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 املقدمة

ــد ) )) ــذ   احلم ــوَّ )الَّ ــَق َفَو ــَد )8َخَل َر َفَى ــدَّ ــذ   َق ــَرَ  2(َوالَّ ــذ   َأَخ (َوالَّ

، (( وأصيل وأسلم عىل الذ  دفن يف املدينة فلم ولن يبىل1)(َفَجَعَلُه ُغَثاًء َأَحَو 1امَلََرَعى)

شـىد أن حممـدا أو وأشىد أن ال إله إال ا) خلق الوـموات واألر  واخخـرو واألوىل،

ومن سار عـىل  وأترىض عن آل بيته وصحابته أهل التقى، ،عبده ورسوله خري أويل النىى

 هنجىم إىل يوم امللتقى.

 :وبعد

ووظيفـة  ، أكابر علامء األمـة مىمـة صـعبة أقوالن دراسة ألقول ليس بدعا من اف

فىـاًم واعيـا  أفكارهم وفىمىا معرفة ه ليتعمق يفشاقة حتتا  إىل من يرتقي بموتو  تفكري

 الا ينبغـي عـىل الكاتـ  يف ذلـ  أ، وال يتوقف فيه عىل سطحيات األمور وهوامش الفكر

 .حقيقة ما يرمون إليهىل إ أحاطت هبم وأثرت فيىم ليتوصلالظروف التي يتناسى 

الذين شـىدت مـم األمـة  األكابرالء من هؤ رمحه ا) والشيخ عبد القادر اجليالين

وعملوا عىل حتصـينىا مـن الـداخل  ،وفىموا واقع أمتىم ،بذل  ممن قرنوا القول بالعمل

 .منىم براء  ورسول ا) فيتكلمون بلواهنا وبون إليىامن األفكار امدامة ممن ينت

والكشـف  ،اء هذا البحث ليبني دور الشيخ رمحه ا) يف التصد  ملبتدعة زمانـهجف

 ،وحتذير األمة من االنجـراف خلفىـم يف دعـواهم الباطلـة ،عن هويتىم وما يدعون إليه

 والرجوع إىل املنىل الـرو  مـن الكتـاا والوـنة ،والتمو  بمنىج سلف األمة وقادهتا

ه ما نبيىم وقائـدهم األعظـم حممـد رسـول ا) ها الصحيح الذ  خطعىل موار يتىاثبتو

  صىل ا) عليه وسلم.
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 .وخامتة مطلبنيمتىيد و إىلواقتضت خطة البحث إىل تقوميه 

 .وعرصه اجليالين أما التمىيد فشمل التعريف بالشيخ عبد القادر

البدعـة يف اللغـة واالصـطالو ووصـف بتعريـف فحـو  ال املطل  األول:أما و

 .والتعامل معىم ر للمبتدعةالشيخ عبد القاد

لونة ا ملصطلح تعريف الشيخ عبد القادر اجليالينضم لي املطل  الثاينجاء و

 .تباع الكتاا والونة وترك البدعة والتحذير منىااواجلامعة، وحثه عىل 

 .البحث ما ضمت أهم النتائج التي توصل امتةاخلو

 

 وصىل ا) عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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 تمهيدال

 وعرصه ،اجليالين التعريف بالشيخ عبد القادر

 .اجليالين والً: التعريف بالشيخ عبد القادرأ

  : ولقبه ، وكنيته، ونسبته،اسمه

عبد القادر بن أيب صالح موسى جنكـي دوسـت بـن أيب عبـد ا) بـن  يـى : هو 

ن احلوـن بـ) داود بن موسى بن عبد ا) بن موسى اجلون بـن عبـد ا الزاهد بن حممد بن

تكـاد ممـع كتـ  الوـري و، (1)املثنى بن احلون بـن عـيل بـن أيب طالـ  ر  ا) عنـه

 .(2اجلييل) أو، حممد ونوبته اجليالين أبوكنيته: والرتاجم عىل أن 

التي أطلقت عليه فكثريو منىا: اإلمام، وإمـام احلنابلـة وشـي ىم يف  األلقااأما و

 (.3وث، والباز األشى  وغريها)القط ، والغوشيخ اإلسالم، و عرصه،

                                                 

 ،22رشكة مطبعة مصطفى الباا احللبي ص  ، (ينظر هبجة األرسار ومعدن األنوار: لعيل بن يوسف الشطنويف1)

(، مؤسوـة الرسـالة ، 712 -372) و سري أعالم النبالء: ملحمد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الـذهبي أيب عبـد ا)،

وذيـل طبقـات (، 121:80عرقوـو:: )رنـاووط، حممـد نعـيم الأل، حتـ شعي  ا2، التاسعة، ط4142بريوت، 

احلنابلة: لعبد الرمحن بن شـىاا الـدين البغـداد ، زيـن الـدين أيب الفـر ، ابـن رجـ  احلنـبيل، مطبعـة الوـنة 

 لبنـان، بـريوت، دار العلـم للماليـن، واإلعالم خلـري الـدين الـزركيل،(، 810:4هـ: )4278املحمدية،القاهرو،

 (،.17:1: )4120، 1ط: بريوت،

هــ(، دار 320الكامل يف التاريخ: لعيل بن عبد الواحد الشيباين، أيب احلوـن، املعـروف بـابن األثـري )ت (ينظر2)

(، والبداية والنىاية: إلسامعيل بـن عمــر بـن كثـري القـر ، أيب 182:44م: ) 4172-هـ4212الفكر، بريوت 

(، وسـري 870:48م: )4110-ـهـ4144لبنـان -هـ(، الطبعة الثانيـة، مكتـبة املعارف، بـريوت771الفداء )ت 

 (.17:7(، واالعالم: )121:80اعالم النبالء: )

 (.810:4(، والذيل عىل طبقات احلنابلة: البن رج : )121:80عالم النبالء: )أ(ينظر سري 3)
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 :والدته

ولد الشيخ عبد القادر يف بلدو جيالن وهي بالد متفرقه وراء طربستان ويقال مـا: 

كيل وكيالن، والنوبة إليىا جييل وجيالين وكيالين وذل  سنة إحد  وسـبعني وأربعامئـة 

 (.1للىجرو)

 خه وتالميذه: وشي

 أوالً : شيوخه:

 وخ كثريون أخذ منىم العلم والعمل ومنىم:يا) شللشيخ عبد القادر رمحه 

 الفقه وأصوله:يف  شيوخه

البغداد  املولـود سـنة  ، أبو اخلطاا حمفوظ بن أمحد بن احلون بن أمحد الكلوذين .4

 (.2وهو أحد أئمة املذه  احلنبيل يف زمانه)هـ(، 140: )واملتوىف هـ(128)

 يخ احلنابلـة صـاح  التصـانيفأبو الوفاء عيل بن عقيل بن عبد ا) البغداد  شـ .8

 (.3)هـ(124)ولد سنة  املعروفة

 صوف:والتوك ليف الو

محاد بن مولم الدباس صحبه الشيخ عبد القادر يف بداية حياته وتأدا بآدابه وتأثر  .2

 (.1ابن تيمية يف كتبه) يهعلبه كثريا فىو شي ه يف التصوف والولوك وقد أثنى 

                                                 

 (.121:80(ينظر سري اعالم النبالء: )1)

خبار من ذه : لعبد احلي بـن (، شذرات الذه  يف أ443:4(ينظر الذيل عىل طبقات احلنابلة: البن رج : )2)

، حتقيق: عبد القادر األرنؤوط، حممود 4هـ، الطبعة: 4103 -دمشق  -أمحد بن حممد العكر  احلنبيل، دار بن كثري  

 (.87:1األرناووط: )

 (.21:1(، وشذرات الذه  البن العامد: )117:41(ينظر سري أعالم النبالء: )3)

 



 6 

 يف احلديث وعلومه:

امحد البغداد  الرسا : الشيخ اإلمـام البـارع املحـدث املوـند  حممد جعفر بن أبو .1

 وغريهم خلق كثري. ،(2)(هـ100: )وتويف سنة (هـ147)ولد سنة 

 الميذه:ثانيًا: ت

خلق كثري أوصـلىم الـبعم مـن أهـل الـرتاجم  هيدي عىل ه فقد تتلمذميذتالوأما 

 منىم:و ،ول املقام بذكرهمويط (3ساًم)ائة وسبعة عرش اوالوري إىل م

عـا   فقيـه زمانـه ، القا  أبو املحاسن عمر بن عيل بن اخلرض القر : احلافظ ،-4

: احلديث، وسمع بدمشق ، وحيل، وحـران، واملوصـل، والكوفـة، وبغـداد، مـات سـنة

 .(4)(هـ171)

موفق الدين أبو حممد عبـد ا) بـن امحـد بـن حممـد بـن قدامـة املقـد: صـاح  -8

 .(6)( وغريهم خلق كثري5)املغني

                                                                                                                                                         

والفتاو  الكرب : لتقي الدين  (،72:1وشذرات الذه  البن العامد: ) (،113:41(ينظر سري أعالم النبالء: )1)

بريوت، حتـ: قـدم لـه  -هـ(، دار املعرفة 782أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ، شيخ اإلسالم أيب العباس)ت 

 (.111:40حونني حممد خملوف: )

 (.144:2(، وشذرات الذه : )882:41(ينظر سري أعالم النبالء: )2)

وك: لعبد الرمحن بن عيل بن حممـد واملنتظم يف تاريخ األمم واملل ،477، 403(ينظر هبجة أرسار للشنطنويف ص 3)

هـ(، دراسة وحتقيق: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطـا، راجعـه 117بن اجلوز ، أليب الفر  )ت ا

(،وسري 841:40م.: )4118-هـ4148بنان ل-وصححه نعيم زرزور، الطبعة األوىل، دار الكت  العلمية، بريوت

 (.110:80أعالم النبالء: )

 (.422:8(، وشذرات الذه : )818:1(ينظر سري أعالم النبالء: )4)

 (.422:8(، والذيل عىل طبقات احلنابلة: )431:88وسري أعالم النبالء: ) ،22(ينظر هبجة األرسار: ص 5)

(، 422:8(، والذيل عىل طبقات احلنابلة: )841:40تظم: )،واملن477، 403 ص (ينظر هبجة أرسار للشطنويف6)

 (.431:88وسري أعالم النبالء: )
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 كتبه ومؤلفاته:

معظـم حياتـه يف  دريس وأمضـاشتغل الشيخ عبد القادر رمحه ا) بـالوعظ والتـ

العلم والتعليم حتى دفن يف مدرسته وبني يد  طالبه رمحه ا)، وكـان اهتاممـه بالتـدوين 

 حمدودا ولو أنه صنف علومه ومعارفه كغريه من العلامء العـاملني لـرتك لنـا ثـروو علميـة

من املؤلفات النافعة يف العلوم ومع ذل  ترك لنا كتبا قيمة منىا ما كتبىا بنفوه ومنىا كبريو 

 ما كتبىا عنه تالميذه من أقواله وأذكاره وغريها من العلوم.

 :هي ثالثة كتبا كتبه بنفسه ومم

الكت  يف الفقه والعقائـد  أحون: وهو من  "الغنية لطالبي احلق عز وجل "أوالً: 

سىل وبعبارو مبوطة عززه باألدلة الصحيحة من الكتاا والوـنة  بأسلواواخداا كتبه 

وطبع عدو طبعات ونوبه إليه غري واحـد مـن العلـامء كـابن كثـري وابـن رجـ  احلنـبيل 

 .(1)وغريهم

: وهو كتاا  تـو  عـىل عديـد مـن املقـاالت والنصـائح  "فتوو الغي  "ثانيًا: 

وأحـوال النفـوس وشـىواهتا والتوـليم ألمـر ا)  املفيدو القيمة يف باهبا كبيان حال الدنيا

 (،هـ4218: )ألوىل بالقاهرو سنةاطبعتني  والكتاا مطبوع وبيان مقامات التوكل...ألخ

ابن كثري وابن رج  احلنبيل رمحىـام  لشيخإليه اونوبه ( ، هـ4142: )والثانية بدمشق سنة

 (.2ا) تعاىل)

: وهــو كتــاا  تــو  عــىل وصــايا  "الفــتح الربــاين والفــيم الرمحــاين "ثالثــًا: 

ىات ومواعظ يف اثنني وستني جملوا من جمالس الوعظ والتعليم يف أمور عديدو يوتوج

                                                 

 (.813:4(، والذيل عىل طبقات احلنابلة: )870:48(ينظر البداية والنىاية البن كثري: )1)

 (.813:4(، والذيل عىل طبقات احلنابلة: )870:48(ينظر البداية والنىاية البن كثري: )2)
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ودمشـق  م(،4171: )واإليامن والولوك وغريهـا وطبـع يف مرصـ سـنة كاإلخالص

 أيضًا.

 :ومما كتبه تالميذه ثالثة كتب هي

ــة " أوالً: ــىل  "األوراد القادري ــتمل ع ــاا يش ــو كت ــة : وه ــم األوراد واألدعي بع

 دار األلباا.م(، 4118: )واألحزاا وبعم القصائد . طبع بدمشق سنة

كتبىا ابـن  للشيخ عبد القادر عىل ترمجة أشتمل: وهو كتاا  "الوفينة القادرية " يًا:ثان

عـىل  أشـتملكـام  ، "لناظر يف ترمجة الشيخ عبـد القـادرغبطة ا "حجر العوقالين بعنوان 

: ألوراد وعــىل رشو حــزا الوسـيلة وغريهــا. طبــع بدمشــق ســنةبعـم الصــلوات وا

 دار األلباا بدمشق .م(، 4114)

  عـىل أوراد ووهو كتاا  ت :"الفيوضات الربانية يف املآثر واألوراد القادرية "ثالثًا: 

كيل إليـه، وطبـع رالـز هت للنفس يف مقامات الصوفية ونوبعىل تقويام شتملاوخاصة ، 

 طبعة البايب احللبي.، م(هـ4212: )بمرص سنة

 مكانته العلمية وثناء العلامء عليه:

رص بوطور فقـد حفـرت بـالقلوا حت أنكرب من أمكانة الشيخ عبد القادر العلمية 

 :بالفضل واملكانة ومن هذه األقوالادو العلامء له ىش ويكفيه

  :((1)كالشيخ عبد القادر وغريه( )وكالم الشيوخ الكباريقول ابن تيمية رمحه ا. 

قال: )والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشايخ زمـاهنم أمـرًا بـالتزام الرشـع و

واألمر والنىي وتقديمه عىل الذوق والقدر ومن أعظم املشايخ أمـرًا بـرتك امـو  

 .(2( )ويةالنفواإلرادو 

                                                 

 (.132:8الكرب : ) ( الفتاو 1)

 (.122:8( الفتاو  الكرب : )2)
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س ا) روحه( )يقول عنه نقلذا إوكان رمحه ا)   (.1: )قال الشيخ عبد القادر قدا

 عبد ا) املقد:: سمعت شي نا ابن قدامـة يقـول: دخلنـا بغـداد  أبوا  قال الق

اإلمام حمي الدين عبد القادر ممن انتىت إليـه الرئاسـة  الشيخ فإذا (هـ 134) :سنة

وكان يكفي طال  العلم عن قصده غريه من كثرو مـا  فتاءً إهبا علام وعماًل وحاالً و

 وسعة الصدر وكان ملء العني ومجـع اجتمع فيه من العلوم والصرب عىل املشتغلني

 (2ا) فيه أوصافا مجيلة وأحواال عزيزو وما رأيت بعده مثله( )

  قال ابن رج  احلنبيل عنه: )شيخ العرص وقدوو العارفني وسلطان املشايخ وسـيد

مـات والعلـوم اأهل الطريقة يف وقته حمي الدين أبو حممد صاح  املقامـات والكر

 (3)شىورووال املقواملعارف واأل

  صـيت بالزهـد قال عنه ابن اجلوز : )تكلم عىل الناس بلوان الـوعظ وظىـر لـه

وكان له سمت وصمت وكان جيلس عند سور بغداد موـتندًا إىل الربـاط ويتـوا 

 (4عنده يف املجلس خلق كثري( )

                                                 

 (.112:8( الفتاو  الكرب : )1)

 (.811:4( الذيل عىل طبقات احلنابلة: )2)

 ( املصدر الوابق.3)

 (.811:4(الذيل عىل طبقات احلنابلة: )4)
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 وفاته:

إىل رمحة ربه ليلة الوبت الثامن مـن ربيـع اخخـر الشيخ عبد القادر اجليالين نتقل ا

 ه، ودفن بمدرسته بعد أن شـيع، عن توعني سنهسنة إحد  وستني ومخوامئة بعد املغرا

 (.1خلق كثري ال  صون)

 

 .الشيخ عبد القادر اجليالين التعريف بعرص:  ثانيا

 احلالة السياسية:

 -هــ174 : )عاش الشيخ عبد القـادر اجلـيالين رمحـه ا) يف الفـرتو الواقعـة بـني

هذه الفرتو باالضـطراا الوـيا: ، وعنـدما انتقـل الشـيخ إىل  متيزتوقد ( ، هـ 134و

كـان بعـد سـقوط دولـة بنـي بويـه الشـيعية ووصـول سـالطني  (،هـ122: )اد سنةدبغ

وذل  يف عرصـ اخلليفـة العبـا: املوـتظىر  ،الوالجقة إىل احلكم يف بغداد وقيام دولتىم

 .(2با))

ومـدو  ،عباس هم:املوتظىر با)وقد عارص الشيخ رمحه ا) مخوة من خلفاء بني ال

والراشـد بـا)  (،4عامًا) 47املورتشد بن املوتظىر ومدو خالفته و (،3عامًا) 81خالفته 

واملقتفي ألمـر ا) مـات  (،5ويف عىده ظىر الرفم قليال ومدو خالفته أحد عرش شىرًا)

 .(6)(هـ133: )في ألمر ا) مات سنةتهـ، واملوتنجد با) ابن املق111سنة 

                                                 

 (.110:80،وسري أعالم النبالء: )22(ينظر هبجة أرسار للشنطنويف ص 1)

 (.414:1( ينظر املنتظم: )2)

 (.413:48( ينظر البداية والنىاية: )3)

 ( املصدر الوابق واملوضع نفوه.4)

 (.413:48(ينظر البداية والنىاية: )5)

 ( املصدر الوابق واملوضع نفوه.6)
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 وباجلملة فقد اتومت تل  الفرتو باالضطراا الويا: لوجود النزاعـات احلـادو

بالرصـاع عـىل املناصـ   أنفوـىم، وبني األمـراء بني اخللفاء يف بغداد والباطنيني يف مرص

 (.1)واملكانة

وقد كان مذا احلال أثره الواضح يف نفـس الشـيخ رمحـه ا) وش صـيته فقـد قـام 

ي عن املنكر يف هذا اجلو املضطرا وتعليمه للناس العلم والعمـل باألمر باملعروف والنى

وتزهيد الناس يف أمـور الـدنيا الـذ  يعـد مبـا مـن موا اجلىـاد يف ذلـ  الوقـت 

 (.2العصي )

 :االجتامعيةاحلالة 

من الغال  أن تـرتب  احلالـة االجتامعيـة مـع احلاليـة الوياسـية يف أ  عرصـ مـن 

 (3ة بني أمر رخاء وبني جوع وشدو)فقد تنوعت هذه احلال ،العصور

وأثر ذل  عىل الشيخ رمحه ا) يف حتصيله للعلوم وتدريوه للناس بـني مصـرب مـم 

ذل  عـىل  تضحاعىل ما يمرون به وبني مرغ  مم فيام عند ا) ومزهدا مم أمر الدنيا وقد 

 .(4كتبه رمحه ا))

 :احلالة العلمية

التـي كثـر فيىـا العلـامء  األزمنـة مـن أفضـل لشيخ رمحه ا)ل احلقبة الزمنيةكانت 

 ومنىم الشيخ رمحه ا)، األجالء ليس يف بغداد وحدها، بل يف مجيع مدن العا  اإلسالمي،

                                                 

 ( الشيخ عبد القادر اجليالين وآراوه االعتقادية والصـوفية: للـدكتور سـعيد بـن موـفر بـن مفـر  القحطـاين،1)

 .4117األوىل،الطبعة  الريا ،

 (.870:48( البداية والنىاية: )2)

 (.83:42(، والبداية والنىاية: )401:1( ينظر الكامل: )3)

 ( املصدر الوابق واملوضع نفوه.4)
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والشـيخ ابـن الصـالو، والشـيخ  وابـن قدامـة املقـد:، وكذل  اإلمام ابـن اجلـوز ،

 .(1املنذر ، والشيخ أبو شامة، وغريهم الكثري)

يامىا الظـروف الوياسـية ق حركة ثقافية واسعة ساعدت عىل كام شىد هذا العرص

حيث كان الرصـاع الوـيا: والعقائـد  بـني املوـلمني  والفكرية الوائدو يف تل  الفرتو

 املمثلـنياسيا بالعباسـيني وبـني الشـيعة يوبني أهل الونة املمثلني س ،والنصار  من جىة

الفـات اخلاتوم بـه هـذا العرصـ مـن إىل ما  باإلضافةسياسيا باحلكم الفاطمي يف مرص ، 

 التـأليفاملذهبية الفقىية، وقيام علامء كل مذه  ببذل اجلىد يف نرش مذهبىم من خـالل 

 املنحرفـةمذهبيـة، وظىـور الـدعو  إىل الفـرق الضـالة  عقائدية والدخول يف رصاعات

 .(2)كالقدرية واجلربية وغريهم من املبتدعة

وقوف بوجـه هـذه امجـامت للنرب  للتصد  كل ذل  أثر عىل الشيخ رمحه ا) فا

وهو مـا سـنبينه  وجمالوه جد ذل  واضحا يف كتبهنواألفكار ف الفكرية املنحرفة يف العقائد

 .يف هذا البحث املتواضع بفضل ا)

                                                 

 (.810:42(، والبداية والنىاية: )270:88( ينظر سري أعالم النبالء: )1)

، الـدار الوــعودية للنرشــ،  4ط  ،( ينظـر كتــاا هكـذا ظىــر جيـل صــالو الـدين، ملاجــد عرسـان الكــيالين2)

 ( بترصف.24-41هـ: )4101جدو،
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 األول املطلب

والتعامل ، للمبتدعةالشيخ عبد القادر صف وو ،تعريف البدعة يف اللغة واالصطالح

 .معهم

  دعة يف اللغة:الب  أوالً:

ر املحـدث أ  األمـ ، رتع عىل غري مثال سابقتطلق البدعة يف اللغة عىل اليشء امل

 (.1حد ابتدع)أقال ملن أتى بأمر   يوبقه إليه في ،واجلديد

 

  البدعة يف االصطالح:ثانيًا: 

تعريـف وأدقىـا قاما أهل العلم من أفضـلىا  تعريفات عدوللبدعة يف االصطالو 

بأهنا طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الرشـعية يقصـد )يقول:  رمحه ا) اذ طبياإلمام الشا

 (.2)(بالولوك عليىا املبالغة يف التعبد ) تعاىل

 (3)(يف دين ا) بغري دليل رشعي أحدثهي ما )وقال عنىا ابن رج  احلنبيل: 

 .يف العمل ةوبدع االعتقادبدعة يف  قومنيوالبدعة عىل 

                                                 

بريوت، الطبعـة:  -دار صادر  هـ(،744(ينظر لوان العرا: ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرص )ت 1)

: إلسامعيل بن محاد اجلوهر ، حتــ: أمحـد عبـد الغفـور  -تا  اللغة وصحاو العربية-(، والصحاو7:2األوىل: )

 (.4422:2م.: )4121-هـ4101لبنان -الطبعة الثالثة، دار للماليني بريوتعطار، 

بـريوت، حتــ:  -(االعتصام: إلبراهيم بن موسى الل مي الغرناطي املالكي، أيب إسحاق الشاطبي، دار املعرفة 2)

 (.10:4: )مرص –عبد ا) دراز ، دار النرش: املكتبة التجارية الكرب  

رشو مخوني حديثا من جوامع الكلم: لعبد الرمحن بن شىاا الدين البغداد ، زيـن  (جامع العلوم واحلكم يف3)

م، الطبعـة: الوـابعة، حتــ: 4117 -هــ 4147 -بـريوت  -الدين أيب الفر ،ابن رج  احلنبيل، مؤسوة الرسالة 

 .831شعي  األرناووط، وإبراهيم باجس: ص 
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عتقادية ما كان له صلة بالعقيدو وهو خمالف ملا كان عليـه النبـي ويعنون بالبدع اال

  وأصحابه وسلف األمة ومن أمثلـة تلـ  البـدع بـدع اخلـوار ، واملعتزلـة واجلىميـة

والبــدع نوعــان نــوع يف األقــوال يقــول ابــن تيميــة رمحــه ا): ) افم.ووالقدريــة، والــر

يتضمن األول كـام أن األول يـدعو  ينالثاونوع يف األفعال والعبادات وهذا  واالعتقادات

فاملنتوبون إىل العلم والنظر وما يتبع ذل  خياف عليىم إذا   يعتصموا بالكتـاا  الثاينإىل 

والونة من القوم األول واملنتوبون إىل العبـادو والنظـر واإلرادو ومـا يتبـع ذلـ  خيـاف 

 .(1)(الثاينعليىم إذا   يعتصموا بالكتاا والونة من القوم 

 

 .والتعامل معهم ،وصف الشيخ عبد القادر للمبتدعة ثالثًا:

 مبتدعـةيعنـي  وأهلىا الشيخ عبد القادر رمحه ا) يبدو أنه حينام يتحدث عن البدع

يضع مم عالمـات وويدل عىل ذل  وصفىم بأوصاف مبتدعة العقيدو  ال العمل العقيدو

:) وأعلـم أ  ألهـل البـد  ه ا)فقـال رمحـويرت  عليىم أثار مبتدعة العقيدو ليعرفوا هبا 

فعالمة أهل البد : الوقيعة يف أهل األثر ، وعالمة الزنادقة تسـميتهم  ؛عالمات يعرفو  هبا

، وعالمة القدرية تسميتهم أهل األثر جمربة، وعالمة اجلهمية تسميتهم  أهل األثر باحلشوية

ذلك عصبية وغـي  وكل أهل السنة مشّبهة ، وعالمة الرافضة تسميتهم أهل األثر ناصبة، 

سم هلم إال اسم واحد وهو أصحاب احلديث وال يلتصق هبم ما لقـبهم األهل السنة، وال 

 وجمنونـًا، وشـاعرًا، ، تسمية كفار مكة لـه سـاحرا به أهل البد  كام مل يلتصق بالنبي 

                                                 

 (.203: 88(جمموع الفتاو : )1)
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ه إال ومل يكن اسمه عند اهلل وعند املالئكة وعند أنسه وجنه وسـائر خلقـ ومفتونًا، وكاهنًا،

 (.1) رسوالً نبينًا بريئًا من العاهات كلها(

اخثار عىل ذل  ومنىا: أال يتزو  منىم، وال يولم علـيىم،وال جيالوـىم،  يرت و

وال يقرا منىم، وال هينيىم يف األعياد وأوقات الرسور، وال يصـيل علـيىم، وال يـرتحم 

جـر والثـواا مـن عنـد عليىم إذا ذكروا، بل يباينىم ويعادهيم، و تو  يف كل ذل  األ

 ا).

وال يسلم علـيهم ال  األمـام  ،وال يدانيهم ،)وأال يكاثر أهل البد : رمحه ا) فقال

: )َأْفُشـوا  ( ولقـول النبـي 2امحد رمحه اهلل قال: من سلم عىل صاحب بدعة فقد أحبـه)

اَلَم َبْيـنَُكْم( ) يـاد وأوقـات وال هينـيهم يف األع ،وال يقـرب مـنهم ،(، وال جيالسـهم3السَّ

بل يبـاينهم ويعـادهم يف  ،وال يرتحم عليهم إذا ذكروا ،وال يصيل عليهم إذا ماتوا ،الرسور

 (.4)اهلل عز وجل معتقدا وحمتسبا بذلك الثواب اجلزيل واألجر الكثري(

                                                 

هــ(،مكتبة  821ألحاديث واخثار: لعبد ا) بن حممد بن أيب شـيبة الكـويف، أيب بكـر )ت(الكتاا املصنف يف ا1)

(. وقـال 20180(، رقـم: )470: 3، الطبعة: األوىل، حتقيق: كامل يوسف احلـوت: )4101 -الريا   -الرشد 

ــن  ــاو ، زي ــرووف املن ــد ال ــد عب ــغري: ملحم ــامع الص ــو اجل ــري برش ــر التيو ــن. ينظ ــناده حو ــاو : إس املن

 (.  243: 4م، الطبعة: الثالثة )4122 -هـ 4102 -الريا   -هـ(:مكتبة اإلمام الشافعي 4024لدين)تا

( ونقل هذا النص أيضا ابن حجر اميثمي يف الصواعق املحرقة . ينظـر الصـواعق املحرقـة عـىل أهـل الـرفم 2)

 -هــ 4147 -لبنان  -ة الرسالة والضالل والزندقة: ألمحد بن حممد بن عيل ابن حجر اميثمي أيب العباس، مؤسو

 (701: 8: )كامل حممد اخلراط -ا) الرتكي  م، ط: األوىل، حتـ: عبد الرمحن بن عبد4117

هــ( ، دار إحيـاء الـرتاث 834-803(صحيح مولم: ملولم بن احلجا  أيب احلوني القشـري  النيوـابور  ، )3)

ن نَي من ( بَ 71: 4العريب، بريوت ، حتـ حممد فؤاد عبد الباقي: ) نُوَن َوَأنَّ حَمَبََّة امَلَُؤم 
ُه اَل َيَدُخُل اجَلَنََّة إال امَلَُؤم   َأنَّ

اا َبَيان 

َا رقم: ) ُُصوم  اَلم  سب  حل   َوَأنَّ إ َفَشاَء الوَّ
ياَمن   (.11اإَل 

 ( 20:4دمشق: ) دار األلباا، ( الغنية لطالبي طريق احلق: لعبد القادر اجليالين،4)
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وما ذكره الشيخ ينبغي الوقوف عليه مليا فىو يمثل أوثق عـر  اإليـامن أال وهـو: 

 .والبغم فيه احل  يف ا)

أوثق عر  اإلسالم احل  يف ا) والـبغم يف : )فعن الرباء قال: قال رسول ا) 

( وهو ما يدل عىل مورو مباينة ومعاداو أهل البدع وانتفـاء مجيـع احلقـوق التـي 1()ا)

رشعىا اإلسالم للمولم كحق الصالو عليىم والرتحم عليىم وهو مـا يـدل أن املقصـود 

اخلارجني عن امللة والدين. فلو كانوا من أهل امللـة عنـده ملـا منىم أهل البدع يف االعتقاد 

ترك الصالو عليىم ومنع من الرتحم عليىم إذا ذكروا فضال عن الوالم عليىم والـزوا  

 منىم وجمالوتىم وغري ذل .

                                                 

مكتبـة  هــ(، 821املصنف يف األحاديث واخثار: لعبد ا) بن حممد بن أيب شيبة الكويف، أيب بكـر )ت( الكتاا 1)

( ورمـز 20180(رقـم: )470: 3، الطبعة: األوىل، حتقيـق: كـامل يوسـف احلـوت: )4101 -الريا   -الرشد 

هــ(:مكتبة 4024ن الدين)تاملناو  حلونة. ينظر التيوري برشو اجلامع الصغري: ملحمد عبد الرووف املناو ، زي

 (.  243: 4م، الطبعة: الثالثة: )4122 -هـ 4102 -الريا   -اإلمام الشافعي 
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 الثاين املطلب

 ،لسنة واجلامعةا ملصطلح تعريف الشيخ عبد القادر اجليالين

 والتحذير منها نة وترك البدعةالسو الكتاب تبا احثه عىل و

 للسنة واجلامعة تعريف الشيخ عبد القادر اجليالين: أوالً 

عـرف فأتباعـه عـىل جـادو الصـواا  الشيخ عبد القادر اجلـيالين رمحـه ا) وضع

، تباع الونة واجلامعة، فالونة: مـا سـنه الرسـولافعىل املؤمن  ) بالونة، واجلامعة فقال:

يف خالفة األئمة األربعة اخللفـاء الراشـدين  أصحاا الرسول  ما اتفق عليه واجلامعة:

 (.1املىديني رمحه ا) عليىم أمجعني()

 َقـدَ  َمن ُسنَّةَ  املنىج قال تعاىل: :رسول ا) باملعنى العام وهو هعنده ما سن فالونة

ن َقَبَلَ   َأَرَسَلنَا ُسل نَا م  ياًل  ل ُونَّت نَا َم دُ  َوالَ  رُّ و  ال بمعنى: ما يمـدو عـىل فعلـه وال  (2 )حَتَ

(.فمن خر  عن املنىج فقد خر  عن دائرو اإلسالم واملوـلمني فلـذل  3يذم عىل تركه)

املـنىج الـذ  حثنـا  :عليه. وكذا احلال بالنوبة للجامعـة فىـوكلىا رت  عليه هذه اخثار 

َرَباعىل  رسول ا)  َيَة قـال: اتباعه بعد موته فعن اَلع  ) َصـىلَّ ب نَـا َرُسـوُل ا)َّ  َ  َبَن َسار 

 نََىـا نََىا اَلُعُيوُن ووجلت م  َظًة َبل يَغًة َذَرَفَت م  َبَح َذاَت َيَوٍم ُثمَّ َأَقَبُل َعَلَينَا َفَوَعَظنَا َمَوع  الصُّ

ٍع َفـاَمَذا َتَعَىـُد  َظَة ُمَودِّ
ه  َمَوع  ـيُكَم اَلُقُلوُا َفَقاَل َقائ ٌل َيا َرُسوَل ا)َّ  َكَأنَّ َهذ  إ َلَينَـا َقـاَل ُأوص 

ـنَُكَم  ـُه َمـَن َيع ـَش م  ًعا َفإ نَّ ـي ا َجـدَّ
َمع  َوالطَّاَعة  َوإ َن أمر عليكم َعَبـًدا َحَبش  ب َتَقَو  ا)َّ  َوالوَّ

                                                 

 (.201:4( الغنية: )1)

 .77(سورو األرساء اخية: 2)

، 4101 -بريوت  -( ينظر اإلحكام يف أصول األحكام: لعيل بن حممد اخمد ، أيب احلون، دار الكتاا العريب 3)

(، و كشف األرسار عن أصول ف ر اإلسالم البـزدو : لعـالء 432: 4، حتقيق: د. سيد اجلمييل: )الطبعة: األوىل

م. ، حتقيق: عبد ا) حممود 4117 -هـ 4142 -بريوت  -الدين عبد العزيز بن أمحد الب ار ، دار الكت  العلمية 

 (.121: 8حممد عمر: )
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نَي َفتَ  يِّ
يَن امَلََىـد  ـد  اش   الرَّ

 
َـا َفَورَيَ  اَخت الًفا َكث رًيا َفَعَلَيُكَم ب ُوـنَّت ي َوُسـنَّة  اخَلَُلَفـاء ـُكوا هب  َموَّ

ـاُكَم َوحُمَـَدَثات  األُُمـور  َفـإ نَّ ُكـلَّ حُمََدَثـٍة ب َدَعـٌة َوُكـلَّ ب َدَعـٍة   َوإ يَّ
ـذ  وا َعَلَيَىا ب النََّواج  َوَعضُّ

 .(1ضاللة()

بمنىجي ومنىج اخللفاء الراشدين وليس املقصود منه فعل الصـحايب الـذ  : أ  

به وعدمـه، فالوـنة يف احلـديث النبـو  وكـالم هو حمل خالف بني العلامء يف االحتجا  

الصحابة والتابعني معناهـا: الطريقـة املرشـوعة املتبعـة يف الـدين، ال مـا يقابـل الفـر  

 .علم بالصوااأوا)  ،(2والواج  وهو الونة باملعنى االصطالحي عند الفقىاء)

                                                 

هــ(، دار إحيـاء الـرتاث العـريب 871 -801لمي، )(سنن الرتمذ : ملحمد بن عيوى أيب عيوى الرتمذ  الو1)

َدع  ،رقـم: )11: 1،بريوت، حتـ أمحد حممد شاكر وآخرون: ) نَّة  َواَجت نَاا  اَلبـ   ب الوُّ
( 8373(، َباا ما جاء يف اأَلََخذ 

يٌح. يٌث َحَوٌن َصح   وقال َحد 

مكتـ   بو غدو،أبقلم عبد الفتاو قطني، (ينظر الونة النبوية وبيان مدلوما الرشعي والتعريف بحال سنن الدار2)

 .41م: ص :4118ط األوىل، سنة  دمشق، دار القلم،
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ك البدعـة والتحـذير تبا  الكتاب والسـنة وتـراعىل  حث الشيخ عبد القادر اجليالين: ثانياً 

 .منها

سعادو اإلنوان يف الداريني، وفوزه وفالحه يف احلياتني يعتمد عىل  نَّ أمما الش  فيه 

ان اللذان يضيئان لإلنوـان رهنام النوأل مد  متوكه واعتصامه بكتاا ا) وسنه رسوله 

وهـو يرشـد قرر ذل  يف قوله طريقه ويصالنه إىل رمحة ربه.والشيخ عبد القادر رمحه ا) ي

 (.1)فالو ل  حتى تتبع الكتاا والونة()ال  :فيقول أتباعه

ل إىل فىم الكتـاا والوـنة فىـم والعلامء العاملني العارفني هو سبيل الوص تباعاو

. قال رمحه ا): )إذا   تتبع الكتاا والونة وال الشيوخ العـارفني بمفاهيمىاأعرف الناس 

 (.2هبام فام تفلح أبدًا()

عاملًا بحكم ا) عز وجل وعلمه، يعلم   الفالو فاصح  شي اً  أردتوقال: )إن 

 (.3ويؤدب  ويعرف  الطريق إىل ا) عز وجل( )

ومن ترك الكتاا والونة واتبع هواه وقع يف البدعة التي هـي أعظـم عنـد ا) مـن 

كبـائر الشيطان مـن ال إىل: والظفر به يف عقبة البدعة أح  رمحه ا) قال ابن القيم. الكبريو

ملناقضتىا الدين ودفعىا ملا بعث ا) به رسوله وصاحبىا ال يتوا منىا وال يرجع عنىا بـل 

يدعو اخللق إليىا ولتضمنىا القول عىل ا) بال علم ومعاداو رصيح الونة ومعـاداو أهلىـا 

عىل إطفاء نور الونة وتولية من عزله ا) ورسوله وعزل من واله ا) ورسـوله  واالجتىاد

تبار مارده ا) ورسوله ورد ما اعتربه ومواالو من عاداه ومعاداو من وااله وإثبـات مـا واع

                                                 

م. املجلس التاسع والثالثـون:  4171مكتبة مصطفى البايب احللبي، مرص  ، (الفتح الرباين: لعبد القادر اجليالين1)

 .482ص 

 .482(الفتح الرباين املجلس التاسع والثالثون:  ص 2)

 ه واملوضع نفوه.(املصدر نفو3)
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نفاه ونفي ما أثبته وتكذي  الصادق وتصديق الكاذا ومعارضة احلـق بالباطـل وقلـ  

احلقائق بجعل احلق باطال والباطل حقا واإلحلاد يف دين ا) وتعميـة احلـق عـىل القلـوا 

فـإن البـدع توـتدر  املوتقيم وفتح بـاا تبـديل الـدين مجلـة وطل  العو  لرصاط ا) 

بصغريها إىل كبريها حتى ينولخ صاحبىا من الدين كام تنول الشعرو من العجني فمفاسد 

َ  َوَمن  ئر والعميان ضالون يف ظلمة العمىالبدع ال يقف عليىا إال أرباا البصا  جَيََعـل    َّ

ن َلهُ  َفاَم  ُنوًرا َلهُ  ا)َُّ  .(1))(2)ورنُّ  م 

دعوا تـ)اتبعوا وال تب: البدعة فقال من هنا جاء حتذير الشيخ رمحه ا) من الوقوع يف

 .(3)وأطيعوا وال مترقوا ووحدوا وال ترشكوا(

 وأتباعـهوبحضـور مجىـرو مـن تالميـذه  ضيف يف جملس أخر من جمالوه العامةوي

اتبعـوا وال ):فيقـول الفتىـاوهو مفىوم موافقة الوـنة وعـدم خم هذا املبداء ويقرره اً موكد

 (.4)(وال تعصوا، واخلصوا وال ترشكوا وأطيعواوال ختالفوا،  تبتدعوا، وافقوا

ويبني رمحه ا) تعاىل معيار األعامل ومد  صـالحىا وهـو عرضـىا عـىل الكتـاا 

)إذا وجدت وامو .قال رمحه ا):  االبتداعوما خالفىام كان والونة فام وافقىام كان اخلري 

يف نفسك بغض شخص أو حبه فاعرضه عىل الكتاب والسنة وال تتبع اهلوى فيضلك عـن 

 (.5)سبيل اهلل(

                                                 

 .10( سورو النور من اخية:1)

( ينظر مدار  الوالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نوتعني: ملحمد بن أيب بكر أيوا الزرعـي أيب عبـد ا)،ابـن 2)

 (.482:4، ط: الثانية، حتـ: حممد حامد الفقي: )4172 - 4212 -بريوت  -القيم اجلوزية، دار الكتاا العريب 

هـ. املقالة الثانيـة: 4142، دار األلباا، دمشق 8مجع حممد سا  بواا، ط  الغي : لعبد القادر اجليالين،( فتوو 3)

 .40ص

 .414( ينظر الفتح الرباين: املجلس الوابع واألربعون: ص4)

 (.402:4القاهرو: ) ، املكتبة التوفيقية، يناطبقات الكرب : لبعد الوهاا الشعر( نقله عنه الشعراين. ينظر ال5)
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)أدخـل الللمـة قـال رمحـه ا): ، داع ظلمة ومصباحىا الكتاا والونةوفتن االبت

 )(1.)كتاب اهلل وسنة رسوله  :وهو .باملصباح

يف أقواله وأفعاله فيقول:  ة النبي اخلري وأنه يكمن يف متابع أساس ا)  رمحهبنيوي

 (.2)يف قوله وفعله( متابعة النبي :اخلري أساس)

ف يتبع الونة وال يبتدع وبنفس الوقت أن ال يغايل ويتكل أنألوىل للعاقل املؤمن او

)واألوىل للعاقل املؤمن الكـي  أ  يتبـع وال يبتـد  وال : لئال يضل ويزل فيقول رمحه ا)

 .( 3)لف لئال يضل ويزل وهيلك(يغايل ويعمق ويتك

 َفَلَيَحـَذر    :قـال تعـاىل القرآن والونة:من سبق نقله مصداقه  أن كل ما ولعمر 

ينَ  ذ  ال ُفونَ  الَّ ه  َأن َعنَ  خُيَ يَبُىمَ  َأَمر  يَبُىمَ  َأوَ  ف َتنَةٌ  ُتص     (4)َأل يمٌ  َعَذاٌا  ُيص 

َل َعَماًل ليس عليـه َأَمُرَنـا : )قالَأنَّ َرُسوَل ا)َّ  رىض ا) عنىا عن َعائ َشةُ و من َعم 

()  .(5َفُىَو َردٌّ

ـنَُكَم َعَمُلـُه  قال رسول ا)َّ   :عن أيب ُهَرَيَرَو ر  ا) عنه قالو َي َأَحًدا م  َلَن ُينَجِّ

 َ َدين  ُدوا وَ  قالوا وال أنت يا َرُسوَل ا)َّ  قال وال أنا إال َأَن َيَتَغمَّ ُبوا َواَغـُدوا ا) ب َرمَحٍَة َسدِّ َقـار 

جَلَة  َواَلَقَصَد اَلَقَصَد َتَبُلُغوا) ٌء من الدُّ  .(1َوُروُحوا َوَ َ

                                                 

 .84( فتوو الغي : املقالة العارشو: ص1)

 .807( ينظر الفتح الرباين: املجلس التاسع واخلموون: ص2)

 (.71:4( الغنية: )3)

 .32(سورو النور: اخية:4)

هــ(، ضـب  وتـرقيم 813-411(صحيح الب ار : ملحمـد بـن إسـامعيل الب ـار  اجلعفـي، أيب عبـد ا)، )5)

(َبـاا إذا اَجَتَىـَد 8371: 3: )4127 -4107البغـا ، دار ابـن كثـري ، بـريوت وفىرسة: الدكتور مصطفى دي  

َلٍم َفُحَكُمـُه َمـَرُدوٌد، اخرجـه تعليقـًا، وصـحيح موـلم : ) ُسول  من َغرَي  ع  اَلَف الرَّ
ُل أو احَلَاك ُم َفَأَخَطَأ خ  : 2اَلَعام 

 َوَردِّ حُمََدَثا4212
 ت  اأَلُُمور  . واللفظ له.( َباا َنَقم  اأَلََحَكام  اَلَباط َلة 
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ُلوا فيـه  إنا : )قال رسـول ا)َّ  :َأَنُس بن َمال ٍ  قال وعن نٌي َفـَأَوغ  يَن َمتـ  هـذا الـدِّ

َفٍق   (.2)(ب ر 

نة يف كـل أن  كمـوا الكتـاا والوـ أتباعـهوبعد هذا كله علم الشيخ عبد القادر 

عنـد ا) لو كان هذا األمر ظاهرو الرفعة واملكانـة  واخلطأ الزلل يفحتى ال يقعوا أحوامم 

 تـراءى يل نـور   ) ن يقول رمحه ا):ن   يكن عىل الكتاا والونة فىو من تضليل الشيطاإف

ليم مأل األفق ثم تدىل فيه صورة تناديني يا عبـد القـادر أنـا ربـك، وقـد أحللـ  لـك ع

يا لعني، فإذا ذلك النور ظالم وتلك الصورة دخا ، ثم خاطبني:  اخسأرمات. فقل : املح

يا عبد القادر نجوت مني بعلمك بأمر ربك وفقهك يف أحـوال منازلـك، ولقـد أضـلل  

فقيل لـه: كيـف علمـ  أنـه ،هبذه الواقعة سبعني من أهـل الطريقـة. فقلـ : هلل الفضـل

 (.3) مات(شيطا ؟ قال: بقوله: قد أحلل  لك املحر

 حتفـ  سـنة رسـول اهلل  يا غالم حتف  القرآ  وال تعمل به،حتى قاما رصاحة: )

، تأمر الناس وأن  ال تفعل وتنهاهم وأن  ال تنتهي وال تعمل هبا، فألي يشء تفعل ذلك،

َا َيا قال عز وجل:  ينَ  َأهيُّ ذ  َ  َآَمنُوا الَّ
ندَ  ًتاَمقَ  َتَفَعُلوَن، َكرُبَ  اَل  َما َتُقوُلونَ      َما َتُقوُلوا َأن ا)َّ  ع 

  (4)َتَفَعُلوَن  اَل 

                                                                                                                                                         

: 1(، وصـحيح موـلم: )3012( باا القصد واملداومة عـىل العمـل، رقـم : )8272: 1(صحيح الب ار : )1)

 َبَل ب َرمَحَة  ا)َّ  َتَعاىَل ،رقم: )8431
 (.8243(، َباا َلَن َيَدُخَل َأَحٌد اجَلَنََّة ب َعَمل ه 

: 2هـ( مؤسوة قرطبة، مرص: )814-431نبل أيب عبد ا) الشيباين، )(موند اإلمام أمحد بن حنبل: ألمحد بن ح2)

: 4(. وقال املناو : ورجال أمحد رجال الصحيح.ينظر التيوـري برشـو اجلـامع الصـغري: )42071( رقم: )412

217.) 

 (.401:4(، والطبقات للشعراين: )478:4( ينظر جممع الفتاو  الكرب : )3)

 .2( سورو الصف اخية:4)
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 (.1()عو  اإليام  وال تؤمنو قولو  وختالفو  أما تستحو  مل تدَّ مل ت ) وقال:

َ تتعلم وال تعمل  وقال: ) غل بنرشـ ديـوا  العمـل مـع تديوا  العلم ثـم اشـ اطوملم

 .(2()اإلخالص واالَّ فال فالح لك

                                                 

 .14فتح الرباين:املجلس الثالث عرش: ص( ال1)

 .804(الفتح الرباين:املجلس الثامن واخلموون : ص2)
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 جاخلامتة وأهم النتائ

بعد هذه الرحلة العلمية املتواضعة التي عشنا فيىا مع الشيخ عبد القـادر اجلـيالين  

ال بـد مـن كلـامت  يف ذم املبتدعة والتحـذير مـنىم رمحه ا)، وبعد دراسة خمترصو ألقواله

 موجزات يف اخلتام توقفنا عىل أهم النتائج والثمرات التي من أجلىا كانت هذه الدراسـة.

 ئج هي:هذه النتاأهم و

  

  األفكـار اهلدامـة  اكثـرت فيهـ حقبة زمنيـةعاش الشيخ عبد القادر اجليالين يف

 فعمل عىل حتصني األمة من داخلها بالقول والعمل.

  ذم الشيخ عبد القادر اجليالين املبتدعـة يف زمانـه وصـفهم دقيقـا وبـني حـدود

 التعامل مهم.

  العقيدة ال العمل. ذم مبتدعة عىلانصب كالم الشيخ عبد القادر اجليالين 

  وهـو: مـا سـنه الرسـولعرف الشيخ عبد القادر اجليالين مصـطلح السـنة 

باملعنى العام وهو: املنىج ال بمعنى: ما يمـدو عـىل فعلـه وال يـذم عـىل تركـه 

 .بعد موته وهو: املنىج الذ  سار عليه صحابة رسول ا)  واجلامعة

 تـاب والسـنة وتـرك البدعـة تبـا  الكاالشيخ عبد القـادر اجلـيالين عـىل  حث

 .والتحذير منها

  األعـامل ومـدى صـالحها هـو  قبـول معيار  أ الشيخ عبد القادر اجليالينبنّي

عرضها عىل الكتاب والسنة فام وافقهام كا  اخلري ومـا خـالفهام كـا  االبتـدا  

 .يف أقواله وأفعاله . وا  أساس اخلري يكمن يف متابعة النبي واهلوى

 

 سيدنا حممد وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين. وصىل اهلل عىل
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 املصادر.

  اإلحكام يف أصول األحكام: لعـيل بـن حممـد اخمـد ، أيب احلوـن، دار الكتـاا

 ، الطبعة: األوىل، حتقيق: د. سيد اجلمييل.4101 -بريوت  -العريب 

 حاق الشـاطبي، االعتصام: إلبراهيم بن موسى الل مي الغرناطي املالكي، أيب إس

 –بريوت، حتـ: عبد ا) دراز ، دار النرشـ: املكتبـة التجاريـة الكـرب   -دار املعرفة 

 .مرص

 ،بــريوت، لبنــان، بــريوت، ني،يــدار العلــم للمال اإلعــالم خلــري الــدين الــزركيل 

 .1،4120ط:

  هــ(، 771البداية والنىاية: إلسامعيل بن عمـر بن كثـري القـر ، أيب الفـداء )ت

 م.4110-هـ4144لبنان -الثانيـة، مكتـبة املعارف، بريوت الطبعة:

 ،رشكة مطبعـة مصـطفى  هبجة األرسار ومعدن األنوار: لعيل بن يوسف الشطنويف

 .الباا احللبي

  التيوـــري برشـــو اجلـــامع الصـــغري: ملحمـــد عبـــد الـــرووف املنـــاو ، زيـــن

م، 4122 -هــ 4102 -الريـا   -هـ(:مكتبة اإلمام الشافعي 4024الدين)ت

 الطبعة: الثالثة.  

  التيوـــري برشـــو اجلـــامع الصـــغري: ملحمـــد عبـــد الـــرووف املنـــاو ، زيـــن

م، 4122 -هــ 4102 -الريـا   -هـ(:مكتبة اإلمام الشافعي 4024الدين)ت

 الطبعة: الثالثة.

  جامع العلوم واحلكم يف رشو مخوني حديثا من جوامع الكلم: لعبـد الـرمحن بـن

 -بـريوت  -أيب الفـر ، مؤسوـة الرسـالة  شىاا الدين البغداد ، زيـن الـدين
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م، الطبعــة: الوــابعة، حتـــ: شــعي  األرنــاووط / وإبــراهيم 4117 -هـــ 4147

 باجس.

  ذيل طبقات احلنابلة: لعبد الرمحن بـن شـىاا الـدين البغـداد ، زيـن الـدين أيب

 هـ.4278مطبعة الونة املحمدية،القاهرو، ابن رج  احلنبيل، الفر ،

 لعبـد  مدلوما الرشـعي والتعريـف بحـال سـنن الـدارقطني الونة النبوية وبيان ،

 م.4118الطبعة: األوىل، سنة  دمشق، مكت  دار القلم، يب غدو،أالفتاو 

 ( ،871 -801سنن الرتمذ : ملحمد بن عيوى أيب عيوى الرتمذ  الولمي ،)هــ

 دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت، حتـقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون.

  النبالء: ملحمد بـن أمحـد بـن عـثامن بـن قـايامز الـذهبي، أيب عبـد ا)،سري أعالم 

، حتقيق: شعي  2، التاسعة، ط4142(، مؤسوة الرسالة ، بريوت، 712 -372)

 االرناووط، حممد نعيم العرقوو:. 

  ،شذرات الذه  يف أخبار من ذه : لعبد احلي بن أمحد بن حممد العكر  احلنـبيل

حتقيق: عبد القادر األرنـؤوط،  األوىل، هـ، الطبعة:4103 -دمشق  -دار بن كثري  

 حممود األرناووط.و

  الشيخ عبد القادر اجليالين وآراوه االعتقادية والصوفية: للدكتور سعيد بن موـفر

 .4117الطبعة األوىل، ،الريا ، بن مفر  القحطاين

 أمحـد : إلسامعيل بن محاد اجلوهر ، حتــ:  -تا  اللغة وصحاو العربية-الصحاو

-هــ4101لبنـان -عبد الغفـور عطـار، الطبعـة: الثالثـة، دار للماليـني بـريوت

 م.4121
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 ( ،(411صحيح الب ار : ملحمد بن إسـامعيل الب ـار  اجلعفـي، أيب عبـد ا-

، دار ابـن كثـري ، وفىرسة: الدكتور مصطفى ديـ  البغـاهـ(، ضب  وترقيم 813

 . 4127 -4107بريوت 

  803أيب احلوـني القشـري  النيوـابور ، ) صحيح مولم: ملوـلم بـن احلجـا-

هـ( ، دار إحياء الرتاث العريب، بـريوت، حتــقيق وتـرقيم: حممـد فـؤاد عبـد 834

 الباقي.

  الصواعق املحرقة عىل أهل الرفم والضالل والزندقة: ألمحد بن حممـد بـن عـيل

م، 4117 -هــ 4147 -لبنـان  -ابن حجر اميثمي أيب العباس، مؤسوة الرسالة 

 .كامل حممد اخلراط -ا) الرتكي  عة: األوىل، حتقيق: عبد الرمحن بن عبدالطب

 القاهرو. ين، املكتبة التوفيقية،اطبقات الكرب : لبعد الوهاا الشعرال 

 ،دمشق. دار األلباا، الغنية لطالبي طريق احلق: لعبد القادر اجليالين 

  احلراين، شيخ اإلسالم، الفتاو  الكرب : لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية

 بريوت، حتـ: قدم له حونني حممد خملوف. -هـ(، دار املعرفة 782أيب العباس)ت 

 ،م.4171مكتبة مصطفى البايب احللبي، مرص  الفتح الرباين: لعبد القادر اجليالين 

 ،دار األلبـاا، 8مجـع حممـد سـا  بـواا، ط  فتوو الغي : لعبد القادر اجليالين ،

 هـ.4142دمشق 

 كامل يف التاريخ: لعيل بن عبد الواحد الشيباين، أيب احلون، املعروف بابن األثـري ال

 م.4172-هـ4212هـ(، دار الفكر، بريوت 320)ت

  الكتاا املصنف يف األحاديث واخثار: لعبد ا) بن حممد بن أيب شيبة الكـويف، أيب

قيـق: ، الطبعـة: األوىل، حت4101 -الريـا   -هــ(،مكتبة الرشـد  821بكر )ت

 كامل يوسف احلوت.
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  الكتاا املصنف يف األحاديث واخثار: لعبد ا) بن حممد بن أيب شيبة الكـويف، أيب

، الطبعـة: األوىل، حتقيـق: 4101 -الريـا   -مكتبة الرشـد  هـ(، 821بكر )ت

 كامل يوسف احلوت.

  لعالء الـدين عبـد العزيـز بـن  كشف األرسار عن أصول ف ر اإلسالم البزدو :

م. ، حتقيـق: 4117 -هــ 4142 -بـريوت  -الب ار ، دار الكت  العلميـة أمحد 

 عبد ا) حممود حممد عمر.

  هــ(،دار 744لوان العرا: ملحمد بن مكرم بـن منظـور األفريقـي املرصـ )ت

 بريوت، الطبعة: األوىل.  -صادر 

  مدار  الوالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نوـتعني: ملحمـد بـن أيب بكـر أيـوا

 - 4212 -بـريوت  -ابن القيم اجلوزية، دار الكتاا العريب  رعي أيب عبد ا)،الز

 ، ط: الثانية، حتقيق: حممد حامد الفقي.4172

 ( ،431موند اإلمام أمحـد بـن حنبـل: ألمحـد بـن حنبـل أيب عبـد ا) الشـيباين-

 هـ( مؤسوة قرطبة، مرص. 814

 يل بن حممـد أبـن اجلـوز ، أليب املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك: لعبد الرمحن بن ع

هـ(، دراسة وحتقيق: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبـد القـادر 117الفر  )ت 

-عطا، راجعه وصححه نعيم زرزور، الطبعة: األوىل، دار الكت  العلمية، بريوت

 م.4118-هـ4148لبنان 

 ،الطبعـة: األوىل ، الـدار هكذا ظىر جيل صالو الدين، ملاجـد عرسـان الكـيالين 

 هـ.4101الوعودية للنرش، جدو،

 

 

 


