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 عن سؤال اإلمام عبد القادر بن عيل الفايس
»هل يصح إطالق لفظ الرضوري عىل العلم النبوي«

د. حمجوبة العوينة

ملخص 

تعــد مســألة العلــم النبــوي مــن املباحــث العقديــة املهمــة الــي خــاض فيهــا بعــض علمــاء أهــل الســنة، 
منهم العالمة اليوســي )ت1102هـ(، والقاضي التجموعي )ت1118هـ(، والفقيه البناين )ت1234هـ(، 
الفاســي  القــادر  عبــد  اإلمــام  ســؤال  وقــد كان  وغريهــم؛  )ت1240هـــ(،  السجلماســي  احلبيــب  وحممــد 
)ت1091هـــ( حــول علـــم النــيب ، هــل يصــح إطــالق لفـــظ الضــروري عليــه، فــإن بعــض النــاس قـــال 
ــا قالــه يف »شــرح الكــربى« - فيــه إطـالقــــات؛ وقــد  فيــه: إنــه ضـــروري كســيب؟ والشـــك أن الضــروري - كمـ
كان جــواب اإلمــام عبــد الرمحــن بــن حممــد الفاســي )ت1036هـــ( واضحــا بعــدم جــواز إطــالق الضــرورة وال 
الكســب علــى علــم هللا تعــاىل، وال يف العلــم الــذي هــو نبــوءة، بــل وال يف الواليــة، موضحــا أبن اإللقــاء للوحــي 
مــن قولــه تعــاىل علــى مــن خصــه ابلنبــوءة، ثـــم بنــور الواليــة كشــفا وإعالمــا وإهلامــا ليــس بكســب وال اســتعداد 

وال ترصــد مــن النــيب، وال مــن الــويل، بــل هــو موهبــة رابنيــة حمضــة. 
The issue of prophetic science is one of the important nodal detectives in which some 
Sunni scholars fought. Among them are Al-Yusi (T1102H)، The Mass Judge (T1118H)، 
the Lebanese jurist (T1234H)، Mohammed al-Habib Al-Sermassai (T1240H)، and oth-
ers; The question of Imam Abdul Qadir al-Fassi (t1091H) Was the prophet science the 
knowledge of god is a necessity not something earned so it is necessary earned and 
there is no doubt that the necessary as it is mentioned in the explanation of the big es-
sues and the answer of the imam abdrahman bin Muhammad al-Fassi (T1036H) clears 
it became permissible to call knowledge of god a necessity not an earned thing not even 
in the knowledge that is itself a prophesy not even in the guardianship explaining that 
the revelation from god s words to whom he selected for prophesy and then for guard-
ianship glow as revealing telling and inspiring not earned by getting ready or by the 
prophet stucking or from the guarded by god indeed it is a pure God’s gift

* رئيــس مكتــب اململكــة املغربيــة الحتــاد األكادمييــني والعلمــاء العــرب، وانئــب رئيــس االحتــاد لشــؤون األكادمييــني اتريــخ 
اســتالم البحث 2019/8/8م، واتريخ قبوله للنشــر 2020/1/4م.
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املقدمة 
احلمــد هلل الــذي أوضــح معالـــم الديــن، وأجنــح مقاصــد املسرتشــدين، ومنــح 
هدايتــه أصفيــاءه املهتديــن، والصـــالة والســـالم األمتــــان األكمــــالن الطيبــان، علــى 
حممــد رســــول هللا وخاتـــم النبيئــني، وعلــى أزواجــه أمهــات املؤمنــني، وآلــه وأصحابــه 
الغــر امليامــني، وكل مــن تبعهــم إبحســان إىل يــوم الديــن، ولـــم يبــدل تبديــال، صــــالة 
وســــالما يليقــان جبنـــابه الشــريف، ومقامــه املنيــف، مــا تــــال اتٍل: Mَوَفــْوَق ُكّلِ ِذي 
ِعْلــٍم َعِليــمLٌ ]ســورة يوســف: 76[، واعــرتف معــرتف أبن منتهــى العلــم إىل هللا 

العظيـــم، وبعـــــُد؛ 
مــن بــني املســــائل العقديــة الــي اســتأثرت ابهتمــام ابلــغ لــدى علمــاء املغــرب 
خــالل القــرن الثــاين عشــر: »مســألة العلــم النبــوي«، وهــي تعــد مــن أهــم املســـائل 
الــي عرفهــا الفكــر الكالمــــي يف بعــض حمطاتــه، حيــث انــربى يف الــرد علــى هــذه 

املســألة ثلــة مــن علمــــاء املغــرب أمثــــال: 
• اإلمام عبد الرمحن بن حممد الفاسي )ت1036هـ( )1(. 

هــو العالمة الفقيه احملّدث، الصويف الفّهامة، اجلامع بني العلم والعمل، الشيخ الصاحل، الكثري   )1(
الكرامــــات: عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن يوســف بــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر حممــد بــن عبــد 
امللــك بــن أيب بكــر حممــد بــن عبــد هللا بــن حيــى بــن فــرج بــن اجلــد، أبــو زيــد وأبــو حممــد، الفهــري 
الكنــاين النســب، املالقــي األندلســي األصــل، القصــري الــوالدة واملنشــأ، الفاســي اللقــب والــدار 
والوفــاة؛ مــن شــيوخه: أبــو زكــرايء حيــى بــن حممــد الســراج)ت1007هـ(، وأبــو العبــاس أمحــد 
بــن علــي املنجور)ت995هـــ(، وأبــو عبــد هللا حممــد بــن قاســم القصار)ت1012هـــ(، وغريهــم؛ 
ومــن تالمذتــه: أبــو احلســن علــي بــن أيب احملاســن يوســف الفاســي)ت1030هـ(، وعبــد القــادر 
بــن علــي بــن يوســف الفاســي)ت1091هـ(، وحممــد بــن أمحــد َميَّــارة الفاســي)ت1072هـ(، 
الوطنيــة  ابخلزانــة  خمطــــوط  اإلشـــارة«  طريــق  علــى  الفـــاحتة  »تفســري  آتليفــه:  ومــن  وغريهــم؛ 
الوطنيــة  ابخلزانــة  خمطـــوط  البخــاري”  »صحيــح  علــى  وحـــاشية  )برقــم2074د(؛  ابلــرابط 
)برقــم937 ع 722(؛  ابلــرابط  الفاســي  عــالل  مبؤسســة  وكــذا  )برقــم87ح/ 1(؛  ابلــرابط 
وحـــاشية علــى »شــرح صغــرى السنوســي« خمطــوط ابملكتبــة الوطنيــة ابلــرابط )برقــم811 د(؛ 
و”الفوائد الســنية والفوائد الســرية على شــرح العقيدة السنوســية« خمطوط خبزانة القصر امللكي 
ابلرابط)برقــم3913( )1أ – 78ب(، و)برقــم5126(، و)برقــم5886(؛ و»تنزيـــه أفعــال هللا 
بــني األثــر والغايــة« ابملكتبــة الوطنيــة ابلــرابط )برقــم257ع(؛  تعــاىل عــن األغراض»التفريــق 
ترمجتــــه يف  ذلــك.  )برقــم1095 ع 257(.. وغــري  الفاســي ابلــرابط  عـــالل  وكــذا مبؤسســة 
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• واإلمام عبد القادر الفاسي )ت 1091 هـ( )1(. 
»مـــرآة احملـــاسن« جملمــد العــريب الفاســي )ص310 ومابعدهــا(؛ ويف »فهرســة الشــيخ حممــد 
أخبـــار  يف  األنفــاس  العـــاطر  »الــروض  ويف  ص25(؛  )برقــم2  الفاســي«  ميــارة  أمحــد  بــن 
الصاحلــني بفــاس« البــن عيشــون الشــراط )ت1109هـــ( )ص110(؛ »نشــر املثــاين« ضمــن 
الفاســي  املهــدي  حملمــد  األمســــاع«  »ممتــع  ويف  )ج3ص1274(؛  املغــرب  أعــالم  موســـوعة 
الزكيــة«  النـــور  »شــجرة  للمحــيب)ج2ص239(؛  األثــر«  »خـــالصة  )برقــم160ص190(؛ 
القــادر  عبــد  بــن  الرمحــن  عبــد  زيــد  أبــو  وأفـــرده  )رقــم1180ج1ص433(؛  خملــوف  البــن 
ــاقب الشــيخ أيب حممــد عبــد الرمحــن«  ــار البســتان يف منـ الفاســي)ت1096هـ( بكتــاب: »أزهـ
خمطــوط خبزانــة القصــر امللكــي ابلــرابط )برقــم583(، ومبكتبــة مؤسســة عــالل الفاســي ابلــرابط 

ع(.   699  – )برقم207مكــرر 
ل للمفهــوم واملنقــول: أبــو حممــد عبــد القــادر بــن علــي، بــن  هــــو العالمــة الـــُمشارك الـــُمحصِّ  )1(
يوســف بــن حممــد، بــن يوســف بــن عبــد الرمحــن، الَقْصــرِي أصــاًل، الفاســي ولــداً وداراً وشــهرًة؛ 
مــن شيوخـــه: أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد الفاســي )ت1036هـــ(، والقاضــي أبــو القاســم 
التلمســاين  املقــري  بــن حممــد  أمحــد  العبــاس  وأبــو  هـــ(،  الغســاين )ت1032  النعيــم  أيب  بــن 
)ت1041 هـ(، وغريهم؛ ومن تالمذتـه: أبو سالـم عبد هللا بن حممد العياشي)ت1090هـ(، 
وأبــو علــي احلســن بــن مســعود اليوســي)ت1102هـ(، وأبــو علــي احلســن بــن رحــال املعــداين 
)ت1140هـ(، وقد مجع ابنه أبو زيد اآلخذين عنه يف سفر مســـاه »ابتهاج البصـــائر فيمن قرأ 
على الشيخ عبد القـــادر«؛ من آتليفـــه: »أجوبة عن عدة نوازل فقهيــــة خمطوط مبؤسسة عالل 
الفاســي ابلــرابط )برقــم1254 ع 691(؛ و»األجوبــة احلســان يف اخلليفــة والســلطان أتليــف 
يف اإلمامــة العظمــى منشــورة ضمــن »رسالتـــان يف اإلمامــة العظمــى«، تــح: هشــام حيجــر، 
دار الكتــب العلميــة – بــريوت )ط. األوىل 2011م(؛ »رســــالة يف احتيــاج األثــر إىل املؤثــر 
خمطــوط ابملكتبــة الوطنيــة ابلــرابط )برقــم 2167 د (؛ »ســرد عقيـــدة أهــل اإلميــــان«؛ و»مقدمــة 
الكــــالم«؛ وغــري ذلــك. ترمجتــــه يف »اقتفــاء األثــر بعــد ذهــاب األثــر” فهــرس أيب  يف علــم 
سالـــم العياشــي)ت1090هـ(« تــح: نفيســة الذهــيب منشــورات كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية 
جامعــة حممــد اخلامــس الــرابط 1996م )ص110 - 112(؛ »فهرســة عبــد القــادر الفاســي 
)ت1091هـــ( أو اإلجــازة الكــربى تــح: حممــد عــزوز منشــورات مركــز الــرتاث الثقــايف املغــريب 
ابلــدار البيضــاء ودار ابــن حــزم )1424هـــ- 2003م( )ص17 ومــا بعدهــا(؛ ويف »فهرســة 
العالمــة أبــو علــي احلســن اليوســي« )ص67(؛ »طبقـــات احلضيكــي« )برقــم663 ص506(؛ 
»حتفــــة األكابــر مبناقــب الشــيخ عبــد القــادر« أليب زيــد عبــد الرمحــن الفاســي )ت1096هـــ( 
ابلــرابط أبرقــام643 و707،  امللكــي  القصــر  بعدهــا (: خمطــوط خبزانــة  ومــا  )اللوحــة180 
وابملكتبــة الوطنيــة ابلــرابط برقــم )2074 د(؛ »فهــرس الفهــــارس« للكتــاين )برقــم418 ج2 
ص768(؛ »نشر املثـاين ضمن موسـوعة أعالم املغرب«)ج4ص1639(؛ »اليـواقيت الثمينة 

ــم املدينــة« لألزهــري)ص210(.  ــان مذهــب عالـ ف أعيـ
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عـــاش اإلمــام عبــد الرمحــن الفاســي يف فــرتة متــوج فيهــا التيــارات الفكريــة مــن 
بــدع، وأفــكار إحلاديــة أوصلــت بعضهــم اىل عتبــات الكفــر، ذكــر ذلــك اإلمــام أبــو 
حممــد عبــد هللا بــن حممــد اهلبطــي )ت963هـــ( يف كتابــه »األلفيــة الســنية يف تنبيــه 
العامــة واخلاصــة« فســاق أمثلــة حيــة لألفــكار املروجــة بــني اجلهلــة، فمنهــم مــن مــس 
الــذات اإلهليــة، ومنهــم مــن تكلــم يف القــدرة واإلرادة البشــرية، ومنهــم مــن مــس 

اجلنــاب النبــوي، وقارنــه بعالـــم الغيــب والشــهادة، ومــن ذلــك قولــه: 
 وبدلوهـا كلهـا ابلبدعــةإن العـوام خرقـوا الشـريعـة
على فسـاد مـا هلم من اميـانوكـل بدعة هلـم كالربهــان

مـا حرمـوا اي ويلهم ابلطيـرةلـو حرمـوا بنصر ذي الشريعـة 
بـأوفر احلـظ على التمــاملكـان أخذهـم من اإلســالم

 وكثــر اللغــط وتكلــم بغــري علــم، فانــربي لذلــك العديــد مــن علمــاء األمــة، ومفتيهــا، 
منهــم كمــا ســبق الذكــر اإلمــام أبــو حممــد عبــد هللا بــن حممــد اهلبطــي )ت963هـــ(، 
وابنــه: حممـــد بــن عبــد هللا اهلبطــي املعــروف »ابهلبطــي الصغــري« )ت 1001هـــ(، 
واإلمــام عبــد الرمحــن الفاســي )ت1036هـــ(، وبعــده تلميــذه اإلمــام عبــد القــادر 
الــي  الــي تعيشــها األمــة هــي  الفاســي )ت1091هـــ(. فالظــروف واملالبســات 
تدفــع العلمــاء لتحريــر القــول يف املســائل املتداولــة، وحماربــة التوجهــات اخلاطئــة، 
واالعتقــادات الغــري الســليمة يف القضــااي العقديــة، مــع الرتكيــز عليهــا؛ فنجــد اإلمــام 
اهلبطي يف نفس الفرتة يرى أن جهل الناس ابلتوحيد اخلالص يضعف من إمياهنم 
ابهلل، وإذا ضعــف اإلميــان ابهلل ضعــف معــه االمتثــال ألوامــره، وتالشــى يف النفــوس 
وازع االبتعاد عن حمارمه ونواهيه )1(؛ كما أن العلماء قد حاربوا كل أنواع اجلهل، 
وعــدم االســتيعاب للمســائل، خصوصــا يف القــرن العاشــر، والــذي تزامــن مــع فــرتة 
الغــزو الصليــيب الــذي تعرضــت لــه البــالد اإلســالمية، فنتــج عنــه ســقوط أهــم الثغــور 
يف يــد العــدو، فــكان البــد للزاويــة الفاســية أن تنهــض هــي كذلــك بنفــس الــدور 
الــذي قــام بــه عالـــم غمــارة، وحتــارب بدورهــا كل مــا مــن شــأنه أن يعكــر صفــو 
جملــة »دعــــوة احلــق« التابعــة لــوزارة األوقــاف )العــدد الرابــع، الســنة العشــرون، مجــادى األوىل   )1(
1399هـــ - أبريــل 1979م(، مقــال: »الداعيــة الشــيخ عبــد هللا اهلبطــي )ت963هـــ(« لعبــد 

القــادر العافيــة )ص40(. 



129 جملة املرقاة السنة الثالثة جملد5 العدد اخلامس 1442ه/2020م

العقيــدة االســالمية، فجــاء ســؤال االمــام عبــد القــادر الفاســي بعــد أن مســع الطلبــة 
يتســاءلون عــن علــم النــيب: هــل هــو ضــروري أم كســيب؟ ولقربــه ومكانتــه مــن اإلمــام 
عبــد الرمحــن الفاســي، اســتطاع أن يطــرح هــذا الســؤال علــى أســتاذه، وذلــك ملعرفــة 
اجلواب، وشــفاء غليل الطلبة، ووقوفه ضد ما من شــأنه أن ميس ابجلانب النبوي 
الشــريف، إمــا مــن حتقــري أو نقــص ومشــاهبة لباقــي البشــر، فهــو ســيد البشــر؛ أو 

مــن غلــو وتفريــط ومشــاهبته خبالــق البشــر. 
أوال: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف: 

توثيق الكتاب:
ــح إطـــالق لـفـــظ  ــل يصـ ــؤال وجــواب يف علــم النــيب املختــار ن: هـ كتــاب »سـ
الضـــروري علـــى العـــلم النبـــوي؟« السؤال خبط: الفقيه العالـــم القدوة احملقق سيدي 
عبــد القــادر بــن علــي بــن يوســف الفاســي )ت1091هـــ(؛ واجلــواب لعــم والــده: 
الشــيخ اإلمــام العــارف اهلمــام الــويل الكبــري ســيدي عبــد الرمحــن بــن حممــد الفاســي 

)ت1036هـ(: 
• توجد نسخة خبزانة القصر امللكي ابلرابط برقم12902 )235 أ – 235 ب()1(. 

• ونسخة ابملكتبة الوطنية ابلرابط )برقم 23/1724د(.
• كمــا أدرجهــا كاملــة أبــو العبــاس أمحــد البنــاين )ت1234هـــ()2( ضمــن »الــروض 
»فهــرس الكتــب املخطوطــة يف العقيــــدة األشعـريـــة« خلالــد زهــري وعبــد اجمليــد بــوكاري، مراجعــة   )1(
وتقديـــم: أمحــد شــوقي بنبــني، منشــورات اخلزانــة احلســنية ابلــرابط، الطبعــة األوىل )1432هـــ - 
2011م(، دار أيب رقــراق للطباعــة، )برقــم12902 ج1، ص332(؛ ويف »املصــادر املغربيــة 

للعقيــــدة األشعـريـــة« خلالــد زهــري )برقــم458 ج1، ص409(. 
هــــو أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد الســالم بــن حممــد بــن أمحــد بنــاين الفاســي )ت1234هـــ(،   )2(
ــارك، كان مــن أهــل العلــم واالطــالع والتأليــف، مــن آاثره: »الــروض املعطــار  عالـــم مطلــع مشـ
يف علــم النــيب املختــار«؛ و »حتليــة اآلذان واملســامع بنصــرة الشــيخ ابــن زكــري العالمــة اجلامــع«؛ 
و»التســلية لــذوي النفــوس البشــرية«؛ و »املعيــار املعــرب عــن فضيحــة الطائفــة الــي أحدثــت 
أمــرا ابملغــرب«؛ وغــري ذلــك. ترمجتـــه يف »إحتــــاف املطالــع« لعبــد الســالم بــن عبــد القــادر ابــن 
ســودة )ص123(؛ »موســـوعة أعــالم املغــرب« )ج7، ص2503(؛ »دليـــل مــؤرخ املغــرب 
)برقــم256ج1، ص53-54(و)رقــم 427، ص79( ســودة  بــن  الســالم  لعبــد  األقصــى« 

ص335(؛  و)رقــم2272ج2،  ص342(  و)رقــم2339ج2،  و)رقــم2319ص340( 
»األعـــالم«  ص59(؛  )برقــم821ج2،  املنــوين  حملمــد  املغــرب«  لتاريــخ  العربيــة  »املصـــادر 
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املعطــار يف علــم النــيب املختــار« خمطــوط ابملكتبــة الوطنيــة ابلــرابط )برقــم66 ح(. 
نسبته إىل املؤلف: 

النــيب  لـــم ينســبه للمؤلــف إال صاحــب »الــروض املعطــار يف علــم  الكتــاب 
املختــار« )1(، وذلــك لصغــر حجمــه؛ حيــث لـــم تشــر إليــه املصــادر واملراجــع الــي 
ترمجت للعارف ابهلل عبد الرمحن الفاسي )ت1036هـ(، واكتفت فقط ابإلشارة 

إىل ذكــر أبن لــه ضمــن آثـــاره: أجـــوبة وتقـاييـــد. 
عنوان الكتاب: 

عنــوان الكتــاب كمــا يف »فهــرس الكتــب املخطوطــة يف العقيــــدة األشعـريـــة« 
هــو: »ســؤال وجــواب يف العلــم النبــوي« وهــو مــا أشــار إليــه أبــو العبــاس أمحــد 
البناين )ت1234هـ( يف تتمته الرابعة من »الروض املعطار«. ويف املكتبة الوطنية 
ابلــرابط مســـي بـــ: »جــواب حــول إطــالق لفــظ الضــروري علــى علــم هللا ســبحانه«؛ 
 .)2( »ويف »املصادر املغربية للعقيدة األشــعرية«: »جواب يف مســألة علم النيب

وصف النسخة املعتمدة: 
• نســخة خزانــة القصــر امللكــي ابلــرابط )رقــم12902(: النســخة )م(: مكتوبــة 
خبط مغريب، ســريع، متوســط، دون ذكر اســم الناســخ واتريخ النســخ. تقع ضمن 
املقيــاس: )x19 5 ،28، 5ســم(.  أ( إىل )235 ب(،  مــن )235  جممــوع، 

املســطرة خمتلفــة، والتعقيبــة مائلــة. وقــد اعتمدهتــا أصــال العتبــارات أمههــا: 
• أهنــا نسخة ميكن اعتبارها من فرائد ونفائس خزانة القصر امللكي ابلرابط. 

• أهنــا األقدم. 
• أهنــا نسخة واضحة اخلط، قليلة األخطاء. 

• نســخة املكتبــة الوطنيــة ابلــرابط )برقــم 23/1724د(: النســخة )د(: )ضمــن 
جمموع من ورقة 105 / أ - 106 /ب(، مكتوبة خبط مغريب، سريع، متوسط، 
دون ذكــر اســم الناســخ واتريــخ النســخ؛ ويف آخرهــا جــاء مــا نصــه: )احلمــد هلل؛ 
للزركلي)ج1، ص150(؛ »معجـم املؤلفني« لعمر رضا كحالة )برقم1157 ج1، ص156(. 
أورده كامــال اإلمــام البنــاين )ت1234هـــ( يف التتمــة الرابعــة مــن »الــروض املعطــار يف علــم النــيب   )1(

املختــار«. 
»املصـادر املغــربية للعقيــدة األشعـريـة« خلالد زهري )برقم458 ج1 ص409(.   )2(
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نظــم الشــريف مــوالي التهامــي العلــوي ابــن القاضــي مــوالي عبــد اهلــادي، تركــة 
املصطفــى، وعلــى آلــه مبــــا نصــه: 
سجــادة وسبحــة ومصحــفَقد َخلَّـف الرسـول ِتْسعاً تـُْعـَرف 

مشــط ونعـالن وإبريـق منيــروقفتــان وســواك وحصيــر
يــدوم )1(واضعهــا مكتــوبة يف منزلـة

نص حمقق عن ثالثة نسخ خمتلفة. 

كتــاب »الســبحة اترخيهــا وحكمهــا« لبكــر بــن عبــد هللا أبــو زيــد )ت1429هـــ( )ص53 –   )1(
54(. وقــد أحــــال – بعــد ذكــره هلــذه األبيـــات - إىل »نظــام احلكومــة النبويــة املســمى الرتاتيــب 
اإِلداريــة« للكتــاين )2/ 283 – 286(؛ وابلرجــــوع إىل هـــذا املصــدر األخــري، قصــد تكميــل 

عجــز البيــت األخــري، ألنــه غــري واضــح يف املــن، لـــم أقــف عليهـــا. 
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د(: نسخة املكتبة الوطنية ابلرابط )برقم1724د(. 
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درجــة ضمــن 
ُ
)النســخة م(: نســخة مكتبــة القصــر امللكــي ابلــرابط النســخة امل

»الــروض املعطــار« للبنــاين )ت1234هـــ(، ابملكتبــة الوطنيــة ابلــرابط )66ح(. 
احلمد هلل، 
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نـص ســؤال وجد خبط الشيخ اإلمام سيدي عبد القــادر بن علي الفاسي؛ 
وجــوابه خبط والده سيدي عبد الرمحن بن حممد الفاسي)1(: 

احلمد هلل والصالة والســالم على رســول هللا. مــــا يقول ســيدان وموالان يف علـــم 
النــيب، هــل يصــح إطــالق لفـــظ »الضــروري« عليــه، فــإن)2( بعــض النــاس قـــال فيــه: 
إنــه ضـــروري كســيب؟ والشـــك أن الضــروري - كمـــا قالــه يف »شــرح الكــربى«)3( 
- فيــه إطـالقــــات: منهــــا أنــه مــا ليــس مقــدورا ابلقــدرة احلادثــة؛ ومنهــــا: أنــه مــا 
ُعلــم بغــري دليــل إىل غــري ذلــك)4(. وال شــك أنــه هبــــاذين التفســريين أعـــم، فيشــمل 
اإلهلـــام)5( الــذي هــو: )إلقـــاء شــيء يف القلــب علــى ســبيل الفيـــض)6(، أو موهبــة 
يف )د(: بســم هللا الرمحــن الرحيــم. صلــى هللا وســلم علــى ســيدان حممــد وآلــه وصحبــه. نســخة   )1(
ســؤال وجــواب: فالســـؤال خبـــط: الفقيــه العالـــم القــدوة احملقــق ســيدي عبــد القــادر بــن علــي بــن 
يوســف الفاســي ش. واجلــواب لعــم والــده: الشــيخ اإلمــام العــارف اهلمــام الــويل الكبــري ســيدي 

عبــد الرمحــن بــن حممــد الفاســي. ونــص الســؤال(. 
يف )د(: )أبن(.   )2(

يف )د(: )قال يف »شــرح الكربى« (؛ ويف )م: تـّم ذكر كتاب »شــرح الصغرى« ؛ ويف )ب(:   )3(
أشــار إىل كتــاب »شــــرح الكــربى« . 

»عمـــدة أهــل التوفيــق والتســديد شــرح عقيــدة أهــل التوحيــد الكــربى« شــرح العقيــدة الكــربى«   )4(
أليب عبــد هللا السنوســي)ت895هـ( )فصــل يف قــدم صفــات هللا تعــاىل - ص216(. 

اإلهلـــام: اإلعـــالم مطلقــا، مــا يتلقــاه اإلنســان مــن داخــل ذاتــه مــن خواطــر تنهــال علــى عقلــه، أو   )5(
قلبــه، وكأهنــا إعــالم خفــي حبقائــق أو معــارف ال ســبيل إىل حتصيلهــا ابحلــواس، أو ابالســتدالل 
العقلــي. واإلهلـــام هــو مــا يتلقــاه الصــويف مــن معــارف وإشــراقات وجدانيــة. أو هــو إلقــاء املعرفــة 
يف القلــب بطريــق الفيــض، بــال فعــل الكتســاهبا. واإلهلـــام: مصــدر أهلــم، وهــو أن يلقــي هللا يف 
نفــس االنســان أمــرا يبعثــه علــى فعــل الشــيء، أو تركــه، وذلــك بــال اكتســاب، أو فكــر، وال 
استفاضة، وهو وارد غييب، ويشرتط فيه أن يكون ابعثا على فعل اخلري أو ترك الشر، ولذلك 
فســره بعضهــم إبلقــاء اخلــري يف قلــب الغــري بــال اســتفاضة فكريــة منــه، وهــذا خيــرج الوسوســة، ألن 
اإللقــاء مــن هللا، أمــا الوسوســة فمــن الشــيطان. وقيــل: اإلهلــام مــا وقــع يف القلــب مــن العلــم، 
وهــو مــا يدفــع إىل العمــل مــن غــري اســتدالل وال نظـــر. »املعجــم الفلســفي« جلميــل صليبــا )ج1 

ص130(؛ ويف »موســـوعة املصطلــح يف الــرتاث العــريب« للكتــاين )ج1 ص289(. 
الفيـــض: عنــد بعــض الصوفيــة مــا يفيضــه هللا علــى قلــب الصــويف مــن أســرار وحقائــق، ومــا   )6(
يفتــح عليهــم مــن معــارف، وقالــوا: إن مــا يتلقــاه القلــب مــن هللا، مــن هــذا القبيــل فهــو فيــض، 
ومــا يتلقــاه مــن الشــيطان فهــو وسوســة. »الكليـــات« للكفــوي )ت1094هـــ( )ص691(؛ و 
»موسـوعة كشـاف اصطـالحات الفنون والعلوم« للتهانوي )ت1158هـ( )ج2 ص1294(؛ 

ويف »موســـوعة املصطلـــح يف الــرتاث العـــريب« للكتانــــي )ج2 ص1905(. 
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رمحـــانية حمضـــة ال اســتعداد فيهـــا()1( وغــريه)2( )ج(، فيصــح إطالقــه علــى علــــم النــيب 
ن هبـــذا االعتبــــار: 

وقد قـــال ابن أيب شريف)3(: )إذا خاطب هللا عبدا خلق له علما ضـــروراي أبن 
الــذي مسعــه كالمـــه سبحـــانه، وأن املــراد منــه كــذا، ومثــل ذلــك يقــال يف علــم النــيب 
ن ملـــا)4( بلغــه مــن الوحــي عــن هللا، فِعلــُم كل مــن النــيب وامللَــك مبــا ذكــر: ضــروري ال 

»التعريفــــات« للجرجــاين )رقــم260 ص38(؛ ويف »موســـوعة املصطلــح يف الــرتاث العــريب«   )1(
)ج1 ص289(.  للكتــاين 
يف )د(: )وغريه( ساقطة.   )2(

ثـالث إخـوة كانوا يعرفون بنفس االسم »ابن أيب شريف« هـم:   )3(
• ابن أيب شــريف: برهان الدين، أبو إســحاق )ت923هـ(، وهو إبراهيم بن حممد بن أيب بكر   
بن علي املري املقدســي القاهري،. شــافعي. عامل ابألصول، مولده ووفاته ببيت املقدس. درس 
وأفى مبصر وابلقدس. من آاثره: »شرح املنهاج« فقه أربع جملدات. و »شرح قواعد اإلعراب« 
البــن هشــام، و »شــرح العقائــد” البــن دقيــق العيــد، و »شــرح احلــاوي” فقــه، جملــدان، و »نظــم 
الســرية النبويــة« و »نظــم النخبــة البــن حجــر« و »شــرح التحفــة البــن اهلائــم« يف الفرائــض، و 
»نظــم لقطــة العجــالن« للزركشــي، و »ديــوان خطــب« وكتــاب يف »اآلايت الــي فيهــا الناســخ 
واملنســوخ« ومنظومــة يف »القــراءات« وخمتصــرات وشــروح كثــرية. »الضــــوء الالمــع« للســخاوي 
)برقــم195ج1ص102(؛ و  الغَــّزِي  الديــن  لنجــم  الســائرة«  )ج1ص134(؛ و »الكواكــب 
»شــذرات الذهــب« البــن العمــاد )ج10ص166(؛ ويف »األعــــالم« للزركلــي )ج1 ص66(. 
•وابــن أيب شــريف: كمــال الديــن، أبــو املعــايل )ت906هـــ(، وهــو حممــد بــن حممــد بــن أيب   
بكــر بــن علــي املقدســي، مــن آاثره: »اإلســعاد بشــرح اإلرشــاد يف الفقــه«، و »الــدرر اللوامــع 
بتحريــر مجــع اجلوامــع يف األصــول« و »الفرائــد يف حــل شــرح العقائــد«، »املســامرة بشــرح 
املســايرة”، وشــرح شــفاء عياض وغريه. »الضوء الالمع« للســخاوي )برقم169ج9 ص64(؛ 
و »شذرات الذهب« البن العماد )ج10ص43(؛ و »البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن 

الســابع« للشــوكاين )ج2 ص243(. 
• وعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن علــي بــن مســعود بــن رضــوان اجلــالل أبــو هريــرة   
بــن انصــر الديــن املــري املقدســي الشــافعي أخــو الكمــال حممــد وإبراهيــم ويعــرف كل منهمــا 
اببــن أيب شــريف ولــد يف ليلــة عاشــر احملــرم حتقيقــا ســنة مثــان وســتني ومثامنائــة تقريبــا وأمــه تركيــة 
ألبيــه وقــدم مــع أخويــه القاهــرة وحفــظ يف القــرآن، وأجــازه الســخاوي. كان حيــا ســنة 901هـــ. 
»الضــوء الالمــع« للســخاوي )رقــم333ج4ص125(؛ و »الكواكــب الســائرة« لنجــم الَغــّزِي 

)برقــم455ج1ص225(. 
يف )د(: )مبـا بلغـه(.   )4(
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مكتسب()1( انتهى. وعن ذلـك االقتــران)2(: أي خلق القـدرة واملقـدور دفعة، أي: 
خلــق العلـــم، وفهــم املـــراد منــه غــري هــــذا، ابلكســب)3( ال غــري، شــبهته أنــه لــو كان 
ضروراي حمضا ملـا توجه حنوه ثواب، ال أنه يريد ابلكسب مـا يقوله أهـل االبتداع، 
أمــا إن خــص الضــروري مبــا يكــون ابالستعـــداد، والتوجــه، فهــو غــري متنــاول لــه 
ــا يشــفي  ــا ذلـــك ســيدي مبـ ــا. فـــهل هلـــذه اإلطالقــات حجــة)4( أم ال؟ بيــّـن لنـ قطعـ

العليـــل، كمــا هــو دأبكـــم، وهللا يبقيكــم ظهــريا، وذخــرا كرميــا خطــريا؛ والســـالم. 
ونـــص اجلـــواب)5(: 

احلمد هلل، وصلى هللا على سيدان حممد، وآله، وصحبه، وسلم تسليما. 
اجلــــواب، وهللا املوفق للصــــواب، سبحانه)6(: إنه ال جيــــوز إطالق »الضــــرورة«، 
وال »الكســــب« يف علــــم هللا تعــاىل، وال يف العلــم الــذي هــو نبــــوءة، بــل وال يف 
الواليــــة. أمـــا يف حــق علـــم هللا تعــاىل فظــــاهر. وأمـــا يف حــق النبــوءة والواليــة، فـــألن 
ــِرِه َعلــى َمــْن يَشــاُء  النبــوءة وحــي وإلقــــاء كمــا قــال تعـــاىل: Mيُْلِقــي الــّرُوَح ِمــْن أَْم
ذكــر حنـــوه القرطــيب يف »تفســريه اجلامــع ألحــكام القــرآن« )عنــد اآليتــان30-31 مــن ســورة   )1(
القصــص ج16 ص276(؛ والزركشــي يف »البحـــر احمليــط يف أصــول الفقــه« )ج1 ص174(؛ 

وكمــال الديــن أبــو املعــايل يف »املســـامرة بشـــرح املســـايرة« )ج1 ص79(. 
االقتـــران: عنــد املناطقــة هــو ترتيــب قضيــة علــى أخــرى كمــا يف القيــاس االقــرتاين، حيــث تكــون   )2(
املقدمــة األوىل فيــه حكمــا كليــا، واملقدمــة الثانيــة حكمــا جزئيــا خاصــا داخــل ذلــك الكلــي 
العــام، فهمــا تنتجــان احلكــم الثالــث، غــري مذكــور يف املقدمتــني. وعنــد املتكلمــني هــو اتصــال 
الشــيء ابلشــيء اتصال مصاحبة أو ســببية، إما لوجودمها معا يف الزمان أو املكان، وإما لتغري 
أحدمهــا بتغــري اآلخــر. ويــرى اإلمــام الغــزايل )ت505هـــ( أن االقــرتان بــني األمريــن أو الظاهرتــني 
ال يعــد ســببا ضــروراي عنــده وعنــد األشــاعرة، لكــون األوىل ســببا يف الثانيــة. فــكل احلــوادث 
الناجتــة عــن االقــرتان بــني أمــر وآخــر ال تعــي احلــدوث احلتمــي، كمــا يف ظواهــر الطبيعــة؛ وإمنــا 
تعي أن هللا خلقها على نظام من التســاوق والتتابع، ال على أســاس كوهنا قائمة على الســببية 

احلتميــة. »موســـوعة املصطلــح يف الــرتاث العــريب« للكتــاين )ج1 ص268(. 
الكســـب: قــال ســيف الديــن األمــدي يف أبــكار األفــكار )ج2ص425(: )أوىل مــا قيــل فيــه   )3(
عبــاراتن: األوىل: أن الكســب عبــارة عــن وجــود املقــدور ابلقــدرة احلادثــة، ويف مقابلتــه اخللــق، 
وهو وجود املقدور ابلقدرة القدمية؛ والعبارة الثانية: أن الكسب هو الفعل القائم مبحل القدرة 
عليــه، ويف مقابلتــه: اخللــق، وهــو الفعــل اخلــارج عــن حمــل القــدرة عليــه(. »املبــــاحث العقليــة يف 

شــرح معــاين العقيــــدة الربهانيــة« أليب احلســن اليفــرين )ت734هـــ( )ج2 ص1011(. 
يف )د(: )صجة(.   )4(
يف )د(: )وبعـده(   )5(

يف )د(: )وهللا سبحانه املوفق للصواب(.   )6(
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 Lًِإّنَــا َســنُْلِقى َعلَْيــَك َقــْولً ثَِقيــلM :ســورة غافــر: 15[ وقــــــال[ Lِمــْن ِعبــاِدِه
]ســورة املزمــل: 5[، وذلــك اإللقــــاء للوحــي مــن قولــه تعــــاىل علــى مــن خصــه 
بنــــور النبــوءة)1(، ثـــم بنــــور الواليــة كشفـــا)2(، وإعالمـــا، وإهلـــاما، ليــس بكســب، وال 

استعـــداد )3(، وال ترصــد مــن النــيب، وال مــن الــويل)4(، 
يف )د(: )على من خصه ابلنبوءة(.   )1(

الكشـــف: عنــد الصوفيــة هــو رفــع احلجــاب الــذي يكــون بــني اإلنســان وبــني ربــه، وعندمــا تنقــدح   )2(
يف قلب الصويف أنوار احلق. قال ابن خلدون )ت808هـ(: )إن العلـم لذيـذ، وألـذ العلوم معرفة 
هللا وصفاتــه، وأفعالــه، وتدبــري مملكتــه، ابلعلــم اإلهلامــي اللــدين الــذي قدمنــا شــرحه. والســيما مــن 
طــال فكــره يف ذلــك. فإنــه يعظــم فرحــه عنــد الكشــف مبــا يــكاد يطــري لــه. وهــذا ممــا ال يــدرك إال 
ابلــذوق. واحلكايــة فيــه قليلــة اجلــدوى(؛ وترادفــه املكاشــفة. ويقولــون: )الكشــف اإلهلــي(، وهــو 
فــوق العلــم والعيــان، وال يكــون ذلــك إال بعــد الســحق واحملــق الــذايت. وعالمــة هــذا الكشــف أن 
يفــى أوال عــن نفســه بظهــور ربــه، ثـــم يفــى اثنيــا عــن ربــه بظهــور ســـر الربوبيــة، ثـــم يفــى اثلثـــا عــن 
متعلقــات صفاتــه مبتحققــات ذاتــه. وملـــا كان الكشــف أمســى الغــاايت الــي يســعى إليهــا الصــويف 
الذي أيخذ نفسه ابجملاهدة، قسمـوا اجملاهدات إىل جماهـدة استقامـة، وجماهـدة تقـوى، وجماهـدة 
كشـف(. والكشف يتم بثالث طرق: أحدها احلدس واالجتهاد واالستبصار واالستدالل وهو 
طريــق العلمــاء؛ والثــاين اإلهلــام واالســتغراق يف التأمــل الباطــن وهــو طريــق األوليــاء؛ والثالــث الوحــي 
وهــو طريــق األنبيــاء. »املعجــم الفلســفي« جلميــل صليبــا )ج2 ص231(. قــال ابــن خلــدون: 
)حيتاج طالب الكشــف إىل أحكام اجملاهـــدات كلهـــا. فجعل الغزايل كتاب »اإلحياء« مشــتمال 
علــى الطريقتــني: طريقــة الــورع، وفقــه الباطــن الــذي تضمنــه كتــاب »الرعايــة«؛ وطريقــة االســتقامة 
وجماهـدة الكشـف الذي تضمنه كتاب »الرسالة«. وأما علـم املكاشفـة الذي هو مثرة اجملاهدات 
ونتيجتها، فلـم يكن سبيل إىل اخلوض فيه. »شفـاء السـائل« البن خلدون )ص102-103(؛ 

ويف »موســـوعة املصطلــح يف الــرتاث العــريب« للكتــاين )ج2 ص2085(. 
االستعـــداد: االستعـــداد للشــيء هــو التهيــؤ لــه، وعنــد الفالســفة هــو كيفيــة حتصــل للشــيء   )3(
بتحقــق بعــض األســباب والشــرائط، وارتفــاع بعــض املوانــع. وتســمى تلــك الكيفيــة اســتعدادا. 
ولالســتعداد معنيــان: أحدمهــا الكيفيــة املهيئــة؛ والثــاين القبــول الــالزم هلــا. قــال ابــن ســينا: )وليــس 
االســتعداد إال مناســبة كاملــة لشــيء بعينــه هــو املســتعد لــه(. »املعجــم الفلســفي« جلميــل صليبــا 

ــوعة املصطلــح يف الــرتاث العــريب« للكتــاين )ج1 ص164(.  )ج1ص70(؛ »موسـ
يتــوىل  الــذي  )هــو  القشــريية« )ص260(:  الرســالة  القشــريي )ت465هـــ( يف  قــال  الولـــي:   )4(
احلــق ســبحانه حفظــه وحراســته علــى اإلدامــة والتــوايل، فــال خيلــق لــه اخلــذالن الــذي هــو قــدرة 
العصيــان، وإمنــا يديـــم توفيقــه الــذي هــو قــدرة الطاعــة(؛ وذهــب العالمــة اليوســي )ت1102هـــ( 
يف »شرحه على كربى السنوسي« )التنبيه السابع ج3 ص333( إىل أن: )الولـي هو العارف 
ابهلل تعــاىل وصفاتــه، املواظــب علــى الطاعــات، اجملتنــب للمعاصــي، املعــرض عــن االهنمــاك يف 
اللذات والشهوات؛ قال بعض األئمة: ال يكون الويل وليا إال أبربعة شروط: األول أن يكون 
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بل هو موهبة)1(ربـانية حمضة. ثـم ذلك، قد يكون)2( امســاعا بواسطة مَلك، أو دونه، 
وذلــك خيــص النبــوءة، وقــد يكــون إهلــــاما، وتوقفــا روحانيــا، ونفثـــا يف الــروع، وذلــك يعــم 
النبوءة، والوالية)3(، وليس شيء من ذلك من الكسب يف شيء، بل إطالق الكسب 

يف ذلك ممــا يوهم اكتساب النبوءة، كما تـََقــّولهُ الفــالسفة)4(، وقد كفروا بذلــك. 
عارفــا أبصـــول الديــن حــى يفــرق بــني اخلالــق واملخلــوق، وبــني النــيب واملتنــيب؛ الثــاين: أن يكــون 
عاملــا أبحــكام الشــريعة، نقــال وفهمــا، يكتفــي بنظــره عــن التقليــد يف أحــكام الشــريعة كمــا اكتفــى 
عــن ذلــك يف أصــول التوحيــد؛ والثالــث: أن يتخلــق ابخللــق احملمــود الــذي يــدل عليــه الشــرع 
والعقــل؛ والرابــع: أن يالزمــه اخلــوف أبــدا، إذ ال يــدري أهــو مــن فريــق الســعادة أم مــن غــريه(. 
املوهبـــة: يســتعمل بعــض الصوفيــة »املواهــب« يف مقايــل »املكاســب«، ويســتمدون ذلــك مــن   )1(
اســم هللا »الوهــاب« الــذي يهــب ملــن يشــاء مــا يشــاء، بــدون علــة أو ســبب، والــذي يبتــدئ 
بــه تعــاىل مــن الوهــب هــو إعطــاء الوجــود لــكل عــني؛ قــال ابــن عــريب: "إن اجملاهــدة حــال ال 
عمــل، واألحــوال مواهــب واألعمــال مكاســب. وهلــذا أقيــم الكســب مقــام العمــل، والعمــل مقــام 

ــوعة املصطلــح« للكتــاين )ج3 ص2756(.  الكســب". »موسـ
يف )د(: )ثـم ذلك يكون(.   )2(

الواليـــة: عنــد الصوفيــة أن يتــوىل هللا العبــد الســالك الواصــل إىل حضــرة قدســه ببعــض مــا تــوىل   )3(
بــه النــيب، مــن حفــظ وتوفيــق، ومتكــني واســتخالف وتصريــف. فالــويل يشــارك النــيب )حســب 
دعــوى بعــض أقطــاب الصوفيــة( يف أمــور، منهــا العلــم مــن غــري طريــق العلــم الكســيب، والفعــل 
مبجــرد اهلمــة، فيمــا لـــم جتـــر العــادة أن يفعــل إال ابجلــوارح واجلســوم...، ويفــارق الــويل النــيب يف 
املخاطبــة اإلهليــة. وأمــا يف املعــارج فإهنمــا جيتمعــان يف األصــول وهــي املقامــات، إال أن النــيب 
يعــرج ابلنــور األصلــي، والــويل يعــرج مبــا يفيــض مــن ذلــك النــور األصلــي. وقيــل: الواليـــة هــي 
قيــام العبــد ابحلــق عنــد الفنــاء عــن نفســه. وذلــك يتــوىل احلــق إايه حــى يبلغـــه غايــة مقــام القــرب 

والتمكــني. »روضــة التعريــف« البــن اخلطيــب )القســم الســادس يف الواليــة ص 519(. 
عــي املســلمون إبثبــات النبــوة ابعتبارهــا جــزءا مــن عقيــدة اإلســالم، بــل أساســه املتــني. وأمجعــوا   )4(
علــى أهنــا اثبتــة ابلعقــل والشــرع. وأن دليــل ثبوهتــا هــو املعجــزات الــي صاحبــت دعــوة الرســل، 
الشــريازي  اإلهليــة كالصــدر  العنايــة  دليــل  بعضهــم  وزاد  الكــرمي،  القــرآن  يف  مذكــور  هــو  ممــا 
)ت1059هـ(. قال األمدي )ت631هـ(: "إن اجلاحدين لوجوب الوجود قالوا: النبوة ليست 
صفــة راجعــة إىل نفــس النــيب، بــل ال معــى هلــا إال التنزيــل مــن رب العاملــني، وعنــد ذلــك فالرســول 
البــد لــه أن يعلــم أنــه مــن عنــد هللا، وذلــك ال يكــون إال بــكالم ينــزل عليــه، أو بكتــاب يلقــى 
إليــه، إذ املرســل ليــس مبحســوس وال ملمــوس، ومــا الــذي يؤمنــه مــن أن يكــون املخاطــب لــه ملــكا 
أو جنيـــا؟ ومــا ألقــي إليــه ليــس هــو مــن عنــد هللا تعــاىل؟ ومــع هــذه االحتمــاالت فقــد وقــع شــكه 
يف رســالته وامتنــع اجلــزم بنبوتــه". وبســبب هــذا التشكيـــك يف النبــوة انــربى املتكلمــون املســلمون 
ملنكــري النبــوات. قــال اإلمــام الــرازي )ت606هـــ(: )اعلــم أن منكــري النبــوات فــرق: الفرقــة األوىل 
قالــت: إن إلـــه العالـــم موجــب ابلــذات ال فاعــل ابالختيــار. وكل مــن أنكــر أنــه تعــاىل فاعــل خمتــار 
فقــد أنكــر كونــه عاملـــا وانســد عليــه ابب إثبــات النبــوات وهــؤالء هـــم الفالسفـــة(. »غايــة املــرام يف 
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وقـــد قـــال أهــل التفســري يف قولــه تعــاىل: Mأَْم ِعْنَدُهــْم َخَزاِئــُن َرْحَمــِة َربِّــَك 
اِبL ]ســورة ص: 9[ : )إن فـــي)1(: )الوهــــاب( إشــارة لكون النبوءة  اْلَعِزيِز اْلَوّهَ
ليســت مبكتســبة، بــل هــي موهبــة رابنيــة)2( خيتـــص هبــــا تعــاىل مــن يشــــاء مــن عبــاده، 

كمــا قــال تعــــاىل: Mيَْختـَـّصُ بَِرْحَمِتــِه َمــْن يََشــاُءL ]ســورة البقــرة: 105[)3(. 
ثـــم لــو ُتصــور الكســب ابعتبارهــا، فــــال يصــح إطالقــه، إليهامــه مــــا ال يليـــق، 
ــائد، وقــد نصــوا علــى أن مجيــع األحــوال  ــوهم، جيتنــب إطالقــه يف العقــ واللفــظ املـ
املتعلقــة ابلرســــل)4(، ترجــع إىل العقـــائد، ال إىل األعمــــال، فيجــب البحــث عــن 

ذاك، لتحصيــل كمــــال املتعقــد بذلــك. 
هـــذا؛ وقــد نــّص علمــاء األصــــول، عندمــا عرفــوا الفقــــه: )أبنــه العلــم ابألحــكام 
الشــرعية العمليــــة)5( املكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة()6(، علــى أن قيــد املكتســب يف 
العلـم، خيرج علـم هللا تعاىل، وما يلقيه يف قلوب األنبيــاء، واملــالئكة من األحكــام. 
وأمـــا إطــالق الضــــرورة يف ذلــك، وإن كان قــد يتجــه علــى بعــض التفاســري 
ــا يتبــادر منــه مــن أنــه قــد يكــون عــن اســتعداد،  للضــروري، فــــال جيــوز إطالقــه، ملــ
بــل واملتبــــادر منــه، مــا يكــون للعبــد فيــه ضــرب اختبــــار، كإلقــــاء احلــواس، والتفــــات 
النفــس لــه، وأنــه ال خيتلــف فيــه عاقــل عــن آخــر، وال خيتــص واحــد بــه عــن غــريه، 
وحنــو ذلــك ممـــا ال يصــح يف حــق النبــوءة، الــي هــي موهبــة خصوصيــة، ال عموميــة، 
وكذلــك الواليــة؛ وقــد قــال ابــن العــريب يف »علــم العقائــد«: )إنــه ال حيصــل ضـــرورة، 
ألنــه لــو كان حيصــل ضــرورة، ألدرك ذلــك مجيــع العقــالء فنفــى عنــه الضــرورة، بعــدم 
علــم الــكالم« لآلمــدي )القانــون الســابع يف النبــوات: الطــرف األول يف بيــان جوازهــا قــي العقــل 

ص300(؛ ويف »كتــاب النبــوات ومــا يتعلــق هبــا« للــرازي )ص80(. 
يف )د(: )إن يف قوله(.   )1(

يف )د(: )بل موهبة رابنية(.   )2(
ج3  »ص«  ســورة  مــن  اآليــة8  )عنــد  التأويــل«  وأســرار  التنزيــل  أنــوار  البيضــاوي  »تفســري   )3(

ص167(. 
يف )د(: )أن مجيع األحوال املتعلقة ابلرســول(.   )4(

يف )د(: )أبنه العلم ابألحكام الشرعية العلميــة(.   )5(
»الواضــح يف أصــول الفقه« البن عقيل )ت513هـ( )ج1 ص7-8(؛ »احملصــول يف أصــول   )6(
الفقــه« البــن العــريب املعافــري )ت543هـــ( )ص21(؛ وذكــــره احلجــوي الثعالــيب يف »الفكــــر 

ــامي« )ص18(.  الســ
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استـــواء العقـــالء فيه)1(()2(. 
وكذلــك قـــال الغــزايل يف »اإلحيــــاء«: )اعلــــم أن العلــوم الــي ليســت بضروريــة 
القلــب يف بعــض األحــوال - خيتلــف احلــال يف حصوهلـــا.  - وإمنــا حتصــل يف 
فتـــارة هتجـــم علــى القلــب، كأمنـــا ألقيــت فيــه مــن حيــث ال يــدري، واترة تكتســب 
وجهــة)4(  االكتســاب  بطريــق  حيصــل  ال  فالــذي  والعلــم)3(؛  االستــــدالل  بطريــــق 
الدليــل يســمى: ]وحيــا و[)5( إهلـامـــا ]والــذي حيصــل ابالســتدالل يســمى: اعتبــارا 
واســتبصارا؛ ثـــم الواقــع يف القلــب بغــري حيلــة وتعلــم واجتهــاد مــن العبــد ينقســم 
إىل: مــــا ال يــدري العبــد أنــه كيــف حصــل لــه، ومــن أيــن حصــل؟ وإىل مــا يطلــع 
معــه علــى الســبب الــذي منــه اســتفاد ذلــك العلــم، وهــو مشــاهدة امللــك امللقــى يف 
القلــب. واألول: يســمى إهلـــاما ونفثـــا يف الـــروع. والثــاين: يســمى وحيــا وختتــص بــه 
األنبيــاء. واألول خيتــص بــه األوليــاء واألصفيــاء. والــذي قبلــه، وهــو[)6( املكتســب 
بطريــق االســتدالل – خيتــص بــه العلمــاء()7(، كمــا أن الوحــي واإلهلــام خيتــص بــه 
األنبيــــاء واألوليـــاء؛ فانظــر كيــف جعــل الضــروري مــا ال خيتــص ببعــض األحــوال، 

خبــالف الوحــي واإلهلــام، فإنــه خــاص. 
وذكر يف »كتاب الغرور«: )إن معرفة األنبيــاء، واألوليــاء ألمور اآلخرة، وألمور 
الديــن، أنــه كشــف)8( عــن حقيقــة األشيــــاء)9( كمــا هــي عليــه، فشــــاهدوها ابلبصــرية 
الباطنــة، كمــا تشــــاهد أنــت احملســــوسات الظاهــرة ابلبصــرية الظــــاهرة، فيخــربون 

يف )د(: )بعدم إدراك مجيع العقــالء له(.   )1(
ابــن العــريب املعافــري يف كتابــه »املتــــوسط يف االعتقــاد« )ابب العلــم ابإللــه وصفاتــه  ذكــــره   )2(
ووجــه التطــرق إليــه مبقدماتــه ص111(؛ ونقلــــه العالمــة السنوســي يف شــرحه لكتابــه »العقيــدة 
الصغــرى« املســمى »أم الرباهــني أو السنوســية« )فصــل هــل جيــوز التقليــد يف العقيــدة أم البــد 

مــن النظــر ص15(؛ وحنــــوه يف »شــــرح العقيــــدة الكــربى« للعالمــة السنوســي )ص67(. 
يف )د(: )بطريق استـدالل والتعلـم(.   )3(

يف )د(: )فالذي حيصل ال بطريق االكتساب وحيلة الدليل يسمى: وحيا وإهلـامـا(.   )4(
يف )د(: الــــجزء املكتــوب بــني معقوفتــني، مثبــت يف النســخ )م( و)د( و)ب(، غــري وارد يف   )5(

»إحيـــاء علــوم الديــن«. 
يف )د(: النـــص مــا بــني معقوفتــني، غــري وارد يف النســخ )م( و)د( و)ب(؛ ومثبــت يف »إحيـــاء   )6(

علــوم الديــن«. 
»إحيـاء علوم الدين« للغزايل )كتاب شرح عجائب القلب ج3 ص25(.   )7(

يف )د(: )أنه كشف هلــم(.   )8(
يف )د(: )حقيقة أشيــاء(.   )9(
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عــن مشــاهدة ال عــن مســــاع، وتقليــــد جلربيــل)1( أو غــريه، ألن التقليــــد ليــس مبعــــرفة، 
واألنبيــــاء عــــارفون()2(؛ وكــذا مــر يف معناهــم مــن األوليــاء وذكــر يف شــرح امســه تعــاىل: 
»الباعث«)3(: )إن نشأة الوالية وخاصيتها ملن رزق تلك اخلاصية طور وراء العقل؛ 
ــم ظهــور خاصيــة النبــوءة نشــأة أخــرى، وطــور وراء طــور الواليــة، وهــو نــوع مــن  ]ثـ
البعــث وهللا تعــاىل ابعــث الرســل كمــا هــو الباعــث يــوم النشــور وكمــا أنــه يعســر علــى 
ابــن املهــدي فهــم حقيقــة العقــل ومــا ينكشــف يف طــوره مــن العجائــب قبــل حصــول 
العقــل فكذلــك يعســر فهــم طــور الواليــة والنبــوءة يف طــور العقــل... ( إخل[)4(، انظــر 
كالمه بتمامه، فإنه من أتييد ونور، ويطول جلبه، ورمبا خيـرج عن مـراد السـائـل)5(. 
فلنرجــــع إىل الســؤال ومــا فيــه مــن االختــالف، فمــن ذلــك حكايتــه فيــه عــن 
بعــض النــاس، أنــه ضــروري كســيب، فإنــه بظاهــره متناقــض متهـــافت إىل أن يــؤول 
أبنــه: ضــــروري يف حــد ذاتـــه وحقيقتــه، وكســــيب ابعتبــار أسبـــابه. وهــــو بعــد ذلــك 
غــري صحيــــح، ألنــه ليــس لــه ســبب حــى يكــــون كســيبا كمــا اتضــح ممــــا ســبق 
تقــــريره، ]وال ضـــرورة إليهامــه كمــا تقــدم تقريـــره أيضــا. وأمــا شبهــــة الثــواب)6(: 
فبطالهنـــا واختالهلــا ظــــاهر، وذلــك أن نفــس النبــوءة أو الواليــة الــذي هــو كشــف 
جمــرد، ال يرتتــب عليــه ثــواب، ]ألنــه ليــس فيــه اختيــار، فضــال عــن الكســب، وإمنـــا 
هــو مناجــاة بعلــم انفعــايل، أو بعلــم كشــفي، ال ابختيــار، أو كســب فعلــي، يرتتــب 

عليــه ثــواب[)7( يف حــد ذاتــه. 
يف )د(: )وتقليد جبربيــل(.   )1(

»إحيـاء علوم الدين« للغزايل )كتاب ذم الغـرور ج3 ص489(.   )2(
اســم هللا »الباعــث«  للغــزايل )شــرح  أمســاء هللا احلســى«  »املقصــد األســى يف شــرح معــاين   )3(

 .)125  - ص124 
يف )د(: زايدة الــجزء املكتوب بني معقوفتني.   )4(

يف )د(: )عن مـراد الســؤال(.   )5(
الثـــواب: هــو مــا بعطيــه هللا تعــاىل لعبــاده نظــري مــا يعملــون مــن أعمــال صاحلــة. وهــو إن كان يعــي   )6(
اجلــزاء علــى أفعــال اخلــري وأفعــال الشــر، إال أنــه يغلــب علــى اجلــزاء مقابــل فعــل اخلــري. والثــواب عنــد 
الفقهــاء مبعنيــني: املعــى األول هــو اجلــزاء علــى الطاعــات. واملعــى الثــاين يف ابب اهلبـــة. والثـــواب 
هــو ايصـــال النفــع إىل املكلــف علــى طريــق اجلــزاء، ويقابلــه العقــاب، وهــو ايصــال األلـــم إىل 
املكلــف علــى طريــق اجلــزاء. »املبــــاحث العقليــة يف شــرح العقيــدة الربهانيــة« أليب احلســن اليفــرين 
)ت734هـــ( )ج2 ص1022(؛ ويف »موســوعة املصطلــح يف الــرتاث« للكتــاين )ج1ص724(. 

يف )د(: اجلـزء املكتوب بني معقوفتني مثبت يف )م(؛ وساقـط يف )د(، وأيضا يف )ب(.   )7(
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ــا جــاء  ــم؛ الثــواب علــى حتمــل أعبائــه، والصــرب علــى أثقالــه، واإلذعــان)1( ملـ نعــ
ــة)2(، والتجلــي)3(،  ــان ابعتبــار املعرفـ ــا يرجــع الكتســاب العبــد، كمــا أن االميـ بــه، ممـ
وانكشــاف حقيقــة مــا جــاء بــه الرســول، ال تكليــف بــه، ومــن أمــر آخــر)4(، وهــو 
أمــر  ألنــه  عليــه)5(،  ويثــاب  بــه،  فمكلــف  واإلذعــان،  واإلنقيــاد،  االستســالم، 
اختياري؛ خبالف االنكشاف، والتجلي، فإنه غري اختياري، فال يتصــور تكليف 
بــه وال ثــواب مبجـــرده، وال حيصــل بــه إميــان إن لـــم يكــن معــه إذعــان واســتكان، 

اإلذعـــان: لغــة: االنقيــاد، وهــو انقيــاد القلــب لالعتقــاد بشــيء، إقــرارا بــه، وخضوعــا ملطلوبــه ال   )1(
مبعــى االقنــاع العقلــي، ولكــن مبعــى الطاعــة واالنقيــاد. وقــد يكــون مــع االقتنــاع واإلقــرار بصــدق 

احلكــم أو األمــر. »موســوعة املصطلــح يف الــرتاث« للكتــاين )ج1ص122(. 
املعـــرفة: - قــال اإلمــام القشــريي - هــي صفــة مــن عــرف احلــق أبمسائــه وصفاتــه، مث صــدق   )2(
هللا يف معامالتــه، مث تنقــى مــن أخالقــه الرديئــة وآفاتــه، مث طــال ابلبــاب وقوفــه، ودام ابلقلــب 
اعتكافــه، فحظــي مــن هللا جبميــل إقبالــه، وصــدق هللا يف مجيــع أحوالــه، وقطــع عنــه هواجــس 
نفســه، ولـــم يصــغ بقلبــه إىل خاطــر يدعــوه إىل غــريه. فــإذا صــار عــن اخللــق أجنبيــا، ومــن آفــات 
نفســه بــراي، ومــن املســاكنات واملالحظــات نقيــا، وداوم يف الســري مــع هللا مناجاتــه، وحقــق يف 
كل حلظــة إليــه رجوعــه، وصــار حمــداث مــن قبــل بتعريــف أســراره ممــا جيريــه مــن تصاريــف أقــداره، 
ٌســـمّي عنــد ذلــك عارفــا، وتســمى حالتــه معرفــة. وابجلملـــة فبمقــدار أجنبيتــه عــن نفســه حتصــل 
معرفتـــه بربــه(. وســئل اإلمــام اجلنيــد )ت297هـــ( عــن املعرفــة ابهلل أهــي كســب أو ضــرورة؟ 
فقــال: رأيــت األشــياء تــدرك بشــيئني: فمــا كان منهــا حاضــرا فبحــس، أو غائبــا فبدليــل؛ وملــا 
كان هللا غــري ابد لصفاتنــا وحواســنا كانــت معرفتــه ابلدليــل والفحــص واالســتدالل، إذ كنــا ال 
نعلــم الغائــب إال بدليــل، وال نعلــم احلاضــر إال حبــس »روضــة التعريـــف ابحلــب الشريـــف« البــن 
اخلطيــب )ص418(؛ و »كشـــاف اصطالحــات الفنـــون« للتهانــوي )ج2 ص1583(؛ ويف 

»موســــوعة املصطلــح يف الــرتاث« للكتــاين )ج3 ص2568(. 
التجلــي: هــو عبــارة عــن ظهــور أمســاء األلوهيــة، وصفاهتــا يف قلــب الصــويف مــن خــالل إشــراق   )3(
روحــاين يعــرب عنــه ابملكاشــفة أو املشــاهدة حســب مســتوى التجلــي؛ وقيــل: هــو مــا ينكشــف 
الــذات، وجتلــي الصفــات، وجتلــي حكــم  الغيــوب، وهــو درجــات جتلــي  أنــوار  للقلــوب مــن 
الــذات. وقيـــل: هــو مــن ِقبــل العبــد: زوال حجــاب البشــرية، وانصقــال مــرآة القلــب عــن صــدأ 
طبائــع البشــرية؛ ومــن ِقبــل احلــق: كشــفه عــن العبــد حالــه. وقــد أفــاض الكاشــاين يف شــرح هــذا 
املصطلــح وتفصيلــه. »الرســــالة القشــريية« )ص74(؛ و »معجــم املصطلحــات الصوفيــة« لعبــد 
العــريب«  الــرتاث  املصطلــح يف  الكاشــاين )ت730هـــ( )ص173(؛ ويف »موســــوعة  الــرزاق 

للكتــاين )ج1ص462(. 
يف )د(: )وأمـا ابعتبار أمر آخر(.   )4(

يف )د(: )ومثاب عليه(.   )5(
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بــل جحـــود وعنـــاد، واعتــرب حبــال مــن علـــم، ولـــم يوفــق لإلنقيـــاد واإلستســـالم كمــا 
اL ]ســــورة النمــل:  قــــال تعــاىل: Mَوَجَحــُدوا بَِهــا َواْســتَْيَقَنْتَها أَنُفُســُهْم ظُْلًمــا َوُعلـُـّوً
14[ وقــــال الشــاذيل: )وبــــاعد بيننــا وبــني العنــــاد واإلصــــرار والشــبه إببليــس رأس 
الغـــوات( )1(، فاســتبصر واعتــرب وقــس وال تغــر، وهللا املوفــق وكتــب عبــد الرمحــن بــن 

حممــد الفاســي وفقــه هللا هـــ[)2(. 

مــــن »حزب الرب أو احلزب الكبري« ألىب احلســن الشــاذىل. »شــرح حزب الرب املعروف ابحلزب   )1(
الكبــري لإلمــام أيب احلســن الشــاذيل« لعبــد الرمحــن بــن حممــد الفاســي، تــح: حممــد عطيــة مخيــس، 

املكتبــة األزهريــة للــرتاث 2002 )ص48(. 
يف )د(: اجلـزء املكتوب بني معقوفتني، مبثور من )د(، ومثبت يف )م(، ويف )ب(.   )2(
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اخلامتة
 كان جــواب اإلمــام عبــد الرمحــن الفاســي واضحــا بعــدم جــواز إطــالق الضــرورة 
وال الكســب علــى علــم هللا تعــاىل، وال يف العلــم الــذي هــو نبــوءة، بــل وال يف 
الواليــة، موضحــا أبن اإللقــاء للوحــي مــن قولــه تعــاىل علــى مــن خصــه ابلنبــوءة، 
ثـــم بنــور الواليــة كشــفا وإعالمــا وإهلامــا ليــس بكســب وال اســتعداد وال ترصــد مــن 
النــيب، وال مــن الــويل، بــل هــو موهبــة رابنيــة حمضــة، مدعمــا قولــه بنــص قــرآين، وكــذا 

قــول أهــل التفســري فيــه. 
كمــا أشــــار: إىل أن إطــالق الضــرورة يف ذلــك، وإن كان قــد يتجــه علــى بعــض 
التفاســري للضــروري، فــال جيــوز إطالقــه ملــــا يتبــادر منــه مــن أنــه قــد يكــون عــن 
اســتعداد، بــل واملتبــادر منــه مــا يكــون للعبــد فيــه ضــرب اختيــار، كإلقــاء احلــواس، 
والتفــات النفــس لــه، وأنــه ال خيتلــف فيــه عاقــل عــن آخــر، وال خيتــص واحــد بــه 
عــن غــريه، وحنــو ذلــك ممــا ال يصــح يف حــق النبــوءة الــي هــي موهبــة خصوصيــة، 
ال عموميــة، وكذلــك الواليــة، وقــد عضــد: قولــه بنــص لإلمــام أيب بكــر ابــن العــريب 
املعافــري حــول علــم العقائــد، وكــذا نــص آخــر لإلمــام الغــزايل حــول العلــوم بكوهنــا 

ليســت ضروريــة. 
كمــا تنــاول: شــبهة الثــواب: فأشــار إىل أن بطــــالهنا واختالهلـــا ظــــاهر، وذلــك 
أن نفــس النبــوءة أو الواليــة الــذي هــو كشــف، جمــرد ال يرتتــب عليــه ثــواب يف حــد 

ذاته. 
اعتمــد اإلمــام عبــد الرمحــان الفاســي علــى مصــادر معروفــة، وكان جوابــه بســيطا 

مفهوما، وهذا شــأن املعلم والشــيخ املرىب: اإلفادة وتعميم رســالته. 
إن العلــم النبــوي مــن املباحــث العقديــة املهمــة الــي خــاض فيهــا املتأخــرون مــن 
العلمــاء، إضافــة إىل تقسيـــم العلــم إىل قــدمي وحــادث، والفــرق بــني عصمــة النــيب، 
وعصمــة الــويل، وعــدم جــواز اطـــالق لفـــظ الضــروري علــى علمــه ‘ وكــذا لفــظ 
الكســيب هــــذا؛ ومــع أين قــد عاجلــت جــزءا مــن جهــد هــؤالء العلمــاء األفــذاذ الــذي 
ــم أوفهــم حقهــم طبعــا، فــإين أوصــي كل مــن أراد البحـــث يف مثــل هــذا اجملــال،  لـ
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أن يعتــي مبثــل هــذه الدراســات حــول هــؤالء األعــالم الذيــن بذلــوا جهــودا كبــرية 
يف حتبــري مســائل العلــم وتقريرهــا، وإيصاهلــا لنــا أبمانــة، خصوصــا مســائل العقيــدة. 

وأمــا أهــم التوصيــات فهــي: 
• ممــا يُوَصــى بــه أن يُعــى جبهــود هــؤالء العلمــاء يف إبــراز أثرهــم ومنهجــم العقــدي 

والفكــري ومــا قدمــوه خلزانــة العقيــدة اإلســالمية. 
• أن يعتي إببـراز إسهـاماهتم يف اجلانب الدفاع عن العقيدة، من خالل التنقيب 

عنها وإخراجها قصد االستفـــادة منها وإغناء املكتبة اإلسالمية. 
املــواد  بعــض  تدريــس  جمــزوءات  ومنهجهــم ضمــن  مؤلفاهتــم  اعتمــاد  يتــم  أن   •

غريمهــا.  أو  الثانــوي،  التعليــم  أو  األصيــل  ابلتعليــم 
• أن يتــم حتفيــز الباحثــني مــن خــالل عمــل دؤوب إلبــراز إســهاماهتم يف اجلانــب 
الفكــري، ويف بعــض مســائل العقيــدة وقضــااي الفكريــة والغيبيــات؛ ألن هلــم مــادة 

علميــة غزيــرة يف ذلــك. 
هــــذا؛ وصلــي اللهــم وســلم علــى النــيب األمــي الــذي يؤمــن ابهلل وكلماتــه، وعلــى 
آلــه وصحبــه الذيــن جاهــدوا يف ســبيل الدفــاع عــن أصــول دينــه ورفــع رايتــه، وعلــى 
دينــه  ذبّــوا عــن حيّــاض  الذيــن  الديــن والعلمــاء  أئمــة  التابعــني واتبعيهــم وعلــى 

ودعوتــه إىل يــوم الديــن. 
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املراجع واملصادر
• اجلامع ألحكام القرآن: تفسري القرطيب أبو عبد هللا حممد القرطيب )ت671هـ(. 
تــح: عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي الطبعــة األوىل )1427 هـــ - 2006م( 

مؤسســة الرســالة، بــريوت - لبنــان
• تفســري البيضاوي أنوار التنزيل وأســرار التأويل انصر الدين أبو ســعيد الشــريازي 
الطبعــة األوىل  تــح: حممــد صبحــي وحممــود األطــرش،  البيضــاوي )ت791هـــ( 

)1421 هـــ – 2000م(. دار الرشــيد بــريوت - لبنــان
الغــزايل  حامــد  أبــو  احلســى  هللا  أمســاء  معــاين  شــرح  يف  األســى  املقصــد   •
مكتبــة  - 1985م(.  )1404هـــ  اخلشــت  حممــد  تــح:  الطوســي)ت505هـ(. 

مصــر  - القاهــرة  القــرآن، 
• املباحــث العقليــة شــرح العقيــدة الربهانيــة »اليفــرين الطنجــي )ت734هـــ( تــح: 
منشــورات  هـــ - 2017م(.  األوىل )1438  الطبعــة  البخــي  عــالل  د. مجــال 

الرابطــة احملمديــة للعلمــاء ومركــز أيب احلســن األشــعري للدراســات
»العقدية املتــــوسط يف اإلعتقاد« أليب بكر ابن العريب املعافري )543هـ( تح: د 
عبــد هللا التــورايت الطبعــة األوىل )1436 هـــ - 2015م(. دار احلديــث الكثانيــة 

طنجــة – املغــرب. 
• »كتــاب النبــوات ومــا يتعلــق هبــا« لالمــام فخــر الديــن الــرازي )ت606هـــ. ( 
تــح: أمحــد حجــازي ســقا الطبعــة األوىل )1406 هـــ - 1986م( دار ابــن زيــدون 

بــريوت – دار الكليــات األزهريــة القاهــرة
• »غايــة املــرام يف علــم الــكالم« ســيف الديــن األمــدي )ت631هـــ(، تــح: أمحــد 

عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة الطبعة األوىل 1430 هـ - 2009م(.  
مكتبــة الثقافــة الدينيــة القاهــرة - مصــر

• أبــكار األفــكار يف أصــول الديــن ســيف الديــن األمــدي )ت631هـــ( تــح: أمحــد 
القوميــة  والواثئــق  الكتــب  دار  املهــدي )1424هـــ - 2004م( مطبعــة  حممــد 

القاهــرة
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• شــرح العقيدة الكربى: عقيدة أهل التوحيد أليب عبد هللا حممد بن يوســف بن 
عمــر بــن شــعيب السنوســي التلمســاين احلســي )ت895هـــ(. تــح: يوســف أمحــد 

الطبعــة األوىل )1427 هـــ - 2006م( دار الكتــب العلميــة بــريوت - لبنــان.
• شــرح أم الرباهــني العقيــدة الصغــرى أليب عبــد هللا حممــد بــن يوســف السنوســي 

)ت895هـــ( الطبعــة االوىل )1351هـــ( مطبعــة اإلســتقامة.
• فهــرس الكتــب املخطوطــة يف العقيــــدة األشعـريـــة أتليــف: خالــد زهــري وعبــد 
اجمليــد بــوكاري، مراجعــة وتقــدمي: أمحــد شــوقي بنبــني. الطبعــة األوىل )1432 هـــ 
- 2011م(. منشــورات خزانــة القصــر امللكــي ابلــرابط، دار أيب رقــراق للطباعــة. 
• املصــادر املغربيــة يف اتريــخ العقيــدة األشــعرية »: ببليوغرافيــا ودراســة ببليومرتيــة 
خلالــد زهــري الطبعــة األوىل )1438 هـــ - 2017م(. منشــورات الرابطــة احملمديــة 

للعلمــاء ومركــز أيب احلســن األشــعري للدراســات العقديــة.
بــن عقيــل  بــن حممــد  بــن عقيــل  الوفــاء علــي  أبــو  الفقــه  الواضــح يف أصــول   •
البغــدادي الظفــري )ت 513هـــ(. تــح: جــورج املقديســي الطبعــة األوىل )1420 

هـــ - 1999م( مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع بــريوت - لبنــان.
• احملصــول يف أصــول الفقه« البن العريب املعافري االشبيلي املالكي )ت543هـ( 

الطبعة األوىل )1420 هـ - 1999م( دار البيارق عمان - األردن.
• البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه أبــو عبــد هللا بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا بــن 
هبــادر الزركشــي )ت794هـــ(. تــح: عمــر ســليمان األشــقر وآخــرون الطبعــة األوىل 

)1413 هـــ - 1992م( وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية – الكويــت.
• التعـريفــــات الشــريف اجلرجــاين )ت 816هـــ(، تــح: حممــد ابســل الطبعــة الثالثــة 

2009دار الكتــب العلميــة بــريوت –لبنــان. 
• املسامرة بشرح املسايرة ابن أيب شريف: كمال الدين، أبو املعايل )ت906هـ( 

2006م املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة – مصر.
• الكليــــات )معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة( أليب البقــاء أيــوب بــن 
موســى احلســيي الكفــوي )ت1094هـــ( تــح: عــدانن درويــش وحممــد املضــري 

الطبعــة الثانيــة )1419 هـــ - 1998م( مؤسســة الرســالة بــريوت - لبنــان.



حتقيق خمطوطة جواب يف علم النيب صلى هللا عليه وسلم148

• موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم حممد بن علي ابن القاضي حممد 
حامــد بــن حمّمــد صابــر الفاروقــي احلنفــي التهانــوي )ت بعــد 1158هـــ(. تــح: رفيــق 

العجم وآخرون. الطبعة األوىل 1996م( مكتبة لبنان انشرون بريوت - لبنان
• املعجـــم الفلسفـــي جلميــل صليبــا )ت1396هـــ( دار الكتــاب اللبنــاين بــريوت 

- لبنــان
حممــد  »د.  واألديب  والعلمــي  الديــي  العــريب  الــرتاث  يف  املصطلــح  موســوعة   •
الكتانــي عضو أكادميية اململكة املغربية، الطبعة األوىل )1435 هـ - 2014م( 

دار الثقـــافة الــدار البيضــاء -املغــرب
النيســابوري  القشــريي  بــن هــوازن  الكــرمي  القاســم عبــد  القشــريية أيب  الرســالة   •
 - هـــ   1421( األوىل  الطبعــة  زريــق.  مصطفــى  معــروف  تــح:  )ت465هـــ(. 

لبنــان  - بــريوت  العصريــة  املكتبــة  2001م(. 
• إحيــاء علــوم الديــن للغــزايل ومعــه« املغــي عــن محــل األســفار »للحافــظ العراقــي 
أليب حامــد الغــزايل )ت505هـــ(. واحلافــظ العراقــي الطبعــة األوىل )1425 هـــ-

2004م(. املكتبــة العصريــة بــريوت - لبنــان
• كتــاب إصطالحــات الصوفيــة للعالمــة كمــال الديــن أبــو الغنائــم عبــد الــرازق 
بــن مجــال الديــن الكاشــاىن )ت730هـــ( تــح: عبــد العــال شــاهني الطبعــة األوىل 

)1413 هـــ - 1992م( دار املنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع - القاهــرة
• روضة التعـــريف ابحلب الشريـــف لسان الدين ابن اخلطيب )ت776هـ(. تح: 

عبــد القــادر أمحــد عطــا دار الفكــر العــريب
• شــفاء الســائل وهتذيــب املســائل ابــن خلــدون )ت808هـــ( تــح: حممــد مطيــع 

احلافــظ الطبعــة األوىل )1417هـــ - 1996م(. دار الفكــر - دمشــق
• شــرح حــزب الــرب املعــروف ابحلــزب الكبــري لإلمــام أيب احلســن الشــاذيل العالمــة 
 - )1422هـــ  )ت1036هـــ(  الفاســي  حممــد  بــن  الرمحــن  عبــد  ابهلل  العــارف 

2002م( املكتبــة األزهريــة للــرتاث القاهــرة - مصــر
• كتاب »الســبحة اترخيها وحكمها« لبكر بن عبد هللا أبو زيد )ت1429هـ(. 



149 جملة املرقاة السنة الثالثة جملد5 العدد اخلامس 1442ه/2020م

الطبعة األوىل )1419هـ - 1998م(. دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرايض
الرمحــن  بــن عبــد  الديــن حممــد  التاســع لشــمس  القــرن  الالمــع ألهــل  الضــوء   •

لبنــان.  بــريوت  اجليــل  دار  )ت902هـــ(  الســخاوي 
• مرآة احملاســن يف أخبار الشــيخ أيب احملاســن أليب حامد حممد العريب بن يوســف 
الفاســي )ت1052هـــ( تــح: الشــريف حممــد بــن علــي الكتــاين. الطبعــة األوىل 

1429 هـــ - 2008م(. مركــز الــرتاث الثقــايف املغــريب ودار ابــن حــزم. 
• الكواكــب الســائرة أبعيــان املئــة العاشــرة لنجــم الديــن حممــد بــن حممــد الغــزي 
 - )1418هـــ  األوىل  الطبعــة  املنصــور.  خليــل  حواشــيه  وضــع  )ت1061هـــ( 

لبنــان بــريوت -  العلميــة  الكتــب  1997م( دار 
• فهرســة حممد بن أمحد ميارة الفاســي حممد بن أمحد ميارة الفاســي )ت1072 
هـــ( تقــدمي وتصحيــح وتعليــق بــدر العمــراين الطنجــي الطبعــة االوىل )1430 هـــ - 

2009م( مركــز الــرتاث الثقــايف املغــريب ابلــدار البيضــاء ودار ابــن حــزم - بــريوت
• شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب البــن العمــاد شــهاب الديــن احلنبلــي 
الدمشقي )ت1089هـ(، تح: حممود األرانؤوط وعبد القادر األرانؤوط. الطبعة 

األوىل )1414 هتـــ - 1993م(. دار ابــن كثــري بــريوت. 
سالـــم  أيب  العياشــي  سالـــم  أيب  »فهــرس  األثــر  ذهــاب  بعــد  األثــر  »اقتفــاء   •
العياشــي)ت1090هـ(« تــح: نفيســة الذهــيب1996م منشــورات كليــة اآلداب 

الــرابط اخلامــس  حممــد  جامعــة 
• كتــاب »فهرســة عبــد القــادر الفاســي أو اإلجــازة الكــربى« عبــد القــادر الفاســي 
)ت1091هـــ( تــح: حممــد عــزوز )1424هـــ - 2003م( منشــورات مركــز الــرتاث 

الثقــايف املغــريب ابلــدار البيضــاء ودار ابــن حــزم
• »فهرســة« اليوســي العالمــة اليوســي )ت1102هـــ(، تــح: زكــراي اخلثــريي دار 

الكتــب العلميــة بــريوت - لبنــان.
بــن  املهــدي  األتبــاع حملمــد  مــن  هلمــا  ومــا  والتبــاع  اجلــزويل  األمســاع يف  ممتــع   •
أمحــد بــن علــي بــن أيب احملاســن يوســف الفاســي )ت1109هـــ( تــح: عبــد احلــي 
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عموري وعبد الكرمي مراد الطبعة األوىل )1415 هـ - 1994م( مطبعة النجاح 
اجلديــدة الدارالبيضــاء- املغــرب

حممــد  عبــد هللا  أليب  بفــاس  الصاحلــني  أخبــار  يف  االنفــاس  العاطــر  الــروض   •
ابــن عيشــون الشــراط )ت1109هـــ(. تــح: زهــراء النظــام الطبعــة األوىل1997م 

منشــورات كليــة اآلداب ابلــرابط – جامعــة حممــد اخلامــس
• خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر حممد أمني بن فضل هللا احمليب احلموي 

الدمشقي )ت1111هـ(، تح: مصطفى وهيب 1284هـ دار صادر - بريوت
تــح: أمحــد  بــن أمحــد احلضيكــي )ت1189هـــ(،  • طبقــات احلضيكــي حملمــد 
بومزكــو الطبعــة األوىل )1427 هـــ - 2006م(. مطبعــة النجــاح اجلديــدة الــدار 

البيضــاء
الشــوكاين  علــي  بــن  حملمــد  الســابع  القــرن  بعــد  مــن  مبحاســن  الطالــع  البــدر   •

القاهــرة.  اإلســالمي  الكتــاب  دار  )ت1250هـــ(. 
• اليواقيــت الثمينــة يف أعيـــان مذهــب عالـــم املدينــة »حملمــد البشــري ظافــر األزهــري 

)ت1325هـــ- 1925م( مطبعــة املالجــئ العباســية
• شــجرة النــور الزكيــة، يف طبقــات املالكيــة حملمــد بــن حممــد بــن عمــر بــن قاســم 
خملــوف )ت1360 هـــ(. علــق عليــه: عبــد اجمليــد خيــايل الطبعــة الثانيــة 2010 م. 

دار الكتــب العلميــة بــريوت – لبنــان. 
• الفكــر الســامي يف اتريــخ الفقــه اإلســالمي حملمــد بــن احلســن احلجــوي الثعالــيب 
الفاسي )ت1376هـ(. الطبعة األوىل )1427 هـ - 2006 م( املكتبة العصرية 

صيــدا – بــريوت
• فهــرس الفهــارس واألثبــات ومعجــم املعاجــم واملشــيخات واملسلســالت عبــد 
احلــي الكتــاين )ت1382هـــ(. تــح: إحســان عبــاس. الطبعــة الثانيــة )1402 هـــ - 

1982م(. دار الغــرب اإلســالمي بــريوت - لبنــان. 
• نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية حممد َعْبد احَلّي بن عبد الكبري 
ابــن حممــد احلســي اإلدريســي، املعــروف بعبــد احلــي الكتــاين )ت1382هـــ(. تــح: 
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عبــد هللا اخلالــدي الطبعــة الثانيــة. دار األرقــم بــريوت - لبنــان
• األعـــــالم خلــري الديــن الزركلــي الدمشــقي )ت1396هـــ(. الطبعــة 15- 2002 

م دار العلــم للماليــني. 
• إحتــاف املطالــع بوفيــات القــرن الثالــث عشــر والرابــع عشــر لعبــد الســالم بــن عبــد 
القــادر ابــن ســودة )ت1400هـــ(، حتقيــق حممــد حجــي الطبعــة األوىل )1417 هـــ 

1997 م( دار الغرب اإلســالمي، بريوت – لبنان. 
• دليــل مــؤرخ املغــرب األقصــى عبــد الســالم بــن عبــد القــادر بــن ســودة املــري 
للطباعــة  الفكــر  دار  هـــ- 1997م(.  األوىل )1418  الطبعــة  )ت1400هـــ(. 

والنشــر بــريوت - لبنــان. 
• معجــم املؤلفــني تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة عمــر بــن رضــا كحالــة )ت: 

لبنــان.  بــريوت -  الرســالة  1408هـــ(. )1376هـــ - 1957م(. مؤسســة 
• املصــادر املغربيــة لتاريــخ املغــرب حممــد املنــوين )ت1999م=1419هـــ( الطبعــة 

الثانيــة 2014م منشــورات كليــة اآلدب – جامعــة حممــد اخلامــس الــرابط
• موسوعة أعالم املغرب تنسيق حممد حجي )ت1423هـ - 2003م( الطبعة 

األوىل )1417 هـ - 1996م( دار الغرب اإلسالمي. 
• »ســــؤال وجـــواب« يف العلــم النبــوي: الســؤال خبــط اإلمــام عبــد القــادر بــن علــي 
بــن يوســف الفاســي )ت 1091هـــ(، واجلــواب لعــم والــده: اإلمــام العــارف عبــد 

الرمحــن بــن حممــد الفاســي )ت1036هـــ(: 
• نسخة خزانة القصر امللكي ابلرابط برقم12902. 

• ونسخة املكتبة الوطنية ابلرابط )برقم 23/1724د(. 
• كتــــاب »الــروض املعطـــار يف علـــم الـــنيب املختــار« أليب العبــاس أمحــد بــن عبــد 
السالم البناين )ت1234هـ( خمطوط خبـزانة املكتبة الوطـنية ابلـربـاط )برقم66 ح(. 
• »حتفـــة األكابــر يف مناقــب عبــد القــادر الفاســي« أليب زيــد عبــد الرمحــن الفاســي 
)ت1096هـــ( خمطــوط ابملكتبــة الوطنيــة ابلــرابط )برقــم2074d(؛ وخبزانــة القصــر 
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امللكــي ابلــرابط أبرقــام643 و707. 
• جملــة »دعــــوة احلــق« التابعــة لــوزارة األوقــاف )العــدد الرابــع، الســنة العشــرون، 
مجــادى األوىل 1399هـــ - أبريــل 1979م(، مقــال: »الداعيــة الشــيخ عبــد هللا 

اهلبطــي )ت963هـــ(« لعبــد القــادر العافيــة )ص40(. 


