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كتلة من الزندقه
يلصقها جمهولون بنصري القرآن والسنة العامل الرباني
الشيخ عبد القادر اجليالني قدس اهلل روحه
اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

زاندقة هذا العصر ،والعصور الغابرة ،يعلمون أن التصوف األخرق الدخيل على العقيدة
اإلسالمية وأحكام الشريعة اإلسالمية ،هو السالح األمضى الخرتاق حصن القرآن والسنة ،اللذين
إليهما يعود محاية دين هللا عز وجل من الزيف والدجل والدخيل.
ويعلم زاندقة هذا العصر والعصور السابقة أن العامل الرابين اجلليل الذي شهد ابستقامته على
احلق وحراسته لدين هللا من أفانني املخرقة والبدع ،والعمل على تطهري القلب من رعوانت النفس
وأهوائها .مث جعله وعاء حلقائق الشرع وأحكامه ،وتنقية التصوف من الزيف والبدع والشطط
واألوهام واملخرقات اليت ألصقت به ،هو ذاك الذي أمجع العامل اإلسالمي على غزارة علمه وشهد
ابستقامته على احلق ،وإخضاع ما استبطن من احلقائق ملا جتلى وظهر من الشرائع ،وإخضاعهما
معاً لكتاب هللا وسنة رسوله ،وهو الشيخ عبد القادر اجليالين قدس هللا روحه.
علم الزاندقة املفتونون بنشر زندقتهم ،هذا ..فلم جيدوا سبيالً لنشرها وإدخاهلا يف قناعات
الناس ،أقصر وال أيسر من لصقها بسيدي الشيخ عبد القادر اجليالين ،من خالل مؤلَّف خيتلقونه
يف علم من أهم العلوم اإلسالمية ،مث ينسبونه زوراً وهبتاانً إىل هذا العامل الرابين الذي وثق بعلمه
واستقامته علماء األجيال على اختالف مشارهبم وبقاعهم ومذاهبم .ظناً منهم أن هذا الكيد
سيبلغ مداه املأمول لديهم ،فتلقى زندقتهم وأفكارهم الكفرية القبول لدي حميب الشيخ والواثقني
بعلمه وإخالصه واستقامته .. ،فكان املوضوع الذي وقعوا على اختياره تفسري القرآن ،وكان
الكتاب الذي أخرجوه خمالةً لزندقتهم هو ما مسوه بـ (تفسري اجليالين) ،وأخرجوه للناس أبهبى
مظهر ،وراحوا ينشرونه على أنه من أهم مؤلفات الشيخ عبد القادر اجليالين .وما علموا أن ما
يعرفه القاصي والداين من ترمجة الشيخ قدس هللا روحه (متسكاً أبهداب الكتاب والسنة ،وحرابً ال
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يعري هذه اجلرمية
شر ممزق ،ولسوف ّ
تين وال هوادة فيها لكل أشكال البدع) سيمزق هذا الكيد ّ
الرخيصة النكراء.
وإليك خالصة سريعة لرتمجة الشيخ قدس هللا روحه( ،من اجلانب الذي حنن بصدده) بني يدي
تعرية هذه اجلرمية الشنعاء اليت احنطت إليها رعوانت أصحاب األهواء ودعاة الدجل والبهتان.
ولد الشيخ  470للهجرة يف جيالن من بالد فارس .قرأ العلوم اإلسالمية كلها على الشيوخ
املوثوقني الكبار ،وعين -بعد أن أمت دراسته العلمية -ابلرتبية واإلصالح وإرشاد اخللق إىل احلق،
وعرف ابلتواضع اجلم وسكونه إىل الفقراء واملعوزين والضعفاء خيدمهم ويرعى شؤوهنم ..أخذ جيمع
بني تربية النفوس ،ونشر العلم ونصر السنة والعقيدة الصحيحة وحماربة البدع ..وقد كان متبعاً
ملذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،ومذهب احملدثني والسلف -وكان يفيت على مذهب اإلمام أمحد
وغريه ..وقف حياته على إخضاع الطريقة للشريعة .كان يقول ألصحابه مكرراً "اتبعوا وال تبتدعوا
وأطيعوا وال ختالفوا" ويقول "إن اخنرم فيك شيء من احلدود فاعلم أنك مفتون ،قد لعب بك
الشيطان ،فارجع إىل حكم الشرع والزمه ،ودع عنك اهلوى ألن كل حقيقة ال تشهد هلا الشريعة
فهي ابطلة" وكان يقول حااثً على التمسك ابلكتاب والسنة( :كل حقيقة ال تشهد هلا الشريعة

فهي زندقة .طر إىل احلق عز وجل جبناحي الكتاب والسنة ،أدخل عليه ويدك يف يد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،اجعله وزيرك ومعلمك) 1وكان بليغاً يف بيانه ،فصيحاً يف لسانه ،ضليعاً يف
علوم العربية وآداهبا.
واآلن ،سأضعك أمام مناذج هلرطقة هذه الزندقة اليت ألصقتها أيد خفية يف الظالم بنصري
الكتاب والسنة ،سيد من أخضع بواطن الشريعة لظاهرها ،بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
ولن حنتاج إىل تبني هذا الزيف وجرمية الكذب على هذا العامل الرابين اجلليل ،إىل أكثر من وضع
هذه النماذج حتت انظريك ،فإن ما قد علمته اآلن من ترمجة الشيخ ّتّبئه من كل ما سرتاه من
أعاجيب األكاذيب على هللا.
 1أنظر الفتح الرابين .اجمللس الرابع واألربعون ،والطبقات الكّبى للشعراين ص  126ورجال الفكر والدعوة يف اإلسالم أليب
احلسن الندوي يف ترمجته للشيخ عبد القادر اجليالين
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ال حاجة إىل أن أضعك أمام املئات ال العشرات من السقطات والرتهات وعقائد الزندقة ،اليت
حشي هبا هذا الكتاب .فال أنت حباجة إىل ذلك ،وال وقيت ووقتك يتسع لذلك ،وحسبك لتعلم
ُّردي يف أعاله.
قيمة الزيت أن ترى الد َّ
 -1يقول يف تفسري اجلنة من قوله تعاىل ((وب ِّّش ِّر الَّ ِّذين آمنُوا وع ِّملُوا َّ ِّ
احل ِّ
ات أ َّ
َن َهلُم َجنَّات
َ ََ
الص َ
ََ
َجت ِّري ِّمن َحتتِّ َها األَهنَ ُار[ ))..هي منتزها من العلم والعني واحلق اليت هي املعارف الكلية املخلَصة
عن مجيع القيود املنافية للتوحيد] ويقول يف تفسري األهنار الواردة يف اآلية [هي أهنار املعارف اجلزئية
املرتتبة على تلك املعارف الكلية] ويقول عن األزواج املطهرة الواردة يف اآلية ذاهتا [هي أعمال
صاحلة ونيات خاصة "مطهرة" أي عن شوائب األغبار املانعة عن الوصول إىل دار القرار] ص56
و 57ج.1
وهو يكرر هذا التأويل للجنة وما فيها ،كلما ورد ذكر اجلنة يف القرآن فهو يقول يف تفسريها يف
ِّ ِّ
قوله تعاىل ((والَّ ِّذين آمنُوا وع ِّملُوا َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين فِّ َيها
َ َ َ ََ
الصاحلَات َسنُدخلُ ُهم َجنَّات َجت ِّري من َحتت َها األَهنَ ُار َخالد َ
أَبَداً َّهلُم فِّ َيها أَزَواج ُّمطَ َّهَرة َونُد ِّخلُ ُهم ِّظـالا ظَلِّيالً))[ :جنات :أي منتزها من العلم والعني واحلق
جتري من حتتها األهنار :أهنار اللذات الروحانية املرتتبة على التجليات الرمحانية ..هلم فيها أزواج:
أي صواحب من الصفات واألمساء يؤانسهم] ص 405ج 1وهذا ه شأنه كلما ورد ذكر اجلنة وما
فيها ،إنكار هلا وأتويل بل إبطال ملضامينها .أنظر مثالً ص 277ج / 2ص 286ج/ 2
ص 293ج / 2ص 318ج / 2ص 509ج.
 -2يقول يف أتويل جهنم كالذي يقوله يف أتويل اجلنة من اإلنكار هلا وأتويلها ابلطرد
جر للكلمة إىل معىن أو معان ال متت إىل الكلمة أبي صلة .يقول يف تفسري قوله
واخلذالن ،ومن ّ
اب الن ِّ
َّار ُهم فِّ َيها َخالِّ ُدو َن)) [أي انر البعد واخلذالن] ص 93ج 1ويقول
تعاىل(( :فَأُولَـئِّ َ
ك أَص َح ُ
ِّ
اب ِِّبَا ُكنـتُم تَك ُف ُرو َن)) [((فَ ُذوقُوا
يف تفسري العذاب يف قوله تعاىل ((أَك َفرُمت بـَع َد إِّميَان ُكم فَ ُذوقُوا ال َع َذ َ
((وَمأ َو ُاه ُم )) أي مرجعهم ومنقلبهم يف
ال َع َذ َ
اب)) أي الطرد واحلرمان] ص 309ج 1ويقول [ َ
((مثَّ يـَُرُّدو َن)) بعد انقضاء
((ج َهن َُّم)) أي الطرد واخلذالن] ص 290ج 2ويقول [ ُ
النشأة األخرى َ
النشأة األوىل ((إِّ َىل َع َذاب َع ِّظيم)) هو حرماهنم واحنطاطهم عن املرتبة الكاملة اإلنسانية اليت هي
اللُ َعلَى
((ختَ َم ّ
مرتبة اخلالفة] ص 293ج 2ويقول يف تفسريه للعذاب العظيم يف قوله تعاىل َ
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ِّ
ارِّهم ِّغ َشاوة وَهلم ع َذاب ِّ
ِّ
ص ِّ
عظيم)) [هو عذاب الطرد والبعد ،إذ ال
َ َُ َ
قُـلُوهبم َو َعلَى َمسع ِّهم َو َعلَى أَب َ
عذاب أعظم منه ،أولئك األشقياء البعداء عن ساحة احلضور ،هم الضالون يف تيه احلرمان ،الباقون
يف ظلمة اإلمكان] ص 47ج 1أرأيت إىل هذه اهلرطقة اليت تفوح منها رائحة الباطنية املتزندقة.
 -3وإليك اآلن طائفة من التأويالت اليت يقصد منها متييع حقائق القرآن ونصوصه ودالالته
القاطعة لز ّج القارئ يف متاهات من الكفران والزندقة:
• يقول يف تفسري قوله تعاىل ((خلَ َق ُكم ِّمن نـَّفس و ِّ
اح َدة)) [هي املرتبة الفعالة احمليطة
َ
ّ
َ
جبميع املراتب الكونية والكيانية ،وهي املرتبة اجلامعة احملمدية املسماة ابلعقل الكلي والقلم
األعلى] ص 363ج1
((من ذَا الَّ ِّذي يـق ِّرض الل قَـرضاً حسناً فَـي َ ِّ
• ألصق الباطين بقول هللا تعاىل َّ
ضاع َفهُ لَهُ
ََ ُ
ُ ُ َّ
أَض َعافاً َكثِّ َريةً)) أوهاماً من الرتهات اليت تبصق عليها العقول وتشمئز منها األذواق ،فقال
[أي منذا الذي يفوض ويسلم هوية اإلمكان وماهية الكوين والكياين إىل هللا املقسط
للهوايت مطلقاً ،تفويضاً سلساً نشطاً فرحاانً بال مضايقة وال مماطلة] ص 206ج1
((و َجنَّة
• وانظر يف هذا التأويل لكل من كلميت عرضها واألرض من قوله تعاىل َ
ض)) يقول [أي األمساء والصفات اإلهلية القائمة بذات هللا
ض َها َّ
َعر ُ
الس َم َاو ُ
ات َواألَر ُ
أشعة تلك األمساء والصفات] ص 322ج1
واألرض أي طبيعة العدم املقابل النعكاس ّ
ك ِّممَّن
ك َمن تَ َشاء َوتَ ِّنزعُ ال ُمل َ
ك)) يف قوله تعاىل ((تُـؤِّت ال ُمل َ
• أما كلمة ((ال ُمل َ

((من تَ َشاء)) [من خواص مظاهر
تَ َشاء)) فمعناه فيما يقول [التوحيد الذات] ومعىن َ
صفاتك وأمسائك]
 -4أما مظاهر جهالة هذا الزنديق املفرتي ِّ
ورّكتهُ يف التعبري وأخطائه يف الصياغة ،فكثرية ال
جمال وال خري يف استقصائها .يقول اجلاهل يف تفسري قوله تعاىل ((إِّن تَـَرَك َخرياً ال َو ِّصيَّةُ لِّل َوالِّ َدي ِّن
ني)) [وأفضل الوصية وأوالها الوصية للوالدين واألقربني] دون أن يعلم أن الوصية للورثة
َواألقـَربِّ َ
منسوخة كما يقول كل املفسرين عند هذه اآلية .ص 156ج1
• ويقول يف الصفحة  167من اجلزء األول [وبعدما قاتل املشركون مع املؤمنني عام
احلديبية يف ذي القعدة ]..دون أن يعلم ما ال خيفى على أي بصري بسرية رسول هللا أن
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عام احلديبية هذا مل يشهد أي حرب بني من املسلمني واملشركني وإمنا شهد الصلح الذي
كان مقدمة للفتح ،وانظر ركة التعبري يف قوله ((قاتل املشركون مع املؤمنني))
• يؤكد ويكرر أن األداين اليت بعث هبا الرسل واألنبياء متعددة كما يظن العوام،
ِّ ِّ
اللِّ ِّ
ع لَ ُكم ِّّم َن ال ِّّد ِّ
ين
ين ِّع َ
اإلسالَ ُم)) وقوله تعاىل َ
((شَر َ
ند ّ
وكأنه مل يقرأ قوله تعاىل ((إ َّن ال ّد َ
ِّ
ك ))..الشورى 13
َما َو َّ
صى بِِّّه نُوحاً َوالَّذي أَو َحيـنَا إِّلَي َ
الس َم ِّاء)) فيقول [أي
• يفسر اجلاهل
َّ
صيِّّب ِّّم َن َّ
((الصيِّّب)) من قوله تعاىل ((أَو َك َ
انزل] والصيّب هو السحاب وهو الشيء الذي يصيب .ص 52ج1
• وانظر إىل هذه الركة اليت تّبأ منها البالغة العليا والفصاحة التامة اللتني أوتيهما
ِّ
سيدي الشيخ عبد القادر اجليالين يقول يف تفسريه لقوله تعاىل ِّ
((و))
ي فَارَهبُون)) [ َ
َ
((وإ َّاي َ
عند عروجها ((إِّ َّايي)) ال إىل غريي ((فَارهب ِّ
ون)) فارجعون ألوانس معكم وأزيل رهبتكم]
َُ
َ
ص 70ج1
• وانظر إىل هذه الصياغة يف قوله وهو يفسر قوله تعاىل ِّ
((ِبَا َر ُحبَت)) [أي مع
مقراً متكثون عليها من غاية رهبتكم] ص 249ج2
وسعتها ،فلم جتدوا فيها ّ
• ويقول يف ص 212ج 2يف تفسري قوله تعاىل ((إِّذ أَنتُم ِّابلعُد َوةِّ ُّ
الدنـيَا)) [أي على
شفري الوادي اليت هي أقرب للمدينة وال ماء فيهاِّ ،
ورما ُهلا تسوخ أرجلكم وأنتم راحلون]
ِّ
• ويقول يف تفسري ((إَِّّال أ ِّ
ني)) [أي يسطروهنا لتضليل ضعفاء العوام].
َساطريُ األ ََّول َ
َ

 -5وأما اآلايت اليت يقحم فيها عقيدة وحدة الوجود احللولية اليت كان حيذر سيدي الشيخ
عبد القادر اجليالين منها أي حتذير ،فكثرية جداً .منها قوله يف تفسري قوله تعاىل ((الَّ يـت ِّ
َّخ ِّذ
َ
ِّ ِّ ِّ
المؤِّمنُو َن ال َكافِّ ِّر ِّ ِّ
ني)) [أي املتوجهون حنو توحيد الذات الطالبون إفتاء
ين أَوليَاء من ُدون ال ُمؤمن َ
ُ
َ
ذواهتم يف ذات هللا ،ليخوضوا جلج حبر التوحيد] ص 263ج1
 -6ومن أخطر ما تضمنته هذه الزندقة اليت ُمجعت يف كتاب ،االفتئات على كثري ممن شهدت
هلم القرون ابالستقامة على احلق وجمانبة البدع ،منهم اجلنيد البغدادي الذي يفتئت عليه ويلصق به
هذا الكالم الباطل الذي يّبأ منه اجلنيد [لو أن ما ال يتناهى وجوده ق ّدر انتهاء وجوده مع العني
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املوجدة له يف زاوية من زوااي قلب العارف ،ما أحس بذلك يف علمه] أستغفر هللا من كتابة هذا
اللغو.
 -7مث إين ألعجب من هذا الذي أقام من نفسه حمققاً هلذا الكتاب ،كيف مل ينتبه (أثناء
حتقيقه) إىل الطامات اليت ُحشي هبا هذا الكتاب مما مل أذكر إال مناذج يسرية منه ،ليعلم أن هذا
الكتاب ال ميكن أن ختطّه يد مسلم فضالً عن أن ينسب إىل سيدي الشيخ عبد القادر
اجليالين!!..
مث ما قيمة املخطوط الذي وثّق به حتقيقه هذا ،ومن املعلوم لدى كل من له دراية بتاريخ
اخلطوط وتطوراهتا ،أن هذا املخطوط الذي يعتمده ال يعود إىل أكثر من مائة ومخسني عاماً .إن
نوع اخلط فارسي حديث ،والنظام الفارسي يف اتريخ اخلطوط ليس له من العمر أكثر من القدر
قصي هو القرن اخلامس اهلجري؟ وهال
الذي ذكرت .فما قيمة هذا املخطوط إذن ابلنسبة لتاريخ ّ
رجع هذا احملقق إىل كتب الرتاجم والبيلوغرافيا من أمثال كشف الظنون للحاجي خليفه ،ليعلم أن
اجليالين قدس هللا روحه مل يرتك وراءه أي مؤلف يف التفسري ،وأن هذا الذي أتعب نفسه يف
إخراجه ،إمنا هو لبعض الباطنيني الزاندقة ،وليس لنصري الكتاب والسنة الوقّاف يف وجه البدع،

سيدي الشيخ عبد القادر اجليالين قدس هللا روحه.
علي أن أمحد هللا عز وجل أن وفقين للكشف عن هذا الزيف ،الذي سعى من سعى
بقي أن ّ
إللصاقه هبذا العامل الرابين اجملدد العظيم الذي له أايد كثرية يف عنقي منذ صدر حيات ،والذي غرس
هللا يف قليب حبه وتعظيمه.
فأسألك اللهم القبول ،وأسألك اللهم أن تقبلها صفحات من الغَرية واحلب أهديها إىل مقام
ورد غائلة السوء عين ،سيدي العارف
صاحب الفضل (بعد هللا) يف محاييت من نفسي وأعدائي ّ
ابهلل حقاً ،واملدافع عن شريعة هللا صدقاً ،الشيخ عبد القادر اجليالين قدس هللا روحه .واحلمد هلل
رب العاملني.
حممد سعيد رمضان البوطي
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