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ABSTRACT 

 

The study aimed to introduce Sheikh Abdul Qadir Al-Gilani, and to know his contractual opinions, 

and it was found that Sheikh Abdul Qadir Al-Gilani had a scientific sobriety and great place. Also, 

he is the one who fights extremist and strict thought. Furthermore, he is innocent of the stray 

thoughts that he was accused of and attributed to him from some of his beloved and his disciples 

falsely and faintly, which unfortunately were fought by some writers who did not understand his 

method and his scientific life. 

  

 

 لخص امل

الشيخ عبد القادر اجليالين، هدفت الدراسة التعريف ابلشيخ عبد القادر اجليالين، ومعرفة آراءه العقدية، وتبني للباحث أن  
كان ذا علمية رصينة، ومكانه كبرية، بل إنه من الشخصيات اليت حتارب الفكر املتطرف واملتزمت، كما أنه بريء من 
األفكار الضالة اليت أهتم هبا وتنسب إليه من بعض أحبابه ومريديه زورا وهبتاان، واليت لألسف الشديد حاربته بعض األقالم 

 م منهجه وحياته العلمية.اليت مل تفه
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 املقدمة: 
املنزه عىن  الصمد،الواحد األحد الفرد  واالنعام، واخللق  ابإلجياداملتفضل على خلقه  واالكرام،احلمد هلل ذي اجلالل      

محدا يليق جبالله، ويعمنا مبنه وافضاله، جل جالله ما اعظمه، والصالة والسالم على املبعوث   والولد، الشريك والزوج  
واآلخرين وامام للمتقني سيدان حممد )صلى هللا عليه وسلم( وعلى آله الطيبني الطاهرين   لألولنيرمحة للعاملني وسيدا  

 هارها ال يزيغ عنها اال هالك.وصحابته الغر امليامني الذي تركنا على احملجة البيضاء ليلها كن
فال خيفى على مسلم،  ما متر به امتنا اليوم من متزق وتشرذم وشتات بني ابنتئها حىت اصبحت كما قال النيب   اما بعد: 

)صلى هللا عليه وسلم( اهنا كغثاء السيل ال لكثرته ولكن ال ترجى منه الفائدة، ووصل األمر ببعضهم ان يلعن آخر هذه 
وهو مصداق حديث املصطفى عليه الصالة والسالم خمربا عن ذلك، وسبب ذلك كله يرجع إىل ما ابتليت   األمة أوهلا 

به االمة من سفهاء االحالم وضعاف العقول الذين ارادوا ان جيروا االمة إىل اهلاوية متكئني على بعض وعاض السالطني 
هللا بتأويالت ممجوجة للعقل السليم وان اخطر ما يدور يف او علماء السوء الذين حيلون ما حرمه هللا او حيرمون ما احله  

فلك تلك الشقاقات والنزاعات هو اخلالف يف العقيدة، وهذا اخلالف يؤدي بصاحبه إىل تسقيط اآلخر وجعله يف عداد 
مة يف ترسيخ اخلاسرين، ويف هذا البحث سأتناول قام به اإلمام الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا والذي يعد حلقة مه

 . الفهم الصحيح للعقيدة وبيان اوجه اخلالف املقبوله وغريها يف جمال العقيدة
 

 مشكلة البحث: 

هواء منهم، فمنهم من أضله هللا هواء والنحل، عبث الشيطان يف قلوهبم ومتكنت األابتليت األمة أبانس من أهل األ -
وراء ادعياء الباطل كلهم كانت الثغرة اليت نفذ منها على علم، ومنهم من تنكب عن طريق احلق واتبع هواه وانساق  

اليهم هو ابب العقيدة الفاسدة، او التأويالت العقيمة، لتقدمها، وما قام به اإلمام الشيخ عبد القادر  الشيطان 
ال اجليالين رمحه هللا يعد حلقة مهمة يف ترسيخ الفهم الصحيح للعقيدة وبيان اوجه اخلالف املقبوله وغريها يف جم 

 العقيدة، 

وتبنوها والصوفية احلقة منها براء،  كما اتكأ كثري من اجلهلة على افكار منحرفة زعموا اهنا من أتويالت الصوفية   -
واصبحت عندهم من املسلمات اليت ال تقبل النقاش او اجلدل، وهذا التفسري هو كالم واحد من اعالم التصوف 
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وهو يعد مرجعا مهما يف تصحيح كثري من املفاهيم املغلوطة او املقلوبة احلق املنضبط بكتاب هللا وسنة رسوله بعيدا 
آلنه كالم عارف خبري خبفاية النفس ومداخل الشيطان اليها كما انه حمصن ابلعلم الشرعي الذي من خالله قد ضيق 

 على ابليس ابوابه ونوافذه.
 : اسئلة البحث

 أقوال وآراء مستقله يف العقيدة ؟ اإلمام الشيخ عبد القادراجليالين رمحه هللا هل له   -

 هل يعد اإلمام اجليالين مقلدا أم جمتهدا يف العقيدة ؟  -

 . إىل اي مدرسة ينتمي اإلمام اجليالين يف توجهاته العقدية -
 أهداف البحث: 

 بيان املفهوم الصحيح للعقيدة.  -

الكشف والبيان عن أقوال وآراء العلماء يف جمال العقيدة واملبثوثة بني ثنااي السفر الكبري )تفسري اجليالين( للقران  -
 العظيم  

 (. العقيدةمجع أقوال اإلمام اجليالين يف العقيدة من خالل ما كتبه هو يف كتابه )ا -
 أمهية البحث: 

 تظهر أمهية البحث من خالل النقاط اآلتية: 

يُعُد علم العقيدة من أهم العلوم، الواجب على املكلف تعلمها؛ ألهنا أّجل العلوم، وأشرفها كوهنا تبحث يف ذات  -
 هللا وصفاته، وتنفي ما ال يليق به جل يف عاله. 

معرفته يف حق هللا تعاىل، وما جيوز وما يستحيل، إن دراسة العقيدة اإلسالمية، تقدم لإلنسان كل ما جيب عليه   -
 وبذلك يبلغ كمال احملبة، وعندئذ يسعى لكمال اإلخالص هلل تعاىل؛ ألنه أمت معرفته به.

الدفاع عن عقيدة أهل السنة واجلماعة امام سيل كبري من ركام الباطل والذي خلفته االهواء والنزوات واثرت على   -
 ا وال زالت. مسرية االمة االسالمية كثري 

 بيان أقوال أئمة هذه االمة من علمائها الرابنني الذين ال خيشون يف هللا لومة الئم.  -
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 حدود البحث: 
  هو نقل أقوال اإلمام اجليالين يف مباحث العقيدة سواء كانت ذلك النقل له ام نقله عن غريه فتبناه .1
 ال اليت وردت عن اإلمام اجليالين رمحه هللا. تعد هذه الدراسة هي دراسة حتليلية تفسريية توضيحية لتلك القو  .2
 . مشلت الدراسة مباحث العقيدة يف االهليات دون النبوات والسمعيات.خشية االطالة   .3

 منهجية البحث: 
 اعتمد الباحث يف دراسته العقيدية ألقوال الشيخ عبد القادر اجليالين على: 

اجليالين، وقارن تلك األقوال مع غريها من أقوال العلماء املنهج االستقرائي: حيث تتبع الباحث أقوال الشيخ   -1
 االجالء. 

املنهج التحليلي: حيث قام الباحث بتحليل أقوال الشيخ اجليالين يف جمال العقيدة وذلك من خالل التوضيح  -2
 لتلك األقوال وبيان الغامض منها، والكشف عن مدلوالهتا، وتفسريها. 

 الدراسات السابقة: 
يخ عبد القادر اجليالين من الشخصيات املهمة والذين هلم ابع كبري يف العلوم الشرعية ويف العقيدة  نظرا لكون اتلش

 وذاع صيته بني البلدان يف حقبته واحلقب اليت جاءت من بعدهزفهناك دراسات سابقة كثريه عنه نذكر قسم منها:
 .رؤية اترخيية معاصره، للكاتب مجال الدين فاحل الكيالين 1
 م الزاهد والقدوة. . اإلما2
 1418.كتاب الشيخ عبد القادر اجليالين. واراؤه األعتقادية والصوفية للكاتب الشيخ سعيد بن مسفر طبع سنة3

 هجرية وهو من أهم الكتب اليت دافعت عن الشيخ وعن  هنجه. 
 وهناك كثريمن الدراسات الجمال لذكرها هنا عن الشيخ اجليالين رمحه هللا. 

 : البحث  هيكلية 
 ما عن خطيت يف البحث فكانت كاآليت:أ

 قسمت البحث إىل مقدمة وستة فصول وخامتة. 
 أما املقدمة فذكرت فيها: أمهية املوضوع، وسبب اختيار املوضوع والدراسات السابقة، ومنهجية البحث. 

 أشتمل على متهيد، ومبحثني: تكلمت يف التمهيد، عن عصر الشيخ اجليالين، وفيه ثالثة حماور: و 
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احملور األول: تكلمت فيه عن اجلانب السياسي، والثاين عن اجلانبني، االجتماعي واالقتصادي والثالث عن اجلانب 
 العلمي. 

 أما املبحثان، فكما أييت: 
 ثالثة حماور: املبحث األول: سريته الذاتية، وفيه  

 أوالً: أمسه، ولقبه، وكنيته، ونسبه.  -
 اثنياً: مولده، ونشأته.  -
 اثلثاً: وفاته.   -

 املبحث الثاين: سريته العلمية، وفيه مخسة حماور: 
 أوالً: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.  -
 اثنياً: شيوخه.   -
 اثلثاً: مؤلفاته.   -
 ميرابعاً: منهجه يف تفسري القرآن الكر   -
 خامساً: مذهبه يف العقيدة.  -

 
 

 املبحث األول 
 مسه: ااحملور األول:  

هـ(، هو أبو حممد عبد القادر بن موسى بن عبد هللا،   561  - هـ    470عبد القادر اجليلي أو اجليالين أو الكيالين )
القادر   عبد  وابملشرق  اجليالين،  بوعالم  ابلشيخ  املغاريب  الرتاث  ويلقب يف  أيضا ب"سلطان يعرف  ويعرف  اجليالين، 

األولياء"، وهو إمام صويف وفقيه حنبلي، لقبه أتباعه بـ"ابز هللا األشهب" و"اتج العارفني" و"حميي الدين" و"قطب بغداد". 
 وإليه تنتسب الطريقة القادرية الصوفية.

  iم1077هـ/  470ربيع الثاين وهو األشهر سنة    11ولد يف  
 سرته احملور الثاين:نسبه وأ
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بن  بد هللا عبن  موسىبن  عبد هللابن  موسىبن  داودبن  حممدبن  حيي بن   عبدهللابن  موسىبن   عبد القادرأبو حممد  
 كعببن    مرةبن    كالب بن    قصي بن    عبد مناف بن    هاشمبن    عبد املطلب بن    أيب طالب بن    عليبن    احلسنبن    احلسن

بن   معدبن    نزاربن    مضربن    إلياسبن    مدركة بن    خزميةبن    كنانةبن    قريشبن    مالكبن    فهربن    غالببن    لؤيبن  
  ii. عدانن

 احملور الثالث: حمل مولده     
حالياً على   إيرانيف مشال    جيالن حيث توجد رواايت متعددة أمهها القول بوالدتِه يف    [2]وهناك خالف يف حمل والدتِه،

كيلو مرت   40اليت تبعد حوايل    املدائنراق وهي قرية اترخيية قرب  الع  جيالن، والقول اآلخر أنه ولد يف  حبر قزوينضفاف  
 وقد نشأ عبد القادر يف  iii.ivببغداد  العائلة الكيالنية، وهو ما أثبتته الدراسات التارخيية األكادميية وتعتمده  بغدادجنوب  

وصفتها املصادر ابلصاحلة، فقد كان والده أبو صاحل موسى معروفاً ابلزهد وكان شعاره جماهدة النفس وتزكيتها    أسرة
  vابألعمال الصاحلة وهلذا كان لقبُه "حمب اجلهاد".

 احملور الرابع: وفاته:
هـ،جهزه وصلى عليه ولده عبد الوّهاب يف مجاعة من حضر   561ربيع الثاين سنة    10تويف اإلمام اجليالين ليلة السبت  

من أوالده وأصحابه، مث دفن يف رواق مدرسته، ومل يفتح ابب املدرسة حىت عال النهار وهرع الناس للصالة على قربه 
سنة من عمره. ذكر العالمة سامل االلوسي، ان الرئيس أمحد حسن البكر يف بداية حكمه، طالب   وزايرته، وبلغ تسعني

إيران ابسرتجاع رفات اخلليفة هارون الرشيد، كونه رمز لبغداد يف عصرها الذهيب، وذلك بدعوة وحث من املرحوم عبد 
م، ولكن إيران امتنعت،وابملقابل طلبت اسرتجاع اجلبار اجلو مرد وزير اخلارجية العراقي السابق يف عهد عبد الكرمي قاس

رفات الشيخ عبد القادر الكيالين،كونه من مواليد كيالن يف إيران،وعندها طلب الرئيس من العالمة مصطفى جواد،بيان 
االمر، فأجاب مصطفى جواد: ان املصادر اليت تذكر ان الشيخ عبد القادر مواليد كيالن يف إيران،مصادر تعتمد رواية  

صحة كونه من   صوب فهو من مواليد قرية تسمى )اجليل( قرب املدائن، وال اما األ  واحدة وتناقلتها بدون دراسة وحتقيق،
قامه احتاد املؤرخني أكده العالمة حسني علي حمفوظ يف مهرجان جوالء الذي  أإيران أو ان جده امسه جيالن، وهو ما  

وفعال أبلغت مملكة إيران بذلك ولكن بتدخل من دولة عربية اغلق ،  1996لوسي حاضرا أيضا سنة  العرب وكان اآل
  viم ذُكرْت ُنسبته إىل اجليلي فقط حيناً، ومل يُكتب )الكيالين( إال بني قوسني. 1960م و1958املوضوع،  بل يف عام  

 املبحث الثاين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A4%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
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 وفيها أربعة حماور.   العلمية سريته  
 احملور األول: منهجه يف الرتبية 

 ادر اجليالين لتحقيق ذلك، ابالتصاف بصفات أساسها اجملاهدة، والتحلي ابعمال عشرة هي: يضع عبد الق
ألنه إذا احكم ذلك من نفسه، دفعه ذلك   ال حيلف املتعلم ابهلل عز وجل صادقا وال كاذاب، عامدا وال ساهيا ؛  •

إىل ترك احللف ابلكلية، وبذلك يفتح هللا له اباب من أنواره يدرك أثره يف قلبه، ومينحه الرفعة والثبات والكرامة 
 عند اخللق. 

• 
viiفإذا اعتاد ذلك شرح هللا صدره، وصفا علمه، وصار حاله كله   ؛  أن جيتنب املتعلم الكذب هازال أو جادا

 صدق و ظهر أثر ذلك عليه. 
أن يفي مبا يعد، وأن يعمل على ترك الوعد أصال ؛ ألن ذلك أضمن له من الوقوع يف احللف والكذب ؛ فإذا  •

 فعل ذلك، فتح له ابب السخاء، ودرجة احلياء، وأعطي مودة يف الصادقني. 
شيء من اخللق، وإيذاء ذرة فما فوقها ؛ فذلك من أخالق األبرار والصديقني، ألن مثرة ذلك   أن جيتنب لعن أي •

 حفظه من مصارع اهلالك، والسالمة، ويورث رمحة العباد، مع ما يهبه هللا من رفيع الدرجات.
وجعله   ، وإن ظلمه فال يقطعه بلسانه، وال يقابله بقول أو فعل ؛ فإن فعل ذلكأن جيتنب الدعاء على أحد •

 من مجلة آدابه ارتفع يف عني هللا، وانل حمبة اخللق مجيعا. 
، أو كفر، أو نفاق، فذلك أقرب للرمحة، وأقرب ألخالق السنة، أن ال يشهد على أحد من أهل القبلة بشرك •

 وأبعد من ادعاء العلم، وأقرب إىل رضا هللا، وهو ابب شريف يورث العبد رمحة اخللق أمجعني.
، وأن يكف جوارحه عنها، ألن ذلك مما يسرع يف ترقية النفس إىل مقامات أعلى، إىل املعاصي  أن جيتنب النظر •

 ويؤدي إىل سهولة استعمال اجلوارح يف الطاعة. 
؛ فإن ذلك متام العزة للعابدين، وشرف املتقني،   أن جيتنب االعتماد على اخللق يف حاجة صغرت أو كربت  •

عن املنكر، ويستغين ابهلل، ويثق بعطائه، ويكون اخللق عنده يف احلق وبه يقوى على األمر ابملعروف والنهي  
 سواء، وذلك أقرب إىل ابب اإلخالص. 

، فذاك الغىن اخلالص، والعز األكرب، والتوكل الصحيح ؛ فهو ابب من أبواب أن يقطع طمعه من اآلدميي  •
 الزهد، وبه ينال الورع. 
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خالق كلها، وبه يدرك العبد منازل الصاحلني الراضني عن هللا ؛ فهو خصلة أصل اال  التواضع، وبه تعلو املنزلة •
 .viiiيف السراء والضراء، وهو كمال التقوى

 مؤلفاته:   احملور الثاين:
صنف عبد القادر اجليالين مصنفات كثرية يف األصول والفروع ويف أهل األحوال واحلقائق والتصوف، منها ما هو       

مصّور،وفيها املنسوب، وترمجت أغلب مؤلفاته إىل اللغات العاملية وال سيما اللغة اإلجنليزية مطبوع ومنها خمطوط ومنها  
  :[ منها45(] 2010_1935بواسطة )خمتار هوالند 

 .إغاثة العارفني وغاية مىن الواصلني •
 .أوراد اجليالين •
 .آداب السلوك والتوصل إىل منازل السلوك •
 .حتفة املتقني وسبيل العارفني •
 .جالء اخلاطر •
 .حزب الرجاء واالنتهاء •
 .احلزب الكبري •
 .دعاء البسملة •
 .الرسالة الغوثية: موجود منها نسخة يف مكتبة األوقاف ببغداد •
 .رسالة يف األمساء العظيمة للطريق إىل هللا •
 .اإلسالمية وهو جزءان الغُنية لطاليب طريق احلق: وهو من أشهر كتبه يف األخالق واآلداب   •
 .الفتح الرابين والفيض الرمحاين: وهو من كتبه املشهورة وهو عبارة عن جمالس للشيوخ يف الوعظ واإلرشاد •
 .مقالة 78فتوح الغيب: وهو عبارة عن مقاالت للشيخ يف العقائد واإلرشاد ويتألف من   •
 .ثري من أوراده وأدعيته وأحزابهالفيوضات الرابنية: وهكذا الكتاب ليس له ولكنه حيتوي الك •
 .معراج لطيف املعاين •
 .يواقيت احلكم •
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سر األسرار يف التصوف: وهو كتاب معروف وتوجد نسخة منه يف املكتبة القادرية ببغداد ويف مكتبة جامعة  •
 إسطنبول

 .الطريق إىل هللا: كتاب عن اخللوة والبيعة واألمساء السبعة •
 رسالة مرتمجة للفارسية يوجد نسخة يف مكتبة جامعة إسطنبول   15ر:  رسائل الشيخ عبد القاد •
 .املواهب الرمحانية: ذكره صاحب روضات اجلنات •
 .حزب عبد القادر اجليالين: خمطوط توجد نسخة منه يف مكتبة األوقاف ببغداد •
 .تنبيه الغيب إىل رؤية النيب: نسخة خمطوطة مبكتبة الفاتيكان بروما •
 .على الرافضة: منسوب له وهو حملمد بن وهب نسخة خمطوطة يف املكتبة القادرية ببغدادالرد   •
 .251وصااي الشيخ عبد القادر: موجود يف مكتبة فيض هللا مراد حتت رقم   •
هبجة األسرار ومعدن األنوار يف مناقب الباز األشهب: مواعظ للشيخ مجعها نور الدين أبو احلسن علي بن   •

 .الشطنويفيوسف اللخمي  
 . تفسري اجليالين: خمطوط يف مكتبة رشيد كرامي يف طرابلس الشام •
 .الدالئل القادرية •
 .احلديقة املصطفوية: مطبوعة ابلفارسية واألردية •
 .احلجة البيضاء •
 .عمدة الصاحلني يف ترمجة غنية الصاحلني •
 .بشائر اخلريات •
 .ورد الشيخ عبد القادر اجليالين  •
 .كيمياء السعادة ملن أراد احلسىن وزايدة •
 . ixاملختصر يف علم الدين •

 العلماء عنه   حملور الثالث: قول 
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قال ابن تيمية: والشيخ عبد القادر وحنوه من أعظم مشايخ زماهنم أمراً ابلتزام الشرع، واألمر والنهي، وتقدميه على      
وقال اإلمام النووي: ما علمنا فيما بلغنا من التفات   .اهلوى واإلرادة النفسيةالذوق والقدر، ومن أعظم املشايخ أمراً برتك  

 الناقلني وكرامات األولياء أكثر مما وصل إلينا من كرامات القطب شيخ بغداد حميي الدين عبد القادر اجليالين، كان شيخ 
ه, وخترج بصحبته غري واحد من األكابر وانتهى  السادة الشافعية والسادة احلنابلة ببغداد وانتهت إليه رايسة العلم يف وقت

إليه أكثر أعيان مشايخ العراق وتتلمذ له خلق ال حيصون عدداً من أرابب املقامات الرفيعة, وانعقد علية إمجاع املشايخ 
فج   من كل   - التصوف    - والعلماء ابلتبجيل واإلعظام, والرجوع إىل قولة واملصري إىل حكمه, وأُهرع إليه أهل السلوك  

عميق. وكان مجيل الصفات شريف األخالق كامل األدب واملروءة كثري التواضع دائم البشر وافر العلم والعقل شديد 
االقتفاء لكالم الشرع وأحكامه معظما ألهل العلم ُمكرِّماً ألرابب الدين والسنة, مبغضاً ألهل البدع واألهواء حمبا ملريدي 

بة إىل املوت. وكان له كالم عال يف علوم املعارف شديد الغضب إذا انتهكت حمارم هللا احلق مع دوام اجملاهد ولزوم املراق
 .xسبحانه وتعإىل سخي الكف كرمي النفس على أمجل طريقة. وابجلملة مل يكن يف زمنه مثله 

 xiكراماته نقلت ابلتواتر قال اإلمام العز بن عبد السالم: إنه مل تتواتر كرامات أحد من املشايخ إال الشيخ عبد القادر فإن  
قال الذهيب: الشيخ عبد القادر الشيخ اإلمام العامل الزاهد العارف القدوة، شيخ اإلسالم، علم األولياء، حميي الدين، أبو 

 xiiحممد، عبد القادر بن أيب صاحل عبد هللا ابن جنكي دوست اجليلي احلنبلي، شيخ بغداد.
إمام احلنابلة وشيخهم يف عصره فقيه صاحل، كثري الذكر دائم الفكر, وهو شديد قال أبو أسعد عبد الكرمي السمعاين: هو  

 .اخلشية, جماب الدعوة، أقرب الناس للحق، وال يرد سائال ولو أبحد ثوبيه
قال اإلمام ابن حجر العسقالين الكناين: كان الشيخ عبد القادر متمسكاً بقوانني الشريعة, يدعو إليها وينفر عن خمالفتها 

غل الناس فيها مع متسكه ابلعبادة واجملاهدة ومزج ذلك مبخالطة الشاغل عنها غالبا كاألزواج واألوالد, ومن كان ويش
 .xiiiهذا سبيله كان أكمل من غريه ألهنا صفة صاحب الشريعة صلى هللا علية وسلم 

هبا انتهت إليه هبا علما   قال ابن قدامة املقدسي: دخلنا بغداد سنة إحدى وستني ومخسمائة فإذا الشيخ عبد القادر
وعمال وحاال واستفتاء, وكان يكفي طالب العلم عن قصد غريه من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصرب على املشتغلني 
وسعة الصدر. كان ملئ العني ومجع هللا فيه أوصافاً مجيلة وأحواالً عزيزة, وما رأيت بعده مثله ومل أمسع عن أحد حيكي 

 .xivثر مما حيكى عنه, وال رأيت احداً يعظمه الناس من أجل الدين أكثر منه من الكرامات أك
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قال ابن رجب احلنبلي: عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي مث البغدادي, الزاهد شيخ العصر وقدوة العارفني وسلطان املشايخ 
نة الشريفة بظهوره, واخنذل أهل وسيد أهل الطريقة, حميي الدين ظهر للناس, وحصل له القبول التام, وانتصر أهل الس

البدع واألهواء, واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته, وجاءته الفتاوى من سائر األقطار, وهابه اخللفاء والوزراء 
 .xvوامللوك فمن دوهنم 

 .xviومكاشفات قال احلافظ ابن كثري: الشيخ عبد القادر اجليلي، كان فيه تزهد كثري وله أحوال صاحلة 
الشيوخ, قدوة  الطريقة, شيخ  الكرام، شيخ املسلمني واإلسالم ركن الشريعة وعلم  اليافعي: قطب األولياء  قال اإلمام 
األولياء العارفني األكابر أبو حممد عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي قدس سره ونور ضرحيه, حتلى حبلي العلوم الشرعية 

وتزود أبحسن اآلداب وأشرف األخالق, قام بنص الكتاب والسنة خطيبا على األشهاد,   وجتمل بتيجان الفنون الدينية,
ودعا اخللق إىل هللا سبحانه وتعإىل فأسرعوا إىل االنقياد, وأبرز جواهر التوحيد من حبار علوم تالطمت أمواجها, وأبرأ 

 . xviiمذ له خلق كثري من الفقهاءالنفوس من أسقامها وشفى اخلواطر من أوهامها وكم رد إىل هللا عاصياً, تتل
 .xviiiقال اإلمام الشعراين: طريقته التوحيد وصفاً وحكما وحاال وحتقيقه الشرع ظاهرا وابطناً 

قال اإلمام أمحد الرفاعي: الشيخ عبد القادر من يستطيع وصف مناقبه, ومن يبلغ مبلغة, ذاك رجل حبر الشريعة عن 
 .xixاء اغرتف, ال اثين له يف وقتنا هذاميينه, وحبر احلقيقة عن يساره من أيهما ش

قال الشيخ بقا بن بطو: كانت قوة الشيخ عبد القادر اجليالين يف طريقته إىل ربة كقوى مجيع أهل الطريق شدة ولزوما 
 .xxوكانت طريقته التوحيد وصفا وحكما وحاالً 

، كثري الذكر، دائم الفكر، سريع الدمعةقال ابن السمعاين عنه: إمام احلنابلة وشيخهم يف عصره، فقيه صاحل،    .ديِّن خريِّ
 :أقوال العلماء يف الشيخ عبد القادر اجليالين 

من خالل ما مرَّ معنا تبني لنا أنَّ شخصية سيدان الشيخ عبد القادر اجليالين رضي هللا تعإىل عنه كانت شخصية عظيمة   
الفنون وكان حبراً ال سواحل له حىت دان له العلماء وخضع له األولياء بل وفريدة من نوعها، مجع كافة العلوم وأتقن كافة  

وأمجع على علمه وواليته العلماء, وثىن عليه الكثري من علماء األمة الصاحلون والعارفون وأُلََّفت فيه املئات من الكتب 
يف سرية الشيخ، وقيل فيه العديد   والرسائل والتصانيف، بل ال تكاد جتد رجالً من العلماء كتب يف سريته مثل الذي كتب

يقول شيخ   وأيضا مما قال العلماء فيه أيضا أن الشيخ اجليالين  من القصائد واألشعار, وإليك بعض ما قيل يف حقه
اإلسالم اإلمام النووي: ما علمنا فيما بلغنا من الثقات الناقلني وكرامات األولياء أكثر مما وصل إلينا من كرامات القطب 
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اد حميي الدين عبد القادر اجليلي رضي هللا تعإىل عنه, كان شيخ السادة الشافعية والسادة احلنابلة ببغداد، شيخ بغد 
وانتهت إليه رايسة العلم يف وقته, وخترج بصحبته غري واحد من األكابر، وانتهى إليه أكثر أعيان مشايخ العراق، وتتلمذ 

يعة, وانعقد عليه إمجاع املشايخ والعلماء ابلتبجيل واإلعظام, والرجوع له خلق ال حيصون عدداً من أرابب املقامات الرف
إىل قوله واملصري إىل حكمه, وأُْهرِع إليه أهل السلوك من كل فٍج عميق، وكان مجيل الصفات شريف األخالق. كامل 

ع وأحكامه، معظماً ألهل العلم، األدب واملروءة، كثري التواضع، دائم البشر، وافر العلم والعقل، شديد االقتفاء لكالم الشر 
ُمكّرِماً ألرابب الدين والسنة, مبغضاً ألهل البدع واألهواء، حمباً ملريدي احلق مع دوام اجملاهدة ولزوم املراقبة إىل املوت، 
وكان له كالم عاٍل يف علوم املعارف، شديد الغضب إذا انتهكت حمارم هللا سبحانه وتعاىل، سخي الكف كرمي النفس 

ويقول سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السالم: إنه مل تتواتر    xxiأمجل طريقة، وابجلملة مل يكن يف زمنه مثله   على
ويقول اإلمام الذهيب يف سري أعالم النبالء:   xxiiكرامات أحٍد من املشايخ إال الشيخ عبد القادر فإن كراماته نقلت ابلتواتر

مل الزاهد العارف القدوة شيخ اإلسالم علم األولياء حميي الدين أبو حممد عبد القادر الشيخ عبد القادر الشيخ اإلمام العا
ويقول الشيخ بن تيمية يف فتاويه: وهلذا يقول الشيخ   .بن أيب صاحل عبد هللا بن جنكي دوست اجليلي احلنبلي شيخ بغداد

أمسكوا وأان انفتحت يل فيه روزنة فنازعت   عبد القادر قدس هللا روحه كثري من الرجال إذا وصلوا إىل القضاء والقدر 
أقدار احلق ابحلق للحق والرجل من يكون منازعا لقدر ال موافقا له وهو كان يعظم األمر والنهي ويوصي ابتباع ذلك  

ويقول أيضاً: وأما أئمة الصوفية واملشايخ املشهورين من القدماء مثل اجلنيد بن حممد  .xxiiiوينهى عن االحتجاج ابلقدر 
باعه ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله، فهؤالء من أعظم الناس لزوماً لألمر والنهي وتوصية ابتباع ذلك وحتذيراً من وأت

املشي مع القدر كما مشى أصحاهبم أولئك. وهذا هو الفرق الثاين الذي تكلم فيه اجلنيد مع أصحابه, والشيخ عبد 
حملظور والصرب على املقدور وال يثبت طريقاً ختالف ذلك أصال, ال هو القادر كالمه كله يدور على اتباع املأمور و ترك ا

يقول شيخ   و  xxivوال عامة املشايخ املقبولني عند املسلمني و حيذر عن مالحظة القدر احملض بدون إتباع األمر و النهي
نفر عن خمالفتها، ويشغل اإلسالم بن حجر العسقالين: كان الشيخ عبد القادر متمسكاً بقوانني الشريعة, يدعو إليها وي

الناس فيها مع متسكه ابلعبادة واجملاهدة، ومزج ذلك مبخالطة الشاغل عنها غالباً كاألزواج واألوالد, ومن كان هذا سبيله 
يقول سيدي القطب الكبري الشيخ أمحد الرفاعي: الشيخ عبد   و xxvكان أكمل من غريه ألهنا صفة صاحب الشريعة 

اقبه ؟  ومن يبلغ مبلغه ؟ , ذاك رجل حبر الشريعة عن ميينه ,وحبر احلقيقة عن يساره من القادر من يستطيع وصف من
يقول اإلمام ابن قدامة املقدسي: دخلنا بغداد سنة إحدى وستني   و   xxviأيهما شاء اقرتف ,ال اثين له يف وقتنا هذ. 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 
 13 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

وحااًل واستفتاًء, وكان يكفي طالب العلم عن قصد ومخسمائة فإذا الشيخ عبد القادر هبا انتهت إليه هبا علماً وعماًل  
غريه من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصرب على املشتغلني وسعة الصدر، كان ملئ العني ومجع هللا فيه أوصافاً مجيلة 

أحداً يعظمه وأحواالً عزيزة وما رأيت بعده مثله ومل أمسع عن أحد حيكى عنه من الكرامات أكثر مما حيكى عنه, وال رأيت  
 .xxviiالناس من أجل الدين أكثر منه.

ويقول حمب الدين النجار يف اترخيه: عبد القادر اجليالين ابن أيب صاحل جنكي دوست من أهل جيالن أحد األئمة "    
اإلسالم األعالم صاحب الكرامات الظاهرة كان من األولياء اجملتهدين واملشايخ املرجوع إليهم يف أمور الدين وأحد أئمة  

 .xxviii " العاملني العاملني
ويقول اإلمام العالمة اليافعي اليمين املكي الشافعي: قطب األولياء الكرام, شيخ املسلمني واإلسالم ركن الشريعة وعلم     

الطريقة, شيخ الشيوخ ,قدوة األولياء العارفني األكابر أبو حممد عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي قدس سره ونور ضرحيه, 
حتلى رضي هللا عنه حبلي العلوم الشرعية وجتمل بتيجان الفنون الدينية ,وتزود أبحسن اآلداب وأشرف األخالق, قام 
االنقياد, وأبرز جواهر  فأسرعوا إىل  اخللق إىل هللا سبحانه وتعإىل  على األشهاد ,ودعا  بنص ابلكتاب والسنة خطيباً 

لنفوس من أسقامها وشفى اخلواطر من أوهامها وكم رد إىل هللا عاصياً, التوحيد من حبار علوم تالطمت أمواجها, وأبرأ ا
 .xxixتتلمذ له خلق كثري من الفقهاء 

ويقول الشيخ حسن قضيب البان شيخ املوصل: الشيخ عبد القادر رمحه هللا تعإىل قائد ركب احملبني وقدوة السالكني، 
 .xxxلوقت وإمام الصديقني، وحجة العارفني, وصدر املقربني, يف هذا ا

ويقول عنه الشيخ بقا بن بطو: كانت قوة الشيخ عبد القادر اجليالين يف طريقته إىل ربه كقوى مجيع أهل الطريق شدة 
 ...xxxiولزوما وكانت طريقته التوحيد وصفا وحكما وحاالً 

 .xxxiiالشرع ظاهراً وابطناً ويقول عنه الشيخ عبد الوهاب الشعراين: طريقته التوحيد وصفاً وحكماً وحااًل وحتقيقه  
ويقول عنه الشيخ علي بن اهلييت: كان قدمه التفويض واملوافقة مع التربؤ من احلول والقوة وكانت طريقته جتريد التوحيد 

 .xxxiiiوتوحيد التفريد مع احلضور يف موقف العبودية ال بشيء وال لشيء
لشافعية ببغداد وشيخ مجاعتها له القبول التام عند الفقهاء ويقول اإلمام اإلشبيلي: عبد القادر اجليالين فقيه احلنابلة وا

والفقراء والعوام وهو أحد أركان اإلسالم انتفع به اخلاص والعام كان جماب الدعوة سريع الدمعة دائم الذكر كثري الفكر 
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يف العبادة   األعراف مع قدم راسخ   رقيق القلب دائم البشر كرمي النفس سخي اليد غزير العلم شريف األخالق طيب 
 ..xxxivواالجتهاد

ويقول عنه الشيخ عدي بن مسافر: طريقته الذبول حتت جماري األقدار موافقة القلب والروح واحتاد الباطن والظاهر   
 .xxxvوانسالخه من صفات النفس 

 احملور الرابع: عقيدته 
كما هو مذهب احملدثني فننقل كان معتقد الشيخ هو معتقد أهل السنة معتقد السلف يف إثبات صفات الرب عز وجل    

طرفا منها من كتبه قال الشيخ: أما معرفة الصانع عز وجل ابآلايت والدالالت على وجه االختصار، فهي أن يعرف 
ويتيقن أنه واحد فرد صمد، مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواً أحد " ليس كمثله شيء وهو السميع البصري " ال شبيه له 

وال شريك، وال ظهري، وال وزير، وال ند وال مشري له، ليس جبسم فيمس وال جبوهر فيحس، وال عرض وال نظري، وال عون  
 .xxxviفيقضى، وال ذي تركيب أو آلة وأتليف، وماهية وحتديد، وهو هللا للسماء رافع ولألرض واضع

. وقال: )) له يدان xxxviiابألشياء ((وقال أيضا: )) وهو جبهة العلو مستو، على العرش حمتو على امللك حميط علمه   
. وقال: )) وينبغي إطالق صفة االستواء من غري أتويل، وأنه استواء الذات على العرش ال xxxviiiوكلتا يديه ميني ((  

قالت األشعرية، وال معىن  والرفعة كما  العلو  قالت اجملسمة والكرامية، وال على معىن  القعود واملماسة كما  على معىن 
 غلبة االستيالء وال

كما قالت املعتزلة، ألن الشرع مل يرد بذلك وال نقل عن أحد من الصحابة والتابعني من السلف الصاحل من أصحاب 
. وقال أيضا: )) وأنه تعإىل ينزل يف كل ليلة إىل مساء الدنيا xxxixاحلديث ذلك، بل املنقول عنهم محله على اإلطالق ((  

وأجرم وعصى ملن خيتار من عباده ويشاء تبارك العلي األعلى، ال إله إال كيف شاء وكما شاء، فيغفر ملن أذنب وأخطأ  
  xlهو له األمساء احلسىن، ال مبعىن نزول الرمحة وثوابه على ما ادعته املعتزلة واألشعرية (( 

ا دون دليل ثبتوا هذه العقيدة هي عقيدة الشيخ عبد القادر اجليالين، واملتأخرون من متعصيب الصوفية ينفوهنأفالقدماء    
!! وما ذاك إال انه ختالف عقائدهم فاملبتدي السالك يف بداية الطريقة ينفي علو الباري عز وجل على طريقة اجلهمية، 
واملنتهي ينفي العلو ألنه يف اثبات العلو هدم لعقدة وحدة الوجود اليت تنادي ابلوجود الواحد والذات الواحدة بينما 

 دين وهذا خيالف ما عليه اخلواص، وهللا تعإىل أعلم. اثبات العلو يستلزم اثبات وجو 
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ومما يدل على ثبوت هذه العقيدة عن الشيخ رمحه هللا هو العداء املذهيب بينه وبني ابن اجلوزي رمحه هللا تعإىل فقد قال 
أبكثر من هذا ملا الذهيب بعدما تذكر ترمجة الشيخ يف املنتظم البن اجلوزي قال: )) مل تسع مرارة ابن اجلوزي أبن يرتجم  

 ومعلوم أن مذهب ابن اجلوزي يف الصفات حيث يتبىن مذهب التأويل.   xliيف قبله من البغض نعوذ ابهلل من اهلوى ((  
 هذا وهللا تعإىل أعال وأعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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alm'earf, msr,1389h/ 1969 m. 

26- albdayh walnhayh,'emad aldyn ,abw alfda' esma'eyl bn 'emrw bn kthyr alqrshy 

aldmshqy,thqyq 'elyshyry, darehya' altrath al'erby,t1, 1408h/ 1988m. 

 

27- bda'e'e alzhwr fy wqa'e'e aldhwr, mhmd bn ahmd bn eyas alhnfy almsry t930 h/1524m, t1, 

almtb'eh alamyryh bbwlaq snh 1311 h/1894m. 

28- byan mwafqh sryh al'eqwl lshyh alnqwl, abn tymyh, almtb'eh alamyryh, bwlaq, msr 1322 

h/1905m. 

29- byan mwafqh sryh al'eqwl lshyh alnqwl, abn tymyh, almtb'eh alamyryh, bwlaq, msr 1322 

h/1905m. 

30- taj al'erws mn jwahr alqamws,mhmd bn mhmd bn 'ebd alrzaq alhsyny abw alfyd,almlqb 

bmrtda alzbyry,thqyq: mjmw'eh mn almhqqyn,dar alhdayh. 

31- tarykh alkhlfa', 'ebd alrhmn bn aby bkr alsywty, thqyq: mhmd mhy aldyn 'ebd alhmyd, mtb'eh 

als'eadh , msr, t1, 1371h / 1952m. 

32- tarykh alflsfh fy aleslam,dybwr, trjmh abw rydh, t4,1377h/1957 m. 

33- tawyl mkhtlf alhdyth, mhmd 'ebd allh bn mslm bn qtybh aldynwry t 276h/890m, thqyq:mhmd 

zhry alnjar, dar aljyl, byrwt 1393h/ 1972m. 

34- tbsyr almntbh bthryr almshtbh, abw alfdl ahmd bn 'ely bn mhmd bn ahmd bn hjr al'esqlany,t 

852h/1449m,thqyq: mhmd 'ely alnjar, almktbh al'elmyh, byrwt, lbnan. 
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Footnote:     

 
1. almntzm, abn aljwzy, aljz' 10, sfhh 219.1 . 

2. .2altarykh alkbyr, talyf: alhafz aldhby . 
3. 3.ktab: jghrafyh albaz alashhb, thqyq mkan wladh alshykh 'ebd alqadr alkylany, d.jmal aldyn falh 

alkylany, mktbh aljlys -byrwt, tb'eh 'eam 2012, sfhh 14  

4. 4.ktab mn b'ed ansab al'erb, d.khash'e alm'eadydy, dar alrshyd, bghdad, 1997, aljz'2 sfhh77 

5. syr a'elam alnbla' - alemam aldhby - m'essh alrsalh - altb'eh: althalthh, 1405 h/ 1985 m - aljz' 20 - 

alsfhh 439..4 

6. mhmwd fhmy drwysh, mstfa jwad, ahmd swsh,dlyl aljmhwryh al'eraqyh lsnh 1960,s277,211..6 

7. alghnyh ltalby tryq alhq, 'ebdalqadr aljylany, thqyq frj twfyq alwlyd, mktbh alfkr, byrwt, 1998, j3, s 

312..5   
8. jghrafyh albaz alashhb, thqyq mkan wladh alshykh 'ebd alqadr alkylany, d.jmal aldyn falh alkylany, 

mktbh aljlys -byrwt,2012,s107   

9. qla'ed aljwahr, talyf: mhmd bn yhya altadfy, s 137. nqla 'en bstan al'erafyn, talyf: alnwwy . 

10. syr a'elam alnbla', talyf: aldhby j20 s443 . 

11. syr a'elam alnbla', talyf: aldhby. j20 s439     

12. qla'ed aljwahr, talyf: mhmd bn yhya altadfy, s 23   . 

13. qla'ed aljwahr, talyf: mhmd bn yhya altadfy, s6 . 

14. altbqat, talyf: abn rjb alhnbly  . 

15. albdayh walnhayh, talyf: abn kthyr  

16. qla'ed aljwahr, talyf: mhmd bn yhya altadfy, s 136 . 

17. altbqat alkbra, talyf: alsh'erany, 1/129 . 

18. qla'ed aljwahr, talyf: mhmd bn yhya altadfy, s66 . 

19. altbqat alkbra, talyf: alsh'erany, 1/127 

20. tryqh, wbaljmlh lm ykn fy zmnh mthlh 
21. ktab aldyl 'ela tbqat alhnablh labn rjl 134 _ syr a'elam alnbla' lldhby j 20 s 443,almrshd alaqsd j2 s 

150    . 

22. mjmw'e alftawa ( 8/303 

 

35- althbyr fy alm'ejm alkbyr, 'ebd alkrym bn mhmd bn mnswr altmymy alsm'eany almrwzy, abw 

s'ed,t 562h/1167m, thqyq: mnyrh najy salm,r'eash dywan alawqaf – bghdad, t1, 1975m. 

36- althbyr fy alm'ejm alkbyr, 'ebdalkrym bn mhmd bn mnswr altmymy alsm'eany almrwzy, 

abws'ed,t 562h/1167m, thqyq: mnyrh najy salm,r'eash dywan alawqaf – bghdad, t1, 1395h/ 

1975m. 

37- thfh almryd 'ela jwhrh altwhyd, albyjwry, almktbh alazhryh, msr. 

38 shrh shyh albkhary labn btal, alm'elf: abn btal abw alhsn 'ely bn khlf bn 

'ebdalmlk(almtwfa:449h), thqyq: abw tmym yasr bn ebrahym, dar alnshr: mktbh alrshd - 

als'ewdyh, alryad, altb'eh: althanyh, 1423h - 2003m. 
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23. mjmw'e alftawa .)8 /369 (  

24. qla'ed aljwahr s 23  . 

25. tbqat alawlya' labn almlqn s 10 wqla'ed aljwahr s 66 . 

26. qla'ed aljwahr s 6-7 . 

27. tkmlh ekmal alekmal fy alansab walalqab tht rqm 337 . 

28. qla'ed aljwahr s 136   . 

29. qla'ed aljwahr s 22   . 

30. altbqat alkbra alsh'erany 1/127 . 

31. altbqat alkbra alsh'erany 1/129 . 

32. altbqat alkbra 1/1qla'ed aljwahr s 7.28   . 

33. altbqat alkbra alsh'erany 1/127 

34. alghnyh s 71 / 2    

35. alghnyh s 71 / 1    

36. alghnyh s 72 / 1    

37. alghnyh s 73 / 1      

38. alghnyh s 74 / 1  .]    

39. tarykh aleslam hwadth snh 561 – 570 s 89 


