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ٍد وَعلَى آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم تَْسلِيما ْحَمِن الّرِحيِم َوَصلّى ّهللاُ َعلَي َسيِِّدنَا ُمَحمَّ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ
 إلىو إلى كل الشھداء والمستضعفين والمظلمين من المسلمين في العراقالكتاب  إھداء ھذا

   الشيوخ الذين أخذت عنھم الطريقة القادرية
ن ينأبن أدم كرمد األمين مح لعارف الفقيه الخطيبالشيخ اإلى  غ الخطيب بن محمد تكر بن محمد سنب ب

ة، أخذُت أكثرفمنه سنب درنيما األمير محمد محمد ليلي بن أبو بكر بن  ذه الطريق ي ھ ازات ف ه  أوراد وإج ل علي ب
ودي وأوراد وأجازني بإجازة العام في كل كتب ال، فيھا وتعبقتُ  ومن فيضه تصبحُت  فيھا نبغتُ  ن ف ان ب شيخ عثم

   .اره وكل من ينتسبون به من جماعتهھم وأسر
اھرالحاج أبي بكر  المستور السلطان أمير المؤمنين الزاھد العارفالقطب الشيخ وإلى  ن  بن محمد الطّ ب

وُدىَ  يمحمد الطّاھر بن أحمد زروق بن أبو مايرنو بن لمحمد ب ن فُ ان ب ن الشيخ عثم ق ب  تهفحول سلط، بكر عتي
ال ، جنود المكاشف وتحت ظله انتظام صفوف الحقائق جيوش المعارف وفي حصنه تجھّز يدور ذين ق وھو من ال

اتمي الحديث، ))وا، َوإِِن اْستُْعِملَ اْسَمُعوا َوأَِطيعُ : ((عليه الصالة والسالم ر الح يھم الشيخ األكب ال ف  : "ومن الذين ق
ادل"و قطب الزمانفالسلطان أو إمام المسلمين إذا كان عادالً ھ ا  ، فھذا السلطان الع را مكافح ي أمي ذي أّمرن ھو ال

ه  م طول ان، اللھ ره وفي ھذا الشأن وقلّدني بسيف الحق في علوم أبن فودي الشيخ عثم ى توصلأم ى  سلطته حت إل
   .اإلمام المھدي صاحب الزمان

د وإنبه الشيخ في الكردوفان الشيخ العارف القطب عبد الرحيم البراعي وإلى  ن الشيخ عب اتح ب د الف محم
ي رحيم البراع ة ال ي المدين ن أدم،، ف ين ب د األم يخ محم ن الش اروق ب ه ف ب الفقي يخ الخطي ى الش ى  وإل يخ وإل الش

د زروق،  ى العارف عمر أحم ي بكر باسنبوإل ارف أب يخ الع ي  الش ؤذن ف ل الم د ب دم محم ارف الشيخ المق والع
اري، الشيخ العارف الوزير الحنيد وإلى ، مايرنو د البخ ن محم ى ب اج، وإل وئي مؤدب الح ارف م ى الشيخ الع وإل

ر الكاتب الشيخ العارف  رجعف ي بك اتََكْرَد أب ن َمَغ ن الحاج الحسن ب ُكُت،  ب ي ُص ادري ف ى الق ارالشيخ وإل ف الع
ى  ،المولي أحمد بابيرسيدي أحمد بي دوجي والشيخ العارف  اني وإل د ك ارف القطب مؤدب محم ى الشيخ الع وإل

والخير، ال ارف ب ى شيخ الع ر، وإل ي بك ن أب ى القطب السلطان داود ب ارف وإل يد الع ي الھدى الشيخ الس د أب محم
وبي راھيم اليعق ارف إب يخ القطب الع دل الش ن الب وبي ب يني اليعق ني الحس ى ، اإلدريسي الحس ارف وإل يخ الع الش

تا ي فاألس اعي العراق ادري الرف ن حسن النعيمي الق راھيم ب ن إب ينذ فتحي ب م ، ي اليم ى ث يخ إل اج الش قطب الح
يخ  ن القطب الش ي ب ادر الجيل د الق ارف عب اريالع روف بالبخ احي المع د الم د أحم ة،  محم ي المدين ّدس هللا ف ق

الى  اء بحق أسرارھم، فأسأل هللا تع دين الشيخسلطان األولي ي أن محي ال ادر الجيالن د الق ذا  عب واب ھ تصرف ث
  .ھم أمينالكتاب لھم ولشيوخھم أولھم آخر
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  3صلى هللا علي سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم تسليما 2بسم هللا الرحمن الرجيم
ان بن صالحعثمان بن م 4قال العبد الفقير المضطر لرحمة ربه   المعروف  5حمد بن عثم

ين، 6فودي إبنب ى 7تغمده هللا برحمته أم ليم عل م التس المين وأفضل الصالة وأت د  رب الع  8الحم

                                                 
رحيم أقطعرحمن الكّل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم ّهللا : ((مبتدئاً بالبسملة لقوله صلّى ّهللا عليه وسلّم  2 ، رواه ))ال

  .عن أبي ھريرة األربعينعبد القادر الرھاوي في 
ك : ((بقوله صلّى ّهللا عليه وسلّم إقتدئاً   3 ي ذل ا دام اسمي ف ه م تغفر ل ة تس زل المالئك َمن صلّى علّي في كتاب لم ت

  .عن أبي ھريرة األوسط، رواه الطبراني في ))الكتاب
ى ّهللا وّهللا ھو {: قال ّهللا تعالى ،حال في ذاته وعرضه أي إعتراف لعدم القُدرة بكلّ   4 راء إل تم الفق اس ان ا النّ أ يھ ي

ا : ، وقال الشيخ أحمد بن عجيبة رحمه ّهللا }الغني الحميد ّل م َوى ّهللا، ورفض ك ا ِس ر مم ذي افتق و الّ ر فھ ا الفقي أّم
ةالفقير ال يَْملِك وال يُْملَُك، أ: يُشغله عن ّهللا، لذا قالوا ع  ]1:[ي ال يَْملِك شيئا وال يملكهُ شيٌء وشروط الفقير أربع رف

  .ونفوذ العزيمة] 4[وتعظيم الحرمة؛ ] 3[وحسن الخذمة؛ ] 2[الھّمة؛ 
ن محمد وھو ابو محمد عثمان بن محمد بن عثمان بن صالح بن ھرون بن محمد ُغرط بن  5 ْنُب ب ُجبَّ بن محمد َس

لِّ  ماِسَراَن بن أيوب بن بُوَب بَابَا ى  بن ابي بكر بن موسى ُجكُّ وُر حت الذي ھو من أبناِء إمام َدْمبَُب خرج من فُوَت تُ
ونِي، الد ُك ورُ ف ورد ب ه أھل تُ ي وديقبيلت ن بن ّروم أو م ن نصارى ال وُر، وأصلھم م وَت تُ الد فُ ن ب وم م م ق ، وھ

ن . إسرائيل ة ب ه ُعْقب زّوج بنت م وت افوصلْت إليھم جيوش الّصحابة فآمن ملكھ رب،  عن ر الغ حابي أمي د الّص المجاھ
العالم الفقيه محمد بن عثمان بن َحْم بن عال حواء بنت فھي وأّما أم المؤلف . فولدْت قبيلة تُوُرودي فاُلِن المشھورة

د الصمد فھي : ھذامحمد بن محمد ُجُب بن محمد َسنُب بن ماسران الخ، وأم العالم الفقيه  ن عب د ب ة بنت محم فاطم
الّشاذلي بن علّي يف بن علي اليَْنبُِعي بن عبد الّرزاق بن الّصالح بن المبارك بن أحمد بن أبي الحسن أحمد الشربن 

ن عبد ّهللا بن عبد الجبار بن  ن تميم بن ھرمز بن حاتم بن قصي ب ن  يوشعيوسف ب ن  وردب ن  بطالب دب ن  أحم ب
ه  بن الحسن الّسبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة محمدبن  عيسىبن  محمد الّزھرة بنت رسول ّهللا صلّى ّهللا علي

  .وسلّم وعلى آله الطّاھرين وأْصحابه المرضئين
ى  6 ة، ومعن ة الفالتيّ ي لغ وِدي ف ة " ضان"أي في لغة العربية ويسمى َضان فُوِدُي في لغة الحوسية، وبِي فُ ي لغ ف

ة،" بي"، وكذلك معنى "أبن"الحوسية  ة في لغة الفالتي ي لغ وُدَى ف ى فُ ة  ومعن ه"الفالتيّ وه  "الفقي ان اب د أي ك محم
  .عالم جليل

ه((: في الحديث أَنَّ النَّبّي صلى هللا عليه وسلم قالورواى  أي َغَمده فيھا وَغَمَره بھا، 7 ة بَِعَملِ ، ))ما أََحٌد يَْدُخُل الجنَّ
الوا ت؟: ق ال وال أَن ه: ((ق ُ بَِرْحَمتِ َدني هللاَّ ا إاِلَّ أَن يَتََغمَّ د ،))وال أَن و عبي ال أَب ه: ق اني : قول ني ويَتََغشَّ دني يُْلبَِس يتغم

  .ويَْستَُرني بھا
لّم 8 ه وس لّى ّهللا علي ه ص ل بمقتضى قول ز والعم اب العزي دائاً بالكت دأ : ((اقت ال ال يب ر ذي ب ّل أم ه ك ّ في د  بحم

  .، رواه الرھاوي عن أبي ھريرة))أبتر ممحوق من كل بركة والّصالة علّي فھو أقطع



 

 

د يّدنا محم ه 9س ى أل ين 10وعل اء  ،11وصحبه أجمع ابعين والعلم ادة التّ ن الّس الى ع ورضي هللا تع
  فھذا كتاب 15:أما بعد 14الدين، ومقلديھم إلى يوم 13واألئمة األربعة المجتھدين 12العاملين

  ◌ِ يّةدِ مَ حْ األَ  ةِ مَّ األُ  يرِ شِ بْ تَ 
ائق قطب األقطاب سيدي ألفتُ    ولّي الف ك ال ة، أخذ بركاب ذل ه لبيان بعض المناقب القادري

  :ومنتسبا إليه، ويحتوي ھذا الكتاب على سبعة فصول محي الدين عبد القادر الجيالني
  بب تسميته بمحي الدينفي بيان نسبته ونسبه وس الفصل األول
  في بيان صفته الفصل الثاني
  في بيان ثناء األولياء عليه قبل ظھوره وبعد ظھوره الفصل الثالث
  "قدمي ھذه على رقبة كّل ولي هللا: "في بيان تعظيم األولياء أمره بسبب الفصل الرابع

  ما وعد هللا ألھل محبتهوفي بيان مناقبه  الفصل الخامس
  بيان عدد أوالده الذكورفي  الفصل السادس
  في بيان تاريخ مولده ووفاته الفصل السابع

                                                 
ين : ابن شميلقال أي أفضلنا،  9 ه المع ي حقوق ه ف ع، المعطي مال دَّفع والنَّف ال وال ل والم السَّيد الذي فاق غيره بالعق

رة، ھو العابد الَوِرع الحليم: وقال قتادة، السَّيد الذي ال يغلبه َغَضبه: وقال عكرمة، بنفسه، فذلك السَّيد : وقال أَبو خي
د آدم وال فخر: ((فقال رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم ،اس أي ُعْظمھمسمي سيداً ألَنَّه يسود سواد النَّ  ، ))أنا سيد ول

  .رواه أحمد والترمذي وإبن ماجة عن ابن عباس
م  10 ضوا منھا الُخمس، وھي َصلِيبة بني ھاشم وبني المطلب، وھ أَن آل محمد ھم الذين حرمت عليھم الصدقة وُعوِّ

ينالذين اصطفاھم هللا من خلقه  يھم أَجمع ه وعل د : ((وفي الحديث. بعد نبيه صلوات هللا علي ال تحل الصدقة لمحم
ى : قال ابن األَثير)) وآل محمد األَكثر عل م، ف ذين ال تحل الصدقة لھ لم ال ه وس ي صلى هللا علي واختلف في آل النب

  .أَنھم أَھل بيته
ھم هللا برؤب 11 ذين خّص اء من اإلنس والجن ال ه وھم كل الرجال والنس لم، وسمعوا من ه وس ي صلى هللا علي ة النب

ي  ودي ف ن ف ان ب ال الشيخ عثم اء وأسلموا في زمانه ولو كانة صحبتھم له عليه الصالة والسالم يوما واحدا، ق إحي
ه، : " السنة ه واعالء كلمت ة دين ھم بإقام د أي يلحق ... إن هللا عز وجل خّص بيل ألح ھم هللا بخصوصة ال س خّص

م غضا غبار أحدھم فضال ع م عمله، إن هللا عز وجل خّصھم بُرؤية نبيّه عله السالم ومشاھدته ونزول القرآن علھ
دي  ين ي ال ب ھم بالقت ه السالم، وخّص ل علي ى جبري طريّا يتلقّونه من فى النب صلى هللا عليه وسلم حين يتلقّاه من ف

ا نبيّه ونصره وحمايته وإذالل الكفر وإخماده ورفع مناؤ اإلسالم واعالئه  زل نجوم ان ين ذ ك رآن ال م أي الق وحفطھ
اليم  بالد واألق دھم، وفتحوا ال وه ويسروه لمن بع ه حرف واحد، فجمع م يضع من ى ل نجوما، فأھلّھم هللا لحفظه حتّ
ط والسھو  للمسلمين ومھّدوا لھم وحفظوا احاديث نبيّھم ف صدورھم وأثبتوا ما على ما ينبغي من عدم اللحن والغل

  ."والغفلة
ه: إحياء الّسنّةلشيخ في قال ا 12 لّم بالفضيلة بقول ه وس ُرون : ((وھم الّذين شِھد لھم رسول ّهللا صلّى ّهللا علي ُر القُ خي

ا ھو  ،لم يبقُوا لمن بعدھم شيئا يُحتاُج أن يقُوم به.)). قَْرني ثُّم الّذين يَلُونَھُْم ثّم الّذين يَلُونَھُمْ  بل كلُّ من أتى بعدھم إنّم
ن ّهللا  .ر فِْقِھھم أو فائدةٌ غير فائدتِھم فمردوٌد كّل ذلك عليهيفي الغالب وتابَع لھم، فإن ظھر له فِْقهٌ غُمقَلٌِّد لھم  و دي فھ

  .الّذي يُداُن به، وما خالفه فھو بدعةٌ وضاللةٌ مردودةٌ على صاحبھا غير مقبولة
ن إدر 13 د ب ام محم ان واإلم ة نعم و حنيف ام أب ل وھم اإلمام مالك بن أنس واإلم ن حنب د ب ام أحم افعي واإلم يس الش

ي  ودي ف ن ف ان ب ال الشيخ عثم ذاھب، وق رحمھم هللا تعالى، فأجمعوا األمة على إن ھذه األئمة األربعة ھم أئمة الم
الى: "توفيق المسلمين ى هللا تع ذاھبھم طرق موصلة إل ن هللا وم ي دي ك "إن كل واحد منھم مجتھد ف ل ذل ال قب ، وق

ذاھب لقي هللا إن علما"الكالم بقليل  ك الم ذھبا من تل د م ى إن من قل وا عل ين أجمع نھم أجمع نة رضي هللا ع ء الس
  ".سالما ويوصله ذلك المذھب إلى الجنة

نة  14 رآن والس م من الق ي أدالتھ ى بصيرة بأبحث ف أي كل من يقلديھم في إجتھادھم ويلتزموا على مذاھبھم إما عل
  .صيرتھم أو كالعوام الذين يشتغلون بعبادتھم ومعايشھم إلى يوم الدينكالعلماء العاملين والطالب المتوسطين في ب

ُل من قال: وقيلَ  15 ا بَْعدُ : فصُل الِخطَاب أَّما بَْعُد؛ وداووُد عليه السالم أَوَّ  .فَصُل الِخطاب الفِْقهُ في القََضاءِ : وقيل .أَمَّ
ا بَْعَد ما َمَضى : معنى: وقال أَبو العباس ا بعُد، أَمَّ   .من الَكالِم، فھو كذا وكذاأَمَّ



 

 

  الفصل األّول
  ي الدينبيان نسبته ونسبه وسبب تسميته بمحفي 

ق   ا التوفي أقول وب اء رضي هللا : ف ال العلم د ق ه فق الى عن بته رضي هللا تع ان نس ا بي أم
ْيالَنِ "ء وبھا ُولَِد، ويقال فيھا أيضا بكسر الجيم وسكون اليا" ِجْيل"تعالى عنھم أنه منسوب إلى  " َج

ا 16"ِكْيل"و" َكْيالَنِ "و ى ش ة عل دادأيضا، وھي قري وم من بغ ى مسيرة ي ة عل ي  طي الدجل ا يل مم
أطري ه يسمى ب ان يق واسط، وكان له جّد ألم د هللا الصومعي وك ال بي عب ذا يق عرف بجيالن ولھ

ا الجيالن أي ينسب إلى جّده، وھذا في  عبد القادر ا وأم ه الجيالني أب بعض الروايات، والتحقيق أن
  .وأصال

ادر وأما نسبه رضي هللا عنه   د الق ن  17فھو عب ي ب ن يحي د هللا ب ن عب أبي صالح موسى ب
د  18الّزاھد ن عب بن موسى بن محمد بن داوود بن موسى بن عبد هللا أبي الكرام بن موسى الجون ب

ة هللا الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السب ن فاطم ه وأب ي طالب رضي هللا عن ن أب ط بن علي ب
ه وصحبه  ى أل لم وعل ه وس اء والمرسلين صلى هللا علي اتم األنبي الزھراء بنت محمد المصطفى خ

  .وسلم أجمعين
ا   الى عنھ ه رضي هللا تع ا أم ار، فكانت أم  إسمھا وأم ة الجب ر وأم ا أم الخي ة وكنيتھ فاطم

دم راسخ  الخير كلقبھا، وھي بنت أبي عبد هللا الصومعي كان لھا حظ وافر من الخير والصالح وق
الو ال تحمل لستين سنة  ادر وھي بنت ستين، وق في ھذا األمر، وروى أنھا حملت بسيدي عبد الق
د هللا  ن عب ن طلحة ب د ب إال قريشية وال لخمسين إال عربية، وأم جّده أبي عبد هللا أم سلمة بنت محم

  .ديق رضي هللا عنھم أجمعينبن عبد الرحمن بن أبي بكر الص
دين   ا سبب تسميته بمحي ال زار وأم اتي والب يخان الكميھ ال الش د ق ل للشيخ: فق محي  قي

دين؟" :الدين عبد القادر ونحن عنده ال" ما سبب تسميتك محي ال ُت من بعض سياحتي : ""ق رجع
داد ى بغ ري 19مرة يوم جمعة في سنة أحدى عشر وخمسمائة إل ا، فمررُت بشيخ م ر حافي ض متغيّ

ال لي دن، فق ون نحيف الب ادر: "الل د الق ا عب ك ي ال"السالم علي ه السالم، وق رددُت علي أدن : "، ف
ال"مني دنوُت فق ه، "إجلسني: "، ف ه فخفت من ا جسده وحسنت صورته وصفى لون تُه فنم ، فجلس
ا؟: "فقال ال"ال: "، فقلتُ "أتدري من أن ه فلقي: "، ق ا رأيت د ضعفُت كم ُت ق دين وكن ا ال نى رجل أن

دم "وقدم قد أحياني هللا بك، أنت محي الدين ى الجامع فلقيني رجل وق ه إل ه وانصرفُت عن ، فتركتُ
ي)بقلة؟(لي بغلة  دين: "، قال ل ا سيدي محي ال اسُ "أركب ي ا قضيُت الصالة اسرُع الن ّي  ، فلم إل

   ".، وما دعيُت به من قبل"يا محي الدين: "يقبلون يدّي ويقولون
اَت َعلَى اإِلْسالَمِ  يقِّ َعْبِد اْلقَاِدِر اْلَجيالَناللَُّھمَّ بَحَ    نَْسئَلَُك التَّْوفِيَق َواْلِممَّ
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  الفصل الثاني
  في بيان صفته

ه   الى عن ع  وأما صفته رضي هللا تع ون رب ة أسمر الل ون، وفي رواي دن أدم الل نحيف الب
ائم األنف شديد ين ق رون الحاجين ادعج العين ين مق نا  القامة واسع الجب ورا وحس أشراق الوجه ن

اء  عريض اللحية طويلھا لطيف اليدين والقدمين ظاھر الوضاءت دائم البشر كثير البھاء شديد الحي
ر المعروف بجرادة و المظف ال أب ر، ق ا م: "رحب الجناب سھل القياد ذو صوت جھور وسمت بھ

ا والرأت عينان أحسن خلقا وال أوسع ص ا وال اعطف قلب دا وودا من  درا وال أكرم نفس أحفظ عھ
ه يقف مع الصغير  الشيخ محي الدين عبد القادر، لقد كان مع جاللة قدره وعلو منزلته وسعة علم
ى  ه إل ويوقر الكبير ويبدأ بالسالم ويجالس الضعفاء ويتواضع للفقير متعه هللا بسمعه وبصره وقوت

  .هللا تعالى عنه 20"حين وفاته رضي
اَت َعلَى اإِلْسالَمِ  ياِدِر اْلَجيالَناللَُّھمَّ بََحقِّ َعْبِد اْلقَ    نَْسئَلَُك التَّْوفِيَق َواْلِممَّ
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  الفصل الثالث
  في بيان ثناء األولياء عليه قبل ظھوره وبعد ظھوره

ي  21رضي هللا تعالى عنه الشيخ أبو بكر بن ھوارى البطائحي من أولئك األولياء   وھو ول
ول رضي هللا ان يق اء ك اء األولي ن عظم يم م ه عظ ة: "عن راق ثماني اد الع روف الكرخي : أوت مع

ن  افي ومنصور ب ي وبشر الح ادر الجيالن د الق د هللا التستري وعب ن عب ل وسھل ب ن حنب د ب وأحم
داد : "، فقال"ومن عبد القادر الجيالني؟: "، فقيل له"عمار والجنيد وسري عجمّي شريف يسكن بغ

  ".وتاد أعيان الدنياء أقطاب الزمانيكون ظھوره في القرن الخامس وھو أحد الصديقين األ
اء   ك األولي ن تل ائحي وم ان  الشيخ البط اء وك اء األولي ن عظم يم م ي عظ و أيضا ول وھ

ّي شريف : "سنة تسع وثمانين وأربع مائة يقولرضي هللا تعالى عنه في  قد دخل بغداد شاب عجم
  ,"إسمه عبد القادر سيبرز في ھيبة المقامات، له قدم راسخ في التمكين

اء  الشيخ منصور البطائحي ومن تلك األولياء   اء األولي ي عظيم من عظم وھو أيضا ول
ال ده وھو شاب فق ه عن ه : "دخل الشيخ عبد القادر رضي هللا تعالى عن ه في ر إلي ان يفتق ـتي زم سي

  ".وتعلو منزلته بين العارفين، فمن أدرك منكم ذلك الوقت فليعرف بحرمته وليعظم أمره
ك األولي   د الشنبكيّ  ءاومن تل و محم ه الشيخ أب الى عن ي  22رضي هللا تع و أيضا ول وھ

اء اء األولي الى ع 23عظيم من عظم ان رضي هللا تع ولوك ه يق و ب: "ن ان شيخنا الشيخ أب ن  ركك ب
رن الخامس  ھوارى رضي هللا عنه يذكر الشيخ عبد القادر الذي سوف يظھر بالعراق في وسط الق

إذا ھو في وينص على فضله، وما كان علمي به  اء، ف يجاوز مسمعي، فثم كوشفت بمقامات األولي
إذا ھو  صدورھم وكوشفت بمقامات العلماء فإذا ھو في صدورھم، وكوشفت بمقامات األقطاب ف

ا  اء ب دون العلم ديقون المؤي ه إال الص ر في ر أال يظھ الى مظھ يظھره هللا تع دورھم، وس ي ص ف
  ."و ممن يباھي هللا تعالى به األمم يوم القيامةتعالى، وھو ممن يقتدى بأفعاله وأقواله، وھ

ارفين أبي الوف ومن تلك األولياء   اج الع ه اءالشيخ ت الى عن اس  24رضي هللا تع تكلم الن ي
اج  يوما فوق الكرسي، فدخل الشيخ عبد القادر مجلسه وھو يومئذ شاب أول ما دخل بغداد، فقطع ت

د  بإخراجه، فأخرج الشيخ عبد العارفين كالمه وأمر م دخل الشيخ عب القادر وتكلم تاج العارفين، ث
داد: "القادر فنزل تاج العارفين فاعتنقه وقبل بين عينيه وقال ا أھل بغ رُت ! قوموا لولي هللا ي ا أم م

رق  ا المش اورت زوايھ ناجق تج ه ص ى رأس ود عل زة المعب وه وع ل لتعرف ه، ب ة ل ه أھان بإخراج
راق، يا عبد القادر الوقت : "، ثم قال"والمغرب وك الع د وھب ادر ق د الق ا عب األن لنا وسيصير لك ي
ة 25يا عبد وم القيام م أعطاه سجادته "القادر كل ديك يصيح ويسكت إال ديكك، فإنه يصيح إلى ي ، ث

                                                 
ك أن تخاف " :ھاتف بالليل البطائحي كان شاطرا يقطع الطريق فوقع له سماع ىوھو أبو بكر بن ھوار 21 أما آن ل

ا  ،فتاب من ساعته رضي هللا عنه ،"من هللا تعالى ة ثوب ه الخرق وھو أول من ألبسه أبو بكر الصديق رضي هللا عن
داً أن ال تحرق  ي عز وجل عھ ول أخذُت من رب ه يق وطاقية في اليوم فاستيقظ فوجدھما عليه وكان رضي هللا عن

قال إنھا ما دخلھا سمك وال لحم قط فأنضجته النار أبدا، وانعقد إجماع المشايخ من أھل النار جسداً دخل تربتي، وي
ول ان يق ه، وك و مقام ه وعل ي جاللت ة: عصره عل راق ثماني اد الع ل وبشر : أوت ن حنب د ب معروف الكرخي وأحم

  .جيليالحافي ومنصور بن عمار والجنيد والسري السقطي وسھل بن عبد هللا التستري وعبد القادر ال
ى  22 ان يفت ب، وك ربين وصاحب العجائب والغرائ ارفين وأجالء المق اء الع راق وعظم وھو من أعيان مشايخ الع

اس  على مذھب اإلمام مالك رضي هللا عنه، وكان يتكلم في علمي الشريعة والحقيقة، وله كالم كثير متداول بين الن
نة  مشھور، وكان إذا خرج من خلوته ال يمر على شجرة يابس إال ل س ات قب ة إال عوفى، وم أورقت وال بذي عاھ

ر  ي التكبي ديھم ف وا أي ا رفع انوا كلم ول تضرب وك ثمانين وخمسمائة، ولما صلى عليه سمع في الجو أصوات طب
  .للصالة عليه سمعوھا
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ا 24 ه الكرام ه، ول ي وقت راق ف ايخ الع ان مش ان من أعي اء ك و الوف ارفين أب ايخ وھو تاج الع ان مش ة، وك ت الخارق

ه من : البطائح يقولون ه ويسمى هللاَ، كيف ال يسقط لحم وجھ ى وجھ ده عل ر ي م يم اء ول ا الوف ذكر أب اً لمن ي عجب
ول ان يق العراق، وك ارفين ب اج الع وارد : ھيبته، ولذلك ذكر البسملة قبل إسمه، وھو أول من سمي بت و صدق ال ل

  .لشيخ عن سؤاله ولم يحتج إلى استيقاظ الشيخعلى شيخه وھو نائم ألجابه كل ذرة من ا
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ى الكرازه، فلما انقض المجلكوقميصه ومسبحته وقصعته وع ارفين من عل اج الع زل ت  يسس ون
د ا د الشيخ عب الجلي على أخر مرقاته وأمسك بي ادر وق اس لق ات الن ك : "في غلب ادر ل د الق ا عب ي

  .، وقبض على كريمتيه"وقت فإذا جاء أذكر ھذه الشيبة
ي عظيم من  26رضي هللا تعالى عنه الشيخ حماد الدباس ومن تلك األولياء   وھو أيضا ول

اء ذكر الشيخ ع اء األولي اعظم ذ شاب فق ده وھو يومئ ادر عن د الق ين : "لب ى رأسه علم ُت عل رأي
د الشيخ "والية، قد نصبا له من الفھموت األسفل إلى الملكوت األعاللل ، ودخل يوما وھو شاب عن

ال اه وق ه وتلق ام إلي اد الدباسي فق ذي ال يتحرك: "حم ل الراسخ والطود المنيف ال ا بالجب ، "مرحبً
ه ال ل ين الحديث والكالم؟: "وأجلسه إلى جانبه وق رق ب ا الف ال" م ا أستدعيت م: "فق ن الحديث م

ين ال الثقل اه أرجح من اعم دعوة اإنتب " الجواب والكالم ما صدمك من الخطاب وانزعاج القلب ل
  ".أنت سيد العارفين في عصرك: "فقال الشيخ حماد

اء  الشيخ أبو يعقوب يوسف الھمداني األولياء تلكومن  ي عظيم من عظم وھو أيضا ول
ادر الجيل ،األولياء د الق دين عب الحدث سيدي الشيخ محي ال ه ق داد : "ي رضي هللا عن ى بغ دم إل ق

زل في 27رجل من ھمدان يقول له يوسف الھمداني وكان يقال أنه القطب ا سمعُت  28ون اط، فلم رب
ھو في السراب، فنزلُت إليه فلما رأني قام وأجلسني وذكر  ُت إلى الرباط، فلم أره، فقيل ليبه مشي

اس: "يلي جميع أحوالي وحل لي ما كان يشكل علّى، ثم قال ل ى الن م عل : ، فلتُ "يَا عبد القادر تكل
أنت حفظَت الفقه والخالف : "فقال" شيء أتكلم على فصحاء بغداد؟ أي يا سيدي أنا رجل عجميّ "

  ".والنحو واللغة وتفسير القرآن، أال يصلح لك تتكلم على الناس؟ أصعد الكرسي وتكلم على الناس
اء ك األولي ل المن ومن تل اء  وھو 29يّ بجالشيخ عقي اء األولي ي عظيم من عظم أيضا ول

ه الى عن ادر: "وقيل له رضي هللا تع د الق ّي شريف إسمه عب داد شاب عجم د اشتھر ببغ ال "ق ، فق
ىوإن أمره ف: "الشيخ ك الفت اِز األشھب  ي السماء أشھر من األرض ذل دعو في الملكوت بالب الم

  ".وسينفرد في وقته وسيرد إليه األمر ويصدر في عصره
و يعزى األولياء ومن تلك اء أستاذنه  الشيخ أب اء األولي ي عظيم من عظم وھو أيضا ول

ّي : "غداد، فقالبالصنھاجي في المصير إلى  ا شريف عجم إذا أتيت بغداد فال يفوتك رؤية رجل بھ
ك ا يعزى من قلبك فإن نس أب  أسمه عبد القادر، فإذا رأيته سلّم عليه عني وسلم الدعاء، وقل له ال ت

ي ال وتر ف رقل ه، وإن المش راق مثل ى  ع زاه عل د مي به ق ه ونس ه وأن علم رب ب ى المغ ليفضل عل
  ".األولياء تمييزا وضحا كثيرا

                                                 
دين  26 ة المري ه رياسة تربي ائق انتھت إلي وم الحق ي عل اء الراسخين ف دباس وھو أحد العلم لم ال وھو حماد بن مس

ه  ي وقت داد وصوفيتھم ف ايخ بغ ه معظم مش وارد وانتمى إلي وھو وانعقد عليه اإلجماع في الكشف عن مخفيات الم
  .أحد من صحب الشيخ عبد القادر الجيلي وأثنى عليه وروى كراماته

ى قلب إسرافيل  27 القطب ھو الغوث عبارة عن الواحد الذي ھو موضوع نظر هللا من العالم في كّل زمان وھو عل
د أن يحصل م ة إال بع ن القطبي تمّكن م ل ال ي ي أرضه، وقي ة هللا ف ل وخليف و الرجل الكام ه السالم، وھ اني علي ع

ة،  ان أھالً للخالف ا ك ا ومعانيھ ى حقائقھ الى عل ه هللا تع الحروف التي في أوائل السور مثل ألـــم ونحوھا، فإذا أوقف
لم ه وس ال رسول هللا صلى هللا علي ذلك ق السلطان : ((فالسلطان أو إمام المسلمين إذا كان عادالً ھو قطب الزمان ف

  )).ظل هللا في أرضه
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ان يسمى  29 افر، وك ن مس نھم الشيخ عدي ب ابر م وھو شيخ شيوخ الشام في وقته، وتخرج بصحبته جمع من األك

ا  ا فلم ادى ألھلھ ا ون ى منارتھ بالد الشرق صعد إل اً ب ا مقيم ان بھ ي ك ه الت ال من قريت ا أراد االنتق ه لم ار ألن الطي
ان  اجتمعوا طار في الھواء والناس ينظرون إليه، فجاءوْا فوجدوه بج، وك ه  في من ه، ل د حمل تطيع أح ازه ال يس عك

  .سكن رضي هللا عنه منبج واستوطنھا نيفًا وأربعين سنة وبھا مات وبھا قبره ظاھر يزار رضي هللا عنه



 

 

اء ك األولي ه ن مسافر األمويّ بالشيخ عدي  ومن تل الى عن  31ھو أيضا 30رضي هللا تع
ن مسبولي عظيم من عظماء األولياء، قال الشيخ أ زارعو القسم عمر ب ي: "ود الب ان سيدي الش خ ك

ى  ا، فاشتقت إل را رضي هللا عنھم افر كثي ن مس ى الشيخ عدي ب ى عل ادر يثن د الق دين عب محي ال
ا ل الھك ُت جب ى أتي افرُت حت ي فس ى ر فرؤيته واستأذنت الشيخ في زيارته، فأذن ل ا عل هُ قائم وجدتُ

ك يا أھالً يا من تركَت البحر وأتيَت الساقية، يا عمر الشيخ عبد ال: "لش قالباب زواية بال ادر مال ق
  ."أزمة األولياء كلّھم وقائد ركاب المحبين بأسرھم في ھذا العصر رضي هللا عنه

ي  الشيخ علي بن وھب السنجاريّ  ومن تلك األولياء رضي هللا تعالى عنه، وھو أيضا ول
ول ه يق الى عن ان رضي هللا تع اء، وك اء ا: "عظيم من عظماء األولي ادر أوحد األولي د الق لشيخ عب

  ".رؤاه طوبى لمن جالسهبى لمن طو
اھين الّزّولي ومن تلك األولياء ه الشيخ موسى بن م الى عن وھو أيضا  32رضي هللا تع

ه ه رضي هللا عن ل ل اء، قي اء األولي ن عظم يم م ي عظ ك : "ول ًدا مإحترام َت أح ك أحترم ا رأين م
اء، وكيف الشيخ عبد القادر خير الناس في زماننا ھذا، وسلطان األ: "، فقال"لسيدي عبد القادر ولي

  "ال أتأدب مؤمن تأدب معه مالئكة السماء؟

                                                 
د  30 ان الشيخ عب ا، وك اء بھ ى العلم ة وأعل ذه الطريق ان ھ د أرك ّوه وھو عدي بن مسافر األموي وھو أح ادر ين الق

ه وش ى علي ذكره ويثن الب لطة، وق ه بالس ي : ھد ل الغ ف افر، ب ن مس دي ب ا ع دة لنالھ ال بالمجاھ وة تن ْت النب و كان ل
رًدا  ال والصحارى مج المجاھدة في بدايته حتى أعجز المشايخ بعده، وأقام في أول أمره زمانا في المغارات والجب

ريح أن تسكن فتسكن سائًحا يأخذ نفسه بأنواع المجاھدات وكانت الحيات والھوام والسباع تألفه فيھا ، وكان يأمر ال
  .لوقته، ومات سنة ثمان وخمسين وخمسمائة
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ي  32 ة ف ه الھيب ع ل ادات وأوق ه الع ات وخرق ل الى المغيب رز هللا تع ة أب ي، أحد األئم اھين الزول ن م وھو موسى ب

د الت وكشلمشايخ وقصد بالزيارات ولحل المشكالقلوب وانعقد عليه إجماع ا ان الشيخ عب وارد، وك ات الم ف خفي
ه: القادر يثنى عليه ويعظم شأنه، وقال مرة ل ل د، فقي يكم بع ْت عل ا طلع يكم شمس م ومن : يا أھل بغداد ستطلع عل

ق : ھو؟ قال ه بتوفي الشيخ موسى الزولي، وكان كثير المشاھدة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانْت أغلب أفعال
  .سلم، وكان إذا مس الحديد بيده الن حتى يصير كاللبانمنه صلى هللا عليه و



 

 

اھر السھرورديّ  الشيخ ومن تلك األولياء د الق و النحيب عب ه، أب الى عن  33رضي هللا تع
ادر  د الق ا عن سيدي عب اء، سئل يوم اء األولي ي عظيم من عظم و أيضا ول الوھ ه ق ه مع : وتأدب

الي و" ي وح ي قلب الكي ف ؤمن صرفه م أدب م يكيف ال أت اء  34ف والھم، إن ش اء وأح وب األولي قل
  ."أمسكھا وإن شاء أرسلھا

اء اعي الشيخ ومن تلك األولي د بن أبي الحسن الرف ي عظيم من  35،أحم وھو أيضا ول
ول ال سمعُت أبي يق ا : "عظماء األولياء، وحدث الشريف أبو عبد هللا الحسني، ق ا يوم ُت جالس كن

د  بين يدي سيدي الشيخ محي الدين عبد القادر ارة الشيخ أحم ه فخطر في نفسي زي رضي هللا عن
ادر د الق اع: "الرفاعي رضي هللا عنه، فقال لي الشيخ عب د الرف ارة الشيخ أحم : قلتُ " ي؟أتھب زي

اعي؟: "قال ، ثم"نعم فاطرق يسيرا" د الرف رى الشيخ أحم ا خضر ھل ت ه شيخ "ي ى جانب إذا إل ، ف
اء يتمنى يا خضر : "مھاب فقمُت إليه وسلمُت عليه فقال من يرى مثل الشيخ عبد القادر سيد األولي

ه؟ ازيارة مثلي؟ وھل أن د شيء من مناقب " إال من رعيت د سيدي أحم ا عن ا غاب، وذكر يوم ثم
د: "سيدي عبد القادر، فقال ر مناقب سيدي أحم دنا غي ذكر عن ان حاضرا ال ت ، فنظر !"شخص ك

ادر؟ : "ن يديه، ثم قالقع الرجل ميتا بيإليه الشيخ أحمد الرفاعي مغضبا فو د الق ومن يبلغ الشيخ عب
د  ا شاء اغترف الشيخ عب ذاك الرجل بحر الشريعة عن يمينه وبحر الحقيقة عن يساره، ومن أيھم

ى  يوصي أوالد أخيه وأصحابه، وقد جاء، وكان "القادر ألتاني له في وقتنا افرا إل رجل يودعه مس
ىإذا دخلتم بغداد فال تقدموا ع: "بغداد، قال ا وال عل ان حي يئا إن ك ادر ش  36لى زيارة الشيخ عبد الق

زره  م ي داد فل ا رجل من أصحاب األحوال دخل بغ د أيم ه العھ زيارة قبره إن كان ميتا، فقد أخذ ل
  ".سلب حاله ولو بعد الموت
وھو أيضا ولي عظيم من  37رضي هللا تعالى عنه، علّي بن ھيتا الشيخ ومن تلك األولياء

رھم أن يزرخرج يوما من  عظماء األولياء، داد أم رار ومعه اعيان أصحابه، فلما وصلوا تحت بغ
م دجلةيغتسلوا في  ال لھ م ق م ث د أن : "وربما اغتسل معھ ا نري وبكم واحفظوا خواطركم فإن وا قل نق

لطان ى الس دخل عل م"ن ال لھ ه فق وا إلي اس وأھرع اه الن داد تلق ل بغ ا دخ د : "، فلم يخ عب ى الش إل
ادر ا وصل"الق يخ ، فلم اداه الش ف، فن ه ووق ع نعل ة خل اب المدرس ى ب ا أخي: "إل ّي ي دخل "أل ، ف

راقم: "وأجلسه إلى جنبه، فجلس وھو يرعد، فقال له الشيخ عبد القادر ، "م تخاف وأنت شحنة الع
تيا سيدي أ: "فقال له الشيخ عليّ  إذا امن ه" خوفك وأمنتُ  نت السلطان أمني خوفك؟ ف ال ل ال : "فق

  ".خوف عليك

                                                 
ن النضر  33 ة ب ن علقم ن القاسم ب ن الحسن ب ھو أبو النجيب عبد القاھر بن عبد هللا بن محمد بن عّمويه بن سعد ب

ه  دي الصوفي الواعظ شيخ بغداد،القرشّي السھرور ّب ل م ھ ة ث ي النظاميّ ه ف ة، تفقّ ع مائ نة تسعين وأرب ي س ولد ف
ى نسي ا عل ه رباط ى ل ق وبن ه خل د ب ى هللا وتزھّ ا إل م رجع ودع م اإلقبال والتوفيق فدلّه على الطريق وانقطع مّدة ث

ول عظيم،  ه قب اس، وصار ل ادا الجب الشط، وھو من أئمة الشافعية وعلم من أعالم الصوفيّة، وصحب الشيخ حم
  .في جمادي اآلخرة سنة ثالث وستين وخمس مائة ودفن بمدرسته تماف
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ن وھو  35 ي البطائحي  دمأحأبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي ب اعي المغرب ي الرف ن عل ازم ب ن ح ي ب ن يحي ب

ارفين، د شيخ الع د الزاھ دوة العاب ام الق الم عال لسان أھل وھو  اإلم ه ك ان ل ك أسراره، وك ه ومل ر أحوال من قھ
ى سطوحھم الحقائق، وكان يسمع حديثه البعيد مثل القر يب حتى إن أھل القرى التي حول قريته كانوا يجلسون عل

ه،  يسمعون صوته ويعرفون جميع ما يتحدث به حتى كان األطروش واألصم إذا حضروْا يفتح هللا أسماعھم لكالم
ول يًرا ويق تكلم إال يس ان ال ي عاً، وك جادة تواض ى س س عل يئة، وال جل يئة الس ط بالس ازي ق ان ال يج رُت : وك أم

ابا ه إال هللا وأشھد : لسكوت، توفي عشر جمادي اآلولى سنة سبعين وخمسمائة، وكان آخر كلمة قالھ أشھد أن ال إل
  .أن محمًدا رسول هللا
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ة  37 ى القطبي ارفين، وھو أحد من ينسب إل ان الع راق وأعي وھو الشيخ علي بن الھيتى، وھو من أكابر مشايخ الع

  .خبر عن المغيبات وتظھر على يديه الكرامات وأجمعت العلماء على جاللته وعلو منصبهالعظمى، فكان ي



 

 

رحمن الطفشونجيّ  الشيخ لك األولياءومن ت ه، عبد ال الى عن وھو أيضا  38رضي هللا تع
ذھب : "قال ولده ولي عظيم من عظماء األولياء، ه وي ة من داره يركب بغلت خرج والدي يوم جمع

م ركب  ى األرض ساعة، ث ه ووقف عل ا من إلى صالة الجمعة، فوضع رجله في الركاب ثم نزعھ
كان الشيخ عبد القادر يركب بغلته في : "سألتُه عن سبب ذلك فقال وانصرف، فلما انقضت الجمعة

أردُت أال أ 39ذلك ى الجامع، ف ه فأالوقت ببغداد وينصرف إل ا مع ه في الركوب أدب ّدم علي د تق ه ق ن
ه من أحوالھم ازلھم ومكن ى من ه عل ه وفّضل منزلت ا احتضر "قّدمه هللا تعالى على أھل زمان ، ولم

زوم : "ال، ق"اوصني: "قال له ولد ره ول د أم ادر والوقوف عن د الق أوصيك بحفظ حرمة الشيخ عب
ه وزّوجه "خدمته ه الشيخ وألبسه خرقت داد فأكرم ادر ببغ د الق ى الشيخ عب ، فلما توفي جاء ولده إل
  .إبنته

اء بن بطوا الشيخ ومن تلك األولياء اء، 40،بق اء األولي ي عظيم من عظم  وھو أيضا ول
ين  لشيخ علّي بن ھيتا والشيخ أبو سعيد القيلوبيكان رضي هللا تعالى عنه وا رضي هللا عنھم أجمع

ه، وإذا  دخلون إال بإذن ا وال ي ه ويكنسون بابھ ادر رضي هللا عن د الق يخ عب ة الش ى مدرس أتون إل ي
  .، فيجلسون متأدبين"ولكم األمان: "فيقول" ولنا األمان؟: "، فيقولون"اجلسوا: "دخلو يقول لھم

ه، يئمطر الباذرا الشيخ ومن تلك األولياء الى عن ي عظيم  41رضي هللا تع وھو أيضا ول
ه من عظماء األولياء، ل ل ادر: "قي د الق يئا من أحوال الشيخ عب ا ش ال"صف لن د : "، فق الشيخ عب

ك النظرة أو القادر ريحانة هللا في األرض وھو واسطة العقد وإذا نظر نظرة كنا  كلنا في ضيافة تل
  ."ذلك النفس تنفس نفسا كنا في ضيافة
رديّ  الشيخ 42ومن تلك األولياء ي عظيم  ماجد الك ه، وھو أيضا ول الى عن رضي هللا تع

اء، اء األولي ن عظم ول م ان يق ذا : "ك ي ھ يوخنا ف يخ ش ق وش ل الطري ام أھ ادر إم د الق يخ عب الش
ائق في  العصر وبنوره يستضىء أھل القلوب في أحوالھم وببھجة سريرته تتسع أسرار أھل الحق

  ".فھممعار
اء  جاكير الشيخ ومن تلك األولياء ي عظيم من عظم رضي هللا تعالى عنه، وھو أيضا ول

حضرة الشيخ جاكير والشيخ : "سمع الشيخ مسعود العارف الحارث رضي هللا عنه يقول األولياء،
 ،ما سلف لھم في صحبتھموخ ئ، فتجاريا في ذكر المشاعلي أبن إدريس رضي هللا عنھما مجتمعين

ال ا اكيرفق ا: "لشيخ ج ي الوجود من المش ي ف م يظھر ل اء ئل ي الوف ارفين أب اج الع د سيدي ت خ بع
ن  ا م م وصفا وال أعال مقام ا وال أت وى تمكين ذ تصريفا وال أق اال وال أنف ر ح ه أفخ رضي هللا عن
ن  ي ب سيدي الشيخ محي الدين عبد القادر رضي هللا عنه، ومنه انتقلت القطبية إلى سيدي الشيخ عل

  ".رضي هللا تعالى عنه ھيتا
د البصري  الشيخ ومن تلك األولياء ه،القاسم إبن عبي الى عن وھو أيضا  43رضي هللا تع

ال ه فق : ولي عظيم من عظماء األولياء، سئل عن الشيخ محي الدين عبد القادر رضي هللا تعالى عن
                                                 

وھو من أكابر مشايخ العراق وأعيان العارفين وصدور المقربين صاحب األحوال الفاخرة والكرامات الظاھرة  38 
  .والتصريف النافذ
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ات وھو الشيخ بقاء بن بطو، وھو من أعيان م 40 ابر الصديقين صاحب األحوال النفيسة والمقام شايخ العراق وأك

اء ظنھم  اء فس الجليلة والكرامات الباھرة، وزاره ثالثة من الفقھاء فصلوا خلفه العشاء فلم يقم القراء كما يريد الفقھ
ه يغتسلون ف وا في ة فنزل اب الزاوي ى ب ر عل ى نھ يم به وباتوا في زاويته فأجنبوا ثالثتھم وخرجوا إل اء األسد عظ ج

ى  الخلقة وبرك على ثيابھم وكانْت ليلة شديدة البرد فأيقنوا بالھالك فخرج الشيخ من الزواية فجاء األسد وتمرغ عل
  .رجليه فاستغفروا هللا وتابوا

ده  نوھو الشيخ مطر الباذرائي، وھو م 41 ه وزھ ى جاللت اء عل ع العلم ارفين أجم ادات الع راق وس ايخ الع أجل مش
من أخص خدامه، وكان  الشيخ مطر وارث حالي ومالي وكان :يقول كان شيخه تاج العارفين أبو الوفاءوومھابته، 

  .الغالب عليه حالة السكر
  .12ھنا انتھى الورقة  42
ان وھو  43 ربين أبو محمد القاسم بن عبد هللا البصري ك ارفين وأجالء المق اء الع راق وعظم ايخ الع ان مش من أعي

ي علمي الشريعة وصاحب العجائب والغرا تكلم ف ان ي ئب، وكان يفتى على مذھب اإلمام مالك رضي هللا عنه، وك



 

 

ى" ا إل الى ولي ا أوصل هللا تع ذا الوقت وم اء في ھ اب وقطب األولي رد األحب ان  ھو ف ام إال وك مق
د  44الشيخ عبد القادر اه، وق ادر أھن د الق ان الشيخ عب ه إال وك أعاله وال سقي هللا حبيبا كأسا من حبّ

  ".أودعه هللا سرا من أسراره سبق به جمھور األولياء
ه، وھو  أبو عمرو عثمان مرزوق القرشي الشيخ ومن تلك األولياء الى عن رضي هللا تع

ول ألولياء،أيضا ولي عظيم من عظماء ا ان يق ّل : "ك ا وسيدنا وك ادر شيخنا وإمامن د الق الشيخ عب
ادر  د الق ا فالشيخ عب يم مقام ذا أو وھب حاال أو أق من سلك طريقا إلى هللا عز وجل في عصرنا ھ

  ".أمامه في العلم
ي عظيم  سويد السنجاري الشيخ ومن تلك األولياء ه، وھو أيضا ول الى عن رضي هللا تع

يدنا : "اء، وكان رضي هللا عنه يقولمن عظماء األولي ه شيخنا وس ادر رضي هللا عن الشيخ عبد الق
اعالم االوإمامنا وقدوتنا إلى هللا ورسوله وھو  ع عصره ب وت حواالمقّدم على جمي ل ومقامات الثب

  ".بين يدي هللا عز وجل
ي وھو أيضا و 45رضي هللا تعالى عنه، حياة بن قيس الحراني الشيخ ومن تلك األولياء ل
ذا: "كان يقول عظيم من عظماء األولياء، ا ھ ارفين في وقتن ادر سلطان الع د الق ال "الشيخ عب ، وق

د يإن هللا عّز وجّل : "أيضا ة الشيخ عب بالء ببرك دع ال زل الغيث وي ذا وين ا ھ در الضرع في وقتن
  ".القادر، وھو سيد األولياء والمقربين في ھذا الحين

اء، 46،الدمشقيرسالن  الشيخ ومن تلك األولياء اء األولي  وھو أيضا ولي عظيم من عظم
ادر: "كان يقول د  47الشيخ عبد الق راد الوجود، ق ه من صدور الخضرة وأف ي رضي هللا عن الجيل

ه في األخذ  د من أھل زمان ّل وقت قريب وبعي نطق بالحكمة وسلمت إليه أحكام التصريف في ك
  ".واإلعطاء والقبول والردّ 

اء ك األولي ي يخالش ومن تل دين المغرب و م ه، أب الى عن ي  48رضي هللا تع وھو أيضا ول
  ".عبد القادر أحد أعيان الدنيا وأوتاد الوجود وسلم الشھود: "كان يقول عظيم من عظماء األولياء،
ان بن مرورة البطائحي الشيخ ومن تلك األولياء ه،  أبو عمرو عثم الى عن رضي هللا تع

ادر رضي  ،وھو أيضا ولي عظيم من عظماء األولياء د الق دين عب سئل عن سيدي الشيخ محي ال
  ".الشيخ عبد القاجر خير أھل األرض في ھذا الوقت: "هللا تعالى عنه قال

ي  قصيب البان الموصلي الشيخ ومن تلك األولياء ه، وھو أيضا ول الى عن رضي هللا تع
ام الشيخ عبد القادر قائد ركب المحبين : "كان يقول عظيم من عظماء األولياء، وقدوة السالكين وإم

  ".الصديقين وحجة العارفين وصدر المقربين في ھذا الوقت
ي عظيم  ر ملكيھخليفة الن الشيخ ومن تلك األولياء رضي هللا تعالى عنه، وھو أيضا ول

ه من عظماء األولياء،  49سئل رضي هللا عنه عن سيدي محي الدين عبد القادر رضي هللا تعالى عن
                                                                                                                                            
والحقيقة، وله كالم كثير متداول بين الناس مشھور، وكان إذا خرج من خلوته ال يمر على شجرة يابس إال أورقت 

و  ي الج مع ف ه س ا صلى علي مائة، ولم انين وخمس نة ثم ل س ات قب وفى، وم ة إال ع ذي عاھ ول وال ب أصوات طب
  .تضرب وكانوا كلما رفعوا أيديھم في التكبير للصالة عليه سمعوھا

  .13ھنا انتھى الورقة  44
ة  45 م الفخيم ات والھم ات والمقام ين، صاحب الكرام ان المحقق ارفين وأعي اء الع ايخ وعظم ن أجالء المش و م وھ

ذين والبدايات العظيمة، صاحب الفتح السني والكشف الجلي حتى حل به مشكالت  أحوال القوم وھو أحد األربعة ال
  .يتصرفون في قبورھم بأرض العراق، وكان أھل حران يستسقون به فيسقون

ه، فثلث يتصّدق  46 ان يقسم أجرت ھو رسالن بن يعقوب بن عبد الرحمن الجعبري الدمشقّي الشيخ الزاھد العابد، ك
ا صاحب أحوا ا قانت ان ورع ان به وثلث لقوته وثلث لباقي مصالحه، وك م، وك ي العل تغال ف ان اش ات، وك ل ومقام

ع ي م خرج م ه الشرقية، ث ام بجھت ى مسجد درب الحجر، فأق ل إل م انتق ه، ث ا جوار بيت اب ثوم تعبد بمسجد داخل ب
  .أصحابه فأقام بمسجد خالد بن الوليد الذي تجاه قبته وعبد هللا إلى أن مات في حدود سنة خمسين وخمس مائة
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وھو من أعيان مشايخ المغرب وصدور المربين وشھرته تغنى عن تعريفه واسمه شعيب، وكان إمام الصديقين  48

اً  داً ورع يالً متواضعاً زاھ اً جم ان ظريف ه، وك ين يدي أدبوا ب ه وت ه وإجالل ى تعظيم في وقته، وأجمعت المشايخ عل
  .محققًا مشتمالً على كرم األخالق رضي هللا عنه



 

 

دال،ھو رجل قلد األ: "فقال د  50مر إليه في األولياء واألبرار واألب ه تقلي م من أھل زمان فمن دونھ
ى أقصى  ك القطر إل ة من جھات األرض إال سكان ذل ى جھ اعم أحوالھم وأسرارھم، وما نظر إل
لب  افون س ره ويخ ة نط ن برك والھم م ي أح ادة ف ى الزي ون إل ا يرج ان أو مغرب رقا ك األرض مش

  ".أحوالھم من سطوة ھيبته
اء ومن و الحسن الجوسقي الشيخ تلك األولي ي  أب ه، وھو أيضا ول الى عن رضي هللا تع

ل : "كان يقول غير مرة عظيم من عظماء األولياء، ُت مث صمُت أذناّي وعميُت عيناّي إن كنُت رأي
  ".الشيخ سيدي محي الدين عبد القادر

د القرشي الشيخ ومن تلك األولياء د هللا محم و عب الى ع أب ه، وھو أيضا رضي هللا تع ن
ا : "كان يقول ولي عظيم من عظماء األولياء، ه، أم الشيخ عبد القادر رضي هللا عنه سيد أھل زمان

ا  م وأم م وأتمھ و أعلمھ ارفين فھ ا الع دھم وأم م وأزھ اء فھو أورعھ األولياء فھو أعالھم وأما العلم
  ".المشائخ فھو أمكنھم وأقربھم
رضي هللا تعالى عنه، وھو أيضا  صخر األمويّ  أبو البركات بن الشيخ ومن تلك األولياء

اء، اء األولي ول ولي عظيم من عظم ان يق ي  في : "ك ّل ول ى ك د عل ادر العھ د الق أخذ الشيخ عب
ه  د موت ه، وھو ممن أعطي التصريف بع زمانه أال يتصرف في حالة في ظاھر وال باطن إال بإذن

  ". كما كان قبل موته
و  الشيخ ومن تلك األولياء راھيم أب األعزب 51الملقبإسحاق إب ه،  ب الى عن رضي هللا تع

يدنا وشيخ : "كان يقول وھو أيضا ولي عظيم من عظماء األولياء، ادر س الشيخ محي الدين عبد الق
  ".المحقّقين وإمام الصديقين وحجة العارفين وقدوة السالكين إلى رّب العالمين

د الشيخ ومن تلك األولياء إبنالمعرف  علّي بن حمي ه، الصباغ ب الى عن  52رضي هللا تع
اء، اء األولي ن عظم يم م ي عظ ا ول و أيض ول وھ ان يق ه : "ك ي هللا عن ادر رض د الق يخ عب الش

  :ره ينشد ويقولك، وكان إذا ذ"خصوص من هللا تعالى لم يدركه كثير من الصديقين
  َكاْلبَْحِر َحَدث وال حرج*     ُجْنٌد الَ تَْنقََضى َعَجائِبَهُ 

وبي الشيخ ياءومن تلك األول و الحسن علي بن إدريس اليعق ه،  أب الى عن رضي هللا تع
  ...إنا دعوة الشيخ عبد القادر: "كان يقول وھو أيضا ولي عظيم من عظماء األولياء،

اَت َعلَى اإِلْسالَمِ    "اللَُّھمَّ بَِحقِّ َعْبِد اْلقَاِدِر اْلَجْيالَنِي نَْسئَلَُك التَّْوفِيَق َواْلِممَّ
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داً  50 ه جس رك في ون، ويسافر أحدھم عن موضعه ويت ل أربع ون وقي ل ثالث األبدال أو البدالء ھم سبعة رجال وقي

ن  ى َم ه عل ظ مشترك يطلقون ذا اللف ل ھ ره، وقي على صورته بحيث ال يعرف أحٌد أنه فُقد، وذلك معنى البدل ال غي
ھيم عليه السالم، وھم في كل زمان ال يزيدون وال ينقصون تبّدلْت أوصافه المذمومة بمحمودة، وھم على قلب إبرا

لملكل المسلمين مقامھم إظھار غاية الخصوصية بلسان االنبساط في الدعاءو ه وس ال رسول هللا صلى هللا علي : ، ق
إذا ج: البدالء أربعون رجال(( ه، ف دل هللا مكان اء اثنان وعشرون بالشام، وثمانية عشر بالعراق، كلما مات واحد أب

  )).األمر قبضوا كلھم فعند ذلك تقوم الساعة
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ه  52 ع ب ذي انتف ر ال د الكبي دوة الزاھ ھو أبو الحسن علي بن حميد الصعيدي المعروف بإبن الصباغ، ھو الشيخ الق

اف ال الح ة، ق ات وتال ه أحوال ومقام ة، ول دين خلق وكان حسن التربية للمريدين، ويتفقد مصالحھم الديني ظ زكي ال
ة، اجتمعُت به : "المنذري ى عشرة وست مائ نة اثنت ي نصف شعبان س ا وھي من صعيد مصر ف وفى بھ بقتا وت

  ".رحمه هللا تعالى



 

 

  رابعل الالفص
ِ : "في بيان تعظيم األولياء أمره بسبب قوله َّ ِ   "قََدَميَّ َھِذِه َعلَى َرْقبٍَة ُكلِّ َولِيِّ 

ة ألزور : "ائحيطقال أبو القاسم الب   ان سنة تسع وسبعين وخمس مائ ل لبن ى جب ُت إل أتي
ي  د هللا الجبل ه الشيخ عب ال ل ذ رجل من أصبحان يق ه يومئ ان في وسمي من فيه من الصالحين وك

ه ُت ل ه وقل ه وجلسُت إلي ا؟: "بالجبل لطول إقامته في جبل لبنان فأتيتُ ك ھاھن م ل ا سيدي ك ال" ي : ق
نة" تون س تُ "س ب؟: "، قل ن العجائ ا م ك ھاھن يء مربّ ال"أي ش ع : "، ق نة تس ي س ا ف ُت ھن كن

رون في  53وخمسين وخمس مائة فرأيُت أھل الجلب في ليلة مقمرة يجتمع بعضھم إلى بعض ويظي
نھمالھ ي م ُت لصاحبي ل د أخرى، فقل ة العراق جماعة بع ذھبون؟: "وى إلى جھ ن ي ى أي ال" إل : ق
دي القطب 54أمرنا الخضر عليه السالم" ال"ومن ھو؟: "، قلتُ "أن نأتي بغداد فنحضر بين ي : ، ق
ال"الشيخ عبد القادر" ه ق م: "، فأستأذنتُه في المسير مع م يكن إال يسيرا "نع ، فسرنا في الھوى فل

داد حتى ا بغ ا مع أتين وا وأن رھم باإلنصراف، فرجع م أم ه، ث درون ألمتثال ه ويبت ين يدي م ب إذا ھ ، ف
ال : "صاحبي، فلما رجعنا إلى الجبل قلتُ  ى إمتث ه وأسراعكم إل ين يدي م ب ة في أدبك ما رأيُت كالليل

لِّ : "يا أخي وكيف ال وھو الذي قال: "، قال لي"أمره ٍة ُك ِ  قََدَميَّ ھَِذِه َعلَى ُرْقبَ َّ ِ يِّ  ا "َولِ د أمرن ، وق
  ".بطاعته وإحترامه

دادي   د البغ ن أحم ود ب اء محم و الثن ال حدث الشيخ الصالح أب اء : "ق ُت تجيء األولي ُكن
ال 55واألبدال واألوتاد د أن ق ه بع ه حين يحضرون ل ِذِه : "للشيخ عبد القادر رضي هللا عن َدَميَّ ھَ قَ

 ِ َّ ِ أمر هللا : "، يقولون"َعلَى ُرْقبٍَة ُكلِّ َولِيِّ  ائم ب ا ق ان وي ام المك ا إم ان وي ك الزم ا مل السالم عليك ي
ا  ه ي م عائلت ه كلّھ ه وأھل وقت ويا وارث كتاب هللا ويا نائب رسول هللا يا من السماء واألرض مائدت

  ".من ينزل القطر بدعوته وبدر الضرع ببركته
ادرھل رأ: "رضي هللا عنه وقيل للشيخ قضيب البان الموصلي   د الق ال "؟يُت الشيخ عب : ق

ال 56ال كانت األولياء والغيّبييُون" لِّ : "ال يحضرون عنده بعد أن ق ٍة ُك ى ُرْقبَ ِذِه َعلَ َدَميَّ ھَ يِّ  57قَ َولِ
 ِ َّ   .، إال ورؤوسھم منكسة ھيبة له"ِ
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ل عليه السالم،  فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوحبن ْبن ُمْلَكان  بليا و العباس أحمدأبھو  54 ه وقي إن

تبد لماء االذي بعث ليبحث  كان على مقدمة ذي القرنينمن األولياء ولي  ا فإس لجيشه فوجد عين الحياة وشرب منھ
ا يتصور به النوم سنينا وبعد إيقاظه جعل هللا تعالى له  رحمة من عنده وعلّمه العلم من لديه وجعل له الكرمات منھ

يب أو فقير وجعل هللا تعالى له أن يتصور في صورة يريد من الصالح الناس أما شيخا أو فتى أو نج في أي صورة
ذي خالجمادات وجعله هللا تعالى معمرا فھو حيي األن فال يموت إال بعد ظھور المھدي والدجال، فھو أ ر شخص ال

ِض الَع من السماء، بيد الدجال قبل ينزل عيسى بن مريم عليه السالم قتل اِوي َسِمْعُت َعن بَْع ْيُخ الصَّ : اِرفِينَ قَاَل الشَّ
ُمهُ  ةَ، فَإِْس َل اْلَجنَّ رُ َمْن َعَرَف إِْسَمهُ َوإِْسَم أَبِيِه َوُكْنيَتَهُ َولَقَبَهُ َدَخ اَن اْلَخِض ُن َمْلَك ا ْب ُد بَْليَ اِس أَْحَم و اْلَعبَّ ِن أَبُ ْن إِْب ، َوَع

ُ َعْنھَُما ُؤالَِء يَْلتَقِي اْلَخِضَر َوإِْليَاَس فِي ُكلِّ عَ : َعبَّاٍس َرِضَي هللاَّ ن ھَ اِن َع اِحبِِه، َويَْفتَِرقَ لُّ َرْأَس َص ُق ُك اٍم بِِمنَى، فَيَْحلِ
وَء : اْلَكلَِماتِ  ِرُف الُس ُ الَ يَْص اَء هللاَّ ا َش ِ َم ِم هللاِّ ُ، بِْس َر إاِلَّ هللاَّ وُق اْلَخْي ُ الَ يَُس ِ َما َشاَء هللاَّ ا بِْسِم هللاِّ ِ َم ِم هللاِّ ُ، بِْس إاِلَّ هللاَّ

ِ َشا َّ ا ةَ إاِلَّ بِ وَّ ْوَل َوالَ قُ ُ الَ َح ِ َما َشاَء هللاَّ ِ، بِْسِم هللاِّ ُ َما َكاَن ِمن نِْعَمٍة فَِمن هللاَّ اِت  4، َء هللاَّ ِذِه اْلَكلَِم اَل ھَ ن قَ راة َوَم م
  .الُسْلطَاِن َواْلِحيَِة َواْلَعْقَربِ ِحيَن يَْصبُِح َوِحيَن ْيمسي أَِمَن ِمَن اْلَغْرِق َواْلَحْرِق َوالسَّْرِق َوالّشّ◌ْيطَاِن وَ 

األوتاد عبارة عن أربعة رجال في كل زمان ال يزيدون وال ينقصون، منازلھم على منازل األربعة األركان من  55
ة، : العالم الم األربع م الع ذين يحفظ هللا بھ شرق وغرب وشمال وجنوب، مقام كل واحد منھم مقام تلك الجھة فھم ال

ة أع م ثماني اھرةولھ ا الظ ة، فأم ة باطن اھرة وأربع ة ظ ال أربع رة : م ام وكث اس ني ل والن ام اللّي رة الصيام وقي فكث
ال  نھم الجب ر ع د يعب ليم، وھؤالء ق ة والتس ويض والثق ل والتف ة فالتوّك ا الباطن تغفار باألسحار، وأم االمتثال واالس

اَل أَ {: لقوله تعالى اًداأَلَْم نَْجَعِل األَْرَض ِمھَاًدا َواَْلِجبَ ي }ْوتَ م ھؤالء ف ذلك حك د األرض، وك ال سكن مي ه بالجب ، فإن
ثُمَّ أَلَتِيَنَّھُم مِّن بَْيِن أَْيِديِھْم َوِمْن َخْلفِِھْم {: العالم حكم الجبال في األرض، وإلى مقامھم اإلشارة بقوله تعالى عن إبليس

يس للشيطان ، فيحفظ هللا باألوتاد }َوَعْن أَْيَمانِِھْم َوَعن َشَمآئِلِِھمْ  ات، فل ذه الجھ م محفوظون من ھ ات، وھ ھذه الجھ
د الحي  ابھم عب اء، وألق اد النس عليھم سلطان، إذ ال دخول له على بني آدم إال من ھذه الجھات، فقد يكون من األوت

  .وعبد العليم وعبد القادر والمريد
ة رجال الغيب وھم عشرة ال يزيدون وال ينقصون وھم أھل خھذا العبارة عن  56 ا لغلب ون إال ھمًس ال يتكلّم شوع ف

ْحَمِن فاَلَ تَْسَمُع إاِلَّ ھَْمًسا{: تجلّي الرحمن عليھم دائًما في أحوالھم، قال تعالى ، وھؤالء ھم }َوَخَشْعِت األَْصَواُت لِلرَّ



 

 

لِّ َولِ: "ومن تلك األولياء الذين أخبروا أنه سيقول   ٍة ُك ى ُرْقبَ ِ قََدَميَّ ھَِذِه َعلَ َّ ِ ل أن "يِّ  ، قب
ارفين  اج الع ّي والشيخ ت د هللا الجوني الملقب الحنف ن ھروارى والشيخ عب و بكر ب يقوله الشيخ أب

  .والشيخ عقيل المنبجّي والشيخ علي بن وھب والشيخ حماد الدباس
ره   ه ومن األولياء الحاضرين وقت ذك ِ : "قول َّ ِ يِّ  لِّ َولِ ٍة ُك ى ُرْقبَ ِذِه َعلَ َدَميَّ ھَ  الشيخ، "قَ

وبي والشيخ ابقاء بن بطو والشيخعلي بن ھيتا  ي  والشيخ أبو سعيد القيل اھين الزول ن م موسى ب
ذ  داد يومئ اقدم بغ اھر السھروردّي  والشيخ، حاج د الق و النجيب عب ر  والشيخأب رام األكب و الك أب

ي الحوسقي الصرصري  والشيخالمعمر  رد والشيخأبو العباس أحمد بن عل  والشيخي ماجد الك
ذ  والشيخأبو حكيم إبراھيم بن دينار  داد يومئ دم بغ راأبو عمرو عثمان بن مرزوق القرشي ق ، زائ

ن  والشيخخليفة بن موسى األكبر  والشيخمطر البازرائي  والشيخمكارم األكبر  والشيخ صدقة ب
ي ضياء الدين إبراھيم بن عبد هللا والشيخيحيي بن محمد المرتعش  والشيخمحمد البغدادي   بن عل

ان البطائحي  والشيخ، يومئذأبو عبد هللا محمد القزويني قدم بغداد  والشيخالجوني  أبو عمرو عثم
اني،  والشيخقضيب البان الموصلي  والشيخ ي المعروف باليم د البقل و  والشيخأبو العباس أحم أب

ذه،  ّي وتلمي ى العرب د عل اس أحم يخالعب ه يصلي ال والش ه أن ذكر عن ان ي ة، داوود وك خمس بمك
يخ ك،  58والش روف بالمخال د المع ن أحم د ب د هللا محم و عب يخأب ي  والش د العراق ر أحم و عم أب

يارة،  د المؤمن  والشيخوالمعروف بالشوكي وكان يقال أنه من رجال الغيب الس ن أحم سلطان ب
بياني  والشيخ د الس د الحمي ن عيسى المعروف بالكوسج  والشيخأبو بكر عب د ب و محم  والشيخأب

رار العراقي  والشيخارك بن علّي الجميلي مب ن مع و البركات ب ن حسين  والشيخأب ادر ب د الق عب
ي  والشيخأبو السعودي أحمد بن أبي بكر الحريص العطار  والشيخالبغدادي  د أب د هللا محم أبو عب

زار  والشيخالمعالي بن قائد األواني  ن  والشيخأبو القاسم عمر بن مسعود الب دين عمر ب شرف ال
ا والشيخالسھورودّي  حمدم ن عثم ود ب ال  نأبو الثناء محم ي  والشيخالنغ ن أب و حفص عمر ب أب

ن إدريس  والشيخأبو محمد الحسن الفارسي ثم البغدادي،  والشيخنصر الغوالي  ي ب د عل أبو محم
واب  والشيخأبو حفص عمر الكميماتي  والشيخاليعقوبي  ال  والشيخعباد الب ر الجم  والشيخمظف
ة،  والشيخالحمامي المعروف بالمزين، أبو بكر  و عمر  والشيخجميل صاحب الخطوة والزعق أب

و  القاضيوأبو محمد عبد الحق الحريمي  والشيخأبو الحسن الجسوقي  والشيخعثمان الصدقين  أب
نھم رھم رضي هللا ع راء وغي د الف ن محم د ب ى محم يخ :يعل د  والش يھم وق تكلم عل ادر ي د الق عب

ال م وق ِ : "حضروا كلھ َّ ِ يِّ  لِّ َولِ ٍة ُك ى ُرْقبَ ِذِه َعلَ َدَميَّ ھَ ا"قَ ن ھيت ي ب يخ عل ام الش وصعد  59، فق
اقھم رضي  الكرسّي وأخذ قدم الشيخ وجعلھا على عنقه ودخل تحت ذيله ومد الحاضرون كلّھم اعن

  .هللا عنھم أجمعين
ه   م حين مقالت ي بالدھ ه ف ائبين عن انوا غ ذين ك اء ال اطلعھم ومن األولي ذه ف ا  ھ هللا عليھ

و  والشيخعبد الرحمن الطفشونجّي  والشيخالشيخ أحمد الرفاعي : وقت نطقه بھا وحنوا اعناقھم أب
رسالن  والشيخسويد السنجارّي  والشيخحياة بن قيس الحراني  والشيخلبصري امحمد بن عبيد 

 عنھم ن مسافر رضي هللابعدي  والشيخعبد الرحيم المغربي  والشيخأبو مدين  والشيخالدمشقي 
  .أجمعين

اري   ردان األنص ن ب ي يوسف ب ن أب ال وع ارة : "ق ى زي دُت إل داد وقص ى بغ ُت إل دخل
ا ه أحدھم م ل ل ا فاق ده جمع ادر، فوجدُت عن  القاضي القضاة أبي صالح نصر بمدرسة جّده عبد الق

ادر د الق ِ " :سمعَت في قول الشيخ عب َّ ِ يِّ  لِّ َولِ ٍة ُك ى ُرْقبَ ِذِه َعلَ َدَميَّ ھَ ال"قَ ي : "؟ ق د سمعُت أب عب
                                                                                                                                            

ره،  ھدون غي واه وال يش اجون س ال ين مائه ف ي أرضه وس ّق ف أھم الح ون، خبّ ذين ال يعرف تورون ال اُد َوِعبَ{المس
ْحَمِن اَلَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى األَْرِض ھَْونًا َوإَِذا َخاطَبَھُُم اْلَجِھلُوَن قَالُوْا َسالًما ع }الرَّ داً يرف اء، إذا سمعوا أح م الحي ، دأبھ

دون  ه ويري ي اصطالح أھل هللا يطلقون صوته في كالمه ترعد فرائصھم ويتعّجبون، واعلم أن لفظ رجال الغيب ف
  .ين ذكرناھم وھي ھذه الطبقة وقد يطلقونه ويريدون به من يحتجب عن األبصار من األنسبه ھؤالء الذ
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رزاق امي ال رحمن  واعم د ال ا عب د هللاأب د هللا  عب ا عب د الوھابوأب ا إسحاق عب راھيم وأب أوالد  إب
ون ة يقول ات متفرق م هللا في أوق ادر رحمھ د الق دنا : "الشيخ عب ه وال ال في ذي ق حضرنا المجلس ال

ِ قََدَميَّ ھَِذِه َعلَى ُرْقبٍَة ُكلِّ َولِ : "رضي هللا عنه َّ ِ ه حاضرا "يِّ  ان في من  نيف وخمسين شيخا، وك
ه،  ى عنق دم الشيخ عل ه ق ا رضي هللا عن ن ھيت ابھم ووضع إب م رق أكابر مشائخ العراق وحنوا كلّھ

اقھم  60ثم دوا اعن بلغنا عن المشائخ المتفرقين في األمصار الذين لم يحضروه في ذلك الوقت أنھم م
  ".ينكر علي أحد منھم ولم يبلغنا من أحد منھم أنكار عليهفي مكانه وأخبروا عنه بما قال ولم 

رام   و الك ال أب ل الحاضرون إال رجال : "وق ا فع ل م ى فع ّي حتّ ي األرض  ول ق ف م يب ل
د البصري"بأصبھان، فأنه لم يفعل، فسلب حاله ن عبي د القاسم ب و محم ا: "، قال الشيخ أب أمر  ولم

ِ قََدَميَّ ": الشيخ عبد القادر أن يقول َّ ِ ، رأيُت األولياء والمشرق والمغرب "ھَِذِه َعلَى ُرْقبٍَة ُكلِّ َولِيِّ 
  ".واضعين رءوسھم تواضعا إال رجالً بالعجم فأنه لم يفعل فتوارى عنه حاله

ؤ األرضين   ك الوقت: "وقال الشيخ لؤل نھم في ذل الحرمين الشرفين 61القطب م سبعة  ب
العراقعشر رجال،  تون رجال،  وب العجس ون رجال،  موب امأربع ون رجال،  وبالش  وبمصرثالث
احدى  وبالحبشةثالثة وعشرون رجال،  وباليمينسبعة عشر رجال،   وبالمغرب ،عشرون رجال
سبعة  قاف وبجبلسبعة رجال  ادي سرنيبوبو، سبعة رجال وبسد ياجوج وماجوجعشر رجال، 

  ". عنھم أجمعينأربعة وعشرون رجال رضي هللا بجزائر البحر المحيظو ،وأربعون رجال
ه وقال   وبي رضي هللا عن و سعيد القيل ا : "الشيخ أب ادرقلم د الق ِذِه : "ال الشيخ عب َدَميَّ ھَ قَ

 ِ َّ ِ يِّ  ة من رسول هللا صلى هللا "َعلَى ُرْقبٍَة ُكلِّ َولِ ه خلع ه وجاءت ى قلب ّل عل ّز وج ى الحّق ع ، تجلّ
   ."فلبسھاطائفة من المالئكة المقربين  62عليه وسلم على يدي

ه اوقال الشيخ بن بقاء بن بطو ادر: "رضي هللا عن د الق ال الشيخ عب ا ق ِذِه : "لم َدَميَّ ھَ قَ
 ِ َّ ِ    ."، قالت المالئكة صدقَت يا عبد هللا"َعلَى ُرْقبٍَة ُكلِّ َولِيِّ 

ادر: "رضي هللا عنه وقال الشيخ ماجد الكردي د الق ال الشيخ عب ا ق ِذِه َعلَ: "لم َدَميَّ ھَ ى قَ
 ِ َّ ِ ك وقصدته  63م يبق ناد من أندية صالح الجنل، "ُرْقبٍَة ُكلِّ َولِيِّ  ه ذكر ذل ك الوقت إال وفي في ذل

   ."وفود الجن من جميع األفاق مسلمين عليه وتائبين على يديه وازدحموْا في بابه
م يبق أحد ممن عق: "رضي هللا عنه وقال الشيخ مكارم ه ل ب اشھدني هللا في ھذا اليوم أن

د  دي الشيخ عب ين ي ة محموال ب م القطبي له بواء الوالية أقطار األرض ادناھا واقصاھا إال شاھد عل
   ."القادر وتاج الغوثية على رأسه ورأى عليه خلعة التصريف العام النافذ في الوجود

ال: قال الشيخ خليفة األكبر ُت : "وكان كثير الرؤيا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ق رأي
ى : "يا رسول هللا قد قال الشيخ عبد القادر: "ل هللا صلى هللا عليه وسلم فقلُت لهرسو ِذِه َعلَ َدَميَّ ھَ قَ
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ودي ھنا إشارة  61 ن ف ان ب نھم من الشيخ عثم رة م ى أن القطب كثي اني وھو رئيسھم إل يم القطب الغوث رجل عظ

ه  وعزيز وسيّد كريم تحتاج إليه الناس عند االضطرار في تبيين ما خفي من األمور المھّمة واألسرار، ويطلب من
د ا يالدعاء وھو مستجاب الدعاء لو أقسم عل ه عن ى ل ه ال يتجلّ ي قسمه، فإن د خهللا ألبّره ف تصاره إال صورة محم

ه السالم ه علي ى قلب ه عل لم ألن ه وس دين صلى هللا علي ات ال ي وقطب المحب وقطب مقام نھم القطب الفردان ، وم
ات  وقطب األقاليم وأقطاب البالد وأقطاب القرى وأقطاب العلم وأقطاب األمكنة وأقطاب الجماعات وأقطاب المقام

  .اللھم أرحمھم وأرحمنا بجاھھم عندك يا رب العالمين ،مناجاتهالذين ذكرھم الشيخ عثمان بن فودي في  وغيرھم
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ؤمنھم   63 ادھم وم يھمأي صحابة الجن وأوليائھم وعلمائھم وصلحائھم وعب الى ف ال هللا تع ذين ق م ال ِمْعنَا {: ھ ا َس إن

ْشِد فَآَمنَا بِِه َولَْن نُْشِرْك بَِربِّنَأ اََحًدا ه } قُْرآنًا َعِجبًا يَْھِدي إِلَى الرُّ ي كتاب ودي ف ن ف ان ب انيوقال الشيخ عثم رأس  د الفقي
ر : في فصل األول في سند الفاتحة من طريق الجن ن عم ل ب ة جبري ي األمان يخنا أب ا من ش د تلقَْينَاھ أما الفاتحة فق

الكّي األظھري  ائي الم د التّت د مرتضى وھو من محم ي الفيض محم ا من أب وولده النّجيب أبي التّوفيق عمر وھم
ولّي، وھو من  وھو من البرھان مؤدب األطفال شيخ الجاّن وھو من ولّي وھو ال قاض القضاة الجن شمھروش ال

لم  ه وس ّي صلى هللا علي ى بعض الجن من أصحاب النّب ذه دلت عل ّل ھ ُت ك النّبّي صلى هللا عليه وسلّم، انتھى فقل
  .ومنھم من معمرين ومؤمنين وصالحين وعلماء عاملين



 

 

 ِ َّ ِ يِّ  لِّ َولِ ه السالم"ُرْقبٍَة ُك ي علي ال ل ا : ((، ق ادر وكيف ال وھو القطب وأن د الق صّدق الشيخ عب
   64.))أرعاه

العلمَت إأ: "رضي هللا عنه سئل الشيخ عدي بن مسافر : ن أحدا من المشائخ المتقدمين ق
" ِ َّ ِ يِّ  ادر؟"قََدَميَّ ھَِذِه َعلَى ُرْقبٍَة ُكلِّ َولِ د الق ر الشيخ عب ال" ، غي ه السائل"ال: "ق ال ل ا : "65، فق م

ال"فلكّل وقت فرد؟: "، قال له"ھي مفصحة على مقام الفردانية في وقته: "قال" معناھا؟ م : "، ق نع
ه"أن يقول ھذا القول سوى الشيخ عبد القادرولكن لم يؤمر أحد منھم  ا؟: "، قال ل ال" أمر بقولھ : ق

يھم السالم " ة عل رى إن المالئك بلى قد أمر وإنما وضعت األولياء كلھم رءوسھم لمكان األمر أال ت
   ."ما سجدوا ألدم عليه السالم إال لورود األمر عليھم بذلك

ا: "أنه شئل وعن الشيخ أبي سعيد القيلوبي ادرھل ق د الق ى : "ل الشيخ عب ِذِه َعلَ َدَميَّ ھَ قَ
 ِ َّ ِ بلى قالھا بأمر ال شك فيه وھي لسان القطبية ومن األقطاب في : "، قال"، بأمر؟"ُرْقبٍَة ُكلِّ َولِيِّ 

ول،  القول بال يسعه أال لق ؤمر ب كّل زمان من يؤمر بالسكوت، فال يسعه إال السكوت، ومنھم من ي
   ."قطبية ألنه لسان الشفاعةوھو األكمل في مقام ال

ال وعن العارف أبي محمد على أبي بكر بن إدريس بن اليعقوبي د : "ق ال سيدي عب ا ق لم
ِ : "القادر رضي هللا عنه َّ ِ يِّ  لِّ َولِ ٍة ُك ى ُرْقبَ ِذِه َعلَ وق "قََدَميَّ ھَ ه ف ا إلي ن ھيت ي ب ، صعد الشيخ عل

ال" لَِمَ◌ فعلَت ذلك؟: "يله، قال له أصحابهالكرسي وأخذ قدمه وجعلھا على عنقه، ودخل تحت ذ : ق
ى ر عليه من األولياء، فأردُت أن أكألنه أمر أن يقولھا وأذن له عزل من أنك" ون أّول من أسرع إل

  ".اإلنقياد إليه
اَت َعلَى اإِلْسالَمِ    اللَُّھمَّ بَِحقِّ ِعْبِد اْلقَاِدِر اْلَجْيالَنِي نَْسئَلَُك التَّْوفِيَق َواْلِممَّ
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  الفصل الخامس
  في بيان بعض مناقبه وما وعد ألھل محبته

ان ال يرضى : "إن أمه قالت هللا عنه 66ومن مناقبه رضي ادر ك د الق ي عب لما وضعُت إبن
ه، فقلتُ رثديَهُ في نھا م يلقمي : "ى رمضان وغم على الناس ھالل رمضان، فأتوني وسألوني عن ل
  ".رمضان، ثم أتضح أن ذلك اليوم كان من "اليوم ثديا
ال ومن مناقبه رضي هللا تعالى عنه   ا بنيت أمرك؟ ق ى م ه سئل عل ا : "أن ى الصدق م عل

ى : "قال رضي هللا عنه ، ثم"قط، وال لما كنُت في المكتبكذبُت  دنا فخرجُت إل كنُت صغيرا في بل
ا ب: "، وقالت"السواد في يوم عرفة وتبعُت بقرا حراثة، فالتفتُت إلى بقرة َت يا عبد القادر م ذا خلق ھ

ُت  وال لھذا أمرَت، فجنُت فزعا إلى دارنا وصعدُت إلى السطح، فرأيُت الناس واقفين بعرفات، فجئ
ا ُت لھ ى أمي وقل العلم وأزور : "إل داد اشتغل ب ى بغ ي المسير إل ي ف ي ل ّل وأذن ّز وج ي  ع ھيئن

انين"الصالحين ى ثم ْت إل ْت فقام ري، فبك ا خب ك فأخبرتُھ ي  ، فسألْتني عن سبب ذل ا أب ار خلفھ دين
ي  ْت ل ارا وأذن ين دين فوزنْت ألخي أربيعين دينارا وخاطْت في خاطْت في دلقي تحت أبطي أربع

ي ْت ل ي في المسير، وقال ّل أحوالي وخرجْت مودعة ل ا : "في المسير وعاھدْتني بالصدق في ك ي
د  دي أذھب فق ةول وم القيام ى ي ه ال أراه إل ذا وج الى وھ ك  تع ة  ، وسرتُ "خرجت عن ى قافل إل

ا، فأخذوا  ا ستون فارس أرض ترتنك خرج علين ا ب دان وكن ا ھم صغيرة نطلب بغداد، فلما تجاوزن
ال نھم وق ارس م د، فجاءني ف ي أح م يتعرض ل ة ول ا معك؟: "القافل ارا: "، فقلتُ "م ين دين ، "أربع

ه"وأين ھي؟: "فقال ُت ل ي،"مخيطة تحت أبطي: "، فقل ه فانصرف وتركن ي استھزء ب  ، فظن إن
ا  67ومر ُت األول فتركني واصرف، فتوافي ا أجب بي أخر فقال لي مثل ما قال األول، فأجبتُه مثل م

ة، "علّي به: "عند كبيرھم ومقدمھم، فأخبراه بذلك فقال وال القافل م يتقاسمون أم ه وھ ، فأتوا بي إلي
ه"ما معك؟: "فقال ارا: "، قلُت ل ين دين ال"أربع ن ھي؟: "، فق دلقي تحت مخيطة في : "، قلتُ "أي
ذا: "، فأمر بدلقي ففتق وأخرجوا منه الدنانير، فقال لي"أبطي الصدق : "، فقلتُ "؟ما حملك على ھ

دھا اء هللا ال أخّون عھ ا إن ش ى الصدق وأن دتني عل إن أمي عاھ ال"ف دم وق أنت ال : "، فبكى المق
دّي وردوا عل"تخّون عھد أمك وأنا لي كذا وكذا سنة أخّون عھد ربي ذي أخذوه ، فتاب على ي ى ال

ة" :مني، فقال له أصحابه دما في التوب وم مق دما في قطع الطريق وأنت الي َت مق ابوْا "أنت كن ، فت
  68.كلھم على يدّي وردوا على القافلة كّل ما أخذوا منھم، فھم أول من تاب على يديّ 

د ومن مناقبه رضي هللا تعالى عنه   ن عب  ما حدث الشريف أبو عبد هللا محمد بن الخضر ب
ال ال: "هللا الحسيني الموصلي ق ا أبي ق ادر رضي هللا : "أخبرن د الق دين عب خدمُت سيدي محي ال

  ".عنه ثالثة عشر سنة فما رأيتَه فيھا امتخط وال بصق وال تنخم وال قعدت عليه ذبابة
ن الخضر الموصلي أيضا  ومن مناقبه رضي هللا تعالى عنه   د ب ما حدثه أبو عبد هللا محم

ه : "قالعن أبيه أنه  خدمُت سيدي محي الدين عبد القادر رضي هللا عنه ثالثة عشر سنة وشھدُت ل
وم من  منھاخارقات،  ه، فيق ده علي ه ويمر ي دعو ل ه في ه إلي أنه إذا اعيا األطباء دواء مرض أتي ب

   .ال يسري عنه حتى يصح في اسرع وقتنصل و ديديه وق 69بين
رة ى م د وأت تنجد، وق اء المس ا فق بمستسقى من أقرب ده عليھ ه فمر بي ام ضامر علت بطن

   .البطن كأن لم يكن به سوء
ه وأتاه د من : "أبو المعالي أحمد بن ظفر بن يوسف البغدادي الحنبلي فقال ل إن إبني محم

هخمسة عشر شھرا ال تفارقه الحمى وقد أردُت به، فقا د: "ل ل ا أم مل ه ي ل في أذن ول أذھب وق م يق
ال"إلى الحلةلك عبد القادر تحلي عن ولدي  الي فق ا المع ألنا أب ال س ال : "، ثم ق ا ق ذھبت وفعلت م

   .ان أھل الحلة يحمون كثيرا رخبال وجاء ،"عد إلى ولدي إلى األنالشيخ فلم ت
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ه: "قال ال ل ه وق ة ل ود ناق ن صالح الحدادي يق د الحج : "وأتاه أبو حفص عمر ب إني أري
ا ي غيرھ ا ووضع ي"وھذه ناقتي وقفت وليس ل ى ناصيتھا، فكانت تسبق ا، فوكزھ لرواحل ده عل

   ".بعد أن كانت في أخرياتھم
ال يّ : "ق ن وھب األزج ي ب ن عل و الحس يخ أب ا مرض الش ه راعب ي بيت اده وروى ف ، فع

ذ : "، فقال له"وقمريا ا يصيح من ا القمري م ذ ستة أشھر وذھ ا يبيض من ذا الراعبي م يا سيدي ھ
ع مالكك": ستة أشھر، فوقف الشيخ على الراعبي وقال ه" مت ال ل ى القمري وق سبح : "ووقف عل

ى  ، قال فصاح من وقته حتى كان أھل بغداد يجتمعون ليسمعوه،"خالقك ا قطع إل وفرخ الراعبي م
   .أن مات

ة وقال لي ة : "في سنة ستين وخمس مائ ى الموصل ففي زھرك ذري ا خضر أذھب إل ي
ّي في سبعة أشھرتظھر بھا وأولھا ولد إسمه محمد يلقنه القرآن رجل من بع  70د إذا عمي إسمه عل

ل  ام وتموت بأرب ويستكمل حفظه وھو إبن سبع سنين وتعيش أربع وتسعين سنة وشھر أو سبعة أي
دت مستھل صفر سنة "صحيح السمع والبصر والقوة ، قال أبو عبد هللا فسكن والدي الموصل وول

رآن ي الق ى يلقنن دي رجال اعم ي وال ة وأحضر ل دى وست مائ د م أح نين عن ني ست س غ س ا بل
ده  دي عن إسمه وبل أله وال رآن حفظا، فس ُت الق وخمسة أشھر، فما استكملُت سبع سنين حتى ختم

، ومات والدي باربل في تاسع صفر سنة خمس وعشرين وست "إسمي علّي وبلدي بغداد: "قال
ه ه حواسه وقوت ى حين  مائة، وقد استكمل أربعة وتسعين سنة وشھرا وسبعة أيام وحفظ هللا علي إل

  ".وفاته
ال ومن مناقبه رضي هللا تعالى عنه   تح الھروي ق و الف ا حكى أب ه م الى عن : رضي هللا تع

ين " نة أربع داد س ه ببغ ي رضي هللا عن ادر الجيل د الق دين عب يدي محي ال دي س ين ي ا ب ُت قائم كن
ل الشيخ أبصر في حضرة مث: "وقلُت في نفسي تُ يوخمس مائة فبردتني نخامة فبصقتھا، ثم استحي

أس عليك ال بصا: "، فقال"عبد القادر دھا وال نخاعيا محمد ال ب ال"ق بع ذ قا: "، ق ي من ي فل ا ل لھ
ا بصقت وال تننخعت ال"ثالثة وثمانون سنة م ل: "، ق د الطوي ان يسميني محم ا وك ه يوم ُت ل : فقل

ة "لعمر طويل األسفارأنت طويل ا: "، فقال"سيدي أنا قصير من الرجال" ، فعاش الشيخ محمد مائ
اف ل ق ى جب وھو  71وسبعة وثالثين سنة ورءى في سياحته عجائب وأرضين قاصية ووصل إل

  .أول من خدم سيدي عبد القادر رضي هللا عنه
ه   الى عن ال ومن مناقبه رضي هللا تع ه ق ن بطوا رضي هللا عن اء ب ه بق ر ب ا أخب جاء : "م

ده  نادُع له فإنه ولدي ولم يك: "عبد القادر رضي هللا تعالى عنه وقالشيخ معه شاب إلى الشيخ  ول
ر صالحة ال"وإنما كانا على سريرة غي ذا الحدود: "، فغضب الشيخ وق ى ھ ركم مع إل غ أم  !"؟بل

ان  ى مك ار إل ان اشتعلت الن ا طفى مك ت، فكلم داد من وق ودخل داره فوقع الحريق في أرجاء بغ
ادر رضي ء نازال على بغداد ورأيُت البال: "، قال"أخر د الق كقطع الغمام بسبب غضب الشيخ عب

ه : هللا عنه، فأسرعُت في الدخول إليه فوجدتُه على حاله مغضبا، فجلسُت إلى جانبه وجعلُت أقول ل
  ."يا سيدي أرحم الخلق قد ھلك الناس حتى سكن غضبه، فرأيُت البالء قد انكشف وطفى الحريق

هومن مناقبه رضي هللا تع   داد  الى عن ة رأت في بعض السنين حتى أشرفت بغ إن الدجل
ى  ى إل ازة وأت على الغرق فأتى الناس إلى الشيخ عبد القادر رضي هللا عنه يستغيثون به، فأخذ عك

  .، فنقص الماء من وقته"إلي ھنا: "الشط وركزه عند حد الماء، وقال
ه   الى عن ه رضي هللا تع دوة  ومن مناقب ه الشيخ الق ا حدث ب ي م ن أب د ب د هللا محم و عب أب

إني رأيُت قلب : "جاءت إمرأة إلى الشيخ عبد القادر رضي هللا عنه بولدھا وقالْت له: "العالء، قال
كمولدي شديد التعلّق بك وقد خرجت  الى ول ه  تع دة"ن حقي في ره بالمجاھ ه الشيخ وأم  72، فقبل

ه ا فوجدت ه يوم دخلت ل ار الجوع والسھر ووج نحيال مصفرا من وسلوك طريق السلف، ف ه تدأث
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ه عظام دجاجة مصلو لتيأكل من قرص شعير فدخ اء في ا، نإلى الشيخ فوجُد بين يديه إن د أكلھ ة ق
ت يد: "فقال ا س ز الشعير يي دجاج ويأكل إبني خب ال!"تأكل ال ك العطام وق ى تل ده عل : ، فوضع ي

ال"قومي بإذن هللا الذي يحيي الموتي" إذا صار إبنك : "الشيخ ، فقامت دجاجة سوية وصاحت فق
  ".ھكذا فليأكل ما شاء

ال ومن مناقبه رضي هللا تعالى عنه   ه ق افر رضي هللا عن : ما نقل من الشيخ عدي إين مس
مطرت السماء مرة والشيخ محي الدين عبد القادر يتكلم في مجلسه فتفرق الناس فرفع رأسه نحو "

  .ن المجلس، فسكن المطر ع"أنا أجمع وأنت تفّرق: "السماء وقال
ه  ومن مناقبه رضي هللا تعالى عنه   أتي إلي ما ذكره ولده عبد الوھاب أنه ما من شھر إال ي
در هللا يقبل أن  ان ق رة، وإن ك ه سوء جاءه في صورة منك ھل فإن كان قدر هللا تعالى أن يكون في

  .فيه خيرا أو نعمة وبركة ولطفا وسالمة جاءه في صورة جميلة
ال تعالى عنه ومن مناقبه رضي هللا   دين عمر السھروردّي ق : ما نقل عن الشيخ شھاب ال

ه وال " ي عن ان عمي يزجرن ا وك ا وصرت فقيھ ه كتب ا شاب وحفظُت من م الكالم وأن اشتغلُت بعل
ادر رضي هللا د الق ال 73أردجر فأتى يوما وأنا معه إلى زيارة الشيخ عب ه وق ال هللا : "عن ا عمر ق ي

َدقَة يَأَيُّھَا الَِّذينَ {: تعالى َوئُكْم َص َدي نَْج ُسوُل فَقََدُموْا بَْيَن يَ ون 74}أََمنُوْا إَِذا نَاَجْيتُْم الرَّ ا نحن داخل ، ھ
نا "على رجل يخبر قلبه عن هللا عّز وجّل فأنظر كيف تكون بين يديه لتنال بركته رؤيته ا جلس ، فلم

د نھي: "إليه قال عمي م الكالم وق هيا سيدي ھذا إبن أخي عمر مشتغل بعل ن ينت ه، فل ه عن ال"ت : ، فق
ى صدري، "يا عمر أي كتاب حفظتُه فيه؟" ده عل ، قلُت له الكتاب الفالني والكتاب الفالني، فمر بي

ر هللا في صدري  ائلھا ووق فوهللاِ ما نزعھا وأنا أحفظ من تلك الكتب لفظة واحدة بل أنسأني هللا مس
ه وأن ين يدي ن ب ُت م ل وقم ت العاج ي الوق دني ف م الل الالعل ة، وق ق بالحكم ر : "ا أنط ت أخ أن

ى : "، قال"المشھورين بالعراق ادر سلطان الطريق المتصرف في الجود عل د الق فكان الشيخ عب
  ".التحقيق

ه   الى عن ه رضي هللا تع ارك  ومن مناقب ن المب ر منصور ب ل عن الشيخ أبي المظف ا نق م
ال ى ال: "الواسطي الواعظ المعروف بجرادة، ق ا شاب عل ُت وأن ادر دخل د الق دين عب شيخ محي ال

ات، فقرضي هللا عنه ومعي كتاب يشتمل على شيء  وم الروحاني يمن الفلسفة وعل من دون  ال ل
ه ا في ألني عم ابي أو يس ي كت ل أن ينظر ف ة قب م :"الجماع ذا، فق ك ھ ق كتاب يس الرفي ا منصور ب ي

ا من الشيخ  75ه بعدفأعسله، فعزمُت أن أقوم من بين يديه وأطرح الكتاب في بيتي، ثم ال أحمل خوف
ه، فنھضت  ائله وأحكام ذھني شيء من مس ق ب ان علّ د ك ه، وق ولم تمسح نفسي بغسله لمحبتي في
ى حال  ا عل وض، وإذا أن م إستطع النّھ ّي الشيخ كالمتعجب مني فل ة، فنظر إل ذه النيّ ألقوم على ھ

اه، ففتحته، فإذا ھو كاغيط أبيض ال حرف م ،"ناّولني كتابك: "المقيد فقال لي كتوب فيه فاعطيته إيّ
ن الصرھي مكتوب بأحسن خط فضائل القرآنھذا كتاب : "، وقال"فتصفح أوراقه ال"ألب م ق : ، ق

م سيدي: "، قلتُ "تتوب أن تقول بلسانك ما ليس في قلبك" ال"نع ا نسيُت : "، ق إذا أن م تھضُت ف ث
م يمر من ب وأحكام الروحانيات، ونسخ جميع ما كنُت حفظتُه من مسائل الفلسفة ه ل اطني حتى كأن

   ."بي قط إلى األن
ن  ومن مناقبه رضي هللا تعالى عنه د هللا ب ن عب اس الخضر ب ل عن الشيخ أبي العب ما نق

ادر قدس هللا : "يحيي الموصلي الحسني، قال د الق دين عب كنا ليلة في مدرسة شيخنا الشيخ محي ال
و ا أب ام المستنجد ب اءه اإلم داد، فج ة، سره العزيز في بغ ر الخليف ه واستوصاه  76المظف لم علي فس
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ه ال ل ه، فق ال حاجة : "ووضع بين يديه ماال في عشرة أكياس يحملھا عشرة من الرجال من خدمت
ا في "لي بھا ا منھ ه وكيس ، فأبى أن يقبلھا، فلح عليه في أخذھا منه، فأخذ الشيخ كيسا منھا في يمين

ه ا : "شماله وعصرھما فساال دما، ثم قال ل ا أب ري ّل أن تأخذ  77المظف ّز وج ا تستحيي من هللا ع أم
ا؟ ابلني بھ اس وتق اء الن يخ"دم ال الش ا، فق ا وفزع ه خوف و ال : "، فغشي علي ود ل ّر المعب ّزة س وع

شھدتُه أيضا : "، قال"حرمة أتصاله برسول هللا صلى هللا عليه وسلم لتركُت الدم يجري إلى منزله
ينيئا من الكرامة ليطأريد أن أرى ش: "يوما أخر عنده فقال له ه" أن قلب ال ل د؟و: "ق ا تري ال" م : ق

العراق ،تفاحة من الغيب" ه "ولم يكن ذلك األوان أوان التفاح ب ده في الھوى رضي هللا عن د ي ، فم
ة  ا رائح وح منھ إذا ھي بيضاء تف ده ف ذي بي يخ ال دھما، وكسر الش اه أح ان، فاعط ا تفاحت إذا فيھ ف

ة ال ر الخليف هكالمسك األصفر، وكس ال ل ا دودة، فق إذا فيھ ده ف ي بي ا : "ت دك كم ذي بي ذا وال ا ھ م
  ".يا أبا المظفر ھذه لمستھا يد الظالم فدودتْ : "، قال"أرى؟

ال ومن مناقبه رضي هللا تعالى عنه   ن سنان النسائي ق رج ب ُت : "ما نقل عن الشيخ مف كن
ا  تكلم يوم ان ي داد وك ادر ببغ د الق داد، فقطع في مجلس شيخنا الشيخ محي الدين عب في مجلسه ببغ

م " أمي بجيالن األن توفيتْ : "كالمه ومعت عيناه، فقيل له في ذلك فقال ت، ث ا ذلك الوق فأھررخن
ك الوقت  ا في ذل أخبروا بموتھ بعد مدة قدم إلى بغداد ركب من العجم فيه جماعة من أھل جيالن ف

ما رأيُت أحدا من أھل : "قالالذي أرخنا، وعن الشيخ أبي الحسن عن علّي بن ھيتا رضي هللا عنه 
اء ان ال يش ه ك الى عن ادر رضي هللا تع د الق ر كرامات من الشيخ عب اني أكث ه  78زم رى من د ي أح

ا  ه وأحيان ا ب ه وأحيان ا من ادات تظھر أحيان كرامة في أي وقت شاء إال رءاھا، وكانت الخوارق الع
ال ان الصرفيني ق ي عثم يخ أب ن الش ه، وع الى : "في ر هللا تع ا أظھ ن م ود م ى الوج ر إل وال يظھ

د المن ل العق ه مث ه، كانت كرامات ادر رضي هللا عن د الق ل الشيخ عب ع األولياء مث الجوھر يتب ضد ب
  ."بعضھا بعضا

الوأما ما وعد ألھل محبته  ال الشيخ : "فقد نقل عن القدوة أبي الحسن القرشي وغيره ق ق
ه أسماء أصحابي ومري ة، عبد القادر اعطيُت سجال مد البصر في وم القيام ى ي د إل دي وال زال يمت

ه السالم: "وقيل لي ار علي دك من أصحابي؟: "قد وھبوا لك وسألُت مالكا خازن الن ال" ھل عن : ق
دي : "فقلتُ " ال" م يكن مري ى اآلرض إن ل وعّزة ربّي جّل جالله إن يدي على مريدي كالسماء عل

ي جيدا فأنا جيد وال فخر، فوعّزة ربّي جّل جالله ال برحت  ق ب ي حتى يتطل دي ربّ قدمّي من بين ي
  ."وبكم إلى الجنّة

ال وعن الشيخ أبي النجيب عبد القاھر بن عبد هللا السھروردي الفقيه الصوفي ان : "ق ك
ادر  د الق ان الشيخ عب دوى النحل، وك ة دوى ك الشيخ حماد الربانّي رضي هللا عنه يسمع له كل ليل

هفي صحبته يومئذ وسأله أصحاب عدي أن يسأل ي إثنى عشر الف : "ه في ذلك، فسأله فقال ل إن ل
ى  د إل الى، وإذا أصاب مري ى هللا تع نھم حاجة إل مريد وإني ألذكر أسماءھم كّل ليلة وأسأل لكل م

ه ادي في ال الشيخ"ذنب، فال ينقضى عنه شھره ذلك حتى يموت أو يتوب اشفاقا عليه أن يتم  79، فق
ى لئن اعطاني هللا تعالى منز: "عبد القادر دي إل د المري الى عھ ارك وتع ي تب لة عنده ألخذن من ربّ

ماليوم القيامة ال يموت أحدھم إال على توبة و ه"كونن بذلك ضمينا لھ اد رضي هللا عن ال حم : ، فق
  ".أشھدني هللا تعالى إنه سيعطيه ذلك ويبسط ظل حاھه عليھم"

الواْ  وعن الشيخ أبي القاسم عمر البزار وغيره د : "ق ى ضمن الشيخ عب ده إل ادر لمري الق
ة دخلون الجن ى سبعة ي د إل ، "يوم القيامة أن ال يموت أحد منھم إال على توبة واعطى إن مريد مري

دي : "وقال و أنكشف عورة مري وره ول ل بكل أم ى سبعة أتكف دي إل د مري دي ومري أنا كافل لمري
  ".بالمغرب وأنا في المشرق تسترتھا
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زار اتي والب داني الكيك ن العم اال وع ادر ا": ق د الق دين عب يخ محي ال ل للش ك تقي مى ل س
ى بي وتسمى ممن انت: "قال" شخص ولم يأخذ منك يدا ولم يلبس لك خرقة، ھل يعد من أصحابك؟

ّل كهللا وتاب عليه وإن  هلي قبل ّز وج ي ع ة أصحابي وأن ربّ روه، فھو من جمل ى سبيل مك ان عل
  ".وعدني أن يدخل أصحابي وأھل مذھبي وكّل محب لي الجنة

ُت سألني أحد من أصحاب الشيخ أن ألبسه خ: "قال وعن الشيخ عدّي بن مسافر ة فقل رق
  ".موسون معه في الرحمة وھل يترك أحد البحر ويأتي للساقيةإن أصحاب الشيخ مغ: "له

زار وعن ر الب ال الشيخ أبي القاسم عم ادر : "ق د الق دين عب سمعُت الشيخ سيدي محي ال
ل من استغاث بي في ك: ""يقول ه ومن توّس ربة كشفُت عنه ومن نادني بإسمي في شّدة فرجُت عن

ى هللا ي إل ورة  80ب ة س ّل ركع ي ك رأ ف ين يق لى ركعت ن ص ه وم يُت ل ة قض ي حاج ّل ف ّز وج ع
د رسول هللا صلى  ى محم اإلخالص بعد الفاتحة احدى عشر مرات اعني اإلخالص، ثم يصلي عل

ة العراق ويمشي احدى عشر هللا عليه وسلم بعد السالم وسلم عليه ويذكره  ى جھ ه إل رد وجھ ثم ي
  ".خطوة ويذكر إسمي ويذكر حاجته فإنه تقضى بإذن هللا

ى مدرستي إال خفف هللا : "إنه قال وعن الشيخ رضي هللا تعالى عنه ما من أمرء عبر عل
ال الشيخ ن فالن بن فالن يسمع من قبره صراخ، وقيل له يوما إ"عذاب يوم القيامة بس : "فق ھل ل

امي؟: "، قال"ال نعلم ذلك: "قالوا" مني خرقة؟ الوا"ھل أكل من طع م: "، ق ال"ال نعل حضر : "، ق
ي الوا"؟مجلس م: "، ق ال"ال نعل ارة: "، فق ى بالخس رط أول الل " المف اله الج اعة وع رق س م اط ث

ي: "والھيبة والوقار، ثم قال الوا ل ة ق ه رأى وجھك وأحسن الظن بك وإن هللا عزّ : "إن المالئك  أن
  ."، فلقد تردد الناس إلى قبره زمانا فلم يسمعو له صراخا بعد"وجّل قد رحمه بذلك

  :ومما انشد الشيخ رضي هللا تعالى عنه
  أغثك إذا يرا وجھرا بھمتي  *  في كّل ھول وشدة تمسك بي

  واحرسه من كل شر وفتنتي  *  أنا لمريدي حافظ ما يخافه
  كان في كل بلدتي أغثه إذا ما  *  مريدي إذا ما كان شرقا ومغربا

اَت َعلَى اإِلْسالَمِ    اللَُّھمَّ بَِحقِّ َعْبِد اْلقَاِدِر اْلَجْيالَنِي نَْسئَلَُك التَّْوفِيَق َواْلِممَّ
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  الفصل السادس
  في بيان عدد أوالده الذكور

ه   الى عن ا أوالده رضي هللا تع نھم وأم ذكور م ل اثنى عشر" فال اء  81عشرة وقي م فقھ كلھ
اء مش اء أولي ادر علم د الق يدي عب دھم س ى وال رآن عل وا الق ام قرئ اص والع ون للخ اھير معروف

  . وتفقھوا على يديه وعلى يد غيره
ه، والشيخ  عبد الوھابمنھم الشيخ األجل  ه وسمع الحديث من شرف  عيسىتفقه على أبي

ه عل عبد العزيزاإلسالم تفقه على والده وسمع منه، والشيخ  اء تفق ال العراق وفخر العلم د جم ى ي
دوة  اقزعبد الروالده وسمع منه، والشيخ اإلمام األوحد  اء وق ة واألولي ال األئم سراج العراق وجم

ل تف 82وفية فخر الحفاظ وقدوة العلماء،اب والصجاألن ه، والشيخ الجلي ده وسمع من ى وال و قه عل أب
ه، والشيخ ال إسحاق إبراھيم ده وسمع من ى وال ه عل ل الفاضل جمال الفقھاء وزين المسندين تفق نبي
ه، والشيخ األصيل  أبو الفضل محمد ده وسمع من ى وال ه عل رئيس األصحاب وقطب األقطاب تفق

ه، والشيخ الفاضل  أبو عبد الرحمن عبد هللا اء يحييتفقه على يد والده وسمع من و زكري ه  أب الفقي
اء  ىأبو نصر موسالعالم الجليل تفقه على والده وسمع منه، والشيخ اإلمام ضياء الدين  سراج الفقھ
ه ده وسمع من ام 83وزين المحدثين بقية السلف وزين الخلف تفقه على وال رج ، والشيخ اإلم و الف أب

وهعبد الجبار ه أب ال ل ات، فق اره الكرام ار : "، قيل أنه تخاصم مع أبيه يوما لكثرة إظھ د الجب ا عب ي
ه  وانشق له حائط وھو األن ببغداد 84أرفق وال توافق إسمك، فاستفاض لذلك زار ودخل في معلوم ي

ار  رار والغف ولم يظھر ببغداد بعد ذلك أبدا وأخبر بعض السياحين من الصالحين أنھم يرونه في الب
ه أول  فإذا لرأى الناس اختفى عنھم وزاد بعضھم صالحا وثم من قال كان صغيرا له، والمشھور أن

ان صالحا كإسمه وخرج في السياحة وھو ش صالحاولد ولد له سماه  ان تغلب وك اب صغير وك
ل  أبو بكروله أيضا  ،عليه األحوال وكان صاحب خرواق وانجذاب وغلبت عليه األحوال وھو طف

  ."وساح ومات وھو شاب
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ام ھو أب 82 ي الشيخ اإلم دادي الحنبل ي صالح البغ ن أب ي ب ادر الجيالن د الق ن شيخ اإلسالم عب رزاق ب و بكر عبد ال

ه لبضياء ال في ه: "المحدث الزاھد، ُولَِد سنة ثمان وعشرين وخمس مائة، ق ه مثل ه وتحّري ي تيقَظ داد ف ْم أر ببغ ، "ل
ار، وقا"كان زاھدا عابدا ثقة ُمقنئعا باليسير: "وقال أبو شامة ا: "ل ابن الحج ه ردي ان خطّ را وك ، "كتب لنفسه كثي

ة  ا للرواي ان ُمحبّ ة وك كان حافظا، حسن المعرفة فقيھا ورعا كثير العبادة منقطعا في منزله ال يخرج إال إلى الُجمع
ي شوال ف ات ف ي مكركا للكلبة، سخيّا بالفائدة، ذا ُمروؤة مع قلة ذات يده، صابرا على فقره على منھاج السلف، م

ه  يرته ألن سادسة سنة ثالث وست مائة وكانت جنازته مشھودة وُحمل على الرُؤوس رحمه هللا، فذكرت نبذة من س
  .ممن نأتخذ سلسلة القادرية

ند ضياء  83 ي المس دادي الحنبل ي صالح البغ ن أب ي ب ادر الجيالن ھو أبو نصر موسى بن الشيخ محي الدين عبد الق
، "كان مطبوعا ال بأس به: "األول سنة تسع وثالثين وخمس مائة، قال ابن النجارالدين نزيل دمشق، ُولَِد في ربيع 

ة "كان ظريفا رّق حاله: "قال عمر بن الحاجب ة الجمع وفّي ليل ى أن ت ره إل ي آخر عم ه المرض ف ، واستولى علي
ألنه ممن نأتخذ أول جمادي اآلخرة سنة ثماني عشرة وست مائة، وكن آخر أوالد أبيه وقا، فذكرت نبذة من سيرته 

  .سلسلة القادرية
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  الفصل السابع
  ولد ووفاته رضي هللا تعالى عنهفي بيان تاريخ م

ي  ال: "فقد سئل الشيخ نفسه عنه فقال وأما مولوده رضي هللا تعالى عنه   ة لكن اعلم له حقيق
و لقدمُت بغداد في السنة التي مات بھا التيمي وعمري إذ ذاك ثمانية عشر سنة، وا ذا ھو أب تيمي ھ

ة، محمد رزق هللا بن عبد الوھاب بن عبد العزيز بن الحارث ت ع مائ انين وأرب ان وثم وفى سنة ثم
ن " فيكون مولده على ھذا البيان سنة سبعين وأربع مائة ن صالح ب د ب وذكر الشيخ أبو الفضل أحم

ة، القادر رضي هللا عنه سنة احدى وسبشافع الجيلي أن مولد سيدي محي الدين عبد  عين وأربع مائ
  .فكان له حين قدوم بغداد ثمانية عشر سنة

ع األخر سنة احدى فقد رضي هللا تعالى عنه وأما وفاته   وستين وخمس  85كانت في ربي
  .مائة وعمره رضي هللا عنه احدى وتسعين سنة

ا في  تبشير األمة أحمديةوھنا انتھى كتاب    ة ورغبن الذي ألََّف لبيان بعض المناقب القادري
ة نفع راء القادري ا من الفق ع المسلمين ھذه المناقب الشريفة واألخبار المنيعة ألنن الى وجمي ا هللا تع ن

ادر الجيال ه نببركات عبد الق داء تأليف الى إبت در هللا سبحانه وتع دنيا واألخرة أمين وق وم ي في ال ي
رم ھر هللا المح ابع ش ين س ا  اإلثن ه أيض در ختم ام وق ه ع ر من ع عش ين أرب وم اإلثن ري ن  طش م

اب ف 86ھجرته صلى هللا عليه وسلم ذا الكت اب وكل ما أودعته في ھ و ملخص من كت المھجة في ھ
م  87،اللھجة في تلخيص البھجةوكتاب  مختصر البھجة المين وأفضل الصالة وأت الحمد  رّب الع

ابعين  ادة الت ن الس الى ع ي هللا تع ين ورض حبه أجمع ه وص ى أل د وعل يدنا محم ى س ليم عل التس
  .نوالعلماء العاملين واألئمة األربعة المجتھدين ومقلديھم إلى يوم الدي

  اللَُّھمَّ صل على محمد وعلى أل محمد وسلم
    88تمت بحمد  وحسن عونه
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  .الميالدي 1789الموافق بسنة  86
رارعلى ا شرح فھذان الكتابان 87 ار من المشايخ األب ادة األخي ي مناقب الس وار ف دن األن للشيخ ، بھجة األسرار ومع

افعي داني مجاور الحرم المعروف نور الدين أبي الحسن علي بن يوسف اللخمي الش ابن جھضم الھم وفي، ب : وت
دس هللا سره ألفه في حدود سنة ستين وستمائةف، 713سنة  ادر ق د الق ذه : "لما سئل عن قول شيخه السيد عب دمي ھ ق

ادر  ،"على رقبة كل ولي د الق دين عب وجعل على أحد وأربعين فصال، وغالب ھذا الكتاب في مناقب الشيخ محي ال
احينو نشر المحاسنوفي  أسنى المفاخررضي هللا تعالى عنه، الذي نقله اليافعي في الجيالني  وشمس  روض الري

  .كتاب األشرافأيضا في والدين بن الزكي الحلبي 
نة  88 ي س ھر هللا رجب ف ن ش ع م بت تاس وم الس رحھا ي ارك وش اب المب ذا الكت ق ھ د  انتھت بتعلي  1429الحم

د هللا ، بعد أن أمرني أميرنا األمير طاھر)الميالدي 2008سنة  يوليو 12الموافق بـ (الھجرية  ع للجماعة  عب ألجم
  .تغمده اهللا في رحمته آمين منھج التعليم لعلوم وأسرار للشيخ عثمان بن فودي
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