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ؽق المسلم علّ المسلم
الؾمد هلل الؾمد هلل الرْ أثبػ لىب عمٕع الطٕجابد َؽاسع علٕىاب
الخجبئااش َالماااساد أثاابػ اهلل لىااب الطٕاات رالاا ىااً ََ ٔااخ
َؽسع علٕىب الخجبئش َالمابز عىبٔاخ ىاً ََيبٔاخ َأ اٍد ا
سٔك لً َا ٍد أن ؾمدا عجدي َزسُلً
الً ا اهلل َؽدي
صاالّ اهلل علٕااً َعلااّ هلااً َأصااؾبثً َ ااه رااج ٍم ث ؽساابن
َسااااااااااااااااااااااااااااااااااالم رسااااااااااااااااااااااااااااااااااالٕمب ضٕاااااااااااااااااااااااااااااااااااسا
أ بثد
فٕااب أٍٔااب الىاابض ار ااُا اهلل ر اابلّ َرمز ااُا ثمااب أؽ ا ل اام ااه
الطجٕااابد َا اا سَي علٍٕاااب ثااااناا ؽ ُياااً فااابن ال اا س ساااجت
للمصٔد يبل اهلل عص َع ( َإذ راذن زث م لئه سرم ألشٔدو م
َلئه السرم إن عراثٓ ل دٔد ) َيبل اهلل ر بلّ ( ٔب أٍٔب الرٔه
ه ىُا لُا اه يٕجابد اب زشيىاب م َأ ا سَا هلل إن ىازم إٔابي
ر جدَن ) فمه أزان ن ٔؾ ق عجبنح اهلل فلٕ ا س اهلل عاص َعا
علاااّ و ماااً ؽٕاااش أثااابػ لىاااب الطٕجااابد َؽاااسع علٕىاااب الخجبئاااش
فبعزىجُا زؽم م اهلل اعزىجُا ب ؽاسع اهلل علإ م اه المطابعم
َالم بزة َ الم ثس ف وٍاب راسز علإ م َلاُ بواذ مٕاسا اب
ؽس ٍب اهلل عص َعا ن اهلل عاص َعا ذَ الالاا ال إإم إن
اهلل لم ٔؾسع علٕ م ب فًٕ رسز فٓ نٔى م أَ نوٕب م أَ فٍٕماب
عمٕ ب يبل اهلل ر بلّ فٓ َصا الىجآ صالّ اهلل علٕاً َعلاّ
هلً َسالم ( ٔؾا لاً الطٕجابد َٔؾاسع علإٍم الخجبئاش َٔااع
عااىٍم إصااسٌم َاألاا ل الزاآ بوااذ علاإٍم فبلاارٔه ه ىااُا ثااً
َعاااصزَي َوهاااسَي َارج اااُا الىاااُز الااارْ اااً أَلئاااك ٌااام
الماللؾااُن اللٍاام اع لىااب ااه ٌااا ا اللٍاام اع لىااب ااه ٌااا ا
الاارٔه ه ىااُا ثاابهلل َعااصزَا زسااُلً َوهااسَي َارج ااُا الىااُز
الرْ أوصل ً إوك أوذ الغُان ال سٔم أٍٔب المسلمُن إن اه
الخجبئش الزٓ ؽسع اهلل علٕ م علّ لسبن ؾمد صلّ اهلل علًٕ
َسلم ثبلُؽٓ الرْ أَؽٓ الًٕ ذل م ال ساة الخجٕش الرْ ٌُ
ب أس س يبل الىجٓ صالّ اهلل علٕاً َعلاّ هلاً
الخمس ٌَُ
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سا س مماس ) َيابل عماس ثاه الخطابة زرآ اهلل
َسلم (
عىً علّ ىجس زسُل اهلل صلّ اهلل علًٕ َسالم ( :الخماس اب
مب س ال ) أْ ب اطبي َأس سي أمسعٍمب الجخابزْ َ سالم
فٓ صؾٕؾٍٕمب فبلخمس إذاً لٕس ه وُع ٕه ث ٌاُ ا اب
أسا س َاطااّ ال ا َامزا ثاً الزمٕٕااص سا سا َرلاارذا فاابلخمس
ب اس س َاطاّ ال ا َامزا
لٕس ه وُع ٕه ث ٌُ
ثً الزمٕٕص سا س َرلارذا ٌَاُ ؽاساع ث زابة اهلل َساىخ زساُلً
صاالّ اهلل علٕااً َعلااّ هلااً َساالم َاعماابع المساالمٕه إعمبعااب
يط ٕااب ياابل اهلل عااص َع ا ( ٔااب أٍٔااب الاارٔه ه ىااُا إومااب الخمااس
َالمٕسااااس َاألوهاااابة َا ش ع زعااااس ااااه عمااا ال اااإطبن
فبعزىجُي إومب ٔسٔد ال ٕطبن أن ُٔيع ثٕى م ال داَح َالجغابا
فٓ الخمس َالمٕسس َٔهد م عاه ذ اس اهلل َعاه الها ح فٍا
أوزم ىزٍُن ) َيبل الىجٓ صلٓ اهلل علًٕ َعلاّ هلاً َسالم (
ا ممااس َفاآ زَأااخ ا سا س ؽااساع ) زَاي ساالم َأعمااع
علمبا المسلمٕه فٓ بزق األزض َ غبزثٍاب علاّ رؾسٔماً
فمه اسزؾلً فٍاُ ابفس سراد عاه نٔاه اهلل ٔساززبة فابن رابة
َأيااس ثزؾسٔمااً َا يز ا اابفسا ٔغس ا َ ٔ الااه َ ٔهاالّ
علًٕ َ ٔدفه ع المسلمٕه ث ٔس س ثضٕبثً فٓ ؽالسح ث ٕدح
لاائ ٔزاااذِ الىاابض ثسائؾزااً ٌَااُ فاآ اٖمااسح فاآ واابز عٍااىم
مبلاادا خلاادا فٍٕااب وااً اارة وااً ااابن هلل اارة لسسااُلً
صلّ اهلل علٕاً َعلاّ هلاً َسالم ا أن ٔ اُن ياد أسالم يسٔجاب
َلم ٔ ش فٓ ث ن المسلمٕه َٔغٍ رؾسٔمً فبوً ٔ سف ثرلك
ف ن أصس ث دي بن سردا أ ب ه سثً ٔ ز د أوً ؽساع َل اه
والساااً الجزاااً علٕاااً فبواااً عااابة هلل فبساااق عاااه يبعاااخ اهلل
سزؾق ل ُثخ اهلل ع ُثخ فٓ الدوٕب َع ُثخ فآ اٖماسح أ اب
ع ُثزً فٓ الادوٕب فبواً ٔغلاد ثماب ٔاساي َ ح األ اُز زانعاب لاً
عه أزث إه علادح ابن ابزة الخماس
َلغٕسي ا أوً ٔى
فٓ عٍد الىجٓ صلّ اهلل علًٕ َسلم ٔاسة وؾُ أزث إه َلام
ٔسه الىجٓ صالّ اهلل علٕاً َسالم يادزا ٕىاب ثا ابن الىابض
ٔ ُ ااُن الٕااً فٕاااسثُوً ثبألٔاادْ َالغسٔااد َاألزنٔااخ َالى اابل
فلمب ضسد الالزاُػ فآ عٍاد عماس زرآ اهلل عىاً َنما فآ
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اإلس ع ه لم ٔسز س اإلٔمبن فآ يلجاً ضاس اسة الىابض لٍاب
َفس ُا عمع عمس الهؾبثخ زرٓ اهلل عىٍم فبسز ابزٌم فآ
ع ُثااخ ر ااُن ازنع لٍاام ف اابل عجااد الااسؽمه ثااه عااُف أم ا
الؾدَن صمبوٕه فغ لً عمس زرٓ اهلل عىً صمبوٕه علدح َل اه
إذا ر سز ىً ال سة أزثع ساد ع ُثزً علًٕ فبواً ٔ زا فآ
الساث خ علّ ؽبل عىد ث ض أٌ ال لم لؾدٔش أثآ ٌسٔاسح
زراآ اهلل عىااً أن الىجاآ صاالٓ اهلل علٕااً َساالم ياابل ( :ااه
ااسة الخمااس فبعلاادَي صاام إذا ااسة فبعلاادَي صاام إذا ااسة
فبعلدَي صم إذا اسة فابيزلُي) أمسعاً اثاه ؽاصع فآ المؾلاّ
ه يسٔ ٕه َيبل ٌاران يسٔ ابن فآ وٍبٔاخ الهاؾخ َذ اس لاً
ُاٌد امزبز ٌرا ال ُل أْ أن اثه ؽصع زؽماً اهلل امزابز أن
بزة الخمس ٔ زا فآ الساث اخ إذا علاد فآ الاض س يجلٍاب أ اب
ٕخ اإلس ع ثه رٕمًٕ زؽمً اهلل ف ابل فآ الالزابَِ عاه ٌارا
الؾاادٔش إوااً ااسَْ ااه َعااُي ز اادنح ٌَااُ صبثااذ عىااد أٌ ا
الؾاادٔش زَاي أؽمااد َالزس اارْ َإسٌمااب َ اعلاام أؽااد ياادػ
فًٕ َيبل زؽمً اهلل فآ ا مزٕابزاد َٔ زا ابزة الخماس فآ
الساث خ عىد الؾبعخ إلّ يزلً إذا لم ٔىزٍآ الىابض ثارلك ٌَارا
ال ُل الرْ يبلً إخ اإلسا ع ياُل َسان ثإه اه ٔ اُل اواً
ٔ زا علااّ ا ؽاابل َثاإه ااه ٔ ااُل إوااً ٔ زا ٍمااب ر ااسز
ااسثً ف ااُل اإخ اإلس ا ع َساان َ ااك أن يُل اً طاابثق
رمب ب للؾ مخ اإلس ٕخ ال اسعٕخ واً إذا ر اسز ىاً ال اسة
ااع أوااً ٔغلااد علٕااً صاابز ااه المالساادٔه فاآ األزض الاارٔه
ٔىجغاآ أن ر طااع صاالزٍم ثبلىاابض ؽزااّ ٔزاااصس المغزمااع ثااً
ف بوذ ع ُثزً ال ز َل ىً فٓ اٖمسح أ سي إلّ اهلل عص َعا
أٍٔب األمُح المسلمُن ٌري ع ُثخ بزة الخمس فٓ الدوٕب أ ب
ع ُثزً فٓ اٖمسح ف د يبل أوس ثاه بلاك زرآ اهلل عىاً( :
ل اااه زساااُل اهلل صااالّ اهلل علٕاااً َسااالم فااآ الخماااس ع اااسح
عبصاااسٌب َ زهاااسٌب َ ااابزثٍب َؽب لٍاااب َالمؾمُلاااخ الٕاااً
َسبيٍٕب َثبئ ٍب َه صمىٍاب َالم ازسْ لٍاب َالم ازساح لاً)
يبل صبؽت الزسإت زَارً ص ابح َيابل صالّ اهلل علٕاً َسالم
ه سة الخمس فٓ الدوٕب صم لم ٔزت ىٍب ؽس ٍب فآ اٖماسح
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زَاي سلم َيبل صلّ اهلل علًٕ َسلم ص صخ ٔدملُن الغىاخ
د ه الخمس َيبيع السؽم َ هدق ثبلسؾس زَاي أؽمد َاثاه
ؽجبن فٓ صؾٕؾً َالؾب م َيبل صلّ اهلل علٕاً َسالم اد ه
الخمس إن بد ل ٓ اهلل بثد َصه زَاي أؽمد َ زعبلاً زعابل
الهاااؾٕؼ يبلاااً فااآ الزسإااات فااابر ُا اهلل عجااابن اهلل ار اااُا اهلل
ر بلّ َاعزىجُا الخمس ل ل م راللؾُن ل د َصالذ الخمس ثاايجؼ
الهااالبد فاآ زاابة اهلل َفاآ سااىخ زسااُل اهلل صاالّ اهلل علٕااً
َعلااّ هلااً َساالم َصااالٍب اهلل ر اابلّ ثاوٍااب زعااس ااه عم ا
ال ااإطبن َيسوٍاااب ثبلمٕساااس َا ش ع َعجااابنح األَصااابن ف ااابل
ر اابلّ( إومااب الخمااس َالمٕسااس َاألوهاابة َا ش ع زعااس ااه
عم ال ٕطبن ) َيبل الىجآ صالّ اهلل علٕاً َسالم ( اعزىجاُا
الخماااس ف وٍاااب الزااابػ ا ا اااس ) زَاي الؾاااب م َيااابل صاااؾٕؼ
اإلسىبن َصدق زسُل اهلل صلّ اهلل علًٕ َعلّ هلً َسلم إن
س َعمبع اإلصم لً إن ابزثٍب ٔال اد ع لاً
الخمس الزبػ
َٔلزؾااق ثبلمغاابوٕه اوااً ٔ زا والسااً ٌَااُ ٔ ا س إوااً ٔصواآ
ثايسة الىبض الًٕ ه أ ً أَ ثىذ أَ أمذ ٌَُ َ ٔ س إوً
ٔ زدْ علّ إسي ثبل ز َإسي ٌَاُ ٔ ا س زَِ الجٍٕ آ
ث سىبن صؾٕؼ عه أ ٕس الما ىٕه عضمبن ثه عالبن زرٓ اهلل
عىً اوً يبل اعزىجُا الخمس ف وٍب أع الخجبئاش ابن زعا فإمه
بن يجل م ٔز جد َٔ زصل الىابض فبؽجزاً ا اسأح أُاخ فازسالذ
ٍاب ف بواذ لماب نما
إلًٕ عبزٔزٍب أن ردعُي ل ٍبنح فدم
ثبثب أال زً نَوً ؽزّ َص إلّ ا سأح َرٕئخ عبلساخ عىادٌب
ا ع َإوبا ممس ف بلذ لً إوٍب اب نعزاً ل اٍبنح َإوماب نعزاً
لٕ ع علٍٕب أَ ٔ ز ٌرا الغ ع أَ ٔ سة ٌرا الخمس فلماب زأِ
أوً ثد ه أؽد ٌري األ ُز رٍبَن ثبلخمس َظىً أٌُن ٌاري
األ ٕبا الض صخ ف اسثً فسا س فُياع علاّ الماسأح َيزا الغا ع
ياابل أ ٕااس المااا ىٕه عضماابن زراآ اهلل عىااً فاابعزىجُا الخمااس
ف وٍب رغزمع ٌٓ َاإلٔمبن أثدا إ أَ ك أؽادٌمب أن ٔخاسط
صبؽجً َ هدق يُل أ ٕس الما ىٕه ٌرا يُل الىجٓ صلٓ اهلل
علًٕ َسلم ٔ ( :سة الخمس ؽٕه ٔ سثٍب ٌَاُ اا ه) زالاق
علًٕ َللىسبئٓ ف ذا ف ذلك ف د ملع زث خ اإلس ع ه عى اً
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فبن ربة ،ربة اهلل علًٕ َللؾب م ه شوب أَ سة الخمس واصع
اه زأساً  .أٍٔاب
اهلل ىً اإلٔمبن مب ٔخلع اإلوسبن ال مإ
فآ
ا مُح المسلمُن أٍٔب ا مُح المسلمُن إن الخمس و
الدٔه َراسز فآ ال ا َالاىالس َالمغزماع أ اب و ا الادٔه
ف د ثبن ل م ه زبة اهلل َسىخ زسُلً صلّ اهلل علًٕ َعلّ
هلااً َساالم َملالبئااً السا اادٔه َأ ااب رااسزي فاآ ال ا فبوااً
ٔمؾُا ال ؽٕه ٔ سثً ال بزة َٔا الً ث د صؾُي َزثماب
أنِ إلااّ الغىااُن المطجااق مااب ٌااُ لااُع ااه أيااُال األيجاابا
َأ ااب رااسزي فاآ الااىالس فاابن اابزة الخمااس رغاادي نائمااب فاآ
لمخ رضٕسي ا عما ٔااغسي ن
رٕق َام َيلق والسٓ
يلجااااً ز لااااق ثم ااااسَثً ٔسااااس ا ثزىبَلااااً َ ٔالااااسػ ا
ثب عزمبع الًٕ ف ٔز ه عم َ ٔز ه عما َ ٔضماس وزٕغاخ
َأ ب رسزي فٓ المغزمع فبوً ُٔعت ال اداَح َالجغاابا ٔ زا
الم ىُٔاابد ال بلٕااخ َاألما ق الالبراالخ َٔغااسْ صاابؽجً ثبلصوااب
َاللاااُاك َ جااابئس اإلصااام َالالاااُاؽش ماااب اااٍد ذلاااك الخجاااساا
ثبلغسائم َاسجبثٍب فابر ُا اهلل عجابن اهلل فابعزىجُا ٌارا الخجٕاش
سااُاا اابن ٔزىاابَل ااسثب أَ أ ا أَإااس ذلااك َر اابَوُا علااّ
الجس َالز ُِ ىع اإلصم َال دَان َ اه زأٔزماُي ٔمابزض ذلاك
ف لٕ م ثىهٕؾزً فل اهلل أن ٔالزؼ علًٕ ثأادٔ م فابن لام ٔىزاً
فبلُاعت علٕ م أن رجلغُا األ س إلاّ المسااَلٕه ن ٌارا اه
ثبة الىهٕؾخ ٌَرا َاهلل وهس لٍرا ال بزة َرالسٔظ عىً فبن
الىجاآ صاالٓ اهلل علٕااً َساالم ياابل  ( :اوهااس أماابل ظبلمااب أَ
إلُ ب ) َفسس وهس الإبلم ثاوً ى ً ه ظلمً اللٍم اع لىب
ااااه المز اااابَوٕه علااااّ الجااااس َالز ااااُِ اللٍاااام اع لىااااب ااااه
المز بَوٕه علاّ الجاس َالز اُِ اللٍام عىجىاب ى اساد األما ق
َاألعمبل َاألٌُاا َاألنَاا ََف ىب للزُثخ الىهاُػ َاإلوبثاخ
الٕااك اللٍاام اٌااد ٌااا ا الاارٔه فزىااُا ثااً أن ٔ ل ااُا عىااً َأن
ٔزُثاااُا إلاااّ اهلل عاااص َعا ا فااابن اهلل ٔؾااات الزاااُاثٕه َٔؾااات
المزطٍااسٔه أيااُل يااُلٓ ٌاارا َأساازغالس اهلل لاآ َل اام َل بفااخ
المسلمٕه ا ه ا ذوات فبسازغالسَي اواً ٌاُ الغالاُز الاسؽٕم .
الؾمد هلل وؾمدي َوسز ٕىً َوسزغالسي َو اُذ ثابهلل اه اسَز
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أوالسىب َ ه سٕئبد أعمبلىاب اه ٍٔادي اهلل فا اا لاً َ اه
اسٔك لاً
ٔال ف ٌبنْ لاً َا اٍد ا الاً ا اهلل َؽادي
سٔك لاً َأ اٍد أن ؾمادا
َا ٍد أن الً إ اهلل َؽدي
عجاادي َزسااُلً َملٕلااً َأ ٕىااً علااّ َؽٕااً صاالّ اهلل علٕااً
َعلّ هلً َصؾجً َعلّ الزبث ٕه لٍم ث ؽسابن َسالم رسالٕمب
ضٕاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسا
أ بثد
ف د ر دع فٓ الغم خ المبرإخ السا ع علاّ أزث اخ ؽ اُق اه
ؽ ُق المسلم علاّ أمٕاً أ اب الؾاق الخاب س فٍاُ إذا اسض
ف دي إذا سض اإلوسبن سراب ٔمى اً الخاسَط اه ثٕزاً فابن
ه السىخ الما دح أن ر ُن أمبل وً أمُل ألمً ألمك َأ لاً
أ لااك َيااد ذٌاات ضٕااس ااه ال لماابا إلااّ أن عٕاابنح المااسٔض
فااسض البٔااخ َأوااً ٔغاات علااّ المساالمٕه عمٕ ااب أن ٔ ااُنَي
َل اااه إذا عااابني اااه ٔؾهاا ثاااً ال البٔاااخ ساا ن عاااه الجااابيٕه
َٔىجغٓ لمه عبن المسٔض أن ٔىالس لً فٓ أعلً َأن ٔ ُل لً
أوااذ الٕااُع فاآ مٕااس ؽزااّ َإن اابن أ ااد سرااب ااه األ ااس
فلٕ لً أوذ فٓ مٕس ن اإلوسابن الماا ه فآ مٕاس نائام إن
أصبثزً رساا صاجس ف ابن مٕاسا لاً َإن أصابثزً ساساا ا س
ف بن مٕسا لً ٔىجغٓ أن رإق علًٕ أن رإق علٕاً والساً
فز ااُل اوااك الٕااُع أ ااد سرااب ااه األ ااس ألن ٌاارا ٔؾصوااً
َٔ ل ااً َل ااه أنماا علٕااً السااسَز َٔىجغاآ أن رسااالً اابذا
ٔهااىع فاآ ص ا رً َ اابذا ٔهااىع فاآ َرااُاي ؽزااّ ٔ ااُن
ٔم ٓ علّ مطا فبن ث ض المسرّ ٔإه أواً إذا عابش لاً أن
ٔغمع ثٕه اله رٕه عبش لاً ال هاس َلاُ ابن فآ ثلادي ٌَارا
مطاا فاابلمسٔض إذا اابن ٔ ااق علٕااً أن ٔهاالٓ ا صا ح فآ
َيزٍب فلً الغمع ثٕه الإٍس َال هس َثإه المغاسة َال ابا
َل ه ٔهلٓ الإٍس َال هس َال ابا أزث اب إن ابن فآ ثلادي
أ ب إن بن فٓ ثلد همس فٓ سز الّ فٓ ذلك الجلد ف وً ٔغماع
َٔ هس وً سبفس َ رلك ٔىجغآ لاك أن رساالً ٕا ٔزُراا
ن الُاعت علّ المسٔض أن ٔزُرا فابن لام ٔسازطع فلٕزإمم
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فاابن لاام ٔ ااه عىاادي رااساة فلٕزاإمم علااّ الالااسا إن اابن فٕااً
اجبز فبن لم ٔ ه فٕاً اجابز سا ن عىاً الزإمم َؽٕىئار ٔهالٓ
َلُ لم ٔزٕمم ل ُل اهلل ر بلّ ( فبر ُا اهلل ب اسزط زم ) َل ه
إذا بن ٌىبل اجبز علّ الالسا أَ اجبز علّ الغداز فلٕزٕمم
ثً أ ب الغداز فابن ابن طلٕاب ثبلجُٔاخ فبواً ٔزإمم علٕاً ا
أن ٔ ُن علًٕ اجبز َأ ب إذا بن طلٕب ثبلغ َ اجًٍ فبواً
ٔزاإمم علٕااً وااً ااه عااىس الزااساة َٔىجغاآ اارلك أن ٔسااالً
ٕ ٔهلٓ أٔهلٓ يبئماب أع يبعادا أع ااطغ ب فابن الُاعات
أن ٔهلٓ يبئماب فآ الالسٔااخ فابن لام ٔسازطع ف بعادا فا ن لام
ٔساازطع ف لااّ عىاات سااُاا الغىاات األٔمااه أَ األٔسااس ٔ ااُن
َعٍااً إلااّ ال جلااخ َٔااُ ف ثسأسااً فاابن لاام ٔساازطع أن ٔااُ ف
ثسأسً فبوً ُٔ ف ثجهسي علّ يُل ث ض ال لمبا َيبل ث ض
ال لمبا ُٔ ف ثجهسي َٔهلٓ ث لجاً َأ اب الها ح ثبإلصاجع
مب ٔإىً ضٕس ه ال ب اخ فابن ٌارا أصا لاً فآ ال اسهن
َ فٓ السىخ َ أيُال ال لمبا زؽمٍم اهلل فبله ح ثبإلصاجع
ثدعاخ أسابض لٍاب َ رىالاع صابؽجٍب َإوماب ٔهالٓ ثبإلٔمابا
ثبلسأض فبن لم ٔسازطع فجابل ٕه علاّ زأْ ث اض ال لمابا أ اب
إذا لم ٔسزطع ثٍرا َ ثٍرا فبوً ٔهالٓ ث لجاً فٕ جاس َٔ اسأ
الالبرؾااخ َٔىااُْ الس ااُع َٔىااُْ السفااع ىااً َٔىااُْ السااغُن
َٔىُْ السفع ىً َٔىُْ الغلُض للز ٍد ذلك ثبلىٕاخ ن
اله ح جىٕخ علّ ٕئٕه جىٕخ علّ وٕخ َأيُال َأف ابل فا ذا
عغااص عااه األف اابل لاام رس ا ن األيااُال َ الىٕااخ َإذا ياادز أوااً
ٔ غااص ؽزااّ عااه ال ااُل فبوااً ٔهاالٓ ثبلىٕااخ ل ُلااً ر اابلّ ( :
فاابر ُا اهلل ااب اساازط زم ) أ ااب إذا أاماآ علٕاً َااابة فبوااً
ص ح علًٕ َ ٔغت علٕاً يااباٌب إذا أفابق ساُاا ابن ٌارا
اإلاماابا ااه اادح المااسض أَ ااه ؽاابنس أَ ااه امااز ل فاآ
ن باً أَ إسي ذلك ا إذا بن يد أامٓ علًٕ ه أع الجاىظ
ف وً ٔ آ ب فبد ن الجىظ إومب َر ً ثبمزٕبزي ثخ ف اب
ٔ ُن ثغٕس امزٕابز فبواً ياابا علاّ اه فبرزاً الها ح فآ
ٌرا اإلامبا َ رلك علّ ال ُل الساعؼ ٔ آ الهُع ٔ ىٓ
لُ أامٓ علًٕ فٓ ز ابن ه يج الالغس إلّ اب ث اد ااسَة
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ال مس ف وً ٔغت علًٕ يابا الهاُع علاّ ال اُل الاساعؼ
َٔاااسِ ث اااض ال لمااابا اواااً ٔلص اااً أن ٔ اااآ الهاااُع َل اااه
الؾ ٕ اخ أوااً لإس لااً ع ا فٍااُ ثابلمغىُن أ ااجً ىاً ثبلىاابئم
َٔىجغٓ لإلوسبن إذا عبن الماسٔض ا ٔطٕا الم ابع عىادي واً
يااد ٔاااغس َٔااإق َل ىااً ٔساازؾٓ أن ٔ ااُل ل بئاادي ياام عىاآ
لاارلك ٔىجغاآ أن ٔطٕا ال ااُن عىاادي ثا ٔغلااس َٔسااال عااه
ؽبلً صم ٔىهسف ا إذا علم أن المسٔض ٔؾت أن ٔج اّ عىادي
ف ن ه السىخ أن ٔج ّ عىدي لمب فٓ ذلاك اه إنمابل الساسَز
علّ المسٔض َإذا اؽزااس الماسٔض أْ ؽااسي الماُد ف واً
ٔىجغٓ لمه ؽاسي أن ٔل ىً اٍبنح ا الاً ا اهلل َأن ؾمادا
زسُل اهلل ألن الىجٓ صالّ اهلل علٕاً َعلاّ هلاً َسالم ؽااس
عمااً أثااب يبلاات َأثااُ يبلاات مااب ر لمااُن أَ مااب ٔ لاام ال ضٕااس
ى م بن ؽب ٕب لسسُل اهلل صلّ اهلل علٕاً َسالم ٔادافع عىاً
َٔىهسي فلمب ؽاسرً الُفبح بن عىدي الىجآ صالٓ اهلل علٕاً
الً ا
َسلم َزع ن ه س ٓ يسٔش ف بل لً ٔب عم ي
اهلل لمخ أؽبط لك ثٍب عىد اهلل َل ىً َال ٕابذ ثابهلل ابن عىادي
السع ن الم س بن ٌَمب يسٔىب سُا ف ب لً أرسات عه لاخ
عجد المطلت َ لخ عجد المطلت ٌٓ ال سل ف ابن هماس اب يابل
أن يبل ٌُ علّ لخ عجد المطلت َأثٓ أن ٔ ُل الاً ا اهلل
فمبد علّ ال سل َال ٕبذ ثبهلل َفٓ ٌرا نلٕ علّ مبل يدزح
اهلل عااص َعا َأوااً لااً الساالطبن األعلااّ لااً ااب فاآ الساامُاد
َ ب األزض لُ بن ثٕد الىجٓ صالٓ اهلل علٕاً َسالم اف اه
ٌدأخ الخلق لٍدِ ٌرا ال م الرْ بن ٔدافع عىً َل ىاً لإس
ثٕدي ذلك مب يبل اهلل ر بلّ ( إواك رٍادْ اه أؽججاذ َل اه
اهلل ٍٔدْ ه ٔ با ٌَُ أعلم ثبلمٍزدٔه ) إ أن الىجٓ صلٓ
اهلل علًٕ َسلم س ل مً ب سبعدي فًٕ َاسزاذن فٓ زثً أن
ٔ الع لً ف الع لً الىجٓ صلّ اهلل علًٕ َسلم ل ىاً لام ٔخاسط
ه الىابز ثا ابن فآ رؾاابػ اه وابز َعلٕاً و ا ن ٔغلآ
ىٍمب ن باً َإواً لٕاسِ أواً أ اد الىابض عاراثب ٔغلآ ىٍماب
ن بااً أثاد اٖثاادٔه َال ٕابذ ثاابهلل َ اع ذلاك ٔااسِ أواً أما
أٌ الىبز عراثب ألواً لاُ زأِ ٌارا لزسالّ ثاً َل ىاً ٔاسِ أواً
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أ د الىبض عراثب فٍُ فٓ ألم والسٓ َألم عسادْ َالمٍام أواك
إذا ؽاسد ه ؽاسي المُد ف وً ٔىجغٓ لك أن رل ىً ٍبنح
أ الً إ اهلل َأن ؾمدا زسُل اهلل َل ه ٌا ر اُل ٔاب فا ن
الااً إ اهلل أَ راار س اهلل عىاادي ثسفااع صااُد ٔ ااُل أٌ ا
يا
ال لاام ضٕااس ااىٍم ر ا يا ألوااك لااُ يلااذ يا ٌَااُ فآ ٌااري
الؾبل الؾسعاخ ألَ اك أن ٔ اُل أياُل َ اب علٕاك ىآ ألن
إلاً إ اهلل
والسً ربئ خ فز ُن أوذ السجت فٓ أواً لام ٔ ا
عىد المُد يبلُا َل ه أذ س اهلل ثسفع صُد ل لاً ٔزار س ف ا
الً إ اهلل فبوً إذا مزم لً ثٍري ال لمخ َأسابل اهلل أن ٔخازم
لٓ َل م ثبلزُؽٕد َاإلٔمابن َاإلٔ ابن إواً علاّ ا اف يادٔس
إذا ياابل ٌااري ال لمااخ َ بوااذ همااس ااب ٔ ااُل فبوااً ٔاادم الغىااخ
عُنَا سرب م فبن ل م فٓ ذلك أعسا ضٕاسا َإن الماسٔض
ٔىساّ ٌاري ال ٕابنح إواً ٔار سٌب نائماب
ٔىسّ ٌري ال ُنح ثا
َٔ س ه صبؽجٍب نائمب َفٓ ذلك أعاس عإإم َياابا لؾاق
إمُاو م َٔىجغٓ لمه عبن سٔاب إذا بن ٌرا المسٔض ٔدام
الىبض ثبلجٕع َال ساا َاألمر َال طابا َا سازئغبز َاإلعابزح
ٔىجغٓ لً أن ٔر سي فٕ اُل لاً اذ اس اب علٕاك َ اب لاك ؽزاّ
ٔالُد األ س َل ه ثاسلُة زيٕاق ٔاصعظ الماسٔض ماب يابل
ال لماابا زؽمٍاام اهلل ٔىجغاآ أن ٔاار سي الزُثااخ َالُصاإخ أٍٔااب
األمُح اعلمُا أن مٕس الؾادٔش زابة اهلل َمٕاس الٍادْ ٌادْ
ؾمد صلّ اهلل علًٕ َعلّ هلً َسلم َ س األ اُز ؾادصبرٍب
َ اا ؾدصااخ فاآ نٔااه اهلل ثدعااخ َ اا ثدعااخ راا لخ ف لاإ م
ثبلغمبعااخ فاابن ٔااد اهلل علااّ الغماابع َ ااه اار ،اار فاآ الىاابز
َأ ضسَا اه الها ح َالسا ع علاّ وجإ م ٔ إام اهلل ل ام ثارلك
أعااسا فاابن ااه صاالّ علٕااً ااسح َاؽاادح صاالّ اهلل علٕااً ثٍااب
ع ااسا اللٍاام صاالٓ َساالم علااّ عجاادل َزسااُلك ؾمااد اللٍاام
ازشيىب ؾجزاً َارجبعاً ظابٌسا َثبيىاب اللٍام رُفىاب علاّ لزاً
اللٍم اؽ سوب فٓ ش سرً اهلل أنملىاب فآ االبعزً اللٍام اسا ىب
ه ؽُرً اللٍم أعم ىب ثً فٓ عىبد الى ٕم ع الرٔه أو ماذ
علاإٍم ااه الىجٕاإه َالهاادٔ ٕه َال ااٍداا َالهاابلؾٕه اللٍاام
أزرّ عه ملالبئً السا دٔه أثآ ث اس َعماس َعضمابن َعلآ
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أفا ا ارجاابع المسساالٕه اللٍاام أزرااّ عااه الهااؾبثخ أعم اإه
َعه الزبث ٕه لٍم ث ؽسابن إلاّ ٔاُع الادٔه اللٍام أزراّ عىاب
ٍم َأصلؼ أؽُالىاب ماب أصالؾذ أؽاُالٍم ٔاب زة ال ابلمٕه
اللٍاام أوهااس إمُاوىااب المساالمٕه فاآ ُسااُفُ اللٍاام أوهااسٌم
علّ الهاسة الم زادٔه الإابلمٕه ٔاب زة ال ابلمٕه اللٍام أواصل
ثبلهااسة ثاسااك الاارْ ٔااسن عااه ال ااُع المغااس ٕه ٔااب زة
بن علاّ أعادائٍم ٔاب
ال بلمٕه اللٍم أوهس المسلمٕه فٓ
أزؽاام الااساؽمٕه اللٍاام ااه أزان ثبلمساالمٕه اسا فبع ا ٕاادي
فاآ وؾااسي َ اازذ ااملً َفااسق عم ااً َأٌااصع عىاادي َاع ا
ردثٕسي رد ٕسا علًٕ ٔب زة ال ابلمٕه زثىاب ااالاس لىاب َإلمُاوىاب
الرٔه سج ُوب ثبإلٔمبن َ رغ ا فآ يلُثىاب اا للارٔه ه ىاُا
زثىب اوك زاَف زؽٕم زثىب رصغ يلُثىب ث د إذ ٌادٔزىب ٌَات
لىااب ااه لاادوك زؽمااخ إوااك أوااذ الٌُاابة عجاابن اهلل إن اهلل ٔااا س
ثبل اادل َاإلؽساابن َإٔزاابا ذْ ال سثااّ َٔىٍااّ عااه الالؾ اابا
َالمى ااس َالجغاآ ٔ إ اام ل ل اام راار سَن َأَفااُا ث ٍااد اهلل إذا
عبٌدرم َ رى اُا األٔمبن ث د رُ ٕدٌب َيد ع لزم اهلل علٕ م
الااإ إن اهلل ٔ لااام اااب رال لاااُن َاذ اااسَا اهلل ال إااإم الغلٕا ا
ٔر س م َا سَي علّ و مً ٔصن م َلر س اهلل أ جاس َاهلل ٔ لام
سمب رهى ُن .

