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 (قدس اهلل سزه)موالنا اإلمام الشيخ عبد القادر اجليالني 
 غازي البحر

  (رضي اهلل عنو)مولده الشزيف 
ال أعلمو حقيقة، ولكن قدمت بغداد يف السنة اليت : عن مولده فقاؿ سئل الشيخ عبد القادر اجليالين

مات فيها التميمي، وعمري إذ ذاؾ مثانية عشر سنة، والتميمي ىذا أبو زلمد رزؽ اهلل بن عبد الوىاب بن 
عبد العزيز بن احلرؼ بن أسد، تويف سنة مثانية ومثانُت وأربعمائة ىجرية، فيكوف مولده رضي اهلل عنو، على 
ىذا البياف، سنة سبعُت وأربعمائة، وذكر الشيخ نور الدين أيب احلسن علي بن يوسف بن جرير اللخمي يف  
كتابو هبجة األسرار، قاؿ أخربنا الفقيو أبو عبد اهلل زلمد ابن الشيخ أيب العباس أمحد بن عبد الواسع بن أمَت  

كر أبو الفضل أمحد بن صاحل بن شافع كاه بن شافع اجليلي احلنبلي قاؿ أخربنا جدي عبد الواسع قاؿ ذ 
سنة إحدى ( رضي اهلل عنو)أف مولد الشيخ زلي الدين عبد القادر اجليلي : اجليلي احلنبلي رمحو اهلل تعاىل

وسبعُت وأربعمائة ّتيالف وأنو دخل بغداد سنة مثانية ومثانُت وأربعمائة، وعمره مثانية عشر سنة، وىو رضي اهلل 
كسر اجليم وسكوف الباء وىي بالد متفرقة وراء قربستاف، وهبا ُولػِد يف نيف قصبة عنو منسوب إىل ِجيل ب

منها، ويقاؿ فيها أيضًا جيالف وكيالف وكيل أيضًا قرية بشاطئ دجلة على مسَتة يـو من بغداد شلا يلي طريق 
ويف رواية . ل  العراؽواسط، ويقاؿ أيضاً جيل باجليم ومن ثػَمَّ يقاؿ كيل العجم وكيل العراؽ وجيل العجم وجي

أيضًا جيالين، منسوب إىل جده جيالف وأبو عبد اهلل الصومعي من مجلة مشايخ جيالف ورؤساء زىاده، لو 
 .األحواؿ السنية والكرامات اجللية

قاؿ أخربنا عنو الفقيو أبو سعد عبد اهلل بن علي بن أمحد بن إبراىيم : وروى صاحب هبجة األسرار
أخربنا الشيخ القدوة : لشيخ اجلليل أمحد بن إسحاؽ بن عبد الرمحن اذلامشي القزويٍت قاؿأخربنا ا: القرشي قاؿ

الشيخ أبو : أخربنا الشيخ العارؼ أبو زلمد الدار باين القزويٍت قاؿ: نور الدين أبو عبد اهلل زلمد اجليلي قاؿ
وإذا غضب انتقم اهلل عز  عبد اهلل الصومعي ىو أحد ما أدركت بالعجم من ادلشايخ، وكاف رلاب الدعػوة،

وجل لو سريعاً، وإذا حبَّ أمراً فعلو اهلل لو كما خيتاره، وكاف مع ضعف قوتو وكرب سنو كثَت النوافل دائم الذكر 
 .ظاىر اخلشوع صابراً على حفظ حالو ومراعاة أوقاتو

حظ وافر يف اخلَت  وكاف ذلا. وأمو أـ اخلَت أمة اجلبار فاطمة بنت أيب عبد اهلل الصومعي ادلذكور آنفا
 .والصالح
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أخربنا عنها الفقيو أبو علي إسحاؽ بن علي بن عبد اهلل اذلمداين الصويف، : قاؿ صاحب هبجة األسرار
أخربنا الشيخ األصيل أبو عبد اهلل زلمد بن عبد اللطيف بن الشيخ القدوة أيب النجيب عبد القادر : قاؿ

: بن أسعد بن وىب بن علي ادلقري البغدادي مث اذلروي قاؿأخربنا الشيخ أبو خليل أمحد : السهروردي قاؿ
أخربنا الزوجاف الصاحلاف اإلماـ الورع أبو سعد عبد اهلل بن سليماف بن جعراف اذلامشي اجليلي وأـ أمحد اجليلية 

قدـ ، (رضي اهلل عنو)كاف ألـ اخلَت أمة اجلبار فاطمة بنت عبد اهلل الصومعي أـ الشيخ عبد القادر : هبا قاال
دلا وضعت إبٍت عبد القادر كاف ال يرضع ثديي يف هنار رمضاف، وغمَّ على : يف ىذا األمر ومسعنا تقوؿ غَت مرة

. الناس ىالؿ رمضاف، فأتوين وسألوين عنو فقلت مل يلتقم اليـو ثديا، مث اتضح أف ذلك اليـو كاف من رمضاف
 .يرضع يف هنار رمضاف واشتهر ببالدنا يف ذلك الوقت أنو ُولِػد لألشراؼ ولد ال

 .وكاف لو أخاً امسو عبد اهلل، سنو دوف سن الشيخ ونشأ نشأة صاحلة يف العلم واخلَت ومات ّتيالف شاباً 
كما أخرب بو قاضي القضاة مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن اإلماـ عماد ( رضي اهلل عنو)أما وصفو 

أخربنا شيخنا اإلماـ العادؿ الرباين موفق الدين أبو : ؿالدين أيب إسحاؽ إبراىيم بن عبد الواحد ادلقدسي قا
كاف شيخنا شيخ اإلسالـ زلي الدين أبو زلمد عبد : زلمد عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة ادلقدسي قاؿ

القادر اجليلي حنيف البدف ربع القامة عريض الصدر عريض اللحية طويلها أمسر اللوف مقروف احلواجب أدعج 
 .صوت جهوري ومست هبي وقدر علي وعلم ويف رضي اهلل عنو وأرضاه العينُت ذا

  (رضي اهلل عنو)نسبو الشزيف 
ىو شيخ اإلسالـ تاج العرفُت زلي الدين أبو زلمد السيد الشيخ عبد القادر الكيالين ابن ايب صاحل 

سى اجلوف بن عبد موسى بن عبد اهلل اجليلي بن حيى الزاىد بن زلمد بن داود بن موسى بن عبد اهلل بن مو 
 .اهلل احملض بن احلسن ادلثٌت بن اإلماـ احلسن بن اإلماـ علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم اذلامشي القريشي

  (رضي اهلل عنو)نشأتو 
، يف إقليم جيالف الذي يقع يف ولد الشيخ عبد القادر اجليالين يف مدينة صغَتة امسها نيف، وقيل بشتَت

القسم الشمايل من إيراف جنويب ْتر قزوين، وىو إقليم خصب الًتبة كثَت األهنار غزير األمطار، وعاش يف  
كنف جده ألمو السيد عبد اهلل الصومعي، فكاف ينسب إليو عندما كاف يف جيالف، فيقاؿ ابن الصومعي، 

إف أخاه كاف امسو عبد اهلل وكاف (. شذرات الذىب) احلنبلي يف وكاف لو أخًا واحداً، كذا ذكره ابن العماد
عابداً صاحلاً تقياً ( رضي اهلل عنو)أصغر منو وكاف رجاًل صاحلاً، عاش يف جيالف وتويف فيها وىو شاب، فنشأ 

ن يف زاىداً يف الدنيا مقبال على اآلخرة طموحًا إىل معرفة أصوؿ الشريعة وفروعها ومداخلها وسلارجها، ومل يك
بالد جيالف ما يرضي طوحو ويروي ظمأه من علـو الشريعة، لذلك أخذت حتدثو نفسو بالسفر إىل بغداد 
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حاضرة الدنيا يف ذلك الزماف وكاف أىل جيالف يدينوف بادلذىب احلنبلي يف ذلك العهد بعد النصر العظيم 
، شلا جعل ذكره (رضي اهلل عنو)حنبل  الذي نالتو السنة ادلطهرة على يد حاميها ورافع لوائها اإلماـ أمحد بن

 .يسَت يف البالد ويتغلغل يف قلوب العباد
 . وكانت بغداد مثوى اإلماـ أمحد بن حنبل  أيضاً حبيب أىل جيالف وىذا شلا زاد

  (رضي اهلل عنو)شيوخو وأساتذتو 
بكر أمحد بن ادلظفر، وأيب  من أيب غالب زلمد بن احلسن الباقالين وايب( رضي اهلل عنو)مسع احلديث 

القاسم علي بن بياف الرذاذ، وأيب زلمػد جعفر بن أمحد السراج مؤلف كتاب مصارع العشاؽ تويف سنة 
مخسمائة وتسعة، وأيب سعيد زلمد بن خشيش، وأيب طالب بن يوسف، وتفقو على أيب الوفا بن عقيل، وكاف 

الكلوذاين احلنبلي، والقاشي أيب سعيد ادلبارؾ بن علي  شيخ احلنابلة يف بغداد، وأيب اخلطاب زلفوظ بن أمحد
ادلخرمي ادلتويف سنة مخسمائة ومثانية وعشروف، وأيب احلسن بن القاضي أيب يعلى الفرَّا احلنبلي، وقرأ األدب 
وعلم البياف والبالغة على أيب زكريا حيِت التربيزي ادلتويف سنة مخسمائة واثناف ىجرية، وأخذ علم التصوؼ عن 
أيب زلمد جعفر بن أمحد السراج ادلتويف سنة مخسمائة وتسعة، وعن الشيخ محاد بن مسلم الدباس ادلتويف سنة 
مخسمائة ومخسة وعشروف من اذلجرة، وعن القاضي أيب سعيد ادلخرمي ادلخزومي الذي أخذ الطريق عنو وتفقو 

 خرب من عرب وسَت أعالـ النبالء على يديو وخلفو على مدرستو، كذا يف ادلنتظم البن اجلوزي، والعرب يف
 .للذىيب، والذيل على طبقات احلنابلة إلبن رجب

 .وقرأ القرآف وعلومو وقراءتو وتفسَته على أيب الوفا علي بن عقيل احلنبلي اخلطاب زلفوظ الكولذاين
 ومن شيوخو أيضًا أبو الغنائم زلمد بن زلمد بن علي الفرسي وعبد الرمحن بن أمحد بن يوسف وأبو

واستمر ىذا الدرس والتحصيل ىذا برع يف األصوؿ والفروع وأنواع اخلالؼ . الربكات ىبة اهلل ادلبارؾ وغَتىم
وعلـو القرآف والبالغة واألدب، وأنصب أكثر اىتمامو على دراسة ادلذىب احلنبلي مث درس معو ادلذىب 

متصاًل بل متقطعًا على حسب  الشافعي وداـ ىذا الدرس والتحصيل ثالثًا وثالثُت سنة، ولكنو مل يكن
   .الظروؼ واألحواؿ رضي اهلل عنو وأرضاه

  (رضي اهلل عنو)سنده يف الطزيقة 
كما ذكره والدنا الشيخ زلمد أمحد ادلاحي ( رضي اهلل عنو)سند موالنا الشيخ عبد القادر اجليالين 

 (:رضي اهلل عنو)
، عن الشيخ أيب احلسن (رضي اهلل عنو)السند، عن الشيخ ادلبارؾ ادلخزومي ( رضي اهلل عنو)أخذ 

رضي )، عن الشيخ عبد الواحد التميػمي (رضي اهلل عنو)، عن الشيخ طرطوس ادلكي (رضي اهلل عنو)القرشي 
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، عن (رضي اهلل عنو)، عن الشيخ حبيب اهلل العجمي (رضي اهلل عنو)، عن الشيخ أبو بكر الشبلي (اهلل عنو
رضي )، عن الشيخ معروؼ الكرخي (رضي اهلل عنو)ن الشيخ سري السقط ، ع(رضي اهلل عنو)اإلماـ اجلنيد 

، عن السيد (رضي اهلل عنو)، عن السيد علي الرضا (رضي اهلل عنو)، عن الشيخ حسن البصري (اهلل عنو
رضي اهلل )، عن السيد زلمد الباقر (رضي اهلل عنو)، عن السيد جعفر الصادؽ (رضي اهلل عنو)موسى الكاظم 

كـر )، عن اإلماـ علي (رضي اهلل عنو)، عن اإلماـ احلسُت (رضي اهلل عنو)السيد زين العابدين  ، عن(عنو
 (.صلى اهلل عليو وسلم)، عن سيد األناـ خامت األنبياء الكراـ (اهلل وجهو

 :وذكر صاحب كتاب هبجة األسرار سنداً عن وجو آخر
ي وىو أخذىا عن سيدي أيب احلسن على بن السند، عن أيب سعيد ادلبارؾ ادلخزوم( رضي اهلل عنو)أخذ 

يوسف القرشي اذلكاري وىو أخذىا عن سيدي أيب الفرج الطرطوسي وىو أخذىا عن سيدي أبو بكر 
الشبلي وىو أخذىا عن سيدي أيب القاسم اجلنيد البغدادي وىو أخذىا عن سيدي السر السقطي وىو 

سيدي داود الطائي وىو أخذىا عن سيدي أخذىا عن سيدي أيب زلفوظ معروؼ الكرخي وىو أخذىا عن 
حبيب العجمي وىو أخذىا عن سيدي حسن البصري وىو أخذىا من سيدي أمَت ادلؤمنُت اإلماـ علي بن 

 (.كـر اهلل وجهو)أيب طالب 
  (رضي اهلل عنو)جلوسو لإلرشاد والتدريس 

دلا حتلى ْتلل ( ي اهلل عنورض)اعلم رمحٍت اهلل وإياؾ أف شيخ اإلسالـ زلي الدين عبد القادر اجليالين 
العلـو الشرعية وناؿ لطائفها وجتمَّػل بتيجاف الفنوف الدينػية وحاز شرائفها وىجر يف مهاجرتو إىل احلق كل 
اخلالئق، وتزود يف سفره إىل ربو أحسن اآلداب وأشرؼ احلقائق، وعقدت لو ألوية الوالية فوؽ العال ذوائبها 

القرب كواكبها ونظر إىل رقـو الفتح يف زيوؿ الكشف عن األسرار، ورفعت لو منازؿ جلي لو يف مساء 
وشخص سره إىل مشوس ادلعارؼ من مطالع األنوار، ورفعت أسراره إىل مشاىد اجملد والكماؿ ودواـ إحضاره 
يف معامل العز واجلالؿ، وشاىد رلاري القدر يف تصاريف ادلشيئات، وأتاه األمر النقي من تدنيس التلبيس 

س للوعظ، والتصدر للتدريس، وكاف أوؿ جلوسو يف شواؿ سنة إحدى وعشرين ومخسمائة، هلل در باجللو 
رللس جتللو اذليبة والبهاء وحتف بو ادلالئكة واألولياء فقاـ بنص الكتاب والسنة، خطيبًا على األشهاد، ودعا 

تاقُت، ومن مناد لبتو قلوب اخللق إىل اهلل عز وجل، فأسرعوا إىل اإلنقياد، يا من داع أجابتو أرواح ادلش
 .العارفُت

.. ويسكت، مث يقوؿ احلمد هلل رب العادلُت .. احلمد هلل رب العادلُت )وكانت خطبتو يف رلالس وعظو 
ويسكت، مث يقوؿ عدد خلقو وزنة عرشو ورضاء نفسو ومداد  .. ويسكت، مث يقوؿ احلمد هلل رب العادلُت 
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وذرأ وبرأ عامل الغيب والشهادة، الرمحاف الرحيم، ادللك القدوس، كلماتو ومنتهى علمو ومجيع ما شاء وخلق 
العزيز احلكيم، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ادللك ولو احلمد حيي ودييت، بيده اخلَت وىو 
على كل شيء قدير، واشهد أف زلمدًا عبده ورسولو، أرسلو باذلدى ودين ليظهره على الدين كلو ولو كره 
ادلشركُت، اللهم أصلح اإلماـ واألمة، والراعي والرعية، وألِّف بُت قلوهبم يف اخلَتات، وأدفع شر بعضهم عن 
بعض، اللهم أنت العامل بسرائرنا فأصلحها، وأنت العامل بذنوبنا فاغفرىا، وأنت العامل بعيوبنا فاسًتىا، وأنت 

نا حيث أمرتنا، وال تنسنا ذكرؾ وال تؤمنا مكرؾ وال العامل ْتواجنا فاقضها، ال ترانا حيث هنيتنا، وال تفقد
حتوجنا إىل غَتؾ وال جتعلنا من الغافلُت، اللهم أذلمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، أعزنا بالطاعة وال تذلنا 
بادلعصية، وأشغلنا بك عمن سواؾ، أقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك، أذلمنا ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك، 

ال إلو إال اهلل، ما شاء اهلل كاف، ال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي : ويقوؿ( رضي اهلل عنو)ن ديينو مث يلتفت ع
ال إلو إال اهلل، ما شاء اهلل كاف، ال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي : العظيم مث يشَت تلقاء وجهو بإصبعو ويقوؿ

بارنا، ال هتتك أستارنا، ال تؤاخذنا بسوء ال تبد أخ: مث يقوؿ. العظيم، مث يلتفت عن يساره ويقوؿ ىكذا
أعمالنا، ال حتينا يف غفلة وال تأخذنا على غرة، ربنا ال تؤاخذنا إف نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إصراً  
كما محلتو على الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا بو واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا 

 .على القـو الكافرين، مث يتكلم رضي اهلل عنوفانصرنا 
يتكلم يف أوؿ رللسو بأنواع العلـو وكاف إذا صعد الكرسي ال يبسط أحدًا وال ( رضي اهلل عنو)وكاف 

يتمخط وال يتنحنح وال يتكلم وال يقـو ىيبة لو، وكاف أقصى الناس يف رللسو يسمع صوتو كما يسمعو 
 .ى خواطر أىل اجمللس ويوجههم بالكشفأدناىم على كثرهتم، وكاف يتكلم عل

يتكلم يف األسبوع ثالث مرات بادلدرسة، بكرة اجلمعة وعشية الثالثاء وبكرة ( رضي اهلل عنو)وكاف 
على الناس أربعوف ( رضي اهلل عنو)األحد، وكاف حيضر رللسو العلماء والفقها وادلشايخ وغَتىم، ومدة كالمو 

ومدة تصدره للتدريس . ائة وأخرىا سنة إحدى وستُت ومخسمائةسنة، أوذلا سنة إحدى وعشرين ومخسم
والفتوى مبدرستو ثالثة وثالثوف سنة أوذلا سنة مثانية وعشروف ومخسمائة وأخرىا سنة إحدى وستُت ومخسمائة، 

تح وكاف يقرأ يف رللسو مقرياف بغَت أحلاف ولكن قراءة رلوَّدة مرتلة، وكاف يقرأ يف رللسو أيضًا الشريف أبو الف
مسعود بن عمر اذلامشي، وكاف ديوت يف رللسو الرجالف والثالثة، وكاف يكتب ما يقوؿ يف رللسو أربعمائة 

 . زلربة عامل وغَته
 .للقراءة، فلما قرأت بكى( رضي اهلل عنو)استدعاين الشيخ : قاؿ الشريف أبو الفتح اذلامشي ادلقرئ

أمتٌت أف أكوف يف (: رضي اهلل عنو)القادر اجليلي قاؿ يل الشيخ زلي الدين عبد : قاؿ عبد اهلل اجلاين
أراد اهلل عز وجل مٍت منفعة اخللق، : الصحاري والرباري كما كنت يف األوؿ، وال أرى اخللق وال يروين، مث قاؿ
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فإنو قد أسلم على يدي أكثر من مخسمائة من اليهود والنصارى، وتاب على يدي أكثر من مائة ألف وىذا 
 . خَت كثَت

يلبس لباس العلماء، ويركب البغل، وترفع بُت يديو الغاشية، ويتكلم على كرسي ( رضي اهلل عنو) وكاف
عايل، وكاف يف كالمو سرعة وجهر، ولو كلمة مسموعة، إذا قاؿ أنصت لو، وإذا أمر ابتدر ألمره، وإذا رآه ذو 

اؽ يسألوف اهلل تعاىل بو القلب القاسي خشع، وإذا مرَّ إىل اجلامع يـو اجلمعة  وقف الناس يف األسو 
نفعنا اهلل تعاىل . حوائجهم، وكاف ذو ىيبة عظيمة إذا نظر إىل أحد يكاد يرعد من ىيبتو رضي اهلل تعاىل عنو

 .بربكتو
  (رضي اهلل عنو)مؤلفاتو 

ورد اجلاللة / وصايا للشيخ /رسائل الشيخ عبد القادر /ديواف الشيخ عبد القادر/ الفيوضات الربانية]
مسك  /الرسالة الغوثية /معراج لطيف ادلعاين /(رلموعة مواعظ للشيخ عبد القادر)هبجة األسرار  / للجيالين

ادلواىب الرمحانية  /يواقيت احلكم /سر األسرار يف التصوؼ /رد الرافضة /اخلتاـ يف تفسَت القرآف الكرمي
 [الغنية لطاليب طريق احلق /الفتح الرباين /فتػػػوح الغيب /حزب بشائر اخلَتات /والفتوحات الربانية

 (رضي اهلل عنو) وفاتو 
ببغداد، ليلة السبت الثامن من شهر ربيع اآلخر ( رضي اهلل عنو)تويف السيد الشيخ عبد القادر اجليالين 

سنة مخسامئة وإحدى وستوف من اذلجرة النبوية، ودفن لياًل مبدرستو بباب األزج، وقد كثر الزحاـ فإنو مل يبقى 
إال وجاء وامتألت احللبة والشوارع واألسواؽ والدور فلم يتمكن من دفنو هنارًا وفرغ من جتهػيزه  ببغداد أحداً 

لياًل وصلى عليو إبنو الشيخ عبد الوىاب، وكاف يومًا مشهودا،  وقيل أنو مل ديرض يف حياتو مرضًا شديدا 
ال يسألٍت : ز عن مرضو فقاؿ لووقد سألو ابنو الشيخ عبد العزي. سوى مرض موتو الذي داـ يومًا وليلة فقط

أحد عن شيء، أنا أتقلب يف علم اهلل عز وجل، إف مرضي ال يعلمو أحد، وال يعقلو أحد، وسألو إبنو الشيخ 
مجيع أعضائي تؤدلٍت إال قليب فما بو أمل، وىو (: رضي اهلل عنو)عبد اجلبار، ماذا يؤدلك من جسمك؟ فقاؿ 

أنا ال أخاؼ من إي إنساف، أنا ال أخاؼ من ادلوت وال من :  تعاىلمع اهلل عز وجل، وكاف يقوؿ رمحو اهلل
مث أتاه احلق وسكرة ادلوت . وعليكم السالـ ورمحة اهلل وبركاتو: ملك ادلوت، وكاف يرفع يديو ويردمها وىو يقوؿ

ف من أستعنت بال إلو إال اهلل سبحانو وتعاىل ىو احلي الذي ال ديوت، وال خيشى ادلوت، سبحا: وجعل يردد
تعزز، فظل : تعزز بالقدرة وقهر عباده بادلوت، ال إلو إال اهلل زلمد رسوؿ اهلل، وقد تعذر عليو التلفظ بكلمة

اهلل، اهلل، اهلل حىت خفي صوتو ولسانو ملتصق بسقف حلقو مث خرجت : يرددىا حىت تلفظ هبا، مث أخذ يردد
 .روحو الكردية، رضواف اهلل تعاىل عليو
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 :أوالده ىذا نصُّػها وترؾ وصية وصى هبا
عليك بتقوى اهلل عز وجل وطاعتو، وال تخف أحدًا سوى اهلل، وال ترجوا أحدًا سوى اهلل، وكل 

وجل، واطلبها جميعها منو، وال تثـق بأحٍد سوى اهلل عز وجل، وال تعتمد إال  الحوائج كلها إلى اهلل عز
ُمروا بأخبار : فإن جماع الكل التوحيد، ثم قال  عليو سبحانو، وعليك بالتوحيد، التوحيد، التوحيد،

 .الصفات على ما جاءت، الحكم يتغير والعلم ال يتغير، الحكم يُنسخ والعلم ال يُنسخ
أوصيك يا ولدي بتقوى اهلل وطاعتو، ولزوم الشرع وحفظ حدوده، واعلم يا ولدي أن طريقتنا ىذه 

د وبذل الندى وكف الجفا وحمل األذى والصفح مبنيـة على الكتاب والسنة وسهل الصدور وسخاء الي
 . عن عثرات األخوان

  (رضي اهلل عنو)إنتشار الطزيقة القادرية : 
تستند على الكتاب والسنة ( رضي اهلل عنو)إف الطريقة اليت أسسها السيد الشيخ عبد القادر اجليلي 

زبدة الدين اإلسالمي احلنيف وعلى ىذا األساس اكتسبت ثوبًا قويًا جعلت الناس أف يوصفوىا بأهنا 
وقد انتشرت يف مجيػع . وخالصتو وقد نالت ىذه الطريقة رغبة دلا ُعرفت بالصالح والزىد ومل يدخلها الغلو

 .البلداف اإلسالمية وغَت اإلسالمية
وانتقلت ىذه الطريقة إىل إسبانيا وإىل غرناطة، وانتقل مركز الطريقة القادرية إىل ادلغرب إىل فاس، 

سطة أنوار ىذه الطريقة زالت البدع من الرببر ومتسػكوا بالسنة واجلماعة، واىتدى زنوج إفريقيا على يد وبوا
 .مشايخ ىذه الطريقة العلية

إف شيوخ السجادة القادرية يعطوا لكل مريد ينتسب إىل الطريقة شجرة النسب، واإلجازة باألوراد، 
 .ليكوف السند متصالً 

اج العراؽ يف فاس ادلغرب وأسسها السيد إبراىيم بن السيد الشيخ عبد وتأسست أوؿ زاوية قادرية خ
 (.رضي اهلل عنو)القادر اجليالين 

 (.قادري خانة ) وانتشرت يف آسيا الزوايا القادرية وكانت تسمى 
وانتشرت يف احلجاز الزوايا القادرية بفضل اهلل تبارؾ وتعاىل حىت وصلت إىل ثالمثائة وواحد ومثانوف زاوية 

 .يف مكة ادلكرمة، سنة ستمائة وواحد وستوف للهجرة
 


