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 الباب الثالث

 ترمجة الشيخ عبد القادر اجليالين

 أ. ترمجة الشيخ عبد القادر اجليالين

 املعروفأو  يالين  ب عبد القادر اجلد عبد القادر بن موسى بن عبد هللا، امللقّ حممّ أبو  هو   

األب األألديه  و   .لياءو سلطان  هللا  ابز  منها  اخرى  العارفني  و شهب  لقاب  الدين  و اتج  قطب  و حميي 

كرمي اجلّدين  و اللسانني،  و البيانني ذو  له ألقاب ظهرت متأّخرة مع رواج الطرق الصوفّية منها:  و   بغداد،

اجلمع بني    إىلهذه األلقاب تشري    فأّن التثنية الظاهرة    ويبدو الطريقني.  و إمام الفريقني  و الطرفني،  و 

.  ه   470ربيع الثاين من سنة   11ولد ف    .ةة الصوفيّ ليه تنسب الطريقة القادريّ إو   43. التصّوفو الفقه  

التارخييّ ومل حتدّ  الرواايت  األخرى و يران  إمدينة جيالن ف مشال    إىلشار  أة مكان والدته فمنها ما  د 

 44. معد بن عدانن إىلينسب الشيخ عبد القادر الكيالين . جيالن العراق إىلتشري 

صاحل  أبو  ترعرع ف أسرة وصفتها املصادر اإلسالمية ابلصاحلة، فقد كان والده  و ولد الشيخ   

 لذا كان لقبه "حمبّ   .تزكيتها ابألعمال الصاحلةو جماهدة النفس  و موسى على جانب كبري من الزهد  

اخلري أمة اجلبار فاطمة بنت الشيخ عبد هللا الصومعي احلسيين الزاهد، كان هلا حظ    ه أمّ أمّ و   .اجلهاد"

 .الصالحو وافر من اخلري  

 

 
عيسى شكيمة، "منهج الشيخ عبد القادر اجليالين ىف الرتبية الروحية"، رسالة على شهادة املاجسرت، )جامعة محّه 43

 . 15 (،2018خلضر: الوادي، 
"اجلوانب اإلجتماعّية و العلمّية ىف كتاب الغنية للشيخ عبد القادر اجليالين و انعكاساهتا على   ،أحالم حمسن حسني 44
 . 125،  2020يوين   ، 45العدد  ،الرتاث العلمي العريب ،اجملتع البغدادي"
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ه عبد ه ألمّ جدّ و ه التقية  ه بعد والدته بقليل، فرتىب ف كنف أمّ أبو   فعاش الشيخ يتيما، تو 

جيالن ف  عندما كان  إليه  ينسب  فكان  العابد  الزاهد  الصومعي  هللا  "سبط    فيقال:  ،هللا  عبد 

التقوى  فرابّ   .الصومعي" الدنيا  مكارم األخالق، فنشأ عابدا صاحلا تقيّ و الصالح  و ه على  ا زاهدا ف 

 .فروعهاو معرفة أصول الشريعة  إىلمقبال على اآلخرة طموحا 

"والدي زهد  السمة الغالبة على أصول الشيخ، فقد وصف والديه بقوله:  هو  فكان الزهد  

الداينة و كاان من أهل الصالح    .رضيت بفعلهو والديت وافقته على ذلك  و ف الدنيا مع قدرته عليها،  

اخللقو  على  وكان   إىلابإلضافة    ."الشفقة  والصالح،  اخلري  من  جانب كبري  على  عمته كانت  أن 

 يستسقى هبا. 

الديينّ و  الطابع  هذا  رفع  الروحية،   قد  القيادة  زمام  األهلون  هلا  فأسلم  األسرة  مكانة  من 

ج، وكان عدد أزواجه  استقراره فيها تزوّ و بعد قدومه بغداد  و شؤوهنم.  و اسرتشدوا هبا ف مجيع أحواهلم  و 

فرز  زوجات،  تسع  أربع  منهن  ذكرا  و ق  وعشرون  سبع  إانثو أربعون،  برتبيتهم    . الباقي  عىن  وقد 

 45.جوا على يديه علماء أجالء، وكان معظمهم من أكبار الفقهاء واحملدثنيخترّ و هتذيبهم، و 

اليت دخلت  و اسية،  ه  زمن اخلالفة العبّ   561ه/  470عاش الشيخ ف الفرتة املمتدة مابني   

. ه   488دخلها الشيخ سنة  و ، وقيام دولتهم السنية،  بعصر النفوذ السلجوقيّ ي  ف عهد جديد؛ مسّ 

خالفة املسرتشد  و خالفة املستظهر ابهلل أىب العّباس   وعاصر الشيخ مخسة من خلفاء يين العباس وهم:

 
 . 19-18 عيسى شكيمة، "منهج الشيخ عبد القادر اجليالين ىف الرتبية الروحية"،  45
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ألمر هللا أىب عبد هللا   فيخالفة الراشد ابهلل أىب جعفر منصور بن املسرتشد خالفة املقتو بن املستظهر  

  46.فياملظفر يوسف بن املقتأبو خالفة املستنجد ابهلل و بن املستظهر 

ه ،   561ربيع الثاين سنة    8يالين ليلة السبت  توف الشيخ عبد القادر اجل  قال ابن اجلوزي  

السالم أجيء  عليكم  و "، مثّ يقول  "رفقا رفقا"أنّه كان يقول عند موته  و بلغ تسعني سنة من عمره.  و 

   47إليكم أجيء إليكم". 

دفن ف رواق مدرسته،   أصحابه، مثّ و ده  أوالى عليه ولده عبد الوهاب ف مجاعة من حضر من  وصلّ 

وراثه نصر النمريي قائال غداة دفن الشيخ عبد القادر، فيها .  ووقف الناس للصالة على قربه وزايرته

 : التصوف فمنها قولهو دالالت على مكانة اجليالين ف الفقه 

 48ال ينكر قول احملب فيه احلسود#   املقام العلي ف الزهدذو 

األ )و وله عدد من  عبد هللا  ومنهم  نفس خطاء  على  الوهاب    ،(ه   587الد ساروا  وعبد 

العزيز )و ه (    573ه( الذي درس مبدرسة والده ف حياته نيابه عنه، وعيسى )  573)  602عبد 

اجلبّ   ،ه ( تفقّ وعبد  الذي  والده ف  ار  برابط  الصوفية " ودفن  سبيل  منه "سلك  والده ومسع  على  ه 

خذ الطريقة من أه ( الذي  573وقطيب البان املوصلي ) ،ه(  603حياته نيابة عنه . وعبد الرزاق )

القادر اجل القاضي    ،يالينالشيخ عبد  العامل  اماما عنده االمام  يعلن حممد بن  أبو  وطلب ان يصلي 

الفراء   البقال  أبو  الشيخ  و حممد  تفقه على والده ومسع    592إبراهيم )و حممد حممود بن عثمان  ه( 

 
 . 9-7 مة، "منهج الشيخ عبد القادر اجليالين ىف الرتبية الروحية"،عيسى شكي46
 .54  (،1903)كلكته: كلكته، غبطة الناظر، ابن حجرالعسقالين،  47
"اجلوانب اإلجتماعّية و العلمّية ىف كتاب الغنية للشيخ عبد القادر اجليالين و انعكاساهتا على ،  أحالم حمسن حسني 48
 . 130، اجملتع البغدادي"
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تفّقه و الده  أو أخر من مات من  هو  موسى  و   ،احللبه  فه( املدفون مبرابط    600منه، وحيىي ) ت  

 49صاحل املدفون قريبا من والده ببغداد.و  ،مسع منهو على والده 

 فاته مصنّ و ب. تثقافته 

ة من أزهى عصور  الفكريّ و ة  يعترب عصر الشيخ عبد القادر اجليالين من الناحية الثقافيّ  

العلم   العباسية، الذي اتسم بسعة ف  فون قد نبغ فيه علماء كبار ومؤلّ و   . دب م ف األ تقدّ و الدولة 

  476  )ت   إسحاق الشريازيأبو  ،  ه ( 471عبد القادر اجلرجاين )ت    كان من رجاله: ف ابرعون،  

القاضي عياض  و   ، ه (   513  )ت   ل ي الوفاء ابن عق أبو  و   ، ه (   505  حجة اإلسالم الغزال )ت   ، ه( 

 ( ظلّ و ه (    544املالكي  الذين  العقول  غريهم  على  مسيطرين  قروان  مدارس  جتّ اإل و وا  وكانوا  اهات، 

وف بلد    . كهذا العصر   نوابغ الفنّ و ة  يكن ألحد ف هذا العهد الزاخر ابحلياة العلميّ   مل   .ة ة أدبيّ علميّ 

قط  الذي  جمتمعه  يؤثر ف  أن  الدروس كبغداد  وحلقات  ابملدارس  العلم،  زاخر  ف  واسعا  ع شوطا 

 .انتشارا كبريا   طبقاته   وانتشرت الثقافة ف 

الزمنيّ   كانت   الفرتات  أزهى  من  الشيخ  حياة  األجاّل فرتة  العلماء  فيها  اليت كثر  ء ة 

الفكر اإلسالميّ  إثراء  النافعة واملكتبة اإلسالميّ   الذين كان هلم دور كبري ف  املؤلفات  ة بكثري من 

طاّل و   . واملتنوعة  العلم  اليزال  ينهلّ   إىل ب  هذا  الناس  يرجع  يوم  ومن  مناهلها،  من  كتب   إىلون 

العلماء  و الرتاجم   الزمنية املؤلّ و السري يالحظ كثرة  الفرتة  تلك  ابن اجلوزي مفخرة  و   . فات ف  منهم: 

ابن قدامة املقدسي، إمام التفسري واحلديث والفقه، وكذلك ابن الصالح احلافظ احملدث،  و العراق  

 
"اجلوانب اإلجتماعّية و العلمّية ىف كتاب الغنية للشيخ عبد القادر اجليالين و انعكاساهتا على   ،أحالم حمسن حسني 49
 . 126-125 ،اجملتع البغدادي"
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الشيخ  هو  واحدا من أبرز علماء ذلك العصر    لعلّ و   . شامة املقدسي أبو  ضاف إليهم املنذري و وي 

 50. عبد القادر اجليالين 

ذلك و   اجل   مع  القادر  الشيخ  الفوضى    ف يالين  عاش    ف و   فيه عارمة  عصر كانت 

العلم   يطلب  احلنابلة و خضمها كان  شيوخ  من  جمموعة  على  سعد  أبو  الشيخ    منهم و   ، تفّقه 

وأمضى   . ثني كبار احملدّ من  مسع احلديث  و دب  قرأ األ و صول  األ و اخلالف  و فربع املذهب    . املخرومي 

بعقوبه من نواحي   إىل اثنية  وكان له رحلة    . يدرس فيها علوم الشريعة أصوهلا وفروعها عاما  ثالثني  

اجل   ف أثرها  هلا  بغداد   عبد  الشيخ  أثرا   يالين نفس  فيه  تركت  انفعا   إذ  يظهر  و   عميقا وعلمه درسا 

امتناع اجليالين   السؤال  ذلك من  النصيحة كما    ف   الصادقة قّوة اإلرادة  عن  يظهر  االمتثال لقبول 

الصاحل  األمر  للطاعة عند صدور  لتلميذه عبد    يعقد   مي و املخر   سعد أبو  الشيخ    كان و   . استعداده 

  أسبوع   كل   من   ايم أ   ثالثة   يعطي فيها   نهار فصار ال   ية ا االزج بدبباب  القادر جمالس الوعظ مدرسته  

الثالاثء و اجلمعة  و   األحد  بكرة  اخلطّ   بن   علي   الوفاءأبو    . عشية  وايب  احلنبلي  حمفوظ عقيل  اب 

يرد كثريا من أن  و ابملوعظة احلسنة  عبد القادر اجليالين أن يعظ  الكلواذي احلفيلي واستطاع الشيخ  

قطاع    واتب على يديه أكثر من مائة ألف من   الناس بوعظه   وأتثّر   ، ظلمهم على  الظاملني  احلّكام  

  لطاليب طريق  "الغنية   كتابة   أّلف   حىت انه   به   يالين ابلغزال وأتثر والتقى اجل   . يو ا الشق   أهل و   الطرق 

 51." احياء علوم الدين " كتاب  منط  على    احلق" 

 
 . 14-13 عيسى شكيمة، "منهج الشيخ عبد القادر اجليالين ىف الرتبية الروحية"،  50
"اجلوانب اإلجتماعّية و العلمّية ىف كتاب الغنية للشيخ عبد القادر اجليالين و انعكاساهتا على   ،أحالم حمسن حسني 51
 . 126 ،اجملتع البغدادي"



31 

 

 

 

يالين فجلس القادر اجل   عبد الشيخ    إىل مدرسته    فوضت   املخرومي أبو    بعد أن توفّ و  

عليه أ و   . الفتوىو للتدريس   فأضيف    طاّلب   قبل  حىت ضاقت  وصوب  مّت  و   إليها العلم كل حدب 

علما من    ة ثالث عشر   ف م  كان الشيخ يتكلّ و   . وصارت منسوبة اليه ه    528  بناءها سنة و أعمارها  

يقر الطاّل   إذ كان   ، الشرعية   اللغة   علوم  التفسري أو ب  ف  دروسا  مدرسته  ف  املذهب  و   احلديث و   ن 

مام اإل و يفىت على مذهب اإلمام الشافعي  و ابلقراءات    القرٰان يقرء  كان  و اللغة  و األصول  و اخلالف  و 

رو و بن حنبل    امحد  حنيفة.   ية ا هنالك  أيب  اإلمام  مذهب  على  أفىت  أنّه  عبد وضع  و  تقول  الشيخ 

ال  و صادقا    جلّ و ن ال حيلف املتعلم ابهلل عز  أ شروطا خاصة ملنهجه ف الرتبية منها  القادر اجليالين  

يتجنّ أ كاذاب   الكذب،  ن  املتعلم  وعد،  أ ب  مبا  يفي  يتجنّ أ ن  اخللق،  ن  من  شيء  اي  لعن  ن  أ ب 

على  يتجنّ  الدعاء  من  أ حد،  أ ب  احد  على  بشرك،  أ ن اليشهد  القبلة  يتجنّ أ هل  النظر  ن   إىلب 

يتجنّ أ املعاصي،   صغرت  ن  حاجة  ف  اخللق  على  االعتماد  من  أو  ب  طمعه  يقطع  أن  كربت، 

التواضع  دميّ األ  تعل و ني،  واإل   . املنزلة و به  والقدر  القضاء  التوحيد،  هي:  مفرداته  األمر  ومن  ميان، 

 شروط الشيخ املرتبطة عنده ف القصيدة العينية منها:   إىل شار  أ و ابملعروف والنهي عن املنكر،  

 شح ف احلقيقة ابرع   إىل #    ساقك القضا أو  ن ساعد املقدور  إ و 

 ما من قبل كتب شارع  دع كلّ و #    فقم ف رضاه واتبع مراده 

 هي: و ،  لطريقته   ا وضع شروط و  

 جهل   إىلإاّل فدّجال يقود  و مل للشيخ مخس فوائد #    إذا 

 يبحث عن علم احلقيقة عن أصل و علم أبحكام الشريعة طاهرا #  
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عاملا يعلم و الدين،  و ن يكون عاملا أبحكام الشريعة  أ   : ا توضيحه لتكن الشروط هي مّ أ  

ضيوفه   ، الطريقة و احلقيقة   مع  سخّيا  هلم  و   ، يكون كرميا  حيضع  للمؤمنني  والفعل  متواضعا  ابلقول 

 52. " واخفض جناحك للمؤمنني " حيث أمره رب العاملني فقال    ملسو هيلع هللا ىلص وهذه خصلة من خصال النيب  

بتواضعه    معروفا  القادر  عبد  الشيخ  للفقراء  و وكان  يقود  و جمالسه  قوله    إىل هذا 

ابلقول  و "  للمسكني  املريدينأ و   . " الفعل و خيضع  تربية  ف  انجحا  يكون  الرتبويّ و   . ن  ملدرسته  ة كان 

استطاع ابملوعظة احلسنة    إذا ال سيما احلكام  و كان له موقف من الظاملني  و   . اتباع ف اغلب البالد 

 53. ن يرد الكثري منهم عن ظلمهم أ 

للتدريس    الشيخ  جللوس  ف كثرة و الوعظ  و لقد كان  سبب كبري  ملدرسته  مالزمته 

العلوم    خترجيه و تالميذ   العلماء ف شىت  أقتصر على ذكر من  و املعارف .  و أفواجا كثرية من  سوف 

   :صارت له اإلمامة لنعرف مدى انتشار أثر الشيخ العلمي، ومنهم و اشتهر  و برز  

 الفتح نصر بن املىن. أبو   . 1

 أمحد بن أيب بكر بن املبارك أيب السعود احلرميي.  . 2

 احلسن بن مسلم. . 3

 أمحد بن املبارك املرقعايت.  . 4

 54حمّمد بن الفتح اهلروي.  . 5

 
"اجلوانب اإلجتماعّية و العلمّية ىف كتاب الغنية للشيخ عبد القادر اجليالين و انعكاساهتا على   ،أحالم حمسن حسني 52
 . 126-127 ،اجملتع البغدادي"
"اجلوانب اإلجتماعّية و العلمّية ىف كتاب الغنية للشيخ عبد القادر اجليالين و انعكاساهتا على   ،م حمسن حسنيأحال 53
 . 127 ،اجملتع البغدادي"
 . 288-286(،  1994)بريوت: دار القلم،  الشيخ عبد القادر اجليالين، عبد الرزّاق الكيالين،  54
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 الغنية لطاليب طريق احلق.  . 1

 فتوح الغيب. . 2

 الفتح الراّبين.  . 3

 الرسالة الغوثّية.  . 4
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 .راد اجليالين أو    . 8
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 ج. أراء العلماء فيه 

أنّه  و   حسني  حمسن  أحالم  وقفة  قال  العلماء  لبعض  القادر  أكان  عبد  الشيخ  مام 

ا وصل  اكثر ممّ "كراماته الكثرية اليت وصلت اليه قائال    إىل شار  أ مام النووي الذي  اإل  :يالين منهااجل

اجلإ القادر  عبد  الدين  حمي  بغداد  شيخ  القطب  من كرامات  الشافعية لينا  السادة  شيخ  يالين كان 

مذ له خلق ال حيصون عددا من تتلّ و مشايخ العراق    انيعأكثر  أانتهى اليه    ،السادة احلنابله ببغدادو 

ا  مّ أو كراماته نقلت ابلتواتر    نّ أ  إىل شار  أبن عبد السالم فقد    مام العزّ ا اإلمّ أ  ."رابب املقامات الرفيعةأ

سالم، علم إلا  خيمام العامل الزاهد العارف القدرة ، شاإل"بعض صفاته اجلليلة    إىلرد  أو فقد    الذهيبّ 

الذي  و   ."ياءولاأل الشريعة  متس  إىل  شارأابن حجر  بقوانني  كا  متمسّ "  قوله  فكما  الدعوة هلا،  و كه 

ابن قدامة  و   ".يشغل الناس فيها مع  متكسه ابلعبادة و ينفر عن خمالفتها  و   إليهاو بقوانني الشريعة، يدع

حواال عزيزة، أ و صافا مجيلة  أو  مجع هللا فيه  و كان ملئ العني    "  صافهأو املقدسي الذي أشار بعلمه و 

اليافعي الذي  و   ".كثر مما حيكي عنهأالكرامات    مسع عن أحد حيكي منأمل  و يت بعده مثله  أوما ر 

علم الطريقة، شيخ الشيوخ، و سالم ركن الشريعة  اإلو ياء الكرام، شيخ املسلمني  ولاألقطب  "  قال عنه

التوحيد   إىلالشعراين الذي وصف طريقته  و   .الفقهاء"تتلمذ له خلق كثري من  ،  ياء العارفنيولقدوة األ 

محد الرفاعي  أا الشيخ  مّ أ  ."ابطناو حتقيقه الشرع ظاهرا  و حاال  و حكما  و طريقته التوحيد وصفا  "  .  قائال

الذي اشاد به  عريب نابو ". يت له ف وقتنا احلاضرال ن "  حد عصره قائالأو ه نّ أو الذي وصف منافيه 

 58". عبد القادر اجليالين كان عدال قطب وقتهينبغي أن و " قائال

 
"اجلوانب اإلجتماعّية و العلمّية ىف كتاب الغنية للشيخ عبد القادر اجليالين و انعكاساهتا على   ،أحالم حمسن حسني 58
 . 130-129 ،اجملتع البغدادي"
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 د. التوثيقات للتفسري اجليالين

حولو  اجلياليّن  فاحل  الدين  مجال  الشيخ  لل  قال  التفسري  نسبة  ف  القادر رؤية  عبد  شيخ 

عبدالقادراطّ "اجليالين:   الشيخ  تفسري  على  املتد  لعت  املطبوع  نسبة و ل  و ا اجليالين  بدراسة  قمت 

للمؤلّ  متّ هو  و ف  الكتاب  ف و اغفاله    جانب  طبع  انه  العلم  مع  الكتاب  انشري  قبل  من  جتاهله 

الكتاب تدور حول نسبته للشيخ عبد القادر اجليالين  و  .الكثر من حمققو القاهرة  و بريوت  و اسطنبول  

  :عدة اشكاالت منها

هن .1 ف  التفسري  مؤلف  فقال:  مقدّ   ٰاية ذكر  تفسريه  عنوان  من  مته  فيه  ظهر  ما  ملا كان  "مث 

احلق فتحها هللا  اليت  اإلهلية    ،الفتوحات  ووهبها من حمض جوده مسى من عنده )ابلفواتح 

هذا العنوان قد نسبه حاجي  و   59.ية واحلكم الفرقانية("القرٰانواملفاتح الغيبية املوضحة للكلم  

الظنون  األعالم  ،خليفة ف كشف  ف  بن    ،والزركلي  لنعمة هللا  املؤلفني  معجم  وكحالة ف 

ا )ت:حممود    إىل  نسبتهو ،  القادرية  الطريقة  اتباع  من  متصوف  ،(ھ  920  لنخجواين 

 .زبكستان أو  ف" خنجوان"

"مت اجلزء  اجلزء الثالث من املخطوط:    ايةف النسخة اليت أشار هلا احملقق كتب الناسخ ف هن  .2

  ."العزيز آمنيس هللا سره  الثالث من تفسري سلطان العارفني سيدي عبد القادر اجليالين قدّ 

األو  الصفحة  النسخة كتب ف  األوىلف  اجلزء  من  املخطوط    ول  األمن  تفسري    ول"اجلزء 

الرابين  القرٰان النور  الصمداين  ،العظيم ملوالان ذي  النوراين  ،واهليكل  الدفرت   ،فذلكة طروس 

 
 . 52(، 2010)كويتا: املكتبة املعروفة، جزء األّول، تفسري اجليالين، عبد القادر اجليالين،  59
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القادر الكيالين أعاد هللا   العارفني اتج الدين القطب الكامل السيد عبد  علينا وعلى  إمام 

   املسلمني من بركاته وبركات معاين سره العرفاين".

األانم مؤلفات    سيد  األعالم حضرة  إسناد  ف  مة العراق الشيخ الكرمي بيارةذكر العامل العاّل و  .3

الرابين بغداد  و   القطب  الصمداين  اجليالينأبو  الغوث  القادر  الشيخ  سيدان  الدين  ، صاحل 

توجد منه ف بلدة طرابلس ليبيا  و العظيم ست جملدات    القرٰانله أتليفات مهمة تفسري  و قالو 

  .وأراد النقباء بغداد ولكن دون طبعه عوائق األايم .اآلن ومل تطبع حلد

القادر اجليالين من    سلوب الشيخ عبدمقارنة التفسري أبو التحقيق  و بعد الدراسة  و 

ثبتت للسيد عبد    ،غريهاو فتوح الغيب  و الفتح الرابين  و فاته املعروفة ككتاب الغنية  خالل مؤلّ 

اجليالين عليه  و ،  القادر  مترست  واملتابعة  و الذي  الدراسة  حبكم  طويلة  سنوات  تعاملت 

 .والتخصص

اجليالين:  و  فاحل  الدين  الشيخ مجال  النظر  "قال  التفسريالتأمّ و بعد  ثنااي  لنا  ،ل ف    .يتجلى 

اتم  و  العقلي  و بوضوح  التفسري  أ  نّ أالنقلي  و ابلدليل  عبدهو  صل  اجليالين    للشيخ  ليف أتو.القادر 

عبد معروف    الشيخ  للتفسري  اجليالين  اإلو القادر  تراث  ف  عمل  من  بني كل  الشيخ متواتر  مام 

اجليالين ال   .عبدالقادر  بعض  مقارنة  من خالل  نفسه  التفسري  ثنااي  ف  ذلك  اليت و نصوص  ويتضح 

األ مؤلف  بصمة  حتمل  عبد بقيت  الشيخ  اجليالين  صل  العلمية  و   .القادر  احلقيقة  مانة األو لكن 
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خرين أاعادة صياغة تكاد تكون قبل احد الصوفية املت  إىلالتفسري تعرض    نّ أة تقتضي ذكر  التارخييّ 

 60."وهللا اعلم ،زبكي الوارد ذكره اعاله كاملةو نعمة هللا النخجواين األهو و 

قال الشيخ علي مجعة حني سؤال طاّلبه حول نسبة التفسري اجليالين للشيخ عبد القادر و 

البوطي   الشيخ رمضان  نفي  بقولبذلكاجليالين مع  احملّقق    ،  اجليالين من  هو  و أّن  الفضيل  الشيخ 

القادر اجليالين،   الشيخ عبد  الشو حفيظ  فيه  ليس  الفضيل و ذات.  ذو الكتاب  الذي عمله  التحقيق 

من نفس  هو  الكتاب    فالكالم  و مزيد التحقيق.    إىلاحتاج  و اجليالين بذلك الكتاب ألّن فيه خرب  

 61عبد القادر اجليالين.الشيخ 

العزيزة كالم  و  الدين نووي  نقل بدرية  الشيخ راحم  املركز اجليالين جنوب شرق آسيا  مدير 

 بيان فضيلة التفسري اجليالين:   فاجلهاري البنتاين 

 إىلاحتاجت    إذاو بسيط إجياز منهجّي.  هذا الكتاب يعرّب بكالم    ف  يةتفسري االٰ  .1

ل  ٰاية بينهما  ابملقارنة  اجليالين  ففّسرها  لتفسريها،  مقصودتاخرى  قد و .  هاصريح 

بعد الفراغ وضع حديثا مرفوعا متعّلقا و .  لقرٰاناب  القرٰان تىن التفسري مبنهج تفسري  اع

 السلف. و التابعني و هبا مع البيان بقول الصحابة 

 
،  2011مجال الدين فاحل اجليالين، "تفسري اجليالين: رؤية ىف النسبة التفسري"، ملتقى أهل التفسري، يوليو  60

/#.V27386/http://vb.tafsir.net/tafsir20150711194132https://web.archive.org/web/

A23P7aFxeP،  2022يناير  16زمن الوصول  . 
علي مجعة، "ما قولكم ىف كتاب التفسري اجليالين"،   61

https://www.youtube.com/watch?v=bQPOvkSYphg 2022يناير  16، زمن الوصول . 

https://web.archive.org/web/20150711194132/http:/vb.tafsir.net/tafsir27386/#.VaFxeP7P23A
https://web.archive.org/web/20150711194132/http:/vb.tafsir.net/tafsir27386/#.VaFxeP7P23A
https://www.youtube.com/watch?v=bQPOvkSYphg
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األحكام  و  .2 التفسري    ف األايت  بتصحيحها  فهذا  اجليالين  رّجحها  تضعيفها و قد 

إجياز.  و بعبارة ضمنّية   الراسخني  و كالم  أهل  املفّسر من  أّن  العبارة دليل   ف هذه 

 العلم. 

التفسري من جنس تفسري  و  .3 أّن    اإلشاري هذا  لكن و كّله إشاراّي.  ليس    القرٰانمع 

التفسري على التوحيد يكون نظامّيا مسلسال كامال.    فيطلق نظرة الصوّف   هذا 

التفسري  و   لألّمة، خصوصا ملن سلك طريق   ةجع مقّدمامر من  هذا دليل أّن هذا 

 .األخرة

الكتاب سندا    فذكر  و  .4 تعّصب  و هذا  بغري  الرتجيح  احلديث مع  تقليد  أو  مرتبة 

 .من اإلسرائيلّيات اكان التفسري فارغو  بغري دليل.

معتمدا على بعض الشيوخ،  و منتشرا على نواحى األرض  و قد كان التفسري مقبوال   .5

يوسف ريق البخور الشيخ  و مفىت لبنان،  و مفىت سوراي،  و مثل الشيخ علي مجعة،  

 62وغري ذلك. 
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