني العلم والعمل، أفتى ودّرس ووعظ سنني، ونظم ونثر؛ وكان حمّققًا، 
صاحب لسان يف التحقيق، وبيان يف الطريق. وهو أحد املشايخ الذين طّن ذكرهم يف الرشق 

والغرب. أعاد اهلل علينا من بركاته وبركات أسالفه الطاهرين(()2(.

)1( سري أعالم النبالء : الذهبي، 20/ 441؛ وذيل طبقات احلنابلة : ابن رجب، 2/ 190 .
)2( النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي، 5/ 371 .
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وقال ابن اجلوزي )ت: 597هـ( : ))وتفقه عىل أيب سعد املخرمي وكان أبو سعد قد بنى 
مدرسة لطيفة بباب األزج ففوضت إىل عبد القادر فتكلم عىل الناس بلسان الوعظ وظهر له 
صيت بالزهد وكان له سمت وصمت فضاقت مدرسته بالناس فكان جيلس عند سور بغداد 
مستندا إىل الرباط ويتوب عنده يف املجلس خلق كثري فعمرت املدرسة ووسعت وتعصب يف 

ذلك العوام وأقام يف مدرسته يدرس ويعظ إىل أن تويف(()1( .
فإذا  ومخسامئة  وستني  إحدى  سنة  بغداد  ))دخلنا  املقديس:  قدامة  بن  الدين  موفق  وقال 
الشيخ عبد القادر ممن انتهت إليه الرئاسة هبا علام وعمال وماال واستفتاء. وكان يكفي طالب 
العلم عن قصد غريه من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم، والصرب عىل املشتغلني، وسعة الصدر. 

وكان ملء العني، ومجع اهلل فيه أوصافًا مجيلة، وأحواالً عزيزة، وما رأيت بعده مثله(()2( .
جنكي  بن  صالح  أيب  بن  القادر  ))عبد   : تارخيه  يف  النجار  بن  اهلل  عبد  الدين  حميي  وقال 
دوست، من أهل جيالن. أحد األئمة األعالم، صاحب الكرامات الظاهرة ...، م إن اهلل تعاىل 
أظهره للخلق وأظهر اهلل احلكمة يف قلبه عىل لسانه، وظهرت عالمات من اهلل تعاىل وأمارات 

واليته(()3( .
وقال عز الدين بن عبد السالم شيخ الشافعية: ))أنه مل تتواتر كرامات أحد من املشايخ إال 

الشيخ عبد القادر، فإن كراماته نقلت بالتواتر(()4( . 
مثل  القدماء:  من  املشهورون  واملشايخ  الصوفية  أئمة  ))وأما  تيمية:  ابن  الشيخ  وقال 
اجلنيد بن حممد وأتباعه ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله فهؤالء من أعظم الناس لزوما لألمر 

والنهي(()5( .

)1( املنتظم يف تاريخ امللوك واأُلمم، 18/ 173؛ وينظر: .
)2( ذيل طبقات احلنابلة، 2/ 196 .

)3( املستفاد ِمن ذيل تاريخ بغداد، 1/ 127 .
)4( ذيل طبقات احلنابلة : ابن رجب احلنبيل، 2/ 192 .

)5( جمموع الفتاوى: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، تقي الدين احلراين )ت: 728هـ( 8/ 369 .
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ووصفه أحد رجال عرصه )حرادة( بقوله : ))ما رأت عيناي أحسن ُخُلقًا وال أوسع صدرًا 
وال أكرم نفسًا وال ألطَف قلبًا وال أحفظ عهدًا ووّدًا ِمن سيدنا الشيخ عبد القادر، ولقد كان 
بالسالم،  ويبدأ  الكبري،  ر  ويوقِّ الصغري،  مع  يقف  علِمه  منزلته، وسعة  قدره وعلوِّ  مع جاللة 
وجيالس الضعفاء، ويتواضع للفقراء، وما قام ألحٍد ِمن العظامء واألعيان، وال أملَّ بباب وزيٍر 

وال سلطان (()1( . 
وقال السيد أمحد بن أيب احلسن الرفاعي: ))الشيخ عبد القادر َمن يستطيع وصف مناقبه ؟ 
ام شاء  وَمن يبلغ َمبَلَغه ؟ ذاك رجٌل بحُر الرشيعة عن يمينه، وبحر احلقيقة عن يساره، ِمن أهيِّ

اغرتف ال ثاين له يف وقتنا هذا(()2( .
وقال العالَّمة ابن رجب احلنبيل: ))وكان الشيخ عبد القادر – رمحه اهلل - يف عرصه معظَّاًم؛ 

يعظمه أكثر مشايخ الوقت ِمن العلامء والزهاد. وله مناقب وكرامات كثرية(()3(.
وقال عنه أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن حممد الربزايل اإلشبييل صاحب كتاب )املشيخة 
البغدادية( : ))عبد القادر اجليالين فقيه احلنابلة والشافعية ببغداد وشيخ مجاعتها، وله القبول 
والعام،  اخلاص  به  وانتفع  اإلسالم،  أركان  أحد  وهو  والعوام،  والفقراء  الفقهاء  عند  التام 
البرش، كريم  دائم  القلب،  الفكر، رقيق  الذكر، كثري  دائم  الدمعة،  الدعوة رسيع  وكان جُماب 
العبادة  العلم رشيف األخالق طيب األعراف، مع قدٍم راسٍخ يف  اليد، غزير  النفس، سخي 

واالجتهاد(()4( .
ِمن  بلَغنا  فيام  علمنا  ))ما   : العارفني(  )بستان  كتابه  يف  النووي  الدين  حميي  الشيخ  وقال 
الثقات الناقلني كرامات األولياء أكثر ممَّا وصَل إلينا ِمن كرامات القطب شيخ بغداد، وانتهت 

)1( الطبقات الكربى، 1/ 127 – 128 .
)ت:  املرصي  الشافعي  حفص  أبو  الدين،  رساج  امللقن،  ابن  أمحد،  بن  عيل  بن  عمر   : األولياء  طبقات   )2(

804هـ( ص 100 .
)3( ذيل طبقات احلنابلة، 2/ 194 .
)4( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 7 .
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أعيان  أكثر  إليه  وانتمى  األكابر،  ِمن  واحد  غري  بصحبته  ج  وخترَّ وقته،  يف  العلم  رئاسة  إليه 
مشايخ العراق، وقال بإرادته جمٌّ غفري ِمن ذوي األحوال الفاخرة، وتتلمذ له خلٌق ال حيصون 
عددًا وكثرًة ِمن أرباب املقامات الرفيعة، وانعقد عليه إمجاع املشايخ والعلامء – ريض اهلل تعاىل 
عنه – بالتبجيل والتعظيم واالحكام والرجوع إىل قوله، واملصري إىل حكمه، وأهرع إليه أهل 
الصفات، رشيف األخالق، كامل األدب واملروءة،  ِمن كلِّ فجٍّ عميق، وكان مجيل  السلوك 
معظِّاًم  وأحكامه،  الرشع  لكالم  االقتفاء  شديد  والعقل  العلم  وافر  البرش  دائم  التواضع  كثري 
ألهل العلم ُمكِرمًا ألرباب الدين والسنة ُمبغضًا ألهل البدعة واألهواء، حمّبًا ملريدي احلق، مع 
دوام املجاهدة، ولزوم املراقبة إىل املوت، وكان له كالم عاٍل يف علوم املعارف، شديد الغضب 
إذا انتهكت حمارم اهلل عزوجل، سخي الكف، كريم النفس، عىل أمجل طريقة، وباجلملة فلم 

يكن يف زمنه مثله – ريض اهلل تعاىل عنه -(()1( .
أبو حممد  بن جنكي دوست  اهلل  عبد  أيب صالح  بن  القادر  عبد  ))والشيخ  الذهبي:  وقال 
احلنابلة  ومدرس  والكرامات  املقامات  صاحب  العارفني  وقدوة  العرص  شيخ  الزاهد  اجلييل 

حميي الدين. انتهى إليه التقدم يف الوعظ والكالم عىل اخلواطر(()2( .
كًا بقوانني الرشيعة، يدعو إليها،  وقال ابن حجر العسقالين: ))كان الشيخ عبد القادر متمسِّ
كه بالعبادة واملجاهدة، ومزج ذلك بمخالطة  الناس فيها مع متسُّ وينفر عن خمالفتها، ويشغل 

الشاغل عنها غالبًا كاألزواج واألوالد، وَمن كان هذا سبيله كان أكمَل ِمن غريه (()3( .
ركن  واإلسالم،  املسلمني  شيخ  الكرام،  األولياء  ))قطب   : تارخيه  يف  اليافعي  عنه  وقال 
الرشيعة، وعلم الطريقة، وموضح أرسار احلقيقة، حامل راية علام للمعارف واملفاخر، شيخ 
الشيوخ وقدوة األولياء العارفني األكابر، أستاذ أرباب الوجود أبو حممد حميي الدين عبد القادر 

)1( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 137 .
)2( العرب يف خرب َمن غرب، 3/ 36 .

)3( قالئد اجلواهر: التاديف، ص 23 .
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ر رضحيه(()1( . بن أيب صالح اجلييل، قدس اهلل روحه ونوَّ
ولقد كان الشيخ عبد القادر ))مستنًّا عابدًا واعظًا قامعًا لنفسه ناصحًا لغريه صادقًا يف حاله 

ُمبغضًا للبدعة وأصحاهبا(()2( .
احلقيقي  واإلسالم  اإليامن  دعوة  د  ))جمدِّ  : القادر  عبد  الشيخ  عن  الندوي  الشيخ  ويقول 
منه  يدخل  مرصاعيه؛  عىل  والتوبة  البيعة  باب  وفتح  النفاق،  وحارب  اخلالصة،  والعبودية 
دون العهد وامليثاق مع اهلل - تعاىل -، ظلَّ الشيخ يربِّيهم وحياسبهم وُيرِشف  املسلمون، وجيدِّ

عليهم؛ فأصبحوا يشعرون باملسؤولية بعد البيعة والتوبة وجتديد اإليامن(()3( .
 : القادر  الشيخ عبد  املعاين( عن  )لباب  البحريني يف  العبديل  بن أمحد  السيد حممد  ويقول 
الباطن  علمي  بني  اجلامعني  األكابر  األقطاب  خواص  ِمن  اهلمم  عيلُّ  الِشَيم  ممدوح  ))رجٌل 
اشتهار  واشتهرت  األقطار،  يف  واليتهم  شاعت  الذين  األربعة  األقطاب  وأحد  والظاهر، 

الشمس يف مجيع الديار(()4( .

* * *

)1( مرآة اجلنان وعربة اليقظان، 3/ 262 .
)2( سامل عامر، وابو احلسن الشاذيل، ص 130 .

)3( رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم: أبو احلسن الندوي، ص 282 .
)4( لباب املعاين، ص 5 .
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املبحث اخلامس

ه أشهر الكتب املؤلفة يف حقِّ

نال الشيخ عبد القادر اجليالين اهتامم املؤرخني والعلامء واملؤلفني، فكتب الكثري منهم عن 
ه يف كتاب ومنهم َمن استشهد  شخصيته ومآثره ومنهجه وكراماته ووصاياه، فمنهم َمن خصَّ
بأقواله، ومنهم َمن ترجم له َمع َمن ترجم ِمن أهل الفكر والعلم، فقد كتب عنه العلامء القدماء 
املبحث  هذا  يف  نتناول  وسوف  مسلمني،  وغري  املسلمني  ِمن  عرب  وغري  عربًا   وامُلحَدثون 

ما استطعنا االحاطة به منهم :
اليافعي . 1 سعد  بن  اهلل  عبد  لإلمام  القادر:  عبد  الشيخ  مناقب  يف  املفاخر   أسنى 

)ت: 768هـ( .
أنوار الناظر : أليب بكر عبد اهلل بن نارص البكري البغدادي .. 2
أهنار املفاخر: حممد غوث الدين الشافعي من )مدارس( يف اهلند .. 3
اللخمي . 4 يوسف  بن  عيل  احلسن  أيب  الدين  نور  للشيخ   : األنوار  ومعدن  األرسار  هبجة 

الشطنويف الشافعي )ت: 713هـ( .
الباز األشهب : إبراهيم الدرويب، طبع بغداد، عام )1955م( .. 5
بستان األصاغر واألكابر ترمجة الشيخ عبد القادر: عبد احلي القادري – رئيس الطريقة . 6

القادرية بتطوان – )1940م( .
البهجة الصغرى يف مناقب عبد القادر اجليالين: لعبد العزيز بن أمحد سعيد، أيب حممد، عز . 7

الدين الدمريي الدهري )ت: 694هـ( .
تفريج اخلاطر يف مناقب عبد القادر : لإلمام عبد القادر كامل الدين )ت: 1924م( بمدينة . 8
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ُأورقا )أودية( بشبه جزيرة القرم باالحتاد السوفييتي سابقًا )ت: 1315هـ( .
تنشيط اخلاطر : لضياء الدين ترك زادة، طبع استانبول )1924م( .. 9

توفيق امللك القادر بسلوك طريق الغوث عبد القادر : زادة كامل الدين احلريري، )ت: . 10
1302هـ( .

حتفة األبرار ولواقع األنوار : عيل بن حييى اجليالين )ت: 1113هـ( خمطوط يف املكتبة . 11
القادرية .

تزيني الدفاتر : للشيخ حممد حبيب اهلل الشنقيطي )ت: 1363هـ( .. 12
حتفة القادر: حممد أيب عيل املعايل، باللغة الفارسية .. 13
اجلاين والداين : للسيد جعفر الربزنجي .. 14
احلق الظاهر يف رشح أحوال الشيخ عبد القادر .. 15
حال عبد القادر اجلييل: عمر بن أمحد، رساج الدين ابن امللقن )ت: 804هـ( حتت رقم . 16

. )4407(
اليافعي )ت: . 17 الدين أسعد  القادر: اإلمام عفيف  املفاخر يف مناقب الشيخ عبد  خالصة 

768هـ( .
الدر الفاخر يف مناقب الشيخ عبد القادر : عبد الرمحن بن حممد بن عيل السائح، خمطوط . 18

يف املكتبة الظاهرية، حتت الرقم )4656( .
الدر الفاخر يف مناقب الشيخ عبد القادر : السيد عبد القادر بن الشيخ العيدرويس اليمني . 19

)ت: 1038هـ( .
در اجلواهر يف مناقب الشيخ عبد القادر : للشيخ عمر بن عيل بن أمحد، رساج الدين، أيب . 20

حفص ابن امللقن املرصي )ت: 804هـ( موجود يف خمطوطات املجمع العلمي العراقي .
الروض الزاهر يف مناقب الشيخ عبد القادر: للشيخ أمحد بن حممد، أيب العباس القسطالين . 21

)ت: 923هـ( .



الشيخ عبد القادر اجليالين ومنهجه يف الرتبية والسلوك  147

رياض البساتني يف أخبار موالنا عبد القادر حميي الدين: حممد األمني ِمن تونس، كان حّيًا . 22
عام )1263هـ( .

روضة الناظر يف ترمجة عبد القادر : للشيخ محد، جمد الدين، أيب طاهر .. 23
الروض الناظر يف ترمجة الشيخ عبد القادر : حممد سعيد السنجادي .. 24
الروض الناظر : حممد بن يعقوب، جمد الدين أيب طاهر الفريوزآبادي .. 25
رشف املهلني يف ختميس أبيات الشيخ حميي الدين عبد القادر : تقي الدين أيب الربكات . 26

ابن حجة )ت: 837هـ( .
مدارس . 27 طبع  )1051هـ(  الدهلوي  احلق  عبد  األبرار:  غوث  مناقب  يف  األرسار  زبدة 

باهلند .
زبدة االعصار يف أخبار قطب األخيار : مؤلف باللغة الفارسية .. 28
الرس الظاهر: سليامن العلمي، الشهري باحلوات )ت: 1231هـ( بمدينة فاس– باملغرب .. 29
السيد . 30 بن  املكي  حممد  للسيد   : اجليالين  الشيخ  عىل  اعرتض  َمن  عنق  يف  الرباين  السيف 

مصطفى بن حممد عزوز، مفتي تونس .
السفينة القادرية : منال التونيس القادري، طبع بغداد .. 31
سلطان العارفني: صالح الدين عبد القادر حممد فائز .. 32
الرشف الباهر : للشيخ اإلمام قطب الدين موسى )ت: 726هـ( .. 33
الرشاب النييل يف والية اجلييل: الشيخ حممد بن إبراهيم احللبي )ت: 971هـ(.. 34
شمس املفاخر لذيل كتاب قالئد اجلواهر : حممد بن محد بن أمحد، املعروف بالبخيش، يف . 35

مكتبة الشيخ عبد القادر اجليالين )ت: 1098هـ( .
الشيخ عبد القادر – حياته وآثاره : الشيخ يونس إبراهيم السامرائي .. 36
الطريقة القادرية العلية : النارش حكيم حممد حسن .. 37
عبد القادر أكرب ويل يف اإلسالم : حممد عيل عيسى .. 38
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غبطة الناظر: ابن حجر العسقالين )ت: 852هـ( طبعة اهلند .. 39
الفتح املبني: عبد الرمحن الكيالين، ظهري الدين التفازي .. 40
الفتح الرباين يف حياة سيدنا الشيخ عبد القادر اجليالين: طاهر عالء الدين القادري .. 41
احلنبيل )ت: . 42 التاديف  حييى  بن  حممد  الشيخ  القادر :  عبد  الشيخ  مناقب  يف  اجلواهر  قالئد 

963هـ( .
عام . 43 طبع  الصيادي،  اهلدى  أيب  للشيخ  القادر:  عبد  الشيخ  مناقب  يف  الزاهر  الكوكب 

)1313هـ( .
الكواكب الدرية يف املناقب القادرية : حممد رشيد الرافعي، طبع بطرابلس عام )1312هـ( . 44

بعد وفاة املؤلف .
كرامات الشيخ اجليالين : للمسترشق مرجيلوث .. 45
املوجز يف تاريخ القطب الغوث والباز األشهب : فخري نوري اجليالين .. 46
)ت: . 47 احلنبيل  حممد  بن  موسى  الدين  قطب  الشيخ   : اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  مناقب 

726هـ( .
 املخترص يف تاريخ شيخ اإلسالم عبد القادر وأوالده : إبراهيم الدرويب .84. 

خمترص الروض الزاهر: إبراهيم الديري الشافعي )ت: 880هـ( .. 49
اإلمام عبد القادر اجليالين : أبو احلسن الندوي .. 50
مناقب الشيخ عبد القادر بن أيب صالح اجليالين: عبد الرمحن بن حممد السائح، نسخة منه . 51

يف املكتبة الظاهرية، حتت رقم )4656( .
منظومة رائية ِمن البحر الوافر يف مناقب الشيخ عبد القادر : نظم الشيخ حممد الكيالين بن . 52

إبراهيم بن أمحد الرشيف احلسني احلشييش القادري )ت: 1310هـ( .
مناقب الشيخ عبد القادر : عبد الرمحن الطلباين )ت: 1275هـ( .. 53
نزهة اخلاطر يف ترمجة سيدي الرشيف عبد القادر: عيل بن سلطان بن حممد القادري )ت: . 54



الشيخ عبد القادر اجليالين ومنهجه يف الرتبية والسلوك  149

1014هـ( طبع يف استانبول .
نزهة الناظر : عيل حممد بن عبد اللطيف البغدادي .. 55
نشأة القادرية : د. ماجد عرسان الكيالين .. 56
نرش اجلواهر : قايض اإلسالم حممد صبغة اهلل، ِمن )مدارس( يف اهلند .. 57
وصايا الشيخ عبد القادر اجليالين : مجيل إبراهيم حبيب .. 58
لقد تناولْت هذه الكتب حياة الشيخ عبد القادر اجليالين ومناقبه وكراماته، ولقد مجعُت . 59

أسامءها معتمدًا عىل كتب الفهارس، والرتاجم مثل )كشف الظنون( و)هدية العارفني( 
و)معجم املؤلفني( وفهارس املخطوطات واملكتوبات( .

* * *
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]الباب الثاين[

منهج الشيخ عبد القادر اجليالين 
يف الرتبية والسلوك

ويشتمل عىل متهيد وأربعة فصول :
اللغة 	  يف  والسلوك  والرتبية  املنهج  تعريف  بيان  يف   : متهيد 

واالصطالح .
الفصل األول : أركان الرتبية والسلوك .	 
الفصل الثاين : التصوف .	 
الفصل الثالث : الرتبية الروحية يف مدرسة الشيخ اجليالين .	 
الشيخ 	  عند  وأسسه  الرتبوي  اإلصالحي  املنهج   : الرابع  الفصل 

عبد القادر اجليالين .
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متهيد

الرتبية والسلوك( فالبدَّ ِمن حتديد   البحث ما أعنيه ِمن )املنهج يف  لكي يعرف قارئ هذا 
ا قوام الباب الثاين . معاين هذه املفردات الثالثة لغًة واصطالحًا؛ ألهنَّ

تعريف املنهج والرتبية والسلوك يف اللغة واالصطالح :	 
أواًل : املنهج : 	 

ٌ واضٌح، وهو النهج، ومنهج الطريق : وضحه، واملنهاج كاملنهج،  لغًة : يقال: طريٌق هَنٌْج : بنيِّ
ويف التنزيل العزيز: چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ)1(، وهنجُت الطريَق: َسَلكُتُه، أو أبنُتُه 

وأوضحُته، والنهج: الطريق املستقيم، والنهج تتابع النََّفس)2( .
واصطالحًا : يف علم الرتبية ُيقَصد به : السبيل التي يسلكها املعلم لبلوغ األهداف الرتبوية، 

رة وطريقة تدريس هذه املادة . ن املادة الدراسية املقرَّ فهو هبذا املعنى يتضمَّ
ورضوب النشاط التي يقوم هبا التالميذ واالختبارات التي جيرهيا املعلم ملعرفة مدى النجاح 
مالحظة  الضوري  فِمن  الرتبوية  باألهداف  متَّصلة  املناهج  كانت  وملا  األهداف،  حتقيق  يف 
األهداف عند وضع املناهج، ويكيِّفها حسب حاجات البيئة وثقافة املجتمع، ومراعاة الفروق 
تلمس شؤون  وأْن  املنهاج متامسكة منسجمة،  أْن تكون مواد  التالميذ، كام جيب  الفردية بني 

احلياة ومشاكلها، وهتدف إىل إصالح املجتمع)3( .

)1(  سورة املائدة، اآلية 48 .
 /1 393هـ(  )ت:  الفارايب  اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل   : العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  أنظر:    )2(
346، مادة )هنج(، وأساس البالغة : أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل )ت: 538هـ( 

2/ 306، مادة )هنج(، ولسان العرب: ابن منظور، 6/ 4554، مادة )هنج( .
)3(  أنظر: املوسوعة العربية امليرسة، ص 1748، ومنهج الرتبية اإلسالمية – أصوله وتنظيامته : د. عيل أمحد 

مذكور، ص 78 .
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واملنهج الذي نقصده – هنا – هو األُطر الفكرية العامة ملدرسة الشيخ عبد القادر اجليالين 
الدينية يف جانبها السلوكي والرتبوي .

ثانيًا : الرتبية :	 
لغًة : تعود كلمة الرتبية إىل أصول ثالثة هي : ربا، ربى، رّب .

فاألصل األول: ربا يربو؛ بمعنى: زاد ونام .
واألصل الثاين: ربى يربى، بوزن : خفى خيفى؛ بمعنى: نشأ وترعرع .

ورعاه.  عليه،  وقام  وساسه،  أمره،  وتوىلَّ  أصلحه،  بمعنى:  ؛  يربِّ رّب  الثالث:  واألصل 
واالصالح،  والرتعرع،  والنشوء،  والنمو،  الزيادة،   : اللغة  يف  الرتبية  معاين  تكون  وبذلك 

والرعاية، والسياسة، وتويل األمر)1( .
چی   ی  ی  یچ)2(؛   :- السالم  عليه  فرعون ملوسى  تعاىل - حكاية عن  قوله  ا  وأمَّ

فأراد بذلك : الرتعرع والنشوء .
ة معاٍن للرب؛ منها: املالك، والسيد، وامُلطاع، وامُلصِلح)3( . وذكر ابن األنباري عدَّ

هو   : الربُّ پچ)4(،  چپ   تعاىل:  قوله  فرسَّ  فقد  -؛  اهلل  رمحه   - قطب  سيد  ا  أمَّ
ف لإلصالح والرتبية، واهلل عليه السالم مل خيلق الكون ثمَّ يرتكه مهاًل،  املالك، والسيد، واملترصِّ

ُف فيه باإلصالح، ويرعاه ويربِّيه)5( . وإنَّام يترصَّ
واصطالحًا : اشتقَّ العلامء ِمن األصول اللغوية لكلمة )الرتبية( تعاريف؛ منها :

)1(  أنظر: لسان العرب: ابن منظور، 3/ 1546، مادة )ربب(، وتاج العروس: الزبيدي، 2/ 459 – 460، 
مادة )ربب( .

)2(  سورة الشعراء : ِمن اآلية 18 .
)3(  أنظر: هتذيب اللغة : األزهري )ت: 370هـ( 15/ 128، مادة )رب( .

)4(  سورة الفاحتة، اآلية 2 .
)5(  أنظر: يف ظالل القرآن : سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب )ت: 1385هـ( 1/ 22 .
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تبليغ اليشء إىل كاله بحسب استعداده األزيل شيئًا فشيئًا)1( . . 1

إنشاء اليشء حاالً فحاالً إىل حدِّ التام .. 2
د معه  ))تنمية جوانب شخصية اإلنسان ِمن كلِّ هذه اجلوانب يف انسجام وتكامل؛ تتوحَّ
اجلهود  مجيع  إليه  وتعود  عنه  ع  تتفرَّ واحد؛  هدف  لتحقيق  جهوده  وتتظافر  اإلنسان،  طاقات 

والتصورات، ورضوب السلوك ونبضات الوجدان(()2( .
أقدم  ِمن  املفهوم  وهذا  السليم((  العقل  إعداد  عملية  ))هي  يقول:  آخر؛  تعريف  وهناك 
التقليدية،  الرتبية  به  وتلتزم  وأرسطو،  افالطون،   : القدماء  الفالسفة  أكابر  به  قال  املفاهيم؛ 
العقل والسلوك  تنمية  املثالية ووظيفتها األساسية هي  الفلسفة  املفهوم إىل  ويرجع أصل هذا 

يتأتى عن طريق معرفته)3( .
واالجتامعية  والعقلية  النقلية  والوسائل  الطرائق  جمموعة  ))هي   : بقوهلم  البعض  فه  وعرَّ
للفرد  والتنمية  والتهذيب  للتأديب  واملربُّون  العلامء  يستخدمها  التي  التجريبية  والعلمية 

واملجتمع والبرشية بقصد حتقيق هدف تقوى اهلل واخلشية منه يف النفوس(( )4( .
فها اإلمام الغزايل - رمحه اهلل - بقوله : ))هتذيب نفوس الناس عن األخالق املذمومة  وعرَّ

امُلْهِلَكة وإرشادهم إىل األخالق املحمودة امُلْسِعَدة(()5( .
والرتبية التي نقصدها يف منهج الشيخ عبد القادر ال خترج عن هذا اإلطار العام الشمويل 
ملفهوم الرتبية املستمرة التي تالزم املريد السالك ِمن بداية التزامه وسريه يف طريق أهل احلق؛ 

حتى يلقى اهلل عليه السالم وهو عنه راٍض .

)1(  أنظر: الكليات - معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية : أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي، 
أبو البقاء احلنفي )ت: 1094هـ( ص 314 .

)2(  أصول الرتبية اإلسالمية : النحالوي، ص 12 – 16 .
)3(  أنظر: أسس الرتبية : د. صالح ذياب، ص 10 .

)4(  الرتبية اإلسالمية بني املعارصة واألصالة : د. إسحاق أمحد فرحان، ص 32 .
)5(  إحياء علوم الدين: حممد بن حممد بن حممد، أبو حامد الغزايل )ت: 505هـ( 1/ 13 .
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لون  إذ يعوِّ القادر خاصة هلا أمر ذو أمهية؛  والرتبية يف منظور الصوفية عامة والشيخ عبد 
عليها تعوياًل كبريًا، وال يكاد يوجد أحد ُيْعَرف أنَّه سالك ِمن أهل الطريق دون أْن يكون له 

ه عىل طريق اجلهاد ووسائله؛ حتى ينترص ويدرك ويبرص)1( . ه وُمرشد؛ يدلُّ موجِّ
ثالثًا : السلوك )الطريقة( :	 

ويف  غريه،  وسلكه  وسلوكًا،  سلكًا  يسُلُكُه  املكاَن  وسلك  طريقًا،  َسَلَك   : مصدر   : لغًة 
ڭ   ڭ    ۓ   چۓ   تعاىل:  وقوله  جخحخچ)2(،  مح   جح     چمج   تعاىل:  قوله 
التنزيل  ويف  فيها،  ُيدخلهم  جهنم؛  يف  الكفار  يسلك  السالم  عليه  واهلل   ،)3( ڭڭچ 
بمعنى:  خبچ)4(،  حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی     چی   تعاىل:  قوله 

أدخله،  واملسلك: الطريق)5( .
السرية  ))هي  و  عزوجل،  اهلل  رضا  إىل  توصل  التي  الطريقة  هو   : السلوك   : واصطالحًا 

املتخصصة بالسالكني إىل اهلل – تعاىل – ِمن قطع املنازل والرتقي يف املقامات(()6( .
األخالق(  )علم  ى  ويسمَّ الوجدانيات،  ِمن  عليها  وما  للنفس  ما  معرفة   :- أيضًا   – وهو 

و)علم التصوف( .
خاصة  دالالت  ِمن  حتمله  ملِا  الصويف؛  الطريق  إىل  لإلشارة  )سلوك(  لفظ  استخدم  وقد 
بالرياضة  السالم  عليه  اهلل  ملعرفة  الطريقة   : التصوف  يف  فالسلوك  معًا؛  والدخول  باخلروج 

)1(  أنظر: التصوف اإلسالمي وتارخيه، ص 9 .
)2(  سورة املدثر، اآلية 42 .

)3(  سورة احلجر، اآلية 12 .
)4(  سورة الزمر، اآلية 21 .

)5(  أنظر: هتذيب اللغة : األزهري، 10/ 38، مادة )سلك(، ولسان العرب: ابن منظور، 3/ 2073، مادة 
)سلك( .

)6(  أنظر: التعريفات : اجلرجاين، ص 141 .
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والسري يف املقامات والرتقي يف األحوال)1( . 
املعاملة  واملنازل واألحوال وعلم  احلقائق  العلوم علم  : ))وأرشف  السلوك(  ويف )جممع 
ى هذا العلم بـعلم  ه إىل اهلل – تعاىل – يف مجيع اجلهات، ويسمِّ واإلخالص يف الطاعات والتوجُّ

ه إىل اهلل ِمن مجيع اجلهات . السلوك، وعلم احلقائق، واإلخالص يف الطاعة، والتوجُّ
وعلم احلقائق ثمرة العلوم كلِّها وغايتها، فإذا انتهى السالك إىل علم احلقائق وقع يف بحر 
ال ساحل له، وهو - أي: علم احلقائق – )علم القلوب( و)علم املعارف( و)علم األرسار(، 

ويقال له : )علم اإلشارة()2( .
السالم،  عليه  اهلل  إىل  الصويف  رحلة  لوصف  الصوفية  يستخدمه  اصطالحًا  والسلوك 
أعىل  بلوغه  وينتهي  السبيل،  سواء  إىل  الشيخ  هيديه  حيث  بالطريقة؛  بالدخول  تبدأ  والتي 
درجة روحية يف طاقته، والسلوك يعني: السعي عىل عمد وبطريقة منتظمة، وجيب أْن يسري 
منه السالك، وأْن يبلغ الكامل يف كلِّ املقامات: الذكر، الفقر، املحبة، املعرفة)3(، والسالك هو 
ره، فكان العلم احلاصل له عينًا يأت ِمن ورد  الذي مشى عىل املقامات بحاله ال بعلمه وتصوُّ

الشيخ امُلصلح له)4( .
والسلوك إذًا هو : السرية واالجتاه واملذهب، ولكلِّ جمتمع قانون يسري عليه، وبه حيكم عىل 

الفرد عىل وفق هذا القانون؛ حيكم عليه بأنَّه خري، وإذا خالفه حكم عليه بأنَّه رشٌّ .
ح معنى اخلري والرش، هو )علم األخالق( الذي يبنيِّ ما ينبغي أْن تكون  والعلم الذي يوضِّ
الناس يف أعامهلم،  أْن يقصدها  ينبغي  التي  الغاية  الناس بعضهم بعضًا، ويرشح  عليه معاملة 

ى علم السلوك)5( . وينري السبيل لعمل ما ينبغي، ويسمَّ

)1(  أنظر: املوسوعة العربية امليرسة، ص 100 .
)2(  أنظر: موسوعة اصطالحات العلوم اإلسالمية : التهانوي، 1/ 33 .

)3(  أنظر: نفحات اأُلنس: اجلامي، ِمن املوسوعة امليرسة، 1/ 476 .
)4(  أنظر: التعريفات : اجلرجاين، ص 116 .

)5(  أنظر: املعجم الفلسفي: صليبا، 1/ 617 .
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ط بني املريد واملنتهي مادام يف السري)1( . والسالك عند أهل الطريق هو السائر إىل اهلل، املتوسِّ
وموضوع السلوك أخالق النفس؛ إذ يبحث فيه عن عوارضها الذاتية مثل )حب الدنيا( 

ويف قوهلم : ))حبُّ الدنيا رأُس كلِّ خطيئة(( .
دراسة  هو  اجليالين،  القادر  عبد  الشيخ  منظور  يف  السلوك  معنى  ِمن  إليه  نرمي  والذي 
املعامل الفكرية الشاملة للرتبية اإلسالمية، وركائز السلوك القويم املوصل إىل اهلل عليه السالم، 

ومراقبة السالك نفسه يف كلِّ مرحلة ِمن مراحل الطريق، وترقيه يف مقامات العبودية املطلقة .
فإنَّ  عام؛  بشكل  ومظاهرها  وسننها  ألركاهنا  البدن  ختضع  الظاهرة  العبادات  كانت  وإذا 
الظاهرة  العبادات  تتأثَّر وتؤثِّر سلبًا وإجيابًا عىل  فيها  كّله  التي سيكون عملنا  مرتبة اإلحسان 
ُر تأثريًا حقيقيًا عىل صفاء  والباطنة، وكان بينهام عموم وخصوص مطلق، فكلُّ عبادة ظاهرة تؤثِّ
العبودية  ِمن  يزيد  اجلانب  هذا  يف  َتَرقٍّ  وكلُّ  واليقني،  اإليامن  وعمق  الروح،  وسموِّ  القلب، 
هلل ربِّ العامَلني كاّمً ونوعًا؛ حتى يستقيم الظاهر والباطن، ويغدو العبد كلُّه يف اهلل وهلل وباهلل، 

ويفنى يف عبادة ربِّه؛ حتى ال حيسُّ بيشٍء سوى عبوديته .

* * *

)1(  أنظر: األخالق: أمحد أمني، ص 2 .
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]الفصل األول[

أركان الرتبية والسلوك

ويشتمل عىل ثالثة مباحث:
املبحث األول : الطريقة .* 
املبحث الثاين : الشيخ .* 
املبحث الثالث : املريد .* 
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املبحث األول

الطريقة

ا : األُسلوب الرتبوي الذي يتبعه الشيخ يف تربية املريدين، وهم  َفت الطريقة الصوفية بأهنَّ ُعرِّ
طالب احلق يف املصطلح الصويف)1( .

فالطريق إىل اهلل عليه السالم عند القوم هو التصوف بكلِّ ما حتويه هذه الكلمة ِمن دالالت 
ومعاٍن وجماهدات ورياضات، وغريها ِمن األمور التي تكون سببًا يف وصول السالك إىل اهلل 
الصحيح  التزامه  ِمن خالل  بأنَّه صويف، وذلك  يوَصف  ينجح يف سلوكه  فَمن  السالم،  عليه 
ق النظر يف عمق املصطلح البدَّ ِمن إدراك ما  الصادق بِِسامت التصوف ورشائطه، فلكي نعمِّ
د الصوفية عىل أنَّ  نه هذا الطريق عىل نحو إمجايل، فالطريق عندهم هو الطريقة )2(، وقد أكَّ يتضمَّ
ك بكتاب اهلل وسنة رسوله وبتعاليم الرشيعة السمحاء،  ِمن أبرز سامت الطريق إىل اهلل هو التمسُّ
– تعاىل-، واالقتداء  ك بكتاب اهلل  التمسُّ التسرتي)3(: ))أصولنا سبعة أشياء:  فقد قال سهل 
بسنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وأكل احلالل، وكّف األذى، واجتناب اآلثام، والتوبة، وأداء احلقوق(( )4(، 

)1(  أنظر: سلطان العارفني: صالح الدين عبد القادر، ص 45 .
)2(  أنظر: الرسالة القشريية: اإلمام القشريي، 1/ 17، وكشاف اصطالحات الفنون: التهانوي، 4/ 9109.
)3(  سهل بن عبد اهلل بن يونس بن عيسى، أبو حممد التسرتي، أحد أئمة القوم وعلامئهم واملتكلمني يف علوم 
الرياضات واإلخالص وعيوب األفعال، صحب خاله حممد بن سوار، وشاهَد ذا النون املرصي سنة خروجه 
إىل احلج بمكة وصحبه، روى عنه احلكايات: عمر بن واصل، وأبو حممد اجلريري، وطائفة، وأسند احلديث، 
قال عنه الذهبي: شيخ العارفني، الصويف الزاهد، له كلامت نافعة، ومواعظ حسنة؛ وقدم راسخ يف الطريق. 
)ت: 283هـ( وقيل: )293هـ( . أنظر: طبقات الصوفية : حممد بن احلسني بن حممد، أبو عبد الرمحن السلمي 

)ت: 412هـ( ص 166 – 167، وسري أعالم النبالء : الذهبي، 13/ 330 .
)4(  طبقات الصوفية : السلمي، ص 170 .
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دًا أنَّ الطريق إىل اهلل عليه السالم البدَّ أْن يكون مستندًا إىل كتاب  – مؤكِّ ويقول اجلنيد)1( 
اهلل وسنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص -: ))الطرق كلُّها مسدودة عىل اخللق إالَّ َمن اقتفى أثر الرسول – عليه 

الصالة والسالم -(()2( .
يكتب  ومل  القرآن،  حيفظ  مل  َمن  والسنة،  بالكتاب  مضبوٌط  ))علُمنا   :- أيضًا   – ويقول 
ه ال ُيقتدى به(( )3(، وقال أمحد بن أيب احلواري )ت: 230هـ()4( : ))َمن عمل  احلديث، ومل يتفقَّ
باع السنة فباطٌل عمُلُه(( )5(، وُسِئل أبو يزيد البسطامي )ت: 261هـ( عن الصويف؟ فقال:  بال اتِّ
»هو الذي يأخذ كتاب اهلل بيمينه، وسنَّة رسوله بشامله، وينظر بإحدى عينيه إىل اجلنة وباألخرى 

إىل النار، ويأتزر بالدنيا، ويرتدي باألُخرى، ويلبِّي ِمن بينهام : »لبَّْيَك اللَّهمَّ لبَّْيك« .

أبوه  القواريري اخلزاز. وقيل كان  البغدادي  النهاوندي األصل  القاسم  أبو  )1(  اجلنيد بن حممد بن اجلنيد  
الرسي  بصحبة  واختص  وغريه.  عرفة،  بن  احلسن  من:  سمع  ازًا،  خزَّ هو  وكان  اجًا.  زجَّ يعني:  قواريريًا، 
السقطي، واحلرمي، وأيب محزة البغدادي، روى عنه: جعفر اخللدي، وأبو حممد اجلريري، وأبو بكر الشبيل، 
وطائفة من الصوفية . وأتقن العلم، ثم أقبل عىل شبابه، واشتغل بام خلق له، وحدث بيشء يسري، كان شيخ 
العارفني وقدوة السائرين وعلم األولياء يف زمانه )ت: 298هـ( . أنظر: سري اعالم النبالء: الذهبي، 66/14، 

وطبقات الشافعيني: ابن كثري، ص 168 .
)2(  الرسالة القشريية، 1/ 79 .

)3(  حلية األولياء: أبو نعيم األصبهاين، 13/ 255، أنظر: الرسالة القشريية، 1/ 79، وتلبيس إبليس: ابن 
اجلوزي، ص 151 .

)4(  أمحد بن عبد اهلل بن ميمون بن العباس بن احلارث، أبو احلسن بن أيب احلواري الغطفاين التغلبي الدمشقي 
الزاهد، كويف األصل، ولد سنة )164هـ( . روى عن: أمحد بن صاعد الصوري، وأمحد بن حممد بن حنبل، 
وغريمها، وروى عنه: أبو داود، وابن ماجه، وغريمها، وأسند احلديث، روي عن اجلنيد أنَّه كان يقول: أمحد 
بن أيب احلواري رحيانة الشام . )ت: 246هـ(، وقيل غري ذلك . أنظر: طبقات الصوفية : السلمي، ص 91، 
وهتذيب الكامل يف أسامء الرجال: يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، مجال الدين املزي )ت: 742هـ( 1/ 

374– وما بعدها .
)5(  طبقات الصوفية: السلمي، ص 92 .
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كهم  وتتَّضح عقيدة أهل الطريق سلف هذه األُمة وخلفها بارتباطهم بقواعد الرشع ومتسُّ
بالكتاب والسنة، وعدم اخلروج عليهام بأيِّ شكٍل ِمن األشكال، وهو أمٌر واضٌح يف سلوكهم 
وأخالقهم وعبادهتم ولزومهم لظاهر الرشع، وصمودهم وجهادهم ملن حارب اهلل ورسوَله، 
ِمن  يكن  مل  واحدًا  شيئًا  يتَّق  ومل  يشء،  مئَة  اتَّقى  رجاًل  أنَّ  ))لو  قال:  املبارك)1(،  بن  اهلل  فعبد 
أبو  ويقول  ورعــًا(()2(،  يكن  مل  واحٍد  يشء  عن  ع  يتورَّ ومل  يشء،  مئة  عن  ع  تورَّ ولو  املتَّقني، 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ    تعاىل:  قوله  يف  الطريق  يف  االستقامة  عن  الرياحي)3(:  العالية 
باع  پچ)4(، أي: ))أخلصوا هلل الدين والدعوة، والعمل، وأصل االستقامة يف ثالثة : اتِّ

ن، احلنظيل موالهم الرتكي، ثم املروزي، ولد سنة )118هـ(  مْحَ )1(  عبد اهلل ْبن املبارك ابن واضح، َأُبو َعْبد الرَّ
بقايا  عن  وأخذ  منه،  فسمع  السجن،  إىل  إليه  ودخل  حتيل  اخلراساين،  أنس  بن  الربيع  هو  لقيه:  شيخ  فأقدم 
التابعني، وأكثر من الرتحال والتطواف، وإىل أن مات يف طلب العلم، ويف الغزو، ويف التجارة واإلنفاق عىل 
اإلخوان يف اهلل، وجتهيزهم معه إىل احلج، وسمع من: األعمش، وحييى بن سعيد األنصاري، واألوزاعي، وأيب 
حنيفة، والثوري، وشعبة، واحلامدين، ومالك، وابن عيينة، وخلق كثري. وحدث عنه: معمر، والثوري، وأبو 
إسحاق الفزاري، وطائفة من شيوخه، وابن مهدي، وطائفة من أقرانه، وأبو داود، وحييى القطان، وابن معني، 
وأبو بكر بن أيب شيبة، وخالئق، وصنف التصانيف النافعة الكثرية، قال عنه الذهبي: اإلمام شيخ اإلسالم عامل 
زمانه، وأمري األتقياء يف وقته، احلافظ، الغازي، أحد األعالم )ت: 181هـ(. ينظر، التاريخ الكبري للبخاري، 

5/ 212، وسري أعالم النبالء، 7/ 365 .
597هـ( )ت:  اجلوزي  حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  مجال   : الصفوة  صفة  أنظر:    )2( 

. 139 /4
)3(  رفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي البرصي موىل امرأة من بني رياح بن يربوع - حي من بني متيم -، 
أعتقته سائبة. أدرك اجلاهلية، وأسلم بعد موت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بسنتني، ودخل عىل أيب بكر الصديق، وصىل خلف 
عمر بن اخلطاب. وروى عن: أيب بن كعب، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليامن، وغريهم، روى عنه: بكر بن 
عبد اهلل املزين، وثابت البناين، وجعفر بن ميمون، وغريهم، وعن حييى بن معني، وأبو زرعة، وأبو حاتم أنَّه: ثقة 
. واختلفوا يف وفاته؛ فقيل سنة )90هـ( وقيل غري ذلك . أنظر: التاريخ الكبري: البخاري، 3/ 326، وهتذيب 

الكامل: املزي، 9/ 214 .
)4(  سورة فصلت، اآلية 30 .
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د يف مجيع ما ورد عنه  الكتاب، والسنَّة، ولزوم اجلامعة(()1(، والشيخ عبد القادر اجليالين يؤكِّ
ِمن أقوال ووصايا عىل حقيقة واضحة جليلة جليَّة، وهي أنَّه ال سبيل ألحٍد أْن يسلك طريق 
القوم ويصل إىل اهلل إالَّ إذا دخل ِمن باب الرشع الرشيف؛ حيث قال: ))وال يكون يف الطريقة 
ا ابن تيمية احلراين - رمحه اهلل - الذي ُعِرف  وال يف احلقيقة يشٌء خيالف آداب الرشيعة(( )2(، أمَّ
ح – لنا – حقيقة أئمة التصوف، وموقفهم ِمن الرشع،  ته يف هذا األمر؛ فقد وضَّ بصالبته وشدَّ
عبد  الشيخ  التصوف  شيوخ  ِمن  عليهم  أثنى  الذين  وِمن  والسنَّة،  بالكتاب  التزامهم  ومدى 
القادر اجليالين، فقال: ))وأما أئمة الصوفية واملشايخ املشهورون من القدماء: مثل اجلنيد بن 
والنهي  لزوما لألمر  الناس  أعظم  وأمثاله فهؤالء من  القادر  الشيخ عبد  وأتباعه ومثل  حممد 
وتوصية باتباع ذلك وحتذيرا من امليش مع القدر كام مشى أصحاهبم أولئك وهذا هو »الفرق 
الثاين« الذي تكلم فيه اجلنيد مع أصحابه. والشيخ عبد القادر كالمه كله يدور عىل اتباع املأمور، 
وترك املحظور والصرب عىل املقدور وال يثبت طريقا ختالف ذلك أصال ال هو وال عامة املشايخ 

املقبولني عند املسلمني وحيذر عن مالحظة القدر املحض بدون اتباع األمر والنهي(( )3( .
اهلل  بتقوى  ))أوصيك  الرزاق:  عبد  البنه  وصيَّته  يف  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  ويقول 
اك واملسلمني  َقنا اهللُ تعاىل وإيَّ – وفَّ يا ولدي  ْم  وطاعته، ولزوم الرشع، وحفظ حدوده، وتعلَّ
– أنَّ طريقتنا مبنيٌَّة عىل الكتاب والسنة، وسالمة الصدور، وسخاء اليد، وبذل الندى، وكف 

اجلفا، ومحل األذى، والصفح عن عثرات اإلخوان(()4( .
وقال – أيضًا -: ))كلُّ حقيقٍة ال تشهد هلا الرشيعة فهي زندقة؛ طِر إىل احلقِّ عليه السالم 
بجناحي الكتاب والسنة(()5( . وقال – منكرًا عىل َمن يعتقد أنَّ التكاليف الرشعية تسقط عن 

)1(  رسالة املسرتشدين: املحاسبي، ص 128 .
)2(  الغنية : اجليالين، 3/ 1317 .

)3(  جمموع الفتاوى : ابن تيمية، 8/ 369 .
)4(  الفيوضات الربانية : اجليالين، ص 52، املجلس )39( .

)5(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 165، املجلس )44( .
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املحظورات  وارتكاب  زندقة،  املفروضة  العبادات  ))ترُك   :- األحوال  ِمن  حاٍل  يف  السالك 
معصية، ال تسقط الفرائض عن أحٍد يف حاٍل ِمن األحوال(()1( .

وقال السيد أمحد الرفاعي : ))كونوا مع الرشع يف آدابكم كلِّها ظاهرًا وباطنًا، فإنَّ َمن كان 
مع الرشع ظاهرًا وباطنًا كان اهلل حظَّه ونصيَبه، وَمن كان اهللُ حظَّه ونصيَبه كان ِمن أهل مقعد 

ِصدٍق عند مليك مقتدر(( )2( .
أبغض  اليوم  ))وأنتم   : بقوله  املتصوفة  ِمن  عني  املدَّ اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  وخياطب 
بون واملعلمون، فالجرم ال يقع بأيديكم  َمن إليكم الفقهاء والعلامء واألولياء الذين هم املؤدِّ
الدواء، إيش ينفع علمي وطبِّي معك فكّل يوم أبني لك أساسًا وأنت تنقضه(()3(، ويقول – 
عي أنَّك منهم، ما عالمتهم عندك؟ ما عالمة ُقرب احلقِّ وُلطفه ؟ يف أيِّ  أيضًا -: ))وحيك تدَّ
منزلٍة أنت عند احلقِّ – تعاىل – ويف أيِّ مقام؟ ما اسمك وما لقُبك يف امللكوت األعىل ؟ عالم 
ُيغَلق باُبك كلَّ ليلة ؟ طعاُمك ورشابك مباح هو حالل طلق، تضاجع الدنيا أو اآلخرة أو ُقرب 
اب أنيُسك يف الوحدة  احلقِّ عليه السالم َمن أنيُسك يف الوحدة ؟ َمن جليُسك يف اخللوة ؟ يا كذَّ
ر يف دنياك(()4( . ونعى عىل الذين مل يكن الرشع قائدهم فقال:  نفُسك وشيطانك وهواك والتفكُّ
))َمن مل يكن الرشع رفيَقه يف مجيع أفعاله وأحواله فهو هالٌك ِمن اهلالكني(()5(، فالتصوف عند 

الشيخ عبد القادر مذهٌب كلُّه جد؛ فال خيلطوه بيشٍء ِمن اهلزل .

* * *

)1(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 55، املجلس )11( .
)2(  الربهان املؤيد : السيد أمحد الرفاعي، ص )75( .

)3(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 149، املجلس )39( .
)4(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 59، املجلس )12( .

)5(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 150، املجلس )39( .
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املبحث الثاين

الشيخ

فيها،  التكميل  حدَّ  البالغ  واحلقيقة،  والطريقة  الرشيعة  علوم  يف  الكامل)1(  اإلنسان  ))هو 
القيام  أو  بدوائها، وقدرته عىل شفائها،  وأدوائها، ومعرفته  وأمراضها  النفوس  بآفات  لعلمه 

ت ووفقت الهتدائها(( )2( . هبدهيا إْن استعدَّ
فالشيخ هو املرشد الذي سلك طريق احلق، وعرف احلدود، فتوىل تربية املريد، واإلشارة 
إليه بمستلزمات السلوك ومقتضيات الوصول إىل ُقرب اخلالق عليه السالم، وأْن يكون الشيخ 

قد أخذ الطريق ِمن شيخ سابق، وجيب أْن يكون قد ختلَّق بأخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص .
ويرى الشيخ عبد القادر اجليالين أنَّه البدَّ لكلِّ مريٍد هللِ ِمن شيٍخ، فاملشايخ هم الطريق إىل 

اهلل واألدالء عليه، والباب الذي يدخل منه إليه)3( .
له  الشيطاُن  وكان   ، ضلَّ شيخًا؛  يصحب  ومل  برأيه،  وانفرد  إرادته،  وقت  جاء  إذا  فاملريد 
قائدًا، أو شيخًا )4(؛ فالشيخ خيتلف عن علامء الظاهر الذين أخذ املبتدئ منهم العلوم الرشعية؛ 
املرشد،  الويل  فالشيخ هو  ِمن مجلة علامء،  الرشيعة وفنوهنا  ي علوم  تلقِّ للسالك  حيث يمكن 
ة اإليامن والتقوى، واملتفقه بالكتاب الكريم والسنة النبوية املطهرة، ومعاين اإليامن  املتَّصف بقوَّ
واإلسالم واإلحسان والشكر؛ إضافة إىل احلكمة والبصرية يف آفات النفس وأمراض القلب، 

عليه  هلل  إالَّ  يكون  ال  فإنَّه  املطلق؛  الكامل  ا  وأمَّ باإلنسان،  الالَّئق  النسبي  الكامل  هنا:  بالكامل  املقصود    )1( 
السالم 

)2(  أنظر: اصطالحات الصوفية : القاشاين، مرص )1981م( ص 154 .
)3(  أنظر: الغنية : اجليالين، 3/ 1269 .

)4(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 127، املجلس )30( .
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واحللم،  والقناعة،  والسخاء،  واليقني،  التوكل،  حيسُن  صبوٌر؛  وِرٌع  زاهٌد  الرتبية،  وحيسن 
، فهو نوٌر ِمن  والتواضع، والعلم، والصدق، واحلياء، والوفاء، والسكون، والطمأنينة، والتأينِّ

أنوار النبي ملسو هيلع هللا ىلص )1( .
ُمرشدًا وصحبة  توِجُب  بربكة  إالَّ  كنه حقيقتها ودقائقها  إىل  املريد  الطريقة؛ فال يصل  ا  أمَّ
شيخ، وينبغي عىل املريد أْن يسلك عىل يد شيٍخ واحٍد، فالشيخ عبد القادر درس علوم الظاهر 
العهد؛ صحب  أْن يسلك ويأخذ  أراد  ِذكرهم، وملَّا   – بنا   – العلامء، وقد مرَّ  ِمن  يد كثرٍي  عىل 
الشيخ محاد الدباس، وَلبَِس اخلرقة ِمن يد الشيخ أيب سعيد املخرمي، وهذه احلقيقة بيَّنها اإلمام 
الشعراين بقوله : ))إعلْم أنَّه ال جيوز ملريد أْن يتَّخذ له إالَّ شيخًا واحدًا؛ ألنَّ ذلك أعون له يف 
الطريق، وما رأينا مريدًا قط أفلح عىل يد شيخني ...، وقال القشريي: وقد عجز الشيوخ عن 

أْن يسريوا بمريد ومعه عالقة(()2( .
السبل،  ُق هبم  تتفرَّ لكي ال  السالكني؛  يرشد  دليل؛  ِمن  له  والبدَّ  فالطريق طويل وشاق، 
والشيخ األساس يف اإلرشاد والرتبية؛ لذلك يقول: ))املشايخ هم الطريق إىل اهلل عليه السالم 

واألدالَّء عليه، والباب الذي يدخل منه إليه(( )3( .
ُ – لنا – حقيقَته  يَّة الشيخ يف سلوك الطريق جعل الشيُخ اجليالين له مكانًة عاليًة؛ تبنيِّ وألمهِّ
عبد  الشيخ  لكالم  نقاًل  الشعراين  الوهاب  عبد  الشيخ  فيقول  عنه،  ُيستغنى  ال  وأنَّه  يََّته،  وأمهِّ
القادر اجليالين - رمحه اهلل - : ))َمن مل يعتقد يف شيخه الكامل ال يفلُح أبدًا(()4(، ويقول: ))َمن 

أراد الفالح فلَيرِصْ أرضًا حتت أقدام الشيوخ(()5( .

البغدادي ومدرسته الصوفية: طارق سميان،  الروحية : سعيد احلوى، ص 22، واجلنيد  تربيتنا  أنظر:    )1(
رسالة ماجستري، ص 206 .

)2(  األنوار القدسية : الشيخ عبد الوهاب الشعراين، دار إحياء الرتاث العريب، 1/ 64 – 65 .
)3(  الغنية : اجليالين، 3/ 1269 .

)4(  األنوار القدسية، 1/ 174 .
)5(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 232، املجلس )60( .
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والشيوخ هم املنقطعون إىل اهلل عليه السالم؛ تركوا الدنيا وأهَلها، وجلأوا إىل اهلل وما عنده، 
م أدالَّء اخللق إىل اهلل بصحبتهم الفالح والنجاة،  فهم مصابيح ينريون الطريق ألهل السلوك، إهنَّ
وهلذا يقول الشيخ : ))إْن أردَت الفالح فاصحب شيخًا عاملًا بحكم اهلل عليه السالم وعلمه؛ 

ُفك الطريَق إىل اهلل عليه السالم . ُبك، ويعرِّ يعلُِّمك، ويؤدِّ
وآفات وعطش وسباع  فيها عقارب وحيَّات  برية  ودليٍل؛ ألنَّه يف  قائٍد  ِمن  له  املريد البدَّ 
ره ِمن هذه اآلفات، ويدّله عىل موضع املاء واألشجار املثمرة، فإذا كان وحده ِمن  ُمهِلكة؛ فُيَحذِّ

غري دليل وقع يف أرٍض مسبعة وعرٍة كثريِة السباع والعقارب واحليَّات واآلفات(( )1( .
عالمات املرشد الشيخ :	 

أْن  واإلرشاد  التوجيه  ة  ملهمَّ املشيخة  كريس  عىل  جلس  فيمن  القادر  عبد  الشيخ  يشرتط 
يتَّصف بصفات البدَّ منها ملعرفة علوم الرشيعة واحلقيقة .

مل  فَمن  والسنة،  بالكتاب  مضبوٌط  ))علمنا   :  - اهلل  رمحه   - اجلنيد  بمقولة  واستشهد 
ال  الصوفية  ومصطلح  الدين  يف  ه  ويتفقَّ العزيز،  الكتاب  وحيفظ  ويكتبه،  احلديث  حيفظ 

ُيقتدى به(( )2( .
إليهم،  واالحسان  للناس  والتواضع  هلل،  والتذلُّل  اخلري  بسامت  يتَّسم  أْن  للمرشد  والبدَّ 
– تعاىل  والعفو عن سيِّئهم، قال الشيخ اجليالين - رمحه اهلل - : ))إخواين ما وصلُت إىل اهلل 
– بقيام ليٍل وال صياِم هناٍر، وال دراسة علٍم، ولكن وصلُت إىل اهلل بالكرم والتواضع وسالمة 

الصدر(()3( .

)1(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 155، املجلس )50( .
)2(  حلية األولياء: أبو نعيم األصبهاين، 13/ 255، أنظر: الرسالة القشريية، 1/ 79، وتلبيس إبليس: ابن 

اجلوزي، ص 151 .
)3(  عنوان التوفيق يف آداب الطريق: ابن عطاء اهلل السكندري )ت: 578هـ( ص 212 .
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مات والشبهات، غري معرتض  والبدَّ أْن يكون الشيخ عاملًا باحلالل واحلرام، وِرعًا عن املحرَّ
ملِا ال يعنيه، عفيفًا، ظريفًا، ومتجنِّبًا للكبائر، حِسَن اخلُُلق، حلياًم، كرياًم، لبيبًا، صاحب بشاشة، 
وقورًا، عطوفًا، ساترًا لعيوب الناس، غافرًا لزالَّهتم، إْن رأى فيهم سيئة دفنها، وإذا رأى حسنة 
عن  ناهيهم  باملعروف،  آمرًا  فيهم،  الفاحشة  تشيع  أْن  حيبُّ  وال  للناس،  اخلري  حيبُّ  أذاعها، 
املنكر، شفيقًا عىل تالميذه، ومريديه كشفقة الوالد عىل أوالده، صادقًا يف أقواله وأفعاله ُمنصفًا 
ِمن نفسه عادالً يف أحكامه، ناصحًا أمينًا؛ حيبُّ هلم ما حيبُّ لنفسه، ويكره هلم ما يكره لنفسه، 

خمالفًا هلواه، متواضعًا للعلامء واملشايخ، حسنًا يف سريته وصحبته وعرشته مع اخللق)1( .
ويرى الشيخ عبد القادر أنَّ الشيخ املرشد ))ال جيوز له أْن جيلس عىل سجادة النهاية، ويتقلَّد 
بسيف العناية؛ حتى تكتمل فيه اثنتا عرشة خصلة : اثنتان ِمن صفات اهلل – تعاىل -، ومها: أْن 
ارًا، واثنتان ِمن صفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومها: أْن يكون شفيقًا رفيقًا، واثنتان  يكون الشيخ ستَّارًا غفَّ
قًا، واثنتان ِمن صفات  ِمن صفات أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه، ومها: أْن يكون صادقًا متصدِّ
ارًا هنَّاءًا، واثنتان ِمن صفات عثامن بن عفان  عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، ومها: أْن يكون أمَّ
يًا بالليل والناس نيام، واثنتان ِمن صفات  امًا للطعام، مصلِّ ريض اهلل عنه، ومها: أْن يكون طعَّ

عيل ريض اهلل عنه، ومها: أْن يكون عاملًا شجاعًا(()2( .
وقد مجع الشيخ ما ينبغي أْن يكون عليه املرشد؛ فقال)3(: 

فــوائــٍد ــُس  مخ الشيخ  يف  يكن  مل  اجلهــِلإذا  إىل  ــوُد  ــق ي ـــاٌل  فـــدجَّ وإالَّ 
ــعــة ظــاهـــــرًا ــأحــكــام الــرشي أصلعــلــيــٌم ب عــن  احلقيقة  علم  عــن  ويبحُث 
والقـرى ــرْش  ــبِ ــال ب اد  ــورَّ ــل ل والفعــلويــظــهــُر  بالقول  للمسكني  وخيضع 
قــــدره املعظَّم  الشيُخ  هــو  احِلــلِّفــذاك  ــن  ِم ــرام  احلـ بــأحــكــام  عليٌم 

)1(  أنظر: الطريقة القادرية العلية : حكيم حممد حسني، والغنية: اجليالين، 2/ 168 .
)2(  قالئد اجلواهر: التاديف، ص 13 .

)3(  الفتح املبني: ظهري الدين القادري، املطبعة اخلريية – مرص، الطبعة األوىل، ص 28 .
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ونفســه ــق  ــطــري ال طـــالَّب  ُب  ــذِّ ــ ُكلِّـــيهي كـــرِم  ذو  قــبــُل  ــن  ِم بــٌة  مــهــذَّ
وِمن صفات املرشد أْن يتطابق سلوكه مع ميزان الرشع، وأْن يكون عاملًا بالرشيعة اإلسالمية 
ج عىل يد ُمرشٍد كامٍل يف حلقٍة متَّصلٍة بسيد الكون  عارفًا بمسالك الطريق، وأْن يكون قد خترَّ
ر قلُبه بحقِّ اليقني، وأْن  سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وأْن يكون الشيخ قد بلغ درجة البقاء بعد الفناء، وتنوَّ
يكون طبيبًا للقلوب خبريًا بمداواة األمراض املعنوية، وحيسُّ به مريدوه، فالشيخ َمن علََّمك 
بقالِه، وأهنضَك بحالِه، الشيُخ َمن أفاد الطالَب وفتَح املطالب، والشيُخ َمن َكُمَل يف ذاته، وَكُمَل 
بصفاته، والشيخ َمن إذا حللَت بحامه وجدَت الغنى عامَّ سواه ِمن الناس، والشيخ َمن يفيدك يف 

ه ِمن العيب)1( . رك برسِّ الشهادة والغيب، ويطهِّ

* * *

)1(  أنظر: ما هو التصوف؟ : النقشبندي، ص 75 .
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املبحث الثالث

املريد

ُد عن اإلرادة، قال الشيخ حميي الدين بن عريب يف )الفتح  قال اجلرجاين: ))املريد هو: املجرَّ
د عن إرادته إذا علم أنَّه ما يقع يف  املكي( : املريد َمن انقطع إىل اهلل عن نظر واستبصار، وجترَّ
الوجود إالَّ ما يريده اهلل – تعاىل – ال يريده غريه، فيمحو إرادته يف إرادته، فال يريد إالَّ ما يريده 

احلق(()1( .
ماذا جيب عىل املريد املبتدئ ؟ :	 

قال الشيخ - رمحه اهلل - : ))جيب عىل املريد املبتدئ يف أول سلوكه أْن يكون أساسه االعتقاد 
كًا بالكتاب والسنة، والعمل هبام أمرًا وهنيًا كعقيدة السلف الصالح، وأْن يصل إىل  السليم متمسِّ
اهلل وإىل مرضاته بالقرآن، والسنة، والصدق . وهبذه السرية وهذا السلوك حيصل للمريد مراده، 
فيحصل له علم احلقيقة، والبدَّ أْن تكون غايته يف سريه هي مرضاة اهلل، بحيث ال يرفع قدمًا 
م هم  وال يضعها إالَّ باهلل وهلل، وعليه أْن يكون حمّبًا للصاحلني كلِّهم، يسعى إليهم خيدمهم؛ ألهنَّ
زمرة األحباب الذين سيكونون سببًا يف دخوله معهم يف حضة أحباب اهلل(()2(، يقول اإلمام 

الغزايل - رمحه اهلل - : ))قد وجب عىل السالك أربعة أشياء(( :
األول: اعتقاٌد صحيٌح ال يكون فيه بدعة .

الثاين: توبٌة نصوح ال يرجع بعدها إىل الزلة .
الثالث: اسرتضاء اخلصوم حتى ال يبقى ألحٍد عليك حقٌّ .

)1(  التعريفات: اجلرجاين، ص 208 .
)2(  الغنية: اجليالين، 2/ 142 .
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الرابع: حتصيل علم الرشيعة قدر ما تؤدي به أوامر اهلل – تعاىل -، ثمَّ ِمن العلوم األخرى 
ما تكون به النجاة(()1( .

آداب املريد مع الشيخ :	 
أْن يصل  أراد  ملن  مراعاهتا  التي جيب  اآلداب  ِمن  القادر عن مجلة  عبد  الشيخ  ث  لقد حتدَّ
بسلوكه إىل اهلل؛ منها: ما خيصُّ الشيخ، ومنها: ما خيصُّ املريد، وإذا كان الشيخ حّقًا قد التزم 
عىل  فإنَّ  املريدين؛  وإرشاد  السالكني  تربية  يتوىل  وهو  والواجبات  اآلداب  ِمن  عليه  جيب  بام 

املريدين مقابل ذلك واجبات؛ ينبغي للمريد أْن يؤدهيا لشيخه وفاًء وإخالصًا .
ف  وهي أْن يرتك خالفته يف الظاهر، وترك االعرتاض عليه يف الباطن، وإذا رأى الشيخ يترصَّ
يف بعض األحيان بام خيالف الرشع فعليه أْن يستخرب منه تلميحًا ال ترصحيًا، وعىل املريد إْن رأى 
ل للشيخ يف الرشع، فإْن مل جيد له  يف شيخه عيبًا أْن يسرته، وأْن يعود بالُتَهَمة عىل نفسه، ويتأوَّ
عذرًا يف الرشع استغفر له ودعا له بالتوفيق، وعىل املريد أْن ال يعتقد أنَّ شيخه معصوم، وِمن 
اآلداب أْن ال يتكلَّم املريد بني يدي شيخه إالَّ يف حالة الضورة، كام أنَّ عليه أْن ال يتكلَّم عن 
مناقب شيخه يف حضته، وأْن ال يفيش رّسًا ِمن أرساره، وعىل املريد أْن ال يضمر يف قلبه سوءًا 
عىل شيخه، وأْن يديم املالزمة له وعدم االنقطاع عنه، وأْن يديم الصمت إالَّ إذا ُسئل فعليه أْن 

يتظاهر أمام شيخه باجلهل .
وهلذا يقول الشيخ أبو مدين املغريب يف قصيدته مبيِّنًا ماذا جيب عىل املريد ِمن اآلداب مع 

شيخه؛ فيقول)2(: 
جمالسهـــم يف  ــأدب  وتـ ورافاصحبهُم  قدمـــوك  مها  حظك  وخــل 
معهم ــا  دائ ــر  واح الوقت  حراواستغنم  مــن  خيتص  الــرضــا  ــأن  ب واعــلــم 
فقــــــل: سئلت  إن  إال  الصمت  مستتــراوالزم  باجلهل  وكــن  عندي  علم  ال 

)1(  أهيا الولد : اإلمام الغزايل، ص 35 .
)2(  أنظر: الربهان املؤيد، ص 206 .
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أْن يبسط سجادته للصالة بني يديه إالَّ يف وقت الصالة، وعىل  للمريد  ينبغي  وكذلك ال 
ك يف حال السامع بني يدي شيخه إالَّ بإشارة منه)1( . املريد أْن ال يتحرَّ

* * *

)1(  أنظر: الغنية : اجليالين، 2/ 143 .
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]الفصل الثاين[

التصوف

ويشتمل عىل متهيد وثالثة مباحث :
التمهيد* 
املبحث األول: تعريفه واشتقاقه وحقيقته .* 
ه*  املبحث الثاين: نشأته وتطورُّ
املبحث الثالث: أقوال أهل العلم والسلوك بالتصوف.* 
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التمهيد

ِمن  الكثري  حاول  وقد  نوعه،  يف  فريدًا  وجعله  اإلنسان  هذا  السالم  عليه  اهلل  خلق 
اإلنسان،  خصائص  لكلِّ  وشامل  كامل  تعريف  وضع  القدم  منذ  واملفكرين  الفالسفة 
إنَّه  وقيل:  ناطق،  حيوان  اإلنسان  إنَّ  قيل:  فقد  لإلنسان،  تعريفهم  عىل  يتَّفقوا  مل  ولكنَّهم 
متدين،  حيوان  إنَّه  وقيل:  أخالقي،  حيوان  إنَّه  وقيل:  اجتامعي،  كائن  أو  بالطبع،  مدين 

وهنالك تعاريف أخرى كثرية .
بأنَّه حيوان ناطق، ويعني ذلك:  أنَّه شاع يف الفلسفة منذ القدم وصف هذا الكائن،  وبام 
هذا  حقيقة  أنَّ  وبام  ل،  التأمُّ يستدعي  أمٌر  حيوان،  بأنَّه  اإلنسان  وصف  فإنَّ  عاقل؛  كائن  أنَّه 
ك ولديه  ى وينمو ويتحرَّ فهو كائن حي؛ حيسُّ ويتغذَّ احليوان،  ِمن عالمات  لديه  ما  الكائن 
ناحية  ِمن  اإلنسان  ولكنَّ  ذلك،  وغري  اجلنيس،  والدافع  البقاء،  حب  دافع  مثل  قوية  دوافع 
البرص،  كقوة  كثرية؛  ُأمور  يف  عليه  ق  تتفوَّ ا  أهنَّ نجد  احليوانات  ِمن  بكثري  قارنَّاه  إذا  ُأخرى 
تكاد  كاملخالب؛  لديه  الطبيعية  واألسلحة  قارص،  وسمعه  جدًا،  حمدودة  لديه  الشم  وحاسة 

تكون معدومة، وغري ذلك .
وعىل الرغم ِمن هذا القصور الظاهر لدى اإلنسان بالقياس إىل احليوانات فإنَّه قد أصبح 
سيد الطبيعة؛ ألنَّه يملك سالحًا رهيبًا هو العقل؛ الذي به استطاع أْن يغريِّ شكل احلياة عىل 
كان  هنا  وِمن  له،  اهلل  ره  سخَّ الذي  الكون  هذا  يف  تقريبًا  يشء  كلُّ  إلرادته  وخيضع  األرض، 
وصف اإلنسان بأنَّه كائن عاقل أو حيوان ناطق، وهكذا يتَّضح– لنا – أنَّ اإلنسان رغم أنَّه ِمن 

ناحية يمكن أْن يوصف بأنَّه حيوان، إالَّ أنَّه ِمن ناحية ُأخرى ليس مثله متامًا .
إنسانًا  فالذي جيعل اإلنسان  القدرة عىل االرتفاع والسمو فوق ذلك كلِّه،  لديه  فاإلنسان 
العقل  إنَّه  إنسانًا،  جيعله  الذي  هو  آخر  شيئًا  هناك  إنَّ  واحليواين  املادي  اجلانب  هذا  هو  ليس 
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الغزايل - رمحه اهلل - : ))هي الصفة  والروح والنفس)1(، أو بمعنى آخر: هو كام قاله اإلمام 
الباطنة التي يتميَّز هبا اآلدمي عن البهائم؛ حتى أدرك هبا حقائق األُمور(()2( . ويعربِّ الغزايل 
ى  ا تلك الغريزة التي تسمى )النور اإلهلي( ...، وقد تسمَّ عن ذلك يف موقع آخر بقوله : ))إهنَّ
)العقل(، وقد تسمى )البصرية الباطنة(، وقد تسمى )نور اإليامن واليقني( ...، وهذه الغريزة 

ُخلقت ليعلم هبا حقائق األمور كّلها، فمقتىض طبعها املعرفة والعلم(()3( .
وملَّا كان اإلنسان حاصاًل عىل الرشف الذي َمنَّ به اخلالق عليه السالم عليه بأْن خلَقُه بيديه، 
اُه، وَعَدَله، وجعله يف أحسن تقويم، ثمَّ أودعه النفخة اإلهلية التي جعلت منه كائنًا آخر  وسوَّ
خيتلف عن كلِّ الكائنات؛ هلذا طلب اهلل عليه السالم ِمن املالئكة أْن يسجدوا هلذا املخلوق؛ كام 

ورد يف قوله تعاىل: چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئچ)4( .
النفخة اإلهلية التي أضافها اهلل عليه السالم لنفسه؛ أصبح لإلنسان حياة روحية؛  ِمن هنا 
ختتلف عن حياته املادية، وإْن كانت مرتبطة هبا، وهذه احلياة قدر مشرتك لدى كلِّ الناس منذ 
بدء اخلليقة إىل قيام الساعة، وقد متثَّلت هذه احلياة الروحية لدى اإلنسان يف صور خمتلفة لدى 

الشعوب كلِّها، ويف العصور كلِّها .
تبنيَّ – لنا – ِمن هذا أنَّ التصوف – بمعنى: احلياة الروحية لإلنسان ِمن حيث هو إنسان 
– يعدُّ ظاهرة إنسانية عامة، وفطرة برشية موجودة يف العصور كلِّها، ويف األديان كلِّها؛ نجدها 
لدى أتباع الديانات الساموية؛ كام نجدها لدى أتباع الديانات الوضعية؛ مثل البوذية، أو لدى 
بعض االجتاهات الفلسفية؛ مثل االفالطونية احلديثة، كام يمكن العثور عىل مثل هذه امليول يف 

اهلند القديمة، ولدى الصينيني القدماء .

)1(  أنظر: مدخل إىل الفكر الفلسفي: بوخنسكي، ص 113 .
)2(  إحياء علوم الدين: اإلمام الغزايل، 1/ 89 .

)3(  املصدر نفسه، 4/ 307 - 308 .
)4(  سورة احلجر: اآلية 29 .
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ِمن هذا قيل: أنَّ التصوف يمثُِّل هنرًا روحيًا عظياًم؛ يسري عرب مجيع األديان)1(، غري أنَّ ما يميُِّز 
هذه الظاهرة يف الديانات الساموية هو االجتاه املبارش نحو اهلل عليه السالم .

والتصوف – بوجٍه عام – يعترب فلسفة حياة، وطريقة معيَّنة يف السلوك؛ يتَّخذمها اإلنسان؛ 
لتحقيق كامله األخالقي، وعرفانه باحلقيقة، وسعادته الروحية . والتجربة الصوفية واحدة يف 
ينتمي  التي  املتأثرة باحلضارة  التجربة ذاهتا  جوهرها، واالختالف يرجع يف أساسه إىل تفسري 

إليها كلُّ واحٍد منهام)2( .
وتعتمد التجربة الصوفية بالدرجة األوىل عىل القلب، وِمن هنا يستعيص فهمها عىل العقل، 
يَّتها يف حياة اإلنسان، فال ينبغي أْن نعدَّ القلب؛ كام يقول  ولكنَّ هذا ال يقلُِّل ِمن قيمتها وأمهِّ
إقبال: قوة خاصة خفية، إنَّه ال يعدو أْن يكون ُأسلوبًا ِمن األساليب البرشية؛ لتحصيل املعرفة 

ل ِمن جانب احلس . احلقيقية دون أيِّ تدخُّ
الكتب  ذلك  عىل  نا  تدلُّ كام  عصورها؛  أقدم  منذ  اإلنسانيَة  الدينيُة  الرياضُة  صاحبت  وقد 

لة، واملؤلفات الصوفية للجنس البرشي .  املنزَّ
ُر  فِمن العسري – إذن – النظر إىل هذه التجربة باعتبارها ومهًا ِمن األوهام، وليس هناك ما يربِّ
التصوف  باعتباره حقيقة واقعة)3(، وإذا كان  العادي للتجربة اإلنسانية  تقبُّلنا للمستوى  عدم 
فه اللغة العربية  بصفة عامة يعد – كام سبق – ظاهرة إنسانية؛ فإنَّ مصطلح التصوف – كام تعرِّ
– خاص بام ُيْعَرف باحلياة الروحية يف اإلسالم، وهناك - بطبيعة احلال – نظري هذا املصطلح 

يف لغات الشعوب األخرى .

)1(  أنظر: مدخل إىل التصوف: التفتازاين، دار الثقافة – القاهرة )1983م( ص 37 .
)2(  أنظر: مدخل إىل التصوف: التفتازاين، ص 3 .

)3(  أنظر: جتديد الفكر الديني يف اإلسالم: حممد إقبال، ص 23 – وما بعدها .
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املبحث األول

تعريفه واشتقاقه وحقيقته

املشتغلني  بني  أو  الصوفية،  بني  للتصوف  نتَّفق عليه  تعريف واحد؛  الواقع  ليس هناك يف 
ناحية  الغالب عن  أكثر ِمن مئة تعريف للتصوف يعربِّ كل منها يف  التصوف، وهناك  بدراسة 
، أو إىل حالة غالبة عىل  خاصة ِمن مناحي التصوف، أو تشري إىل وجهة نظر خاصة لصويف معنيَّ
ل احلالة الراهنة الغالبة عىل التصوف األساس لفهم  صويف يف وقٍت ِمن األوقات، وهكذا تشكِّ
ما يقول . فكلُّ واحٍد – كام يقول الطويس -: يتكلَُّم ِمن حيث وقته، وجييب ِمن حيث حاله، 

ويشري ِمن حيث وجده )1( .
ويف هذا املعنى يقول اإلمام الغزايل يف )اإلحياء( : ))فإنَّ عادة كلِّ واحٍد منهم خيرب عن حال 
نفسه فقط(()2(، ويف موقع آخر يقول: ))وهؤالء أقواهلم ُتعرب عىل أحواهلم، فلذلك ختتلف 

م ال يتكلَّمون إالَّ عن حالتهم الراهنة، الغالبة عليهم(()3( . أجوبتهم وال تتَّفق...؛ ألهنَّ
الكبري  إىل اخلالف  ُأشري وباختصار  أْن  أودُّ  التصوف  تعريفات  أهمِّ  ف عىل  نتعرَّ أْن  وقبل 

ت منه كلمة صويف : واجلدل الكثري الذي ُأثري حول األصل الذي اشُتقَّ
أواًل : أصل االشتقاق :	 

أنَّ  يعني:  وهذا  )الصفاء(،  ِمن  مشتقة  )صويف(  كلمة  أنَّ  إىل  الباحثني  بعض  ذهب  فقد 

)1(  أنظر: اللمع : الطويس، ص 15 . وقد أجاد الشيخ أبو احلسن الندوي يف بيان حقيقة هذا املصطلح يف 
تقديمه لكتاب )بني التصوف واحلياة( لعبد الباري الندوي، ص 3 – 11 .

)2(  إحياء علوم الدين، 4/ 42 .
)3(  املصدر نفسه، 4/ 85 .
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اها ِمن كدورات احلياة . ر اهللُ قلوهَبم وصفَّ الصويف يعدُّ واحدًا ِمن خاصة أهل اهلل الذين طهَّ
ذهب فريٌق آخر إىل القول بأنَّ كلمة )صويف( مشتقة ِمن )الصف(، بمعنى: أنَّ الصويف ِمن 

حيث حياته الروحية يف الصف األول التصاله باهلل .
التصوف  أصل  أنَّ  يعني:  وهذا  ة(،  )الُصفَّ إىل  )الصويف(  بنسبة  القول  إىل  آخرون  وذهب 
– هو اسٌم كان ُيطلق عىل بعض فقراء  – كام هو معروف  ة  الُصفَّ ة، وأهل  الُصفَّ متَّصل بأهل 
ة بناها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خارج املسجد باملدينة؛  املسلمني يف صدر اإلسالم؛ كانوا يأوون إىل ُصفَّ

نظرًا ألنَّه مل تكن هلم بيوت يأوون إليها .
م  للصالة(؛ ألهنَّ األول  )الصف  ِمن  مشتقة  كلمة )صويف(  أنَّ  إىل  الباحثني  بعض  وذهب 

حيافظون عىل الصالة يف املساجد، ويأخذون الصف األول منها .
جتيزها،  ال  العربية  اللغة  ألنَّ  االشتقاقات؛  هذه  الباحثني  ِمن  كثري  رفض  فقد  هذا  بعد 
وإْن كان التصوف يف حقيقة أمره يشتمل عىل كلِّ هذه املعاين املشار إليها؛ لوجوه نوجزها يف 

الوجهني اآلتيني:
الوجه األول: ذهب أبو الرحيان البريوين )ت: 448هـ( قدياًم، وبعض املسترشقني حديثًا 
إىل أنَّ لفظ )الصويف( مأخوذ ِمن أصل يوناين هو كلمة )سوفيا( اليونانية التي تعني: احلكمة، 
تسمية  أنَّ  وهو  بسيط،  سبٍب  ِمن  تأت  استقامته  وعدم  يستقيم،  ال  بأنَّه  الرأي  هذا  عىل  وُيَردُّ 

الصويف كانت موجودة يف العربية قبل ترمجة )احلكمة( اليونانية إىل العربية .
القياس  إىل الصوف، وهذا االشتقاق ال خيالف  أنَّ كلمة )صويف( منسوبة  الوجه اآلخر: 
اللباس؛ ألنَّ لبس  اج قدياًم، حيث يقول : ))نسبوا إىل ظاهر  اللغوي، وبه قال أبو نرص الرسَّ

كني(( )1( . الصوف كان دأب األنبياء وشعار املتنسِّ
اج هو صاحب أقدم كتاب عريب معروف يف التصوف، وهو كتاب )اللمع(،  وأبو نرص الرسَّ

)1(  اللمع: الطويس، ص 41 .
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يقول  كام  املسلمني؛  املؤلفني  أقوال  ِمن  عديدة  نصوص  الصوف  إىل  النسبة  هذه  يؤيِّد  وممَّا 
املسترشق )نولدكه( – أيضًا -: فاملسلمون يف القرنني األوَلني لإلسالم كانوا يلبسون الصوف 
الصوف،  َلبَِس فالٌن  يقولون:  الزهد، وكانوا  منهم يسلك يف حياته طريق  َمن كان  وبخاصة 
َلبَِس فالٌن الصوَف؛  َد، ورغب عن الدنيا، فلامَّ انتقل الزهد إىل التصوف؛ قالوا:  بمعنى: تزهَّ

بمعنى: أصبَح صوفيًا)1( .
وإذا كانت كلمة الصويف – بناًء عىل ذلك – تنتسب إىل امللبس، وهو مظهر وشكل؛ فليس 

د مظاهر وأشكال . معنى ذلك أنَّ التصوف جمرَّ
وأّيًا ما كان األصل الذي اشتقَّ منه مصطلح )الصويف( و)التصوف(؛ فإنَّ العربة ليست يف 

املظهر، ولكن يف املضمون الذي يشتمل عليه التصوف .
ومهام يكن ِمن أمٍر فالتصوف أشهر ِمن أْن حيتاج يف تعريفه إىل قياس لفظ واحتياج اشتقاق . 
وعىل كلٍّ فإنَّنا ال هنتمُّ بالتعابري واأللفاظ بقدر اهتاممنا باحلقائق واألُسس، فِمن قواعده وُأسسه 

ما يأت:
تزكية النفوس .. 1
صفاء القلوب .. 2
إصالح األخالق .. 3
الوصول إىل مرتبة اإلحسان .. 4
الزهد .. 5
ى بالتصوف، أو اجلانب األخالقي، أو الروحي يف اإلسالم)2( .. 6 فهذا ما يسمَّ

ثانيًا : تعريف التصوف :	 
ها يف اآلت: التعاريف التي وردت يف )التصوف( كثرية؛ نذكر أمهَّ

)1(  أنظر: اللمع : الطويس، ص 41 .
)2(  أنظر: حقائق عن التصوف: عبد القادر عيسى، ص 12 .
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تعريف الشيخ معروف الكرخي )ت: 200هـ( حيث يقول: ))التصوف: األخذ باحلقائق، 
واليأس ممَّا يف أيدي اخلالئق(( )1( .

ال  أْن  “وهو  وقال:  األوقات”،  حفظ  “التصوف:   : بقوله  297هـ(  )ت:  اجلنيد  فه  وعرَّ
ه، وال يوافق غري ربِّه، وال يقارن غري وقته”، وقوله : “التصوف: استعامل  يطالع العبد غري حدِّ

كلِّ ُخُلٍق َسنِي، وترك كلِّ ُخُلٍق َديِن”)2( .

: ))التصوف: علٌم  قاله شيخ اإلسالم زكريا األنصاري - رمحه اهلل - )ت: 929هـ(  ما 
السعادة  لنيل  والباطن؛  الظاهر  وتعمري  األخالق،  وتصفية  النفوس،  تزكية  أحوال  به  ُتعَرف 

األبدية(()3( .
القلوب،  إلصالح  ُقِصَد  علٌم؛  ))التصوف:   :  - اهلل  رمحه   - زروق  أمحد  الشيخ  قاله  ما 
وإفرادها هلل – تعاىل – عامَّ سواه؛ إلصالح العمل، وحفظ النظام، وظهور احلكمة باالحكام، 
واألصول )علم التوحيد( لتحقيق املقدمات بالرباهني، وحتلية اإليامن باإليقان؛ كالطب حلفظ 

األبدان، وكالنحو إلصالح اللسان، إىل غري ذلك(()4( .
فه صاحب )كشف الظنون( بأنَّه : ))علٌم ُيعَرف به كيفية ترقِّي أهل الكامل ِمن النوع  وعرَّ

اإلنساين يف مدارج سعادهتم(()5(، إىل أْن قال)6(: 
يعرفُه ليس  عــلــٌم  ــصــوِف  ــت ال معـــروِفعــلــُم  ــقِّ  ــاحل ب فطنٍة  ــو  أخ إالَّ 
يشهـــــدُه ليس  ــن  َم يعرفه  مكفوِفوليس  الشمس  ضــوء  يشهد  وكيف 

)1(  الرسالة القشريية، 2/ 441 .
)2(  أنظر: النرصة النبوية : الشيخ مصطفى املدين، ص 22، وتلبيس إبليس: ابن اجلوزي، ص 147 .

)3(  أنظر: الرسالة القشريية، هامش ص 7 .
)4(  قواعد التصوف: أمحد بن العباس، الشهري بزروق الفايس )ت: 899هـ( ص 6 .

)5(  كشف الظنون: حاجي خليفة، 1/ 414 .
)6(  املصدر نفسه، 1/ 414 .
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ما ذهب إليه ابن خلدون بقوله : ))إنَّ هذا العلم ِمن علوم الرشعيَّة احلادثة – يف املِلَّة – أصله 
الّصحابة والّتابعني ومن بعدهم  القوم مل تزل عند سلف األّمة وكبارها من  أّن طريقة هؤالء 
– تعاىل -، واإلعراض  طريقة احلّق واهلداية وأصلها العكوف عىل العبادة واالنقطاع إىل اهلل 
عن زخرف الّدنيا وزينتها، والّزهد فيام يقبل عليه اجلمهور من لّذة ومال وجاه واالنفراد عن 
اخللق يف اخللوة للعبادة وكان ذلك عاّما يف الّصحابة والّسلف. فلاّم فشا اإلقبال عىل الّدنيا يف 
القرن الّثاين وما بعده وجنح النّاس إىل خمالطة الّدنيا اختّص املقبلون عىل العبادة باسم الّصوفّية 

واملتصّوفة(()1( .
ه هذا أمرين : ر ابن خلدون بنصِّ وهكذا يقرِّ

األول: إنَّ التصوف مل يكن يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يأت به الوحي، وإنَّام هو منهج قد 
حدث – أي: نشأ – وابتدع بعد ذلك .

معنى  ِمن  نفهم  أْن  وينبغي  )ِعلاًم(،  صار  قد  العبادة  ِمن  النوع  هذا  إنَّ  اآلخر:  واألمر 
التصوف،  حدَّ  وقد  )قضايا(،  أو  )مسائل(،  فيه  يندرج  معنى  إىل  يضاف  عندما  )العلم( 
السالم،  عليه  اهلل  إىل  ه  التوجُّ كلِّها لصدق  مرِجُع  األلفني؛  نحو  تبلغ  بوجوه؛  ورسم، وفرس 

وإنَّام هي وجوٌه فيه )2( .
ولن يتَّسع املجال لذكر مجيع التعريفات التي قيَلت فيه، وبيان مضامينها .

 : الصوفية  عن  فيقول  املانع،  اجلامع  التعريف  وهو  الطويس،  بتعريف  التعاريف  ونختم 
قون بام استعملهم اهلل  ))هم العلامء باهلل وبأحكام اهلل، العاملون بام علََّمهم اهلل – تعاىل – املتحقِّ

قوا، القانعون بام وجدوا(()3( . عليه السالم، الواجدون بام حتقَّ

)1(  تاريخ ابن خلدون )ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب(: 
عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون اإلشبييل )ت: 808هـ( 1/ 611 .

)2(  أنظر: التصوف يف امليزان: مصطفى علوش، ص 35 .
)3(  أنظر: تاريخ الفلسفة : إبراهيم مذكور، ص 64 .
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وقال: ))فكلُّ واحٍد منهم يتكلَُّم ِمن حيث وقته، وجييب ِمن حيث حاله، ويشري ِمن حيث 
وجده(()1( .

فقط،  التصوف  تعاريف  يف  البارزة  االجتاهات  بعض  إىل  باإلشارة   – هنا   –  ونكتفي 
والتي منها :

االجتاه األول: األخالقي: 	 
ال جدال يف أنَّ السموَّ األخالقي وتصفية النفس ِمن الرشور واآلثام، واالرتفاع إىل أعىل 
ُمراِدفة  البعض  جيعلها  بل  التصوف،  يف  األساسية  األمور  ِمن  يعترب  اخلُُلقي  الكامل  درجات 

ز عىل اجلانب اخلُُلقي . للتصوف، وِمن هنا تستطيع فهم هذه النوعية ِمن التعريفات التي تركِّ
فأبو بكر الكتَّاين )ت: 322هـ( يقول: ))التصوف: ُخُلٌق، َمن زاد عليك يف اخلُُلق فقد زاَد 

عليك يف التصوف(()2( .
ُخُلٍق  كلِّ  يف  ))الدخول  فقال:  ؟  التصوف  عن  311هـ(  )ت:  احلريري  حممد  أبو  وُسئل 

َسنِي، واخلروج ِمن كلِّ ُخُلٍق َديِن(()3( .
التصوف  ليس  فيقول:  ُخُلٌق؛  بأنَّه  التصوف  295هـ(  )ت:  النوري  احلسني  أبو  ُد  وحيدِّ
باملجاهدة، ولو  لو كان رساًم حلصل  : ألنَّه  بقوله  ويعلُِّل ذلك  ُخُلٌق،  رساًم وال علاًم، ولكنَّه 
األخالق  عىل  ُتْقبِل  أْن  تستطيع  ولن  اهلل،  بأخالق  ختّلق  ولكن  بالتعليم،  حلصل  علاًم  كان 

اإلهلية بعلم أو رسم .
ز تركيزًا تاّمًا عىل اجلانب اخلُُلقي بوصفه أساس  ِمن هذا وذاك يتَّضح أنَّ مجيع التعاريف تركِّ
التصوف وثمرته يف الوقت نفسه، وعىل الرغم ِمن أنَّ هذه احلقيقة ال مراء فيها إالَّ أنَّ البعض 

يرى أنَّ هذه التعريفات غري كافية يف الكشف عن حقيقة التصوف .

)1(  اللمع: الطويس، ص 15 .
)2(  الرسالة القشريية، 2/ 397 .

)3(  املصدر نفسه، 2/ 441 .
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هلذه  الدقيق  باملعنى  صوفيًا،  يعدُّ  الكريمة  األخالق  يف  العليا  الدرجة  بلغ  َمن  كلُّ  فليس 
الكلمة .

كًا بامُلُثل العليا،  وِمن هنا ال يعدُّ سقراط الذي كان داعيًة للفضيلة يف املجتمع اليوناين ومتمسِّ
للشعور األخالقي  مثاًل صادقًا  البرصي صوفيًا، وقد كان  يعدُّ احلسن  يعدُّ صوفيًا؛ كام ال  ال 

وللسلوك املثايل)1( .
االجتاه الثاين: الُزهدي: 	 

بعض  أقوال  عىل  اعتامدًا   – مرَّ  كام   – واخلُُلق  التصوف  بني  ى  سوَّ قد  البعض  كان  وإذا 
الصوفية؛ فهناك – أيضًا – َمن ذهب إىل تعريف التصوف بالزهد، ويف أقوال الصوفية أنفسهم 

ما يؤيِّد ذلك .
يملُكَك  وال  شيئًا،  متلَك  ))أالَّ  فقال:  التصوف؟  عن  297هـ(  )ت:  سحنون  ُسئل  فقد 

يشٌء(()2( .
وقال أبو احلسن احلرصي: التصوف: قطع العالئق، ورفض اخلالئق، واتصاٌل باحلقائق .

وقال أبو عيل الروذباري : ))الصويف: َمن لبَس الصوف عىل الصفاء، وأطعم اهلوى ذوق 
اجلفاء، وكانت الدنيا منه عىل القفا، وسلك منهاج املصطفى(()3( .

ك بالفقر واالفتقار، التحقق بالذل  وقال رويم: التصوف مبني عىل ثالث خصال: التمسُّ
واإليثار، وترك الرتجي واالختبار .

الناس  ِمن  والفرار  اهلل،  إىل  والسكون  الطعام،  ))قلة  التصوف:  التسرتي:  سهل  وقال 
ونفسه(()4(  .

)1(  أنظر: املنقذ ِمن الضالل: اإلمام الغزايل، حتقيق: عبد احلليم حممود، ص 98 .
)2(  الرسالة القشريية، هامش 1/ 54 .

)3(  التعرف ملذهب أهل التصوف: حممد بن أيب إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكالباذي البخاري احلنفي 
)ت: 380هـ( ص 25 .

)4(  أنظر: يف التصوف اإلسالمي وتارخيه : ِمن مقدمة د. أبو العالء عفيفي، ص 4 .
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الناس،  ِمن  الكثري  ذهن  إىل  يتبادر  الذي  األمر  هو  بـ)الزهد(  التصوف  تعريف  ولعل 
التصوف  تعريف  ولكن   . هبا  قلُبه  يتعلَُّق  ال  عنها،  راغٌب  الدنيا،  يف  زاهٌد  رجٌل  فاملتصوف 
متصوٍف  كلُّ  كان  وإْن  متصوفًا،  زاهٍد  كلُّ  فليس  حقيقته،  عن  للكشف  يكفي  ال  بـ)الزهد( 

زاهدًا .
ا الصويف؛ فإنَّه  وِمن ناحية أخرى نجد الزاهد غري الصويف؛ هدفه االستمتاع يف اآلخرة، أمَّ

ه عن أْن يشغله يشء عن اهلل . يزهد يف الدنيا؛ ألنَّه يتنزَّ
االجتاه الثالث: الصويف والعابد :

وال يكفي تعريف الصويف بـ)العابد(، فالصويف كثري العبادة، وِمن هنا خيلط كثرٌي ِمن الناس 
بني الصويف والعابد، ولكن ليس كلُّ عابٍد صوفيًا؛ فهنالك فرٌق بني عبادة الصويف، وعبادة غري 

الصويف .
ٌق للعبادة ال طمعًا يف جنٍَّة وال خوفًا ِمن نار . فالصويف يعبد اهلل؛ ألنَّه مستحِّ

وِمن هنا كان القول الذي ُينسب إىل رابعة العدوية : اللَّهمَّ إْن كنُت أعبُدَك خوفًا ِمن نارك 
فألِقنِي فيها، وإْن كنُت أعبُدك طمعًا يف جنَّتك فاحرمنيها، وإْن كنُت أعبدك لوجهك الكريم 

فال حترمني ِمن رؤيته .
إىل حتديد هذه  بابن سينا  الذي حدا  والزاهد هو  والعابد  الصويف  بني  الناس  ولعل خلط 

املفاهيم؛ حتى تتَّضَح الفروق بينها؛ حيث يقول يف كتابه )اإلشارات( : ))
امُلعِرض عن متاع الدنيا وطيباهتا خيصُّ باسم الزهد .

املواظب عىل فعل العبادات ِمن القيام والصيام ونحومها خيصُّ باسم )العابد( .
ه خيصُّ باسم العارف،  املترصف بفكره إىل قدس اجلربوت مستدياًم لرشوق نور احلق يف رسِّ

والعارف عند ابن سينا هو الصويف(()1( .

)1(  أنظر: املنقذ من الضالل: اإلمام الغزايل، ص 100 .
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املعاين  إنَّه كلُّ هذه  أو عبادة فقط،  أو زهد  ُخُلٍق  د  التصوف ليس جمرَّ أنَّ  وِمن هذا يتضح 
جمتمعة ومعها يشء آخر وهو العرفان باهلل، واالتصال به، واالقرتاب منه، والشوق إليه، والفناء 

يف حبِّه .
ثالثًا : حقيقته :	 

ن ثالث حقائق((: قال األستاذ حممد أبو زهرة : ))إنَّ التصوف يف ظاهره يتضمَّ
احلقيقة األوىل: حماربة اهلوى والشهوة، والسيطرة عىل النفس، وكان املتصوفة يتَّخذون أمري 
ا الناس إقدعوا)1( هذه النفوس عن  املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه مثاًل؛ إذ يقول : أهيُّ

ا مريئة وبيئة؛ أي: اإلنسان يستمرؤها، ولكن عاقبتها وخيمة . شهواهتا؛ فإهنَّ
نها ظاهرة التصوف هي: االتصال الروحي، وخماطبة الوجدان  احلقيقة الثانية : التي تتضمَّ

والنفس .
تابعًا ومتبوعًا وشيخًا ومريدًا؛  نراها  التي  وقائعه  يقتيض يف  التصوف  أنَّ   : الثالثة  احلقيقة 

يقتيض موّجهًا وشخصًا يوجه، يقتيض استواًء نفسيًا وتوجيهًا نفسيًا)2( .

* * *

ه عنه، وَقَدْعُت َفَريس َأْقَدُعه َقْدعًا  )1(  الَقْدُع : الَكفُّ وامَلنُْع َقَدَعه َيْقَدُعه َقْدعًا وَأْقَدَعه فاْنَقَدَع وَقِدَع إِذا َكفَّ
ُع إِليه من الشهوات . أنظر: لسان العرب: ابن منظور، 5/  وها عامَّ َتَتَطلَّ َكَبْحُته وَكَفْفُته، واملقصود هبا هنا: ُكفُّ

3551، مادة )قدع( .
التصوفية  اإلسالم  لواء  وندوة  1956م(،   - )1375هـ  عام   )10( العدد  اإلسالم:  لواء  جملة  أنظر:    )2(

وعالقتها بالدين، ص 645 – 647 .
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املبحث الثاين

نشأته وتطوره

بعد أْن ألقينا نظرًة رسيعًة عىل أهمِّ تعريفات التصوف ننتقل اآلن إىل احلديث عن النقطة 
األخرية يف هذا البحث حول نشأة التصوف اإلسالمي .

لقد قيل كالٌم كثرٌي يف هذا املجال، وحاول البعض الرجوع بالتصوف اإلسالمي إىل أصول 
غري إسالمية كام لو أنَّ األمر هو أنَّ اإلسالم خيلو ِمن حياة روحية، وأنَّه يف حاجة إىل عملية تلقيح 
ِمن عنارص أخرى، كام ذهب البعض إىل اعتبار التصوف بمثابة ثورة روحية يف اإلسالم، وقد 
سبق أْن بيَّنَّا أنَّ اإلنسان بام هو إنسان له حياة روحية؛ يتميَّز هبا عن كلِّ ما عداه ِمن املخلوقات، 
ى بالثورة الروحية، ولسنا  ومل يكن اإلسالم - كدين – يف يوٍم ِمن األيام يف حاجة إىل ما يسمَّ
نميل إىل إطالق لفظ الثورة عىل الدين اإلسالمي رغم أنَّه قد قلب – بالفعل – موازين احلياة 
التي كانت سائدة عند ظهوره رأسًا عىل عقب . فاإلسالم دعوة ورسالة إهلية؛ أتى خلري البرشية 
العقلية اإلسالمية، وجتريد  الباحثني األجانب إىل جتريد  ِمن  . ويميل كثرٌي  دنياها وآخرهتا  يف 
الدين اإلسالمي نفسه، ِمن كلِّ الصفات النبيلة، أو اجلوانب اإلبداعية؛ فإذا رأوا فيه شيئًا ِمن 
ذلك سارعوا بنسبتها أليِّ أصول غري إسالمية، وهذا ما حدث بالنسبة إىل العوامل التي أدَّت 

إىل نشأة التصوف اإلسالمي .
اإلسالمي يف  التصوف  بأنَّ  القول  إىل  املسترشقني  ِمن  الباحثني والسيام  بعض  فقد ذهب 
صميمه يعدُّ حركة بعيدة عن روح اإلسالم؛ أتت إىل املسلمني ِمن الفرس، أو ِمن اهلند، وكانت 

بمثابة ردِّ فعٍل للعقلية اآلرية ضدَّ ديٍن؛ فرضه الغزاة املسلمون عىل أهل تلك البالد .
التي  املسيحية  الرهبنة  ِمن  أصوهلا  استحدثت  احلركة  هذه  بأنَّ  القول  إىل  آخرون  وذهب 
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وصلت إىل املسلمني؛ وهي حتمل يف ثناياها ما حتمل ِمن أفكار االفالطونية احلديثة، واألفكار 
الغنوصية، والرواقية، وغريها ِمن أفكار كانت منترشة يف مرص والشام عند الفتح اإلسالمي، 
ويف مقابل هذين االجتاهني هناك الرأي الذي عليه غالبية املسلمني وهو الرأي الذي يقول بأنَّ 
التصوف اإلسالمي قد نشأ ِمن صميم اإلسالم ذاته، وقد ذهب إىل ما يقرتب ِمن هذا الرأي 
)لوي ماسينيون( فقد قام ببحث مصطلحات الصوفية وإرجاعها إىل مصادرها األوىل، وانتهى 

يف بحثه إىل أنَّ مصادر املصطلحات الصوفية أربعة : 
ها مجيعًا .*  أوهلا : القرآن، وهو أمهُّ
ثانيها : العلوم العربية اإلسالمية، كا احلديث، والفقه، وغرها .* 
ثالثها : مصطلحات احلكاء األوائل .* 

نت يف الرشق يف القرون الستة املسيحية األوىل ِمن لغات  رابعها : اللغة العلمية التي تكوَّ
أخرى؛ كاليونانية، والفارسية، وغريها، وأصبحت لغة العلم والفلسفة)1( .

فالقرآن  رِصفًة؛  إسالميًة  نشأًة  نشأ  قد  اإلسالمي  التصوف  بأنَّ  القول:  يمكن  هنا  وِمن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة فيهام ِمن اإلشارات العديدة، والتوجيهات الكثرية؛ ساعدت 

عىل تنمية هذا الشعور الفطري بني كثرٍي ِمن املسلمني .
ت هذه النشأة بمرحلتني :	  وقد مرَّ

األوىل : مرحلة تستوعب القرنني األولني، وهي املرحلة التي عرفت بمرحلة الزهد، وأهم 
بالضعف  الغامر  والشعور  العميق،  الديني  اإلحساس  كان  املرحلة  هذه  وخصائص  صفات 
هذه  تكن  ومل  إلرادته،  واخلضوع  له،  التام  والتفويض  اهلل،  ِمن  الشديد  واخلوف  اإلنساين، 
املرحلة تعربِّ عن حركة منظَّمة داخل أماكن معيَّنة مثل الزوايا، أو غريها؛ ويعربِّ احلسن البرصي 
عن جوهر هذه املرحلة، وهو واحد ِمن أعظم أقطاهبا بقوله : ))ليس الزهد طعامًا وال لباسًا، 

)1(  أنظر: يف التصوف اإلسالمي وتارخيه : د. أبو العالء عفيفي، ص 4 .
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وإنَّام هو اخلشوع هلل(()1(، ويمكن القول بأنَّ احلسن البرصي )ت: 110هـ( كان يمثِّل يف هذه 
املرحلة تيار الزهد القائم عىل أساس اخلوف ِمن اهلل بينام كانت رابعة العدوية )ت: 185هـ( 

متثُِّل يف القرن الثاين اهلجري تيار الزهد القائم عىل أساس حبِّ اهلل تعاىل)2( . 
ر - لنا – اإلمام القشريي السامت التي تتميَّز هبا هذه املرحلة، والتطورات التي برزت  ويصوِّ
فيها، فيقول: ))مل يتَّخذ الفضالء ِمن املسلمني بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألنفسهم صفة يتَّصفون هبا 
أهل  أدركهم  وملَّا  )الصحابة(،   : فقيل هلم  فوقها؛  إذ ال فضيلة  سوى صحبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

ي َمن صحب الصحابة )تابعني(، ورأوا يف ذلك أرشف سمة . العرص الثاين سمِّ
خلواص  فقيل  املراتب؛  وتباينت  الناس،  اختلف  ثمَّ  التابعني(،  )أتباع  بعَدهم  مَلن  قيل  ثمَّ 
اد( و)العبَّاد(، ثمَّ ظهرت البدع، وحصل التداعي بني  ة عناية بأمر اهلل )الزهَّ الناس ممَّن له شدَّ
السالم حافظون قلوهَبم عن  أنفاسهم مع اهلل عليه  ادًا؛  فيهم زهَّ أنَّ  ادَّعوا  فريق  الفرق، فكلُّ 

طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا االسم هلؤالء األكابر قبل املئتني ِمن اهلجرة(()3( .
ر إطالق مصطلح )الصويف( و)التصوف( باملعنى الذي نعرفه اليوم حوايل قرنني  وهكذا تأخَّ
ِمن الزمان بعد ظهور اإلسالم؛ فقد كان اإلقبال عىل الدين والزهد يف الدنيا غالبًا عىل املسلمني 
يف الصدر األول لإلسالم، فلم يكونوا يف حاجة إىل وصف يمتاز به أهل التقى، والعكوف عىل 
ل واضح بعد أوائل القرن الثالث  الطاعات، واالنقطاع إىل اهلل، وقد طرأ عىل تيار الزهد حتوُّ
هوا إىل الكالم عن معاٍن  اهلجري بعد أْن ُعرف الزهاد يف هذه املرحلة باسم )الصوفية(؛ فقد اجتَّ
واألحوال،  والسلوك،  والنفس،  األخالق،  عن  وتكلَّموا  قبُل،  ِمن  معروفة  تكن  مل  ومفاهيم 
ذوا  واملقامات، واملعرفة، والفناء، واالحتاد، واحللول، ووضعوا لذلك الضوابط النظرية؛ كام اختَّ
سواهم،  فيها  يشاركهم  ال  خاصة  رمزية  لغة  هلم  وأصبحت  لطريقتهم،  معيَّنة  عملية  رسومًا 

)1(  يف التصوف اإلسالمي وتارخيه : د. أبو العالء عفيفي، ص 69 .
)2(  أنظر: مدخل التصوف اإلسالمي، ص 104 .

)3(  يف التصوف اإلسالمي وتارخيه : د. أبو العالء عفيفي، ص 69 .
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بـ)علم  ووصفوه  علمهم  عىل  خاصة  تسميات  بعده  وما  العرص  ذلك  منذ  الصوفية  وأطلق 
الباطن(، و)علم احلقيقة(، وقد اكتمل التصوف اإلسالمي، واستوى عىل سوقه خالل القرنني 

الثالث والرابع اهلجريني، وقد ظهرت يف هذين القرنني عالمات لتيارين خمتلفني: 
األول: تيار سني؛ يلتزم أهله بتعاليم املنهج الصحيح والرشع الرشيف،

فالتيار  واالحتاد،  احللول  عون  ويدَّ والفناء،  بالشيخ،  أهله  ك  يتمسَّ فلسفي؛  شبه  والثاين: 
الثاين اختفى يف القرن اخلامس اهلجري، ووضعت ضوابط للتصوف الصحيح، ودعائم ملنهج 
السلوك بفضل رجال ِمن أمثال اإلمام القشريي والغزايل اللذين كان هلام فضل كبري يف ترسيخ 
ة؛ وبذلك  قواعده، وإزالة الشوائب والكدورات التي كانت تصاحبه وهتامجه ِمن جهات عدَّ

بدأ التصوف السني ينترش)1( . 
املتأّخرين  فيقول: ))إّن هؤالء  التصوف؛  ِمن  اللون  تارخيه إىل هذا  ابن خلدون يف  ويشري 
الكثري منهم إىل  املتكّلمني يف الكشف وفيام وراء احلّس توّغلوا يف ذلك فذهب  املتصّوفة  من 
احللول والوحدة كام أرشنا إليه وملئوا الّصحف منه مثل اهلروّي يف كتاب املقامات له وغريه. 
وتبعهم ابن العريّب وابن سبعني وتلميذمها ابن العفيف وابن الفارض والنّجم اإلرسائييّل يف 
ث ابن خلدون يف هذا الصدد عن املوضوعات األساسية التي اهتمَّ  قصائدهم(()2(، وقد حتدَّ
هبا أقطاب التصوف الفلسفي، وأشار إىل بعض العنارص التي كان هلا تأثري عىل تفكريهم يف هذا 

الصدد؛ ممَّا ال جمال لتفصيل القول فيه .
ولكن ظهور التصوف الفلسفي يف القرنني السادس والسابع اهلجريني مل يزحزح التصوف 
السني عن مكانه أو حيلَّ حملَّه، فقد انترش التصوف الصحيح القايض املستمد ِمن الكتاب والسنة 
بكلِّ جزئياته بسبب ظهور أئمة هداة؛ كشفوا النقاب عن وجهه الناصع، وأبعدوا ما أصاب 
هذا املسلك الطاهر ِمن شوائب دخيلة عليه؛ مل تكن ِمن حقيقته، وكان عىل رأس هؤالء األئمة 

)1(  أنظر: مدخل إىل التصوف اإلسالمي، ص 111، 227 .
)2(  تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون،1/ 619 .
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حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل)1(؛ الذي بنيَّ سموَّ مرتبة الصوفية الصادقني يف إدراك احلقيقة، 
وإدراكهم مسالك الوصول إليها، وقد أوضح ذلك بقوله : ))ولقد علمُت يقينًا أنَّ الصوفية هم 
السالكون لطريق اهلل، خاصة وأنَّ سريهتم أحسن الِسرَي، وطريقهم أصوب الُطُرق، وأخالقهم 
أزكى األخالق(()2(، ويعد كتابه )إحياء علوم الدين( ِمن أهمِّ املصنفات الصوفية؛ حتى بلغ 

بكثرٍي ِمن العلامء أْن قالوا يف حقِّ هذا الكتاب : َمن ملْ يقرأ اإلحياء فليَس ِمن األحياء.
عت عنها مدارس  لذلك يعد منهج اإلمام الغزايل - رمحه اهلل - مدرسة قائمة بذاهتا؛ تفرَّ
كثرية، وأهمُّ هذه املدارس : املدرسة القادرية التي أرسى قواعدها ومجع شواردها إماُم احلنابلة 
العقائد  ظلامت  ِمن  الناس  ابتعاد  يف  الواضح  األثر  كان  الذي  اجليالين)3(؛  القادر  عبد  الشيخ 
الزائفة إىل نور الفطرة السليمة التي فطر اهلل الناس عليها، ومل ينحرص دوره يف الوعظ واإلرشاد 
اٍم  حكَّ كلِّه  املجتمع  عىل  إرشاده  أثر  ليكون  ذلك  ى  تعدَّ وإنَّام  فحسب،  األفراد  عىل  والتعليم 
البالغ يف إيقاد جذوة اهلمم يف النفوس  وحمكومني، وقادٍة ومقودين، وقد كان لتوجيهه األثر 
اخلائرة ممَّا أدى إىل إرساء قواعد الدولة العباسية يف ذلك العرص وحفظها ِمن االهنيار بحفظ 

ومحاية املجتمع القائم حتت ترهيبه ِمن الفساد .

* * *

)1(  أنظر: مدخل إىل التصوف اإلسالمي، ص 285 – وما بعدها .
)2(  املنقذ من الضالل : اإلمام حممد بن حممد بن حممد الغزايل، ص 49 .

)3(  أنظر: هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس: ماجد عرسان الكيالين، ص 177.
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املبحث الثالث

أقوال أهل العلم والسلوك بالتصوف

ق، وَمن  ف فقد تفسَّ ه ومل يتصوَّ أوالً : قال اإلمام مالك بن أنس - رمحه اهلل - : ))َمن تفقَّ
ق(()1( . ه فقد تزندق، وَمن مجع بينهام فقد حتقَّ ف ومل يتفقَّ تصوَّ

منهم سوى  أستفد  فلم  الصوفية؛  : ))صحبُت   - اهلل  - رمحه  الشافعي  اإلمام  قال   : ثانيًا 
إْن مل تقطعه قطعك،  : الوقت كالسيف؛  – ويف رواية: سوى ثالث كلامت -: قوهلم  حرفني 
وقال  عصمة(()2(،  العدم  وقوهلم:  بالباطل،  شغلتك  باحلق  تشغلها  مل  إْن  نفسك   وقوهلم: 
بالتلطُّف، واالقتداء  التكلُّف، وعرشة اخللق  ِمن دنياكم ثالث: ترك  إيلَّ  أيضًا -: ))ُحبَِّب   –

بطريق أهل التصوف(()3( .
ثالثًا : اإلمام أمحد بن حنبل - رمحه اهلل - : فقد كان قبل مصاحبته للصوفية يقول لولده 
عبد اهلل - رمحه اهلل - : يا ولدي عليك باحلديث، وإياك وجمالسة هؤالء الذين سّموا أنفسهم 
م ربَّام كان أحدهم جاهاًل بأحكام دينه، فلامَّ صحب أبا محزة البغدادي الصويف،  صوفية؛ فإهنَّ
م زادوا  وعرف أحوال القوم؛ أصبح يقول لولده : يا ولدي عليك بمجالسة هؤالء القوم فإهنَّ

ة)4( . علينا بكثرة العلم واملراقبة واخلشية والزهد وعلوِّ اهلمَّ
ك  التمسُّ : ))أصولنا سبعة أشياء:  التسرتي )ت: 283هـ(  : قال سهل بن عبد اهلل  رابعًا 

)1(  رشح عني العلم وزين احللم: عيل القاري، 1/ 33 . 
)2(  تأييد احلقيقة العلية : السيوطي، ص 15 .

)3(  كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عامَّ اشتهر ِمن األحاديث عىل ألسنة الناس: العجلوين، 1/ 341 .
)4(  أنظر: تنوير القلوب: أمني الكردي، ص 405 .
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واجتناب  األذى،  وكفُّ  احلالل،  وأكل  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسوله  بسنَّة  واالقتداء   ،- تعاىل   – اهلل  بكتاب 
اآلثام، والتوبة، وأداء احلقوق(()1( .

البغدادي: ))التصوف: هو العلو إىل كلِّ ُخُلٍق رشيف،  خامسًا : وقال أبو القاسم اجلنيد 
حيفظ  مل  َمن  والسنة،  بالكتاب  مضبوٌط  ))علُمنا  وقال:  دينء(()2(،  ُخُلٍق  كلِّ  عن  والعدول 

ه ال ُيقتدى به(( )3( . القرآن، ومل يكتب احلديث، ومل يتفقَّ
سادسًا : وقال أبو القاسم إبراهيم بن حممد النرصأباذي )ت: 367هـ( : ))أصل التصوف 
مالزمة الكتاب والسنة، وترك األهواء والبدع، وتعظيم ُحُرمات املشايخ، ورؤية أعذار اخللق، 
وحسن صحبة الرفقاء، والقيام بخدمتهم، واستعامل األخالق اجلميلة، واملداومة عىل األوراد، 
فإنَّ  االبتداء،  بفساد  إالَّ  الطريق  هذا  أحٌد يف  وما ضلَّ  والتأويالت،  َخص  الرُّ ارتكاب  وترك 

ُر يف االنتهاء(()4( . فساد االبتداء يؤثِّ
سابعًا : وقال اإلمام النووي )ت: 676هـ( : ))أصول طريق التصوف مخسة(( :

تقوى اهلل يف الرسِّ والعلن.. 1
باع السنة يف األقوال واألفعال.. 2 اتِّ
اإلعراض عن اخللق يف اإلقبال واإلدبار.. 3
الرضا عن اهلل يف القليل والكثري.. 4
الرجوع إىل اهلل يف الرساء والضاء(()5( .. 5

)1(  طبقات الصوفية: السلمي، ص 170 .
)2(  طبقات الصوفية : السلمي، ص 328 .

)3(  حلية األولياء: أبو نعيم األصبهاين، 13/ 255، أنظر: الرسالة القشريية، 1/ 79، وتلبيس إبليس: ابن 
اجلوزي، ص 151 .

)4(  طبقات الصوفية : السلمي، ص 365 .
)5(  املقاصد النووية : النووي، ص 30 .
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]الفصل الثالث[

الرتبية الروحية عند الشيخ عبد القادر 

)الطريقة القادرية(

ويشتمل عىل متهيد وأربعة مباحث:
التمهيد .	 
املبحث األول : أسس الرتبية الروحية .	 
املبحث الثاين : كيفية االنتساب إىل الطريقة القادرية .	 
املبحث الثالث : خصائص السلوك للطريقة القادرية .	 
طرأ 	  وما  القادرية  بالطريقة  العلم  أهل  رأي   : الرابع  املبحث 

عليها .
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متهيد

سها الشيخ عبد القادر اجليالين)1(، ويعدُّ الشيخ  َيت بـ)الطريقة القادرية( نسبًة إىل مؤسِّ سمِّ
ُس األول واحلقيقي للطرق الصوفية املنظمة)2(، بشكلها اجلامعي املتفاعل مع  عبد القادر املؤسِّ
ٍب  للنفس، مهذِّ ُمَربٍّ  بشيٍخ مرشد،  وارتباطهم  املريدين  القائم عىل مجع شمل  د  املجرَّ الذكر 
باع الكتاب الكريم، واحلديث الرشيف؛ فأصبحت  للسلوك؛ فأساسها اإلخالص، ومنهجها اتِّ
منهجًا  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  ذ  فاختَّ السالكني،  أمام  الطريق  تنري  هاديًا؛  منارًا  الطريقة 
واضحًا بيِّنًا؛ دخل بسببه كثرٌي ِمن أرباب الزيغ ِمن غالة التصوف يف طريقته هذه؛ ملِا حتمله ِمن 
معاٍن روحية وسلوكية نابعة ِمن صميم املنهج القويم املوِصل إىل اهلل، والذي أساسه االلتزام 

باألحكام الرشعية .
إنَّ هدف الطريقة وغايتها هو معرفة احلقائق اإليامنية والقرآنية، ونيلها عرب السري والسلوك 
وجدانية  إىل حالة  القلب وصوالً  بخطوات  رايته  وحتت  األمحدي،  املعراج  الروحاين يف ظلِّ 

وذوقية بام يشبه الشهود، فالطريقة والتصوف رسٌّ إنساين رفيع، وكامل برشي ساٍم)3( .
سها إىل يومنا  نالت الطريقة القادرية مكانًة ساميًة يف نفوس املجتمع اإلسالمي ِمن أيام مؤسِّ

هذا؛ ملِا ُعِرَفت بالصالح والزهد، ومل يدخلها الغلو املعروف عند كثرٍي ِمن املتصوفة، فلم ُتعَهد 
للتصوف  باحللول، وأصبحت احلجر األساس  باالحتاد وال  بالوحدة وال  القائلة  النزعة  فيها 
ة – طريقة صوفية عىل ُأسس علمية، وإىل مؤسسها يرجع الفضل  املنظَّم، فأنشأت – ألول مرَّ

د الطريق للَّذين ساروا عىل هنجه . يف ذلك كلِّه؛ حيث مهَّ

)1(  أنظر: األعالم: الزركيل، 4/ 47، وجملة جوهرة اإلسالم : العدد )8( السنة السادسة، ص 88 .
)2(  أنظر: األعالم: الزركيل، 4/ 47، ومعجم املؤلفني: عمر رضا كحالة، 5/ 307 .

)3(  أنظر: أنوار احلقيقة: النوريس، ص 49 .
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وهتدف الطريقة القادرية إىل تربية املجتمع الفاسد الذي انطفأت يف نفوس كثرٍي ِمن أهله 
جذوة اإليامن؛ نتيجًة إلعراضهم عن اهلل عليه السالم، وتكالبهم عىل الدنيا الفانية، وحطامها، 
فكانت جمالس وعظه وإرشاده ملريديه نافذة إىل قلوب الناس، وسيطرت عىل مشاعرهم؛ ألنَّ 
أساسها الصدق واإلخالص، فكانت جمالسه ال ختلو ممَّن يتوب عىل يديه ِمن الضالِّني، وممَّن 

يدخل اإلسالم ِمن اليهود والنصارى)1( .
عىل  العلامُء  أمجَع  بكرامات  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  عىل  السالم  عليه  اهلل  َمنَّ  لقد 
الدنيا  ِمن  بَعَرٍض  آخرهَتا  تبيع  كانت  التي  امليتة  النفوس  إحياء  أعظِمها  ِمن  وكان  تها،  صحَّ
قليل؛ فقال - رمحه اهلل - يف أحد جمالسه : ))ال تبع الدين بالتني، ال تبع دينَك بتني السالطني 
وامللوك واألغنياء وأَكَلة احلرام، إذا أكلَت بدينك اسودَّ قلُبك، وكيف ال يسودُّ وأنت تعبد 
د  يسوِّ ما  واملباح، وبني  والشبهة  احلرام  بني  قَت  لفرَّ نوٌر  قلبك  لو كان يف  يا خمذول  اخللق؟، 

ره(()2( . قلَبك وينوِّ
لقد كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر أحد السامت الرئيسة التي امتازت هبا الطريقة 
ى الشيخ يف تربيته ويف  القادرية، وهو األساس الذي يقوم عليه املجتمع اإلسالمي؛ وهلذا تصدَّ
إرشاده وتوجيهه إىل املجتمع كلِّه حكام وحمكومني علامء ومتعلمني، وكان هيدف إىل إصالح 
اعتامده يف دعوته  ليعود ِمن جديد؛ فيامرس دوَره يف احلياة، وكان ُجلُّ  الفرد وتعبئته روحيًا؛ 

ني :  لإلصالح عىل حتقيق أمرين مهمَّ
أوهلا: اعتاد التعليم املنظَّم والرتبية الروحية للمريدين .

وثانيها: الوعظ والدعوة بني الناس)3( . 
ام،  فقد انتقد الشيخ عبد القادر مجيع سلبيات املجتمع؛ فبدأ دعوته لإلصالح بانتقاد احلكَّ

)1(  أنظر: قالئد اجلواهر: التاديف، ص 22 .
)2(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 217، املجلس )56( .

)3(  أنظر: هكذا ظهر جيل صالح الدين: الكيالين، ص 185 .
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وقد مرَّ بنا موقفه ِمن اخلليفة املقتفي ملا وىلَّ القايض ابن املرخم، لقد كان- رمحه اهلل - يصدع 
السلطان، وال خيشاه، وإنَّام كان يقول  باحلق ِمن عىل منرب خطبته وكريس وعظه، وال خياف 
منكم،  أخاُف  وال  احلقَّ  لكم  أقول  ))إينِّ   :  - اهلل  رمحه   - فيقول  به؛  صوته  ويعلو   ،  احلقَّ
وال أرجوكم؛ أنتم وأهل األرض عندي كالبق وكالذر؛ ألينِّ أرى الُضَّ والنفع ِمن اهلل عليه 

بالرشع  غريكم  وعىل  أنفسكم  عىل  أنكروا  سواء  عندي  وامللوك  املامليك  منكم،  ال   السالم 
فوافقوه  به  نطق  وما  سكوته،  يف  فوافقوه  عنه  الرشع  سكت  ما  والطبع،  والنفس  باهلوى   ال 

يف ُنطِقه(()1( . 
ة ِمن الثوابت : الكتاب الكريم، والسنَّة النبوية املطهرة، ومبنية عىل  وكانت طريقته مستمدَّ
ة التي انحرفت  العقيدة السليمة الصحيحة؛ فقد ظهر يف عرصه الكثري ِمن الِفَرق املارقة الضالَّ
عن املسار الصحيح الذي سار عليه أهل الطريق ِمن السلف الصالح؛ حيث شاعت الشطحات 
التكاليف الرشعية يف حال الوصول، وانترشت  الباطلة؛ مثل احللول، وإسقاط  واالدعاءات 
البطالة والكسل عند كثرٍي ِمن دعاة التصوف، وهذا ُيفَهم ِمن خالل كالمه وتوجيهه وُنصِحه؛ 
فقد قال يف أحد جمالس وعظه : ))كلُّ حقيقٍة ال تشهد هلا الرشيعة فهي زندقة، طِْر إىل احلقِّ عليه 
السالم بجناحي الكتاب والسنة، ُأدخل عليه ويدك يف يد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اجعله وزيرك ومعلمك، 
دع يده تزينك ومتشطك وتعرضك عليه هو احلاكم بني األرواح املريب للمريدين جهبذ املرادين 

أمري الصاحلني(()2( .
معصية  املحظورات  وارتكاب  زندقة  املفروضات  العبادات  ))ترك  آخر:  جملس  يف   وقال 
ال تسقط الفرائض عن أحد يف حال ِمن األحوال، يا غالم اعَمْل بحكمة وعلم، وال خترج عن 

اخلطة ال تنس العهد، جاهد نفسك وهواك وشيطانك وطبعك ودنياك(()3( .

)1(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 194، املجلس )51( .
)2(  املصدر نفسه، ص 165، املجلس )44( .

)3(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 55، املجلس )11( .
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وِمن السامت األساسية للطريقة القادرية : اإلخالص يف طلب العلم، والعمل بالعلم الذي 
يتعلَّمه املريد، فكلُّ علٍم ال ُيعَمل به فهو وباء عىل صاحبه .

د فكره العلمي  فطلب العلم فريضة؛ ينبغي أْن يكون لوجه اهلل، وابتغاء مرضاته، ولقد جتسَّ
يف حثِّه للمريدين عىل العلم بقوله : ))البدَّ ِمن التعلم ِمن اخللق أوالً، وهو ِمن احلكم، ثمَّ ِمن 
، علٌم خيصُّ القلوب، رس خيصُّ األرسار، كيف تقدر تتعلم شيئًا  اخلالق ثانيًا، وهو العلم اللدينِّ

بال ُأستاذ، أنت يف دار احلكمة ُأطلب العلم فإنَّ طلبه فريضة(()1( .

* * *

)1(  املصدر نفسه، ص 182، املجلس )49( .
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املبحث األول

ُأسس الرتبية الروحية

لقد بنيَّ الشيخ عبد القادر ُأسس طريقته يف ختام كتابه )الُغنية( فقال: ))ثمَّ نختم الكتاَب 
بذكر باب يشتمل عىل باب املجاهدة، والتوكل، وُحْسن اخلُُلق، والشكر، والصرب، والرضا، 

والصدق، إذ هذه األشياء السبعة أساٌس هلذه الطريقة، والكلُّ خري(()1( .  
أواًل : املجاهدة :	 

الروحية  القادر اجليالين يف تربيته  التي بنيت عليها طريقة الشيخ عبد  ة  الركائز املهمَّ وِمن 
واملرتدين،  املرشكني  ِمن  اإلسالم  أعداء  الكفار  جهاد   : بنوعيه  اجلهاد؛  ومريديه  لتالميذه 

ى باجلهاد األصغر، واجلهاد األكرب؛ يعني: جماهدة النفس . ويسمَّ
ارة بالسوء بتحميلها ما  املجاهدة يف اللغة : املحاربة)2(، ويف الرشع : ))حماربة النفس األمَّ
يشقُّ عليها بام هو مطلوب يف الرشع(()3(، وقيل: يف استفراغ الوسع يف مدافعة العدو واجلهاد 

ثالثة أرضب:
جماهدة العدو الظاهر .. 1
جماهدة الشيطان .. 2
جماهدة النفس .. 3

)1(  الغنية : اجليالين، 3/ 1321 .
)2(  أنظر: دستور العلامء )جامع العلوم يف اصطالحات الفنون(: القايض عبد النبي بن عبد الرسول األمحد 

نكري، 3/ 150 .
)3(  التعريفات: اجلرجاين، ص 204 .
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چڇ   چڭ  ڭ  ۇ  ۇچ)1(، وقوله تعاىل:  وتدخل ثالثتها يف قوله تعاىل: 
ڇ  ڇچ)2( .

دليل املجاهدة ِمن الكتاب الكريم والسنة النبوية املطهرة :	 
أوالً: ِمن الكتاب الكريم : قال تعاىل: چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ چ)3(، يتبنيَّ ِمن 
هذه اآلية أنَّ جهاد الكافرين قد رشع يف املدينة املنورة، واآلية هذه مكية، وهذا يدلُّ عىل أنَّ 

املراد ِمن اجلهاد – هنا –: جهاد النفس .
ثانيًا: ِمن السنة النبوية املطهرة : ما أخرجه الرتمذي يف فضائل اجلهاد عن فضالة بن عبيد 
ريض اهلل عنه قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )“املجاهد َمن جاهد نفسه هلل”، أو قال: “يف اهلل”()4( .

ارة بالسوء، ومهام تكن صحة حال  واملجاهدة يف الرشع تعني بحدِّ ذاهتا: جماهدة النفس األمَّ
السالك ِمن حيث البداية، إالَّ أنَّ وصوله بالسلوك إىل الغاية والنهاية ال يقدر عليه وهو مثقل 
بآثار النفس، فالبدَّ ِمن إسقاط تلك اآلثار، وتوديع نفسه بالكلية، وكام قال الرساج: ))...، بال 

نفس(()5( .
القرآن  يف  وردت  رشعية  أصول  ِمن  مستمد  اإلنسانية  للنفس  خاص  مفهوم  وللصوفية 
چحت  خت  مت   ىت   يت  جثمثچ)6(، وقوله  النبوي الرشيف؛ كقوله تعاىل:  الكريم واحلديث 
تعاىل: چٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺچ)7(، كام استدلَّ القوم بالعديد 

)1(  سورة البقرة : ِمن اآلية 218 .

)2(  سورة األنفال : ِمن اآلية 72 .
)3(  سورة العنكبوت : ِمن اآلية 69 .

اهلل  عبيد  بن  فضالة  مسند  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  أصحاب  ِمن  رجال  أحاديث   : مسنده  يف  أمحد  اإلمام  أخرجه    )4(
األنصاري، 39/ 375، برقم )23952( وقال عنه شعيب األرناؤوط: ))إسناده صحيٌح(( .

)5(  اللمع يف التصوف: الرساج الطويس، ص 436 .
)6(  سورة النساء : ِمن اآلية 79 .

)7(  سورة يوسف : ِمن اآلية 53 .
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السيئة  الطبيعة   : هبا  يراد  إنَّام  )النفس(  كلمة  بأنَّ مطلق  القول:  إىل  لينتهوا  النبوية؛  اآلثار  ِمن 
ارة، تلك النفس التي طبعت عىل الغفلة والشك والرشك والرغبة والرهبة والشهوة  للنفس األمَّ

والغضب، فهي نافرة ناشزة كارهة)1(؛ تستثقل العبادة والسري يف طريق النجاة)2( .
وهي مودعة يف هذا القالب احتوت عىل ما كان معلومًا ِمن أوصاف العبد، وما كان مذمومًا 
ِمن أخالقه، فهي عند القوم منبع كلِّ رش، ومصدر كلِّ إثم، وهي جُمِمعة عىل تضييع احلقوق، 
لذا  الرذائل؛  وسائر  والشهوة،  الغضب  لصفة  اجلامعة  القوة  وهي  الواجبات،  ِمن  والتملُّص 
البدَّ ِمن جماهدهتا، وكرس شوكتها، وإطفاء هليبها؛ حتى تستقيم عىل حماسن األخالق ومكارم 

الفعال، وختضع ألمر اهلل عليه السالم وهنيه)3( .
هي  األربعة  النفس  ))وجبالت   : بقوله  املكي  طالب  أبو  يذكرها  أوصاف؛  وللنفس 
مقتىض  وهو  الضعف  أوهلا  موالها:  عليه  فطرها  ما  مقتىض  وهي  هواها  من  ماتفّرع  أصول 
البخل وهو مقتيض جبلة الطني، ثم الشهوة وموجبها احلامئم، اجلهل وهو  فطرة الرتاب، ثم 
باألمشاج  لالبتالء  اجلبالت  تلك  معاين  عىل  الصفات  وهذه  الصلصال  موجب  اقتضاه  ما 
ففيه بدء األمت واإلعوجاج، ذلك تقدير العزيز العليم، ثم إن النفس مبتالة بأوصاف أربعة 
متفاوتة: أوهلا معاين صفات الربوبية نحو الكرب واجلربية وحب املدح والعز والغنى ومبتالة 
بأخالق الشياطني مثل اخلداع واحليلة واحلسد والظنة ومبتالة بطبائع إليها ثم وهو حب األكل 
والرشب والنكاح وهي مع ذلك كله مطالبة بأوصاف العبودية مثل اخلوف والتواضع والذل 

بمعنى ما قلناه(()4( .

)1(  أنظر: املسائل يف أعامل القلوب واجلوارح: احلارث املحاسبي، عامل الكتب، )1969م( ص 148 .
)2(  املصدر نفسه، ص 149 .

)3(  أنظر: قوت القلوب يف معاملة املحبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد : حممد بن عيل بن عطية 
احلارثي، أبو طالب املكي )ت: 386هـ( 1/ 152، وإحياء علوم الدين: الغزايل، 3/ 4 .

)4(  قوت القلوب يف معاملة املحبوب : أبو طالب املكي، 1/ 154 .
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فتكون النفس هي مصدر كلِّ األفعال املذمومة ِمن املعايص واألخالق الرديئة)1(. 
املذمومة؛  األوصاف  حمل  هي  النفس  كانت  فإْن  والروح،  النفس  بني  الصوفية  ق  ويفرِّ
النفس  القادر اجليالين بمفهوم  الشيخ عبد  )2(، ومل خيرج  نبع األخالق املحمودة  فالروح هي 
النفس  هبا  فاملراد  عنده  ترد  حني  )النفس(  كلمة  فمطلق  الصوفية،  رسمه  الذي  اإلطار  عن 
)َأْعَدى   : الرشيف  احلديث  يف  كام  إبليس؛  ِمن  صاحبها  عىل  أعدى  هي  التي  بالسوء  ارة  األمَّ
َبنْيَ َجنَْبْيَك( )3(، وكان ِمن دعائه ملسو هيلع هللا ىلص : )نعوذ باهلل ِمن رشور أنفسنا()4( .  تِي  الَّ َنْفُسَك  َك  َعُدوَّ
ا)5(، طبعها الركون إىل الرياء والنفاق وحب املدح، فيالحظ أنَّ  فهي عمياء خرساء جاهلة برهبِّ
د دائام عىل حماربة النفس املَّارة بالسوء؛ شأنه يف ذلك شأن غريه ِمن القوم  الشيخ عبد القادر يؤكِّ
أهل الطريق؛ إلماتتها، فِمن أقواله يف هذا اجلانب: ))فإذا دام املؤمن عىل هذه املجاهدة إىل أْن 
يأتيه املوت ويلحق بربِّه عليه السالم بسيٍف مسلول ملطٍَّخ بدم النفس واهلوى أعطاه ما ضمن 

له ِمن اجلنة(()6( .

)1(  أنظر: كشف املحجوب : اهلجويري، ترمجة: سعاد قنديل، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية )1394هـ( 
ص 265 .

)2(  أنظر: النور ِمن كلامت ايب طيفور: السهلجي، ص 124 .
ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر  )3(  أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخُلرْسَ
البيهقي )ت: 458هـ(، فصل يف ترك الدنيا وخمالفة النفس واهلوى، ص 157، برقم )344(، وقال عنه احلافظ 
العراقي: ))أخرجه البيهقي يف كتاب الزهد ِمن حديث ابن عباس، وفيه حممد بن عبد الرمحن بن غزوان أحد 
الوضاعني(( . املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء ِمن األخبار: عبد الرحيم بن احلسني 

بن عبد الرمحن، أبو الفضل العراقي )ت: 806هـ( ص 878 .
ْوِجردي اخلراساين،  )4(  ِمن حديث أخرجه البيهقي يف سننه الكربى: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخُلرْسَ
برقم   ،304  /3 السجدة،  آية  املنرب  عىل  يقرأ  اإلمام  باب  اجلمعة،  كتاب  458هـ(،  )ت:  البيهقي  بكر  أبو 

. )5803(
)5(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 187، املجلس )50( .

)6(  فتوح الغيب: اجليالين، ص 144 .
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ة يف أحد جمالسه : ))النفس اخلائنة كيف أقنع بفتواها؟  ه إليه مرَّ ويف جواب له عىل سؤال ُوجِّ
اهتا،  فأجاب: جاهدها حتى متوت، ثمَّ حتييها نشًأ آخر فقيهة عاملِة مطمئنة؛ تغلق باب شهواهتا ولذَّ

احبسها عن شهواهتا؛ حتى إذا ذبلت رجعت شهواهتا إىل رسك؛ فتصري قلبًا باملجاهدة(()1( .
وكان يقول: ))ينبغي للمؤمن أْن جياهد نفسه يف حتسني خلقه، ويلزمها به؛ كام جياهدها يف 
بقية الطاعات، فإنَّ دأهبا الِكرْب والغضب وحقارة الناس؛ جاهدوها حتى تطمئن، فإذا اطمأنَّت 
هي  املجاهدة  وقبل  غريها،  واحتملت  قدرها،  وعرفت  خلقها،  وحُسَن  وذلَّت،  تواضعت 
فرعونة، طوبى ملن عرف نفسه وعاداها وخالفها يف مجيع ما تأمره به؛ ألِزموها ِذكَر املوت، وقد 
ذلَّت، وحسن خلقها؛ امنعوها احلظوظ، وأوفوها احلقوق، وقد ذلَّت وحُسن خلقها، وعرفت 

قدرها(()2( . 
وخطر النفس عىل اإلنسان يتزايد؛ بتحالفها مع مجلة أعدائه، وهم : إبليس، وزخرف الدنيا، 

واألهواء التي جترُّ اإلنسان إىل مواطن اهلالك .
وملَّا كانت النفس عىل هذا النحو؛ كلها ظلمة، فهي عقبة يف طريق الزاهدين)3(؛ فقد وجب 
األمر  مرتبة  عن  وترتقي  املذمومة،  صفاهتا  ِمن  لتخلص  جماهدهتا؛  عىل  العمل  صاحبها  عىل 

بالسوء، ويكون بذلك قد قام بأمر اهلل الوارد بقوله تعاىل: چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    
إنسان؛  لكلِّ  عامة  املجاهدة  رضورة  كانت  فإذا  ېئېئچ)4(،  ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ  
الشيطان، فإنَّ هذا األمر أوىل يف  الدنيا، ووسعة  ملتابعة اهلوى وزخارف  حتى ال تقوده نفسه 
حقِّ السالك الذي رام الوصول إىل ُقرب احلق، فاملجاهدة بالنسبة هلذا السالك واجب ال حمالة 
احلق  طريق  سلوك  أراد  ))َمن   : بقوله  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  يشري  ذلك  وإىل  عنهام،  له 

)1(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 282، املجلس )62( .
)2(  جالء اخلاطر، ص 40 .

)3(  أنظر: رسالة املسرتشدين: املحاسبي، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ص 102 .
)4(  سورة النازعات: اآلية 40 – 41 .
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ْب نفَسه قبل سلوكه ...، فبدوام املجاهدات تنفتح عيناها، وينطلق لساهنا،  عليه السالم فليهذِّ
ا عليه السالم(()1( . وتسمع ُأُذهُنا، ويزول خَبُلها وجهلها وعداوهتا لرهبِّ

بسيف  وقتلها  هتا  حدَّ وكرس  نفسه  جاهد  كلَّام  فالسالك  وشاق؛  طويل  املجاهدة  وطريق 
ًة بعد  ًة ُأخرى، فتعود لتنازعه، وجتنح ألمانيها، فيعود إىل املجاهدة مرَّ املخالفة؛ أحياها اهلل مرَّ
ة، ويبقى السالك يف هذه املعاناة الطويلة التي وصفها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بـ)اجلهاد األكرب( حني قال:  مرَّ
؟ َقاَل: جُمَاَهَدُة  َهاُد اأْلَْكرَبُ . َقاُلوا: َوَما اجْلِ َهاِد اأْلَْكرَبِ َهاِد اأْلَْصَغِر إىَِل اجْلِ )َقِدْمُتْم َخرْيَ َمْقَدٍم ِمَن اجْلِ
اجليالين وسريته  القادر  عبد  الشيخ  آثار  وِمن خالل  النفس،  ويعني: جهاد  َهَواُه”()2(،  اْلَعْبِد 

الذاتية يمكننا أْن نستدل عىل أساليب جهاد النفس التي أشار إليها، وألزم هبا نفسه، وهي:
صاحبها  يميس  حتى  إليها؛  وترتاح  العادات  بعض  النفس  تألف  العادات:  مألوف  قطع 
أسريًا للعادة ذلياًل هلا، ال يملك اإلفاقة ِمن سيطرة ما تألفه النفس، فتتواتر عليه اآلفات؛ فيقول 
الشيخ عبد القادر اجليالين: ))دخلت اآلفة ِمن ثالث: ُسقم الطبيعة، ومالزمة العادة، وفساد 
الصحبة ...، فكلَّام هاجت يف النفس شهوة يتبعها صاحبها(()3(، وِمن هنا كان باب املجاهدة 
املأكل  معهود  ِمن  بنفسه  السالك  وخروج  عادات،  ِمن  الزمته  عامَّ  النفس  بقطع  إالَّ  يفتح  ال 
فيكون  تعاىل)4(؛  اهللُ  به  أمر  وما  الرشع،  إليه  دعا  ما  عىل  معها  والوقوف  وامللبس،  واملرشب 
ر السالك الصادق  املترصف هو اخلالق عليه السالم ال النفس األمارة بالسوء ...، وآنذاك يتحرَّ

ِمن عبادة العادة، وتصري لديه العبادة عادة .

ف يسري . )1(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 187، املجلس )50(، مع ترصُّ
ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر  )2(  أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخُلرْسَ
 : برقم )373(، وقال عنه  النفس واهلوى، ص 165،  الدنيا وخمالفة  البيهقي )ت: 458هـ(، فصل يف ترك 

))هذا إسناٌد ضعيف(( .
)3(  الغنية : اجليالين، 3/ 1323 .

)4(  ينظر: فتوح الغيب: اجليالين، ص 27 .
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واألماين  للهوى  فإنَّ  الدنيا،  إىل  النفس  ركون  يف  البالغ  أثرها  للعادة  كان  إذا   : املخالفة 
وحبِّ  التمني  عىل  وجبلت  والضالل،  اهلوى  عىل  النفس  طبعت  فقد  النفس؛  عىل  أبلغ  أثرًا 

رت اآليات القرآنية ِمن متابعة اهلوى؛ قال تعاىل: چحئ  مئ  ىئ  يئ   الشهوات، وهلذا حذَّ
جب  حب  خبچ)1(، وقوله تعاىل: چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ)2(، وقوله تعاىل: 

چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ)3( .

وخمالفة هوى النفس عند الشيخ عبد القادر اجليالين أصل املجاهدة، بل إنَّه يستخدم لفظة 
ُق عبوديُتك هلل)4( . أشّد ِمن املخالفة؛ فيقول: )اخلصومة( فباخلصومة تتحقَّ

وهذا النوع ِمن املجاهدة يكون برفض ما هتواه النفس ِمن أمان، وإلزامها بام يشقُّ عليها، 
النفس  هوى  يقهرون  الصوفية  وكان  العبادة،  ُأمور  ِمن  ارة  األمَّ النفس  عىل  أشقَّ  وليس 
دًا، وملجاهدة  الليل بطوله عابدًا متهجِّ بإذابتها عىل مشعل العبادة، فكان الواحد منهم يقوم 
التلفظ  ترك  الثاين:  اجلهلة،  عن  العزلة  ))األول:   : مقامات  عرش  السلوك  أهل  عند  النفس 
اخلامس:  باملستحبَّات،  السعي  الرابع:  املنكر،  عن  اإلعراض  الثالث:  واللغو،  بالباطل 
الثامن:  الصاحلني،  مالزمة  السابع:  التقوى،  عىل  االستقامة  السادس:  باخلريات،  الرسور 
اإليثار باملوجود عىل اإلخوان، التاسع: طلب الغنى وتصفية القلب، العارش: جماهدة النفس 

عىل خمالفة املألوفات(()5( .
ذلك  إىل  أشار  حيث  الصويف؛  املصطلح  يف  الكرس،  وهو  الروض:  ِمن  مشتقة  الرياضة: 
والسهر،  والصمت،  اجلوع،  أربعة:  النفس  رياضة  أصول  أنَّ  القوم  ويرى  الرتمذي،  احلكيم 
واخللوة؛ حيث يشري سهل التسرتي بقوله : ))ما صار األبدال أبداالً إالَّ بأربع خصال: بإمخاص 

)1(  سورة ص : ِمن اآلية 26 .
)2(  سورة النجم : ِمن اآلية 23 .

)3(  سورة الكهف : ِمن اآلية 28 .
)4(  أنظر: فتوح الغيب: اجليالين، ص 24 .

)5(  األنوار البهية باختصار البدور اجللية : نور الدين الربيفكاين، ص 26 .
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البطون، والسهر، والصمت، واالعتزال عن الناس(()1(، وقيل : هي هتذيب األخالق النفسية. 
صها عن خلطات الطبع ونزعاته)2( . وهتذيبها : متحُّ

بإشارات عديدة يف كالمه ألهِل  الرياضات  القادر اجليالين هلذه  الشيخ عبد  ض  وقد تعرَّ
جملسه، ويف وصاياه ملريديه، ويف إخباره عن أحواله عند بداية سلوكه وجماهدته )3(، وهو يصف 
السالك الصادق بأنَّه ال يأكل إالَّ عند الفاقة )اجلوع( وال ينام إالَّ عند الغلبة )السهر( وال يتكلَّم 
إالَّ عند الضورة )الصمت، ويقول الشيخ عبد القادر للسالك : ))عليك باخللوة عن النفس، 
سوى  عامَّ  باخللوة  ثمَّ  اآلخرة،  عن  باخللوة  ثمَّ  الدنيا،  عن  باخللوة  ثمَّ  اخللق،  عن  باخللوة  ثمَّ 

املوىل(()4( .
وقد أضاف الشيخ عبد القادر اجليالين السياحة والسفر عىل التجريد، واعترب حتصيل دقائق 

العلوم نوعًا ِمن الرياضة الروحية وجماهدة النفس اجلاهلة .
يف  الرتدِّي  ِمن  احلال  حلفظ  وسيلة  الصويف  املفهوم  يف  النفس  حماسبة   : واملراقبة  املحاسبة 
املذمومات، فالسالك يقف دومًا عن نفسه موقف احلذر، ويتَّهمها يف كلِّ ما تدعو إليه؛ حتى 
ال تسلك يف غفلة إىل ضالالهتا؛ التي سيحاسبه اهلل حتاًم عليها، فالسالك يعمل بقول عمر بن 
الشيخ:  رأي  يف  واملراقبة  حتاسبوا(()5(،  أْن  قبل  أنفسكم  ))حاسبوا   : عنه  اهلل  ريض  اخلطاب 
أْن يعلم  املريد  لربِّه؛ فيجب عىل  العلم مراقبة  الربِّ عليه، واستدامته هلذا  باطِّالع  العبد  ِعلُم 
أنَّ اهلل عليه السالم منه قريب؛ يسمع أقواَله، ويرى أفعاَله، ويعلُم أحواَله، وال تتمُّ املراقبة إالَّ 
بأربع خصال: األوىل: معرفة اهلل عليه السالم، الثانية : معرفة عدو اهلل إبليس، الثالثة : معرفة 

)1(  أرسار جماهدة النفس : احلكيم الرتمذي، ص 63 .
)2(  أنظر: إحياء علوم الدين : الغزايل، 3/ 75 .

)3(  أنظر: قالئد اجلواهر: التاديف، ص 36، وهبجة األرسار: الشطنويف، ص 85 – 86 .
)4(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 93، املجلس )20( .

)5(  الزهد والرقائق البن املبارك : عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل، الرتكي ثم املْروزي )ت: 181هـ( 
1/ 103، وحلية األولياء : األصفهاين، 1/ 52 .
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ارة بالسوء، الرابعة : معرفة العمل هلل عليه السالم؛ ألنَّه لو عاش املرء دهرًا طوياًل  النفس األمَّ
يف العبادة واملجاهدة وهو عىل جهل بمعرفة حقيقة العبادة وغايتها مل تنفعه هذه العبادة إالَّ أْن 

َل اهللُ عليه برمحته، ثمَّ يأخذ الشيخ عبد القادر اجليالين برشح هذه اخلصال: يتفضَّ
األوىل : معرفة اهلل عليه السالم : وهي تشمل إلزام العبد قلَبه أنَّ اهلل عليه السالم منه قويٌب 
مطَِّلٌع عىل رسائره وخفاياه، قادٌر عليه شهيٌد عليم به، يسمع ويرى، وأنَّه تعاىل ماجٌد واجٌد ال 
رشيك له يف ُملِكه وُحكِمه، صادق الوعد والوعيد، له ثواٌب وعقاب وختويف وهتديد، ليس 

له رشيٌك وال نظري وال مثيل وال شبيه، يعلم اخلطرات والوساوس واإلرادة .
فيه  ثبتت  جارحة  وكل  منها،  عضو  كل  ولزمه  قلُبه،  نها  وتيقَّ األمور  هذه  العبد  علم  فإذا 
خوٍف  بني  فهو  احلذر؛  قلبه  يفارق  فال  احلجة،  عليه  وقامت  املعرفة،  إليه  ووصلت  املحاسبة 
ورجاء، وال يتخىلَّ عن احلياء ِمن اهلل؛ لقربه منه )1(، فيصبُح العامل القائم بام حيبُّ اهلل منه والنازل 
له عامَّ يكرهه منه، فال تكون منه خطرة وال حلظة وال وسوسة وال إرادة وال حركة ظاهرًا وال 
باطنيًا إالَّ وعلم اهلل عنده قائم يف قلبه قبل اخلطرات واحلركات والوساوس، وهو مقام العلامء 

باهلل عليه السالم اخلائفني العارفني األتقياء الورعني)2( .
 – لنا   – ه  وعدَّ إبليس  بمحاربة  أمَرنا  السالم  عليه  فاهلل   : إبليس  اهلل  عدو  معرفة   : الثانية 
عدّوًا؛ فقال: چڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄچ)3(؛ لذلك أمرنا بمحاربته يف الرسِّ والعلن 
بالغواية  دنا  توعَّ الذي  وهو  السالم،  عليه  آدم  أبينا  وعدوُّ  نا  عدوُّ وهو  واملعصية،  الطاعة  يف 
كه الذي يصطاد  واإلضالل؛ لذا فاخلديعة واملكر دأُبه – لعنه اهلل -، واملكر واحليلة ديدنه ورَشَ

ڭ   ڭ   چۓ    تعاىل:  قال  الغافلني؛  ِمن  والكثري  واملخدوعني  املغرورين  آدم  بني  به 

)1(  أنظر: الغنية : اجليالين، 2/ 161 .
)2(  أنظر: املصدر نفسه، 2/ 161 .

)3(  سورة فاطر: ِمن اآلية 2 .
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چچ)2(،  ڃ  ڃ    چ  چ   چڃ  ڃ    : السالم  عليه  وقال  ڭ  ڭچ)1(، 
فإذا أصبحت هذه األمور واضحة أمام العبد لزم عليه أْن جياهد هذا العدو بكلِّ ما يملك ِمن 

اًل عىل اهلل ربِّ العامَلني . إيامن ويقني متوكِّ
ارة بالسوء : وهي التي متيل إىل فعل السوء وتشتهيه؛ قال تعاىل  الثالثة : معرفة النفس األمَّ

حكايًة عن امرأة العزيز : چٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ چ)3( .
وِمن هنا ربَّى الشيخ عبد القادر تالميَذه ومريديه عىل هذه املعاين، وعلََّمهم كيف يكبحون 
مِجاَح نزواهتم، وطغيان نفوسهم باجلوع والسهر، ولبس الثياب اخلَِلَقة؛ زجرًا هلا وتأديبًا، فقد 
قال - رمحه اهلل - : ))كلَّام جاهدَت النفَس وغلبَتها وقتلَتها بسيف املجاهدة أحياها اهلل عليه 
السالم، ونازعْتَك، وطلبْت منك الشهوات واللذات املحرمات منها، واملباح لتعود معها إىل 
املجاهدة واملقاتلة؛ ليكتب اهلل لك نورًا وثوابًا دائاًم، وهو معنى قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )رجعنا عن 

اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب()4( .
وكذلك يرى الشيخ عبد القادر اجليالين أنَّ املحاسبة للنفس هي طريقة حفظ اإلرادة؛ فعىل 
ل  ل بالسعي فيام بدا له، فيرتفق برتسُّ السالك إْن خطر بباله أمٌر أو دعته نفسه إىل يشء أْن ال يتعجَّ
د عليها الشيخ - رمحه اهلل - وهي يف غاية األمهية أال وهي  ة أكَّ العلامء)5(، وهناك مسألة مهمَّ
: ))ال  قائاًل هلم  الطريق  أهل  ِمن  ملريديه  الشيخ  بنيَّ  املجاهدات، وهلذا  املداومة عىل  رضورة 

ترفعوا عصا املجاهدة عن نفوسكم(()6( .

)1(  سورة النحل: ِمن اآلية 100 .
)2(  سورة فاطر: ِمن اآلية 6 .

)3(  سورة يوسف: ِمن اآلية 53 .
)4(  سبق خترجيه يف ص 188 ِمن هذا الكتاب .

)5(  أنظر: الغنية : اجليالين، 3/ 1332 .
)6(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 246، املجلس )62( .
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الرابعة : معرفة العمل هلل تعاىل : ويكمن يف أْن يعلم العبد أنَّ اهلل أمره وهناه؛ أمَرُه بطاعته 
منها  ظهر  ما  املعايص  عن  وهناه  النية،  وِصدق  والورع  بالتقوى  أمَره  معصيته،  عن   وهناه 
وما بطن، واإلثم والبغي والذنوب ظاهرًا وباطنًا)1(، فإْن خطر بباله أمٌر أو دعته نفسه إىل يشء 
العاملنِِي باهلل  ك بحركة؛ فال يعجلنَّ دون املعرفة والعلم؛ لريفق بنفسه وجيالس الفقهاء  أو حترَّ

فوه ذلك)2( . وبأمره وهنيه؛ حتى يدلُّوه عىل طريق اهلل عليه السالم، ويعرِّ
خصال املجاهدة :	 

املجاهدة  ألهل  خصال  عرش  الغيب(  و)فتوح  )الغنية(  كتابيه  يف  اجليالين  اإلمام  ذكر 
عىل  وتطبيقها  بإقامتها  يقوموا  أْن  إىل  الطريق  أهل  ِمن  والسالكني  تالميذه  ودعا  واملحاسبة، 

أنفسهم، وهي:
أْن ال حيلف املريد باهلل مطلقًا صادقًا وال كاذبًا .. 1
أْن جيتنب الكذب هازالً وجاّدًا .. 2
عدم إخالف املوعد .. 3
احلذر ِمن إيذاء اخللق ولعنهم .. 4
ل ظلم اخلَلق واجتناب الدعوة عليهم .. 5 حتمُّ
أْن حيسن الظنَّ بأهل القبلة، واحلذر ِمن الشهادة عىل أحٍد منهم بكفٍر أو نفاق .. 6
أْن يكفَّ قلَبه وجوارحه عن املعايص طلبًا ملرضاة اهلل .. 7
أْن يرفع املؤنة عن اخللق واالستغناء عامَّ يف أيدهيم، وأْن يأمرهم باملعروف وينهاهم عن . 8

املنكر .
قطع الطمع عن النفس واالنقطاع إىل اهلل .. 9

)1(  أنظر: الغنية : اجليالين، 2/ 163 .
)2(  أنظر: املصدر نفسه، 2/ 163 .
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التواضع)1( .. 10
الغاية ِمن املجاهدة :	 

ل يف األحوال واملقامات؛ حتى يصل السالك إىل منتهاه، وهو رضاء  يقصد باملجاهدة : التنقُّ
اهلل ورضوانه .

ماذا تعني املقامات واألحوال ؟ :
أصبحت األحوال واملقامات ِمن املصطلحات الصوفية، وال خيلو كتاٌب صويف ِمن هذين 

املصطلحني .
يعني:  كاملدخل؛  القيام؛  موضع  ويعني:  )أقام(  الفعل  ِمن  مكان  اسم   : اللغة  يف  فاملقام 

اإلدخال، واملخرج؛ بمعنى: اإلخراج)2( .
ا )املقام( اصطالحًا : فهو مقام العبد بني يدي اهلل عليه السالم فيام يقام فيه ِمن العبادات  أمَّ

واملجاهدات والرياضات، واالنقطاع إىل اهلل عليه السالم )3(؛ قال تعاىل : چڱ  ڱ         ں  
ں  ڻ  ڻچ)4(، وقوله تعاىل حكايًة عن املالئكة: چڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ککچ)5(، 
وقد يكون املقام حسّيًا؛ كقوله تعاىل: چۉ  ې  ې  ې   ېىچ)6(، وقد يكون معنويًا؛ 

كقوله تعاىل: چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ)7( .
يه ِمن عبادة وجماهدة ورياضة  إنَّ مقام العبد بني يدي اهلل بقاءه معلَّقًا به ِمن خالل ما يؤدِّ

)1(  أنظر: الغنية : اجليالين، 2/ 162 .
)2(  أنظر: لسان العرب: ابن منظور، 2/ 1125، مادة )خرج( .

)3(  أنظر: اللمع: الطويس، ص 65 .
)4(  سورة إبراهيم: ِمن اآلية 14 .
)5(  سورة الصافات: اآلية 164 .
)6(  سورة البقرة: ِمن اآلية 125 .

)7(  سورة اإلرساء : ِمن اآلية 79 .
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غ لعبادته وحده، فاملقام يف هذا املوضع بمعنى: الثبوت واالستقرار)1( . نفسية وروحية، والتفرُّ
منها  واملنزلة  املوضع  بمعنى:  ورد  إذ  الكريم؛  القرآن  ِمن  )املقام(  لفظ  القوم  أخذ  إذن 

ڄ   ڦ   ڦ   چڦ   تعاىل:  وقوله  ڱڱچ)2(،  ڳ   ڳ   ڳ   چڳ   تعاىل:  قوله 
ڄڄچ)3( .

فأشاروا يف هذه اآليات إىل املواضع واملنازل الروحية التي يسكن فيها السالك إىل اهلل يف 
ق به ِمن آداب وأخالق وأذواق . رحلة عروجه لِباب احلضة اإلهلية، وما يتحقَّ

عليه  اهلل  لطريق  السالك  يناهلا  التي  الدرجة  عىل  )املقام(  مصطلح  الصوفية  ويطلق 
السالم)4(؛ فهي منازل يرتقيها العبد منزلًة بعد ُأخرى؛ حتى يصل غاية منتهاه، فالسالك ال 
ق يف مقاٍم ِمن املقامات إالَّ إذا كان مشتغاًل بالرياضة له، وهو هبذا يكون كسبًا  يمكن أْن يتحقَّ
بنوع  إليه  ل  يتوصَّ ممَّا  اآلداب  ِمن  بمنازلته  العبد  به  ق  يتحقَّ ما   : ))املقام  القشريي:  يقول  له؛ 
وما  ذلك،  ِمن  إقامته  واحد موضع  كلِّ  فمقام  تكلف،  ومقاسات  تطلب،  ف بضوب  ترصُّ
هو مشتغل بالرياضة له)5(؛ قال اجلنيد : ))ال يبلغ العبد إىل حقيقة املعرفة وصفاء التوحيد؛ 

حتى يعرب األحوال واملقامات(()6( .
وممَّا ُيفَهم ِمن كالم القشريي أنَّ املقامات تكون متتالية؛ فال يمكن لسالك أْن ينتقل ِمن مقاٍم 
إىل آخر؛ حتى يستويف أحكام املقام السابق عليه، ويفهم ِمن كالم اجلنيد البغدادي أنَّ املقامات 
مراحل تأهيلية للسالك إىل اهلل عليه السالم البدَّ ِمن جتاوزها؛ لينهل ِمن معني املعرفة احلقيقية، 
ويرى الرساج - رمحه اهلل - : ))أنَّ املقام مقام العبد بني يدي اهلل عليه السالم فيه ِمن العبادات 

)1(  أنظر: الرسالة القشريية، 1/ 154 .
)2(  سورة الدخان : اآلية 51 .

)3(  سورة الرمحن: اآلية 46 .
)4(  أنظر: ما هو التصوف؟ : أمني النقشبندي، بغداد )1988م( ص 87 .

)5(  أنظر: الرسالة القشريية : 1/ 153 .

)6(  اللمع: الرساج الطويس، ص 436 .
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اهلل االسكندري  ابن عطاء  يتامشى مع مفهوم  فإنَّه  واملجاهدات والرياضات(()1(، وعىل هذا 
)ت: 709هـ( للمقام؛ إذ قال: إذا أردت أْن تعرف مقامك فانظر فيام أقامك، وعىل مقتىض هذا 

الكالم فالبدَّ للعبد ِمن إتقان متطلبات املقام الذي أقامه اهلل فيه .
ا نظرة الشيخ عبد القادر اجليالين إىل املقامات؛ فلم خيرج عن هذا املفهوم يف حدِّ ذاته،  أمَّ
ولكنَّه يرى أنَّ هذه املقامات البدَّ ِمن جتاوزها مجلًة واحدًة؛ لوجود الرتابط بني هذه املقامات 
اًل واثقًا فعليك بالصرب؛ ألنَّ الصرب يف أول  كلِّها، وِمن ذلك قوله : ))إذا أردَت أْن تكون متوكِّ
أمره اضطرار، ويف الثاين اختيار، وسكون بال حركة؛ كذلك فالشكر للتوكل الزٌم؛ فال يطَّلع 
له(()2(، ويقول يف  السالك إىل ما مل يقسمه اهلل له، بل حتت جماري األقدار راضيًا شاكرًا يف توكُّ
موضٍع آخر: ))إذا جاءك الداء فاستقبله بيد الصرب، واسكن حتى جييء الدواء، فإذا جاء الدواء 
ني دليٌل واضٌح عىل أنَّ الشيخ عبد القادر اجليالين  فاستقبله بيد الشكر(()3( . ففي هذين النصَّ
والشكر  الصرب  ذلك  وِمن  واحدًة،  مجلًة  هبا  التحيل  ِمن  والبدَّ  متداخلة،  املقامات  أنَّ  يرى 
بالقضاء،  وارَض  األمَر،  اهلوى، وعانِق  الصرَب، وخالِف  ))الِزم  أيضًا -:   – وقال  والتوكل. 

وارج بذلك الفضل والعطاء(()4(، قال تعاىل: چىث   يث   حج  مج  جح  محچ)5( .
ويرى الشيخ عبد القادر اجليالين أنَّ األحوال واملقامات هي عبادة القلب، فإذا كانت ِمن 
اجلسد فهي أعامل ظاهرة ِمن حيث اجلوارح فإنَّ للخواص أعامهَلم الباطنة ِمن حيث القلوب 

واألرسار)6( .

)1(  اللمع : الرساج الطويس، ص 65 .
)2(  فتوح الغيب: اجليالين، ص 38 – 39 .

)3(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 20، املجلس )1( .
)4(  فتوح الغيب: اجليالين، ص 52 .

)5(  سورة الزمر: ِمن اآلية 10 .
)6(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 252، املجلس )62( .
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األحوال :	 
له، وعدم استقراره، وعدم ثباته، وهو عكس املقام)1( . ي حاالً لتحوُّ احلال: سمِّ

اجتالب  وال  تصنُّع  غري  ِمن  القلب  عىل  َيِرُد  معنى  هو:  التصوف  يف  )احلال(   ومفهوم 
وال اكتساب ِمن طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة، ويزول بظهور صفات النفس سواء 
ى مقامًا، فاألحوال مواهب، واملقامات مكاسب)2(،  يعقبه امللل أو ال، فإذا دام وصار ملكًا يسمَّ
واحلال: منازل تنزل يف القلوب وال تدوم، والفرق بني احلال واملقام: أنَّ املقام ُمكَتَسب؛ حيصل 

ق العبد يف املقام)3( . ببذل املجهود يف مراحل يرتقيها املريد يف طريقه إىل التمكني، ويتحقَّ
روحية،  ومشاعر  ُرَتبًا  تبقى  فهي  األحوال؛  ا  أمَّ اهلل،  إىل  السالك  بمجهود  ُتنال   واملقامات 
ال يملك الشخص ِمن أمرها شيئًا، وليس احلال عن طريق املجاهدات والعبادات والرياضات؛ 

كاملقامات، بل هي نازلة تنزل يف القلوب فال تدوم)4( .
جعلها  إذ  السقطي؛  الرسي  اإلمام  هو  بغداد  يف  واملقامات  األحوال  يف  ث  حتدَّ َمن  وأول 
موضوعًا مهاّمً يف درسه وسلوكه وتربيته ملريديه، واملتعلمني عنده والسالكني عليه، وقد شهد 
ً يف هذا املجال، فكان له السبق يف هذا امليدان، إذ ركز  خون هلذا اإلمام أنَّه أدَّى دورًا مهامَّ املؤرِّ
دعائم التصوف؛ يقول السلمي عنه : ))أول من أظهر ببغداد لسان التوحيد، وتكلم يف علوم 
احلقائق، وهو إماُم البغداديني يف اإلشارات(()5(، وكلمة )حال( إذا وردت عند القوم؛ فاملراد 
هبا واحدًا ِمن املعاين اآلتية : احلال بمعنى: ما يتجىلَّ عىل قلوب السالكني ِمن أنوار الطريق، 

وِمن ذلك ما ذكر القشريي أنَّ احلال: طوارق فال تدوم)6( .

)1(  أنظر: دستور العلامء : القايض األمحد نكري، 2/ 4 .
)2(  أنظر: التعريفات : اجلرجاين، ص 81 .

)3(  أنظر: التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق: زكي مبارك، 2/ 117 .
)4(  أنظر: الصوفية يف اإلسالم: ص 34 .

)5(  سري أعالم النبالء : الذهبي، 12/ 187 .
)6(  أنظر: الرسالة القشريية، 1/ 155 .
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احلال؛ بمعنى: ما يثمر املقام ِمن سلوك وأخالق وأعامل ظاهرة وباطنة؛ أعني: باجلوارح 
والقلب، وِمن هنا ذكر الغزايل أنَّ لكلِّ مقاٍم علٌم وحاٌل وعمٌل(()1( .

ة بني بدء املقام وهنايته، فهي درجات فرعية بني  األحوال؛ بمعنى: املراتب الروحية املمتدَّ
ف( بقوله : ))لكلِّ مقاٍم بدايٌة وهنايٌة، وبينهام  الدرجات األصلية، وإىل هذا أشار صاحب )التعرُّ

أحواٌل متفاوتٌة(()2( .
اهليبة  فمنها:  احلرص؛  حتت  تقع  تكاد  وال  عديدة،  كاملقامات  الصوفية  عند  واألحوال 
واألُنس، والقبض والبسط، والطرب واحلزن، والشوق والوحشة، والوداد واالنزعاج، وكلُّها 

تبدو متقابلة .
ونظرًا لتداخل مفهوَمي )احلال( و)املقام( عند الصوفية؛ فقد أفرد السهروردي فصاًل يف 
)العوارف( بدأه بقوله : ))قد كُثر االشتباه بني )احلال( و)املقام( واختلفت إشارات الشيوخ يف 

ذلك، فرتاءى للبعض اليشء حاالً، وتراءى للبعض مقامًا(()3( .
ق الصوفية بني )احلال( و)املقام( بشكٍل دقيٍق؛ فاحلال: ما ال يدوم طوياًل، واملقام  وقد فرَّ
ما يثبت، واحلال : ما ليس بيد السالك، فهو ِمن عني اجلود، بينام املقام يكون ببذل املجهود، 
الفرق بني )احلال(  القوم يف  العبارات عن  له إىل غريه، وِمن أشهر  ي بذلك لتحوُّ واحلال سمِّ

و)املقام( : ))األحوال مواهب، واملقامات مكاسب(()4( .
األحوال واملقامات عند الشيخ عبد القادر اجليالين:	 

إنَّ األحوال واملقامات لدى الشيخ عبد القادر اجليالين هي عبادة القلب، فإذا كانت للعامة 
حيث  ِمن  الباطنة  أعامهلم  اخلواص  للقوم  فإنَّ  اجلوارح؛  حيث  ِمن  ظاهرة  أعامل  العباد  ِمن 

)1(  أنظر: إحياء علوم الدين: الغزايل، 4/ 216 .
)2(  التعرف ملذهب أهل التصوف: الكالباذي، ص 9 .

)3(  العوارف: السهروردي، ص 225 .
 ،225 ص  السهروردي،  والعوارف:   ،154  /1 القشريية،  والرسالة   ،172  /2 اجليالين،   : الغنية    )4(

والتصوف: عمر فروخ، ص 54 .
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وإنَّام  اجلوارح،  أعامل  عن  القلوب  بأعامل  االستغناء   : هذا  يعني  وال  واألرسار)1(،  القلوب 
ُرنا أنَّه ليس بعد  تضاف العبادة الباطنة إىل الظاهرة، فتكتمل األخرية باألُوىل، فاإلمام اليفتأ يذكِّ

إسقاط ظاهر العبادة غري الزندقة .
ومل خيرج الشيخ عبد القادر اجليالين بمفهوم األحوال واملقامات عن اإلطار الذي وضعه 
ِمن حقائق األحوال  العديد  له وقفات ذوقية عند  القادر كانت  الشيخ عبد  أنَّ  بيد  الصوفية؛ 
الطريق  شيوخ  بعض  ر  يقرِّ حني  يف  املقامات،  بتداخل  قوله  الوقفات  هذه  فِمن  واملقامات، 
الصويف؛ كالقشريي: أنَّ املقامات: مراتب تصاعدية متتالية، ال يرتقي السالك إىل مقام منها ما 
مل يستوف أحكام املقام السابق عليه)2(، يرى الشيخ عبد القادر اجليالين : أنَّ أحكام املقامات 
ينبغي اجتيازها مجلة، فمقام التوكل يقتيض الصرب، وال يتمُّ إالَّ به، فإذا أراد السالك أْن يكتب 

َله بالصرب والتسليم)3( . َج توكُّ يف سجل املتوكلني فام عليه إالَّ أْن يتوِّ
القادر اجليالين إىل تداخل مقاَمي الصرب والشكر، يف موضع االبتالء؛  الشيخ عبد  ويشري 
الدواء  فإْن جاء  الدواء،  الصرب، واسكن حتى جييء  بيد  فاستقبله  الداء؛  ))إذا جاءك  فيقول: 

فاستقبله بيد الشكر(()4( .
ِمن  هو  هل  الرضا  يف  الطريقة  أهل  اختالف  عند  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  يتوقَّف  ثمَّ 
األحوال أم املقامات؟ فقد ذهب أهل السلوك يف العراق عىل أنَّه ِمن مجلة األحوال، وأنَّه نازلة 
ل إليه  حتلُّ بالقلب )كسائر األحوال( ثم حتول وتزول، وذهب آخرون إىل أنَّ الرضا مقاٌم؛ يتوصَّ

العبد باكتسابه إذا ما انتهى ِمن مقام التوكل)5( .

)1(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، 250، املجلس )62( .
)2(  الرسالة القشريية، 1/ 153 .

)3(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 157، املجلس )42( .
)4(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 20، املجلس )1( .

)5(  أنظر: الغنية : اجليالين، 3/ 1358 .
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ويرى الشيخ عبد القادر اجليالين: أنَّ الرأي القائل : إنَّ الرضا حاٌل، والرأي القائل: بكونه 
مقامًا؛ يمكن اجلمع بينهام بأْن يقال: بداية الرضا مكتسبة للعبد، وهي ِمن املقامات، وهنايته ِمن 

مجلة األحوال فهي ليست بمكتسبة)1( .
وللشيخ عبد القادر اجليالين موقف ِمن املفاضلة بني )احلال( و)املقام(؛ مل يرش إليه رصاحًة، 
وإنَّام ُيَشمُّ ِمن فحوى كالمه، ففي مؤلفات الصوفية، ويف كثري ِمن الدراسات اخلاصة بالتصوف 
نرى تفضياًل للمقام عىل احلال؛ باعتبار األحوال سمة ألهل التلوين، بينام املقامات ألصحاب 
ا الشيخ عبد القادر؛ فريى احلال  التمكني)2(، وهلذا تكون املقامات أعىل مرتبة ِمن األحوال، أمَّ
أعىل، إذ املقام عمل العبد، واحلال موهبة املعبود، واملقام قيام مع اهلل بالصدق، واحلال جيري 
ٌد  به الصادقون، واملقام فيه اشرتاك بني خواص السالكني وبني عوام املؤمنني، واحلال فيه تفرُّ
بصاحبه عن الباقني، وِمن هنا جعل الشيخ عبد القادر اجليالين بداية الرضا مقامًا، وهنايته ِمن 
مجلة األحوال، وهذا يعني: ارتفاع احلال عن املقام، وقد عاين الشيخ عبد القادر اجليالين يف 
طريقه إىل اهلل كلَّ شديٍد ِمن األحوال، فهو خيرب عن نفسه أنَّ األحوال كانت تطرقه وتداهم 
الطرق  قطاع  منه  فيفزع  الصحراء،  قلب  يف  ويرصخ  البادية،  يف  أّيامًا  وجهه  عىل  فيهيم  قلَبه؛ 
والعيارون، بل إنَّ حاالً قويًا نزل به يومًا؛ فخرَّ مغشيًا عليه؛ حتى ظنَّ الناس أنَّه فارق احلياة، 

لوه، ثمَّ رسي عنه احلال بعد ذلك)3( . فأخذوه وغسَّ
اجتالب،  دون  د  املتجرِّ عىل  تنزل  ا  ألهنَّ )قبض(؛  كلُّها  القادر  عبد  الشيخ  عند  واألحوال 
فكلُّها )بسط(؛ ألنَّه  املقامات؛  ا  أمَّ يؤمر بحفظه فهو قبض،  ما  ه بحفظها، وكل  ويؤمر يف رسِّ
ال يشء فيها يؤَمر بحفظه سوى كوهنا موافقة لقدر اهلل، ويقول الشيخ عبد القادر: ))األحوال 

)1(  أنظر: الرسالة القشريية، 2/ 342 .
عالمة  فهو  التمكني:  ا  أمَّ  . األحوال  وأصحاب  البداية  ألهل  صفة  الصويف:  االصطالح  يف  التلوين    )2(
الرشقاوي، ص  : د. حسن  الصوفية ومعانيها  ألفاظ  أنظر:   . القلب  يستقرُّ  ُقرب احلق؛ حيث  إىل  الواصلني 

. 104 – 103
)3(  أنظر: هبجة األرسار: الشطنويف، ص 19، وقالئد اجلواهر: التاديف، ص 11 – 17 .
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معدودة، فأمر صاحبها بحفظ حدودها، واملقام غري حمدود حتى حيفظ(()1( .
ثانيًا : مقام التوكل :	 

التوكل: هو الثقة بام عند اهلل عليه السالم، واليأس عامَّ يف أيدي الناس)2( .
وهو ِمن املقامات التي ينبغي عىل الصويف قطعها؛ ليصل إىل غايته، ومقام التوكل هو أحد 
يف  ُب  ترغِّ ة  عدَّ آيات  الكريم  القرآن  يف  وردت  فقد  بربِّه،  العبد  عالقة  يف  اإلسالمية  املبادئ 

التوكل؛ كقوله تعاىل: چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ)3(، وقوله تعاىل: چی  ی  ی  
تِي َسْبُعوَن  جئ  حئ      مئچ)4(، ويف احلديث النبوي الرشيف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )َيْدُخُل اجْلَنََّة ِمْن ُأمَّ

ُلون()5( . ِْم َيَتَوكَّ وَن، َوَعىَل َرهبِّ ُ ُقوَن، َوال َيَتَطريَّ ِذيَن اَل َيْسرَتْ َأْلًفا بَِغرْيِ ِحَساٍب، ُهِم الَّ
وواضٌح ِمن هذه النصوص أنَّ التوكل معناه: االعتامد عىل اهلل والثقة به، عىل أنَّ الصوفية 
خيرج  ومل  السالم،  عليه  باخلالق  عالقتهم  يف  سلوكهم  وطبيعة  ينسجم  خاصًا  تناوالً  تناولوه 

جوهر التوكل عن اإلطار العام اإلسالمي .
 : بقوله  لعباده،  السالم  عليه  اهلل  ه  أعدَّ بام  القلب  اطمئنان  البلخي)6(:  فالتوكل عند شقيق 

))التوكل أْن يطمئن قلبك بموعود اهلل(()7( .

)1(  فتوح الغيب: اجليالين، طبعة البايب احللبي – القاهرة، ص 131 .
)2(  أنظر: التعريفات: اجلرجاين، ص 70 .

)3(  سورة الطالق: ِمن اآلية 3 .
)4(  سورة املائدة : ِمن اآلية 23 .

)5(  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه : )كتاب الرقاق، باب( )وَمن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه( ]الطالق: 
3[، 5/ 2375، برقم )6107( .

)6(  شقيق بن إبراهيم، أبو عيل األزدي، من أهل بلخ حسن اجلري عىل سبيل التوكل وحسن الكالم فيه، وهو 
من مشاهري مشايخ خراسان قال السلمي: وأظنه أول َمن تكلم يف علوم األحوال بكورة خراسان، كان أستاذ 
حاتم األصم، صحب إبراهيم بن أدهم، وأخذ عنه الطريقة، وأسند احلديث . )ت: 153هـ( . أنظر: طبقات 

الصوفية : السلمي، ص 63، ووفيات األعيان: ابن خلكان، 2/ 475 .
)7(  طبقات الصوفية : السلمي، ص 64 .
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والتوكل عند معروف الكرخي : االعتامد عىل اهلل عليه السالم يف كلِّ يشء؛ ألنَّ بيده مقادير 
))توكل   : له  فقال  أوصني،  رجل:  له  قال  فقد  رض،  وال  هلم  نفع  فال  الناس؛  ا  أمَّ يشء،  كلِّ 
الناس ال ينفعونك وال  عىل اهلل؛ حتى يكون هو معلِّمك، ومؤنسك، وموضع شكواك، فإنَّ 

ونك(()1( . يضُّ
فقد روي  له سيكون، رزقه، وعمله، وموته،  ما هو  بأنَّ كل  له، مطمئن  توكُّ والصويف يف 
غريي؛  يأكله  ال  رزقي  أنَّ  علمُت   ،...(( فقال:  التوكل  عن  سئل  عندما  األصم)2(  حاتم  أنَّ 
فاطمأنَّت به نفيس، وعلمُت أنَّ عميل ال يعمله غريي فأنا مشغول به، وعلمُت أنَّ املوت يأت 
فأنا استحي منه(()3(، وسئل  ُأبادره، وعلمُت أينِّ ال أحيد ِمن عني اهلل، حيث كنت  فأنا  بغتًة 
ذو النون املرصي: ما التوكل؟ فقال: ))خلع األرباب، وقطع األسباب . فقال السائل: زدين. 

فقال: إلقاء النفس يف العبودية وإخراجها ِمن الربوبية(()4( .
فاملعنى - كام يبدو يل -: ترك االعتامد عىل غري اهلل، وعدم إبقاء ميل يف النفس إىل امتالك 

يشء ما، بل االنقطاع إىل العبودية مطلقًا .
مون،  وسئل أبو يزيد البسطامي عن التوكل ؟ فقال: ))...، لو أنَّ أهل اجلنة يف اجلنة يتنعَّ
فاملتوكل  التوكل(()5(،  مجلة  ِمن  خرجت  عليهام  متييز  وقع  ثم  يعذبون،  النار  يف  النار  وأهل 
تساوت يف قلبه األشياء كلَّها مادامت هي ِمن اهلل عليه السالم، فال يفاضل بني جنة وال نار، 

)1(  طبقات الصوفية : السلمي، ص 83 .
)2(  حاتم بن عنوان، وقيل: بن يوسف، وقيل: بن عنوان بن يوسف األصم، أبو عبدالرمحن، وهو من قدماء 
مشايخ خراسان من أهل بلخ، روى عن: شقيق البلخي، وَصِحَبه، وسعيد بن عبد اهلل= املاهياين، وشداد بن 
حكيم، وغريهم، وروى عنه: عبد اهلل بن سهل الرازي، وأمحد بن خضويه البلخي، وحممد بن فارس البلخي، 
 : الصوفية  طبقات  أنظر:   . باحلكمة  الناطق  الواعظ،  الرباين،  القدوة،  الزاهد،  الذهبي:  عنه  قال  وآخرون. 

السلمي، ص 86، وسري أعالم النبالء : الذهبي، 11/ 430 .
)3(  املقدمة يف التصوف، ص 33 – 34، وطبقات األولياء، ص 179 .

)4(  الرسالة القشريية، 1/ 301، وإحياء علوم الدين: الغزايل، 4/ 264 .
)5(  الرسالة القشريية، 1/ 299، وإحياء علوم الدين : الغزايل، 4/ 264 .
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التوكل  املتوكل حقيقة، وِمن إشارات  التوكل يستوي احلال عند  وال بني وجود وعدم، ففي 
قول أيب سعيد اخلراز : ))التوكل اضطراب بال سكون، وسكون بال اضطراب(()1( .

ويرشح اإلمام الغزايل مراد اخلزاز بقوله : ))فسكونه بال اضطراب. إشارًة إىل سكون القلب 
عه بني يديه؛  إىل الوكيل وثقته به، واضطراب بال سكون. إشارة إىل فزعه إليه، وابتهاله وتضُّ

ه، وسكون قلبه إىل متام شفقتها(()2( . كاضطراب الطفل بيديه إىل ُأمِّ
ا الشيخ عبد القادر اجليالين يف حديثه عن التوكل؛ فقد نحى املنحى نفسه الذي سار عليه  أمَّ
القشريي، وكأنَّام ينقل منه نقاًل حرفيًا، مثلام نقل القشريي بدوره ِمن أيب عبد الرمحن السلمي)3(؛ 
فقد ابتدأوا مجيعًا كالمهم يف التوكل بذكر بعض األصول الرشعية للتوكل غري أنَّ الشيخ عبد 
القادر اجليالين ينفرد ببيان حقيقة التوكل؛ فيقول: ))إنَّه تفويض األمور إىل اهلل عليه السالم، 
العبد إىل ما قسمه اهلل، ويطمئن إىل  ي عن ظلامت االختيار والتدبري ...، فيسكن قلب  والتنقِّ

وعد مواله(()4( .
فالكسب  واالكتساب؛  السعي  مع  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  عند  التوكل  يتعارض  وال 
والتوكل )رشيعة وحقيقة( فال يستغني أحدمها عن اآلخر، ففي البداية يكون الكسب والسعي، 
ثمَّ يكون اجلمع بينهام بالسعي والكسب باحلركة الظاهرة، مع التوكل بالقلب، وذلك حتقيق 
القادر  عبد  الشيخ  لكن  اهلل،  لوعد  ساكن  والباطن  األسباب،  يف  متحركة  فاجلوارح  اإليامن، 
اجليالين خيشى عىل أهل األخذ باألسباب ِمن التعلُّق باخللق، واالتِّكال عىل الدرهم والدينار، 
لوا عىل  توكَّ فإْن  اجليالين رشٌك خفي،  الشيخ  فهذا عند  األسباب،  ِمن  أنَّ رزقهم  واعتقادهم 
يف  الشيخ  استشهد  وقد  األول)5(،  ِمن  أخفى  رشٌك  فذلك  اطمأنُّوا،  الرزاق  ونسوا  األسباب 

)1(  الرسالة القشريية، 1/ 301، وإحياء علوم الدين : الغزايل، 4/ 265 .
)2(  إحياء علوم الدين : الغزايل، 4/ 265 .

)3(  املقدمة يف التصوف: السلمي، ص 4، والرسالة القشريية، 1/ 298، والغنية : اجليالين، 3/ 1336 .
)4(  الغنية : اجليالين، 3/ 1337 .

)5(  أنظر: فتوح الغيب، اجليالين، ص 37 – 38 .
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العلم  إذ كان يف بداية سلوكه، وطلبه  الثوري )ت: 161هـ(  الكسب والتوكل بحال سفيان 
خر املال؛ حتى إذا حصل العلم وعرف احلقَّ عليه السالم أنفق كلَّ ما معه عىل الفقراء يف  يدَّ
تنبت،  السامء حديد ال متطر، واألرض صخر ال  أنَّ  : ))لو  املشهورة  يوم واحد، وقال قولته 

واهتممت برزقي لقلُت إينِّ كافر(()1( .
اجلنيد  يقول  ر؛  مبكِّ وقٍت  منذ  استقرَّ  الذي  الصويف  املبدأ  القادر  عبد  الشيخ  ُر  يقرِّ وهبذا 
اإليامن«.  أنكر  فقد  التوكل  أنكر  وَمن  السنة،  فقد طعن يف  الكسب  »َمن طغى يف  البغدادي: 
فالتوكل مقام صويف، وأحد األسس السبعة للطريقة القادرية؛ نرى الشيخ عبد القادر اجليالين 
چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہچ)2(، ثمَّ يقول  يورد قوله تعاىل: 
الشيخ اجليالين: ))هذه اآلية غلقْت باب االتِّكال عىل األسباب، غلقْت باب األغنياء وامللوك، 

وفتحت باب التوكل؛ َمن يتَّقيه جيازيه بأْن جيعل له فرجًا وخمرجًا ممَّا ضاق عىل الناس(()3( .
ومقام التوكل عند الشيخ عبد القادر اجليالين يشتمل عىل ثالث درجات، وهي كا يأيت)4(:

املؤمنني، حيث يكون السكون إىل وعد اهلل،  العوام ِمن  املقام وصفة  بداية  التوكل : وهو 
مع إسقاط التدبري، فصاحب هذه الدرجة إذا ُأعطي شكر، وإذا ُمنِع صرب، وذلك كام روي عن 

ل()5( . أنس أنَّ رجاًل جاء عىل ناقة وقال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص : أَدُعها وأتوكل؟ قال: )إعِقْلها وتوكَّ
التسليم : وهو الدرجة الوسطى، وصفة اخلواص واألولياء؛ حيث يكتفي العبد بعلم اهلل 
فيه، ويكون املنع عنده صنو العطاء، فذلك حال إبراهيم عليه السالم حني أوشك أْن يلقى يف 

)1(  الفتح الرباين، اجليالين، ص 119، املجلس )28( .
)2(  سورة الطالق: ِمن اآلية 2 – 3 .

)3(  الفتح الرباين: اجليالين، 262، املجلس )62( .
)4(  الغنية : اجليالين، 3/ 1337 – 1338 .

)5(  أخرجه الرتمذي يف سننه : أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، 4/ 294، برقم )2517(، وقال عنه : 
))وهذا حديث غريب من حديث أنس، ال نعرفه إالَّ ِمن هذا الوجه(( .
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ا إليك؛ فال()1( . نار النمرود، )فسأله جربيل: ألك حاجٌة ؟ قال: أمَّ
التفويض: وهو هناية درجات مقام التوكل، وصفة خصوص اخلصوص ِمن أهل التوحيد، 
وحال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويف التفويض يكون املنع مع الشكر أحّب إىل العبد ممَّا سواه وذلك هو الرضا 
َحقَّ  اهللِ  َعىَل  ُلوَن  َتَتَوكَّ ُكْم  َأنَّ )َلْو   : النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بقول  إليه  املشار  التوكل  اهلل، وغاية  التام بحكم 

، َتْغُدو مِخَاًصا َوَتُروُح بَِطاًنا()2( . ِلِه، َلَرَزَقُكْم َكاَم َيْرُزُق الطَّرْيَ َتَوكُّ
ُبه  وباجلملة فال يكون التوكل حتى يكون العبد بني يدي ربِّه كامليت بني يدي الغاسل، يقلِّ
ل أْن يسأل أو يريد أو يرد أو حيبس بيده شيئًا)3(، وقد سئل أبو احلسن  كيف أراد، فليس للمتوكِّ
عيل بن اهليتي عن طريق الشيخ اجليالين ؟ فأجاب بقوله : ))كان طريقة التفوض واملوافقة، مع 

ي ِمن احلول والقوة(()4( . التربِّ
وحسب مفهوم الشيخ عبد القادر اجليالين للتوكل هو االتكال عىل اهلل عليه السالم، وعمل 
ِمن جانب العبد عىل كسب رزقه بالسنة، وقد هييئ اهلل عليه السالم األسباب للكسب؛ فريزق 
املعنى  هذا  يف  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  قول  جاء  فقد  حيتسب،  ال  حيث  ِمن  عليه  املتوكل 
بقوله : ))والرزق بيده تارًة يواصلك به بطريق اخللق عىل وجهة املسألة هلم يف حال االبتالء 
أو بالرياضة، أو عند سؤالك له عليه السالم، وأخرى بطريق الكسب معاوضة، وأخرى ِمن 

فضله مباداه ِمن غري أْن ترى الواسطة والسبب(()5( .

)1(  أخرجه أبو نعيم يف احللية، 1/ 20 .
)2(  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده : مسند اخللفاء الراشدين، مسند عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، 1/ 332، 
بن  اهلل  عبد  الشيخني غري  ثقات رجال  قوي، رجاله  ))إسناده  األرناؤوط:  عنه شعيب  وقال  برقم )205(، 

هبرية، فمن رجال مسلم(( .
)3(  أنظر: الغنية : اجليالين، 3/ 1338 .

)4(  هبجة األرسار: الشطنويف، ص 84، وقالئد اجلواهر: التاديف، ص 91 .
)5(  فتوح الغيب: اجليالين، ص 29 – 30 .
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ثالثًا : مقام حسن اخللق :	 
عىل الرغم ِمن اهتامم الصوفية باألدب وحسن اخللق يف الطريق الصويف إالَّ أنَّنا مل نر منهم 
َمن عدَّ حسن اخللق واحدًا ِمن مقامات الطريق وأحواله، غري أنَّ الشيخ عبد القادر اجليالين 
اعتربها أحد األسس السبعة يف أحوال الطريق ومقاماته؛ إضافًة إىل مقتضيات السلوك، ويرى 
الشيخ عبد القادر أنَّ األصل ِمن حسن اخللق قوله تعاىل: چڱ  ڱ     ڱ  ںںچ)1(، 
فمدح اهلل عليه السالم نبيَّه ملسو هيلع هللا ىلص بحسن اخلُُلق . وُسئل بعضهم عن هذه اآلية ؟ فقال: “اخلُُلق 
ٍء يِف امْلِيَزاِن،  مع اخللق، والرس مع احلق”، وروى أبو الدرداء أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إِنَّ َأْفَضَل يَشْ
)أحبِّكم   : ملسو هيلع هللا ىلص  وقال  احْلََسُن()2(،  اخْلُُلُق  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  امْلِيَزاِن،  يِف  ٍء  يَشْ َأْثَقَل  ُبَكرْيٍ  َأيِب  اْبُن  َقاَل: 
، وأقربكم منِّي جملسًا يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا()3(، وقال احلارث امُلحاِسبِي)4(: »ُحْسُن  إيلَّ
مال  »رأس  وقيل:  الكالم«،  الوجه، وطيب  الغضب، وبرش  وقلة  األذى،  احتامل  اخلُُلق: هو 

ُد إىل اخللق«، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص )أمَر بمداراة الناس كام أمر بأداء الفرض()5( . العارف: التودُّ

)1(  سورة القلم : اآلية 4 .
)2(  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده : مسند القبائل، ِمن حديث أيب الدرداء عويمر، 45/ 487، برقم )27496( 
وقال عنه شعيب األرناؤوط : ))إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني غري عطاء بن نافع، وهو ثقة(( .

)3(  أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن: 6/ 234، برقم )7989(، والطرباين يف املعجم الكبري: سليامن بن أمحد 
بن أيوب، أبو القاسم الطرباين، 8/ 177، برقم )7737(، وقال عنه اهليثمي: ))رواه الطرباين يف حديث طويل 

بإسنادين ورجال أحدمها ثقات(( . جممع الزوائد، 8/ 24 .
ابن  يزيد بن هارون يسريًا، وروى عنه:  البغدادي، يروي عن:  أبو عبد اهلل املحاسبي  )4(  احلارث بن أسد 
منها: )رسالة  له عدة تصانيف؛  الصويف، وآخرون،  بن احلسن  واجلنيد، وأمحد  القاسم،  بن  مرسوق، وأمحد 
املسرتشدين(، وغريها، قال عنه الذهبي: الزاهد، العارف، شيخ الصوفية، صاحب التصانيف الزهدية )ت: 

243هـ( . ينظر : سري أعالم النبالء للذهبي: 110/12 .
)5(  أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه : املصنف يف األحاديث واآلثار: عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم، أبو بكر بن 
ياَمِن بِاهللِ ُمَداَراُة النَّاِس(،  أيب شيبة العبيس )ت: 235هـ( 5/ 221، برقم )25428(، بلفظ )ْأُس اْلَعْقِل َبْعَد اإْلِ
والطرباين يف املعجم األوسط : 1/ 146، برقم )463(، بلفظ )مداراة الناس صدقة(، وقال اهليثمي: ))رواه 
الطرباين يف األوسط، وفيه يوسف بن حممد بن املنكدر وهو مرتوك، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به(( . 
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منافق صاحب  إالَّ  يرتكه  العبد، وال  مناقب  أفضل  القادر  عبد  الشيخ  عند  اخللق  وحسن 
هوى)1(؛ قال الشيخ: ))األدب يف حقِّ العارف فريضة كالتوبة يف حقِّ العاين، كيف ال يكون 
بًا وهو أقرب اخللق إىل اخلالق...، وكلُّ َمن ليس له أدب فهو ممقوٌت اخلالق واخللق...،  متأدِّ
البدَّ ِمن حسن األدب مع اهلل عليه السالم، أحسنوا األدب، أقبلوا عىل آخرتكم، وأعرضوا عن 
ق العبد بحسن اخلُلق حني يأخذ كلَّ أموره بالصدق، حني ال يؤثِّر فيه جفاء  دنياكم(()2(، ويتحقَّ
اخللق بعد تطلُّعه للخالق)3(، ويقتيض ُحسن اخللق إسقاط األخالق املذمومة؛ كاحلسد والرياء 
واحلقد، واالتصاف بآداب التواضع واحللم واملحبة واإليثار، وحلسن اخللق جانبان: األول: 
مع اهلل عليه السالم، والثاين: مع الناس، واخلُلق مع اهلل عليه السالم : هو القيام بطاعته ِمن غري 
ى عند الصويف بـ)سقوط رؤية األعامل( ثمَّ التسليم بكلِّ األمور  انتظار الثواب، وهو ما يسمَّ
إىل اهلل عليه السالم دون منازعة، وتوحيده وتصديق وعده ِمن غري هُتََمة أو شك، واستصغار 

العبد ما دونه، واستعظامه بام يستحقُّ .
فاعترب الشيخ عبد القادر اجليالين ُحسن اخللق ِمن مجلة العوامل املساعدة عىل سلوك املريد 
د فيهم مكارم األخالق،  الذين تتجسَّ القوم؛ فأصحاب األخالق احلسنة هم الصفوة  لطريق 
يَّة اخللق احلسن يف طاعة اهلل عليه السالم يف كلِّ األحوال، ِمن غري اعتقاد يف استحقاق  وتظهر أمهِّ
العوض، يف األمر والنهي، فاألمر: ترك املنكر والنهي: االمتناع عنه، وأعىل درجة يصل إليها 
املريد يف اخللق احلسن يف توحيد اهلل عليه السالم ِمن غري رشك به، وتصديق وعده ِمن غري شكٍّ 

فيه، والتسليم للقضاء والقدر ِمن غري معارضة)4( . 

جممع الزوائد، 8/ 17 .
)1(  أنظر: هبجة األرسار: الشطنويف، ص 123، وقالئد اجلواهر: التاديف، ص 91 .

)2(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 263، املجلس )62( .
)3(  أنظر: هبجة األرسار: الشطنويف، ص 123، وقالئد اجلواهر: التاديف، ص 91 .

)4(  أنظر: الغنية : اجليالين، 2/ 192 .
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واعترب الشيخ عبد القادر اجليالين اجلانب اخللقي يف التصوف ذا أمهية كبرية وسببًا رئيسًا 
يف تقوية السلوك للصويف، فقد كانت دعواه مبنية عىل حسن اخللق يف مجيع املعامالت دنيويًة 
ق يف ُأمور الرشع، ويدرك إدراكًا قويًا  كانت أو دينية؛ ليصحَّ ِمن العبد اإليامن الذي فيه، ويتعمَّ
الوجه  هبا عىل  والتعامل  املناسب،  املوضع  واستغالهلا يف  االجتامعية،  العالقات  تنظيم  كيفية 
ل  األكمل . فإذا اجتمعت هذه الصفات )مكارم األخالق( سُهل عليه التعامل مع الناس وحتمُّ
األذى بال حقد وال خصومة وال خضوع، فهو أرسع إىل العفو املوىص به ِمن اهلل عليه السالم: 
قال  اجلفاء؛  عند  املصاحلة  يف  الدعوة  إىل  وأقرب  ېئېئچ)1(،  ېئ   ۈئ   ۈئ   چۆئ  

تعاىل : چۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉچ)2( .
العبادة  إىل  واالنقطاع  الناس،  عن  باالنعزال  ته  مهمَّ د  تتحدَّ ال  احلسن  السلوك  فصاحب 
فالقوم  العمل لإلصالح،  املجتمع وهي  إنَّام عنده مهمة سامية تنعكس أمهيتها عىل  فحسب، 
اع البذور الطيبة  ليس ِمن أخالقهم العزلة وترك املجتمع واخلروج عن دائرة أعامله، وإنَّام ُهم ُزرَّ
ال يبغون مكسبًا وال جاهًا، وإنَّام هدفهم إنشاء املجتمع الفاضل، وهذا الذي قصده الشيخ عبد 
َفْلَيَسْعُهْم  بَِأْمَوالُِكْم،  النَّاَس  َتَسُعوا  )َلْن  النبوي الرشيف:  القادر اجليالين عند ذكره للحديث 

ِمنُْكْم َبْسُط َوْجٍه، َوُحْسُن ُخُلٍق()3( .
ب بني العبد وربِّه، وذلك ألنَّه طاعة، والطاعة ِمن  ويعد حسن اخللق ِمن الصفات التي تقرِّ
ه  دالئل حفظ احلال ألهل الطريق، وقد مجع اجليالين ُحسن اخلُُلق يف صفات عىل سؤال ُوجِّ
إليه هبذا اخلصوص؛ فقال: ))هو أْن ال يؤَثر فيك جفاء اخللق بعد مطالعتك للحق، واستصغار 
ادَّعوا ِمن اإليامن  نفسك، وما منها معرفة بعيوهبا، واستعظام اخللق وما منهم إالَّ نظر إىل ما 

)1(  سورة البقرة : ِمن اآلية 219 .
)2(  سورة احلجرات : ِمن اآلية 10 .

)3(  أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه : 5/ 212، برقم )25333(، والبزار يف مسنده )البحر الزخار( : أمحد بن 
عمرو بن عبد اخلالق العتكي البزار )ت: 292هـ( 15/ 177، برقم )8544(، وقال اهليثمي: ))رواه أبو يعىل 

والبزار، وفيه عبد اهلل بن سعيد املقربي وهو ضعيف(( . جممع الزوائد، 8/ 22 .
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واحلكم، وهو أفضل مناقب العبد، وفيه تظهر جواهر الرجال(()1(، وقال – أيضًا -: ))اخللق 
حجابك عن نفسك، ونفسك حجابك عن ربِّك، ومادمت ترى اخللق ال ترى حقيقة نفسك، 
ومادمت ترى نفسك ال ترى ربَّك(()2(، ويروي ابن القيم عن الشيخ عبد القادر أنَّه قال: ))ُكْن 

مع احلق بال خلق، ومع اخللق بال نفس(()3( .
وملَّا كان ُحسن اخلُلق مقامًا ِمن مقامات الطريق عند الشيخ عبد القادر اجليالين وعالمة 
ِمن عالماته فقد ربط الشيخ بينه وبني املعرفة باهلل عليه السالم كام يربط بني رذيلة سوء األدب 
وبني اجلهل به عليه السالم ؛ فريى الشيخ عبد القادر اجليالين أنَّ أحبَّ األعامل إىل اهلل حسن 
يتَّصف  أْن  للسالك  البدَّ  أنَّه  الشيخ  ويرى  أخالقًا،  أحسنهم  اهلل  إىل  العباد  وأقرب  اخللق، 
الفرائض وأساسًا ِمن األسس؛ لذلك قال: ))أولياء اهلل  ِمن  ها فريضة  التي عدَّ الصفة  هبذه 
كون حركًة، وال خيطون خطوًة إالَّ بإذٍن رصيٍح منه  بون بني يديه؛ ال يتحرَّ عليه السالم متأدِّ
فون يف مجيع  لقلوهبم، ال يأكلون ِمن األشياء املباحة، وال يلبسون، وال ينكحون، وال يترصَّ
القلوب  مقلِّب  مع  قياٌم  السالم  عليه  احلق  مع  قيام  هم  لقلوهبم،  رصيٍح  بإذٍن  إالَّ  أسباهبم 
يف  وبأجسادهم  الدنيا  يف  بقلوهبم  يلقوه  حتى  السالم؛  عليه  م  رهبِّ مع  هلم  قرار  ال  واألبصار 

اآلخرة(()4( .
ٌد يتَّصف به السالك، بل هو سمٌة يتَّصف هبا السالك بكلِّ  وحسن اخللق ليس له وقٌت حمدَّ
أوقاهتم، فهي أفضل  ِمن  املطلقة لكلِّ وقٍت  املؤمنني  ا صفة  السلوك؛ ألهنَّ ِمن مراحل  مرحلة 

مناقب العبد وأجلُّ ِسامته، وبه ُتعَرف معادُن الرجال .
رابعًا : مقام الشكر:	 

)1(  قالئد اجلواهر: التاديف، ص 72 .
)2(  مجهرة األولياء : املنويف، 2 .

)3(  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني: حممد بن أيب بكر بن أيوب، شمس الدين ابن قيم 
اجلوزية )ت: 751هـ( 2/ 310 .

)4(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 31، املجلس )3( .
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التعظيم  جهة  عىل  باجلميل  ))الوصف  وهو  وإظهارها)1(،  النعمة  ر  تصوُّ  : لغًة  الشكر 
والتبجيل عىل النعمة ِمن اللسان واجلنان واألركان(()2( .

واصطالحًا : وردت للعلامء تعاريف كثرية للشكر؛ منها: ))عكوف القلب عىل حمبة املنعم، 
واجلوارح عىل طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه(()3( .

وقيل: ))فرح القلب بحصول النعمة مع رصف اجلوارح يف طاعة امُلنِعم، واالعرتاف بنعمة 
املنعم عىل وجه اخلضوع(()4( .

فه بقوله : ))هو رصف العبد مجيع ما أنعم اهلل عليه ِمن السمع والبرص  ا اجلرجاين؛ فقد عرَّ أمَّ
وغريمها إىل ما خلق ألجله(()5( .

ن ما يأيت:  والشكر عند القوم له معنى يتضمَّ
شكر اللسان: وهو االعرتاف بنعمة امُلنِعم .

وشكر البدن واألركان: وهو اتصافه بالوفاء واخلدمة .
وشكر القلب: وهو انعكافه عىل بساط الشهود بإدامة حفظ احلرمة .

ويف مجلة )الشكر( أْن ال يعيص اهللَ عليه السالم بنعمٍة أنعَمها)6( .
وحقيقة الشكر عند الشيخ عبد القادر اجليالين وعند غريه ِمن أهل التحقيق : هو االعرتاف 
بنعمة امُلنِعم عىل وجه اخلضوع ومشاهدة املنَّة وحفظ احلرمة عىل وجه معرفة العجز عن الشكر 
وهو الثناء عىل امُلحِسن بذكر إحسانه، وشكر العبد هلل عليه السالم ثناؤه عليه بذكر إحسانه، 

)1(  أنظر: تاج العروس: مرتىض الزبيدي، 12/ 225، مادة )شكر( .
)2(  التعريفات : اجلرجاين، ص 128 .

)3(  مدارج السالكني: ابن القيم، 2/ 235 .
)4(  معراج التشوف: ابن عجيبة، ص 7 .

)5(  التعريفات: اجلرجاين، ص 128 .
)6(  أنظر: ما هو التصوف ؟ : النقشبندي، ص 96 .
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ُق الشكر عند الشيخ عبد  وشكر احلق عليه السالم للعبد ثناؤه عليه بذكر إحسانه له)1(، ويتحقَّ
القادر اجليالين بأمرين:

األول: االستعانة بالنعم عىل الطاعات واملواساة للفقراء منها .
واألمر اآلخر: االعرتاف هبا للمنِعم هبا والشكر بُمنِْزهِلا وهو احلق عليه السالم )2( .

وشكر املوىل عليه السالم ظاهرًا وباطنًا؛ فريى الشيخ أنَّ الشكر يكون باللسان واجلوارح 
ا شكر  والقلب، وشكر اللسان : االعرتاف بنعم اهلل، وشكر اجلوارح: احلركة يف طاعة اهلل، وأمَّ
القلب : فهو االعتقاد الدائم والعقد والعزم الشديد بأنَّ مجيع النعم التي يملكها العبد واملنافع 

ظاهرها وباطنها ِمن اهلل عليه السالم ال ِمن غريه .
فالشيخ عبد القادر يرى أنَّ هناك فرقًا بني الشاكر والشكور؛ فالشاكر ِمن العباد : َمن يشكر 
اهللَ عىل ما هو موجود، والشكور : يشكره عىل ما هو مفقود، األول: يشكر عىل النفع والعطاء، 

والثاين: يشكر عىل املنع والبالء، فقد تداخل عند الشيخ عبد القادر مقاما : الرضا والشكر .
السالم،  عليه  للمنعم  اخلواص  شكر  هو  القادر  عبد  الشيخ  عند  الشكر  درجات  وأعىل 

يَّة)3( . ويكون عىل ما يرد ويتجىلَّ بقلوهبم من املعاين اللُدنِّ
أعطاه  بام  ويرىض  اهلل،  ِمن  النعمة  يرى  أْن   - اهلل  رمحه   - الغزايل  اإلمام  عند  الشكر   أدنى 
وال خيالفه بيشء ِمن نعمة، ومتام الشكر يف االعرتاف بلسان الرس أنَّ اخللَق كلَّهم يعجزون عن 
أداء ُشكره عىل أصغر جزء ِمن نعمة وإْن بذلوا غاية املجهود؛ ألنَّ التوفيق للشكر نعمة حادثة 

جيب الشكر عليها؛ فيلزمك عىل كلِّ شكر شكرًا إىل ما ال هناية)4( .

التصوف،  وأعالم  املنويف،  الفيض  أبو  حممد   : األولياء  ومجهرة   ،1349  /3 اجليالين،   : الغنية  أنظر:    )1( 
ص 204 .

)2(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 96 - 97، املجلس )22( .
)3(  أنظر: الرسالة القشريية، 1/ 313، والغنية: اجليالين، 36/ 1353 .

)4(  أنظر: منهاج العارفني: الغزايل، مطبعة املعارف، بغداد، )1968م( ص 19 .
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خامسًا : مقام الصرب:	 
الصرب لغًة : اإلمساك يف ضيق)1( .

ف الصرب بتعريفات كثرية؛ فقيل: ))الصرب: حبس النفس عىل ما  ويف املصطلح الصويف ُعرِّ
يقتضيه العقل أو الرشع أو عامَّ يقتضيان حبسها عنه(()2( .

فه السيد اجلرجاين؛ فقال: ))هو ترك الشكوى ِمن أمل البلوى(()3( . وعرَّ
احلارث  وقال  للناس(()4(،  فيه  شكوى  ال  الذي  هو  اجلميل:  ))الصرب  احلايف:  برش  وقال 

املحاسبي: ))لكلِّ يشء جوهر، وجوهر العقل الصرب(()5( .
وقيل: ))الصرب: هو محل املؤن هلل – تعاىل – حتى تنقيض أوقات املكروه(()6(، فالصرب ِمن 
أهم ركائز الطريق املوصل إىل اهلل؛ إذ هو خصلة ِمن خصال األنبياء واملرسلني والصاحلني ِمن 
فيها فضيلة الصرب،  القرآنية بني احلق  ِمن اآليات  الكريم يف كثرٍي  القرآن  عباده، جاء ذكره يف 

وأجر الصابرين ومكانتهم عنده .
ۇئچ)7(،  وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ               چائ    : تعاىل  بقوله  نبيَّه  آمرًا  السالم  عليه  فقال 
ووصف اهلل عليه السالم أيوب بقوله : چٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤچ)8(، وبنيَّ سبحانه 
وتعاىل نتيجة الصرب فقال: چچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇچ)9(، وقال تعاىل: 

)1(  مفردات القرآن: الراغب األصبهاين، ص 273، مادة )صرب( .
)2(  رشح رياض الصاحلني: ابن عالن، 1/ 194 .

)3(  التعريفات: اجلرجاين، ص 131 .
)4(  طبقات األولياء: عمر بن عيل بن أمحد ابن امللقن رساج الدين الشافعي املرصي )ت: 804هـ( ص 113 .

)5(  طبقات الصوفية : السلمي، ص 61 .
)6(  اللمع: الطويس، ص 76 .

)7(  سورة األحقاف: ِمن اآلية 35 .
)8(  سورة ص: ِمن اآلية 44 .

)9(  سورة السجدة : ِمن اآلية 24 .
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چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ)1(، وقال سبحانه وتعاىل: چىث   يث   حج  مج  جح  

محچ)2(، وكذلك أثنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - ِمن خالل أحاديثه – عىل الصرب؛ فقال: )الصرب 
نصف اإليامن()3(، وقال اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه : ))الصرب ِمن اإليامن بمنزلة 

الرأس ِمن اجلسد(()4( .
البالء بحسن  الوقوف مع  تتمثَّل يف  القادر اجليالين  الشيخ عبد  يراها  وحقيقة الصرب؛ كام 
ي مقدوره بالرحب والسعة عىل  ر وقىض وتلقِّ األدب مع املبتيل، والثبات معه بالصرب عىل ما قدَّ

أحكام الكتاب والسنة)5( .
ولذلك بنيَّ الشيخ معنى الصرب، وهو أْن ال يشكو املرء إىل أحد، وال يتعلَُّق قلُبه بسبب، وال 

يكره وجود البلية، وال حيب زواهلا)6( . 
التي  واألحاديث  باآليات  يقول  ما  يدعم  لتالميذه؛  بتوجيه  القادر  عبد  الشيخ  قام  فلقد 
الصدمة  عند  الصرب  )إنَّام   : الرشيف  النبوي  باحلديث  فاستشهد  يقول؛  فيام  ته  حجَّ  تقوي 
يه لقضاء اهلل بالصرب والرضا؛ لذلك  األوىل()7(؛ يشري هبذا احلديث: إىل سكون قلب املؤمن وتلقِّ
ق اإليامن  ي القلب واليقني، ويضعف النفس واهلوى، وحيقِّ يرى الشيخ اجليالين أنَّ البالء يقوِّ

والصرب(()8( .

)1(  سورة القصص : ِمن اآلية 54 .
)2(  سورة الزمر: ِمن اآلية 10 .

)3(  أخرجه اإلمام احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني: كتاب التفسري، تفسري سورة )محعسق( 2/ 484، 
برقم )3666(، وقال عنه : ))هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((، ووافقه الذهبي بقوله : ))صحيح(( .

)4(  شعب اإليامن: البيهقي، 1/ 71 .
)5(  أنظر: هبجة األرسار : الشطنويف، ص 123 .

)6(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 180، املجلس )49( .
)7(  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه : كتاب اجلنائز، باب الصرب عند الصدمة األوىل، 1/ 438، برقم 

. )1240(
)8(  فتوح الغيب: اجليالين، ص 53 .
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واستنبط الشيخ ِمن كالم اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه الذي قال فيه : ))الصرب 
ِمن اإليامن كالرأس ِمن اجلسد(()1(؛ أنَّ اإلنسان إذا مل يكن له صرٌب؛ فال رأس إليامنه وال عربة 
بجسده، ولو عرف اإلنسان املبتىل َمن الذي ابتاله لصرب عىل بلواه، ولو عرف اإلنسان حقيقة 
الدنيا ما عىص فيها اهللَ، وبنيَّ أنَّ الصرَب رأُس الدين، وأنَّ جسد الدين هو العمل، وكل عمل ال 

يتمُّ إالَّ بالصرب حتت قضاء اهلل)2( .
وللصرب - كسائر املقامات – مراتب ودرجات، وأول درجات الصرب: الصرب يف اهلل عند 
ثمَّ  البالء بحسن األدب واالمتثال واإلذعان،  الوقوف مع  الصرب )هلل( عند  ثمَّ  البالء،  نزول 

الصرب )مع اهلل( بالثبات عىل أحكام رشعه وسعة الصدر لقضائه وقدره.
، إذ يروي الشيخ عبد القادر اجليالين عن أيب بكر الشبيل  ا الصرب )عن اهلل( فهو األشقُّ وأمَّ
)ت: 334هـ( ما وقع له مع رجل وقف عىل رأسه وسأله : أيُّ الصرب أشدُّ عىل الصابرين؟ 
قال: الصرُب يف اهلل . قال: ال . قال : الصرب هلل . قال: ال . قال: الصرب مع اهلل . قال: ال . قال: 

وحيك فام هو ؟ قال: الصرب عن اهلل . ورصخ الشبيل رصخًة كادت روحه تتلف)3( .
والصرب عند الشيخ عبد القادر اجليالين واجٌب ِمن الواجبات عىل كلِّ إنسان؛ ألنَّه خليفة 
اهلل يف أرضه؛ جعله يف الدنيا، والدنيا كلُّها آفات ومصائب، وما ِمن نعمٍة إالَّ وبجانبها نقمة، 
اهلل عليه  أنَّ  يعلم  إالَّ ومعها ضيق، واملؤمن  ِمن سعٍة  ترحة، وما  إالَّ وبجانبها  فرحٍة  ِمن  وما 
السالم ال يبتليه إالَّ لرفع درجته أو ملصلحة هو يعلمها؛ لذلك يكون راضيًا بقضاء اهلل صابرًا 

عىل مقدوره)4( .

)1(  شعب اإليامن: البيهقي، 1/ 71 .
)2(  أنظر: جالء اخلاطر: اجليالين، ص 30 .

)3(  أنظر: الغنية : اجليالين، 3/ 1355 .
)4(  أنظر: فتوح الغيب: اجليالين، ص 35 .
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فالصرب يف منظور الشيخ عبد القادر اجليالين يقسم إىل ثالثة أقسام: 
صرٌب هلل عليه السالم : ويكون بأداء أوامره واجتناب نواهيه .. 1
وصرٌب مع اهلل عليه السالم : وهو الصرب حتت جريان قضائه وأفعاله ِمن شدائد وباليا.. 2
والصرب عىل اهلل عليه السالم : وهو الصرب عىل ما وعد ِمن الرزق والفرج والثواب .. 3

املصائب  أعظم  يف  ومريديه  تالميذه  وإرشاده  ووعظه  بُخَطبه  القادر  عبد  الشيخ  دعا  لقد 
والرزايا واملكاره واخلطوب إىل عدم اليأس والقنوط ِمن رمحة اهلل، وأوصاهم بالصرب واجلَلد، 
القلب؛ حتى ال  البالء إىل  تأثري ذلك  إيامٍن ورسوٍر، وأْن ال يصل  أمر اهلل بكلِّ  وأْن يستقبلوا 

يتزعزع إيامن املؤمن)1( .
فالصرب مقاٌم ِمن مقامات السلوك املوصل إىل احلق، والصابرون هم الواصلون، وهم الذين 
نالتهم حمبة اهلل؛ لذلك يربط الشيخ عبد القادر بني فضيلة الصرب، والقرب ِمن اهلل، كلَّام ازداد 
ُقربًا منه عليه السالم، ونال ِمن اهلل عليه السالم درجة حمبَّته؛  إزداد  العبد صربًا عىل بالء اهلل 
الشيخ  ه  عدَّ فقد  الطريق؛  الصرب يف سلوك  يَّة  چۅ  ۉ  ۉچ)2(، وألمهِّ تعاىل:  لقوله 
عبد القادر إحدى اخلصال الثامنية التي بني عليها التصوف، فقال يف وصية لولده : ))واعلم يا 

ولدي - وفَّقنا اهلل تعاىل وإّياك واملسلمني – أنَّ التصوف مبني عىل ثامين خصال)3( :
السخاء : وهو لنبي اهلل إبراهيم عليه السالم .

الرضا : وهو لنبي اهلل إسامعيل الذبيح عليه السالم .
الصرب: وهو لنبي اهلل أيوب عليه السالم .

اإلشارة : وهي لنبي اهلل زكريا عليه السالم .
الغربة : لنبي اهلل يوسف عليه السالم .

)1(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 219، املجلس )57( .
)2(  سورة آل عمران : ِمن اآلية 146 .
)3(  فتوح الغيب: اجليالين، ص 759 .
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لبس الصوف : لنبي اهلل حييى عليه السالم .
السياحة : لنبي اهلل عيسى عليه السالم .

الفقر : جلدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .
سادسًا : مقام الرضا :	 

الرضا لغًة : هو مقصود ضدَّ السخط، ويف الدعاء : اللَّهمَّ إينِّ أعوذ برضاك ِمن سخطك)1( .
بُمرِّ  القلب  رسوُر  ))هــو  فقالوا:  كثرية؛  بتعاريف  العلامء  فه  عرَّ  :  واصطالحًا 
حلول  عند  القلب  جيدُه  رسور  أو  ضاحٍك،  بوجٍه  املهالك  ي  تلقِّ ))هو  وقيل:  القضاء(()2(، 
القضاء، أو ترك االختيار عىل اهلل فيام دبَّر وأمىض، أو رشح الصدور ورفع األكدار ملَِا يرد ِمن 

الواحد القهار(()3( .
وقال ابن عطاء اهلل االسكندري - رمحه اهلل - : ))الرضا : نظر القلب إىل قديم اختيار اهلل 

ط(()4( . – تعاىل – للعبد، وهو ترك التسخُّ
بلغ  قد  املقامات  يكون سلوكه يف هذه  وبعده  باطمئنان،  اهلل  الصويف عىل  يقبل  أْن  وقيل: 

ي املعارف ِمن اهلل عليه السالم )5( . مداها، ويكون قد أصبح نقي القلب مستعّدًا لتلقِّ
عن  اجلنيد  وُسئل  األحكام(()6(،  جماري  حتت  القلب  : سكون  ))الرضا  املحاسبي:  وقال 

الرضا؟ فقال: ))الرضا رفع االختيار(()7( .
ما  فإذا  ورضوانه،  اهلل  رضا  إىل  صاحَبها  توصل  التي  العالية  القلبية  املقامات  ِمن  الرضا 

)1(  أنظر: لسان العرب: ابن منظور، 3/ 1663، مادة )ريض( .
)2(  التعريفات: اجلرجاين، ص 111 .

)3(  معراج التشوف: ابن عجيبة، ص 8 .
)4(  الرسالة القشريية، 2/ 344 .

)5(  حقيقة التصوف وكرامات األولياء : حممد عيل السيد، ص 10 .
)6(  الرسالة القشريية، 2/ 344 .

)7(  املصدر نفسه، 2/ 344 .
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َر القلب ِمن الكدرات والشوائب النفسية واجلسدية  ارتاض اجلسد والروح بالعبادات، وتطهَّ
يتزيَّن القلب باخلصال احلميدة، فيجلس يف مقام الرضا راضيًا مطمئنًّا، فمقام الرضا أكرب ِمن 
ه خريًا  مقام الصرب؛ ذلك أنَّ اإلنسان عندما يبلغ مقام الرضا يستقبل كلَّ مكروه بالرسور، ويعدُّ

أتاه ِمن اهلل حتى املوت .
إذن مقام الرضا مقام صاحب الوالية ونفسه هي النفس الراضية املرضية .

بُمرِّ  القلب  ورسور  القدر  يف  املنازعة  ترك  الرضا:  أنَّ  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  ويرى 
القضاء، وترك االختيار مع املوىل عليه السالم، فأهل مقام الرضا هم الذين قطعوا عن قلوهبم 
القضاء  نزل  فإذا  نزوله،  قبل  اهلل  لقضاء  يتطلَّعون  وال  نفوسهم،  تريد  ما  وخالفوا  االختيار، 

وا به )1( . رضوا به وأحبُّوه ورُسُّ
لقد ربَّى الشيخ عبد القادر تالميَذه ومريديه عىل هذه املعاين، ومنها الرضا، وهو االستسالم 
خريًا  احلياة  يف  يشء  كلَّ  يرى  حتى  الرضا؛  ِمن  اهلل  يريده  ما  إىل  املريد  يوصل  الذي  الروحي 
له بعني الرضا؛ فضاًل وبركة، ولقد كانت نعمة الرضا ِمن عوامل تلك السكينة  ورمحة، ويتأمَّ
التي شملت قلوب السالكني، وِمن أقوى األسباب يف حمق نوازع اليأس التي يوِجُدها التفكري 
اهتا، ولقد كان الشيخ يف إرشاده يغرس الرضا باهلل  يف عدم احلصول عىل حظوظ احلياة وملذَّ

والرضا باإلسالم وبمحمد ملسو هيلع هللا ىلص يف قلوب السالكني عىل يده .
فقد  وعذاب،  وخوف  واضطراب  قلق  يف  فهو  الرضا؛  ونعيم  اإليامن  لذة  حرم  َمن  ا  وأمَّ
اهلل وسنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص،  بكتاب  اعملوا  الظاهر  ))يا قوم هذا احلكم  اهلل -:  – رمحه  يقول  كان 
يا  وأخلصوا يف أعاملكم، ثمَّ انظروا ماذا ترون ِمن ألطافه وكرمه وطِيب مناجاته يا حمرومني 
آبقني يا مدبرين أقبلوا، يا هاربني إرجعوا ال هتربوا ِمن سهام اآلفات إنَّام هو توهيم، أثبتوا فقد 
ها، أثبتوا ما يقع فيكم يشء غريكم تراها صدور الصادقني ما أنتم أهلها ما  ُكفيتم أمرها ورشَّ

)1(  أنظر: الغنية : اجليالين، 3/ 1317 .
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هي لكم وال أنتم هلا(()1( .
إنَّ ترك الرضا عند الشيخ ِمن رشِّ األمور؛ ألنَّه يتمثَّل بعدم القناعة واحلسد، ومتنِّي زوال 
نعمة الغري، وهذا اعرتاض عىل مقدور اهلل، فاحلسد بئس القرين، وأول ما خرب احلسد بيت 
إبليس وأهلكه وطرده ِمن رمحة اهلل؛ يقول الشيخ : ))كيف يمكن للعاقل أْن حيسد، وقد سمع 

قول اهلل : چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېچ)2(، وقوله تعاىل: چٹ   ڤ  ڤ   
اكم واحلسد فإنَّ احلسد يأكل احلسنات كام  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ)3(، وقول النبي: )إيَّ

تأكل النار احلطب()4(، وقول بعض العلامء : َمن حسد ما أعدَّ له بدأ بصاحبه فقتله(()5( .
سابعًا : مقام الصدق :	 

الصدق لغًة : هو مطابقة اخلرب للواقع، وهو نقيض الكذب)6( .
ويف اصطالح أهل احلقيقة : ))هو قوُل احلق يف مواطن اهلالك، وقيل: أْن تصدق يف موضع 
ال ينجيك منه إالَّ الكذب، وقال القشريي: أْن ال يكون يف أحوالك شوٌب وال يف اعتقادك ريٌب 

وال يف أعاملك ريٌب(()7( .
جيب أْن يكون السالك متَّصفًا بالصدق؛ ألنَّ مجيع صفات الكامل ال يتحىلَّ هبا اإلنسان إالَّ 

إذا اتَّصف هبذه اخلصلة .
الصدق  لفظ  أن  ))اعلم  يقول:  ستة؛  معاين  للصدق  أنَّ  الغزايل  حامد  أبو  اإلمام  ويرى 
يستعمل يف ستة معان صدق يف القول وصدق يف النية واإلرادة وصدق يف العزم، وصدق يف 

)1(  جالء اخلاطر: اجليالين، ص 35 .
)2(  سورة الزخرف: ِمن اآلية 32 .

)3(  سورة النساء: ِمن اآلية 54 .
)4(  أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن، 5/ 266، برقم )6608( .

)5(  جالء اخلاطر: اجليالين، ص 105 .
)6(  أنظر: لسان العرب: ابن منظور، 4/ 2417، مادة )صدق( .

)7(  التعريفات : اجلرجاين، 132 .
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الوفاء بالعزم وصدق يف العمل وصدق يف حتقيق مقامات الدين كلها فمن اتصف بالصدق يف 
مجيع ذلك فهو صديق(()1( .

فالشيخ عبد القادر اجليالين كان صادقًا خملصًا يف مجيع أحواله وأقواله وأعامله طوال حياته، 
اه والداه، وهكذا بقي إىل أْن لقي ربَّه عليه السالم، وقد مرَّ بنا كيف أنجا اهلل القافلة  فعىل هذا ربَّ
التي كانت حتمله ِمن جيالن إىل بغداد، وكيف تاب عىل يديه اللصوص، كلُّ ذلك بربكة الصدق 
ب تالميذه ومريديه بالتحيل به، ويرهبهم ِمن كبرية الكذب،  الذي تربَّى عليه، وكان الشيخ يرغِّ
ب برٌش إىل اهلل تعاىل ..، يا غالم  ويقول: ))يا غالم عليك بالصدق والصفاء؛ فلوالمها مل يتقرَّ

الطريق إىل اهلل ال يسافر فيها إالَّ بزاد الصدق، وال يوصل إليه إالَّ بعد الصيام عن الدنيا(()2( .
فالصدق عنده عامد كلِّ أمٍر ومتامه، والصديقية الدرجة الثانية بعد النبوة، وفرض اهلل الدائم 

الذي يقبل به الفرض املؤقت)3( .
فأقل  الصادقة،  بالعبادة  ق  يتحقَّ ورشيف  كبري  مقام  الصدق  مقام  أنَّ   :- هنا   - واملقصود 
الصدق استواء الرس والعالنية، والصادق َمن صدق يف قوله، والصديق َمن صدق يف أقواله 
وأفعاله وأحواله )4(، وأْن ال تكذب أحوال العبد أعامله وال أعامله أحواله )5(، وسبب الصدق 
الوثوق بخرب املتصف، وثمرته مدح اهلل واخللق للمتصف به)6(، إذن الصدق ِمن أعظم خصال 
السالكني؛ ملكانته العالية ومنزلته الرفيعة، فهو عامد الدين، وشعار السالكني الصادقني، قال 
الشيخ عبد القادر اجليالين: ))واعلم أنَّ الصدق عامد األمر، وبه متامه، وفيه نظامه، وهو ثاين 

درجة بعد النبوة، والدليل قوله عليه السالم : چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

)1(  إحياء علوم الدين، 4/ 387 – 388 .
)2(  قالئد اجلواهر: التاديف، ص 61 .

)3(  أنظر: الغنية : اجليالين، 3/ 1368 .
)4(  أنظر: الرسالة القشريية، 2/ 363 .

)5(  أنظر: دليل الفاحلني: ابن عالن، 1/ 282 .
)6(  أنظر: الرسالة القشريية، 2/ 363 .
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ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ)1( .
والصادق يف نظر الشيخ هو االسم الالَّزم ِمن الصدق، والصديق املبالغة منه إذا ما صار 

الصدق شعار العبد، والسمة الغالبة عليه، والسجية املالزمة له)2( .
ض املسافر  ه الشيخ بمثابة الزاد للمسافر؛ فبدونه يتعرَّ يَّة الصدق يف سلوك الطريق عدَّ وألمهِّ
إىل اهلالك، فكيف بالسالك عىل طريق اهلل الطويل؛ يقول الشيخ عبد القادر اجليالين يف إحدى 

وصاياه : ))يا غالم الطريق إىل اهلل – تعاىل – ال يسافر فيه إالَّ بزاد الصدق(()3(، وقال)4(:
بيننا احُلــجــُب  ِشيَلْت  ــا  ــنَ َصــَدْق احُلجبوملَّــا  شيَلْت  ما  الصدق  كالم  ولوال 

فالصدق رشٌط لسلوك الطريق، إذ هو زاده، وهو سيف اهلل يف يد السالك؛ يقطع به حبال 
العالئق والعوائق التي تعرتض طريقه يف سريه إىل اهلل، ولوال الصدق ملا استطاع السالك أْن 

يرتقي يف مدارج معرفة اهلل .
ففي  وصدقت؛  وآمنت  تبت  إْن  ))وحيك  فقال:  بالصدق  االلتزام  عىل  مريديه  حثَّ  وقد 
وهلواتك  لسانك  يقطع  الزجاج؛  فيه  جتد  تفعل  مل  وإْن  واحلالوة،  والسالمة  اخلري  جتد  فتيتك 

وكبدك(()5( .
ٍة ِمن الصدق، أنتم يف ِحلٍّ ِمن أموالكم وممَّا يف  وقال – أيضًا -: ))يا غلامن تصدقوا عيلَّ بَِذرَّ
بيوتكم، ما أريد منك إالَّ الصدق واإلخالص ونفع ذلك لكم أريدكم لكم ال يل، قيِّدوا ألفاظ 
ألسنتكم الظاهرة والباطنة؛ فإنَّ عليكم رقباء املالئكة يراقبون ظواهركم، واحلق عليه السالم 

يراقب بواطنكم(()6( .

)1(  سورة النساء : ِمن اآلية 69 .
)2(  أنظر : هبجة األرسار: الشطنويف، ص 123 .

)3(  قالئد اجلواهر: التاديف، ص 61 .
)4(  املصدر نفسه، ص 61 .

)5(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 216، املجلس )56( .
)6(  املصدر نفسه، ص 218 - 219، املجلس )57( .
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اجلهل،  ِمن  للتخلُّص  العلم  طلب  يف  والسيام  حالة  كلِّ  يف  الصدق  عىل  هلم  حثُّه  وكان 
ينال منه  ل املشاق؛ كي  وتصحيحًا للعمل؛ ألنَّ الصدق حيمل اإلنسان عىل االستقامة، وحتمُّ
وصاياه  وِمن  والصرب،  واإلخالص  بالصدق  إالَّ  العلامء  نبغ  وما  قسط،  وأكرب  نصيب  أوفر 

يَّة الصدق وعظيم آثاره.  لتالميذه تظهر – لنا – أمهِّ

* * *
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املبحث الثاين

كيفية االنتساب إىل الطريقة القادرية

أواًل : اللقاء األول: 	 
ة البدَّ  ويرتتَّب عىل هذا اللقاء اجتامع املريد مع شيخه، وتنطوي حتت هذا اللقاء أمور مهمَّ
يد  عىل  تتمُّ  كلُّها  األمور  وهذه  والذكر،  والطاعة،  والتوبة  واالستغفار،  العهد،  وهي:  منها، 

الشيخ املرشد املعرتف بإرشاده ومشيخته .
ة يف الطريقة القادرية، ودليلها قوله تعاىل: چۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  والعهد : ركيزة مهمَّ

ن هذا اللقاء اخلطوات اآلتية : ۋ   ۅچ)1(، ويتضمَّ
أْن يصيل املريد ركعتني نافلة، وبعدها يقرأ سورة الفاحتة .

أْن جيلس املريد جتاه شيخه الصقًا ركبتيه بركبتيه، ثمَّ يقول الشيخ ملريده طالبًا منه االستغفار 
اهلل  وُأشهد  إليه،  وأتوب  القيوم  احلي  هو  إالَّ  إله  ال  الذي  العظيم  اهلل  أستغفر  )قل:  وصيغته 
ُقنا،  تفرِّ املعصية  وأنَّ  جتمعنا،  الطاعة  وأنَّ  إليه  منيب  هلل  تائٌب  بأينِّ  وأنبياءه  ورسَله  ومالئَكَته 
وأنَّ العهَد عهد رسوله، وأنَّ اليد يد شيخنا وُأستاذنا الشيخ حميي الدين عبد القادر اجليالين – 
ُم احلرام وُأالزم الذكر والطاعة بقدر االستطاعة،  ه -، وعىل ذلك أحلُّ احلالل وُأحرِّ س رسُّ ُقدِّ

ورضيُت بحضة شيخنا املشار إليه شيخًا يل وطريقته طريقة يل واهلل عىل ما أقول وكيل .
ثالث  للمريد  بتلقينه  الشيخ  ويقوم  اهلل(  إالَّ  إله  )ال  التوحيد  كلمة  هو  بالذكر  واملقصود 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     چٱ    : الكريمة  اآلية  فيقرأ  الشيخ؛  دور  يأت  ثمَّ  مرات، 

)1(  سورة اإلرساء : ِمن اآلية 34 .
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ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ    پ   پ   پ  
ڤڤچ)1()2(  .

ثانيًا : الوصايا : 	 
ك  وهي األمور التي يويص هبا الشيخ مريده، مثل االئتامر بأوامر اهلل؛ كأداء الفرائض، والتمسُّ
بالسنن، واالستقامة، وكثرة عمل اخلري، والصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويوصيه باجتناب النواهي، 
يف  والفحش  والنميمة  والكذب  احلسد  مثل  واآلثام؛  واخلطايا  أنواعها،  بكلِّ  الكبائر  وهي 
ل األذى، وترك إيذاء الناس، وبذل الكف، وسخاء النفس،  الكالم؛ يوصيه برتك احلقد، وحتمُّ

والصفح عن عثرات الناس)3( .
ثالثًا : املبايعة والقبول: 	 

وتأت اخلطوة األخرى ِمن قبل الشيخ بأْن يقول ملريده : )قبلُتَك ولدًا وبايعُتك عىل هذا( .
رابعًا : الدعاء : 	 

يصدر ِمن قبل الشيخ، وله صورتان:
»اللَّهمَّ اجعلنا مهديني غري ضالِّني   : العموم والشمول، وصيغته  األوىل: تكون عىل وجه 
وال مضلِّني، سلاًم ألوليائك، عدّوًا ألعدائك، نحبُّ بحبِّك َمن أحبَّك، ونعادي بعداوتك َمن 
خالفك، اللَّهمَّ هذا الدعاء منك وعليك اإلجابة، وهذا اجلهد وعليك التكالن، وال حول وال 

قوة إالَّ باهلل العيل العظيم« .
جوادًا  رحياًم  ًا  َبرَّ به  كن  »اللَّهمَّ   : وصيغته  باملريد  خاصًا  ويكون   : للدعاء  الثانية  الصورة 
ه بك عليك، اللَّهمَّ افتح عليه فتوح األنبياء واألولياء بجودك ورمحتك وكرمك  كرياًم، اللَّهمَّ دلَّ

)1(  سورة الفتح : اآلية 10 .
القادرية  والطريقة   ،29 ص  اجليالين،   : الربانية  والفيوضات   ،14 ص  التاديف،  اجلواهر:  قالئد  أنظر:    )2(

العلية: حكيم حممد حسني، ص 3 .
)3(  أنظر: الفيوضات الربانية : اجليالين، ص 31 .
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يا أرحم الرامحني، وصىلَّ اهلل عىل سيدنا حممد وعىل مجيع األنبياء واملرسلني«)1( .
خامسًا : الكأس: 	 

مه الشيخ ملريده، وفيه ماء؛ يقرأ عليه الشيخ قوله تعاىل: چٹ  ٹ   وهو الكأس الذي يقدِّ
ڤ  ڤ  ڤڤچ)2(، وقوله : چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ)3(، ثمَّ يقرأ 

سورة الفاحتة وسورة اإلخالص ثالث مرات، ويناول ذلك الكأس ملريده؛ ليرشبه عند ذلك 
تنتهي اخلطوة األوىل والتي يصبح بعدها املريد مرتبطًا بشيخه وحيسب يف عداد املريدين، وهذه 
هي املرحلة األوىل، وتأت املرحلة الثانية وهي املهمة والتي متتدُّ زمنًا طوياًل وبلقاءات كثرية، 

وهي غري املرحلة األوىل التي انتهت بجلسة واحدة .
واألدب؛  العلم  مرشده  ِمن  املريد  يتعلَّم  الدراية  مرحلة  ى  تسمَّ والتي  الثانية  املرحلة  ففي 
فيأمتر بأمره ويمتثله، وجيتنب كلَّ عيب يعيبه الرشع، ثمَّ يأخذ نفسه باملجاهدة والرياضات حتت 
إرشاف شيخه إىل أْن يستكمل مجيع ما خيوله ألْن يكون مرشدًا توافرت فيه رشوط اإلرشاد، 

ة اإلرشاد)4( . فبعدها ينفصل عن شيخه؛ ليتوىل مهمَّ

* * *

)1(  املصدر نفسه : اجليالين، ص 31 .
)2(  سورة يس: اآلية 58 .

)3(  سورة اإلرساء: ِمن اآلية 82 .
)4(  أنظر: الطرق الصوفية: عامر النجار، ص 112 – 114، والفيوضات الربانية: اجليالين، ص 29 - 30 .
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املبحث الثالث

خصائص السلوك للطريقة القادرية

عليهم–  البيعة  وأخذ  العام،  لإلرشاد  اجليالين  القادر  عبد  القدوة  اإلمام  الشيخ  تصدر 
البيعة اخلاصة -؛ لتجديد اإليامن بالعهد وامليثاق عىل أْن ال يرشكوا وال يكفروا وال يفسقوا 
م اهلل، وال يرتكوا ما فرض اهلل، وال يتفانوا يف  وال يبتدعوا وال يظلموا، وال يستحلُّوا ما حرَّ
الدنيا، وأْن ال يتناسوا اآلخرة، فدخل يف هذا الباب خلٌق ال حيصيهم عددًا إالَّ اهلل، فصلحت 
 – النفوس واالصالح  تزكية  أثٌر يف  واملعاهدة  البيعة  فكان هلذه  أحواهلم وحُسَن إسالمهم، 

فرديًا ومجاعيًا -، وأهمُّ خصائص السلوك : 
التي تربط بني الشيخ واملريد، وهو أوثق رباط بني رجلني حتاّبا يف  الرابطة  )1(: هو  العهد 
بالتوجيه،  ده  يتعهَّ بمرشد  يلتحق  أْن  الرتبية  يف  الكامل  ملريد  فينبغي  طاعته؛  عىل  وتعاهدا  اهلل 
، وييضء له ما أظلم ِمن جوانب نفسه؛ حتى يعبد اهلل عليه السالم عىل  ويرشده إىل طريق احلقِّ

بيِّنٍَة وهدى .
واملريد يبايع املرشد ويعاهده عىل السري معه يف طريق التخيلِّ عن العيوب والتحيلِّ بصفات 

اخلري.
ٻ   ٻ     چٱ   تعاىل:  اهلل  قال  ملسو هيلع هللا ىلص؛  رسوله  وسنَّة  اهلل  كتاب  يف  ثابت  العهد  وأخذ 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ  ڤ  ڤڤچ)2( .

)1(  أنظر: الطريقة القادرية العلية : حكيم حممد حسني، ص 3 .
)2(  سورة الفتح : اآلية 10 .
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نقضها،  ِمن  اهلل  ر  حذَّ فقد  نيابة؛  يد  املرشد  ويد  وحده،  هلل  الواقع  يف  البيعة  كانت  وملَّا 
گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   چڑ   فقال:  بالعهد؛  بالوفاء  وأمر 
ڳچ)1(، وقال تعاىل: چڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چچ)2(، وقد مدح اهلل 
املؤمنني بقوله : چٹ    ٹ  ٹچ)3(، ودليلها ِمن السنة النبوية املطهرة؛ مبايعة الصحابة 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيعة الرضوان رجاالً ونساًء، بل وحتى غري البالغني ِمن الصبيان)4( .
أيِّ  أو  الصوف  ِمن  ملريده  الشيخ  متواضع؛ يصنعه  اخلرقة: هي رداء سهل   : اخلرقة  لبس 
نسيج خشن، ويكون مرّقعًا بأنواع عديدة ِمن رقع القامش عالمة عىل االفتقار ومنعًا للمريد 

ِمن الزهو واخليالء)5( .
))ولبس   : املعارف(  )عوارف  كتابه  ِمن  عرش  الثاين  الباب  يف  السهروردي  الشيخ  قال 
سائٌغ  والتحكيم  نفسه،  يف  للشيخ  املريد  ِمن  وحتكيم  املريد،  وبني  الشيخ  بني  ارتباٌط  اخلرقة 
الصحبة،  هو  الكيل  واملقصود  الصحبة،  يف  الدخول  عتبة  واخلرقة  دنيوية،  ملصالح  الرشع  يف 
مجيع  يف  باطنه  عن  الشيخ  ام  اهتِّ يزيل  اخلرقة  فلبس  خري،  كلَّ  للمريد  يرجى  وبالصحبة 
ك،  التربُّ وخرقة  اإلرادة،  خرقة  خرقتان:  اخلرقة  أنَّ  واعلم  االعرتاض،  ِمن  ر  وحيذِّ تصاريفه، 
ك   واألصل الذي قصده املشايخ للمريدين خرقة اإلرادة، وهي للمريد احلقيقي، وخرقة التربُّ
به بآداب الرشع حتت رعاية الشيخ املريب  للمتشبه(()6(، وهو باستعداده الروحي الرتبوي، وتأدُّ
ك مبذولة لكلِّ طالب، وخرقة اإلرادة ممنوعة  ل للبس خرقة اإلرادة، فعىل هذا خرقة التربُّ يتأهَّ
إالَّ ِمن الصادق الراغب، وقد رأينا ِمن املشايخ َمن ال يلبس اخلرقة، ويسلك بأقوام ِمن غري 

)1(  سورة النحل : اآلية 91 .
)2(  سورة البقرة : اآلية 40 .
)3(  سورة الرعد : اآلية 20 .

)4(  روح البيان: الربوسوي، 9/ 19، والطرق الصوفية : عامر النجار، ص 39 .
)5(  عبد القادر سلطان العارفني: صالح الدين، ص 64 .

)6(  وذكر الرسوردي كالمًا حسنًا نفيسًا؛ تركناه لطوله . أنظره يف : عوارف املعارف: 2/ 52 .
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يعرفون  الصاحلني ال  السلف  ِمن  كان طبقة  العلوم واآلداب، وقد  منه  اخلرقة، ويؤخذ  لبس 
اخلرقة وال يلبسون املريدين، فمن يلبسها فله مقصد صحيح، وأصل ِمن السنة، وشاهد ِمن 

الرشع، وَمن ال يلبسها فله رأيه، وله يف ذلك مقصد صحيح)1( .
م أخذوا اخلرقة ِمن شيوخهم يف سلسلة  وِمن هنا نقول: يكاد جيمع أهل الطرق الصوفية أهنَّ

طويلة تصل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص .
ولكلِّ طريقة ِمن الطرق سلسلة ِمن املشايخ أخذ بعضهم عن بعض يدًا بيد .

والبيعة  العهد  عليه  يأخذ  أْن  بعد  اخلرقة  مريده  الشيخ  يلبس  أْن  عاداهتم  ِمن   وإنَّ 
الروحية )2( .

د شيخه  ولقد اتَّفق الرواة أنَّ الشيخ عبد القادر لبس اخلرقة ِمن شيخه أيب سعيد املبارك، وأكَّ
ك  كلُّ واحد  املخرمي نفسه ذلك بقوله : ))لبس عبد القادر اجلييل منِّي ولبسُت منه خرقة يتربَّ

منَّا باآلخر(()3( .
وأخذها املخرمي ِمن الشيخ أيب احلسن حممد بن عيل القريش اهلكاري)4(، وأخذ اهلكاري 
الفضل  أيب  الواحد  عبد  شيخه  ِمن  الطرطويس  وأخذ  الطرطويس)5(،  الفرج  أيب  شيخه  ِمن 

)1(  هذا مستخلص ِمن مبحث )لبس اخلرقة عند الصوفية( ِمن عوارف املعارف، 2/ 42 – 62، وقد أتى 
باألدلة ِمن الكتاب والسنة واستحسانات أهل العلم والذكر واملشايخ املربِّني عليهم الرمحة والرضوان .

)2(  أنظر: السيد أمحد البدوي شيخ طريقة : سعيد عبد الفتاح عاشور، ص 196 .
)3(  قالئد اجلواهر: التاديف، ص 5 .

املنطقة  يف  )هكار(  جبل  سكن  التصوف،  أعالم  ِمن  كان  اهلكاري،  القريش  احلسن  أبو  عيل،  بن  حممد    )4(
أنظر: سلطان   . بغداد )ت: 480هـ(  له مدرسة يف  املذهب،  ذا معرفة وعلم، وكان شافعي  الشاملية، وكان 

العارفني، ص 65 .
)5(  يوسف بن عبد اهلل، أبو الفرج الطرطويس، ولد يف مدينة طرطوس، ونشأ هبا، ثم جاء إىل بغداد، وتلقى 
تويف  الزاهدين،  أئمة  ِمن  وكان  واحلديث،  بالفقه  واشتهر  التميمي،  الفضل  أيب  شيخه  يد  عىل  السلوك  علم 

ببغداد سنة )440هـ( . أنظر: سلطان العارفني، ص 65 .
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البغدادي،  ِمن اجلنيد  الشبيل  الشبيل)2(، وأخذ  التميمي ِمن شيخه أيب بكر  التميمي)1(، وأخذ 
وأخذ اجلنيد ِمن الرسي السقطي، وأخذ السقطي اخلرقة ِمن معروف الكرخي، وأخذ الكرخي 
ِمن شيخه داود الطائي)3(، وأخذ الطائي ِمن شيخه حبيب العجمي)4(، وأخذ العجمي ِمن شيخه 
احلسن البرصي)5(، وأخذ البرصي ِمن شيخه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم )6(، 

)1(  عبد الواحد بن عبد العزيز بن احلارث بن أسد، أبو الفضل، التميمي، البغدادي، ولَد سنة )341هـ( 
َث عن أبيه، وأيب بكر النجاد، وغريمها، وروى عنه : اخلطيب، ورزق اهلل التميمي، وغريها، قال اخلطيب  حدَّ
: كَتبُت عنه وكان صدوقًا، )ت: 410هـ( ينظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 11/ 15، وسري أعالم 

النبالء للذهبي : 13/ 58 .
)2(  دلف بن جحدر، وقيل : جعفر بن يونس، وقيل جعفر بن دلف، شيُخ الطائفة، أبو بكر الشبيل البغدادي، 
ولَِد سنَة )247هـ( َصِحَب اجلنيد وغريُه، وحكى عنه : أبو القاسم عبد اهلل بن حممد الدمشقي، وحممد بن عبد 
اهلل الرازي وغريمها، قال ابن عساكر : أحُد شيوِخ الصوفّية املعدودين وُزّهاُدُهم املوصوفني )ت: 334هـ(، 

ينظر : تاريخ دمشق البن عساكر : 66/ 50، وسري أعالم النبالء للذهبي : 11/ 544 .
وسليامن  عروة،  بن  هشام  عن:  وروى  بسنوات.  املائة  بعد  ولد  الطائي،  سليامن  أبو  نصري،  بن  داود    )3(
من  وكان  وآخرون.  نعيم،  وأبو  السلويل،  منصور  بن  وإسحاق  علية،  ابن  عنه:  وحدث  ومجاعة.  األعمش، 
كبار أئمة الفقه والرأي، برع يف العلم بأيب حنيفة، ثم أقبل عىل شأنه، قال ابن املبارك: هل األمر إالَّ ما كان عليه 
داود، )ت: 162هـ( وقيل: )165هـ( . أنظر: وفيات األعيان: ابن خلكان، 2/ 259، وسري أعالم النبالء: 

الذهبي، 7/ 422 .
)4(  حبيب بن حممد أبو حممد البرصي العجمي، زاهد أهل البرصة، وعابدهم، روى عن: احلسن البرصي، 
وشهر بن حوشب، والفرزدق شيئًا يسريًا. وعنه: محاد بن سلمة، وأبو عوانة، وداود الطائي، وآخرون. قال 
عنه الذهبي: وكان جماب الدعوة، تؤثر عنه كرامات وأحوال . أنظر: هتذيب الكامل : املزي، 5/ 391، وسري 

أعالم النبالء : 6/ 143 .
البرصة،  أهل  إمام  زمانه،  سّيد  العابد،  الزاهد،  القارئ،  الفقيه،  سعيد،  أبو  البرصي،  يسار  بن  احلسن    )5(
بل إمام أهل العرص، روى عن مجع من الصحابة، منهم : عمران بن حصني، وعمرو ابن تغلب، ومجع كثري 
من التابعني، وروى عنه مجع منهم: صالح بن رستم اخلزاز، وعن قتادة قال: ما جلست إىل أحد ثم جلست 
إىل احلسن إال عرفت فضل احلسن عليه، )ت: 110هـ(. ينظر: التاريخ الكبري: البخاري، 290/2، والوايف 

بالوفيات للّصفدي: 191/12 .
ا سند اخلرقة؛ فقد ورد متصاًل عن سيدنا  ف به – عليه السالم وكرم اهلل وجهه -، وأمَّ )6(  هو أشهر ِمن أْن ُيعرَّ
الشيخ عبد القادر إىل اإلمام عيل عليه السالم إىل سيد الوجود سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، يف كتاب )الكوكب الزاهر( 
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ه : ))وانتمى إليه مجٌع عظيٌم، وتتلمذ عليه  جاء يف )نزهة اخلاطر ترمجة الشيخ عبد القادر( ما نصُّ
الكرباء، ومجهور  واملشايخ  الفقراء  ِمن  اخلرقة مجٌع ال حيصون  ولبس  الفقهاء،  ِمن  كثرٌي  خلٌق 
شيوخ اليمن يرجعون إليه يف لبس اخلرقة، فبعضهم لبسها ِمن يده راحلني إليه، واألكثرون ِمن 

رسوله الذي أرسله إليهم(()1( .
اليافعي هذا الكالم قبل عيل القاري، وممَّن لبسها منه يف زمنه الشيخ اإلمام أبو  وقد ذكر 

عمر عثامن بن مرزوق القريش نزيل مرص .
قال الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر : ))ملَّا حجَّ والدي وكنُت معه اجتمع به يف 
عرفات عثامن بن مرزوق وأبو مدين، ولبسا منه اخلرقة، وألبسها كذلك ملوفق الدين بن قدامة 

املقديس، وعبد الغني بن عبد الواحد املقديس قبل وفاة الشيخ بخمسني ليلة(()2( .
الذكر : الذكر يثمر املقامات كلَّها ِمن اليقظة إىل التوحيد، ويثمر املعارف واألحوال التي 
ر إليها السائرون عىل طريق القوم، فال سبيل لنيل ثامرها إالَّ ِمن شجرة الذكر، فال وارد ملن  شمَّ
ال ورد له، والذكر أصل كلِّ مقام، وهو القاعدة التي يبنى أساس العبد يف منازل القرب، فال 

يستيقظ املرء إالَّ بالذكر، فالغفلة نوم القلب أو موته .
والذكر عند الشيخ اإلمام القدوة اجليالين ركٌن قوي يف طريق احلق عليه السالم، بل هو 
العمدة، وال يصل السالك إىل اهلل إالَّ إذا داوم عىل الذكر، فهو عنده ِمن القواعد واألصول، 

ويرى الشيخ عبد القادر أنَّ كلمة الذكر يف القرآن وردت عىل معاٍن : 
األول: الطاعة واملغفرة : چى   ائچ)3( .

أليب اهلدى الصيادي، ص 30 .
)1(  نزهة اخلاطر ترمجة الشيخ عبد القادر .

قاله  ما  عندنا  والعمدة  فأنظرها،  لبسها؛  وَمن  اخلرقة  عن  كثريًة  أخبارًا  )القالئد(  يف  التاديف  أورد  وقد    )2(
السهروردي يف )عوارف املعارف(، وتقدم بيانه، واهلل أعلم .

)3(  سورة البقرة : ِمن اآلية 152 .
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الثاين: التكبري: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ چ)1( .
الثالث: الصالة : چٿ  ٿ  ٿ      ٿچ)2( .

أي:  ڄچ)3(؛  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ          چڤ    : الندامة  الرابع: 
ندموا بالقلب، وذكروا باللسان .

اخلامس: املوعظة : چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یچ)4( .
السادس: الشفاعة : چۆ  ۆ  ۈچ)5( .

السابع: التوراة : چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺچ)6( .
الثامن: اخلرب: چی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  جبحب چ)7( .

التاسع : القرآن : چگ  گ   گ  ڳڳ  چ)8( .
العارش: اللوح املحفوظ: چچ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍچ)9( .

أحد عرش: صالة اجلمعة : چڀ  ڀ  ڀ  ڀچ)10( .
اثنا عرش: الرشف: چڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ  چ)11( .

)1(  سورة البقرة : ِمن اآلية 203 .

)2(  سورة البقرة : ِمن اآلية 239 .
)3(  سورة ال عمران : ِمن اآلية 135 .

)4(  سورة األنعام : ِمن اآلية 44 .

)5(  سورة يوسف : ِمن اآلية 42 .
)6(  سورة النحل : ِمن اآلية 43 .

)7(  سورة األنبياء : ِمن اآلية 24 .

)8(  سورة األنبياء : ِمن اآلية 50 .
)9(  سورة األنبياء : ِمن اآلية 105 .

)10(  سورة اجلمعة : ِمن اآلية 9 .
)11(  سورة الزخرف : ِمن اآلية 44 .
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ثالثة عرش: الرسول: چۇ  ۆ  ۆ  ۈ         ۈ چ)1(، أي: رسوالً)2( .
م الشيخ عبد القادر اجليالين الذكر إىل ثالثة أنواع )3(: ويقسِّ

الذكر باللسان: ويكون للتائبني .. 1
الذكر بالقلب: ويكون للسالكني .. 2
الذكر بالرس: ويكون للعارفني .. 3

والذكر حياة النفوس؛ فالذي يذكر اهلل مثله مثل احلي، والذي ال يذكر اهلل مثله كمثل امليت؛ 
قال الشيخ عبد القادر اجليالين: ))يا موتى القلوب داموا عىل ذكر ربِّكم عليه السالم، وتالوة 
كتابه، وسنَّة رسوله، وحضور جمالس الذكر، وقد حيت قلوبكم كام حيت األرض امليتة بنزول 

الغيث عليها(()4( .
اخللق،  عن  قلبه  انشغل  وإخالص  بصدٍق  ربَّه  ذكر  إذا  اإلنسان  أنَّ  اإلمام  الشيخ  ويرى 
اهلل،  إىل  إالَّ  يلتفت  باهلل، وال  إالَّ  يستعني  اهلل، وال  إالَّ  يسأل  وبينهم حجاب؛ فال  بينه  وجعل 
فيصبح اهلل مقصوده ومطلوبه، وإذا داوم القلب عىل ذكر اهلل صقل اهلل ذلك القلب بنور املعرفة 
والتوحيد؛ فيصبح اإلنسان متَّصاًل مرتبطًا باهلل؛ عيناه تنامان وقلبه ال ينام)5(؛ ألنَّ الذكر ثناء 
عىل اهلل؛ مثل قوله )سبحان اهلل واحلمد هلل(، وِمن الذكر ما يكون دعاًء، ومنه ما يكون مناجاة؛ 
مثل طلب محاية اهلل، والنرص عىل األعداء والشيطان، ومنه ما يكون للرعاية األخروية؛ كطلب 

زيادة الدرجات)6( .
والشكَّ أنَّ أفضل هو كلمة التوحيد )ال إله إالَّ اهلل(؛ لقوله تعاىل: چيب  جت     حت     خت   مت   

)1(  سورة الطالق : ِمن اآلية 10 .
)2(  الغنية : اجليالين، 2/ 44 .

)3(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 221، املجلس )58( .
)4(  جالء اخلاطر: اجليالين، ص 43 .

)5(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 222، املجلس )58( .
)6(  أنظر: مفتاح الفالح: ابن عطاء اهلل االسكندري، ص 3 .
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ُن مريَده كيف  ح الشيخ اجليالين ِمن خالل منهجه الرتبوي أنَّ الشيخ يلقِّ ىتچ)1( . وقد وضَّ
َسِعيٍد  )َأيِب  عن  ورد  بام  هذا  بتوجيهه  مقتديًا  بحضوره  ذكره  ويكون  السالم،  عليه  اهلل  يذكر 
ْمنِي َشْيًئا  اخْلُْدِريِّ ريض اهلل عنه، َعْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: " َقاَل ُموَسى عليه السالم : َيا َربِّ َعلِّ
َأْذُكُرَك بِِه َوَأْدُعوَك بِِه، َقاَل: َيا ُموَسى ُقْل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َقاَل: َيا َربِّ ُكلُّ ِعَباِدَك، َيُقوُل َهَذا، 
نِي بِِه، َقاَل: َيا ُموَسى َلْو  اَم ُأِريُد َشْيًئا خُتُصُّ ، إِنَّ َقاَل: ُقْل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت َيا َربُّ
ٍة َماَلْت  ٍة، َواَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ يِف ِكفَّ ْبُع يِف ِكفَّ ي، َواأْلََرِضنَي السَّ ْبُع، َوَعاِمُرُهنَّ َغرْيِ اَمَواُت السَّ َكاَن السَّ
يلقنِّها الشيخ ملريده، ودليلها احلديث  التي  التوحيد  إاِلَّ اهللُ"()2( . وهذه هي كلمة  إَِلَه  اَل  هِبِنَّ 

الرشيف الذي مرَّ آنفًا . 
ولقد حثَّ الشيخ اإلمام مريديه عىل إقامة حلقة ذكر كل هنار مجعة بني العرص واملغرب؛ 
النقل ِمن أهل  املعتمد عند أهل  القول املشهور  أْن يدركوا أفضل ساعات اجلمعة عىل  رجاء 

العلم والفقه .
وهنجه يف الذكر بالصيغ اآلتية :	 

ال إله إالَّ اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد حييي ويميت وهو عىل كلِّ يشء قدير 
ة . )200( مرَّ

سبحان اهلل العظيم وبحمده )100( مرة .
ال إله إالَّ اهلل امللك احلق املبني )100( مرة .

ي )100( مرة . اللهم صلِّ عىل حممد عبدك ورسولك النبي األُمِّ

)1(  سورة حممد : ِمن اآلية 19 .
كتاب  405هـ(،  )ت:  احلاكم  اهلل  عبد  بن  حممد  الصحيحني:  عىل  املستدرك  يف  احلاكم  اإلمام  أخرجه    )2(
: ))هذا حديث صحيح  710، برقم )1936(، وقال عنه  الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر، 1/ 
أبو عبد  السنن الكربى: أمحد بن شعيب بن عيل،  الذهبي، والنسائي يف  اإلسناد، ومل خيرجاه(( وسكت عنه 
الرمحن اخلراساين، النسائي )ت: 303هـ( كتاب عمل اليوم والليلة، باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء، 9/ 

307، برقم )10602( .



الشيخ عبد القادر اجليالين ومنهجه يف الرتبية والسلوك  259

أستغفر اهلل احلي القيوم وأسأله التوبة )100( مرة .
ما شاء اهلل ال قوة إالَّ باهلل )100( مرة .

وِمن آداب الذكر :	 
اخلشوع، والتأدُّب، واستحضار معانيه، وخفش الصوت ما أمكن مع اليقظة التامة، ونظافة 
غ القلب ِمن  الثوب واملكان وتطييب املجلس، وأْن خيتار الذاكر ما هو مأثور ِمن الذكر وتفرُّ

كلِّ موجود .
ترك  احلميد  النهج  هذا  الذكر، وعىل  قواعد هنجه يف  القادر  عبد  الشيخ  أرسى  وعىل هذا 
عي التصوف  أصحاَبه، وأنَّ كلَّ ما خالفه فهو مردود غري مقبول، فالذي يصنعه اليوم بعض ُمدَّ
ِمن خالل ذكرهم ِمن أصوات عالية؛ ترتفع وال تتجاوز احلناجر إىل ما وراءها ليس ذكرًا؛ إنَّام 

يراد بالذكر أنَّ املؤمن يكون عىل صلة دائمة بربِّه يف عبادته وعمله وخلواته وجلواته)1( .
لت إىل جمالس سامع وإنشاد قصائد  وملَّا كانت بعض جمالس الذكر يف الطريقة القادرية قد حتوَّ
وأشعار؛ صحبها بعض آالت الطرب وجَب – علينا - بيان رأي الشيخ عبد القادر يف السامع .

رأي الشيخ يف السامع :	 
ه اإلنسان ِمن صوٍت طيٍِّب(()2(، وقيل: هو التغنِّي وإنشاد الشعر  السامع: ))هو كلُّ ما يستلذُّ
نة واالجتامع عليها، فأكابر الشيوخ مل حيضوا هذا السامع؛  واملنظومات والتاميل بالقصائد امللحَّ
كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم ومعروف الكرخي، وأمثاهلم ِمن املتأخرين؛ كالشيخ 
كانوا حيضون  بل  البدعي،  السامع  م مل حيضوا  فإهنَّ بن مسافر؛  القادر اجليالين، وعدي  عبد 

السامع الرشعي، سامع األنبياء وأتباعهم كسامع القرآن)3( .

القاهرة، لسنة )1386هـ( ص 112، واحلياة  )1(  أنظر: جملة منرب اإلسالم : مقالة لألستاذ مصطفى زيد، 
االجتامعية يف الفكر اإلسالمي: أمحد شلبي، ص 205 .
)2(  الكليات اللغوية : أبو البقاء الكفوي، ص 495 .

)3(  أنظر: جمموع الفتاوى: ابن تيمية، 11/ 604 .
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احلزن  كإثارة  عنه؛  منهي  فهو  والشهوات؛  بالغرائز  اللعب  إىل  هيدف  السامع  كان  وإذا 
ألصحاب املصائب ِمن خالل النياحة وغريها .

احلارضين،  نزوات  فيها  ُك  تتحرَّ ل؛  وتغزُّ غناء  جمال  إىل  ل  تتحوَّ الذكر  حلقات  كانت  وملَّا 
ُلها آالت الطرب؛ فتصبح حلقات رقٍص وجمون، األمر الذي دفع كثريًا ِمن الفقهاء –  وتتخلَّ
ومنهم َمن سبق ذكره – إىل مهامجة السامع، والنهي عنه، فالشيخ عبد القادر يقول: ))القلب هو 
د، هو املخلص، هو املتقي، هو الورع، هو الزاهد، هو املوقن، هو العارف،  املؤمن، هو املوحِّ
هو العامل، هو األمري، وَما سواه جنوده وأتباعه، إذا قلَت : )ال إله إالَّ اهلل( فقل أوالً بقلبك 
ثمَّ بلسانك(()1(، ))َمن كان ذاكرًا هلل عليه السالم بقلبه فهو الذاكر، وَمن مل يذكره بقلبه فليس 

بذاكر. اللسان غالم القلب وتبٌع له(()2( .
ق بني املريد الصادق وغريه، فالذي يكون  الشيخ عبد القادر اجليالين يف حالة السامع يفرِّ
سامعه رشعيًا؛ كتالوة القرآن والصلوات واألذكار والتسبيح واألوراد؛ فهذا يعربِّ عنه بأنَّه مريٌد 
صادٌق؛ لقوله - رمحه اهلل - : ))املريد الصادق نائرته غري خامدة، وشعلته غري هامدة، وحمبوبه 

غري غائب(()3( .
بالتربيرات، وبني  ُره  بالدليل، ويربِّ ٍد؛ يدعم رأَيه  القضية إىل مؤيِّ انقسموا يف هذه  والعلامء 

ُمعارض؛ جزم بحرمته والنهي املطلق عنه .

فالعز بن عبد السالم – وهو أحد الفقهاء يف القرن السابع اهلجري – يرى أنَّ أهل العلم قد 
اختلفوا يف السامع عىل ثالثة آراء :

اهتم،  ما هو حراٌم حمٌض: وهو ألكثر الناس ِمن الشباب، وقد غلبت عليهم شهواهتم ولذَّ

)1(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 73، املجلس )15( .
)2(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 102، املجلس )23( .

)3(  الغنية : اجليالين، 3/ 1278 .
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ك السامع منهم إالَّ ما  رْت بواطنهم، وفسدت مقاصدهم؛ فال حيرِّ وملكهم حبُّ الدنيا، وتكدَّ
هو الغالب عليهم وعىل قلوهبم ِمن الصفات الذميمة والسيام يف زماننا هذا .

ذ بالصوت احلسن، واستدعاء الرسور  ومنه ما هو مباٌح : وهو ملن ال حظَّ له منه إالَّ التلذُّ
إليه، فال  والفرح، ومنه ما هو مندوب، وهو ملن غلب عليه حبُّ اهلل عليه السالم، والشوق 
ُك السامع منه إالَّ الصفات املحمودة، ويضاعف الشوق إىل اهلل عليه السالم بقوله : ))وجممل  حيرِّ
فاستثار  دنياه؛  به حظوظ  نفسه، وتذكر  َمن سمع؛ فظهرت عليه صفات  أنَّ  القول يف ذلك: 
سامعه وساوس هواه؛ فالسامع عليه حرام، وَمن سمع فظهر له ذكر ربِّه، وخوفه ِمن ذنبه، وذكر 
آخرته؛ فأنتج له ذلك الذكر شوقًا إىل اهلل، وحّبًا فيه، ورجاًء لوعده، وخوفًا ِمن وعيده؛ فسامعه 

ذكر ِمن األذكار مكتوٌب يف صحائف األبرار(()1( .
وخالصة قول الشيخ عبد القادر - رمحه اهلل - يف هذا املوضوع : أنَّه يعارض السامع الذي 
ا  يصاحبه الرقص واستعامل آالت الطرب، وهذه األمور تعدُّ عنده ِمن املكروهات، والظاهر أهنَّ
كانت سائدًة يف وقته يف املساجد وحلقات الذكر، واملقبول عنده، بل واملستحب قراءة القرآن 
الشيطان(،  بـ)رشكاء  الشيخ  يهم  فيسمِّ والقيانة؛  الرصاخ  أصحاب  ا  أمَّ  . الرشعي)2(  والذكر 
القرآن؛ ألنَّ  مقام  ِمن  انتقاصًا  الشيخ  فيعربه  األغاين؛  تشبه  ممَّا  كانت  إذا  القرآن  قراءة  وحتى 
الغاية ِمن قراءته هي اخلشية والقرب واالستجابة ملواعظه)3( . فاملؤمنون هم الذين ال تطمئن 
قلوهبم وال ترتاح نفوسهم إالَّ إذا سمعت كالم اهلل؛ إذ هو كالم حمبوهبم وصفته، وفيه ذكره، 
واملراد،  واملريد  واملحبوب  واملحب  والعابرين،  واملاضني  واآلخرين  األولني  األولياء  وذكر 

عني ملحبَّته ولومهم)4( . وعتاب املدَّ

)1(  بني الرشيعة واحلقيقة : العز ابن عبد السالم، ص 28 – 29 .
)2(  أنظر: الغنية : اجليالين، 3/ 1317 .

)3(  أنظر: املصدر نفسه، 3/ 1317 .

)4(  أنظر: املصدر نفسه، 3/ 1317 .
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ا أْن يكون مباحًا أو حمظورًا، فاملباح هو الشعر الذي ال ُفحش  فإنشاد الشعر عند الشيخ إمَّ
ِمن  نزواته؛ فهي الشكَّ  ُك يف اإلنسان كوامن  فيه كلامت حترِّ إذا كانت  ا  فيه، وأمَّ وال سخف 

ين قوله تعاىل: چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ    الكالم املنهي عنه، وقد فرسَّ بعض املفرسِّ
ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ)1(؛ بالغناء )2( .

وللسامع يف نظر الشيخ آداب؛ منها : أْن يكون املستمع ذاكرًا لربِّه بقلبه؛ حمافظًا عىل قلبه ِمن 
طوارق اهلوى ونوازع الشيطان وسوء الغفلة والنسيان)3( .

منه  الغرض  كان  إذا  يكرهونه  وهم  السامع،  يف  ز  التحرُّ هو  الصوفية  به  امتازت  ما  وأهم 
الفساد واملخالفة واللهو وترك احلدود)4( .

* * *

املبحث الرابع

)1(  سورة لقامن : ِمن اآلية 6 .
)2(  أنظر: الغنية : اجليالين، 1/ 129 .

)3(  . أنظر: الغنية : اجليالين، 1/ 129 .
)4(  . أنظر: املصدر نفسه، 3/ 1378 .
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رأي أهل العلم بالطريقة القادرية وما طرأ عليها

قال الشيخ العارف أبو احلسن عيل القريش: ))كانت طريقته التوحيد وصفًا وحاالً وحكاًم، 
وحتقيق الرشع ظاهرًا وباطنًا، ووصفه قلب فارع وكون غائب، ومشاهدة رب حارض برسيرٍة 
قه التفات جعل امللكوت األكرب ِمن  ال جياذهبا الشكوك، ورس ال ينازعه األغيار، وقلب ال يفرِّ

والئه وامللك األعظم حتت قدميه ريض اهلل عنه (()1( .
ا عيل اهليتي )ت: 564هـ( فقد ُسئل عن طريقة الشيخ عبد القادر؛ فقال: ))كان قدمه  أمَّ
ي ِمن احلول والقوة، وطريقة التوحيد، وتوحيد التفريد مع احلضور  التفويض واملوافقة مع التربِّ
صحيحة  عبوديته  وكانت  ليشء،  وال  بيشء  ال  العبودية  مقام  قائم  برسٍّ  العبودية  موقف  يف 
مشتماًل يف حلظ كامل الربوبية، فهو عبٌد سام عن مصاحبة التفرقة إىل مطالعة اجلمع مع لزوم 

أحكام الرشيعة(()2( .
وقال عدي بن مسافر - رمحه اهلل - )ت: 557هـ( : ))طريقة الشيخ الذبول حتت جماري 
اد الظاهر والباطن، وانسالخه ِمن صفات النفس مع الغيب  القدر بموافقة القلب والروح، واحتِّ

عند رؤية النفع والض والقرب والبعد(()3( .
القادر  عبد  الشيخ  قوة  ))كانت   :  )553 )ت:   - اهلل  رمحه   - بطو  بن  بقا  الشيخ  وقال 
وصفًا  التوحيد  طريقته  وكانت  ولزومًا،  ًة  شدَّ الطريق  أهل  مجيع  كقوى  ربِّه  إىل  طريقه   يف 

وحكاًم وحاالً(()4( .

)1(  الطبقات الكربى: الشعراين، 1/ 110 .
)2(  املصدر نفسه، 1/ 109 .
)3(  املصدر نفسه، 1/ 109 .

)4(  املصدر نفسه، 1/ 109 – 110 .
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ك  وعىل هذه الطريقة القائمة عىل أسس وقواعد علمية متامسكة ضمن نظام يسوده التمسُّ
فيام  واملساعدة  واالحرتام  والطاعة  باحلب  املتَّسم  الرشعية،  باآلداب  املتحيلِّ  وبأحكامه  باهلل 
بينهم، ربَّى الشيخ أتباعه وتالميذه، ولكن هل بقيت طريقة الشيخ عىل ما كانت عليه يف زمانه 

ا خالطها اليوم ما ليس منها ؟  أم أهنَّ
فيها  دخل  التي  الطرق  ِمن  كغريها  ا  أهنَّ احلارض  الوقت  يف  القادرية  الطريقة  عىل   املالحظ 
ه  ما ليس منها، فقد انحرفت عن خطِّ سريها الصحيح السليم الذي رسمه املريبِّ الكبري واملوجِّ
ك باآلداب  العظيم الشيخ عبد القادر، فالطريقة عند الشيخ أساسها االتِّباع ال االبتداع، والتمسُّ

ال التحلُّل منها، والتواضع ال الِكرْب، وأكل احلالل ال أكل احلرام، والزهد ال حب الظهور .
ا ِمن صميمها ولكن يف احلقيقة  نعم لقد دخل يف الطريقة القادرية ُأموٌر شاعت بني الناس أهنَّ
هي ِمن األمور التي طرأت عليها ِمن أساليب الطرق األخرى، وهي يف احلقيقة ليست ممَّا دعت 
إليه الطريقة القادرية؛ فمثاًل : املنتسبون إليها اليوم يقومون بأفعال غريبة؛ كالطعن باحلراب، 
ج باألفواه، أو عىل الرؤوس، وامليل يمينًا  ومحل احليَّات، واستعامل النار، ومحل احلديد املتوهِّ

ويسارًا متبخرتين؛ شعارهم االدِّعاء، يردِّدون اسم شيخهم أكثر ِمن ذكر اهلل .
د  فالطريقة القادرية ما ُبنيْت عىل هذا األساس، بل أساسها وجوهرها الفناء التام، وقد أكَّ
ذلك الشيخ - رمحه اهلل - بنفسه؛ فقال: ))ومعنى الوصول إىل اهلل عليه السالم خروجك عن 
اخللق واهلوى واإلرادة والثبوت، مع فعله، وِمن غري أْن يكون منك حركة فيك، وال يف خلقه، 
بل بحكمه وأمره وفعله، فهي حالة الفناء يعرّب عنها بالوصول، فالوصول إىل اهلل عليه السالم 

ليس كالوصول إىل أحٍد ِمن خلقه(()1( .

إنَّ الشيخ - رمحه اهلل - ال يقبل وال يرىض أمثال هذه األساليب أْن تكون يف طريقته؛ ألنَّ 

)1(  فتوح الغيب: اجليالين، ص 31 – 32 .
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طريقته مبنيَّة عىل إقامة رشع اهلل واألدب املطلق مع احلق عليه السالم، فشتان بني الطريقة وبني 
عون االنتساب إليها؛ ألنَّ الطريقة الصحيحة الواجبة االتِّباع ِمن قبل املريد الصادق  بعض َمن يدَّ
هو أْن يكون عىل حدِّ قوله - رمحه اهلل - : ))إنَّ املريد الصادق نائرته غري خامدة، وشعلته غري 
– يف ريادة دنو وُقرب، ولذة  إذًا   – هامدة، وحمبوبه غري غائب، وأنيسه غري مستوحش؛ فهو 
ه وهييِّجه عن حالته غري كالم مراده وحديثه الذي هو ربه، ال األشعار والقيانة  ونعيم؛ فال يغريِّ
عني رشكاء الشياطني، وركاب األهوية مطايا النفوس والطباع، َأتباع  واألصوات ورصاخ املدَّ

كلِّ ناعق وزاعق(()1( .
د واالشتغال به  م – أنَّ الطريقة القادرية قائمة عمليًا عىل الذكر املجرَّ لقد اتَّضح – لنا ممَّا تقدَّ
عامَّ سواه، فالسيد اجليالين كان يصبُّ أكثر اهتاممه يف تربيته ملريديه عىل الذكر واخللوة والرتبية 

الروحية والزهد، ال حبُّ الدنيا والركون إليها والركوع بني يدهيا .
الشيخ  قواعدها  أرسى  التي  الطريقة  صورة  هوا  شوَّ قد  الطريقة  أتباع  بعض  إنَّ  أقول: 
عي  اجليالين، فكثري ممَّن يرتكب الكبائر ويرتك املفروضات، ويرى املنكرات ِمن املستحبَّات يدَّ
أنَّه منتسب لتلك الطريقة، والعيب فيه ال يف الطريقة التي ينتسب إليها، واخللل فيه ال يف الشيخ 
عي االنتساب إليه، فطريقة الشيخ طريقة الفضائل ال الرذائل، واملكرمات ال املوبقات،  الذي يدَّ

طريقة الشيخ زهٌد وصفاء، وحبٌّ وإخاء ووالء .

* * *

)1(  الغنية : اجليالين، 3/ 1287 .
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]الفصل الرابع[

املنهج اإلصالحي والرتبوي وأسسه 
عند الشيخ عبد القادر اجليالين »قدس رسه«

ويشتمل عىل مبحثني:
املبحث األول: املنهج اإلصالحي عند الشيخ عبد القادر .* 
املبحث الثاين: املنهج الرتبوي وأسسه عند الشيخ عبد القادر.* 
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املبحث األول

املنهج اإلصالحي عند الشيخ عبد القادر

ك  التفكُّ أسباب  عىل  والقضاء  واجلامعات،  األفراد  بني  العالقات  توثيق  الرتبية  تستهدف 
االجتامعي الذي ساد يف املجتمع يف تلك احلقبة .

وِمن هنا قام الشيخ عبد القادر اجليالين بواجبه يف إصالح النفوس حسب منهج مرسوم 
ص الشيخ اجليالين الداء أوالً، ووصف له الدواء مبارشًة؛ فام توانى  وخطة راشدة، ولقد شخَّ
عنه، وال كسل، بل وال أوكله إىل غريه، وال قال كام يقول املتوانون املتثاقلون عن الواجبات 
: ليس هذا ممَّا جيب عيلَّ وحدي؛ فليقم به غريي، الال مل يقل الشيخ مثل هذا، وال خطر عىل 
باله كيف . وواجب الوقت يدعوه إىل أْن يقوم بواجب النصح واالرشاد يف إصالح النفوس 

والعودة هبا إىل طريق احلق .
ة ممّثلًة  نعم؛ بدأ الشيخ اجليالين بمعاجلة أمراض القلوب والنفوس التي رست يف كيان األُمَّ
يف رجال العلم واملعرفة، فأخذ يف إبداء النصح ألهل العلم، إذ مل تكن حالة الكثريين منهم تتَّفق 
والرسالة التي حيملوهنا، واألخالق التي جيب أْن يتحلَّوا هبا، إذ أنَّ الكثريين ِمن هذا الصنف 
اشرتكوا يف الفتن التي كانت تدور بني رجال السلطة احلاكمة )اخللفاء، والسالطني السالجقة( 

فكانوا يؤيِّدون املنترص، ويفتون بفساد املهزوم)1( .
إضافة إىل تنافسهم عىل اجلاه؛ العتالء منابر الوعظ واخلطابة، والسيام يف األماكن املشهورة، 
ومل يأُل البعض منهم يف اإليذاء لبعضهم اآلخر عند اخلليفة أو الوزراء وغريهم ِمن أصحاب 

ابن  املنتظم:  أنظر:   . املسرتشد سنة )530هـ(  اخلليفة  السلجوقي عىل  السلطان  انتصار  عند  فعلوا  )1(  كام 
اجلوزي، 17/ 270 – 271 .
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احلَلِّ والعقد)1(، ومنهم َمن ُعِرف بسوء 
ممَّا  كثرية  وقائع  اجلوزي  ابن  روى  املذهبية،  باخلصومات  اشتغاهلم  عن  فضاًل  اخلُُلق)2(؛ 
شاهده ِمن خصومات الفقهاء؛ فقد حدثت عام )546هـ( فتنة يف )جامع املنصور( حيثام جلس 
نه احلابلة ِمن ذلك، وأدَّى إرصاُره إىل قيام فتنة يف اجلامع املذكور،  ابن العبادي للوعظ، فلم يمكِّ
ق الناُس منهزمني كل قوٍم يطلبون جهة)3( . ، وطارت العامئم، وتفرَّ حيث تراشق الناس باآلُجرِّ

فانتقد  – فهو ِمن املعارصين البن اجلوزي -؛  الشيخ اجليالين هذه احلادثة وغريها  سمع 
التحلُّل  تفيشِّ  يف  ويسامهون  بالدين،  يتاجرون  ارًا؛  جتَّ هم  وعدَّ الذعًا،  انتقادًا  القوم  هؤالء 
يظهر ذلك يف  القادر شديدًا عليهم؛  الشيخ عبد  بكلِّ صورها، وكان  االجتامعية  واألمراض 
االً للحق: أنتم أحقُّ بالتوبة ِمن  قوله : ))يا سالَّبني الدنيا بطريق اآلخرة ِمن أيدي أرباهبا، يا جهَّ

هؤالء العوام، أنتم أحقُّ باالعرتاف بالذنوب ِمن هؤالء، ال خري عندكم(()4( .
وجلس يومًا ِمن أيام رجب سنة )546هـ( يِعُظ الناس وفيهم ِمن أهل العلم واملعرفة عدٌد 
غري قليل، فقال خماطبًا العلامء بني مجهور الناس: ))لو كانت عندك ثمرة العلم وبركته ملا سعيَت 
أبواب  إىل  له؛ يسعى هبام  العامل ال ِرجلني  السالطني يف حظوظ نفسك وشهواهتا،  أبواب  إىل 
اخللق، والزاهد ال يدين له بأخذ هبام أموال الناس، واملحبُّ هلل عليه السالم ال عينني له؛ ينظر 

هبام إىل غريه(()5( .

)1(  أنظر: املنتظم: ابن اجلوزي، 17/ 240 .
)2( أنظر: املنتظم: ابن اجلوزي، 17/ 336 .  بيان قصة الواعظ املغريب الذي منحه السلطان مكانًا يف داره 
ا لزوجته  إهنَّ قال:  ُسئل عنها ؟  فلامَّ  )نبيذ وآالت طرب(  بيته  للتدريس، وبعد سنتني قبض عليه، فوجد يف 

املغنية . 
)3(  أنظر: املنتظم: ابن اجلوزي، 18/ 81 .

)4(  املصدر نفسه، ص 289 .

)5(  املصدر نفسه، ص 203 .
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إنَّ الشيخ عبد القادر يدرك ويعلم أنَّ صالح الناس بصالح العلامء، وِمن هنا انصبَّت دعوُته 
ُة العامِل  االصالحية بادئ ذي بدء يف أهل العلم واملعرفة، فإنَّ الواحد منهم بألف ِمن العاّمة وزلَّ
ُة العامَل، وليحتمل هؤالء ِمن الشيخ اجليالين مواعظه ونصائحه؛ فتحيي قلوهبم ونفوسهم  زلَّ
ِمن قبل أْن ُيقَذفوا يف النار قبل كلِّ أحٍد ِمن اخللق. ليحتملوا ِمن الشيخ عبد القادر هذه املوعظة 
))يا خونة يف العلم والعمل، يا أعداء اهلل ورسوله، يا قاطعي عباد اهلل عليه السالم أنتم يف ظلم 
اد ؟ كم تنافقون امللوك والسالطني؛  ظاهر، ونفاق ظاهر، هذا النفاق إىل متى يا علامء ويا زهَّ
اهتا ؟ أنتم وأكثر امللوك يف هذا الزمان َظلمة خونة  حتى تأخذوا منهم حطام الدنيا وشهواهتا ولذَّ
يف مال اهلل عليه السالم يف عباده، اللَّهمَّ اكرِس شوكة املنافقني، واخذهلم أو ُتْب عليهم، واقمع 

ر األرض منهم أو أصلحهم آمني(()1( . الظلمة، وطهِّ
ر تالميَذه ِمن الدراسة عىل يد هؤالء  ويرى الشيخ اجليالين أنَّ ِمن واجبه الرتبوي أْن حيذِّ
ِمن ذلك، ولقد  م ال يصلحون ليشٍء  بأهنَّ للتدريس والوعظ؛ ممَّن رآهم  وا  وأمثاهلم ممَّن تصدَّ
ون به«، وهكذا  نصح ِمن قبل اإلمام حممد بن سريين فقال: »العلم ديٌن؛ فخذوا دينَكم عمَّ تثقُّ
العلامء  هبؤالء  تغرت  ال  غالم  ))يا  فقال:  عامة؛  العلم  لطلبة  بنصيحته  القادر  عبد  الشيخ  قام 
ال  – تعاىل -، جهَّ ال باهلل عليه السالم، كلُّ علمهم عليهم ال هلم ! هم علامء بحكم اهلل  اجلهَّ
ينتهون عنه، يدعون  بأمٍر وال يمتثلونه وينهون عن يشء وال  الناَس  يأمرون  – تعاىل -،  باهلل 
خة  ون منه، ويبادرونه بمعاصيهم وزالَّهتم، أسامؤهم عندي مؤرَّ إىل اهلل عليه السالم وهم يفرُّ

مكتوبة معدودة(()2( .
ر عامة الناس – أيضًا – ِمن حضور  ر الشيخ طلبة العلم، ِمن هؤالء )!( فقد حذَّ وكام حذَّ
نفوسكم،  حون  يفرِّ الذين  هؤالء  ِمن  تسمعوا  ال  اهلل؛  عباد  ))يا   : بقوله  وُخَطبهم  مواعظهم 
إْن  هنيه،  عن  ينهوهنم  وال  بأمره  يأمروهنم  ال  كالذر،  أيديكم  بني  ويصريون  للملوك،  يذلُّون 

)1(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 195، املجلس )51( .
)2(  املصدر نفسه، ص 58، املجلس )11( .
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ر اهلل األرض منهم وِمن كل منافق، أو يتوب اهلل عليهم،  فعلوا ذلك فعلوه نفاقًا وتكلُّفًا، طهَّ
وهيدهيم إىل بابه، إينِّ أغار إذا سمعُت واحدًا يقول: اهلل اهلل، وهو يرى غريه(()1( .

يرض  ومل  فيهم،  الرأي  وأصحاب  العلامء  بأكابر  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  اهتمَّ  ولقد 
ب للرأي دليُل اإلعجاب أو  هلم االشتغال بام هو ِمن شأن األصاغر ِمن طلبة العلم، فالتعصُّ

الضعف أو كليهام ! 
ُأترك  يعنيك،  ال  فيام  الكالم  عنك  ))دع   : الذميم  ب  التعصُّ مغبَّة  ِمن  رًا  حمذِّ يقول  فكان 

ب يف املذهب، واشتغل بيشء ينفعك يف الدنيا واآلخرة(()2( . التعصُّ
ناصحًا  فقال  واخلطابة؛  الوعظ  جمال  يف  واجلاه  الظهور  أجل  ِمن  بخصوماهتم  د  ندَّ ولقد 
تصنع؟  ما  كتابك  ضاع  إْن  به،  وتتكلَّم  الكتب،  ِمن  كالمك  تؤلُِّف  هوس  ))أنت   : ومرشدًا 
د املاء  ُتك وتبدَّ أو وقع احلريق يف كتبك، أو انطفأ مصباحك الذي تبرص به ؟إذا انكرست جرَّ
وأخلص  وعمل  العلم  تعلَّم  َمن  ومعينك؟  وكربيتك  وحراقك  مقدحتك  أين  ؟  فيها  الذي 
وا يا أبناء   صارت املقدحة واملعني يف قلبه نورًا ِمن نور اهلل عليه السالم؛ فييضء هو وغريه، تنحَّ
املخصوص،  تنازعون  ويلكم  واألهوية،  النفوس  بأيدي  املؤلفة  الصحف  أبناء  يا   ! اللقلقة 

تنقصمون وهتلكون، وال تبلغون حظَّكم كيف تتغريَّ السابقة والعلم بجهدكم؟!(()3( .
التي  السيئة  االجتامعية  األخالق  حماربة  عىل  ز  ركَّ قد  القادر  عبد  الشيخ  أنَّ  نرى  وهكذا 
تهم واملرشدون ألبناء  ظهرت يف عرصه، ورأى أنَّ ذلك ِمن أوىل ما يتسابق إليه الناصحون ألُمَّ
جنسهم وطبقتهم، وعدَّ نصحه هذا جهادًا يف حماربة ذلك الفساد، وأنَّه سلط عىل كلِّ كذاب 

منافق دجال)4( .

)1(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 45 .
)2(  املصدر نفسه، ص 28، املجلس )3( .

)3(  أنظر: املصدر نفسه، ص 254، املجلس )62( .

)4(  أنظر: املصدر نفسه، ص 223، املجلس )59( .
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ولقد أغضب الشيخ عبد القادر نفاق نفر ِمن هؤالء الذين عزَّ عليه أْن يراهم تلطَّخوا هبذا 
ُب  تتعجَّ وقاحتكم،  ِمن  ُب  تتعجَّ ))مالئكتكم   : عليهم  ق  املتحرِّ وبلسان  فقال  امُلهلك؛  الداء 
الغالء  عن  حديثكم  كلُّ  توحيدكم،  يف  كذبكم  ِمن  ب  تتعجَّ أحوالكم،  يف  كذبكم  كثرة  ِمن 
َج فالٌن، استغنى فالٌن،  والرخص، وأحوال السالطني واألغنياء، أكل فالٌن، لبس فالٌن، تزوَّ
افتقَر فالٌن، كلُّ هذا هوٌس، ومقٌت وعقوبة؛ توبوا واتركوا ذنوبكم، وارجعوا إىل ربِّكم دون 
غريه، واذكروه وانسوا غريه، الثبات عىل كالمي عالمة اإليامن، واهلرب من عالمة النفاق، يا 
َمن يطعن يف تعاٍل؛ حتى نحك حالتي وحالتك عىل الرشع، فَمن خرجت حالته شبهًا وفضة 
استحقَّ أْن يطعن فيه، وأْن هيجر ويموت باسم اهلل – تعاىل – أبرز وال ختتبئ، وهترب كاملخانيث 

ذاك ال يشء، وهوس وتوان(()1( .
كام أنَّ منهجه اإلصالحي العام تضمن الدعوة إلنصاف الفقراء، وعدم التفرقة بينهم وبني 
د يف اإلنكار عىل الوالة  األغنياء، فقد جعل االهتامم بشؤون الفقراء ِمن رشوط اإليامن)2(، وشدَّ
ون عىل أنفسهم دون إخواهنم ِمن الفقراء  الذين ال يرفقون برعيَّتهم، وعىل األغنياء الذين خيصُّ
بأطاييب األطعمة، وأحسن الكسوة، وأطيب املنازل، وأحسن الوجوه، وكثرة األموال، وأفتى 

بأنَّ انتساهبم إىل اإلسالم دعوى كاذبة، وذريعة حلقن دمائهم بالشهادتني)3( .
بالفقراء مل يقف عند  أنَّ اهتاممه  القادر  الذين أوردوا أخبار عبد  ويبدو ممَّا كتبه املؤرخون 
الوعظ يف احلض عىل مساعدهتم ومواساهتم، بل بادر هو بكفاية الفقراء واملعوزين، وقد مرَّ بنا 

م هلم الغذاء، واملنام، ويعطيهم ما حيتاجون)4( . بأنَّه فتح باَبه للفقراء والغرباء، ويقدِّ

)1(  املصدر نفسه، ص 261، املجلس )62( .
)2(  أنظر: املصدر نفسه، ص 83، املجلس )18( .

)3(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 83، املجلس )18( .
)4(  أنظر: مسالك األبصار: ابن فضل اهلل العمري، 1/ 104 .
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بني  والتآلف  الوفاق  أسباب  تنمية  عىل  اجليالين  القادر  عبد  اإلمام  الشيخ  حرص  وقد 
اخلصومات  حماربة  يف  متثَّلت  والتي  القائمة  التحديات  ملواجهة  جهودهم  وجتميع  املسلمني، 
ب املذهبي، وهنى تالميذه ومريديه عنه، وكان يويص الذين هييئون  املذهبية، فقد حارب التعصُّ
ضوا  منهم للعمل يف ميدان الدعوة واإلرشاد أْن يبتعدوا عن اخلصومات املذهبية، وأْن ال يتعرَّ
للخالفات بني املذاهب، وانفتح الشيخ اإلمام عىل املذهب الشافعي، وتعاون مع الشافعيني، 
النووي  حييى  اإلمام  وصفه  ولذا  احلنبيل)1(،  املذهب  جانب  إىل  الشافعي  املذهب  عىل  وأفتى 

الشافعي بأنَّه ))كان شيخ السادة الشافعية واحلنابلة(()2( .
وتقويم  النفوس  لتهذيب  اإلصالحي؛  منهجه  خالل  ِمن  جياًل  يًا  مربِّ ربانيًا  إمامًا  وكان 

اعوجاجها وإصالح خللها وتثقيف العقول، وكان ال هياب أحدًا ِمن اخللق . 
أخص  فشمل  اإلصالحية؛  دائرته  اتَّسعت  اجليالين  القدوة  اإلمام  الشيخ  منهج  وإنَّ  هذا 
طبقات املجتمع آنئٍذ أال وهم )املتصوفة( وما طرأ عىل )منهج التصوف( ِمن انحراف عن هنجه 
إىل وظيفته  بالتصوف  العودة  أبو حممد عىل  القدوة  الشيخ  فعمل  السوي، ومقصده األسنى، 
األوىل يف أداء رسالته يف خدمة اإلسالم ِمن خالل االرتقاء باملسلمني واملؤمنني إىل درجة ومقام 

ز جهده يف هذا امليدان عىل : املحسنني، وركَّ
ه إىل االجتاه الصحيح، فكان يعد مدرسة  تنقية التصوف؛ ممَّا طرأ عليه ِمن انحرافات وردِّ
هلل  العميق  واحلب  الصحيح  والزهد  اخلالص  د  التجرُّ معاين  غرس  األساس  هدفها  تربوية؛ 

ولرسوله ومجاعة املسلمني .
ونظراته  أفكاره،  خالصة  الغيب(  و)فتوح  احلق(  طريق  لطالبي  )الغنية   : مصنَّفاه  وكان 
ة اإلصالحية عىل البحث النظري أو احلديث والوعظ؛  اإلصالحية، ومل يكن يعتمد يف هذه املهمَّ

وإنَّام طبََّقه يف ميدان الرتبية العملية يف مدرسته .

)1(  أنظر: الطبقات الكربى: الشعراين، 1/ 108 .
)2(  قالئد اجلواهر: التاديف، ص 137 – 138 .
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عليهم  رأى  ملِا  كتبه ومواعظه  ِمن خالل  عليهم  )املتصوفة( حيث محل  ِمن  املتطرفني  نقد 
ُق بتغيري  ِمن تلبٍُّس بالتصوف، وحتريف ملعناه؛ ألنَّ التصوف الصحيح صفاء وصدق ال يتحقَّ
وحتريك  الصاحلني،  بحكايات  اللسان  ولقلقة  األكتاف،  ومجع  الوجود،  وتصغري  اخلرق، 
األصابع بالتسبيح والتهليل، وإنَّام جييئ بالصدق يف طلب احلق عليه السالم، والزهد يف الدنيا، 

ده عامَّ سوى مواله عليه السالم)1( .  وإخراج اخللق ِمن القلب، وجترُّ
كذلك انتقد ما شاع بني )املتصوفة( ِمن بدع؛ كسامع األحلان، والرقص، والضب بالدفوف 

التي ال تتفق مع كتاب اهلل عليه السالم، وال سنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص .
غنيٌّ  واهلل  السالم،  عليه  اهلل  كالم  غري  كالٌم  هييِّجُه  ال  سلوكه  يف  الصادق  املريد  أنَّ  ر  وقرَّ
اب األهوية، مطايا  عني؛ رشكاء الشياطني، ُركَّ عن األشعار، والقيان، واألصوات، ورصاخ املدَّ

النفوس والطباع، أتباُع كلِّ ناعٍق وزاعق)2( .
تربيًة  اإلنسان  تربية  يف  منصّبًا  هدفه  كان  اجليالين  القدوة  اإلمام  الشيخ  أنَّ  نرى  وهكذا 
روحية قوامها اإليامن باهلل عليه السالم، والسموِّ به، وحتصينه ِمن األزمات النفسية، وتنقيته ِمن 

ُق الرتبية اإلسالمية أهدافها . الصفات الذميمة؛ لكي حتقِّ
وقد مجعت الطريقة القادرية بني املادية والروحية؛ كي تكون متوازنة، فال ترجح إحدامها 
الكريم  القرآن  يؤدِّي إىل خسارة إحدامها، وهلذا جاء  الرجحان يف ذلك  عىل األخرى؛ ألنَّ 
قًا التوازن؛ فخاطب الروح واجلسد معًا مادام اإلنسان يأخذمها بطريق مرشوع؛ قال اهلل  حمقِّ
چ)3(، ونحن  تعاىل: چى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ 
دوا  نحتاج إىل هذه الرتبية الروحية؛ حتى يرشق اإليامن ِمن جديد عىل أبناء جمتمعنا؛ لكي يوحِّ
ُقُهم وتضُب بعضهم ببعض؛ نحتاج  التي متزِّ يقعوا يف عبادة األنداد  – سبحانه -، وال  اهلل 

)1(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 110، املجلس )25( .
)2(  أنظر: الغنية : اجليالين، 3/ 1278 .

)3(  سورة القصص: ِمن اآلية 77 .
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يفرتشون  احليوانات  ِمن  قطيع  إىل  ل  يتحوَّ بروحه وال  املجتمع  يسمو  الرتبية؛ حتى  تلك  إىل 
الضياع واالنحدار، وينحدر  املفاسد والرذائل، ويستسلم إىل  احلدائق والشوارع، ويرتكب 
إىل كهوف الدعارة والقامر؛ ألنَّ احلياة الروحية قوة هائلة لبناء املجتمع واألُمة التي تريد أْن 

ة ُأخرجت للناس)1( . تكون خري ُأمَّ

* * *

1975م(   - )1395هـ  لعام   )2( العدد  احلميد،  عبد  حمسن  للدكتور  مقالة   : اإلسالمية  الرتبية  جملة    )1( 
ص 90.
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املبحث الثاين

املنهج الرتبوي وأسسه عند الشيخ عبد القادر

عني الشيخ - رمحه اهلل - بعدما أتمَّ دراسته العلمية وسلوكه الروحي عىل يد جهابذة العلامء 
والفقهاء والعارفني، ومجع بني الرئاسة العلمية والرئاسة الدينية باإلصالح وإرشاد اخللق إىل 

احلق تبارك وتعاىل .
وكان الشيخ - رمحه اهلل - يرى: أنَّ قيامه هبذا العمل فرٌض حتٌم، وأنَّه خمتار هلذه املهمة 
قلبي ُنصَح اخللق، وجعله  ألقى يف  َمن  القائل: ))سبحان  الرتبوية والعمل اإلصالحي؛ فهو 

أكرب مهِّي(()1( . 
ومنهج الشيخ عبد القادر - رمحه اهلل - يف الرتبية الروحية لتالميذه ومريديه منهٌج قوامه 
التجربة الذاتية، وهي حصيلة واسعة اكتسبها ِمن جتارب السابقني يف طريق الوالية واملعرفة، 
وِمن ارشادات وتعاليم املشايخ الصادقني ِمن أهل السلوك والرتبية .\ومنهج الشيخ جاء مبثوثًا 
يف كثرٍي ِمن كتبه، ونحن هبذا اجلهد املبذول حاولنا أْن نلمَّ بأهمِّ وأبرز األسس ملنهجه الرتبوي، 

واهلل ويل التوفيق والقادر عليه .
أهمُّ أسس املنهج الرتبوي عند الشيخ عبد القادر - رمحه اهلل -:	 
أواًل : الصحبة : 	 

الفطرة  دواعي  ِمن  والصحبة  غريه،  ألفة  عىل  جمبوالً  اإلنسان  خلق  السالم  عليه  اهلل  إنَّ 
الصورة يف  انطباع  فيه أخالق صاحبه  تنطبع  فاملرء  املرء،  بالٌغ عىل سلوك  أثٌر  إذ هلا  السليمة؛ 

)1(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 41، املجلس )6( .
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الذي  الصاحب  اختيار  – عىل  الرتبوي  – يف منهجها  املرآة؛ لذلك حثَّت الرشيعة اإلسالمية 
يأخذ بيد املصحوب إىل الفوز والنجاة .

چڄ   تعاىل:  القادر معتمدًا يف ذلك قوله  الشيخ عبد  يَّة كبرية يف نظر  أمهِّ والصحبة هلا 
ڱ    چڱ   تعاىل:  وقوله  ڃچچ)1(،  ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ں  ں    ڻ  ڻ  ڻڻچ)2( .
وحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )امْلَْرُء َعىَل ِديِن َخِليِلِه، َفْلَينُْظْر َأَحُدُكْم َمْن خُيَالِْل()3(، وعن ابن العباس 

ُرُكُم اهللَ ُرْؤَيُتُه،  ؟ َقاَل: »َمْن ُيَذكِّ - ريض اهلل عنهام - َقاَل: )ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأيُّ ُجَلَساِئنَا َخرْيٌ
َرُكُم اآْلِخَرَة َعَمُلُه()4( . َوَزاَد يِف َعَمِلُكْم َمنْطُِقُه، َوَذكَّ

يَّة الصحبة يف سلوك الفرد إىل اهلل عليه السالم، وما ِمن  وهناك الكثري ِمن األدلة عىل أمهِّ
أحسن  ذلك  أمجل  وقد  الصاحب،  اختيار  حسن  عىل  حثَّ  وقد  إالَّ  التصوف  أئمة  ِمن  إماٍم 
إمجال ابُن عطاء اهلل السكندري؛ لقوله : ))ال ُتصاحب َمن ال ينهضك حاُله، وال يدلُّك عىل 

اهلل مقاُله(()5( . 
القشريي؛  اإلمام  ومنهم  مكتوباهتم،  يف  وأقسامها  الصحبة  آداب  الصوفية  أئمة  بنيَّ  وقد 
إذ قال: ))الصحبة عىل ثالثة أقسام: صحبُة َمن فوقك: وهي يف احلقيقة خدمة، وصحبُة َمن 
دونك: وهي تقيض عىل املتبوع بالشفقة والرمحة، وعىل التابع بالوفاق واحلرمة، وصحبة االكفاء 

والنظراء : وهي مبنية عىل اإليثار والفتوة(()6( .

)1(  سورة التوبة : اآلية 119 .
)2(  سورة الزخرف : اآلية 67 .

)3(  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده : مسند املكثرين ِمن الصحابة، مسند أيب هريرة ريض اهلل عنه، 14/ 142، 
برقم )8417(، وقال عنه شعيب األرناؤوط: ))إسناده جيد، رجاله ثقات(( .

)4(  أخرجه اإلمام البيهقي يف شعب اإليامن، 7/ 57، برقم )9000( .
)5(  إيقاظ اهلمم يف رشح احلكم : 1/ 74 .

)6(  الرسالة القشريية، 2/ 457 .
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ا  أهنَّ األول  النوع  القشريي يف  قول  ِمن خالصة  نفهم  للصحبة  التقسيم  هذا  أساس  وعىل 
خدمة، وهي كلمة شاملة جامعة آلداب املريد مع شيخه .

ها الشيخ عبد القادر بقوله : ))يا غالم لو عرفتني ما برحَت ِمن بني يدي، وتبعتني  ويفرسِّ
أو  منك  أخذُت  أبطلتك،  أو  استخدمتك  سواء  وتربح  تفقد  كنت  ما  غالم  يا  هُت،  توجَّ أينام 

أعطيتك، أفقرتك أو أغنيتك، أتعبتك أو أرحتك(()1( . 
وقال – أيضًا -: ))َمن أراد الصالح؛ فليرِص أرضًا حتت أقدام الشيوخ(()2( . 

)االكفاء  القشريي  عند  الصحبة  أنواع  ِمن  الثاين  النوع   - اهلل  رمحه   - الشيخ   ُ ويفرسِّ
يطالب  أحٍد حّقًا، وال  لنفسه عىل  يرى  ))أْن ال  يأت:  بام  باإليثار والفتوة  املتمثلة  والنضاء( 
هم، وِمن حقِّ الصحبة هلم :  ، ويرى لكلِّ أحٍد عليه حّقًا، وال يقرصِّ يف القيام بحقِّ أحدًا بحقٍّ
ل هلم، ويعذر  املوافقة هلم يف مجيع ما يقولون أو يفعلون، ويكون معهم أبدًا عىل نفسه ويتأوَّ
عنهم، ويرتك منافرهتم، وخمالفتهم، وجمادلتهم، ويتعامى عن عيوهبم، فإْن خالفه أحٌد منهم 
يف يشء سلَّم له ما يقول يف الظاهر، وإْن كان األمر عنده بخالف ما يقول، وعليه أْن يتجنَّب 
فعل ما يكرهونه، وإْن علم فيه صالحهم، وال ينطوي ألحٍد منهم عىل حقٍد، وإْن خامر قلب 
التخلُّق حتى يزول،  فإْن مل يزل زاد يف  له ختلَّق بيشء حتى يزول ذلك،  واحٍد منهم كراهيًة 
ِمن  ذلك  يظهر  فال  غريها؛  أو  بغيبٍة  وأذيًة  استيحاشًا  منهم  أحد  ِمن  قلبه  يف  هو  وجد  وإْن 

نفسه، ويرى ِمن نفسه خالف ذلك(()3( .   
وِمن  وتالميذه،  مريديه   - اهلل  رمحه   - القادر  عبد  الشيخ  ربَّى  وامُلُثل  األخالق  هذه  عىل 
ذلك قوله : ))أوصيك بالفقر، وحفظ حرمات املشايخ، وحسن العرشة مع اإلخوان األكابر 
وترك  اإلكثار،  وجمانبة  اإليثار،  ومالزمة  الدين،  أمور  يف  إالَّ  اخلصومات  وترك  واألصاغر، 

)1(  جالء اخلاطر: اجليالين، ص 9 .
)2(  املصدر نفسه ص 8 .

)3(  الغنية : اجليالين، 3/ 1293 .
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صحبة َمن لست ِمن طبقتهم، واملعاونة يف ُأمور الدين والدنيا(()1( .
ا النوع الثالث ِمن أنواع الصحبة عند القشريي؛ فلم نجد الشيخ - رمحه اهلل - قد ذكره؛  أمَّ
ألنَّه يرى أنَّ املريد ال ينبغي له أْن يرى نفسه أعىل ممَّن أحسَن إليه، والشيخ – هنا– يزيد نوعني 

د آداهبام، ومها: صحبة األغنياء، وصحبة الفقراء: ِمن أنواع الصحبة، وحيدِّ
ِمن  ل  يتأمَّ ال  وأْن  أيدهيم،  يف  ممَّا  واليأس  فيهم،  الطمع  برتك  تكون  فآداهبا  األغنياء؛  ا  أمَّ
إليهم قصدًا لدنيا يصبها أو عطاء يأخذه منهم، فمن فعل ذلك  ُد  يتودَّ عندهم شيئًا، وأْن ال 

فقد ضاع دينَه)2( .
بالتعزيز عليهم، وترك الطمع بام عندهم وما يملكونه، وأْن ال  إذن الصحبة معهم تكون 

ينظر إليهم نظر ِكرْبٍ واستصغار؛ إنَّام يعيش معهم باملروءة ختلُّصًا ِمن النفس وهواها .
ا صحبة الفقراء؛ فتكون بإيثارهم عىل نفسه، وتقديمهم عليها يف املأكول، واملرشوب،  وأمَّ
بالرفق  معهم  يتعامل  دوهنم؛  نفسه  يرى  أْن  وجيب  نفيس،  يشء  وكلُّ  واملجلس،  وامللبوس، 
والتواضع، وعدم املنَّة عليهم، وأْن ال يرى له عليهم فضاًل، وأْن يبذل جهده باإلحسان إليهم 
قوالً وفعاًل، وأْن يمدَّ يد العون إليهم بال َمنٍّ وال أذى، وأْن يصرب عىل شكواهم، وال ينشغل 
عنهم، وأْن يكون وجهه بشوشًا سمحًا، ال عابسًا وال ملتفتًا عنهم، وإذا طلبوا منه شيئًا ومل يقدر 

ل الذنوب واخلطايا . عليه فليرصفهم باحلسنى دون أْن يعنَِّفهم، أو يؤذهيم؛ فيتحمَّ
والشيخ - رمحه اهلل - هيتمُّ اهتاممًا كبريًا هبذه الفئة ِمن الناس؛ اقتداًء بسيد العاملني احلبيب 

به ربُّه قائاًل : چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   حممد ملسو هيلع هللا ىلص الذي أدَّ
ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ)3( .

)1(  فتوح الغيب: اجليالين، ص 158 .
)2(  الغنية : اجليالين، 3/ 1293 .
)3(  سورة الكهف : ِمن اآلية 28 .
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َبهم باإلحسان إىل  وِمن هنا ربَّى الشيخ - رمحه اهلل - تالميذه ومريديه عىل هذا اخللق، ورغَّ
رهم ِمن االعتداء عليهم؛ ألنَّ الفقراء يف نظر الشيخ هم أحبَّاء اهلل وعياله  أولئك الصفوة، وحذَّ

وخاصته ِمن عباده)1( .
ويرى الشيخ - رمحه اهلل - أنَّ الفقر منزلة عالية؛ إذ هي تقدير اهلل، وال ينبغي متنِّي إزالته؛ 
ا الفقري ال تتمنَّى الغنى؛ فلعلَّه سبُب هالكك(()2(، ويقول: ))الفقري الصابر مع اهلل  فيقول: ))أهيُّ
أفضل ِمن الغني الشاكر له، والفقري الشاكر أفضل منهام، والفقري الصابر الشاكر أفضلهام(()3( .

م الصحبة إىل أربعة أقسام: وهكذا نرى أنَّ الشيخ - رمحه اهلل - قد قسَّ
صحبة اإلخوان .. 1
صحبة األجانب، يعني: غر السالكني.. 2
صحبة األغنياء .. 3
صحبة الفقراء .. 4

واملقصود األعظم ِمن الصحبة هلؤالء وغريهم إيصال النصح الواعي املخلص الذي يصل 
إىل األفهام والعقول، وينفذ إىل القلب، وهييمن عىل اجلوارح، ويرى الشيخ - رمحه اهلل - أنَّ 
غالم  ))يا  فيقول:  واجلهالة؛  السوء  أهل  وجمانبة  الصالح،  أهل  صحبة  يف  يتحقق  ذلك  كلَّ 
املؤمنني  ِمن جهلهم، صحبة األمحق صحبة غبن، اصَحب  إليك  ى  فيتعدَّ ال  ال تصحب اجلهَّ

املوقنني العاملني بعلمهم(()4( .
الدخول  ألنَّ  وعللها؛  القلوب  ألمراض  شفاء  أعظم  تعدُّ  والصادقني  الصاحلني  فصحبة 
واخلري  الربكة  له  حتصل  واملحبة  بالصدق  وعنايتهم  رعايتهم  ومالزمة  تربيتهم،  جناح  حتت 

)1(  أنظر: الفتح الرباين: ص 27، املجلس )3( .
)2(  املصدر نفسه، ص 25، املجلس )3( .

)3(  مجهرة األولياء : أبو الفيض املنويف، ص 204 .
ف يسري . )4(  الفتح الرباين: ص 39، املجلس )5( مع ترصُّ
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والفالح كلَّ الفالح، واخلري كلَّ اخلري ال يكون إالَّ بصحبة أهل الفالح واخلري، فَمن مل يصب 
الفحول يبق يف الوهم موحل)1( .

ثانيًا : املحبة :
وممَّن ذهب  التمكني،  مقامًا ألهل  يعتربها  َمن  فمنهم  )املحبة(  إىل  الصوفية  نظرة  عت  تنوَّ
هذا  إىل  ذهب  وممَّن  بني،  املقرَّ أحوال  ِمن  حاالً  يراها  َمن  ومنهم  املكي)2(،  طالب  أبو  هذا  إىل 
الظاهر والباطن، وممَّن ذهب إىل هذا عبد  َمن جيعلها فاصاًل بني  الرساج الطويس)3(، ومنهم 
ِمن  طور  وأول  العلم،  أطوار  ِمن  طور  آخر  ا  أهنَّ عىل  املحبة  إىل  ينظر  فهو  النابليس)4(؛   الغني 

أطوار املعرفة .
ومنهم َمن يعترب املحبة السبب الذي خلق اهلل عليه السالم العارفني ألجله، وممَّن ذهب إىل 

هذا عبد الرمحن السلمي يف )مقدمته()5( .
فليس  الصادق؛  السالك  خيطوها  خطوة  آخر  ا  أهنَّ إالَّ  املحبة  يرى  ال  القادر  عبد  والشيخ 
بعدها عنده إالَّ منازل القرب، والوصول إىل فيض جتليات احلضة اإلهلية، ومع هذا فالشيخ 
عبد القادر يرى أنَّ املحبة ترافق السالك يف كلِّ حال َبَلَغُه أو مقاٍم ناَلُه، فاملحبة عند الشيخ : هي 

تعلُّق القلب بأمٍر ما .
ا تعلُّق القلب( احرتاٌز عن تعليق  وغني عن البيان أْن نقول : )وتعريف الشيخ للمحبة بأهنَّ
النفس بيشء ما؛ ذاك أنَّه ِمن املعلوم الواضح أنَّ حماب النفس ومتعلقاهتا؛ ممَّا جيب عىل املريد أْن 

ينفطم عنها، وال يبقى معه يشء ِمن ذلك إالَّ ما به قوامه ووجوده .

)1(  أنظر: الفتوحات اإلهلية : ابن عجيبة، 1/ 203 .
)2(  أنظر: قوت القلوب: أبو طالب املكي، 1/ 360 .

)3(  أنظر: اللمع: الطويس، ص 86 .
)4(  أنظر: رشح عينية اجلييل: النابليس، خمطوطة يف دار الكتب، رقم )362( ورقة 116 .

)5(  أنظر: مقدمة التصوف: السلمي، ص 28 .
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وبعد ذلك يسري يف حماب القلب والروح التي خلصت هلل عليه السالم ِمن بعد طول تلك 
ارة واللوامة . املجاهدات واملحاسبات للنفس األمَّ

واملحبة عند الشيخ : زاٌد يف الطريق إىل اهلل؛ حيتاجه السالكون؛ ليهون عليهم عنف املجاهدة 
وطول املصابرة ودوام املحاسبة، واالستقامة عىل خطوات املنهج .

– ترافق السالك يف كلِّ حال ومقام، سواء كان يف بدء الطريق،  آنفًا  – كام ذكرنا  واملحبة 
أو وسط الطريق، أو منتهاه، فاملحبة شعار السالكني الصادقني، وهي منبع الصفات احلميدة 
كلِّها، فهي منبع الصرب إذا ما ابتلوا، وهي منبع الشكر إذا ما أنعم عليهم، وهي منبع الرضا بام 

ر اهلل وقضاه . قدَّ
احلق،  أراده  ما  إالَّ  يريدون  ال  فأصبحوا  احلق؛  مرادات  يف  إرادهتم  املحبُّون  أفنى   لقد 

وال يفعلون إالَّ ما يأمر به، وال ينتهون إالَّ عامَّ ينهى عنه .
والشيخ عبد القادر يرى أنَّ املحبة أمٌر جيب احلذر عند الكالم عنها؛ فقد خيلط الكثريون 
اذ األسباب ِمن ماٍل وولٍد وأهٍل  ممَّن يتكلَّمون يف أحوال القلب بني عدم حمبة األغيار وبني اختِّ

اذ األسباب مطلقًا . ون اختِّ وصاحٍب وحكٍم وعلٍم؛ فيذمُّ
الفاين عىل  م  يقدِّ عليه؛ حني  يذمُّ  تعلُّقًا  األغيار  يتعلَّق بحبِّ هذه  أْن ال  القلب جيب  نعم؛ 

الباقي، تقدم الدنيا عىل اآلخرة : چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
چ       چ   چ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄڄ    ڦ   ڦ       ڦ   ڦ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ  
گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ      

گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱچ)1(.

)1(  سورة التوبة : اآلية 23 – 24 .
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ن ِمن شأهنا لدرجة إمهاهلا، بل يرى ما يراه  وِمن هنا نرى الشيخ ال يلغ األسباب وال هيوِّ
اذ األسباب والوسائل أمٌر ال حميص عنهام، ولكن يؤكد عىل عدم فتح  أهل العلم مجيعًا : أنَّ اختِّ
اًل عليها؛ فذلك هو الرشك، رشك حمبة األغيار؛ نقرأ  باب القلب ليتعلَّق هبا ويعتمد عليها متوكِّ
ذلك له يف مقالة ِمن )فتوح الغيب( إذ يقول: ))أمل تعلم أنَّ اهلل عليه السالم غيوٌر؛ خلقك له، 

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چڄ     :- تعاىل   – اهلل  قول  سمعت  أما   ،... لغريه  تكون  أْن  وتروم 
ڃڃچ)1(، أما سمعت قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )إذا أحبَّ اهللُ عبدًا ابتاله، فإْن صرب اقتناه . قيل: 

يا رسول اهلل وما اقتناه ؟ قال: مل يذر له ماالً وال ولدًا()2()3(.
قال الشيخ : »وذلك ألنَّه إذا كان له مال وولد أحبَّهام؛ فيصري مرشكًا بني اهلل عليه السالم 
وبني غريه ...، واهلل ال يقبل الرشيك، هو غيوٌر؛ حيبُّ أْن يكون العبد خالصًا له ال ينازع حبَّه 
، فاهلل سبحانه خلَقنَا ِمن أجل عبادته ومعرفته وحمبَّته ...، أي: أْن نكون له وحده، لكن  حبٌّ
خيلص  عندما  هي  املرشوعة،  املحبة  هي  الشيخ  عند  واملحبة  لغريه«،  يكون  أْن  يريد  اإلنسان 
القلب يف حمبة املوىل عليه السالم، ويتنظَّف ِمن الرشكاء واألنداد واألهل واألوالد والشهوات 
الولد  ِمن  األسباب  اذ  اختِّ ِمن  القلب  يضُّ  ال  فحينئٍذ  والكرامات،  الوالية  وطلب  واللذات 
واألهل واألصحاب واحلكم)4(، فإنَّ مجيع ذلك يكون خارج القلب؛ فال يغار اهلل عليه السالم، 
إليه؛ هلذا  للواردين  به ونعمًة ورزقًا ومنفعًة  لعبده ولطفًا  اهلل  ِمن  يكون مجيع ذلك كرامة  بل 

ولغريه قلَّ كالُم الشيخ يف املحبة .
وإنَّام قلَّ كالمه يف )دقائق الطريق( واملحبة واحدة ِمن هذه الدقائق؛ ألنَّ احلديث عن هذه 
الوفاء  عن  اللسان  يضيق  قد  التجارب  وهذه  املفردة،  اخلاصة  جتاربه  ِمن  ينبع  إنَّام  )الدقائق( 

)1(  سورة الذاريات : اآلية 56 .
)2(  أخرجه أبو نعيم يف احللية : 1/ 25، بلفظ )إذا أحب اهلل عبدًا اقتناه لنفسه، ومل يشغله بزوجة وال ولد( .

)3(  فتوح الغيب: اجليالين، ص 75 .
)4(  املصدر نفسه.
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ببياهنا ونرش ما طوي ِمن أرسارها، ومعانيها، وهناياهتا .
وِمن هنا اختلفت تعاريف الصوفية للمحبة، ولضيق اللغة يف اإلفصاح عن بيان مصطلح 
االعرتاض  جاء  والسلوك،  السري  مراحل  ِمن  ملرحلة  اصطالٌح  وهو  الصوفية،  عند  )املحبة( 

واالنتقاد للصوفية حينام ذكروا )العشق( عند كالمهم عن املحبة .
وِمن هنا رضبنا صفحًا عن ذكر تعريف املحبة عند )الصوفية( وذكرنا املحبة كحقيقة ِمن 
ا القوة املولِّدة والدافعة بالروح  حقائق الطريق ودقائقه ورقائقه وُأسسه، وذكرنا املحبة عىل أهنَّ
ة  ة؛ حتى يصبح السالك صاحب مهَّ الرافعة للهمَّ والعقل والقلب إىل العلم والعمل، والقوة 

ة ورشافة النفس . عالية ونفٍس ذات رشافة، اللهمَّ ارزقنا علوَّ اهلمَّ
فالشيخ - رمحه اهلل - مل يدخل يف )الغنية( كلَّ مراحل الطريق ودقائقه، وِمن هنا ال يمكن 
اعتامد )الغنية( وحدها لدراسة وتطبيق اجلوانب الصوفية عند الشيخ عبد القادر، وعندي أنَّ 

كتاب )الغنية( يمثُِّل بداية الطريق عند الشيخ؛ فيام رسمه وبيَّنه للمريد السالك .
القشريي، والسلمي، وغريمها،  السابقني مثل:  النقل عن  الشيخ حرجًا يف  ولذلك مل جيد 
ومنهجه الرتبوي ال يقف عند كتاب )الغنية( وإنَّام يستفاد ِمن مقاالته الذوقية، وبعض أجوبته 
ِمن  للخاصة  ِمن كالمه  وأدويتها، وكذلك  النفوس  وأمراض  القلوب واجلوارح،  أعامل  عن 

مريديه وتالميذه .
واحلقُّ أنَّ طريقة الشيخ عبد القادر طريقة ومنهج مرسوم ألهل العلم والذكر، قبل أْن يكون 

مرسومًا للعامة ِمن املسلمني واملؤمنني؛ الذين حيضون جمالسه ودروسه يف الرباط والزاوية .
قًا يف  وهلذا – أيضًا – قلَّ كالُمه يف بيان املنهج أو نقول وبيشء ِمن الدقة : أنَّ منهجه جاء مفرَّ
كثرٍي ِمن كتبه، وجاء كالمه عن )املحبة( مقرتنًا بكثرٍي ِمن موضوعات ورقائق الصوفية، فجاء 
كالمه عن )املحبة( مقرتنًا بكالمه عن الزهد، والفقر، والصدق، والغناء، والقرب، وغري ذلك 
ِمن املفردات، ومل حيرص )املحبة( يف باٍب أو فصل؛ كام حرص التوكل والورع والصرب والصدق 

والرضا، كل واحٍد يف فصٍل منفرٍد خاص به .
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واملريد السالك الصادق هو الذي يواصل السري والسلوك بعد أْن يعرف بدايات الطريق 
الرتبية والسلوك؛ تقيم  التي بنى عليها الشيخ طريقته ومنهجه يف  ومعامله، واألسس السبعة؛ 

السالك هلذا الطريق، ويستقيم حاله، واهلل – تعاىل – يتوىل الصاحلني .
ثالثًا : التوبة :

أول  وهي  الرتبوي،  منهجه  أصول  ِمن  مهمٌّ  أصٌل  واآلثام  واملعايص  الذنوب  ِمن  التوبة 
املقامات، وهي مفتاح للمريد يف سلوكه، وحقيقة التوبة يف لغة العرب : الرجوع، ويقال: تاب؛ 

أي: رجع، فالتوبة : الرجوع عامَّ كان مذمومًا يف الرشع إىل ما هو حممود فيه)1(.
وهي أول ما يبدأ به املريد السالك لطريق اهلل، وهي رأُس مال الفائزين، ومفتاح استقامة 
مقامات  ِمن  مقام  وأول  السالكني،  منازل  ِمن  منزل  أول  ))التوبة  القشريي:  قال  املائلني؛ 

الطالبني(()2( .
وقيل: هو أول مقام ِمن مقامات املنقطعني إىل اهلل )3(؛ لذلك كان الشيخ عبد القادر - رمحه اهلل 
- بحث كثريًا عىل التوبة، ويدعو أْتَباَعه ومريديه إىل الدخول يف هذا الباب؛ فيقول: أبو احلسن 
الندوي: ))هناك هنضة يف بغداد )دار السالم وقلب عامَل اإلسالم( رجٌل قوي الشخصية قوي 
د دعوة اإليامن واإلسالم احلقيق، والعبودية  اإليامن قوي العلم قوي الدعوة قوي التأثري؛ جدَّ
اإلسالمي  املجتمع  يف  اجتمع  الذي  النفاق  وحارب  املخلصني،  املؤمنني  وأخالق  اخلالصة، 
والتوبة عىل مرصاعيه؛  البيعة  باب  وفتَح  والتجديد،  تاريخ اإلصالح  النظري يف  منقطعة  ٍة  بقوَّ

207، ولسان العرب : ابن منظور، 1/  )1(  أنظر: اللمع: الطويس، ص 68، والرسالة القشريية، ص 1/ 
454، مادة )توب( .

)2(  أنظر: الرسالة القشريية، 1/ 207 . والذي يبدو يل أنَّ اتِّفاق أئمة التصوف عىل أنَّ التوبة أول املقامات؛ 
د عن  م اتَّفقوا عىل أنَّ التحلية قبل التخلية، والتحلية ال تكون إالَّ بطرد األغيار والكدرات والتجرُّ ذلك ألهنَّ
احلجج واملعاذير، وليس ِمن سبب هلذه املذكورات إالَّ املعايص، وال دفع هلذه املعايص إالَّ التوبة؛ لذلك كانت 

التوبة أول املقامات .
)3(  أنظر: اللمع : الطويس، ص 68 .
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دون العهد وامليثاق مع اهلل،  يدخل فيه املسلمون ِمن كلِّ ناحية ِمن نواحي العامَل اإلسالمي؛ جيدِّ
ويعاهدون عىل أْن ال يرشكوا وال يكفروا وال يفسقوا وال يبتدعوا وال يظلموا وال يستحلُّوا ما 

م اهلل، وال يرتكوا ما فرض اهلل، وال يتفانوا يف الدنيا، وال يتناسوا اآلخرة(()1(.  حرَّ
حيثُّ  ما  الندم  ِمن  الواجب  والقدر  وترك،  وعزٌم،  وندٌم،  علٌم،  أركان:  أربعة   وللتوبة 

عىل الرتك)2( .
چىئ    فقد ندب اهلل عليه السالم يف كتابه الكريم املؤمنني إىل املبادرة إىل التوبة بقوله : 
تعاىل:  قوله  التوبة  فضل  عىل  ويدلُّ  مئچ)3(،  حئ   جئ   ی   ی   ی   ی    

چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋچ)4(، ويف قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پچ)5(، والتوبة النصوح هي اخلالصة هلل اخلالية ِمن الشوائب، والتي تستقر يف 
القلب، وتؤدِّي إىل تغيري يف السلوك نحو الطاعات وعمل اخلري)6( .

فالتوبة تنزل يف املحل األول ِمن مجيع مقامات السالكني لطريق اهلل عليه السالم )7(، وعىل 
هذا القول اتَّفق أئمة السلوك والتصوف، فالشيخ عبد القادر اجليالين مل خيرج ِمن هذا املنهج؛ 

ا أصُل كلِّ خرٍي ومفتاح التقوى، والثبات عليها مفتاح القرب ِمن اهلل )8( . فقد عدَّ التوبة بأهنَّ
العالية  ملكانتها  ة عبارات؛  منها عدَّ ة معاٍن، وصاغ  بعدَّ التوبة  القادر  الشيخ عبد  وقد ذكر 
نفسك  دولة  تقلب  دولة؛  قلب  ))التوبة  فيقول:  اهلل؛  إىل  السلوك  طريق  يف  الرفيع  ومقامها 

)1(  رجال الفكر والدعوة: أبو احلسن الندوي، ص 281، والصوفية يف اإلسالم : نيكلسون، ص 34 .
)2(  أنظر: روضة الطالبني، ص 199 .

)3(  سورة النور : ِمن اآلية 31 .
)4(  سورة البقرة : ِمن اآلية 222.
)5(  سورة التحريم : ِمن اآلية 8 .

)6(  أنظر: ما هو التصوف ؟ النقشبندي، ص 87 .
)7(  أنظر: الصوفية يف اإلسالم: نيكلسون، ص 34 . 

)8(  أنظر: جالء اخلاطر: اجليالين، ص 13 .
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وهواك وشيطانك وأقرانك السوء(()1( .
يف  مذمومًا  كان  عامَّ  الرجوع  ))هي   : بقوله  التوبة  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  عرف  وقد 

الرشع إىل ما هو حممود يف الرشع(()2( .
وقد أمجع أهل العلم أنَّ التوبة واجبة ِمن كلِّ ذنٍب صغري أو كبري جليل أو دقيق)3( .

ُم الشيخ عبد القادر اجليالين الناَس ِمن حيث التوبة إىل ثالثة أقسام:	  ويقسِّ
العوام: توبتهم ِمن الذنوب .
اخلواص: توبتهم ِمن الغفلة .

خاص اخلاص: توبتهم ِمن ركون القلب إىل ما سوى اهلل عليه السالم .
وقد أخذ الشيخ عبد القادر هذه املعاين ِمن ذي النون املرصي وأيب احلسن النوري عىل حدِّ 

مها الشيخ عبد القادر اجليالين إىل نوعني: ا الذنوب؛ فقد قسَّ قوله)4(، أمَّ
كبائر الذنوب واملعايص .. 1
صغائر الذنوب واملعايص .. 2

ف بعضهم الكبرية بقوله : “هي كلُّ ما  فكبائر الذنوب اختلف أهل العلم يف تعدادها، وعرَّ
َفْت يف )الكبائر( كتٌب  أوعد اهلل عىل فعلها النار”، وقيل: “كلُّ ما يوِجب احلدَّ يف الدنيا”، وقد ُألِّ

ألهل العلم، وقد اختلفوا يف عددها؛ كام اختلفوا يف تعريفها .
يبيِّنَها  أْن  الواجب  ِمن  أنَّه  ويرى   : وأسباهبا  التوبة  عن  باحلديث  خاٌص  اهتامٌم  وللشيخ 
لتالميذه ومريديه؛ حتى يكونوا عىل بيِّنٍَة ِمن أمرهم وهم يسلكون طريق احلق وجيتنبون كبائر 

الذنوب وصغائرها، وقد حرص الشيخ عبد القادر الكبائر يف سبع عرشة كبرية :

)1(  الفتح الرباين: اجليالين، 103، املجلس )23( .
)2(  الغنية : اجليالين، 2/ 537 .

)3(  أنظر: املصدر نفسه، 2/ 538 .

)4(  أنظر: املصدر نفسه، 2/ 545 .
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أربٌع قلبية وهي: اإلرشاك باهلل، واإلرصار عىل معصيته، والقنوط ِمن رمحته، واألمن ِمن 
مكِره .

وأربٌع لسانية وهي: شهادة الزور، وقذف املحصنة، واليمني الغموس، والسحر.
وثالٌث بطنية وهي: رُشب اخلمر واملسكر ِمن كلِّ رشاب، وأكل مال اليتيم ظلاًم، وأكل الربا 

وهو يعلم به .
واثنتان يف الفروج ومها: الزنا، واللواط .

واثنتان يف اليدين ومها : القتل، والرسقة .
وواحدة يف الرجلني وهي: الفرار ِمن الزحف .

وواحدة يف مجيع اجلسد وهي: عقوق الوالدين بعدم الرب بقسمهام إذا أقسام، وعدم إعطائهام 
إذا سأال، وبعدم إطعامهام إذا جاعا، ورضهبام .

وغريها  والشتم،  والسب،  الضب،   : منها  حتىص؛  وال  جدًا،  فكثريٌة  الصغائر؛  ا  أمَّ
ڄ   ڄ   چڄ    : تعاىل  قوله  ذلك  عىل  ودليله  والظاهرة)1(،  الباطنة  الذنوب  ِمن 

ڄڃچ)2( .
واحلفاظ  به  االعتناء  ِمن  البدَّ  غرٍس  بمثابة  التوبة  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  اعترب  لقد 
عليه؛ يمتدُّ يف األعامق؛ حتى يثمر اخلري والربكة، وذلك يف قوله : ))ُتْب واثبْت عىل توبتك؛ 
ثبوته  يف  الشأُن  غرسك،  يف  الشأُن  ليس  عليها.  ثبوتك  يف  الشأُن  توبتك،  يف  الشأُن  فليس 
ِمن  ونورًا  الذنوب  داء  ِمن  شفاًء  التوبة  القادر  عبد  الشيخ  جعل  وقد  وثمرته(()3(،  وتغصينه 
ظلمة املعصية، ودواًء يشفي ِمن داء اإلثم واخلطايا، فهي بمثابة ماء ظاهر؛ يزيل كلَّ وسخ ِمن 
الذنوب؛ فيقول الشيخ يف وصيته : ))يا غالم ال تيأس ِمن رمحة اهلل - تعاىل - بمعصية ارتكبَتها، 

)1(  أنظر: الغنية : اجليالين، 2/ 541.
)2(  سورة األنعام : ِمن اآلية 120 .

)3(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 35، املجلس )4( .
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ْرُه بطِْيِب   بل اغسل نجاسة ثوب دينك بامء التوبة والثبات عليها، واإلخالص فيها وطيِّبُه وبخِّ
املعرفة(()1( .

رشوط قبول التوبة :	 
لقد بنيَّ الشيخ الرشوط الرشعية الواجب توافرها يف التوبة النصوح املقبولة؛ فقال هي:

ع القلب عند علمه بفوات حمبوبه؛ فتطول حرساته  الرشط األول : الندم : والندم هو توجُّ
ق عنده  اُته؛ فيعزم عىل أْن ال يعود ملثل ذلك؛ ملِا حتقَّ َعرَبَ وأحزانه وبكاؤه ونحيبه، وتنسكب 
القاتل)2(، فليس املؤمن َمن يرصُّ عىل الذنب  الُسمِّ  ا أرضُّ ِمن  ِمن العلم بشؤم املعايص، وأهنَّ
وانحرافات  وخمالفات  معايص  ِمن  اهلل  جنب  يف  ط  فرَّ َمن  املؤمن  وليس  صغريًا،  كان  ولو 
القادر  وزلل، وإنَّام هو َمن يرتك الذنب هلل خالصًا؛ كام ارتكبه للهوى خالصًا، فالشيخ عبد 
ٌة واحدٌة بعد التوبة أقبح ِمن سبعني قبَلها(()3(،  يستشهد بعبارة حييى بن معاذ الرازي: ))زلَّ
ُة القلب واصفرار يف الوجه وذلٌّ يف  والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )الندُم توبة()4(، وعالمة الندم هي ِرقَّ
: )جالسوا  فيه  يقول  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الشيخ حديثًا عن  فقد روى  العني)5(؛  النفس، وانسكاب يف 

م أرقُّ أفئدًة()6( . التوابني فإهنَّ
ُ الشيخ عبد القادر أنَّ التائب البدَّ أْن يقلع عامَّ كان عليه  الرشط الثاين : ترك الزالَّت: يبنيِّ
ِمن الذنب؛ فإْن تاب بالقول ومل يرتك بالفعل، ومل يغريِّ ما كان عليه قبل التوبة فهو كاذب يف 

)1(  املصدر نفسه، ص 64، املجلس )13( .
)2(  أنظر: الغنية : اجليالين، 2/ 558 .

)3(  الغنية : اجليالين، 2/ 628 .
)4(  ِمن حديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده : مسند املكثرين ِمن الصحابة، مسند عبد اهلل بن مسعود – ريض 

اهلل تعاىل عنه -، 6/ 37، برقم )3568(، وقال عنه شعيب األرناؤوط: ))صحيح، وهذا إسناد حسن(( .
)5(  أنظر: الغنية : اجليالين، 2/ 558 .

)6(  قال احلافظ العراقي عن هذا األثر: ))مل أجده مرفوعًا وهو من قول عون بن عبد اهلل(( . املغني عن محل 
األسفار، 1370 .
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ُض ملهاوي الزلل إنَّام  ادِّعائه، وتوبُته مردودة عليه، فليس التائب َمن يرصُّ عىل املعايص، ويتعرَّ
التائب َمن خيلع ثوب املعصية ويتجلبب بلباس التقوى .

ثمَّ بنيَّ الشيخ أنَّ اإلنسان إذا فاته فرٌض ِمن فروض الصالة أو الصيام أو ما اقرتفته جوارحه 
يؤدِّي  وأْن  ب،  خرَّ ما  يصلح  وأنَّه  منه،  بدر  ما  كلِّ  عىل  نفسه  حياسب  أْن  فعليه  اآلثام؛   ِمن 
ما فات ِمن أول يوم ِمن أيام معصيته إىل أول يوم ِمن أيام توبته حذرًا ِمن أْن يأتيه املوت بغتًة 
وهو ال يدري، أو تقوم الساعة بغتًة وهو ال يعلم؛ فيسأل فال يسمع له جواب، ويندم والت 
ع؛ هلذا دعا مريديه إىل أْن يكونوا سائرين عىل  ساعة مندم، ويعتذر وال ُيعذر ويستشفع وال ُيشفَّ
طريق االستقامة حذرين ِمن مكر اهلل غري مرسفني عىل أنفسهم، وأوصاهم أْن يكثروا ِمن فعل 
ههم أْن يعرف كلُّ ظاملٍ َمن َظَلَم؛ حتى يردَّ إليه مظلَمَته،  اخلريات وعمل احلسنات، وكام وجَّ
ويطلب منه العفو ويستحلُّه بعد أداء حقوقه وإرجاعها كاملًة؛ فإْن مل جيده فإىل ورثته، وهو يف 
هذه احلالة جيب أْن يكون خائفًا ِمن اهلل عليه السالم وِمن عذابه؛ راجيًا مغفرته تائبًا ُمقِلعًا عن 
كلِّ يشء ُيغِضُب اهللَ عليه السالم، جمتهدًا يف طاعته طالبًا مرضاته، فإْن جاءه اليقني )املوت( 

فقد وقع أجُره عىل اهلل)1( .
ولقد بنيَّ الشيخ عبد القادر لتالميذه أنَّ التائب احلقيق َمن منع لساَنه عن كلِّ ما يؤذي اهلل 
ِمن  وغريها  والعداوة  احلسد  ِمن  قلبه  وخلص  والنميمة،  والغيبة  الكذب  ِمن  الناس  ويؤذي 
األمراض، وفارق قرناء السوء الذين يعينونه عىل معصية اهلل ويؤيِّدونه عىل فعل املنكر والقبيح 
ارة بالسوء والشهوات، ويفارق  يف النجاة منهم، واخلالص ِمن رشورهم؛ كبح جلام النفس األمَّ

الزلة يف احلال، ويعزم أْن ال يعود ملثلها .
 وِمن صفات التائب الصادق أْن يكون مستعّدًا للقاء اهلل كثري الندم طويل االستغفار عىل 

ما فات ِمن تفريط يف جنب اهلل جمتهدًا يف طاعة احلقِّ عليه السالم )2( .

)1(  أنظر: الغنية : اجليالين، 2/ 555 .
)2(  أنظر: املصدر نفسه، 2/ 622 .
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الرشط الثالث : العزم: هو نية العبد التائب أْن ال يرجع إىل الطريق الذي سلكه يف معصية 
ارة التي حتاول أْن  اهلل، وعليه أْن يزيل كلَّ أثٍر ِمن آثار املعصية، وأْن يصرب عىل دواعي نفسه األمَّ
تعيده إىل ما كان عليه ِمن معصية، فإْن متَّت التوبة عىل هذه الرشوط أصبحت مقبولة نصوحًا، 

وغدا صاحبها مقبوالً حمبوبًا عند اهلل؛ ألنَّ التائب حبيب الرمحن .
ويزيد الشيخ اجليالين أنَّ عالمات قبول التائب عند اهلل أربع :	 

االنقطاع عن أهل السوء وقرناء الفتنة، وخمالطة الصاحلني .. 1
اإلقالع عن الذنب مها كان، واإلقبال عىل طاعة اهلل .. 2
أْن يذهب فرح الدنيا ِمن قلبه، ويبقى حزن اآلخرة وهو الوجل .. 3
أْن يرى نفَسه فارغًا عاَّ ضِمَن اهلل له ِمن الرزق؛ فيسقط التدبر، ويشتغل با أمر اهلل به )1( .. 4

فَمن توافرت فيه هذه السامت كان ِمن املحبوبني عند اهلل، وِمن الداخلني يف قوله تعاىل : 
چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋچ)2( .

رابعًا : اخللوة :	 
ر،  اخللوة : اعتكاف واختالء العبد مع اهلل عليه السالم يف مكاٍن معلوم وزماٍن خمصوص مقدَّ
وينطبق عىل اخللوة ما ينطبق عىل االعتكاف ِمن أحكام ورشوط، وزيادًة عىل ذلك: أنَّ املريد 
السالك ال يدخلها إالَّ بإذٍن ِمن الشيخ املرشد وعلمه؛ إذ هي ِمن الوظائف التي يرتِّبها الشيخ 
املريبِّ للمريد السالك، فهو أدرى وأعلم بام يصلح للمريد وما ال يصلح ومتى يدخل )اخللوة( 

وماذا يفعل املريد إذا دخل )اخللوة( تلك وظائف املريد وأعامله يرتِّبها له شيُخه ومرشده .
ِمنها طريقة ِمن الطرق الصوفية، وهي ِمن زاد الطريق إىل اهلل عليه  واخللوة ال تكاد ختلو 

السالم، وواحدة ِمن معامله وخطواته وُأسس منهجه .

)1(  أنظر: الغنية : اجليالين، 2/ 622 .
)2(  سورة البقرة : ِمن اآلية 222.
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ويرى الشيخ عبد القادر أنَّ اخللوة جيب أْن تكون بعد أْن يصحب املريد الشيوخ، ويأخذ 
ليشتغل  فينفرد عن اخللق؛  يلجأ إىل خلوته؛  بعد ذلك  ثمَّ  عنهم، ويقهر نفسه، ويلجم هواه، 
؛ نال  ن املريد يف هذه املرحلة ِمن سرِيه وسلوكه حتت عناية املريبِّ بمحبة اهلل عليه السالم، فإذا متكَّ
الُقرب والتداين، ونرش اهلل عليه السالم عليه آيات القبول؛ فأقبَل عليه قلوب اخللق؛ ليهدهيم 
إىل طريق املعرفة والشهود، فهو كام قال الشيخ عبد القادر عيسى احللبي: “سلَك الطريق، ثمَّ 

عاد ليخرَب القوم بام استفاد” .
م ِمن ذنبه  والشيخ عبد القادر يرى )االعتكاف( أصل )اخللوات( فإذا كان املغفور له ما تقدَّ
يأمره إالَّ بخري يعتكف يف شهر  الشيطان فأسلم؛ فكان ال  الذي أعانه اهلل عىل  ر ملسو هيلع هللا ىلص  تأخَّ وما 
رمضان، ويعتزل أهله؛ طلبًا ملِا عند اهلل ِمن عطاٍء وخرٍي ورمحٍة وبركٍة . فَمن كان دونه، والناُس 

مجيعًا دونه ملسو هيلع هللا ىلص أوىل باالعتكاف واخللوة .
ومع حرص الشيخ عبد القادر عىل أْن يأخذ املريد حظَّه ونصيَبه ِمن )اخللوة( و)االعتكاف( 

فإنَّه جيعل هلا رشوطًا، وآدابًا؛ فاخللوة عنده ال تصحُّ إالَّ بعد القيام بأحكام الرشع)1( .
واخللوة يف أصلها اللغوي ومعناها االصطالحي الرشعي: االنفراد مع احلقِّ عليه السالم، 
وقطع اآلمال مع اخللق طّرًا كافًة، فال تصحُّ اخللوة وال تظهر آثارها للذين ينفردون باخللوات، 
ويعقدون فيها وقلوهبم متعلِّقة بالناس يرتقَّبون حضورهم باهلدايا واألعطيات واهلبات، فمثل 

هذا الصنيع ال ينفع صاحَبه بيشء .
وِمن وظائف اخللوة : الصالة، وقراءة القرآن، ودوام الذكر، ومالزمة الفكر.

وهكذا كان الشيخ عبد القادر يفعل إذا دخل )اخللوة(، وكان يدخلها يف كثرٍي ِمن األوقات 
ُ – هنا – تلميذه وريده الشيخ أبو الفتح  بعد صالة العشاء، ويبقى فيها إىل طلوع الفجر، ويبنيِّ
اهلروي ما كان يفعله الشيخ يف )اخللوة( قال: ))بتُّ عنده ليلًة فرأيُته يف أول الليل صىلَّ يسريًا، 

)1(  أنظر: الفتح الرباين: اجليالين، ص 12، املجلس )12( .
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الشهيد، احلسيب،  الرب،  املحيط   : فيقول يف ذكره  األول؛  الثلث  أْن يميض  إىل  اهلل  يذكر  ثمَّ 
ال، اخلالَّق، اخلالق، البارئ، املصور، ثمَّ يصيلِّ قائاًم عىل قدميه؛ يتلو القرآن إىل أْن يذهب  الفعَّ
هًا ُمشاهدًا مراقبًا إىل قريب طلوع الفجر، ثمَّ  الثلث الثاين، وكان يطيل سجوَده، ثمَّ جيلس متوجِّ

يأخذ يف الدعاء واالبتهال والتذلُّل إىل أْن خيرج لصالة الفجر(()1( .
انعزال مؤقَّت عن  ِمن  للمريد  الطريق، والبدَّ  ِمن مراحل  والصوفية يرون اخللوة مرحلة 
ُغ فيها املريد جلهاد نفسه ضدَّ ما يغضب اهلل عليه السالم ِمن أهواء وشهوات، مع  املجتمع؛ يتفرَّ

املحافظة الكاملة عىل أداء الواجبات والفروض الدينية .
والشيخ عبد القادر مل ينفك مطالبًا املريدين الواصلني إىل مراحل )اخللوة( بالورع والزهد؛ 
فيقول: ))يا غالم حتتاج ِمن خلوتك إىل ورع؛ خيرجك عن املعايص والزالَّت، ومراقبة تذكرك 
نظر احلق عليه السالم إليك، أنت حمتاج مضطر إىل أْن يكون هذا معك يف خلوتك، ثمَّ حتتاج 
إىل حماربة النفس واهلوى والشيطان(()2(، ويقول: ))خراُب معظِم الناس مع الزالَّت، وخراب 
ْيِقني يف  اد مع الشهوات، وخراب األبدال مع الفكر واخلواطر يف اخللوات، وخراب الصدِّ الزهَّ
م نياٌم عىل باب امللك، هم قياٌم يف مقام الدعوة(()3(، فإذا  اللحظات، شغلهم حفظ قلوهبم؛ ألهنَّ

ت اخللوة حيصل املطلوب، ويبلغ الطالب غايته املنشودة . صحَّ
ك،  ت خلوتك مع اهلل دهش رسُّ وإىل هذا أشار الشيخ اجليالين بقوله : ))يا غالم إذا صحَّ
السالم  عليه  احلقِّ  إىل  ومعناك  وروحك  فكرًا،  وقلُبك  عربًا،  نظُرك  يصري  قلُبك؛  وصفا 

واصاًل(()4( .
يََّة اخللوة ؟ بل أرأيَت خماطر اخللوة يف كالم الشيخ، وخراب األبدال مع  وبعد أرأيَت أمهِّ

)1(  جامع كرامات األولياء : النبهاين، 2/ 200 – 202 .
)2(  الفتح الرباين: اجليالين، ص 18، املجلس )1( .

)3(  املصدر نفسه، ص 18، املجلس )1( .

)4(  املصدر نفسه، ص 39، املجلس )5( .
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اخلواطر والفكر يف اخللوات، وخراب الصديقني مع اللحظات .
الشيخ  يأذن  أْن  بعد  إالَّ  اخللوة  يدخل  ال  املريد  أنَّ  عىل  الصوفية  السادة  أمجعت  هنا  وِمن 
العوائد  العقبات واملخاطر، وملَِا هلا ِمن عظيم األثر وكبري  فيها ِمن  ملِا  له بذلك؛  املريبِّ  املرشد 

والثامر .
والشيخ املرشد املريبِّ : هو الذي يرسم للمريد ما يصلح له يف )اخللوة(، وعليه أْن يلتزم بام 

هو مرسوٌم له، ال أْن يرتَِّب لنفسه الوظائف واألوراد واألذكار .
صحيٌح أنَّ أكثَر ما يفعله املريد يف )اخللوة( هو الذكر والفكر، ولكن ما نوع الذكر؟ وكم 
عدده ؟ وما هي كيفية الذكر؟ وكيف جيلس؟ كلُّ ذلك وغريه معلوٌم يف فقه الشيخ وجتاربه يف 
سلوكه، وِمن املعلوم أنَّ ما يصلح ملريد قد ال يصلح مثله أو عينه ملريٍد آخر، واملريد يف هذه 
املرحلة بقيَّة ونقص، وهو أشبه باملريض، والبدَّ له ِمن صحبة الشيخ يف هذه املرحلة التي هي 

آخر مراحل السري والسلوك .
وقد يلزمه الشيخ بالرجوع إليها حتى ولو بعد أْن فتح اهلل عليه السالم عليه أبواَب الفهم 
املريد  هذا  فمثل  القوم،  عن  غريٌب  أو  جهوٌل  إالَّ  هذا  مثل  يستغرب  وال  واإلهلام،  واملعرفة 

السالك الذي بلغ مرحلة )اخللوة( يعد نائبًا عن الشيخ وخليفته ِمن بعده أو يف حياته .
والبدَّ له ِمن مزيد عناية ورعاية، والبدَّ له ِمن أْن ينال مرتبة )االستقالل(، وبذلك يطمئن 
ه ورشده واستوى عىل سوقه، وأصبح أهاًل لإلرشاد وُنصح  الشيخ عىل مريده، وأنَّه بلغ أشدَّ
اخللق، وهكذا شأُن القوم مع )مريدهيم( نصٌح، وإرشاٌد، وتعليٌم، ثمَّ توبٌة، وعمٌل، وجماهدٌة، 

ٌل، وحمبٌَّة، وخلوٌة . ومصابرٌة، وورٌع، وتوكُّ
وليس يف طريق القوم عمومًا ويف منهج الشيخ عبد القادر اجليالين خاصة ما خيالف الرشع .

إنَّام هو مرسوٌم للعلامء قبل عامة  تام أنَّ طريق الشيخ ومنهجه  والذي يظهر يل وبوضوح 
الناس، وسبق أْن أرشُت إىل هذا .

واهلل يتوىلَّ الصاحلني ..
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات؛ والصالة والسالم عىل خاتم النبيني واملرسلني سيدنا 
حممد الذي أرسله ربُّه باآليات البينات وجعل رسالته آخر الرساالت وعىل آله وصحبه األئمة 

الثقات؛ 
وبعد: فقد شاءت حكمة اجلليل القادر أْن نعيش مع شخصية رفيعة تواترت األخبار عىل 

ها؛ أعني بذلك: شخصية الشيخ عبد القادر »قدس رسه« .  مكانتها وسُموِّ
نعم لقد احتل الشيخ عبد القادر اجليالين منزلة عالية يف الرشيعة واحلقيقة، وذاع صيته يف 
املشارق واملغارب؛ فهو اإلمام العارف شيخ العراق يف وقته؛ وَمن ُتضب األمثال بنور بصريته 

زة باملفاخر مسطورة .  نة مطرَّ وصفاء رسيرته، له كرامات مشهورة وأخبار مدوَّ
ه اإلمام الذهبي: ))هو الشيخ اإلمام العامل الزاهد العارف القدوة شيخ اإلسالم  قال يف حقِّ
الوعظ  يف  م  التقدُّ إليه  انتهى  والكرامات؛  املقامات  وصاحب  العارفني  وقدوة  األولياء  َعَلُم 

والكالم عىل اخلواطر(()1( . 
ومرَّ بنا كيف أثنى اإلمام ابن تيمية عىل شخصية الشيخ »قدس رسه«؛ إذ جعله ِمن أعظم 
باع املأمور وترك املحظور، والصرب عىل  الناس لزومًا لألمر والنهي، وأنَّ كالَمه كلَّه يعود عىل اتِّ

املقدور)2( .
ا إىل أْن لقي اهلل عزوجل؛  إنَّ الشيخ عبد القادر – طيَّب اهلل ثراه – كانت حياُته جهادًا ِمن أوهلِّ
فقد هيَّأه ربُّه لنرصة دينه وبناء جمتمٍع إيامين خُملص، لقد كان أحَد أركان الوالية، وهو ممَّن وقع 

)1( سري أعالم النبالء، 20/ 439، والعرب يف خرب َمن غرب، 3/ 36
)2( الفتاوى الكربى، 2/ 434 .
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اإلمجاع عىل واليته وكراماته التي نقلت إلينا بالتواتر)1( .
فقد  رسه«،  »قدس  سها  مؤسِّ ِمن  نوَرها  تقتبس  إشعاع  مركز  كانت  فقد  مدرسته؛  ا  وأمَّ
ون  ويشدُّ شتى،  األرض  بقاع  ِمن  يقصدوهنا  الطالب  وأصبح  ومريدوه،  تالميذه  منها  ج   خترَّ

إليها الرحال .
ج األبطال واملجاهدين واملرشدين الذين نرشوا طريقة الشيخ وتربيته  ا رباطه؛ فقد خرَّ وأمَّ
وسلوكه يف بقاع الدنيا كلِّها، وإىل زماننا هذا؛ بحيث أنَّ املسلمني يف العامَل كلِّه جيلُّون الشيخ 
إجالالً عظياًم، ومنهم املسلمون يف جنوب رشقي آسيا؛ مثل اهلند، والباكستان، وأندونيسيا، 

وغريها ِمن املدن .
النفع  يرى  َجِلدًا،  صابرًا،  جماهدًا،  اإلهلية،  بالعناية  حمفوفًا  رسه«  »قدس  الشيخ  كان  لقد 
والضَّ كلَّه ِمن اهلل، امللوك واململوكون عنده سواء ال يأَبه لعظيم أو وزير؛ جيلُّه اخللفاء، وهيابه 

الوزراء، يأمرهم وينهاهم وينصح هلم، ولقد انتفع الكثري منهم بكالمه ووعظه وإرشاده .
ن اهلل للشيخ مكانًا علّيًا، وذلك بعد جهاٍد طويٍل، وسهٍر، وجوٍع، وترشيٍد يف  نعم لقد مكَّ
الصحارى، والرباري، والنوم يف اخلرب، وأكل املنبوذات ِمن شاطئ دجلة؛ فصرب واتَّقى؛ فام 

أضاَعه ربُّه، فـ چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻچ)2( .
ا مكانته العلمية؛ فإنَّ الشيخ »قدس رسه« ُيشاُر له بالبنان علاًم وفتوى؛ يرجع العلامء إليه  أمَّ

فها إالَّ دليٌل عىل رفعة مكانته يف العلم واملعرفة . عند املعضالت، وما مؤلفاته التي ألَّ
ً لرتبية تالميذه ومريديه، فكان حيثُّ  ا عن منهجه الرتبوي؛ فقد وضع الشيخ نظامًا مهامَّ أمَّ
خريًا،  احلقِّ  طريق  يف  بالراغبني  ويويص  فيه،  ُبهم  ويرغِّ العلم  إىل  أْتَباعه  ويدعو  الصفاء،  عىل 
 وكان حيثُّ عىل مالزمة الشيخ واألدب معه وااللتزام بآداب الرشيعة، فقد بنيَّ »قدس رسه« 
أنَّ الوصول إىل اهلل ال يكون إالَّ إذا دخل املؤمن يف هذا الطريق ِمن باب الرشيعة، وكان حيثُّ 

)1( أنظر: جامع كرامات األولياء : النبهاين، 2/ 204 .
)2( سورة يوسف : ِمن اآلية 90 . 
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ُر ِمن االبتداع . باع، وحيذِّ عىل االتِّ
واستمدَّ منهَجه ِمن الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاحلني؛ حثَّ مريديه عىل الفضائل، 

واخلصال الكريمة، وحماربة اهلوى والدنيا والنفس والشيطان .
لقد كان منهجه منهج اعتدال، وطريقته صافية نقّية خالية ِمن الشوائب والكدورات وضع 

أساسًا بالرتبية الروحية .
ر تالميَذه  الكبائر والفسوق والعصيان واآلثام ما ظهر منها وما بطن؛ كام وحذَّ ِمن  ر  حذَّ
ِمن االدِّعاء وحبِّ الظهور، والشهرة مثلام نشاهده اليوم ِمن رضٍب بالسيوف وطعٍن باحلراب، 
وأكل اجلمر واحليَّات، فهذا أمٌر مل نجد الشيخ قد فعله أو حثَّ عليه تالميَذه، ولكن قد ُأدخلت 

كلُّ هذه األُمور عىل طريقة الشيخ بعد وفاته  .

واحلمد هلل عند البدء وعند اخلتام ..

* * *
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امللك، أبو نرص عيل بن هبة اهلل بن جعفر بن ماكوال )ت: 475هـ(، دار الكتب العلمية 
– بريوت - لبنان، الطبعة األوىل )1411هـ - 1990م( .

االسكندرية . 13  – اجلامعية  الكتب  دار  الرشقاوي،  حسن  د.   : ومعانيها  الصوفية  ألفاظ 
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1996م( .
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والرببر ومن عارصهم من . 31 العرب  تاريخ  املبتدأ واخلرب يف  )ديوان  ابن خلدون  تاريخ 
ذوي الشأن األكرب( : عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، ويل الدين 
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التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد : حممد بن عبد الغني بن أيب بكر بن شجاع، أبو بكر، . 50
معني الدين، ابن نقطة احلنبيل البغدادي )ت: 629هـ( حتقيق: كامل يوسف احلوت، دار 
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الكتب العلمية – بريوت، الطبعة األوىل )1408هـ - 1988م( .
تلبيس إبليس: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )ت: 597هـ( . 51

دار الفكر للطباعة والنرش، بريزت، لبنان، الطبعة األوىل، )1421هـ - 2001م(
هتذيب الكامل يف أسامء الرجال: يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال . 52

الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكلبي املزي )ت: 742هـ( حتقيق: د. بشار عواد 
معروف، مؤسسة الرسالة – بريوت، الطبعة األوىل، )1400هـ – 1980م(.

هتذيب اللغة: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )ت: 370هـ( حتقيق: . 53
حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، الطبعة األوىل، )2001م( .

اجلامع الصحيح املخترص: حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق: د. . 54
مصطفى ديب البغا - أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الرشيعة بجامعة دمشق -، دار ابن 

كثري، الياممة – بريوت، الطبعة الثالثة، )1407هـ - 1987م( .
اجلامع املخترص يف تواريخ عنوان وعيون السري: ابن الساعي، حتقيق: مصطفى جواد، . 55

بغداد )1934م( . 
األوىل . 56 الطبعة  احللبي،  البايب  مصطفى  مطبعة  النبهاين،   : األولياء  كرامات  جامع 

)1381هـ - 1962م( .
اجلنيد البغدادي ومدرسته الصوفية: طارق سميان، رسالة ماجستري .. 57
اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية : عبد القادر بن حممد بن نرص اهلل القريش، أبو حممد، . 58

حميي الدين احلنفي )ت: 775هـ(، مري حممد كتب خانه – كراتيش
حدود العامل من املرشق إىل املغرب: جمهول )ت: بعد 372هـ( حمقق ومرتجم الكتاب . 59

)عن الفارسية( : السيد يوسف اهلادي، الدار الثقافية للنرش، القاهرة، )1423هـ( .
حقائق عن التصوف: عبد القادر عيسى، مطبعة النواعري، الطبعة اخلامسة )1413هـ . 60
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- 1992م( .
احلكيم الرتمذي ونظريته يف الوالية : د. عبد الفتاح بركة، جملة جممع البحوث اإلسالمية . 61

)1971م( .
أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن . 62  : حلية األولياء وطبقات األصفياء 

موسى بن مهران األصبهاين )ت: 430هـ(، السعادة - بجوار حمافظة مرص، )1394هـ 
- 1974م( .

الدارس يف تاريخ املدارس: عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي )ت: 927هـ( حتقيق: . 63
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )1410هـ - 1990م(.

الدر الفريد يف إحياء طريقة اجلنيد : الشيخ حممد سعيد الكردي .. 64
عبد . 65 بن  النبي  عبد  القايض   : الفنون(  اصطالحات  يف  العلوم  )جامع  العلامء  دستور 

الرسول األمحد نكري، عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، دار الكتب العلمية 
– بريوت، الطبعة األوىل، )1421هـ - 2000م( .

دعوة احلق: جملة معربة، العدد )4(، عام )1980م( .. 66
دولة السالجقة وبروز مرشوع إسالمي ملقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي: َعيل . 67

الَّيب، مؤسسة اقرأ للنرش والتوزيع – القاهرة، الطبعة األوىل، )1427هـ  حممد حممد الصَّ
- 2006م( .

ذيل تاريخ مدينة السالم: أبو عبد اهلل حممد بن سعيد ابن الدبيثي )ت: 637هـ(  حتقيق: . 68
 - )1427هـ  األوىل  الطبعة  اإلسالمي،  الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  الدكتور 

2006م( .
ذيل طبقات احلنابلة : زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، . 69

سليامن  بن  الرمحن  عبد  د  حتقيق:  795هـ(  )ت:  احلنبيل  الدمشقي،  ثم  البغدادي، 
العثيمني، مكتبة العبيكان – الرياض، الطبعة األوىل )1425هـ - 2005م(
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سليامن . 70 بن  عيل  بن  حممد  السلجوقية:  الدولة  تاريخ  يف  الرسور  وآية  الصدور  راحة 
الراوندي، ترمجة : د. إبراهيم شواريب )1960م( .

رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم: أبو احلسن الندوي، دار القلم – الكويت )1969م( . 71
.

رحلة ابن جبري : حممد بن أمحد بن جبري الكناين األندليس، أبو احلسني )ت: 614هـ( . 72
دار ومكتبة اهلالل – بريوت .

الرسالة القشريية : عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي )ت: 465هـ( حتقيق: . 73
الدكتور عبد احلليم حممود، والدكتور حممود بن الرشيف، دار املعارف – القاهرة .

املطبوعات . 74 مكتب  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  حتقيق:  املحاسبي،  املسرتشدين:  رسالة 
اإلسالمية - حلب – سوريا، الطبعة الثانية، )1391هـ - 1971م( .

الزاهر يف معاين كلامت الناس : حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباري . 75
الطبعة  بريوت،   – الرسالة  مؤسسة  الضامن،  صالح  حاتم  د.  حتقيق:  328هـ(  )ت: 

األوىل، )1412هـ -1992م( .
زبدة احللب يف تاريخ حلب: عمر بن أمحد بن هبة اهلل بن أيب جرادة العقييل، كامل الدين . 76

ابن العديم )ت: 660هـ( حتقيق: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، 
الطبعة األوىل، )1417هـ - 1996م( 

بكر . 77 أبو  اخلراساين،  ْوِجردي  اخلرُْسَ بن موسى  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  الكبري:  الزهد 
بريوت،   – الثقافية  الكتب  أمحد حيدر، مؤسسة  عامر  البيهقي )ت: 458هـ( حتقيق: 

الطبعة الثالثة، )1996م( .
املبارك بن واضح احلنظيل، . 78 بن  الرمحن عبد اهلل  أبو عبد  املبارك:  الزهد والرقائق البن 

الرتكي ثم املْروزي )ت: 181هـ( حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية 
– بريوت .
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مغربية . 79 مطبعة  1231هـ(  )ت:  احلوات   : القادر  عبد  الشيخ  أعقاب  يف  الظاهر  الرس 
مصورة .

80 . – النجاح  مكتبة  املنال،  حممد  حتقيق:  اجليالين،  القادر  عبد  الشيخ   : القادرية  السفينة 
طرابلس – ليبيا .

سالجقة إيران والعراق: عبد املنعم حسنني، القاهرة )1975م( .. 81
سلطان العارفني: صالح الدين عبد القادر، مطبعة دار السالم – بغداد )1979م( .. 82
امللك . 83 عبد  بن  حسني  بن  امللك  عبد  والتوايل:  األوائل  أنباء  يف  العوايل  النجوم  سمط 

العصامي املكي )ت: 1111هـ( حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، وعيل حممد معوض، 
دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة األوىل، )1419هـ - 1998م( . 

السنة : أبو عبد اهلل حممد بن نرص بن احلجاج امَلْرَوِزي )ت: 294هـ( حتقيق: سامل أمحد . 84
السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت، الطبعة األوىل، )1408م( .

سنن الرتمذي: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى . 85
)ت: 279هـ( حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي – بريوت، )1998م(.

ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر . 86 السنن الكربى: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْسَ
– بريوت،  العلمية  الكتب  القادر عطا، دار  البيهقي )ت: 458هـ( حتقيق: حممد عبد 

الطبعة الثالثة، )1424هـ - 2003م( .
)ت: . 87 النسائي  اخلراساين،  الرمحن  عبد  أبو  عيل،  بن  شعيب  بن  أمحد  الكربى:  السنن 

– بريوت، الطبعة األوىل،  املنعم شلبي، مؤسسة الرسالة  303هـ( حتقيق: حسن عبد 
)1421هـ - 2001م( 

الدين بن عيل احلسن بن عيل الطويس، ترمجة وتعليق: . 88 سياسة نامة : نظام امللك قوام 
حممد العزاوي الدار العريب – بريوت .

السيد أمحد البدوي شيخ طريقة : سعيد عبد الفتاح عاشور، دار الكتاب العريب، الطبعة . 89
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الثانية .
سري أعالم النبالء : شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي . 90

)ت: 748هـ( حتقيق : جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط، مطبعة 
مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة )1405هـ - 1985م( .

)ت: . 91 الدمشقي  العكري  أمحد  بن  احلي  لعبد  ذهب:  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات 
1089( دار الكتب العلمية – بريوت .

منصور . 92 بن  احلسن  بن  اهلل  هبة  القاسم  أبو  واجلامعة:  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  رشح 
الطربي الرازي الاللكائي )ت: 418هـ( حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، دار 

طيبة – السعودية، الطبعة الثامنة، )1423هـ - 2003م( .
رشح النسفية يف العقيدة اإلسالمية : أ. د. عبد امللك السعدي .. 93
رشح عينية اجلييل: النابليس، خمطوطة يف دار الكتب، رقم )362( .. 94
شعب اإليامن: أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق : حممد السعيد بسيوين زغلول، . 95

دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة األوىل، )1410هـ( .
شواهد احلق: القايض الشيخ يوسف بن إسامعيل النبهاين، دار الكتب العلمية – بريوت، . 96

الطبعة الرابعة )1432هـ - 2011م( .
الشيخ عبد القادر اجليالين – إملامات بشخصيته وفكره الرتبوي: كامل الشبيبي، مقالة . 97

يف جريدة العراق، بتاريخ )30/ 9/ 1987م( . 
عيل . 98 يوسف  د.   : حتقيق  القلقشندي،  عيل  بن  أمحد  اإلنشا:  صناعة  يف  األعشى  صبح 

طويل، دار الفكر – دمشق، الطبعة األوىل، )1987م( .
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )ت: . 99

393هـ( حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني – بريوت، الطبعة الرابعة 
ـ  - 1987م( . )1407ه
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)ت: . 100 اجلوزي  حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  مجال   : الصفوة  صفة 
– بريوت،  597هـ(، حتقيق: حممود فاخوري، د. حممد رواس قلعه جي، دار املعرفة 

الطبعة الثانية، )1399هـ - 1979م(
صفحات من صرب العلامء عىل شدائد العلم والتحصيل: عبد الفتاح أبو غدة، حتقيق: . 101

مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب، الطبعة الثانية )1394هـ - 1974م( . 
ضحى اإلسالم : أمحد أمني، دار الكتاب العريب – بريوت، الطبعة العارشة .. 102
الشافعي . 103 أمحد  بن  عيل  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  رساج  امللقن  ابن  األولياء:  طبقات 

اخلانجي،  مكتبة  األزهر،  علامء  من  رشيبه  الدين  نور  حتقيق:  804هـ(  )ت:  املرصي 
بالقاهرة، الطبعة الثانية، )1415هـ - 1994م( .

طبقات الشافعية الكربى : عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف، تاج الدين السبكي )ت: . 104
771هـ( حتقيق: د. حممود حممد الطناحي، د. عبد الفتاح حممد احللو، دار هجر للطباعة 

والنرش والتوزيع الطبعة الثانية )1413هـ( .
طبقات الشافعيني: أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي . 105

)ت: 774هـ( حتقيق: د. أمحد عمر هاشم، د. حممد زينهم حممد عزب، مكتبة الثقافة 
الدينية )1413هـ - 1993م( .

طبقات الصوفية : حممد بن احلسني بن حممد بن موسى بن خالد بن سامل النيسابوري، . 106
أبو عبد الرمحن السلمي )ت: 412هـ( حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 

العلمية – بريوت، الطبعة األوىل، )1419هـ - 1998م( .
بن عيل . 107 أمحد  بن  الوهاب  عبد  األخيار(:  األنوار يف طبقات  )لوافح  الكربى  الطبقات 

حممد  مكتبة  973هـ(  )ت:  حممد  أبو  ْعراين،  الشَّ احلنفية،  ابن  حممد  إىل  نسبه  احلَنَفي، 
املليجي الكتبي وأخيه - مرص )1315 هـ(

َقاْيامز . 108 بن  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس   : غرب  من  خرب  يف   العرب 
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الذهبي )ت: 748هـ( حتقيق: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب 
العلمية – بريوت .

الداوودي . 109 احلسني  بن  عيل  بن  أمحد  الدين  مجال  طالب  أيب  أنساب  يف  الطالب  عمدة 
احلسني: ابن عنبة، مطبعة النجف .

عنوان التوفيق يف آداب الطريق: ابن عطاء اهلل السكندري )ت: 578هـ( حتقيق: عبد . 110
الغني نكه مي، دار الكتاب النفيس - لبنان، )1408هـ( .

الغنية لطالبي طريق احلق: اجليالين، حتقيق: د. فرج توفيق الوليد، مكتبة الرشق اجلديد . 111
– بغداد )1988م( .

الفتاوى احلديثية : أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب . 112
الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس )ت: 974هـ( دار الفكر .

الفتح الرباين والفيض الرمحاين: الشيخ عبد القادر اجليالين، حتقيق: الشيخ أنس مهرة، . 113
دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة الرابعة )2010م( . 

الفتح املبني: ظهري الدين القادري، املطبعة اخلريية – مرص، الطبعة األوىل .. 114
الفتوة : ابن العامر، حتقيق: مصطفى جواد وآخرون، بغداد )1958م( .. 115
الفتوة وأطوارها: مصطفى جواد، جملة املجمع الفقهي العراقي .. 116
الفتوة والفتيان قدياًم : مصطفى جواد، جملة لغة العرب .. 117
فتوح الغيب: اجليالين، طبعة البايب احللبي – القاهرة .. 118
التنوخي . 119 داود  الفهم  أيب  بن  حممد  بن  عيل  بن  املحسن   : للتنوخي  الشدة  بعد  الفرج 

البرصي، أبو عيل )ت: 384هـ( حتقيق: عبود الشاجلى، دار صادر - بريوت )1398هـ 
- 1978م( .

اهلل . 120 عبد  بن  حممد  بن  طاهر  بن  القاهر  عبد   : الناجية  الفرقة  وبيان  الفرق  بني  الفرق 
 – اجلديدة  اآلفاق  دار  429هـ(  )ت:  منصور  أبو  األسفراييني،  التميمي  البغدادي 
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بريوت، الطبعة الثانية )1977م( .
الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان: شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية . 121

)ت: 728هـ( حتقيق: د. عبدالرمحن بن عبدالكريم اليحيى، دار الفضيلة – الرياض .
الفصل يف امللل واألهواء والنحل : أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس . 122

القرطبي الظاهري )ت: 456هـ( مكتبة اخلانجي – القاهرة .
فضائح الباطنية : أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس )ت: 505هـ( حتقيق: عبد . 123

الرمحن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية – الكويت .
فوات الوفيات : حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارون بن شاكر . 124

بريوت،   – صادر  دار  عباس،  إحسان  حتقيق:  764هـ(  )ت:  الدين  بصالح  امللقب 
الطبعة األوىل )1974م(

يف ظالل القرآن: سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب )ت: 1385هـ(، دار الرشوق – . 125
بريوت، القاهرة، الطبعة السابعة عرش )1412هـ( .

القاموس اإلسالمي: أمحد عطية اهلل، مكتبة النهضة املرصية )1970م(.. 126
963هـ(، . 127 )ت:  التاديف  حييى  بن  حممد  القادر:  عبد  الشيخ  مناقب  يف  اجلواهر  قالئد 

املطبعة العثامنية )1303هـ( .
قواعد التصوف: أمحد بن العباس، الشهري بزروق الفايس )ت: 899هـ( .. 128
قوت القلوب يف معاملة املحبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد : حممد بن عيل . 129

بن عطية احلارثي، أبو طالب املكي )ت: 386هـ( حتقيق: د. عاصم إبراهيم الكيايل، دار 
الكتب العلمية – بريوت، الطبعة الثانية، )1426هـ - 2005م( .

الكامل يف التاريخ : أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد . 130
الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )ت: 630هـ( حتقيق: عمر عبد السالم 

تدمر، دار الكتاب العريب، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل )1417هـ - 1997م( .
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الناس: العجلوين: . 131 كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عامَّ اشتهر ِمن األحاديث عىل ألسنة 
القاهرة،   – القديس  مكتبة  1162هـ(  )ت:  اجلراحي  العجلوين  حممد  بن  إسامعيل 

)1351هـ( .
جلبي . 132 كاتب  اهلل  عبد  بن  مصطفى  والفنون:  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 

القسطنطيني املشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )ت: 1067هـ(، مكتبة املثنى 
الرتاث  إحياء  دار  مثل:  ترقيم صفحاهتا،  بنفس  لبنانية،  دور  بغداد )وصورهتا عدة   -

العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية )1941م( .
احلسيني . 133 موسى  بن  أيوب   : اللغوية(  والفروق  املصطلحات  يف  )معجم  الكليات 

احلنفي )ت: 1094هـ( حتقيق: عدنان درويش، وحممد  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي 
املرصي، مؤسسة الرسالة – بريوت .

اللباب يف هتذيب األنساب : أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم . 134
صادر–  دار  630هـ(  )ت:  األثري  ابن  الدين  عز  اجلزري،  الشيباين  الواحد  عبد  بن 

بريوت .
)ت: . 135 العسقالين  حجر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو  امليزان:  لسان 

852هـ( حتقيق: دائرة املعرف النظامية – اهلند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت 
– لبنان، الطبعة الثانية، )1390هـ - 1971م( .

اللمع : الطويس، دار الكتب احلديثة – مرص، )1380هـ - 1960م( .. 136
ما هو التصوف؟ : أمني النقشبندي، بغداد )1988م( .. 137
جملة الرتبية اإلسالمية : مقالة للدكتور حمسن عبد احلميد، العدد )2( لعام )1395هـ . 138

- 1975م( .
جملة جوهرة اإلسالم : العدد )8( السنة السادسة .. 139
جملة لواء اإلسالم: العدد )10( عام )1375هـ - 1956م( .. 140
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جملة منرب اإلسالم : مقالة لألستاذ مصطفى زيد، القاهرة، لسنة )1386هـ( .. 141
جممع الزوائد ومنبع الفوائد : أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي . 142

 - )1414هـ  القاهرة  القديس،  مكتبة  القديس،  الدين  حسام  حتقيق:  807هـ(  )ت: 
1994م( .

جمموع الفتاوى: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، تقي الدين احلراين )ت: 728هـ( حتقيق: . 143
املدينة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  قاسم،  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد 

النبوية، )1416هـ/1995م( .
حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارون بن شاكر امللقب بصالح . 144

األوىل  الطبعة  بريوت،   – صادر  دار  عباس،  إحسان  حتقيق:  764هـ(  )ت:  الدين 
)1974م( .

املخترص يف أخبار البرش: أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عيل بن حممود بن حممد ابن . 145
عمر بن شاهنشاه بن أيوب، امللك املؤيد، صاحب محاة )ت: 732هـ( املطبعة احلسينية 

املرصية، الطبعة األوىل.
املخترص يف تاريخ شيخ اإلسالم عبد القادر وأوالده : إبراهيم الدرويب .. 146
بن . 147 أيوب  بن  بكر  أيب  بن  نستعني: حممد  نعبد وإياك  إياك  منازل  السالكني بني  مدارج 

سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ( حتقيق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، 
دار الكتاب العريب – بريوت، الطبعة الثالثة، )1416هـ - 1996م( .

مدارس بغداد يف العرص السلجوقي: عامد عبد السالم، مطبعة البرصي – بغداد، الطبعة . 148
األوىل )1966م(  .

مدخل إىل التصوف: التفتازاين، دار الثقافة – القاهرة )1983م( .. 149
مدخل إىل الفكر الفلسفي: بوخنسكي، مكتبة االنجلو املرصية – القاهرة )1980م( .. 150
مدخل إىل تاريخ احلروب الصليبية، بريوت، الطبعة الثانية )1972م( . . 151
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عفيف . 152 حممد  أبو   : الزمان  حوادث  من  يعترب  ما  معرفة  يف  اليقظان  وعربة  اجلنان  مرآة 
الدين عبد اهلل بن أسعد بن عيل بن سليامن اليافعي )ت: 768هـ( وضع حواشيه: خليل 
املنصور، دار الكتب العلمية - بريوت – لبنان، الطبعة األوىل )1417هـ - 1997م( .

مروج الذهب : املسعودي، حتقيق: يوسف أسعد واغر، بريوت، .. 153
املعروف . 154 االصطخري،  الفاريس  حممد  بن  إبراهيم  اسحاق  أبو  واملاملك:  املسالك 

بالكرخي )ت: 346هـ( دار صادر، بريوت، )2004م( .
بابن خرداذبة )ت: نحو . 155 املعروف  اهلل  القاسم عبيد اهلل بن عبد  أبو  املسالك واملاملك: 

280هـ( دار صادر أفست ليدن، بريوت، )1889م( .
املستدرك عىل الصحيحني: أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن . 156

ُنعيم بن احلكم الضبي الطهامين النيسابوري املعروف بابن البيع )ت: 405هـ( حتقيق: 
 – – بريوت الطبعة األوىل، )1411هـ  مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

1990م(.
املستفاد من ذيل تاريخ بغداد : احلافظ ابن النجار البغدادي، انتقاء: احلافظ أيب احلسني . 157

دراسة  749هـ(  )ت:  الدمياطي  بابن  املعروف  احلسامي  اهلل  عبد  بن  أيبك  بن  أمحد 
وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بريوت – لبنان .

أسد . 158 بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  حنبل:  بن  أمحد  اإلمام  مسند 
الشيباين )ت: 241هـ( حتقيق: شعيب األرنؤوط، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد 

املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، )1421هـ - 2001م( .
مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد . 159

اهلل،  زين  الرمحن  حمفوظ  حتقيق:  292هـ(  )ت:  بالبزار  املعروف  العتكي  اهلل  عبيد  بن 
وعادل بن سعد، وصربي عبد اخلالق الشافعي، مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة، 

الطبعة األوىل، )2009م(
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مسلم(: . 160 )صحيح   r اهلل  رسول  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند 
مسلم بن احلجاج، أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت: 261هـ( حتقيق : حممد فؤاد 

عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .
املصنف يف األحاديث واآلثار: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن . 161

عثامن بن خواستي العبيس )ت: 235هـ( حتقيق: كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد – 
الرياض، الطبعة األوىل، )1409هـ( .

مضامر احلقائق ورس اخلالئق: حممد بن عمر املظفر بن شاهنشاه، األيويب، أبو املعايل، . 162
عامل  حبيش،  حسن  الدكتور  حتقيق:  617هـ(  )ت:  املظفر  ابن  املنصور  الدين،  نارص 

الكتب – القاهرة .
القاسم . 163 أبو  الشامي،  اللخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  األوسط:  املعجم 

الطرباين )ت: 360هـ( حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد، وعبد املحسن بن إبراهيم 
احلسيني، دار احلرمني – القاهرة .

معجم البلدان : ياقوت بن عبد اهلل، شهاب الدين، أبو عبد اهلل الرومي احلموي )ت: . 164
626هـ( دار صادر - بريوت، الطبعة الثانية )1995م( .

بن . 165 محدي   : حتقيق  الطرباين،  القاسم  أبو  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  الكبري:  املعجم 
 - )1404هـ  الثانية،  الطبعة  املوصل،   – واحلكم  العلوم  مكتبة  السلفي،  عبداملجيد 

1983م( .
)ت: . 166 الدمشقي  كحالة  الغني  عبد  بن  راغب  حممد  بن  رضا  بن  عمر  املؤلفني:  معجم 

1408هـ(، مكتبة املثنى - بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت .
املعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة – القاهرة .. 167
املغني عن محل األسفار يف األسفار، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار )مطبوع هبامش . 168
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إحياء علوم الدين(: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن 
الطبعة  لبنان،   – بريوت  حزم،  ابن  دار  806هـ(،  )ت:  العراقي  إبراهيم  بن  بكر  أيب 

األوىل، )1426هـ - 2005م( .
مفردات غريب القرآن: األصبهاين، دار املعرفة - بريوت .. 169
بن . 170 اهلل  عبد  بن  حممد  بن  إبراهيم   : أمحد  اإلمام  أصحاب  ذكر  يف  األرشد  املقصد 

الدين )ت: 884هـ( حتقيق: د عبد الرمحن بن  أبو إسحاق، برهان  ابن مفلح،  حممد 
سليامن العثيمني، مكتبة الرشد - الرياض – السعودية، الطبعة األوىل، )1410هـ - 

1990م( .
امللل والنحل: حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين، حتقيق : حممد سيد . 171

كيالين، دار املعرفة - بريوت، )1404هـ( .
الرمحن بن عيل بن حممد . 172 الفرج عبد  أبو  الدين  تاريخ األمم وامللوك : مجال  املنتظم يف 

القادر عطا، دار  القادر عطا، مصطفى عبد  اجلوزي )ت: 597هـ( حتقيق: حممد عبد 
الكتب العلمية – بريوت، الطبعة األوىل )1412هـ - 1992م( .

الغزايل، . 173 حممد  بن  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  اإلمام  اإلسالم  حجة  الضالل:  من  املنقذ 
حتقيق : حممد حممد جابر، املكتبة الثقافية - بريوت - لبنان .

منهاج العارفني: الغزايل، مطبعة املعارف، بغداد، )1968م( .. 174
منهج الرتبية اإلسالمية – أصوله وتنظيامته : د. عيل أمحد مذكور، الكويت، )1987م( . 175

.
العباس . 176 أبو  القادر،  عبد  بن  عيل  بن  أمحد  واآلثار:  اخلطط  بذكر  واالعتبار  املواعظ 

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  845هـ(  )ت:  املقريزي  الدين  تقي  العبيدي،  احلسيني 
الطبعة األوىل، )1418هـ( .

املواقف: عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي، حتقيق: د. عبد الرمحن عمرية، دار . 177
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اجليل – بريوت، الطبعة األوىل، )1997م( . 
178 . – اإلسالمية  البشائر  دار  مطبعة  الفشني،  أمحد   : َبد  الزُّ ألفاظ  حلِّ  يف  الصمد  مواهب 

بريوت، مكتبة دار الفجر – دمشق، الطبعة األوىل )1429هـ - 2008م( .
موسوعة اصطالحات العلوم اإلسالمية : حممد عيل الفارقي التهانوي، )ت: 1158هـ( . 179

اخلياط – بريوت .
النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة : يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري . 180

احلنفي، أبو املحاسن، مجال الدين )ت: 874هـ( وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار 
الكتب - مرص .

نشأة املدارس املستقلة يف اإلسالم: ناجي معروف، مطبعة األزهر – بغداد )1966م( .. 181
نفحات األُنس: نور الدين عبد العزيز أمحد اجلامي، مطبعة لكنو )1905م( .. 182
سليم . 183 مري  بن  أمني  حممد  بن  إسامعيل  املصنفني:  وآثار  املؤلفني  أسامء  العارفني  هدية 

الباباين البغدادي )ت: 1399هـ(، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية 
- استانبول )1951م( .

هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس: د. ماجد عرسان الكيالين، دار . 184
القلم – اإلمارات، الطبعة الرابعة )1426هـ - 2005م( .

764هـ( . 185 )ت:  الصفدي  اهلل  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  بالوفيات:  الوايف 
– بريوت، )1420هـ -  حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث 

2000م( .
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم . 186

دار  عباس،  إحسان  حتقيق:  681هـ(  )ت:  اإلربيل  الربمكي  خلكان  ابن  بكر  أيب  بن 
صادر – بريوت، الطبعة األوىل )1994م( .
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