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ABSTRACT 

Sheikh 'Abd al-Qadir al-Jaili or al-Jilani or al-Kilani is one of the 7th-century Muslim scholars (470 

AH-561 AH) Imam Sufi and Faqih Hanbali and the founder of the Qadiriyah (Sufi Religious Order) 

which he used it as a methodology of building society and the great leaders and scholars such as 

Salah al-Din Yusuf Ibn Ayyub, Shihab al-Din Omar al-Suhrawardi, Moin al-Din al-Jashti and 

others. His followers still follow his intellectual method which based on the solid foundation of the 

Holy Quran and the Sunnah of Prophet Mohammed (PBUH), where it and "Qadiriyah" followers, 

who spread in Bilad al-Sham, Iraq, Egypt and East Africa, had a great impact in the spread of Islam 

in the continent of Asia and Africa and a great role in stopping the Crusaders invasion and resisting 

their expansion in Maghreb. In spite of the intellectual deviations added to the pure Qadiriyah 

founded by Sheikh al-Jilani, by different streams that claim affiliation to him, Sheikh al-Jilani's 

approach is still followed by the Arabs and others.  

In this study, I have tried to show some excerpts of the timeline of Sheikh al-Jilani's history; his 

life, his origin, his authoritative writings, his thoughts, which were written by his followers, and 

the scholars' opinions of his era about him, besides, his seven foundations on which he built his 

approach and methodology; repentance, asceticism, trust in Allah, thankfulness, patience, 

satisfaction, honesty that derived from the Holy Quran and the words and deeds of the Prophet 

Mohammed (PBUH), and his philosophy and his view of these foundations and their reflection in 

practice in the ethics and manners of his followers and Muslims in general. 

Keywords: Sheikh 'Abd al-Qadir al, Al-Muraideen (followers), Method, Curriculum, The Seven 

principle                                       
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 لخص امل

امام صويف وفقيه حنبلي   هـ(  561  -هـ    470)الشيخ عبد القادر اجليالين واحد من أعالم علماء القرن السابع اهلجري  
ومؤسس الطريقة القادرية الروحانية الصوفية اليت استخدمها مبنهجة يف بناء اجملتمع آنذاك، وال زال أتباعه يقتفون اثر هذه 
 الطريقة القائمة على األساس املتني املتمثل ابلقران الكرمي والسنة النبوية املطهرة حيث كان ملنهاجه أثر كبري يف الدعوة إىل

صالح الدين األيويب، شهاب الدين عمر السهروردي، معني الدين هللا وبناء القادة العظام والعلماء العاملني كأمثال 
وغريهم من أتباع الطريقة القادرية واملنتشرين يف بالد الشام والعراق ومصر وشرق أفريقيا حيث كان لرجاهلا األثر  اجلشيت

وافريقيا ودورا عظيما يف الوقوقف يف وجه الغزو واملد الصلييب يف املغرب العريب.  وال الكبري يف نشر االسالم يف قارة اسيا  
زال اتباع هذه الطريقة وسالكي هذا املنهاج حىت يومنا هذا من العرب وغريهم ، وإن كان مبسميات أخرى ولكنها ترتكز 

 الشيخ  من بعض االحنرافات اليت ادخلت على أسس الطريقة القادرية مع ما يشوب هذه الطرق اليت تدعي االنتساب إىل
 على املنهج النقي الصايف للشيج اجليالين رمحه هللا .

يف هذه الدراسة حاولت أن أبني شيئا من حياته رمحه هللا ونشأته وشيوخه ومؤلفاته املمعتمدة واوراده اليت تكفل أتباعه   
س السبعة اليت بىن عليها طريقته ومنهاجه واملتمثلة يف ومريديه بكتابتها واراء علماء عصره به ، بالضافة إىل االس

التوبة،والزهد، والتوكل،والشكر، والصرب ، والرضا ،والصدق واملستمدة من كتاب هللا  وأقوال وافعال الرسول علية الصالة 
 عامة .والسالم ، وفلسفته ونظرته هبذه االسس وانعكاسها عمليا يف أخالق ومعامالت مريديه خاصة واملسلمني 

 .االتباع( ، الطريقة ، املنهاج ، االسس السبعة  (عبد القادر اجليالين، املريدينمفاتيح البحث:     
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  1. الذهيب، مشس الدين حممد امحد،سري اعالم النبالء،439/20 ، حتقيق شعيب االرانؤوط. مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية. 
      ،مطبعة السنة  1/290ابن رجب احلنبلي ،عبد الرمحن بن شهاب الدين،ذيل على طبقة احلنابلة،صححه حممد حامد الفقي، 

 احملمدية،القاهرة،1952م . 2 
  السامرائي،يونس الشيخ إبراهيم، الشيخ عبد القادر اجليالين،ص53 ،مطبعة دار االرش،بغداد، 19903

،حتقيق د عبدهللا بن عبد احملسن الرتكي،دار هجر  12/270ابن كثري،احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي،البداية والنهاية ، 
 ،مصر/الطبعة االوىل 1419ه-1998م.  4 

   الذهيب، سري اعالم النبالء ،439/20 .5 
  6   الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الدمشقي،األعالم،47/4 ،دار العلم للماليني

 املقدمة
ن داود بن موســى بن عبد بالزاهد بن حممد حيىي بن    عبد هللا يبن أب تبن ايب صــام موســى جنكي دوســ  عبد القادر   

ــى اجلون بن عيد هللاهللا ــا  ، ويلقب ضاحمل   بن موسـ ــن اب لجملاب أيضـ ــن بن علي بن ايب ملثىنن احلسـ ــي   بن احلسـ طالب رضـ
 .2رضي هللا عنه وبعض الناس ينكر نسبه إىل علي بن ايب طالب1هللا عنه

ويرى الشــيخ يونس الســامرائي أن للشــيخ عبد القادر رمحه هللا تع ىل صــلت نســب بكل من أيب بكر الصــديق وعمر بن  
ــلمة هي من اخلطاب رضـــــــي هللا  ــيخ عبد القادر من جهة أبيه )أي ولدة أبيه( وامسها أم ســـــ عنهما فيقول: إن جدة الشـــــ

ذرية عبد الرمحن بن أيب بكر الصـــــــديق رضـــــــي هللا عنهما. ووالدة عبد هللا احملض أحد أجداد الشـــــــيخ عبد القادر وامسها 
 .3حفصة هي بنت عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما

 .االتباع( ، الطريقة ، املنهاج ، االسس السبعة  (عبد القادر اجليالين، املريدينبحث: مفاتيح ال

 كنيته ولقبه

 عبد " ه:فيقول عند ترمجته ل  بالء أعالم النســـــرييف  ما الذهيب. أ4يليحممد اجلأبو  ن أيب صـــــام بالقادر  عبد يخ  هو الـشــــ  
 عبد بن  القادر بن موســى  عبد "ويزيد الزركلي يف األعالم فيقول عنه  .  5دوســت اجليلي  ي بن حنكهللا بن أىب عبد  القادر

 .6لييالكيالين أو اجل  أو اجليالينحممد حمي الدين   بوأبين جنكي دوست احلسين   هللا
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  7   القحطاين، سعيد بن مسفر، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية، ص28 ،ط1،الرايض،1997م.

  الذهيب، سري اعالم النبالء،20 /440 . 8 
    الكيالين، مجال الدين فام ، الشيخ عبد القادر الكيالين رؤية اترخيية معاصرة، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، ط1.2011م.9 

  10   اجليالين،عبد الرزاق، الشيخ عبد القادر اجليالين االمام الزاهد القدوة،ص91 ،دار القلم،بريوت،ط1،1994.

   املصدر السابق ،ص88. 11 
  القحطاين، الشيخ عبد القادر الكيالين رؤية اترخيية معاصرة،ص11. 12 

   سري اعالم النبالء،للذهيب،441/20.  13 

ن األلقاب اليت مزلتهم، فنلعلو م بياانّ إقرارا بفضلهم و  عليه فهي كثرية توحي بدالالت متعددة أطلقت يتما األلقاب الأو 
 ومنها ،  7ابن رجبعنه  خهم يف عصر. نقله  يعليه السمعاين فقالت إمام احلنابلة وش  أطلقهاإلمام،   طلقت عليه لقبأ

. وقد لقبه بعض املسلمون بـ "ابز هللا االشهب" و "اتج العارفني" و " حميي 8عليه الذهيب أطلقهاإلسالم  يخلقب ش
 9و "قطب األقطاب"  الدين" و "شيخ الشيوخ"

 ولكنهم اهلـ،    561تع ىل قد تويف يف سنة  هللا  رمحه  كيالينال  عبد القادر  يخأن الشدثون على  املؤرخون القدماء واحمل  تفقا  
سنة  ولد يف هإن :وقال بعضهم هـ، 471أو سنة  هـ 470سنة  ولد يف ههم إىل أنكثر ذهب أفاتريخ والدته،  وا يففلاخت

 ٨يف  سبتليلة ال هللا عنهرضي  كيالينالادر د القبع يف الشيخ"تو  ":ظمنتامل" تابهاجلوزي يقول يف ك بنوا .10هـ  491
 هـ .  471أي أنه ولد يف سنة   ةنتسعني س  هـ، وبلغ   561ه  سن  ربيع األخر

الذي قال إنه تويف يف  كتابه "املنتظم"  ولعل أصح األقوال يف مولد الشيخ عبد القادر ووفاته هو ما ذكره ابن اجلوزي يف
. 11هـ وبلغ تسعني سنة: وذلك الن ابن اجلوزي كان من معاصري الشيخ عبد القادر رمحهما هللا تع ىل  561سنة 

 1077هـ املوافق  470وهناك خالف يف حمل والدته وتوجد رواايت متعددة، أمهها أنه ولد يف جيالن أو كيالن سنة 
ال إيران حاليا  على ضفاف حبر قزوين ويقال إنه ولد يف جيالن العراقية وهي قرية اترخيية قرب املدائن م، وهي تقع يف مش

 12كيلومرت جنوب بغداد. وهو ما ترجحه الدراسات التارخيية احلديثة وتعتمده االسر الكيالنية ببغداد .  40
 طلُبه للعلم ورحالته

مثاين عشرة   هـ وعمره آنذاك488  ةنث دخلها سيح غدادب  جيالن إىل  أسهط ر مسقو من بلده  الشيخ عبد القادر  رحل  
 يف  ملا  أصبح عا  هم حىنفر اعم  تفاد منلهم واسهن منامالعلماء الذين هنل    ريهمشان  معة  و جميف بغداد مبوالتقي    ،ةنس

اإلسالم وعلم األولياء   لقدوة شيخا  فالعار   زاهدالعامل ال  اإلمام  يخالش  ترمجته له أبنه:يف   ذهيبال  هيصف  إذالعلوم    خمتلف
 13. الدين  ىيوحم
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  اهلروي، عبد هللا األنصاري،منازل السائرين،ص4،دار الكتب العاملية،طبعة الباب اخلليب 1966. 14 
   السكندري،ابن عطاءهلل،احلكم العطائية،ص36،حتقيق الدكتور عبد احلميدحممود،دار الشعب 15.1985 

  16  زيدان، حممد يوسف طه، ابز هللا االشهب،ص39،ط1،دار اجليل،بريوت،1991.

  زيدان، ابز هللا االشهب،ص17.40 

ت مما بن فما الدفن.ن مور بذد للبوأنه ال  . 14البداايت ةصحاال ب حصتإن النهاايت ال  الصويف،أقطاب الطريق  لو قي
 فهناك   يالن،جب  اإلمام،ياة   الروحي حلحينداية والبذرة الدفينة يف املنبال  انتولقد ك .  15ال يتُم نِتاُجة  دفنه،  حمل يصل
 للجدار الصويف  والفقه وآداب الزُّهَّادوكانت علوم القرآن واحلديث  ،  الصوفية القوي  النشأة الدينية القومية، والنفحة  كانت

داد، وتوزعت جبيالن، وأورقت ببغ رستِصَحاٌح غُ  رُ بذو ن لإلمام قد كاجلملة، فوعلى ابعد. يما فاإلمام  تقاهالذي ار 
 .16 كله  اإلسالميامل  عا على الهار مث
موضٍع أمه يف  حاطتها دينارا  ثيابه اربعون  حتتكان   قد ف ؛مام واقعةإلل ن احملبون و رتمجغداد، حيكي املبويف الطريق إىل   

عقد القافلة، وعال الصراخ  رطفان، فقاطعو الطريق جخر  ،بغداد إىل مسريهايف خفي، وبينما القافلة تشق الطريق اجلبلي 
واهلياج والنهب، وسكن الشابُّ اجليالين، حىت انتهى السطو. ف ذا بواحٍد من قاطعي الطريق يتقدم إلية ُمستخفا  به: 
وأنت أيها الشاب، أليس معك شيء؟ يقول اجليالين: معي أربعون دينارا . يتعجب اللص وأين هي؟ يرد: حماطة حتت 

صوص إىل حنق، يريد الفتك ابلشاب الذي بدا له أنه يهزأ به، يقوده إىل زعيم اجلماعة القاطعة، ثيايب. يتحول تعجب الل
حيكي ما دار بينهما، يسأله الزعيم نفس األسئلة، فيتلقى نفس الردود. يتعجب: إن كان معك الداننري كما تقول 

الشاب. يرتجم الزعيم تعجُّبه ودهشته ووجله يف   فأخرجه! خُيرج اجليالين الداننري، فينقلب التعجب إىل دهشٍة وَوَجٍل من
السؤال: ملاذا تفعل ذلك وقد كنت مبنأى من السطو لو أنكرت ما معك؟ فيقول "ألنين عاهدُت أُمَّي قبل خروجي على 
الصدق، وأان حافٌظ لعهدي معها". هنا يعتصر الوجُد قلب الزعيم، ويرجتف قلبه النائم يف ضلوع الفسق، ويتأمل: "هذا 
الفىت حيافظ على عهده ألمه حىت يُنهب ويكاد يقتل، وأان أخوان عهد هللا فأهنُب وأقتُل". يرد الداننري لصاحبها، ويرد 
ما سلبه للقافلة، ويعلن: "اعلموا إنين اتئٌب إىل ريب، مقلٌع عما اعتدته، مقبٌل على عمل اخلري". وحتت أتثري روعة توبة 

 قية الُقطَّاع عودهتم إىل طريق هللا اتئبني.الزعيم، وانفعاال  مبوقفه؛ يعلن ب
  مواضع أخرى منسوبة  يف  ا  يضاجندها    ة إذها على الروايف  ، والعهدةيفوالتاد  فعي واليايفتلك هي الواقعة اليت يرويها الشطنو   

ية واليته املرفوعة شيخهم وألو  كةر ة، ف هنا تدل على حقيقة اعتقاد القاهرية يف بيقيمل تكن الواقعة حق وإذا لغري اجليالين
 .  17إال أهنا غري مستحيلة الوقوع  ،مصداقيتها عن عوام األفهام  يفومع أن الواقعة بعيدة    الصغر.منذ  
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  القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص32.  18 
 ابن رجب، ذيل على طبقة احلنابلة،298/1.   19 

وكان   هـ.  520فيها خمتلف العلوم الشرعية مث جلس للتعليم والوعظ سنة    رسد   وثالثون سنةالعلم اثنني  ب طليف  أمضي  
عزميته ومل يعوقه عن   ن ذلك مل يفت يفأطوهلا يعاين من ضيق العيش ويكابد مرارة احلرمان إال  خالل فرتة طلبه للعلم رغم  

  :نفسه حيث يقول  يخلك املعاانة من كالم الشتلنا    وقد نقل ابن رجب ما يصور ،  18املثابرة يف طلب العلم
غالء نزل ببغداد   قة يفئقل وورق اخلس من جانب النهر والشط، وبلغت الضابامة المالشوك وق.  اخلرنوب  تقتاأوكنت 

و أأجد ورق اخلس أو البقل،  يمن شدة اجلوع لعل ا  يوم ذات أطعمهاو نببل كنت أتتبع امل ا  مل آكل طعام ا  ن بقيت اايمأ
يتزامحون عليه فأتركه  وإن وجدت أجد الفقراء ،إليه سبقيني قد ري ع إال وغضمو  إىلفما ذهبت  قوت به،تأفغري ذلك، 

سوق الرايحني بمسجد ايسني  إىلحىت وصلت  سبقت إليه إال وقد ا  مشي وسط البلد ال أدرك منبوذأحياء، فرجعت 
إذ  ،أصافح املوت د كدتنه وقمالضعف وعجزت عن التماسك فدخلت إليه ووقعت يف جانب  ببغداد وقد أجهدين

يده ابللقمة أن أفتح فمي من شدة  فع كاد كلما ر أ فكنتكل وجلس أيء دخل شاب أعجمي ومعه خبز صاف وشوا
 إلّ  فتاملوت إذا الت من يَّ  او ما قضاه علهللا إالَّ ما ههنا : ما هذا وقلت :ذلك على نفسي فقلت نكرتأاجلوع حىت 

، ا  كلت متقاصر فأ  بتهجأق  ا  قسم ايضفأتها  فخالفبادرت نفسي  ي فعل  فأقسم  تبيفأاي أخي    بسم هللا  :رآين فقالفالعجمي  
من جيالن فهل تعرف   انأو   فقال:من جيالن.    هقفأان مت  :فقلت  ؟عرفتُ ومبن    ؟شغلك؟ ومن اين أنت  ما  ين:لأفاخذ يس

قد وصلت إىل بغداد ومعي بقية نفقة  لوهللا  :وتغري وجهه وقال  ضطربأقلت أان هو ففد القادر  عبيسمى    ا  جيالني  شااب  
ت ل لك معي وقد حلَّ كان مما   إالّ ول ثالثة اايم ال أجد مثن قويت  يتونفدت نفق حد،لم يرشدين أف ل فسالت عنك

 هفقلت ليفي. ا هو لك واان ضيفك اآلن بعد أن كنت ضف من يبا  ط  فكل ،اءو ز والشبذا اخلهة وأخذت من وديعتك تيامل
نفسه   توطيب  تُّهسكفمعتذر إليك،    انفأذا لالضطرار  هانية داننري فاشرتيت منها  مك وجهت لك معي مثأفقال    وما ذاك

 .  19برسم النفقة فقبله وانصرف  من الذهب  وشيئا  ودفعت إليه ابقي الطعام 
في بغداد فد الديين. داغقع ب وايفوانقالاب   نقالاب يف املنحىن الشـــــــــخصـــــــــي للجيالين،بغداد ا يالين إىلكان دخول اجل     

ــمـاء. ويف بغـداد  ومـا حوهلـا، تنقـَّل اجليالين أطوار الرحلـة املمتـدة من اخللق، من الـدنيـا إىل اآلخرة، من األرض إىل الســــــــــــ
 .اإلسالمي وهكذا شهدت حاضرة العاملأزهرت شجرة واليته توبة  وعودة  أبهل الزمان إىل حضن اإلسالم النقي. 
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  الذهيب سري اعالم النبالء ،442/20.  20 
  ابن رجب،ذيل على طبقة احلنابلة،116/1 21 

  :واساتذتهشيوخه 
 ـه 432نة املولود س :طلب البغدادي أبو طاب حمفوظ بن أمحد ين احلسن بن أمحد الكلوذاينخلاأبو  -1

 وأصوال   ا  ابحلديث والفقه مذهب ا  وأعيانه كان عامل لينبمة املذهب احلئأحد وهو أ هـ 510 واملتوىف سنة
ب كتاله نظم رائق وله   ،العشرة حسن ورعا   ا  وعابد  ا  صاحل ا  فتيه وكان مفيعظيم التحقيق والتدقيق  وخالفا  

  ابنه العالمة ريحني ترجم له يف الس  هيبقه، وصفه الذ فوكتاب أصول ال  ل،ئب رؤوس املساكتااهلداية، و 
: أبوسعيد   20ن أذكياء الرجالمالنادرة    واخللق حل  حسن  ا  صادق  ه من أفاضل العلماء خريا  أبنة وقال عنه  بلناالورع شيخ احل

 عبد  س هبا بعده تلميذه الشيخرَّ ابلقاضي أيب يعلى وبىن مدرسة ابب األزج د  املبارك بن علي املخرمي شيخ احلنابلة تفقه
 ىنبفتحت عليه الدنيا، ف، وقد فا  يفع ا  وكان نزيه والتجديد، رها وأدخل عليها بعض التوسعةن طوَّ أالقادر اجليالين بعد 

 .21هـ   513مات سنة  ، ويستاان    ومحاما    ا  دار 
صاحب  تكلماحلنابلة امل يخش بحراإلمام العالمة ال: البغدادي أبو الوفاء علي بن عقيل بن عبد هللا -2

 .نظري هنر معارف وكنز فضائل مل يكن له يف زماحبوكان  ء  وكان يتوقد ذكا هـ 431 انيف، ولد سنةصالت
وقسر حمبيت على العلم وما خلطت  ن العصمة،م يف شبايب أبنواع عصمين هللا : قولههيبوقد نقل عنه الذ 

العلم وأان اآلن يف عشر الثمانني أجد من احلرص على العلم  ل من طلبةثامأ قط، وال عاشرت إال   لعااب  
والفكر  يف اخلاطر صا  واان ابن العشرين. وبلغت الثين عشرة سنة واان اليوم ال أرى نق شد مما كنث اجدهأ

 .ان القوة ضعيفة  اخلفية إال    ؤية األهلةة النظر ابلعني لر دَّ فظ وحواحل
الصرب ما يتعجب منه،  ظهر منه منفنان بتويف له ا ،حافظا للحدود كان ابن عقيل دينا    :زيو ن اجلبقال ا

 هـ.513بدنه، تويف سنة   سوى كتبه وثياب  فينفق ما جيد وما خلَّ   ا  وكان كرمي
وشيخه  ثىن ابن تيمية على اجليالينأوقد  ،ن تالمذتهمالقادر  عبد  يخكان الش:  محاد صن مسلم الدابس -3

 من املشايخ أهل االستقامة رضي   عبد القادر وشيخه محاد الدابس وغريمها يخمر الشأف  :محاد حيث قال
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  22  القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص51.

مراد  ه فيكون هوفيجيري فعله  لز وجل سواها بع إرادة هللا عال يريد م قط وأنه ا  ابنه ال يريد السالك مراد :عنهم هللا
 .احلق

الكثري  هطة املشايخ كتب خييالبارع احملدث املسند بق يخالش: السراج بغداين امحد الب رفو حممد جعبا -4
مون أودرايته، ثقة م  يته ورواايته لداينتهؤ يفتخر بر   ممن، وكان  ىتَّ ألف يف فنون ش  ا  كان صدوق  ف الكتب،وصنَّ 

 هـ.500وتويف سنة   هـ417عامل صام، ولد سنة 
 بن كان احلافظ عبد هللا:  لينبالبغدادي احل ن البناءبمحد أ بني احلسن لبو عأ ماماإل حيىي بن هللاأبو عبد  -5

ابلعلم والفضل وحسن األخالق وترك الفضول وعمارة صفه وي هعيس األندلسي يثين عليه وميدحه ويطرب
 هـ531وتويف سنة    هـ453سنة    املسجد ومالزمته، ولد 

صحيح السماع وال يعرف يف اإلسالم حمدث  كان   :بيان البغدادين القاسم علي بن أمحد بن حممد ب أبو -6
 هـ.510وتوقى سنة  هـ  413سنة    قدم السماع ولديفوازاه  

 مؤلفاته
ابلتأليف  والتعليم وكان اهتمامهمعظم حياته يف العلم  اجليالين ابلوعظ والدرس وأمضى رعبد القاد يخلقد اشتغل الش
واليت جاءت بعده،  سبقته اليت ف علومه ومعارفه كغريه من العلماء يف عصره ويف العصورنولو أنه صا  والتدوين حمدود

 .أنه من أهل اإلتقان فيها  رَّ عة يف العلوم اليت مافلنا  لرتك لنا ثروة علمية كبرية من املؤلفات
 .   22إىل بعض األسباب منهاع  ولعلَّ عدم اهتمام الشيخ يرج

أختمت ابلعديد من املؤلفات واملصنفات  ة اإلسالمية قدتبحلاجة إىل التدوين وشعوره ابن املكاإحساسه بعدم  .1
 .يف شىت ميادين العلم

 ه.واعظمواستماعهم إىل    ظل إقبال الناس على دروسهيفدم وجود الوقت الكايف للتأليف  ع .2
 .وتالوة وذكر  جدة من هتاألعمال الصاحل  رةثبك  هللااشتغاله فيما يتبقى له من الوقت أبداء العبادات والتقرب إىل   .3
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   القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص52. 23 
  القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص53.  24 

   اجليالين،عبد القادر،الغنية لطاليب احلق،بغداد،1949م. 25 

 ا  عة، ويغرس غرسفعلمية ان آاثرا  يرتك العامل  ن اآلاثر العلمية ليست مقصورة على املؤلفات فقط، فقد أب هشعور  .4
كبرية عامرة ببغداد   مدرسة  فقد ترك  رعبد القاد  يخاملؤلفات وهذا ما حصل للشع  فمن ن  أفضل  عهونف  هيكون أثر 

 .23الشريعة  هلا مكانتها العلمية وشهرهتا الواسعة يف علوم
 وهذه املؤلفات ميكن تقسيمها إىل قسمني:

إخوانه إلحلاح  وهذا قام بتصنيفه استجابة24وهو ثالث كتب فقط  ه وكتبه بنفسهنَّفما ص :القسم األول -أ
 اخلطاب يف تصنيف يفد بعض أصحايب وشدّ عليَّ أم " ":الغنية"حيث يقول يف مقدمة كتابه ميذه وتال

الضمائر   ال، واملطلع علىفعهو العاصم يف األقوال واأل  اإلصابة والصواب وهللا  ذا الكتاب حلسن ظنه يفه
 بدال وإتطهر القلوب من الرايء والنفاق.  بء  االلتجالَّ  وج زَّ ضل بتسهيل ما أراد وإليه عفوالنيات واملنعم املت

 معرفة اآلداب يف لما رأيت صدق رغبتهف ،بة من العبادو ت وقابل التيئاغافر للذنوب واخلط السيئات ابحلسنات إنه
 والعالمات".  ابآلايتعز وجل  نع  ة من الفرائض والسنن واهليئات ومعرفة الصاعيالشر 

الكتاب   للنجاة يف يوم احلساب إىل مجع هذا  للثواب راجيا    ا  سبحمت  ا  مبتغي  ا  وسارعت مشمر ته إىل ذلك  بج"فأ  :إىل أن قال
 .  25اب و األرابب امللهم للص  رب  بتوفيق

 فيما خيص مؤلفات اإلمام اجليالين، وما نسب إليه من آاثر بعضها صحيح وبعضها منحول:
 الغُنية -1

لطاليب طريق احلق" أشهر آاثر اإلمام اجليالين على اإلطالق، وهو واحد من املؤلفات اليت توضع   الغُنية  يعدُّ كتاب "     
اب آلدا األصحاب الراغبني يف معرفة لبعضيف مرتبٍة واحدٍة. يقول اجليالين يف سبب أتليف الكتاب إنه وضعه: إجابة  

 النبوية. وااللفاظ  ابلقرآن  ات، مث االتعاظ  ملعالاايت و ع عز وجل ابآلناصة الفر مع، و ئاتواهلي  والسنن  ئضرافالشرعية من ال
 صاحلني.ومعرفة أخالق ال

 يفوتوافرت نسخها اخلطة وطبعاهتا  ،حىت اليوم هافؤلم وفاةدة من متابالهتمام على مدى القرون امل "الغُنية"وقد حظه 
 نها كتاب )نظم الغُنية( ، موقامت حوهلا بعض األعمال  .واملطالعة  لنسخأبيدي العناية وا  ملسلمون ا  وتناوهلا  ،لدان بلا  كافة
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  زيدان، ابز هللا االشهب،ص89. 26 
   املصدر السابق. 27 

   القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص57  28 

 قام هبا رتكية، ومنها ترمجة إىل الفظها أبيات شعرية ليسهل حيف ارات الغُنيةبع عي الذي وضئكافيرب لاالدين  للشيخ نور
 صخلَّ توامل  عضماأل  غوثين الشهري بلكيالل  نيلطالبا  ةي ترمجة غنيف  صاحلنيعمدة ال"، بعنوان  يبكتاباملعروف    جليبسليمان  

  .   26سطنبولهجرية، املطبعة العثمانية إب  1304 جزئني سنة  يفأصدرهتا   الدين( وقد  مبحي
، لشريعةة اليألستاذ املساعد بك)االوليد  قفرج توفي اهب جملدات قامة ثالث يفمن الغنية  قَّقةطبعة حم ا  وقد ظهرت مؤخر 

 .هارسفوال  تقدميوعة، مع التعليق والبول خمطوطة ومطأصعلى سبعة   النص  ابلةمقبعد   د(غدابجامعة  
 الغيب  فتوح   -2

 ضع د و فق  شيخ،جمالس ال و أقدم جمموعة منه  مقالة غري مؤرخة  78يضم    الذيأن هذا الكتاب    إىلتشري الدالئل      
 املؤلف وهي إحدى النسخ   خبط  ة منهطيشرحا حتتفظ املكتبة الظاهرية بنسخة خ  هـ728تيمية )املتوىف سنه ابن    عليه

  يه ابن تيمية منفجه النص احملقق هلذا الشرح اللطيف الذي اقرتب اخر إ اليت اعتمد عليها الدكتور مصد رشاد سامل يف
 .مشارب اهل الذوق

 وقد قامت هذه املكتبة إبحلاق مجلة  .نفدتليب ابألزهر إخراجها كلما  احل  طبعات مستقلة توال مكتبة هول
أن  دوويبي )يلة( لعبد الكرمي اجليالنادرات العينة مام اجليالين، إحداها )قصيدإل ها مجيعا  سبتن ،قصائد هبذه الطبعات

فيها عبد  ألنه حذف منها األبيات اليت ترجم اجليالين،مام ن القصيدة ليست لإلأيعرف  القائم على طبع الكتاب كان 
 .  27هاتريخ مولد   ا  لنفسه ذاكر   يليالكرمي اجل

 يخالقادر وهو الش مجع وترتيب أحد تالميذ الشيخ عبد الكتاب املذكور من نأن صاحب قالئد اجلواهر قد ذكر أ غري
يؤيد ذلك أن كل مقالة تبدأ هكذا )قال رضى طه  واعظ اليت كان ميليها يف مدرسته وربمن امل  صياداملرصفي ال  ن الدينزي

تالميذه، فهي   مالءاته علىإليف الشيخ وكتابته بنفسه أو من  وسواء كانت من أت  ط(.الراب  يف  املدرسة أو   عنه كذا يفهللا
 .  28يف النهاية تؤول إليه ابعتبارها من آاثره
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  السامرائي،عبد القادر اجليالين،ص17.  29 
   القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص60. 30 

  زيدان، ابز هللا االشهب،ص102. 31 

 الرمحاين  فيضين والابالر   الفتح -3
ول أ  يف، وانتهت  هـ545األحد الثالث من شوال سنة    مو اليت بدأت ي  ،جمالس اإلمام اجليالين من  يناثموع الوهو اجمل    

 ءافأحد خل (املبارك يف الدين بنفو )عهه اجملالس هذوتشري بعض املصادر إىل أن جامع ة. هجري 546ة رجب سن
 ه.ليإوقد أشارت بعض املصادر إىل صحة نسبته .    29اإلمام اجليالين

  كتابيف األسلوب واملوضوعات املطروحة خصوصا   د كبريح  إىلبيه السابقني جند أنه يشبهها  اوإذا قورن يف عمومه بكت
 .30 دار األلباب بدمشق  ومكتبة  م1979ة احلليب ابلقاهرة سن  يبابعته مكتبة مصطفى البوالكتاب ط   فتوح الغيب

القسم الثاين: مل يتم أتليفُه وإمنا قام طالبُه جبمعها وهي مجلة أورده وأحزاب منسوبة لإلمام اجليالين، يعتقد  -ب
 القادرية أنه كان يداوم على قراءهتا، ومن مثَّ فهم يقتدون به يف ذلك؛ وهذه املأثورات هي:

 ألوراد القادريةا -1
سامل بواب  حممد  /دعة والقصائد الشركية مجعها املدعوبتوالصلوات املواألحزاب  بعض األدعية ىوهو كتاب يشتمل عل

 القادر اجليالين،   عبديخ  ، ونسبتها إىل الشم1992ار األلباب بدمشق عام  دوطبعتها  
 سر االسرار -2

 يفنسخة بدار الكتب املصرية بعنوان )سر األسرار  هبجد تو اجليالين.  امملإل تنسبهأن  لفهارسطوط اعتادت اخم وهو 
على ورقة العنوان.  يمور، جاءت نسبته إىل اإلمام اجليالينتطبيعيات  51حمفوظة حتت رقم  معرفة اجلواهر واألحجار(

ال  معني، لكننا مبطالعة الكتاب وجدان دلك يفو صمعىن  إشارة إىلاجلواهر واألحجار( )ول األمر ان كلميت أوقد ظننا 
 :اشيفالتي  يوسفالشهري ألمحد بن    من الكتاب  ا  ، يقرتب كثري كرميةكتاب يف خواص األحجار ال  هوفإشارات!    يةأيتضمن  

 31األحجار  جواهر  يفأزهار األفكار 
نجده عند بروكلمان بعنوان )سر االسرار ف مام اجليالين بعناوين خمتلقة،إلذا الكتاب لهما تنسب الفهارس  وعادة      

 املؤلف بعنوان   ذاهعمر رضا كحالة فقد ذكر    أما  (ر األسرار ولطائف األنوارهبعنوان )جوا  ند البستاينعو   (األنوار  ومعدن 
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  السامرائي،عبد القادر اجليالين،ص17.  32 
  الزركلي،االعالم،47/4. 33 

  زيدان، ابز هللا االشهب،ص34.103 

ابللغتني العربية واألردية يف  طُبعوقد ذكر السامرائي أنه  رار(بليه األإيما حيتاج فاألنوار  مظهرآخر هو )سر األسرار و 
 32ف.و صاألسرار يف الت  سر  :ابكستان بعنوان 

 ر واآلوراد القادريةآثضات الرابنية يف املو لفيا -3
القادر وهذا   عالم إىل الشيخ عبد يف األ  ه الزركليببن السيد حممد القادري وقد نس  عيلإمسا  /وترتيب املدعو  وهو من مجع 

يف  للنفس ى تقسيماتلة كما اشتمل عيوراد الشرككثري من البدع واخلرافات واأل  علىي و تحي . والكتاب 33منه مٌ وه
 هـ.1353ة  مطبوع لدى مكتبة مصطفى البايب احلليب مبصر سن  مقامات الصوفية وهي تقسيمات ال دليل عليها، والكتاب

 القرآن  تفسري -4
 بسنة  مؤرخة   طرابلسمفيت مكتبة رشيد كرامة  ه يفيف جملدين أشارت عدة مصادر إىل وجود نسخة كاملة ل  طُ طو خموهو  

و أهذا التفسري من قريب  شر اإلمام اجليالين يف مؤلفاته األخرى إىليُ ومل  اهلندية.انقصة ابلدائرة هجرية وأخرى  622
 مام.من ترمجوا لإل  ضا  شر إليه أييُ ومل    يٍد،بع

 وجود:مراتب ال -5
امسي اإلمام   عليه لتشابهأن األمر قد اختلط    والذي يبدو  واحد من املؤلفات اليت نسبها البغدادي إىل اإلمام اجليالين  وهو
 .ب الوجود وحقيقة كل موجودتمرا  :ابسم  ذا الكتاب املعروفهي، حيث أن األخري هو مؤلف  لوعبد الكرمي اجلي  الينياجل

، ومعظمها إما خمطوط إليها ردهافم تٍ شاراإب الين، انفردت مصادر عديدةيمام اجلوهناك عدة مؤلفات منسوبة إىل اإل
 :ومن هذه املؤلفات  34.و مفقودأ

 .رمحالكربيت األ -
 .جوهرة الكمال -
 . املعادن يفخمتصر  -
 .جواهر الرمحن -

 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 120 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

  املصدر السابق. 35 
  ابن منظور، لسان العرب،221/10، دار املعارف، بريوت،1956م.  36 

  الشرقاوي، حسن، معجم الفاظ الصوفية ،ص200، مؤسسة خمتار، القاهرة،1992م. 37 
   املكي،أيب طالب،قوت القلوب 282/2،ط1،الطبعة املصرية،القاهرة،1351ه.38 

  القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآر اؤه االعتقادية والصوفية،ص636.  39 
   اجليالين،الغنية،ص2/ 16340

ترمجت له وأثبتتها فهارس وهناك ما ال حصر له من املؤلفات املنسوبة إىل اإلمام اجليالين، ذكرهتا املصادر اليت 
 )املصدر السابق(.  35املكتبات اخلطية

 الطريقة القادرية
ن حسن العلى طريقة واحدة أي على حالة واحدة وفن الطريقة يف اللغة السرية وطريقة الرجل مذهبه يقال مازال فاال

 .36احلال يقال: طريقة حسنة وطريقة سيئةالطريقة، والطريقة  
 : هي السرية املختصة(التعريفات)وقال اجلرجاين يف كتابه  .  السلوك الذي يوصل إىل رضا اهال سبحانه وتع ىلالطريقة هي  

 .املقامات  والرتقي يفتع ىل من قطع املنازل    هللاابلسالكني إىل  
 ويف اصطالح املتصوف: هي السرية املختصرة ابلسالكني إىل هللا من قطع املنازل والرتقي يف املقامات.

 .  37يل هي التقليل من الدنيا يف كل شيء والقناعة من هللا يف أبدىن شيء والتواضع هلل يف كل شيءوق
 .  38وعند ايب طالب املكي: أهنا مبعىن السنة املباركة فيقال عند الصوفية طريق وطريقة وسنن وسنة وحجة

تعددت الطرق على حساب اجتهاد اعالم السلوك كما تعددت املذاهب الفقهية على حساب اجتهاد الفقهاء اجملتهدين  و 
العاملني املخلصني، واصل واحد عند اجلميع وهو الكتاب والسنة، ولكن اختلفت االجتهادات، وهو رضاء املوىل عز 

 وجل، ولكن اختلفت الوسائل.
ألول هلا خصوصا بشكلها والطريقة القادرية مسيت بذلك النتساهبا إىل الشيخ عبد القادر اجليالين الذي يعترب املؤسس ا

اجلماعي واملنظم والقائم على مجع املريدين وربطهم ابملشايخ الطريقة لتأديبهم وتربيتهم حيث كان التصوف يقوم على 
 .  39أساس فرض ال أثر لتجمع فيه.

ون على يقول اجليالين يف كتابه الغينة: "وجيب على املبتدئ يف هذه الطريقة اعتقاد الصحيح الذي هو األساس فيك
 .  40عقيدة السلف الصام
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أتسيس الطرق الصوفية مل يكن امرا  مستقبحا  يف زمانه حبيث ينفروا منها هو او غريه من الناس بل كانت امرا  سائغا    
 ومشهورا  عند الناس.

واخلوارج وغريها، كذلك ظهر وكما ظهر الشطط واالحنراف يف الفقه واالعتقاد فظهرت فرق املعتزلة واملرجئة واجلربية 
والفارسية إىل الثقافـة   كاهلندية واليواننية والبيزنطية  بت الثقافات الغريبةوخاصة بعدما تسرَّ   ،يف التصوف  الشََّطط واالحنراف

يقولون: للشيخ حالة خاصة ال يعرب  الذين) ليةاحللولية واحلفظهرت طرق صوفية ضالة مارقة من الدين كا، اإلسالميـة
ا ابلشرع( والشمرانية )الذين حيلون املالهي واالختالط( واحلبية )الذين يقولون إذا بلغ العبد احملبة سقط عنه التكليف( عنه

 واملتكاسلة )الذين يرتكون الدنيا ويسألون على األبواب( وغريها.
نفسه   وهو  ،ه حاكم عليهألنتصوف  الفقه على ال  مُ وكان يقدَّ   ،والتصوف  تع ىل بني الفقه  لشيخ عبد القادر رمحه هللااومجع  

 ا .قبل أن يكون متصوف  كان فقيها  
وذاع صيته بني  ،صملا رأوا فيه من فهم وذكاء وإخال فأقبل عليه الناس ،شادر إلهـ تصدر للتدريس وا 521ومنذ سنة 

وما حيدث بينهم من   ،واجلماعةأهل السنة    أصحاب مذاهب  ،وملا رأى اختالف الفقهاء  ،دالإىل أقصى الب  العباد ووصل
 عندهم مجيعا    صل واحدا  ألما دام ا وإلزالة أسباب اخلالف يف املسائل الفرعية  ،جهده للتوفيق بينهم  سعى  ،خصومات

 هلا. وأخضع الطريقة للشريعةالد زيغها وضحارهبا وفنّ   ،الدين  ل بعض الفرق الصوفية وخروجها من ربقهالوعندما رأى ض
ما كان يقول: عليكم  وكثريا   ،وهي احلكم الفصل صلاالم الشريعة على الطريقة فهي دَّ بل ق ،ريغ ت التضل و  لكي ال

 تشهد هلا الشريعة فهي  الكل حقيقة ،  إىل احلق جبناحي الكتاب والسنة  طر    ،تفقه مث اعتزل  ،ابتداعال  ابالتباع ب
وسلم واخللفاء الراشدين من وآلة  تع ىل عليه    هللاابلفقه كما كان على عهد النيب صلى    السلوك  زندقة. وبذلك أعاد ربط  

 نداموا مجيعهم يستقو  ـم: ماهليف بيلتأعصره وا يفملوجودين ا لسنيةا لطرقا صحاب ه. مث سعى بعد ذلك إىل مجع د بع
وأيب  ،بطو كعلي بن اهلييت وبقا بنكية يف عصره  ز اجتمع مع كبار مشايخ الت وقد ة،ب والسنتاهو الك د من متبع واح
وحياة بن ،  وقضيب البان   ،لطفســوجنى، اوعبد ألـرمحن  ي،وأمحد الرفاع،  وموسى الزول  ،وعدي بن مسافر  ،سعيد القيلويب

قرشي ال وابلشيـخ عثمان بن مرزوق ،ابلشيخ أيب مدين شيخ املغرب تع ىل يف احلج هللا قيس وغريهم. كما اجتمع رمحه
 أقراه على ذلك، وذلك فعل الشيخ رسالن الدمشقي شيخ الشام.مصر، فشيخ  
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  41   عبد الرزاق، الشيخ عبد القادر اجليالين االمام الزاهد القدوة،ص294.
   ابن تيمية،تقي الدين،جمموع الفتاوي،488/2،مجع عبد الرمحن بن قاسم،طبعة الرائسة العامة للحرمني الشريفني. 42 

   التاديف،قالئد اجلواهر يف مناقب عبد القادر،ص6. 43 

وهكذا وّفق بني الفقه والتصوف وآخى بني الفقهاء واملتصوفة، وأخضع احلقيقة للشريعة، وصّفى التصوف من البدع 
 والضالالت اليت دخلت علية، وهكذا دان له الفقهاء واملتصوفة يف زمنه فما كانوا خيالفون أمره.

 مكانة الشيخ عبد القادر العلمية وثناء العلماء.
 واالخالق الكرمية والتقوى والورع ما جعل العلماء القدماء احلميدة الصفاتمن  مجع الشيخ عبد القادر رمحة هللا تع ىل

  ا  وغريهم. نظر ن كثري وابن القيم  بحىت ابن تيمية وا  ،وتقديرهاحرتامه نون عليه، وجيمعون على  ثواحملدثني يلهجون يذكره وي
الذي رمسه له   يد ابخلطّ كادت أن حت  اليتواملخالفات    ططا اعتوره من الشَّ أخضع التصوف للفقه وخلصه من كثري ممَّ ألنه  

 41 االوائل وهو إصالح اجملتمع   املتصوفة
شهادة العلماء له لقد كانت مكانة الشيخ عبد القادر العلمية أكرب من أن حتصر بسطور فقد حفرت ابلقلوب ويكفيه 

 ابلفضل واملكانة ومن هذه األقوال: 
يقول ابن تيمية رمحة هللا: )وكالم الشيوخ الكبار كالشيخ عبد القادر وغريه( وقال: )والشيخ عبد القادر وحنوه من أعظم 

برتك اهلوى واإلرادة( مشايخ زماهنم أمرا  ابلتزام الشرع واألمر والنهي وتقدمية على الذوق والقدر ومن أعظم املشايخ أمرا  
 42وكان رمحة هللا إذا نقل عنه يقول: )قال الشيخ عبد القادر قّدس هللا روحه(

احلديث   ن أيب صام اجليلي دخل بغداد فسمعب  السنة والدين عبد القادر  حميي  يخالش:  وقال احلافظ عماد الدين بن كثري
حسن، وصمت   مَس توكان له    ،الفقه والوعظ وعلوم احلقائقو   احلديث  يف  الطولوكان له اليد    ٠فيه  واشتغل به حىت برع

 طني النهى عن املنكر للخلفاء والوزراء والسيو  نه كان أيمر ابملعروف غري األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ف  عن
ويف احملافل، وال أيخذه يف هللا لومة الئم،   شهاد، ورؤوس املنابرهم بذلك على رؤوس األعوالعامة. يصد  والقضاة واخلاصة

 .43وكان فيه زاهد كثري، وله أحوال خارقات للعادات، ومكاشفات، وابجلملة كان من سادات املشايخ 
امات األولياء أكثر مما كر   الناقلني ما علمنا فيما بلغنا من الثقات " :بستان العارفني"كتابه   يفوقال حميي الدين النووي 

شيخ السادة الشافعية  عنه، كان  هللاشيخ بغداد حميي الدين عبد القادر اجليلي رضي  ا من كرامات القطبلينإوصل 
 إليه أكثر أعيان   ، وانتهىكابروخترج بصحبته غري واحد من األ  ته، وقيفالعلم    غداد، وانتهت إليه رايسةبوالسادة احلنابلة ب

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 123 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

   املصدر السابق،ص137 بتصرف. 44 
   ابن رجب،ذيل على طبقات احلنابلة،ص294/1. 45 

   التاديف ،قالئد اجلواهر،ص23. 46 

رضي  وانعقد عليه إمجاع املشايخ والعلماء ،من أرابب املقامات الرفيعةا  وتتلمذ له خلق ال حيصون عدد ،مشايخ العراق
 ق، وكان يفج عم كلل السلوك من  هإىل حكمه، وأهرع إليه أ اال عنهم ابلتبجيل واإلعظام، والرجوع إىل قوله واملصري

 شديد االقتفاء  ،العلم والعقل وافر ،رش  بِ ع، دائم الضالتوا كثري  ،كامل االدب واملروءة  ،مجيل الصفات، شريف االخالق
 البدعة واالهواء، حمبا ملريدي  ألهل  مبغضا    نة،والس  لدينارابب  ألَ   ما  رَّ كم ،العلم  ألهل  ، معظما  مهالشرع وأحكا  لكالم

دوام اجملاهدة، ولزوم املراقبة إىل املوت، وكان له كالم عاٍل يف علوم املعارف شديد الغضب إذا انتهكت حمارم  احلق، مع
 .  44سبحانه وتع ىل، سخي الكف، كرمي النفس على أمجل طريقة، وابجلملة فلم يكن يف زمنه مثله رضي هللا عنه  هللا

ه( ف ذا الشيخ اإلمام 561قال القاضي أبو عبد هللا املقدسي: "مسعت شيخنا ابن قدامة يقول: دخلنا بغداد سنة: )
حمي الدين عبد القادر ممن انتهت إليه الرائسة هبا علما وعمال  وحاال  وإفتاء  وكان يكفي طلب العلم عن قصده غريه من 

شتغلني وسعة الصدر وكان ملء العني ومجع هللا فيه أوصافا مجيلة وأحواال كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصرب على امل
 عزيزة وما رأيت بعده مثله". 

ووصفُه ابن رجب احلنبلي عنه: "شيخ العصر وقدوة العارفني وسلطان املشايخ وسيد أهل الطريقة يف وقته حمي الدين أبو 
 حممد صاحب املقامات والكرامات والعلوم واملعارف واألقوال املشهورة". 

صمت وكان جيلس عند وقال عنه ابن اجلوزي: "تكلم على الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت ابلزهد وكان له مست و 
 45سور بغداد مستندا  إىل الرابط ويتوب عنده يف اجمللس خلق كثري

وقال بن حجر العسقالين: "كان الشيخ عبد القادر متمسكا  بقوانني الشريعة، يدعو إليها وينفر عن خمالفتها، ويشغل 
البا  كاأَلزواج واأَلوالد، ومن كان هذا الناس فيها، مع متسكه ابلعبادة واجملاهدة، ومزج ذلك مبخالطة الشاغل عنها غ

 46سبيله كان أكمل من غريه، ألهنا صفة صاحب الشريعة صلى هللا علية وسلم" 
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  البخاري، جامع األصول، كتاب االستغفار.5948.  47 
   الندوي،أي احلسن،رجال فكر والدعوة،282،دار ابن كثري،دمشق. 48

   اجليالين،عبد القادر،الفتح الرابين والفيض الرمحاين،ص18،ط1،دار الفكر العلمية،بريوت،49.1983 
   املصدر السابق. 50 

 
 األصول السبعة يف الطريقة القادرية:

 اوالً: التوبة
إن هللا سبحانه وتع ىل حيب التوابني، وحيب املستغفرين، أَلن هذه الصفة حتقق عبودية اإلنسان هلل رب العاملني، واعرتافه  
بربوبية هللا سبحانه وتع ىل للخلق امجعني. لذلك كان النيب صلى هللا تع ىل عليه وآلة وسلم يقول: "وهللا إين ألستغفر هللا 

 47ن سبعني مرة" وأتوب إليه يف اليوم أكثر م
والتوبة هي اول طريق السالكني، لذلك كان الشيخ عبد القادر رمحة هللا تع ىل حيثُّ كثريا  على التوبة، ويفتح أبواهبا على 
مصاريعها أمام الناس مجيعا ، يقول أبو احلسن الندوي: ظهر يف بغداد رجٌل قوي الشخصية، قويُّ اإلميان، قوي العلم، 

 لشخصية، قوي التأثري، هو الشيخ عبد القادر، فجدَّد دعوة اإلميان واإلسالم احلقيقي والعبودية قوي الدعوة، قوي ا
اخلالصة وحارب النفاق، وفتح ابب البيعة والتوبة على مصراعيه، يدخل منه املسلمون جيدَّدون العهد وامليثاق مع هللا 

 48رون ابملسؤولية بعد البيعة والتوبة وجتديد اإلميان تع ىل، ظلَّ الشيخ يربيهم وحياسبهم ويشرف عليهم فأصبحوا يشع
والشيخ عبد القادر يعترب التوبة ابب الدخول على هللا سبحانه لنيل رضوانه يف الدنيا واآلخرة فينبغي اغتنامها وعدم 

 49تفويت فرصتها يقول: "اغتنموا ابب التوبة وادخلوا مادام مفتوحا  لكم" 
تب واثبت على توبتك فليس ويبني أن املهم ليس التوبة فحسب ولكن املهم هو االستمرار والثبات عليها فيقول: " 

 الشأن يف توبتك الشأن يف ثبوتك عليها ليس الشأن يف غرسك الشأن يف نبوته وتغصينه ومثرته".
وقد جعلها مبنزلة املاء الذي تزول به جناسة الذنوب وقذارة املعاصي. إذ يقول: "اي غالم ال تيأس من رمحة هللا مبعصية 

 50ء التوبة والثبات عليها واإلخالص فيها"ارتكبتها بل اغسل جناسة ثوب دينك مبا
ِلُحوَن" ىل: "امث يوضح معىن قوله تع فم

ُ
مم ت

ُ
ك
ه
َعل

َ
ِمُنوَن ل ؤم

ُ م
َه ٱۡل يُّ

َ
ِ َجِميًعا أ

ه
 إلى ٱَّلل

ْ
وُبٓوا

ُ
أبن هذا ( 31: 18)القرآن، النور َوت

"اخلطاب للعموم ابلتوبة وأن حقيقة التوبة يف اللغة الرجوع يقال اتب فإلن من كذا أي رجع عنه فالتوبة هي الرجوع عما 
 كان مذموما  يف الشرع إىل ما هو حممود يف الشرع والعلم أبن الذنوب واملعاصي مهلكات مبعدات من هللا عز وجل. 
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   القرآن،سورة البقرة آية37. 51 
   القرآن،سورة هود آية52.47 

   القرآن،سورة الشعراء آية53.82 
   القرآن،سورة االعراف آية54.151 

  القرآن، سورة ص آية40. 55 
  اجليالين،الغنية،1/ 11656

وجل وجنته فكأنه عز وجل يقول: ارجعوا إىل من هوى نفوسكم ووقوفكم مع ومن جنته وتركها مقرب إىل هللا عز 
شهواتكم عسى أن تظفروا ببغيتكم عندي يف املعاد وتبقوا يف نعيمي يف دار البقاء والقرار وتفلحوا وتفوزوا وتنجوا وتدخلوا 

 برمحيت اجلنة العليا املعدة لألبرار".
ىل يف التوبة فيشرحها هبذا القول: "حقيقة التوبة يف اللغة الرجوع، فالتوبة هي عان الشيخ عبد القادر رمحة هللا تأما تدي    

الرجوع عما كان مذموما  يف الشرع إىل ما هو حممود يف الشرع، والعلم ابن الذنوب واملعاصي مهلكات ُمب عدات من هللا 
 ائب، والنصح مأخوذ من النصاح وهو اخليط، عز وجل ومن جنته. والتوبُة النصوح هي اخلالصة هلل تع ىل، اخلالية من الشو 

أي هي توبة جمرَّدة ال يتعلَّق بشيء. والتوبة من سائر الذنوب واجبة إبمجاع األمة. واجبة من الكبائر والصغائر. وهي 
فرُض عني يف حق كل شخص، إذا ال يتصور أن يستغىن عنها أحد من البشر... فالكل مفتقٌر إىل التوبة وإمنا يتفاوتون 

 يف املقادير، فتوبة العوام من الذنوب، وتوبة اخلواص من الغفلة، وتوبة خاص اخلاص من ركون القلب إىل ما سوى هللا 
ِه عز وجل. حىت األنبياء عليهم السالم مل يستغنوا عن التوبة كآدم علية السالم: " يم

َ
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َ
ِهۦ ك ِ

ب  ٰىٓ َءاَدُم ِمن ره قه
َ
َتل
َ
ف

ُه ۥ  ِحيُم"ِإنه اُب ٱلره وه   51ُهَو ٱلته
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ِفَر ِلى  52َوت

م
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َمُع أ
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يِن"  ، وإبراهيم علية السالم: "َوٱل ِ

َم ٱلد  ِتى َيوم
َٔ
ِطٓيـ

َ
، وموس ى 53خ

َنا ِفى 
م
ِخل دم

َ
ِخى َوأ

َ
ِفرم ِلى َوِِل

م
ِ ٱغ

اَل َرب 
َ
َمِتَك ر علية السالم: "ق ٲِحِميَن" ۖحم َحُم ٱلره رم

َ
نَت أ

َ
ا  54 َوأ

َ
ن َفرم

َ
غ
َ
، وداود علية السالم: "ف

ٲِلَك 
َ
ُه ۥ ذ

َ
"  ۖل ٍ۬
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َٔ
َن َمـ َفٰى َوُحسم

م
ُزل
َ
ا ل

َ
ُه ۥ ِعنَدن

َ
 55 َوِإنه ل

رَك بك شيئا     لذلك جاء يف الدعاء املأثور الذي ينبغي أن يدعو املرء به صباح مساء: "اللهم إين أعوُذ بك من أن أُش 
  56أنت عالم الغيوبوأان أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم، إنك 

مث قال رمحة هللا تع ىل: " إذا رأيت التغريُّ والتضيق يف املعيشة والتعسُّر يف الرزق فاعلم أنك اترك ألَمر موالك اتبٌع هلواك. 
 وإذا رأيت األيدي واأللسن تسلَّطت عليك وتناولتك الظلمة يف النفس واأَلهل واملال والولد فاعلم أنك مرتكٌب للمناهي 
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   القرآن،سورة ص آية57.30 
   املصدر السابق،140/1. 58 

تراكمت فاعلم أنك معرتض على الرب فيما   قدومانٌع للحقوق ومتجاوٌز للحدود، وإذا رأيت اهلموَم والكروَب يف القلب  
وتعرف ... يهف نتوالرجوع عما أ  خلقه، فعليك عند ذلك ابلندميفبتدبريه فيك و  ضٍ واثق به وال را غري ،ر عليكدَّ ق

يرى ألحد يف   أن ال  :والثاين.  أن ميلك لسانه من الفضول والغيبة والنميمة والكذب  :أحدها:  توبة التائب يف أربعة أشياء
ملا سلف من   ا  مستغفر   للموت اندما    ا  أن يكون مستعد   :إخوان السوء. والرابع  قار في  أن   :وال عداوة. والثالث  ا  قلبه حسد 

وأوسطها  ة،بو الت أوهلا :لتوبة على ثالثة أقساما :تع ىل هللاالدقاق رمحه  يعلأبو وقال ... طاعة ربه يف ا  جمتهد نوبه، ذ
 بة،تو  واسطة، واألوبة هناية. فكل من اتب خلوف العقوبة كان صاحب انبةإلبة بداية، واو فالت، اإلانبة، وآخرها األوبة

 مر ال لرغبة يف الثواب أو رهبة لألَ إانبة، ومن اتب مراعاة    يف الثواب أو رهبة من العقاب كان صاحب ا  ب طمعاتومن  
صفة األولياء املقربني، واأَلوبة صفة األَنبياء واملرسلني   واالانبة  ،التوبة صفة املؤمنني  :وقيل.  العقاب كان صاحب أوبة  من

 57"نعم العبد إنه أّواب"
ون من مجيع الذنوب صغريها يقرر الشيخ عبد القادر اجليالين أن التوبة من سائر الذنوب واجبة إبمجاع األمة وأهنا تك  

 وكبريها .
مث يعرف الكبائر أبهنا: "ما توعَّد هللا عليه ابلنار أو ما أوجب عليه احلد يف الدنيا وأن بعض العلماء حصرها يف سبعة    

ربع يف عشرة كبرية: أربعة ابلقلب، وهي الشرك ابهلل واإلصرار على املعصية والقنوط من رمحة هللا واألمن من منكر هللا. وأ
 اللسان: وهي شهادة الزور وقذف احملصنات واليمني الغموس والسحر. وثالث يف البطن وهي: شرب اخلمر وأكل مال 
اليتيم وأكل الراب. واثنتان يف الفرج ومها: الزان واللواط. واثنان يف اليدين، ومها: القتل والسرقة. وواحدة يف الرجلني، وهي 

 يع البدن وهي عقوق الوالدين"الفرار من الزحف. وواحدة يف مج
ويف النهاية يرى الشيخ عبد القادر اجليالين أن التوبة على وجهني: "أحدمها: يف حق العباد بعضهم جتاه بعض وهذا ال 

ر يتحقق إالَّ برد املظامل والتحلل من احلقوق إبعادهتا إىل أصحاهبا. والثاين: يتعلق حبق هللا تع ىل فتكون التوبة منه ابالستغفا
 58الدائم ابللسان والندم ابلقلب واإلضمار على أالَّ يعود إلية يف املستقبل"

هذه هي التوبة عند الشيخ عبد القادر اجليالين ونظراته إليها وتوجيهاته للتائبني. وقد أوردها بعبارات مجيلة وترقيقات 
 بديعة تدل على حساسية مرهفة ملعىن التوبة وموقف العبد منها.
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  ابن فارس،أمحد،معجم مقاييس اللغة،30/3،حتقيق عبد السالم هارون،القاهرة، 1969م. 59 
   االصفهاين،الراغب،مفردات يف غريب القرآن،ص220،حتقيق حممد سيد الكيالين،القاهرة،1961م. 60 

   ابن تيمية،جمموع الفتاوي،21/10. 61 
   اجلوزية،ابن قيم،مدارج السالكني،13/2،ط2،درا الكتب العلمية ،بريوت،1408ه، 62 

   املصدرالسابق. 63 

 اثنياً: الزهد
وقال الراغب رمحة هللا: والزاهد   59الزهد لغة: قال ابن فارس رمحة هللا )الزاي، واهلاء، والدال( أصل يدل على ِقلَِّة الشيء   

 .  60ابلشيء: الراغب عنه
الزهد لغة: زهد فيه وعنه زاهدا  وزهادة أعرض عنه تركة الحتقاره أو لتحرجه عنه. ويقال: زاهد يف الدنيا ترك حالهلا     

 خمافة حسابه وترك حرامها خمافة عقابه.
ويف االصطالح: له عدة تعريفات من أحسنها قول ابن قدامة املقدسي: "هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إىل 

 خري منه. أو مبعىن آخر: "أن ترتك الدنيا لعلمك حبقارهتا ابإِلضافة إىل نفاسة اآلخرة".  ما هو
يف الدَّار اآلخرة، وهو فضول املباح اليت ال يستعان هبا على  عقال ابن تيمية: الزهد املشروع: هو ترك الرغبة فيما ال ينف

 61طاعة هللا .
هللا: الزهد سفر القلب من وطن الدنيا، وأخذه يف منازل اآلخرة، وعلى هذا صنف املتقدمون  ةرمح  62يقول ابن القيم

ُكُتب الزهد، كالزهد لعبد هللا بن مبارك، ولإلمام أمحد، ولوكيع، وهلنَّاد بن السَّرى، ولغريهم، ومتعلَّقه ستة أشياء ال 
 والرايسة، والناس، والنفيس، وكل ما دون هللا.  يستحق العبد اسم الزهد حىت يزهد فيها: وهي املال، والصُّور،

ُل ِك، فقد كان سليمان وداود عليهما السالم من أزهد أهل زماهنما، وهلما من املال وامللك 
وليس املراد رفضها من امل

بن والنساء ماهلما، وكان نبينا من أزهد البشر على اإلطالق، وله تسع نسوة، وكان علي بن أيب طالب، وعبد الرمحن 
 عوف، والزبري، وعثمان رضي هللا عنهم: من الزهاد مع ما كان هلم من األموال.

 63يقول ابن القيم الزهد أقسام 
 زهد يف احلرام: وهو فرض عني. -1
 زهد يف الشبهات: وهو حبسب مراتب الشبهة، ف ن قويت التحق ابلواجب، وأن ضعفت كان مستحبا . -2
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   القرآن،سورة احلديد ىية 20. 64 
   ابن رجب،جامع العلوم واحلكم،ص65.254 

   القرآن،سورة االعلى آية66.17-16 
   القرآن،سورة طه67.131 

يغين من الكالم، والنظر، والسؤال، واللقاء، وغريه، وزهد يف الناس، وزهد وزهد يف الفضول: وهو زهد فيما   -3
 يف النفس، حيث هتون عليه نفسه يف هللا.

وزهد جامع لذلك ُكلَّه، وهو الزهد فيما سوى ما عند هللا، ويف كل ما يشغلك عن هللا، وأفضل الزهد:  -4
 إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد يف احلظوظ.

 وسائل الزهد:
 يساعد على بلوغ صفة الزهد ثالث أشياء:مما  

ُروِر"  علم العبد أن الدنيا ظلٌّ زائل، وخياٌل زائر، فهي كما قال هللا تع ىل:" -1
ُ
غ
م
ُع ٱل

ٰ
 َمَتـ

ه
 ِإَّل

ٓ
َيا
م
ن  ٱلدُّ

ُ
َحَيٰوة

م
 64َوَما ٱل

وهنى عن االغرتار هبا، وأخربان عن سوء عاقبة املغرتين، وحذران مثل مصارعهم، وذم َمن  رضي هبا واطمأن   ،
 إليها.

علمه أنَّ وراءها دار أعظم منها قدرا ، وأجل خطرا ، وهي دار البقاء فالزهد فيها لكمال الرَّغبة فيها أعظم  -2
 منها.

شيئا  ُكتب له منها، وأنَّ حرصه عليها ال جيلب له ما مل يـُق َض له   معرفته وإميانه احلق أبنَّ زهد فيها ال مينعه -3
 منها، فمىت تيقن ذلك ثَِلَج له صدره، وعلم أنَّ مضمونه منها سيأتيه.

 .65فهذه األمور الثالثة تسهل على العبد الزهد يف الدنيا، وتثبت قدمه يف مقامه
 الزهد والنفس البشرية:

 النفس البشرية بطبعها ميالة إىل الدنيا كما قال تع ىلقد أخرب جلَّ وعال أنَّ        
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، لذلك أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم باطراحها والزهادة فيها، كما قال تعإلى: "َوَّل
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   القرآن،سورة القصص آية68.83-79 
   القرآن،سورة يونس آية69.8-7 

   القرآن،سورة الشورى آية 70.20 
   اجليالين،الفتح الرابين والفيض الرمحاين،ص71.106 

 
 أمهية الزهد:

 قارون:ىل عن  اجاء حتذير من الركون إىل الدنيا والرضا هبا واالطمئنان إليها يف آايت عدة تدل على أمهيته منها قوله تع  
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َ
َحَيٰوة

م
ِذيَن ُيِريُدوَن ٱل

ه
اَل ٱل

َ
ٍ۬  ق يم 

 
َ
ِ
 
 ۡل

ر ٍ۬ يم
َ
ِ خ

ه
َواُب ٱَّلل

َ
مم ث

ُ
ك
َ
ل َم َويم

م
ِعل

م
 ٱل

ْ
وا

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

ه
اَل ٱل

َ
َنا ِبِهۦ ، َوق َسفم

َ
خ

َ
ِبُروَن ، ف

ٰ
ـ  ٱلصه

ه
 ِإَّل

ٓ
ٰٮَها قه

َ
 ُيل

َ
ا َوَّل

ٍ۬
ِلًح

ٰ
نم َءاَمَن َوَعِمَل َصـ

 
َ
نَتِصِريَن ، َوأ

ُ م
اَن ِمَن ٱۡل

َ
ِ َوَما ك

ه
ُه ۥ ِمن ُدوِن ٱَّلل

َ
 َينُصُرون

ٍ۬
ة 
َ
ُه ۥ ِمن ِفئ

َ
اَن ل

َ
َما ك

َ
َض ف رم

َ م
 َوِبَداِرِه ٱِل

َ
ان
َ
 َمك

ْ
ا وم َمنه

َ
ِذيَن ت

ه
َبَح ٱل ُه ۥ صم

ِدُر  ُء ِمنم ِعَباِدِهۦ َوَيقم
ٓ
ا
َ
ن َيش

َ
َق ِۡل زم ِ

 ٱلر 
ُ
ُسط َ َيبم

ه
نه ٱَّلل

َ
أ
َ
ك وَن َويم

ُ
ِس َيُقول مم

َ م
  ِۖبٱِل

ه
نه ٱَّلل ن مه

َ
 أ
ٓ َ
َّل وم

َ
  ل

 ِبَنا
َ
َسف

َ
خ
َ
َنا ل يم

َ
  َۖعل

ه
َها ِلل

ُ
َعل جم

َ
 ن
ُ
ِخَرة

َ م
اُر ٱِل َك ٱلده

م
ِفُروَن ، ِتل

ٰ
ـ
َ
ك
م
ِلُح ٱل  ُيفم

َ
ُه ۥ َّل نه

َ
أ
َ
ك ا َويم

ٍ۬
َساًد

َ
 ف

َ
ِض َوَّل رم

َ م
ا ِفى ٱِل

و ٍ۬
ُ
 ُيِريُدوَن ُعل

َ
  ِۚذيَن َّل

ِقيَن" ُمته
م
 ِلل

ُ
ِقَبة

ٰ
َعـ
م
ِذيَن   68َوٱل

ه
 ِبَها َوٱل

ْ
وا نُّ

َ
َمأ

م
َيا َوٱط

م
ن َحَيٰوِة ٱلدُّ

م
 ِبٱل

ْ
ا َوَرُضوا

َ
َءن

ٓ
ا
َ
ُجوَن ِلق  َيرم

َ
ِذيَن َّل

ه
ُهمم َعنم   ، وقال تعإلى: "ِإنه ٱل

ِسُبوَن"
م
 َيك

ْ
وا

ُ
اُر ِبَما َكان َوٰٮُهُم ٱلنه

م
َك َمأ ٮِٕ

ٰٓ
ـ
َ
ْول
ُ
وَن ، أ

ُ
ِفل

ٰ
ـ
َ
ِتَنا غ

ٰ
اَن    69َءاَيـ

َ
ِثِهۦ، وقال تعإلى: "َمن ك ُه ۥ ِفى َحرم

َ
ِزدم ل

َ
ِخَرِة ن

َ م
 ٱِل

َ
ث   ۖ ُيِريُد َحرم

" ِصيب  ِخَرِة ِمن نه
َ م
ُه ۥ ِفى ٱِل

َ
َها َوَما ل ِتِهۦ ِمنم ؤم

ُ
َيا ن

م
ن  ٱلدُّ

َ
ث اَن ُيِريُد َحرم

َ
 .70 َوَمن ك

يديه والزاهد  والشيخ عبد القادر اجليالين يفرق بني الزهد احلقيقي واملتزهد الصوري فيقول: "املتزهد خيرج الدنيا من
املتحقق يف زهده خيرجها من قلبه". وكالمه هذا يشري فيه إىل نوعية من الناس يزهدون يف الدنيا ويرفضوهنا من أيديهم 

 لكنها تسكن يف سويداء قلوهبم.
 .  71"ها ويف غريهافوقلبه مملوء من الزهد    س ظاهره هبابيتناوهلا ويلفإليه أقسامه    ءق يف زهده جتيداصال"
وال   ميلكها وال متلكه حتبه  ،وىف الناس من تكون الدنيا بيده وال حيبها: "قولفي يضع صورة واضحة للزاهد الصادق  مث 

عز وجل فال تقدر   هللاتفرقه. قد صلح قلبه    حيبها تعدو خلقه وال يعدو خلفها يستخدمها وال تستخدمه يفرقها وال
 ".هفيصرف  تت  صرف فيها والتيفتفسده    نياالد 

تتحكم يف تصرفات اإلنسان فتتحول العادات  ا لصالح النية والقصد من األمهية يف قبول العمل حيث أهناومل     
املؤمن له نية : "اجليالين القادر احلة والقصد احلسن ويف هذا يقول الشيع عبد صصاحلة ابلنية ال احات إىل أعمالبوامل
  واملدارس والربط ويهذب   الدنيا لألخرة يعمر املساجد والقناطرىف يبين   الدنيا للدنيايفاحلة يف مجيع تصرفاته ال يعمل  ص
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   املصدر السابق. 72 
   القرآن،سورة االنفال آية 273

 
ولكن ". ىن له يف األخرةبذلك حىت ي فعلمنه ي له دَّ وإن بىن غري هذا فللعيال واألرامل والفقراء وما الب املسلمني قطر 

معاانة كما أنه ليس يف قدرة كل واحد ون تعب أو  داالتصاف به    ميكن  سهال    ا  ني أن الزهد ليس أمر بالقادر ب  الشيخ عبد 
 : تعبري اجليالين  د يكون زاهدة آلن الزهد على ح  أن
 .ما يقدر أحد أن يزهد يف قسمهف  منة صاحلة وإالَّ "

 .وال يستعجل هح من ثقل احلرص ال يشر يرت املؤمن يس
 .ال يفوته فلم يطلبه مهان قس  واشتغل مبا أمر به وعلم  سرَّهبقلبه وأعرض عنها بألشياء  هد يف از 

 "تعدوا خلقه وتذل وتسأله قبول  قسامترك األ
إدراكها عن طريق التعليم والتدريب عليها وإمنا هو  اجليالين ليس حرفة أو مهنة ميكن يخ نظر الشيفن الزهد أكما     

اي غالم هذا :"قولفيالزاهد  اجليالين حال يخالشالسلوك تتبعها خطوات ويف هذا اخلصوص يصف  خطوات على درب
 اها كما هي علىنرت ل هو خطوات أوهلا النظر يف وجه الدنيا  بترميه    أتخذه بيدك  ا  ئالزهد ليس صنعة تتعلمها ليس هو شي

 ".من تقدم من األنبياء والرسل  عندصورهتا  
تالزمهما للوصول إىل هللا عز وجل وهذا واضح من  من دَّ ومن هنا ف ن اجليالين يربط بني العلم والزهد ويرى أنه الب

 ابلقلب والقالب".  ابلعلم والزهد يف الدنيا واإلعراض عنها  الَّ إما وصل من وصل  :"قوله
تلك هي منزلة الزهد عند الشيخ عبد القادر اجليالين وهي بال شك منزلة عالية يرتفع هبا صاحبها ويعظم يف أنظار   

ه وقد عربَّ عن هذا بقوله: "من صح زهده يف اخللق صحت رغبتهم فيه وانتفعوا بكالمه الناس وتتحقق االستفادة من
 .72والنظر فيه"  
 اثلثا التوكل

ا التوكل: هو الثقة مبا عند هللا واليأس عما يف أيدي الناس )اجلرجاين د.ت(. قال عز شأنه: "
َ
ِذيَن ِإذ

ه
ِمُنوَن ٱل ؤم

ُ م
َما ٱۡل ِإنه

 ُ
ه

ِكَر ٱَّلل
ُ
وَن ذ

ُ
ل
ه
ِهمم َيَتَوك ِ

ٰى َرب 
َ
ا َوَعل

ٍ۬
ًن
ٰ
ُهمم ِإيَمـ ُتُه ۥ َزاَدتم

ٰ
ِهمم َءاَيـ يم

َ
ِلَيتم َعل

ُ
ا ت

َ
وُبُهمم َوِإذ

ُ
ل
ُ
تم ق

َ
، فقد علَّق اإِلميان على التوكل   73"َوِجل

 وهذا يدلُّ على أمهيته وعلى انتفاء اإِلميان عمن ال توكل لديه.
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 131 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

   ابن فارس،136/6. 74 
   ابن رجب،جامع الغلوم واحلكم،409. 75 

   اجلرجاين،التعريفات،ص74. 76 
   ابن قيم،مدارج السالكني،125/2. 77 

   القرآن،سورة غافر آية78.44 
   ابن قيم،مدارج السالكني،145/2. 79 

 
 التوكل لغة

وَكَُّل وهو مأخوذ من مادة )وك ل( اليت تدل على اعتماد على الغري يف أمٍر ما، ومن ذلك التـَّوَكُُّل التَّوكل مصدر توَكَّل يـَتَـ 
 .74وهو إظهار العجز يف األمر واالعتماد على غريك

، من أمور الدنيا واآلخرة، وكلُة    واصطالحا : صدق اعتماد القلب على هللا عزَّ وجل يف استجالب املصام ودفع املضارَّ
 .  75األمور كلَّها إليه، وحتقيق اإلميان أبنَّه ال يعطي وال مينع وال يُضرُّ وال ينفع سواه

 )د. ت(.76أس عما يف أيدي الناسوقال اجلرجاين رمحة هللا التوكل هو الثقة مبا عند هللا والي
قال ابن القيم: التوكل من أعظم األسباب اليت حيصل هبا املطلوب ويندفع هبا املكروب، فمن أنكر األسباب مل يستقم 

 معه التوكل، ولكن من متام التوكل: عدم الركون إىل األسباب، وقطع عالقة القلب هبا، فيكون حال قلبه ابهلل ال هبا، 
يامه هبا، فاألسباب حَملُّ حكمة هللا وأمره وهنيه، والتوكل متعلٌق بربوبيته وقضائه وقدرته، فال تقوم عبودية وحال بدنه ق

 .77األسباب إالَّ على ساق التوكل، وال يقوم ساُق التوكل إالَّ على قَدم العبودية 
لة إىل املراد وعدم األخذ هبا فلو قال أن التوكل األخذ ابألسباب وقطع عالقة القلب هبا، واالتكال ترك األسباب املوص

 قائل: التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبا  وهلذا كان القرآن الكرمي مملوءا  به أمرا  وإخبارا  عن خاصة هللا 
علية وسلم(. ه، وصفوة املؤمنني وأمر هللا به رسوله يف مواضع عديدة من كتابه ومساه املتوكل )يعين الرسول صل هللا  ليائوأو 

: عزَّ وجلأما التفويض فلم جييء يف القرآن الكرمي إالَّ فيما حكاه املوىل عزَّ وجل عن مؤمن آل فرعون، وذلك يف قوله 
" ِ

ه
ِرٓى إلى ٱَّلل مم

َ
ُض أ ِ

و 
َ
ف
ُ
،ومن يفوض أمره إىل هللا يتربأ من احلول والقوة، ويفوض األمر لصاحب األمر من غري 78" ۚ  َوأ

فوَّض إليه مقام نفسه يف مصاحله، خبالف التوكل، ف ن الوكالة تقضي أن يقوم الوكيل مقام املوكل، وهو بذلك أن يقيم  
ُ
امل

 79أوسع من التفويض، وأعلى وأرفع 
 ويرى ابن القيم أن التوكل ينقسم إىل سبع درجات:  
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  املصدر السابق. 80 

 
أول  يلمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهاألمور إىل ع  وميته وانتهاءيمعرفة الرب وصفاته من قدرته وكفايته وق االوىل:

 .العبد قدمه يف مقام التوكل  درجة يضع هبا
 .إثبات األسباب واملسببات  :الثانية

توكل العبد حىت يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل توحيد  ف نه ال يستقيم توكلتوحيد امل مقامالقلب يف  وخرس: ثةثالال
 .تكون صحة التوكل  وحيدالت  وعلى قدر جتريد .  لو توكله معلول مدخففمادامت فيه عالئق الشرك    القلب

 بقدر ذهاب تلك ص من توكله على هللاقشعب قلبه فن  أخذ ذلك االلتفات شعبة من  هللات إىل غري ف ن العبد مىت التف
 .عن القلب ال عن اجلوارح  برفض األسباب وهذا حق لكن رفضها  أالَّ ظن من ظن أن التوكل ال يصبح    الشعبة ومن هنا

اضطراب من تشويش األسباب وال سكون  فيهيبقى  واستناده وسكونه إليه حبيث ال هللااعتماد القلب على  :الرابعة
ن اعتماده على منها أله يكر  ابر ما حيب وإقبال مارها وال يضطرب قلبه عند إدابدإقباهلا و إبيبال  عالمة هذا أال. إليها

قلبه   يعرف غريه وليس يف  الالرضع يف اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه    ومثل حاله كحال الطفلإليه،   وسكونه  هللا
 .إىل ربه سبحانه  إالَّ  يكذلك املتوكل ال أيو .  التفات إىل غريه

ر بعضهم سَّ ولذلك ف.  له يكون توكلك عليهك  فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائ  جل.و   حسن الظن ابهلل عز  :اخلامسة
 .التوكل حبسن الظن ابهلل

على من ال  كلالتوكل على من ساء ظنك به وال التو  التوكل عليه إذ ال يتصور إىل ابهلل يدعوأن حسن الظن  قحقيلتوا
 .ترجوه

كامليت بني   هللان يكون العبد بني يدي أ :ره من قالسَّ ف اجنذاب دواعيه كلها إليه وهبذااستسالم القلب له. و  :السادسة
 .يقلبه كيف أراد ال يكون له حركة وال تدبري  يدي الغاسل

  ا . واضطرار   ال كرها    ا  ر ايختوا  ا  نزاهلا به طلبإ و كلها إىل هللاموره  ه وحقيقته وهو إلقاء أبُّ التفويض وهو روح التوكل ول  :السابعة
وحسن تدبريه فهو يرى أن تدبري  قته عليه ومتام كفايتهفإىل أبيه العامل بش مورهاالبن العاجز الضعيف كل أ بل كتفويض

 80كلها إىل أيبه  مورهأصلح وال أرفق من تفويض أ لنفسه فال جيد له  هبيه له خري من تدبري أ
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  81    اجليالين،الغنية،189/2. 
. 612اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية، ص القحطاين    

 

 
ل ألربع مسائل. األصل يف مشروعيته وتعريف حقيقته: فقال: األصل وقد تناول الشيخ عبد القادر اجليالين مسألة التوك

)القرآن، "  ِمِننيَ ۚ  ا  ِإن ُكنُتم مُّؤۚ  فـَتَـوَكَُّلو  ّللَِّ ٱَوَعَلى    " وقوله تع ىل:"بُهُ ۚ  فـَُهَو َحس  ّللَِّ ٱَعَلى    ۚ  َوَمن يـَتَـوَكَّل  فيه قوله تع ىل:"
من ظلمات االختيار والتدبري والرتقي إىل ساحات . وحقيقته تفويض األمور إىل هللا عز وجل والتنقي (23: 5 ائدةامل

 إىليسكن قلبه ف ال يناله هدر لقَّ ي فما قسم له ال يفوته ومامل ،تبديل للقسمة الَّ أفيقطع العبد ، د األحكام والتقديرو شه
مث التسليم مث   كلالتو   :ثالث درجات  إىل  ينقسمن التوكل  أ  يالينالقادر اجل  عبد  يخيرى الشه.  وعد موال  إىلذلك ويطمئن  

  .81حبكمه   يرضي  تفويضوصاحب ال هي بعلمكتفم ييلتسوعد ربه وصاحب ال إىلسكن  ي  لتوك، فاملضويفالت
عز  وكل على هللاتليفعز وجل  ين هللادمن أي القوة يف  :قد قالفللتوكل مثرات  نأ ينيخ عيد القادر اجليالشويرى ال  

  أسبابك، ف ن و   كودينار درمهك  وكل على  تت  ال  ،ه العجائبير يه ويهديه و ذبح القلب ويقويه ويهحيص  كلألن التو   ؛وجل
 82حتتسب حيث ال منح لك ويفتك بك ويعينك ويلطف يو يقنه  عز وجل ف على هللاتوكل ك، و فضعويك ز ذلك يعج
ي يف رُئعبد القادر اجليالين من أنه  يخنقل عن الش  ام ىنوهو يوضح مع  رمحه هللا  تيميةاإلسالم ابن    يخش  أكَّدهوهذا ما  

 مرادان   بعومن ات،  ا له احلديد لنَّ أولنا  حبومن تصرف    ،من جاءان تلقيناه من البعيد   بحانه:احلق س  نع  ا  ار باملنام وهو يقول إخ
 عصيةالعبادة واالستعانة. واآلخراتن الطاعة وامل فاأُلوليان: فقال .فوق املزيد  هومن ترك من أجلنا أعطينا ،ردان ما يريد أ

 ، ومن تقرب ذراعا    إليهشرب ا تقربت    إلَّ من تقرب  إىل هللا هي عبادته وحده كما قال تع ىل ابحلديث القدسي:  فالذهاب  
)البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد(، والتقرب حبوله هو   ميشى أتيته هرولة، ومن أاتين  تقربت منه ابعا    ذراعا    إلَّ 

 83االستعانة والتوكل عليه ف نه ال حول وال قوة إالَّ ابهلل. ويف األثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللا 
 اعتقاد املتبعني  :مع عدم االعتماد عليها فقالواملتضمن ضرورة األخذ هبا  يبني الشيخ عبد القادر اجليالين اعتقاده حوهلا  

وجل يقطع به، وأن النار ال   عزبل هللا  عهف ال يقطع بطبسين الأ  صل هللا عليه وسلمعز وجل وسنة رسوله    لكتاب هللا
يروي بطبعه ن املاء ال أبه، و  بع عز وجل يش ع بطبعه بل هللابالطعام ال يش وجل احملرق هبا، وأن  ز عهللا لحترق بطبعها ب

لة بني آي ها وهبا و فيتصرف امل عز وجل هللاروي به. وهكذا مجيع األسباب على اختالف اجناسها عز وجل امل بل هللا
 بني التوكل واألخذ ابألسباب، بل إن   ا  ن هناك تعارضأو  أترك األسباب    ذا ال يعين دعوته إىلهو   ،يديه يفعل ما يشاء
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   املصدر السابق،ص613. 84 
   الراغب االصفهاين،املفردات،ص265. 85 

   ابن منظور،اللسان،4/ 230586
   ابن فارس،املقاييس،207/3. 87 

   اجليالين،الغنية،194/2. 88 

 
 :األسباب إذ يقول يف هذا الصدد جليالين هو األخذ ابلسبب والتوكل على مسببا يخالصحيح يف مفهوم الش التوكل

 84.سببوامل  كل فتجمع بني السببتو ر الحبعط نفسك يف أ
علمه. ب  فالتوكل يسكن إىل وعد ربه، وصاحب التسليم يكتفي  ؛التفويض  وهي التوكل مث التسليم مث   :درجات  إذن والتنوع  

 ال تنايف توكل القلب بعدما يتحققفاليت هي الكسب ابلسنة  ما احلركة الظاهرة... أكمهحبوصاحب التفويض يرضى 
أنكر  ميان فمن أنكر الكسب فقد إلالقلب وهو حتقيق ا تع ىل يف قلبه، الن حمل التوكل أن التقدير من قبل هللا العبد 
ر شيء منها سَّ وإن تي ،عز وجل فبتقدير هللا سبـابألَ ر شيء من اسّ ف ن تع ،ميان إلأنكر التوكل فقد أنكر ا ومن ،السنة

 فبتيسريه عز وجل. 
 رابعاً: الشكر

 .  85قال الراغب: الشكر، تصور النعمة وإظهارها    
 .  86وقال ابن منظور: الشكر عرفان اإلحسان ونشره وهو مبعىن كالم الراغب    

 87وقال ابن فارس: وحقيقة الشكر الرضا ابليسري، ومن ذلك فرس شكور وإذا كفاه لسمنه العلف القليل   
ة هللا: وقد حتدث الشيخ عبد القادر اجليالين عن الشكر من خالل ثالث مسائل: األوىل: حقيقة الشكر: فقال رمح

 وحقيقة الشكر عند أهل التحقيق االعرتاف بنعمة املنعم على وجه اخلضوع.
فهو رمحه هللا يذكر أن حقيقة الشكر هي االعرتاف بنعمة املنعم الذي هو هللا عز وجل فهو صاحب الفضل والعطاء 

اخلضوع هو الطاعة واالنقياد إذ  فيعرتف القلب أن كل نعمة إمنا هي من هللا سبحانه. مث ختضع جوارحه هلذا املنعم ف ن 
 .88ال يسمى اإلنسان خاضعا  إالَّ إذا كان طائعا  ألمر هللا عز وجل منقادا  لشرعه 

إىل شكر ابللسان وهو اعرتافه   الشكر ينقسم اقساما  : قد قسم الشكر إىل ثالثة أقسام فقال رمحة هللاه  نف اقسامه.واما 
اعتكاف على بساط   وشكر ابلبدن واألركان وهو اتصاف ابلوفاء واخلدمة، وشعر ابلقلب وهو  ابلنعمة مبعث االستكانة،

 أما كيفية الشكر  :يقولفعبد القادر اجليالين كيفية الشكر   يخالش  دامة حفظ احلرمة ويف موضع آخر يصفالشعور إب
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   اجليالين،فتوح الغيب،ص134. 89 
  القحطاين، الشيخ عبد القادر الكيالين رؤية اترخيية معاصرة،ص621. 90 

نفسك وحولك وقوتك   عز وجل وترك اإلضافة إىل اخللق ال إىلابالعرتاف ابلنعمة وأهنا من عند هللا ابللسانيكون ف
سباب وآالت واداة هلا. وان قامسها وجمريها وموجودها أألنك وإايهم    يديهمأك وال إىل غريك من الذين جرت على  كسبو 

باالعتقاد فالشكر ابلقلب    وأما  غريه.   فهو أحق ابلشكر منو هللاواجملري ه   عز وجل، والقاسم هو هللاهلا هو هللا  والسبب
ابك من النعم واملنافع واللذات يف الظاهر والباطن يف حركاتك وسكناتك م ن مجيع أالدائم والعقد الوثيق الشديد املربم 

لها ستعمن حتركها وتفبأ :اجلوارحشكر  وأما .أ عما يف قليكرب نك معسا عز وجل ال من غريه، ويكون شكرك بلهللا من
  تع ىل، وهذا يعم النفسمن اخللق فيما فيه إعراض عن هللا ا  حد أال جنب فلق اخل ري منغز وجل دون ع يف طاعة هللا

 89ا .مومأوم  ا  واتبع ا  رعفوما عداها    ا  مامإو تبوعا   وم  أصال    ث جتعل طاعة هللاحبر اخلليقة ئواهلوى واإلرادة واألماين وسا
 الشاكرين فقد جعلهم ثالث أصناف:  فناصأا  وام

 .قواهلمأمن مجلة    من وصفهم ابلعاملني وهم السواد األعظم من العباد وشكرهم يكون األوىل:
 للعبادات املفروضة عليهم وشكرهم يكون نوعا  ن اشرو بمن وصفهم ابلعابدين وهم املؤمنون على وجه للعموم وامل  لثاين:وا

 .من أفعاهلم
ن مجيع ما هم أحواهلم، واعتقادهم أيف سائر  عز وجل هللوشكرهم ابستقامتهم  ربنيقني واملفلعار ابمن وصفهم الثالث: و 

 90 سبحانهقه  يفز وجل بتو ع ة والذكر هللبودينهم من الطاعة والعميظهر    امفيه من اخلري و 
 خامساً: الصرب

بسواء، ال يطيقها إالَّ الصابرون، لكنه حممود العاقبة، حليف العافية، يطرد إن للصرب مرارة  كالصَّرب عند تناول، سواء 
الشبهات والشهوات عن القلب، كما يطرد الصَّرُب الُسُموَم عن اجلسم، فهو مفتاح الفرج، وعنوان النصر، ومن صرب 

املرابطة، فقد أويت قوَّة تفل احلديد، ساعة، اسرتاح إىل قيام الساعة، ومن يتصرب يصربه هللا، أما من استجمع معه املصابرة و 
يستقيم معها القلب، وتنقاد له اجلوارح، ف ن صرب على كل طاعة وإن شقت، وعن كل معصية وإن دقت وعلى أقدار 

 هللا املؤملة وإن جلَّت، َصرب َ َمن  كأنَّه واقف بني يدي هللا تع ىل ينظر إليه، فقد أحسن الصرب، وأتهَّل ملرتبة اإلحسان.
 صرب لغة: على معان ثالثة:ال
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   ابن منظور،اللسان،438/4. 91 
  الراغب االصفهاين،املفردات،ص281.  92 

   ابن قيم،عدة الصابرين وذخرية الشاكرين،ص10،حتقيق نعيم زرزور،دار الكتب العلمية،بريوت. 93 
   القرآن،سورة ص آية94.44 

   القرآن،سورة االنبياء آية83. 95 
  القرآن،سورة النحل آية 96.127 

   البخاري،كتاب اجلنائز 97.1223 

األول: احلبس، والثاين: أعال الشيء، والثالث: جنس من احلجارة. وقد اشتق الصرب املراد هنا من املعىن األول، وهو 
احلبس، يقال صربت نفسي على ذلك األمر أي حبستها. وقيل أصل الكلمة من الدَّة والقوَّة، ومنه الصَّرب للدواء املعروف 

 91رته وكراهيته بشدة مرا
 92قال الراغب: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه

وقال ابن القيم: والنفس فيها قواتن قوَّة اإلقدام وقوَّة اإلحجام، فحقيقة الصرب أن جيعل قوَّة اإلقدام مصروفة إىل ما ينفعه، 
وقوَّة اإلحجام إمساكا  عما يضره، ومن الناس من تكون قوَّة صربه على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صربه عما 

 ة، وال صرب له عن داعي هواه إىل ارتكاب ما هنى هللا عنه، ومنهم من تكون قوَّة صرب له يضره فيصرب على مشقة الطاع
على هذا وال على ذلك، وأفضل الناس أصربهم على النوعني فكثري من الناس من يصرب على مكابدة قيام الليل يف احلر 

 عن النظر وعن االلتفات إىل الصور وال صرب والربد وعلى مشقة الصيام وال يصرب عن نظرة حمرَّمة، وكثري من الناس يصرب
له على األمر ابملعروف والنَّهي عن املنكر وجهاد الكفار واملنافقني، بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه، وأكثرهم ال 

 93صرب له على واحد من أمرين، وقلهم أصربهم يف املوضعني 
ُه ن هللا تع ىل أثىن على أيوب عله السالم ابلصرب بقوله:"فهو ترك الشكوى من أمل البلوى لغري هللا ال إىل هللا أل

ٰ
ـ
َ
ن ا َوَجدم ِإنه

ا ٲِحِميَن  94" َۚصاِبًرٍ۬ َحُم ٱلره رم
َ
نَت أ

َ
رُّ َوأ ِنَى ٱلضُّ ى َمسه ِ

 
ن
َ
ُه ۥۤ أ اَدٰى َربه

َ
 ن
م
وَب ِإذ يُّ

َ
. فعلم أن 95" في رفع الضر عنه بقوله: "۞ َوأ

 يقدح يف صربه.العبد إذا دعا هللا يف كشف الضر عنه ال  
ِ يقول الشيخ يف مشروعيتُه: "األصل يف مشروعية الصرب قوله تع ىل: "

ه
 ِبٱَّلل

ه
ُرَك ِإَّل ِبرم َوَما َصبم . وقوله صل هللا 96" ۚ  َوٱصم

 .  97عليه وسلم: "إمنا الصرب عند الصدمة األوىل"
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  القرآن، سورة الزمر 10.  98 
  القرآن،سورة ال عمران 200.  99 
   اجليالين،فتوح الغيب،ص28. 100 

   املصدر السابق. 101 
   اجليالين،الغنية،195/2. 102 

 
وكان يقول رمحه هللا تع ىل:" الزم  الصرب وخالف اهلوى وارض ابلقضاء، وارج بذلك الفضل والعطاء، فقد قال هللا    

" تع ىل:   ٍ۬
ِر ِحَساب  يم

َ
َرُهم ِبغ جم

َ
ِبُروَن أ

ٰ
ـ ى ٱلصه

ه
َما ُيَوف "اصبر وَّل تستعجل، وارض بالقضاء وَّل تستعجل فسينالك 98"ِإنه

ه   برد عفو هللا ولطفه وكرمه بمن 
ْ
ُقوا  َوٱته

ْ
وا

ُ
 َوَراِبط

ْ
 َوَصاِبُروا

ْ
ِبُروا  ٱصم

ْ
ِذيَن َءاَمُنوا

ه
َها ٱل يُّ

َ
أ
ٰٓ
تعإلى" يقول هللا عز وجل: "َيـ

ِلُحوَن" فم
ُ
مم ت

ُ
ك
ه
َعل

َ
َ ل

ه
أمرك ابلصرب اي مؤمن مث ابملصابرة واملرابطة واحملافظة واملالزمة له مث حذرك تركه فقال: واتقوا هللا 99  ٱَّلل

 100ي ال ترتكوا الصرب ف ن اخلري والسالمة فيه يف ترك ذلك. أ
وسئل على رضي هللا عنه عن الصرب فقال: الصرب هو الوقوف مع البالء حبسن األدب، وتلقي أقضيته ابلرحب والسعة   

 101على أحكام الكتاب والسنه  
 القادر أن الصرب على ثالث أضراب  وقد ذكر الشيخ عبد

 . عز وجل وهو على أداء امره وانتهاء هنيههللاصرب  :  األول
 .والبالاي  دالشدائ  رئه وأفعاله فيك من سائوهو الصرب على جراين قضا  صرب مع هللا  الثاين:
 102 خرةآلوالنصر والثواب يف الدار اوالكفاية  ما وعد من الرزق والفرج    وهو الصرب على  صرب على هللا  :الثالث
يلة ط شقة واللزوم ابحملافظة عليها ها من املفيوالواجبات ملا  ضئيشمل الصرب على ممارسة الطاعات والقيام ابلفرا فاألول

 عز وجل اليت ج وبقية أوامر هللارمضان وأداء احل اإلنسان كالصلوات اخلمس وأداء الزكاة عند توفر شروطها وصيام عمر
 .على نفسه ابجملاهرة قائما    صربابل  حا  إذا كان متسل الَّ إد  عبال  ال ميكن أن يقوم هبا

ن الشهوات احملببة  مميل غريزي للوقوع فيها ابعتبارها    ما يكون لدى اإلنسان  غالبا  كما يشتمل الصرب عن حمارم هللا واليت  
  .من العقاب  عَّدهوخشية ما تو    له من الثوابهللا  عدَّ ولكن املسلم ميتع عنها وبصرب على ذلك رجاء ما أ  إىل النفوس

على أقدار هللا املؤملة اليت يتعرض هلا اإلنسان وجتري عليه هبا أحكام مواله خالقه عز  أما النوع الثاين ف نه يتعلق ابلصرب
 ا  ابر صنة  ئاألقضية واألقدار بنفس مطم  من الصابر يتلقى تلكؤ كاملوت والفقر واملرض ولكن امل  ا  مليكون مؤ ما  وجل وفيها  

 .عند هللا سبحانه  هواحتسب  الءذا البعلى هصرب له األجر اجلزيل إذا     سوف يكتبأبن هللا  ا  قنمو   حمتسبا  
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   القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية، ص624. 103 
   مسلم،كتاب الوضوء،ص223. 104 

   اجليالين،الغنية،195/2. 105 
   القرآن،سورة البينة آية 8106
   القرآن،سورة التوبة21. 107 

   مسلم ،كتاب االميان ،108.34 
   اجليالين،الغنية،196/3. 109 

 
 به من حتقيق على هللا ويعين به انتظار ما وعد هللا القادر اجليالين ابلصرب  عنه الشيخ عبد ربَّ والنوع الثالث وهو ما ع

 103 م يف اآلخرةيوالنصر والتمكني للمؤمن يف الدنيا والثواب واجلزاء العظ  الكفاية واإلعانة
املصائب والبالء ويقول: "اي بين إن املصيبة ما جاءت لتهلكك وإمنا جاءت لتمتحن صربك  ىخيشوكان رمحة هللا ال 

وإميانك. ومصداق ذلك قول النيب صل هللا تع ىل عليه وآله وسلم: "الطهور شطر اإلميان، واحلمد هلل متألَ امليزان، وسبحان 
لصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك هللا واحلمد هلل متآلن أو متأل ما بني السماوات واأَلرض، وا

 .  104أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاأي حمررها من العذاب أو موبقها أي مهلكها بغضب هللا تع ىل"
 105وعن أصناف الصابرين يرى الشيخ عبد القادر اجليالين أهنم: "ثالثة أصناف: متصرب وصابر وصبار" .

 الرضا سادساً:  
 لقلب مبر القضاء )اجلرجاين د. ت(وهو سرور ا

وهو مما أمجع العلماء على أنه مستحب واختلفوا يف وجوبه. واألصل يف مشروعيته واستحبه عند الشيخ عبد القادر 
هُ ىل: ااجليالين قول هللا تع  َعنم

ْ
ُهمم َوَرُضوا ُ َعنم

ه
َى ٱَّلل ض ِ ُه 106" ۚ"ره نم ِ

 م 
ٍ۬
َمة 

ُهم ِبَرحم ُرُهمم َربُّ ِ
 
 .وقوله تعإلى: "ُيَبش

" ٍ۬
َوٲن  وقوله صل هللا عليه وسلم "ذاق طعم اإلميان من رضي هللا عز وجل راب  وابإلسالم دينا  ومبحمد صل هللا   ،107  َوِرضم

 109  108عليه وسلم رسوال "
 وتع ىل، وهو صفه مالزمة جلميع أرابب الطريق.فالرضا هو رضا القلب مبرَّ القضاء، قضاء هللا سبحانه 

كان الشيخ عبد القادر رمحه هللا تع ىل راضيا  حبكم ربه عز وجل يف أحواله كلها كان يقول: "َأحِسِن األدب، والزم 
  فهو حكيٌم يف فعله متقن يف صنعه ال تناقض يف فعله، وال يفعل شيئا    وجل.الصمت والصرب والرضا واملوافقة لربك عز  
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  اجليالين،فتوح الغيب،ص34. 110 
   البقرة،سورة البقرةآية216. 111 
   اجليالين،الغنية،197/2. 112 

   املصدر السابق. 113 

وال تسأم    تُعطاه.الزم املوافقة وحسَّن الظن بربك عز وجل والصرب اجلميل فما كان لك ال ُتسلبه، وما ليس لك ال    عبثا .
 .  110من دعائه وال تتهمه يف أتخري اإلجابة، ف نك إن مل تربح مل ختسر، وإن مل جيبك عاجال  أاثبك آجال  

ة وهي يف جمموعها تعين ان العبد الراضي هو الذي يتلقى أحكام هللا عز وأقوال أهل السلوك من املتصوفة يف الرضا كثري 
وجل وأقضيته ابلتسليم وعدم إظهار االعرتاض ملا جيري من أفعال الرب عز وجل وهذا هو خلق املؤمن عند الشيخ عبد 

هللا عز وجل خري من قضاء القادر اجليالين حيث يقول: "فأما املؤمن فهو حقيق أن يرضى مبا قسم هللا تع ىل له. وقضاء  
املرء لنفسه وما قضاه هللا لك اي ابن آدم فيما تكره خري لك مما قضى هللا عز وجل لك فيما حتب فاتق هللا تع ىل وارض 

مم ىل: "ابقضائة، قال تع
ُ
ك
ه
 ل
ر ٍ۬ يم
َ
ا َوُهَو خ

ًٍ۬ 
ـ يم
َ
 ش

ْ
َرُهوا

م
ك
َ
ن ت

َ
ٰىٓ أ ا َوُهَو  ۖ َوَعس َ

ًٍ۬ 
ـ يم
َ
 ش

ْ
وا ِحبُّ

ُ
ن ت

َ
ٰىٓ أ مم   َوَعس َ

ُ
ك
ه
 ل
ر ٍ۬
َ
  ۗش

َ
نُتمم َّل

َ
ُم َوأ

َ
ل ُ َيعم

ه
 َوٱَّلل

ُموَن"
َ
ل عم

َ
يعين ما فيه صالح دينكم ودنياكم فاهلل عز وجل طوى عن اخللق مصاحلهم وكلفهم عبوديته من أداء  111ت

والرضا ابلقضاء فيها هلم وعليهم يف اجلملة واستأثر هو عز وجل ابلعواقب  قدوراألوامر وانتهاء املناهي والتسليم يف امل
 112واملصام فينبغي للعبد أن يدمي الطاعة ملواله ويرضى مبا قسم هللا له وال يتهمه 

حني يرضى ويسلم   ألن العبد  ؛عامل السرور واألنس عليها  على النفس البشرية وإدخال  عظيما    ا  وال شك أن للرضا مردود
والظروف ينعكس هذا الرضا على اإلنسان    هو خري له يف كل األحواله أبن ما خيتاره هللاملعل  تبارك وتع ىل  ختار املوىلال

 : املعىن يقول الشيخ اجليالين  سخط والتعب واالضطراب ويف هذاتابالطمئنان ويزول عنه القلق وال  فيشعر ابلراحة وحيس
وترك رضاه ابلقضاء فكل من رضى  ههلوا تهفقاملقدور وموا ر منازعته للقدرواعلم أن تعب كل واحد من اخللق على قد"

 ".قسم له  ال من الدينا إال ماني اسرتاح وكل من مل يرض به طالت شقوته وتعبه وال  ابلقضاء
 دام  : "فمافيقولن السبب الوحيد هو اتباع اهلوى  أبيالين  القادر اجل   يؤكد الشيخ عبدأبقدار هللا  عدم الرضا  بابوعن أس

 الراحة  فاستجالب  متزايد   متكاثف فتعبه  وجل عز  للحق  اهلوى منازع  ألن  ابلقضاء  راض  غري  فهو  عليه  قاضيا    متَّبعا    هواه
 عز  احلق منازعة فيه ألن موافقة اهلوى يف التعب والنصب واستجالب بُّد، بال ابلقضاء الرضا فيه ألن. اهلوى يف خمالفة

 113كنا"   فال  وإذا كان  كان اهلوى  فال  بُدّ   بال  وجل
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   املصدر السابق. 114 
   ابن القيم،مدارج السالكني،171/2. 115 

 
إما عن نوعية الرضا وهل هو من األحوال أو من املقامات، فقد سبق أن ذكرت التدخل والتالزم بينهما يف مقدمة هذا   

 الفصل غري أن الشيخ عبد القادر اجليالين يذكر اختالف أهل العلم واملتصوفة فيه فيقول: 
 ونزول  حتول مث  األحوال، كسائر  ابلقلب حتل انزلة بل هو للعبد كسبا    هو وليس األحوال مجلة من هو العراق أهل "قال
 غريها.  وأييت
 114ابكتسابه" .  العبد  إليه  يتوصل  ما  غاية  إىل يئول  التوكل حىت  هناية  وهو  املقامات  مجلة من  الرضا  اخلراسانيون:  وقال

 يقال:  أبن  ممكن  بينهما  اجلمع  أن يرى  عبد القادر  الشيخ  أن   إالَّ 
 مكتسبة"  ليست  وهي  مجلة األحوال  من وهنايته  املقامات  من  وهي  للعبد مكتسبة  الرضا  "بداية

 فقال:  االختالف  هذا يف القيم  اين  ذكر  وقد 
 فرق  ثالث  على السلوك  أرابب  فيها  اختلف  مسألة  "وهذه

 ابكتسابه.  العبد  إليه  يتوصل  أن   ميكن  فعلى هذا  التوكل،  هناية  وهو  املقامات  مجلة من  الرضا  قالوا:  فاخلراسانيون 
 .األحوال  كساتر  ابلقلب  حتل  هو انزلة بل  للعبد  كسبا    وليس  األحوال  مجلة  من هو  قالوا:  والعراقيون 

 .املواهب  جمرد  املكاسب واألحوال  من  عندهم املقامات  أن  واألحوال  املقامات  بني  والفرز
 للصرب  مكتسبة  الرضا  بداية  يقال  أبن  بينهما  اجلمع  فقالوا: ميكن  وغريه  الرسالة  صاحب  القشريي  منهم  اثلثة  فرقة  وحكمت

 115وهنايته حال   مقام فأوله  مكتسبة  وليست األحوال  مجلة  من وهنايته مجلة املقامات  من  وهو
 فيقول  املسالة  حيقق مث 

 متكن  فاذا  ألسبابه  ابلكسب  يقال  أن  فيمكن  ابعتبار حقيقته،  موهيب  سببه  ابعتبار  كسيب  الرضا  أن  املسالة  يف  "والتحقيق
  والتقويض  والتسليم  التوكل  قدمه يف  رسخ  فمن  التوكل  آخر  الرضا  ف ن   الرضا،  مثرة  منها  اجتىن  وغرس شجرته  أسبابه  يف

 وختفيفا  رمحة هبم  خلقه  على  هللا  يوجبه  مل  عليها،  وصعوبته  له  النفوس  أكثر  وعدم إجابة  لعزته  ولكن  والبد،  الرضا  له  ُجِعلَ 
 فيها. فمن  وما  اجلنان  من  وأجلَّ   وأكرب  أعظم  هو  الذي  عنهم  ثوابه رضاه  أن   وأخرب  أهله  على  وأثىن  إليه،  ندهبم  لكن  عنهم

  عن  رضاه  من  بنوعني  حمفوف  عنه فهو  هللا  رضى  نتائج  من  هللا  عن  العبد  رضى  بل  عنه،  هللا  رضي ربه  رضى عن
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   املصدر السابق،173/2. 116 
   ابن فارس،املقاييس،339/3. 117 

   الراغب االصفهاين،املفردات،118.277 
   اين قيم،مدارج السالكني،282/2. 119 

  أخرجه الرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- )668/4(، رقم: )2518(. 120 

الرضا ابب هللا األعظم وجنة الدنيا يرضى عنه، ورضى بعده هو مثرة رضاه عنه ولذلك كان    أن   له  أوجب  قبله  رضا   عبده
 116ومسرتاح العارفني وحياة احملبني ونعيم العابدين وقرة عيون املشتاقني .

 سابعاً: الصدق
مصدر قوهلم َصدق يصُدُق ِصدقا ، وهو مأخوٌذ من مادة )ص د ق( اليت تدل على قوة الشيء قوال  أو غري قول، من 

ألنَّ الكذب ال قوَّة له وهو ابطل، وأصل هذا من قوهلم شيء صدق أي ذلك الصدق خالف الكذب لقوته يف نفسه و 
 117صلب، ورمح صدٌق .

وقال الرَّاغب الصدق مطابقة الضمري واملخرب عنه معا ، ومىت اخنرم شرط من ذلك مل يكن صدقا  اتما ، بل إما أالَّ يوصف 
 118ابلصدق، وأن يوصف اترة ابلصدق واترة ابلكذب على نظرين خمتلفني .

ويف اصطالح املتصوفة وعند الشيخ عبد القادر اجليالين هو: قول احلق يف مواطن اهلالك وقيل: هو أن تصدق يف موضع 
ال ينجيك منه إالَّ الكذب. وقيل: هو أن تصدق يف موضع ال ينجيك منه إال الكذب وقيل: أال يكون يف أحوالك 

 شوب وال يف اعتقادك ريب وال يف أعمالك عيب
سبحانه أنه أكرم عباده املتقني أبن جعل هلم، مدخل صدق، وخمرج صدق، ولسان صدق، وقدم صدق، وقد أخرب 

 ومقعد صدق. 
وحقيقة الصدق يف هذه األشياء هو احلق الثابت املتصل ابهلل، املوصل إىل هللا، وهو ما كان به وله من األقوال واألعمال، 

 119وجزاء ذلك يف الدنيا .
 طمأنينة القلب إليه، ومن عالمات الكذب حصول الريبة.من عالمات الصدق 

عن أين حممد احلسن بن علي رضي هللا عنهما قال: حفظت من رسول هللا صل هللا عليه وسلم: "دع ما يريبك إىل ما 
 .  120ال يريبك، ف نَّ الصدق طمأنينة، والكذب ريبة"
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   القرآن،سورة البينة آية 5. 121 
  اجليالين، الفتح الرابين، ص34. 122 

   القرآن،سورة التوبة آية119. 123 
(، رقم: 5/2261عن الكذب ) مع الصادقني{ وما يُنهى أخرجه البخاري، كتاب األدب، ابب قول هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا 

 124 .)5743( 
   القرآن،سورة النساء،69. 125 

َ خالص يقول هللا سبحانه وتع ىلال تستقيم العبادة إىل ابلصدق وال تستقيم الطرق إال ابإل
ه

 ٱَّلل
ْ
ُبُدوا  ِلَيعم

ه
 ِإَّل

ْ
ِمُرٓوا
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 أ
ٓ
: "َوَما

 
َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
ٰوة

َ
ل  ٱلصه

ْ
َء َوُيِقيُموا

ٓ
يَن ُحَنَفا ِ

ُه ٱلد 
َ
ِلِصيَن ل

م
َمِة  ُۚمخ ِ

ي 
َ
ق
م
ٲِلَك ِديُن ٱل

َ
 .121" َوذ

هكذا رابه والداه، وهكذا   ،احواله وأقواله وأعماله طوال حياته  يف  خملصا    ا  تع ىل صادق  وقد كان الشيخ عبد القادر رمحه هللا
غالم عليك ابلصدق والصفاء فلوالمها مل يتقرب  اي" :تع ىل إىل أن لقي وجه مواله عز وجل، وكان يقول رمحه هللابقي 
 122 هللا تع ىل  إىلبشر  

يستوي لسانه على األقوال الصادقة، وأفعال على فيمكن أن حُيقق املؤمن مرتبة اإلحسان يف صفة الصدق وذلك أبن 
املتابعة الصادقة للرسول صل هللا عليه وسلم، وأعمال القلب واجلوارح على اإلخالص الصادق هلل تع ىل مستفرغا  الوسع 

سان والطاقة صدقا  ف ذا فعل ذلك كله حىت يغلب على قلبه كأنه يشاهد ربه ومواله احلق تبارك وتع ىل فقد حقَّق اإلح
 يف صدقه.

ِدِقيَن"واألصل فيه عند الشيخ عبد القادر اجليالين قوله عز وجل:  
ٰ
ـ  َمَع ٱلصه

ْ
وا

ُ
ون

ُ
َ َوك

ه
 ٱَّلل

ْ
ُقوا  ٱته

ْ
ِذيَن َءاَمُنوا

ه
َها ٱل يُّ

َ
أ
ٰٓ
. 123  "َيـ

 قالصد  ف ن  ابلصدق وما روي عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النيب صل هللا عليه وسلم أنه قال: عليكم
 يهدي إىل اجلنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقا  إايكم والكذب   الرب  وإن   الرب،  إىل  يهدي

 هللا عند يكتب حىت الكذب ليكذب ويتحرى الرجل وإن النار إىل يهدي والفجور إىل الفجور، يهدي ف ن الكذب
 .124كذااب  

وللصدق عند الشيخ عبد القادر اجليالين منزلة عالية فهو عماد األمر ويف ذلك يقول: واعلم أبن الصدق عماد األمر 
ُ وبه متامه وفيه نظامه، وهو اثين درجة النبوة وهو قوله عز وجل:  
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   اجليالين،الغنية،200/2. 126 

عبد القادر اجليالين بني الصادق والصديق بقوله: والصادق هو االسم الالزم من الصدق، والصديق هو املبالغة منه وهو 
دق فصار دأبه وسجيته وصار الصدق غالبه. فالصدق استواء السر والعالنية، والصادق هو الذي من تكرر فيه الص

 .126صدق يف أقواله، والصديق من صدق يف أقواله ومجيع أفعاله وأحواله 
العبد وهكذا يتبني اهتمام الشيخ عبد القادر وأتكيده على أمهية التخلق واالتصاف هبذه الصفات احلميدة اليت تكسب  

 سعادة الدنيا وفالح اآلخرة.
 املراجع:

 القران الكرمي  -
. الكامل يف التاريخ. حتقيق عبد هللا القاضـــــــي، دار الكتب 1987ثري اجلزري، علي بن حممد بن حممد. ابن األ -

 العلمية.
 مصطفى احلليب.  ةالعلوم واحلكم، مكتب ع م، جام1952بن رجب احلنبلي،ا -
 م، القاهرة.1969مقايس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، ابن فارس، امحد، معجم  -
 م، بريوت.1956، دار املعارف، لسان العرب ابن منظور، -
 م، القاهرة.1961، حتقيق حممد سيد كيالين، املفردات يف غريب القرآن،باألصفهاين، الراغ -
 م.1،1991الفكر،طالبخاري، أبو عبدهللا ابن إمساعيل البخاري،صحيح البخاري،دار  -
 .3طم، القاهرة، 1956اجلواهر يف مناقب عبد القادر ،  د التاديف، قالئ -
ــنن الرتمذي  - ه،  1356اجلامع(، حتقيق الشـــــيخ أمحد حممد شـــــاكر، )الرتمذي، حممد بن عيســـــى بن ســـــورة، ســـ

 .1مطبعة مصطفى ابيب احلليب، ط
 .بريوت. مكتبة لينان   .التعريفات  شريف.ال  حممد اين، علي بن رججلا -
 .2. املكتبة الوقفية، طاملنتظم يف اتريخ امللوك واألمم.    1995اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي.   -
 اجلوزية، ابن قيم، عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، تصحيح نعم زرزور، دار الكتب العاملية، بريوت. -
 .2الكتب العاملية، بريوت، ط  ره، دا1408اجلوزية، ابن قيم، مدارج السالكني،  -
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