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ِحيِم َصلَّى َّللاَُّ  َمِن الرَّ حأ ِ الرَّ ِم َّللاَّ بِ ِبسأ ِدَنا ُمَحمٍَّد َوَأِلِه َوَصحأ ِليًما  َعَلى َسيِ   ِه َوَسلََّم َتسأ
 1َي،َحمٍَّد ْبِن ُعْثَماَن اْلَمْعُروُف ِبِاْبِن ُفودُ  مُ  ْبنُ ِه ُعْثَمانُ َقاَل اْلَعْبُد اْلَفِقيُر اْلُمْضَطُر ِلَرْحَمِة َربِ   

آمِ  ِبَرْحِمِتِه  َّللاَُّ  لِلَِّ ْلَحْمدُ اَ ﴿ 2، ينَ َتَغمََّدُه  اْلَعاَلِمينَ   َربِ   َوالَوالصَّ  3، ﴾   َعلَ ََلُة  ََلُم  ُمحَ سَّ َسيِ ِد  ى  مٍَّد 
 : َفَهَذا ِكَتابُ دُ ْرَسِليَن َوَعَلى َأِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعيَن، َأمَّا َبعْ اْلمُ 

ِر بِ  َمأ َكرِ األأ ُمنأ ِي َعِن الأ  الأَمعأُروِف َوالنَّهأ
ِ التَّْوِفيقُ   ُسنًَّة َوِاْجَماًعا. اًبا وَ اْلُمْنَكِر َواِجَباِن ِكتَ  اْلَمْعُروِف َواْلنَّْهَي َعنِ بِ : ِإنَّ اْْلَْمَر  َفَأُقوُل ِوَبالِلَّ

ِكتأابُ   الأ َتَعاَلى:    َأمَّا  ُأمَّة  وَ ﴿َفَقْوُلُه  ْنُكْم  مِ  ِباْلَمْعُروِف    ْلَتُكن  َوَيْأُمُروَن  اْلَخْيِر  ِإَلى  َيْدُعوَن 
اْلُمنْ  َعِن  نَّةُ  4، ةُ اْْليُ   ﴾ َكرِ َوْيَنَهْوَن  السُّ عَ   َوَأمَّا  الَفَقْوُلُه  ََل َلْيِه  )) صَّ ََلُم:  َوالسَّ َنفْ ُة  ِبَيِدِه  َوالَِّذي  ِسي 

 

إلى مقدمةللحصول عل 1 انظر  للشيخ عثمان بن فودي  النعمة في شرح على    كتابي  ى سيرة موجزة  اللمعة وإتمام  سوق  توق 
 :اْلم ة إلى إتباع السنة

https://www.academia.edu/8765559/Tawq_l_Lama_wa_Itmaam_n_Niama_a_commentary_upo

n_the_Sawq_l_Umma_Ila_Ittiba_as_Sunna_by_Shaykh_Muhammad_Shareef_bin_Farid_arabic/

    
كتاب قد تم تأليفه  ر الذي استخدمه المؤلف، نعلم أن هذا الالتعبيبن آدم الخطيب بناء على    اْلمينالشيخ محمد  سيدي  قال   2

  .[الميَلدي 1794] الهجرية  1209بعد سنة 
   .1:1  – القرآن 3
ْنُكْم ُأمَّة  وَ ﴿  ة بأكملها، وهي:اْلي  أن اْلدلة تشمللإلشارة إلى    "اْلية"  لمؤلف كلمةا  كرذ،  :1043  –  القرآن 4 َيْدُعوَن ِإَلى    ْلَتُكن مِ 

َوْيَنَهوْ اْلخَ  ِباْلَمْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  اْلُمْنَكرِ ْيِر  َعِن  اْلُمْفِلُحونَ   َن  ُهُم  تفسيره فمعناها  ،  ﴾َوُأْوَلَئَك  في  الشيخ عبد هللا بن فودي  قال  كما 
التضياء   معنى  في  ُأمَّة  ْلتَ وَ ﴿"  :نزيلالتأويل  ْنُكْم  مِ  اْلَخْيرِ   ُكن  ِإَلى  كاإلس  ﴾َيْدُعوَن  والدنيوي  واإلَلالديني  والطاعة    صَلح،م 

ِباْلمَ ﴿ والسنة،شرعا    ﴾ْعُروفِ َوَيْأُمُروَن  الكتاب  وافق  ما  اْلُمْنَكرِ ﴿  وهو  َعِن  خالفهما    ﴾َوْيَنَهْوَن  اْلمرون    ﴾َوُأْوَلَئكَ ﴿ما  الداعون 
اْلُمْفِلُحو ﴿  الناهون  والفائز   ،﴾نَ ُهُم  للتبعيض ْلن "م  ون،  قبل  اْل  ا ذكرم  ن"  يلزم كل   أحد فرض كفاية، وال  بكل   يليق  مة، وال 

طفهما على الخير من  وع  بقلبهسانه أو  لبأو    أي: لتكونوا أمة فيجب على كل  مكلف بحسب علمه بيده  كالجاهل، وقيل زائدة،
دل أنه واجب على الكل  أواًل حتى لو تركوه أثموا جميعا، ، ثم طلب فعل البعض ليخاطب الجميع  العام  ىعطف الخاص عل

الماْلمر واجبً   ويكون  ب  نكر واجب كله ْلن جميع ما أنكره الشرع حراج، ويجا ومندوبا على حسب ما يؤمر به، والنهي عن 
يستحب وال يجب، أذى بذلك ف  إن نالهمقوال و   على العلماء تنبيه الوالة وعلى سائر الناس الرفع إلى الوالة والحكام بعد النهي عنه

  .، انتهى"((يفة هللا وخليفتيمنكر فهو خلمن أمر بالمعروف ونهي عن القال عليه السَلم: ))

https://www.academia.edu/8765559/Tawq_l_Lama_wa_Itmaam_n_Niama_a_commentary_upon_the_Sawq_l_Umma_Ila_Ittiba_as_Sunna_by_Shaykh_Muhammad_Shareef_bin_Farid_arabic/
https://www.academia.edu/8765559/Tawq_l_Lama_wa_Itmaam_n_Niama_a_commentary_upon_the_Sawq_l_Umma_Ila_Ittiba_as_Sunna_by_Shaykh_Muhammad_Shareef_bin_Farid_arabic/


 

  ََل ، ُثمَّ َتْدُعوَنُه فَ َّللاَُّ َيْبَعُث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا ِمْنهُ   وِشَكنَّ  َأْو َليُ َكرِ َعِن اْلُمنْ   نَّ و ِباْلَمْعُروِف َوَلَتْنهَ   ُمُرونَّ َلَتأْ 
  5. َحَسَنهُ ، َرَواهُ التِ ْرِمِذيُّ وَ ((َيْسَتَجاَب َلُكمْ 

َماعُ   جأ اْلِأ ِل َوَبْعِدِه َكانُ َفُهَو ِإنَّ اْلُمْسِلمِ   َوَأمَّا  ْدِر اْْلَوَّ وِبُخوَن  َواِصُلوَن ِبَذِلَك َويُ  َيتَ اْ و يَن ِفي الصَّ
نَّةِ َهَذا َغْيُر َواِحٍد ِمْن ُعَلَماِء اَتاَرَكُه، َنصَّ َعَلى   َمامِ َما َعَلى ُظهُ ، َواَل َيَتَوِقُف ُوُجوِبهِ لسُّ  َكَما وِر اإْلِ

َواِفُض،  َواَل َيْختصُّ َذِلَك ِباْلُواَلِة.  6َتْزَعُم الرَّ
نُ   ْيُخ السَّ   اْلَحَراُم، َوالَ   رِ ُمْنكَ َوالْ   اْلَواِجبُ وِف  َواْلُمَراُد ِباْلَمْعرِ " 7: ُوْسَطى الْ َشْرِح  يُّ ِفي  سِ و َقاَل الشَّ

اِبِق ِفْيِهَما َواِجَباِن ِمْن َغْيِر تُ  َعِن اْلُمْنَكِر بِ اْلَمْعُروِف َوالنَّْهيَ ْْلَْمَر بِ َشكَّ َأنَّ ا ى   َعلَ وِقفٍ اْلَمْعَنى السَّ

 

اوسى بن الو أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْوَرَة بن مه 5 لمي الترمذي ]ضح    الجامع ، صاحب  [الهجرية  279-209ك السُّ
  حذيفة بن اليمان، فقال   عن وف والنهي عن المنكر  باب ما جاء في اْلمر بالمعر   فيب الفتن  تاكفي  الحديث المذكور    مما ورد

الذي أْنفُس العباد بيده تعالى    أي يقسم النبي صلى هللا عليه وسلم بالِل    ((ِسي ِبَيِدهِ َوالَِّذي َنفْ ))ث:  ومعنى الحدي  ،حسنالحديث  
َوَلَتْنهَ   ُمُرونَّ َلَتأْ ))  ،وحده باْلَكرِ اْلُمنْ   َعنِ   نَّ و ِباْلَمْعُروِف  يقوم  أن  وأمته  ْلصحابه  خطاب  بالمعروف  ((  صَلة  كالالواجب  أي  مر 
الحقوق  والزك وأداء  الخير اة  وباتوجميع  والمع  عنالنهي  ،  الحرام  أي  الشكالزنى  صية  المنكر  َليُ ))  ،روجميع  أي((وِشَكنَّ َأْو   ، 

ِعَقاًبا ِمْنهُ ))  ليقرب أو ليكاد َعَلْيُكْم  َيْبَعُث  ري  ويجواْلوبئة  كالتفرقة واإلذالل،    ،من عنده  أو يعمهم هللا تعالى بعقاب  أي  ،((َّللاَُّ 
 : ، أي حتى يدهوه فَل يستجيب لهم((َيْسَتَجاَب َلُكمْ  ُثمَّ َتْدُعوَنُه َفََل )) بات،و وغيرها من هذه العق  زوها من قبل اْلعداءغ

https://archive.org/details/Sunane-Tirmizi-Mukammal/  . 
إلى الفرقة اإلسَلمية تشير    وهو مصطلح  "الرفض تركك الشيء: "لسان العربابن منظور في  قال  فض جمع الرافضة،  الروا 6

  علي بن أبي طالب   رون ب، ويعت مرضي هللا عنه  الخطاب وعثمان بن عفان  أبي بكر الصديق وعمر بن  الخلفاءيرفضون    الذين
على    اْلمر بالمعروف والنهي عن المنكروجوب  ، ويزعمون أن يتوقف  لفة النبي صلى هللا عليه وسل مق بخاأح  كرم هللا وجهه

 : منتظردي الظهور اإلمام المه
https://archive.org/details/20952-foulabook.com/   . 

المتكلمين  هو   7 إمام  بالِل  محمد  العارف  هللا  عبد  الأبو  شعيب  بن  عمر  بن  يوسف  بالشيخ  حسبن  المعروف  التلمساني  ني 
الذي قام بدور هام في  محدث متكلم منطقي مقرئ    ،[الميَلدي  1490-1428الهجرية الموافق بسنة    895-832السنوسي ]

ع اإلتنقية  هقيدة  دس  مما  أعداء  سَلم  كان  فيها  ما  وبيان  والهدى  اإلسَلم  الصحيح  الطريق  عن  الخروج  من  له    منهم  القويم، 
عقيدة  و   ،حاشية على صحيح مسلم، و سطرالبقصيدة الحباك في اْلشرح ايساغوجي في المنطق، وشرح    نهمتصانيف كثيرة، م 

راهين في أم البو   ،وحيدسديد في شرح عقيدة أهل التتوفيق والتعمدة أهل ال، وشرحه المسمى  العقيدة الكبرى المسمى    التوحيد  أهل
ة  دالعقي  ة، أما الكتاب المذكور هنا هوغيرها من الكتب المفيد، و ى شرح العقيدة الصغر حه المسمى  ، وشر الصغرى يسمى    العقائد

 :ى يدة الكبر لعقمختصرا لالذي صنفه الشيخ السنوسي  وشرحه الوسطى
https://archive.org/details/al-akida.al-wosta/   . 

https://archive.org/details/Sunane-Tirmizi-Mukammal/
https://archive.org/details/20952-foulabook.com/
https://archive.org/details/al-akida.al-wosta/


 

َمامِ  ِميَن ِفي  ِْلَنَّ اْلُمْسلِ  َذِلَك ِباْلُواَلةِ   َواَل َيْخَتصُّ " 8 َقاَل َبْعَد َكََلٍم: ، ُثمَّ "َواِفُض َكَما َتْزَعُم اْلرَّ  ُظُهوِر اإْلِ
ِل   اْْلَوَّ ْدِر  يَ وَ الصَّ َأْنفُ َبْعِدِه  اْلُواَلَة  َوَيْنهَ ْأِمُروَن  ِباْلَمْعُروِف  اْلمُ عَ وَنُهْم  َسُهْم  َغْيِر  ِن  ِمْن  مِ كِ نَ ْنَكِر  ْن  يٍر 

إِ َواِحٍد، َواَل  ُتوِقُف َعَلى  َبْل    ِباْلُواَلِة،  َيْخَتصُّ  َأنَُّه اَل  َفُعِلَم  ِبالْ َيُجوُز َْلََحاْذٍن،  الرَِّعَيِة  َواْلِفعْ ِد  ،  لِ َقْوِل 
ْلَطاِن َوَاْشَتَهى الَسََلُح َربَ  الِ َلِكَن ِإَذا َاْنَتَهى اْْلَْمُر ِإَلى َنَصِب اْلِقتَ   . " َنةِ ًرا ِمَن اْلِفتْ ذْ حَ َط ِبالسُّ

َماُم    اإْلِ َذَكَرُه  َتَعاَلى اْلَحرَ َكَذا  َّللاَُّ  َرِحَمُه  "َوقا  9، َمْيِن  فِ َل:  َاْسَتَوى  ِإَذا  ْرِعَي  الشَّ اْلُحْكَم  ي ِإنَّ 
ِلْلعَ ْلَعامَّ َوالْ اِإْدَراِكِه   َفِفْيِه  ِباْلَمْعُروِف وَ َخاصَّ  اْلُمْنَكِر، َوإِ هْ النَّ امِ  َوَغْيِر اْلَعاِلِم اَْلْمُر   َاْخَتصَّ  ذْ ُي َعِن 

، َبْل اْْلَْمرُ نَ ْمر  َواَل  ِلْلَعَواِم ِفْيِه أَ  ِتَهاِد َفَلْيَس جْ َمْدَرَكُه ِبااْلِ   . "ِتَهادِ جْ ْهِل ااْلِ أَ  ُمَوَكل  ِإَلى ْهي 
ْشِبيِليُّ ِفي َشْرِح    َيْأَمُر  َوَيْنَهى مَ   رَ َوِإنََّما َيْأمُ " 10: النََّوِويَّةِ   اْْلَْرَبِعينَ َوَقاَل اإْلِ ْن َكاَن َعاِلًما ِبَما 

ْوِم َوال ِبِه َوَيْنَهى َعْنُه، َفِإْن َكاَن ِمَن اْْلُُمو  ََلِة َوالصَّ َوَشْرِب اْلَخْمِر َوَنْحِوَها،  َنا  ز ِ ِر الظَّاِهَرِة ِمْثُل الصَّ
مِ َفُكلُّ  َكاَن  َوِإْن  ِبَها،  ُعَلماُء  اْلُمْسِلِميَن  اَ   َدَقاِئِق  َلمْ فْ ْْلَ ْن  ْجِتَهاِد  ِبااْلِ َيَتَعلَُّق  َوَما  َواْْلَْقَواِل  َيُكْن  َعاِل   

، َوَلُهْم ِاْنَكاَرُه، َوَذلِ ِلْلَعَواِم ِفْيِه َمْدخَ   َهى. ِاْنتَ  ،"َك ِلْلُعَلَماءِ ل 
َكُب  ْرتَ َوَرًعا اَل يَ   ونُ نَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر ِبَمْن َيكُ َيْخِتصُّ ُوُجوُب اْْلَْمِر ِباْلَمْعُروِف َوال  : الَ ُقلأتُ  

اِن َفْرَض   َنْهَيهُ ِر وَ ُمْنكَ ْنُه، ِْلَنَّ َتْرَكُه ِللْ َأْن َيْنَهى عَ   هِ َليْ ًرا َوُهَو َيْرَتَكُب ِمْثَلُه َفعَ َمْن َراَء ُمْنكَ ِمْثَلُه، َبْل  
ُنوِسيُّ ِفي َشْرِح َك َأْحَدُهَما َأْن َيْتَرَك اْْلَِخَر، َقاَلُه الَترَ   نْ مَ ُمَتَميِ َزاِن، َوَلْيَس لِ   . ىاْلُوْسطَ َشْيُخ السَّ

 

 في المخطوطة. 1هنا انتهى الورقة   8
رمين  المعروف بإمام الحاالشعري  الشافعي  النيسابوري  بن محمد الُجَويِني  ك بن عبد هللا بن يوسف  لعبد المأبو المعالي  هو   9
لتفسير الم متبحر في الفقه واْلصول وا، وحيد عصره وع[الميَلد  1085-1028ين  افق بسنالهجرية المو   478-419]  لشريفينا

 التوحيد والكَلم:  وعلم 
https://archive.org/details/JowainyPolicy/   . 

الهجرية    581-514]الحسين بن سعيد اْلزدي اْلندلسي اإلشبيلي    بن عبد هللا بن  عبد الرحمن  محمد عبد الحق بنأبو  هو   10
 : [الميَلدي 1185-1116 ينالموافق بسن

https://archive.org/details/20200405_20200405_1917/   . 

https://archive.org/details/JowainyPolicy/
https://archive.org/details/20200405_20200405_1917/


 

ِل ِكَتاِبهِ َوَقاَل ِاْبُن اْلَحاجِ  فِ   ْيخُ َطَلَب ِمنِ ي  " 11: ْدَخلِ مَ الْ   ي َأوَّ ِ ْبُن َأِبي  َعبْ   ُبو ُمَحمَّدٍ  أَ الشَّ ُد َّللاَّ
َتَعالَ  َّللاَُّ  َرِحَمُه  لِ َجْمَرَة  َشْيًئا  َلُه  َاْجَمَع  ِإْن  َتَصرِ ى:  َيْعَرَف  وَ َكْي  َبْيِتِه  ِفي  َوِعْلِمِه  َفُه  ِعَباَدِتِه  ِفي 

َذلِ  َفِاْمَتِنَعْت ِمْن  الْ ًفا مِ َك َخوْ َوَتَسبِ ِبِه،  َوَسََلُمُه َعَلْيهِ َحِديِث َعْنُه َصَلَواُت َّللاَِّ مَّا َوَرَد ِفي  اْلَقْوِم   ِفي   
، َوِمْن َقْوِلِه  (( َلَماُء َالَِّذيَن اَل َيْعِمُلوَن ِبَما َيْعَلُمونَ ْم اْلعُ َأنَّهُ َيْوَم اْلِقَياَمِة: )) 12وَن ِاْلِسَنَتُهمْ غُ َض َالَِّذيَن َيمْ 
ُل َما َتْشَعَر النَّ أَ ُم: ))ََل َعَلْيِه السَّ  وُر ِفي النَّاِر َكَما  ، َفَيدُ ُق َاْقَتاَبهُ ِبَرُجٍل َعاِلٍم، َفَتَنَدلِ   َياَمةِ اُر َيْوَم اْلقِ وَّ

ِبَرَحاِه،   اْلِحَماُر  َفيَ َفيَ َيُدوُر  النَّاِر،  أَْهُل  ِإَلْيِه  ُكْنتَ ْجَتِمُع  َأَلْيَس  َهَذا  َيا  َلُه:  َتْأَمُرنَ ُقوُلوَن  بِ   اْلَمْعُروِف  ا 
 . "((َعِن اْلُمْنَكِر َوَأِتَيهُ  ْنَهاُكمْ أَ وَ   هُ ُل: ُكْنُت َأَمَرُكْم ِباْلَمْعُروِف َواَل َأِتيَ ُقو َفيَ  ْنَكِر؟َوَتْنَهاَنا َعِن اْلمُ 

قَ   َبعْ ُثمَّ  كَ اَل  "ََل َد  َفَامْ ٍم:  ا،  َجدًّ َكِثيَرة   اْلَمْعَنى  َهَذا  ِفي  إِ َواْْلََحاِديُث  َأَتكَّلَ َتَنَعْت  َلْم    مَ نَّ  ِبَشْيٍء 
ُم ِذْكرَ َيِحْث َعَلْيِه ِعْلمِ  َتَقدَّ ِفْيَما  َفَأْقَنُع  َوَلِكَن َعاَرَضتْ ي  َأَحاِدي ُه  ْمِتَناُع ِْلَ ِني  ُيْمِكْن ااْلِ َلْم  َأِخُر  ْجِلِه  ُث 

ُروَرِة اْلَقْطِعَيِة، َواة  ِْلَنَّ َتْرَك اْلِفْعِل َمَعِصيَ  ْوُلُه ، ِمْنَها قَ ِفي َهَذا اْلَمْعَنى َكِثيَرة    ةُ َواِردَ ِديُث الْ ْْلََحا ِبالضَّ
اِهُد اْلَغاِئَب،ِلغُ ْلُيبَ َأاَل فَ : )) ى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصل   َعى َلُه ِمْن  ِلَغُه َأن َيَكوَن َأوْ بْ ْعَض َمْن يُ َفَلَعلَّ بَ    الشَّ

َها َقْوُلُه   َبَلَغُه ِإَلْيِه، َوِمنْ َعَناُه اَْعَمُل ِبِه ِمَمنْ َعَلْيِهْم مَ   ُة َّللاَِّ ُئَنا َرْحمَ ُعَلَما اَل:  ُثمَّ قَ ،  (( َبْعِض َمْن َسِمَعهُ 
ََلةُ  ََل َعَلْيِه الصَّ َو َكَجاحٍد   َفَكَتَمُه َفهُ ْصَحاِبي َفْمن َكاَن ِعْنَدُه ِعْلم  ِإَذا َظَهَرْت اْلِفَتُن َوُشِتَم أُم: ))  َوالسَّ

، َوَقْد َأَخَذ َّللاَُّ ا َأْمر   ، َوَهذَ (( َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َما ُأْنِزَل َعَلى ُمَحمٍَّد  َأْن    اْلَعَهَد َعَلى اْلُعَلَماءِ َخِطر 
ِل ِفي َأَثَرْتُه َعلَ َفَأْشَفْقَت مِ  ُلوْا،أَ ُجَهاِل َأْن َيسْ َوَأَخَذ َذِلَك اْلَعَهَد َعَلى الْ َيْعَلُموْا   . "ْيهِ ْن َهَذا َأْكَثُر ِمَن اْْلَوَّ

ْيُخ اإْلِ َوَقْد َقاَل اَد َكََلٍم: "ُثمَّ َقاَل َبعْ   ِإنِ ي اَل َأْكَرُه  13 َتَعاَلى: يُّ َرِحَمُه َّللاَُّ عِ خْ َماُم ِأْبَراِهيَم النُّ لشَّ
َوالثَّاِنَيُة    ،﴾مْ َأْنُفَسكُ   َوَتْنَسونَ اْلِبرِ   اَس بِ َأَتَمُروَن النَّ ﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى:  َحِدَها  آَياُت أَ َث:  الثَََّل َص ِإالَّ  اْلُقصَّ 

 

بن  عروف باالم  المحدث الشهيد،  ري الفاسي المالكي د بن محمد العبد محمد بن محمأبو عبد هللا مجدد الدين  العارف بالِل    هو 11
خ المشهورين بالزهد والورع والصَلح، وهو  ي، أحد المشا[الميَلدي  1336الهجرية الموافق بعام    737سنة    شهيًدا  توفىالحاج ]

 :الشريف على المذاهب اْلربعة مدخل الشرعحب صا
https://archive.org/details/Pdf2152/  . 

 في المخطوطة. 2ا انتهى الورقة  هن 12
 : [الهجرية 96-47]عي بالتا النخعي   بن قيس بن اْلسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالكبن يزيد  إبراهيمو ه 13

https://archive.org/details/alfirdwsiy2018_gmail_0003/  . 
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  ،﴾ ُلونَ  َتْفعَ َتُقوُلوْا َما الَ َأْن    َعُلوَن َمْقًتا ِعْنَد َّللاَِّ ُقوُلوَن َما اَل َتفْ َمُنوْا ِلَم تَ آَأيَُّها َالَِّذيَن  ا  يَ ﴿ وُلُه َتَعاَلى:  قَ 
 ، ِاْنَتَهى. "﴾ا َأْنَهاُكْم َعْنهُ ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى مَ َوَما ﴿َوالثَّاِلَثُة َقْوُلُه َتَعاَلى: 

 " َقاَل:  ال  نَ َلكِ ُثَم  َعْبِد  َأِبي  ْبِن  َرِبيَعَة  َعْن  َماِلٍك  َعْن  ُجَبيْ ُرِوَي  ْبَن  َسِعيَد  َسِمَع  ٍر  رَّْحَمِن: 
ِه َشْيء  َما َأَمَر َأَحد   ِبَمْعُروٍف َواَل َيْنَهى َعْن ُمْنَكٍر َحتَّى اَل َيُكوَن ِفيْ   اَن اْلَمْرُء اَل َيْأَمرُ كَ   َلوْ  14َيُقولُ 

َق وَ ْن ُمْنَكرٍ عَ  ِبَمْعُروٍف َواَل َنَهى : َوَصدَّ ُثمَّ َقاَل:   ،  ، ِاْنَتَهى"ِذي َلْيَس ِفْيِه َشْيء  ْن َهَذا َالَّ مِ ، َقاَل َماِلك 
ِاْرِتكَ " َمْن  ُم  َتَقدَّ ِلَما  َواْلَفْتَوى  اْلَعَمِل  َهَذا  َمْعِصَيةً اَب َوَعَلى  َواِحَدًة    مِ اَ   ِاْرِتكَ ْخَفاُء  ،  " َمْعِصَيَتْينِ   ابِ ْن 

 ُمِلِخًصا.   ْدَخلِ اْلمَ ََلُم ِاْبِن اْلَحاجِ  ِفي كَ   ِاْنَتَهى
، َقاَل  َما ِفْيِه ِخََلف  ِْلَنَّ ِاْنَكارَ َعِن اْلُمْنَكِر  وِف َوالنَّْهَي  َوَلَيْحَذُر اْْلَْمَر ِباْلَمْعرُ :  تُ ُقلأ   ُه ُمْنَكر 

العَ  اْلَوَهاِب  ِفي  ْبُد  ْعَراِنيُّ  َساَلِة  شَّ اْْلُ   وَ َوهَ " 15: اْلُمَباِرَكةِ الرِ  اْْلُُموَر  لِ مَّ َيُعدُّ  مِ َة  ُمَكلٍَّف  اَل  ُكلِ   َأْن  ْنَها 
ْنَكا اإْلِ ِإَلى  َعامَّةِ ُيَباِدُر  َعَلى  َعَقاِئِدهِ اْلُمْؤِمِنينَ   ِر  َوَيْخَرُج  بِ ،  َوَيْفَتى  ِعَباَداِتِهمْ إِ ْم،  ِتِهْم  َوُمَعاِمََل   ْبَطاِل 

 َصِريَحًة ِفي ِكَتاٍب َأْو ُسنٍَّة، َوَما َداُمواْ   َتُردَّ ِمْن َغْيِر َأْن    ِيهِ أْ ْعِلِه َورَ فِ بِ   اْلُمْجَتِهِدينَ َبْعُض   َوَلَدَها  ورٍ ِبُأمُ 
ِإْنَكار   ُعَلَماِء السُّ نْ َقْوِل َعاِلٍم مِ ِفي َمَواِفَقِة   نََّة َصِريَحًة َأْو َخَرُقو    َعَلْيِهْم ِإالَّ َأْن َخاِلُفواْ نَِّة، َفََل  ْا السُّ

ْجَماعَ   . " اْْلِ
ْخَوانِ َوِفي    اإْلِ َوَما"  16: َتْخِليِص  ُيْنِكُر  َما  َبْيَن  عِ   َفَصُلوْا  ِلَتَسُلُموْا  ُيْنِكُر  بِ اَل  َربِ ُكْم    َمََلِبَسةِ ْنَد 

، ُثمَّ  " رُ ْو َأْكبَ ْنَهاُه أَ ْنَكاَرُه َكَعاِمِل اْلُمْنَكِر َالَِّذي يَ ِبالنَّْهِي َعَلى ُمْنَكٍر، َفِإنَّ َمْن َيْنُكَر َما اَل َيِحلُّ إِ   ُمْنَكرٍ 
ِخََلف  ِْلَنَّ ِإْنَكاَرُه ُمْنَكر    َكاَر َما ِفْيهِ َتْجَتِنُبوْا ِإنْ ْخِتََلَفاِت لَ ُنِقَلْت َلُكْم ِفي َهَذا اْلِكَتاِب ااْلِ َذِلَك  لِ وَ : "َقالَ 

 

 في المخطوطة. 3هنا انتهى الورقة   14
المباركةو  ه 15 الرسالة  اْلنوارالمسمى    كتاب  الرباني  لقل  رسالة  اْلنصاري   يأبطب  علي  بن  أحمد  بن  الوهاب  عبد   المواهب 

 : [الهجرية 973-898الشعراني، ]عبد الوهاب المعروف ب يالمصري الشافعي الشاذلي الصوف 
https://archive.org/details/20210804_20210804_1100/  . 

ل 16 العلماء  أي هو  العوشيخ اإلسَلم  سلطان  الدين عبد  السَلم بن أزيز بن  أبي محمد عز  القاسم بن حس عبد  البي  مي  ُسلن 
قواعد  هو كتاب    تلخيص اإلخوان، أما الكتاب المذكور  [الميَلدي  6212-1181ين  الهجرية الموافق بسن  660-775]   الشافعي

 : اْلحكام في مصالح اْلنام
https://archive.org/details/FP30006/00_30006/mode/1up/  . 
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َيُجوزُ  ِاْنَتَهى"اَل  أَ ،  ،  "َوِفْيِه  َيُجوزُ ْيًضا:  َعلَ   َفََل  ِإالَّ ِإْنَكاُر  َأَحٍد  ِاْلتَ   ى  ِبفِ ِإَذا  ُمْجَمعٍ ِبُس  َعَلى  ْعٍل   
 . " هِ َرَك ِفْعًَل ُمْجَمًعا َعَلى ِإيَجابِ َتْحِريِمِه َأْو تَ 

َقالَ   ْيخُ ُثمَّ  الشَّ عَ   ِاْبُن  يِن  الدِ  ِعزُّ   " ََلِم:  السَّ ُأجْ ْبِد  ِبَما  ُمَتَعلَّق   ْنَكاُر  َأْو  مِ َاإْلِ ِإْيَجاِبِه  َعَلى  ُع 
ُيَقلِ  َقلَّ َتْحِريِمِه، َفِإْن   ِإْنَكار  َعَلْيِه ِإالَّ َأْن  اْلُعَلَماِء ِفي َذِلَك، َفََل    هُ ُض ُحْكمَ َيْنقَ   َأَلةٍ ُه ِفي َمسْ دَ َد َبْعَض 

نَُّه  ْم ُيْنِكْر َعَلْيِه ِْلَ ، َوِإنََّما لَ اْْلَْصَلحِ   َلىإِ   دٍ ااَس ِبِإْرشَ َعَلْيِه َواَل بَ  17ِفي ِمْثِلِه، َفِإْن َكاَن َجاِهًَل َلْم ُيْنِكْر 
ْيَجابِ ُم َتْقِليُد َمْن َقاَل ِبالتَّْحِريِم َوالَ اَل َيْلزَ  ُمَحَرًما، َفِإنَُّه  َلْم َيْرَتَكْب  ُي ِاْلَتَزاَم َيْخِلُف، َواَل َيْلَزُم اْلَعام ِ    ِباإْلِ

َفِإنَّ النَّاَس فِ مُ   َمْذَهبٍ   ، َحابَ َعيِ ن  ِإَلى  ي َزَمِن الصَّ الْ َأْن  ِة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُهْم  َيَزاُلوْا َمَذاِهبَ َظَهَرْت  َلْم   
اْلُمْخِتِلَفةِ  اْلَوَقاِئِع  ِفي  اْلُعَلَماَء  غَ ُيَقِلُدوَن  ِمْن  ِفْيَها  ِاْلِتَزاِم    ُيْنكِ ُمعَ   ُمْفٍت لِ ْيِر  َوَلْم  ِمَن  يِ ٍن،  َأَحد   َذِلَك  ْر 

وَ  َيقُ اْلَعَلَماِء،  ِاْسِتْفَتاُه:  َلْم  اْلُمْفِتيَن  ِمَن  َأَحد   َتسْ إِ ْل  َفََل  َاْسَتْفِتيَتِني  َوَهذَ َذا  َغْيَرُه،  َنَعَلَمُه  َأُل  ِممَّا  ا 
ُروَرِة، َواَل َبابِ  َلى  ْرِجُع إِ ِد َليَ ِه، َواَل ِبُمَناِظَرِة اْلُمْجَتهِ ا ُهَو اْْلَْحَوِط ِفي ِدينِ َعاِميِ  ِإَلى مَ َس ِبِإْرَشاِد الْ الضَّ

ِليِل الرَّاِجِح، وَ  ْنَكاُر ِإالَّ ِلمَ َعَلى َهَذا َفََل َيجُ ، وَ َرْحَمة    َماءِ ُعلَ  الْ ْخِتََلفُ اِ الدَّ َالَِّذي ِفْعَل  ْن ُعِلَم َأنَّ الْ وُز اإْلِ
ْعِني ِبالنَّْهِي َعِن  ى ِإْيَجاِبِه، َونَ ُر ِبِه َمْجُمع  َعلَ ، َوِإنَّ اْلِفْعَل َالَِّذي َيْأمُ َلى َتْحِريِمهِ َعْنُه َمْجُمع  عَ َيْنَهى  

 ، ِاْنَتَهى. "ْنَكاُر اْلَحَراِم، َوَلْو َاْنَكَرُه َأْحَسنُ اِر إِ ْنكَ اإْلِ 
ٍة ِمْن ِمَساِئِل  اَل َتَتَعِرُض ِلُكلِ  َمْن َحَكَم ِفي َمْسَألَ  18: َمُه َّللاَُّ اْلِهْنِديِ  َرحِ َقاَل ِاْبُن : "ْيًضاَوِفْيِه أَ  

نَّ   ِلْلُقْرآنِ َذا َعِلْمَت ِإنَّ َحْكَمُه ُمَخاِلف   ِإالَّ إِ ِع  اْلُفُرو  َتَعَلْم َذِلَك، َفََل َتَتَعِرُض ِبُحْكِمِه،  ِة، َوِإْن َلْم  َأْو السُّ
َعِلْمتَ  ُحْكَمُه مُ   َوِإْن  َنةِ ِلْلُمدَ َخاِلف   ِإنَّ  ِاْنتَ "اَوِغْيِرهَ  19وَّ َأْيًضا: "،  َهى،  ْنَكارَ ِإنَّ َوِفْيِه  اإْلِ َيُجوُز    ِإالَّ   اَل 

 . " اْْلَْرَبَعةِ  َمْذَهبِ اْلِخََلِف ِفي الْ َمَع َعَدِم 
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   َعَلى َعَدِم َجَوازِ ْجَماَع َمْنَعَقد  ِه ِْلَنَّ اإْلِ ْنَكُر َعَليْ : َوَأمَّا َمْن َخَرَج َعِن اْلَمْذَهِب اْْلَْرَبَعِة َفيُ ُقلأتُ  
اُع اْلُمْسِلِميَن اْلَيْوَم َعَلى  َقُد ِإْجمَ َقْد َاْنعَ " 20:َساَلةِ َواِنيِ  َشْرِح الر ِ َه الد ِ اْلَفَواكِ اْلُخُروِج َعْنَها اْلَيْوَم، َوِفي  

َحِني  َأِبي  اْْلَِئَمِة:  اِفِعيِ  َواَ ُوُجوِب ُمَتاِبَعِة َواِحٍد ِمَن  َوَماِلٍك َوالشَّ ْبِن حَ حْ َفَة  ْم،  ْنَبٍل َرِضَي َّللاَُّ َعْنهُ َمٍد 
اْلخُ  َجَواِز  َمَذاِهِبِهمْ َوَعَدِم  َتْقلِ ُروِج َعْن  َم  َوِإنََّما ُحرَّ اْلُمْجَتِهِدي ،  اْْلَْرَبَعِة ِمَن  َهْؤاَلِء  َغْيِر  َأنَّ  21نَ يُد    َمَع 

حِ  ِلَعَدِم  ُهَدى  َعَلى  َأْصَحااْلَجِميَع  َبْموِت  َمَذاِهِبِهْم  َتْدِويِنَهاْفِظ  َوَعَدِم  َبْعُض  ِبِهْم،  َقاَل  َوِلَذِلَك   ،
اْْلَ اْلُمْعَتمَ   ينَ اْلُمْجَتِهدِ  َتْقِليَد  ُيُجوُز  َأنَُّه  َمْن  ِد:  َوَكَذا  َمَذاِهَبهُ اِ ْرَبَعَة،  َيْحَفُظ  ِمَمن  ِتْلَك    َعَداَمُهْم  ِفي 
وَ اْلَمْسَأَلةِ  َحتَّ دُ ،  َن  ُمعْ وِ  َن  َوُدوِ  ُشُروَطُه،  َعِرْفَت  فَ ى  كَ َتِبَراَتُه،  َواِحٍد  َغْيُر  َيْنَقَلُه  َالَِّذي  ْجَماُع  ِاْبِن  اإْلِ

ََلِح َوَإَماِم اْلَحَرَمْيِن َواْلقِ  َحاَبِة َيْحَمُل َعَلى َفْقِد ِمْنُه َشْرُط ِمنْ   اِفي ِ رَ الصَّ ُثمَّ  ،  "َذِلكَ   َعَلى َمَنِع َتْقِليِد الصَّ
"  لَ َقا َكََلٍم:  مِ َبْعَد  ْمَناُه  َقدَّ الْ َوَما  ُوُجوِب  ُهَو  ْن  ِإنََّما  اْْلَِئَمِة  اِلََحِد  َلُه  ُمَتاِبَعِة  اْْلَْهِلَيَة  َمْن  َحقِ   ِفي 

 ْنَتَهى. اِ  ، "ْجِتَهادِ ِلَْلِ 
َعَدمَ :  ُقلأتُ   َيُكوُن  ِباْلمَ   َواَل  النَّاِس  َوتَ َعَمِل  الْ رْ ْأُموِر  فِ َك  ُعْذًرا  َوالنَّْهِي،    يَمْنِهَي  اْْلَْمِر  َتْرِك 

اْلَحاجِ  ِفي   ِاْبُن  يُ َمعْ الْ َوَما َعَلى اَْلْمِر بِ : "اْلَمْدَخلِ َوَقاَل  َأْن  اْلُمْنَكِر  َماَغي ِ ُروِف َوالنَّْهِي َعِن  َمَر  أَ   ر 
َأْن  ِبَتْغي   َعَلْيِه  َوِإنََّما  الْ يِرِه،  َفَيْذَكُر  ِباْلَقْوِل،  َذِلَك  ِفي  سَ حَ َيَتَكلََّم  َفِإْن  ِفْيِه،  َحَصَل  ْكَم  َوَرَجَع  ِمْنُه  ِمَع 

يَن عِ  ْد  ِه، ِإْذ قَ ِه، َوَسِلَم َأْن َيَتَعلََّق َعَليْ ْذَرُه، َوَقاَم ِبَما َوِجَب َعَليْ ْنَد َّللاَِّ عُ اْلُمَراَد، َوِإْن َاَبى َفَقْد َأَقاَم الدِ 
،  طٌّ! َفَيُقوُل: َبَلى: َما َلَك؟ َما َرَأْيُتَك قَ ُقوُل َلهُ ُجِل اَل َيْعِرَفُه، َفيَ الرَّ بِ ُجُل  ْوَم اْلِقَياَمِة َيَتَعلَُّق الرَّ َوَرَد َأن يَ 

َيْومً َرَأْيتَ  َعلَ ِني  فَ ُمْنَكرٍ   ى ا  َعلَ يِ رْ غْ تَ َلْم  ،  ! ُه  ََلمةَ   يَّ السَّ َتَقَع  َأْن  َقلَّ  َخَطر   َيْنُجوْا  َوَهَذا  َوِباْلَكََلِم  ِمْنُه،   
َواْلَكََلمُ ِمْنهُ  َمَشقَّ   ،  ِفْيِه  َوَأْكَثرُ ةً َلْيَس  ِفي  ،  اْلَمَناِكيِر  مَ   اْلَعاِلِم  َعَلى  َلْيَس  ِفي    َواَل   َشَقةً َزَماِنَنا  َخْوًفا 
ِديَِّة َالَِّذي َعَلْيَها    ِباْلَفَواِئدِ   النُُّفوسِ   سِ اْسِتينَ َكَها َمَع ِرَوَيِتَها اِلَ ِم ِفْيَها، َوِإنََّما َيْترَ ََل اْلكَ  ، َوَذِلَك  ُهمْ ؤُ َاَباالرَّ

 ، ِاْنَتَهى. "أَْهُلَك َمْن َمَضى ِمَن اْْلُمَّمِ 
َنوِسيُّ   :ُقلأتُ   ْيُخ السَّ َتْجِويِز التَّ : "َشْرِح اْلُوْسَطى ِفي  َقاَل الشَّ ِبَأْن اَل  َهَذا ُكلُُّه ِفي َمَحِل  ْأِثيِر 

ْنَكِر َأْو ِمْثِلِه، َوَلِكَن   ِمْن َذِلَك اْلمُ ة  َأْو ُمْفِسَدة  َأْكَثرُ اِء َمَضرَّ َيْعَلُم َعَدَم التَّْأِثيِر َقَطًعا، َوِفي َمَحِل ِاْنِتفَ 
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ْرَط الثَّاِني ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْهِي    ُجوُز اْْلَْمرَ يَ اُلوْا  قَ وِب اَل ِفي اْلَجَواِز، َحتَّى  ِإنََّما ُهَو ِفي اْلُوجُ   َهَذا الشَّ
ُكوِت ِفي   ْقَتُل، ُه يُ َأنَّ  22نَّ ظَ َعِن اْلَمْنَكِر وَ  َواَل ُيْنَكُر ِفْيِهْم َنَكاَيًة ِبَضْرٍب َوَنْحِوِه َلِكَن َيْرَخَص َلُه ِفي السُّ

لُ ا َأْفَضلُ ُهمَ يُّ ْلَحاَلِة، َوِاْخَتَلُف أَ َهَذا ا ُكوُت، َواْْلَوَّ َوِاْبِن َحْنَبٍل  ْذَهُب َماِلٍك   مَ  ِفْيَها، َهْل التَّْغيِ يُر َأْو السُّ
ْبِن جُ  َعْنُهم َوَسِعيٍد  اْلِخََلُف َمنْ َبْيٍر َرِضَي َّللاَُّ  َوَهَذا  َيحْ ،  اْلمُ   َعَلى  َوَحَدُه  َوَيُظنُّ ْشرِ َصَل  َأنَُّه  ِكيَن،   

 ، ِاْنَتَهى. "ُل ِفْيِهْم ِبَقْتٍل َأْو َخَرٍج َأْو َهِزيَمةٍ َلَب َعَلى َظنِ ِه َأنَُّه ُيْنكَ ُه ِإنََّما َيُجوُز ِإًذا غَ َتُل، َفِإنَّ ُيقْ 
اْْلَ تُ ُقلأ   ِاْنَتَهى  ِإَذا  َلِكَن  بَ :  ِفي  بِ اْمُر  اْْلَْمِر  َعِن  وَ   فِ ْعُرو اْلمَ ِب  َنَصِب    ُمْنَكرِ لْ االنَّْهِي  ِإَلى 
وَ  ََلِح  اْلِقَتاِل  السِ  لْ فَ َشَهِر  ِبالسُّ مِ َرَبَط  َحْذًرا  َأْحَمدُ اْلِفتْ   نَ َطاِن  َوَقاَل  َم،  َتَقدَّ َكَما  ِفي  زَ   َنِة  ُعْمَدِة  ُروُق 

اِدقِ ُمرِ ال   اْلِجَهاِد ِفي كَ   رِ َمْجُهو ُموِر الْ َوَهَذا َزَماُن اْلَمَحِنَ اْلِفَتِن َفََل َسِبيل  ِإَلى التََّعِرِض ِلْلُ " 23:يِد الصَّ
َفِإنْ  َضِعيٍف،  ُكلِ   يُ َحقِ   َذِلَك  َفَدَع    َواْلِهََلِك،  التَُّلِف  ِإَلى  اْلمُ َؤِدي  ِلَسِبيِلِهمْ اْلُعَلَماَء  َوِإْن  َتَصَدِريَن   ،

َفلَ  َفَعَلْيِهمَأَصاُبوْا  َأْخَطُئوْا  َوِإْن  ِبِه َعَلى  ُهْم،  ِلَيْحَكُم  اْلِعْلَم  َتَعَلَم  َوَمْن  َسبِ ،  اْلَقْهِر ِمْن    يلِ النَّاِس َعَلى 
َيْسَتِريُح َوالَ  َتَعلََّمُه ِلنَ َغْيِر ُسْلَطَنِة َفََل  َسِبيِل     َعَلى النَّاِس َعَلىْفِسِه َوِلَيْحَكُم ِبهِ  ُيْسَتَراُح َمَعُه، َوَمْن 

   ." ح  َمَعهُ ْسَتَراُمْسَتِريح  َومُ ، فَ َطفِ اللُّ 
اْلَعََلَمةُ   َقالَ   اْلَعاِلُم  َماُم  اإْلِ ْبُن  الْ   اْلَفِقيُه  اْلَحَسُن  َسيِ ُد  اِلُح  الصَّ ِفي  َواِليُّ  اْلُيوِسيُّ  َمْسُعوٍد 

َاْنتَصُب  " 24: ُمَحاِضَراِتهِ  نْ َفْمن  ااْلِ ِمنْ تِ اْلَيْوَم  َوَما  َوِإْنَصاُف  َصاَب  اْلَحقِ   ِإَقاَمُة  َغْيِر ظَّالِ الُه  ِمْن  ِم 
يَ  َلْم  َوِإْن   ، َمْغُرور  َفُهَو  َسبِ ُسْلَطَنِة،  َعَلى  الَ ُكْن  َذِلَك  َوَلَعلَّ  اللُّْطِف  يَ يِل  يَ أْ   َكَما  َبْيِتِه  ِتَي  ِفي  ْنَبِغي 

قَ ْص فَ  َعْن  فَ ًَل  َعَلى  ِرَيٍة،  َفْص ْصًَل  اْْلََقاِليِم،اْلَبَلِد  َعِن  اْْلَمْ َوَقدْ   ًَل  َفَضاِئَل  َيْسَمُع  بِ رِ   اْلَمْعُروِف  
ْقِتَناُص اْْلَْجَر َوالظََّفَر  ْلُمْنَكِر َواْلِقياَم ِبَمَصاِلِح الْ َوالنَّْهِي َعِن ا ُمْسِلِميَن، َفَيَتَحَرَك َعَلى َسِبيِل اْلَقْهِر الَِ
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أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف    أبو العباسالدين  شهاب  محيي الطريقة    القطب الربانيو  ه 23

 :[الميَلدي 1493-1442افق بسنين الهجرية المو  899-846]يه بأحمد زروق لزرقة في عين

https://archive.org/details/Bida3.Zarrouq/  . 
لي  محمد بن أحمد بن ع   بنبن أحمد بن إبراهيم  أبو علي الحسن بن المسعود بن محمد بن علي بن يوسف  نور الدين  و  ه 24

 :[يَلديالم 1691-1630فق بسنين مواالهجرية ال 1102-1040، ]المعروف بالحسن اليوسي يوسفيحيى بن  بن عمرو بن
https://archive.org/details/almo7darat-alyoussi-2006/  . 
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ُيَعيِ ُن   َفََل  َرَجاِت،  الدَّ َوَقدْ ِبَعَلى  ِسْرَحاٍن،  َعَلى  اْلِعَشاُء  ِبِه  َوَقَع  َوَقْد  َذِلكَ ِإالَّ  َيُكوُن  اْْلَْغلَ   َوُهَو  ُب  ، 
   ."ْيَطاِنيَّةً َدِسيَسًة ُدْنَيِوَيًة، َوَنَزَغْت شَ 

، ْزَغةُ ِبِه َهِذِه النُّ ُنَزَغْت   26ْبِن َأِبي َمَحِلي ٍ َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ   25ا َقِريًباذَ ِمَمْن ُأْبِتَلى ِبهَ ُثمَّ َقاَل: " 
الْ اْلَمهْ   هُ َأنَّ   يَوَدعَ  ِبَص ُمنْ ِديُّ  َوَأنَُّه  اْلَعَواَتَظُر،  ُقُلوُب  َفَاْسَتْخَلُف  اْلِجَهاِد،  ِد  َبَلَد  دَّ َفَدَخَل  َوَتِبُعوُه،  ِم، 

ْعِديَّةِ  السَّ اْلُعُلوِك  َوِإَلى  َعْنُه،  َوَهَزَم  َعَلْيِهمْ ُسَجَلَماَسَة،  َوَاْسَتَوَلى  ِمْن  ،  َأْخَرَجُهْم  ُثمَّ  تَ ،  ِإَلى  َزْعِة  َبَعُهِم 
 وَس السُّ َث  ْسَتَعااَ ْخَرَجُه ِمْنَها، َوَذَهَب فَ ْيَداِن ْبُن َأْحَمَد اْلَمْنُصوُر، َفَهَزَمُه َوأَ ْيَها زَ ِكَش، َوفِ ِة َمَراَحْضرَ 

ِإلَ  َيْخَرُجوْا  َأِبي  اْْلَْقَصى  ِاْبِن  َفَقتَ ى  ِبِه، فَ ِفَكاَعْسِكَرُه َشَزَر َمْزرُ وْا  َزمُ ُوُه َوهَ َمَحٍل،  اْلَعَهِد  َأِخَر  َرَجَع  ن 
   .اِن ِإَلى ُمْلِكهِ َزْيدَ 

ِ ْبِن تُ َوِمَمْن ُاْبِتَلى ِبَهَذا َأْيًضا َأُبو عَ   وِسي، و ْبِد َّللاَّ َوَكاَن َرُجًَل َفِقيًها، َكاَن َيْأُمُر   27ْرَمْت السُّ
َوَيْنَهى   اْلمُ ِباْلَمْعُروِف  وَ َعِن  ثُ ْنَكِر،  النَّاُس،  َعَلْيِه  ِبَأنَّ   مَّ َأْقَبَل  فَ هُ َتَظاِهُر   ، اْلَمْهِديُّ ِإَلْيِه    ِاْجَتِمُع  َلمَّا 

اَْعََلِء   َعَلى  ُهْم  َحضَّ َوَبْيَن  النَّاُس  َبْيَنُه  َوَجرَّْت  َمَراَكِش،  ِإَلى  ِبِهْم  ُم  َفَتَقدَّ اْلُمْفِسِديَن،  َوِجَهاِد  يِن  الدِ 
َاْنَكَر اْلفُ ، َوَقدْ ِديَدة ، َماَت ِفي ِخََلِلَها شَ ِطيَن ُحُروب  اْلَمَرابِ  ، َواَل َشكَّ ِفي  َقَهاُء َعَلْيِهْم َذِلَك َوَضلََّلُهمْ  

 ى َكََلُمُه ُمَلِخًصا. هَ ، ِاْنتَ "َضََلِلِهمْ 
َأْحَمدِ   َزَماِن  َكاَن ِفي  اِلِحيَن  ِمَن الصَّ َأْيًضا َرُجل   ِبَهَذا  ُأْبِتَلى  َعْنُه،  ُروِق َرِض زَ   َوَمْن  َي َّللاَُّ 

َأْحمَ  اِدقِ   ُعْمَدةِ ُروُق ِفي  زَ ُد  َقاَل  اْلُمَتَأِلُف ِفي اْْلَ ، ُوهُ اْلُمِريِد الصَّ َيُعدُّ  َالَّ َو  اْلَجاِهُل  ِتي يَ ْعَماِل  ُظنَُّها 
ِكيِر ِبَطِريِق  يِر النَّ ََلَماِت َوَتْغي ِ َوَردِ  الظُّ   َهادِ َوِمْن َذِلَك التََّعِرُض ِلْلُُموِر اْلَجْمُهوِريَِّة ِكالجِ َقيِ ًما: "ِديًنا  

ُدونَ اْلِ َوااْلَقَهِر   َوأَ   ْقِتَداِر  اْلِفْتَنِة،  َباِب  ِمْفَتاُح  َذِلَك  َفِإنَّ  اْلُمْسِلمِ ْهلَ ُسْلَطَنٍة،  ِمَن  َعَفاِء  الضُّ ِبَغْيِر  ُك  يَن 
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، كان من قادة  [لميَلديا   1613-1560الهجرية الموافق بسنين    1022-967]  ،أبي محليالمعروف بابن  ،  العباسي الفَللي
وادعى زيدان،  المولي  زمن  نهوض  الجيش  وكان  المنتظر،  المهدي  الناصر  أنه  زايدان  ضد  وثورته  محلي  أبي  ان  سلط  ابن 

 .الميَلدي 1610السعديين عام  
-1077ين الموافق بسن ة الهجري 524-471هللا بن وجليد بن يامصال بن حمزة المعروف بابن تورمت ]و محمد بن عبد ه 27
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َقاَل: "،  "َحق ٍ  الِ ُثمَّ  ِمَن الصَّ ِبِبََلِدَنا َرُجل   َكاَن  يَ َفَقْد  َحْوَل َما ِحيَن  َفَجاَءُه مَ َذَكْرَنا 28ُحوُم  َأْخبَ ُه،  َرُه ْن 
َأنََّها   وِم  الرُّ ِجَهاِت  َبْعِض  َعلَ َخاِليَ َعْن  َمْقُدَرة   َوِإنََّها  اْلُمْسِلِميَن،  ُه،  ِمَن  ِبَجَماَعٍة  َفَمَشى  َأَخَذَها،  ى 
َتَمكََّن ِمْنُهْم اْلَعُدوُّ  َيْسَتَنُدوَن ِإَلْيِه، فَ   أً ُعوَن ِإَلْيَها، َواَل ُمْلجَ ْرجَ  يَ وْا ِفَئةً َفَخَرَج َعَلْيِهْم النََّصاَرى، َفَلْم َيِجدُ 

ِتِه َمَع َظنِ ِه َأنَُّه َحَمَل  َحتَّى َأَتى َعَلى َجَماَعٍة ِباْلَقْتِل َوَنْحِوهِ  َخْيًرا  ، َفَهَلَك َمْنُهْم َجَماَعًة َكِثيَرًة ِفي ِذمَّ
بِ  َآِمين، وَ َواَل   هِ َتَبتِ َنَفُعُه َّللاَُّ  ""َأَخَذُه  َقاَل:  ُثمَّ  َيفْ ،  َاخ  اْلمُ َوَكاَن  ِبَجَماَعٍة ِمَن  َلُه  َفَوَقَع  َذِلَك  ْسِلِميَن  َعُل 

، ُثمَّ َأنَُّه َتِبَع َلُهْم َفَأُتوُه لَ ُهْم َأْمر  َعِظيم  َمعَ  َك َأْمر   ْعَض َمْن َمَعُه، وَحَصَل ِبَذلِ ًَل، َفَقَتُلوْه َوَقَتُلوْا بَ يْ  َمَرار 
الْ  َعَلى  َفَقِة  الشَّ َكِثيُر  َأخ  َوَكاَن   ، َواْلُمحَ َكِبير  الْ   ِرَبىِ  اَعامَِّة  َذِلَك  َأَداهُ  َحتَّى  اْلُملُ َعْنُهْم  وَك  ُمَحاَرَبُة 

ِدينً  ُكلَُّه  َذِلَك  َيَرى  َوُهَو  َعَلْيِهْم،  َوالتََّجاِسُر  َوُربََّما  َوَمَعاَداَتُهْم،  َقيِ ًما،  َمْن  أَ ا  ِمْن  َخاَذى  َذِلَك  ِفي  َلُفُه 
،  ، َفَنَدُم َعَلْيهِ َواْلَفَسادِ   كِ  اْلِهََل بُ ٍط ُمْسَتِقيٍم، َفَكاَن َذِلَك َسبَّ ِصَراَداَنُه َعَلى  ِفي َذِلَك َيْعتَ ُهَو  ِه، وَ مِ سْ جِ 

َنا  ذَّ عِ أَ   ، َوَّللاَُّ اَْعِلُم ِبَحِقيَقِتهِ َوْجهٍ بِ ِه  فِ تَ  حَ ْد َمَساًغا، َوَكاَن َذِلَك َسبَّبُ ْم َيجِ لَ َوَما َأْن َيْطَلَب ِإنَّ التََّنَصَل فَ 
َياَسةِ َّللاَُّ   ُمُه. ، ِاْنَتَهى َكََل " ِمهِ ِه َوَكرَ وِر ِبَمن ِ َزَقَنا اْلَعاِفَيَة ِفي َجِميِع اُْلُمُ ، رَ  ِمْن َحبِ  الرِ 

ْهُي َعِن اْلُمْنَكِر َلْم َيُكْن ِمْن  ْلَمْعُروِف َونَ ي ُهَو َأْمُر ِبا: َوَيْنَبِغ َأْن َيْعَلَم ِإنَّ َهَذا اْلَباَب َالَّذِ لأتُ قُ  
ُنوِسيُّ ِفي  ُفُرو  ْيُخ السَّ ة   ض  ِكَفايَّ ُهَو َفرْ : "َشْرِح اْلُوْسَطى ِض اْْلَْعَياِن، َبْل ُهَو َفْرض  ِكَفايَّة ، َقاَل الشَّ

َفْرًضا َعَلى اْلُكلِ  ِإْذ  َعَلى اْلَباِقيَن، َوِإْن َكاَن  َض  ِإَذا َقاَم ِبِه ِفي ُكلِ  َمْوُضٍع َمْن ِفْيِه ِغَناء  َسَقَط اْلَفرْ 
اْلبَ  ِبِفْعِل  َوَيْسُقُط  اْلُكلِ   َيْجُب َعَلى  اْلِكَفاَيِة،  نَ ِنَعِم إِ ْعِض  َذاَك َشاُر َفْرِض  َأَحد  َذا  ِلَذِلَك  َعيِ ُن  تَ   َصَب 

 . " ُمَسَمى ِباْلُمْحَتِسِب ِفي ُعْرِف النَّاسِ ُهَو الْ ، وَ َعَلْيه
َبْعَد َكََلمٍ   اْلُمَتمَ " 29: َقاَل  نَ إِ ِمْن  ِكُن  َوَلَما َكاَن  ِبِه  َواْْلَْمِر  اْلَمْعُروِف  َوَنَصَر  َقاَمِة  اْلَحقِ   َصَر 

َتمَ ادِ ِإْخمَ وَ   أَْهِلهِ  َوَمْن  اْلَباِطِل،  التََّماِم مَ   َوْجِه  ِبِه َعَلى  َيُكْونُ َسَك  اْلُمْسِلِميَن  ِإَماِم  َنَصِب    ْوُقوًفا َعَلى 
اْلَعَدالَ ُمسْ  ِبَمِزيِد  ُمْسَتِقيًما  َعاِقًَل  َذَكًرا  الرَّ ِلًما  َوُجوَدِة  اْلجَ ِة  َوِثَباِت  َجاَعةِ أْ ْأِي  َوالشَّ مُ ِش  ِبُقوَِّة  تَ ،  ِصًفا 

يَ  َواَل  َوُفُروِعِه،  يِن  الدِ  َأُصوِل  ِفي  ُمَعِض اْلَمْعِرَفِة  َجرُحُه  َتدْ َلَزاُل  َواَل  النََّواِزِل  َوَجَب َلمَ َشُه مُ هَ ت  اتَها 
مَ  َتْقِديم   َشْرًعا  اْلُمْسِلِميَن  َهذِ َعَلى  َأوْ ِه ِص ْن  اْلَمْذُكوَرِة  َفاِت  الصَّ َهِذِه  َعْن  َعِدَي  َمْن  َوَتَجَنُب   َفاُتُه، 

ْمَكانِ     . َكََلُمهُ  ِاْنَتَهى ، "َعَلى َبْعِضَها َبْعَد اإْلِ
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ِ َالَّ َالْ ﴿، َكرِ نْ َوالنَّْهِي َعِن اْلمُ  وفِ ْمِر ِباْلَمْعرُ ِكَتاَب اْْلَ ْنَتَهى اِئِه اِ َوِبِاْنَتهَ   ِذي َحْمُد لِلَّ
ََلُة َوالوَ   ،﴾ َداَنا َّللاَُّ َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُكَنا َلَنْهَتِدَي ُلْو اَل َأْن هَ  ََلُم الصَّ  سَّ

 ِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعيَن،  َوَعَلى أَ ْرَسِليَن َسيِ ِد اْلمُ َعَلى ُمَحمٍَّد 
 30. ٍد َرْحَمًة َعامَّةً ْرَحْم ُأمََّة ُمَحمَّ اللَُّهمَّ أَ 
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