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كتلة من الزندقه
يلصقها جمهىلىن بنصري القرآن والسنة العامل الرباني
الشيخ عبد القادر اجليالني قدس اهلل روحه
زنادقة ىذا العصر ،والعصور الغابرة ،يعلمون أن التصوف األخرق الدخيل على العقيدة
اإلسالمية وأحكام الشريعة اإلسالمية ،ىو السالح األمضى الخرتاق حصن القرآن والسنة ،اللذين
إليهما يعود محاية دين اهلل عز وجل من الزيف والدجل والدخيل.
ويعلم زنادقة ىذا العصر والعصور السابقة أن العامل الرباين اجلليل الذي شهد باستقامتو على
احلق وحراستو لدين اهلل من أفانٌن ادلخرقة والبدع ،والعمل على تطهًن القلب من رعونات النفس
وأىوائها .مث جعلو وعاء حلقائق الشرع وأحكامو ،وتنقية التصوف من الزيف والبدع والشطط
واألوىام وادلخرقات اليت ألصقت بو ،ىو ذاك الذي أمجع العامل اإلسالمي على غزارة علمو وشهد
باستقامتو على احلق ،وإخضاع ما استبطن من احلقائق دلا جتلى وظهر من الشرائع ،وإخضاعهما
معاً لكتاب اهلل وسنة رسولو ،وىو الشيخ عبد القادر اجليالين قدس اهلل روحو.
علم الزنادقة ادلفتونون بنشر زندقتهم ،ىذا ..فلم جيدوا سبيالً لنشرىا وإدخاذلا يف قناعات
الناس ،أقصر وال أيسر من لصقها بسيدي الشيخ عبد القادر اجليالين ،من خالل مؤلَّف خيتلقونو
يف علم من أىم العلوم اإلسالمية ،مث ينسبونو زوراً وهبتاناً إىل ىذا العامل الرباين الذي وثق بعلمو
واستقامتو علماء األجيال على اختالف مشارهبم وبقاعهم ومذاىبم .ظناً منهم أن ىذا الكيد
سيبلغ مداه ادلأمول لديهم ،فتلقى زندقتهم وأفكارىم الكفرية القبول لدي زليب الشيخ والواثقٌن
بعلمو وإخالصو واستقامتو .. ،فكان ادلوضوع الذي وقعوا على اختياره تفسًن القرآن ،وكان
الكتاب الذي أخرجوه سلال ًة لزندقتهم ىو ما مسوه بـ (تفسًن اجليالين) ،وأخرجوه للناس بأهبى
مظهر ،وراحوا ينشرونو على أنو من أىم مؤلفات الشيخ عبد القادر اجليالين .وما علموا أن ما
يعرفو القاصي والداين من ترمجة الشيخ قدس اهلل روحو (دتسكاً بأىداب الكتاب والسنة ،وحرباً ال
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يعري ىذه اجلردية
شر شلزق ،ولسوف ّ
تين وال ىوادة فيها لكل أشكال البدع) سيمزق ىذا الكيد ّ
الرخيصة النكراء.
وإليك خالصة سريعة لرتمجة الشيخ قدس اهلل روحو( ،من اجلانب الذي حنن بصدده) بٌن
يدي تعرية ىذه اجلردية الشنعاء اليت احنطت إليها رعونات أصحاب األىواء ودعاة الدجل والبهتان.
ولد الشيخ  470للهجرة يف جيالن من بالد فارس .قرأ العلوم اإلسالمية كلها على الشيوخ
ادلوثوقٌن الكبار ،وعين -بعد أن أمت دراستو العلمية -بالرتبية واإلصالح وإرشاد اخللق إىل احلق،
وعرف بالتواضع اجلم وسكونو إىل الفقراء وادلعوزين والضعفاء خيدمهم ويرعى شؤوهنم ..أخذ جيمع
بٌن تربية النفوس ،ونشر العلم ونصر السنة والعقيدة الصحيحة وزلاربة البدع ..وقد كان متبعاً
دلذىب اإلمام أمحد بن حنبل ،ومذىب احملدثٌن والسلف -وكان يفيت على مذىب اإلمام أمحد
وغًنه ..وقف حياتو على إخضاع الطريقة للشريعة .كان يقول ألصحابو 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 والزمو ،ودع عنك اذلوى ألن كل حقيقة ال تشهد ذلا الشريعة
فهي باطلة" وكان يقول حاثاً على التمسك بالكتاب والسنة( :كل حقيقة ال تشهد ذلا الشريعة

فهي زندقة .طر إىل احلق عز وجل جبناحي الكتاب والسنة ،أدخل عليو ويدك يف يد رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم ،اجعلو وزيرك ومعلمك) 1وكان بليغاً يف بيانو ،فصيحاً يف لسانو ،ضليعاً يف
علوم العربية وآداهبا.
واآلن ،سأضعك أمام دناذج ذلرطقة ىذه الزندقة اليت ألصقتها أيد خفية يف الظالم بنصًن
الكتاب والسنة ،سيد من أخضع بواطن الشريعة لظاىرىا ،بعد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم،
ولن حنتاج إىل تبٌن ىذا الزيف وجردية الكذب على ىذا العامل الرباين اجلليل ،إىل أكثر من وضع
ىذه النماذج حتت ناظريك ،فإن ما قد علمتو اآلن من ترمجة الشيخ ّتّبئو من كل ما سرتاه من
أعاجيب األكاذيب على اهلل.
 1أنظر الفتح الرباين .اجمللس الرابع واألربعون ،والطبقات الكّبى للشعراين ص  126ورجال الفكر والدعوة يف اإلسالم أليب
احلسن الندوي يف ترمجتو للشيخ عبد القادر اجليالين
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ال حاجة إىل أن أضعك أمام ادلئات ال العشرات من السقطات والرتىات وعقائد الزندقة ،اليت
حشي هبا ىذا الكتاب .فال أنت حباجة إىل ذلك ،وال وقيت ووقتك يتسع لذلك ،وحسبك لتعلم
ُّردي يف أعاله.
قيمة الزيت أن ترى الد َّ
َن َذلم جن ٍ
 -1يقول يف تفسًن اجلنة من قولو تعاىل ((وب ِّش ِر الَّ ِذين آمنُواْ وع ِملُواْ َّ ِ ِ
َّات
َ ََ
الصاحلَات أ َّ ُ ْ َ
ََ
َْجت ِري ِمن َْحتتِ َها األَنْـ َه ُار[ ))..ىي منتزىا من العلم والعٌن واحلق اليت ىي ادلعارف الكلية ادلخلَصة
عن مجيع القيود ادلنافية للتوحيد] ويقول يف تفسًن األهنار الواردة يف اآلية [ىي أهنار ادلعارف اجلزئية
ادلرتتبة على تلك ادلعارف الكلية] ويقول عن األزواج ادلطهرة الواردة يف اآلية ذاهتا [ىي أعمال
صاحلة ونيات خاصة "مطهرة" أي عن شوائب األغبار ادلانعة عن الوصول إىل دار القرار] ص56
و 57ج.1
وىو يكرر ىذا التأويل للجنة وما فيها ،كلما ورد ذكر اجلنة يف القرآن فهو يقول يف تفسًنىا يف
ِِ
ٍ
قولو تعاىل ((والَّ ِذين آمنُواْ وع ِملُواْ َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين
َ َ َ ََ
الصاحلَات َسنُ ْدخلُ ُه ْم َجنَّات َْجت ِري من َْحتت َها األَنْـ َه ُار َخالد َ
ِ
ِ
اج ُّمطَ َّهَرةٌ َونُ ْد ِخلُ ُه ْم ِظـالِّ ظَلِيالً))[ :جنات :أي منتزىا من العلم والعٌن
ف َيها أَبَداً َّذلُ ْم ف َيها أ َْزَو ٌ
واحلق جتري من حتتها األهنار :أهنار اللذات الروحانية ادلرتتبة على التجليات الرمحانية ..ذلم فيها
أزواج :أي صواحب من الصفات واألمساء يؤانسهم] ص 405ج 1وىذا ه شأنو كلما ورد ذكر
اجلنة وما فيها ،إنكار ذلا وتأويل بل إبطال دلضامينها .أنظر مثالً ص 277ج / 2ص 286ج/ 2
ص 293ج / 2ص 318ج / 2ص 509ج.
 -2يقول يف تأويل جهنم كالذي يقولو يف تأويل اجلنة من اإلنكار ذلا وتأويلها بالطرد
جر للكلمة إىل معىن أو معان ال دتت إىل الكلمة بأي صلة .يقول يف تفسًن قولو
واخلذالن ،ومن ّ
اب النَّا ِر ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن)) [أي نار البعد واخلذالن] ص 93ج 1ويقول
تعاىل(( :فَأ ُْولَـئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
ِ
اب ِِبَا ُكْنتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َن))
يف تفسًن العذاب يف قولو تعاىل ((أَ ْك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِديَان ُك ْم فَ ُذوقُواْ الْ َع َذ َ
((وَمأْ َو ُاى ُم )) أي مرجعهم
[((فَ ُذوقُواْ الْ َع َذ َ
اب)) أي الطرد واحلرمان] ص 309ج 1ويقول [ َ
((مثَّ يـَُرُّدو َن))
َّم)) أي الطرد واخلذالن] ص 290ج 2ويقول [ ُ
ومنقلبهم يف النشأة األخرى َ
((ج َهن ُ
بعد انقضاء النشأة األوىل ((إِ َىل َع َذ ٍ
اب َع ِظي ٍم)) ىو حرماهنم واحنطاطهم عن ادلرتبة الكاملة
اإلنسانية اليت ىي مرتبة اخلالفة] ص 293ج 2ويقول يف تفسًنه للعذاب العظيم يف قولو تعاىل
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ِ
ِ
وهبم وعلَى مسَْعِ ِهم وعلَى أَب ِ ِ
يم)) [ىو عذاب
((ختَ َم اللّوُ َعلَى قُـلُ ْ َ َ
صا ِرى ْم غ َش َاوةٌ َوَذلُ ْم َع َذ ٌ
َ
ْ ََ ْ َ
اب عظ ٌ
الطرد والبعد ،إذ ال عذاب أعظم منو ،أولئك األشقياء البعداء عن ساحة احلضور ،ىم الضالون
يف تيو احلرمان ،الباقون يف ظلمة اإلمكان] ص 47ج 1أرأيت إىل ىذه اذلرطقة اليت تفوح منها
رائحة الباطنية ادلتزندقة.
 -3وإليك اآلن طائفة من التأويالت اليت يقصد منها دتييع حقائق القرآن ونصوصو ودالالتو
القاطعة لز ّج القارئ يف متاىات من الكفران والزندقة:
سوِ
اح َد ٍة)) [ىي ادلرتبة الفعالة احمليطة
 يقول يف تفسًن قولو تعاىل َ
((خلَ َق ُكم ِّمن نـَّ ْف ٍ َ

جبميع ادلراتب الكونية والكيانية ،وىي ادلرتبة اجلامعة احملمدية ادلسماة بالعقل الكلي والقلم
األعلى] ص 363ج1
((من ذَا الَّ ِذي يـ ْق ِرض اللّو قَـرضاً حسناً فَـي ِ
 ألصق الباطين بقول اهلل تعاىل َّ
ُ ُ َ ْ ََ َُ
ضاع َفوُ لَوُ
َض َعافاً َكثِ ًَنًة)) أوىاماً من الرتىات اليت تبصق عليها العقول وتشمئز منها األذواق ،فقال
أْ
[أي منذا الذي يفوض ويسلم ىوية اإلمكان وماىية الكوين والكياين إىل اهلل ادلقسط
للهويات مطلقاً ،تفويضاً سلساً نشطاً فرحاناً بال مضايقة وال شلاطلة] ص 206ج1
((و َجن ٍَّة
 وانظر يف ىذا التأويل لكل من كلميت عرضها واألرض من قولو تعاىل َ
ض)) يقول [أي األمساء والصفات اإلذلية القائمة بذات اهلل
ض َها َّ
َع ْر ُ
الس َم َاو ُ
ات َواأل َْر ُ
أشعة تلك األمساء والصفات] ص 322ج1
واألرض أي طبيعة العدم ادلقابل النعكاس ّ
ك ِشلَّن
ك َمن تَ َشاء َوتَن ِزعُ الْ ُم ْل َ
ك)) يف قولو تعاىل ((تـُ ْؤِت الْ ُم ْل َ
 أما كلمة ((الْ ُم ْل َ
((من تَ َشاء)) [من خواص مظاىر
تَ َشاء)) فمعناه فيما يقول [التوحيد الذات] ومعىن َ
صفاتك وأمسائك]
 -4أما مظاىر جهالة ىذا الزنديق ادلفرتي وِرّكتوُ يف التعبًن وأخطائو يف الصياغة ،فكثًنة ال
رلال وال خًن يف استقصائها .يقول اجلاىل يف تفسًن قولو تعاىل ((إِن تَـَرَك َخ ًْناً الْ َو ِصيَّةُ لِْل َوالِ َديْ ِن
ٌن)) [وأفضل الوصية وأوالىا الوصية للوالدين واألقربٌن] دون أن يعلم أن الوصية للورثة
َواألقْـَربِ َ
منسوخة كما يقول كل ادلفسرين عند ىذه اآلية .ص 156ج1
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 ويقول يف الصفحة  167من اجلزء األول [وبعدما قاتل ادلشركون مع ادلؤمنٌن عام
احلديبية يف ذي القعدة ]..دون أن يعلم ما ال خيفى على أي بصًن بسًنة رسول اهلل أن
عام احلديبية ىذا مل يشهد أي حرب بٌن من ادلسلمٌن وادلشركٌن وإدنا شهد الصلح الذي
كان مقدمة للفتح ،وانظر ركة التعبًن يف قولو ((قاتل ادلشركون مع ادلؤمنٌن))
 يؤكد ويكرر أن األديان اليت بعث هبا الرسل واألنبياء متعددة كما يظن العوام،
ِ
ع لَ ُكم ِّم َن الدِّي ِن
ِّين ِع َ
ند اللّ ِو ا ِإل ْسالَ ُم)) وقولو تعاىل َ
((شَر َ
وكأنو مل يقرأ قولو تعاىل ((إ َّن الد َ
ِ
ك ))..الشورى 13
َما َو َّ
صى بِِو نُوحاً َوالَّذي أ َْو َحْيـنَا إِلَْي َ
صيِّ ٍ
الس َم ِاء)) فيقول [أي
 يفسر اجلاىل
َّ
ب ِّم َن َّ
((الصيِّب)) من قولو تعاىل ((أ َْو َك َ
نازل] والصيّب ىو السحاب وىو الشيء الذي يصيب .ص 52ج1
 وانظر إىل ىذه الركة اليت تّبأ منها البالغة العليا والفصاحة التامة اللتٌن أوتيهما
ِ
سيدي الشيخ عبد القادر اجليالين يقول يف تفسًنه لقولو تعاىل ِ
((و))
اي فَ ْارَىبُون)) [ َ
َ
((وإيَّ َ
عند عروجها ((إِيَّاي)) ال إىل غًني ((فَارىب ِ
ون)) فارجعون ألوانس معكم وأزيل رىبتكم]
َُْ
َ
ص 70ج1
 وانظر إىل ىذه الصياغة يف قولو وىو يفسر قولو تعاىل ِ
ت)) [أي مع
((ِبَا َر ُحبَ ْ
مقراً دتكثون عليها من غاية رىبتكم] ص 249ج2
وسعتها ،فلم جتدوا فيها ّ
 ويقول يف ص 212ج 2يف تفسًن قولو تعاىل ((إِ ْذ أَنتُم بِالْعُ ْد َوةِ ُّ
الدنْـيَا)) [أي على
شفًن الوادي اليت ىي أقرب للمدينة وال ماء فيها ،وِرما ُذلا تسوخ أرجلكم وأنتم راحلون]
ِ
 ويقول يف تفسًن ((إَِّال أ ِ
ٌن)) [أي يسطروهنا لتضليل ضعفاء العوام].
َساطًنُ ْاأل ََّول َ
َ
 -5وأما اآليات اليت يقحم فيها عقيدة وحدة الوجود احللولية اليت كان حيذر سيدي الشيخ
عبد القادر اجليالين منها أي حتذير ،فكثًنة جداً .منها قولو يف تفسًن قولو تعاىل ((الَّ يـت ِ
َّخ ِذ
َ
ِ ِِ
الْم ْؤِمنُو َن الْ َكافِ ِر ِ ِ
ٌن)) [أي ادلتوجهون حنو توحيد الذات الطالبون إفتاء
ين أ َْوليَاء من ُد ْون الْ ُم ْؤمن َ
ُ
َ
ذواهتم يف ذات اهلل ،ليخوضوا جلج حبر التوحيد] ص 263ج1
 -6ومن أخطر ما تضمنتو ىذه الزندقة اليت ُمجعت يف كتاب ،االفتئات على كثًن شلن شهدت
ذلم القرون باالستقامة على احلق ورلانبة البدع ،منهم اجلنيد البغدادي الذي يفتئت عليو ويلصق بو
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ىذا الكالم الباطل الذي يّبأ منو اجلنيد [لو أن ما ال يتناىى وجوده ق ّدر انتهاء وجوده مع العٌن
ادلوجدة لو يف زاوية من زوايا قلب العارف ،ما أحس بذلك يف علمو] أستغفر اهلل من كتابة ىذا
اللغو.
 -7مث إين ألعجب من ىذا الذي أقام من نفسو زلققاً ذلذا الكتاب ،كيف مل ينتبو (أثناء
حتقيقو) إىل الطامات اليت ُحشي هبا ىذا الكتاب شلا مل أذكر إال دناذج يسًنة منو ،ليعلم أن ىذا
الكتاب ال ديكن أن ختطّو يد مسلم فضالً عن أن ينسب إىل سيدي الشيخ عبد القادر
اجليالين!!..
مث ما قيمة ادلخطوط الذي وثّق بو حتقيقو ىذا ،ومن ادلعلوم لدى كل من لو دراية بتاريخ

اخلطوط وتطوراهتا ،أن ىذا ادلخطوط الذي يعتمده ال يعود إىل أكثر من مائة ومخسٌن عاماً .إن
نوع اخلط فارسي حديث ،والنظام الفارسي يف تاريخ اخلطوط ليس لو من العمر أكثر من القدر
قصي ىو القرن اخلامس اذلجري؟ وىال
الذي ذكرت .فما قيمة ىذا ادلخطوط إذن بالنسبة لتاريخ ّ
رجع ىذا احملقق إىل كتب الرتاجم والبيلوغرافيا من أمثال كشف الظنون للحاجي خليفو ،ليعلم أن
اجليالين قدس اهلل روحو مل يرتك وراءه أي مؤلف يف التفسًن ،وأن ىذا الذي أتعب نفسو يف
إخراجو ،إدنا ىو لبعض الباطنيٌن الزنادقة ،وليس لنصًن الكتاب والسنة الوقّاف يف وجو البدع،
سيدي الشيخ عبد القادر اجليالين قدس اهلل روحو.
علي أن أمحد اهلل عز وجل أن وفقين للكشف عن ىذا الزيف ،الذي سعى من سعى
بقي أن ّ
إللصاقو هبذا العامل الرباين اجملدد العظيم الذي لو ٍ
أياد كثًنة يف عنقي منذ صدر حيات ،والذي
غرس اهلل يف قليب حبو وتعظيمو.
فأسألك اللهم القبول ،وأسألك اللهم أن تقبلها صفحات من الغَ ًْنة واحلب أىديها إىل مقام
ورد غائلة السوء عين ،سيدي العارف
صاحب الفضل (بعد اهلل) يف محاييت من نفسي وأعدائي ّ
باهلل حقاً ،وادلدافع عن شريعة اهلل صدقاً ،الشيخ عبد القادر اجليالين قدس اهلل روحو .واحلمد هلل
رب العادلٌن.
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