
 

 

 

 الباب الرابع 

 عند الشيخ عبد القادر اجليالين  ااٰلية اخلامسة والثالثون من سورة النوردراسة 

   عند الشيخ عبد القادر اجليالين ااٰلية اخلامسة والثالثون من سورة النور  تفسريأ. 

النور املراد من  و  اخلامسة والثالثون من سورة  الرسالة هي    ف  ااٰلية  من سورة    35  ٰاية هذه 

 النور:

نُ ْوُر الساٰمٰوتِّ َوااْلَْرضِّۗ َمَثُل    ُ َا   ٖ  نُ ْورِّهَاّللّٰ ْ ُزَجاَجةٍۗ  اَلزَُّجاَجُة َكَاهنا َها مِّْصَباح ۗ  اَْلمِّْصَباُح فِّ َكمِّْشٰكوٍة فِّي ْ

ُء َولَ َكوَْكب  ُدرِّيٌّ ي ُّْوَقُد مِّْن َشَجرٍَة مُّرٰبََكٍة زَيْ تُ ْونٍَة الا َشْرقِّياٍة وااَل َغْربِّياةٍ  ياَكاُد زَيْ تُ َها يُ  ْيْۤ مَتَْسْسُه اَنر ۗ  مَلْ   وضِّ

ُ لِّنُ ْورِّه ُ بُِّكلِّّ َشْيٍء َعلِّْيم   ٖ  نُ ْور  َعٰلى نُ ْورٍۗ يَ ْهدِّى اّللّٰ ُ ااْلَْمثَاَل لِّلنااسِّۗ َواّللّٰ  َوَيْضرُِّب اّللّٰ
ُءۗ    َمْن ياَشاْۤ

 من سورة النور: 35 ٰايةتفسري   فقال الشيخ عبد القادر اجليالين و 

الون، أما تستحيون منه  ها الضّ ها الغافلون، وال ختافون عن بطشه أيّ وكيف ال تنزجرون عن قهر هللا أيّ 

شهادة و األنفس غيبا  و نوره ف عموم اآلفاق    ظهورده ف مجيع األماكن، و هو شو سبحانه مع حضوره  

 .معىنو آخرا صورة و ال أو بدا أ و ابطنا أزالً و ظاهرا 

مقتضى   ترتكون حدوده، وخترجون عن  أيها و امره  أو وكيف  املنزلة على رسله  املوردة ف كتبه  نواهيه 

( إذ  املسرفون؛  احلسىن    (َاّللُّٰ اجلاهلون  )و املتجلي أبمسائه  العليا  َوااْلَْرضِّ صفاته  الساٰمٰوتِّ  أي:   (نُ ْوُر 

ما  و موجدمها،  و مظهرمها   مادّ و فيهما  و بينهما    ظهرموجد  بال سبق  العدم،  ة مدّ و ة  عليهما من كتم 

ايت و ر أنوار وجوده من هياكل اهلهو أي: ظ (ٖ  َمَثُل نُ ْورِّه)آاثر صفاته عليهما و ابمتداد أظالل أمسائه 

هي مثال األشكال و توضع فيه القناديل املسرجة،    ة هي كو و   (َكمِّْشٰكوةٍ )التعينات  و شباك العكوس  و 
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بية الصفات اإلهلية املتشعشعة املتجلية ابلتجليات احلو التعينات املنعكسة من أشعة األمساء  و املظاهر  و 

َها مِّْصَباح  )على مقتضى الذات   من كمال  و ذاته،  و   وهي مثال نور الوجود اإلهلي، املضيء بنفسه  (فِّي ْ

املذكور   (اَْلمِّْصَباحُ )تكمل املدارك واألنظار، لذلك احتجب  و ملعانه ختطف األبصار  و بروقه  و شروقه  

ْ ُزَجاَجةٍ )الً  أو  التعينات    (فِّ التعلقات، وهي مثال األمساء والصفات املنبسطة  و صافية عن كدر  رين 

 .أظالهلا على صفائح األكوان

َا  )الصفاء، هذه  و ومن كمال اللطافة   اإلانرة،  و اإلضاءة    ايةف غ  (َكوَْكب  ُدرِّيٌّ اَلزَُّجاَجُة َكَاهنا

مِّْن َشَجرٍَة )خذ  متّ   يسرج بدهن إهليّ و   (ي ُّْوَقدُ )ه  ة؛ ألنّ لطافته اجلبليّ و ة  يتألأل ويتشعشع بصفاته الذاتيّ 

ة أظالهلا على صفائح عموم الربكة ملن استظل حتتها، وهي شجرة الوجود املمتدّ و كثرية اخلري    (مُّرٰبََكةٍ 

املظاهر  و ما ظهر   احملصورة  و بطن من  الغري  الوجود خري   (زَيْ تُ ْونَةٍ )املوجودات  إذ  النفع واخلري؛  كثرية 

أي: معتدلة ف نفسها، خارجة    (الا َشْرقِّياٍة وااَل َغْربِّياة)حمض ونفع صرف ال شر فيه وال ضرر أصال  

 .عن اجلهات كلها غري حماطة هبا

ُء َولَ )ة  ة، وإشراقها العينيّ إبضاءهتا الذاتيّ   (ياَكاُد زَيْ تُ َها)لطافتها  و كمال صفائها    ومن ْيْۤ ملَْ  و  ُيضِّ

 .العشق اإلهليو هي التجلي احليب الشوقي، واحملبة اخلالصة  (مَتَْسْسُه اَنر  

لع عليه أحد من  ز، وال يطّ ال يتميّ و ال يدركه،    (نُ ْور  َعٰلى نُ ْورٍۗ )وابجلملة: نور الوجود اإلهلي  

 إىل اهلادي لعباده    (يَ ْهدِّى اّللُّٰ )جذب من جانبه، بل  و مصنوعاته، بال توفيق منه سبحانه  و مظاهره  

ءُ )جوده و سعة رمحته و ( أي: ضياء وجوده ٖ  لِّنُ ْورِّه)صفاء توحيده  من عباده من جذبه احلق  (َمْن ياَشاْۤ

 .فناء اببه إىلجنابه، ووفقه الوصول و حن
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املقام    ىلإللتنبيه    (وَ ) املرام،    إىل  واإلشارةهذا  اّللُّٰ )و هذا  الستعدادات    (َوَيْضرُِّب  املطلع 

نون على  هم يتفطّ اجملبولني على فطرة التوحيد هلم؛ لعلّ   (لِّلنااسِّ )األشباه املثرية  و هة  املنبّ   (ااْلَْمثَالَ )عباده  

ألجله   جبلوا  ومعادهم  هو يتنبّ و ما  مبدئهم  على  ابآلفاق    (هللاُ وَ )ا  حضور و احمليط  إحاطة  األنفس 

املظاهر  ممّ   (ءٍ يْ شَ   لِّّ كُ بِّ )د  هو شو  عموم  مملكة  )عَ و ا جرى ف  علمه م  يْ لِّ املصنوعات  عن  يغيب  ال   ﴾

 63شيء.

 التحليل بتفسري ااٰلية اخلامسة والثالثون من سورة النور عند الشيخ عبد القادر اجليالينب. 

القادر اجليالين   الشيخ عبد  الغافلني والّضاّلني واجلاهلني    فبدأ  ااٰلية خبطاب  تفسري هذه 

الذين ال ينزجون عن قهر هللا وال خيافون عن بطشه وتركوا حدوده وخرجوا عن مقتضى  واملسرفني 

أعماهلم   مجيع  ويشهد  معهم  حيضر  الذي  هللا  من  احلياء  بصفة  فّقههم  مثّ  ونواهيه،  مجيع    ف أوامره 

هللا ومل يرض بغفلهم عن هللا وضالهلم   إىلاألماكن واألحوال. فهذا دليل أنّه يريد إرسال نفوس األّمة  

 هللا أحد معىن التصّوف الذي قاله البستايّن.  إىلعن سبيل هللا، مع أّن إرسال النفس 

وت سبحانه  أبنّه  اجلاللة  بلفظ  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  فّسر  اخلطاب  هذا   إىلعوبعد 

كما قاله فتحي  مبحث من مباحث التصّوف.    إذاالتجّلى  املتجّلى أبمسائه احلسىن وصفاته العليا، و 

عهد الصحابة ظهر ميل عن بعضهم الختيار الزهد منطاً معيناً م ن الس لوك   ف حسن ملكاوي أنه  

شيء من العزل ة، عندما تزايدت    إىلمنط تطور فيما بعد ذلك  هو  االجتماعي ف العالقة مع الناس، و 

حتول الزهد    إىلمظاهر االحتفال ابلدنيا لدى بعض الفئات، وتواترت الفنت السياسية، وانتهى األمر  

التص وف أساساً    إىل  ةزل والع الدنيا، واإلكثار من هو  ما عرف ابلتصوف؛ فمض مون  الزهد ف متاع 

 
 . 299-298 (،  2010جزء الثالث، )كويتا: املكتبة املعروفة،  تفسري اجليالين،عبد القادر اجليالين،  63



43 

  

 

 

التقرب   التزكية، والتدين اإلسالمي بصورة   إىلأعمال  هللا سبحانه، وال شك ف أن ذلك من صور 

 ات يمعامة. لكن األمر أخذ بع د ذلك صوراً من التجمع ف فئات حمددة يقوم أفرادها اباللتزام بتعل 

أف راد إمناقيادة حم ددة، و  العالقات بني  العبادة والذكر، وف جمال  السلوك احملدد، ف جماالت  ط من 

انتهت   العام    إىل اجلماعة، كما  الظاهر  ف  هل ا  يك ون  قد  مفردات ومصطلحات خاصة،  استخدام 

. ومثال ذلك عةبشيخ اجلماأو  دالالت معينة، ولكن هلا دالالت أخرى ف الباطن اخلاص ابجلماع ة  

الثالثي ة )التخلي التص وف ابملنظوم ة  كان التخلي   إذاالتجلي(. فو التحلي  و   ما عرف ف بعض نظم 

التخل ي   ممارسة  فإن  الفاضلة،  ابلصفات  األخذ  ضرورة  التحلي  وكان  اآلث ام،  عن  اإلقالع  ضرورة 

ة ت الروحية، والرفع  افيةالشفمستوى معني ميكن أن يدخل فيه "املريد السالك" حالة من    إىلوالتحل ي  

 64. الوجدانية، يسموهنا التجلي، حني يستشعر السالك فيها جتلي احلضرة اإلهلية عليه

بناين    قالو  السالم  صلى هللا عليه وسلم مرآة جتلي هو  ابجلملة فأن  الشيخ حممد بن عبد 

األسرار وانفالق األنوار ف قلوب املؤمنني كل على حسب حاله ومقامه، ألن كل مؤمن له حظ من 

التخلي والتحلي والتجلي. فإن كل مطيع فإنه ممتثل بطاعته أمر هللا وهنيه. وما خطر ذكر هللا بباله 

ه عن معصيته وحاله بطاعته، كما أشار إليه صلى  امتثال أمره وهنيه حىت جتلى لقلبه برمحته وخال عند

الذين   البهاء، أو ر   إذاهللا عليه وسلم ف حق غريه بقوله "خيار أميت  ا ذكر هللا"، أي ملا يعلوهم من 

مرآة لتجلي الذات   المهللا وحبب عباده إليه". ولذلك كان عليه الس  إىلوبقوله "خيار أميت من دعا  

فعال لألجسام، أي لطرق اإلدراك، منها اليت هي السمع والبصر وما لألسرار والصفات لألرواح واأل

اإل منه  فسمعته  هبما،  املعرف  ألنه  تعذامعهما،  أبنه  أخرب  أفعاله   إىلن، كما  وبني  ابلتأثري،  املنفرد 
 

 . 12-11، 2009، صيف 57حسن ملكاوي "التزكية ىف منظومة القيم احلاكمة"، اسالمية املعرفة، عدد  فتحي 64
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املاضية،   األمم  وامليعاد. وف  بعده، واحلشر  وما  اإل  وبلغاملوت  منه  فسمعته  لغريه  ن ذاذلك سامعه 

ما    أومباشرة   منها  األبصار، كثري  أبصرت  وبه  وفيه  فاعتقدته.  للقلوب  ذلك  وأدته  هو  بواسطة، 

ابملباشرة   في ه  ذلك  فشوهد  لغريهم،  فشاهدوه  ذلك  وبلغ  للعادة،  وص ل أو  خارق  مث  ابلواسطة، 

د صفة هللا، وبه هو وبه حتلت األرواح بش  ،للقل وب فاعتقدته. فبه شوهدت القلوب األفعال من هللا

 65. شاهدت األسرار الذات العلية

أّن  و  العسيلي  هالة  عن    التزكيةقال  فالتخلي  والتجليد،  والتحلي  التخلي  خالل  من  تتم 

البدهو الش هي  والرذائل  وأصعب   ايةات  أشق  من  التخلي  مرحلة  وتعد  ابلطاعات،  يتحلى  أن  قبل 

م نفسه  و ااملراحل اليت جيتازها اإلنسان ف حياته، ألنه يتخلى فيها عن أمور تعود عليها وألفها، ويق

 :قال اإلمام البوصريي  وكما .نفسه جاهدةاه ويتحدى الشيطان مبهو و 

 كالطفل إن هتمله شب على * * حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم  والنفس 

لتنفيذ أحكام هللا سبحانه عن   ولذا فإن ترسيخ العقيدة وغرس اإلميان من الضرورة مبكان 

العودة   الرذائل   إىلقناعة ورحابة صدر، وابلتخلي الصادق يكون املسلم وفيا لعقيدته فال يفكر ف 

والغيبة( والتجسس  مرحلة  أتيت  مث  .)كالظن  ابلطاعات،  والتحلي  الرذائل  عن  التخلي  مرحلة  بعد   

والفيوضات  اإلهلية،  ابلنفحات  املتحلى(  )املتخلى  عبده  على  سبحانه  يتجلى هللا  حيث  التجلي، 

 :الرابنية، كما جاء ف احلديث القدسي

 
 . 285-284، (2009، )بريوت: دار الكتب العلمية، الرقائق و حياض احلقائق رايض،  السالم بن مشيش عبد  65
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اليت    أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش هبا، ورجله  إذاف"

ألعيذنه" استعاذ  ولئن  ألعطينه،  سألين  ولئن  هبا،  ما   ميشى  مع  يتسق  ذلك  ولعل  البخاري.  رواه 

مراتب    القرٰانحدده   وهي  به،  املرغوب  منتهاه  السلوك  لبلوغ  املشرفة  النبوية  والسنة  : ثالثالكرمي 

الظاهر ابإلميان الباطن،  اإلسالم وتستهدف تعديل السلوك الظاهر مث اإلميان حيث يتدعم السلوك  

الرتبية  الذي حتدده  املوقف  لتعزيز  التطبيق واالنفعال  التفكري مع  تتناسق مهارات  واإلحسان حيث 

  66.اإلسالمية

خيلي قلبه": هذه كلمة وقف عندها السادة الصوفية  "وقال الشيخ علي مجعة حول كلمة   

القبيح. وأييت بعدها عنده قلبه" بكل هو  م معين آخر. و كثريا. وقفوا عند التخلية من  أن: "حيلي 

فهناك مرحلتان ومها: "التخلية والتحلية". التخلية تفريغ القلب من   إذن  .صحيح. وهذه هي التحلية

الشواغل واملشاغل. والتحلية هي جتميل القلب هبذه الصفات العالية من التوكل. ومن احلب ف هللا.  

اآلن ف املرحلة    إىلهللا ال يزال    إىل  والسالك  .يد هللا.. اخل  ومن االعتماد علي هللا. ومن الثقة مبا ف

توبة  وىلاأل لكن أتيت  قلبه ابلصحيح.  القبيح. وحلي  قلبه من  فإنه خلى  التوبة.  الطريق. ومن   من 

أخرى بعد ذلك. ف مرحلة اثنية. يتشوق فيها قلب هذا التقي النقي. الذي خال قلبه من الشواغل 

. مث خلى قلبه من الشوائب. مث حلي قلبه بتلك املعاين يةوجوارحه من املعصواملشاغل. وخلي نفسه  

و  الرائقة.  عليههو  الفائقة  يتجلى  أن  هللا  من  يريد  ذلك  التخلي   وهذا  .ف كل  بعد  أييت  التجلي 

معناه التجلي؟  فما معىن  تعال    -والتحلي.  فاهلل  التخلق أبخالق هللا:  الصوفية:  السادة  قالت  كما 

غفور   إىلرءوف. فالبد من أن نكون كذلك. وهللا تع  إىلرحيم. فالبد من أن نكون رمحاء. وهللا تع
 

 . 52-51، (2021: العريب، جمهول املكان، )إذاعة القرآن الكرمي و دورها ىف تكوين الفرد املسلم العسيلي،  هالة 66
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اإلنس  ويصبح  لآلخرين..  نغفر  متساحمني.  نكون  أن  تسليم اتم ف  انفالبد  عنده   رضا عن هللا.. 

 67. بقدر هللا

وهذه املباحث التصوف اليت قاهلا العلماء داللة أّن تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين هلذه  

 كتابه "الفتح الراّبين":   فااٰلية هو التفسري الّصوف. وقد قاهلا أيضا 

معرفة هللا أي  يعرف هذا األمر    ال"ملريد سلوك األخرة أنه    الشيخ عبد القادر اجليالين  قال

 التخّلى كما ذكران.هو درجة معرفة هللا  وأول 68."إال من دخل فيه، فأمّا مبجرّد الصفة فال تعرفه

طريق معرفة هللا بكثرة    فوتكّلم الشيخ عبد القادر اجليالين حول عباد هللا الذين مل يدخلوا  

اي غالم ما صحت إرادتك للحق عز وجل وال أنت "عددهم والذين دخلوا فيه فقليل حيث قال:   

الدنيا فيهم    وألن كل من يدعي إرادة احلق جل وعال ويطلب غريه فقد بطلت دعواه. مريد  مريد له،

احلق عز وجل الصادقون ف إرادته أق ل من كل قليل هم ف    واآلخرة فيهم قلة ومريد  وكثرة، ومريد

  فهذا الكالم يدخل معناه    69. "الندورو ذ  ذو  الع دم كالكربيت األمحر، هم آحاد أفراد ف الشو القل ة  

 هللا كما قال العلماء الذين قد ذكران مبحثهم قبل.  إىلالتخّلي الذي هو أّول درجة للسلوك 

اي غالم  "حيث قال:  إليهاوتكّلم الشيخ عبد القادر اجليالين حول فائدة معرفة هللا والطريقة 

أكثرت من طاعته أعطاك معرفته، وهلذا قال النيب   إذا تعرض ملعرفة هللا عز وجل فإهنا أص ل كل خري،  

 
،  "مجعة، "التخلي و التحلي و التجلي علي 67

https://www.draligomaa.com/index.php/ 2037-املكتبة/مقاالت/اجلمهورية/item/ والتجلي -والتحلي -التخلي  ،

 .2022مارت   11زمن الوصول 

 . 54(، جمهولة السنةن للرتاث، )اإلسكندرية: دار الرايالفتح الراّبين، عبد القادر اجليالين،  68

 . 58، الفتح الراّبينعبد القادر اجليالين،  69

https://www.draligomaa.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/item/2037-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A
https://www.draligomaa.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/item/2037-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A
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مل يسلبها منه بل  ترك طاعته    إذاأطاع العبد ربه عز وجل أعطاه معرفته، ف  إذا"  : صلى هللا عليه وسلم

يبقيها ف قلبه ليحتج هبا عليه يوم القيامة، يقول له: ميزتك مبعرفيت، وتفضلت عليك هبا، مل مل تعمل 

العبد الذي يعلم أنّه مطلوب مبعرفة ربّه فسوف يسأله ربّه   70مبا علمت ؟".  وهذا الكالم دليل أّن 

معىن التخّلي الذي هو أّول درجة    فل  يوم القيامة مل مل يعمل بذلك مع قدرته. فهذا الكالم يدخ

 ملعرفة هللا أيضا.

التخّلى  جهة  من  األخرة  طريق  سالكي  أحوال  عن  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  وتكّلم 

كانت الدنيا ال حتصل إال بتعب   إذا ويلك تريد شيئا بال شيء ما يقع بيدك،  "والتحّلى حيث قال:  

فكيف ما عند هللا عزوجل، أين أنت من الذين وصفهم هللا عز وجل ف حمكم كتابه بكثرة عبادته 

"كانوا قليال من الليل ما يهجعون وابألسحار هم يستغفرون" ملا علم منهم الصدق ف عبادته  : فقال

يقول هللا عز وجل اي  "  : صلى هللا عليه وسلم  أقام هل م من ينبهه م ويقيمه م من فراشهم، قال النيب

هذا له وجهان: أقم فالان فإنه صادق ف عبادته هارب من ذنوبه ادفع    ."جربيل أقم فالانً وأمي فالانً 

عنه الغناء والنوم وأمن فالان فإنه كذاب منافق ابطل ف ابطل لعنة ف لعنة ألق عليه الكري حىت ال  

ه اآلخر أقم فالان فإنه حمب طالب ومن شرط احملب التعب وأمن فالان  أرى وجهه ف القائمني. الوج

هذا الكالم بنّي لنا الشيخ عبد القادر اجليالين أنّه كما    ف  71ألنه حمبوب ومن شرط احملبوب الراحة. 

طريق حصول شيء من اأٰلخرة. فهذا   فطريق حصول شيء من الدنيا له كسب وتعب، فهكذا    ف

 
 . 264، الفتح الراّبينعبد القادر اجليالين،  70
 . 289 الفتح الراّبين،عبد القادر اجليالين،  71
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معىن التخّلى والتحّلي الذان يطلبان ملريد طريق اأٰلخرة برتك لذة دنياه لكي يدرك    فالكالم يدخل  

 اأٰلخرة.   فالثواب العظيم 

" بتفسري كلمة  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  أخذ  اجلاللة  لفظ  تفسري  الساٰمٰوتِّ   وبعد  نُ ْوُر 

ره الشيخ عبد القادر اجليالين بتأويله  " أبّن معىن نور هو املظهر واملوجد، وهذا املعىن قد فسّ َوااْلَْرضِّ 

على خالف ظاهر ااٰلية إلشارات خفّية اليت تظهر له. ومن اللوازم اليت عرّفها العلماء مثل الصابويّن  

العارفون ابهلل واجملاهدون للنفس ونّور هللا بصائرهم  وغريهم أّن من وجد معىن ابطنا من القرٰان فهم 

 فأدركوا أسرار القرٰان.

 ، مثل:صوفّيا كان أو غريه املفّسرينبعض لتفسري ليس كتفسري هذا ا و 

ُ نُ ْوُر الساٰمٰوتِّ َوااْلَْرضِّۗ معىن َ   ف قال القشريي   أي هادي أهل السموات واألرض، ومنه    ّللّٰ

نورها. والذي منه الشيء يسمى ابمسه الشيء. ومنه نور السموات واألرض خلقاً، فنظام السنوات 

ويقال نور السموات واألرض أي   .إىل وإحكامها وترتيبها بوصف إتقاهنا حاصل ابهلل تع واألرض  

ويقال نور هللا   .منو رها وخالق مافيها من الضياء والزينة ، وموجد ما أودعها من األدلة الالئحة 

  السماء بنجومها فقال: ) وزينا السماء الدنيا مبصابيح، فكذلك زين القلوب أبنوار هي نور العقل 

و نور الفهم ونور العلم ونور اليقني و نور املعرفةو نور التوحيد، فلكل شيء من هذه األنوار مطرح 

 .72شعاع بقدره ف الزايدة والنقصان 

 
 ( 2000للكتاب،  عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي، لطائف اإلشارات، )مصر: اهليئة املصرية العامة   72

  ،611 . 
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قول  السلمي  َوااْلَْرضِّۗ معىن َ   ف   ابن عطاء رمحه هللا   ونقل  الساٰمٰوتِّ  نُ ْوُر   ُ زين هللا    أي  ّللّٰ

والسنبلة،    إىل تع  واألسد،  والسرطان،  واجلوزاء،  والثور،  احلمل،  وهو:  برجا  عشر  ابثين  السموات 

العارفني ابثين عشرة خصلة:  وامليزان، والعقرب، والقوس، واجلدي، والدلو، واحلوت. وزين قلوب 

وال  القلب،  والبصرية، وحباء  والفهم،  واليقني،  واملعرفة،  والعقل،  والشرح،  واالنتباه،  رجاء،  الذهن، 

واحلياء، واحملبة فما دام هذه الروح قائمة يكون العامل على النظام والسعة. وكذلك ما دامت هذه  

 73. اخلصال ف قلب العارفني يكون فيها نور العافية وحالوة العبادة 

األلوسي   حممود  "هللاُ    ف قول  تفسري  أّن  املعاين  َوااْلَْرضِّ روح  الساٰمٰوتِّ  منّور  "  نُ ْوُر  أي 

نسب و األرض قيل ابلشمش والقمر وسائر الكواكب  و ات  و تنويره سبحانه السمو ات واألرض  و السم

السم  إىل تنوير  السالم  و احلسن ومن معه. وقيل  تنوير األرض ابألنبياء عليهم  و ات ابملالئكة عليهم 

 .74أيب بن كعب إىلالسالم والعلماء ونسب 

 75. ات واألرضو مزّين السم " أي نُ ْوُر الساٰمٰوتِّ َوااْلَْرضِّ وقال التسرتي أّن معىن "هللاُ 

"هللاُ   تفسري  أّن  النيسابوري  َوااْلَْرضِّ وقال  الساٰمٰوتِّ  وهي:  نُ ْوُر  أو جه،  على  حيتمل  نور " 

و  والعلماء  وابألنبياء  هبا  واألرض  النرية  وابألجرام  ابملالئكة  عن  هو  السماء  بن كعب  مروي  أيب 

تدبريه إايمها حبكمة كاملة كما يوصف الرئيس املدبر أبنه نور البلد هو  واحلسن وأيب العالية. وقيل:  

هلم كالنور الذي يهتدي به ف املضايق واملزالق. وهذا القول  هو  كان يدبر أمورهم تدبرياً حسناً، ف  إذا

 
 . 45،  ( 2001، )بريوت: دار الكتب العلمية،  2حممد بن حسني بن موسى السلمي، حقائق التفسري، جزء   73
 .164(،  جمهولة السنة، اجلزء الثامن عشر، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، روح املعاينحممود األلوسي،  74
 .206(، 2004)القاهرة: دار احلرم للرتاث،   تفسري القران العظيم،سهل بن عبد هللا التسرتي،  75
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حسن والوجه األصلح. وقد يعرب ابلنور نظمه إايمها على النهج األهو  اختيار األصم والزجاج. وقيل:  

 .76عن النظام

ااٰلية تضمنت   أّن هذه  الصابوين  البالغة    ها وج وقال  إطالق املصدر على اسم  وهي من 

للمبالغة   السموات " الفاعل  نور  الشريف   " هللا  قال  نوره،  لكل شيء حبيث كأنه عني  منور  مبعىن 

السموات  أهل  هادي  أنه  عندهم  واملراد  العلماء    بعض  تفسري  على  استعارة    اآلية  الرضي: وف 

 77واألرض بصوادع برهانه، ونواصع بيانه، كما يهتدى ابألنوار الثاقبة والشهب الالمعة. 

املفّسرين   اليت ليست كالشيخ    ففكّل من هؤالء  الكلمات  تفسري معىن "نور" يستعملون 

عبد القادر اجليالين يستعملها. منهم من يقول أّن معىن "نور" املنّور ومنهم من يقول املدبّر ومنهم  

من يقول املنّظم ومهنم من يقول اهلادي. وقال الشيخ عبد القادر اجليالين أّن معناه املظهر. فهذه  

غريه، ولكن   إىلية الذي وجده الشيخ عبد القادر اجليالين ليس من جهة التقليد  داللة أّن معىن االٰ 

 وجده من إهلام وإشارة خفّية تظهر له.

وقد وجد الباحث عّدة مواضع استعمال كلمة "الظهور" عند الشيخ عبد القادر اجليالين 

قاله   ا   ف من خالل كتبه، كما  اجليالين"  القادر  عبد  الشيخ  "الصلوات  الشيخ كتاب  لذي شرحه 

النابلسي   إمساعيل  بن  الغين  وقوله:    فعبد  املعاين"،  وموكب  املباين  "كوكب  صل  " كتابه  الل ه م 

سالمك، صالة وسالما    ف وسلم، وأحتف وأنعم، وامنح وأكرم، وأجزل وأع ظ م،أفضل صالتك، وأو 

 
(،  1996، اجلزء اخلامس، )بريوت: دار الكتب العلمية،  غرائب القران ورغائب الفرقاناحلسن بن حممد النيسابوري،   76

193 . 
 .800(،  2019العصرية،  ،)بريوت: املكتبة  صفوة التفاسري حممد علي الصابوين،   77
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الذات   أفق كنه ابطن  عند سدرة    إىل يتنزالن من  ويرتقيان  والصفات،  األمساء  فلك مساء مظاهر 

العارفني   النور املبني، على سيدان وموالان حممد عبدك ونبيك ، ورسولك،    إىل منتهى  مركز جالل 

الذي   املكرمني،  األنبياء  يقني  وحق  الراشدين،  اخللفاء  يقني  وعني  الرابنيني،  العلماء  يقني  علم 

م من املرسلني، وحتريت ف درك حقائقه عظماء املالئكة املهيّمني،  اتهت ف أنوار جالله أولو العز 

لقد من هللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من  " :  املنزل عليه ف القرآن العظيم بلسان عريب مبني 

ل  قبل  وإن كانوا من  الكتب واحلكمة  ويعلمهم  ويزكيهم  ابنته،  عليهم  يتلوا  مبني  في أنفسه    " ضلل 

 .( 164:  آل عمران  )سورة  

بضمتني الناحية أي  )من أفق(:  شرحه:    ف وقال الشيخ عبد الغين بن إمساعيل النابلسي  

السماء، واجلمع: آفاق كذا ف الشيء،   نه(: ك املصباح، )   من األرض ومن  بضم فسكون حقيقة 

غيب    أي  )ابطن(:  اعتبار  من  معناه  يتنزالن كذلك  وكوهنما  اإلهلية،  )الذات(:  الظاهر،  خالف 

العلية، ال من حيث تعلق ذلك   الذات  الرابنية كنه  اإلهلية والصفات  فإن حقائق األمساء  الغيب، 

أمسائي  األمساء والصفات، ومقامه ملسو هيلع هللا ىلص ذايت ال  التعلق فهي  الكونية، وأما من حيث هذا  ابآلاثر 

 .ات اإلهلية ظاهرة ملن حتقق هبا على البديهة، ومن شدة الظهور اخلفاء صفايت، والذ 

، وهلذا سيدان حممد ملسو هيلع هللا ىلص رأى ربه كما ورد  في واألمساء وال ص ف ات تنزالت ذاتية، فهي أخ 

ف ليلة املعراج ملا انطوت األكوان ف حقيقة نوره، وحتقق ابملتجلي احلق ف عني ظهور، كما قال  

فلك(:    إىل ال ع ل وم م ن ع ال م ال غ ي  ب وم ن ه ا آلدم األس م اء )   لك ذات  :يته العارف الشاذل ف مهز 

الفلك   الراغب:  وقال  وأسباب،  سبب   : مثل  أفالك  الفلك مجعه:  املصباح:  ف  قال  ابلتحريك، 

لكونه كالفلك  بذلك  وتسميته  الكواكب،  تع   . جمرى  قال  السفينة،  وهو  ف " :  إىل ابلسكون  وكل 
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الشيء فإن اآلاثر    (. 40يس:  )   " فلك يسبحون  به ظهور  )مساء مظاهر(: مجع مظهر، وهو: ما 

أي:   )ويرتقيان(؛  مسائها،  أفالك  وهلذا كانت  اإلهلية،  والصفات(:  )األمساء  ظهور  هبا  الكونية 

الصالة والسالم مبعىن يصعدان الصعود املعنوي، )عند سدرة(: هي شجرة النبق، )منتهى(؛ أي :  

 . إليه  ينتهي  ما  الروحاين  آخر  سلوكهم  ف  برهبم   : الرباق    إىل )العارفني(  على  الرمحاين  املستوى 

املنتهى عندها جنة املأوى  إذ يغشى السدرة ما    عند سدرة" :  إىل اإلنساين ابلتوجه الرابين، قال تع 

 (. 14-16النجم:  )   " ى غش ي 

قني، وهو  )وحق يقني األنبياء(: عليهم السالم، احلق مبعىن: حقيقة األمر، أي: حقيقة الي 

تع  ابهلل  اليقني  ف  التحقيق  تع إىل كمال  فإنه  الظاهر،    إىل ،  امللك  علم  العامل  وهو  أبفعاله،  ظاهر 

تع  أيضا  بذاته؛ ألنه غين عن    إىل وظاهر  الباطن، وغري ظاهر  امللكوت  أبمسائه وصفاته، وهو عامل 

العاملين " العاملني، كما قال:   ل م يفرق بني    ( 97آل عمران:  )   طفإن هللا غي عن  أي: بذاته، وم ن 

أبفعاله ظهورا أمسائيا، أو ظهورا ذاتيا، ومل يعرف    إىل هذه احلضرات الثالث اإلهلية مسى ظهوره تع 

أنه ظهور أفعال فوقع ف االلتباس، وحكم جبهله، وكفره مجيع الناس، فيظن أنه احتد بربه، أو حل 

قال:   صريح،  وذلك کفر  فيه  جل " ربه  ملكا  جعلته  يليشون ولو  ما  عليهم  وللبسنا  رجال    " علته 

وقوله ( 9األنعام:  )   ، " والباطن :  والقهر  واألخر  األول  من  ( 3احلديد:  )   " وهو  األول  هو  يعين:  ؛ 

حيث ظهوره بفعله األول، وكذلك هو اآلخر من حيث ظهوره بفعله اآلخر، وكذلك هو الظاهر  

باطن من حيث ظهوره بكل ما هو  من حيث ظهوره أبفعاله الظاهرة، وهي مجيع األشياء، وهو ال 

من هذه احليثية   إىل على ما هو عليه فال ظهور له أصاًل؛ ألنه تع   إىل ابطن، وأما من حيث ذاته تع 

وصفات   املمكنات  أحكام  من  ذلك  ألن  والبطون؛  الظهور  وعن  واآلخرية،  األولية  عن  منزه 
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األنوار، ظن ف نفسه احتادا غاب عن األغيار بسلوكه ف طريق    إذا احملداثت، ومن مل يعرف ذلك ف 

تع  والعياذ ابهلل  لذلك    إىل أو حلواًل    املومهة  العارفني  قربه، ومجيع عبارات  بربه، وبعد عن  فكفر    

ويعلم من هذه الصلوات وشرحها   78.ذكران من الظهور الرابين ابألفعال ال ابلذات العلية   معناها ما 

القادر اجليالين يستعمل كلمة "ا أمسائّيا    إىل لظهور" لتكون عبارة عن ظهور هللا تع أّن الشيخ عبد 

العبد    ف وصفاتّيا   اليت وجدها  العامل دليل على ظهور أاثر    ف مجيع األكوان. ومجيع األشياء  هذا 

 أفعاله جّل وعلى.

بعض مكاتباته اليت مجعها الشيخ ميعاد شرف الدين    ف وقال الشيخ عبد القادر اجليالين  

وقوله:    ف اجليالين   اجليالين وشرحها"،  القادر  عبد  الشيخ  "مكاتبات  املسّمى  على  " كتابه  تظهر 

تظهر: من    " أيوتظهر على قلبك ومعىن "   . )واتقوا هللا ويعلمكم هللا(   " قلبك رقوم لطائف أسرار 

الكمون. وهناك ظهور ذايت.  بعكس  اليه اخلاص   الظهور  ينتبه  فقط. وظهور عام.  يعرفه صاحبه 

ويعرف من هذا الكالم أّن   .79الظهور األول. الذايت، وحمل الظهور القلب   إىل والعام، والعبارة هنا  

قلب املؤمن    ف   إىل الشيخ عبد القادر اجليالين يستعمل كلمة "الظهور" لتكون عبارة عن ظهوره تع 

 به املطيع ألمره ولذلك أوصى صاحبه ابلتقوى. 

والتفّكر    ف ومن كالمه   النظر  نقله    ف طريق معرفة هللا على سبيل  املخلوقات كما  مجيع 

أن معرفة هللا فط ري ة وأن النفس    إىل أش ار الش ي خ عب د الق ادر  الشيخ علي حممد حممد الصاليب أنّه  

 
، )بريوت:  كوكب املباين وموكب املعاين شرح صلوات الشيخ عبد القادر اجليالين عبد الغين بن إمساعيل النابلسي،   78

 . 83كتاب، جمهولة السنة(،  
، )بريوت: دار الكتب العلمية،  مكاتبات سيدان عبد القادر اجليالين وشرحها ميعاد شرف الدين الكيالين،   79

2008  ،)62. 
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البشرية النفس  داخل  اإلحساس انبع من  ذلك  وأن  بعبوديتها،  ل ه  النفس  " قال رمحه هللا:  .  مق رة 

النظر    إىل وأشار    . " ها وهي مفتقرة ل ه ابلعبودي ة أبمجعها اتبعة لرهبا موافقة له إذ هو خالقها ومنشؤ 

الفطرية.    إىل  املعرفة  بعد  الثانية  املرتبة  ف  والذي أييت  واآلفاق  األنفس  املبثوثة ف  الكونية  اآلايت 

يعرف " فيقول:   أن  فهي  االختصار  وجه  على  والدالالت  ابآلايت  وجل  عز  الصانع  معرفة  أما 

صمد   فرد  أحد،  واحد  هللا  أن  أحدويتيقن  له كفوا  يكن  ومل   * يول د  ومل  يلد  مل  و  الصمد   هللا 

ال شبيه له وال نظري،    ( ۱۱شوری:  )   ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ،  ( 4-2  اإلخالص: ) 

. واملسلم وإن كان ف فطرته معرفة هللا ظهري، وال شريك وال وزير، وال ند وال مشري" وال عون وال  

ع ز وج ل لكن ه ابلنظر والتفكر ف خملوقاته سبحانه يزيد إميانه ويقوي يقينه ف خالق ه ع ز وج ل،  

القادر   عبد  فيقول:    اجليالين والشيخ  آخ ر  مكان  ف  املعىن  هذا  علي " يؤكد  هللا  بصنعة  ه،  استدل 

وصلت   وقد  الصنعة  ف  وعينان    إىل تفكر  ظاهراتن،  عينان  له  العارف  املوقن  املؤمن  الصانع، 

الباطنتني ما خلق هللا ف   ابطنتان فريى ابلعينني الظاهرتني ما خلق هللا ف األرض، ويرى ابلعينني 

املخلوقات  " ويقول كذلك:    ". السموات  ث م ف مجيع  نفسه وتركيب ه  العاقل ف صفة  ينظر  ما  أول 

ع  بذلك  فيستدل  القدرة  واملبدعات  وف  الصانع،  على  داللة  ذلك  ومبدعها؛ ألن ف  خالقها  لى 

نّبه املريدين   80. " احملكمة آية على احلكيم القادر اجليالين  ويعرف من هذا الكالم أّن الشيخ عبد 

السالكني طريق معرفة هللا إبحساس وجوده ابلنظر والتفّكر فلى مجيع األشياء، ألّن تفّكر الصنعة  

 حيصل تفّكر الصانع وهو جّل وعلى.

 
، )القاهرة: مؤسسة اقرأ:  العامل الكبري واملريب الشهري الشيخ عبد القادر اجليالين علي حممد حممد الصاليب،   80

2007  ،)24-25. 



55 

  

 

 

اجليالين   القادر  عبد  الشيخ  مظاهر":    ف قال  ال  "حقائق  صّف  " ابب  غالم!  قلبك  اي 

فعلت ذلك عرفت ربك(. وصّف لقمتك وخرقتك    إذا أبكل احلالل، وقد عرفت ربك عّز وجلّ ) 

اي من لبس الصوف: الصوف    .التصوف مشتق من الصفاء   .)لباسك( وقلبك، وقد صرت صافيا 

وجل  عز  مواله  سوى  عما  قلبه  يصفو  تصوفه،  ف  اخلرق   .الصادق  بتغري  الجييء  شيء    وهذا 

ابلتسبيح  )الثياب(،   األصابع  وحتريك  الصاحلني،  حبكاايت  اللسان  ولقلقة  األكتاف،  وتصفري 

و  القلب   إمنا والتهليل.  من  اخللق  وإخراج  الدنيا،  ف  والزهد  احلق،  طلب  ف  ابلصدق    81. " جييء 

اجليالين   القادر  عبد  الشيخ  أّن  الكالم  هذا  من  "مظاهر"    فويعلم  يستخدم كلمة  احلقيقة  بيان 

احلقيقة حمّلها   ليس كذلك. ولكن  الناس، واحلقيقة  إليه  املنظهر  الظاهر    ف لتكون عبارة عن علم 

 عماّ سواه.   ف القلب الصادق مع هللا والصا 

بكلمة " بعد ذلك  نُ ْورِّ وفّسر  أنوار وجود هللا من ه"  َمَثُل  يعىن ظهور  ابصطالحات صوفّية 

 هياكل اهلوايت وشباك العكوس والتعنيات.

  إىلف هذا الضمري قوالن: أحدمها: أنه عائد  "  مثل نوره "   إىل تع   قوله   ف وقال ابن كثري أّن  

  إىل الثاين أن الضمري عائد  والقول    . مثل هداه ف قلب املؤمن، قاله ابن عباس   هللا، عز وجل، أي

الكالم   عليه سياق  دل  الذي  فشبه    و املؤمن  قلبه، كمشكاة.  الذي ف  املؤمن  نور  مثل  تقديره: 

املطابق ملا هو مفطور عليه،   القرآن  يتلقاه من  اهلدى، وما  املؤمن وما هو مفطور عليه من  قلب 

فشبه قلب املؤمن ف   . ( ۱۷د:  : أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه )هو إىل كما قال تع 

 
 .112-111(،  2002، )بريوت: املكتب اإلسالمي،  مواعظ الشيخ عبد القادر اجليالين صاحل أمحد اشامي،   81
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صفائه ف نفسه ابلقنديل من الزجاج الشفاف اجلوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع ابلزيت  

 82. اجليد الصاف املشرق املعتدل، الذي ال كدر فيه وال احنراف 

النيسابوري أّن معىن   مثل نوره" أي مثل نور اإلميان ف قلب حممد كمشكاة فيها "وقال 

والرسالة.   النبوة  والشجرة  حممد،  جسد  نظري  والزجاجة  هللا،  عبد  صلب  نظري  فاملشكاة  مصباح 

 83. وقيل: املشكاة نظري إبراهيم عليه السالم، والزجاجة نظري إمساعيل واملصباح نظري جسد حممد 

قال    ، قال أخربان ابن وهب   ، حدثنی يونسمعىن هذه ااٰلية وهو:    ف وعند الطربي رواية  

قول  ف  زيد  ابن  أيور ن مثل  "   قال  مثل   ه"  فهذا  وعباده،  رسوله  على  أنزل  الذي  القرآن  نور 

 84. القرآن 

الطربي  وأوىل األقوال   ااٰلية هو:   ف الذي اختاره  لعباده    معىن  به  الذي أانر  مثل نور هللا 

 85. فيه، ف قلوب املؤمننيسبيل الرشاد، الذي أنزله إليهم فآمنوا به وصدقوا مبا  

البالغة:  من  وجها  تضمنت  ااٰلية  هذه  أّن  الصابوين  التمثيلي    وقال  نوره  " التشبيه  مثل 

شبه نور هللا الذي وضعه ف قلب عبده املؤمن، ابملصباح الوهاج ف كوة   " كمشكاة فيها مصباح 

داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري ف الصفاء واحلسن إخل، مسي متثيلياً ألن وجه الشبه منتزع من  

 86متعدد، وهو من روائع التشبيه. 

 
 .58(،  1999, )رايض: دار طيبة،  6، اجلزء  تفسري القران العظيمامساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي،   82
 .198،  ، اجلزء اخلامسغرائب القران ورغائب الفرقان احلسن بن حممد النيسابوري،  83
 .305(،  2001، )جيزة: هجر،  17، جزء  تفسري الطربي حممد بن جرير الطربي،   84
 .307،  17، جزء  تفسري الطربي حممد بن جرير الطربي،   85
 .800، صفوة التفاسري حممد علي الصابوين،   86
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أّن    وقال  امل التسرتي  س راج ه  املص ب اح  م ص ب اح،  ال ق رآن  نور  مثل  وف ت ي ل ت ه النور   ع رف ة، 

 87. اإلخالص، ونوره نور االتصال   الفرائض، ودهنه 

البياانت تظهر لنا   القران قد اختلف املفّسرون فيه على حسب   ف فمن هذه  أتويل معان 

والنيسابوري   والتسرتي  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  مثل  التصّوف  فأهل  والباطنة.  الظاهرة  علومه 

 حيملون معناه على سبيل التصّوف، وأهل اللغة مثل الصابوين يبحث أنواع البالغة لتوضيح معناه.

سبيل الواية حيث جيتمعون الرواايت الداّلة على معىن ااٰلية فيختارون وأهل الرواية حيملون معناه على 

 تفسريهم.  فاألصوب، مثل الطربي وابن كثري. وعلى اجلملة كّل من املفّسرين خلفّية مأثّرة 

بكلم   أوال  فّسر  هللا.  نور  أمثال  بتفسري  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  أخذ  ذلك  وبعد 

أهّنامِّْشٰكوةٍ " مبعىن  املسرجة،    ةكو   "  القناديل  فيه  أهّناو توضع  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  مثال    قال 

األمساء  و املظاهر  و األشكال   أشعة  من  املنعكسة  املتجلية  و التعينات  املتشعشعة  اإلهلية  الصفات 

احل الذاتابلتجليات  مقتضى  على  معانيها بية  من  ولكّنه  لاٰلية،  الظاهر  املعىن  ليس  املثال  وهذا   .

  تظهر لبعض أهل العلم. الباطن اليت

أراد هبذا نور قلب املؤمن وهو    أي  " مثل نوره كشكاة تعلى "   قوله معىن    ف وقال القشريي  

معرفته، فشبه مدرهباملشكاة، وشبه قلبه ف صدره ابلقنديل ف املشكاة، وشبه القنديل )الذي هو  

مث   االشتعال  السراج ف  ميد  الذي  الصاف  ابلزيت  ابملعرفة  إمداده  وشبه  الدري"،  ابلكوكب  قلبه( 

 
   .206،  تفسري القران العظيمسهل بن عبد هللا التسرتي،  87
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أصابه، أو خلل مسه. مث وصف ذلك    وصف الزيت" أبنه على كمال إدراك زيتونه من غري نقصان 

 88. الزيت )ف صفوته( أبنه حبيث يكاد يضىء من غري أن متسه انر 

األقوال   معىن وأوىل  أّن  الطربي  اختاره  فيه    الذي  الذي  القنديل  عمود  وهي  مشكاة؛ 

هلا، و  منفذ  اليت ال  احليطان  تكون ف  اليت  الكرة  نظري  العمود    إمنا الفتيلة، وذلك هو  ذلك  جيعل 

 89. مشكاة ؛ ألنه غري انفذ وهو أجوف مفتوح األعلى، فهو كالكرة اليت ف احلائط اليت ال تنفذ 

أّن   األلوسي  ف  وقال  أي كصفتها  أي كنور  مشكاة  حيان:  أبو  وقال  والتنوير،  اإلانرة 

الكوة غري النافذة كما قال ابن عباس. وأبو مالك. وابن جبري. وسعيد بن عياض واجلمهور، وقال  

أبو موسى: هي احلديدة أو الرصاصة اليت تكون فيها الفتيلة ف جوف الزجاجة وعن جماهد أهنا 

 90. احلديدة اليت يعلق هبا القنديل 

ت اجليالين  ويعلم من  القادر  الشيخ عبد  أهّنما   الصفاتو األمساء  يتكّلم حول    هأنّ فسري   مع 

معرفة أمساء هللا كما قال أمحد حمّمد األسدي أّن  هللا،    إىلثان من مبحث أهل املعرفة والسلوك  مبح

التوحيد  هي  وصفاته أّن    أصل  علما  مع  قلبه  ف  اثبت  أصلها  املؤمن كشجرة  قلب  ف  التوحيد 

: "أمل تر كيف ضرب هللا  إىلواعتقادا، وفرعها من العمل الصاحل ف السماء مرفوعاً ومقبواًل، قال تع

والكلمة الطيبة ف    .(24مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها اثبت وفرعها ف السماء" )إبراهيم:  

ل، ومن هنا كان القول  ااٰلية الكرمية هي كلمة التوحيد ال إله إال هللا، الدالة على اإلميان به عز وج 

أبن معرفة أمساء هللا وصفاته أصل التوحيد وأساسه الذي يستلزم أنواع التوحيد كلها ويتضمنها؛ فمن 

 
 . 612-611  عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي، لطائف اإلشارات،  88
 .307،  17جزء    تفسري الطربي، حممد بن جرير الطربي،   89
 .616، اجلزء الثامن عشر، روح املعاين حممود األلوسي،  90
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أعطاه حق  اإلله عز وجل  أو صاف  الربوبية، ومن عرف  أعطاه حق  الرب عز وجل  أمساء  عرف 

ل فرض فرضه أو "ض العلماء:  وقال قوام الشئة األصفهاين منقوال عن بع  .األلوهية وأخلص له العبادة

ف  تع  إذاهللا على خلقه معرفته.  قال هللا  الناس عبدوه.  فينبغي    إىلعرفه  إال هللا.  إله  أنه ال  فاعلم   :

ول عظمته.  فيعظموا هللا حق  وتفسريها،  أمساء هللا  يعرفوا  أن  رجالً  و للمسلمني  يعامل  أن  رجل  أراد 

وسأل وجده،  أبيه  واسم  وكنيته،  امسه  يعرف  أن  خلقنا   طلب  الذي  فاهلل  وكبريه.  أمره  صغري  عن 

 ." أن نعرف أمساءه ونعرف تفسريهاأوىلرمحته، وخناف من سخطه و ورزقنا، وحنن نرج

الطريق   هو  وصفاته  هللا  أبمساء  وتع  إىلوالعلم  سبحانه  هللا  ابألمساء إىلمعرفة  واإلميان   :

ملعرفة هللا،   السبيل  اليقني ابهلل، وهو  يقوي  العلم ابهلل ومعرفة هللا جل والصفات  إن  بل  به،  والعلم 

فهذا    91.وعال تكون مبعرفة أمسائه وصفاته، ومبعرفة آاثر األمساء والصفات ف ملكوت هللا جل وعال

 أراد أن يعرف ربّه فأحد سبيله هو املعرفة أبمساء هللا وصفاته.   إذاالكالم دليل أّن العبد 

وما تقتضيه من    إىل وصفاته حتصل التالزم الوثيق بني صفات هللا تع  إىلومعرفة أمساء هللا تع

 :العبادات الظاهرة والباطنة 

لكل خاصة هي من موجباهتا ومقتضياهتا  صفة عبودية وف ذلك يقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا: "

العبودية اليت العلم هبا والتحقق مبعرفتها، وهذا مطرد ف مجيع أنواع   على القلب أعين من موجبات 

تع الرب  بتفرد  العبد  فعلم  واإلحياء،   إىلواجلوارح.  والرزق،  واخللق،  واملنع،  والعطاء،  والنفع،  ابلضر 

وبصره،    إىلواإلماتة يثمر له: عبودية التوكل عليه ابطنا، ولوازم التوكل ومثراته ظاهرا. وعلمه بسمعه تع

عليه مثقال ذرة وأنه يعلم السر، ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور يثمر له:    فيوعلمه أنه ال خي

 
 . 9-7، (جمهولة السنة، )بريوت: دار الكتب العلمية،  اجلامع ىف األمساء و الصفاتأمحد حممد األسدي،  91
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قلبه عن كل ما ال يرضي هللا، وأن جيعل تعلق هذه األعضاء مبا  حفظ لسانه وجوارحه، وخطرات 

والقبائح. ومعرفته  احملرمات  اجتناب  احلياء  له  احلياء ابطنا، ويثمر  له ذلك:  فيثمر  حيبه هللا ويرضاه 

هللا  ب جبالل  معرفته  وكذلك  الرجاء.  سعة  له  توجب  ورمحته  وإحسانه،  وبره  وكرمه  وجوده،  غناه 

من   أنواعا  الباطنة  األحوال  تلك  له  وتثمر  واحملبة،  واالستكانة،  اخلضوع  له:  تثمر  وعزته  وعظمته 

الظاهرة هي موجباهتا.   العبودية كلها رجعت  و العبودية  األمساء والصفات  إىلاحلاصل   92. "مقتضى 

نعرف من هذا الكالم أن أعمال الظواهر هي مثرة العلوم البواطن، فمعرفة أمساء هللا وصفاته حتصل 

 له األعمال الصاحلة واألخالق الكرمية. 

أّن   التيمي  علي  بن  خليفة  بن  حمّمد  وأمهها  وقال  العلوم  أشرف  والصفات  األمساء  توحيد 

اإلطالق وقال  على  لش،  اتبع  العلم  ش رف  إن  وبراهينه وج وده  أبدلة  النفس  لوثوق  م علوم ه،   رف 

معرفته وعظم النفع هبا. وال ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأك ب ره هو هللا الذي ال   إىل ولشدة احلاجة  

املنزه  املبني املوصوف ابلكمال كله،  امللك احلق  السموات واألرضني  العاملني وقيوم  إله إال هو رب 

ثيل ف كماله فال ريب أن العلم به وأبمسائه وصفاته وأفعاله عن كل عيب ونقص وعن كل تشبيه ومت

ونعرف من هذا    93سائر املعلومات.  إىلسائر العلوم كنسبة معلومه    إىلأجل العلوم وأفضلها، ونسبته  

 الكالم درجة العلم ابمساء هللا وصفاته من سائر العلوم يعين أبنّه أشرفها وأجّل أن يعرفها العبد. 

 
 .15-10، اجلامع ىف األمساء و الصفاتأمحد حممد األسدي،   92

، )رايض: مكتبة أضواء  معتقد أهل السنة و اجلماعة ىف توحيد األمساء و الصفاتحممد بن خليفة بن علي التيمي،   93

 . 11(، 1999السلف، 
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العلم أبمساء هللا وصفاته يفتح للعبد ابب معرفة وقال حمّمد بن خليفة بن علي التيمي أّن  

باً له، وكل من عرف هللا ن حمبة الشيء فرع عن الشعور به، فأعرف اخللق ابهلل أشدهم ح مع أ  هللا

أحبه، وال سبيل للحصول على هذه املعرفة إال من ابب العلم أبمساء هللا وصفاته، فال تس ت ق ر للعب د 

قدم ف معرفة هللا إال ابلتعرف على أمسائه وصفاته الواردة ف القرٰان والسنة، فالعلم أبمساء هللا وصفاته 

العظيم، فاهلل ع الباب  للعبد هذا  السبيل  يفتح  معرفته من طريق االطالع على    إىلز وجل مل جيعل 

قيام الساعة كما أخربان بذلك نبينا حمم د ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال "تعلموا أنه لن   إىلذاته فهذا الباب موضود  

وكذلك فإن من احملال أن تستقل العقول البشرية مبعرفة   ."يرى أحد منكم ربه عز وجل حىت ميوت

معرفتها    إىلفهي عاجزة عن ذلك لكونه من املغيبات اليت ال سبيل    ذلك وإدراكه على وجه التفصيل

إال من طريق الوحي وهللا عز وجل يقول "وما أو تيتم من العلم إال قليال" فهذه ااٰلية تبني حمدودية  

االنسان وجعل   . علم  داعني  وإلي ه  معرفني  به  الرسل  بعث  أن  احلكيم  الع زيز  رمح ة  اقت ض ت  وقد 

سبحان الرسل  مع رفته  دعوة  فأساس  رسالتهم،  وزبدة  دعوهتم  مفتاح  هي  وأفعاله  وصفاته  أبمسائه  ه 

  صلوات هللا وسالمه عليهم واألصل األول فيها: معرفة هللا سبحانه أبمسائه وصفاته وأفعاله. مث يتبع

ه  هللا وهي ) شريعته املتضمنة ألمر   إىلتعريف الناس الطريق املوصلة    :هذا األصل أصالن عظيمان مها

ويعرف من هذا الكالم اّن معرفة أمساء هللا وصفاته حتصل احملّبة    94.تعريفهم مأهلم ف اآلخرةو    وهنيه(

 له جّل وعلى. مع أّن معرفتهما اساس دعوة الرسل عليهم الصالة والسالم.

 
 . 17-16، معتقد أهل السنة و اجلماعة ىف توحيد األمساء و الصفاتحممد بن خليفة بن علي التيمي،  94
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معىن   أّن  التيمي  علي  بن  خليفة  بن  حممد  والصفات  وقال  األمساء  هللا هو  توحيد  إفراد 

 .والسنة واإلميان ومبعانيها وأحكامها  القرٰانأبمسائه احلسىن وصفاته العلي الواردة ف 

 :هشرح مفردات تعريفو 

: هذا معىن كلمة "التوحيد" فأصل هذه الكلمة من "وحده فيقال وحد. يوحد.  إفراد هللا""

ف اللغة هو اللفظ املوضوع ملعىن  أبمسائه: االسم  أي    :"أبمسائه احلسىن"  ."توحيداً: أي جعله واحداً 

أو متييزا : هللا   إىلومن أمساء هللا تع  .أو االسم: مادل على الذات وما قام هبا من الصفات   .تعييناً 

ذلك  البارىءو   البصريو   السميعو القدير  و العزيز  و الغفور  و الرحيم  و الرمحن  و  هذا احلسىن""  .وغري   :

وصفاته": الصفة هي معىن "  :"صفاته العلىو "   .القرٰان الكرمي وصف ألس م اء هللا وقد ورد ذكره ف  

العلي": هذا الوصف "ومعىن   .ما قام ابلذات مما مييزها عن غريها من أمورذاتية أو معنوية أو فعلية

أي جيب الوقوف ف أمساء هللا وصفاته    :"والسنة  القرٰان الواردة ف  ".  جاء ذكره ف نص القرٰان العظيم

ه نصوص القرٰان والسنة ال نزيد على ذلك وال ننقص منه. فال نسمى أو نصف هللا على ماجاءت ب

أي   :"واإلميان مبعانيها وأحكامها"   .مبا مل يسم أو يصف به نفسه ف كتابه أو على لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص

السنة يؤمنون مبا دلت عليه املعاين ومبا ترتب عليها من م ق ت ض ي ات. فأهل   االميان مبا تضمنته من 

الذين   الباطل  املعاين ومبا يرتتب عليها من مقتضيات وأحكام، خبالف أهل  أمساء هللا وصفاته من 

فأهل السنة يؤمنون أبن كل اسم من أمساء هللا يدل على معىن الذي نس م ي ه    .أنكروا ذلك وعطلوه

 :أن يراعي األمور التالية إىل"الص ف ة" فلذلك كان لزاماً على من يؤمن أبمساء هللا تع

  .أواًل: اإلميان بثبوت ذلك االسم هلل عز وجل

  .اثنياً: اإلميان مبا دل عليه االسم من املعىن أى الصفة



63 

  

 

 

  95اثلثاً: االميان مبا يتعلق به من اآلاثر واحلكم واملقتضى واألحكام.

تع  هللا  أمساء  مباحث  من  الكالم  ا   إىلفكّل  تفسري  اّن  داللة  القادر  وصفاته  عبد  لشيخ 

 تفسريه فقد قاله العلماء التصوف فيه. فاجليالين هو التفسري الصوف ألّن معىن اأٰلية الذي حبثه 

َها مِّْصَباح  وفّسر الشيخ عبد القادر اجليالين كلمة " نور الوجود  لمثال    مبعىن أّن املصباح  "فِّي ْ

بعض صفة ذلك املصباح وبيان أّن   القادر اجليالين. وبنّي الشيخ عبد  ذاتهو اإلهلي، املضيء بنفسه  

. وهذا املثال أيضا ال يعرفها  األنظارو تكمل املدارك  و ملعانه ختطف األبصار  و بروقه  و من كمال شروقه  

 كثري من الناس اال ملن نّور هللا قلوهبم فأهلمهم اسراره اخلفّية.

أي ككوة ف احلائط ال منفذ هلا ليكون   " كمشكاة فيها مصباح " وقال الصابوين أّن معىن  

املعىن صفة نور هللا ف وضوحه،   التسهيل:  قال ف  فيها سراج اثقب ساطع،  للضوء، وضع  أمجع 

  إمنا كصفة مشكاة   أي فتحة   فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر، من اإلضاءة واإلانرة، و 

و ما يدركه الناس من األنوار، ضرب هلم به  شبه ابملشكاة   وإن كان نور هللا أعظ م   ألن ذلك ه 

 96.أي ف قنديل من الزجاج الصاف   " املصباح ف زجاجة ط املثل  

وهو الشرائج، وجعل الشراج، وهو   أي  " فيها مصباح "   الذي اختاره الطربي:   وأوىل األقوال 

 97. املصباح، مثال ملا ف قلب املؤمن من القرآن واآلايت املبينات 

اللهي   الوجود  القادر اجليالين أنّه يبحث حول نور  الشيخ عبد  أنّ ويعرف من تفسري  ه مع 

السلوك واملعرفة. كما   بياان   قالمبحث من مباحث أهل  الكردي  حممد بن منال أيب بكر سليمان 

 
 . 40-31، و اجلماعة ىف توحيد األمساء و الصفات معتقد أهل السنةحممد بن خليفة بن علي التيمي،  95
 .795،  ( 2019)بريوت: املكتبة العصرية،   ، صفوة التفاسري حممد علي الصابوين،   96
 .307،  17جزء    تفسري الطربي، حممد بن جرير الطربي،    97
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النيب تع":  ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  نوره  إىلإن هللا  من  عليهم  مث رش  ظلمة،  اخللق ف  مبعىن   فاخللق  ."خلق  هنا 

الوجود هو وتلك املقدرات هي األعيان الثابتة ف العلم األزل، والنور املرشوش عليهم  كانت  التقدير؟

بعدما ف ظلمة العدم فأشرقت األرض بنور رهبا،   إىل اإلهلي املفاض عليها من جناب احلق تبارك وتع

ربك كيف   إىلأمل تر  ":  إىل قوله تعأي: أشرقت ظلمة العدم بنور الوجود املطلق اإلهلي املشار إليه ب

وإضافة النور عليها.   إىلأي: ظل األعيان اخلارجية إبمداد احلق تع   (45  يةالفرقان : االٰ )  "مد الظل

ره ملا ظهر من كتم هو عدم ظ  إىلأراد احلق تعو ، أي: ل(45الفرقان:  )  "شاء جلعله ساكناو ول"مث قال:  

الوجودو العدم   نور  يلبس  املرشوش ويعرف من هذ  98. مل  النور  الوجود اإلهلي هو  النور  اّن  الكالم  ا 

 وجودهم الفيضي. فلعباده 

 ظهورالعامل صورة الوجود الذات احلق، فإنه تعني أمسائه، و   أنوقال عاصم إبراهيم الكيال  

وجودي،   ظهوردة، والهو الذات الوجود، ألن األمساء أمور عدمية معقولة غري مش  هو ظهوراألمساء  

الكثرة، وذلك مناف للوحدة   ظهورعني  هو  األمساء    ظهوراألمساء؛ ألن    ظهوروبطون الذات عني  

الظاهر الباطن. فانظر ما أعجب هذا! فيا خيبة العقل هو  ه، فظهور   عني  إىل الذاتية، فعني بطونه تع

عل حكمه  تعف  هللا  ابلنور   إىلى  إال  صورة  عنها  تظهر  ال  التصوير  آلة  أن  وكما  املطلق!  الذات 

كانت الشمس حمجوبة ال تظهر عنها صورة ما قابلها، كذلك يقال ف العلم اإلهلي:   إذاالشمس، ف

الوج النور  وال يظهر   إىلالذات ما ظهر شيء من املخلوقات؛ ألن املخلوقات ظل احلق تع  ودلوال 

فالشاخص مرتبة األمساء، والذي الظل عاد فيه.  الظل  بنور وشاخص وشيء يظهر  ة وشهادة، إال 

 
، )بريوت: كتاب،  الرابنية و احلكم الدينية اجلامع لألسرار اإلهلية و احلقائق بن منال أيب بكر سليمان الكردي،   حممد   98

2019 ،)117. 
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ويعرف من هذا الكالم أّن نور الوجود اإلهلي هو  99.يظهر الظل فيه أعيان املمكنات، والنور الوجود

 سبب ظهور وجود املخلوقات الذي لواله حلتجبوا من هذا العامل. 

فكّل الكالم من مباحث نور الوجود اإلهلي داللة اّن تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين هو  

 التصوف فيه. تفسريه فقد قاله العلماء فالتفسري الصوف ألّن معىن اأٰلية الذي حبثه 

" فاحتجب  "اْلمِّْصَباُح"  ذلك  لكمال  أنّه  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  ُزَجاَجٍة"،    فوبنّي 

ورين  التعينات  عن كدر  صافية  زجاجة  هي  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  عند  الزجاجة  ومعىن 

األ املستنبطة على صفائح  مثال ألمساء هللا وصفاته  العبارة  أّن هذه  أّن التعّلقات. وقال  كوان، مع 

 من مباحث التصّوف كما ذكرانه.  إىلمبحث األمساء والصفات له تع

القرآن الذي ف قلب املؤمن الذي أانر  زجاجة" هو    ف وقال الطربي أّن معىن "املصباح  

هللا به قلبه ف صدره مث مثل الصدر ف خلوصه من الكفر ابهلل والشك فيه، واستنارته بنور القرآن،  

 100. ابلكوكب الدري –واستضاءته آبايت ربه املبينات، ومواعظه فيها  

القادر اجليالين الشيخ عبد  بتفسري    وبنّي  "الزَُّجاَجة" وصفاءها  لطافة  بعد ذلك عن كمال 

تع "  إىلأمثال هللا  بقوله  ااٰلية  ُدرِّيٌّ   هلذه  َا َكوَْكب   غاية َكَاهنا عن  عبارة  الدّرّي  الكوكب  أّن   وقال   "

اإلضاءة واإلانرة، يتألأل ويتشعشع الذاتّية ولطافته اجلبلّية. وبنّي السبب الذي جيعل الكوكب الدّرّي  

أنّه "يُ ْوَقُد" ويسرج بدهن إهلّي مّتخذ "  ف أّن معىن مِّْن َشَجرٍَة مُّرٰبََكةٍ غاية اإلضاءة واإلانرة  "، وقال 

 
(،  2004، )بريوت: دار الكتب العلمية،  بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات املراتبإبراهيم الكيال،  عاصم  99

75. 
 .307،  17جزء    تفسري الطربي، حممد بن جرير الطربي،   100
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مباركة املمتّدة   شجرة  الوجود  شجرة  وهي  حتتها،  استظّل  ملن  والربكة  اخلري  اليت كثرية  الشجرة  هي 

 . املوجودات الغري احملصورةو بطن من املظاهر و صفائح عموم ما ظهر أظالهلا 

أن ابتداء ثقوبه من شجرة مباركة كثرية املنافع   هو   شجرة مباركة وقال النيسابوري أّن معى  

ملسو هيلع هللا ىلص   النيب  عن  الزيتون.  من " وهي  مصحة  فإهنا  به  فتداووا  الزيتون  زيت  الشجرة  هبذه  عليكم 

فيها    " الباسور  ابرك  أو  للعاملني،  فيها  هللا  ابرك  اليت  األرض  ف  تنبت  ألهنا  مباركة  مسيت  وقيل: 

 101. سبعون نبياً منهم إبراهيم عليه السالم 

له    " مباركة " أي يبتدأ ابقاد املصباح من شجرة    " يوقد من شجرة " معىن    ف وقال األلوسي  

وصفت ابلربكة ألهنا تنبت ف األرض اليت ابرك    إمنا أي كثرية املنافع أبن رويت ذابلته بزيتها، وقيل  

 102. فيها للعاملني، وقيل ابرك فيها سبعون نبيا منهم إبراهيم عليه السالم   إىل هللا تع 

فمن هؤالء املفّسرين الصوفّيني جند أّن تفسريهم اٰلية "شجرة مباركة" قد تشّبهوا بعضهم  

 بعضا أي شجرة كثرية اخلري والربكة والنفع. 

" ومعىن الزيتون عنده كثرية النفع وبنّي الشيخ عبد القادر اجليالين تلك الشجرة أهّنا "زَيْ تُ ْونَةٍ 

اَل "  إىل. ومعىن قوله تعال ضرر أصالو خري حمض ونفع صرف ال شر فيه  واخلري، وقال أّن الوجود  

وهذا    .معتدلة ف نفسها، خارجة عن اجلهات كلها غري حماطة هبا  عنده أّن الشجرة  "َشْرقِّياٍة وااَل َغْربِّياة

 املعىن قد وجده الشيخ عبد القادر اجلياليّن على خالف ظاهر ااٰلية، أو يسّمى معنا ابطنا. 

 
 .195،  ، اجلزء اخلامسغرائب القران ورغائب الفرقان احلسن بن حممد النيسابوري،  101
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زيتونة ال شرقية "   جماهد:   معىن "زيتونة الشرقّية والغربّية" وهي قول   ف وعند ابن كثري رواية  

غربية  الشمس    أي  " وال  تصيبها  بشرقية، ال  الشمس    إذا ليست  تصيبها  غربية ال    إذا غربت، وال 

 103. غربت   إذا طلعت و   إذا طلعت، ولكنها شرقية وغربية، تصيبها  

أي ضاحية للشمس ال يظلها جبل وال شجر   ة" الشرقية والغربي وقال األلوسي أّن معىن " 

تطلع   حني  من  شيء  عنها  حيجبها  أحسن   إىل وال  وذلك  تغرب  104لزيتها.   أن 
الشرقية  " وقال      

عليك أن   فيأهنا ليست من عامل احلس الذي ال خيلو عن أحد األمرين، وال خي   إىل إشارة    " والغربية 

 105هذا مع تكلفه وابتنائه على ما أسسه الفالسفة الذين هم ف عمى عن نور الشريعة.

من  املعىن  ببعيد  ليس  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  تفسري  أّن  يعرف  البياانت  هذه  فمن 

  تفاسري العلماء، صوفّيا كان أو رواية. فهذه داللة أّن تفسريه الخيالف املعىن الظاهر لاٰلية. 

أّن   أّن    فويعرف  مع  الوجود  شجرة  حول  تكّلم  أنّه  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  تفسري 

اليت هلا منافع كثرية وبركات شاملة جلميع املخلوقات هي من مباحث   إىلشجرة الوجود له تعمبحث  

مقام  ملا أقام: ثقل من  كما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السالم أنه  هللا،    إىلأهل املعرفة والسلوك  

 مقام، حىت استقر به املنزل فأقام.  إىل

 (. ۲-۱املدثر : ) "م فأنذرقر ثّ اي أيه ا امل دّ ": إىلقوله تعهو : مقام الوجود ف الدنيا، و ولفاملقام األ

و  اآلخرة،  ف  احملمود  املقام  الثاين:  تعهو  واملقام  حممودا":  إىلقوله  مقاما  رب ك  يبعثك  أن    " عسى 

 (.79)اإلسراء:

 
 .59،  6، اجلزء  تفسري القران العظيممساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي،  ا 103
 .168،  ، اجلزء الثامن عشرروح املعاين حممود األلوسي،  104
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فاطر :  " )نا دار املقامة من فضلهالذي أحلّ ":  إىلقوله تعهو  واملقام الثالث مقام اخللود ف اجلنة، و 

50). 

املش املقام  الرابع:  املعبود  هو واملقام  لرؤية  فتدىل فكان قاب قوسني  "د، مقام قاب قوسني  أو مث دان 

املقصود من كل هو  د إذ كان  هو والعلو، والش  وابلدناملخصوص  هو  ، فيةاالٰ   (8-9النجم:  )  "أدىن

الوجود ملا كان شجرة، كان   املثمرة  هو  ملرقها، وكان  هو  الوجود، ألن  تثمر   إمناجوهرهتا، فالشجرة 

رقت،  أو  عرست تل ك احلية، وعديت وربيت حىت نبتت وفرعت، و   إذاابحلية اليت ينبت هلا أصلها، ف

لشجرة رأيتها ف تلك احلية اليت نبتت منها هذه الشجرة، فاحلب ة نظرت تلك ا   إذاوأزهرت وأمه رت ف  

: هبا ظهرت، فأظهرت صورة تلك ايةوالشجرة ف النه.  : نطفة حىت أظهرت صورة الشجرةبدايةف ال

هو ه ف الصورة ف الالحق واشتهاره، و ظهور ابملعىن ف السابق واحتفاؤه و   -احلبة، فكذلك بطون ه  

املاء والطنيكنت ن"معىن قول ه :   مظهر  هو  مظهر معىن هذه الشجرة، و هو  ، فكان  "بيا وآدم بني 

ويعرف من هذا الكالم أن مبحث   106. صورته فما برح بلسان القدم مذكورة، وف طي العدم منشورا

 الدنيا. فشجرة الوجود هو عبارة صوفّية اليت حبثها الصوّف ليعّلم الناس حال الوجود  

نبتت   اليت  الشجرة  حول  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  عبد    ف وتكّلم  قلبه   إذاقلب  صّح 

راق ومثار، تصري فيه منافع للخلق: األنس  أو  صح القلب صار شجرة، هلا أغصان و   إذا"حيث قال:  

كقلوب احليواانت صورة بال معىن، آنية بال ماء، شجرة هو  مل يكن للقلب صحة ف  إذاواجلن وامللك.  

بال مثر، قفص بال طائر، دار بال ساکن، كنز جمموع فيه جواهر وداننري ودراهم بال منفق، جسد  

ال معىن. والقلب املعرض عن هللا عز وجل الكافر  بالر روح ، كاألجساد اليت مسخت، فهي صورة ب
 

 .357(، 2003، )بريوت: دار الكتب العلمية،  شجرة املعارفعز الدين بن عبد السالم السلمي،   106
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"مث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي    إىلبه ممسوخ؛ وهلذا شبهه هللا عز وجل ابحلجر فقال هللا تع

قسوة"  أو  كاحلجارة   البقرة)أشد  بن(74  :سورة  ابلتوراة  يعمل  مل  ملا  إسرائيل مسخ هللا عز وجل  و . 

وحتكموا أحكامه ميسخ   لقرٰانمل تعملوا اب  إذاتم اي حممديني  قلوهبم حجارة وطردها من اببه، هكذا أن

 إذا تعلمت للخلق عملت للخلق، و  إذاقلوبكم ويطردها من اببه. ال تكونوا ممن أضلّه هللا على علم.  

تعلمت هلل عز وجل عملت له الطاعة عمل اجلنة، واملعصية عمل النار، وبعد ذلك األمر إليه، إن 

ال عمل، وإن شاء عاقب واحداً مع عمل فذاك إليه، فعال ملا يريد، ال يسأل  شاء أاثب واحداً منا ب

الصديق ينظر بنور هللا عز وجل، ال بنور عينيه وال بنور الشمس والقمر،    .عمّا يفعل وهم يسألون

هذا نور هللا العام، وله نور خاص، أعطاه هللا عز وجل هذا النور بعد أحكام نور العلم الثاين. اللهم 

 107. "قنا حلمك، وعلمك، وقربك، واتنا ف الدنيا حسنة، وف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النارارز 

نبتت   قلبه  عبوديّته وصفا  الذي صّح  العبد  أّن  الكالم  هذا  النفع    ف ويعرف من  قلبه شجرة كثرية 

 والربكة له وسائر حوله. فهذه عبارة عن كرمي العبد له قلب سليم وأخالق كرمي.

 فوتكّلم الشيخ عبد القادر اجليالين حول نفسه اليت قد بلغت مقاما عاليا ونبتت شجرة  

قال:   حيث  شيء "قلبه  بيدك  يقع  ما  تقدر  ما  فيه  أقمت  قد  الذي  مقامي  ف  تزامحين  ويلك 

السماء  مب ينزل من  قال هللا عز وجل : "وإن من شيء إال عندان   إىل زامحتك، هذا شيء  األرض، 

النبات، هذا    إىلننزله إال بقدر معلوم". الغيث ينزل من السماء   خزائنه وما  األرض مث يظهر منه ا 

التوحيد و احلكم  و أرض القلوب فتهتز وتبنت من كل خري تنبت األسرار    إىلاألمر ينزل من السماء  

قفار و أاثر يصري فيه فياف  و القرب من هللا عز وجل، يصري هذا القلب فيه أشجار  و املناجاة  و التوكل  و 

 
 . 61(،  1994)اللجني: دار ابن القيم،  جالء اخلاطر،عبد القادر اجليالين،  107
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العقول قدرة و املالئكة  و اجلن  و جبال يصري جممع اإلنس  و أهن ار  و حبار  و  األرواح، هذا شيء من وراء 

ويعرف من هذا الكالم أّن    108. "ألحاد أفراد من خلقه وهو  علم يستأثره هللا عز وجل  و إرادة  و حمضة  

 القلب العبد اليعرفها كثري من الناس بل خّصص هللا أفرادا من عباده بعلمه.  فمعىن الشجرة 

هو  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  تفسري  اّن  داللة  الوجود  مباحث شجرة  الكالم من  فكّل 

تفسريه فقد قاله العلماء التصوف فيه وقاله الشيخ عبد   فالتفسري الصوف ألّن معىن اأٰلية الذي حبثه  

 كتابه أيضا.   ف القادر اجليالين 

وبنّي الشيخ عبد القادر اجليالين عن كمال تلك الشجرة من صفائها ولطافتها بتفسري قوله 

ُء َولَ "ة  ة، وإشراقها العينيّ إبضاءهتا الذاتيّ   " أي ياَكاُد زَيْ تُ َها"  إىلتع ْيْۤ " وقال أّن معىن َسْسُه اَنر  مَلْ متَْ و ُيضِّ

 .اإلهلي العشقو واحملبة اخلالصة  هي التجلي احليب الشوقي،  اإلضاءة بغري مّس النار عليه

حدثنی يونس، قال: أخربان ابن  تفسري "يكاد زيتها يضيء" قال:    ف وعند الطربي رواية  

هللا:   قول  ف  زيد  ابن  قال  قال:  يضيء " وهب،  زيتها  الزيت،    " يكاد  ذلك  إشراق  الضوء  قال: 

 109. واملشكاة اليت فيها الفتيلة اليت ف املصباح، والقناديل تلك املصابيح 

أي هو ف الصفاء واالاثرة    " يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه انر " وقال األلوسي أّن معىن  

 110. حبيث يكاد يضيء بنفسه من غري مساس انر أصال 

 
 . 272، الفتح الراّبينعبد القادر اجليالين،  108
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تفاسري  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  التفسري  ختالف  قد  أنّه  جند  التفسريين  هذين  ومن 

كالمه أّن تفسريه هو املقبول وحده، فهذه داللة صّحة    ف العلماء من جهة معناه، ولكن اليوجد  

 رءيه لتفسري ااٰلية. 

كان لكثري  ويعرف من تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين أنّه تكّلم حول احملّبة والعشق وأنّه  

حبهم هلل وعشقهم له، مثل جالل الدين الرومي الذى له تصنيف   فمن الصوفّية نظّم أشعارا كثريا  

 :أحد شعره فالعشق اإلهلي. وقال   فخاص 

 أيها القلب العزيز،

 الشجاعة لتبتغي احملبوب من أين أتتيك 

 كنت تعلم أنه قد أهلك الكثريين مثلك من قبل؟  إذا

 ال أابل، "قال قليب: 

 رجائي الوحيد أن أصبح 

 111."أان واحملبوب واحًدا

فهذا الشعر عبارة عن كمال حمّبة الصوف بربّه جّل وعلى حىت اليرجى أحدا غريه واليريد  

 أن جيتمع مع أحد سواه.

العدوية  وقال عمار علي حسني   رابعة  اسم  يقفز  املتصوفات  املقدمة،    إىلحني أييت ذكر 

وحمبة وعرفان  بتقدير  مكللة  العربية  الشعبية  الثقافة  ف  فريدة  ف كتاهبا    .كامرأة  عابد  نفيسة  وتعرب 

قصتها .  إىل"أصحاب الكرامات" عن صورة رابعة الشعبية قائلة: "هي أشهر النساء العارفات ابهلل تع

 
 . 8(،  2020، ترمجة خالد فاروق، )القاهرة: الكرمة، العشق اإلهليجالل الدين الرومي،  111
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ملن  صاحلة  وقدوة  رائعا  منوذجا  لكوهنا  جيل،  بعد  جيال  اإلسالمية  األجيال  تتناقلها  هللا  حب  ف 

حب هللا،   إىلترغب ف معرفة طريق هللا واإلصرار على التمسك بدينه. وحياهتا سراج يضيء الطريق  

اإلهلي العشق  بشهيدة  الناس  لقبها  سليمان  ."ولذا  بن  حممد  البصرة  أمري  إن  عرض    وقيل  اهلامشي 

عليها الزواج وأغراها ابملال، لكنها كتبت إليه تقول: "الزهد ف الدنيا راحة البدن، والرغبة فيها تورث 

فيقتسموا  أوصياءك  الرجال  نفسك، وال جتعل  ملعادك، وكن وصي  وقدم  زادك،  فهيئ  واحلزن.  اهلم 

أم هللا  فلوخولين  أان  وأما  املوت.  فطرك  واجعل  الدهر،  وصم  فلم تركتك،  أضعافه  ما  وحزت  ثالك 

وموقف رابعة هذا من الرجال، جعل مادحيها يتكئون على   ."يسرين أن أشتغل عن هللا طرفة عني

عاهدت رابعة  "، وهنا يقول الدكتور فيصل بدر عون:  إىلخالقها سبحانه وتع  إىلأهنا وجهت حبها  

وأنيسها وس  تقرتن أبحد غري هللا، حبيبها  أال  الصبا على  منذ  ترضى، وبعشقه نفسها  برضاه  لوهتا، 

. ومن هنا جند طاقة احلب عند رابعة قد ولت وجهها جتاه هللا. إن احلب بال "هتيم، وبشوقه حتيا

 112شك أقوى عواطف املرأة وأسلحتها. وقد كان على رابعة أن توجه هذه الطاقة حنومرادها.

 واألمور املتعّلقة هبما حيث قال:وتكّلم الشيخ عبد القادر اجليالين حول احملّبة والعشق 

ال طلب  و أنسك به وقربك منه من غري تعب  و صحت عبوديتك له أحبك وقوى حبه ف قلبك    إذا"

عليك   سدّ و ضيق عليك األرض برحبها،  و لك صحبة غريه فتكون راضيا عن ه ف مجيع األحوال، فل

طعام غريه، تلتحق مبوسى عليه مل أتكل من  و مل تقرب ابب غريه،  و اب بسعتها مل تسخط عليه،   بو األ
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ويعرف من هذا الكالم أّن من طريق احملّبة هو صحة   113". جل ف حقهو السالم حيث قال هللا عز  

 العبوديّة حىت يكون هللا حبيبه.

أيضا:    القلب  "وقال  احلق عز    إذاهذا  اخللق  و وأحبه    جلو عرف  يستوحش من  منه  قرب 

يهيم على وجهه  و نكاحه، يستوحش من العمران  و لباسه  و شربه  و الكون إليهم يستوحش من أكله  و 

قات جميء أو   إىلالفعل ، يقيده  و النهي  و اخلراب ال يقيده شيء سوى أمر الشرع يقيده ف األمر    إىل

له جّل وعلى حىت اليكون    114. "القدر املعرفة  احملّبة من مثرة  أّن  الكالم  قلب    فويعرف من هذا 

 العبد شيء من اخللق والكون.

هو  من أختار النوم على السهر  "" حيث قال:  كحل للعاشق إال السه  ار  الابب "  فقال  و 

 واملصاحل، ألن النوم أخالغفلة عن مجيع  و اللحوق ابملوت  و األدىن  و سبب اليقظة فقد أختار األنقص  

كذالك املالئكة و جل عن النّقائص أمجع  و عز    فيال جيوز النوم على هللا عز وجل ملا أنت   إذااملوت، وهل

أنفسها  و أطهرها  و   عنهم النوم، وكذالك أهل اجلنة ملا كانوا ف أرفع املواضع  في جل نو ملا قربوا منه عز  

الشر كل الشر ف النوم و م فاخلري كل اخلري ف اليقظة، النوم عنهم لكونه نقصاً ف حالته فيأكرمها نو 

ويعرف من هذا الكالم أّن أهل العشق واحملّبة كانوا يطلبون اللحوق والذكر    115".الغفلة عن املصاحلو 

 ويبعدون عن املفارقة والغفلة، فهم أهل العبادة ملا كان فيه من كثرة الذكر حملبوبه وهو هللا جّل وعلى. 

من ادعى حمبة هللا عز وجل وطلب "وبنّي أيضا عن أحواهلم وفائدة حمّبتهم هلل حيث قال:  

قل ما تريد و تشه  و صار حمبواب واصال ضيفا مقراب يقال له اطلب    إذاه فقد كذب ف حمبته أما  منه غري 

 
 . 34-33، الفتح الراّبينعبد القادر اجليالين،  113
 . 167 الفتح الراّبين،عبد القادر اجليالين،  114
 . 146-145(،  1995)دمشق: دار السنابل،  اداب السلوك،عبد القادر اجليالين،  115
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العطاء للمحبوب، ما دام العبد و احملبوب مبسوط، احلرمان للمحب،  و فإنك ممكن. احملب مقبوض  

نقلب  انقلبت التوبة فصار حمبواب ا  إذاالكسب ألجل القوت فو التمزق  و التقطع  و ف اهليمان  هو  حمبا ف

الدالل   فجاء  الرزق  و السكون  و الرفاهية  و األمر ف حقه  بربكة صربه و سعة  اخللق، كل هذا  تسخري 

العبد هللا عز  و  املخلوق و حمبة هللا عز  و جل  و ثباته ف حال حمبته صحبة  ليست كمحب ة  للعبد  جل 

ويعرف من هذا الكالم أّن    116."ليس كمثله شيء وهو السميع البصري"   :للمخلوق، ربنا عز وجل

 صدق احملّبة هو استغراق مجيع أوقاته وقوته حملبوبه ال لغريه. فاملصداق 

 تقول كل من أحبه ال   أكثر ما   ما" حيث قال: "عدم املشاركة ف حمبة احلق  ابب "  فوقال  

الفوات من اليد، و أنواع املال ابلتلف  و ة  و اابلعدأو  ابملوت  أو  تدوم حمبيت إايه فيحال بيننا إما ابلغيبة  

غريته، فضربت حوله سرادقات و فيقال لك: أما تعلم اي حمبوب أنه جتمعت فيه إرادة كسرها فعل هللا  

القلب إرادة   إىلالسطوة، فلم خيلص  و أحضرت من دوهنا خنادق الكربايء  و اهليبة،  و اجلربوت  و العظمة  

الكرامات و األصحاب  و األهل  و الولد  و اب من املال  شيء من األشياء، فحينئذ اليضر القلب األسب

جل بل يكون مجيع  و العبادات، فإن مجيع ذلك يكون خارج القلب فال يغار هللا عز  و العلم  و احلكم  و 

حيفظون  و رمحون  يو منفعة للواردين عليه، فيكرمون به  و رزقا  و نعمة  و لطفاً به  و ذلك كرامة من هللا لعبده  

 117. "أخرى و شفيعا دنيا و حرزا و كنفا  و ون خفريا هلم لكرامته على هللا عز وجل؛ فيك

 
 . 238الفتح الراّبين، عبد القادر اجليالين،  116
 . 76 (، 1973)مصر: مطبعة مصطفى البايب، فتوح الغيب، عبد القادر اجليالين،  117
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التفسري   هو  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  تفسري  اّن  داللة  احملّبة  مباحث  من  الكالم  فكّل 

تفسريه فقد قاله العلماء التصوف فيه وقاله الشيخ عبد القادر   فالصوف ألّن معىن اأٰلية الذي حبثه  

 كتابه أيضا.  ف اجليالين 

بك اإلهلي  الوجود  نور  عن  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  أنّه  وبنّي  نور  معىن    ابجلملةالمه 

اإلهلي "  الوجود  نُ ْورٍ هو  َعٰلى  الذي    "نُ ْور   النور  يدركه،  أي  يتميّ و ال  يطّ ال  أحد من ز، وال  عليه  لع 

 .جذب من جانبهو مصنوعاته، بال توفيق منه سبحانه و مظاهره 

واخلوف  الرجاء مثل النور  أي  : "نور على نور"  إىل تع   اجلوزجاين ف قوله   ونقل السمي قول 

اجتمعت ف قلب املؤمن يكون نور على نور يهدي هللا لنوره من    إذا مثل النور، واحملبة مثل النور ف 

هذه األنوار من نوره ف األزل، أبنوار قدسه فتغري هذه األنوار اليت ف الباطن    إىل يشاء يوصل هللا  

وال  الفضائل،  وأعمال  احملارم،  واجتناب  الفرائض،  أداء  ف  الظاهر  منورا  على  املؤمن  فيصري  تطوع 

هللا متصاًل بتوحيده حيول معه ف ميادين الرضا وجينىب مثرات احملبة والصفاء فإن عمل    إىل بنور هللا و 

لنوره من يشاء بنوره   بيان قوله: نور على نور يهدي هللا  قدرته،    إىل أخلص، وإن فرت حتقر وهذا 

 118وحدانيته.    إىل ، وأبزله وأبده  أزله   إىل قدمه ويقدمه    إىل غيبه وبغيبه    إىل وبقدرته  

أي نور حاصل ابلزيت، كائن مع    " ور على نور "ن وقال حممد بن عمر اجلاوي أّن معىن  

نور ابلنار ف قنديل، فالزيت نور، والقنديل نور واملصباح نور فاملشكاة اليت هي الطاقة غري النافذة 

املصباح   فإن  لو كانت انفذة،  مما  أقوى  فيها  فيكون  للنور  متضايق كان   إذاأمجع  كان ف مكان 

ينتشر فيه، فالقنديل أعون على زايدة اإلانرة،    أضوأ وأمجع لنوره خبالف املكان املتسع، فإن الضوء 

 
 . 50  ، 2حممد بن حسني بن موسى السلمي، حقائق التفسري، جزء   118
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غري   من  متضاعف  عظيم  نور  على  عظيم كائن  نور  القرآن  ذلك  واملعىن:  الزيت،  ضوء  وكذلك 

 119. حتديد كتضاعف نور املشكاة مبا ذكر 

اجلذب   أّن  مع  اجلذب  حول  تكّلم  أنّه  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  تفسري  من  ويعرف 

التصوف، مباحث  من  الدرق مبحث  حممد  قاله  أن  او كما  اجملي  الينظرون  بعني ذو الناس  إال  ب 

التعظيم، والينظرونه قط بعني االحتقار، مع أنه اليصلي واليصوم، وال يفعل شيئا مما أمران هللا به،  

ش بسبب  عقله  فقد  ملا  تكن  هو  لكن  ومل  نورانية،  حقيقة  حقيقته  ربه كانت  عظمة   -وهللا-د 

وحالة التجرد اليت أنت   . ول هللا، ومن كذب فعليه لعنة هللا  -وهللا-ظلمانية، ومن كان هكذا كان  

حالة اجملاذيب رضي هللا عنهم فإن مل تقم هبا فإن الناس يسفهونك، ويستقبحونك،  -عليها   اي أخي

ألنك مل تقم حبالة اجلذب بعدما أنت عليها، ومل تنتقل عن حالة السلوك   ويؤذونك، وال يظلمونك 

حالة اجلذب، كما أنت ف   إىلبعدما أنت ف حالة اجلذب، ألنك ف حالة السلوك وأنت تبطش  

حالة السلوك، وحتما تؤذى من جهة أهل اجلذب، فكالمها يؤذيك   إىلحالة اجلذب وأنت تبطش  

نفس ظلمت  أنت  بل  يظلمك،  ال  وال  أنت  إذ  تذبذبك،  بسبب  وال    إىل ك  هؤالء.    إىلهؤالء 

السلوك  لوقمت حبالة  فلوقمت حبالة اجلذب لكف عنك األذى من جهة أهل اجلذب، كما أنك 

السلوك، ولو أهل  األذى من جهة  نقول: بني ظاهر   لكف عنك  أو  مجعت بني جذب وسلوك، 

اجلهتني،   من  األذى  عنك  لكف  وحقيقة  شريعة  بني  أو  أو  وابطن،  غزاليا،  أو  جنيداي،  ولكنت 

والصحو، كأستاذان   السكر  بني  ممن مجع  ونظرائهم  غوثيا،  أو  مشيشيا،  أو  حامتيا،  أو   -شاذليا، 

رضي هللا عنه   وأشياخه السادات أوالد الفاسي، والسادات أوالد ابن عبد هللا ابملدينة الفاسية   دفع  
 

 .113(،  2013، )بريوت: دار الكتب العلمية،  2، جزء  مراح لبيد حممد بن عمر نووي اجلاوي،   119
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مقبوالً . عند كافة   -وهللا-أمجعني . وكنت أيضا    عن ساداتنا  إىلهللا عنها كل بلية   ورضي هللا تع

ويعرف من هذا الكالم أّن أهل اجلذب    120أهل السلوك، وعند كافة أهل اجلذب رضي هللا عنهم.

 هم أفراد الناس الذين خّصصهم هللا بفضله جبذبه عنده.

القاسم  و  الرؤوف  عبد  قال حممود  إليأّن  كما  اجذبين  اللهم  التيجانية:  األدعية  قلباً  من  ك 

ويقول الدكتور عبد احلليم   .قايت ف االشتغال بكأو وقالباً جبواذب عنايتك، والبسين خلعة استغراق  

"إان ال نتحدث هنا عن طريق االجتباء، فإنه ف حقيقة األمر ليس طريقاً ابملعىن العادي: إنه حممود  

حال،   بعد  حاال  املرء  يتبدل  بعدها  احلطة  ف  احلق  جدايت  من  جل  جذية  احلق  رحاب  ويدخل 

املخلصني من عباده  املرشد(    ."وعال، عبداً  الدكتور سيد حسني نصر: )يتكلم عن  أن    إىلويقول 

ف يقول:   ب، كان قد عرب ذو س ال ك جمهو  "مثل هذا الشخص، إما أنه مسافر أدركته الربكة اإلهلي ة 

ال روح. لك ن ه مبس او ا مجي ع املفأوالً  اليت تعرتض  ع دة اجلذب اإلهلي بعد ذلك عاد من ز واألخ ادي د 

أن ه ذاك ال ذي جذبته الربكة اإلهلية أو  مقامات القلب ومصاعد الروح، وبلغ عامل الكشف واليقني.  

، وكان قبال قد عرب مبساعدة اجلذب اإلهلي مجيع املقامات وبلغ ب سالك"ذو "جمهو  فسلك الطريق ف

اإلهلية. احلقائق  الرؤاي والكشف عن  أّن أهل اجلذب اختارهم هللا  ويعر   121عامل  الكالم  ف من هذا 

 وليس ابختيارهم.  

بعض كتبه، مثل قوله  فمعناه فقد قاله الشيخ عبد القادر اجليالين    فومبحث اجلذب وما  

فارقت اخللق   إذايتم لك الدواء    إمنا"حول متام دواء العبد من سقم قلبه هو بقربه لربّه حيث قال:  

 
 .119-118(،  2009، )بريوت: دار الكتب العلمية، الصوفيةشور اهلدية ىف مذهب حممد الدرقاوي،   120

 .398-397(،   1987، )بريوت: دار الصحابة، الكشف عن حقيقة الصوفيةحممود عبد الرؤوف القاسم،   121
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بيتك ف األرض، تنفرد بقلبك و روحك  و رفعته إليه يصري ف السماء  و صلته بربك عز وجل  وأو بقلبك  

ال ختالفهم ف خصلة منه حىت ال يكون   تش ارك اخللق ف العم ل ابحلكمو جل مب ا يع ل م  و مع احلق عز  

ويعرف من   122. "تكون مع اخللق بظاهركو جل بباطنك  و هلم عليك حجة تنفرد مع ربك عز  و له  

هللا   مع  قلوهبم  بل كان  غريهم،  أعمال  من  خصلة  الخيالفون  هللا  من  القربة  أهل  أّن  الكالم  هذا 

 وأجسادهم مع اخللق. 

اي "هللا الذي بسببه جذبه هللا إليه حيث قال:    إىلوقال الشيخ عبد القادر حول الوصول  

لقاء املفردين و القيام على اببه  و جل  و احلق عز    إىلغالم مث أمور ابطنة ال تنكشف إال بعد الوصول  

صرت  و  أما  هناك،  الوقوف  عز    إىلالنواب  احلق  األدب و جل  و ابب  حسن  مع  الوقوف  أدمت 

نومه من نوم وزفه من زف و قربه من قرب  و جذبه من جذب  و اإلطراق، فتح الباب ف وجه قلبك  و 

فرح  و حاله من حلى  و كحله من كحل  و  كلمه من  و حدثه من حدث،  و آمنه من آمن،  و فرحه من 

ويعرف من هذا الكالم أنّه من حّسن ادابه مع هللا فسوف   123"كلم، اي غافلني عن النعيم أين أنتم؟

 اختاره هللا لقربه.

 :بوجهني اثنني اجلذب يصح إمنا"وتكّلم أيضا حول اجلذب حيث قال : 

 الغال ب املع روف بني الصاحلني. وهو األتع ب و مح ل األش ق  و املكابدة و اجملاهدة هو : ولاأل

احملبة له أيخذه و اندر ألحاد اخللق يهب لواحد معرفته  وهو  موهبة من غري تعب    :والثاين 

خيرج اخللق من و الصومعة    إىليرقيه  و من بني أهله وصنيعته ويظهر فيه قدرته، أيخذه من قطع الطريق  

 
 . 57الفتح الراّبين، عبد القادر اجليالين،  122

 . 267الفتح الراّبين، عبد القادر اجليالين،  123
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ع زا يصري كل  و ح ك ا و أدىن شيء يرزقه فها  أيخذه من اهلذاين حىت بكفيهويفتح إليه ابب قربه  و قلبه 

الكافية ال و   ايةالعنو   ايةال يعمل إال مبا يقربه إليه أيمر اهلدو ما يراه يتعظ به كل ما يسمعه يتعظ به  

)كذلك    .عليه الصالة والسالمو جل ف حق يوسف على نبينا  و ينقطعون عنه يصري كما قال هللا عز  

ويعرف من هذا الكالم أّن اجلذب   124. "والفحشاء إنه من عبادن ا املخلصني(لنص رف عن ه الس وء  

لكثري من الصاحلني فبسبيل اجملاهدة واملكابدة ومحل األشق واألتعب، وأّما سبيل املوهبة فنادر من 

 أخذه هللا جبذبه عنده.

فكّل الكالم من مباحث اجلذب داللة اّن تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين هو التفسري 

تفسريه فقد قاله العلماء التصوف فيه وقاله الشيخ عبد القادر   فثه  الصوف ألّن معىن اأٰلية الذي حب

 كتابه أيضا.  ف اجليالين 

سعة رمحته  و ( أي: ضياء وجوده  ٖ  لِّنُ ْورِّه)صفاء توحيده    إىلاهلادي لعباده    (يَ ْهدِّى اّللُّٰ )بل  

ءُ )جوده و   .فناء اببه إىل جنابه، ووفقه الوصول  ومن عباده من جذبه احلق حن (َمْن ياَشاْۤ

هدايته من    إىل أي: يرشد هللا    " يهدي هللا لنوره من يشاء " تفسري    ف وعند ابن كثري رواية  

حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن    احلديث الذي رواه اإلمام أمحد:   خيتاره، كما جاء ف 

يزيد، عن عبد هللا بن الديلمي، عن عبد هللا بن حممد الفزاري، حدثنا األوزاعي، حدثين ربيعة بن  

،  يومئذ   نوره   من   عليهم   ألقى   مث ،  ظلمة   ف   خلقه   خلق   هللا   "إن :  يقول   ملسو هيلع هللا ىلص   عمرو، مسعت رسول هللا 

 
 . 284الفتح الراّبين، عبد القادر اجليالين،  124
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. فلذلك أقول: جف القلم على علم هللا،  " ، ومن أخطأه ضل اهتدى  نوره   من   يومئذ   أصاب   فمن 

 125. عز وجل 

أّن   النيسابوري  قوله    األشاعرة وقال  يشاء " ف  من  لنوره  هللا  هذه    إىل إشارة    " يهدي  أن 

ومن هذين التفسريين جند   126. الدالئل مع وضوحها ال تكفي وال تنفع ما مل خيلق هللا اإلميان فيه 

 معنامها قد تقاراب من تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين هلذه ااٰلية. 

 تفسري ااٰلية اخلامسة والثالثون من سورة النور  يفالتصّوف املؤثّرة  يفخلفّية مذهبه  . ج

وما    النور  لكلمة  معان  اجليالين    فوهناك  القادر  عبد  الشيخ  من كالم  بعض    فمعناه 

النور   اخلامسة والثالثون من سورة  ااٰلية  أو  النور  قاله حول  ربّه،   فمصنفاته. كما  العبد  رأية  بيان 

قال:   القلب.  "حيث  رؤية صفاته ف  و فالرؤية على نوعني: رؤية مجالية ف اآلخرة بال واسطة مرآة 

"ما كذب الفؤاد   :إىل تعالدنيا بواسطة مرآة القلب بنظر الفؤاد من عكس أنوار اجلمال كما قال هللا

املراد من و قال النيب صلى هللا عليه  وآله وسلم: "املؤمن مرآة املؤمن".  و   (11ما رأى" )سورة النجم:  

األ املؤمن،    ولاملؤمن  عبد  الثاين  و قلب  تعهو  من  تع  إىلهللا  هللا  قال  املؤمن   :إىلكما  السالم 

الدنيا يرى ذاته ف اآلخرة بال كي. ومجيع . فمن رأى صفاته ف  (23  :)سورة احلشر  اخلاملهيمن...

رأى  "  :كقول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  إىلياء ف رؤية هللا تعولى اليت صدرت عن األو االدع

فذلك كله    ."ال أعبد رابً مل أره"   : قول علي بن أيب طالب رضي هللا عنهو أي بنور ريب.    "قليب ريب

املشكاة   من  الشمس  شعاع  رأى  من  أن  الصفات، كما  رأيت  و مشاهدة  يقول  أن  له  حنوها صح 

 
 .61  ، 6، اجلزء  تفسري القران العظيمامساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي،   125
 .198،  ، اجلزء اخلامسغرائب القران ورغائب الفرقان احلسن بن حممد النيسابوري،  126
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"گمشکور   إىلنوره ف كالمه ابعتبار صفاته بقوله تع  إىل قد مثل هللا تعو الشمس على سبيل التوسع.  

النور املؤمن    (35  :فيها مصباح" )سورة  املشكاة قلب  قالوا:  الفؤاد،  و فقد  الروح وهو  املصباح سر 

"يوقد   :إىلالزجاجة الفؤاد، وصفت ابلدرية ف شدة نورانية، مث بني املعدن فقال هللا تعو السلطاين،  

وهي شجرة التلقني، والتوحيد اخلاص يكون من لسان القدس   (35  :من شجرة مباركة" )سورة النور

صل، مث نزل جربائيل عليه  ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم منه ف األ  القرٰانبال واسطة كما تعلق  

تع قوله  عليه  والدليل  واملنافق،  الكافر  وإنكار  العوام،  ملصلحة  "لتلقى  إىلالسالم  لدن   القرٰان:  من 

النمل )سورة  عليم"  عليه   .(6  :حكيم  جربائيل  ويسبق  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  يشرع  ولذلك 

من قبل أن يقضى   لقرٰان"وال تعجل اب  :إىلكما قال هللا تع  ٰايةالسالم  ف الوحي، حىت نزلت فيه  

ز و اولذا أتخر جربائيل علي ه الس الم ليلة املعراج، ومل يستطع أن يتج  (114  :إليك وحيه" )سورة طه 

املنتهى.   سدرة  تعمن  بقوله  الشجرة  وصف  النورإىلمث  )سورة  غربية"  وال  شرقية  "ال  ال   ( 35  :: 

يزل    يعرضها احلدوث والعدم والطلوع والغروب بل أزلية مل تزل كما أن هللا واجب الوجود قدمي أزل مل

ألهنا أنواره وجتلياته. وهي نسبة قائمة بذاته فال يبعد أن يكشف   إىلواليزال أبدي. فكذا صفاته تع

اب النفس من وجه القلب، فيحىي القلب إبضافة تلك األنوار، فيشاهد الروح من تلك املشكاة حج

وأما رؤية  . البيت فصفات احلق مع أن املقصود من خلق العامل كشف ذلك الكنز املخفي كما مر  

كما قال هللا   ،املسمى بطفل املعاينهو  فهي ف اآلخرة بال واسطة املرآة ينظر السر، و   إىلذات هللا تع

ويعرف من هذا الكالم أّن    127.(22  :)سورة القيامةرهبا انظرة"    إىل: "وجوه يومئذ انضرة •  إىلتع

 الدنيا، وهذا النور من جتلّياته جّل وعلى.  فهو مظهر صفاته الذي نراه  إىلالنور له تع

 
 . 87-86 (،1994)اللجني: دار ابن القيم، سرّ األسرار،عبد القادر اجليالين،  127
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اجليالين   القادر  عبد  الشيخ  تع  فوقال  نوره  قال    إىلبيان  السلوك    فحيث  أداب  كتاب 

تعام عن اجلهات كلها وال تبصص على شيء منها، فما دمت تنظر ":  !نور إال من شكات  الابب  

منها اليفتح عن لك جهة فضل هللا عز وجل وقربه،  إىل بتوحيدك،   واحدة  اجلهات مجيعها  فسد 

جهة  وهي  اجلهات  جهة  قلبك  عني  ف  يفتح  فحينئذ  وعلمك،  وحموك  فنائك  مث  بيقينك،  واحمها 

إميانك ويقينك عليك فيظهر عند  و العظيم . فرتاها بعيين رأسك إذ ذاك بشعاع نور قلبك    فضل هللا

يظهر من   ليلة ظلماء،  املظلم ف  البيت  اليت ف  الشمعة  النور من ابطنك على ظاهرك كنور  ذلك 

وعد هللا عز وجل   إىلكوى البيت ومنافذه فيشرق ظاهر البيت بنور ابطنه، فتسكن النفس واجلوارح  

وجلّ   وعطائه عّز  غريه  ووعد  غريه  تظ   فارحم.  عطاء  وال  ظلمات  نفسك  ف  تلقيهما  وال  قلبك  لم 

اخللق واحلول والقوة والكسب واألسباب، فتتكل عليها،    إىل اجلهات و   إىلجهلك ورعونتك، فتنظر  

غريه   إىلفتنسد عنك اجلهات وال يفتح لك جهة فضل هللا عز وجل عقوبة ومقابلة لشركك ابلنظر  

ف ونظرت    إذاعز وجل،  عز وجل  غريه  هفضل   إىلوجدته  دون  قربك   ورجوته  سواه،  عما  وتعاميت 

ود وشهاك،  وأطعمك  ورابك،  ورمحك  مث  أو وأدانك،  وواالك،  وبّشرك  وأغناك،  وأعطاك  وعافاك،  اك 

ويعرف من هذا   128. "حماك عن اخللق وعن نفسك وأفناك، فال ترى بعد ذالك ال فقرك وال غناك

مودة، كما أنّه ينظر هللا قلب املؤمن هو اصل صفاته الكرمية وأخالقه احمل  ف الكالم أّن النور الذي  

 كّل حال فال ميكن له أن يعمل شيئا من املذمومات.  ف)أي صفاته( 

معناه ما ذكر    وف ":  يدل النور على املصباح واألريج على األزهار  إمناابب    فقال أيضا  و 

ات وما ف األرض  و "وسخر لكم ما ف السم:  إىلعن ابن عباس رضي هللا عنهما ف تفسري قوله تع
 

 . 158 اداب السلوك،عبد القادر اجليالين،   128



83 

  

 

 

اجلاثية  )سورة  منه"  أمسه    (،13  :مجيعا  من  وأسم كل شيء  أمسائه،  من  أسم  فقال: ف كل شيء 

تع  قال  .إىلتع وأرضاه:    إىلرضي هللا  وتركيبه، مث ف مجيع    أول عنه  نفسه  العاقل ف صفة  ينظر  ما 

الصانع،   الصنعة داللة على  بذالك على خالقها ومبدعها، ألن ف  فيستدل  املخلوقات واملبدعات 

احملكمة   القدرة  به  ٰايةوف  األشياء كلها موجودة  فإن  الفاعل احلكيم،  أمسائه   إمناف. تدل على  أنت 

ظاهراً حبكمته، ظهر بصفاته وبطن بذاته، حجب الذات ابلصفات،  وصفاته وأفعاله، ابطناً بقدرته و 

وأخ ابحلركات  اإلرادة  وأظهر  ابإلرادة،  العلم  وكشف  ابألفعال،  الصفات  الصنع   فيوحجب 

كمثله شيء    ليس "ابطن ف غيبه وظاهر ف حكمته وقدرته.  هو  والصنيعة، وأظهر الصنعة ابإلرادة،  

الكالم من أسرار املعرفة ما ال    إذاأظهر ف ه  لقدو   .(11/40)سورة الشورى    وهو السميع البصري"

وعلمه  الدين  ف  فقهه  اللهم  اببتهال:  العصمة  يد  برفع  أمره  مصباح،  فيها  مشكاة  من  إال  يظهر 

ويعرف من هذا الكالم أن النور دليل على املظهر كما أّن الصنعة دليل على الصانع،    129."تأويلال

تع وجوده   إىلوهللا  على  دليل  املخلوقات  من  فيهما  نرى  ما  فكّل  واألرض  السموات  خلق  الذي 

 .إىلتع

النور    إىلوبنّي الشيخ حول الطريقة املوّصلة   العبد حيث قال:    فحال حياة  وإزالة  "قلب 

الص ابطناً  هذه  القوية  واجملاهدة  والعمل  وابلعلم  التوحيد  مبصقل  القلب  مرآة  بتصقيل  الذمائم  فات 

الصفات فيذكر وطنه األصلي فيشتاق إليه فريجع ويصل  و وظاهراً؛ فتحصل حياة القلب بنور األمساء  

ح، ومنوراً الرمحن. وبعد ارتفاع هذه احلجب الظلمانية تبقى النورانية ويصري بصريا ببصرية الرو   اية بعن

 
 . 186 اداب السلوك،عبد القادر اجليالين،  129
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ويعرف من هذا   130. "بنور األمساء والصفات حىت ترتفع احلجب النورانية تدرجياً ؛ فينور بنور الذات

الذي حيجبه عن  الظلم  بنور هللا ويزول  فيحىي  القلب وتصفيه،  الذمائم حتىي  الكالم إبزالة صفات 

 هللا. 

اي علماء اي جه ال  "القلب ابلضياء املنّورة له حيث قال:    فوبني أيضا حول تبديل الظالم  

أنفس ك م   اي له. صريوا  ذلوا  اليه  بقلوبكم  وانظروا  استحيوا من هللا عز وجل.  غائب ون  حاضرون واي 

حتقق ذلك    إذاحت ت م ط ارق قدره. وألزموها ابلشكر على نعمه، واصلوا الضياء ابلظالم ف طاعته. ف

الدنيا و منكم جاءتكم كرامة هللا  اّن   131."اآلخرة عز وجل وعزه وجنته ف  الكالم  ويعرف من هذا 

فبالطاعة ومن  الضياء  أراد  فمن  الطاعة ابلضياء واملعصية ابلظلم،  اجليالين  القادر  الشيخ عبد  مّثل 

 أراد الظلم فباملعصية. 

قال:   الباطن حيث  علم  برسوخ  تظهر  اليت  الباطن  الضياء  أيضا حول  أما    اي "وبنّي  غالم 

اعتزل   مث  الظاهر  ابلفقه  تفقه  اعتزل،  مث  تفقه  حىت    إىلمسعت:  الظاهر  هبذا  اعمل  الباطن،  الفقه 

العمل   الباطن.    إىليقربك  والباطن ضياء  الظاهر  الظاهر ضياء  العلم  هذا  تفعله،  تكن  مل  هو علم 

اتسع الباب  وجل و  عزاحلق  إىلضياء بينك وبني ربك عز وجل، كلما عملت بعلمك قربت طريقك 

خيصك ال ذي  الب اب  مصراع  ورفع  وبينه  فعلم    132. "بينك  نور،  العلم  أّن  الكالم  هذا  من  ويعرف 

 الباطن. فالظاهر وعلم الباطن نور  فالظاهر نور 

 
 . 90 سرّ األسرار،عبد القادر اجليالين،  130
 . 55عبد القادر اجليالين، الفتح الراّبين، 131
 . 63الفتح الراّبين، عبد القادر اجليالين،  132
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أّن   أيضا  أثر كبري    فوبنّي  قال:    فمتابعة الصاحلني  املؤمن حيث  القلب  نور    إذاو "حياة 

القوم قوال وفعال خ ل وة وجل وة، عال وعمال صورة ومعىن؛ تص وم كصيامه م وتصلي   كنت على أثر 

كصالهتم وأتخذ كأخذهم وترتك كرتكهم وجتهم فحينئذ يعطيك هللا نورا ترى به نفسك وغريك، يبني 

ف أمجع،  اخللق  وف  نفسك  ف  فتزهد  اخللق  وعيوب  عيوبك  أنوار   إذالك  جاءت  ذلك  لك  صح 

ويعرف من   133. "قلبك صرت مؤمنا موقنا عارفا عاملا فرتى األشياء على صورها ومعانيها  إىلب  القر 

 القلب حياته مبتابعة الصاحلني والعارفني ابهلل جّل وعلى. فهذا الكالم أّن النور 

صفا وطهر   إذاالدنيا هي أبعني القلوب، ف  فوبنّي الشيخ عبد القادر اجليالين أّن رؤية هللا  

من رأى حمبا هللا عز وجل فقد رأى من رأى هللا عز وجل بقلبه دخل عليه "رءاه حيث قال فيه:  

وسرتون ربكم كما  "  : عليه وسلم  إىلبسره، ربنا عز وجل شيء موجود مرئي، قال النيب صلى هللا تع

القلوب وغدا أبعني الرؤوس  يرى.  "ترون الشمس والقم ر ال تضام ون ف رؤيته ليس  ": اليوم أبعني 

البصري السميع  واقتصروا عمن سواه ".  كمثله شيء وهو  به  استعانوا  به دون غريه  له رضوا  احملبون 

الفقر عنده م حال به عندهم، و صارت مرارة  والتنعيم  به عندهم،  والرض ا  الدنيا عنده م  الفقر من  ة 

أسقامه م، أنسهم ف وحشتهم، وقرهبم ف بعدهم راحتهم ف تعبهم طوىب غناهم ف فقرهم نعيمهم ف  

ويعرف من هذا الكالم أّن نظرة هللا    134."يتهمهو  لكم اي صربا اي راضني، اي فانني عن نفوسهم وأ

 الطاهر. ففننظره بعني القلب الصا ف الدنيا، وأّما  فاألخرة ليس  فبعني الرؤوس حمّله 

 
 . 136ين، الفتح الرابّ عبد القادر اجليالين،  133
 . 143-142 الفتح الراّبين،عبد القادر اجليالين،  134
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النور حيث قال:   غالم    "ايوقال حني  صفا قلب املؤمن فحسن توحيده فمنه أعطاه هللا 

سرك وأنت مشرك ابخللق وكيف تفلح وأنت ف كل ليلة تعني من متضى إليه  و قلبك ويصف  ومىت يصف

منه، كيف يصف  ووتشك نور  هو  قلبك و   وإليه وتكدي  التوحيد  منه،  فيه ذرة  ما  التوحيد  فارغ من 

القلب هو التوحيد ابهلل وأّن    فويعرف من هذا الكالم أّن أساس النور    135."لق ظلمةوالشرك ابخل

 أساس ظلمه الشرك ابهلل. 

 املشاهدة،و كتاب فتوح الغيوب عند بيان حول الكشف   فقال الشيخ عبد القادر اجليالين 

هو فمشاهدة اجلمال: فمشاهدة اجلمال،  و هي مشاهدة اجلالل  و قسمني    إىل أّن املشاهدة تنقسم  "

ابملواهب  والبشارة  األنيس،  واحلديث  اللذيذ  والكالم  واأللطاف،  والسرور  ابألنوار  القلوب  حتلى 

هللا، وجّف به القلم من أقسامهم   إىلاملنازل العالية، والقرب منه عز وجل مما سيئول أمرهم  و اجلسام  

الوقت املقدور، لئال هو  بلوغ األجل و  إىلنيا  ر فضال منه ورمحة، وإثباات من ه هلم ف الدهو ف سابق الد

الشوق   شّدة  من  احملبة  هبم  تع  إىليفرط  القيام   إىلهللا  عن  ويضعف ون  فيهلكون  مرائرهم.  فتنفطر 

الذي    إىل ابلعبودية   اليقني  أيتيهم  ومدهو  أن  ورمحة  منه  لطفا  فيفعل  لقلوهبم و ااملوت،  وتربية  اة، 

م )رءوف رحيم( وهلذا روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  ومداراة هلا )إنه حكيم عليم( لطيف هب

كان يقول لبالل املؤذن رضى هللا عنه "أرحنا ايبالل ابإلقامة ، لندخل ف الصالة" ملشاهدة ماذكران 

ويعرف من هذا الكالم أّن من استعمل   136. الصالة"  فجعلت قرة عيىن  و "  من احلال ، وهلذا قال

 مشاهدة مجال هللا فيحصل به مجيع األخالق احملمودة وحيّضه على مداومة العبوديّة. فعينه 

 
 . 283 الفتح الراّبين،عبد القادر اجليالين،  135
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املوّصلة   الطريقة  من  أّن  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  هي   إىلوبنّي  املؤمن  قلب  نور  حياة 

قرب علم   إذاعمل ابلكتاب والسنة قرب، ف  إذااي غالم القلب  "العمل ابلكتاب والسنة حيث قال:  

كان املؤمن له نور ينظر    إذاوأبصر ما له وما عليه، وما هلل عز وجل وما لغريه وما للحق وما للباطل.  

النيب صلى هللا عليه وآله  به فكيف ال يكون للصديق املقرب. املؤمن له نور ينظر به؛ وهلذا حذر 

ينظر بنور هللا عز وجلإتقوا فر "وصحبه وسلم من نظره فقال:   فإنه  والعارف املقرب   ."اسة املؤمن 

أرواح  ويرى  قلبه،  من  وجل  عز  ربه  قرب  ويرى  وجل،  عز  ربه  من  قربه  به  يرى  نوراً  أيضاً  يعطى 

قلبه  سويداء  ف  هذا  ومقاماهتم، كل  أحواهلم  يرى  وأرواحهم،  الصديقني  وقلوب  والنبيني  املالئكة 

واسطة أبخذ منه ويفرق على اخللق. منهم  هو  ع ربه عز وجل، و أبدأ ف فرحة مهو  وصفاء سره، و 

عليم هو  من يكون عليم اللسان والقلب، ومنهم من يكون عليم القلب الكن اللسان، وأما املنافق ف

وسلم:  وصحبه  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  قال  وهلذا  لسانه؛  ف  علمه  القلب، كل  ألكن  اللسان 

ويعرف من هذا الكالم أّن من اسرتق    137.فق عليم اللسان""أخوف ما أخاف على أميت كل منا

طاعة هللا فسوف يعطى هللا نورا ينظر به حىت يعرف ما له وما عليه، واليعطيه هللا اال لعبده   فأوقاته 

 املؤمن.

من عمل صاحلاً  "وبنّي أيضا أّن من أعطاه هللا نورا فيسعى النور من بني يديه حيث قال:  

قلبه على وجهه، يصري وجهه كالبدر  أعمال  حتته، تظهر  يديه ومركوابً  يسعى بني  نوراً  صار عمله 

ويصري كأنه ملك يفرح قلبه مبا يرى من إكرام هللا عز وجل له، يبشره عمله مبا أعد هللا عز وجل له  

ك وإميانك ويقينك وصالتك ف اجلنة. العمل الصاحل يصري صورة يقول له: أان بكاؤك وصربك وتقوا

 
 . 24 جالء اخلاطر،عبد القادر اجليالين،   137
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ربك عز وجل، ومعرفتك له وعلمك عملك وأدبك بني يديه عز    إىلوصومك وجماهدتك وشوقك  

ويعرف من هذا الكالم    138."وجل، فيزول ثقله، ويسكن روعه، وينقلب خوفه أمناً، وشدته رخاءاً 

 األخرة. إىلدنيا ال فوجهه منذ  فقلب املؤمن ويعسى النور  فأّن العمل الصاحل حيصل نورا 

املؤمن "وقال الشيخ عبد القادر اجليالين أّن من أعطى هللا له نورا فله خصائص حيث قال  

يعرف اخللق، له فيهم عالمات، قلبه حساس ينظر بنور هللا عز وجل الذي سكن ف قلبه النور، نور 

واخللوات.   واألسرار  القلوب  الطهارة طهارة  ف  إذاالقلوب.  وخلوتك طاهرة  قلبك طاهراً  يكن   اممل 

ي رائحة اغتسلت كل يوم ألف مرة ما زال من وسخ قلبك شيء. املعاصو ظاهرك، ل  تنفعك طهارة

 139. "خبيثة، يعرف هبا الذين ينظرون بنور هللا عز وجل، لكنهم يسرتون على اخللق وال يفضحوهنم  

قلبه فريى اخللق هلم عالمات، ألنّه ينظر بنور هللا    فويعرف من هذا الكالم أنّه من أعطاه هللا نورا  

 يعلم السّر والعلن. 

القادر اجليالين ول  النور وقضاء احلوائج حزب يسّمى    لشيخ عبد  بسم بسم  ، وهو:  حزب 

مدبر   هو  الذي  هلل  احلمد  النور  نور  هللا  حممد  وموالان  سيدان  على  وصلى هللا  الرحيم  الرمحن  هللا 

الطور ف كتاب مسطور، وعلى   التوراة على جبل  النور وأنزل  الذي هو خالق  األمور واحلمد هلل 

ا  السموات واألرض السراء والضراء مشكور. احلمد هلل  الذي خلق  أنزل الكتاب، احلمد هلل  لذي 

ور، مث الذين كفروا برهبم يعدلون. كهيعص حم عسق إايك نعبد وإايك نستعني  ن وجعل الظلمات وال 

شيء  من كل  اكفين  شيء  اي كاف كل  العزيز.  القوي  وهو  يشاء  من  يرزق  بعباده.  لطيف  هللا 

 
 . 113 جالء اخلاطر،عبد القادر اجليالين،  138
 . 115 جالء اخلاطر،عبد القادر اجليالين،  139
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سبحان هللا وال إله إال هللا واحلمد هلل، وهللا    واصرف عين كل شيء، فإنك قادر على كل شيء، 

إله  األمساء  بسم هللا خري  الرحيم  الرمحن  بسم هللا  العظيم.  العلي  إال ابهلل  قوة  وال  أكرب وال حول 

السميع   وهو  الّسماء  ف  وال  األرض  ف  شيء  امسه  مع  يضر  ال  الذي  بسم هللا  والسماء  األرض 

العظيم األعظم،    العليم. بسم هللا أصبحت وأمسيت وعلى  اللهم إين أسألك ابمسك  هللا توكلت. 

وبوجهك الكرمي األكرم، وأسألك بفضلك على مجيع خلقك اي رفيع الدرجات اي جميب الدعوات،  

، اي غافر اخلطيئات اي قابل التوابت، اي مقيل العثرات، اي مضاعف احلسنات،  في اي عامل السر وأخ 

الك  مفرج  اي  السيئات،  عن  متجاوزاً  واسع  اي  اي  البليات،  دافع  اي  الصدقات،  قابل  اي  رابت، 

الّسموات، واي منزل اآلايت من فوق سبع مسوات اي ساتر   الضاللة، اي فاطر  العطيات، اي هادايً 

اي قاضي احلاجات، اي دافع البليات اي عظيم الرجاء، انقطع الرجاء إال منك. أسألك    ، القبيحات 

وم  خلقك  خري  حممد  سيدان  على  تصلي  الطاهرين  أن  الطيبني  وصحبه  آله  وعلى  حقك،  ظهر 

أمجعني، وسلم تسليماً كثرياً، وحسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال  

ابهلل العلي العظيم. اللهم حبق هذا السر املكنون املخزون، الذي هو بني الكاف والنون. أن جتعل 

ضيق خمرجاً وأن جتمع ل بني خري الدنيا واآلخرة، وأن تقضي   ل من كل هم وغم فرجاً، ومن كل 

  140حاجيت اليت أنت تعلمها ف وقيت هذا من خري الدنيا واآلخرة اي أرحم الرامحني )ثالاثً(. انتهى 

ويعلم من هذا احلزب أّن الشيخ عبد القادر اجليالين يستعمل كلمة النور لتكون عبارة عن ظهور  

  نفس نبّينا حممد.   ف   كمال نور هللا املنظور 

 نقل الشيخ منال اليمىن عن شعر الشيخ عبد القادر اجليالين حول نور اإلميان: 

 
 .73-72(،  1992، )بريوت: دار األلباب،  األوراد القادرية عبد القادر اجليالين،   140
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 نور اإلميان 

  !يقول املعشوق: أيها العاشق! لو أنك تصرب 

 ال تشكو من فراقنا، واصرب حىت النفخ ف الصور

 إىل ف ذلك اجمللس الذي يشاهد فيه اخللق وجه هللا تع 

 !البخور من أكباد العاشقني يتصاعد  

 أان من يوقظك من نوم الغفلة 

 فكيف تقول اغفر ل ذنويب أيها الغفور؟ 

 القرب مهد، وأنت طفل، والقابلة لطف احلبيب 

 ينومك هاننا، وجيعلك تنام حىت يوم النشور  

 نور اإلميان ف القلب، والقلب بالط نور احلق 

 ! النور ما أطيب السراج الذي يبعث النور امام نور  

 أيها العاصون! إن يغفر هللا لكم 

 يكون أفضل من ارتدائكم الفراء مثل السنجاب والسمور بال شك 

 يشرق وجهك ابلنور اإلهلي واصفرار وجهك جيور على محرة وجناتك

 وضعت احلور العني اخلال األسود على اخلد من لون بالل 

  !انظر: ما أطيب املاشطة اليت ظهرت ف احلبش

 النداء ف التجلي: إنه سوف يراين   جاء هذا 

 كل من جال خباطره قضاء الليل ف حضور معي  
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 141.حني خترج من الدنيا، استقبلك وأقول اي حميي ما أطيب قطعك هذا الطريق البعيد 

فهذه املباحث النور الذي قاهلا الشيخ عبد القادر اجليالين من خالل كتبه داللة أّن أراءه 

مأثّرة    ف أٰلية    فالتصّوف  داخلة    35تفسريه  مباحثه  ألّن مجيع  النور،  هلذه   فمن سورة  تفسريه 

 اأٰلية.  

ر الذي  من سورة النور ومعىن النو   35ويعرف من تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين اية  

الصوف    ف بّينه   ومنبع  إشارّي.  صوّف  بتفسري  فّسره  أنّه  حالل كتبه  من  مواضع  شعره    ف عّدة 

العلماء أّن منبعه القلب والعلوم الرايضية. كما قاله حممد بن علي بن حممد بن   وكالمه فقد قاله 

احلامتي:   ذهب  " عريب  وقد  العارف.  قلب  عليه  يكون  الذي  االستعداد  حيصل  الغيب  جتلي  وف 

أن احلق يتجلى لقلب كل عبد حبسب استعداد ذلك القلب، ولكن ابن عريب   إىل مجهور الصوفية  

أن قلب العارف يتلون ف كل حلظة بلون الصورة اليت يتجلى له    إىل خيالفهم ف هذا الرأي ويذهب  

ويقصد به العارف    -الصور أو االعتقاد كما أشران، وهلذا قال: " فإن العبد  احلق فيها، فهو هيول  

يظهر للحق: واملراد يظهر قلبه للحق: على قدر الصورة اليت يتجلى له فيها احلق ". وقد    –خاصة  

الكامل مبنزلة حمل فص  العارف أو اإلنسان  القلب من  املعىن من قبل ف قوله: " فإن  شرح هذا 

اخل  من  مسألة  اخلامت  ليست  إذن  املسألة  فكأن   ." وشكله  قدره  على  يكون  بل  يفضل:  ال  امت 

استعداد للقلب حيصل جتلي احلق مبقتضاه، فرياه القلب على هذا النحو أو ذلك ويدركه ف هذه  

قلب   فيدركها  املوجودات  مجيع  صور  عليها  تنعكس  مرآة  مسألة  املسألة  بل  تلك،  أو  الصورة 

ويتشكل بشكلها ويتلون بلوهنا ويضيق ويتسع بضيفها وسعتها، ألن    العارف على أهنا صور للحق 

 
 .197(،  2016، )القاهرة: الفكر اجلديد،  الغوث األعظم منال اليمىن عبد العزيز،   141
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القلب من الصور كفص اخلامت من اخلامت. على أن هذا ال مينعنا من أن تسمى قدرة القلب على  

قبول مجيع صور التجلي اإلهلي استعدادا أيضا وأن قلب العارف قد قدر له ذلك ف عامل الغيب  

من ص  يدرك  اال  لغريه  قدر  تفسري  كما  إن  نقول  أن  األوىل  ولكن  واحدة.  إال صورة  التجلي  ور 

الصوفية لتجلي احلق ف قلب العبد تفسري صوف، وتفسري ابن عريب تفسري فلسفي متأثر مبذهبه ف 

السيد حسني نصر أن منبع تفسري الصوف هو روح الدين وفلسفة    ه قالوكما    .142" وحدة الوجود 

 143.العلوم الرايضية 

نفس الشيخ عبد القادر اجليالين عند تفسري اية القران كما قاله    فوهذا الكالم موجود   

أّن   اجليالين  العلم الشيخ حممد فاضل  يعتمد على  تفسرياً  القرآن  الكتاب اليفسر  أن مؤلف هذا 

 يعتمد على اإلحياءات اليت حتيي الروح، وتكرس التقوي من   إمنا والفهم كما ف التفاسري األخرى، و 

واالرتقاء  التأثري  ف  يستمر  أن  ليستطيع  بشيخه،  املريد  الطالب  تربط  آخر  جانب  ومن  جانب، 

أعلى الدرجات. هلذا مسى مؤلفه هذا )ابلفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم    إىل ابلطالب  

وا  الرابين،  العامل  الفرقانية(، وهذا حقيقة حمضة، ولفتة ابرعة من  الروحاين، القرآنية واحلكم  لقطب 

الشيخ عبد القادر اجليالين رضوان هللا عليه، ليضعنا ف صلب مؤلفة، فهوام يسمه تفسريا للقرآن  

و  أي    إمنا الكرمي،  الفرقانية(  واحلكم  القرآنية  للكلم  املوضحة  الغيبية  واملفاتح  اإلهلية  )ابلفواتح  مساه 

هدة املرتقية ف سلم ودرجات القرب  هو يتحدث عن أتثري إحياءات القرآن على نفسه العايدة الزا 

آخر، كل على    إىل ، والقرآن إحياءات وإشارات خمتلفة من شخص  إىل هللا سبحانه وتع   إىل والوصول  

 
 . 304، )القاهرة: املكتبة األزهرية، جمهولة السنة(،  فصول احلكم حممد بن علي بن حممد بن عريب احلامتي،   142
 . 8(،  2021، )القاهرة: أغلو،  التحيز ىف تفسري العمارة اإلسالمية بني ثنائية الشرق والغرب ماي خواص،   143
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حسب جماهدانه وجهاده ف هللا كما ف اآلية الكرمية )والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإّن هللا 

يلنا ابجلمع، أي لكل إحياءاته وإشاراته  ب قال س  إمنا ابملفرد، و (، ومل نقل اآلية سبيلنا  5ملع احملسنني  

اخلاصة من خالل القرآن الكرمي، وأتثريه عليه، وأتثره به، حسب املرحلة اليت هو فيها، وف كافة 

 144. "مناحي احلياة اليت يعيشها 

القادر اجليالين ف إيضاح   العقيدة،  وقال عبد هللا خضر محد ف بيان منهج الشيخ عبد 

بيانه  اجليالين  حول    مثل  القادر  عبد  الشيخ  وأشار  والصفات:  األمساء  التوحيد    إىل توحيد  هذا 

إنفوا مث أثبتوا، إنفوا عنه ماال يليق به، وأثبتوا له ما يليق به، وهو ما رضيه لنفسه ورضيه له  بقوله:  

الكتاب    إذا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص   عن  خنرج  "وال   : وقال هللا  قلوبكم  من  والتعطيل  التشبيه  زال  هذا  فعلتم 

الكيفية   ونكل  فيهما  هبا  ونؤمن  واخلرب  اآلية  نقرأ  هللا"   إىل والسنة  فاشتمل كالم علم  على .  ه هللا 

تنزيه    األساس الثالثة اليت يقوم عليها منهج أهل السنة واجلماعة ف إثبات األمساء والصفات وهي: 

الكيفية  إثبات األمساء والصفات، االعرتاف ابلعجز عن إدراك     .145هللا جل عن مشاهبة خلقه، 

اجليالين   القادر  عبد  الشيخ  مناهج  من  أّن  البيان  هذا  من  إثبات    ف ويعرف  هي  العقيدة  بيان 

من سورة النور لكثري بيانه    35تفسريه الية    ف األمساء والصفات، وهذا املنهج قد وجده الباحث  

 . إىل حول األمساء والصفات له تع 

قال الشيخ علي حممد حممد الصاليب إّن منهج الشيخ عبد القادر ف توضيح العقيدة هو  

وحلق ا  وعظ ه  جمالس  ف  ي ردد  عب ارة:  كم ا ك ان  دروس ه  الصاحل ت  السلف  اعتق اد  "اعتق ادان 

 
 .29-28،  1، جزء  تفسري اجليالين حممد فاضل اجليالين،   144

 
 .38، )بريوت: دار القلم، جمهولة السنة(،  ديوان عبد القادر اجليالين عبد هللا خضر محد،   145
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له  والصحابة"  أن  الباحث  يالحظ  اجليالين  الق ادر  عب د  الشيخ  مؤلفات  دراس ة  خ الل  وم ن   ،

تلخيص   وميك ن  العقي دة.  قضااي  خصوصاً  يعاجلها  اليت  القضااي  إيضاح  ف  املعامل  واضح  منهجاً 

م ن إثبات أو نفي، وه ذا واضح    .هللا وسنة رسول هللا   اإلمساك عما مل يرد ذكره ف كتاب  :منهجه 

ويعرف   146. "ونعوذ ابهلل م ن أن نقول في ه وف صفاته ما مل خيربان به هو أو رسوله" جلي ف قوله:  

 من هذا البيان أّن منهجه متمسك ابلكتاب والسّنة وبعيد من قول ما النقل فيه. 

بيان منهج الشيخ عبد القادر اجليالين عند تفسري    ف وقال الشيخ حممد فاضل اجليالين  

اية القران، وهو أّن الشيخ عبد القادر اجليالين شرع بتفسري جزء منتخب من اآلية فقرة بعد فقرة  

اإلعراب واللغة والقراءة  إىل وتوضيح موجز على املنهج الذي يسري عليه، من دون إشارة  بتفسري  

والبيان الظاهري من اآلية، أو األقوال اليت وردت ف اآلية، أو املأثور الذي ميكن أن يستفاد منه 

 147التفاسري.ف تفسري اآلية، أو سبب النزول وغري ذلك من األمور املتداولة ف أغلب 

مثل   اآلخر  الصوف  املفّسر  مناهج  من  ببعيد  ليس  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  ومنهج 

  :هج ف تفسريه ا من اإلمام القشريي و الشيخ السلمي، فلإلمام القشريي  

يعترب هذا التفسري من الكتب القيمة عند الصوفية، النه حيتوي على تفسري اشاري حياكي   . 1

ي  ابسلوب  والعقول  واللغز،  القلوب  ابلتعقيد  املتصفة  الصوفية  مؤلفات  سائر  عن  تميز 

اقرب   املأخذ   إىل فأسلوبه  سهل  فهو  الصوفية،  التفاسري  من  من كثري  الفه م  ف  التناول 

وكتابنا هذا أييت على ذكر طرف من   "  واضح العبارة موجز اشد اإلجياز: قال ف مقدمته 

 
الصاليب،   146 اجلزائري علي حممد حممد  الدين  القادر حمىي  عبد  األكادميي،  األمري  الكتاب  مركز  املكان:  )جمهول   ،
 .97-96جمهولة السنة(,  
 .28،  1، جزء  تفسري اجليالين حممد فاضل اجليالين،   147
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معاين عقوهلم، او قضااي اصوهلم، سلكنا  اش ارات القرآن على لسان أهل املعرفة، أما من  

 ". فيه طريق االقالل خشية املالل 

ما  . 2 وفق  على  الرموز  وخفي  االشارات  أدقيق  بتفسري  يبتغي  )اعىن  الصفة  هبذه  وملا كان 

هبذه   يعىن  جنده  احلقيقة(  طريق  وانشدي   ، االرادة  ودروب  اجملاهدة  أهل  عليه  جيري 

"ينظر   فهو  زائدة،  عناية  الفهم  ا   إىل اجلوانب  على  يدق  جوهر  اهنا  على  القرآنية  للفظة 

به  الذي يكشفون  العلم  يتاح هلم بفضل هللا.  الذين  التجريد وحدهم هم  العادي، وأهل 

عن هذا اجلوهر" وال يقف عند معاين تلك االلفاظ من الوجهة اللغوية، حىت غلبت هذه  

ع  اآلايت  تفسريه  يتجلى ف  بطابع خاص  وطبعته  تفسريه  على  تلك  االمور  يعزز  ما  لى 

 اجلوانب اإلشارية.

حمال  . 3 ليس  النه كتابه  الفقهية  والفروع  الشرعية  االحكام  ذكر  ف  يطل  مل  لذلك  ونتيجة 

ذكر تلك االحكام فهو يذكرها للحث   إذا لذلك، وإمنا هلذه االحكام كتب اخرى، وهو  

  148على التغلغل ف بواطنها ومعرفة جواهرها.

غري حمصورة    إىل ن معاين كالم هللا تع أ السلمي ف كتابه حقائق التفسري يرى    الشيخ   منهج 

خلطاب ه   الفه م  أهل  فجعلهم  احلقائق،  أهل  هبا  خص  واسرار  مكنوانت  له  بل  اللغوية  ابملعاين 

خت  ابشارات  منه  طرف  عن  فأخربوا  ودائعه  بلطائف  مل   في والع املني  وملا  أرابهبا،  على  اال  وتدق 

  إىل فهم خطابه على لسان أهل احلقيقة على حنو يستوف ذلك اال آايت نسبت    يشتغل احد جبمع 

الشيخ  ايب العباس بن عطاء وآايت ذكر اهنا عن جعفر بن حممد الصادق على غري ترتيب ، أحب  
 

 . 229-228(،  1980، )جمهول املكان: دار املعرفة،  مناهج املفسرين مساعد مسلم ال جعفر،   148
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ذلك مقاالهتم مرتبا على السور فألف هذا التفسري مبينا أقواهلم ف ما حوته    إىل السلمي أن يضم  

من  اآلايت  يقول.   بواطن  وابطناً كما  ظاهرا  للقرآن  ألن  تفسريه مجعاً    االسرار؛  يعد  ذلك  وعلى 

 149جملموع ة االق وال املنقولة عن أئمة التص وف ومشاخيهم ، وليس أتليفا ابملعىن االصطالحي.

تفسري اية القران   ف ومن هذه املناهج املفّسر الصوّف ومنهج الشيخ عبد القادر اجليالين  

الباطنة   اخلفّية ومعان  القران على سبيل توضيح اإلشارة  الصوّف اإلشاري يفّسر  املفّسر  أّن  فعرفنا 

 لالية الكرمية. ومل يشتغل املفّسر الصوّف مبسائل الفقهّية وغريها من العلوم. 

 
 .232،  مناهج املفسرين مساعد مسلم ال جعفر،   149
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